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Jörg Rosskopf on Saksan
ensimmäinen Euroopan•
mestari. Bettine Vrlesekoopille tämä oli jo toi•
nen kaksinpelin EM-kulta. Heillä on ainakin jo•
tain yhteistä: he luottavat
samaan merkkiin JOOLA:n mailarunkoihin
ja -kumeihin. Tango ja
Telum, 0.ffenseja
Samba. Näillä tullaan
EUROOPANMESTARJKSI.
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Pilkään kestäm.-cn riitelyn jälktTn piily alkaa hL~kcutua pingisväen kcskuudessa.
Lamabudjetti on hyYäksytty ja puheenjohtaja vaihtunut. Juuri nyt vaikuttaisi siltä,
ett;i edellytykset SPTL:n ja TUL:n piiytätennisjaoston välisillc yhdentymisncuvot·
tcluille ovat paremmat kuin aikaisemmin.
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Velat kerralla pois
Liittovaltuusto sai haluamansa lcikkaukset kuluvan vuoden budjettiin. Hallitus
te ki "parlamentin'' pyynnöstä uuden tulo· ja menoarvion, joka o li melkein
300 000 markkaa alkuperäistä picnempi. Näin pingisliitto p ystyy maksamaan tänä
vuonna kaikki velkansa pois.
Mistä sitten luovuttiin? Suurimmat supistukset tehtiin henkiliistöpuole lla:
koulutuspäällikkö Kalevi Tikkasen työstä tehtiin puolipäivätoiminen, koska S ~
oli puolittanut hiinen palkkaamiscensa osoitetun määrärahan. Aikaisempaa vähemmän käytet:iän rahaa lajinlcvitykseen (koulupingiksen SM-kisat ja talokerhotoiminta), tuomarikoulutuksecn ja kansainv;iliseen jiirjestötoimintaan. Leikkaukset koskevat myiis maajoukkuetta, joka joutuu jiittämiiän pari kansainviilistä kil·
pailumatkaa väliin.
Tulevina vuosina tuskin kadutaan marraskuun tiukkoja päätöksiä. Kaikki
merkit viittavat siihen, että valtion tuki vähenee ja sponsoreiden saaminen o n
yh ä tiukemmassa.

Kimmo Hovi uusi puheenjohtaja
Eero Tamminen luopui puhee njohtajan tehtävästä kesken toimikautensa. Tamminen julkisti päiitöksensii liittokoko uksessa, jonka liittohallin1s oli kutsunut koolle
h änen erottamisekseen.
Tammisen myrskyisän kauden j;ilkeen liiton johdossa on toivo ttavasti odote ttavissa tyventä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kimmo Hovi,
joka jatkaa tehtäviissä marraskuuhun saakka, jolloin Tammisen kausi olisi päätty·
nyt. Esko Heikkinen täyttää Hovilta vapautuneen varapuheenjohtajan paikan.

TUL-neuvottelut jatkuvat
Tänä keväänä SVUL:n alaiset lajiliitot ja TUL:n jaosto t käyvät neuvotteluja yhden·
tymiscstä. Mustana pilvenä kaikt:n yllii vaanii SVUL:n konkurssikypsä talo us, jonka
la.~kuja tullilaiset eivät ymmärrettävästi halua tulla maksamaan.
Piiytätenniksen kohdalla tilanteen tekee valoisaksi se fakta , että SPTL muut·
tuu kulu vana vuonna velattomaksi j;irjcstöksi. Liittojen nokkamiesten suhteet olivat viime vuoden aikana päässeet jossain mföirin tulehtumaan. Nyt, kun henkilö t
ovat vaihtuneet , ncuvottcluja p ystyttiineen jatkamaan puhtaalta pöydiiltä.
Rohkeimmat maalailevat jo kuvaa ensi marraskuun liittoko ko uksesta, jossa
ovat c:dustt·ttuina myiis T Ul.:n seurat - samoin oikeuksin ja velvollisuuksiin kuin
SIYl'l.:n vanhat seurat.
Jukka Heinonen
l'S. Tscmppi;i maajoukkuedlc C.iitdmrgin MM -kisoihin. Unohtamatta tietenkään
valmentajia Mika Pyykkiiii ja Liisa Jirvenpäiit:i. jotka saavat vuosilomallaan kah·
den viikon ajan katsella l;1arin yli rahapalkkaa nauttivia kollegoitaan.

WEGA-MALJA 93
Brainin tasoitteli Karlssonin voittotietä
Nelinpelin maailmanmestari Peter Karlsson ei antanut yllättää itseään Wcga-Maljan miesten kaksinpelissä tammikuun viimeisellä
viikonlopulla Ruskeasuolla. loppuottelussa Halmstadin kiinalainen Wangjian Feng pakotti ruotsalaisen aina ratkaisevaan viidenteen erään saakka, mutta siinä Karlsson näytti pelimiehen hermonsa ja vei erän selvästi 21-12.
Ennen loppuotldua falkenhergiläinl'll ei
päib, )1 hmnnlla edes hikeen. Välier:issä
\X q:aa nlusta,·a .Jevgeni Brainin johti tosin
kolma11a erää ,·ic lä 17 · 13. mutta jäi 19 pistn-st-en hävitrn O· -~- \"\°angJian Feng hallit·
~i hiinkin omaa puolbkoaan. ,·aikka joutuikin antamaan erän sekä Linus Erikssonilk
e11ä ,·;ilieräs~ä maanmi<:hclken Kong Ling
Huillc.
\X"cgan monirnoti~cn yhtcistyiikumppa·
nin FSF:n toiml'.sta kokonaisulllkssaan
T\':s~ä nähty loppuo11clu oli erinomaista
piiytätcnnistä. Kommentaatlorina istunut
ja kn·ään MM -kisojen jälkeen Ruotsin pää·
,·almentajana aloittava Sören Ahlcn l'.i ollut
liiytää s upl'rlatii,-cja tähtien ottl'.ita ihme·
tellessään .
Äärimmäisen puhdasta pingistä pelaava
Karlsson väitli ottelun ratkenneen sillä. et·
tä hän ymmärsi lope1taa puhtaan painostuk.~l'n kynänvarsiotleclla pelaavan Wangin
rysty lle: täältä kiinalainen pyörähti kl'tte·
r ästi ympäri ja takoi sisään kovia kämme·
niä. Kun Pl'tl'r alkoi sijoitella sai hän enem·

män tilaa omille koville vedoilleen. Lii·
mauskicllon suhtl'en krnenkäiin ei tule olla
huolissaa n. sillä Karlssonin kanuunat niin
rysty· kuin kämmenpuoleltakin lähtivät
täysin sallituin liimoin. Jos miestä vielä haluaa kehua. niin syötötkin tuntuivat tehok·
kailta.

Brainin ja Linus vedossa
Suomalaisittain kisan miclenkiitoisimmat
pelaajat o livat Wegan pietarilaisvahvistus
Jevgeni Brainin sekä vielä suomalaisempi
Linus Eriksson.
Brainin kohautli Ruskeasuon yleisöä kukistamalla kahdeksan parhaan joukossa
kahden viime kerran finalistin Xu Zeng·
eain. Kämmenlyiintiään lähinnä suorasuun·
taustykkinä käyttävä kiinalainen vaikutti
hämmentyneeltä jonkun vastatessa samalla
mitalla rystypuolelta. - Viime vuonna
voitin täällä Alan Cookcn. Nyt olen taas
kunnossa, mutta en osaa sanoa miksi, ih·
metteli pietarilainen itse.

Peter Karlsson - Wega•Mll/ja 93:11
11oittaja.

Linus puolestaan löi ensin Jonas Lindq·
vistin. joka tähän asti on ollut ylittämätön
este. Kahdeksan parhaan joukkoon Töölön
Travolta meni kukistamalla Björn Tadin
vaivattomasti 2-0. Puoliväli<:rä WangJian
Fengiä vastaan alkoi sekin jo lämmittää
suomalaismicliä, mutta kiinalainen vei rat·
kaisuerän lopulta 21 - 14. Ajoittain Linuksen
peli kulki kuitenkin siihen malliin, että pcl·
kästään kotimaiseen pöytätennikseen tottunut katsomonosa sai haukkoa henkeään.
- Pelin ratkaisi se, että en päässyt si·
nuiksi kiinalaisen syötön kanssa, manasi Li·
nus. Palkintojenjaon jälkeen isäpappa "Ru•
da" ihmetteli. jaetaanko kisan yllättäjälle
vielä Jarmon muistokisoista tuttua pesäpal·
lomailaa. Ei jaettu. Jos niin olisi tl'hty, olisi
Jarmon isä Anssi puolestaan saanut mietti:i
päänsä puhki antaako maila Linuksdlc ,·ai
"Genjalle".

Iko "venyi"

Jc•t:i:r11/ Brall1i11 kukisti t•i/111,• 1•1wtfe11 Jim1listi11 :<11 Ze11~clli11.
-1

Kaksinpelin karsinnasta "papnille" selvisi
vain liinsina;1purin huippujuniorin Simon
Angelin kukistanut Jukka Ikonen, jolle kisa
kokonaisuudessa oli raskas: lauant:1in voitot
tasoitusluokassa ja ik:imiehiss:i vaativat sen
vnran palautumista, että "Ikosta" ei enää
sunnunt;1in kaksinpelissä ollut taistelijaksi:
Luovutus USA:n Jim Butkrista auttoi v;1in
Petl'r StlTnl·horgia vastaan ja huomasi pian
kierroksen ja tappio tuli pitk:istä aikaa koi·

Pasi nappas i k11itn1kln )fo.kn kunno n
n,itonkin. Ta~oilu~luoka~sa mies liil Kong
1.ing l luin .~-0 l:lhtiilllan1 n-sta pdalrn e rinrnn aisl'Sti. - Suora~laan ihmecllisl:I. kuinka
paljon kolml·kin pistctt:I auttaa alus~a. 1ai•
\'as1eli n ykytampcrelainm.
Muissa luokissa s;1atiin hy\'HI s110111alaistuloksia kun 111111. voitto kaikissa junioriluokissa jiii kotimaahan. Mika R:isiinl'll voitti
alk 17- naotia;n antaen finaalissa kY)' tHi Simon Angclille. Jos kisan yllätysvoitto;1 haetaan. niin nclinpcliss;iJoni Aaltosen ja Risto
Tujulan tukistusJukka Ikoselle ja Mika l'yykiHle on aika lähellii.

'-1

.~)'Ötlöää11 ja •J•styäii11 parmllmmt Lilms
E,·iksso11 oli kisa11 paras s11omalaispelaaja.

legalle. Ruotsin puolustusykköselle Tomas
Nor<lhorgillc.
Ikä miesten finaalissa " Reiska" Lindmäetä
nstaan lko taisteli leijonan lailla ja myös
tasoitusluokan lo pput1clu 3- 3 -lukemista
Pasi Valastia vastaan oli tamperelaiskonkarilta hyvä esitJs.
Muiden suomalaisten panos kisassa jäi
tälHi kcrtaa enemmän ''läheltä piti" asteelk.
Mika Pyykkö vei avauserän 171o mas Buzalta
ja johti toista jo 18- 13 häviten kuitenkin
ko lmannen erän jatkopalloilla. Aki Ko ntala
päätti ot1clunsa Peter Ciripleriä vastaan
syö ttövirheeseen toisen erän jatkoilla. Pasi
\/alasti puolestaan leikki muutaman pallon
hä,·inneensä.

l'TIG

11

Mainita void;1an vielä l.inuk.~l'll 1- 2 tappio Pe ter Nilssonille nuorisoluokan finaalissa. Vastus l'.i ollut ai van kuka tahansa, sil lä Nilsson on luokan tuore maailmanmestari.
Naisten rnittajalistaan saatiin uusi maa,
sillä loppuottelussa Halmstadissa pelaava
Yang Sha Fang lö i Venäjän maailmanlistapclaajan Irina Palinan 2-0 . Ko lmanneksi sijoittunut Sari Suomalainen oli paras koti·
mainen pelaaja. Sari pelasi välierissä aika
ajoin mukavaa peliä kiinalaista vastaan.
mutta varsinaisissa vaikeuksissa Fang ei ollut Saria sen p aremmin kuin Palinaakaan
vastaan.

Karlsson kehui järjestelyjä
Peter Karlssonin ka nssa keskustellessa oli
mukavaa olla wegalainen. Onhan WegaMalja - tällä ke rtaa muuten myös nao nna19 53 perustetun Wegan 40- vuotisjuhlakilpailu - ainoa maajoukkuetoiminnan ulkopuolinen kisa.johon h iin tälHi kamlclla on
osallistunut. Edes ruotsalaiste n oma lippu-

Pasi Valasli /jj/ K,mg Li11g /lu/11 lt1V{ISli "11<1/11" taso il11s/11okas.~a.

