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Suomen poikakvartetti Jesse Ahokas, Simon Susiluoto, Ville Rajala 

ja Niko Oksanen keilasivat huikean avauksen joukkuepeliin. Sarjoin 

966, 785 ja 912 he ottivat itselleen johtopaikan yli sadan pisteen 

erolla Hollantiin ja 150 pisteen erolla Ruotsiin ja Norjaan.

Jesse, Simon, Ville ja Niko selvästi osoittivat,

että nyt oltiin leipälajin parissa, kun päästiin 

vetämään joukkuepeliä. Jesse aloitti 

kaatotehtailun, Niko iski hyvin vauhtiin 

mukaan, samoin Ville. Simonilla oli hieman 

vaikeuksia, mutta lopussa hänkin kiri 200 

vauhtiin. Jesse merkkautti avaajana 249, 

Simon 203, Ville 235 ja Niko sinetöi pelin 

279 sarjalla. Ainoan paikkonsa Niko teki 

neljänteen ruutuun.

Seuraavalla rataparilla eteen tuli 

hankaluuksia ja palattiin arkeen. Viiteen 

ensimmäiseen ruutuun taululla oli jo neljä tyhjää, mutta eivät pojat siitä hätkähtäneet. 

Nöyrästi ja sitkeästi vaikea ratapari hoidettiin tuloksella 785. Jesselle tähän sarjaan 184, 

Simonille 200, Villelle 196 ja Nikolla 205.

Siirryttiin hallin viimeiselle rataparille, missä keilojen

pystytys ja tulosten korjailu vei paljon aikaa, mutta eipä

sekään Suomi-poikia haitannut. Simon ja Niko pistivät taas

kaatorallin käyntiin ja porukka lasketteli 912 tulokseen.

Simon teki avausruudun paikon jälkeen kahdeksan kaadon

jonon ja päätyi 265 tulokseen ja nosti kolmen sarjan

tuloksensa pisteisiin 668. Niko oli jälleen mies paikallaan

ankkurina, sarjaksi 256 ja kolmeen sarjaan 740. Sen myötä

hän valloitti itselleen myös all eventsin johtopaikan. Ville

sinnitteli sarjaksi 205 aivan kelpo osumilla, kolmeen

sarjaan hänelle 636. Jessen vaikeudet jatkuivat, mutta 186

sarjalla hän varmisti itselleen parituloksen 619.



- Oli hieno peli. Alku oli oikein hyvä, sitten tuli vähän

ongelmia, mutta tein siinä onnistuneen pallon vaihdon

toisen sarjan puolessa välissä, Niko kertasi pelin

kulkua.

- Keilasin kyllä nyt hyvin ja kun koko joukkue oli hyvä,

fiilis pysyi päällä. Joukkuepelissä sitä haluaa aina

pelata hyvin myös toisten vuoksi, Niko jatkoi.

Jesse pelasti päivän hienolla alulla ja taisteli kyllä

kaksi viimeistäkin sarjaa hyvin loppuun asti.

- Alku oli ihan hyvä. Toisessa sarjassa rataparin

toinen rata oli erilainen ja myös heitin huonosti.

Viimeisessä sarjassa aloitin väärällä pallolla, tein

sitten vaihdon, mutta heitin huonoja heittoja. Olisi

siinä ollut saumaa tehdä enemmänkin, mutta onneksi joukkue keilasi niin hyvin, Jesse 

tuumasi.

Ensimmäiseen kuuden sarjan peliinsä vain 1088 keilannut 

Simon hymyili nyt iloisena, syystäkin. Tulosparannusta tuli 

reilusti.

- Kaikki tuntui nyt loksahtavan kohdalleen ja sain pidettyä 

fiiliksen hyvänä, vaikka tulikin sitä odottelua sarjojen välissä. 

Se, että joukkue pelasi hyvin, toi vain lisää virtaa, Simon 

myhäili.

Ville ei ollut esitykseensä täysin tyytyväinen, mutta kyllä 

sieltäkin se positiivisuus sitten pintaan tuli.

- Vasurina olisin kyllä halunnut tehdä 150 pistettä enemmän, 

mutta oli tämä nyt ihan hyvä. Voi olla tyytyväinen. Ei ollut 

mitään romahdusta, sellaista tasaista hyvää peliä. Joukkue keilasi hyvin, vaikka en itse 

ihan tikissä ollutkaan, Ville päätti.

All eventissa Jesse nousi sijalla 19 ja Ville heti hänen

taakseen. Simon on 41:s 71 pistettä rajasta eli vielä hänkin

sieltä ehtii 24 joukkoon ja mukaan mastersin finaaliin.

Huomenna pelataan samassa järjestyksessä, tytöt aamulla

alkaen kello 11:00, pojat kello 15:15. Kello 19:30 aloitetaan

joukkuekilpailun välierät ja kello 20:30 loppuottelut. Siinäpä

ohjelmaa Kiirastorstaille.
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