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 Tällä kupongilla! Leikkaa irti!   Tarjous voimassa 30.6.2009 asti!

Tällä kupongilla!
Litran pullo 

Mivitotal plus tai 
Mivitotal flex

 NYT -15% 
norm.hinnasta
Vahva, hyvin 
imeytyvä ja 

monipuolinen 
vitamiini -ja 

kivennäisaine 
liuos!

Kansainvälisellä jalkapallorin-
tamalla on tämä vuosi tyypilli-
sen vilkas, vaikka MM-kisoja ei 
olekaan ohjelmassa. Miehet pe-
laavat karsintoja tuleviin Etelä-
Afrikassa pelattaviin 19. MM-
kisoihin. Naiset ja 21-vuotiaat 
nuoret pelaavat maanosamme 
mestaruuksista, naiset kotiki-
soissa ja nuoret Ruotsissa.

Miesten osalta karsinnoissa 
on ehditty jo hyvästi puolivä-
liin, lohkoista riippuen. Etelä-
Afrikkaan pääsee 32 joukkuetta, 
joista 13 tulee Euroopasta, 8 
Amerikoista, 6 Afrikasta ja 5 Aa-
sia-Oseaniasta. Lopputurnaus 
pelataan 11.6. – 11.7.2010.

Euroopan joukkueet on jaettu 
yhdeksään lohkoon, joita joh-
tivat huhtikuun puolivälissä 
Tanska, Kreikka, Pohjois-Irlanti, 
Saksa, Espanja, Englanti, Serbia, 
Italia ja Hollanti. Hyvinä kak-
kosina ja kiinni jatkokarsinta-
paikassa lohkoissaan olivat Un-
kari, Sveitsi, Slovakia, Venäjä, 
Bosnia-Hertsegovina, Kroatia, 
Ranska, Irlanti ja Skotlanti.

Varsin todennäköisinä Etelä-
Afrikkaan menijöinä voidaan 
jo nyt mainita Saksa, Espanja, 
Englanti ja Hollanti. Kunkin 
lohkon voittaja menee kisoi-
hin suoraan ja lisäksi kahdek-
san parasta kakkosta selvittävät 
14. ja 18.11. kaksiosaiset jatko-
karsinnat. Eurooppa on yleensä 
menestynyt lopputurnauksissa 
hyvin ja siitä on hyvänä muis-
tutuksena edellisten Saksassa 
pelattujen kisojen mitalijouk-
kueet Italia, Ranska ja Saksa.

Suomen hankkima voitto Wa-
lesista piti omat toiveemme 
vielä elossa ja ratkaisevia otte-
luita lohkossa lienevät Suomi-
Venäjä, Venäjä-Saksa ja Saksa-
Suomi. Se on tunnustettava, 
että yllätystuloksia tarvitaan, 
jos elätellään Suomen voitta-
van paikan edes jatkokarsin-
taan. Saksa on siis lohkosta 
varsin todennäköinen Etelä-
Afrikkaan menijä ja vaikea on 

uskoa nykykuntoisen Venäjän-
kään kompastelevan kakkospai-
kalta.

Mielenkiintoista on tarkas-
tella Tanskan suvereenisti joh-
tamaa lohkoa, jossa vahvoiksi 
jalkapallomaiksi lukeutuvilla 
Portugalilla ja Ruotsilla on il-
meisiä vaikeuksia päästä jat-
koon. Samaa on sanottava 
vankan jalkapallokulttuurin 
omaavasta Tshekistä Pohjois-
Irlannin johtamassa lohkossa.

Euroopan jälkeen mielen-
kiinto kohdistuu eniten Etelä-
Amerikkaan, josta kisoihin 
ovat tulossa Paraguay 24, Bra-
silia 21, Chile 20 ja Argentiina 
19 pisteellä tässä vaiheessa, kun 
12 kierrosta 18:sta on pelattu. 
Lähin uhkaaja on 17 pisteellä 
Uruguay. Seuraava kierros tällä 
mantereella pelataan 6.6.

Naisilla on edessä EM-kotiki-
sojen lisäksi MM-karsintojen 
alku syksyllä. Tuntumaa haet-
tiin talvella Kiinasta ja Algar-
vesta. Yhdeksästä pelistä tuli 
yksi voitto varsinaisella peli-

ajalla, yksi rankkareilla, yksi 
tasapeli ja kuusi tappiota. Siitä 
huolimatta on lupa odottaa, 
että ainakin puolivälieriin jouk-
kue yltänee EM-kisoissa. Tanska 
lienee alkulohkossa liian kova 
pala voitettavaksi. Puoliväli-
erässä saattaa vastustaja olla 
vahva Norja, ellei Saksa yllät-
täen kompastele alkulohkossa. 
Kaikkiin kysymyksiin saadaan 
vastaus viimeistään 10.9. lop-
puottelun jälkeen.

21-vuotiaat matkaavat EM-lop-
puturnaukseen Ruotsiin. Sinne 
selviytyminen oli ehkä viime 
kauden myönteisin tulos suo-
malaisilta maajoukkuetasolta. 
Kun alkulohkossa ovat vastassa 
Englanti, Saksa ja Espanja, on 
jokainen piste laskettava hie-
noksi saavutukseksi. Siksi ko-
via ovat tulevat vastustajat ja 
liikutaanhan jo lähes aikamies-
ten tasolla. Kahdeksan joukku-
een lopputurnaus ajoittuu 15–
29.6. väliselle jaksolle.

Yllätykset tarpeen
MM-karsinoissa

Maaottelut 2009
MM-karsinta
6.6. Suomi – Liechtenstein
10.6. Suomi – Venäjä
5.9. Azerbaidzhan – Suomi
9.9. Liechtenstein – Suomi
10.10. Suomi – Wales
14.10. Saksa – Suomi

 Naisten EM
23.8. Suomi – Tanska
26.8. Hollanti – Suomi
29.8. Suomi – Ukraina

MM-karsinta
19.9. Armenia – Suomi
24.10. Slovenia – Suomi
28.10. Portugali – Suomi
21.11. Suomi Armenia

21-v. EM
15.6. Englanti – Suomi
18.6. Saksa – Suomi
22.6. Suomi – Espanja

KPV:n jalkapallokoulu pyörii Seppo Peuraharjun, kuvassa, johdolla vuoden ympäri. Talvella ollaan sunnun-
taisin Kipparihallissa ja kesäisin Kirkonmäen kentällä. Toimintaan voi liittyä milloin vain, mutta varsinaisesti 
uusi kurssi aloitetaan vuosittain kesäkuun alussa. Niin tänäkin keväänä ja aloitus tapahtuu maanantaina 1.6. 
klo 17.30-19 sisäänkirjoituksella Kirkonmäen kentällä.


