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Djokovic oli
liian kova pala
Federerille
Miesten keskinäiset kohtaamiset
ovat nyt 23–22 serbialaisen hyväksi.
Tuomas Arkimies
STT

Kaarinalainen jousiampuja Juuso Huhtala on talven hallikisojen perusteella luottavainen, että hän mahtuu keväällä Suomen EM-joukkueeseen. EM-kisoissa jousiampujat tavoittelevat mitalien lisäksi paikkoja
Rion olympiakisoihin.

Rio olisi napakymppi
Neljä vuotta sitten turkulainen
Juuso Huhtala tähtäsi tiukasti
Lontoon olympiakisoihin,
mutta kisapaikka jäi haaveeksi.
Unelma Rio de Janeiron
kisoista on yhä elossa.
Merja Kallikari
Turun Sanomat
JOUSIAMMUNTA Lontoon olym-

piakisat 2012 olivat Suomen
jousiammunnalle murheelliset. Maa jäi ensimmäistä kertaa ilman olympiapaikkaa sen
jälkeen, kun laji otettiin mukaan
olympiakisoihin vuonna 1972.
–Tuntui, että loppuvaiheessa oli pientä paniikkia, Juuso
Huhtala muistelee Lontoonprojektia.
Nyt suomalaiset metsästävät paikkoja ensi kesäksi Rioon.

Turkulaista Arcusta edustava
Huhtala arvioi, että maan kokonaistilanne on paljon parempi
kuin neljä vuotta sitten.
–Maajoukkuetoiminta on
kehittynyt Lontoon ajoista.
Miesten tähtäinjousessa taso
on niin hyvä, että saamme joka
tapauksessa hyvän ja tasaisen
joukkueen ainakin hakemaan
olympiapaikkoja.
Myös Huhtalan omat lähtökohdat olympiavuoteen ovat
tällä kertaa paremmat.
–Viime kausi oli tuloksellisesti urani paras tähän mennessä, hän sanoo.

Jousiammunnassa olympiaki-

soihin jaetaan maapaikkoja ja
joukkuepaikkoja. Ensimmäisiä
jaettiin jo viime kesän MM-kisoissa, mutta Kööpenhaminan
kylmä ja tuulinen sää teki tepposet jopa monelle ”varmalle”
olympia-ampujalle.
Seuraavan kerran suomalaiset yrittävät tarrata Rion-lippuun toukokuun EM-kisoissa.
–EM-kisoissa on jaossa kolme yksittäistä paikkaa sellaisille maille, joilla ei ole vielä yhtään paikkaa, Huhtala selvittää.
Lisäksi kesällä Turkin maailmancupissa jaetaan kolme
joukkuepaikkaa ja vähintään
kolme yksittäistä paikkaa. Huhtala luottaa, että Rioon saadaan
ainakin yksi maapaikka.
–Joukkuepaikkojen osalta
tilanne on mielenkiintoinen,
koska MM-kisojen kelit olivat
mitä olivat. Kovia joukkueita
on vielä ilman paikkaa.
27-vuotiaan Huhtalan oma
olympiaunelma on liipaisimella ensimmäisen kerran huhtikuussa, kun karsitaan Suomen
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Juuso
Huhtala
■ Syntynyt:

edustajia kansainvälisiin kisoihin.
–Kisat ammutaan hallissa,
koska EM-joukkue pitää olla
jo nimettynä ennen kuin Suomessa on ammuttu yhtäkään
ulkokisaa.

