
LÄNSIVÄYLÄ 21KESKIVIIKKO  18.4.2007

”Urheilutoimittaja Matti Hannula
puh. 83 85 3303Urheilu

MATTI HANNULA

■  FC Honka sai viime perjantai-
na hyvityksen kiirastorstaina nais-
ten jalkapalloliigassa Helsingin 
Jalkapalloklubille kärsimälleen 
kotitappiolle. Hongan naisten 
kautta aikojen ensimmäinen vi-
siitti Finnair Stadiumille tuotti 
Liigacupin fi naalissa voiton sta-
dilaisista rangaistuspotkukilpai-
lun jälkeen numeroin 5–4. Varsi-
nainen peliaika oli maaliton.

Ratkaisu saatiin aikaan vasta 
seitsemännessä parissa. Hongan 
kapteenilla Maija Saarella oli vii-
dentenä espoolaislaukojana jo 
mahdollisuus tehdä ratkaisevat 
4–2-numerot, mutta pallo pon-
nahti ylärimasta niukasti väärään 
suuntaan eli kentän puolelle. Kun 
HJK:n Elina Sormunen ei ereh-
tynyt, jatkettiin pareittain.

Sekä Hongan Hanna Saaranen 
että HJK:n maalivahti Minna Kal-
lio onnistuivat laukauksissaan, 
samoin espoolaisten seitsemäs 
yrittäjä Elina Syrjälä. Hongan 
maalivahti Tinja-Riikka Korpela 

torjui itsensä sankariksi ehditty-
ään näppeineen Daniela Tjederin 
laukauksen tielle. Korpela oli jo 
sitä ennen torjunut Leena Pura-
sen ja Nora Vartian rankkarit. 
Hongasta epäonnistui Saaren li-
säksi Maiju Ruotsalainen. Saa-

rasta ja Syrjälää ennen honkalai-
sista Eveliina Sarapää, Teija Lai-
ho ja Veera Vartiainen olivat lait-
taneet kylmänviileästi pallon pus-
siin.

– Luotin voittoomme, kun 
mentiin rankkareihin, sillä tiesin, 

että meillä on jonkinlainen maa-
livahti, kommentoi Hongan val-
mentaja Marko Saloranta. San-
kari Korpela kertoi aavistaneensa, 
mihin maajoukkueympyröistä 
tuttu Puranen ampuu. Muuten 
hänen taktiikkansa oli jäätävä.

– Yleensä on käynyt huonosti, 
kun olen yrittänyt aavistaa. Niin-
pä päätin ensin katsoa, mihin ve-
to lähtee. Ehtii näköjään hyvin 
silleenkin, Korpela hymyili.

Huono valinta
Naisten liigacup-kannusta pelat-
tiin nyt ensimmäistä kertaa, ja 
Hongasta tuli siis kilpailun ensim-
mäinen voittaja. Varsinkin fi naa-
lin ensimmäinen puoliaika oli 
puolin ja toisin erittäin hermos-
tunutta peliä. Korpela sai kaiken 
kaikkiaan olla varsin rauhassa 
pömpelillään, paitsi että heti toi-
sen puoliajan alussa pallo kävi 
Hongan maalikehikossa.

– Katseella tuollaiset hoidetaan. 
Eihän se ollut lähelläkään, Korpe-
la ilmoitti.

Hongan Taru Laihasella oli 
varsinaisen peliajan maukkaim-
mat maalipaikat. Myös vaihdosta 
kärkeen tulleet Saaranen ja Sonja 
Suosalo olivat lähellä onnistua.

Ratkaisevan rankkarin missan-
nutta HJK:n Daniela Tjederia 
saattaa hänen vajaan vuoden ta-
kainen ratkaisunsa harmittaa. FC 
Espoon kasvatti oli tuolloin jo lu-
vannut Espanjasta palattuaan liit-
tyä Honkaan mutta muuttikin 
jostain syystä mielensä. Sen jäl-
keen Hongan naiset ovat juhlineet 
sekä Suomen mestaruutta että Lii-
gacupin voittoa HJK:n saadessa 
tyytyä himmeämpiin mitaleihin.

