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Petteri Keränen voitti yllättäen MMhopeaa. Juuso Martikainen kesti paineet
ja lunasti etukäteisodotukset viemällä
MM-pronssin Lahteen.

Afrikan lentokone rikki
Maajoukkueen jäsenten silmäluomet
alkoivat pitkän päivän myötä painaa
Frankfurtin valtavalla lentokentällä. Se ei
ollut syy miksi emme löytäneet Departures
-taululta porttia, josta Afrikan koneemme
lähtisi. Myöhemmin suunnistimme Cputkeen, josta koneen pitäisi nousta klo 23.
Mutta mitä ihmettä, joukkueessa mietittiin.
Aika kului eikä konetta näkynyt. Ei muuta
kuin virkailijalta kysymään missä
koneemme on. Virkailija ei iltamyöhään
ollut enää diplomaattisella tuulella.
– Kone on rikki. Se ei lähde tänään. Ehkä
huomenna, heitti virkailija Afrikan koneesta
käyttämättä yleisempää ja kauniimpaa
termiä ”tekninen vika”. Silmät pyöreinä
huhusta jäi joukkue odottelemaan mitä
joukkueen johtajan marssi Lufthansan
keskuspalvelupisteelle toisi tullessaan.

Suomen nuorten
voimanostomaajoukkueesta peräti viisi
nostajaa ylsi lajimitaleille ja seitsemän
nosti ennätyksiä vaativalla MM-lavalla.
Eräänä päivä tarinamme tullaan
kertomaan, lauloi James Blunt enteellisesti
laulussaan "Kirkkaimmat tähdet", kun
Suomen hyvähenkinen
voimanostomaajoukkue kiihdytti Helsingistä
kohti Etelä-Afrikkaa. Lufthansan
lentokoneen irrotessa lauantaina 30.
elokuuta Helsinki-Vantaan lentokentältä ei
maajoukkue voinut arvata, että matka saa
nopeasti matkasuunnitelmiin myös
kuulumattomia käänteitä, jotka olisivat
kertomisen arvoisia.

Selvittelyjen ja neuvottelujen jälkeen
maajoukkue huokaisi helpotuksesta.
Pääsimme majoittumaan kävelymatkan
päähän luksushotelli Sheratoniin.
Ensimmäiset meistä eivät tienneet
saavansa esimakua tuntemattomasta
tulevasta nukkumalla härkäpareina
samassa sängyssä.
Eija, Elina ja Jyrki Auvisen sydämellinen
kolmikko matkasi Lontoon kautta, jossa he
törmäsivät pienempään tekniseen
ongelmaan. Parin tunnin lentokoneessa
istumisen jälkeen moottorin mutterit oli
kiristetty ja lähes 11 tunnin lentomatka
Etelä-Afrikkaan pääsi etujoukollamme
liikkeelle.
Suomalaiset painivat koneessa
Suomen maajoukkue heräsi
sunnuntaiaamuna kukonlaulun aikaan
lähes 9000 kilometriä väärässä paikassa.
Se ei nostajia haitannut, ja muutaman

tunnin yöunen jälkeen iloinen joukko
suuntasi yhdeksän tuntia myöhässä
Dubaista lennätetylle ”uudelle” Afrikan
koneelle, joka oli suoraan 60-luvulta.
Lentokoneessa oli aikaa levätä, jutella,
lukea ja pelata korttia. Osa käytti energiaa
kisaspekulointiin.
Savon paroni ”Suario” johti aina puntarille
saakka kestäneitä spekulointeja. Kuopion
tulevaisuuden lupauksen penkkiriville
istahti sattumoisin lahtelainen ja
mahdollinen kilpakumppani Juuso
Martikainen. Penkkirivistä muodostui
henkisen sodankäynnin hauska tanner.
Valitettavasti raskaan sarjan jättien väliin
istahti MM-ensikertalainen kasikakkosten
subjuniori Kasper "Kaz Kasparaitis"
Myllynen. Nuorukainen sai paitsi kuulla
sanasotaa, niin tuntea jättiläisten hellät
painiotteet. Jättiläisten syleilystä MMensikertalainen ei ollut moksiskaan vaikka
kisapaikalla yllättäen iskikin Martikaista
useamman kerran lättyyn, tosin valmentaja
Sami Virtasen kehotuksesta. Muu joukkue
sai pitkällä lentomatkalla olla varuillaan,
jotta keskivartalo ei menisi lennolla tukkoon
ylettömästä naurunremakasta.

Paikalliseen rytmiin Johannesburgissa
Vihdoin maajoukkue laskeutui yön
tummaan Johannesburgiin sunnuntai-iltana
seitsemältä. Se tiesi sitä, että joukkueen
johto ei ehtisi tekniseen kokoukseen.
Sarjanvaihdot jäisivät tekemättä. Tästä
alkoi joukkueen johtajan puhelinruletti eri
tahoille. Sarjanvaihdoista oli ilmoitettava
afrikkalaiselle kilpailun johtaja Hannie
Smithille. Varmuuden vuoksi myös
liittomme sihteeri Kimmo Jouhki hälytettiin
meilailemaan ja soittelemaan, jotta asia
saataisiin oikeaan päiväjärjestykseen.
Sarjavaihto oli yksi pienimmistä huolista,
sillä sehän voitiin tehdä vielä
kisapaikallakin.
Majoitusasiat eivät olleet kunnossa, ilmoitti
yllättäen etukomennuskunnan johtaja Jyrki
Auvinen Potchefstroomista. Joukkue oli
saanut komeasti luettelon huoneen
tarkkuudella mihin kukin hotelli Elgrossa
majoittuu. Niin kuin sodassa, heitetään
hyvät suunnitelmat todellisen toiminnan
alkaessa roskakoriin. Puhelinlinjat hotelliin
kävivät kuumana. Oli vähällä, että joukkue
olisi majoitettu kahteen eri hotelliin
Potchestroomin kaupungissa, josta
suomalaisia varoiteltiin rikollisuudesta.
Joukkueen johto ei voinut hyväksyä sitä,
että nuoret jaettaisiin vastuuttomasti
kahteen eri paikkaan. Useiden puheluiden,
Auvisten avustuksella ja paikallisen
kisajärjestäjän päättäväisyydellä nuori
maajoukkue saatiin hotelli Willows
Gardeniin. Suomalaiset olivat helpottuneita,
mutta vain hetkeksi.
Johannesburgin lentokentällä oli aikaa, kun
paikallinen rytmi alkoi saada suomalaiset
valtaansa. Kuljetus kilpapaikalle ontui
pahasti. Yli neljän tunnin seisoskelu olisi
ollut puuduttavaa, jos afrikkalaiset eivät
olisi ilahduttaneet ja viihdyttäneet
suomalaisia. Joensuun kuudestilaukeava

pääsi kokeilemaan mitä afrikkalainen tanssi
on.

