
 
 

 

Suomen U19 Squashjoukkueelle EM-hopeaa – JSK:n 

pelaajat Jami ja Miko Äijänen vahvasti mukana 
 

Se on siinä! Squashin U19 EM-kilpailujen henkilökohtainen- ja joukkuekilpailu pelattiin 

pääsiäisviikolla Prahassa. Henkilökohtaisessa kisassa JSK:n kasvatit saavuttivat sijat 4. (Jami 

Äijänen) ja 9. (Miko Äijänen). Joukkuekilpailu sujui Suomelta vieläkin hienommin. Joukkue 

Äijänen & Äijänen ja Riina Koskinen (SquashKuopio) saavutti upeasti hopeamitalin. Vastaavaa 

juniorisquashin menestystä saa hakea 23 vuoden takaa Oslosta 1992. 

Prahan U19 EM-kisa oli järjestyksessään 26:s. Suomen virallinen tavoite oli saavuttaa mitali ja 

siinä onnistuttiin hienosti. Henkilökohtainen kilpailu, joka pelattiin jo ennen pääsiäistä, sujui JSK:n 

kasvateilta mallikkaasti. Alkukierroksilla Jami Äijänen voitti Slovakian Matej Hrncirikin 3-0, 

Tsekin Ondrej Vorlicekin 3-1, Sveitsin Dimitri Steinmannin 3-0 ja eränumeroiltaan tiukassa 

puolivälierässä Ranskan Benjamin Aubertin 3-0 (11-9,11-8, 13-11). Välierässä vastaan 

asettunut Englannin Geoerge Parker oli liian vahva ja turnauksen ykkössijoitettu meni finaaliin 

erin 3-0. Pronssiottelussa Jami Äijänen ei ollut ihan parhaimmillaan ja niinpä himmein mitali 

matkasi Irlantiin Michael Craigille. Neljännellä sijallaan Jami kuitenkin osoitti, että kuuluu 

Euroopan U19 kärkikaartiin. Tämä turnaus oli Jamille samalla jäähyväiset juniorikilpailuista. Pari 

viikon kuluttua kyröläläinen täyttää 19 vuotta ja edessä ovat aikuisten sarjat. Ammattilaisura 

siintää mielessä ja sen eteen on nyt tehtävä kovasti töitä. 

Myös Miko Äijänen pelasi vahvan henkilökohtaisen turnauksen. Kuudesta ottelustaan Miko voitti 

viisi, mikä on kova saldo missä tahansa arvokilpailussa. Alkukierroksilla Miko voitti Ranskan 

Mathias Grondinin ja Tsekin David Zemanin 3-0. Kolmannella kierroksella Miko pelasi 

ennakkoluulottomasti aina finaaliin asti edennyttä Espanjan Edmon Lopez-Molleria vastaan. 

Järvenpääläinen joutui kuitenkin taipumaan 1-3. Sijoitusottelut olivat Mikon voittokulkua. 

Ranskan Victor Crouin hävisi 3-0, Skotlannin Rory Stewart 3-1 ja Unkarin Balazs Farkas 3-

2. Ottelu Farkasia vastaan oli huikea kamppailu, se päättyi lopulta viidennessä erässä Mikon 

voittoon luvuin 17-15. Yhdeksäs sija on hieno saavutus Mikolta ottaen huomioon, että hän saa 

ikänsä puolesta osallistua U19-kisoihin kesään 2016 saakka. 

Joukkuekilpailun alkulohkon ottelut Belgiaa ja Tanskaa vastaan sujuivat odotetusti ja Suomi 

nappasi niistä helpot voitot. Pitkäperjantaille sattui joukkueen huono päivä ja 0-3 tappio 

Ranskalle niskassaan Suomi lähti lauantaina pudotusotteluihin. Tuolloin kirjoitettiiin jälleen pala 

suomalaista squashhistoriaa. Puolivälieräottelu Irlanti vastaan ei jättänyt ketään kylmäksi. 

Ykköspelaajien ottelussa Jami Äijäsellä oli vaikeuksia Michael Craigia vastaan. Irlantilainen pelasi 

parasta kössiään ja voitti ottelun 0-3. Toinen ottelu olikin siis kolmihenkisin joukkuein pelattaessa 

ns. ratkaisun paikka. Nuoresta iästään huolimatta Miko näyttää keitettäneen jo monissa liemissä, 

sen verran hyvin nuori squashlupaus halitsi hermonsa tiukassa paikassa. Ottelusta Irlannin 

kakkospelaajaa, David Ryanin vastaan kehkeytyi eräs juniorisquashin spektaakkeleista. 

