Oulun SM-kilpailut
Ampumahiihtokausi 2016 – 2016 huipentui kolmipäiväisiin Oulun SM-kilpailuihin 24. - 26.3.2107
Sankivaarassa. Perjantain yleisen sarjan viesteissä Ounasvaaran hiihtoseuran joukkue Johanna,
Sanni ja Jonna avasivat kisat sijoittuen viidenneksi Kontiolahden Urheilijoiden, Ahveniston
ampumahiihtäjien kahden joukkueen sekä Imatran Urheilijoiden jälkeen. Erityisesti Jonna osoitti
hienoa osaamistaan nostamalla OH:n sijoitusta ankkuriosuudella. OH:n taakse jäivät Seinäjoen
hiihtoseuran, Mikkelin hiihtäjien ja Oulun hiihtoseuran joukkueet.
Lauantaina aurinkoisessa ja lähes tyvenessä, mitä parhaimmassa talvisäässä kisatussa pikakisassa
loistivat maailman tähtien Kaisan ja Marin lisäksi Ounasvaaran juniorit. Pitkäjänteinen työ ja
uuttera ampumaharjoittelu päävalmentaja Jari Määtän johdolla vähintään kaksi kertaa viikossa
tuotti ansaittua tulosta.
Nuorimpien tyttöjen 13-sarjassa yhden sakkokierroksen kiertänyt Enni nappasi kauden kolmannen
SM-mitalin sijoittumalla toiseksi vain 3,3 sekuntia voittaneesta Oulun Nea Taskilasta. Sissi oli
puhtaalla ammunalla 18, Silja 23. kahdella sakolla ja Maria 38. kolmella sakolla. Poikien 13sarjassa Miikka oli 24. ja Erkka 29. ampuen molemmat kolme sakkokierrosta.
Sarjaa ylempänä koko kauden tasaisesti menestynyt parivaljakko Jenni [sakot 3,1] ja Noora [1,0]
olivat 6. ja 9. Poikien puolella hurjaa hiihtovauhtia pitänyt Jussi sijoittui 6. kiertäen saman verran
sakkokierroksia.
15-vuotiaiden neitojen sarja sujui tutussa komennossa Emilian [0,1] voittaessa kauden kolmannen
henkilökohtaisen Suomen mestaruutensa tälläkin kertaa ylivoimaisesti selvällä erolla (nyt tasan
minuutti) seuraaviin. Nuorissa miehissä Joakim osoitti kylmähermoisuutensa ottamalla sarjan
parhaalla ammunnalla [1,0] Suomen mestaruuden. Samassa sarjassa Severi oli 13. viihtyen sakoilla
kuusi kierrosta.
Vanhemmissa asetta kantavien ja pystyä ampuvien sarjoissa Johanna saalisti pronssia [0,2] ja Aino
sijoittui 12. [3,2] 16-vuotiaissa. Vuotta vanhemmissa neidoissa Sanni [0,1] hiihti mestariksi yli
puolentoista minuutin marginaalilla ja Annina [1,2] kauden vastoinkäymisten jälkeen käytännössä
avasi ja päätti kisakauden hienosti sijalle 5.
16-vuotiaissa pojissa Eetu saalisti hyvällä hiihdolla hopeaa [2,1] päättäen samalla todella usean
neljännen sijan putken SM-hiihdoissa.
Naisten yleisessä sarjassa varsinaisen väentungoksen Sankivaaraan aiheuttaneiden Kaisan ja Marin
vanavedessä Jonna [3,1] sijoittui 14.
Sunnuntai avautui aurinkoisessa ja tyynessä säässä kääntyen kuitenkin puolipilviseksi ja tuuliseksi
päiväksi. Tasaisen yli 5 metrin luoteistuulen lisäksi ampumapenkkaa ravistelivat kovat puuskat
horjuttaen välillä isompienkin pystyampujien tasapainoa vieden samalla puuskaan ammutut luodit
varmuudella laikkojen sivuun.
Viesteissä M 13 sarjassa Miikka, Erkka ja Maria sijoittuivat 9. ja tyttöjen viestissä Silja, Sissi ja
Enni yllättivät pronssilla. Hankalista olosuhteista huolimatta tytöt olivat toiseksi sijoittuneen
Kymen Koskenpoikien lisäksi ainoa joukkue, joka suoriutui urakasta ilman sakkokierroksia.
15-vuotiaissa Jenni, Noora ja Emilia sijoittuivat vaiherikkaassa viestissä lopulta hopealle noin 20
sekuntia Orimattilan Jymyn jälkeen. Pojissa mitalijahtiin lähteneet Severi, Joakim ja Jussi taipuivat
sakkorinkien myötä neljänneksi jättäen kuitenkin taakseen muun muassa Seinäjoen ja Kontiolahden
kovat joukkueet.

Nuorten naisten 17-sarjassa pari viikkoa aiemmin hiihtosuunnistuksessa samalla kokoonpanolla
mestaruuden napannut trio Johanna, Aino ja Sanni pysyivät kultakannassa jännittävien vaiheiden
jälkeen. Ankkuriosuuden viimeisessä ammunnassa Ahveniston viestinviejä oli jo ampumassa
toiseksi viimeistä varapatruunaansa Sannin saapuessa penkalle, kauden nopein pysty ja salama
paikko nostivat OH:n kärkeen.
Iltapäivällä jo + 5 asteen lämmössä ja siten vettyneellä lumella raskaissa olosuhteissa hiihdetyn
naisten normaalimatkan kilpailussa Jonna sijoittui sijalle 25.
Osa OH:n joukkuetta sunnuntaisessa ryhmäpotretissa viestien palkintojenjaon jäljiltä.

Ounasvaaran Hiihtoseuran urheilijat Oulussa:
NYL Jonna Kariniemi
N 17 Sanni Oikkonen, Annina Virtanen
N 16 Johanna Isojärvi, Aino Rantala
N 15 Emilia Irvankoski, Noora Saarenpää
N 14 Jenni Ojala, Noora Saarenpää
N 13 Maria Harju, Sissi Oikkonen, Enni Petrelius, Silja Saarenpää
M 16 Eetu Petrelius
M 15 Joakim Aikioniemi, Severi Oikkonen
M 14 Jussi Rantala
M 13 Miikka Muotka, Erkka Petrelius
Joukkueenjohtaja Seppo Pulska
Lisäksi tekstissä etunimellä on mainittu Mari Laukkanen ja Kaisa Mäkäräinen.

