
Pöytätenniksen SM-sarjan lopputurnaus 16.04.2016

SM-sarjan lopputurnaus pelattiin neljän parhaan joukkueen kesken tuttuun tapaan Ruskeasuon 
pöytätennishallissa. Runkosarjan voittanut TIP-70 valitsi semifinaalin vastustajakseen Wegan. TIP-
70 pelasi lopputurnauksen ilman Timo Tammista, häntä paikkasi Rio de Janeiron paralympialaisiin 
valmistautuva Esa Miettinen. Wega pelasi vahvimmalla miehistöllään kun myös Tobias Bergman 
nähtiin ”Rusalla”. Toisessa semifinaalissa kohtasivat PT Espoo ja viime kauden mestari PT 75. 
Kumpikin joukkue oli liikkeellä parhaalla miehistöllään.

Semifinaalit

Wega – TIP-70 4-3

Heti avauspelissä nähtiin mielenkiintoinen Tobias Bergmanin ja Mika Räsäsen kohtaaminen. 
Ensimmäinen erä venyi pitkille jatkopalloille ja kun ”Rässe” käänsi sen itselleen niin loput kaksi 
erääkin tulivat kotiin. Toisessa ottelussa Aki Kontala ei antanut Esa Miettiselle mahdollisuutta 
yllättää. Kolmannessa ottelussa Samuli Soine vei TIP-70:n 2-1 johtoon voittamalla Miikka 
O'Connorin, ratkaisuksi muodostui kolmannen erän pitkät jatkopallot jotka kääntyivät Samulille.  
Bergman oli tiukilla Miettistä vastaan, voitto tuli 3-1, joista kaksi viimeistä erää jatkopalloilla. 
Räsänen ja O'Connor taistelivat viidennessä ottelussa täydet erät, viiimeiset kaksi erää kuitenkin 
selkeästi Räsäselle. Soineella oli ottelun ratkaisun paikka kuudennessa ottelussa Kontalaa vastaan. 
SM-kilpailuissa Soine nappasi Kontalasta puolivälierässä voiton mutta nyt nähtiin toisenlainen 
tulos. Voitto Kontalalle 3-1, kaksi erää jatkopalloilla. Ottelun ratkaisuun tarvittiin siis nelinpeli jossa
Kontala / O'Connor oli todella vahva, Räsänen / Soine jäivät jyrän alle erin 3-1 vaikka viimeiset 
kaksi erää tiukkoja olivatkin. Wega finaaliin ja TIP-70 viime vuoden tapaan pronssiotteluun.

PT Espoo – PT 75 4-2

Toni Soine ei antanut Mika Tuomolalle mahdollisuuksia välierän avausottelussa, 3-0 voitto. Jani 
Jormanainen teki kaikkensa kokenutta Pasi Valastia vastaan mutta Valasti otti väkisin ottelun 
tasoihin tiukalla 3-2 voitolla. Pauli Hietikko jäi täysin Otto Tennilän jyrän alle, selvä 3-0 voitto ja 
viimeinen erä jopa yhteen pisteeseen. Tämän jälkeen nähtiin pelkkiä viisieräisiä. Soine nappasi 
Valastista 3-2 voiton, mukava revanssi SM-kilpailujen kvartta-tappiosta. Hietikko paransi peliään ja
voitti Tuomolan 3-2, tässä ottelussa tosin ”Tuomolla” oli mahdollisuutensa ottaa voitto. 
Jormanainen ratkaisi lopullisesti 3-2 voitollaan Tennilästä finaalipaikan PT Espoolle. Ratkaisevat 
viidennet erät olivat espoolaisilta vahvoja esityksiä.

Loppuottelu

Wega – PT Espoo 2-4

Loppuottelun avasi O'Connorin ja Hietikon kohtaaminen. Ottelu venyi viidennen erän jatkopalloille
jossa Hietikko puristi voiton PT Espoolle. Soine jätti Kontalan vailla mahdollisuuksia jopa 
yllättävänkin selvin 3-0 lukemin. Ruotsalaisvahvistus Bergman nosti Wegan mukaan taisteluun 
kullasta 3-1 voitolla Jormanaisesta. Soine jatkoi erittäin vahvoja esityksiään voittamalla myös 
O'Connorin erin 3-0, näin PT Espoo oli jo voiton päässä mestaruudesta. Bergman kuitenkin täytti 
Wegan odotukset voittamalla Hietikon selvästi 3-0. Kuudes ottelu oli Kontala vastaan Jormanainen 
ja jälleen tarvittiin viidennen jatkopalloja. Siinä Jormanainen nousi PT Espoon sankariksi ja näin PT
Espoon juhlat saattoivat alkaa.