Vastapalvelukseksi suomalainen opetti
tanssittajillensa Suomen kielen perusteita:
"Morjensta pöytään" ja "Yksi, kaksi, kolme,
neljä, viisi". Sehän oli vaikeampaa kuin
kuvittelimme. Kamerat räpsyivät tiuhaan
tahtiin. Valitettavasti "valkoinen mies pilasi
muuten niin hyvän kuvan", heitti musta
mies meille pilke silmäkulmassa maassa,
jossa apartheidistä oli päästy vasta 90luvulla eroon.
Sama rytmiryhmä avusti Norjan, Suomen ja
Venäjän maajoukkueita matkalaukkujen
heitossa linja-autoomme. Ilolla oli kuitenkin
hintansa, sillä "Give me something"
pyynnöt kaikuivat mustaan yöhön, mutta
lähes turhaan. Bussi lähti
Johannesburgista lähes viisi tuntia
myöhässä ja ylibuukattuna. Paikallinen
kulttuuri oli erilainen aikakäsityksen ja
myös tilakäsityksen suhteen, sillä
parikymmentä viimeistä bussiin noussutta
venäläistä maajoukkuenostajaa saivat
seistä kylmässä bussissa lähes 2 1/2
tuntia.
Etelänavan tuuli pakasti Bungalowit, ei
suomalaisia
Yö alkoi todella kylmentyä. Viima tuntui
bussissa. Shortsit oli huono valinta.
Saavuimme Potchefstroomiin kahden

aikaan aamuyötä. Pakkasta -4 astetta! Se
yllätti suomalaiset ja paikalliset. Mutta vielä
pahempia yllätyksiä oli tiedossa.
Hotelli Willows näytti hyvälle. Laadukas
ravintola odotti aamupalan syöjiä uimaaltaan kera, ja vielä golf-kenttä vieressä.
Huomasimme rynnistäessämme
hotellihuoneisiimme niiden olevan kahden
hengen huoneita. Valitettavasti meitä
rynnistäjiä oli kuitenkin neljä. Mitään ei ollut
enää tehtävissä kolmen aikaan yöllä.
Kaupungissa ei ollut kuin nämä kaksi
pahasti ylibuukattua hotellia. Kahdessa
sängyssä nukkui yhteensä neljä
suomalaista. Se oli pahimmillaan "omien
sormien sijaan kaverin varpaat suussa"
nukkumista.
Lähes neljän tunnin unien ja kylmän yön
jälkeen joukkue oli osillaan valmis
avajaisiin.

Uusi yllätys oli kylmä tuuli. Se tuiversi niin,
että mietimme tuliko t-paidat ja shortsit
varattua turhaan matkaan. Mielikuva
Afrikan keleistä oli kaukana siitä mitä
olimme kuvitelleet ja mihin olimme
varautuneet.
Joukkueen nostajat olivat kovilla pitkän
matkan ja yllättävien käänteiden vuoksi.
Pystyisivätkö nuoret keskittymään vain ja
ainoastaan omaan huippusuoritukseensa,
huoletti joukkueen johtoa. Elina Auvinen
nostaisi heti ensimmäisenä päivänä.

Suomen maajoukkueen asioissa oli
järjestettävää. Ensimmäisenä listalla olivat
majoitukset ja sarjojen vaihdot heti
näyttävien avajaisten jälkeen.
Kiireinen kilpailun johtaja lupasi hyvässä
hengessä järjestää virallisen valituksen
jälkeen kaiken suomalaisille.

oli ahdasta ja lisäpaikat olivat kiven alla.
Ylibuukatussa banketissa riitti järjestäjien
kiitokseksi upeaa tunnelmaa, komeaa
ohjelmaa eikä ruoka ja juomakaan
loppuneet keltään kesken. Emme olleet
turhaan pukeutuneet hienoihin pukuihin.
Tämä oli MM-kisan arvoinen
päätöstilaisuus.
Auvisen paradoksaalinen kisa

Pääsimme bungalow-tyyppiseen
majoitukseen. Keli kuitenkin yllätti, sillä
etelänavalta puhalsi kylmä puhuri. Afrikan
talvi oli vasta vaihtumassa kevääseen.
Sami Virtanen mittasi ensimmäisen
bungalow-yön jälkeen huoneista
aamulämpötilan: tasan 10,0 Celsiusta. Keli
oli poikkeuksellisen kylmä, tuumasivat
paikallisetkin. Jääkaappi oli melkein
lämpimämpi paikka kuin varsinainen
huone. Molotovin cocktailien innoittama
sukupolvi keksi laittaa keittiössä olleet uunit
ja levytasot päälle. Huone lämpeni pari
kolme astetta, kunnes sulakkeet alkoivat
paukkua.
Oli jälleen aika marssia kilpailun johtajan
puheille, joka oli itsekin pettynyt majoitusja kuljetusjärjestelyihin. Hän kuitenkin sanoi
tehneensä kaikkensa joukkueemme eteen
opastaen huulet virneessä suomalaisia
miehiä hankkimaan paikallisia naisia
kainaloihinsa tai ostamaan torilta
lisälämmittimiä. Onneksemme lämpötila
kahden ensimmäisen shokkipäivän jälkeen
kohosi normaalille tasolle; päivisin 25–32
astetta ja öisin 10–15 astetta.
Suomalaiset eivät jäätyneet vaikka
vastoinkäymisiä riitti jatkossakin.
Esimerkiksi kaikki suomalaisten kisapassit
ja bankettiliput olivat kisatoimistosta
kadonneet, koska "joku suomalainen" oli ne
hakenut. Selvittelyjen jälkeen lippuja ei
löytynyt mistään. Saimme onneksemme
lopulta tilalle toiset liput. Tosin banketissa

Nuorten MM-kilpailut lähtivät liikkeelle
aikataulun mukaisesti. Kilpailuihin osallistui
reilusti yli 300 nostajaa yli 30 maasta.
Elina Auvinen asteli kylmähkössä
kisahallissa kisalavalle pitkän matkan ja
lyhyen, mutta kylmän yön jälkeen. Se
saattoi kostautua, sillä jalkakyykyt eivät
ottaneet onnistuakseen.

Ensimmäinen jalkakyykky 135 kilosta
kippasi eteen, toinen jäi monttuun ja
viimeinen kyykky oli 10 cm vajaa. Elina
Auvinen pettyi pahemman kerran, olihan
hän ottanut harjoituksissa pari viikkoa
aiemmin helppoja kyykkyjä 142,5 kilosta.
– Ensimmäinen kerta kun liityin kerhoon,
johon en olisi halunnut, Elina mietti
allapäin.

Auvisen penkkitekniikan tiedettiin
parantuneen hetkeä ennen kisaa.
Aloitusrautaan rohjettiin laittaa heti oma
ennätys 62,5 kiloa. Se nousi kuin
tykinsuusta. Viiden kilon korotus oli
kuitenkin liikaa, sillä ensimmäisessä
yrityksessä petti ”paketti” alta ja toisessa ei
penkkipaita potkinut.

Salo oli oppinut Ukrainan EMpettymyksestä jotain, sillä hän palasi
yhteistuloskantaan tuloksella 325 kg.
Jalkakyykyistä ensimmäinen rauta 115
kilosta oli tekniikaltaan jo kohdallaan, mutta
valitettavasti kantapää nousi silti ilmaan.
Toisella Salo otti raudan varmasti ylös.

