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Parikilpailun toinen erä päättyi jännittäviin tunnelmiin, kun 

mitalipeleihin pääsystä loppuun asti taistelivat Slovenia ja Ruotsi. 

Täpärälle meni, mutta viimeinen paikka huomisiin välieriin lohkesi 

Suomen Niko Oksaselle ja Ville Rajalalle yhdeksän pisteen erolla 

Sloveniaan.

Koska Simon Susiluodon ja Jesse

Ahokkaan mahdollisuudet kelpo

sijoitukseen olivat jo menneet ennen

viimeisiä sarjoja, jännitettiin

suomalaisleirissä luonnollisesti eniten

Slovakian, Slovenian ja Ruotsin

tekemistä päätössarjassa.

Hollanti oli jo varmasti sisällä, alla oli

mahtava peli. Myös Slovakia sinetöi

paikkansa päätössarjan puoliväliin

mennessä. Sitten oli vielä Slovenia ja Ruotsi vahdittavana. Ruotsin Emil Holmberg ratkaisi 

heidän kohtalonsa tekemällä loppuun kahdeksan ja yksi -ruudun.

Slovenian Ziga Zalar aloitti sarjan neljän

jonolla, mutta teki sitten reiän ja yhden keilan

missin, myös Tim Cerkvenic teki reiän ja

kaksi yhden keilan missiä sarjan puoliväliin.

Ziga muurasi kympin umpeen ja petasi

Timille paikan viedä Slovenia mitalipeleihin.

Tämä otti pari kertaa lähdön takaisin ja koko

Slovenian joukkue meni piirittämään Zigaa ja

valmentajaa. Tim heitti ohi ykkösen jättäen

pystyyn keilat 1, 2 ja 5. Paikko piti tehdä

mitalille. Sitä ei tullut, mies heitti toisen

kerran ohi ykkösen ja viimeinen paikka oli

Nikon ja Villen. Välierässä Suomi saa vastaansa Ruotsin ykkösparin William Svensson ja 

Robert Lindberg. Slovakia ja Hollanti kohtaavat toisessa välierässä.



Simon aloitti pelinsä mahtavasti 234 

sarjalla ja kaikki näytti hyvältä. Jessellä oli 

vaikeaa ja tulosta tuli vain 184. Hallista 

meni yksi ratapari rikki ensimmäisen sarjan

aikana ja kaikille muille tuli sarjan jälkeen 

yli vartin tauko. Harjoitusheittoja kilpailun 

johto ei kuitenkaan antanut. Siitä lähdettiin 

kylmiltään toiseen sarjaan ja Simonin 

pelissä se näkyi 175 sarjana. Jesse teki 

vielä vähemmän, 168, ja pahalta näytti.

Siitä Jesse sitten kolmannen sarjan 

puolivälissä pallon vaihdon jälkeen sai 

hyvän vireen päälle ja teki loppuun sarjat 231, 227, 195 ja 235. Kuuteen sarjaan hyvä 

maajoukkuedebyytti 1240. Simon ei saanut enää peliä uomiinsa ja vaipui tulokseen 1088. 

Pohdittavaa jäi hänelle ja valmentaja Markku Veijaselle joukkuepeliä ajatellen.

- En osaa sanoa mikä oli, kaikki vaan huonosti, Simon huokaisi.

- Ensimmäisessä sarjassa kaikki tuntui hyvältä ja sitten se vain katosi, kun jouduimme 

odottamaan niin kauan. Fiilis katosi, enkä sitten enää saanut hyviä heittoja, vaikka mitä 

yritin, Simon summasi.

Jessen peli sen sijaan sai iloisen lopun ja

nuori mies oli syystäkin tyytyväinen.

- Alussa oli väärä pallo ja huonoa heittämistä,

eikä se ole oikein hyvä yhdistelmä, Jesse

virnisti.

- Kolmannen sarjan puolivälissä päätimme

Veikkulin (valmentaja Markku Veijanen)

kanssa ottaa uretaanin peliin ja sillä sitten

heitin loput. Viidennessä sarjassa sain toisella

radalla vain yhden kaadon, se oli hankala,

mutta muuten ei ollut mitään ongelmia, Jesse

jatkoi.

- Ihan hyvältä nyt tuntuu. Se alku tietenkin

harmittaa, siinä meni paljon pisteitä. Olisi

voinut tehdä enemmänkin, mutta hyvä

debyytti tämä oli, Jesse päätti.

Huomenna aamulla kello 11:00 Suomen aikaa tytöt aloittavat parikilpailun karsinnan. Illalla 

19:30 Suomen aikaa alkavat sekä tyttöjen että poikien välierät, joissa siis ainakin Ville 

Rajala ja Niko Oksanen ovat mukana.
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