Pronssiottelu

PT 75 – TIP-70 4-3

Pronssiottelussa kohtasi kaksi pettynyttä joukkuetta. Pronssista nähtiin kuitenkin tiukahko taistelu 
joka venyi nelinpeliin asti. Räsänen jatkoi vahvaa kevätvirettään voittamalla Tennilän 3-1. Valasti 
kuittasi tappion voittamalla Miettisen 3-0. Samuli Soine jätti Tuomolan vailla mahdollisuuksia 
voittamalla 3-0. Tennilä toi PT 75:n tasoihin voittamalla Miettisen helposti 3-0. Räsänen nosti TIP-
70:n ottelupalloon kiinni voittamalla Tuomolan 3-1. Valasti ei kuitenkaan nöyrtynyt Soinetta 
vastaan vaan väänsi voiton väkisin viidennessä erässä 11-9 ja näin mentiin nelinpeliin. Tennilä / 
Valasti oli siinä niukasti 3-1 Räsänen / Soine -paria parempi. Näin lohdutuspronssit Tampereelle.

Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:

TIP-70 (Jarmo Siekkinen): Hyvästä yrityksestä huolimatta TIP-70 jäi tänäkin vuonna ilman 
mitalia. Runkosarjan voitto ei lopputurnauksessa merkinnyt mitään. Kaksi 3-4 tappiota ja neljäs sija
kuten viime kaudellakin. Joukkue pelasi hyvällä ilmeellä loppuun saakka ja pienestä oli 
loppuottelupaikka kiinni. Sijoitus oli tietysti pettymys. Tunnelma turnauksessa oli kohtuu hyvä. Jo 
paikalla viriteltiin keskustelua pronssiottelun tarpeellisuudesta. Itse pelipäivä ykkösdivisioonan 
kanssa sujui ennakopelkoja paremmin ja divarikin näytti tulevan hyvissä ajoin valmiiksi.

PT Espoo (Toni Soine): Etukäteen ajatellen tiesimme että mahdollisuus mestaruuteen on mutta se 
vaatisi lähes täydellistä onnistumista, johon pystyimmekin. Voitimme monta tiukkaa viiden erän 
ottelua. Joukkueen fiilis oli loistava, joka oli avain voittoihin. Järjestelyt SM-sarjan osalta sujuivat 
hyvin, mutta ehkä 1-divisioonan osalta jäi vähän petrattavaa.

Wega (Terho Pitkänen): Järjestelyt olivat hyvät, kiitos TIP-70 ja PT Espoo. Hopea Wegalle on 
paljon parempi kuin kolmas tai neljäs sija, mutta silti iso pettymys koko joukkueelle. Niin lähellä, 
mutta niin kaukana. Taistelu oli kovaa, mutta rehtiä ja voitot olivat pienestä kiinni. Omalta 
joukkueelta vaadittiin hyvää onnistumista jo TIP-70 -ottelussa, jotta päästiin loppuotteluun, mutta 
loppuiko bensa koneesta kun tärkeät voitot jäi PT Espoota vastaan ottamatta? Onnittelut PT 
Espoolle voitosta ja kiitos kaikille hienosta kaudesta!

PT 75 (Mika Tuomola): Tavoitteesta jäätiin, mutta mitali tuli kuitenkin ja pitkä mitaliputki sai 
jatkoa. PT Espoon tasaisuus oli myrkkyä meille ja kun allekirjoittanutkin jäi ilman voittoja niin 
tulos oli tämä. Tällä kertaa kaikki neljä joukkuetta olivat etukäteen hyvin tasaisia ja mestaruuden 
olisi voinut viedä kuka vain. PT Espoo oli kuitenkin joukkue, jossa jokainen pelaaja voitti otteluita 
ja se ratkaisi tällä kertaa. Ei muuta kuin uutta matoa koukkuun ja harjoittelemaan ensi kautta 
silmällä pitäen. Kiitoksia kaikille kaudesta!

SM-sarjan kausi saatetaan vielä päätökseen 14.5.2016 karsintaturnauksella johon osallistuvat TuKa,
PT Vantaa, LPTS ja Wega 2. Tarjolla on kaksi paikkaa SM-sarjaan. Ensi kaudeksi SM-sarjaan nousi 
1-divisioonasta KoKa ja 1-divisioonaan tippui PT Tapiola.
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