22.6.1988.
■ Asuinpaikka:

Huhtala on ampunut tänä tal-

Kaarina.
■ Seura: Arcus.
■ Valmentajat: Anssi Huhtala ja
Miika Aulio.
■ Kotisivut: www.juusohuhtala.
com.
■ Instagram: @jousijuuso.
■ Voittanut kolmen viime
vuoden aikana jousiammunnassa
yleisen sarjan SM-kultaa sisällä,
ulkona ja maastossa.
■ Paras kansainvälinen saavutus on hopeamitali MM-maastokisasta vuonna 2012.

vena jo kolmet hallikisat, ja tilanne näyttää lupaavalta. Hän
oli muun muassa toiseksi paras Suomen karsiessa ampujia
MM-sisäkisoihin.
MM-reissun kaarinalainen
jättää suosiolla väliin olympiatavoitteiden takia. Sunnuntaina päättyvien SM-karsintojen
tilastoissa Huhtala on jaetulla
toisella sijalla.
–Tein jo aikaisin syksyllä tekniikkamuutoksia ammuntaan
– sisäkauden tulosten mukaan
oikeaan suuntaan.
Muutosten taustalla olivat
vaihdokset valmennuspuolella.
Nykyään turkulaista valmentaa
hänen isänsä Anssi Huhtalan
lisäksi maajoukkuevalmentaja
Miika Aulio, joka auttaa erityi-

sesti hiomaan tekniikkaa.
Talvella jousiampujan lajiharjoittelu on hankalaa rajallisten harjoitusvuorojen takia.
Huhtalalla on oma treenipaikkansa myös kotona lämpimässä
ulkovarastossa.
–Talvella tekniikkaa on helpointa hioa ampumalla muutaman metrin päästä tyhjään
pakkaan. Silloin ei tarvitse keskittyä tähtäämiseen ja osuman
kyttäämiseen.
Toteutui olympiaunelma tai ei,

Huhtala aikoo ensi syksynä antaa jousen olla laukussa jonkin
aikaa.
–Saa nähdä, onko se sitten
viikkoja tai kuukausia. Tein
paljon töitä Lontooseen asti
ja sen jälkeen vielä kovempaa.
Voi olla, että syksyllä on takki
tyhjänä, hän toteaa.
Kisakauden päätteeksi on joka tapauksessa aihetta juhlaan,
sillä jousiampujan kalenterista
on varattu päivä häille. Tietysti
vasta Rion olympiakisojen jälkeen.

TENNIS Novak Djokovic
oli yksinkertaisesti liian
kova pala purtavaksi Roger Federerille tenniksen Australian avoimessa
tennisturnauksessa. Djokovic nujersi Federerin
miesten kaksinpelin välierässä 6–1, 6–2, 3–6, 6–3.
Serbialainen Djokovic
pelasi etenkin ottelun
kaksi ensimmäistä erää
loistavasti. Sisukkaasti
taistellut sveitsiläistähti
Federer pystyi kääntämään kolmannen erän
edukseen mutta joutui
lopulta taipumaan.
–On totta, että pelasin
kahdessa ensimmäisessä
erässä uskomatonta tennistä. Pelasin intensiivisesti, keskityin hyvin ja käytin
ratkaisupaikat tehokkaasti
hyväkseni. Mutta tuollaista pelin pitää olla, jos
meinaa voittaa Rogerin,
Djokovic tuumi järjestäjien
haastattelussa.
Djokovicin ja Federerin
keskinäisten kamppailujen tilasto kirjataan nyt
Djokovicin hyväksi 23–22.
Loppuottelussa turnauksen ykkössijoitettu
Djokovic kohtaa joko
kanadalaisen Milos Raonicin tai britti Andy
Murrayn. Raonicin ja
Murrayn välinen välieräottelu on ohjelmassa
perjantaina.
Djokovic on voittanut Australian avoimen
mestaruuden viidesti aiemmin ja on puolustava
mestari.

Naisten kaksinpelin yk-

kössijoitettu Serena
Williams raivasi myös
tiensä loppuotteluun.

Roger Federer joutui
poistumaan pettyneenä
stadionilta hävityn välierän jälkeen.