Tinja-Riikka Korpela torjui Liigacupin voiton Hongalle
Ensimmäinen 
naisten mestari 
ratkaistiin 
rangaistuspotkuilla

PETRI LUNKI

Ratkaisurankkari. FC Hongan maalivahti Tinja-Riikka Korpela venyttää HJK:n Daniela Tjederin laukoman 
pallon tielle ja torjuu espoolaiset Liigacupin mestareiksi.
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T
asan vuosi sitten Ro-
ni Porokara oli aloit-
tamassa kaikkiaan 
kolmatta Veikkauslii-
gakauttaan, ensim-

mäistään FC Hongan paidassa. 
Runsas kuukausi myöhemmin 
hän jo pelasi ensimmäisen A-maa-
ottelunsa, kun Suomi kohtasi Gö-
teborgissa Ruotsin.
Roy Hodgsonin joukkoihin Po-
rokaraa siivitti liigadebytantti 
Hongan vahva startti, jossa liukas 
laitapelaaja oli pääosassa. Kausina 
2003-04 liigassa FC Hämeenlin-
nan paidassa yhteensä kuusi maa-
lia viimeistellyt Porokara teki vii-
me kaudella Hongalle kahdeksan 
osumaa, vain puolet maalikunin-
gas Hermanni Vuorisen saaliista. 
Mutta Porokara vastasi kokonai-
suuden kannalta kenties espoo-
laisten tärkeimmistä osumista, 
kun hän teki voittomaalin Hon-
gan kahdessa ensimmäisessä ko-
tiottelussa, ensin sarja-avauksessa 
huhtikuussa Vaasan Palloseuraa 
(2–1) ja toukokuussa Jaroa vas-
taan (3–2). Molemmissa peleissä 
Honka nousi yleisöönmenevästi 
tappiotilanteesta täysille pistesaa-
liille.

– Ne olivat enemmän kuin ta-
vallisia voittoja, Porokara muis-
taa.

– Varsinkin avauspeli jännitti 
älyttömästi. Se tuntui kuuden pis-
teen peliltä. Jatkoa ajatellen auttoi 
varmasti paljon, että voitimme. 
Hyvä fi ilis kantoi pitkälle.

Viime kaudella Honka keräsi 
neljästä ensimmäisestä pelistään 
täydet 12 sarjapistettä.

– Uskon, että tästä kaudesta tu-
lee viime kautta vaikeampi, mut-
ta siinähän meidän tasoamme 
sitten mitataan, Porokara sanoo.

– Vastustajan puolustajatkin 
osaavat jo olla vähän enemmän 
varuillaan meikäläisen kanssa. 
Mutta pitää keksiä jotain uutta ja 
kehittyä koko ajan.

Serie A häämötti
Viime joulukuun alussa Roni Po-
rokara oli viikon ajan Italian 
pääsarjaseura Udinesen testatta-
vana.

– Meni ihan hyvin. He halusi-
vat, että olisin ollut toisenkin vii-
kon. Mutta siinä vaiheessa raskas 
kotimainen sarjakausi ja vielä sen 
jälkeinen haastajamaajoukkueen 
pelireissu Vietnamiin alkoivat pai-
naa. Ajattelin, ettei yksi lisäviikko 
Udinesessa muuta asioita suun-

taan eikä toiseen. Päätin tulla 
pois.

Hieman myöhemmin Udinese 
vaihtoi valmentajaa ja Porokara 
haluttiin uudelleen näytille.

– En halunnut ravata edesta-
kaisin, kun harjoitukset Hongan 
kanssakin olivat jo alkaneet. Tie-
tysti minua kiehtoi mahdollisuus 
pelata Serie A:ssa, mutta olen jo 
23-vuotias, ja minulle on tärkeää, 
että minut todella halutaan jo-
honkin. Nuorempana olisin ken-
ties lähtenyt yrittämään hataram-
maltakin pohjalta.