11alilet-

laiva Safir ei mahdu Falkenbe rgin m iehen
kilpailukale nteriin.
- TV- finaali, h yvä ykisii. larkka aikataulu, hyvä palkinto, mitä muuta pingiskisalta rni vaatia, kyseli kisan myiis n w nna
90 voittanut ruo t~alaine n. Seuraa\'an a
vuo nna mies sijo ittui ko lmannek.~i. mutta
\'iimc kerralla flunssa kaatoi Karls~o nin
vuoteeseen juuri Wega-Maljan aatto na.
- Vain sairaus estäii tänne tulo ni ensi
rnonnakin. lupasi Peter. - Tämäh än o n
Po hjo ismaiden ykköskisa. Ykisön kannustuskin o n sitä luo kkaa. että täällä tu n te e
o ln·ansa jotakin. naureskeli vaatimato n
maailmanmestari.
Esko l/elkkille11

Sallittu liimaus ei ole kiellettyä
Joulukuun p öytätennisp o mmi oli liimauksen kieltäminen. Pingisväki ehti jo hermostua, kunnes säännöt lievenivät sen verran,
että liimaaminen •·sallituilla" liimo illa tuli
taas lailliseksi.
Kansainvälinen käytäntö liimausasiasssa
o n vielä muotoutumatta. Euroopan Unionin pääsihteeri muistuttaa kirjeissäiin , e ttä
kisan aikana liimaus o n sallittu ,·ain ylituomarin valrnnnassa. Tiedot European Nations -kisasta Saksasta kerto\'at kuitenkin,
että liimaa - tosin vain sallittua sellaista käytettiin kuten tiihänkin asti.
O li miten oli, kiellolla on puolensakin.
Kendläkään ei pitäisi olla nokan koputtamista siihen, että liimat sisältä\'ät ten·e ydelle haitallisia yhdiste itä. Niitä sisältiivät
toki sallitutkin liimat mutta merkittävästi
\"ähä iscmmin.
\'iclii kertauk.~l·na mitä nyt on päätetty:

Kansainvälisissä otteluissa (llTF:n j;1

* Donic Appelgren Puro
* Joo la Green
* Juic Ecolo Efk c t
* Posno Spin Speed
* Shildkrö t Tf Ciluc
* Sc höler & Mic ke lldagklebcr
* Skitt Coppa 1.ight
* Stiga Victory
* Tihhar Rapid Cle:m
* Victoria Bclagkleber
• Uni\'ersal/Sd1ölcr & J\lic kc
* Victoria

open ·

ETl1J :n alaiset kilpailut) - es imerkiksi
MM-kisoissa - liim;ua voi vain ''sallituilla"
liimoilla. jo ist.i aakkoselline n lista o hessa
(tilanne 8 .2.9.\):
Pete r Kar/sso11 osoitti Wega-Jlfaljassa,

• Amlro fast
• Contra Spl'ed

ettii (i1ö11tih1 saa p111Jlia sallit11illaki11
/ilmoilla.

Suomessa liiton hallitus o n päättänyt, e ttii
,·astaa,·;1 säiintö astuu voim;1;1n vasta 1.
huhtikuuta ( Ruotsissa samanlaine n p äätiis
tulee rnimaan jo 1. maaliskuuta). Sallituilla
liimo illa voi l.-i.93 jälkeen liimata ku ten
tiihänkin asti.
Suomen liitto ei h yYäksy liimoja erikseen. vaan kaikki rrTF:n hyväk.~ymät liimat
ovat automaattisesti hyväksytty jä myiis
meillä.
Tek.stimai nontakieltoja uhaten voida.an
tode ta, e ttä Pingis-Center 111)')' Andro Fast
ja Uni\'ersal -liimo ja ja e ttä mn·ping ik.~cn
markkino ima Nopea Light o n sama liima
kuin Tihharin Rapid Clcan.
Entä sitte n, jos 1.4.93 jälkeen pe laa kielletyillä liimoilla ja vastustaja ,·alittaa' Sääntö ilman rangaistusseuraamuk.~ia o n usein
me rki tyksetö n, jo ten liito n sääntöjaosto
po htii parhaillaan. kuinka asian kanssa tullaan menettelmään.
Hätäisimpiii \'Oidaa n rauho itella sillä. e ttä
sallittu jen liimo jm o minaisuude t po ikkea,·at kielle tyistä km ·in \'ähän. Peter Karlsso n
pelasi jo Wega-J\laljassa sallitulla liimalla ja
\'äitti pelin kulkevan kuten enne nkin. lllko·
puo liststakin näy1 ti siltä. e ttä p allo n vauhti
o li aivan riittä\'ii.
Esko fleikkl11e11
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PT75 niukast i KooVee:tä paremp i SM-jou kkuecu pissa

Pia Malmberg yllätti Sari
Suomalai sen

Tuo 01o lan her0 1ot pitivät

N,1htrn jo ukkuckull.111 o ll i llf · " H Pia jJ
u:n,, i\l ,Jl111hng li_iid l ,nkkun~J N111.111
k,111., ~J fi n,1:Jl i~~a Tu run To\'l'rll ~-5 i\ll',t d·
ruus p.11.1., i n:iin T uru~IJ , uotkn !Juo n jJI ·
h T n K.1rj:1allc.
Pia M,Jlmhng ei hil\'inn} t TJmfKrt'l'll,1
011duakaan Finaali~~a cnl im·n nhl'tu~p<'·
laa ja yllälli MJJirJan kahdcs~J t-r'.i.,.,;; ~Jri
Suo111,1lai~en . joka taa:- pelJJ tänii p:il\·,in.i

Marraskuussa Tampere ella pidetyt joukkuei den SM-kisat osoitti~-at. että kamppail u maan ykkösyhd istelmän tittelistä on kahden
kauppa. Isäntäkau pungin joukkuee t PTI5 ja KooVee luovuttivat
semifmaa leissa vastustajilleen yhteensä vaivaiset kaksi ottelua.
lähes neljä tuntia kestänyt finaali pifättyi PT75:n voittoon lukemin 5--l. kun Mika Tuomola oli lyönyt ratkaisuottelussa Henri Söderström in.
- Jo lll'i 1ämä nllu1 urani p J ra~. niin aina·
J..in ' l' o li makd n vo i110 . Tunmo la iloitsi
p:i:b [: :iän jo ukkt1e1m -creiul'nsa ~·yle il\·~1 :i.
Ko timaan r.inkingin ,·alossa Koo\'ee:n
olisi pitän)1 edellbc n nux kn tapaan rnit ·
taa fina:1li. mu11a Tuo nmlan kak.si ,·o i11oa
käänsi,·ät loppunuml'r ol !Yl'..,5:n hyväksi.
En~immiii~l'n ,·oillonsa 22-n101ias Tuomo la Olli Jukka lko Sl'~ta. Hän p ys[:·i lukl'·
maa n lko~l'n kilTrl',·aih1eluja häkellyt1ä, ·än
t:irkasti j:i paukuui , ·o ito n lukemin 21 -23.
2 1· 13. 2 1· 15. Pn5 siir[:·i samalla 3-2 •jo h·
toon.
- :-.teillä ova1 kl-Skinäst:I 011elu1 ml·nnc-e1 tän ä sy~·ynä 1asan 2-2. i\lulla on sellaine n fiilis. että jos vain kl'Ski[:·n kunnolla,
niin p,·styn kyllä 011amaan Ikosen, Tuo mo·
la af\'ioi finaalin jälkl'en.
Tuo mo lan sana piti kutinsa myös pari
viikko a myö hemmin, kun Ikonen ,·o itti
TO P- 1O:n ja nousi syksyn lista ykkö se ksi.
\'anha ko nkari kärsi ainoan tappionsa juuri
Tuo mo lalle_
Kun Ari-J\latli Koskinen lö i h e ti perään
Koo\ ·ee:n Henri Södi:rströmi n suo raan
kahdessa erässä. PT7 5 oli enäii yhden voiton päässä Suo men mes1aruudes1a.
Si11en alkoi KooVei::n 1akaa-ajo. Ikonen
paikkasi , ·irhet:nsä lrö mällä vaisuhkon Pasi
\'alastin 2·0. minkä jälkeen Pyykkö kukisli
Koskisen niinikään kahdessa erässä ja 1a~ ini 1ilameen numeroihin 4- 4.
Tuo mo lan ja Söderströmi n välin<:n rat·
kai~uo11clu kä)t iin yl11ä paljon pelaajien
pää koppil'n sisällä kuin pöydän äärellä.
Tuomola hermo ili piirun verran vähemmän ja vi:i 011clun luvuin 17·2 1, 21 - 16.

Cup·me~taru us oli \'alastilll' cnsimm:ii ·
nl'll laa1uaan. Enn<:~tään hänen palkin!okaa·
pissaan o, ·a1 mieste n kaksin· ja ndinpdin
~dd ml's taruussarjan kultami1ali1.
- Ny1 multa puuttuu <:niiii sek,mclinpl'·
Iin SM-kulta. Kun (sisko ) Milla saa kiill·nsii
kumoo n. hoidl'taan sekin pois. Valasti lupa·
si.
Ncljiis J..'Ullami1ali ojennl'lliin finaalin aikana vaihwpi:nkil l:i isluni:dll' Anlli Jokisel·
ll'.
Karjaan BF· 78 ja hclsinkiläinl' n S1iga vei·
\'äl pronssimilal it. Stiga hävisi semifinaalis·
sa KooVc:dll' z.; . To isl·ssa \'älil'rässii kar·
jaalaisel jäiviil tulevia mestareita vas1aan
lumilukemiin 0· ; .
Alkukierrosl<:n jiinnillä\'in peli oli kiis1a11a S1igan ja TIP-70 :n \'älinl'n neljiinnesfinaali. Tikkurila oli jo valn·asli mitalissa
kiinni, kun tilann<: oli + -i ja Kimmo Joki·
nen johti pää1iiskampp ailun kolma11a e rä:i
Pelri Heinosta \'as1a.111 18·9 . l'ale kui11:nkin
kiemurtdi s1igalais1m iloksi rnilloon jat·
kopallo illa 2 7- 2;.
SM-,·iiko nlopun suurimpien julkkiksiin
lukeu1ui kiis1a11a i\lBF:n Jon Eriksson. Yli·
tuomari Pekka Nil'minl'n haki Erikssonin
pois pöydän äiirellä, kun 1ilanne i\lllF:n ja
1-J UT:n \'älisessii l'nsimmfösen kierroksl'n
ollclussa o li + -i ja Kari Saarinl'n jolni ra1kaisupclin avaus<:riiä 7· ➔. Kl'skeyryksr n syy
oli s<:. ettii koko ikänsii Suomessa asunul
Eriksson on Ruo1sin kansalainl'n - misl:i
Ni<:minen sai linlon , ·asta hi<:man l'nnl'n
ensimm:iis<:n kierroksen pää11ymis1ä.

maaj<>ukkut'l'~~a
- lfarjoillell'll n) kyää n m ää ,·ain ~,, .
lo in kun huvillaa. jott·n ei vo i o lla muul J
kuin tn ty\'äinl'll. Pia i\l:i lmlKrg sanoi.
Espoo -2000 ja l'ui~tolan Pyry 011iva1
naisten kisassa pronssia.
Porvoon Mara1<>nin Linda W\ ·d,~triim ja
Kilty Lindroos ,·oi11i,·a1 ka hden 1-y1iin , ·oi ·
min naisjuniorl·id l'n joukku<:finaa lissa
E.spoo· 2000:n 5· 3. KoKu ja TI P-70 nappa·
sival pronssimi1ali1.
\h·c kslriim o lli w isen kuhami1alinsa Tu·
To:n Piri1a Tallarin kanssa nais juniordtkn
nelinpelissä.

A-luokall a verinen loppu
Mil'Slen kaksinpdin A· luokan ykköseksi ~ijoitl'IIU Kl'mpdt:l'n l'yrinnö n Tomi Jiin-cn·
pään ,-ei Suoml'n ml·starumkn han·inaisd·
la lavalla. Hän oli voillanut finaalissa Aarnl'
Kyläkallio la vas1aan a,·aust-rän :! 1· 1 1 ja
johti toista 18· l .t kun Kr liikallio iski kiim menensii pöydän rt'unaan ja joului po likli·
nikall<:.
- Olin jo niin pahasti alla. t·llci minulla
olisi nrnull'nkaan l'näii o llu1 saumaa ,·o il·
10011. Kyläkallio 1unn11s1i katsomassa kiisi
1ika1111na.
Semifinaaldssa Järn-npiiii oli pudollanut
Wl'g:111 Ris10 Tujulan puhtaasli 2-0 ja Kylii·
kallio fil lT:n Jani l llriaisrn 2· 1.
A·luokan s11urimma1 y llä1ykst·1 km·11iin
ko l111:111ndla kil'rroksl'lla. kun kakkossijo ill'IIU i\lika Oksman pu!O~i Olli Oksalll' ja
kolmamll'ksi ~ijo itl'llu l'l·tri Jo kela 16 -rno·
tiaallc To m Lundströ milk.

2 1· 19.
- l lcnri leki e nemmän virhei1ä, ainakin
toinen i:rä 1uli minulle sen ansiosta. Koi·
manni:ssa i:rässä hermo ilivat molcmmal.
Tuomola kileylli.

Valastin ensimäin en
cup-mest aruus
l'a~i Valasti oli JYJ'75:n IOinen voimahahmo.
Valasti rnilli Sii<.krstriimi n ja Pyykiin, jola
vastaan pelatessaan hän kävi kanvl'esissa
nl'niiveri:nvu odon lakia. Muulanun minuu·
Iin tauon jälkl'e n Valasti nousi jaloilleen ja
vei luppo neniissä voi!on erin 2-1 .
- Mulla ei ole ikinii ennen vuotanlll
\Trla nenäs1ä 011clun aikana. Ehkä se johtui
~iilä, <:lten ollut syönyt mit:iän koko päivänä. \/alasti arYdi.

Plt1 (olk.) jt1 l .c•11t1 tlt<1/111be1~ l'(lfkalsi1,t1I j1111kk1wk11//m1 Karj,w//e.

