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Hammaslahdessa rutisee rugby
Hammaslahdessa pelataan
lauantaina 10. elokuuta
1.divisioonan rugbyturnaus.
Peleissä on joensuulaisittain mukavasti panosta, sillä kauden lähestyessä puoltaväliä hyvän alkukauden
pelannut kotijoukkue Karjalan Rugby on enää muutaman voiton päässä pudotuspelipaikasta.
Seuran monitoimimies

Jarkko Jokinen toivookin,
että hieman etäisestä sijainnista huolimatta paikalle saapuisi runsaasti katsojia. Tavoitteena on ylittää
edellisen Porvoon turnauksen yleisömäärä, joka lähenteli Jokisen mukaan kolmeasataa.
Rugbyssa on kyse täyskontaktipallopelistä, jossa
ei juurikaan suojavarustei-

ta käytetä hammassuojia lukuun ottamatta.
Suomeen on noussut viimeisten vuosien aikana
toistakymmentä rugbyseuraa, ja laji on vahvassa nousussa varsinkin eteläisessä
Suomessa.
1. divisioonan rugbyturnaus
Hammaslahden nurmikentällä
Lemmenpolku 12:ssa lauantaina
10.8. kello 11–15.

Ihminen se on urheilijakin
Lauri Dalla Vallen
fysiikkavalmentajan
Henri Lomun
valmennusﬁlosoﬁa
perustuu kehon ja
mielen tasapainoon.

Henri Lomu kehuu Dalla
Vallen positiivista asennetta, joka on varsinkin ulkomailla äärettömän tärkeä
asia.
– Ulkomailla helposti suositaan omia pelaajia ja valmentajasuhteet voivat olla mutkikkaita. Lauri kui-

Niemi tykitti
Jussilan
tuntumaan

JoMa–Hyvinkää 0–1 (4–5,
3–3)
Juha Niemi
IsoJii palasi
muutaman
kotiottelun
hiljaiselon jälkeen isoon
rooliin. Viisi lyötyä juoksua ja yksi ”kirmaisu” Kelmi Raitalan lyönnillä kotipesään villitsivät Mehtimäen yleisön. Odotettavissa puolivälierissä: IsoJii on
lyönnissä!
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Karjalan Heilin tähtikisassa
Joensuun Mailan jokeri Juha Niemi tykitti sunnuntain viimeisessä runkosarjan kotiottelussa oikeutetusti kolme tähteä ja nousi
kahden tähden päähän Tuomas Jussilasta. Myös kisan
kolmonen Hannu Kiukkonen kasvatti tähtisaldoaan
kymmeneen.
Tähtikisa jatkuu pudotuspeleissä, jotka JoMa aloittaa perjantaina kotikentällä. Vastaan puolivälierissä
tulee Hyvinkää.

Henri Lomulla on monta rautaa tulessa: mies toimii salibandyliiga Josban fysiikkavalmentajana, pyörittää
omaa fysioterapeutin vastaanottoa ja valmentaa kolmea nuorta urheilijaa.
Eniten yhteistyötä Lomu
tekee jalkapalloilija Lauri Dalla Vallen kanssa. Valmennuskuvio on jatkunut
Dalla Vallen junioriajoilta
asti.
– Pari kertaa päivässä
olemme yhteydessä puhelimitse. Laurin harjoitellessa
Norjassa olin hänen luonaan
kerran kuukaudessa yhden
tai kahden viikon ajan. Laurin siirryttyä Belgiaan en ole
vielä ehtinyt käymään paikan päällä, Lomu kertoo valmennuksen kulusta.
Fysiikkavalmentajan harjoituksiin kuuluu lajissa tarvittavien ominaisuuksien kehittämistä esimerkiksi kuntopiirillä. Pääpaino on kuitenkin kehonhuollossa.
– Haluan korostaa kehonhuollon tärkeyttä kestävyysja nopeusharjoitteiden ohella, sillä lajiharjoittelu on
usein yksipuolista. Terveyden tulee ohjata harjoittelua,
sillä ylikuormitus tekee vain
hallaa urheilijalle, Henri Lomu tähdentää.
Fysiikkavalmentajan
roolistaan huolimatta Lomu hoitaa myös Dalla Vallen henkistä valmennusta.
Omasta kokemuksestaan
Lomu tietää, kuinka tärkeä
henkinen puoli on kilpaurheilussa.
– Huipulla on aika yksinäistä, joten tukea tarvitaan. Valmennusfilosofiani
pohjautuu tunteisiin ja tuntemuksiin, sillä ihminen ei
ole kone, Lomu muistuttaa.

