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Suomen pojat keilasivat toisen joukkueosion vielä ensimmäistäkin 

paremmin ja murskasivat vanhan kisaennätyksen liki 150 pisteellä. 

Eroa muihin tuli melkein neljäsataa pistettä ja se on paljon se.

Jesse Ahokas, Simon Susiluoto, Ville Rajala ja Niko Oksanen aloittivat samanlaisella 

kaatomyllytyksellä kuin eilenkin. Vauhti oli hurjaa. Seitsemännessä ruudussa vedettiin 

vähän henkeä, kun Jesse ja Simon tekivät reiän, Ville ja Niko paikot. Mutta sitten mentiin 

taas ja loppuun asti. Jesse teki 242, Simon 229, Ville 225 ja Niko 214. Päivään saatiin 

messevä startti 910 tuloksella.

Toisen sarjan alussa tuli pieniä ongelmia, kuten eilen. Simon ja Niko kuitenkin painoivat 

kaatojonoja ja reippaaseen paritulokseen 863 noustiin. Jesse jäi 185 tulokseen, Ville 

197:aan. Simon takoi 246. Niko oli tekemässä ison sarjan, mutta viimeisen ruudun 6-reikä 

verotti pisteitä ja tuli ”vain” 235.

Viimeiseen sarjaan lisättiin taas vähän kaasua. Simon huhki kaatoriviä ja pääsi yrittämään 

300-sarjaakin. Sitä ei tullut, kun viimeisellä hyvällä heitolla jäi kymppi pystyyn.

- Se oli kymppiruudun paras heitto ja ensimmäisen kerran nyt ei kolmesatasta tullut. Aina, 

kun olen päässyt yrittämään, on tullut. Se vähän harmittaa, neljä kertaa urallaan 300-

sarjan tehnyt Simon tuumasi.

Niko teki viimeiseen sarjaan 233, Ville 180 ja Jesse 194.

Viimeisen sarjan 906 tuloksella pojat nousivat murskaamaan omien miesten hallussa 

olleen viime vuotisen ennätyksen. Ennätys oli 5193 ja uusi ennätys on nyt 5342. Se syntyi 

yhteistyöllä Simon Susiluoto 1442, Niko Oksanen 1422, Ville Rajala 1238 ja Jesse Ahokas 

1240. Simon pyöritti tänään mahtituloksen 774.

Poikien valmentaja Markku Veijanen pyysi eilen pojilta, että parannetaan sitä toista sarjaa 

ja pyytämänsä myös sai.

- Joo, se on ihan totta. Tämä päivä oli parempi kuin eilinen, tasaisempi ja tuntui muutenkin,

että eteenpäin mennään koko ajan. Niitä asioita, mitä on pystytty parantamaan, on 

parannettu, Markku sanaili tyylilleen uskollisesti.

Simon keilasi kisojen avauksessa 1088, nyt yli 1400. Hänen peliinsä käytettiin samoja 

lääkkeitä kuin muidenkin.

- Siinä juuri tehtiin niin kuin muidenkin kanssa. Kaikkien kanssa pyrittiin parantamaan, 



mutta Simonilla oli niitä parannettavia asioita sen parikisan jälkeen eniten. Koko joukkueen

kanssa on välinepuolella pallojen valinnan ja pallojen pintojen muuttamisen kanssa menty 

eteenpäin. Ja toinen puoli on sitten henkisellä puolella ja sielläkin on tehty keskustelujen 

kautta paljon, juteltu miten suhtaudutaan peliin. Kun noissa molemmissa on onnistuttu, 

tulos on tuossa, Markku hymyili.

- Toivotaan, että sieltä vieläkin jotain parannettavaa löytyy. Suunta on oikea, mikä viikon 

kestävässä turnauksessa on tärkeää, hän päätti.

Välierässä Suomi saa vastaansa Hollannin, joka viimeisen sarjan 704 kyykkäyksestä 

huolimatta otti viimeisen paikan mitalipeleihin. Eroa Tanskaan tuli 10 pistettä. Hollanti 

tosiaan voi tehdä mitä vaan, sillä tämän päivän paras sarja oli 900 ja heikoin parisataa 

pistettä vähemmän. Toisessa välierässä kohtaavat Ruotsi ja Slovenia.

All eventissa nähtiin tietenkin iloisia muutoksia. Niko Oksanen on edelleen johdossa, eroa 

toisena olevaan Norjan Brian Kjäriin on 60 pistettä. Simon pomppasi tuloslistalla 

kahdeksanneksi. Jesse on sijalla 18 ja Ville kaksi pykälää alempana.

Tyttöjen ja poikien välierät alkavat kello 19:30 Suomen aikaa. Peukkuja pystyyn Suomi!
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