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AMERIKKALAISEN jalkapallon Vaahteraliigassa kauden vahvasti aloittanut Turku Trojans on hankkinut riveihinsä ranskalaisen Camille Gruelin.
Puolustuksen linjamies on kipaissut
sata metriä aikaan 11,3 sekuntia.

URHEILU

Keskiviikko 1. heinäkuuta 2015

Aikaisemmin ranskalainen on pelannut
kotimaansa sarjassa. Trojansin paidassa Gruel debytoi torstaina 2. heinäkuuta, kun Trojans kohtaa vieraissa Helsingin 69ersin. Yläkentällä Gruel nähdään
ensimmäistä kertaa 11. heinäkuuta.

Sähköpostilla aamuset@aamuset.fi tai tekstarilla numeroon 16183.
Viestin alkuun TS AAMUSET. Hinta 16 snt/160 merkkiä.

Mitaleja ja kisapaikkoja

PUUKKOKATSOMO

Paikkansa
löytänyt

Jousiampuja Juuso Huhtalan heinäkuu kuluu kovissa kisoissa
Ilkka Lappi

ILKKA LAPPI

JOUSIAMPUJA Juuso Huhtalan
kalenteri on heinäkuussa isoja kisoja pullollaan. Turkulaisen kiireinen
kisakuukausi alkaa Gwangjussa
Etelä-Koreassa järjestettävissä kesäuniversiadeissa. Niiden jälkeen
ohjelmassa on tauluammunnan
SM-kisat, joissa puolustettavana on
kultamitali. Kuun lopussa edessä on
Tanskassa käytävät tauluammunnan
MM-kisat.
– Aika tiukka putki on edessä.
Päätavoite on tietenkin MM-kisoissa. Todennäköisesti universiadien
jälkeen treenaan kovaa vähän SMkisojenkin kustannuksella. Tosin kevään kisoissa ammunta sujui, vaikka
treenasinkin aika kovaa, Huhtala
kertoo.
MM-kisapaikan Huhtala ampui
kesäkuun lopussa Iitissä järjestetyssä MM-karsintakisassa. Iitissä syntyi
myös 72 nuolen uusi ennätys 656
pistettä. 27-vuotias Huhtala uskoo,
että varastossa on eväitä vieläkin
parempaan ammuntaan.
– Iitissä olin flunssan jäljiltä hiukan puolikuntoinen. Harjoituksissa
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olen ampunut kevään aikana vielä
hiukan paremmin, Arcusta edustava
Huhtala arvioi.
Aiemmin keväällä Huhtala jätti sisäammunnan EM-kisat väliin
keskittyäkseen kesään. Ainakin alkukesän perusteella valinta näyttää
kannattaneen.
– Olen saanut harjoitella kevään
ja alkukesän kaikin puolin hyvin,
vaikka ilmat eivät olekaan olleet
parhaat mahdolliset. Lisäksi keväällä leiri Turkissa meni hyvin, Huhtala

UNIVERSIADEISSA vastaan asettuu
monia maailman kovimmista huipuista. Kovatasoinen kilpailu sopii
hyvin Huhtalalle ennen MM-kisoja.
– Kärki universiadeissa on todella
kova. Kärkitulokset ovat ihan maailmanhuippua. Kovimman kärjen jälkeen taso tosin tippuu nopeammin
kuin olympialaisissa, 2011 universiadeissa sijalle 33. sijoittunut Huhtala
arvioi.
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PÄÄTAVOITE on kuitenkin asetettu heinä–elokuun vaihteeseen.
MM-kisoissa jaossa on myös ensimmäiset paikat Rio de Janeiron
olympialaisiin. MM-kisoissa jaetaan
kahdeksan joukkuepaikkaa ja kahdeksan yksittäistä maapaikkaa.
– Jos pystyisi omalla ennätystasolla ampumaan, henkilökohtaisessa
kisassa olisin jatkoon menijöiden
joukossa puolen välin paikkeilla. Se
antaisi hyvät lähtökohdat pudotuskierroksille, Huhtala pohtii.
MM-kisoissa Huhtalan lisäksi
Suomen joukkueeseen kuuluvat
vaasalainen Antti Tekoniemi ja
porilainen Eero Mäenpää.
– Myös Antti ja Eero ovat olleet
hyvässä iskussa tällä kaudella. Optimitilanne on tietenkin se, että ammutaan niin hyvin joukkueena, että
saadaan koko joukkue Rioon.



 

     
   





(( $"
''' ' "

! $

ILKKA LAPPI

Juuso Huhtala asetti vuosia sitten tavoitteekseen Rion olympialaiset. Ensimmäiset
olympiapaikat ovat jaossa kuukauden päästä Tanskassa.

Universiadeissa tähtäinjouseen
suomalaisista Huhtalan lisäksi osallistuvat Tero Pyylampi ja Antti
Vikström.
– Taso on kova, mutta joukkuekisassa meillä on mahdollisuus taistella mitalista. Sitä lähdetään tavoittelemaan.
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ONNEKSI
jalkapallon
Ykkösessä kohinalla kohti
kärkeä nousseen TPS:n
puolustus on viime aikoina ollut
Oskari Forsmanin johdolla rautaa, sillä hyökkäyspäässä parannettavaa yhä on. Ainakin Jussi
Aallolla (kuvassa).
Kokenut Aalto tuli Turkuun täksi
kaudeksi yhdeksi vastuunkantajista. Hurjia maalimääriä aikaisemmilla kausilla paukutellut Aalto on
kuitenkin jäänyt statistiksi Turussa. Aalto on jopa ajautunut monissa peleissä avauskokoonpanon
ulkopuolelle, kun nuoret ja nälkäiset pelaajat tappelevat peliajasta.
Iso osa Palloseuran pelaamista on
aktiivisuus pallottomana. Se taas
on osa-alue, jota Aallon pelissä ei
ole näkynyt. Ajokoirafutista häneltä tuskin kukaan odottikaan, mutta
kun muu joukkue vierellä painaa
duunia ja tekee tulosta, ei ole
ihme, että Aallon paikka on useissa
otteluissa löytynyt penkiltä.



Onnistuuko Mika Ojala tällä
kertaa ulkomailla?
Miksi? Miksi ei?

Trojansille ranskalaista nopeutta

  
 
 

 
        
    
      
   

