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Kari ”Körri” Herva on elävä tuomarilegenda
IL KKA KOSKIN EN /AR KISTO

Janne Niinimaa
lopettaa
kiekkouransa

Entinen NHL- ja maajoukkuepuolustaja Janne
Niinimaa lopettaa uransa.
Urallaan maailmanmestaruuden voittanut Niinimaa
kerran elämässään, ”Kör- pelasi viime kaudella seitri” toteaa.
semän ottelua haaparantaJa sen kunnian saavat vain laisen Asplövenin paidassa
harvat.
Ruotsin Allsvenskanissa.
Legenda toivoo uusia nuo–Yritin tällä kaudella vieria mukaan. Tuomarin tär- lä Ruotsissa treenata kokeimmät ominaisuudet hän vaa. Paikat eivät kuitenkaan
tiivistää lyhyeen.
kestäneet enää. Vanhat vai– Oikeudenmukaisuus, ta- vat nousivat esiin, Niinimaa
sapuolisuus ja johdonmu- kertoi Jääkiekkoliitolle.
kaisuus.
Niinimaa, 38, on pelanVeteraanituomari on nut mittavalla urallaan 800
avoin uudelle tekniikalle.
NHL-ottelua pudotuspelit
– Tuomarit eivät ehdi jo- mukaan lukien.
ka paikkaan, maaliviivatekMaajoukkueessa hän
nologia tai kamerat olisi hy- on voittanut muun muasvä olla käytössä epäselvissä sa maailmanmestaruuden
tilanteissa.
1995 ja olympiapronssia
Lauantaina on REK:n ja 1998. Hän pelasi SM-liigaa
”Körrin” juhlapäivä.
Jokerien ja Kärppien paidassa ja voitti mestaruuden
kolmesti. Hän on voittanut myös Ruotsin mestaruuden.
–NHL:ään pääsy oli ehdottomasti yksi urani huippuhetkistä. Ensimmäinen
NHL-peli oli huikea kokemus, Niinimaa muistelee.

Ikoni: Rovaniemeläinen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran.
REKin perustajajäseniin upeita muistoja. Niistä voisi
kuulunut Ossi Snygg.
kirjoittaa kirjan.
Rovaniemeläinen erotuoma– Kerran TPS – HJK-otte– Hän sanoi, että olit niin
ritoiminnan ikoni on Kari v********n pelaaja, että si- lussa HJK:n päävalmentaja,
”Körri” Herva . Syksyllä 70 nusta voi tulla hyvä tuomari, myös A-maajoukkueen päävalmentajana toiminut Jyrvuotta täyttävä erotuomari ”Körri” muistelee.
Herva eteni urallaan no- ki Heliskoski poltti päreenon tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran niin kotimaiden peasti sarjaporras kerrallaan sä, ajoin hänet katsomoon, ja
viheriöillä kuin kansainvä- ja nousi SM-sarjatuomariksi turkulaisyleisö taputti seilisilläkin kentillä. Tuoma- kaudella 1981, samana vuon- saaltaan.
rointia hän ei ole jättänyt na RoPS pelasi ensimmäisen ”Körri” oli pelaajien arvieläkään.
kerran pääsarjassa. Herva vostama.
Värikäs futispersoona ja
– Tapsan turnauksessa ja oli vasta kolmas lappilainen
muissa talkoo- ja hyvänte- pääsarjatuomari. Ura jatkui yleensä tuomareita kritisoikeväisyyspeleissä tuomitsen myös uudessa Veikkauslii- va Jari ”Jallu” Rantanen
edelleen.
gassa aina vuoteen 1992 asti.muistaa elämäkerrassaan
Jalkapalloa ja jääkiekkoa Pääsarjaotteluita vyölle ker- Hervaa lämmöllä.
pelannut ”Körri” aloitti tuotyi yhteensä 95.
– Me oltiin Jallun kansmariopinnot vuonna 1968.
sa kavereita, jos hän alkoi
Opettajana oli myöhemmin URALTA on jäänyt paljon tupista, sanoin, että jos saMarkku Saukko