Vedossa Auvinen nyppäisi aloitusrautansa
125 kiloa, mutta 137,5 kiloa oli kuin
paikallisella liimalla lattiaan liimattu.
Maajoukkueen alku kirveli katkerasti
Auvisen hartioita. Pettymyksen kyyneleet
puhkesivat huolimatta penkkiennätyksestä.
Elinalla on kuitenkin vielä mahdollisuus
nostaa peräti neljissä nuorten MMkilpailuissa, joten häneltä on lupa odottaa
kovempia rautoja ja sijoituksia
tulevaisuudessa. Elina tietänee mihin
panostaa jatkossa; kyykky- ja
vetotekniikkaan. Myös kilpailuun
valmistautumista on tarkoitus kuulemma
hioa.
Siirilä SE-lukemilla viidenneksi, Salo
seitsemäs
Tiistaina suomalaiset laittoivat peliin kaksi
lupaavaa naisjunioria. Pietarsaaren Tiina
Salo nosti sarjassa 56 kiloa ja Vaasan
Henna Siirilä sarjassa 60 kiloa.
Suomalaiset olivat päättäneet vetää
painoaan alas ja joutuivat sarjanvaihtajina
punnitusjonon hännille. Punnitus ei
valitettavasti sujunut ”hannibalimaiseen”
sotilastahtiin, johon Suomessa oli totuttu.
Ensimmäisenä puntarille päässyt hyötyi yli
tunnin verran tankkausaikaa lähes
viimeisenä puntarille astelleeseen Siirilään
nähden. Ihmetystä aiheutti se, että
kansainvälinen tuomari ei puhunut
juurikaan englantia. Salon 115 kilon
kyykkyaloitus olikin muuttua 150 kiloksi.
Olisi siinä ollut aloitusrautana kyykättävää.

Kolmas 125 kilosta oli vajaa ja meni
hylkyyn.
– Se olisi voinut mennä paremminkin,
mutta olisi voinut mennä huonommin,
naurahti Tiina joukkueen johtajalle, joka
huolsi Saloa.
Samaan aikaan TNT:n Seppo Sohlmanin
valmentama ja huoltama Henna Siirilä
valmistautui jalkakyykkyihin toisessa
ryhmässä. Kyykyt kulkivat hyvin, sillä Siirilä
nosti kyykyistä puhtaan sarjan 147,5–155160 kg.
– Asetimme tavoitteeksi nostaa

yhteistuloksen SE:n ja katsomme sitten
mihin se kisassa riittää, huikkasi Seppo
tavoitteista.
Salo aloitti penkkipunnerruksen 82,5 kilolla,
joka nousi toisella ylös. Viimeiseen
lastattiin 7,5 kiloa enemmän rautaa
tankoon. Sillä lähdettiin hakemaan penkin
pronssimitalia, mikäli ruotsalainen ei
onnistuisi viimeisellään. Salo sai raudat
ylös, mutta tuomarit löysivät
punnerruksesta epäpuhtauksia. Nosto
osoitti, että Salolla on selvästi varoja
suurempiinkin rautoihin.

tekniikka- ja venyttelyharjoitukset.
Siirilän vetourakka oli alkamassa.
Aloitusrauta 150 kiloa ja toinen 157,5
kilosta nousivat todella helposti.

Siirilän penkki oli kovassa iskussa, mutta
uusi paita oli vielä hieman tuntematon
tuttavuus. Aloitusrauta 90 kiloa nousi
toisella yrityksellä helposti. Kolmaskin rauta
95 kilosta nousi komeasti ylös, mutta
tuomarit pitivät punnerrusta
sääntöjenvastaisena. Myös Siirilällä on
hurjasti kapasiteettia kovempiin
punnerruksiin.
Salo aloitti maastanoston 120 kilolla
helposti. Toiseen laitettiin 127,5 kiloa, joka
hyväksyttiin.
– Tuomarit varmaan nukkuivat ja ajattelivat,
että laitetaan välillä valkoistakin, heitti Tiina
hersyvällä huumorilla.
Viimeinenkin rauta 132,5 kilosta nousi ylös,
mutta loppuasento ei kelvannut tuomareille.
– Ei tullut mitali. Hieman on menty
alaspäin, mutta ensi vuonna lähdetään
hakemaan taas kehitystä. Kisoja en aio
enää käydä näin monta. Toivon mukaan
pääsen SM-kisoista vielä nuorten
arvokisoihin, mutta sehän ei ole varmaa,
jatkaa 20-vuotias Tiina huumorinpilke
silmäkulmassa.
Seitsemänneksi sijoittunut Salo tietää mihin
panostaa harjoittelussaan mainiten

Viimeinen 167,5 kiloa olisi onnistuessaan
uusi nuorten SE sarjaan 60 kiloa.
Teknisesti nosto ei ollut aivan parasta
Hennaa. Voimien puolesta rauta oli
maksimi mihin nykykunto riitti. Vedon
onnistuessa yhteistuloksen uusi SE 417,5
kiloa näki samalla päivänvalon. Olemassa
olevan potentiaalin ja uudistuneen
harjoittelun myötä on selvää, että Siirilä
tulee viimeisenä juniorivuotenaan vuonna
2009 takomaan voimanostohistoriaan uusia
SE-lukemia.
– Ihan tyytyväinen olen. Hieman harmittaa
tietysti kun ei MM-pronssikaan olisi ollut
kovin kaukana ja penkissäkin olisi ollut
voimien puolesta varaa isompiin rautoihin,

hymyhuulinen Henna puheli sijoittuen
viidenneksi häviten vain kymmenen kiloa
mitalin.
Myös Siirilä tietää mihin panostaa jatkossa;
tekniikkaan, treeniin ja nostovarmuuteen.
Keränen yllätti venymällä MM-hopealle
Petteri Keränen ja Samuel Lappalainen
eivät turhaan harjoitelleet Ukrainan EMkilpailuissa MM-kisoja varten. Molemmat
onnistuivat MM-lavalla komeasti ylittämällä
ennätyksensä sekä itsensä ja
maajoukkuekaverinsa. Keränen oli kaivanut
naftaliinista niin tekniikkansa kuin sekä
henkiset että fyysiset voimansa.
Lappalaisen Colt ampui kuudesti
laukeavalla seitsemän osumaa ja
kisaennätykset saivat kyytiä.
Keräsen MM-harjoittelu poikkesi EMkisavalmistautumisesta aika totaalisesti.
– Treenasin peruskuntoa ja aerobista neljä
viikkoa sillä fyysinen kunto petti
Ukrainassa. Aika perusteellista treeniä
siinäkin mielessä, että tein joka päivä jotain
harjoituksia. Tekniikkaharjoituksia
treenaisin jokaisella harjoituskerralla, niistä
en tinkinyt ollenkaan.
Keränen oli analysoinut EM-puutteensa ja
muokkasi kisaohjelmaansa isänsä hyväksi
koetusta ohjelmasta itselleen sopivaksi.
Piikkaus oli perinteinen, joskin ykkösiä hän
ei hakenut niin kovaa kuin aiemmin.
Penkkipunnerrus oli poikkeus.

