
JUNIOREIDEN MM-KILPAILUT, SUWA 13.7. – 15.7.2007 
 
 
Suomen joukkueessa junioreiden MM-kilpailuissa pelasivat Tommi Talja (MYN), Mikko Talja 
(MYN), Mikko Kamppuri (PSI) ja Salim Fadillioglu (PSC). Joukkueen valmentajana kilpailussa toimi 
Matti Törrönen ja joukkueen johtajana Veli-Matti Myllymäki. 
 
Joukkueen valinta ja pelaajien roolitus 
 
Joukkue valittiin hyvissä ajoin talven ja kevään aikana pelattujen kilpailujen sekä pidettyjen leirien 
perusteella. Joukkueeseen haluttiin valita selkeästi yksi asettavan roolin pelaaja ja kolme ampuvaa 
pelaajaa. Ensimmäisenä joukkueeseen valittiin Mikko Kamppuri, joka oli kaikissa vuoden 2006 arvo-
kilpailuissa jäänyt valintojen ulkopuolelle, mutta antoi tämän jälkeen syys- ja talvikaudella toistuvasti 
erittäin hyviä näyttöjä. 
 
Toisessa valintavaiheessa päätettiin täydentää joukkue loppuun asti. Ruotsimaaottelu ja talven leirit 
olivat tässä ratkaisevassa osassa. Salim Fadillioglu ja Mikko Talja olivat seurantajaksolla onnistuneet 
toistuvasti, minkä lisäksi molempien pelaajien positiivinen asennoituminen puhui vahvasti valinnan 
puolesta. Näin kolme ampuvaa pelaajaa oli seulottu joukkueeseen. 
 
Jäljellä olevaan viimeiseen paikkaan joukkueessa tarvittiin rooliasettaja. Asettajan, jonka suorituksiin 
koko joukkueen peli nojautuu, on oltava motivoitunut omaan rooliinsa ja luotava toiminnallaan uskoa 
ja energiaa koko joukkueelle. Valinta oli tuskallisen vaikea ja aivan viime hetkellä Tommi Talja antoi 
riittävät pelilliset näytöt valinnan tueksi. Joukkue oli valmis. 
 
Matka Japaniin ja kilpailuun valmistautuminen 
 
Joukkue matkusti kilpailupaikalle melko myöhään. Lähtö Helsingistä tapahtui keskiviikkona 11. päivä 
heinäkuuta iltapäivällä ja perillä oltiin seuraavan vuorokauden puolella vastaavasti iltapäivällä. Välis-
sä oli yhdeksän ja puolen tunnin suora lento Helsingistä Nagoyaan sekä noin 200 km:n siirtyminen 
pelipaikkakunnalle Suwaan. Aikaeroa Suomen ja Japanin välillä on kuusi tuntia. Matka-aikataulu oli 
tiukka, mutta joukkue pystyi käsittelemään sen varsin hyvin. Osa pelaajista nukkui lentokoneessa ja 
perillä ensimmäisen päivän iltana siirryttiin yöpuulle varsin aikaisin. 
 
Ennen lähtöä oli pelaajille tehty selväksi heidän peliroolinsa joukkueessa sekä ensisijaiset kombinaa-
tiot kentällä olevien pelaajien kesken. Ammuntakilpailuun osallistuva pelaaja oli etukäteen sovittu 
päätettävän vasta kilpailupaikkakunnalle saavuttaessa. Valinta tapahtui kolmen ampuvan pelaajan 
välillä, mikä ei juuri helpottanut tilannetta. Selkeää ykkösvaihtoehtoa ei ollut. Kokonaisuutta ajatellen 
joukkueen johto halusi lopulta jakaa riskejä siten, että ammuntakilpailuun osallistuva heittäjä ei kuu-
lunut aloituskokoonpanoon kentällä.  
 
Kamppuri oli viimeisten tietojen mukaan pelannut kohtuullisen hyvin viikkoa aikaisemmin Sedanissa, 
minkä vuoksi hänet valittiin pelaavaan kokoonpanoon. Salim Fadillioglun ja Mikko Taljan osalta mo-
lemmilla oli hyviä näyttöjä SM-viikolta. Mikon kohdalla juniorisarjassa vuosia on kuitenkin jäljellä 
vielä useita, joten vielä tällä kertaa haluttiin antaa Salimille mahdollisuus ammuntakilpailussa. Lisäksi 
alkukesän hapuiluista huolimatta Salimin uskottiin olevan edelleen nousukunnossa SM-viikon hyvien 
suoritusten perusteella. Ammuntakilpailuun nimettiin Salim Fadillioglu ja samalla joukkueelle ilmoi-
tettiin ensimmäisen pelin avauskokoonpanoksi 2 x Talja + Kamppuri. 
 
