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TPS:n Teea Mäkelä voitti tyttöjen loppuottelussa seurakaverinsa 

Peppi Konsterin. Mainareiden Onni Riikonen kaatoi AS:n Niko 

Oksasen poikien loppuottelussa Kouvolan Junnu Tourin DV8-

osakilpailussa

Teea Mäkelä oli hienoisesti niskan päällä loppuottelussa Peppi Konsteria vastaan. Mäkelä 

pelasi alkusarjan puhdasta, Pepin tehdessä kaksi tyhjää. Peppi ei saanut sarjan 

loppupuolella tehtyä peräkkäiskaatoja ja Teealle riitti puhdas peli voittoon. Teea voitti 

lopulta loppuottelun lukemin 189-160. Tasaisen varmasti pelannut Teea oli iloinen voiton 

jälkeen.

-Kyllä on hyvät fiilikset kun voitto tuli, Mäkelä tuumasi.

Omaan suorittamiseen Teea oli pääosin tyytyväinen.

-Hyvää peliä, mutta kyllä välillä tuli huonojakin hetkiä. Alkukilpailussa olin alussa ja lopussa

hukassa, Teea totesi.

Loppuottelussa Teea pelasi varmaa paikkopeliä, joka siivitti hänet voittoon.

-Oli vähän vaikeampi ratapari ja heitin liikaa ulospäin, mutta onneksi pystyi voittamaan, 

Teea hymyili.

Onni Riikonen aloitti sarjan paikolla ja kuuden jonolla. Niko Oksasen kaksi yhden keilan 

jättöä sarjan alkupuolelle ratkaisi ottelun. Onni marssi voittoon murskalukemin 256-184. 

Nuoresta iästään huolimatta osakilpailu voitto oli toinen Onnin uralla.

-Joo toinen voitto, ensimmäinen tuli viime kaudella Imatralla, Onni kertoi. Voittonsa Onni 

otti tyynesti.

-Ihan hyvältä tuntuu voittaa, Riikonen totesi. Loppuottelussa Onni pyrki tekemään hyviä 

heittoja eikä hän kiinnittänyt huomiota Nikon peliin.

-Tavoite oli heittää hyviä heittoja ja ei tullut oikeastaan kuin yksi huono suoritus koko 

sarjaan ja sekin sitten kun peli oli jo ratkennut, Riikonen analysoi.

Viikonloppuun Onni oli melko tyytyväinen.

-Aloitin karsinnan surkeasti, mutta pikku hiljaa peli parani. Karsinnan loppuun kuuden 

jonolla mukaan loppukilpailuun, vaikka en kyllä uskonut, että riittää mihinkään, Onni 

tuumasi.

Tyttöjen välierässä Peppi Konsteri löi Giantsin Ani Juntusen 225-164 ja Teea Mäkelä FC-

Kotkan Vilma Salon 238-187.

Onni Riikonen kaatoi Tomas Käyhkön tasokkaassa välierässä luvuin 240-224. Toisessa 

välierässä nähtiin draamaa kun ratkaisu meni Aleksi Rantalan viimeiseen heittoon. Aleksi 

tarvitsi yhdeksän voittaakseen Niko Oksasen, mutta heitto meni pitkäksi ja pystyyn jäi 



kolme keilaa, joten Niko eteni loppuotteluun 192-191.

Loppukilpailun ensimmäinen osa Konsterin ja Oksasen tahtiin

Loppukilpailun viisi sarjaa oli varsin tasainen tyttöjen sarjassa. Peppi Konsteri heitti 

ensimmäiseen sarjaan 145, mutta pelasi loput neljä sarjaa hyvin ja meni kärkipaikalta 

pudotuspeleihin. Teea Mäkelä oli osion toinen häviten Pepille 44 pistettä. Vilma Salo ja Ani

Juntunen ottivat kaksi muuta pudotuspelipaikkaa.

Kouvolan oma poika Niko Oksanen oli vahvin poikien sarjan ensimmäisessä osiossa. Niko

aloitti viidennen sarjan kymmenen kaadon jonolla ja päästiin jännittämään kolmesatasta. 

Yhdestoista heitto suuntautui kuitenkin keskelle kärkikeilaa ja Nikon sarjaksi tuli 287. Nikon

noteeraus viiteen sarjaan oli 1158. Hän oli omaa luokkaansa, sillä onni jäi yli 60 pistettä. 

Tomas Käyhkö ja Aleksi Rantala selviytyivät myös pudotuspeleihin.

Ilmoittautuminen Turun Junnu Tourille alkaa maanantaina kello 20 yli 500 kilometrin 

päässä asuville.
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