]14kkt1 //ei11011<'11

EuroClass

Boeing 767

Suomalaisen
liikematkustajan valinta
Den finländska
affärsresenärens vai

SAS

The Businessman·s Airline
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MIESTEN EUROOP PA-LIIGA

turnaus Luxemb urgissa

-

Miesten Eurooppa-liigan 11-divisoona pelattiin tällä kaudella kokonaan tumausmuotoise na 7 .-8.11 . linuksen, Pasin ja Akin muodostaman joukkueen kanssa samaan alkulohkoon oli arvottu
Skotlanti, Slovenia ja Sveitsi. Toisessa alkulohkossa kamppailivat
Kreikka, Kroatia, Portugali ja isäntämaa Luxemburg. Otteluohjelma oli varsin rankka. sillä ensimmäisenä pelipäivänä pelattiin
kaikki kolme alkulohkon ottelua ja lopulliset kaksi sijoituspeliä
kamppailtiin toisena pelipäivänä.
AJl..-ulohko mme e nsimmäisessä ottelussa
rnit imme Skotlannin ilman vaikeuksia suo•
raan 4·0, mutta hä\·isimme toisessa ottdus•
samme Linuksen ja Pa.,;in voitoista huoli·
matta Slovenialle 2-4. Alkulohko mme vii•
meiscn ottelun ylivoimaine n 4-0 -voitto
Sveitsistä varmisti meille kuitenkin loh•
kommc to iS<:n sijan ja p ää,;yn semifinaaliin
Kreikkaa va.5taan taistele maan paika.,;ta
nousupelissä !· divisioonaan.
Kreikka-ottelu oli kauttaaltaan pöytäten·
nistä parhaimmillaan. Heti ensimmäisessä
ottelussa Pa.5i pelasi tod ella kansainvälistä
peliä rni ttaen romanialaiS1>-yntyiscn ja
maailmanlistalla sijalla 40 olevan Calin

Krt·angan 2· 1. Seuraavassa ottelussa Linus
lisäsi johtoamme kukistamalla Kreikan
joukkuee n ainoan syntyperäisen kansalai·
sen John Vladinosin suoraan 2·0. Romani·
lais.,;yn tyine n puolustuspelaaja Daniel Cio·
ea tasoitti ottdua lyömällä Akin, mutta ne·
linpelissä Linus ja Aki kasvattivat johtom·
me 3· 1:cen. Tämä johto ei ikävä kyllä kui·
tcnkaan riittän yt, sillä kolme viimeistä kak·
sinpeliä kääntyivät kaikki todella tiukan
taistc:lun jälkeen "kreikkalaisille", jotka pää·
sivät näinollen re ilusti yli kolmen tunnin
ta istelun jälkeen pelaamaan no ususta 1·
divisioonaan Kroatiaa vastaan.
Viimdscssä ja periaattees.,;a täysin me rki·

tyksetliirnäss!i ottdussamme hävisimme
fiilleen Slon·ni.1lle 1· 4 Pasin llltK.lcssa ai•
noan l'oillommt·. Nousuolldussa Kroatia
k;länsi Surhekin ja l'rimo radn johdolla al·
kulo hkorappion Kreilrnlk selväk.,;t voitoksi
ja no u~i n;iin e m i kautk k$i !-divisioonaan.
Mielestäni kaikki pojat pelasivat l.u xemhurgis.,;a kykyjmsä mukaan hyvin ja jaksoi·
vat yrillä;i kaikkt· nsa viimeisiä Slovenia·
ottelua lukuunottamalla. Tämä oli siinäkin
mie k ss;i kiitettävä suoritus, e ttii ennen
Luxemhurgin viikonloppua po jat olivat lta·
lian avoim issa mestaruu~kilpailuissa ja
Sveitsissä leirillä yhtä mittaa lähes kak.~i
viikkoa. 1-licm,m paremmalla onne lla myös
Kreikka o lisi kaatunut eikä Kroariakaan oli·
si ollut ollenkaan mahdoton vastustaja. sillä
esimerkiksi Surbek o n mielestäni nykykun·
nossaan tiiysin poikien voite ttavissa.
Sinälfään tumausmuotoinen pclisysteemi
on liigan tällä tasolla erino mainen, sillä yh·
den matkan kustannuk.~illa saadaan paljon
otteluita ja samalla matkalla voidaan toden·
näköisesti kilpailla/leirillä myös jos.'>akin
muualla Imin liigapaikkakunnalla. Ehkä pa·
rannusta o lisi kuitenkin se, että ainakin
no ususta kamppailevie n maiden jatko -otre·
lut pela11aisiin erillisenä tumaukscna ja
näin saataisiin suhteellisen pienin lisäkus·
tannuksin hieman inhimillisempi ja pelaa·
jille hyödyllisempi ottcluohjelma.
MikaPyyllkö

Suomen Pöytätennisliitt o järjestää yhdessä Matka-Forum Oy :n kanssa

MM-KISAMATKAN GÖTEBORGIIN
19.5-25.5.1993
OHJELMA
19.5
20.S
20-24.S
24.S
25.5

S.l, Express Helsinki-Turku 16.45
Sitia Serenode Turku-Tukholma 20.00
St1jo Express Tukholmo-Göteborg 07.30
Saapuminen Göteborgiin n.15.00
Majoitus hotelli Scondi< Backodolisso
Göteborgissa
S.1jo Express Göteborg-Tukholma 10.45
Silja Korneval Tukholma-Turku 20.00
S.1jo Express Turku-Helsinki 08.30

VARAUKSET JA LISÄTIETOJA!

HINTA /HENKILÖ
Lähtö Helsingistä Mk 1.764:-/lllö (2-h-hytissii/2-h-huoneesso)
Mk 2.448:-Jlilö 0-h:fiytissö /1-b-huoneesso) .
Lähtö Turusta Mk 1.662:-/lllö (2-M,ytissö/ 2-h-huoneessa)
Mk 2.346:-Jlilö 0-h-hytissö/ 1-b-huoneessa)

.

HINTAAN SISÄLM
S~jo Exprm-bussikuljetus Tukholma-.Göteborg- Tukholma,

Helsingistä löhhjöille tisöksi Helsinki~Turku-Helsinki.
loivomatko Turku-Tukholma-Turku, Turisti 11/C-luokossa
Hoteln ScomtK Bockodolisso neljä yöiö oomioisineen

Matka-Forum Oy/Sari Salmela ja. Tuija. Tervamaa

Yrjönkatu 23 B, Forum Kukontori, 00100 HKI puh. 90~7001,fia 90-607 960
KISALIPPUTILAU KSET: Suomen Pöytätennisliitto puh~90~158 2204

SILJA LINEil_
.
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KILPAILUKALENTERI KEVÄT 1993
MAALISKUU
4

6
6
6-7

7
13- 14
20

20- 21
21
25
27
27

27

27-28

28
28

Play-off. semi M
Play-off . semi M . N
JysRy. Vaa1akosk1
Yhd.henk.: Re1JO Hämäläinen
94 1-262322 k
Tapanilan Erä, Helsinki
Yhd.henk.: Jamio Siekkinen
90-6821097
Play-off, sem1M vara
Henkilök oht. SM. (Wega).
Helsinki
P1Py, Pieksämäki
Yhd.henk .: Jari Kohvakka
958-13957 k. 958-2854 0 t
Juniori SM, (YNM), Ylikiiminki
SPTL. Helsinki. "Pinnacle"
Play-off, fin M
Play-off, fin M, N
MBF, Helsinki, "Art Cup"
Yhd .henk.: Peter Eriksson
90-442328 k
KeU, Kerimäki
Yhd.henk .: Raimo Honkanen
957-544909
OPT-86, Oulu, "Superkisat"
GP
Yhd.henk .: Kaiho Ruokamo
981-541825 k, 981 -251815 t
Play-off, fin M vara
SeSi, Seinäjoki
Yhd.henk .: Jukka Kalliokoski
964-4235013

HUHTIKUU
3

3

3- 4
4

11

11 - 12

17

17-18

18

23- 25
24

TOUKOKUU
8
9
8-9

11-23

Katsaus

juniorimaajoukkuetoimi ntaan
Juniorima ajoukkue o n lt:ireillyt ahkerasti
kerran kuussa. Ryhmään kuuluu tällä kau•
d d la J 6 pelaajaa, jo ista tyttöjä kuusi. Ta·
\'Oilleet o n asete ttu \'Uo sille .9;.94 PM· ja
J EM ·kilpailuih in. Ryhmään kuuluu ~iis
myös pelaajia, joid e n ei o le teta noust:van
vielä t:nsi kesänä ku ntt:sen, vaan heidän
kohdallaa n tähtäi n o n kauempan a.
Jotta taso le ireillä o lisi paras mah<.lo lli ·
m:n, on leireille p yyde tt y ns. väliinputoaja!
d i junnuluok asta sen iori~arjaan siiri yneet
( mm. Manu Karjalaine n, Risto Tujula, Elisa
Surakka, Tero T amminen . Simo Kuutti).
T ämä systeemi on o llut h yvä va nhe mmilll'
pelaajille, jotka ovat pääs.~ect mukaa n trce·
naamaan ja samalla junnu! ovat saaneet te ·
hokasta sparrausvastusta.
Maajo ukkuetoim innassa o n näiden kah·
<.Ien vuo den aikana, jonka allekirjoit ta nut
o n o llut mukana, tapahtunu t paljo n ja tui ·
lut mieleen paljo n muuto ksia kaipaavia
JO

Star. Helsinki
Yhd.henk.: Arto Luukkainen
90-349454 1 k. 90-4553500 t
Uudenma an piiri, Kerava "Jokamieskilpailut"
Yhd.henk .: Rauno Karppinen
90-2941836 k
Sarjaviikonloppu
ToTe. Helsinki, "Kultamalja"
Yhd.henk.: Pentti Niukkanen
90-8799716
KK-V, Kerava
Yhd.henk .: Jarmo Saarinen
90-27177670
TuKa, Turku
Yhd.henk. : Pentti Päivärinta
921 -2433028
KEPTS, KEMI
Yhd.henk .: Asko Virtasalo
9698-3231 1
HUT, Hyvinkää , "JUIC-Tournament"
Yhd.henk.: Reijo Siven
914-16324
KemPy, Kempele
Yhd.henk.: Pentti Björn
981-3162325 t
Koululaisten mest.kilpailut,
Oulu
GP-finaali, TOP-10 N

SPTL jun. kevätkatsastus
Mestaruussarjakarsinnat
Vana, Kokkola, "Kokkola
TOP-Spin "
Yhd.henk .: Martti Kokko
968-311759
MM-kisat, Göteborg

asioita. Jolla junio rimaajoukkuevalme nnus
to imisi vuoden jokaisena päiviinä, tulisi pa·
nostaa seuravalm entajien koulutuks een.
Ko ulute tut valme ntajat vastaisiva t junnuil·
le te hdyistä ohjelmist a ja valvoisivat niiden
to te uuamista. O ngelmia o n esiintynyt , kun
ryhmään ku ulu valle junnulle on tehty
esim. peruskun tokaud en ohjelma, jota pi·
täisi aina leirie n välillä noudattaa , mutta
kontrolin puuttuessa o n tehdystä o hjelmas·
ta helppo poiketa tai luistaa kokonaan . Seu·
ra· tai he nkilöko htaisen valmentajan vai·
vonta ja yhteistyö olisi välttämätö ntä. Jo tta
tämänkalt ainen yhtcistyii sujuisi, tulisi ke n•
tällä toimivien valme n tajien käyd ä ainakin
Nuo ri Suomi -ohjaaja -ku rssi ( miel. myiis
B-lajiosa, joka antaa enemmän t ietoa fyysi•
st:stä harjo ittelusta ).
l'iiytäte nnis o n Suomessa todella sur·
keassa jamassa - ja siellä se p ysyykin ellei
vihdo inkin ryhdytä puhaltamaan yhteen
hiilee n. Nuorisova lmc nnu k.~een satsaamalla
luo mme tukevan "kivijalan", jolle o n hyvä
ryhtyä "rakentamaa n" pidcmm:ilfä liihtiii ·
mellä - tavo ittn ·na mo nipuoliset , taidokkaat ja he nkisesti vah vat se nioripelaajat.
To mmi N)'IIIIU/

Suom i ja Viro
tasas ivat voito t
maao ttelus sa
5 110 1111•11 JJi~rtilte1111/s,,111t1Jo11kk11e ,,fe_
l'lllfl Tll/fllllli lSSll}U11/11k1111ssr, , S 110 111/
,,0 1111 miesten mtwotte l,m 4-2 Jt1 naisissa Viro ofl 3·2•t111merolt1 /Jflrempt.
Talllt1t1 Op e11-t11nu111ksessr, Jmufustl
5110ml 1;otttomm mleste11jo11kk11ek1tpall11s.~r,Jt1 pari Llt111s Er lksso11/Akl
Kot1tt1lt1 11efl11pelissii.
!'luo nu:a l'<.lust ivat mieste n maaottd ussa Aki
Ko ntala. Mika Riisilne n, Manu karjalaine n ja
vain nelinpd lin osallistun ut Linus Eri ksson.
Viron jo ukkue o li tällä kertaa vars in varamie hine n - e ri syist;i puuttuivat Igor Solopov. Dmitri 1.ett, Elmo Kivits ja Rein Lin<.1miie.
Tulikaste en scnio ritasolla saivat sekä Mika e ttii Manu. Kumpikin hävisi c nsimmäi·
sen ottdunsa - Mika tasapäisen kamppai•
Jun Taago Puntsolle ja Man u sclvänum eroisemmin Andrus Kivaksclk . Aki voitti Hei·
no Kruuseme ntin ja Puntson 2·0 sekä Li·
nukse n kanssa nd inpe lissä samat pelaajat
niin ikiiän nume ro in 2·0. Tilantees sa 3·2
ratkais i Mika maaou eluvoiton Suome lle ku·
kistamalla Kikaksen kahdesti 2 1· 10 .
Suo me n edustus naiste n maaouelu ssa oli
junioripai no tteine n. Parivaljak komme Elisa
Surakka ja Linda Weckströ m selviytyi teh·
tävästään kaikella kunnialla . Linda yllätti
voillamalla e nsimmäis essä o u elussa Pille
Hiiun ja yhdessä Elisan kanssa nelinpelissä
parin Mari Kuusmaa/Katrin Marks. Elisa pe·
lasi tasapäisesti I'ille Hiiua vastaan h iivite n
täpärästi molemma t e rät.. Kokenut Katrin
Marks e i ollut yllätettäv issä ja han r.itkaisi
ottelun voillamalla molemmat kaksinpel in·
sä.

