
Vaihtoehto A toteutuu kun elimistön ATP-tarve on suuri, esimerkiksi fyysisessä rasituksessa. Oikosulkuvirrasta tiedetään vain 
vähän. Tunnetaan aineita, jotka oikosulkevat kalvon tehokkaasti ja näitä onkin ennen käytetty laihdutusvalmisteissa. Ongelma 
on, että ne tuppaavat tappamaan. Elektroninsiirtoketjun raaka-aineet tulevat veressä kiertävästä sokerista ja rasvasta. Kun näi-
den taso on alhainen, toteutuu vaihtoehto B. Se selittää, miksi nälkäkuuri pidentää ikää. 

Radikaaleja syntyy kun elektroniketju jumittaa
Ymmärtääksemme happivaurioiden syntyä täytyy ottaa suurennuslasi käteen ja tihrustaa syvälle solun uumeniin.

1. Kun ruuasta irrotetut elektronit virtaavat elektronin-
siirtoketjun läpi, syntyy jännite mitokondrion sisäkalvon 
yli. 

2. ATP-syntaasi on iso proteiini, joka istuu samassa kal-
vossa. Se valmistaa solun välttämätöntä energialähdettä, 
ATP:tä. Syntaasi on kuin mikä hyvänsä sähkövempain. 
Sähköjännite purkautuu sen läpi ja antaa sille virtaa 
ATP-tuotantoon. 

3. Kalvossa on myös vuotokanava-proteiineja, joiden läpi 
virta voi kulkea. Silloin jännite purkautuu, mutta ATP:tä 
ei synny. Tämä oikosulkuvirta synnyttää vain lämpöä.
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A) Jännite pääsee purkautumaan, kun ATP-syntaasi toimii täydellä teholla tai vuotokanavia on paljon auki. 

B) Jännite pysyy alhaisena, jos elektroneja pääsee vain hitaasti elektroninsiirtoketjuun.

TEKSTI:  SUSANNE BJÖRKHOLM / HS,  GRAFIIKKA:  MAIJA ORAVA /  HS

Mitä korkeampi jännite, sitä herkemmin elektroneja karkaa ketjusta ja muodostaa happiradikaaleja. 
On kaksi keinoa alentaa jännitettä ja siten radikaalien syntyä. 

TEKSTI:  SUSANNE BJÖRKHOLM / HS,  GRAFIIKKA JA KUVANKÄSITTELY:  MAIJA ORAVA / HS

ATP

Vaikeasti vaurioitunut mitokondrio ei enää kykene valmistamaan riittävästi 
ATP:tä. Se lähettää ”itsemurhaviestin” soluun. Muutaman mitokondrion 
hätähuuto ei vielä solua heilauta, mutta jos suuri määrä mitokondrioita on 
tässä tilassa, käynnistää solu hallitun itsetuho-ohjelmansa ja kuolee.
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1. Lievässä happiradikaalistressissä vain vähän radikaaleja 
vuotaa ulos mitokondriosta. Tämä on tärkeä viesti solulle. 

2. Solu alkaa tuottaa elektroninsiirtoketjun proteiineja sekä entsyymejä, 
jotka mitokondrioon päästyään muuttavat happiradikaalit vaarattomiksi. 
Nämä tuotteet kulkeutuvat kaikille solun mitokondrioille ja parantavat 
niiden stressinsietokykyä.
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Radikaalit ovat kuin viini: lasillinen on hyväksi, laatikollinen vie turmioon

Syö vähemmän, elät enemmän

Susanne Björkholm
helsingin sanomat

� Haluatko elää pitempään ja
pysyä terveenä? Harvapa tuota
mahdollisuutta kavahtaisi. 

Ihmiset käyttävät valtavasti
aikaa ja rahaa jujuttaakseen vii-
katemiestä. Keinot vaihtelevat
terveellisten elämäntapojen
noudattamisesta vitamiinien ja
hivenaineiden yliannostuksiin. 

Sarjan edellisessä osassa ker-
rottiin, miten solujemme voi-
malaitoksista, mitokondrioista,
jatkuvasti tihkuu happiradi-
kaaleja. Nämä tuhoavat soluja
hapettamalla sen rakenteita ja
näännyttävät lopulta elimem-
me toimintakyvyttömiksi.

Lisäravinneteollisuus kaup-
paa meille antioksidantteja eli
hapettumisenestäjiä eri muo-
doissa, luvaten rypytöntä ihoa
ja ikuista nuoruutta. 