Amerikkalaistähti kaatoi
välierässä puolalaisen
Agnieszka Radwanskan.
Avauserässä Williams
oli niin ylivoimainen,
ettei vastustaja pystynyt
pitämään edes yhtä syöttöään, vaan erä päättyi
tylyin luvuin 6–0.
Toisessa erässä Radwanska paransi otteitaan
ja onnistui jopa murtamaan Williamsin syötön
lukemissa 3–3. Lopulta
Williams vei toisen erän
6–4 ja eteni loppuotteluun.
Finaalissa Wiliams saa
vastaansa saksalaisen
Angelique Kerberin,
joka kukisti välierissä
britti Johanna Kontan
7–5, 6–2.
Williams tavoittelee
uransa 22. grand slam
-mestaruutta. Tällä saavutuksella hän nousisi
kaikkien aikojen tilastossa tasoihin saksalaisen
Steffi Grafin kanssa.
–Se on asia, jonka
suljen finaalissa ehdottomasti mielestäni, Williams sanoi uutistoimisto
AFP:n mukaan.

Suomalaispari jatkaa EM-kisoissa
TAITOLUISTELU Suomen Cecilia Törn ja Jussiville
Partanen selvittivät tiensä jäätanssin vapaatanssiin
taitoluistelun EM-kisoissa Bratislavassa. He sijoittuivat lyhyttanssissa 18:nneksi, kun 20 parasta eteni
lauantaina luisteltavaan vapaatanssiin.
Törn ja Partanen kokosivat ohjelmastaan pisteet
51,14, kun jatkopaikkaan riitti 50,17 pistettä. Viimeksi
Suomella on ollut EM-kilpailuissa jäätanssiedustaja
18 parhaan joukossa vuonna 2004.
–Tekniset virheet jäivät harmittamaan aika paljon, mutta esittämiseen olimme tyytyväisiä. Täysillä
mennään vapaatanssiin ja nautitaan luistelusta, pari
totesi tiedotteessa. STT

Suomalaistrio vireessä Dohassa

Lätkä-äijälle sopisi simppelimpi ohjelma
TS/TIMO JAKONEN

Kalle Kaijomaa on omien sanojensa mukaan
sopeutunut Turkuun
hyvin. Tämän viikon
otteluohjelmaa lätkääijä hieman ihmettelee.

–Ovathan ne toisaalta hyvää
harjoitusta playoffeja ajatellen.
Siihen ne kyllä valmistavat,
Kaijomaa miettii.
Vuosien tauon jälkeen TPS on

Jussi Leppäsyrjä
Turun Sanomat
JÄÄKIEKKO TPS on keskellä
erikoista viikkoa.
Palloseura kohtasi alkuviikolla Ässät peräkkäisinä päivinä Turussa ja Porissa. Loppuviikolla se pelaa Lukkoa vastaan
peräkkäisinä päivinä Raumalla
ja Turussa.
Liigan otteluohjelma on
muuttunut viime vuosina reippaasti totutusta.
–Tällaiselle lätkä-äijälle olisi
kyllä simppelimpää, jos pelipäivät olisivat aina tiistai, torstai
ja lauantai – niin kuin ne olivat

Kokenut puolustaja Kalle Kaijomaa odottaa innolla TPS:n tuplakohtaamista Rauman Lukon kanssa.

silloin, kun minä aloin pelata
Liigassa, TPS-puolustaja Kalle
Kaijomaa nauraa.
–Kropalle peräkkäisinä päivinä pelaaminen on kova haaste. Pitää osata pelata fiksusti ja
toimia otteluiden välissä fiksusti, että kroppa on valmis

seuraavassakin pelissä.
–Otteluohjelma on kieltämättä mielenkiintoinen. Mutta, kun sitä ei ole itse päättänyt,
ei auta kuin pelata.
Saattaa peräkkäisten päivien
peleistä toisaalta olla hyötyäkin.

