
Liittohallitus kokoontui kauden ensimmäiseen kokoukseensa viime keskiviikkona. 
Kokouksessakin iloittiin vielä Penan mahtavista olympiasuorituksista ja todettiin, että PR-
mielessä meille on menossa kaikkien aikojen pingisvuosi. Esa voi Riossa vielä koristaa 
tätä kakkua, onnea vaan peleihin. 
 
Kesän aikana on toki tapahtunut muutakin. Sääntövaliokunta (Kimmo A) on päivittänyt 
kevään liittokokouksessa hyväksytyt muutokset liiton sääntöihin. Ne löytyvät liiton kesällä 
uusituilta liiton verkkosivuilta. Sivujen suhteen riittää vielä paljon työtä, mutta osin ne ovat 
osoittaneet voimansa jo nyt. Kunnia työstä kuuluu Kimmo Pihkalalle ja ennen muuta Marko 
Koskiselle. 
 
Kouluesittelyt ovat alkaneet Taneli Keinosen toimesta. Oma kokemukseni Kosken 
tapahtumasta kertoo, että Taneli hoitaa näitä hommia todellisella pro-meiningillä.  
 
Elokuussa julkaistiin Anders Lundströmin johdolla uusi ratinglaskenta. Se pohjautuu ennen 
vuotta 2014 käytössä olleeseen pistetaulukkoon. Tämän lisäksi pelaajat saavat 
bonuspisteitä, jotka ovat voimassa 12 kuukautta ja putoavat pois Tarkemmat tiedot 
uudesta pistelaskennasta löytyvät liiton sivuilta. 
 
Juniorit kävivät JEM:ssä ja NETU-kisoissa kesällä. Jälkiarvioinnissa päävalmentaja 
Bergkvist oli tyytyväinen varsinkin Alex Naumin ja Veikka Flemmingin otteisiin. 
Senioripuolella kuluvana syksynä alkavat miesten ja naisten joukkueilla EM-karsinnat. Se 
tarkoittaa liitolle pieniä haasteita, sillä käytössä täytyy olla mm. ITTF:n hyväksymä 
virallinen matto. Sellaisen hankkimisesta Ruskeasuolle on sovittu Helsingin kaupungin 
kanssa.   
 
Ensimmäiset kotipelit ovat syyskuussa naisilla Ukrainaa vastaan. Ukrainan joukkue on 
saanut ETTU:lta erityisluvan pelata molemmat EM-karsintapelinsä peräkkäisinä päivinä 
Suomessa. Naisten pelit pelataan Ruskeasuolla 27.9 ja 28.9. Suomen miehet kohtaavat 
syyskuussa vieraspelissä Ranskan ja 22.11 pelataan molempien joukkueiden kotiottelut. 
Miehet kohtaavat Italian ja naiset Kroatian. 13.12 miehet kohtaavat kotona Ranskan. Ja 
toki Finlandia Openinkin järjestelyt on jo aloitettu. 
 
Jarmo Siekkisen mainosti luotsaama Pöytätennislehti (3/16) ilmestyy syys-lokakuun 
vaihteessa. Siitä onkin enää lyhyt tovi 29.10 Ruskeasuolla pidettävään liittokokoukseen. 
Hallituksessa nykyisistä jäsenistä ovat erovuorossa Matti Kurvinen, Jarmo Siekkinen, Juha 
Mustonen ja Bengt Ahti. Kokouksessa käydään myös puheenjohtaja- ja 
varapuheenjohtajavaali. Tervetuloa kokoukseen!  
 
Kesän parhaita uutisia oli se, että Seppo Hiltunen on aloittanut hommat työsuhteisena 
OPT-86:ssa. Liitto on sopinut Sepon kanssa myös pohjoisen pöytätennistä koskevasta 
kehitystyöstä ja tukee sitä erikseen sovittavalla tavalla. Loistava homma!  
 
Huono asia ei ole sekään, että saimme Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 5 000 euron 
avustuksen lajihistoriikkimme. Ja edelleen hyvä uutinen on se, että Maria Hokkanen aloitti 
elokuussa neljän mailapeliliiton yhteisenä koordinaattorina. Hänen esittelynsä tulee 
seuraavaan Pöytätennislehteen. 
 
Veteraanit ovat parhaillaan Tallinnan Viru-cupissa noin 70 pelaajan voimin. Kilpailukausi 
on muutenkin käynnistymässä ja väki palailemassa harjoitussaleille. Rusan 
veteraaniporukka juhlisti kauden aluksi kesällä 90 vuotta täyttänyttä ex-
varapuheenjohtajaamme ja kunniajäsentämme Usko Puustista. Rusalaiset olivat 
järjestäneet hienolle miehelle hienon synttärit. Yhteisöllisyys on voimaa! 


