
Pöytätenniksen SM-sarjan turnaus 2/5 Koskella

Pöytätenniksen SM-sarjan turnaus 2/5 pelattiin lauantaina 15.10.2016 Koski TL:ssä. SM-sarjaan 
täksi kaudeksi noussut turnauksen isäntäjoukkue KoKa oli suurennuslasin alla turnauksessa. KoKa 
oli luvannut moitteettomat järjestelyt, livelähetyksen ja ihmisiä paikalle katsomaan pelejä. Tämän 
lisäksi isäntäjoukkue kaipasi kipeästi sarjapisteitä, joita sitten lopulta tulikin varsin mukavasti. 
Muutkin lupaukset täyttyivät – mitä nyt livelähetyksen kanssa joitakin ongelmia olikin ja 
katsomoissa ei kovaa tungosta ollutkaan. Pöytätenniksen SM-sarjalla on ongelmia katsojien 
saamisessa paikan päälle, pelit ovat tasokkaampia kuin aikoihin mutta yleisö ei ole vielä herännyt.

Sarja jatkui tasaisten vääntöjen merkeissä, ainoastaan TuKa oli alakynnessä miehistöpulasta 
johtuen. Kosken Kaiun riveissä jo 70-luvulla SM-sarjaa pelannut Jouko Manni ei pystynyt 
ihmetekoihin joukkueen kolmospelaajana. Isäntäjoukkueen nuori miehistö jäi vielä avausottelussa 
yhteen sarjapisteeseen äärimmäisen niukalla tavalla TIP-70:tä vastaan, mutta avausvoitto irtosi 
OPT-86:sta ja heti perään kaatui myös TuKa. Etenkin Alex Naumin esitys OPT-86:n Vladimir Briliä
vastaan oli varsin miehekäs ja se palkittiinkin viidennessä erässä 5-10 alatilanteesta nousulla 
voittoon. PT Espoo palasi sille tasolle mitä siltä odotettiinkin, voitot kaikista tämän päivän 
otteluista. Wega koki sarjan avaustappionsa juuri PT Espoolle. Mestarisuosikki PT 75 piti pintansa 
ilman Miikka O'Connoriakin, Mika Tuomola täytti saappaat kohtuudella. Wega, PT 75 ja PT Espoo 
ovat jo nyt tekemässä sarjataulukossa hajurakoa muihin joukkueisiin. Häntäpäässä TuKa on nyt jo 
neljän pistettä putoamisviivan alapuolella, voittoja täytyy seuraavassa turnauksessa alkaa jo tulla. 
Sarjan ykköspelaaja on tällä hetkellä Wegan Ingemar Peter, 12 peliä ja yhtä monta voittoa. Muilla 
enemmän pelanneilla pelaajilla on jo vähintään kaksi tappiota.

4.kierros
LPTS - PT Espoo 3-4
KoKa - TIP-70 3-4
TuKa - Wega 1-5
OPT-86 - PT 75 3-4

5.kierros
PT Espoo - Wega 5-2
TIP-70 - PT 75 2-5
OPT-86 - KoKa 2-5
TuKa - LPTS 0-5

6.kierros
PT 75 - PT Espoo 3-4
Wega - TIP-70 5-0
LPTS - OPT-86 2-5
KoKa - TuKa 5-0

Sarjataulukko, sarjaohjelma, ottelukohtaiset tulokset ja tarkat tilastot: 
http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20

SM-sarja jatkuu 12.11.2016 Helsingin Ruskeasuolla, saataisiinko sinne lehterit nyt täyteen?

http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20


Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:

TuKa (Roope Kantola): TuKan turnaus meni huonosti. Vastukset olivat vain liian kovia tänään. 
Järjestelyt hoidettiin hyvin.

PT Espoo (Toni Soine): Turnaus sujui PT Espoolta erinomaisesti. Saldona 3 voittoa sekä 3. sija 
sarjataulukossa kuuden pelatun kierroksen jälkeen. Varsinkin tiukat viidennen erän ottelut saimme 
käännettyä voitoiksi hyvällä prosentilla. Järjestelyt toimivat mallikkaasti ja hallissa oli loistava 
tunnelma. Kiva fiilis pelata otteluja tasokkaassa SM-sarjassa.
TIP-70 (Jarmo Siekkinen): Turnaus meni TIP-70:n joukkueelta alakanttiin. Tavoite oli kuusi 
pistettä, tuloksena vain Kosken Kaiulta saadut kaksi pistettä. Tamperetta vastaan oli pisteitä  
tarjolla, mutta kun kaikki viisieräiset kääntyivät vastustajalle, ei pisteitäkään tullut. Viimeisessä 
pelissä Wegan slovakkinuoret olivat terävämpiä ja ottivat yhdessä Janne Kontalan kanssa selvän 5-0
voiton. Selittelylle ei jäänyt sijaa. Järjestelyt olivat moitteettomat, pelipaikka hyvä. 

Wega (Terho Pitkänen): Järjestelyt olivat tosi hyvät, katsojia tosi vähän vaikka olisi ollut hyviä ja 
mielenkiintoisia otteluita nähtävillä! Oman joukkueen pelit olivat OK, vaikka muutama peli 
varsinkin PT Espoota vastaan olisi ollut käännettävissä voitoksi. Kunnia kuuluu myös hyville 
vastustajille! Meillä joukkueessa hyvä henki ja varsinkin Ingemar Peter pelannut hyvää pingistä, 
kaksi kierrosta ilman tappioita!

PT 75 (Mika Tuomola): Tavoitteesta jäätiin, mutta tulos oli kuitenkin vähintään kohtuullinen. 
Harmittamaan jäi tappio Espoolle, varsinkin kun Otolla oli viidennessä Paulia vastaan jo 7-1 keula. 
Edelleen kuitenkin runkosarjan ykköspaikka on haarukassa. Järjestelyissä ei ollut moitteen sijaa, 
mutta yleisöä odoteltiin enemmän. Se on kuitenkin vuosien varrella nähty, että helppoa yleisön 
saaminen pingis katsomoon ei ole. Yrittää kuitenkin pitää!

OPT-86 (Tuomas Perkkiö): Puitteet hyvät, joista voisi kaikki ottaa mallia. Neljään pisteeseen 
täytyy olla tyytyväinen, vaikka enempäänkin oli tarjolla useita ottelupalloja. Viimeisessä hieno 
venyminen ja 3 pisteen voitto Lahdesta. Taas oli paljon hyvätasoisia otteluita ja taso on tasaisen 
kova SM-sarjassa. Olisi paljon katsottavaa, jos porukka löytäisi hallille katsomaan. 

KoKa (Tero Naumi): KoKan nuori joukkue keräsi hienosti 7 pistettä yhdeksästä mahdollisesta ja 
koko joukkueen voimin. Yleisöä paikalle olisi voinut saapua menemmänkin, mutta hallissa oli koko
päivän hieno tunnelma ja paikalle saapui mm. kaksi toimittajaa., joten juttujakin ja sitä kautta 
näkyvyyttä pöytätennikselle on taas tulossa. Oma talkooporukka hoiti tuomaroinnin, juonnot ja 
kahvion kunnialla. 

Lisää kommentteja joukkueilta päivitetään tänne vielä myöhemmin.
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