 



1. PELIPÄIVÄ 
 
Perjantaiaamu aukesi kosteana myöhässä olleen sadekauden tiivistäessään viimeisiä pisaroitaan rehe-
vän ylängön tuuheisiin metsiin. Päivä käynnistyi kello 09.00 valmentajatapaamisella, jossa käytiin 
läpi pelijärjestys, aikataulut sekä muut käytännön järjestelyt. Tuntia myöhemmin saapui joukkueem-
me avajaistilaisuutta sekä arvontaa varten paikalle. Lukuisten puheiden ja paikallisten koululaisten 
antamien lahjojen jälkeen oli vuorossa lohkoarvonta. 
 
Mukana kilpailussa oli 24 joukkuetta 23 maasta. Vain isäntämaa Japani oli mukana kahdella joukku-
eella. Joukkueet arvottiin neljään kuuden joukkueen lohkoon. Arvonnassa edellisissä kisoissa menes-
tyneet joukkueet oli asetettu kahteen eri koriin, minkä tarkoituksena oli tasata arvonnan tulosta lohko-
jen välillä. Tämä tavoite ei toteutunut, sillä B-lohko muodostui muita selkeästi helpommaksi.  
 
Suomi arvottiin lopulta lohkoon C, jossa pelasivat lisäksi Tanska, Ranska, Vietnam, Taiwan ja Singa-
pore. Pelijärjestys Suomella oli edellä lueteltu, mikä käytännössä tarkoitti vaikeimpia pelejä heti al-
kuun. Jatkopaikka oli tarjolla kustakin lohkosta neljälle parhaalle, joten mitään syytä huoleen ei ollut. 
 
Suomi - Tanska 
 
Lounaan jälkeen klo 13.30 alkoi ensimmäinen peli Tanskaa vastaan. Molemmat joukkueet lähtivät 
peliin hyvällä sykkeellä ja peli taso oli hyvä. Ennakkoon vahvaksi ryhmäksi tiedetty Tanska osoitti 
olevansa vahva mitalikandidaatti, ja vei pelin tuloksella 1-13. Lopputulos kertoo enemmän Tanskan 
hyvyydestä kuin meidän huonoudesta. Häviöstä huolimatta alku oli hyvä. 
 

1. peli – Tanska; 1-13 (10 kierrosta) 

 Asetus   Ammunta   Yhteensä     

 Kpl Onn. % Kpl Onn. % Kpl Onn. %   

Tommi Talja 19 13 68,42% 0 0 - 19 13 68,42%   

Mikko Talja 11 5 45,45% 7 3 42,86% 18 8 44,44%   

M. Kamppuri 3 2 66,67% 16 10 62,50% 19 12 63,16%   

S. Fadillioglu - - - - - - - - -   

          Aset. Amm. 

JOUKKUE 33 20 60,61% 23 13 56,52% 56 33 58,93% 58,93% 41,07% 

VASTUSTAJA 29 21 72,41% 22 19 86,36% 51 40 78,43% 56,86% 43,14% 

 
Suomi - Ranska 
 
Toisessa ottelussa vastaan asettui kilpailujen ehdoton ennakkosuosikki Ranska. Peliin lähdettiin sa-
malla kokoonpanolla kuin ensimmäiseen peliin Tanskaa vastaan. Suoritustaso ei kuitenkaan säilynyt 
aivan samalla tasolla ja kolmen kierroksen jälkeen kentälle vaihdettiin ampujaksi Salim Fadillioglu 
Mikko Kamppurin tullessa vaihtoon. Vaikka Salimin kentälle tulo kahdella jätöllä heti ensimmäisellä 
kierroksella oli vakuuttava, ei se saanut ranskalaisia pois tolaltaan - seitsemän kierrosta ja 0-13 voitto 
ranskalaisille. Joukkueen saldo kahden pelin jälkeen oli yksi piste. 
 
Pelin jälkeen joukkueen kanssa käytiin läpi tilannetta ja selvitettiin kaiken olevan edelleen kunnossa. 
Olimme häviöistä huolimatta edelleen ”aikataulussa”, sillä neljä joukkuetta lähtisi jatkoon. Ennak-
koon kaksi kovinta oli nyt kohdattu, ja häviöistä huolimatta varsinkin Tanska-peli oli ollut hyvää suo-
rittamista, pienestä hätäilystä huolimatta. Ainut hälyttävä seikka oli joukkueen heikko suorittaminen 



asetuksissa. Asian korjaamiseksi siirryttiin harjoituskentän puolelle hakemaan kadonnutta kaarta ja 
käskytystä asetuksiin. 
 

