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Antti-Jussi Juntunen jahtaa Akilleelle Porvoon Ajon voittoa
Peräti 38 vuotta kulunut, kun Porvoon Akilleen ajaja on
voittanut legendaarisen Porvoon Ajon. Tätä herkkua
tarjosi legenda itse, Harry Hannus vuonna 1983. Tänä
vuonna Akilleesta voittoa tavoittelee vahvimmin AnttiJussi Juntunen, joka äskettäin loisti kovatasoisessa
maajoukkueiden välisessä Tour of Estoniassa. Juntusen
suorituksen palkintona oli Tourin kokonaiskilpailun 7.
sija ja U23-sarjan voitto. Kova meriitti nuorelle
Juntuselle.
Antti-Jussi Juntunen on siis kunnossa ja vahva voittajaehdokas
Porvoon Ajoon. Toinen potentiaalinen nimi Akilleesta on viime kauden
aika-ajon Suomen mestari Ukko Peltonen. Akilleella on heittää kisaan
vielä sellaiset nuorisoketjun nimet kuin Jaakko Sillankorva, Veeti
Vainio ja Samuli Öhman. Tänä vuonna Porvoon Ajo ja Pyöräilyn
Superviikonloppu on viikon päästä ajettavan maantieajon Suomen
mestaruuskisojen esinäytös.
- ”Porvoon Ajo on pitkänä kisana aina arvotuksellinen, varsinkin
kun pitkiä neljän tunnin kisoja vähän alla. Suurimmalle osa tää
on eka kunnon maantiekisa. Radan uusi hiekkatiepätkä tuo
varmasti dramatiikka, renkaita voi mennä. Nyt jos koskaan tästä
pitää klaarata voitto kotiin, vaikka kovan työn takana se tulee
epäilemättä oleen. Kerkkoon Joonas Henttala tulee Team
Novonordiskin ja IBD:N väreissä puolustamaan voittoa. TWD tulee
vahvalla ryhmällä mukaan, Sauli Pietikäinen on erinomaisessa
kunnossa. Jurvan Riku Övermark kannattaa painaa nimenä mieleen.
Hän on järjestään voittanut kaikki kotimaan kisat”, aprikoi
Akilles Green Teamin päävalmentaja Kari Myyryläinen tulevaa
viikonloppua.
Tour of Estonian nuorten kisan voittaja A-J Juntunen tavoitettiin
kilpailumatkalta Etelä-Puolasta. Kysyttäessä Viron kahden etapin
Tourista ja tulevasta Porvoon Ajosta Juntunen kommentoi näin:
- ”Viron kisa oli kova maajoukkueiden välinen taisto.
Maajoukkueita oli Virosta, Latviasta, Ruotsista, Puolasta ja
Suomesta. Ihan yes kisa mulle, voittamaan lähdettiin toki
molempia etappeja. Joukkue ajoi mulle molempina päivinä, ja
kaikki teki oman ruutuunsa. Mun kannalta kokonaiskisan ratkaisu
tapahtui ekalla etapilla, kun siinä pääsi hatkaporukka irti. Me
ajettiin sitä rajusti kiinni, etenkin Ukko teki ilmiömäisen
suorituksen takaa-ajossa, mutta ei aivan siihen kiinni päästy.

Ero ei ollut sekunneissa suuri, mutta kahden etapin kisassa
ratkaiseva. Toinen päivä meni paremmin, olin lopussa pienemmän
20 ajajan loppukiritaistelussa, loppurutistuksessa sijoitus
viides ja nuorten kokonaiskisan voitto. Puolassa ajettiin nyt
viikonloppuna, eikä oikein ollut jalkaa. Nyt on pakko levätä ja
jättää valitettavasti lauantain kisa väliin. Voittoa lähden
Porvoon Ajosta hakemaan, se tuntuu entistä tärkeämmältä
tavoitteelta, kun nyt kuulin, että voitto on tullut viimeksi
Akilleeseen v.1983. Yritetään parhaamme, jotta kotiyleisö saa,
mitä haluaa.
Juntunen kommentoi vielä Porvoon Ajon jälkeistä SM-kisaviikonloppua
Hakunilassa
- ”Mulla on harmittava pieni polvivaiva, joka äityy tempopyörällä
ajettaessa. Ikävä kyllä aika-ajo jää SM:issä tän vuoksi väliin.
Maantieajon mestaruutta lähden toki puolustaan. Alkukausi on
menny summa summarum suht ok, ja MM-kisat kauden lopussa on koko
ajan mielessä.”
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