
     Susanna Rahkamo and Petri Kokko 
 
Susanna Rahkamo and Petri Kokko were famous finnish ice dancers in the 80`s and 90`s. 
They got their first prominent match mital in year 1993 in European championship. They 
were the third. 1994 they reached bronze in the world championship. The biggest 
achievement in their career was in 1995, when they won gold in European championship 
and silver in world championship. Also in the 1994 in Olympic games they were fourth and 
in 1992 Olympic games sixth. They won Finnish championship nine times altogether. 
 Susanna was born 25.2.1965. She started skating, when she was six years 
old. First she practiced figure skating. Petri was born 21.2.1966 and he experimented his 
skating ability as ice hockey player. Later he changed into ice dancing. When Petri`s 
former partner finished ice dancing, Susanna suggested to Petri, that she can start ice 
dancing as Petri`s new partner. Petri thought for long time, until he agreed to the 
suggestion little reluctantly. They were at that time nineteen and twenty years old. 
Susanna and Petri had dreams and they were really persistent persons. When their career 
started for real, they moved to Germany in Oberstdorf. Their trainer was Martin 
Skotnicy.The public liked very much Susanna and Petri, because they had peculiar skating 
style, but all the judges didn’t like them so much. Anyway they won gold in European world 
championship in year 1995. Susanna`s and Petri`s competition career finished in world 
championship in year 1995, when they got silver. 
 Nowadays Susanna and Petri are married and they have a boy called Max 
and a girl called Camilla. 
 

   
 
Kuvat osoitteesta http://home.snafu.de/eberl/archiv/photodir/photos/dance/rahkamo-
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 Susanna Rahkamo ja Petri Kokko 
 
Susanna Rahkamo ja Petri Kokko olivat 1990-luvulla tunnettuja suomalaisia jäätanssijoita. 
He saivat ensimmäisen arvokisa mitalinsa Helsingin EM-kisoissa vuonna 1993 
sijoittumalla kolmansiksi. Vuonna 1994 he saavuttivat pronssia MM-kilpailuissa. Uransa 
suurimmat saavutukset he tekivät vuonna 1995, jolloin he voittivat kultaa EM-kilpailuissa ja 
hopeaa MM-kilpailuissa. Myös vuoden 1994 olympialaisissa he sijoittuivat hienosti 
neljänsiksi ja vuoden 1992 olympialaisissa kuudensiksi. Suomen mestaruuden he voittivat 
yhteensä yhdeksän kertaa.  



  Helsingissä 25.2.1965 syntynyt Susanna aloitti taitoluistelun 6-vuotiaana yksinluistelulla. 
Petri syntyi 21.2.1966. Hän taas koki ensimmäiset hetkensä jäällä jääkiekon parissa, 
kunnes vaihtoi lajin myöhemmin taitoluisteluun. Kun Petrin entinen pari lopetti luistelun, 
Susanna ehdotti Petrille, että tämä ottaisi hänet parikseen. Pitkän harkinnan jälkeen Petri 
suostui pyyntöön hieman vastahakoisesti. He olivat silloin jo 19- ja 20-vuotiaita, eikä 
kukaan pahemmin uskonut parin yltävän ikinä kovin pitkälle. Tämän väitteen he kuitenkin 
pian todistivat vääräksi. Susannalla ja Petrillä riitti uskoa, ja he olivat hyvin sinnikkäitä. 
Uran lähdettyä käyntiin he muuttivat Saksan Oberstdorfiin. Heidän valmentajanaan toimi 
Martin Skotnicy. Susannan ja Petrin tie huipulle oli täynnä vastoinkäymisiä. Yksi syy tähän 
oli se, että he halusivat luoda luisteluunsa oman tyylin, josta tuomarit eivät olleet niinkään 
innostuneita. Useissa kisoissa he saivat miinusta pukuvalinnoistaan tai musiikistaan. 
Yleisö sen sijaan piti kovasti Susannasta ja Petristä, sillä heiltä saattoi odottaa aina jotakin 
uutta ja omaperäistä. Lopulta pari kuitenkin saavutti myös tuomareiden suosion vuoden 
1995 EM-kilpailuissa, jossa heidät sijoitettiin ensimmäisiksi. Susannan ja Petrin ura päättyi 
vuoden 1995 MM-kilpailuissa. Nykyään Susanna ja Petri ovat naimisissa. Heillä on myös 
poika nimeltä Max ja tytär Camilla. 
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