
Pöytätenniksen SM-sarjan turnaus Helsingissä 17.2.2019 

 

PT 75 varmisti Helsingin Ruskeasuolla pelatussa turnauksessa runkosarjan voiton kaatamalla kaikki 

vastustajansa, mukaanlukien sarjakakkosen OPT-86:n. Oululaiset ovat vahvasti kiinni 

kakkospaikassa omaten kolmen pisteen kaulan TIP-70:een. PT Espoo kärkkyy pisteen TIP-70:n 

takana. Neljä parasta joukkuetta playoffsiin ovat jo selvillä koska keskikastin TuKa on jo 7 pisteen 

päässä ja voi myös alkaa pitämään omaa ensi kauden sarjapaikkaansa suhteellisen varmana. PT 

Tapiola on kuudentena kolme pistettä perässä ja KoKa seitsemäntenä viisi pistettä perässä. PT 

Vantaa on jo 100% varma tippuja, mutta vantaalaiset saivat kuitenkin pistetilinsä tässä turnauksessa 

auki PT Tapiolan kustannuksella. 

 

PT 75:n Pasi Valasti palasi SM-sarjan peleihin tässä turnauksessa voitokkaasti, pelkkiä voittoja 

kokeneelle mestaripelaajalle. Myös Mika Räsänen muistutti olemassaolostaan pelaamalla yhdessä 

ottelussa, playoffsissa näemme varmasti nämä molemmat pelaajat taistelemassa SM-mitaleista. 

 

10. kierros: 

PT Tapiola – TIP-70 4-3 

KoKa – OPT-86 1-5 

PT Vantaa – PT Espoo 2-5 

TuKa – PT 75 0-5 

 

11. kierros 

TIP-70 – KoKa 5-2 

OPT-86 – PT Tapiola 5-1 

PT Espoo – TuKa 5-1 

PT 75 – PT Vantaa 5-0 

 

12. kierros 

OPT-86 – PT 75 1-5 

TIP-70 – PT Espoo 4-3 

TuKa – KoKa 4-3 

PT Vantaa – PT Tapiola 4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta: 

 

PT Vantaa (Esa Miettinen) 

 

Pistetili avattu ja avausvoitto otettu. Nousujohteista pelaamista. Mutta. Liian myöhään. Mihkel 

puuttui jälleen. Yhdeksän pöydän sali väliaitoineen ja omine ”loosseineen” teki Rusasta 

huippupelipaikan. Tällä järjestelyllä Suomen paras. PT Vantaan ehdotus. Jospa pelaisimme 

kolmannen kierroksen :) 

 

TIP-70 (Samuli Soine) 

 

Tipin osalta turnaus meni hieman alakanttiin, mutta playoff-paikka tuli varmistettua, mikä oli 

pääasia. Mielestäni ensimmäisen kierroksen jälkeen pidetty tauko oli hyvä ja sellainen pitäisi 

kuulua aina turnauksiin, missä pelataan kolme kierrosta yhtenä päivänä.  

 

PT Tapiola (Joukkueen kommentti) 

 

Turnaus lähti käyntiin upealla pelillä koko joukkueelta, jatkui hyvänä ja lopahti lopuksi. Hyviä 

voittoja ja keskimäärin hyvä päivä. 

 

KoKa (Tero Naumi) 

 

Turnaus meni KoKalta pikkuisen alakanttiin, kun pistetili karttui vain yhdellä pisteellä. Anastasiian 

panos oli loistava, hienot voitot Samulista, Aleksista ja Ronista sekä tukku niukkoja 3-2 tappioita. 

Pelialueiden kokonaan aitaaminen vähensi selvästi keskeytyksiä. 

 

PT Espoo (Toni Soine) 

 

PT Espoon osalta hyvä turnaus pisteiden (7/9) valossa ja saimme samalla varmistettua playoff-

paikan. Tippiläisille kiitos salijärjestelyistä! Seuraavassa turnauksessa lähdetään parantamaan vielä 

sarjasijoitusta playoffeja ajatellen. 

 

OPT-86 (Peiman Moradabbasi) 

 

Viikonloppu meni OK, kuusi pistettä yhdeksästä. Playoffs-paikka on varmistettu ja yritämme 

päättää runkosarjan vahvasti kahden viimeisen ottelun osalta. Järjestelyt pelialueineen olivat paljon 

parempia tällä kertaa, mutta pöytien pinnat alkavat olla jo melkoisen kuluneita. 

 

PT 75 (Miikka O’Connor) 

 

Minimitavoitteeseen päästiin. Tästä on hyvä jatkaa runkosarjan viimeiselle kierrokselle. Pasikin on 

nyt viimein päästetty kehiin ja kova oli puhina. Kierros oli loistavasti järjestetty ja tunnin 

lounastauko ehdottomasti jatkoon. 

 

TuKa:n kommentit puuttuvat vielä. 

 

 

 

 



Sarjataulukko neljännen turnauksen jälkeen: 

 

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10: 

 

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

 

Runkosarjan päätösturnaus lauantaina 30.3.2019 Koskella KoKa:n isännöimänä. 

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

