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Niemisen ote finaalipaikasta piti vain puolitoista erää
STT
Jarkko Niemisen toiveet loppuottelupaikasta tenniksen
Bangkokin ATP-turnauksessa
hiipuivat karvaaseen välierätappioon.
Ranskalainen Richard Gasquet kukisti Niemisen 3–6, 7–5,
6–2. Nieminen johti toista erää

parhaimmillaan 4–0. Gasquet
tuli kuitenkin 5–5:een ja käänsi
erän voitokseen.
Kolmannessa erässä Nieminen ei kyennyt enää vastaamaan
maailmanlistalla sijalla 14 olevan ranskalaisen otteisiin. Gasquet johti erää alusta loppuun ja
vei sen 6–2.
– 4–0-tilanteeseen asti sujui

hyvin. Sitten kaksi kaksoisvirhettä käänsivät pelin. Hän mursi syöttöni ja alkoi syöttää itse
paremmin. Minulle tuli muutamia huonoja pelejä ja hän sai otteen, Nieminen sanoi.
– Lopussa minulta loppuivat
voimat jaloista ja hätäilin lyönneissäni. Viimeisessä erässä olin
fyysisesti vaikeuksissa. Minulla

oli myös vaivaa ranteessani, joka
vaikutti syöttööni, mutta ei peruslyönteihini, Nieminen kertoi.
Tammikuussa Sydneyssä
uransa toisen ATP-turnausvoiton ottanut Nieminen taisteli
Bangkokissa kauden toisesta finaalipaikastaan. Parituntisessa
ottelussa hän syötti kolme ässää,
teki kolme kaksoisvirhettä ja kir-

jautti ykkössyöttöprosentiksi 71.
Thaimaan turnauksen finaalista tuli kuitenkin ranskalaisten
kohtaaminen, kun Gasquet’n
maanmies Gilles Simon kukisti toisessa välierässä serbi Janko Tipsarevicin 6–4, 6–4. Niemisen ja Gasquet’n kohtaamiset
ATP-tasolla ovat nyt ranskalaisen eduksi 4–1.
Risto Hämäläinen

Kohti maalia. Mikko Höglund kuuli viimeisellä rastilla olevansa voitossa kiinni. Kiri ei aivan riittänyt. Voitto jäi kolmen sekunnin päähän.

Rasteilla ollaan kuin näyttämöllä
Näyttelijät
osallistuivat
miesten pääsarjaan.
Pääasiana oli
kuitenkin joukkueen jäsenten
hyvä henki.
Helsinkiläisen Ilves-teatterin
näyttelijäryhmä nautiskeli Ruska-Rasteilla aktiivisuunnistajien
joukossa. Viiden miehen seurue
osallistui miesten pääsarjaan.
– Pitää olla haastetta, ei itseään liian helpolla saa päästää,

tuumasi näyttelijä Panu Tuomikko.
– Sitä paitsi tällainen kisahan
sopii oivallisesti yhtä hyvin harrastajille kuin huipuillekin, loistava maasto ja ilmapiiri, mies lisäsi.
Simo Tuppuraiselle ensivaikutelma Ruska-Rasteista oli
mieluinen.
– En ikinä ole ollut tällaisessa,
ihan hauskaa on, vaikka suunnistustaito onkin rajallinen.
Vaan läpi pääsin, Tuppurainen
myhäili.
Näyttämöllä on miesten mielestä hyvin paljon samanlaista
kuin suunnistuksessakin.
– Koko ajan pitää edetä keskittyen. Hetkeksikään ote ei saa
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Pitää olla haastetta, ei itseään
liian helpolla
saa päästää.
PANU TUOMIKKO
NÄYTTELIJÄ

herpaantua, muuten putoaa kartalta, Tuomikko sanoi.
Näyttelijäviisikon keskinäisessä kilvassa Harri Jortikka
oli parhaana pääsarjan kymmenes vajaan vartin voittajasta. Heti tuntumassa Tuppurainen oli 11:s, Tuppurainen 12:s ja

Matti Toivio 14:s.
Vaan missä oli viides näyttelijä Petri Ilola. Kaikki muut ruska-rastilaiset olivat jo maalissa,
mutta Ilolaa ei kuulunut.
– Petri soitti juuri ysi rastilta.
Oli etsinyt sitä yli tunnin. Kyllä
se sieltä tulee. Mies on tottunut
selviytymään.
– Korjatkaa vain ajanottolaitteet pois, me otetaan sille aika,
naureskeli maaliin selvinnyt kaverikvartetti.
Järjestäjien tuloslistoilla Ilola
merkittiin siten keskeyttäneeksi, mutta Ilves-teatterin tuloksissa mies tuli maaliin ja oli ryhmässä virallisesti viides.
– Ruska-Rastien henki toteutui, näyttelijät hymyilivät.

SAVONLINNA
KUNTAKISAN
KÄRJESSÄ
Savonlinna otti heti paikkansa kärjessä Itä-Savon
levikkialueen kuntien välisen
kilpailun uuden viisivuotiskierron alussa. Viime vuonna
edellisen kiertopalkinnon
omakseen voittanut Savonlinna oli Punkaharjulla paras 75
pisteellä.
Toisen sijan jakoivat 60
pistettä keränneet Sulkava

Video verkossa

ja Enonkoski. Pisteille pääsi
tänä vuonna peräti 11 levikkialueen kuntaa.
1) Savonlinna 75, 2) Sulkava
ja Enonkoski 60, 4) Kerimäki
56, 5) Kitee 47, 6) Rantasalmi
44, 7) Punkaharju 26, 8) Parikkala 12, 9) Rautjärvi 11, 10)
Juva 9, 11) Savonranta 2.
Ensi vuonna Ruska-Rastit
käydään Enonkoskella.
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