2. peli – Ranska; 0-13 (7 kierrosta) 

 Asetus   Ammunta   Yhteensä     

 Kpl Onn. % Kpl Onn. % Kpl Onn. %   

Tommi Talja 12 5 41,67% 0 0 - 12 5 41,67%   

Mikko Talja 10 5 50,00% 2 2 100,0% 12 7 58,33%   

M. Kamppuri 2 0 0,00% 4 1 25,00% 6 1 16,67% Vaihto 4.kierr. 

S. Fadillioglu 1 1 100,0% 7 6 85,71% 8 7 87,50% Sisään 4.kierr. 

          Aset. Amm. 

JOUKKUE 25 11 44,00% 13 9 69,23% 38 20 52,63% 65,79% 34,21% 

VASTUSTAJA 27 19 70,37% 12 10 83,33% 39 29 74,36% 69,23% 30,77% 

 
Suomi - Vietnam 
 
Kolmanteen peliin lähdettiin hakemaan ensimmäistä voittoa samalla kokoonpanolla, jolla edellinen 
peli oli lopetettu – Tommi T. asettajana, Mikko T. välissä ja Salim ampujana. Vastassa oli Vietnam, 
joka selkeästi oli omaksunut oppia thaimaalaisesta koulukunnasta. Jos suomalaisten asetukset olivat 
edellisessä pelissä olleet arkoja tuuppaisuja, niin nyt vastustaja ainakin uskalsi nostaa. Vietnamin vä-
lipelaajana pelanneen tyttösen pystyporté oli hienoa seurattavaa. Naisten MM-kisoissa tultaneen nä-
kemään vahva Vietnam lähivuosina, sillä joukkueessa oli myös toinen tyttö, joka Suomea vastaan oli 
kuitenkin vaihdossa. Tommin vahva asetuspeli vei lopulta terän hieman varovaisesti pelanneesta vas-
tustajasta ja tärkeä voitto saatiin kotiin luvuin 13-4. 
 
 

3. peli – Vietnam; 13-4 (6 kierrosta) 

 Asetus   Ammunta   Yhteensä     

 Kpl Onn. % Kpl Onn. % Kpl Onn. %   

Tommi Talja 12 10 83,33% 0 0 - 12 10 83,33%   

Mikko Talja 7 3 42,86% 4 2 50,00% 11 5 45,45%   

M. Kamppuri - - - - - - - - -   

S. Fadillioglu 0 0 - 12 5 41,67% 12 5 41,67%   

          Aset. Amm. 

JOUKKUE 19 13 68,42% 16 7 43,75% 35 20 57,14% 54,29% 45,71% 

VASTUSTAJA 30 12 40,00% 6 3 50,00% 36 15 41,67% 83,33% 16,67% 

 
Suomi - Taiwan 
 
Ensimmäisen päivän viimeinen peli oli Taiwanin joukkuetta vastaan. Kyseessä oli selkeästi lohkon 
heikoin joukkue, joten voiton tuli olla selviö. Kisoja edeltänyt matkustaminen ja pitkä päivä olivat 
kuitenkin verottaneet joukkueemme suoritusterävyyttä, ja peli oli heikkotasoista taaperrusta. Tasoero 
oli silti ilmeinen meidän hyväksemme. Kahdeksannella ja yhdeksännellä kierroksella joukkueemme 
onnistui yhteensä kahdella kuulalla kahdestatoista, minkä ansiosta suoritettiin pelaajavaihto. Koko 
päivän asettanut Tommi tuli penkille ja Kamppuri siirtyi kentälle asettajaksi. Pieni muutos toi virta-
piikin ja Mikko K. pelasikin seuraavalla kierroksella kahdella kauniilla asetuksella peli poikki. Voitto 
kotiutettiin numeroilla 13-5. 



4. peli – Taiwan; 13-5 (10 kierrosta) 

 Asetus   Ammunta   Yhteensä     

 Kpl Onn. % Kpl Onn. % Kpl Onn. %   

Tommi Talja 18 9 50,00% 0 0 - 18 9 50,00% Vaihto 10.kierr. 

