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Tapiolan Patteri otti kauden runkosarjan viimeisen kierroksen voiton 

Tampereen Kaupissa. Se voitti 11 pelistään yhdeksän ja keräsi neljä 

pistettä enemmän kuin isäntäjoukkue TKK ja Kouvolan All Stars.

Patterin joukkueenjohtajana toimiva Toni Palermaa hyppäsi tänään myös muutaman 

kerran radoillekin ja tulosta syntyi. Toiseksi viimeisessä pelissä hän tuli kehiin vaihdosta, 

viimeisen hän sai nimiinsä tehden 256. Paremmin hän kuitenkin viihtyy joukkueensa 

takana pelin johtajan roolissa.

- Idea on ollut, että olen joukkueenjohtaja ja autan pelaajia sieltä radan takaa. Sillä on iso 

merkitys, että takana on joku, joka osaa lukea palloja. Ei tule pelaajilta niin hasardeja 

yrityksiä, kun joku seuraa takaa. Yleensä annan neuvoja vain hätätilanteessa. Jos näyttää 

ihan pahalta, yritetään miettiä, mikä voisi olla parempi ratkaisu, Toni valotti rooliaan.

Kierrosvoittoon Patterin vei tasaisuus. Koko viikonloppu sujui ilman suuria notkahduksia, 

mistä kertoo sekin, että Patteri teki myös viikonlopun parhaan keskiarvon 1053,8. Parhaan

joukkueen titteli maistui patterilaisille, myös kippari Toni Palermaalle.

- Onhan tämä meidän keilailumäärillä yllättävää, mutta kyllä tiedossa oli, että se on 

mahdollista, Toni tuumasi.

- Tasaisuutemme varmaan johtui peli-ideasta. Kun neljä miestä viidestä pelaa uretaanilla, 

niin ei tule isoja yllätyksiä tällaisilla keleillä, missä kuivaa on aina jossain kohdissa rataa. 

Suurin osa kierremiehistä pelasi uretaanilla, mitä itse katselin, Toni jatkoi.

Mitalisarja keilataan 16.4. Talissa, minne Patteri tulee kotijoukkueena antamaan haastetta 

muille mitalitaistelussa. Realistisin tavoite on pronssi, josta tullee kiivas taistelu 

Mainareiden kanssa.

- Totta kai yritetään tehdä tästä heille mahdollisimman vaikeaa. Koetetaan saada Osku 

mukaan, jos se vain hänen aikatauluihinsa sopii. Se olisi yksi hyvä vaihtomies lisää. 

Voittamaan ei enää pysty, mutta hopeaan on vielä saumaa, jos kävisi tuuri loppuun asti, 

Toni mietti. Se sauma on kyllä hyvin ohut, sillä eroa Bayhin on kahdeksan pistettä ja 

pelattavana vain viisi ottelua ja jo kahdella otteluvoitolla Bay varmistaa, että Patteri ja 

Mainarit jäävät sen taakse. Ja kyllä sen pronssinkin eteen töitä saa tehdä, pitää tehdä 

kaksi pistettä enemmän kuin Mainarit ja pitää myös neljän pisteen päässä olevat 

TKK kakkonen ja All Stars takana.

Toni Palermaa kertoi, että Patterin miehet ovat keilanneet melko vähän tällä kaudella, eikä 



hän aio patistella heitä tahtia kiihdyttämäänkään ennen mitalisarjaa.

- Eiköhän se mene omalla painollaan. Enää tässä ei pysty tekemään asialle kovin paljoa. 

Ehkä olisi parempikin, ettei liikaa keilaa, pysytään rennompina, Toni päätti.

Kaupissa Patterin peleistä vastuun kantoivat Olli Kovanen, Saku Konttila, Mikko Hellgrén, 

Toni Toivonen, Markku Petäjämaa ja Toni Palermaa. Kierroksen kakkonen oli TKK 

kahdeksalla voitetulla ottelulla ja kolmonen samalla voittomäärällä All Stars.

Kierroksen pelaaja oli Mainareiden Joonas Jehkinen 228,3 keskiarvolla. Saku Konttila 

(viereinen kuva) jäi hänestä vain kaksi pistettä. Kauden pelaajalistan ykkönen on TKK:n 

Petteri Salonen, joka on pelannut kaikki 44 sarjaa keskiarvolla 224,4.
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