Kaksi voittoa Tallinn Openissa
Maaottelu n jälkeen pelauiin samassa
Flo ra- hallissa kaksipäiväine n Tallinn
O pe n-turnaus , johon osallistui pc:laajia
myös Venäjältä, Latviasta ja Lie ttuasta.
Mieste n jo ukkuekilp ailussa puo lusti Suo·
mi viimevuo tista voitto aan kukistama lla
kaikki vastustaja nsa numeroin 3·0. Nais·
jo ukkueem me taas hävisi e nsimmäis ellä
kie rroksella Viron junioriyh<.listc:lmälle ncl·
jän tiukan o llelun jälkeen.
Henkilöko hta isissa luo kissa tuli miesten
nelinpelissä kaksoivoi tto Suomeen . l.inus ja
Aki puo lustivat voittoaan viime vuod elta
e rföikäiin häviäm ättä. Mika ja Manu yll:itti·
viii positiivis esti kukistama lla t iukoissa koi·
me n erän o u eluissa vi rolaisparin Kruusc·
ment/Pun tso ja pietarilais ct Brai nin/l'l'.lrnv.
Miesten kaksinpel issii eteni Linus aina
lo ppuo tteluun saakka 2·0 -voitoin. Siinä o li
Jevgeni Urainin kuitenkin tiilfä kertaa pa·
rcmpi luke min 2 1· 14 ko lmannt:ssa e r:iss:i.
Viime vuode n vo ittaja Aki hä,·isi ncl jiinncs·
välieriissä pietarilais elle Alexande r Savt'lje·
ville erin 2· 1.
Erik Blfeldt

TUOMASKARKAMO
MINIMESTARI
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( \J)

50. Kai Karlsso n Esr>oo 2000
5 1.Jarno Pdlo\'.tk o PT-tc:1111
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35. Tornijän cnpää Kl·mPy

(.11 )
( 5,1)

.1t·I. Aarn,· " yläkaJlio ~ •cg.-1
~5. Jl.'n!i- \X\·ck.~lri>m Mar.uon
,>(1 Kari Saarinen I ILIT
57. Jani Utriaine n H LIT

( 29)
(26)
(92)
(1- )
(2H)

(-19)
(; 1)

ULKOMAALAISET
.rn.Jl.'VAt·ni Br:1inin W<.·ga
12n. 1:11110 Kivi1s 111·. 7i
l 2C Hdn l.lndmik· l'T· 7~
l(,B. Amkrs IHil,·nius TuK;1
! ➔ 11 . Taµe PunLso Tll'· 70
.'\ l ll Marck Vi~kman PT· team

51 C. Aldl"l'i S;m •kin Jo Pi
i 31lJ;111u!<I Allikoja Mar:non

S2B. Anni Komulai nen I.PTS

➔8
➔9

Christer Malmbe rg llf· 78
Juha Hn 'ppä E>poo 21KJO

50. Marko Kairincn TuKa

; 1. Ttro Tammin en Wc:ga
52. Hannu Hyyppä Esp<x1 20(J(J
53. Hfun N1·bcrg EPT
5 ➔ . Vilk Lappi S1ig;i
55. ChriMian Mall.SSOn UF· 7H
56 Tnm l.und,tri im TII'· 70
;-. P;ml vo n 1-k iroth E.<ipoo 2000

58. Roµcr Sii<krb,·rg IJI'. 78

5Y.Jarno IKIHone n HUT
(~J. Harri Sas.,,i KK-\1
61.Jukl oJulin KK·\I
62. Milo Ok>man LPT S
6 .t Petri Jokela PT· leam
64. \ 'e,a Lappi Slig;i
65. Sami SuralcJGt Tll'· 70
(,<,. Anui Kulmala l'T· tcam
67. Markku Kähkiim:n K,·nll'y

6H. Pekka ÅJ:JTn lll'l'·H<,

69. T,·ro Pen1tilä TuTo
-o. (;u y Dahlq ,,isl 111'- 7R
7 1. Sami ,\ lykkiinm T11'· 70
72.Jouk o 1\likkola W,·w,
- .t Markku Malo T-Erä
7-1. To mmi l laka TuTo

75. Timo Terho MllF
i<,. Vilk Varpu la T II' · 70
77. 1-1:innu Sihvo S1iga
78.Juliu~ Muincm ,·n TII'· 70

i9. KyiiMi Kurunmäki

w,·,c,

RO. T;tblo S;irkola ~18F

H1. Kari l'artant·n TOl'·HO
H2. St·ppo Rdman KJ<•V
Hl H1am-M arkus K;irb,scm TuK:1

H 1. Pekka ~iho MPS

(R6)
(90)
(59)
(- )
(46)

('i2)
( 77)
( -18)
(2;)
( 78)
(-)

l )JoniA alloncn

X. Tommi Haka TuTo
9. Timo 'frrho MBF
10. Villt· Varpu I:t TI P· 70

l ·1. Marko Savolainen l laTl'

15. Mikko Anderso n Nul'S
16. Tuukka K.1panrn E.<p<K> 2000
17. Putte C.refucrg EPT

22. Mikko Broman lmVo

2:\. Eero Aho l'I'- 7 5

(-)

2~. Jona$ tundslrö m Kc,Ku
2fr Akx Sd1auman M BF

27.J:takko Vah on,·n TuK:1
28. Yrjli Juola OPT·H6

{-)

MIESJUNIORJT ALLE 13 VUOTIA

MIESJUNIORJT ALLE 15 VUOTIA

l •I . Samuli M~rj:1m!iki TuK;1

15. Aki Järvrnpi i:I Kl'tnl'y
lt, ~ami Firouz· Far<l P!-ol nto
1; , Ari l lolopainl'n ( >PT,H(,

(9RJ

18.J:trkk o l" iho ( Wr-H(1

(-)

19. 'J\·nnu Tiainen Kd J

(51)

20. !'tami l luuhk:i KuvKu

( .f)
( 16)
( 17)
(27)

(

( 17)
( 18 )

~-Samppa Sumbtrlh11 Vana
6. Juha K!irn:i YNM
7. O lli ,\larjamä ki TuKa
H. Kalll- Korpink mi 1111\/0
10. Calk l.im.lnH•~ :\larJton
1 1. Jarmo 1-ldkkine n YNM
12. Sampo J'ulkkinc n Kd r

1,1. O»i l'd1o l:o TIP· i O

(26)
(29)

l -1.Jari Vuorim.:n TIP· -o
1) . Patrit:k P:llm~rl' n IU:· 78
1(,. S:1111i Roppnnl·n TIP•'"'0
17. Tn nimi SjClhc.:rJ.: Tui,,,

(2-l)
( 19 )

18 i\l 1kko K.;1ll io \1:111:1
19. likka Scpp:i l'or-8~

( 1.1 )

(-)

21). I IL·nri Sah,k:1n nd TuKa

(211 )

2 1. Vilk Ylil:ilo TIP·'711

(-)

l.2. \lilk S:11nmall:dlli \':111;1

( -)

l :\. M Ncn1111,·11 T· Er1j

(20)
(.10)

2·1 Jouni KoiMirH.:n YNi\l

(-)
(-)
(-)

U, lk11ri Pdkcml'n YNM
27. \ldi-l'd ka llan1 .1 TII'· - o
2H Bjllrn ~iidl'fhlo m MBF
29 Kimmo 11:im!il!ii nl·n \ ':1rT.1

(-)

;\O. Anlloni U:hlo V.1rT:1

(- )

➔)

1. Aki Järvmp:iä Kl'rnl')•
2. Teemu Tiain,·n K,·U
.i . fa•ro Malinen K,·U
-t. Anni W:1ri~ KeU

9. Sami Kar~ik:1!<1 V,·Vi

10. i\lirko lläyri1w11 Wq.t:1

(-)
( 10 )
( 22 )
(- )

(-)

11. J:onnc Olllk:oin m Nul'S
t l . Tohi:t, Sim11IJ T!t.h1i
1.t Simon Svan Kc 1K11

(- )

(- )

(-)

(29)
(-)
( -)

<,, Toni S:111<.ldl fYf. 75
7. Am..lre:Llt l.indqvis t MHF
8. Jarkko Kauppila Wt·µ:1
9.J:111ne Vuorlnl' n Tu~1

(- )

l 9 . Max llahl Mlll'

(- )

(-12)

(50)
('\5)

2•1. Eero MalinL·n Keli

(- J
(- /

.'\O. Tcrc) 1\latil:1inL·n JysRy

25. Mikko Asiloine n KuPT~

•I Juha Paldaniu ~ Mar:11011
5. Tommi SidorotT K,·U

( '),\)

21 . T:1pani Laurikai nen Ktl\'Ku
2.2. Tuomo Maikki LaK:1
25. M :trko llolopain ('n KU\' "U

(-)

26.J:111i Turun,·n TIP· 70

1. I'i lle \larpula TIP· 70
2. Ari llolm 1' 1'· 75
5. Eero Ah" l' f · i 5

(1()())

Juniorit:

(-)

(- )

(-)
(.I{,)
(.17)

( i ·tJ

(25)
(- )

2-i .Juha Pal<lanius f!tl:trawn

29. Lari Juhda Por·8 .\
,10. Toni Sandell l' f · 7 5

('MJ

(- )
( 2-1)
(20)

(27 )
(2R)
(- )

(5{,)
(62)
(.i2J
(.1,1)

(,l';J

( 15)
( 16)
( 9)
( 10)
( 1·1)
( 17)
(- )

2 1. Olli· \lilk l lalonrn Kul'TS

27. Tommi Si<loroff Keli

(Jl1)

( {,)

( 18)

28. Man·us Triiskclin KoKu

( 7 .1)
( 4 1)
(-)

1)

( .I J

Ut Jari Laitinen EPT
19. Akksi Sipifä JrnVo
20. Tuomo Pasanen PiPy

(-)

(.19)

1J Tuom:L~ Karkamo

2) Pasi Vala.,, i. loppuo udu 5· 2
3) Jukka Ikonen ja Aki Konlala

2 ) Jarkko Kauppila, lopp11011d11 2-1
3) Andrl'as Lindqvi st

(-)

(-)

Stiga-Minipöytä-SM
Scnioril:

( 15)

ll. Ari llolm PT•-5
13. Ari Vkrimaa YNM

(57)

(-)

5. J..;1ri Ikonen TuK:t
6. Tom Lundströ m TIP· 70
?.Jouni fk·mmin,-: TuTo

11. Bjiirn-Ma rku~ Karls.~m TuKa

(➔ 7 )

Esko lleikki11e11

( 5)

(58)
(7 1)

·H . Lari Ikonen Tu~
,..5, Simo Kuuni T IP· 70
... 6 Pekka Kolppar n: n W,·ga
.. - .Jouni fkmmin ,; TuTo

ballong illa.

(

(.H)

O lli Ok.<a KPK

(- )
(-)

t. Mika R:ts:incn KOO-VEE
2 Joni Aaltonen TuJ,j
.'\ Jani Utriaine n IIUT
•I , ~lk Päivärinta TuK:1

-f2. Kalle l'äivarim a TuKa
➔ 5.

(-)

( .1111)

MIESJUNIORJT ALLE 17 VUOTIA

Risto Pitkänen LPTS
➔ 1 Leo Ki vdä Kl'K

.19. Rh,to Tujula \X'qµ
➔O.

( -)

( 711)
{!211)

NAISET

(.15)
( -)
(4,1)
(82)
( ·10)

58. Timo Salo KPK

( 111 )

J1111iordssa a ikanaa n roppak aupalla Suomcnmt:slaruuk.~ia vit:ny1 Tuoma s ~arkar no
o n nyl myib st·nior ilawn SM-1·o illaja. Mt:slaruu~ 11111 S1iga-111inipiiyd iillii. jonka mt:~l a·
ru11ksb1a oldliin Wt:ga- 1'v!aljan yhu·yd t~,ä
rns i111111iiis 1ii kcrlaa. Loppu ollduu n kiiptsi
Pasi Valasi i, jot.t vas<aan Tuorn;L~ sai urnkoi ·
da tiiydt:I viisi 1 1 pistt:t:n n iiii.
Tapaht uman uulllus luonnt : ~ai katsom on
p11oldla aikaan jopa picnd1 kiiii vcdonl yiintiaktivitt:t:lli,1. Finaalissa nähtiin joitaki n
erilliiin nopeat empoi sia palloja , ja 1untuu
hiukan ylfättiiviiltä, t:ttii Tuomaksc:n ryst y~sii (?!) oli pelin ratkais u. llarjoi ttdusta t:i
voitan e puhua , sillii Stobt: innostu i koko
,L~iaan vasta ilmoi1 1autum is;1jan juuri umpeullle ssa. Junior i luokan voittaja Jo ni Aaltonen puoks taan viihdy tti katsom oa ja it·
sdiiin nappaa malla voiton tuo neen pisteen

25.J:1.1kk1 1 l..aak.'i4111,·n T •Er:i

( 6)

(2>)

(!9 )
( 1-1)

( 2·1)
(- )

(l2)
(- )

(2 1 J

( -)
(-)
(- )

(-)
( -)
(- )
(-)

(- )
(- )

( -)

{-)
( -)

(-)
( -)
(-)
(-)

(-1
(- 1
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Seurapäivät
12.-1 3.6.

