
Pöytätenniksen SM-sarjan turnaus 3/5 Helsingissä

Pöytätenniksen SM-sarjan turnaus 3/5 pelattiin lauantaina 13.11.2016 Helsingin Ruskeasuolla. 
Turnauksen peleille antoi lisämausteensa vain hieman ennen turnausta asennettu kansainväliset 
normit täyttävä kumimatto, samoin kuin esim. Ruotsin sarjaviikonlopuista tuttu ja nyt Suomessakin 
kokeilussa ollut lounastauko kesken turnauspäivän. Turnauspäivän tulokset olivat silmiinpistävän 
tasaisia, ainoastaan PT 75 ja PT Espoo voivat jo pitää playoffspaikkojaan jo suhteellisen varmoina. 
Häntäpäässä TuKa säilytti mahdollisuutensa välttää suora putoaminen ja LPTS nousi nyt 
viimeistään ryminällä taistoon playoffspaikasta, seuraavassa Oulun turnauksessa on vuorossa 
todella tärkeitä otteluita puolin ja toisin.

Aamulla pelatussa sarjan kärkikamppailussa Wegan ja PT 75:n välillä edettiin, ei niin yllättäen, 
nelinpeliin asti jonka Miikka O'Connor ja Otto Tennilä hoitivat tamperelaisille. Otto Tennilä otti 
ensimmäisenä sarjassa slovakialaisen Ingemar Peterin päänahan. Samaan aikaan LPTS voitti 
KoKa:n 5-0 jota voidaan pitää yllätyksenä. Kokemus vei tällä kertaa nuoruuden intoa. Seuraavalla 
kierroksella Wegan Rivo Saaremäe loukkaantui ja KoKa käytti tilaisuuden hyväkseen, Alex Naumi 
kaatoi Aki Kontalan ja myös nelinpeli koskelaisille joten KoKa:lle voitto Wegasta 4-3. LPTS jatkoi 
huikeita tuloksiaan voittamalla myös PT 75:n 4-3, Pasi Valasti tosin jätti pelin väliin. TuKa taisteli 
hienosti lounastauon jälkeen ottamalla TIP-70:stä voiton 4-3. Viimeisellä kierroksella LPTS yllätti 
jälleen kaatamalla Wegan 4-3, joka pelastautui yhteen sarjapisteeseen vasta nelinpelissä. Viimeisen 
kierroksen pieniin yllätyksiin kuului myös PT 75:n selvä 5-0 voitto KoKa:sta. Alex Naumille tällä 
kertaa katkera viidennen erän jatkopallotappio Pasi Valastille.

7.kierros
PT Espoo – TIP-70 4-3
Wega – PT 75 3-4
OPT-86 – TuKa 5-1
KoKa – LPTS 0-5

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

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

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

SM-sarja jatkuu 21.01.2016 Oulun turnauksella.

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


Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:

Wega (Terho Pitkänen): Wegan osalta turnaus meni alakanttiin ja joukkueen pelaajilla ei ollut 
paras päivä tänään! Rivo Saaremäen ikävä loukkaantuminen 2-0 johdossa Veikkaa vastaan esti 
pelien jatkamisen ja KoKa-pelistä pisteet meni harmittavasti halvalla! Lattia ihan ok ja ruokatauko 
oli hyvä asia!

TuKa (Roope Kantola): TuKalla meni pelit ihan hyvin. Ensimmäinen ottelu oli alisuoritus 
valitettavasti, mutta muuten olemme tyytyväisiä. Espoota vastaan oli hyvä mahdollisuus ottaa 
voittokin, mutta tällä kertaa viisieräiset menivät Espooseen. Lattia oli erinomainen kaikin tavoin.

PT 75 (Mika Tuomola): Tavoitteena oli yhdeksän pistettä, johon ei ihan päästy. Onneksi muutkin 
pelasivat ristiin. Lahden "nuorisojengi" osoittaa nousukuntoa ja voi yllättää kenet vaan. Lopputulos 
kokonaisuudessaan oli meidän osalta hyvä+. Lounastauko oli yes, tosin ilmankin pärjätään. Sarja on
todella tasainen ja kuka tahansa voi voittaa kenet vaan. Toivottavasti voitetaan runkosarja ja 
päästään valitsemaan! PT 75 ei ole vielä näyttänyt parastaan!