Rugbyssa ei kontaktia
kaihdeta. KUVA: LARI LIEVONEN

Hannu
Kiukkonen
Taitavaa pelaamista ottelusta toiseen. Muuten virheettömään suoritukseen
olisi tarvittu yksi kotiutus
ja Joma olisi pelannut voitosta.

Henri Lomun valmennusﬁlosoﬁa perustuu tunteisiin ja tuntemuksiin. KUVA: HEINI MAKKONEN
tenkin haluaa aina kehittyä,
mitä kaikessa pyörityksessä
ehdottomasti tarvitaan. Jalkapallo on haastava laji ja
siihen liittyy paljon muutakin kuin itse urheilua.
Huippulupaus Dalla Vallen ura ei ole lähtenyt käyntiin yhtä mutkattomasti kuin moni odotti, mutta fyysisesti Lomu kertoo
suojattinsa olevan nappikunnossa.
– Fyysistä kuntoa voi toki
kehittää rajattomasti, mutta
tällä hetkellä nipistämisen
varaa ei juuri löydy. Harjoituksellisesti hän on huippukunnossa. Se mitä Lauri nyt
tarvitsee, ovat onnistumiset
pelissä, Lomu arvioi.

Valmentaja on tyytyväinen siihen, että Dalla Valle
on saanut oppia useammasta paikasta. Positiiviset kokemukset vievät eteenpäin.
– Lauri pelaa Belgiassa toiseksi ylimmällä sarjatasolla, ja juuri alkaneen kauden
ensimmäisessä pelissä voitto tuli lukemilla 2–1, Laurin
syöttämillä maaleilla, Lomu
kehuu.
Tulevaisuuteen valmentaja katsoo maltillisesti, päivä
kerrallaan -mentaliteetilla.
– Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Keskitytään siihen
mitä tehdään, ja se antaa tuloksen, joka on tullakseen,
Lomu arvelee.
HEINI MAKKONEN

Jotain uutta joka lajista
Pikajuoksijataustainen ja salibandyliigaakin Josbassa
pelannut Henri Lomu ammentaa ideoita valmennustuokioihin paitsi omasta
taustastaan myös eri lajien
vaatimista ominaisuuksista. Nykyisiin valmennettaviin kuuluvat Lauri Dalla
Vallen ja Josban lisäksi jalkapalloilija Johannes Mononen ja pikajuoksija Taru Karejoki. Entisten ja nykyisten valmennettavien lajilista on pitkä.
– Olen valmentanut taitoluistelijoita, suunnistajia, painijoita, lentopalloili-

joita, jääkiekkoilijoita, golfinpelaajia... Jokaisesta olen
saanut jotakin uutta, ja toivon, että pystyn itsekin antamaan harjoitteluun uusia
näkökulmia.
Vaikka lajit vaihtelevat
laidasta laitaan, yksi asia
yhdistää kaikkia.
– Tärkeintä on urheilijan
oma panostus ja omat kyvyt. Menestys lähtee aina
urheilijasta itsestään. Hyväkään valmentaja ei pysty tekemään lahjattomasta
hyvää urheilijaa, Lomu tähdentää.
HEINI MAKKONEN

Joni
Nousiainen
Numerolla
kolme pelannut Kapteeni Nousiainen
jatkoi hyviä otteita. Kaksi
tuotua juoksua ja yksi hieno
syöksykoppi. Erikoismaininta: Nousiaisen kopparipari Ville Ikonen teki tämän
kesän hienoimman syöksykopin ja esti parin Hyvinkään juoksun syntymisen.
Kokonaistilanne runkosarjan
jälkeen (kolmetoista kotiottelua):
1) Tuomas Jussila 16, 2) Juha
Niemi 14, 3) Hannu Kiukkonen 10, 4) Juha-Matti Sirviö
ja Joni Nousiainen 7, 6) Henri Litmanen ja Aleksi Rautiainen 6, 8) Anssi Raitala 5,
9) Mikko Kemppainen 3, 10)
Mika Väisänen 2, 11) Joonas
Hänninen 1.

