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Juha Hirvi lähtee jo kuudensiin
olympiakisoihinsa
Kotkalainen huippu-urheilija, kivääriampuja Juha Hirvi, 48, ei pidä suurta numeroa itsestään. Häntä on
jokaisen helppo lähestyä, asiallista juttua ja väliin huumoria tulee riittävästi lähes 30 vuoden kokemuksella.
Yksikään suomalainen urheilija ei yllä hänen saavutukseensa olympiakisoihin osallistumisessa.

Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13, Puh. 05-2255 900,
Alasuutarintie 3, 48400 Kotka. www.mckone.fi

Käytetyt ja uudet tavarat juurikorvesta
tioiden jakaantumisen takia on
tullut 10-15 kovaa maata lisää.
Tulos, jolla ennen pääsi finaaliin, tietää nykyään noin
sijaa 20. Aina kun ysi tulee,
menee kymmenen miestä ohi.
Plakkarissa on yli 220 mitalia
kun lasketaan SM-mitalit ja sitä
korkeammat. Olympia- ja
MM-hopea ovat mielessä saavutuksina, samoin kaksi kultaa
EM-kisoista.
-Ampujien keskuudessa
joukkuekilpailut ovat tosi arvostettuja, voitimme 2005 Euroopan mestaruuden ME-tuloksella. Se oli hieno juttu.
Kirjoittaja kysyi monessako
maassa on tullut kilpailtua?
Vastaus tuli sähköpostissa.
-Laskin ne ja niitä oli vain n.
30.

URHEILU

Hurukselassa Kotkan pohjoisimmassa kolkassa yksikseen
asuva Juha Hirvi on ollut jo
muutaman vuoden virkavapaalla liikuntapaikkahoitajan
toimesta. – Siellä on niin vähän
porukkaa, että pitäisi olla aina
vuorossa. Kun urheilun takia
olisin esimerkiksi viime vuonna ollut seitsemän kuukautta
poissa, ei siitä tule mitään. Juha
on syntynyt Hurukselassa ja
asunut lapsena Hirvenjoen rannalla. Hän palasi juurilleen viisi
vuotta sitten.
-Kymiläinen tuntee itsensä
kymiläiseksi, mutta olen myös
kotkalainen. Kymiläisten mollaamisesta ei Juha ole piitannut.
Mä asun hienostokaupunginosassa, mä en välitä mitä slummeissa asuvat sanoo. Ja päälle
tulee kunnon naurut.
-Olen tämmöinen maalaispoika vaikka pärjään isoissa
kaupungeissakin ihan hyvin.

Pekingiin pari viikkoa
ennen kilpailusuoritusta
Ensimmäinen kilpailu on elo-

Juha Hirvi kotimaisemissaan Susikosken rannalla. Kaulassa on olympia- ja MM-hopeamitalit.

iällä.
-Ampujan paras ikä on 25-40
vuotta. Nyt on Suomessa tulossa sekä naisissa että miehissä 2-3 kivääriampujaa hyvään ikään ja maailman huipulle.

Median suosikki
Median lempihaastateltavana
jo pitkään ollut Juha Hirvi on
sitä mieltä, että lajin kannalta
on hyvä, että edes joku tunnetaan. Muutamat epäonnistu-

miset isoissa kisoissa eivät ole
jääneet kaivertamaan.
-Ammunta on iso laji maailmalla. On tosi vaikea pärjätä,
kaikki pitää osua tosi nappiin.
Se on olympialaisissa kolmanneksi suurin lajiryhmä. Val-

-Kyllästetty puutavara
-Raakapuutavara
Patsaita ja
-Filmi- ja koivuvanerit
suihkulähteitä -Pihalaatat
-Rautakulmat, -latat,
alk. 24eur
-putket ja -palkit myös
Ruostumattomat
-Puhallusvillaa ym.