RANKINGLISTAT 1.1.1993
lllkomaalaisct nal•tcn list.~tla:

NAISET
1. Anni l\11m11IJi11L·n I pr.,
Z.Johanna K.11111in Tu i',·
.\. Sari ~w,malJ1m:n TuT,,
➔ . l'ia ~lalml><:r)( 111'· -x
'i l.t·n:i \lalmh,:')( llf· -x
6. 1 lia 11.,c~m.111 TuT11

l)

Hll 111:onc t Rnhan-\X anli l'l'T

2)

1.111 l lh- 0 1111 El'T

.1)
(,)

(

(- )

.., ~on1a Fnr,, Tul\.a

(

-,

(

1)
)

H Mam·-1.ouS<: ~•n!! \lar:unn

( -

'J ~liia :Sn·mi TnTt·

( 1 1)

l n _larnr:i t:rit..,... H1 MIIF
11 . 1-11-a ~ur:ik~a TII'· -o
l Z. IJnda \\ i:d..-1r,,111 ~lara1on

( I H)
( H)
( •))

1.1 Piriua T21lan TuTn

( 11)
( 12)
( 19)
( 1.\\

11 lkli , it·mi l'ul',
l'i Inna \\ ali t:,p< x>Ztk)ll
16 P1rjn Allllo TclTl·
1- JnannJ ~liHh: , ·ana

(-)

(,-i

tH ~irp:, 1'. rntppin,·n n p.-o
19 <;hit• l.111dh11l111 EPT
20 lotur,t ~l:1n1, lå b-p<~1 2/k)ll

( 20 )
( -)

NAISJlTNIORIT ALLE 17•\'
1. l.ind3 \X l"ck,trl)m Mar:uun

(

2)

( 3)
( 'i)
( H)
(-)
( 13)
( 7)

2 Pirina Ta11an TuT11
~ Irina \\ ali Esp<x> 2000
➔ . Nina Malrnh<-rg llF--8
'i. h a Huotari \":ma
6. u:cna TrnkkmL·n l\d ·
- Johanna Silfrn l\ol\u
R t,;im l.indroo, MarJlon
9. ~anna Harjunpää l\ol\u
JO. So lja \ "irtani:n r~srx,o 2000
11. Tm -i: ~ylx-rg IIF· ; g
12. Terhi Savola l\oKu
13. Ka1i Oikarim·n l\ol\u
1➔ . Sa1u \ ahaluolO Espoo 2000
15. Mona \\ i:ck Espoo 2000
16. Saru ~tiu1unen TIP-70
17. Katja Ikonen TIP· 70
18. Terhi Korhont·n 1-tuKi
19. Jcona Saapunki OPT-86
20. Kirsi Jokikokko YNM

( 1➔)
( 10 )
( 16)
( 17 )
( 15)
( 19)
( -)
(- )
(-)
(- )

(-)
( -)
(-)

NAl~lllNIORtr AU.E 15.,,.
1 l'iri11 :1T.1t1 ~1ri TuTu
2 lnn;o \\ ali E.sp,-. 2111111

1 2)
(

.1)

.1 l.,•,·11:1 l') nl-k)"lll"ll 1\.-l I
t. ~nlj:1 , ·;rrnnen hp1111 2111111
c; Tm ,. N) lll'r!: llr- -x

( 7)
( '))

(, ~:uu V:1h.1l1111111 E~pt II l

11 2)

- T, rhi l\11rh11n,·n 11111\i

1 I '))
(- )

H. .lnma ~aapunki ( wr-H<,
•J. l\ir,i _l11~ik11kk,, YN,\ l
10 i'<T:t E1d~inn1 ~'" ,dl 1
11 lltTl la Ahula Tni'I'

l 2. Tt·a ~jii,1 ,·dl Tnl'Y
1.1. ~1inna Sjii,1t·Lh Tnl'.l •1. P:ii,·i l\ar-ika, Vd 1\·i
l 'i. AnnL· l'iipp<> \ ·arTa
l 6. l;mra Ldnola \\ i:)(a
, - . Sanna Ri,1ikar1:11111 TI 1'· 70
l H. Ltura VarpuJa TII'-70
19. ,\liia ll11pponi:n TIP-70
20. Ena-l.ii,.,1 lliillllll"n Tui\:,
NAISJUNIORIT ALLE 13-V.
l. Solja Virtanm l~,p<Xl 2000
2. Sa111 VahaluolO Esp<>n 2000
.I.Jmna Saapunki cwr-86
·I . Sanna Ri,1ik:irtano TIP- 70
5. l.aura Varpula TIP-70
(,. Miia Ropp<mi:n TIP- 70
7. Ena-1.iisa 1-tihuni:n TuKa
H. ~larjo Väänänen YNM
9. ~linna 1-tolopaini:n l\uvKu
10. l\ati l.aurikain,·n KuvKu
11 . Milla llis1ikartanu TIP-70
12. Mikada G:rngo Espoo 2000
1} Sa1u Karsikas Vi:h\li
l ➔ . Inka l\osoni:n l'upy
15. Monika Lindfors Esp<>o 2000
16. Tarja Aarnio Tuka
17. Elina Mäkelä YNM

( 111 )

( 211)
(-)

( l·t )
( 17 )
( 18)
(-)
(-)
( -)

( 15)
(- )

(-)
(-)

s n ir;1piii\•iitkin pii:itcltiin sii rtiiä VilTumät:1 le alku pediisestii toukoku un vil mebt:Mii
viikonlo p usla. Nyt voi todella sanoa, l'llä
koko Su omen p in~iwiii:llii o n tilaisuus tavata toisensa sp ortt isissa 1111.Tkcissii kl'siiismii
,·iikonlo p p una. Sn1rnpiiivä1 järjcstetäiin nyt
t·nslm miiisl'n knra n ja toivomml' todella
niikniimme ru nsaasti seu rojen p uhecnjohlajia. toim ihcnkiliiilä ja p u uha miehiä yhdessä. O h jdmassa on yh tl'islucntoja vai•
nll'ntajapiii vil'n kanssa ( ulkolai nen ;Lsianw nti ja ) ja lisäksi omaa infor maatiota ajankohtaisista asioista, toimintamalkja toimivist.t seuroista. palkitsemisia, yhdessäo loa
liikunnan mnkcissä jn l'. Tarkempi ohjelma
liihe te tiiiin seu roille maalis· h u h tiku ussa.
Osall istumismaks u seurapäivi lle on 280
mk.
llmoittaumisi:t kaikki in Vie rumäen ta·
pal1111 m ii n h uhtikuun loppu un mennessä'

( -~)
( .j)
( 11 )

( 5)
(12)
( I.~)
(-)
( 15)
(- )
(- )
( 1-1)
(- )
(- )
(-)

( -)
(- )

RankingLis toje n laatijat:

Arto Luukkainen:
Juha Hyyppä:

miehi:t. mii:sjunioril
naiset, naisjuniorit

(- )

HAKA TUKEE
PINGISTA
RAKENTAVASTI
••

Hakan tavoitteena on rakentaa
kaikille laadukkaita, toimivia
taloja. Vapaa-ajan vietto on
olennainen osa asumista,
miksi emme rakentaisi tiloja
myös koko kansan pelille.

HAKA

TOIMIVA TALO

12

Edulliset laadukkaat
mailarungot
Pingis-Centeristä
Hinta: 120,\

' ~~ -\
~\l:., •

,, t

.., ·H

'

c,·•~-

.,~,~.

i

\
Offensiv
Nopeus 9
Hallittavuus 7
Nopeus 8,5
Hallittavuus 7,5
p
I
N
G
I

Uudet sallitut liimat

s

C
E
N
T
E
R

Andro

Fast

I

'·

1

l ~·:.__:~

,s,-

ilt::--

PINGIS- CENTER
AUKIOLOAJAT: Arkisin 10.00-17.00
Lauantaisin suljettu

-

Schöler
, - · Micke

chöler~
-~f:: LAGKl :

·W

Universal

.·

' ,s,RUSKEASUO
KOROISTENTIE 6 A-talo,
00280 HELSINKI
Puh. 90-479 822,
Fax 90-479823
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Liittovaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja Teuvo Komulainen

Kimmo Hovin tentissä
Milloin innostui! pöytä1cnniksccn ja
mislä ~-yyslä?

Onko isä/tytär/poika-,•almc11nussuhdc
paras mahdollinen nykyoloiss;1?

Tai,,in pelai lla jo 19';0-luvulla kotikyl ä.,, äni
Piclavcllcllä. multa van,inai~o.t i kipinä puri
\'aal~-.a 19<,0 -lu nm lopulla. jolloi n kilpailu kin alkoi M:uran nimissä.

Paha mennä s:1110111aan. kun on itse ollut
~iinä suhtl-essa kainaloitaan myiiten ;1 iko inaan. Vuoden l 98'i jälkeen. jolloin lopet in
,·almennustoiminnan . olen ollut Annillekin
'\ ·ain" isä. joka on antanut henkisen -ja joskus muuallakin tuntuneen- tuen pelaami·
~clle. Annin valmennus oli lopettamiscni
jälkt·en Lyckselen pingislukion ja si ttemmin Andersin ja maajo ukkuevalmentajan
rnstuulla. Yleensä ottaen isä-lapsi-suhde
urheiluvalmennuksessa on vaikea asia. Ei
siihen ,·oi sanoa hyvä/huo no- kantaa, se riippu niin paljon ksutakin suhteesta. Vaikea
se kuitenkin on aina, ainakin jossakin vai·
heissa urheilijan uraa.

Olitko Padasjoen yrilykscn pöytälcnnisjoukon peruslaja ja miten näcl sen
kchilykscn ja lulcvais uudcn?
Tai~i se pingis rulla matkatavaroissa sidtä
\'aalasta Padasjoelle. 1..ijin kehityskaari on
pienelle maa<.rntupitäjällc tuttu: kun lajin
alucllcpanijat vä.o;~Tät. ei tal1do löytyä uusia
vetäjiä, ja niin toi minta lopahtaa. Näin Sl'
o n Padasjocllakin.

Milloin kiinnos tuit Pöytätennisliilon
toiminnasta?
Tulin 1975 lii tt o hallituksen jäseneks i, kun
pyydettiin. En sillo inkaan osannut sanoa ei.

Mikä oval mieleenpainuvimmal kokemukscsti pöytä1enniksessä?
Onhan niitä moniakin ... Yksi todella mielinpainuvimpia kokemuksia oli vuoden 1978
Kiinan-matka. Oli usko maton tunne o lla
urhe.iluhallissa. jossa oli 1 5000 kiinalaista
mustavalkoisissa asuissaan katsomossa, ulkona + 35 Ce.lsiusta. sisällä vähän enemmän ja itse !aarin ääressä naisten maajo ukkueemme valmentajana. Oli siinä tytöillä
(Monica ja Ulla) jos ko hta pojilla ja valmentajillakin hikiset paikat. Monessa mielessä.

Miten koit, kun Anni voitti Pohjoismaitten kaksinpelin mestaruuden tanskassa?
To tta kai se oli mieltä lämmittävää, eihän
niitä Pohjoisma iden mestaruuksia o le meille Suomeen tuhkat iheään tullut... Olihan
siinä pakko poksautla samppakaljaputelin
korkki kattoon. Mutta o li se hieno juttu samoissa kisoissa se naisten jo ukkuehopakin,
Sari ja Johanna pelasivat myös hyvin
Tanska-ottelun, joka oli ratkaisevan tärkeä.
Jo ukkuehopca o lisi mielestäni saanut saada
enemmäkin huomiota. Meill on hyvä joukln1e, joka vielä kehittyy.

Milen perheessäsi on suhteuduttu kilpaurheiluun?
Kyllä me kaikki olemme siitä kiinnostunei·
ta, o lemmehan kaikki pclanneetkin pingistä. No, eihän vaimo nyt niin hirveän inno
stunut ole, mutta tarvitaanhan niitä "jarrumiehiäkin". Hyvä se vaan on, että edes yhdellä on jalat maassa.
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Miten itse koit sen ollessasi maajoukkuevalmenlajana?
Enimmäkseen vaikeata se oli, isä taisi suhteessa tyttäreen vaatia liikaa, vaikkakaan sitä ei tietoisesti tehnyt, mutta nuorethan
vaistoavat sen. Ei siinä sanoja tarvita. Keski·
näisensuhteen ohella isä-lapsi- suhde o li
hankala muihin nähden. Koska o ma lapsi ei
ollut selvästi ikäisiään parempi, o li ikuinen
ongelma esim. joukkuevalinnoista tai peli·
järjestyksestä. Jälkiviisastelijoita löytyy aina
sen jälkeen kun lopputulos on selvillä ... eikä siihen aina tarvita edes puheena olevaa
suhdetta. Muiden kannalta katsoen on kysymys tietysti siitä, kuinka objektiivinen
isä-valmentaja ratkaisuissaanja tekomisissään ylipäätänsä on.

Mitä ohjeila anlaisit vastaavassa tilanteessa oleville?
Ei siihen ole hyvä sanoa muuta kuin että
yritä parhaasi, mukaan oikeudenmukainen
ja tasapuolinen sekä o maa että muita kohtaan. Riittää, että/teet parhaasi siinä, silloin
olet sovussa itsesi kanssa. Paitsi, ettii sen lisäksi sinun täytyy o lla hyvä isä lapsillesi.

Kooiko ongelmana, että Suomessa on
tällä hetkellä vain koruallinen alle
12-vuotialle pelaalle? Miten korjaisit tilanteen?
l..iji, jolla ei ole jatkuvasti uusia nuoria pelaajia, mene ttää asemansa muille laje ille.
Ongelma on sama kuin pienen maaseutu·
paikkakunnan, o nhan näitä esimerkkejii...
Lajin o n uullistuttava sisiiltä piiin, olipa kysymys pelaajista, valmentajista tai johtajista.