hyvin. Tekniikka ja voimat olivat selvästi
kohdallaan.
– Tekniikka löytyi lopullisesti vasta kaksi
viikkoa ennen kisaa, paljasti Keränen.
Keränen pyysi viimeiseen 275 kiloa.
Joukkueen johtaja kiristi siteet Keräsen
pyytämällä tavalla polviin ja oululaistunut
nuorukainen asteli hyvin keskittyneenä
lavalle. Matkalukemisena ollut henkisen
keskittymisen kirja osoitti, että Kuusamon
Erä-Veikkojen huippulupaus oli lähtenyt
matkaan mielessään vain tämä hetki. Aika
alkoi käydä vähiin, mutta Keränen nappasi
- ei hullun kiilto vaan maailman huipulla
olevan keskittynyt katse silmillään - raudat
niskaan. Alkuasennosta hieman alaspäin ja
pudotus, kunnes syvästä montusta raudat
suorastaan singahtivat ylös. Kolme
vakoista ja Keräsen kyykkyennätys oli MMlavalla parantunut peräti 15 kiloa.
– Penkki ei mennyt niin kuin piti. Oli
tekniikkavirhettä. Sanotaan näin, että en
keskittynyt tarpeeksi. Oli hieman
ajattelemattomuutta penkillä, puheli
Keränen, jonka aloituksessa jalka luisti alta,
mutta vain yksi tuomari huomasi sen.
Toiseen Keränen rykäisi 167,5 kiloa, joka
treenin perusteella olisi hyvinkin
mahdollista. MM-lavalla rauta ei totellut
Kerästä vaikka toinen nosto nousikin ylös.
Tällä kertaa tuomarit huomasivat
toistamiseen liikahtaneen jalan.
– Asento petti, oli yliyrittämistä ja voimatkin
loppui, mietti Keränen viimeistä
penkkipunnerrustaan.

Keränen lähti jälleen tavoittelemaan
kilpailun voittoa kilojen ja wilksin pisteiden
sijaan vaikka ranking oli armoton.
Suomalaiset majailivat sijoilla kuusi ja
seitsemän.

Maastanoston Keränen aloitti korkeampaa
kuin koskaan aiemmin missään kilpailuissa
eli 260 kilosta. Toiseen lastattiin 275 kiloa,
joka siinä tilanteessa tiesi MM-pronssia.

Keränen aloitti jalkakyykyt 250 kilosta.
Toisella oma ennätys 267,5 kilosta nousi

– Se oli parempi nosto. Sain asennon
kohdalleen ja tasapaino pysyi koko noston

ajan.
Viimeiseen vetoon Keräselle ilmoitettiin 295
kiloa, jolla MM-pronssin sijaan alettiin
taistella MM-hopeasta. Tilanne muuttui
jatkuvasti. Amerikkalainen pyysi tankoon
300 kiloa. Keräselle alkoi riittää vähempikin
rauta pronssiin eli 277,5 kiloa.
Hopeatilanne muuttui siten, että Keräsen
pitäisi vetää 290 kilon veto, joten rautaa
käytiinkin vaihtamassa. Samaan aikaan
amerikkalainen oli juuri ennen Kerästä
laskenut vetoraudan 290 kiloon. Keräsen
uhkapeli ja huollon taktikointi osuisi siis
kohdalleen, jos hän vetäisi viimeisen
vetonsa ylös saakka. Amerikkalaiselle jäi
tankoon taktisesti ajateltuna 2,5 kiloa väärä
rauta, mutta se ei haitannut suomalaisia.
– Haimme yhteistuloksen MM-hopeaa,
emme vetokultaa siinä vaiheessa.
Ja Keränen lunasti odotukset vetämällä
kauniisti vaaditut 290 kiloa, jolla irtosi myös
vetokultaa. Kovaa peliä Potchefstroomissa,
sillä epäonnistuessaan suomalainen olisi
jäänyt kisassa mitaleiden ulkopuolelle.
Yhteistulos 720 kiloa oli uskomaton
tosiasia. Suomalaisten pieni, mutta sitäkin
äänekkäämpi kannustajajoukko juoksi
kilvan onnittelemaan Kerästä ja samaan
aikaan myös hienon ennätyskisan tehnyttä
Samuel Lappalaista.
75 kilon sarjan kilpailun voitti Ecuadorin
Jose Castillo 742,5 kilon yhteistuloksella.
Pronssi meni 717,5 kilolla Ukrainan Mykola
Barannikille.

– Oli mukava nostaa, kun siellä
katsomossa oli tunnelmaa ja oma porukka
kannustamassa. Kyllähän se täysin
onnistunut kisa siinä mielessä on, että 30
kiloa parani oma enkka ja yhdeksästä
nostosta seitsemän onnistui. Oli kyllä tosi
mukava kilpailla Etelä-Afrikassa. Kaikki
kisapalaset loksahtivat kohdallaan. Mukava
joukkuehenki. Varsinkin huolto pelasi hyvin,
siitä pitää iso kiitos antaa. Kaiken kaikkiaan
paras reissu ihan ehdottomasti, Keränen
myhäili MM-hopeasta tyytyväisenä.
Petteri Keräsen valmistautumista
edesauttoi se, että hänet oli valittu
ensimmäistä kertaa seuransa KEV:n
edustusurheilijaksi, josta hän muisti
nöyrästi kiitellä.
– Oli helppo urheilla, kun ei tarvitse ajatella
juuri ollenkaan kulupuolta eikä tarvitse itse
keräillä rahaa MM-kisamatkaa varten. Vielä
kaksi vuotta junioreissa nostavan pääkisa

vuonna 2009 on Brasilian Sao Paolossa.
Keränen teki vielä paluulennolla Suomeen
kylmän viileän pika-analyysin positiivisista
seikoista.
– Minulle oli älyttömästi hyötyä siellä
nuorten voimanostoleirillä Pajulahdessa
Pasi Koivusen ajatuksista ja harjoituksista.
Se antoi lisäpontta kuinka valmistautua
kisaan oikein kunnolla. Henkinen
valmentautuminen ja mielikuvaharjoittelu
ovat tärkeitä asioita kisan aikana. Ei kisan
aikana tule mitään ylimääräistä tehdä.
Ukrainassa olin koko ajan tekemässä jotain
muuta. Toivon, että nuorten harjoittelussa
panostetaan monipuolisuuteen ja tämäkin
alue otetaan huomioon
kokonaisvaltaisessa valmentautumisessa
ja tekemisessä.
Keränen innostui kehumaan myös
sponsoreitaan Heraclesta, Pölkky Oy:tä ja
Koillismaan Osuuskauppaa. Sen lisäksi
lähes Lapin miehestä löytyi myös runollisia
piirteitä: "Kisaan lähdin tietäen vain,
kotimaassa mua kannustavat kaikki
rakkaimpain. Niin tutut ja tuntemattomat,
kannustajat aivan mahtavat, kiitokset teille
kun tukeanne sain, elämäntielle teiltä
neuvoa hain. Elämä on helppoa kun sen
oikein oivaltaa."

lukemiin 275 kiloa. Joensuun pikajuna oli
päässyt vauhtiin.
Penkin aloituspaino laskettiin vitosella
kovan kyykyn jälkeen. Varma rauta 155
kilosta nousi keviästi. Toisella 160 kiloa ei
noussut, mutta Lappalainen keräsi itsensä
ja runttasi raudat hyväksytysti viimeisellään
ylös.
Maastanostossa kaksi ensimmäistä rautaa
260 kg ja omaa ennätystä sivuten 270 kg
nousivat mukavasti. Viimeinen rauta 275
kiloa nousi vielä polviin.
Kilpailu onnistui hyvin, sillä tyytyväinen
Lappalainen sijoittui viidenneksi omalla
yhteistulosennätyksellä, joka parani 15
kilolla 705 kiloon.
– Matka oli pitkä, mutta onneksi minulla jäi
palautumiseen aikaa pari päivää ennen
kisaa eikä aikaeroa ollut, niin se riitti.
– Parasta kisan lisäksi oli lämpö ja safari.
Leijonan näkeminen parin metrin päästä oli
veret seisauttava kokemus.

