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Wega-malja 2018: sunnuntain raportti 
Päivitetty 4.2.2018 klo 18 
 

Wega-malja jatkui sunnuntaina pelattavilla kahdeksalla luokalla. 
 

 
 

M1000 

Tonniluokassa saatiin yllätysvoittaja, kun alkupoolinsa kolmossijoitettu Celly Kukk TIP-70 voitti finaalissa 

Samuel Westerlundin MBF:stä. 

 

M1000-luokan voittaja Celly Kukk  vasemmalla pinkissä peliasussa, hopeamitalisti Samuel Westerlund 

syöttää. Etualalla Annika Lundström hakee onnistuneesti repokiveä eilisestä tappiostaan Juhana Tuuttilaa 

vastaan. 
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M2200 

Veeti Valasti jatkoi eilisiä hyviä esityksiään (M2150-luokan voitto) ja eteni loppuotteluun voittamalla 

välierässä viikonlopun aikana jo kolmannen kerran Joonatan Khosravin. Annika Lundström oli kuitenkin 

eilistä huomattavasti terävämpi, sai revassin semifinaalissa Juhana Tuuttilasta ja vei finaalin selvästi 

lukemin 3-0.  

 

Annika Lundström oli eilistä huomattavasti vauhdikkaammalla pelipäällä, kuten kuvasta näkyy.  

M1600 

Loppuottelussa Markku Hauhia Pa-Po kukisti eilisen M1500-luokan voittajan Matti Vesaluoman KePTSistä. 

Pronssille Aleksei Pullinen LPTS ja Kai Hartzell Wega. 

 

M1600 voittaja Markku Hauhia on jo asemissa, kun luokan kakkonen Matti Vesaluoma vielä latailee. 
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M50 

Ikämiesten finaalissa kohtasivat Roger Söderberg ja Heikki Kettunen, joka paukutteli semissä ensimmäistä 

kertaa urallaan Markus Lassilan katsomoon: 3-1. Loppuottelun kuvaukseen voi lainata sellaisenaan viime 

vuoden tekstiä: ”Finaalissa kuitenkin Karjaan karhu Roger Söderbergin painovoimaa uhmaavat 

rystypalautukset olivat liikaa”, tällä kertaa vielä viime vuotista selkeämmin lukemin: 3-0 Roggelle. Toinen 

kolmossija Pekka Kolppaselle. 

 

M17 

Loppuottelussa kohtasivat seurakaverukset PT Espoosta, Matias Ojala ja jo päivän toista finaaliaan pelannut 

Veeti Valasti. Ottelu näytti jo menevän selvästi Matiakselle, kun kahden tiukan erän jälkeen tilanne oli 2-0. 

Kolmannen erän lopussa, Veetin johtaessa 10-9, Veeti loukkasi reitensä, mutta onnistui kuitenkin viemään 

erän 11-9. Neljännessä liikkuminen oli kuitenkin sen verran vaikeaa, että erä, ottelu ja luokkavoitto lopulta 

helpohkosti Matiakselle.  Pronssia PT Espoon Aleksandra Titievskajalle sekä Oulun Juhana Tuuttilalle. 

 

M17-finaali Matias Ojalalle. Jouko T.S. Nuolioja näyttää funtsivan, että minkälaista olisi viettää 

sunnuntaipäivää jossain muualla kuin Rusalla… 



            4 (5)  

 
M1300 

 

Lena Sellberg Atlas voitti M1300-finaalissa Christian Kleinin PT Espoosta. 

M14 

Poikien finaalissa kohtasivat ykkössijoitettu Leonid Pullinen LPTS ja kakkossijoitettu Henri Kujala OPT-86. 

Tällä kertaa mentiin hieman ratinglogiikan vastaisesti, kun kakkossijoitettu oli tällä kertaa ykkönen: voitto 

Kujalalle. Sekä valmentajan että voittajan mielestä kuulemma kotiin Kittilään on kivampi lennellä kultamitali 

taskussa… 

 

Hopeamitalisti Leonid Pullinen kasvot kameraan päin, voittaja Henri Kujala valmistautuu voittolyöntiin. 
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M1900 

Väsyn jo hiipiessä ainakin rapomiehen puseroon, taisteltiin vielä päivän päätteeksi M1900-luokan voitosta. 

Kaikkia suomen kielen nimistön todennäköisyyksiä uhmaten semifinaalissa Patrik kohtasi Patrikin ja ei niin 

yllättävästi Patrik voitti: Palmgren finaaliin ja Boxtrömille pronssia. Päivän viimeisessä finaalissa Palmgren 

oli hitusen Lauri Hakastea etevämpi. Toinen pronssi Heikki Kettuselle. 

 

 

 

 

Pelit saatiin päätökseen tälläkin kertaa aikataulun mukaisesti ja ihan kohtuulliseen aikaan n. klo 

18, mistä luonnollisesti suurin kiitos kuuluu kisojen kaikki kaikessa -vetovastuulliselle Akelle. 

 

WEGA KIITTÄÄ! 
 

are 


