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Singlepelit jatkuivat Reykjavikissa jännittävinä loppuun saakka. 

Singlemitaleille ei suomalaisilla ollut asia, mutta Niko Oksanen 

nappasi all eventista sen kultaisen mitalin. Kuten hän eilen 

lupasi, tänään otettiin kirkasta.

Simon Susiluoto ja Ville Rajala aloittivat

pelin vaisusti. Kaatoja tuli harvakseltaan ja

missejä sekä reikiä sinne tänne. Simon teki

174, Ville 161. Simon aloitti toisen sarjan

kahdella tyhjällä, mutta paikkasi ne neljän

kaadon jonolla, pisteitä kertyi 203. Ville

keilasi puhdasta peliä ja iski loppuun

mukavasti seitsemän kaadon jonon, niillä

aineksilla hieno sarja 256 ja takaisin peliin.

Mutta, kolmas sarja oli jälleen tuskaista.

Simon ei saanut tuplaa koko sarjaan ja jäi

170 tulokseen. Ville yhden tuplan teki, mutta

se ei paljoa lämmittänyt, kun sarjan

puoliväliin tuli kolme missiä ryhmistä. 169

sarjalla Ville putosi alle parin, 586:een.

Mitään ei kuitenkaan ollut vielä menetetty. Villen all eventstulos ennen singleä oli 51 päälle

parin, joten vielä ehti hyvin sinne mukaan. Simonin kaksi ensimmäistä peliä olivat 130 

päälle ja hän oli vielä kirkkaasti sisällä menossa 24 

joukkoon. Neljäs sarja oli taas parempi, Villeltä erinomainen 

255, Simonilta 190. Mentiin hallin viimeiselle rataparille, 

missä eilen keilattiin vimmattua tulosta joukkuepelissä. Nyt 

sellaista ei tullut. Simon rämpi ongelmissa 167, Ville 164.

Viimeiseen sarjaan piti löytää paremmat lääkkeet. Simon ne 

löysi, teki 215 ja sujahti rimaa hipoen 24 parhaan joukkoon 

ja mukaan mastersiin. Simon ylitti riman viidellä pisteellä. 

Ville teki sarjaan yhden missin ja yhden reiän, tulosta tuli 

182, eikä se riittänyt pitämään häntä 24 joukossa. Eroa 



viimeisen jatkosijaan jäi vaivaiset kahdeksan pistettä. Niin raadollista voi urheilu olla.

Simon oli tuloksen vuoksi allapäin hetkellä, jolloin ei vielä tiedetty, että hän on mukana 

mastersissa.

- Huonoa heittämistä. Viimeisessä sarjassa sain idean, miten piti heittää ja myös 

parempaa toistoa, Simon tuumasi. Molemmat tekivät kuusi missiä, se on paljon poikien 

pelissä.

- Vauhti siinä taas kiihtyi ja siitä ne johtuivat, Simon kuittasi. Hänen pelinsä on ollut 

Reykjavikissa melkoista vuoristorataa, ääripäitä löytyy molemmista tulospäistä.

- Se on ollut sitä, kun olen päässyt valmennukseen ja on tehty pieniä muutoksia. En ole 

vielä saanut siitä ihan hyvin kiinni. Kun tulee hyvä päivä, onnistuu kaikki, mutta sitten voi 

olla tällaista, Simon päätti.

Ville on yksi pelaajistamme, joka on kipeänä ja sen piikkiin taisi mennä tänään aika paljon.

- Olin ihan loppu jo silloin, kun aloitimme. Tämä oli varmaan oudoin kuuden sarjan kisa, 

mitä olen ikinä heittänyt, välillä tuli kahta ja puoltasataa ja sitten taas 160. Aika paljon 

johtui siitä, että olen kipeä. Olisin ihan hyvin voinut heittää tuohon vaikka yhdeksänsataa, 

Ville letkautti.

Kaksi pelaajaamme Simon ja

Jesse Ahokas aloittavat

mastersin huomenna illalla kello

22:00 Suomen aikaa. Niko tulee

kentälle toiselle kierrokselle kello

23:00. Pitkä päivä on Nikolla siis

edessä, kun paikallista aikaa

21:00 alkaa toinen kierros.

Me jännitimme katsomossa

myös all eventsia. Norjan Brian

Kjär aloitti Niko Oksasen

tuloksen jahtaamisen vahvasti

247 sarjalla. Toiseen tuli sitten

vain 188 ja kolmanteen 190.

Kolmeen viimeiseen piti tehdä jo yli 700 lyödäkseen Nikon. Brian teki neljänteen sarjaansa

215 ja loppuun vaadittiin jo yli 500 tulosta. Viides sarja näytti meidän kannaltamme 

huonolta, Brian sai jonoja, joissa oli yksi vierivän keilan hoitama kaato ja yksi kaato niin, 

että nelosysi tuli syliin. Sarjaksi 258.

Viimeisen sarjan hän aloitti kaadolla, sitten tuli yhden keilan missi ja neljänteen 7-missi ja 

se oli siinä. Niko Oksanen oli Euroopan mestari. Mahtavaa!!

Brian Kjär otti all eventista hopean ja Ruotsin William Svensson pronssin. Nordic mafia. 

Singlen mitalipeleissä huomenna keilaavat Slovenian Rok Costrik, Tanskan Patrik 



Sörensen, Ranskan Quentin Deroo ja Ruotsin Emil Holmberg. Jatkoon vaadittiin 1342.

Huomenna kello 20:30 Suomen aikaa Egilshöllin keiluhöllissä kajahtaa Maamme-laulu.

Suomen tytöistä Riikka Hakala ja Vilma Salo aloittavat singlen karsinnan aamulla kello 

11:00, Senni Savikurki ja Teea Mäkelä kello 13:15. Nyt toivotaan, että Teea kuntoutuu 

peliin, hän on ollut tänään kovassa kuumeessa ja viettänyt päivän hotellilla leväten. Paljon 

on tautia liikkeellä, Ruotsin Amanda Nyman, meni niin kehnoon kuntoon, että hän lähti 

tänään äidin mukana kotiin. Kipeänä hän eilen tsemppasi kuitenkin joukkuekultaa, 

aikamoista.

Korjataan tässä vielä yksi aiemmin viikolla uutisissa ollut virhe. Kirjoitin, että Sanna 

Pasanen on viimeinen suomalaistyttö, joka on voittanut henkilökohtaisen EM-mitalin. Vuosi

oli 2012. Kyllä Sanna siellä mitalin otti, mutta hänen jälkeensä Roosa Lundén voitti niissä 

kisoissa masterspronssin. Kiitos Reija oikaisusta.

Seija Lankinen
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