Hilla Hannola

Elian Lehto

Hannola ja Lehto
Trofeo Topolinoon
Santa Claus Ski TeaminHilla Hannola ja Elian Lehto
edustavat Suomea kansainvälisissä Trofeo Topolino
-kilpailussa, jota pidetään
alppihiihdossa epävirallisena 14- ja 16-vuotiaiden MMkilpailuna.
Edustuspaikat ratkesivat
maanantaina Tahkolla käydyissä karsintakilpailussa,
joissa Lehto voitti 14-vuotiaiden poikien sarjan ja Hannola sijoittui 16-vuotiaissa
tytöissä kolmanneksi.
Alppihiihtäjät laskivat

Tahkolla neljä aikalaskua
sekä pujottelussa että suurpujottelussa. Niistä kahden
parhaan pujottelu- ja kahden parhaan suurpujottelulaskun yhteistulos ratkaisi
sijoitukset.
Rovaniemeläiset kilpailivat myös lauantaina Audi cupin pujottelussa Sappeella.
Siellä Hannola voitti ja
Lehto sijoittui kolmanneksi.
Trofeo Topolino on Italian Folgariassa 14.–15. maaliskuuta.

Rovaniemen jalkapalloerotuomarien kerho REK perustettiin 8.2. 1974, kun kerho
irtaantui kemiläisestä Lapin
Erotuomarikerhosta. Aiemmin kerhon lajivalikoimaan
kuului myös jääpallo. REK
juhlii synttäreitään 15.2. Pohjanhovissa.
– Olemme lappilaisessa
mittakaavassa vireästi toimiva kerho. Meillä on 40 varsinaista jäsentä ja kaksi ainaisjäsentä, kerhon puheenjohtaja Petri Veikkolainen kertoo.
Perinteisesti erotuomari-

Päävalmentaja Mikko Allinniemi (kesk.) myhäilee tyytyväisenä, kun Julia Pätsi ja Jouni Heikkinen menestyivät.

RovaniemeläisetJulia Pätsi
(2. dan) jaJouni Heikkinen
(4. dan) putsasivat palkintopöydän ITF taekwon-don
mustien SM-kilpailuissa Torniossa. Molemmat TaekwonDo Akatemian edustajat voittivat kolme kultamitalia.
Pätsi voitti mestaruuden
ottelussa (50 kg), liikesarjoissa (2. dan) ja erikoistekniikkakilpailuissa. Hän sai
myös pronssia avoimissa liikesarjoissa.
Heikkinen oli ykkönen liikesarjoissa (4.-6. dan), avoimissa liikesarjoissa ja voimamurskauksessa. Hopeaa
lohkesi ottelussa (85 kg) ja
pronssia avoimessa ottelussa.
Rovaniemeltä lähti SMkisoihin ja värivöiden Helmi cupiin parikymmentä kilpailijaa. SM-mitaleita saivat
muutkin kuin Pätsi ja Heikkinen.
Kultamitalilla palkittiin

Jouni Alajoki (liikesarja 3.
dan), Jutta Jakkila (ottelu
62 kg) jaAltti Laitinen (liikesarjat 1. dan).
Hopeaa saivatMarjaana
Sahlman (ottelu 50 kg ja liikesarjat 3. dan), Jutta Jakkila (erikoistekniikkakilpailut
ja avoin ottelu) jaIiro Paakkari (A-junioreiden erikoistekniikkakilpailu ja ottelu
75 kg).
Helmi cupissa kultaa saivat Kristian Shpotin ja pellolainen Ellen Korteniemi ,
hopeaa Jani-Pekka Jäntti , Susanna Nuorala ja Olli
Paakkari sekä pronssia Shpotin.
SM-kilpailu oli samalla
näyttökilpailu tulevia maajoukkuevalintoja silmällä pitäen.
Rovaniemeläisten seuraavana tavoitteena ovat huhtikuun lopussa Italiassa käytävät EM-kilpailut.