Miten elvyttäisit seuratoimintaa?
Mielestäni o ngelma seuratoiminnassa o n
helppoon rahaan tyytyminen; yhteiskunta

0 11 avokätisesti jakanut rahaa myiis urheiluseuroille. jotka o vat tyyty neet käyttämiiän
sen rahan - mutta ei lc.:hdii. Ticlliin p.ikkaku ntia, joilla esim. pinKiStoi rn intaa o n ollut
vain sen takia. ett;i kunta/kaupunki on antanut rahaa ja sen on ollut käytettävii. Vanha
hyvii urheilun lalkoohrnki pitäisi saalla taas
kunniaansa. Jos sitä henkeä ei seurasta liiydy, vaikea sen tulevaisuutta myiinteiscnii
on nähdä.

Miten koet liittovalluuston pitkäaikaisena puheenjohtajana urheiluksen
säästöpaperin?
Näkökulmaani o n vaikea irrottaa ammatti·
taustastani , kunnan jo htamisesta. Me erehdyimme parin viime vuosikymmenen aikana rakentamaan hyvinvointimme osittain
tyh jiin päälle ,o lcmattomiin tulo ihin, niin
kuin nyt tiedämme. Jotta selviäisimme vielä suuremmilta vaurioita. meidän on purettava se siltä osin kuin ei o le kysymys perusturvaan kuuluvasta hyvinvoinnista. Urheilu/liikunta e ivät sisälly perusturvaan, niin tärkeätä kuin se esim. terveyspolitiikan
kannalta o nkin. Urheilusta voidaanlcikata,
mutta ei sitä nollille voida ajaa. Eikä niin
tehdäkään.

Miten SPU olisi varauduttava tulevaan?
SPTL:n o n vuoden 1993 aikana, jolloin valtiolta SVUL:n kautta tuleva raha säilynee
ennallaan ( toivottavasti) ja spo nsorirahaakin vielä saadaan, alo itettava laihdutuskuuri, jotta vuonna 1994 ollaan valmiita vastaamaan haasteisiin.

Onko SVUl:nja TUL:n mahdollisesla
huippu-urheilun alasajasto ja sen siirtämisestä yhteen, lajiliittoon etua vai
haittaa?
Näen yhte isen lajiliiton lajin pelastumisen
k')'symyksenä. Vain yhteisesti lajia eteenpä·
in viemällä voimme parantaa lajin kilpailu·
kykyä muiden lajien rinnalla. Yhteinen laji·
liitto ei mielestäni uhkaa huippu-urheilua,
päinvasto in. Se mahdolistaa myös pöytä·
tenniksen edustusjoukkueiden täyspainoi·
sen harjo ittelu- ja kilp;1ilutoiminnan nykyi·
sen ajoittain risaisen ja rakoilevan yhtebty·
ön sijasta. Huippu-urheilua ei tässä maassa
alasajeta Sailaksen paperilla mutta sillä l')'l·
läkin karsitaan päiillckkäisiä o rgansiaatioirn.
jo tka sellaisenaan o vat jo nyt t;irpeettomia.

Olisiko pallolajeille eduksi, jos tennis,
squash, sulkapallo ja pöytätennis yhdistyisivät yhden kattoliiton alle?
Kaikki uude t ajatukset kannattaa tutkia en·
nenkuin hutkitaan. Tiimli ajatus o n sitii pa·
itsi mielenkiinto inen. Pallolajeillahan voisi
olla yhteistä koulutusta, valmennusta ja

Rolf Biese 75 vuotta
Suomen Pöytätennislii ton pernstajajäsen ,
pääkonsuli Rolf Bit·sc 1-fdsin~istä tiiytti 75
nmtta 14.l . 1993.
Rolf Bies<· on synt)'ll)1 Kuopiossa ja valmisrui <·konomik.~i , .. 19<13. lfrlsingin
"-auppakamarissa hiin toimi asiamid1enä ja
toimitusjohtaj ana ,·. 19-l l -1983. Vuonna
1978 hänelle.: myiinnettiin pääkonsulin arvonimi.
Rolf Uil-~l' oli sihteerinä siinä toimikunna,-;a, joka 23.2.19.~8 pidetyssä kokouksc.:ssa sai tehtäväksi laatia säänniit Suomen
Pii)1ätennislii ttoa varten. Liitto perustettiin
2➔ . 4 . 1938 ja saman rnoden lokakuun 26.
päivänä oikeusministe riö hyväksyi SPTL:n
säännöt.
Liiton puhecnjohcaj ana Rolf Biesc toimi
kausina 194 5-46 ja 1947-49, varapuheenjohtajana .1954 - 56 sekä halliruksen
jäsenenä 1938-45 ja 1950-52.
AktiiYipc.:laajana Rolf Bicsc saavutti 10
Suomen mestaruutta, m.m. kaksinpelissä v.
1945 ja 1949 .
Enne-n liiton perustamista Rolf Bicse
osallistui v. 1937 Suomen ensimmäiseen
maaotteluun Ruotsia va~taan. Hän oli v.
1949 Helsingissä mukana voittamassa Suomen ensin1mäistä pöytätennism aaottelua
Luxemburgia vastaan ja osallistui MM·
kisoihin ,·. 1949 Tukholma~sa.
Ansioistaan pöytätennikse ssä on Rolf
Bieselle myönnetty v. 1948 liiton valio- ja
kultainen ansiomerkki.
Mcrkkipäi\·än onnittelijoihin yhtyvät
Suomen Pö)1ätennislii tto ja Pöytätenniskhti.
Erik Bifeldt
miksd johtoakin ... onkos se jalkapallokin
pallo...? Mutta varottakoon tekemästä uulla
kattodintä nykyisten tilalle. Se on minun
"reunaehtoni."

Tämä11 11aJ,pulalllga,1aloku11an kuvateksti Pt-lehde11 11umerossa 4192 oli 11alltetta11cutl
1Jlrb<•ellfne11.Jot1<1 kmmla mttnleista me11tsl oikeille J1elt1t1jllle olJe...sa ku1Jt1 11udelleen.
OK-tekst/11 piti k1111l11a: Potkie11 kaksi11pell11 mitalistit. Vasemmaltt1 0111 Marjamiiki TuKn (pro11ssia), Aki Jän•e11pää KemPy (mestt1ri), Eero Mall11en (hopet1a) Ja A11ttl WarLs
(pro11ssill), molemmt1t KeU.

KADETTIPOIKIEN TOP-10 1993
Ari Holm odotetusti vaan

ei helpolla ykkönen
1-fullut \'Uodct ovat näemmä ohi myös kadcttipoikicn TOP- 10:ssä mitä tuke osanot·
tajamääriin (vuonna 1991 77 osanottajaa).
Tammikuisessa turnauksessa oli näet tällä
kertaa "vain" 39 pelaajaa, mikä merkit~ee
paluuta haman vuoden 1986 tasolle. Vanhaan tapaan erinäisten karsintavaiheiden
jälkeen I 0 parasta ratkaisivat varsinaisen
TOP-!O:n paremmuuden , mutta alemmatkin sijat luonnollisesti pelattiin selviksi.
Kahdeksan kärkisijoitettua välttivät karsintojen ensimmäisen vaiheen selviytyen suoraan 20 parhaan joukkoon.
Täysin pomminvarma a ennakkosuosikkia
ei tänä vuonna ollut. Tietysti PT75:n Ari
Holmia oli helppo veikata ykköseksi. mutta
ainakin hänen seuraka\'erinsa Eero Ahon ja
Maratonin Juha Paldaniuksen piti antaa joltinenkin vastus. TOI'- 10:een selvisi cm. sijoitettu kärkikahdeksikko, mutta Kuvansin
Kuohun Tapani Laurikainen ja Marko Holopainen joutuivat antamaan sijoituksen vastaisesti paikkansa syksyiselle nappulapoikien hopeamitalisti Eero Maliselle, KcU ja
superyllättäjä Tommi Sjöbcrgille, TuPy.
jonka sijoitus vähäisen kilpailemisen \'uok.~i
oli niinkin alhaihen kuin 29.

lleti TOP- IO:n ensimmäisellä kicrrok.~clla hallitseva nappulamcstar i KcmPy:n Aki
Järvenpää näytti, että edellä kuvatuissa ennakkokaavailuissa oli unohtunut yksi oknnainen tekijä: hän itse. Aki nujersi 2-0 Juha Paldaniuksen. joka o li loistanut viikkoa
aiemmin Por\'oon GP-kilpailuissa. Toisella
kicrrok.~clla puolestaan KeU:n Teemu Tiainen voitti kakkossijoitettu Eero Ahon eli
tulossa oli ko\'a taistelu kärkisijoista. Kolmannella kierroksella nähtiin sitten huikea
ottelu, joka oli osoittautuva koko kilpailun
finaaliksi: Ari Holm ,·astaan Aki Jär\'enpää.
Aki johti valtaosin ensimmäistä erää, mutta
Ari käänsi sen itselleen 21-19. Toisen vei
puokstaan Aki samoin numeroin. Kolmas
erä oli edelleen hurjaa vääntöä ja lopulta
Ari lopetti ottelun eduk.~een suoraan syötöllä 21-19. Jatkossa kumpikaan ei hävinnyt peliäkään, joten Ari Holmista tuli kadcttien TOP-10-mesta ri 1993 puhtaalla pelillä ja toiseksi tuli Aki Jän•enpään yhdellä
tappiolla. Kolmanneksi tullut Juha Paldanius puokstaan hävisi vain Arille ja Akillc.
Tänä vuonna yksikään osallistujista ei ollut
A-luokassa. mikä on kovin harvinaista kilpailun historiassa. Kärkikaksikko Ari & Aki
noussevat kuitenkin molemmat kevään aikana A:han, joten tilanne on kunnossa siltä
osin.
Arto L11ukkainen

Ja viimeinen kysymys. Millä keinoin
saisimme pelaajamme menestymää n
yhä kovenevilla kansainvälis illä kilpakentillä?
Tässä on ky~·ymys huipuistamme . Yhtcinn<.:
valmennustoi minta ja pelaajien toimeentulokysymykset varmaan tukvat tärkcik.-;i, niin kuin aina. Kysymys ,m nuorista ihmisistä, joiden pitäisi samanaikaises ti huppu·
urheilun ohella opiskella ammattiin tai
hankkia elantonsa tyiistä, mutta... jos pelaat
täyspäiväisest i, et opiskele tai käy tyiissä
elantosi eteen. Siis: Jostain olisi löydettävä
se rahakas sponsori, joka pistää pclimerk·
kinsä likoon pelaajiemme puolesta. Sellain<·n paikka on vapaana. Niin ctt..'i ilmoittautumisia ot<·t;tan liitoissa vastaan ...

S/>T/. allc,khjolttl c•11slmmlliste11 lllku11tajii,:;es töje11 Joukossa 27.1.-93 fliC'sopimukse11
,,altak111111alllse11 ,,1,tc•lstolml11t ,wrga11/smlllo1 1 JJc•r11slflmiseksi. Fi11lfl11tlia-wlo11 fllle·
ki,joit11stlltlls umles.m SPTL:oa etl11st/l'tll llito11 1111s1 p111Jee11jobtaja Kimmo llol'I (oik.),
1111st 11art1JJubee11jo/1t11Ja Esko ll<'ikkl11<•11 jfl lol111i111umjoblflj<l Erik Blfeldt (kanl<'rm,
takt111t1) .
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Euroopp a-liiga ITÄVALLASSA
Naisten 1-divisioona pelattiin marraskuussa 1992 8 maan turnauksena Itävallan Welsissä. Suomen alkulohkossa olivat Bulgaria, Itävalta ja Turkki. Tavoitteena oli pifästä lohkossa kahden parhaan
joukkoon ja nousukahinoihin .
Enshnmäi~t·~,ii ,111d11~~ ll;inhaa ,·:,~laan
oli alku nihkdä. kunJ,1h:mna Kaimio h:i,·bi
Alhuslinilk l ·O lOiSl'n erän yhden cr:ipal·
lon jäl_k tTn. Ykl·n~:i Joh:mna o n sclvilliin) l
läm;in lapaisi:l pt:laajal. Sari S11nmalaisn1
1asoi1cu11a lilamcc n oli ,·a1 n111ro~~a Anni
Komulainl·n ja Andrl·:1 llurg. joka oli koko
wmauk.,e n suuri yllälliijä. llän k:iyll:fä m aleriaalimailaan1'3 nittäin ldmkkaasli ha·
kirn \'älillii koko piiyd:in rptyalakilTreil:i ja
hloklTra11s1a ja tappal·n kiimmendl:i pallon
,·ähän nous1ess:1. \'iime kt·sän JEM:s.~:i hän
oli kuulemma i:nsi kerran hcrälliinyt huomiota. Annilla o li välill:i pallo pah:1sti hu·
kas.sa ja 1appio tuli sc-lvin numeroin. Tosin
Anni ei j:fänyt yksin. sillä Burg hävisi kak•
sinpt:k·istään \'ain yhden ja pt:laamistaan
nclinpt:lcistä ,·ain Johannalle ja Sarille. jotka murskasi\'at kolmannessa e rässä Burgin
ja Albustinin. Vähite llen päästiin o ttclussa
niskan päälle ja kokonaisvoitto maratonot·
telussa 1uli 4· 3 Annin YOilcttua viimeisessä
o ttelussa Albustinin.
Bulgaria 1iedcttiin ctukä1een kovaksi,
muna yllätykseen ka1soniin olevan pieniä
mahdollisuuksia. Tällä ker1aa e i kuitenkaan

