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Olli Hossi voitti kolme kultamitalia

seniorien SM-kilpailuissa,

viimeisin niistä tuli

henkilökohtaisessa

loppuottelussa, kun hän kaatoi

hallitsevan mestarin Mika

Oksasen 445-421. Teemu

Raatikainen sai pronssimitalin.

Loppuottelun ensimmäinen sarja alkoi

molempien keilaajien osalta hieman tunnustellen. SekäOlli Hossi, että Mika Oksanen, 

tekivät alkupuolelle tyhjän ilman peräkkäiskaatoja. Ratkaisun makua oli ilmassa, kun ensin

Olli kaatoi kolmesti peräkkäin ja vastauksena Mika paukautti tuplansa jälkeen kaksi isoa 

reikää, ensin 2-8-10 ja sitten 4-6-7-9-10. Molemmat miehet muurasivat kymppiruudun 

umpeen, sarja merkittiin Hossin eduksi 218-183.

Peli näytti ratkeavan toisen sarjan kolmannessa ruudussa, kun Mika jätti toisen kerran 

viiden keilan reiän. Hossi kuitenkin armahti seuraavassa 1-10 missillä. Oksanen aloitti 

päättäväisen takaa-ajon nelosruudusta, kaatoja kertyi seitsemän peräkkäin. Hossi triplasi, 

mutta kahdeksanteen ruutuun jäi nelonen pystyyn. Oksasen onnekas kaato kymppiruutuun

tasoitti pelin. Mikan ylimääräinen heitto jäi urakalla vajaaksi ja pystyyn jäi 1-10 kuva 

neljällä keilalla. Ollille riitti ysiruudun kaadon päälle ehjä. Pelimies paukutti kolme kaatoa ja

pelin ratkaisseen ensimmäisen kaadon jälkeen ilmoille kiiri helpottunut karjaisu ja kansa 

sai nähdä komean spontaanin tuuletuksen. Toisen sarjan pisteet olivat Hossi ensin 

mainittuna 227-238 ja mestaruuden ratkaiseva yhteistulos 445-421.

 

Välierässä hirmusarjoja

Hossin ja Teemu Raatikaisen välierässä ei taskusta juuri ohi heitetty. Ensimmäisessä 

sarjassa Hossille jäi kaksi kertaa keiloja pystyyn, molemmat kymppejä, ja Teemulle kolme 

kertaa. Sarja meni Hossin nimiin 269-246.

Tahti ei hiljennyt toisessakaan sarjassa. Olli jätti kerran kasin ja kerran kympin, kaikki muut

kaatoja ja tulosta 259. Teemu yritti loppukiriä, mutta se katkesi ysiruudussa jääneeseen 

kymppikeilaan. 238 ei riittänyt, vaan Hossi eteni loppuotteluun mahtituloksella 528-484.

Se on siinä! Suomen mestaruuden ratkaissut 
kaato on syntynyt ja Olli Hossi tuulettaa.
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Olli Hossi oli silminnähden tyytyväinen päiväänsä ja koko seniorien SM-kilpailuihin. 

Voittajahaastatteluun hän tuli kolme kultaista mitalia kaulassaan, sillä henkilökohtaisen 

mestaruuden lisäksi hän pokkasi myös parikilpailun ja joukkuekilpailun voitot.

- Minä on ole tällaista koskaan saanut, enkä muista onko kukaan muukaan miesten 

puolella voittanut kaikki kolme mestaruutta, Hossi puuskahti aluksi.

- Pudotuspelissä oli kivaa olla, kun kaikki kaverit ovat voittaneet seniorimestaruuden 

ennenkin. Tulossa oli siis tuplavoitto jollekin meistä, hän jatkoi.

- 5-6 oli hyvä ratapari minulle. Round robinin viidennessä sarjassa kaikki tuntui 

naksahtavan kohdalleen ja itseluottamus nousi koko ajan. Se 300 auttoi jatkossakin, en 

minä mitään kikka kuutosta löytänyt, peli vaan parani. Pelasin suoraviivaisesti, pakkohan 

se oli, kun en ole kierremies, mutta keppi lähti hyvin. Jokaisessa hoidossa olosuhde 

nopeutui, mutta ratojen erot olivat melko vähäiset. Kulumisen takia ei pelipaikkaa tarvinnut 

muuttaa juuri lainkaan, Olli totesi.

- Olisin viime vuona halunnut mukaan MM-kilpailuihin, mutta putosin Riihimäen finaalista 

ensimmäisessä katkossa. Tänä vuonna ja toissa vuonan voitin ja olisin päässyt mukaan. 

On hyvä, että karsintatapa laajenee, vaikka päätöstä ei ole vielä tehtykään. Rankingin 

osuutta olisi hyvä painottaa. Mielenkiinnolla odottelen tulevaa karsintatapaa, Hossi sanoi.

- Ja loppukevennykseksi laita sinne, että kerrankin pelattiin Brunswickin radoilla ja 

hoitovehkeillä, mutta vasurit eivät pärjänneet, vitsi, vitsi.

 

Pekka Korpi
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Hossi - Raatikainen
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Loppuottelu

Oksanen - Hossi

183 - 218

238 - 227

421 - 445
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