Rauta kulki, ranskalaiset tökkivät
Samuel Lappalaisen kunto tiedettiin ennen
kisamatkaa hurjaksi. Joensuun Spiidi osasi
itsekin odottaa ennätystä.
– Lähdin hakemaan ensimmäistä 700 kilon
puhkaisua. Se oli tärkein tavoite 500 wilksin
pisteen kanssa, kertoi hyvän tuulinen
Lappalainen tavoitteistaan.
Kyykyt kulkivat hyvin. Ensimmäisellä 260
kiloa, toisella PR-nosto 270 kilosta ja vielä
viimeisellä omaa ennätystä paranneltiin

Lappalaisella on vielä yksi vuosi jäljellä
junioriaikaa.
– Täytyy puhaltaa täysillä, loppuun saakka.
Sao Paolossa tavataan ja sitä ennen

Ruotsissa EM-kisoissa, suunnitteli Pekka
Anttilan valmennettava Lappalainen, jolle ei
koko reissun aikana tökkinyt mikään muu
paitsi joka-aamuinen
pekoniranskalaisaamupala.

niin ei olisi nuo pohkeetkaan menneet
kisan aikana kramppiin. Kunhan saisi tuota
painoa nostettua, mutta ei se vaan meinaa
nousta. Kunto oli kyllä kova, tyytyväinen
voimanpesä heitteli.

MM-neloset taistelivat lupaavasti
Jaakko Ketola oli hyvässä kunnossa ja
ennätyksiä oli tiedossa.
– Hyvin meni tuloksen puolesta, mutta
sijoitus oli huono, neljänneksi nuorten alle
18-vuotiaiden sarjassa 110 kg nostanut
Ketola kiteytti.
Jalkakyykystä länsisuomalainen jätti teki
puhtaan ja kauniin sarjan päätyen 262,5
kiloon. Näin oma kyykkyennätys parani
12,5 kilolla. Ketola oli saanut tekniikkansa
voimanostoleirin jälkeen kohdalleen.
Penkiltä nuorukainen paransi
kisaennätystään kympillä lukemiin 195
kiloa.
– Kyykkytekniikka oli täydellinen. Penkiltä
olisi voinut tulla 250, mutta ei hirveästi
enempää, vaatimattomuudesta vähemmän
tunnettu Ketola naureskeli kavereilleen.
Vetovaiheessa Ketola jahtasi
yhteistuloksen MM-pronssia jääden siitä
lopulta vain 7,5 kiloa.
– Ei se 292,5 kiloakaan painanut mitään.
Olin ihan varma, että vika veto menee läpi,
mutta loppuasento taisi jäädä hieman
vajaaksi.
30 kiloa yhteistulostaan lukemiin 740 kiloa
parantanut Ketola on selvästi kehittynyt
parantuneen tekniikan ja lisääntyneen
venyttelyn myötä.
– Reissussa kaikki oli parasta,
maajoukkuehenki oli hyvä. Ainut mitä
tekisin toisin, oli liika kävely ennen kisaa,

– Voi olla, että ensi vuonna on
kansainvälisissä kisoissa vähän
hiljaisempaa, vaikka alle 23-vuotiaiden EMkisaraja tuli jo tehtyä. Täytyy varmaan
alkaa treenata systemaattisemmin eikä
pelkästään silloin tällöin ja mitä sattuu,
hyvin kehittynyt huumorimies Ketola lataa.
Kasper Myllynen nosteli tiukkojen
paikkojen jälkeen komeasti MM-neloseksi.
Myllynen paransi omaa ennätystä peräti 30
kilolla 577,5 kiloon ja kukisti amerikkalaisen
vetämällä viimeisellä 215 kilon
maastavedolla jenkin ohi.
Myllysen kilpailu urheilua korostavalla
yliopistolla alkoi helpolla 205 kilon
jalkakyykyllä. Aloitusrauta sivusi jo omaa
ennätystä. Toinen rauta 215 kilosta hylättiin
2-1 puuttuvan kyykkysyvyyden vuoksi.
– Laita lisää rautaa, tiuskaisi Myllynen heti
toisen kyykyn jälkeen valmentajalleen
Rantapelkoselle.
220 kilon jalkakyykky oli supersyvä.

Myllynen lähti punnertamaan rautaa
melkein lattiasta saakka ylös. Samalla
nuorukainen alkoi ennen puoliväliä turhaan
kumartaa eteenpäin ja teki nostosta
vaikean. Myllysellä oli kuitenkin voima
hallussa ja rauta tuli sitten kuitenkin
suhteellisen helposti ylös saakka.
Arvokisalavalla 15 kilon
jalkakyykkyparannus on kova juttu.

– Harmittaa, kun en oikein päässyt
penkkaamaan ja vetämään täysillä, mietti
iloinen Myllynen huippu-urheilijan tapaan
heti kisan jälkeen komea MM-kisojen
osallistumismitali kaulassa.

Penkkipunnerrus alkoi synkkien pilvien
saattelemana. Ensimmäinen rauta hylättiin
raudan turhanpäiväisen rinnalla
pompottelun vuoksi. Toisen raudan
Myllynen sössi oman virheen vuoksi, koska
hän liikutti turhaan vasenta jalkaa noston
aikana.
– Ei vee sentään, en mä tänne saakka
tullut tunaroimaan, Myllynen mietti
huoltajille ääneen ennen viimeistä
punnerrusta, jonka sai kolmen valkoisen
saattelemana helposti ylös.
Maastanoston lämmittelyssä Myllynen
keräsi jälleen tummia pilviä päälaelleen
muuten niin pilvettömälle Afrikan taivaalle.
Viimeinen lämpö 190 kilosta ei noussut
ylös saakka vaan rauta kaatui eteen.
Aloitusrautaa tiputettiin vitosella 200 kiloon.
Sen Myllynen kävi lavalla kaatumassa
jälleen eteen. Toisella rauta liikkui hitaasti
ylös saakka, mutta tällä kertaa tekniikka
pysyi kasassa ja hyväksytty nosto.
Viimeiseen pyydettiin peräti 15 kiloa
enemmän, sillä viidentenä oleva Myllynen
halusi voittaa neljäntenä olleen
amerikkalaisen kilpakumppanin. Myllysen
voimakapasiteetti oli huoltajilla tiedossa.
TNT:n nuori voimanostajalupaus asteli
päättäväisesti tangon eteen. Tekniikka
löytyi viimeisellä kohdalleen ja 215 kiloa
nousi helposti ylös.
Myllynen oli hyvin tyytyväinen kisaansa
vaikka löysikin parannettavaa.