yksi kohokohta oli
päätuomarin tehtävä Suomen Cupin ﬁnaalissa 1989
Olympiastadionilla.
– Tuomari saa kunnian
tuomita cupin ﬁ naalin vain
URAN

Rovaniemen Erotuomarikerho
juhlii 40-vuotistaivaltaan
Markku Saukko

Pätsi ja Heikkinen
kahmivat mitaleita

not minulle pahasti sanon
minä sinulle hyvästi, Herva
nauraa.
Kansainvälisiä tehtäviä
”Körrillä” oli avustavana
erotuomarina. Esimerkiksi
Tanskan ja Walesin maaottelu ja Leningradin Zenitin UEFA-cupin ottelu sekä Euroopan Cupin Viking
Stavanger – FC Barcelona.
Niiden tunnelma ei unohdu
koskaan.

Kari Herva tunnetaan arvostettuna jalkapalloerotuomarina. Kuva 30 vuoden takaa.

toimintaa on vaivannut ”ukkoutuminen”, eli tuomarit
ovat olleet varsin iäkkäitä.
– Olemme onnistuneet saamaan toimintaan mukaan
nuoria, ja myös yksi naistuomari on (Janette Sieppi)
mukana. Tuomareita riittää
kohtuudella sarjatoimintaan
Nelosesta ja junnupeleistä
alkaen. Toki toivomme lisää
harrastajia mukaan.
Erityisesti pula on huipulle pyrkivistä tuomareista.
– Petri Pahtakari on meidän ainoa Kakkosen päätuomari, onneksi erityinen
ilonaihe on Jarno Kiistalan

Poiminta
Rovaniemen
Erotuomarikerho
Perustettu: 8.2.1974
Perustajajäsenet: Ossi
Snygg, Esko Ruotsalainen
ja Vilho Nivala
Jäseniä: 40
Ainaisjäsenet: Kari Herva,
Reijo Seppälä
Puheenjohtaja: Petri Veikkolainen
Juhlii: 15.2.

nousu liigatasolle avustavana erotuomarina, Veikkolainen iloitsee.
– Laatua ja aktiivisuutta
lisää, puheenjohtaja toivoo.
– Huipulle pyrkiminen on
rajua ja armotonta kilpaurheilua.
Kerho järjestää joka vuosia peruskurssin ja myös jatkokouluttaa jo toimivia tuomareita.
Veikkolainen korostaa tuomareiden toivovan lisää yhteistyötä seurojen kanssa.
– Haluamme tehdä yhteistyötä kaikkien seuratoimijoiden kanssa. Esimerkiksi

RoPSin päävalmentaja Juha
Malinen on puhunut hienosti jalkapalloperheestä. Toivotankin hänet ja kaikki muutkin futisihmiset tervetulleeksi erotuomarikerhon tilaisuuksiin. Erotuomarit eivät
istu norsunluutornissa.
Yksi esimerkki lisääntyvästä yhteistyöstä on Suomen
Palloliiton päätös järjestää
kaikille C-juniori-ikäisille pelaajille tuomareiden vetämä
pakollinen sääntökoulutus.
Usein tuomareiden merkitys lajille jää liian vähälle
huomiolle. Ilman heitä ei olisi kuningaspeliäkään.

Lautacrossikaksikko tekee historiaa Sotshin lähtöviivalla

Mikko Ilonen
nousi taas
maailmanlistalla

Mikko Ilonen nousi golﬁn
maailmanlistalla kolme pykälää sijalle 55. Sijoitus on
Ilosen uran paras.
Ilonen ei kilpaillut viime
viikolla, mutta Ilosen kanssa samoista sijoista kisaavat
pelaajat eivät onnistuneet
lisäämään pisteitään ja suomalaiselta pyyhkiytyi pois
kahden vuoden takainen
kisa, josta hän ei ollut saanut pisteitä.
Ilonen pelaa seuraavan
kerran reilun viikon päästä Yhdysvaltain Arizonassa reikäpelin MM-kisoissa,
joissa hänen avausvastustajakseen on tämänhetkisen
tilanteen perusteella tulossaJason Dufner .

