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Qatarissa jatkettiin helmikuista heiluntaa pienen suomalaisseurueen voimin. Alkukisaa nakattiin 8+8 sarjaa 

A ja B erissä. Allekirjoittanut, Tope ja Luru konttasivat välittömästi ensimmäisessä erässä, sillä 

viimeaikojen näytöt huusivat uusinnan nimeen. Toisin kävi. 

Ensimmäinen 8 sarjaa tuotti värikkäiden vaiheiden ja satojen vittuperkeleitten jälkeen 1757. Mikäli tulos 

olisi täysin suorittamiseen verrannollinen olisi 1237 ollut lähempänä totuutta. Tope kiihdytti alun kahteen 

ensimmäiseen 500, mutta otti välikuoleman ja rantautui 1720:n seutuville. Tässä kohtaa mainittakoon, että 

turnauksessa keilattiin jokaisessa vaiheessa aina kaksi sarjaa samalla rataparilla ennen vaihtoa. Ja eroja 

ratapareissa riitti, tästä mainintana koko kisan helmi; tulimme kahteen viimeiseen sarjaan Tonyn kanssa 

samalle rataparille ja hän oli juuri soirottanut 257. Innosta uhkuen Tope meni ja tuuttasi samasta ok tämmin 

ja radan päässä nökötti 1-3-5-6-9-10. Allekirjoittanut joutui noukkimaan naamaansa hetken lattialta 

ennenkuin kykeni suorittamaan. 

Toinen blokki sujui käytännössä saman kaavan mukaan ja 16 sarjan jälkeen hoiputtiin sijalla 3. 

Laskennallisesti siis yhtä byetä pukkasi, mutta se beeta erä piti vielä silmäillä. Niinhän siinä kävi, että B erä 

oppi keilaamaan ja jylläsi top kuuteen viiden keilaajan voimiin. Muutenkin 28 finalistia jakautuivat tasaisesti 

10-18. "Aamulähtöä" siis tyrkytti sekä tänne että Poriin. 

Ja sitten glorykappale. Luru otti ja teki historiaa - Emir Cupin paras nainen ja vastaavaan ei kukaan muu 

suomalainen ole koskaan pystynyt. Eikä kyllä kukaan muukaan. Titteli sinetöitiin viimeisen ruudun 

täydellisellä triplalla. Vow. 

Paikalliseen lounasaikaan harkittiin ensimmäisen finaali vaiheen alkua. Jälleen 8 sarjaa joista aina kaksi 

samalla rataparilla. Hartaassa toivomuksessa oli siis jotain muuta kuin kännisen kyntämiä peltoja. Alku meni 

vaihteeksi kuuspaikoin, kun joku turvenuija oli teipannut kaikki tapit päin sitä itseään. Tästä pieni elpyminen 

ja kahden sarjan jälkeen oltiin rajan tuntumassa ja intoa uhkuen siirryttiin ykköskakkoselle. Tope oli 

toisaalla soirottanut sen normaali 460. 

Johan lässähti. Ykkösellä kymmenestä avauksesta kuusi erilaista koloa ja kakkosellakim heikohko menestys 

tuotti 320. Valkoista lippua heilutettiin ja lasketeltiin maaliin. Tuleva emiiri hinkkasi itsensä jatkoon parin 

kymmenen pinnan turvin eli seuraavana päivä olisi ohjastustehtäviä. Ja kyllä, finaalit todellakin olivat kaksi 

päiväiset, kun paikallisille yhtenä päivänä yli 8 sarjaa ottaa jo hengen päälle. 

Aamuvarhaisella kello kolmetoista hyvät aloittivat taiston neljästä pudotuspeli paikasta. Topperi kiihdytti 

tuttuun tyyliin 460 kahteen ensimmäiseen ja seikkaili kohtuullisissa asemissa. Sitten alkoi yleisesti 

rauhoittua, ja kun edellisenä päivänä kymmenen joukkoon oli vaatinut +140 jäi tällä haavaa raja 1682:een. 

Tuosta noteerauksesta 

vastasi Tony. Lopussa oli pientä dramatiikka, kun Tope oli kuudentena ennen viimeistä, soirotti siihen 205 

ja nousi matseihin. Viimeisessä ruudussa oli miellyttävä eihätääehjäriittää-tilanne, terhakka nyppykahva ja 

3-6-10 pystyssä. Koko keko kunnioitettavasti kuoppaan ja kohti pudotuksia. 

Loppurutistus eteni varsin mallikkaasti - ensin columbiaani mattoon selvästi ja finaalissa Pauli yritti ajaa 

ahtaalle, mutta edelliskerrasta viisastuneena Tope liu'utti pallon syvälle koteloon ehjää vaadittaessa ja peli 

oli selvä. Uusi emiiri oli kruunattu ja oli muuten ensimmäinen porilainen sellainen. 

Qatar vaikenee ryhmämme siirtyeessä 28 minuutin lennon päässä möllöttävään Bahrainiin. 

Kuulemiin, 

Keke 

 