Tyytyväinen Myllynen poseerasi banketissa japanilaisten
kanssa.

Jari Saario oli hyvässä kunnossa.
Harjoitukset olivat menneet putkeen vaikka
alaselkä olikin oireillut pahanlaisesti. Vain
kolme viikkoa ennen MM-kisaa välilevy
pullahti kovassa vetotreenissä paikoiltaan.
Jari Martikaisen valmennettava avasi
kyykyn 285 kilolla. Myös toinen 295 kiloa
otettiin varman päälle joukkueen johtajan
huutaessa syvyyksiä. Viimeinen oma
ennätysrauta 302,5 kilosta päätettiin ottaa
jo riskillä. Rauta nousi kyykystä ylös, mutta
tuomarit rokottivat syvyydestä 2-1.
Penkiltä Saario oli päättänyt taistella
mitaleista. 215 kilon aloitus yllättäen
hylättiin, mutta toisella sama rauta nousi
räjähtämällä ylös. Viimeiseen oma ennätys
225 kiloa, joka myös nousi helposti.
Komealla punnerruksella irtosi MMlajihopea.

myös kaikkia häntä tukeneita tahoja
Kuopion Painonostajakavereista
Voimapuotiin.
Kuin rangaistukseksi, kävi Saario
Suomessa muutama päivä MM-kisan
jälkeen kokeilemassa vetokuntoaan. Silloin
320 kilon rauta oli saanut sumokyytiä.
JEEE-ketju MM-mitaleille

Vedon piti olla Saarion vahvuus ja helppoa
kuin heinänteko. Toisin kuitenkin kävi.
Saario tiputti aloitusrautaa alaspäin, sillä
viimeinen lämmittelyrauta oli raskas.
Ensimmäisellä 295 kiloa kuitenkin helposti.
Toisella 307,5 kiloa olisi tiennyt
vetopronssia, mutta rauta ei totellut
paronia. Viimeiseen oli lastattava 315 kiloa,
jolla Saario olisi vetänyt itsensä
yhteistuloksen MM-pronssille ja samalla
voittanut rakkaan kilpakumppaninsa,
norjalaisen Haakon Farstadin 835 kilon
tuloksen. Saarion jalat olivat kuitenkin
jostain syystä muusia eikä rauta totellut
enää Savon paronia. Joukkueen ilopilleri
Saario jätettiin kovassa kisassa
neljänneksi, mutta lohtua toi penkin MMlajihopea. Ja neljäs sija on selvästi parempi
kuin kilpailua edeltäneen rankingtilaston
kuudes tila.
– Jotenkin en saanut itsestäni kaikkea irti,
vain 80 %, mutta turha tässä on
jossitella.Nämä olivat viimeiset kisat
nuorissa. Ensi vuonna yleiseen sarjaan.
Siellä en tule antamaan ilmaiseksi
kenellekään mitään. Annetaan paukkua
oikein olan takaa, uhkuu pienen kylän
kasvatti Jari Saario nostohaluja kiitellen

Valitettavaan EEE-ketjuun (Elina, Emmi,
Eero) pääsi jäseneksi myös Jere Lietzén.
Reissulle oli ominaista, että
vastoinkäymiset käännettiin voitoiksi ja niin
kävi myös uudelle JEEE-ketjulle. Pettymys
vaihtui iloon. Elina tekaisi
penkkiennätyksen, kovakuntoinen Eero
rutisti penkiltä 215 kiloa lähes
mitalinarvoisesti viidenneksi, Emmi iloitsi
kahdesta MM-lajimitalista ja Jere nappasi
vedon MM-pronssia.
Emmi Lund kilpaili subjunioreiden (alle 18
v) sarjassa alle 90 kiloa. Kyykyn tekniikka
oli syvyyden puuttuessa kateissa
lämmittelyssä, mutta se ei haitannut iloisen
nuorukaisen menoa. Penkiltä flunssainen
Lund punnersi 70 kiloa ja veti maasta 120
kiloa. Se tiesi Pietarsaareen kahta MMlajipronssia, penkiltä ja vedosta.

– Viimeistelytreenit jäivät vähälle. Otin
kisaviikolla yhden treenin, jonka jälkeen
huono olo valtasi kehon. Jalat tärisivät ja
olivat ihan spagettia, ihmetteli reissuun
tyytyväinen iloinen Emmi, joka aikoo
opetella jalkakyykkäämään oikealla
tekniikalla lisäten venyttelyn ohjelmaansa.
Eero Halunen kilpaili nuorten alle 23vuotiaiden luokassa nostaen kisaviikolla
itsensä ysikympin sijaan satakiloisiin. Se oli
viisas valinta, sillä ysikympissä Vladimir
Shoskiy teki 905 kiloa ja Yuriy Arkhipov
887,5 kiloa ollen MM-kilpailujen kovimmat
Wilksin kasaajat. Halunen oli elämänsä
kunnossa. Sitä hän ei kuitenkaan päässyt
näyttämään tulostaululle, sillä
jalkakyykyssä tuomarivalot olivat
punaisella. Kyykyt sarjalla 270–280-290 kg
nousivat jokaisella kerralla helposti ylös,
mutta Pohjois-Pohjanmaan miestä
rokotettiin pääosin puuttuvasta syvyydestä.
Penkiltä Halunen punnersi
ensimmäisellään tavallaan onnekkaasti 215
kiloa, sillä jalan liikkeestä vain yksi tuomari
rokotti punaisella. Toisessa
punnerruksessa jalkaliike oli sen verran
selvä, että 225 kg hylättiin vaikka rauta
nousikin hyvin ylös. Sama MM-mitaliin
oikeuttava rauta ei enää viimeisellä
noussut ylös saakka. Vedossa oli
tekniikkaongelmia, sillä ensimmäinen yritys
260 kilosta kaatui eteen, toinen 270 kg
nyökähti matkalla ja kolmas 282,5 kiloa
meinasi tippua näpeistä.

– Valmistautuminen meni hyvin ja
voimatasot ovat varsikin kyykyssä
nousseet. En ole erityisen pettynyt
kuitenkaan, sillä tiedän, että olen kehittynyt
ja rauta ei painanut mitään. Tästä mennään
taas eteenpäin, rauhallinen Eero puheli.
Jere Lietzén aloitti kisan parantelemalla
vitosella kyykkyennätystään lukemiin 285
kg. Penkkialoitus 210 kilosta ei totellut
Jeren komentoja ja tuomarit komensivat
piikkiöläisen suihkuun. Vetolavalla Jere
kävi vielä näyttämässä mistä suomalaiset
tunnetaan. Maasta nousi 290 kiloa, joka
tiesi lajin MM-pronssia.
– Kyykky oli ainut hyvä asia kisassa.
Penkillä treenit jäivät liian vähiin, kun
viimeisestä treenistä oli jo vierähtänyt yli
kaksi viikkoa. Homma ei nyt toiminut, vain
kaksi kertaa viikossa harjoitteleva ja salilla
peräti 240 kg penkiltä ottanut Jere kertoi.
Lietzen yritti vielä viimeisellä vedolla
lajikultaa.
– Joo, yritettiin vielä 310 kiloa. Ylöshän se
tuli, mutta nosto hylättiin 2-1. Omasta
mielestä ei siinä pitänyt olla mitään, mutta
ehkä loppuasento ei kelvannut tuomareille.
Olkapääthän saa olla nykyisin hieman
edessä. Veto ei ole minulla yleensä
prakannut, mutta kyllä nyt jotenkin
yläselästä oli puhti kumminkin pois.
Lietzen oli kokonaisuutena tyytyväinen
sekä kisaan että koko reissuun.
– Pääsin palautumaan lennosta hyvin, kun
syödäkin pystyi. Odotin ihan paskaa
safkaa, mutta hyväähän se oli, mietti Jere,
jolle reissusta jäi erityisesti mieleen Ketolan
"huumori" ja kuorsaus.