MIKKO KORVEN KAR I

Jussi Taka
nostatti olympiaﬁilistä.
Lumilautailu:

Urheilutieto, Mikko
Korvenkari

Helsinki-Vantaan lentoasemalla vietettiin maanantaina aamulla historiallisia
hetkiä, kun Suomen lumilautacrossmaajoukkue kokoontui ensimmäistä kertaa lähtemään kohtia olympialaisia.
Laji on ollut olympiaohjelmassa aiemmin kahdesti, mutta koskaan aiemmin
suomalaisia ei ole lähtöviivalla nähty. Nyt nähdään,
kun Anton Lindfors ja Jussi Taka edustavat olympialaisissa Suomea.

tyytelleet huippukisoissa
palkintopallisijoituksia, joten yllätyssaumat ovat olemassa.
– Meidän menestysmahdollisuuksista ei ole paljoa
– Aiemmin on ollut to- puhuttu, mikä on vain hyvä
si lähellä, että Suomi olisi asia. Itse uskon yllätysmosaanut edustajan lumilau- menttiimme. Toivottavasti
tacrossiin olympialaisiin, olympialaisissa tähdet ovat
mutta niin ei ole kuitenkaan kohdillaan, sillä vielä emme
tapahtunut. Nyt onkin to- ole palkintopallisijoituksia
della mahtavaa, että meillä saaneet.
on kaksi laskijaa mukana. Se
on meille iso juttu ja se te- SUOMEN laskijat lähtivät
kee lajille tosi hyvää, sanoo innolla kohti ensimmäisiä
maajoukkueen päävalmen- olympialaisia.
– Tuli tosi hyvät ﬁ ilikset
taja Juha Guttorm .
Suomen piskuinen isku- lähteä kisoihin, kun Enni
ryhmä ei lähde pelkästään Rukajärvi voitti hopeaa,
hämmästelemään olym- rovaniemeläinen Jussi Tapialaisten tunnelmaa, vaan ka sanoi.
Olympiaﬁ ilistä hän nosmatkaan lähdetään ennen
kaikkea tulosta tekemään. tatti lisää omalaatuisin keiSuomen pojat ovat jo hä- noin.

– Kävin ampumassa parilla rynnäkkökiväärillä ja
haulikolla.
– Isäni pikkuserkku ehdotti, että lähtisin ampumaan, jotta saisin muuta
ajateltavaa kuin olympialaiset. Oli tosi hauskaa käydä räiskimässä ja samalla poistamassa kisastressiä,
Taka kertoi.
Taka hakee Sotshista menestystä.
– Olympialaiset ovat jännittäneet tosi paljon. Olen
aina halunnut päästä niihin,
joten haluan myös onnistua,
kun kisahetki tulee eteen.
En halua olla siellä kisaturistina, vaan voittaa mitalin.
Sain itseluottamusta maailmancupin neljännellä sijalla ja X Games- kisoihin pääsystä, Taka toteaa.
Suomen toinen laskija

Anton Lindfors on kärsinyt
jalkavaivoista. Olympialaisiin hän lähtee kuitenkin
laittamalla kaiken peliin.
– Maailmassa ei ole yhtään laskijaa, jota en hyvänä päivänä pystyisi voittamaan, nuorukainen sanoo.
Hän toivoo, että lumilautacross saa Sotshista nostetta lajina.
– Lumilautacrossin läpilyöminen Suomessa edellyttää sitä, että menestymme.

2X

tänään tapahtuu

1

Jääkiekko. Liigassa pelataan kuusi ottelua. Nelonen Pro
2 näyttää suorana ottelun
Kärpät–Tappara kello 18.30.

2
Lumilautailija Jussi
Taka lähti maanantaina kohti Sotshia.

Jalkapallo. Englannin Valioliigassa
neljä ottelua. MTV
MAX näyttää ottelun Hull–
Southampton kello 21.40,
MTV Sport 2 ottelun Cardiff –Aston Villa kello 21.40
sekä MTV Sport 1 ottelun
West Bromwich–Chelsea
kello 21.55.