FIROMET OY

Tule tutustumaan!
Firomet Oy Juurikorventie 151 puh. 05 2603400
www.firomet.fi Ma - Pe 09.00 - 17.00 La 9.00 - 13.00

Seinäkellot

Villalankaa n. 1kg
4,90€ / rulla

ABRO JA STANLEY
CLEANERIT
rasvanpoistoon 12 kpl
laatikko
10€ / laatikko

Neule- ja nahkakäsineitä
alk. 2€ / pari

Koulutarvikkeita, kirjoituspöytiä ja tuoleja

3€ / kpl

Raimo Poutanen
raimo.poutanen@kymp.net

Valmentajan
ura kiinnostaa

Ampujaksi vasta
armeijan jälkeen
Vielä teini-iässä Juha harrasti
monenlaista urheilua kaiken
aikaa. Ampuminen alkoi kiinnostaa metsästysseuran radalla.
– Siellä oli muutama vanhempi
mies, joka valehteli minulle,
että olen hyvä ampuja. Siitä se
lähti kipinä. Armeijan jälkeen
ostin oman pienoiskiväärin ja
kävin enemmän treenaamassa.
Seuraavana vuonna tuli junioreissa mitali. Ajattelin, että
vaikka en enää koskaan saisi
mitään, niin kuitenkin olen
SM:ssä saanut mitalin. Aikuisten sarjassa ensimmäinen mitali
tuli viiden vuoden päästä. Sen
jälkeen tulivat ensimmäiset
viralliset valmentajat. Siitä
lähti raju nousu ja 1986
onnistuminen maailmancupissa. Se johti MM-kisoihin ja
siellä finaaliin. Ensimmäiset
olympialaiset olivat 1988 28vuotiaana eli aika kypsällä

kuun puolivälissä. Päälaji on
pienoiskivääri ja talven epävarmuudesta huolimatta Juha
osallistuu myös ilmakivääriammuntaan. Olympiakisoissa ei
hänelle ole ns. hotellikuoleman
vaaraa. Kaupungissa on paljon
nähtävää ja on kiva tutustua
muihin urheilijoihin.
-Kielitaito on kehittynyt kun
sitä ei ollut ollenkaan, naurahtaa mies. Englanti on opeteltu
reissuilla ja koulusaksasta on
apua Keski-Euroopassa.
Kilpaillessa suoritus on tärkeä itselle, mutta joukkueena
on Suomi. – En ole yltiöisänmaallinen. Suomi on hieno
maa, ei sille mitään voi. Ei
varmaan montaa paikkaa maailmassa löydy missä olisi asiat
paremmin.

Uran jatkosta puhuttaessa Hirvi sanoo ampuvansa vielä
vähän, mutta tarkoitus on siirtyä valmennuspuolelle.
-Tässä on nyt sellainen 30 vuotta omatoimista koulua
käyty. Varmaan jotain pientä kurssitusta tulee Vierumäellä olemaan, ainakin jos jään kotimaan valmentajaksi.
Ulkomailta on tullut jo useamman vuoden kyselyitä
kiinnostuksesta. Mieluummin olisin Suomen valmentaja.
Valmentajakoulutusta tarvitaan jos ei ole näin vankkaa
taustaa. Liiton puolella on koulutus uudistumassa ja
siihen on tulossa hyviä juttuja.
-Ampujan valmentaminen on vähän monimutkaisempaa kuin jonkun fyysisesti nähtävän suorituksen.
Meillä on muutamia valmentajia, jotka ovat ensin
opettaneet lapsiaan ja heistä on tullut lopulta ihan
hyviä valmentajia. Kuitenkin olisi hyvä, jos oikeasti
tietäisi mitä ampuja tekee. Liikkeet ovat pieniä ja pitää
pystyä aistimaan pienistä asioista missä on vika.
Käytännössä kaikki maailman huippuvalmentajat ovat
entisiä ampujia.

Paljon erilaisia KUNTOILUVÄLINEITÄ
Huumantie 5, Kotka, puh. 05-2264 610, 0400-559 903
Avoinna arkisin klo 10-17

Kävellen
kuntoa
Syksy tuo tullessaan uuden kuntoilukauden. Kotkan kävelykampanja
käynnistyi sunnuntaina.