Molemmat napsivat erävoittoja vuorotellen, joista ensimmäinen Ryanille (7-11, 11-9, 9-11, 12-

10). Ottelu kulminoitui raastavaan viidenteen erään. Tuon nuori JSK-lupaus käänsi itselleen 11-

8. Ottelu kesti kaikkiaan 1 tunnin ja 22 minuuttia. Joukkueen kolmas pelaaja, Squash Kuopiota 

edustava Riina Koskinen oli loistavalla pelipäällä juuri silloin, kun sitä eniten tarvittiin. Hän voitti 

Irlanti-ottelussa Hannah Craigin 3-0 ja näin Suomi eteni hienosti välieriin. 



Semifinaali oli täyttä suomalaisnäytöstä ja Wales oli vastaantulija. Kaikki Suomen joukkueen 

pelaajat pelasivat vahvan ottelun. Jami voitti Emyr Evansin 3-0, Miko Elliot Morrisin niinikään 3-0. 

Kolmannessa matsissa Walesin Ciara Richards suli Riina Koskisen käsittelyssä ja voitto 

suomalaiselle 3-1. Piinaava pitkäperjantai (Ranska-tappio) oli muuttunut Suomi-Squashin ilon 

päiväksi. 

Sunnuntaina pelatussa loppuottelussa Englanti oli vain yksinkertaisesti parempi ja saavutti jo 

kuudennen peräkkäisen Euroopan U19-joukkuemestaruuden. "Englannilla oli 2 henkilökohtaisen 

kilpailun Euroopan mestaria joukkueessa (George Parker ja Georgina Kennedy), silloin vastus 

on kovin mahdollinen. Tappio finaalissa harmittaa aina, mutta olen todella ylpeä joukkueen 

suorituksesta näissä kisoissa.", sanoi Suomen joukkueen valmentaja Ari Pelkonen turnauksen 

jälkeen. Myös Jami pääsi ääneen turnauksen päätteeksi ja suoriutui englanninkielisestä 

haastattelusta hienosti. Pääviesti oli, "Vastustaja oli tänään parempi, onnittelut Englannin 

joukkueelle". 

 

Edellisestä U19 EM-joukkuekisan finaalipaikasta oli ehtinyt vierähtää 23 vuotta. Oslossa 1992 

Suomi Juha Raumolin johdolla saavutti joukkuekisassa hopeaa. Nykyään JSK:ta edustava 

Raumolin nappasi samoissa kisoissa myös henkilökohtaisen kultamitalin. Suomen joukkueeseen 

kuuluivat Raumolinin lisäksi Samu Konttinen, Mikko Laakkonen ja Susanna Vanhanen. 

Jami ja Miko Äijäsen henkilökohtainen valmentaja, Sami Elopuro oli erittäin tyytyväinen 

suojattiensa menestykseen Prahassa. “Kilpailu on kovaa jo tällä tasolla. Jami kohtasi Englannin 

ykköspelaajan George Parkerin sekä henkilökohtaisessa- että joukkuekisassa. Parker oli 

odotetun kova ja pelaa jo aikuisten kössiä. Huomaa, että hänellä on jo paljon kovia matseja 

takana. Onneksi kaiken tuon saa otettua kiinni ja sitten ohi. Miko pelasi jo nyt mahtavia matseja, 

vuoden päästä hän on vahvoilla näissä kisoissa“, tiivisti Elopuro Äijästen esitykset EM-kisoissa. 

Kauaa eivät saa JSK:n junioritähdet levätä rankan EM-turneen jälkeen. Lauantaina 18.04 

pelataan Squashliigan Playoffsit Talihallissa ja JSK lähtee luonnollisesti parantamaan 

viimevuotista 4. sijaa. Viikko siitä, 25.-26.04 JSK isännöi kauden viimeistä Eliitti-tason turnausta, 

joka pelataan niinikään Talihallissa. Huima huhtikuu voi siis saada jatkoa myös tulevina viikkoina. 

 


