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Parikisan pronssi kirkastui yhden pykälän joukkuekisassa, kun 

Suomi sitten loppuottelussa taipui Slovenialle 749-798. Täysi sauma 

Suomella oli kulta ottaa, mutta siihen ei nyt pystytty.

Suomi sai otteen vastustajasta 

sarjan alussa, kun Simon 

Susiluoto aloitti triplalla ja Ville 

Rajala tuplalla. Niko Oksaselle 

tuli hänelle hyvin harvinainen 

puhkaisu ykkösruutuun ja vain 

kuusi pistettä. 4-6 ruutuihin 

Simon teki tuplan ja Niko 

triplan. Slovenian Rok Kostric 

teki missin kymppikeilasta ja 

Tim Cervenik avasi paikon 

jälkeen ränniin. Suomi johti jo 

viitisenkymmentä pistettä.

Ziga Zalar teki neljän jonon, Aleksander Kostric triplan ja Slovenia otti eroa kiinni. Vaikka 

Rok Kostrik tekikin toisen yhden keilan missin. Kahdeksan ruudun jälkeen Suomen johto 

oli enää 20 pistettä.

Sitten tuli lunta tupaan. Jesselle ysiruutuun 6-reikä, Simonille missi keiloista 4/7 ja kuin 

kruunuksi Nikolle kummallinen kuuden keilan ryhmä ja siitä missi. Ei ollut häävi tilanne 

lähteä kymppiruutuun, meillä oli kolme tyhjää alle Slovenialla yksi ja yksi tupla.

Jesse aloitti reiällä, vastustaja teki paikko-yhdeksän. Simon teki hyvän heiton, mutta 

mesenger meni kympin ohi ja tuli paikko-kahdeksan. Slovenian mies otti kaadon 

vasemmalta ja kasvatti heidän johtonsa 20 pisteeseen. Ville piti Suomea vielä jotenkin 

pelissä kaadolla, mutta toista ei tullut. Slovakki teki kaadon, sai toisen vasemmalta ja peli 

alkoi olla taputeltu. Heidän ankkurinsa lopetti kolmella kaadolla tuplan jälkeen ja venytti 

voittonumerot melkein viiteenkymmeneen pisteeseen. Tulokset kirjattiin Slovenialle 798-

749.

Jessen finaalisarja oli 155, Simonin 193, Villen 194 ja Nikon 207.

Valmentaja Markku Veijanen oli luonnollisesti pettynyt.



- Meillä oli joukkueessa kolme ensikertalaista ja se varmasti vaikutti. Kyllä se olisi 

monessa kohdassa ollut otettavissa, mutta ei nyt pystytty. Omissa käsissä peli oli. Ei 

keilattu hyvin ja vastustajalla oli lopussa enemmän pisteitä, Markku virnisti.

- Rataparikin oli erilainen, mutta ei tässä nyt auta ruveta selittelemään.

Poikien kommentit olivat ymmärrettävästi vaisuja. Jännityksen piikkiin heistä kukaan ei 

oikein peliä halunnut laittaa.

- Kyllähän siinä vähän jännitti, mutta ei mitään suurta, että se olisi vaikuttanut 

suorittamiseen. Heitin siihen seiskaruutuun huonon heiton, seuraavaan korjasin ja korjasin

vähän liikaa ja tuli reikä. Sitten menin ysiruudussa vähän turhan vauhdilla liikkeelle ja pallo

putosi peukalosta ja tuli missi, Simon kertasi.

- Nyt yritetään saada ajatukset muualle ja keskitytään huomiseen. Silloin on taas uusi 

mahdollisuus, hän tuumasi.

- Veikkaan, että kun joukkue on vähän kokematon, tuli jännitystä. Ihan hirveästi tämä 

harmittaa. Mutta huomenna napataan kirkasta, ei tänne häviämään ole tultu, Niko kuittasi.

- Vähän jännitti, mutta se kuuluu asiaan. Oli kyllä aika hyvä itsevarma fiilis, ei takkiauki, 

mutta hyvä fiilis. Hopealle nyt sitten jäätiin, ei voi mitään, Ville totesi.

- En tiedä mikä oli, heitin huonosti. En tiedä mistä se johtui. Semifinaali meni ihan hyvin, 

mutta ei sitten enää finaali, Jesse huokaili.

Ruotsi otti toisen kultamitalinsa kukistamalla Venäjän tyttöjen joukkuepelin loppuottelussa 

pistein 804-767.

Huomenna jatketaan poikien singlen karsinnoilla, joiden myötä ratkeaa all events. Sitä 

johtaa nyt reilulla erolla Niko Oksanen, joka aloittaa aamulla kello 11:00 Suomen aikaa 

Jesse Ahokkaan kanssa. Ville Rajala ja Simon Susiluoto keilaavat kello 13:15.
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