Päällisin puolin idea kuulos-
taa hyvältä: Radikaalit hapetta-
vat ja tappavat. Tapetaan siis
hapettajat. Yksinkertaista!

Kylmä tiede heittää taas kapu-
loita helpon ratkaisun rattai-
siin. 

Viime vuonna valmistu-
neessa jättitutkimuksessa seu-
rattiin 232 000 ihmisen elämää
ja kuolemaa suhteessa anti-
oksidanttien kulutukseen. 

Tulokset ovat antioksidant-
tiuskovaisille järkytys: A-vita-
miini, karoteeni ja E-vitamiini

lisäsivät kuolleisuutta merkit-
tävästi, C-vitamiini ja seleeni
eivät vaikuttaneet lainkaan.

Pilleripurkista ei siis löydy
pitkän iän salaisuus.

Tunnetaan vain yksi elämän-
tapatekijä, joka pidentää elä-
mää: nälkäkuuri. Ravinnosta
saadun energiamäärän huo-
mattava alentaminen tuntuu
toimivan kaikilla eläimillä ma-
dosta makakiin. 

Hiiret elävät 30 prosenttia
pidempään, jos ne syövät 30
prosenttia vähemmän kaloreita
kuin kaverinsa. Tulokset ovat
samansuuntaisia muillakin tes-
tatuilla eläimillä. 

Suoraan ihmiseen suhteutet-
tuna se vastaisi tutustumista
tuonpuoleiseen vasta 100 ikä-
vuoden tuolla puolen.

Myös ihmisillä niukka dieet-
ti tuottaa hyviä tuloksia. 

Erästä vähäruokaisten ryh-
mää on seurattu jo vuosia,
mutta koska kaikki ovat vielä
hengissä, ei mitään lopullisia
tuloksia ole saatu. 

Vuonna 2003 heitä verrattiin
terveisiin, samanikäisiin maan-
miehiinsä. Ryhmän nuorin jä-

sen oli 35, vanhin 83 vuotta.
Heidän terveystilastonsa ovat
vaikuttavia (katso taulukko). 

He ovat eläneet niukalla
dieetillä keskimäärin kuusi
vuotta ja heidän arvonsa vasta-
sivat verrokkiryhmän arvoja
ennen ruokavalion muutosta. 

Okinawan saari Japanissa on
tunnettu siitä, että sen asuk-
kaat elävät pitempään kuin
muut japanilaiset. 

Yli satavuotiaiden osuus on
jopa viisi kertaa suurempi kuin
Yhdysvalloissa. Syitä tähän on
etsitty geeneistä ja ympäristö-
tekijöistä. 

Ainoa yhdistävä tekijä on ra-
vinto. Okinawalaiset syövät
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lapsena 40 prosenttia alle
maan kalorisuositusten ja ai-
kuisetkin saavat viidenneksen
vähemmän energiaa ruuasta
kuin keskivertojapanilaiset. 

Okinawalaisilla esiintyy eri-
tyisen harvoin rappeumataute-
ja, kuten sydän- ja verisuoni-
tauteja, Alzheimerin dementi-
aa, Parkinsonin tautia sekä etu-
rauhas-, rinta- ja aivosyöpiä. 

Jos itse haluaa elää enemmän
ja syödä vähemmän, on tärkeää
muistaa pari seikkaa. 

Kyseessä ei ole mikään ano-
rektinen laihdutuskuuri. Tar-
koitus on saavuttaa tila, jossa
elimistön rasvapitoisuus on
pieni ja aineenvaihdunta on
lievästi alentunut. 

Kun toivottu taso on saavu-
tettu, täytyy energiansaanti ol-
la sellainen, ettei paino enää
muutu. 

Ruokavalion laadun suhteen
kannattaa varmistaa, että se si-
sältää riittävästi proteiinia ja
välttämättömiä rasvoja. 

Jos proteiinit ja rasvat muo-
dostavat kummatkin neljän-
neksen vuorokauden energian-
saannista ja puolet tulee hiili-
hydraateista, ollaan oikeilla jäl-

jillä. Tässä olivatkin tieteelliset
faktat pitkän elämän tee-se-itse
-vaihtoehdoista; ylimääräiset
antioksidantit eivät auta, niu-
kasti syöminen auttaa. 

