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Nyrkkeilyn Suomen mestarilla, Jimi Noiosolla, tavoitteet korkealla. 

Ylä-Tikkurilan Kipinää edustava ja Vantaan Leppäkorvessa asuva 15-vuotias Jimi Noioso voitti
B70kg -painoluokan Suomen mestaruuden marraskuun alussa. Koronan takia suurin osa
ulkomaan turnauksista jäi väliin, mutta Suomen mestaruuden lisäksi Jimi voitti sekä
Kultahanska- että Kink’s Cup -turnaukset.

Vuonna 2017 nyrkkeilyn aloittanut Jimi on osoittanut lahjakkuutensa lyhyessä ajassa. Sekä Suomen että
Italian kansalaisuudet omaava nuorukainen on asettanut tavoitteensa korkealle.
- Lähitulevaisuuden tavoitteena on menestyä SM-kilpailuissa sekä vuoden 2021 EM-turnauksessa ja myös
muissa kansainvälisissä turnauksissa, jotka tältä vuodelta jäivät koronan takia väliin. Pitkän tähtäimen
tavoitteena on päästä edustamaan Suomea arvokilpailuissa ja mahdollisesti jossakin vaiheessa siirtyä
ammattilaiseksi, kertoo Jimi.

Jimin valmennuksesta vastaavat Petri Kananen ja Jukka Alanko. Heidän lisäksi valmennustiimiin kuuluvat
myös Mergim Gryezeu (valmentaja) ja Nina Haanpää (hieroja). Usko suojattiinsa valmennustiimillä on kova.
- Jimi on urheilijana tavoitteellinen, kunnianhimoinen ja tiedonhaluinen. Hyväkuntoinen ja voitontahtoinen.
Hänen vahvuuksia ovat mm. hyvä ja monipuolinen nyrkkeilytekniikka sekä poikkeuksellinen kyky otella
rentona, mikä voi johtua siitä, että kykenee hallitsemaan jännitystään. Jimillä on myös hyvin kehittynyt
käsinopeus ja reaktiokyky, kertoo Petri Kananen.
 
Harjaantunut silmä näkee nuoressa lupauksessa oikeaa potentiaalia.
- Jos Jimin motivaatio kovaan harjoitteluun kestää ja hän saa harjoitella ilman isompia loukkaantumisia
laadukkaiden treenikavereiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla, on hänellä kaikki eväät nousta vielä
kansainvälisissä arvokisoissa mitalikorokkeelle. Itse pidän sitä jopa todennäköisenä. Voisin hyvin kuvitella
hänet myös joskus ammattilaiskehiin, Kananen jatkaa.
Menestyvän yksilöurheilijan takana toimii iso tiimi. Sitoutuneen ja motivoituneen valmennustiimin lisäksi
lähipiirin ja ystävien tuki on tärkeä ja merkittävä.

- Kyllä tässä saa olla kiitollinen äidille ja muulle lähipiirille niin Suomessa kuin Italiassakin ja erityisesti
vastuuvalmentajille sekä koko valmennustiimille. Ilman heitä kaikkia ei nyrkkeily tällä tasolla olisi mahdollista.
Minulla on veli Italiassa sekä edesmenneen isäni laaja suku, jotka kaikki kannustavat ja elävät mukana
meikäläisen nyrkkeilyssä sieltä käsin. Lisäksi myös yhteistyökumppaneille, Parturi-Kampaamo Bella
Famiglialle ja BBoxerille, iso kiitos tuesta, Jimi päättää.


