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Suomen joukkue keilaa EM-kilpailujen virallisen harjoituksen 

sunnuntai-iltana viimeisessä erässä ennen avajaisia. Valmentajat 

Markku Veijanen ja Jarmo Ahokas piipahtivat kertomassa kisa-

ajatuksistaan ja -odotuksistaan ennen treeniä.

Poikien valmentajana kisoissa

toimii vuoden alusta saakka

SKL:n valmentajatiimissä

mukana ollut Markku Veijanen.

Tämä on hänelle siis

ensimmäinen tehtävänsä SKL:n

edustusjoukkueen taustalla.

- Totta kai, kun vasta vuoden

alussa aloitin tässä, niin en ole

päässyt kuin muutaman kerran

seuraamaan pelaajia ja vain

vähän olemaan heidän

kanssaan. Mutta, jo siltä pohjalta olen tosi luottavainen, on hyvä fiilis. Tietyllä tavalla nuo 

nuoret ovat hyvin kypsiä äijiä. Pojat vaikuttavat tasapainoisilta, vaikka joukkueessa onkin 

neljä ihan erilaista persoonaa. Sellainen tunne on noiden poikien kanssa, että pystyy 

keskittymään täysin keilailuun, Markku mietti.

- Olosuhde versus välineet sekä poikien keilailullinen taso on sellainen, että kaikilla on 

mahdollisuus pärjätä ja heittää huipputuloksia. Nyt on vain siitä päivän vireestä ja 

onnistumisesta sitten kiinni, tuleeko huipputulosta. Olosuhde on hyvinkin tuttu tietyllä 

tavalla, tuostahan sitä meilläkin yleensä keilataan. Saa keilata samalla tavalla kuin 

kotimaassa ja se on mielestäni hyvä pointti, Markku pohti 39 jalkaa pitkän öljyn 

olosuhdetta.

- Tämä 39 jalkaa on meidän pojille kaikille sopiva. Nyt mitataan taito ja se päivän kunto.

Ensimmäiseen pariin, joka keilaa maanantaiaamuna kello 11:00 Suomen aikaa alkavassa 

erässä, Markku Veijanen on nimennyt Ville Rajalan ja Niko Oksasen. Niko oli viime vuonna

jo joukkueessa ja otti silloin EM-kultaa yhdessä Emil Strömbergin kanssa. Toisessa 

parissa kello 15:15 kisaurakkansa aloittavat Simon Susiluoto ja Jesse Ahokas.

Valmentaja Markku Veijanen ei ole asettanut sen enempää tulos- kuin 

mitalitavoitteitakaan.



- Olen sellainen, että en tietyllä tavalla tuloksia tai mitaleja ajattele. Ne tulee, jos tekee 

asiat viikon aikana oikein ja hyvin. Ensimmäisessä pelissä ei voi voittaa mastersia tai 

hypätä sinne sunnuntaille suoraan. Sitä ei kannata ajatella, vaan lähteä tekemään aina 

hyvä työpäivä. Japen (tyttöjen valmentaja Jarmo Ahokas) kanssa ollaan samaa mieltä, että

viikon kestävässä turnauksessa tulee aina huonoja ja hyviä hetkiä. Se, miten niitä hyviä ja 

huonoja hetkiä käsittelee, merkitsee paljon. Mitään estettä menestymiselle ei ole, Markku 

summasi.

Jarmo Ahokas on ollut mukana jo 

kaksissa junioreiden EM-kilpailuissa 

valmentajana, poikien takana. Nyt hän 

hyppää uuteen rooliin tyttöjoukkueen 

luotsina.

- Onhan se rooli vähän erilainen kuin 

poikien kanssa, pelillisesti on erilaista ja

pelifilosofia on erilainen kuin pojilla. 

Kaikki ovat kuitenkin minulle tuttuja 

tyttöjä ja ihan hyvin olen päässyt peliin 

sisälle, tunnen jokaisen vahvuudet ja 

niitä vain sitten pitää pyrkiä 

korostamaan ja sitä kautta saada 

mahdollisimman hyvä tulos. Onhan 

meillä nyt hirmuisen tasainen 

tyttöjoukkue, se on vahvuus, Jape 

totesi. Hänen mielestään kisojen 39 

jalan olosuhde sopii Suomen tytöillekin hyvin.

- Se on ihan odotettu olosuhde, mitä on alkuvuoden leireillä harjoiteltu. On opittu 

aikaisemmista kisoista ja treenattu vastaavia kelejä paljon. Ei ole mitään yllättävää 

olosuhteessa, mutta tietenkin uusi halli ja uusi alusta aina vähän vaikuttaa, Jape mietti.

Hän on miettinyt myös tavoitteita, omissa ajatuksissaan.

- En tyttöjen kanssa ole mitään tavoitteita asettanut, mutta tietenkin olen tehnyt omat 

tavoitteet. Uskon, että meidän vahvuutemme on joukkuepelissä ja olisihan se hienoa, jos 

pitkästä aikaa suomalainen juniorityttö ottaisi henkilökohtaisen mitalin. Nyt on neljä 

tasaista suorittajaa ja kaikki on mahdollista, jos vain sattuu se hyvä päivä tai viikko 

kohdalle, Jape päätti. Eipä siitä edellisestä mitalista niin hirmuisen kauan ole, sillä Sanna 

Pasanen otti singlen pronssia junioreiden EM-kisoissa neljä vuotta sitten.Tyttöjen 

parikilpailun karsinta keilataan tiistaina, jolloin ohjelmassa ovat myös poikien ja tyttöjen 

avauslajin välierät ja loppuottelut. Ahokas on jo tuuminut pareja, mutta ei vielä ennen 

harjoittelua ollut niin ihan valmis lopullisesti lukkoon laittamaan.

 Seija Lankinen             Kisasivuille
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