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Miesten SM-liigassa runkosarja on saatu päätökseen. Ykkösenä 

mitalisarjaan lähtee TKK, toisena Bay ja seuraavilla sijoilla 

tasapisteissä Mainarit ja Patteri. Mitalisarjan täydentävät TKK 

kakkonen ja All Stars.

5. ottelut

Patteri varmisti kierrosvoiton kukistamalla RäMen 1121-1060. Alun Patteri tykitti lujaa, 

sitten RäMe sai hieman otetta pelistä, mutta loppu oli jälleen selkeästi Patterin heiniä. 

Saku Konttila pääsi yrittämään kierroksen päätteeksi 300-sarjaa, mutta kymmenen kaadon

jälkeen jäi sitten kymppi pystyyn. Täysosuma olisi nostanut Saken myös kierroksen 

pelaajaksi, mutta tuon tittelin pokkasi nyt Joonas Jehkinen. Sakulle 289, Olli Kovaselle 246

ja Toni Palermaalle 256. RäMen Sami Salin teki 234, Matti Juselius 233 ja Linus Boström 

237.

Kärkikaksikko keilasi tiukat pelit, TKK voitti GB:n 1023-1009 ja Bay Ysisadan 1049-1024. 

Näin heidän keskinäinen eronsa on Taliin lähdettäessä neljä pistettä, joten vielä voi Baykin

kultahaaveita pitää elossa. Tosin voittoero on TKK:lla niin paljon parempi, että sille riittänee

mestaruuteen tasapisteetkin eli Bayn voittaessa Talissa kaikki pelinsä, TKK tarvitsee kolme

voittoa viidestä pelistä. Bayn päätöspelissä Ville Rajala teki 247 ja Ysisadan Timo Koivula 

258.

Mainarit otti viimeisestä pelistä 1042-973 voiton Sinisistä, jonka kausi jatkuu huhtikuussa 

Talissa liigan karsinnassa. Janne Heikkiläinen oli tämän pöydän paras 232 sarjalla.

Kun RäMe hävisi Patterille, sai All Stars tilaisuuden varmistaa itselleen paikka 

mitalisarjaan. Se sinetöityi 953-929 voitolla TKK kakkosesta. TKK ja AS ovat neljän 

pisteen päässä Mainareista ja Patterista, joten mitalisauma näissäkin leireissä vielä on.

Pinjetsin kausi päättyi tappioon, jonka tarjoili GH tuloksin 1016-856.

4. ottelut

Tauon jälkeen oli monilla joukkueilla vaikeaa, eikä isoilla tuloksilla juhlittu. Kärkiparin ero 

kaventui neljään pisteeseen, kun TKK otti takkiin Sinisiltä 936-987 ja Bay peittosi Pinjetsin 

1047-981. Viimeisessä ruudussa TKK:lla oli vielä saumaa nousta voittoon, mutta Siniset 

piti sitkeästi sen takanaan. Markus Keskiruokanen urakoi 263, Petri Mannonen 234. Bayn 

paras oli Juhani Tonteri 237.



TKK:n tappio avasi myös Patterille sauman viedä kierrosvoiton, sillä se voitti jännärissä 

Mainarit. Kylmät oli Patterille käydä, kun Olli Kovanen teki triplan jälkeen ränniavauksen, 

mutta Mikko Hellgren paikkasi sen loppujonolla. Ratkaisu jäi ankkuriksi otetun Toni 

Palermaan käsiin. Hän otti siihen kaadon päälle kaksi lisää ja vei Patterin 978-973 

voittoon. Tällä voitolla Patteri tarrasi siis uudelleen kiinni kierrosvoittoon ja nousi myös 

sarjataulukossa Mainareiden kanssa tasapisteisiin.

TKK kakkonen voitti Ysisadan 967-915 ja on kahden pisteen päässä Mainareista ja 

Patterista. Kovaa tulee taistelu mitaleista olemaan vielä Talissakin huhtikuussa. All Stars 

jäi ottelussa GH:a vastaan hieman alakynteen, mutta nousi peliin mukaan ja kuittasi 

pisteet lopulta sarjoin 1030-998. Niko Oksasen ja Simon Susiluodon yhteistyö tuotti 

247 sarjan, Markus Lahtinen teki 237. RäMe otti pataan GB:ltä 886-951 ja All Stars 

nousi viimeiselle mitalisarjaan vievälle paikalle kuudenneksi. Tuo viimeinen 

jatkosarjapaikka ratkeaa päätösottelussa.