(l)'M)'ll)' horjullamaan hulgarialaisla. vaan
Sarin 2.· l ,·011111 kol111ospdaajasla llralano·
,·a~la jiii ainoak~i lohdukscmme.
Olimml· kuilcnkin l11ollav:1isia jalkope·
lii:n suhl l'l'l1. silHi llulgarian voillacssa ill:1·
pdi~s:i lt:ivallan me olisimme lohkok:1kko·
~ia ,·oitolla Turkista. N:iin laskivat muutkin,
silHi ll:i\•aha-llulgaria otldun alkaessa tele·
\'isiosdostaja kertoi ltiivallan nousumah·
dollis11L1ksicn k:1riu1uneen 3·4 tappioon
Suomelle. Suomi·Turkki kulki niinkuin piti·
kin, selv:i 4-0 meille· turkkilaisten s,mkssa
yhteensä kaksi erä:i. Itävalta osoilli kuiten·
kin, että pallo on edelleen pyöreä. Se yllätti
Bulgarian 4· 3 Burgin voittaessa molemmat
kaksinpelinsä ja lisäksi nelinpelin Alhusti·
nin kanssa. Näin Bulgaria, Itävalta ja Suomi
olivat tasapistcissä kahdella voitolla ja ver·
tailus.~a jäimme kolmanneksi ja nousu·
kamppailun ulkopuolella.
Sunnuntain ja1kopclcissii voitimme 4•0
sekä Luxemburgin että Tanskan vain yhden
erän lipsahdcttua vastustajille. Tanskan lu·
paavat junio ritytöt eivät pystyneet hourjut·
lamaan meikäläisiä, kun Pia Hansenkin
( Eliasson) lepäsi 1ämän ottelun. Tanskalla

on j:llkuvastl v:1lkeuksi;1 s.1.1da paras naisis•
lo liikkn·lk, nyl oli Pia Toelhol·j Ruotsiss;1
sarjaa pelaamassa. Johanna ja Anni aselliva1
Eurooppa-liigan elu~ijalle ja j;iivät pois sar•
jakierroksilta. Ep;iilem:ill;i Tanska saa kui•
le nkin parha;m joukkueen jalkeille Gillchorgiln ja mahdollinen kohtaaminen si<:llä
tulee olemaan ankara taistelu .
Sl·mifinaall'issa llulgari:1 voilti helposti
Espanjan 4-0 j:1 Kroatia lliivallan samoin
/4·0. Finaalissa Kroatia voilli llulgarian 4. :i,
ja nousi Super·divisioonaan ensi kaudeksi.
Kakkosdivisioonaan putosivat Luxemburg
ja Turkki.
Viisi joukkueotlelua kahdessa päivässä
on rankka urakka, mutia mielekäs sekä ta•
loudelliscsti etlä kilpai luohjclman kannalla.
Toivotlavasti Eurooppa•liiga pelataan jal•
kussakin tällä tavalla, sillä palaaminen van•
haan yksittäisten ottelujen systeemiin vaarantaisi osanottomme koko liigaan.
Ltls11Järoe11J,iiii
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MARKK INOIDE N ENSIMM ÄINEN
VIRALL ISESTI HYVÄKS YTTY
MYRKY TÖN PINGISL IIMA!
MN-PINGIS NOPEA LIGHT
Tiesitkö, että 31.3.1993 jälkeen liimaaminen on sallittu
vain ITTF:n hyväksymillä myrkyttömillä liimoilla! Tämä
on tervetullut uudistus, jolloin lopetetaan pelaajille aiheutuvat terveysriskit ja samalla hajuhaitat vähenevät
huomattavissa määrin. MN-PINGIS toi ensimmäisenä
markkinoille viime syksynä myrkyttämän liiman - MNPINGIS NOPEA LIGHT:n - jo paljon ennen kuin kohu
liimojen haitoista syntyi! MN- PINGIS NOPEA LIGHT toimii yhtä hyvin, kuin muutkin tuoreliimat. Levitetään liimaa kumille vain hieman tavallista enemmän ja laitetaan kumi märkänä kiinni. Kaikkein paras efekti syntyy,
kun liimaus suoritetaan 1-2 tuntia ennen pelaamista!
0
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prngrs

MATTI NYYSSÖNEN
Rauhankatu 31 as 5 SF-20100 TURKU
Puh./Fax 921-304 563 NMT 949 821 060
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Ovh. 65,-/250 ml, 195,-/1000 ml
Tarjous: Maaliskuun ajan 59,-/250 ml, 175,-/1000 ml

Kesän päätapahtuma t Vierumäellä
Pöytätennisliitto on tehnyt sopimuksen Suomen Urheiluopiston
kanssa leirityksen ja koulutuksen keskittämisestä Vierumäelle.
Vierumäki tarjoaa entistä monipuolisemmat mahdollisuudet täysipainoisten leirien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Lajiharjoittelun lisäksi opistolla voi harrastaa tennistä (18 ulko- Ja 6
sisäkenttä), squashia ( 4), golfia (täyspitkä, 18 reikää) frisbeegolfia,
uintia joko Valkjärve~ (3-10 m hyppytorni) tai uimahaUissa, urbeilusukellusta, ratsastusta... Näiden lisäksi löytyvät tietysti normaalit kuntosalit, juoksuradat, nurmikentät jne.
Juniorileirit
Kesål..-uun juniorileirit järjestetään tällä kertaa kahtena neljän päivm jaksona 12.-15.6.
ja 16. -19.6. Suosinclemme. että ensimmäi·
scUe jak.'>Olle tulisi\'at seuroista hieman
enemmän pelanneet. He voivat päästä harjoinclemaan osittain myös juniorimaajouk1,.-uccsecn k-uulu\c;cn pelaajien kans.',a. Toiselle jak"SOlle \"Oisivat osallistua ihan vasta·
alkajat ja sellaiset juniorit, joiden pcrustekniikassa on vielä jonkin verran korjattavaa.
Tämä on kuitenkin vain suositus ja esim.
samasta seurasta seurasta tulevat kaverukset saa\'at varmasti osallistua samalle lei.rille ja jos jollekin ei käy kuin toinen ajankohdista, ei tasosuosituksen takia missään
nimessä tarvitse pois jäädä. Molemmilla leireillä muodostetaan nimittäin joka tapauksessa tasoryhmät ja jokaiselle pyritään löytämään suunnilleen samantasoiset harjoirusvastustajat ja ohjaajiakin on useampia
sparraamassa. Leiripäivät kuluvat lajiharjoittelussa, mutta myös oheisharjoittelulle
jätetään aikaa - kannattaahan opiston tarjoamia mahdolisuuksia käyttää hyväksi. Erilaiset kilpailut ja viimeisen illan rantasauna
makkaranpaistoineen kuuluvat tietysti leiriohjelmaan. Joolalta saamme varmasti joitakin yllätyksiä palkintojen muodossa.
Leirien vetäjinä tulevat toimimaan mm.
juniorimaajo ukkueen valmentajat.
Leirin hinta on 730 mk, joka sisältää täysihoidon opistolJa.
Ilmoittautumiset leireille Suomen Pöytä·
tennisliittoon, puh. 90· 1 58 2204 HUHTI·
KUUN LOPPUUN MENNESSÄ! ja mitä nopeammin soitat sen varmemmin mahdut
mukaan!

k-urssin ja lähettävät seurdvalmentajansa
koulutukseen. Tämii on paitsi koko seuran
etu myös tärkeää vetäjien motivoinnin kan·
nalta. Jokaisen kurssin jälkeen ohjaajat ja
valmentajat ovat täynnä intoa saatuaan uusia ideoita ja virikkcitii sekä kurssin vetäjiltä että muilta seurojen vetäjiltä.
Kurssin hinta on 750 mk pitäen sisällään
täysihoidon opistolla.

C-lajiosa 17.-19.6.
C-lajiosa tai toiselta nimeltään Nuori
Suomi-pöytätennisohjaajakurssi on tarkoitettu seurojen junnuohjaajille sekä myös
nuorille pelaajille itselleen. Kurssille annetaan perustiedot ja -taidot perustekniikoista, oheisharjoitteista ja harjoitusten ohjaamisesta. Tämän kurssin jälkeen voi osallistua seuravalmentajatutkintoon, B-lajiosalle.

Valmentajapäivät
Vierumäellä 12.-13.6.
Valmt'ntajapäiville on varmasti tarvetta. Jo
muutaman vuoden ajan on valmentajakoulutuksessa ollut häl )'Itävä suunta. Kursseille
t'i ole saatu tarpeeksi os,mottajia ja osa valmentajakurssll suorittaneista aktiivivalmentajlsta on turhautumassa, kun jatkokoulutusmahdollisuudet ovat ylt'iskoulutuksen varassa. Nyt yritämme pitkästä aikaa
koota toimivat valmentajat ympäri Suomen
yhtcis(:en tilaisuuteen. Valmentajapäivien
sisältii tarjoaa varmasti uusinta tietoa jokaiselle laidasta laitaan. Huippuvieras saadaan
Euroopasta eli Saksan päävalmentaja Zlatko Zordas on lähes 100 % varmuudella
tulossa alustamaan valmt'nnussystcemcistä,
joilla Saksan pelaajat ovat nousseet Euroopan ja maailmankin huipulle. Suomen maajoukkueen harjoittelusta ja omista valmennuskokemuksistaan ja -näkemyksistään kertoo Mika Pyykkö. Lisäksi Esko Heikkinen alustaa muutamista mieliaiheistaan ja
juniorivalmennuksen puoleltakin saadaan
maajoukkuevalmentajat paikalle, joten näin
varmasti saadaan kattava läpileikkaus suomalaisesta valmennuslinjasta ja nähdään
miten se poikkeaa ja ennenkaikkea mitä
opittavaa on kansainväliseltä puolelta. Voidaan taata, että osanottajat saavat paljon
kaivattuja eväitä seuravalmennukseen.
Osallistumismaksu valmentajapäiville on
300 mk ja pitää sisällään täysihoidon opis·
tolla.
Kalevi Tikka11en

KILPAILUANOMUKSET KAUDELLE
1993-94
GP-kilpailujen ja
muiden kilpailujen
kilpailuanomukset kaudelle 1993-94 o~ toimitetta~a SPf1:,:n toimistoon 16.4.1993_mennessä. Määrärajan jälkeen tulleita anomuksia eI huomI0Ida, sen sijaan s11rrot l)erustellusta ..syysta voivat olla mahdollisia. Kilpailusuunnitelmia laatiessaan seuroja kehoitetaan huomI01maan, elia tulevallakin kaudella TOP1O:n ja sen karsintojen järjestämisoikeudet ovat seurojen anottavissa ja hyödynnettävissä paikallisena
PR-tapahtumana. Myös Eurooppaliigan kotiotteluiden järjestäminen on seurojen anottavissa.
Varsinainen anomuslomake postitetaan kaikille seuroille seuratiedotteen yhteydessä.

Kilpailuvallkokunta

Valmentajakoulutus

PINNACLE 21.3.1993

8-L\JIOSA 12.-15.6.
Scuravalmentajille tarkoitettu B-lajiosa-tutkinto pitää sisällään opisto-osan lisäksi
myiis yhden viikonlopun juniorileirin +
koulutuksen syyspuo lella. Ennen syksyn
jatkokoulutusta saavat osallistujat joitakin
etäistehtäviä tehtäväkseen. Syksyn viikonlopun ajankohta ja paikka sovitaan osallistujien kesken. ll-lajiosan osallistujat pääsevät tällä kertaa hyödyntämään myös valmentajapäivicn antia, joten perusharjoittei·
dcn ja fyysisen harjoittelun lisäksi tarjotaan
lll )'ÖS uusinta valmennustietoutta maailmalta. Toivottavasti se urat hyödyntävät

Suomen Pöytätennisliitto järjestää toiminimille, virastoille ja liikkeille tarkoitetun Plnnacle-kllpailun sunnuntaina 21 .3.1993 Ruskeasuon Pöytätennlshallissa Helsingissä, alkaen klo 9.00 Pmnaclessa pelataan
Bruce Campbell Oy Lld:n lahjoittamasta kiertopalkinnosta.
. .
.
Kilpailut ovat avoimet kaikille tolminimille, virastoille ja liikkeille kautta maan. Kilpailut pelataan Corb1llon
Cup-systeemin mukaan 2-henklsin joukkuein.

Osallistumisoikeus on C-luokan ja luokattomllla pelaajilla.
Mikäli joku osallistuu kahdella tai useammalla joukkueella, on joukkueiden kokoonpano nimettävä etukäteen.
. .
-Osanotlomaksu, 150,- mk/joukkue, on suoritettava ennen kilpailupäivää Suomen Pöytätenrnsh1ton 111111e
OKO 500001 -1113.
Ilmoittautumiset puhelimitse (90-1582204) tai kirjallisesti (SPTL, Radiokatu 20. 00240 Hkij.
llmoittautumlsaika päättyy keskiviikkona 17.3.1993. Arvontaa suoritetaan torstaina 18.3.1993.
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Maaj oukk uetoi minn alla
vaativat tavoi tteet
ja tarkat suun nitelm at
Ok·n kuullut viime aikoina muutamia maajoukk uetoiminn an hyiillyllisyyttä epäileviä kommentt eja ja lukenut Piiytät{'lln is -lehdest;i toiminta·
periaatteit ani kritisoivan kirjoitube n . joten katson parhaabi selvittää
maajoukku evalmenta jana niitä niiin julkisl:sti ja omin sanoin ensimmiiis en
ja viimeisen kl:rran . En tarkoita t:illä suinkaan sitii ettcikii maajoukk uctoimintaa saisi ruotia. mutta täm;in jälkn: n en kommento i maajoukk uetoimintaa julkisesti, vaan v:L'-laan toimistani ja selvitin tekemiiini ratkaisuja
vain liillonmm e päättä\'ille elimille niillen parhaaksi katsomalla tavalla.
(Piiytätcn nisliiton hallitukse lle olen jo kertaallee n antanut käsittä;ikseni
aikajäntec ltään ja tarkkuude ltaan lajimme puitteissa ainutlaatu isen toiminta,.uun nitclman1 )