Mikko Talja 14 7 50,00% 5 2 40,00% 19 9 47,37%   

M. Kamppuri 2 2 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% Sisään 10.kierr. 

S. Fadillioglu 4 1 25,00% 16 9 56,25% 20 10 50,00%   

          Aset. Amm. 

JOUKKUE 38 19 50,00% 21 11 52,38% 59 30 50,85% 64,41% 35,59% 

VASTUSTAJA 51 18 35,29% 9 2 22,22% 60 20 33,33% 85,00% 15,00% 

 
Päivä oli saatu pelien osalta pakettiin ja saldo oli tyydyttävä. Ensimmäinen peli oli ollut suoritustasol-
taan hyvä. Tilanteen todettiin muuttuvan seuraavana päivänä, sillä jokainen tunti ja hyvin nukuttu yö 
oli puolellamme. Jatkopaikka oli jo tässä vaiheessa varmistettu, joten tilanne oli hallinnassa. 
 
Ammunnan 1. karsinta 
 
Ammuntakilpailun alkukarsinta alkoi päivällisen jälkeen kello 20.30. Ammuntajärjestys oli sama kuin 
joukkueiden sijoittelu lohkoihin. C-lohkon kuutosena Salimin heittovuoro tuli vasta loppupäässä, mut-
ta neljän heittopaikan ansiosta karsinta eteni ripeästi. Ammuntasuoritukseen lähdettiin hieman epä-
varmoin tunnelmin. Suoritusvarmuus oli vaihdellut pitkin päivää. Rutiinisuorituksella Salim sai kerät-
tyä tasaisesti eri tehtävistä 18 pistettä, mikä riitti lopulta seuraavaan karsintavaiheeseen. Karsinnan 
toinen vaihe oli vuorossa seuraavana päivänä, lauantaina. 
 
Kuula Snadin Kuulien Kuulan Snadi  
 takaa välistä takaa 
 
0 5 0 0 0 0 3 0 1 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0  => 18 pistettä 
 
 
2. PELIPÄIVÄ 
 
Lauantaiaamu oli joukkueelle etsikkoaikaa. Päivän ensimmäisen pelin panos oli lohkon kolmas sija, 
jonka arvo oli hämärän peitossa. Edellisen päivän tapahtumat olivat historiaa ja jälleen lähdettiin 
hommaan alusta. Pelin aloittava kokoonpano oli sama kuin edellisen päivän alussa. Tommi asettamas-
sa, Mikko Talja välissä, Mikko Kamppuri ampumassa ja Salim valmiina astumaan peliin, jos siihen on 
tarvetta. 
 
Suomi - Singapore 
 
Singapore oli varmistanut myös ensimmäisenä päivänä jatkopaikan, vaikka se ei heillä tiedossa vielä 
ollutkaan. Peli kulki Suomen hallinnassa ja aivan pelin alussa ammuntapeli oli jopa erinomaista. Ase-
tuksissa sen sijaan oli edelleen ongelmia, mitkä eivät missään tapauksessa selittyneet kentän vaikeu-
della. Tehottomuus varjosti peliä, ja pikkupisteitä keräten, kahdeksan voitetun kierroksen jälkeen, oli 
13 pistettä lopulta koossa. Pelin viisi ensimmäistä kierrosta päästiin lopettamaan kuulaylivoimalla, 
saldo yhteensä viisi pistettä. Tilasto, jota ei voi laskea meriitiksi. Vastustajalle kirjattiin kolme kierros-
ta ja viisi pistettä. Yhdellä kierroksella vastustaja ampui snadin ulos. 
 
 



5. peli – Singapore; 13-5 (12 kierrosta) 

 Asetus   Ammunta   Yhteensä     

 Kpl Onn. % Kpl Onn. % Kpl Onn. %   

Tommi Talja 23 13 56,52% 1 0 0,00% 24 13 54,17%   

Mikko Talja 16 7 43,75% 6 4 66,67% 22 11 50,00%   

M. Kamppuri 6 2 33,33% 17 9 52,94% 23 11 47,83%   

S. Fadillioglu - - - - - - - - -   

          Aset. Amm. 

JOUKKUE 45 22 48,89% 24 13 54,17% 69 35 50,72% 65,22% 34,78% 

VASTUSTAJA 46 20 43,48% 24 9 37,50% 70 29 41,43% 65,71% 34,29% 

 
 
Jatkopoule 
 
Kuusitoista alkulohkoista jatkoon päässyttä joukkuetta arvottiin neljään neljän joukkueen pouleloh-
koon. Jokaisessa lohkossa oli yksi alkusarjan ykkönen, yksi kakkonen, yksi kolmonen ja yksi nelonen. 
Tässä arvonnassa Suomi oli onnekas. Voittajana pouleen tuli Belgia, kakkosena Unkari ja nelosena 
Hollanti. 
 
