PITKÄMÄKI RAASEPORIN TÄHTIKISAT-VIIKONLOPUN YKKÖSNIMENÄ
Keihäänheiton maailmanmestari Tero Pitkämäki tekee ensiesiintymisensä Raaseporissa 17.6
järjestettävissä Aktia Tähtikisoissa. Samassa kilpailussa EM-pronssimitalisti Ari Mannio palaa
kilpakentille.
Järjestyksessään seitsemännet Tähtikisat Raaseporissa järjestetään sunnuntaina 17.6 Karjaan
keskusurheilukentällä. Kolme vuotta peräkkäin Tähtikisat-sarjan parhaaksi osakilpailuksi rankatun
kisan päälajiksi nousee jällen kerran miesten keihäs, jonka päätähtenä tuikkii seitsemänkertainen
arvokisamitalisti Tero Pitkämäki.
Ari Mannio on nyt toipunut olkapääleikkauksestaan ja avaa kautensa Raaseporissa. Mannion
ennätys on juuri Karjaan kentällä 2015 heitetty 86.82, joka samalla on kenttäennätys ja sitä kilpailijat
lähtevät nyt metsästämään lisäbonuksen innoitamina.
Viime vuonna 80 metrin kerhoon kiilannut ja nyt kotikentällään kilpaileva Oliver Helander
noussee tässä vaiheessa edelliskauden perusteella kokeneiden konkareiden ykköshaastajaksi.
Helanderin mielessä siintää Berliinin EM-kisat elokuussa ja paikkaa samoista kisoista havittelevat
myös, niin ikään Raaseporissa esiintyvät, Jami Kinnunen ja Joni Karvinen. Osanottajalistalta
löytyvät myös kotiseuran toinen heittäjä Teo Takala sekä Pitkämäen tiimiin kuuluva Toni Keränen.
Naisten keihäskisaan ovat osanottonsa varmistaneet maan kärkikaksikko Jenni Kangas ja Heidi
Nokelainen, sekä myös Berliinin tähtäävä Saara Lipsanen. Kisaan ykkössuosikkana näillä näkymin
lähtee kuitenkin Islannin viime vuonna ennätyksekseen 63.43 heittänyt ja MM-kisoissa 11:ksi
sijoittunut Asdis Hjalmsdottir. Orastavaa Ruotsi-otteluhenkeä kisaan tuo länsinaapurin aikoinaan
nuorten maailman mestaruudenkin valloittanut Sofi Flink (PB 61.96).
Raaseporissa nähdään myös muita arvokisaedustajia. Kuulassa viime vuoden voittoaan lähtee
puolustamaan viisinkertainen Kalevan Kisojen mestari Arttu Kangas ja revanssia hakee nyt
Kankaalle silloin täpärästi taipunut Valko-Venäjän Mikhail Abramchuk (PB 20.18). Heidän
vanavedessään Kalevan Kisojen tuplamestari, järjestävän seuran Tomas Söderlund, hakee uutta
tasonnostoa hänelle vielä suhteellisen uudella pyörähdystekniikalla. Uudelle metriluvulle, eli 19 m
yli, hamuaa myös nuori Timo Kööpikkä.
Edellisten kisojen voiton uusimiseen pyrkii myös naisten korkeudessa Rion olympia-edustaja
Linda Sandblom ja häntä sparraa mm parhaimillaan 183 hypännyt Valko-Venäjän Maryia Sivenka.
Miesten pika-aidoissa maamme ykköstykki Elmo Lakka palaa jälleen Karjaan kentälle ja naisten
vastaavassa kisassa nähdään mm talven halli-MM kisoissa kilpaillut Reetta Hurske sekä niin ikään
kovassa nosteessa oleva Lotta Harala. Tampereen Pyrinnön kovaa kaksikkoa haastaa niin ikään
Berliiniin tähyävä Hanna Chubkovtsova Ukrainasta (PB 13,34).
Sunnuntain Tähtikisoissa paremmuus ratkaistaan yhteensä kymmenessä miesten ja yhdessätoista
naisten lajissa. Kisat ottavat jonkinlaisen varaslähdön jo lauantaina, kun Tähtikisojen esikisojen
ohjelmassa on miesten ja naisten 200 m ja 10000 m. Nämä järjestetään Roth Masters

aikuisurheilukisojen yhteydessä, jossa puolestaan kilpaillaan kahdeksassa eri lajissa kaikissa
ikäluokissa. Sunnuntaina aamupäivästä alkaen areenan valtavat nuoret urheilijat, joiden Karis
Telefon Junior Games’eissä kisaataan yhteensä 45:ssä lajissa. Ennen varsinaisten Tähtikisojen alkua
käydään vielä 60 m haastekisa, jossa eri urheilumuotojen edustajat kisaavat ”Raaseporin nopein”tittelistä.