3. ottelut

Ennen taukoa käytiin kierrosvoiton kannalta merkittävä matsi, kun yhden voiton enemmän 

eilen ottanut Patteri sai vastaansa TKK:n. Tältä päivältä molemmilla oli kaksi voittoa. TKK 

vertyi hurjaan menoon ja vei tuon mittelön helposti 1160-1051. Mahti sarjaan Jussi 

Turtiainen teki 234, Sami Lampo 240, Petri Mannonen 236 ja Perttu Jussila 238.

Myös Bay pääsi uudelle sataluvulle, kun se vei pinnat All Starsilta 1138-941 sarjoin. 

Juhani Tonteri keilasi 278, Jari Ratia 231, Sami Konsteri 253 ja AS:n Santtu Tahvanainen 

237. Mainarit otti jälleen kolmossijan vankemmin haltuunsa voittamalla RäMen 1069-1004.

Eroa Patteriin tuli uudelleen kaksi pistettä. Joonas Jehkinen jatkoi vahvasti 256 sarjalla, 

Janne Heikkiläinen teki 234 ja RäMen Sami Salon 235.

TKK kakkonen otti helponlaisesti voiton GH:sta 1026-863 tuloksin. Siinä pelissä jännitettiin

vain sitä saavatko Markus Melanen ja Mika Määttä yhteisvoimin sata rikki. No saivat, 

kahdella reiällä ja viidellä yhden keilan missillä tuli lopulta 119. TKK:n Vesa Villman oli 

pöydän paras 234 sarjalla.

GB ja Siniset kävivät tärkeän matsin, josta kymmenen pisteen voiton poimi Siniset 1056-

1046. GB oli menossa voittoon, mutta Kimmo Lehtosen reikä ja Miikka Vaaralan yhden 

keilan missi tarjosivat tilaisuuden Sinisille. Juuso Tiainen muurasi lopun umpeen, Erno 

Akkanen jatkoi tuplan päälle yhden kaadon lisää ja Sami Rauhaniemi sitten viimeisenä 

miehenä hoiti homman tuplalla. Teemu Raatikainen urakoi 248, Joni Suokas 233 ja Sami 

Rauhaniemi 245. Ennen kahta viimeistä sarjaa GB on 10:s, Siniset kahden pisteen erolla 

sijaa alempana. Ysisata teki mahtipelin ja voitti Pinjetsin 1087-989, mutta se ei enää 

varkautelaisia auta, heidän lähtönsä yhden kauden visiitin jälkeen takaisin ykkössarjaan on

jo varma.

2. ottelut



Sitten sattui ja tapahtui, kaikenlaista.

TKK taas näytti, ettei sitä vastaan voi ruveta himmailemaan. Ei missään tilanteessa. RäMe

tuli peliin rytinällä ja TKK jäi telineisiin. Eroa puolivälissä sarjaa jo sata pistettä. 6-7 

ruuduissa TKK otti 40 pistettä kiinni ja seuraavassa 30 lisää. Ysiruutuun Matti Juselius ja 

Sami Salin tekivät keilan missit ja TKK nousi 1049-1029 voittoon. Sami Lampo teki jälleen 

loppujonon ja sarjaksi 235, RäMen Kalle Huusko merkkautti 245.

TKK kakkonen körmytti Baylle tappion sarjoin 1067-1023. Koko sarja kulki tamperelaisten 

komennossa, Henrik Puumala oli tehokkain mies 259 sarjalla. Tappion myötä Bay jäi TKK 

ykkösestä jo kuuden pisteen päässä ja haaveet kullasta himmenivät. Tosin matkaa on 

vielä kahdeksan ottelun verran eli mitään ratkaisua ei ole tapahtunut.

Mainareiden ja Patterin mitalitaistelu sai jälleen uutta käännettä, kun Mainarit hävisi GB:lle 

987-1058 ja Patteri murskasi Siniset 1182-1016. Näillä numeroilla Patteri nousi 

tasapisteisiin Mainareiden kanssa, kolmas sija oli edelleen Mainareiden käsissä reilusti 

paremmalla voittoerolla. Patterin mahtituloksen arkkitehteina häärivät Saku Konttila, 278, 

Mikko Hellgren, 270, ja Toni Toivonen 232. Mainareita ei pelastanut edes Joonas Jehkisen 

278 sarja, GB:n paras oli Teemu Raatikainen 251 sarjalla.

All Stars punnersi 997-993 voiton Pinjetsista, vaikka olikin koko sarjan ajan 

altavastaajana. Ennen kahta viimeistä miestä eroa oli pari pistettä. Juuso Rikkola muurasi

lopun umpeen, Santtu Tahvanainen teki kaadon päälle kaksi lisää. Mika Heino ei saanut 

ysin kaadon päälle toista ja voiton avaimet jäivät Niko Oksaselle, jolla oli yhden 

keilan missi. Niko teki kaadon ja homma näytti olevan siinä. Mutta, mitä vielä. 