Suomi – Unkari 
 
Ensimmäinen vastustaja jatkopoulessa oli Unkari. Joukkue ei ennakkoarvioissa ollut Suomen tasoi-
nen, mikä pitikin paikkansa. Ottamalla tähän väliin koko matkan huonoin pelin heikkoa vastustajaa 
vastaan, saatiin aikaiseksi todellinen tuskien taival. Kymmenen kierrosta hapuilua unkarilaista pikku-
tyttöä vastaan (Unkarin asettaja) oli antanut 4-9 johtoaseman vastustajalle. Tässä vaiheessa Mikko 
Talja tuli vaihtoon ja Salim Fadillioglu kentälle välipelaajaksi. Unkari sai luotua vielä poikkipaikan 
itselleen 11. kierroksella, mutta viimeinen piste jäi puuttumaan. Kolme seuraavaa kierrosta saatiin 
lopulta pelattua kotiin ja joukkueemme oli nostanut itsensä jälleen peliin, tilanne 10-12. Viimeisellä 
kierroksella Unkari murtui heikkoon avauskuulaamme ja peli vihdoin ja viimein Suomelle numeroin 
13-12. Tarpoessamme Unkarin kanssa oli Belgia voittanut Hollannin. 
 
 

6. peli, poulen 1. peli – Unkari; 13-12 (15 kierrosta) 

 Asetus   Ammunta   Yhteensä     

 Kpl Onn. % Kpl Onn. % Kpl Onn. %   

Tommi Talja 28 19 67,86% 1 0 0,00% 29 19 65,52%   

Mikko Talja 12 3 25,00% 6 2 33,33% 18 5 27,78% Vaihto 11.kierr. 

M. Kamppuri 8 3 37,50% 20 9 45,00% 28 12 42,86%   

S. Fadillioglu 6 1 16,67% 2 2 100,0% 8 3 37,50% Sisään 11.kierr. 

          Aset. Amm. 

JOUKKUE 54 26 48,15% 29 13 44,83% 83 39 46,99% 65,06% 34,94% 

VASTUSTAJA 69 26 37,68% 17 6 35,29% 86 32 37,21% 80,23% 19,77% 

 
 
 
 
 



Suomi – Belgia 
 
Päivän tähänastiset pelit eivät missään tapauksessa olleet joukkueellamme uomissaan. Uutta iskua 
Belgiaa vastaan kokeiltiin siirtämällä Kamppuri asettajaksi ja Tommi penkille. Kokeilu oli muutoin 
onnistunut, mutta Kamppurin asetuspeli ei ottanut onnistuakseen, joten neljän kierroksen jälkeen 
Tommi palasi asettajaksi ja Kamppuri penkille. Peli eteni mielenkiintoisesti Belgian hienoisessa hal-
linnassa 10. kierrokseen asti, jolla Suomelle syntyi poikkipaikka tilanteessa 9-12. Tilanteesta saatiin 
tehtyä vain kaksi pistettä ja ratkaisu siirtyi eteenpäin. Seuraavalla kierroksella vastustaja otti tarvitse-
mansa, ja sai katkaistua pelin. Ero syntyi lopulta ammuntapelissä, jota Belgian hallitsi. Näin siitä huo-
limatta, että Belgian ampuja viimeisen kierroksen ratkaisuheitossa romahti täydellisesti. Tuloksena 
ammuntaheitosta oli ”hanska” puoleen kenttään ja metri linjasta sivuun!  
 
Pelatessamme Belgiaa vastaan kylvetti Hollanti Unkaria reippaasti. Peli oli ohi varttitunnissa Unkarin 
saamatta pistettäkään. Ratkaisu kahdeksan joukkoon jatkavasta joukkueesta tapahtuisi siten Suomen ja 
Hollannin välillä, mikä näytti kommenteista päätellen sopivan varsin hyvin Hollannille. 
 
 

7. peli, poulen 2. peli – Belgia; 11-13 (11 kierrosta) 

 Asetus   Ammunta   Yhteensä     

 Kpl Onn. % Kpl Onn. % Kpl Onn. %   

Tommi Talja 14 10 71,43% 0 0 - 14 10 71,43% Sisään 5.kierr. 

