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Hiihtäjä Johanna Matintalon kauden päätavoite on Sveitsin nuorten MM-kisoissa. Olympialaisiin 
pääsystä nuori hiihtäjälupaus ei ole ottanut painetta. 
–Olympiapaikasta on kova kilpailu. Se ei siis tee kaudesta huonoa, jos olympialaisiin ei pääse, hän sanoo. 
Matintalon kausi alkoi kaksi viikkoa sitten Suomen Cupissa Rovaniemellä, jossa hän hiihti kuuden 
kilometrin perinteisen kisassa viidenneksi ja yhdeksän kilometrin takaa-ajossa kahdenneksitoista. Viime 
viikonloppuna vuorossa oli maailmancup Rukalla. 
Vaikka Matintalo jäikin Rukalla niukasti tavoitteestaan olla pisteillä, hän oli kisan jälkeen tyytyväinen 
suoritukseensa. Perjantain perinteisen sprintillä Matintalo oli 35. ja lauantain perinteisellä kympillä 31. 
Sunnuntain mini-tourissa loppusijoitus oli viideskymmenes. 
Olosuhteet lauantain kisassa olivat suomalaishiihtäjille shokki. Matintalo toteaa kelin olleen todella 
spesiaali. 
–Kärki hiihti pitopohjasuksella, joka valitaan kisaan harvoin. Suomalaisilla oli kaikilla voideltu suksi, hän 
kertoo ja iloitsee siitä, että epäonnistuneellakin suksivalinnalla hiihti lähes pisteille. 
Tämä kielii Matintalon mukaan hiihtäjän perustason noususta ja antaa lupauksia hyvistä suorituksista. 
Hän odottaa parhaan kunnon ajoittuvan viime kauden tapaan kauden jälkipuoliskolle. 
–Peruskunnon ei vielä kuulukaan tulla esiin. Viime kaudellakaan alkukausi ei ollut tuloksellisesti 
mullistava, Matintalo miettii ja toteaa tämän kauden tulosten olevan joka tapauksessa viime vuotta 
parempia. 
Mini-tourin sijoituskaan ei Matintaloa huolestuta. Hän näkee tekemisen menneen jo eteenpäin 
Rovaniemen kisasta. 
–Vapaa on ollut minulle heikompi ja vaikeampi tyyli, sitä on koitettu kehittää. Lumella en kuitenkaan ole 
vielä päässyt kunnolla harjoittelemaan, joten kehittyminen vaatii vielä kovavauhtisia harjoituksia ja 
kisoja. 
Viestitkin  kiinnostaisivat 
Maajoukkueringissä harjoittelu on Matintalon mukaan tuonut tekemiseen ammattimaisuutta. 
–Joka leirillä vauhti on maailman kärkeä. On myös läheltä päässyt seuraamaan huippunaisten tekemistä 
ja näkemään, mihin pitää pystyä. Se antaa realistista näkemystä, kuinka paljon on vielä jäljessä. 
Matintalo hiihtää nyt toista kauttaan ammattilaisena. Opiskelujen miettimisen hän on siirtänyt 
tulevaisuuteen. 
–Ammattilaisuutta ja opiskeluja on hankala yhdistää. Ja luonteena olen sellainen, etten halua käydä 
koulua vasemmalla kädellä. 
Pöytyän Urheilijoita edustavaa hiihtäjää kiinnostaisi myös viestien hiihtäminen ja ottajia Matintalolle 
olisi. Hän kertoo kyselyjä tulleen eri seuroista. 
–Ammatikseen kun hiihtää, täytyy kuitenkin talous olla kunnossa, ja Pöytyällä minulla on vahvat tukijat. 
Taloudellisesti ei olekaan järkevää miettiä seurasiirtoa, ensi viikonlopuksi maailmancuphiihtoihin 
Lillehammeriin suuntaava Matintalo toteaa. 
Lillehammerissa edessä on skiathlon. Vielä ennen joulua Matintalo osallistuu myös Skandinavia cupiin 
Vuokatissa. 