Kahdella heitolla Nikon piti ottaa pakasta kuusi keilaa ja ensimmäisellä yrittämällä 

lähti vain kolme vasemmasta reunasta. Kolme lisää vaadittiin ja ottihan nuori mies 

sieltä kuusi. Voitolla AS nousi tasapisteisiin RäMen kanssa ja voittoerokin on 

melkein sama eli tiukkaa tulee taistelu viimeisestä mitalisarjan paikasta olemaan. 

Mika Luoto, 234, ja Juuso Rikkola, 234, olivat pöydän parhaat.

GH voitti Ysisadan 1054-1035 ja varmisteli sillä jo sarjapaikan säilymisen. Eroa 11:nteen 

sijaan oli kuusi pistettä ja voittoero GH:lla vähemmän miinuksella kuin Sinisillä.

1. ottelut

Sunnuntaiaamun mielenkiintoisin matsi oli TKK – Mainarit. Alku oli molemmille vaikea, 

tyhjiä tuli ja TKK:lla ei ollut viiteen ensimmäiseen ruutuun vielä edes tuplaa ja Mainarit johti

kolmisen kymmentä pistettä. 5-7 ruutuihin Mainarit iski kaksi tuplaa ja kaksi triplaa tehden 

lisää eroa. Sami Lampo, Petteri Salonen ja Perttu Jussila kuroivat eroa kiinni ja ratkaisu 

meni viimeiseen ruutuun. Jussi Turtiainen muurasi lopun umpeen, Tomas Käyhkö vastasi. 

Lampo jatkoi jonoa täydellä kymppiruudulla, Ari Jehkinen teki reiän. Timo Alho hoiti 

tonttinsa puhtaalla ruudulla, Janne Heikkiläinen lopetti keilan missiin ja TKK oli siirtynyt 15 

pisteen johtoon. Petterille tuli tuplan päälle 6-reikä ja Marek Talpa nosti paikko-kaadolla 



Mainarit kolmen pisteen johtoon. Pertulla oli tupla alla ja siihen hän pudotti yhden lisää, 

Joonas Jehkinen ei kaatoa saanut. Toinen kymppiruudun kaato Pertulle sinetöi sitten 

voiton TKK:lle 1010-983.

Bay otti helposti pisteet GH:lta 1017-892. Ville Rajala,231, ja Juhani Tonteri, 248, olivat 

lahtelaisryhmän tehokkaimmat. Bay katseli edelleen TKK:n selkää neljän pisteen päästä. 

Mainarit puolestaan sai Patterin jo kahden pisteen päähän, kun Patteri kukisti 

avauspelissään GB:n 1062-1040. Kimmo Lehtonen ja Teemu Raatikainen muurasivat 

kymppiruudun umpeen ja yrittivät hinata GB:n vielä voittoon, mutta ei riittänyt. Joonas Jähi 

keilasi 237 ja Mikko Hellgren 238.

TKK:n haaveet kahdesta mitalista jatkoivat eilen alkanutta murenemista, kun Pinjets voitti 

avauspelin 974-922. Mika Luoto avasi 248 sarjalla. Pinjets nousi sarjataulukossa 

kuudenneksi, TKK:n matka pronssisijaan oli jo kuusi pistettä. All Stars kuritti Ysisataa 

tuloksin 1075-936 ja varkautelaisten lähtö takaisin ykkössarjaan alkoi olla enää 

sinettiä vaille. Janne Murto, 247, ja Santtu Tahvanainen, 249, oli AS:n tehokaksikko. 

Nippanappa peleihin ehtinyt Siniset taipui RäMelle 869-933 lukemin ja GB pysyi kahdella 

pisteellä Sinisten edellä.

Asetelmat ennen sunnuntaita

Kärkikolmikon muodostavat TKK, Bay ja Mainarit, kaikki neljän pisteen eroilla toisistaan. 

Eilen parhaan joukkueen tittelin ottanut Patteri hinkuaa myös mukaan mitalitaisteluihin ja 

omaa sinne myös mahdollisuudet. Eroa Mainareiden ja Patterin välillä on neljä pistettä.

Aivan selvä ei ole vielä Patterin paikka mitalisarjassakaan, sillä ero seitsemäntenä ja

kahdeksantena oleviin Pinjetsiin ja All Starsiin on myös neljä pistettä, mikä on kiinni

otettavissa. Viimeisillä paikoilla jatkosarjaan ovat tällä hetkellä menossa TKK 

kakkonen ja RäMe, molemmat kahden pisteen päässä Patterista ja kaksi pistettä 

edellä Pinjetsiä ja All Starsia.

Seija Lankinen

Sarjatilanne

All Stars kuudentena mitalisarjan peleihin!
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