Mikko Talja 19 11 57,89% 3 1 33,33% 22 12 54,55%   

M. Kamppuri 8 1 12,50% 0 0 - 8 1 12,50% Vaihto 5.kierr. 

S. Fadillioglu 5 3 60,00% 17 6 35,29% 22 9 40,91%   

          Aset. Amm. 

JOUKKUE 46 25 54,35% 20 7 35,00% 66 32 48,48% 69,70% 30,30% 

VASTUSTAJA 41 21 51,22% 24 15 62,50% 65 36 55,38% 63,08% 36,92% 

 
Suomi – Hollanti 
 
Belgia ottelun heikosta alusta huolimatta päätettiin palauttaa Mikko Kamppuri kentälle ja ottaa Mik-
ko-kiintiön tasaamiseksi Taljan Mikko vaihtoon. Salim jatkoi joukkueen ampujana, vaikka ottelu Bel-
giaa vastaan ei parhaalla mahdollisella tavalla kulkenutkaan. Kyseessä oli ratkaisupeli, jossa joukku-
een kyky todella punnittiin. 
 
Peli lähti hyvin käyntiin ja varsinkin ammuntapeli oli vahvaa. Viidennellä kierroksella Hollanti sai 
lopulta rakennettua hyvän pistepaikan, mutta kolme epäonnistunutta asetusta kierroksen loppuun antoi 
vain yhden pisteen. Seuraavalla kierroksella Suomi kuittasi onnistumisilla neljä pistettä, ja siirtyi 10-4 
johtoon. Seitsemäs kierros oli tarjoamassa jo ratkaisua Suomelle, kunnes Hollannin välipelaaja onnis-
tui asettaman snadin linjalle. Salimin osuma siirsi snadin takakentälle Hollannin kuulien joukkoon ja 
tilanne kariutui osaltamme. Kamppurin kaksi loistavaa puolustuskuulaa antoi lopulta vastustajalle 
mahdollisuuden vain kahteen pisteeseen. Seuraavalla kierroksella suomalaiset jatkoivat loistavaa peli-
ään. Kahden jätön turvin rakentui paikka pelin lopettamiseksi ja niin myös tapahtui. Jatkopaikka oli 
lunastettu. 
 
Hollanti-peli oli joukkueelta tasapainoinen ja erinomaisen hyvä suoritus, mikä käy ilmi myös pelin 
tilastosta. Hyvä asetuspeli yhdistettynä vastustajan varovaiseen ammuntapeliin tarjosi selkeän edun, 
joka hyödynnettiin hienosti. Omissa ratkaisuissa kuulaylivoimat pelattiin pääsääntöisesti ammunnan 
kautta, mikä onnistui loistavasti. Samoja tilanteita hukattiin muissa peleissä toistuvasti asetuksilla. 



 
8. peli, poulen 3. peli – Hollanti; 13-6 (8 kierrosta) 

 Asetus   Ammunta   Yhteensä     

 Kpl Onn. % Kpl Onn. % Kpl Onn. %   

Tommi Talja 16 12 75,00% 0 0 - 16 12 75,00%   

Mikko Talja - - - - - - - - -   

M. Kampuri 11 7 63,64% 4 3 75,00% 15 10 66,67%   

S. Fadillioglu 3 2 66,67% 13 9 69,23% 16 11 68,75%   

          Aset. Amm. 

JOUKKUE 30 21 70,00% 17 12 70,59% 47 33 70,21% 63,83% 36,17% 

VASTUSTAJA 42 17 40,48% 6 3 50,00% 48 20 41,67% 87,50% 12,50% 

 
Lauantain pelit oli pelattu ja puolivälierä odotti sunnuntaiaamussa, jolloin suoritettaisiin myös arvon-
ta. Salimilla taistelu jatkui vielä ammuntakilpailun toisen karsinnan muodossa. 
 
Ammunnan 2. karsinta ja puolivälierä 
 
Ammuntakilpailussa alkukarsinnan neljä parasta pääsivät suoraan puolivälierään. Salimin tulos ei riit-
tänyt tähän asti, mutta se oikeutti toiseen karsintakierrokseen. Mukana oli yhdeksän heittäjää, joista 
jatkoon karsittiin tuloksen perusteella neljä parasta. Salimin suoritus parani ensimmäisestä kierrokses-
ta ja snadit tuottivat huimat 15 pistettä. Toisessa karsinnassa tulos 33 pistettä tuotti kolmannen sijan ja 
jälleen jatkopaikan puolivälieriin. 
 
