
Pöytätenniksen SM-sarjan avaus Helsingissä 19.10.2019

Kaudella 2019/2020 poiketaan perinteisestä starttijärjestyksestä sen verran että avausturnaus 
pelattiin Helsingin Ruskeasuon palloiluhallissa ja ohjelmassa oli ensimmäistä kertaa vain kaksi 
kierrosta. Muutoksen tarkoituksena on lisätä viimeisen turnauksen painoarvoa. Ennakkoon kärkeen 
arvioidut joukkueet aloittavat odotetun vahvasti – PT Helsinkiä ehkä lukuunottamatta. Yksikään 
joukkue ei selvinnyt avausturnauksesta ilman pistemenetyksiä. Kauden aikana tulemme oletettavasti
näkemään tasaisen taistelun sarjasijoituksista.

Avausturnauksen onnistujiin kuuluu koko kärkinelikko PT 75, OPT-86, PT Espoo ja TIP-70. Myös 
PT Tapiolan kaksi sarjapistettä on kelpo suoritus. KoKa kärsi Alex Naumin poissaolosta ja TuKa 
sairastapauksista. Ongelmat tasoittunevat pitkässä juoksussa.

1. kierros:
PT Helsinki – KoKa 5-1
PT Espoo – TIP-70 4-3
PT 75 – PT Tapiola 4-3
OPT-86 – TuKa 5-1

2. kierros
TIP-70 – PT-Helsinki 5-2
KoKa – PT Espoo 2-5
TuKa – PT 75 1-5
PT Tapiola – OPT-86 3-4

Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:

TuKa (Jouko Manni)

Turun Kaiun neljästä varsinaisesta pelaajasta ja yhdestä varamiehestä kolme oli estynyt pelaamasta, 
mutta Roni Kantolan pelaaminen sairaana esti, ettei seuraa pudotettu sarjasta. Lopputulos siihen 
mielessä odotettu. Toivottavasti pystymme jatkamaan loppuun asti.

PT Espoo (Toni Soine)

Turnaus oli PT Espoon osalta onnistunut, sillä saimme kahdesta pelistä kovia joukkueita (TIP-70 ja 
KoKa) vastaan yhteensä 5 sarjapistettä. Toki Samulin puuttuminen TIP-70:n riveistä ja Alexin 
KoKan joukkueesta helpotti päivän urakkaa. Sarja vaikuttaa todella mielenkiintoiselta; lauantain 
turnauksessa jokaisella joukkueella oli mahdollisuuksia pisteisiin, hyvä tunnelma peleissä ja 
yksikään joukkue ei onnistunut välttämään pistemenetyksiä. Tästä on hyvä jatkaa marraskuun 
Tampereen turnaukseen. Kiitos myös TIP-70:n ja PT-Helsingin porukoille turnauksen 
järjestelyvastuun jakamisesta! 

PT-Helsinki (Terho Pitkänen)

PT-Helsinki pelasi kaksi kovaa matsia joista onnistuimme voittamaan KoKan,  mutta hävisimme 
TIP-70:lle. En ole tyytyväinen vain yhteen voittoon. Huippuvireisen Lauri Laaneen voittamiseen ei 
nyt näyttänyt meidän joukkue pystyvän ja muutenkin TIP-70 oli todella hyvä! Sarjan alku osoitti 
miten tasainen se tulee olemaan. 



TIP-70 (Samuli Soine)

Neljä pistettä turnauksesta Tipille oli hyvä saldo. Etenkin täydet 3 pistettä ennakkoon sarjan 
kovimmasta joukkueesta PT Helsingistä oli joukkueelta loistava suoritus. Tärkeää oli, että kaikki 
joukkueen pelaajat voittivat pelejä ja saivat hyvän startin mestiskauteen. Järjestelyt sujuivat kaikin 
puolin hyvin. 

KoKa (Riku Autio)

Ensimmäinen turnaus oli KoKa:n osalta pienoinen pettymys, kun pistetiliä ei saatu aukaistua 
hyvästä taistelusta huolimatta. Järjestelyt sujuivat hyvin ja kaikki pöydät olivat omissa laareissaan, 
kuten toiveissa oli. Ilmankosteus aiheutti ajoittain märkiä osumia, mutta ei liiaksi häirinnyt ja 
ratkaissut mitään otteluita. Riku pelasi hyvän turnauksen voittamalla kolme neljästä viisieräisestä 
kaksinpelistään, joista kirkkaimpana puolustuspelaaja Lushinin voitto. Muut pelaajat eivät vielä 
päässeet voiton makuun, mutta eiköhän tämä asia korjaannu, kun sarja jatkuu ensi kuussa 
Tampereella. Tuolloin Alex on myös toivottavasti kokoonpanossa mukana. 

OPT-86 (Tuomas Perkkiö)

Kausi alkoi hyvin, kaksi voittoa. Kaksi ottelua ekassa turnauksessa oli hyvä idea. Rusalla on viime 
kerroilla todella huono ilma, kun olen itse ollut pelaamassa. Nytkin tuntui kuin ilmastointia ei olisi 
ollenkaan ja salissa oli kuuma. Salin layout olisi hyvä olla kunnossa viimeistään tunti ennen pelien 
alkua, ettei olisi ylimääräistä härväystä ennen kierroksia. 

PT 75 (Patrik Rissanen)

Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä sarjakauden avaukseen, kaksi voittoa plakkariin ja paikka 
sarjan kärjessä. Joukkueen uudet hankinnat Ari-Matti Koskinen sekä Veeti Valasti esittivät hyviä 
otteita. Puitteet olivat jälleen loistavat, mutta pieni breikki matsien välissä olisi voinut olla 
paikallaan. Noh, eisevväliä nyt mennään eteenpäin kohti Vuoreksen kotiturnausta.

PT Tapiola (Mika Räsänen)

Ennen kauden alkua melko varmaksi putoajaksi tuomittu joukkueemme taisteli hyvin ja otti 
molemmista peleistä pisteen. Enemmänkin pisteitä oli tarjolla mutta hienoa että kaikki joukkueen 
pelaajat saivat voittosarakkeeseen merkinnän. Sarjan avauskierroksella nähtiin useita tasaisia pelejä 
ja hyvää taistelua, toivottavasti sama meininki jatkuu seuraavissa turnauksissa.



Sarjataulukko avausturnauksen jälkeen:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10:

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

Kausi jatkuu lauantaina 16.11.2019 Tampereella Vuoreksen koululla PT 75:n isännöimänä.
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