Joissakin tutkimuksissa on
raihnaisiin rottavanhuksiin
saatu uutta kipinää syöttämällä
niille karnosiinia ja alfalipoiini-
happoa. 

Karnosiini auttaa mitokond-
rioita korjaamaan happiradi-
kaalien runtelemat kalvonsa.
Teorian mukaan kalvossa si-
jaitsevat elektroninsiirtoketju
ja ATP-syntaasi alkavat taas
toimia paremmin. 

Pelkkä karnosiini kiihdyttää
merkittävästi happiradikaalien
tuotantoa. Alfalipoiinihappo
neutraloi radikaalit. 

Rottakokeissa käytettiin kui-
tenkin niin suuria annoksia, et-
tä ei ole varmaa, voiko kaupas-
ta löytyvillä valmisteilla saada
mitään vastaavaa aikaiseksi ih-
misessä.

Mikäli gastronomisissa nau-
tinnoissa ei määrän korvaami-
nen laadulla kiinnosta, voi silti
välttää pahimmat radikaali-
ansat. 

Maltillinen aerobinen liikunta
tekee hyvää. Lihassolujen mi-
tokondriot lisääntyvät lievässä
lihasrasituksessa. 

Nopeimmin jakautuvat par-
haimmassa kunnossa olevat
solut. Solujen mitokondrio-
populaatio ajautuu terveem-
pään suuntaan ikään kuin
luonnonvalinnan kautta. 

Rankassa rääkissä voitolle
pääsevät happivauriot.

Liika säteily on vaarallista.
Räjähtäviin ydinpommeihin
tulee säilyttää kunnioittava vä-
limatka, eikä röntgenissä pidä
käydä huvikseen. 

Voi kuulostaa oudolta, mutta
ionisoivan säteilyn vauriot
ovat samaa kamaa kuin pitkän
lounaan aiheuttamat. 

Säteily tosin radikalisoi eli-
mistön vesimolekyylejä kun
taas rasvaisen lounaan radikaa-
lit ovat hapesta kotoisin. 

Ruokasauhut voi unohtaa.
Yksi keuhkollinen nikotiini-
huumeen kyytipoikaa sisältää
tuhat biljoonaa vapaata radi-
kaalia, plus aimo annoksen tu-
lehdusta aiheuttavia aineita. 

Jos lukija on alle kouluikäi-
nen, kannattaa hänen sairastaa
mahdollisimman monta vaara-
tonta tartuntatautia nuorena.

Nuoren kannattaa estää äitiä
putsaamasta ainakaan omaa
huonettaan kliinisen steriiliksi.

Pöpöaltistus nuoruudessa
rauhoittaa immuunipuolustus-
ta ja vähentää vanhuuden au-
toimmuunisairauksia. Pois jää-
vät reumatismit ja muut kroo-
nisten tulehduksien aiheutta-
mat kolotukset.

Noutajan viikatteen terä on
siis radikaaleilla karaistu. Ihan
suojattomina emme silti sen
edessä seiso. Vaikka hedelmöi-
tyksen geeniarpajaisissa jätti-
potti jäi saamatta, eivätkä mi-
tokondriot ole sataviisikymp-
piseksi liitelevän albatrossin
luokkaa, voi päiviensä määrään
vaikuttaa huomattavasti.

Sarjassa tarkastellaan hapen ja
elämän herkkää suhdetta. Sar-
jan ensimmäinen osa ilmestyi 
24. kesäkuuta.

HAPPI ja ELÄMÄÄÄÄÄÄÄÄ

Osa  1    2    3

� Pitkän elämän
resepti on
yksinkertainen

Tuulienergiaa mökille 
Tuulienergia tuo helposti

mieleen isot tuulipuistot, jois-
sa isot tuulimyllyt jauhavat

potkurinlavat
viuhuen. 

Tuulivoimaloi-
ta on kuitenkin
saatavana myös
pienkäyttöön.
Hinta & Laatu
kertoo huomen-

na, mitä pitää ottaa huomioon,
jos haluaa sähköistää kesämö-
kin omalla tuulivoimalla.

d 2 tiistaina 1. heinäkuuta 2008 | helsingin sanomat

S I P 11

Miksi pilleri ei pelasta?
� Nobel-palkittu kemisti
Linus Pauling uskoi koko
elämänsä vakaasti C-vitamii-
nin kaikkivoipuuteen. 