Kuula Snadin Kuulien Kuulan Snadi  
 takaa välistä takaa 
 
1 3 0 0 0 0 5 3 0 0 1 1 3 0 0 1 5 0 5 5 =>  33 pistettä 
 
Puolivälierässä homman nimi muuttui siten, että jatkopaikat ratkottiin kaksinkamppailuin. Salimin 
vastustajaksi tuli alkukarsinnan kakkonen eli Thaimaan Sarayoot Master. Ottelun alku käytiin pitkälti 
tasatahtiin Salimin jopa johtaessa, kunnes thaimaalainen sai kolmannessa kuviossa jyvän kohdalleen 
ja kasvatti tämän jälkeen 10 pisteen eron. Lopputulos 28 – 38 thaimaalaiselle. Salimin sijoitus 5-8 on 
kuitenkin loistava saavutus ja päivän kahden ammunnan saldo osoittaa hienoa venymistä tiukassa pai-
kassa. Thaimaalainen pudotti välierässä Ranskan Dylan Rocherin ja vei finaalin Espanjan Medez Lo-
renzoa vastaan, joten Master oli todellinen mestari. 
 
Kuula Snadin Kuulien Kuulan Snadi  
 takaa välistä takaa 
 
3 0 3 0 3 5 0 0 5 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0  =>  28 pistettä 
 
 
3. PELIPÄIVÄ 
 
Sunnuntai oli kolmas ja viimeinen kilpailupäivä. Jäljellä olivat puolivälierät sekä Coupe des Nations 
pelejä. Päivä alkoi jälleen arvonnalla, jossa onni ei täysin ollut puolellamme. Vastaan tuli jälleen 
Ranska, jonka suoritus oli ollut vakuuttava läpi kilpailun.  
 



Puolivälierään lähdettiin samalla kokoonpanolla, jolla voitettiin Hollanti edellisen päivän viimeisessä 
ottelussa – Tommi asettajana, Kampuri välissä ja Salim ampujana. Tommin ensimmäiseen asetukseen 
Ranska vastasi heti jätöllä, mikä pudotti loput kuulat joukkueemme käsistä. Toiselle kierrokselle läh-
dettiin tilanteesta 0-6. Ranska jatkoi vahvaa peliä, ja vaikka nyt saimmekin jo kolme kuulaa peliin, vei 
Ranska jälleen kolme pistettä. Kolmannella kierroksella heikohko avauksemme söi peräti viisi kuulaa 
vastustajalta, ja mahdollisuus nousta peliin häämötti edessä. Tupla reikä ja osuman vaihtoivat lopulta 
heittovuoron, ja Ranska pelasi viimeisen kuulan sisään. Reikä ja epäonnistunut asetus söivät mahdol-
lisuuden pisteeseenkin, ja tilanne 0-10. Seuraavalle kierrokselle vaihdettiin Kamppuri ampujaksi ja 
kierrosta myöhemmin Salim tuli vaihtoon Mikko Taljan siirtyessä kentälle välipelaajaksi. Neljä osu-
maa toi lopulta ansaitut kaksi pistettä joukkueellemme, mutta voittoon ne eivät riittäneet. Seitsemän 
pelikierroksen jälkeen voittaja oli Ranska numeroin 2-13.  
 
Tilastollisena, ja siten merkityksettömänä anekdoottina todettakoon, että kierrosten puolivälissä (kuu-
den pelatun kuulan jälkeen) kuulat olivat tasan (3-3) neljällä kierroksella, Suomella oli kuulaylivoima 
kahdella kierroksella (5-1 ja 4-2) ja vain yhdellä kierroksella kuulaylivoima oli Ranskalla (1-5). 
 

9. peli, puolivälierä – Ranska; 2-13 (7 kierrosta) 

 Asetus   Ammunta   Yhteensä     

 Kpl Onn. % Kpl Onn. % Kpl Onn. %   

Tommi Talja 14 6 42,86% 0 0 - 14 6 42,86%   

Mikko Talja 3 3 100,0% 3 2 66,67% 6 5 83,33% Sisään 5.kierr. 

M. Kamppuri 4 1 25,00% 10 7 70,00% 14 8 57,14%   

S. Fadillioglu 0 0 - 8 1 12,50% 8 1 12,50% Vaihto 5.kierr. 

          Aset. Amm. 

JOUKKUE 21 10 47,62% 21 10 47,62% 42 20 47,62% 50,00% 50,00% 

VASTUSTAJA 24 17 70,83% 17 14 82,35% 41 31 75,61% 58,54% 41,46% 

 
MM-kilpailut päättyivät näin tappioon Ranskaa vastaan. Kuten ammuntakilpailussa myös peleissä, 
Suomen kilpailusta pudottanut maa jyräsi loppuun asti. Finaalissa Ranska voitti Espanjan, jolle siis 
kisoista tuplahopeaa. 
 