Talvella Porokarasta tuntui, et-
tä moni muu tiesi hänen asiois-
taan paremmin kuin hän itse.

– Puheet alkoivat rasittaa ja se-
koittaa päätä, kun mitään ei kui-
tenkaan tapahtunut. Nyt olen rau-
hoittanut tilanteen. Jos-vaihtoeh-
dot eivät enää kiinnosta. Toinen 
asia on, mikäli melkein valmista 
sopimusta lyödään pöytään.

Maajoukkueen matkassa
Porokara on viime aikoinakin ol-
lut tiiviisti mukana Hodgsonin 
remmissä, mutta virallisia A-maa-
otteluita ei ole sitten viime tou-
kokuun Ruotsi-pelin kirjaantu-
nut. Helmikuussa Porokara pela-
si Skotlannissa Suomen paidassa, 
mutta peliä ei laskettu A-maaot-
teluksi. Viime kuun lopulla Poro-
kara oli A-maajoukkueen muka-
na Wienin leirillä ja Azerbaizhanis-
sakin, mutta katseli Bakun suo-
malaisittain surullisen EM-kar-

sintapelin katsomosta.
– A-maajoukkueympyröissä 

oppii joka kerta jotain uutta, Po-
rokara mainostaa.

– Monet Suomen pelaajat ovat 
niin uskomattoman taitavia. Oli-
si tietysti kiva päästä pelaamaan-
kin.

Sama tyyli turkulaisilla
Juniorina Porokara ehti edustaa 
viittä helsinkiläisseuraa (Pallo-
Pojat, PK-35, Viikingit, Finnairin 
Palloilijat, Jokerit). Ennen Hon-
kaan Ykkösen tasolle siirtymistä 
hän pelasi FC Hämeenlinnassa 
kaksi liigakautta (2003 ja -04). 
Hongan toiselle ja Porokaran nel-
jännelle liigakaudelle käkkäräpää 

ennakoi omiensa lisäksi helsinki-
läistä ja turkulaista menestystä.

– HJK on ainakin paperilla ko-
va. Uskon ja toivon, että Inter pär-
jää. Se pelaa nyt kivaa futista. Jos 
Inter menestyy, menestymme me-
kin, tuumii Helsingin Vallilassa 
yksinään asuva Porokara, jonka 
vapaa-ajan rutiineja hieman 
muutti tyttöystävän paluu vaihto-
opiskelusta.

– Nyt on enemmän tekemistä.
Viime kaudella Porokara kuu-

lui koko liigan kirkkaimpiin täh-
tiin. Tuiketta on yhä luvassa Ta-
piolassa.

– Tavoite on näyttää, että pys-
tyn pelaamaan toisen hyvän kau-
den putkeen.

FC Hongan 
kiintotähti 
tavoittelee toista 
peräkkäistä 
huippukautta

Roni Porokara tuo taas tuiketta Tapiolaan

■  Länsiväylä jakoi viime kaudel-
la jokaisessa Hongan kotipelissä 
kolmelle kotijoukkueen pelaa-
jalle hevosenkenkiä. Eniten niitä 
keräsi Roni Porokara, joka loka-
kuussa viimeisen kotipelin yh-
teydessä palkittiin kauden 2006 
Länsiväylä-pelaajana.

– Tapiolassa peli kulki, vieras-
peleissä jäi paljon enemmän pa-
rannettavaa, Porokara kertaa.

– Kausi oli sekä henkilökoh-
taisesti että joukkueelta onnis-
tunut, vaikka jäimmekin neljän-
neksi. Mutta kun olimme kauden 
aikana pitkään kärjessäkin, tun-

tui mitaleilta putoaminen tietys-
ti pettymykseltä.

Porokara uskoo, että viime 
kauden hyvien pelien ansiosta 
väkeä riittää tämänkin kauden 
ensimmäisiin peleihin.