Hän söi päivittäin kymmen-
kertaisia määriä suosituksiin
nähden. Paulingilla on miljoo-
nia uskonveljiä ja -sisaria
maailmassa. 

Muita suosittuja antioksi-
dantteja, joita purkeissa ja
purnukoissa meille nykyään
kaupataan, ovat esimerkiksi
A-vitamiini, karotenoidit,
fenolit ja E-vitamiini.

Eri antioksidantit ovat osal-
lisina eri reaktioissa ympäri
kehoa, mutta niiden toiminta-
tapa on aina sama: ne luovut-
tavat yhden elektronin sitä
janoavalle radikaalille, joka siis
lakkaa olemasta radikaali.
Tähän perustuu sen anti-
oksidanttivaikutus. 

Samassa reaktiossa muuttuu
vitamiini itse tietysti radikaa-
liksi, mutta se on sen verran
heiveröinen, että reaktioketju
todennäköisesti pysähtyy. 

Moni tuntuu popsivan
vitamiineja ja muita lisäravin-
teita periaatteella ”jos vähän

on hyvä, niin enemmän on
parempi”. 

Luonto on kuitenkin zen.
Sen nirvana on optimi, ei
maksimi. 

Varsinkin antioksidanttien
kanssa kannattaa olla varuil-
laan. Lievässä stressissä mito-
kondrioiden tuottamat happi-
radikaalit ovat tärkeitä suoja-
mekanismien käynnistäjiä
solussa. Jos viesti ei pääse
perille antioksidanttien takia,
saattaa solu vaurioitua peruut-
tamattomasti. 

Oma ongelmansa on se, että
jostakin syystä pillerivitamii-
nit eivät toimi yhtä hyvin kuin
kasvikset ja hedelmät. Syy
tähän on epäselvä. 

Ilmeisesti kasviksissa on
jokin vielä tunnistamaton
”tekijä X”, joka toimii syner-
gistisesti vitamiinien kanssa. 

On jopa uumoiltu, että
kasvien sisältämät lievät tok-
siinit stimuloivat solujen
stressireaktiota ja että tämä
valmiustila olisi soluille hy-
väksi taistelussa happiradikaa-
leja vastaan. 

HS

T A U S T A

Raha ratkaisee lääkebisneksessä
� Miksi lääketeollisuus ei
panosta tuotteisiin, jotka
hillitsevät radikaalivaurioita?
Ehkä siksi, että tällainen tuote
olisi taloudellinen floppi. 

Lääketeollisuuden näkökul-
masta täydellinen lääke on
sellainen, jonka vaikutus on
mahdollisimman kapea ja josta
mahdollisimman moni on

mahdollisimman kauan riip-
puvainen. Jos kaikki vanhuu-
den vaivat estettäisiin yhdellä
lääkkeellä, jäisi myymättä liuta
kalliita erikoislääkkeitä. 

Nyt kaikille eri taudeille on
omat pillerinsä, ja koska mi-
kään niistä ei kokonaan paran-
na, on myynti taattu potilaan
loppuelämäksi. HS

K O M M E N T T I

1. Kuinka monta kansan-
edustajaa vähintään tarvitaan
allekirjoittamaan välikysymys? 
a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 

2. Eurofound-säätiö tutkii 
a) Autokauppaa 
b) Maataloustukia 
c) Rahoituslaitoksia 
d) Työoloja 

3. Kasvi Rhododendron tunne-
taan Suomessa myös nimellä 
a) Alppiruusu 
b) Inkivääri 
c) Orkidea 
d) Ukonputki 

4. Taiteilija Sam Vannin suku-
nimi oli vuoteen 1941 
a) Asprosvanni 
b) Besprosvanni 
c) Cisprosvanni 
d) Dosprosvanni 

5. Miksi Suomen puolustus-
voimat purki Ruotsista tilattu-
jen välihousujen kaupan? 
a) Vaatteet olivat lasten kokoja 
b) Vaatteita ei voinut pestä 
c) Vaatteista puuttuivat 
sepalusaukot 
d) Vaatteet eivät olleet 
tarpeeksi pörröisiä 

6. Kuinka monta uutta tuber-
kuloositapausta Suomessa
todetaan vuosittain? 
a) Noin 30 
b) Noin 300 
c) Noin 3 000 
d) Noin 30 000 

7. Missä järjestettiin Rauman-
meren juhannus tänä vuonna? 
a) Porissa 
b) Raumalla 
c) Kristiinankaupungissa 
d) Uudessakaupungissa 