TIP-70 (Jarmo Siekkinen): Turnaus sujui kohtuullisen hyvin. Sarja on erittäin tasainen ja pisteet 
ovat tiukassa. Viisi pistettä on vähintään tyydyttävä tulos. Tavoitteessa pysyttiin eli tuntuma 
viimeiseen play off-paikkaan säilyi. Ruskeasuon uudesta pelialustasta tuli päivän mittaan pääasiassa
positiivisia, jopa kiittäviä kommentteja. Lounastauko näytti antavan lisäpotkua iltapäivän peleihin.

OPT-86 (Tuomas Perkkiö): Pelit menivät joukkueelta ok. Muutamia ottelupalloja menetettiin ja se
söi vähintään yhden pisteen tänäänkin. Lattia oli aivan loistava ja suuri muutos edelliseen. 
Lounastauosta neutraalit fiilikset. Pärjäisi ilmankin, mutta menee noinkin. Toimii Rusalla ihan 
hyvin, kun on ruokapaikka samassa. Haluaisin nostaa pelitilan esille. On aivan käsittämätöntä, että 
mestaruussarjaa pelataan kaksi pöytää yhdessä laarissa. Joka kolmas pallo keskeytyy ja häiritsee ja 
pitkittää pelejä aivan turhaan, kun 1/3 salista on käyttämättä! Lisätila ei olisi sivuttaissuunnassa 
muutenkaan pahitteeksi. Nyt monet hienot pallot loppuu siihen, kun toinen saa vinon lyönnin 
katsomoaitaa kohti. Koskee myös TOP-karsintoja ja muita turnauksia, joissa riittää 8 pöytää tai 
vähemmän. Tähän pitää saada yhteinen suunnitelma Helsingin järjestäjien ja liitonkin kanssa.

PT Espoo (Toni Soine): Pelit menivät Espoolta erinomaisesti ja tavoitteena olleet kolme voittoa 
saavutettiin. Edellisen turnauksen tapaan käänsimme isolla prosentilla tasaiset pelit voitoiksi ja 
nelinpelikin sujui hienosti. Lounastauko oli ainakin Ruskeasuolla toimiva ja viimeisiin peleihinkin 
jäi energiaa. Lattia oli hyvä, mutta vaatinee vielä totuttelua.

KoKa (Tero Naumi): Kierroksen peleistä tuli 2 pistettä, tosin toisen joukkueen pelaajan 
loukkaantumisen myötävaikutuksella. Joukkue pelasi kuitenkin hyvin ja hieman paremmalla 
onnella useampi voittokin olisi ollut saavutettavissa. Kauden alussa asetettu tavoite on yhä 
saavutettavissa. Uusi pelialusta oli odotetun hyvä, pöydät olivat tosin hieman liian lähellä toisiaan. 
Nuorelle joukkueellemme pitkä tauko oli hyvä, ensimmäisen kierroksen pettymys saatiin pyyhittyä 
mielestä ja keskityttyä kunnolla seuraavaan.

LPTS (Risto Pitkänen): LPTS:n osalta turnaus meni odotettua paremmin. Erityisesti Igor Egorov 
on parantanut otteitaan ja myös Aleksander Savelev pelasi mainiosti. Taistelu playoff paikoista 
tiivistyy. Sarja on hyvin tasainen ja korkeatasoinen eikä ero playoff paikkojen ja karsimaan 
joutuvan joukkueen välillä ole suuri. Uusi lattiapinnoite on saanut kiitosta. Odotetusti se muutti 
Ruskeasuon peliolosuhteita hitaammiksi. Matto oli joidenkin mielestä loukkaantumisriskin kannalta
jopa liian pitävä. Ruokailutauoksi tunti on riittävä.
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