– Meidän tehtävämme on sit-
ten hoitaa asiat niin, että ihmi-
set jaksavat käydä jatkossakin 
katsomassa otteluita.

Porokara hehkuttaa Tapiolan 
urheilupuiston tunnelmaa.

– Se jäi viime kaudesta pääl-
limmäisenä mieleen. Yleisömää-
rä lisääntyi koko ajan. Alkukau-
desta kannustus oli vähän ujoa, 

mutta meteli kasvoi kivasti kau-
den mittaan.

Alkavallakin kaudella Honka 
tarvitsee Roni Porokaran onnis-
tumisia.

– Onneksi meillä on myös Ja-
mi Puustinen. Hänelle voi huo-
letta siirtää viimeistelyvastuuta. 
Jami on nopea, vahva ja taitava, 
ja hän on kehittynyt viime kau-
desta paljon. Odotan Jamilta 
paljon mutta toki myös itseltäni, 
Roni Porokara sanoo.
Länsiväylä jakaa viimekautiseen 
malliin hevosenkenkiä Hongan 
kotiotteluissa. – MH

Titteli puolustettavana
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Neljä päivää h-hetkeen. Tapiolan urheilupuiston peliareenaa ja puitteita viimeistellään vielä, mutta Roni Porokara on jo täysin valmis piste-
jahtiin. FC Honka kohtaa sunnuntain liiga-avauksessa kotonaan MyPa:n.

MIKKO TAATILA

■  Honka mätki perjantaina kau-
den ennätysyleisönsä (1522 kat-
sojaa) edessä KTP:n lihoiksi ko-
ripalloliigan kolmannessa väli-
eräpelissä jo avausneljänneksellä. 
Tyrmistyttävät loppulukemat 
97–59 (53–28) eivät jättäneet 
kotkalaisille sijaa selityksille. 
Matt Williams (18/6) ja Petteri 
Koponen (17/1) johdattivat 
Hongan karkumatkaa, ja toisella 
puoliajalla kotiyleisö sai nauttia 
Hongan vaihtopelaajien vakaista 
esityksistä. Olli Nikitin (12/3/3 
syöttöä) ylsi kauden parhaaseen-
sa, jonka lisäksi Juho Nenonen 
(5/5) ja Eldar Skamo (6/2) käyt-
tivät minuuttinsa tehokkaasti.

– Olimme henkisesti valmiita 
tähän otteluun ja pidimme pelin 
mahdollisimman simppelinä. 

Keskityimme siihen, mitä osaam-
me emmekä tehneet mitään yli-
määräistä, puntaroi Nikitin pää-
syitä joukkueensa mallikkaaseen 
esitykseen.

Perjantain voiton myötä Hon-
ka otti otteluissa 2–1-johdon,  ja 
sillä oli sunnuntaina erinomai-
nen mahdollisuus katkaista ot-
telusarja Kotkassa, kun KTP:n 
selkäranka Jerald Fields joutui 
jäämään ottelusta sivuun sormi-
vamman vuoksi. Asetelmat kään-
tyivätkin täysin päälaelleen, kun 
KTP sai heittohurmoksen päälle 
ja nousi Andre Foremanin 
(25/8), Maurice Ingramin (19/7) 
ja Toni Ilmosen (16/0) kiidättä-
mänä helpohkoon 97–88 (43–43) 
voittoon tasoittaen otteluvoitot 
2–2:een ja pakottaen Hongan vii-
denteen osaotteluun, joka pelat-
tiin eilen Tapiolassa lehtemme jo 

mentyä painoon.
– Menimme sunnuntaina mu-

kaan KTP:n rytmiin, mutta se 
virhe ei toistu ratkaisevassa otte-
lussa, Hongan kapteeni Jukka 
Matinen lupasi.