Itsepuolustustaidot
syvenevät gurujen opissa
HARRASTUKSET

Unkarilaiset Akos Pöltl (vas.) sekä Laszlo Toth tutustuivat defendo -leirillä lajin kotkalaisiin
harrastajiin. Ingemar Jönsson (kesk.), Jyrki Saario ja Anders Hansson vastasivat koulutuksesta.

Defendon kesäleiri Lahdessa
kiinnosti ulkomaisia harrastajia
ja osallistujia oli myös Kotkasta. Kouluttajien mukaan
väkivallan uhka on nykyisin
valitettavan todellista ja uhriksi
voi joutua tahtomattaan missä
ja milloin tahansa.
Lahden kamppailulajikeskuksen tatami pöllähteli kokonaisen viikon ajan, kun itsepuolustuslaji defendon harrastajat saivat läpileikkauksen lajin tekniikoihin. Second International Summercampin vetäjinä toimivat Defendo Skandinavian pääkouluttaja Jyrki
Saario sekä hänen pitkäaikainen yhteistyökumppaninsa
Anders Hansson Ruotsista.
-Väkivalta on kaikessa ikävyydessään ilmiö, minkä lisääntymiseen ei ole vain yhtä

syytä. Varmasti päihteillä ja
elokuvillakin on vaikutuksensa. Omassa nuoruudessani liikuttiin enemmän porukoissa,
mutta nykyisin monen täytyy
pärjätä omillaan ja se voi
ruokkia väkivaltaista käyttäytymistä. Pahan pojan imago tai
valtavirrasta muuten poikkeava tyyli saattaa altistaa väkivallalle, pohtii Hansson.
Karaten viiden danin mustavyö ja leirin apukouluttaja Ingemar Jönsson vaihtoi aikoinaan defendoon oppiakseen
itsepuolustusta.
-Väkivallan lisääntymistä
analysoitaessa tulisi kysyä sitäkin, miksi nykyisin niin monelle ruotsalaiselle nuorelle vanhemmat antavat sata kruunua
käteen pizzan ostoa varten ja
sanovat, että tule kotiin sitten
kun tulet, Jönsson kertoo.
Kansainvälistä toimintaa
Leirille osallistuneet unkarilai-

set Akos Pöltl ja Laszlo Toth
pitivät erityisesti siitä, että
saivat treenata sekä vaihtaa
kuulumisia kotkalaisten harrastajien kanssa.
-Defendo on kansainvälinen
laji ja se sai meidät Suomeen,
kaverukset toteavat.
Pääkouluttaja Jyrki Saario
pitää parhaana palautteenaan
oppilailtaan silloin tällöin saamiaan viestejä väkivaltatilanteista selviytymisistä.
-Luin leirin alussa kaikille
ääneen tekstiviestin, missä harrastaja kertoi selviytyneensä
tunnetun kriminaalin veitsihyökkäyksestä. Oma lajimme
on nykypäivän tarpeita vastaava, yksinkertainen ja tehokas itsepuolustusjärjestelmä.
Harjoittelemme kovaa jotta tositilanteessa selviämme helpolla, Saario kiteyttää.
Jussi Hänninen
jussi.hanninen@kymp.net

HARRASTUKSET

Kävelykampanja on järjestetty
aikaisemmin viisi kertaa. Kuntokirjoihin on kertynyt vuosittain noin 9 000 kirjausta. Järjestäjät odottavat nyt 10 000
kuntoilusuorituksen rajan rikkoutumista.

Kävelykampanjassa nimenkirjauspaikkoina ovat aiempaan tapaan Mussalon, Karhuvuoren, Katariinan, Luovin,
Laajakosken, Hurukselan ja
Otsonpolun kuntoradat, Jumalniemi sekä Munkkisaari. Uutena kirjauspaikkana on Mustajärvi.
Kampanja huipentuu sunnuntaina 26. lokakuuta käveltävään Otsonpolkuun.