– Penkki oli ainut laji, jossa odotimme
hieman enemmän.
Maastanostoon asteltaessa Martikainen
tappeli MM-pronssista yhdessä Ukrainan
Anton Dubrovskyyn kanssa. Mitali oli
varattu vain yhdelle. Lauantai oli
Martikaisen päivä ja veto kulki. Toinen
maastanosto 302,5 kilosta kuitenkin
hylättiin reisikannatuksen vuoksi.
Viimeisellä vedolla Martikainen rutisti vielä
2,5 kiloa enemmän leikiten. Ukrainan jätti ei
saanut enää suurempaa rautaa vedettyä ja
se tiesi Martikaiselle
maailmanmestaruuspronssia
yhteistuloksella 855 kiloa.
Sarjan voitti Puolan Daniel Grabowski 970
kilolla jättäen raskaamman venäläisen
Andrey Konovalovin samalla tuloksella
hopealle.
MM-pronssimitalisti Martikainen otti
omansa
Juuso Martikainen lähti Etelä-Afrikkaan
kymmenen kiloa kevyempänä kuin EMkilpailuihin. Martikainen aikookin jatkossa
kilpailla piikissä. Monien vaiheiden jälkeen
Juuso kisasi sittenkin vielä superissa 125,6
kilon painoisena ”pienen”
juomatankkauksen jälkeen.
Jalkakyykky alkoi tasarahalla 300 kiloa.
Seuraavaksi Juuso otti 315 kiloa ja vielä
viimeisellään peräti 330 kiloa.
– Kyykyt meni hyvin. Kyllä polvisiteiden
sitominen on tärkeä asia. Ei niitä kisassa
kannata itse sitoa, kehui Martikainen
Seppo Sohlmanin huoltoa.
Penkiltä Martikainen rutisti 220 kiloa.
Viimeinen nosto 225 kilostakin nousi
kevyesti, mutta se hylättiin vatsanoston
vuoksi.

– Ukrainan huonoista vedoista otimme
oppia ja muutimme vetoasentoa.
Katsoimme videoilta erilaisia juttuja ja
päätimme, että Juuso vetää raudat lähes
pelkällä selällä. Teimme myös
vetotreeneihin muutoksia ja tähtäsimme
tällä kertaa erityisesti vain ykkösen
vetämiseen, jutteli Martikaisen valmentaja
Sami Virtanen paluulennolla.
– Tähän kisaan valmistauduttiin kaksi
vuotta. Kun miettii sitä, että Juuso tiputti
painoa yli10 kiloa, nosti 20 kiloa kovemman
tuloksen kuin Ukrainassa ja paransi vielä
omaa ennätystä viidellä kilolla, niin ei voi
sanoa muuta kuin, että nappikisa, muistutti
Virtanen.
– Oli tosi hyvä, että ympärillä oli paljon
huoltoporukkaa. Kasperkin toi
läimäytyksillään Juuson kisaan lisää
tsemppiä.
Martikainen oli yhtä hymyä kisan jälkeen.
Herrasmiehenä hän muisti heti kiittää

loistavasta kisasta koko
maajoukkueporkkaa.
– Haluan kiittää kaikkia kisareissulaisia
mukavasta matkasta. Erityisesti kiitän
maajoukkueen johtajaa hyvästä
johtajuudesta matkan aikana. Olet äijä
oikealla paikalla, sillä hyviä johtajia on
harvassa. Side-expertti Seppo Sohlmania
kiitän erityisen hyvistä polvisiteiden
sitomisesta.
MM-pronssimitalistin takana on paljon
muita tahoja, joita ilman mitali olisi voinut
jäädä saavuttamatta.
– Ensimmäisenä kiitän parempaa
puoliskoani Essiä, joka on jaksanut katsella
voimanostoelämääni päivästä toiseen.
Samin jo mainitsinkin. Jari Laurilaa kiitän
voimanostoon innoittamisesta.

– Kaikista eniten haluan kiittää
valmentajaani ja treenikaveriani Sami
Virtasta. Valitettavasti valmentajat jäävät
yleensä pimentoon, mutta heidän rooli
voimanostossa on todella suuri. Ilman
Samia en olisi voimanostaja, se on varma.
Tämä mitali on yhtä paljon sinun kuin
minun mitali, jakeli Juuso tunnustuksia.

– Sponsoreista haluan kiittää omia
vanhempiani, ja heidän omia yrityksiä
suurista avustuksista: (Tmi Juha
Martikainen ja Tmi Kodinhoitoapu Pirjo
Martikainen). Muita sponsoreitani
unohtamatta haluan kiittää suuresti myös
L&S Huoltokeskus Oy:stä toimitusjohtajaa
Markku ”Make” Saarista, Lahden
Rakenneteräs Oy:stä Risto ja Mikko Sorria,
Luoteen Talosi&House Oy:stä Väinö
Ojalaista, Tmi Voimapuotia hyvistä ja
toimivista Skip lisäravinteista, Metallia
hyvistä varusteista, Innate
Kiropraktiikkakeskusta toimivasta selästä ja
paremmasta ryhdistä Sami Kelaa ja
Markku Turpeista, Vesa Penttinen Oy:stä
Vesa ”Vekke” Penttistä ja Alte Oy:tä.
Martikainen ei aio seuraavaksi rynnätä
kilpalavoille, sillä hän siirtyy seuraavaksi
miesten sarjoihin.
– Pidän varmaan vuoden tauon kisoista ja
treenaan vaan, jos sitä saisi kehitystä lisää
sitä kautta, Juuso mietti.

– Seuraavan kerran tullaan SM-lavalle
varmaan parin vuoden päästä, paljasti
Virtanen.
Safarille ja maakunta-ajelulle
Kisojen tiukka aikataulu tarkoitti, että
huvittelu jäisi tällä(kin) reissulla vähiin. Yksi
partio ehti kuitenkin paikalliselle torille
toimeenpanemaan lyhyen tiedusteluretken.