Neljännessä osaottelussa Hon-
galta nousi tasolleen lähinnä Wil-
liams (26/11). Tim Kisner (16/6 
syöttöä) väänsi kovia koreja, 
mutta syyllistyi yksinyrittämi-
seen loppuhetkillä. Monte Cum-
mingsin (16/4 syöttöä/3 riistoa) 
onnistumisen hetket jäivät en-
simmäiseen puoliaikaan, kun 
Honka pääsi viimeistelemään ko-
reja nopeista hyökkäyksistä.

Yhtä tasaista oli toisessakin vä-
lieräparissa, kun Namika Lahti 
tasoitti maanantaina Joensuun 
Katajaa vastaan voitot 2–2:een. 
Näin molemmat fi naalipaikat 
ratkesivat vasta eilisiltana.

KTP pakotti Hongan 
viidenteen välieräotteluun

LÄHELLÄ 
AVAUSTA

Sarjassa esitelllään FC Hongan 
avauskokoonpanoon vahvasti 

tyrkyllä olevia pelaajia liigakauden 
avauksen kynnyksellä.

Tapiolan tunnelma jäi viime kaudesta parhaiten mieleen.
– Roni Porokara, FC Honka

■  Espoo Squash Rackets Clubin 
naiset voittivat SM-liigan 2006-
2007 runkosarjan ylivoimaises-
ti. Ykköstila toi Espoon naisille 
edustuspaikan syyskuun puoli-
välissä Budapestissa pelattavaan 
Euro Cupiin, missä ESRC puo-
lustaa viime syksyn kuudetta si-
jaansa.

Liigan play off -pelit pelataan 
lauantaina 28. huhtikuuta Mik-
kelissä, ja ESRC:n ainoa tavoite 
on tietysti Suomen mestaruus. 
Semifi naalissa ESRC saa vas-
taansa joko Tampereen Squash-
kerhon  tai Järvenpään Squash-

klubin. Jos fi naalipaikka aukeaa, 
siinä on todennäköisesti vastas-
sa Mikkelin Squash, joka tuli 
runkosarjassa kakkoseksi viisi 
pistettä espoolaisia perässä. Mi-
talipelit televisioidaan Urheilu-
kanavalla.

ESRC:n joukkueessa ovat kau-
della 2006-2007 ensisijaisesti pe-
lanneet Sanna Mantere (ykkös-
pelaaja, Squashliiton ranking 2), 
Pia Ojala (kakkospelaaja, ran-
king 4) ja kevätkauden louk-
kaantuneena ollut Tiia Knuuti-
la (kolmospelaaja, ranking 6). 
Parissa pelissä ovat pelanneet 

Laura Aalto-Setälä sekä Riikka 
Piekäinen.

ESRC johti 30. syyskuuta star-
tannutta runkosarjaa alusta al-
kaen. Pelejä pelattiiin kuutena 
lauantaina Espoossa, Järven-
päässä, Tampereella ja Mikkelis-
sä. Ottelut pelataan siten, että 
kummankin joukkueen ykkös-, 
kakkos- ja kolmospelaajat pe-
laavat keskenään. Jokaisesta voi-
tetusta ottelusta saa yhden pis-
teen. Runkosarjassa pelattiin 12 
kierrosta, eli jokaiselle joukku-
eelle tuli 36 peliä. Niistä ESRC 
hävisi vain viisi. – MH

ESRC ylivoimainen naisten 
squashliigan runkosarjassa

■  Minea Blomqvist pelasi nais-
ten golfi n Yhdysvaltain kiertueen 
Floridan osakilpailun päätöspäi-
vänä neljä ensimmäistä reikää 
lupaavasti yksi alle parin, mutta 
sitten rankkasade ja ukkonen 
keskeyttivät kisan muutamaksi 
tunniksi. Tauon jälkeen 22-vuo-
tias espoolaisammattilainen ei 
päässyt sinuiksi erittäin tuulisek-
si muuttuneen sään kanssa. 
Blomqvist teki 14 viimeisellä väy-
lällä viisi bogia ja kaksi tuplabo-
gia, ja lopputuloksena oli masen-
tava kahdeksan yli parin kierros-
tulos 80.