Yhteenveto 
 
Kokonaisuudessaan joukkueen peli vaihteli melko laajalla skaalalla. Parhaat hetket osuivat Tanskaa ja 
Hollantia vastaan, minkä lisäksi myös Vietnam-peli oli hyvä. Joukkueen vahvuus ennen kilpailua oli 
pelaajien tasaisuus, mikä lopulta oli myös joukkueen ongelma. Selkeää ykköspelaajaa ei joukkueesta 
noussut esiin, mikä vaikeutti peluuttamista suuresti. Hyvää peliä seurasi usein heikko suoritus seuraa-
vassa ottelussa. Vaihtoja pyrittiin tekemään harkitusti ja joissain kohdin luottoa annettiin ehkä liikaa-
kin. Mielenkiintoista oli havaita vaihdosta tulleiden pelaajien suoritusten olleen aivan huippu luokkaa 
ilman ainuttakaan poikkeusta. Ilmiö kertonee pelihalusta, joka on menestyksen ehdoton edellytys. 
 
Pelaamista varjosti pieni hapuilu taktiikan osalta, mikä näkyi asetusten ja ammuntojen rytmittämises-
sä. Yksi systemaattisista virheistä oli kuulaylivoimien pelaaminen asetuksen kautta, mikä lähes sään-
nön mukaisesti johti huonoon tulokseen epäonnistuneiden asetusten myötä. Pelaajien suoritusvarmuu-
dessa on myös kehittämisen varaa, mikä kielii pienistä heittomääristä. Asia on kuitenkin pelaajien 
korjattavissa ajan kanssa. 
 
Hyvää joukkueen toiminnassa oli joukkueen yhtenäisyys. Tämä vaikutelma välittyi koko matkan ajan. 
Pelaajista ei ollut havaittavissa turhautumista, vaikka välillä kärsivällisyys olikin koetuksella. Häviöt 



Tanskalle ja kaksi kertaa Ranskaa vastaan tulivat selkeästi parempia joukkueita vastaan. Belgia peli 
olisi ollut mahdollista myös voittaa, mutta vääryyttä lopputuloksessa ei voi nähdä. Voitot olivat an-
saittuja, vaikka osa niistä saatiinkin varsin keskinkertaisella suorittamisella. Tämä voitaneen kuitenkin 
ajatella positiivisessa valossa ilmentävän joukkueen potentiaalia. Erityisen hienoa oli nähdä ratkaise-
van Hollanti-pelin varma suorittaminen, jossa pelaajat näyttivät parhaan osaamisensa joukkueena. 
 
Ammuntakilpailussa Salim Fadillioglun suoritus toisessa karsintavaiheessa oli loistava. Heitetty tulos, 
33 pistettä, sivuaa Arttu Poikolaisen Grenoblen MM-kilpailussa 2002 heittämää tulosta ja on siten 
kautta aikojen paras suomalaistulos arvokilpailussa. Puolivälierässä heitetty 28 pistettä osoittaa myös 
venymistä, joka ansaitsee arvostusta. 
 
Lopputulos joukkueelta oli erittäin hyvä ja sijoitus vähintäänkin kiitettävä. Kiitämme pelaajia jälleen 
kerran ikimuistoisesta matkasta ja hienoista hetkistä kentän laidalla. Toivomme, että tämäkin kilpai-
lumatka on omalta osaltaan jatkossa viemässä suomalaista petankkia eteenpäin ja ylöspäin! 
 
 

Yhteenveto peleistä 

 Asetus   Ammunta   Yhteensä     

 Kpl Onn. % Kpl Onn. % Kpl Onn. %   

Tommi Talja 156 97 62,18% 2 0 0,00% 158 97 61,39%   

Mikko Talja 92 44 47,83% 36 18 50,00% 128 62 48,44%   

M. Kamppuri 44 18 40,91% 71 39 54,93% 115 57 49,57%   

S. Fadillioglu 19 8 42,11% 75 38 50,67% 94 46 48,94%   

          Aset. Amm. 

JOUKKUE 311 167 53,70% 184 95 51,63% 495 262 52,93% 62,83% 37,17% 

 
 
Matkasta suunnillaan, hiljalleen toipuen 
 
 

Matti Törrönen & Veli-Matti Myllymäki 