8. Kuinka vanha on 4H-järjestö? 
a) 80 vuotta 
b) 70 vuotta 
c) 60 vuotta 
d) 50 vuotta 

9. Mikä seuraavista maista 
ei ole Kolumbian rajanaapuri? 
a) Ecuador 
b) Brasilia 
c) Paraguay 
d) Venezuela 

10. Kuinka monta suomalais-
pelaajaa varattiin jääkiekon
NHL-liigan tämän vuoden 
ensimmäisellä varaus-
kierroksella? 
a) Ei yhtään 
b) Yksi 
c) Kolme 
d) Viisi 

Oikea rivi: 
1d 2d 3a 4b 5d 6b 7a 8a 9c 10a 

Testaa verkossa, oletko 
Uutisguru: HS.fi/viihde

115-vuotiaat aivot priimakunnossa
Susanne Björkholm
helsingin sanomat

� Elinaikamme pitenee jatku-
vasti. Tähän mennessä pisim-
mälle on pötkinyt ranskalainen
Jeanne Calment, joka kuoli
122 vuoden iässä 1997. 

Suuremman kiinnostuksen
kohteena on tällä hetkellä hol-

lantilaisnainen Hendrijke van
Andel-Schipper. Vaikka hän
elikin ”vain” 115 vuotta, tekee
hänen tapauksensa mielenkiin-
toiseksi se, että hän on luovut-
tanut ruumiinsa tutkijoille. 

Gert Holstege Groningenin
yliopistosta on saanut kunnian
tutkia tuon hämmästyttävän
naisen maallista tomumajaa.

Van Andel-Schipper kuoli
vuonna 2005 aggressiiviseen
mahalaukun syöpään. 

Kasvainta ja huonoa näköä lu-
kuun ottamatta hän oli tervey-
den perikuva. Eniten Holste-
gea hämmästyttää happivauri-
oiden täydellinen puuttumi-
nen. 

”Hänellä ei ollut merkkiä-
kään valtimoiden kovettumi-
sesta. Ei vaurioita aivoissa, ei
sydämessä eikä muissakaan eli-
missä.”

Van Andel-Schipperin aivo-
jen hyvä terveys oli ilmiselvää
jokaiselle, joka hänen kanssaan
jutteli. 

”Hän oli erittäin valpas ja
hänen puheensa oli selkeää ja
täsmällistä”, muistelee Holste-
ge tapaamisiaan hänen kans-
saan. ”Keskustelu oli niin sy-
vällistä kuin vain toivoa voi.”

Pyydän Holstegea arvioi-
maan, kuinka vanhaksi van
Andel-Schipper olisi ilman
syöpää voinut elää fysiologian-
sa puolesta. 

”Ainakin 125-vuotiaaksi. Eh-
kä jopa 140-vuotiaaksi.”

Melko varmasti van Andel-
Schipperin pitkän iän selitys

löytyy osittain geeneistä. 
Voi olla, että hän on saanut

”lintutyypin” mitokondriot.
Lintujen mitokondrioista ei
jostakin syystä vuoda radikaa-
leja juuri lainkaan. Niiden ai-
neenvaihdunta on selkäran-
kaisten vilkkain ja elinaika
suhteessa pisin. 

115-vuotiaana kuolleen naisen
geenit luetaan aikanaan tark-
kaan, mutta osviittaa hänen
pitkän elämänsä syistä antaa
pikainen vilkaisu elämäntapoi-
hin.

Eksoottisen nuoruuden elik-
siirin löytymistä toivovat mo-
net – luontaistuoteteollisuus
on monimiljardibisnes. 

Van Andel-Schipper ei ih-
meaineita popsinut. ”Kaikkea
kohtuudella” olisi sopinut hä-
nen motokseen. Hän söi vä-
hän, mutta kaikkea; joi lasin
viiniä ruuan kanssa ja Advo-
caat-liköörin sunnuntaisin. 

Hän syntyi keskosena, sairasti
lapsena paljon ja kärsi nälkää
toisen maailmansodan aikana. 

Itse hän väitti pitkän ikänsä
salaisuuden olevan päivittäi-
nen annos silliä.

Jeanne Calment eli 122-vuotiaaksi ja on virallisesti maailman
pitkäikäisin ihminen. Kuvassa hän on 120-vuotias vuonna 1995.