tällä kaudella siinä jamassa, että se voi ajatella playoffeihin
valmistautumista. 31-vuotias
Kaijomaa on urallaan nähnyt
monenlaista joukkuetta ja pitää
Tepsiä hyvinkin iskukykyisenä.
–Meillä on kasassa hyvä nippu mennä eteenpäin – eteenkin, kun loukkaantumiset
vähän helpottavat, Kaijomaa
miettii.
–Iso vahvuus on se, että joukkueessa on paljon kokeneita pelaajia, jotka tietävät, mitä pitää
tehdä, että homma kulkee koko
ajan entistä paremmin.
Kaijomaa tuli Tepsiin kesken
kauden Espoon Bluesista ja oli
helpottunut päästessään talousvaikeuksien kanssa painivasta espoolaisseurasta Turkuun.
–Espoosta oli helppo lähteä,

sillä tilanne siellä oli hankala.
Pelaamiseen oli vaikea keskittyä, kun epävarmuus tulevasta
oli koko ajan taka-alalla, Kaijomaa sanoo.
Turkuun ja Tepsiin hän sanoo kotiutuneensa nopeasti.
–Joukkueeseen oli helppo
tulla, sillä tunsin siitä monta
äijää ennakolta. Eikä minulla
ole Turustakaan mitään pahaa
sanottavaa, vaikka sille muualla vähän naureskellaankin. Kävimme kaverin kanssa vähän
tutustumassa Turkuun joitakin

”Eikä minulla ole
Turustakaan
mitään pahaa
sanottavaa, vaikka
sille muualla vähän
naureskellaankin.”
Kalle Kaijomaa
TPS:n puolustaja.

vuosia sitten ja tykkäsin siitä
jo silloin kovasti, Kaijomaa
kertoo.
TPS:n tuleva vastustaja herättää

Kaijomaassa paljon tunteita.
–Meillä oli aina Espoossa
todella kovia vääntöjä Lukon
kanssa. Ja muutama vuosi
sitten Lukko pudotti meidät
puolivälierissä seitsemännessä
pelissä jatkosta. Se jäi harmittamaan todella paljon, Kaijomaa
sanoo.
–Lukko tulee aina kovaa päälle, ja sen kanssa saa kamppailla
tosissaan. Se sopii kyllä minulle
hyvin ja on mukava haaste.
TPS–Lukko
6Jääkiekkoliigaa perjantaina
Raumalla klo 18.30 ja lauantaina
Turkuhallissa klo 16.00.
TS KIEKKO
Lisää jääkiekkoa TS Kiekko -sivustolla osoitteessa
kiekko.ts.fi

GOLF Mikko Ilonen, Roope Kakko ja Mikko Korhonen
etenivät päätöskierroksille golfin Euroopan kiertueen
kilpailussa Dohassa. Ilonen oli kahden kierroksen jälkeen
parhaana suomalaisena 30:s tuloksella viisi alle parin.
Kakko ja Korhonen jakoivat sijaa 34 tuloksella neljä
alle parin. Kisaa johtaa skotti Paul Lawrie, joka alitti
parin yhdellätoista lyönnillä.
Ilosen kanssa kaksi ensimmäistä kierrosta pelannut
Gregory Bourdy teki hole-in-onen kentän kahdeksannella reiällä, jossa vastaavaan ei tässä kisassa ole
koskaan aiemmin kukaan kyennyt. STT

HPK uusi valmennuksensa
JÄÄKIEKKO Liigaseura HPK:n päävalmentajana työskentelee loppukauden Olli Salo. Hän korvaa Pasi
Arvosen, jonka HPK erotti torstaina. Samalla sai lähteä apuvalmentajana työskennellyt Vesa Viitakoski.
Arvonen ei halunnut ruotia seurajohdon päätöstä.
–Päätökset on tehty ja pulinat pois. Nyt on kevät
aikaa miettiä, mitä teen isona. Valmennushommat
kiinnostavat yhä, hän totesi. STT

Moisander saa kilpailijan
JALKAPALLO Italian Serie A:ssa putoamiskamppailuun
vajonnut, Suomen maajoukkuetoppari Niklas Moisanderin edustama Sampdoria vahvistaa puolustustaan
Italian maajoukkuemiehellä Andrea Ranocchialla.
Keskuspuolustaja Ranocchia pelaa genovalaisseurassa kauden loppuun lainalla Interistä, Sampdoria
kertoi nettisivuillaan. STT