Sieltä joukkue sai varmaa tietoa erilaisista
retkeilyvaihtoehdoista. Leijonia ja kirahveja
löytyisi joka puolelta. Lisäksi virallisen
matkantarjoajan hinta saatiin torilla pimeän
taksin palveluilla (kaupungissa ei ollut
virallisia takseja lainkaan) vähintään
puolittumaan.
Aina niin avulias Team Auvinen sai
torstaina taivuteltua Eijan kaidalta tieltä
”mustaan taksiin” ja päätti lähteä
katsastamaan maan virallista
villieläinkohdetta Mpumalanga tai jotain
sinnepäin nimistä villieläinpuistoa
kahdeksan hengen voimin. Matkalla osoitti,
että Lapin Keränen oli varsinainen tietäjä ja
havainnoija. Hän huomasi ensimmäisenä
leijonat ja kirahvin. Etelän miehet eivät
meinanneet erottaa virtahepoa kivestä.
Pelkokerroin oli näillä samaisilla
seikkailijoilla kuitenkin kohdallaan.
Pelottomat nuoret pääsivät katsomaan

kuolemaa suoraan leijonan silmiin, kun
olivat ensin lahjoneet paikallisen oppaan.
Oppaalla oli varmaankin paljon rohkeampi
olo, kun suomalaiset sulloivat peräti 50
randia (=5 euroa) mustan miehen taskuun.
Näin nuori voimanostajajoukko sai läheltä
ikuistettua Afrikan kuninkaan digitaalisiin
kameroihinsa.

Samaan aikaan aamukisan jälkeen Team
Randi lähti kuuden hengen voimin
katsastamaan mistä löytyy kuuluisa ”Big
Five”-eläinviisikko, kaikki Afrikan
kuningaseläimet. Pimeä taksi oli varattu
torilta jo edellispäivänä ja
valinnanvaihtoehtoja oli kuulema kuin
sieniä sateella. Tiimi antoi kuskille vapaat
kädet ja mahdollisuuden valita parhaan
mahdollisen kohteen noin tunnin matkan
päästä.
Kello kuitenkin kävi. Aurinko paahtoi, ja
juomat alkoivat loppua. Noin kolmen tunnin
ajelun ja lukuisten rancheille tehtyjen
vierailujen jälkeen selvisi, että kuskin
paikallistietämys oli lähes nolla. Hanskoista
ei ollut tietoakaan. Kun villieläimiä oli
puheiden mukaan joka puolella, niin
autosuunnistus ei ainakaan ollut kuljettajan
parhaita puolia. Positiivisesti ajattelevat
suomalaiset saivat kuitenkin tutustua EteläAfrikan kauniiseen ja karuun

maaseutuelämään. Hiihtäjiä ei näkynyt
missään, mutta sen sijaan paljasjalkaisia
ihmisiä käveli siellä täällä vaikka lähimpään
kylään oli kymmeniä kilometrejä.
Lopulta tiimi ajoi useiden kyselyiden
jälkeen naapurikaupunki Parysiin.
Matkailijat pysähtyivät tankkaamaan halpaa
bensaa, sillä kilometrejä alkoi olla takana jo
reippaasti. Matkaseurueen onneksi
huoltoaseman tankkaaja tiesi varman
paikan ja retkikunta suunnisti sinne. Senkin
paikan ohi aulis kuskimme ajoi. Onneksi
auringosta paahtunut joukko oli hereillä, ja
auton ratti ja peruutusvaihde toimivat.
Leijonan päällä varustetun paikan mainos
oli vihdoin totta. Komea ranchi oli varsin villi
kokemus: Aidan takana olevat leijonat
tyydyttivät suurimman villieläintarpeen. Sitä
vastoin vapaana olevat strutsit pelottivat
suomalaiset Auvisen Jyrkin aiempien
kauhupotkukertomusten jälkeen
loitommalle. Ohi kiitävä hevonen sai
nauruhermot pintaan, varsinkin kun
kiimainen aasi pani laukaksi perässä. Jahti
ei jättänyt ketään kylmäksi. Valitettavasti
maaseutumatkaajien ainut kirahvi oli Seppo
Sohlmanin taltuttama puinen varsa.
Kotimatkalla tyytyväinen
maaseutumatkailijajoukko yllättyi jälleen
kerran ihmeellisestä Afrikasta. Kuski
osoittautui todelliseksi voimanostajaksi
kahdeksan vuoden takaa. 65 kilon
painoisena voimanostokilpailuissakin
nostanut kuljettajamme oli tehnyt nuoriin
kovia tuloksia: penkiltä oli noussut 210
kiloa ja maasta tasaraha 300 kiloa.
Niillähän pärjäisi näinä paita- ja
kyykkytrikoiden aikoina vielä aikuistenkin
MM-kisoissa. Valitettavasti kuskin olkapäät
olivat kuulema hajonneet eikä hän voinut
enää nostaa rautoja.
300 euron säästöoperaatio

Matkaan tyytyväinen, mutta iloinen
suomalaisjoukko suunnisti hauskan
banketti-illan jälkeen lentokentälle.
Bussissa keskustelut venäläisten
voimanostajien kanssa avarsivat
kyykkysalaisuuksia. Kyykkyä nimittäin pitää
treenata, jos kovia rautoja haluaa nostaa.
Lentokentällä majaili viimeinen matkan
yllätyksistä. Matkalaukkujen ylipainoista
huolestuneet suomalaiset pääsivät
yllättävän hyvin tarkastuksista läpi pois
lukien Lappalainen. Miehellä oli 10 kiloa
ylipainoa eikä saunaa missään.
Sitten alkoi varsinainen näytelmä.
Lappalaista pyydettiin maksamaan
ylikiloista. Mies marssi maksulapun kanssa
toiselle luukulle. Siellä selvisi, että
maksettavaa kertyi 30 euroa / kilo. Se tiesi
300 euron laskua. Se oli enemmän kuin
laukun arvo sisältöineen. Tunnearvoa ei
kuitenkaan voi mitata rahassa.
Nuorukaisen kisabudjetti oli joka
tapauksessa jo käytetty.
Ongelmatilanne numero kolmesataa odotti
ratkaisuaan. Lähes tunnin neuvottelujen
jälkeen päästiin jonkinlaiseen
yhteisymmärrykseen paikallisen
lentokenttävirkailijan kanssa, joka ei voinut
kuulemma enää tietojärjestelmistä poistaa
Lappalaisen liikakiloja. Onneksi muutama
suomalainen odotti vielä
turvatarkastukseen pääsyä. Lappalaisen
käytetyt alusasut, sukat, nostovarusteet
ym. laukussa olleet sullottiin muiden
maajoukkuelaisten päälle. Myllynen alkoi
muistuttaa piikin voimanostajaa.
Lappalainen itse käveli polvenlämmittimet
jalassa kuumalla kentällä. Tyhjä laukku
pääsi lopulta näkyvistä mutta ei Suomeen
saakka kuten Helsingissä vuorokautta
myöhemmin huomasimme. Mutta summa
summarum: Lappalainen sai säästettyä
300 euroa pienen operaation jälkeen. Kyllä
kannatti.

Valitettavasti auttajat olivat sitten pulassa,
sillä kahden miehen passit ja liput olivat
päässeet jo kansainväliselle puolelle
lentokenttää. Mutta siitäkin sitten lopulta
selvittiin ja operaatioon osallistuneilla jäi
vielä aikaa perehtyä Afrikka-souvenieriin.
MM-kisareissu painui loppuiäksemme
mieliimme ainutlaatuisena ja hauskana
tarinana. Vuoden 2008 reissulla opittiin
paljon joustavasta, mutta päättäväisestä
asenteesta. Eikä vähiten sitä, että kisaan
on kyettävä keskittymään olivatpa
olosuhteet mitkä hyvänsä. Se erottelee
jyvät akanoista.