JEAN PAUL PELISSIER / REUTERS

P Ä I V Ä N  S I I R T O

� Ruudukon jokainen
vaaka- ja pystysuora rivi
sekä 3x3 ruudun laatikko
on täytettävä numeroilla
1–9 niin, että jokainen
numero esiintyy rivissä
tai laatikossa vain kerran.

� Edellisen ratkaisu:

Tehtävän ratkaisu on huomisessa lehdessä. Lisää sudokuja verkossa: HS.fi/viihde.

S U D O K U

S H A K K I

B R I D G E

L U E  H U O M E N N A

� Edellinen siirto: 23. Tc1xc8
23. – Ld7xc8
23. – Tf8xc8 olisi ollut virhe,

koska valkea olisi saanut me-
nettämänsä sotilaan edullisesti
takaisin 24. Te5xd5!:llä.

Musta: John Fieandt

Valkea: Mikael Nouro
a  b  c  d  e  f  g  h
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Lékó voitti
Ivantšukin
� Unkarin Péter Lékó voitti
Dortmundin Sparkassen-tur-
nauksen toisella kierroksella
heinäkuun vahvuuslistalle kol-
manneksi nousevan ukrainalai-
sen Vasili Ivantšukin. 

Lékó johtaa joukkoa yhdessä
Saksan Jan Gustafssonin ja
Venäjän Vladimir Kramnikin
kanssa.

Tilanne: Jan Gustafsson (Saksa),
Vladimir Kramnik (Venäjä) ja Péter
Lékó (Unkari) 1,5 (2), Šahrijar Ma-
medjarov (Azerbaidžan) ja Jan Ne-
pomnjaštši (Venäjä) 1, Arkadij Nai-
ditsch (Saksa), Vasili Ivantšuk (Uk-
raina) ja Loek van Wely (Hollanti)
0,5.

Sergei Ivanov voitti Helsin-
gissä pelatun viikonlopputur-
nauksen. Kahdessa ryhmässä
pelattuun kisaan osallistui 49
pelaajaa.

Tuloksia, A-ryhmä: 1. Sergei Iva-
nov (JoeSK) 4,5 (5), 2.-4. Antti
Nokso-Koivisto (TuTS), Joose
Norri (HSK) ja Jari Järvenpää
(TamS) 3,5, 5.-7. Jukka Johansson
(Garde), Henrik Lönnqvist (JakSK)

ja Scott Fraser (MatSK) 3.
B-ryhmä: 1. Petri Saharinen

(KäpSK) 5 (5), 2.-6. Arto Elomaa
(JärvSK), Kimmo Turtiainen
(LauttSK), Esa Tuominen
(HeinSK), Seppo Järvinen
(LauttSK) ja Olavi Heikkilä
(KirkSK) 3,5, 7.-11. Sena Bicer
(Turkki), Joona Tuominen
(HeinSK), Pongsan Ahkuputra (Et-
VaS), Timo Akkanen (KäpSK) ja
Kevin Hynnä (Garde) 3.

Eero Raaste

Norja voitti
EM-kullan
� Viime syksynä MM-kultaa
voittanut norjalainen Boye
Brogeland uskoi ennen Rans-
kassa pelattua EM-turnausta,
että Norjalla oli vain kymme-
nen prosentin mahdollisuus
kultaan. 

Norja pelasi kuitenkin finaa-
lin hienosti ja viimeisen kier-
roksen 24–6 voitto Tanskasta
toi maan ensimmäisen EM-
joukkuekullan. 

Joukkueessa pelasivat Broge-
landin lisäksi toinenkin viime
syksyn maailmanmestari, Geir
Helgemo, sekä Espen Lind-
qvist, Børre Lund, Jørgen
Molberg ja Terje Aa. 

Naisten kullan vei Ranska
ennen Italiaa ja Espanjaa. Pää-

töspäivän tappioitta pelannut
Suomi oli 14. Seniorisarjan
voitti yllättäen Turkki ennen
Ruotsia ja Belgiaa. Suomi oli 17.

Lopputuloksia, avoin sarja: 1.
Norja 299, 2. Nenäjä 287, 3. Saksa
286, 4. Bulgaria 285, 5. Italia 279, 6.
Hollanti 273, 7. Tanska 269, 8. Is-
lanti 265, 9. Ranska 263, 10. Ruotsi
262.

Ismo Koponen