Blomqvistin kaksijakoinen tur-
naus, joka sisälsi kaksi huippu-
kierrosta ja kaksi vaatimatonta 
esitystä, tuotti yhteistulokseksi 
viisi yli parin lukemat 293 (69-
77-67-80). Lopputuloksena oli 
jaettu 43. sija ja kauden ensim-
mäinen Yhdysvaltain kiertueen 
palkintosekki, arvoltaan 10 512 
dollaria. Kolmessa aiemmassa 
maailman ykköskiertueen koi-
toksessaan Blomqvist oli karsiu-
tunut kahdesti ja tullut kerran 
hylätyksi virheellisen sääntötul-
kinnan vuoksi.

Blomqvist ei ollut ainoa, jolle 

muuttuneet olosuhteet koituivat 
turmiollisiksi. Kolmen ensim-
mäisen kierroksen aikana joka 
päivä vähintään 35 pelaajaa ky-
keni alittamaan par-lukemat, 
mutta päätöspäivänä vain yksi 
kilpailija pystyi pelaamaan alle 
parissa. Kahdeksikolla alkavat 
loppulukemat joutui Blomqvistin 
ohella kirjaamaan tuloskorttiinsa 
kymmenen pelaajaa. Heidän jou-
kossaan oli ennen päätöskierros-
ta jaetulla kolmannella sijalla tur-
nauksen muhkeaa 390 000 dol-
larin ykköspalkintoa kärkkynyt 
yhdysvaltalainen Natalie Gulbis, 
joka putosi kärkikahinoista jae-
tulle 11. sijalle päädyttyään sun-
nuntaina Blomqvistin tapaan tu-
lokseen 80 (+8).

Viime kauden Euroopan kier-
tueen ykkönen Englannin Laura 
Davies ja Yhdysvaltain kiertueen 
kärkinimi Meksikon Lorena 
Ochoa hallitsivat kisaa ensim-
mäisestä kierroksesta alkaen joh-
taen vuorotellen aina päätöspäi-
vän kolmanneksi viimeiselle rei-
älle saakka. Tuossa vaiheessa Da-
vies otti yksin kärkipaikan yhden 
lyönnin turvin, mutta samaan ai-
kaan Yhdysvaltain Brittany Lin-

cicome oli kirinyt kuin varkain 
mukaan voittotaisteluun nousten 
tasoihin Ochoan kanssa. Toisek-
si viimeisellä väylällä Lincicome 
ja Ochoa ohittivat tuplaan sortu-
neen Daviesin, kun kumpikin te-
ki varman parin. Päätösreiällä 
bogi riitti nostamaan Lincicomen 
voittoon yhteistuloksella 278 (67-
72-67-72/-10), kun Ochoa teki 
tuplan ja Davies romahti 
triplaan.

 Jos Yhdysvaltain kiertue on 
alkanut Blomqvistin osalta hie-
man alavireisesti, samaa ei voi 
sanoa Euroopan kiertueesta, jota 
ehdittiin pelata helmikuussa kah-
den kisan verran Australian man-
tereella. Blomqvist oli noissa kah-
dessa Euroopan ja Aasian pelaa-
jien yhteisturnauksessa toiseksi 
paras eurooppalainen. Euroopan 
kiertueen rahalistalla Blomqvis-
tin edellä on vain Espanjan Pau-
la Marti. Euroopan kiertue jatkuu 
kolmen kuukauden tauon jälkeen 
toukokuun alussa Teneriffalla.

 Blomqvist jatkaa Yhdysvaltain 
kiertueella sen ainoana suoma-
laisosanottajana huhtikuun vii-
meisenä viikonloppuna Moreli-
assa Meksikossa. – MH

Blomqvistin peli sortui Floridan tuuleen

TUTISKOON

ROMA
Sitä odotellessa:

FC HONKA – MYPA 
TAPIOLAN URHEILUPUISTOSSA 
22.4.2007 KLO 18.30

www.fchonka.fi

UNELMA ELÄÄ