Pela!>in it-.c mic:,tcn maajoukkuc: essa ) Ii
kymmenen \lJOtt a. Tuona aikana 1ä~sä ,·al mentajan ,·ar~in epäkiilolli!>eS!,a td1tivässä
1oimi puolisen tusinaa c:ri hcnkiliiä, jois ta
eräät voisi,·a1 kalSOa n yt peiliin toimintaamme arvostellessa an ja mic:niä oman ai •
kan~ toimintas tratc:gioiden tc:hokkuutta
( 1ai niiden 1äydellistä puunumi~ta ). Useita
kertoja "suunnitelti in suuria", mutta käytännön toiminnan myiitä saatiin varsin pian
huomata, c:ttä mikään ei ole muuttunut.
Mielc:stäni maajoukkue toiminnan suurin
puute onkin ollut juuri todellinen pitkäjäntecnö myys ja puuhastdu, joka on tarjonnut varsin c:pävarman pohjan sekä pelaajien enä valmentajie n työskentelyl le:. Hieman karrikoidusti voidaan sanoa, eitä etenkin mic:hille seuraava maaottelu on ollut
tärkeämpi kuin suunnitclma llinrn valmen tautuminc:n ja jopa vuosien päähän asetet·
tu, kovaa työtä vaativa tavoite:. Kansainvälim:n pingis ei ole kuitenkaan mää vähään
aikaan ollut tämänkaltais ta amatööriurh eilua, joten meidänkin on korkc:a aika toimia
aikaiS<:mpaa ammattimai semmin. Nyt
olemmekin selkä seinää vastc:n: joko panostamme: huippupingi ksc:en aivan uudella tavalla tai jätämme: lopulliset h yvästit haaveille suomalaises ta pingisjoukku c:esta Eu roopan tai jopa maailman huipulla'
Yleisenä perustduna maajoukkuc :toiminnalle esitän lajimme kansainvälis yyden.
Pingistä pelataan joka puolella maapalloa ja
osaksi juuri tästä johtuc:n se kuuluu myös
olympialaist en lajivalikoima an. Näin ollen
en voi kuvitclla, että yksikään tällaisc:n sta·
tuksen omaava laji voi kc:hittyä ja sen harrastajamäärä kasvaa missään maassa ilman
maajoukkue tta. Maajoukkue en kautta lajille:
saadaan kansallista julkisuutta ja kansainvälisc:n toiminnan kautta solmitaan mm. monia hyödyllisiä suhteita ja ollaan c:sillä kansainvälisessä urheilutoim innassa unohtamatta myiiskään maajoukkue -c:dustusta
monc:n nuoren urhc:ilullisc:na tavoitteena.
Mic:kstäni maajoukkue on myiis meidän
pingikst:mm l' kl·ulakuva, jota voitaisiin
kiiyttä;i varsinaism kilpailutoim innan lisäk18

si aikabt:mpaa ent:mm;in myiis kansallisen
lajinlc:,·ityks cn "iskuryhmän ä"1
Mie~ten varsinaisen maajoukkue ryhmiin
muodostava t tällä hetkdlä Linus, Pasi, Juha
ja Aki (näistä pelaajista Juha on ilmoittanut
keskittyväns ä kuluvalla kaudella aika tavalla
opiskdujens a aloittamisee n, mutta on mukana toiminnassa parhaansa mukaan). Pä;itavoittc:eni on nostaa tämä ryhmä vuoden
1994 EM-ki lpailuissa miesten joukkuekilpailun (-kategoriaa n 1. kahdentoista parhaan eurooppalai sen pingismaan joukkoon.
Tavoite on erittäin kova ja hipoo rc:alistisuuden rajoja etenkin nyt, kun Euroopan
"uusjako" on synnyttänyt tai synnyttää liudan kovatasoisia pingismaita mukaan kilpailuun. Päätavoittee seemme olennaisesti
liittyvänä toisena tavoitteena minulla on
maajoukkue ryhmän kotimaan harjoittelun
tehostamine n.
Kummastaki n tavoitteestan i on keskustdtu maajoukkue toiminnan puitteissa monia kertoja aikaisemmin kin konkreettistc :n
toimenpitei den jäädessä kuitenkin suhteellisen vähäisiksi. Itse olen ratkaissut osaltaan
tätä ongelmaa pelaajille jaetulle tarkalla
kausiohjelm alla. Maajoukkue ryhmällä on
siis tiedossa jo kauden alkaessa mitä, milloin ja missä jotakin toiminnan kannalta
oleellista tapahtuu. Tämän ohjdman puil teissa olemme sopineet poikien kanssa
kauden päätapahtum at, jolloin kaikkien rulisi olla kunnossa. Muina aikoina pojat voivat keskittyä harjoitteluu n, vaikka se laski sikin hetkittäin kilpailukunt oa. Kausiohjclmaan liittyy tärkeänä osana myiis puolivuosittain tehtävä fyysisen kunnon testaus sekä
ainakin kt:rran kuukaudessa järjc:stettävä
vähintään viikonlopun mittainen harjoirusleiri, jolle: olen kutsunut ja kutsun myös
tulevaisuude ssa maajoukkuc :ryhmän ulkopuolisia pelaajia. Näiksi "sparraajiksi " pyy·
dän pdaajia, joiden motivaato ja pelitaito
riittävät kovatt:mpois c:n ja varsin raskaan
leirin HipiviemiSlTn ( nuoruus ja kehitysky·
ky ovat huomioon otetta,·ia "t;iydentävi;i "
ominaisuuks ia". Täss;i mit:lessä esim. Seiron
Matti ja Karjalaisen Manu Jot:nsuusta m ·,11

1äyltiineet p:1ikka11,a c:rinomai~,1 i.
Toi,1 ,111 vicHi kc:rran edcllisl•!,~;i l'ii) 1ä1ennb -lc:hdl·,!,;i kirjoittaman i miclipilc.:c.:n.
,. .,laajoukkuer yhmän pdaajit:n kt:,kin;iincn
l1.1rjoiltelu on aivan riittävän tehoka.-.ia hl·ilfän kc:hittymist iiän ajalc:llc:n. lk;ivä k) llä
meillä 1111 näitii pelaajia \'ain niin vähän. l't·
tii jo nnrut,rrnan lairijakson jiilkecn harjoit telu 11n muulama!,ta ~am,L,la pdaajas ta johlut:n aivan .. liian lullua ... Onhan mubtctta •
v:r. l·tt ;i !,am,11 pel,1aja1 harjoittc:kva t ja kil •
pailc:vat kt:~kcniiiin huomattavan paljon
myii~ leirien ulkopuolc:lla . Jo yk.~istään tästiikin syyMii ulkom:rinc.:n harjoittelu- ja kilpailukoskc:tu~ on aivan v;ilttämätiintä l.is,iksi on muistc:ttava, c:llä vaikka harjoillcli~immc: ja kilpaili~immc: täysin ammattimaisc:sti t:sim. yhdc:n vuoden ajan pclkä~tään
maamme: rajojt:n sisäpuolella. voisimme:
pelin luonnollisen kehittymisen ja siihc.:n
mahdollisest i tulleiden täysin uusien piirteiden sc.:kä pclityyliltää n yms. kokonaan
vieraiden pelaajien seurauksena olla seuraavissa kansainvälis issä kilpailuissa aikaisc.:mpaa scl\'ästi huonompia ( myös pudonneet ranking-sijo itukset vaikeuttaisiv at onnistumista kilpailuissa) . Olemmehan itsekin voineet nähdä kuinka voimakkaast i Euroopan ja maailman huipulle nousseet "uudet" maat kuten esim. Belgia ja Hollanti
ovat kilpailuttane et nuoria ja kehittyviä pelaajiaan koko ajan kovan harjoittelun ohessa!
Todc:lla tiukan talouden aikana on varmasti syytä kertoa hieman myös maajoukkuetoiminna n kustannuksi sta ja niiden jakautumisest a. Vuoden 1992 aikana ehdin
olla maajoukkue valmentajan a seitsemän
kuukautta ja toimin osaksi ennc:n valmcntajakauttani tehtyjen päätösten mukaisesti.
Vuoden 1992 toiminnan kustannuk.se t eivät kuitenkaan ylitä missään määrin ko.
vuoden budjettiin maajoukkut oiminnalle
varattuja summia ja näin ollen c:mme tarvitse liittohallituk sen meille myöntämää lisämääräral1aakaan. Ensi v1Joden toimintaan
olen anomll miesten maajoukkue elle
1 10.000 mk, jota pidänkin oman toimintani jatkamisen kannalta lähes "lq,nnyskysymyksenä". Tuolla summalla voimme nimit·
täin viedä läpi jotensakin riittävän valmennusohjclman , mutta tuntuvat leikkaukset
tuosta summasta vievät järkevältä toiminnalta pohjan ja saavat minut antautumaan '
Suunnitelmi eni mukaan ko. summasta ku luu noin 1/4 osa kotimaan leiritykseen ja
loput kansainvälis een kilpailutoim intaan ja
näiden matkojen yhteydessii mahdollisuu ksien mukaan tapahtm·aan yhtcisharjoit teluun ulkomaisten pelaajien kanssa.
Kiiytännön toiminnan olen suunnitellut
niin, c.:ttä casi kcv;fän aikana olemme leirillä kotimaassa yhdeksän täyuä rnorokautta
( ei pföv;fä) sekä pelaamme: helmikuussa
Tst:kkoslova kian avoimissa mestaruuski l·
pailuissa ja huhtikuussa ,·almistaudu mme
viikonloppuk ilpailuissa Tukholmass a MM·
kilpailuihin, jotka pelataan toukokuussa
C.iitehorgiss,1. Kesiin ja syksyn aikana lc:irl'ilcmmc.: kotimaassa noin 16 nrorikautta st:·
kii kilpailemme mit ii ilmeisimmin Finlandia

Opl·nin lisäk.~i kak.~is~ arnimis~a nll'Sl:I·
ruuskllpailuissa ja Euronppa-lii~,sa. Tii·
män lisäk.~i pyrimml' hyiiJyn1 ämään m;th ·
Jollisuu~ien mukaan ( suurimmak.~i osak.,i
pdaajil'n itsl'llsä kustanlamana) Tukh, 11•
man ja Sl'n lähiympärisliln harjoilus· ja kil·
pailu1olminta;t Määrälli~t':'ili kans.iim·älisiä
kilpailuja l'i ok midcstäni mis.-;ään nimcs.'iå
Jiik;t.a. jos haluammt·. l'ttä pojal todella kt··
hilrv,·ät ja o\'at kt·\'äällii 1994 huippukun·
nos~. Maammt· sijailM'<' ,·ain niin pitkiin ja
kalliin 111a1kan pää~, ii pini,tik.'t11kin J..ansain ·
,·äli~istä tapahtumista. t·ttä lukumääriilli:-t·s•
Ii nrsin vaa1ima1onkin kansaim·älincn loi·
minta aihl'Ull:&a huoma11avan suuret ku~·
1annuk.'l't.

Jlarjoit1elu on luonnolli:-t-sti pdaajil' n
kdiimmiS4:'n 1ärkt'in t·kmcntli ja järjestäi·
~inkin.critläin midclläni lukumäär'.illiscsti
enemmän ja ajalli:-t:lta kestollaan pitempiä
harjoituskircjä. jos siihen olisi minkäänlai·
sia mahdollisuuk.~ia. Pelaajien ja minun "si·
dilielämän" \'eh·oittect (l-sim. opiskelu ja
r\'ii) sekä kansallinl·n kilpailukalenteri a~et·
,;vat J..1Jitcnkin aikamoisia rajoituk.~ia. Uo
n\'kYisellän maajoukk'l.levaliokunnan pu·
h~t'~johtaja E.<;ko Heikkisen, naisten vai·
mcntaja Liisa Järvenpään ja minun maa·
joukkul'toimintaan käyrtämä täysin kor·
,·aukscton tuntimäärä on uskomattoman
suuri.) Viikot teemme ryötä tai opiskelem·
me. joten leirejä ei \'Oida järjestää muuta·
mia poikkeuksia lukuunottamatta muulloin
J..1Jin \'iikonloppuisin (pakolliset poissaolot
1öistä/oppilaitokscsta on ''sääs1ettävä" vält·
tämät1ömään kansainväliseen toimintaan).
Joka kausi pirstoutuu pelaajilla kuitenkin
I0-15 \'iikonloppua SM-sarjassa tms. pc·
laajicn seurojen kannalta "pakollisissa" kil·
pailuissa. jo1en vuoden 52 viikkoa on liian
hfa1 aika oleellisiin parannuksiin tässä
~-teessa. sillä jo nykyisellään leireilemme
käytännöllisesti katsoen kaikki nk. vapaat
"iikonloput 1
En väitä ole\'ani mikään kaikkitietävä
huippu\'almentaja enkä ehdi itsekään tehdä
kaikkea, jonka ajaudisin o levan toimintam·
me kannalta hyödyllistä. Pikemminkin py·
rin olemaan eräänlainen tien aukaisija, jotta
maajoukkuetoimintamme voisi kehittyä tu·
ll'vaisuudessa todelliseksi huippu·urheiluk·
si. Muutamat pelaajistamme ovat viime
\'Uosien aikana panostaneet täysin itsenäi·
st-sti harjoitteluun muuttamalla ulkomaille
asumaan. Tästä on saatu jo joitakin myön·
teisiä tuloksia, mutta paljon tästä panostuk·
Sl'Sta on jäänyt hyödyntämättä maajouk·
kue1oiminnan hapuilun vuoksi. Nyt p yrin·
kin siihen, crtä meillä on selvät tavoittee1
ja suunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä
tarka1 yhteiset pelisäännöt, joita kaikki
noudatta,·at. Pelaajat tietävät mitä heiltä
odotetaan ja kuinka hddän panostustaan
pyritään lukemaan - ei vain ensi viikolla
vaan myös kauempana rulevaisuudl'ssa.
MeilHi on vielä pitkä matka maailman
huippumaiden joukkoon ja pelaajilla on
paljon opittavaa todellisesta urheiluval·
mentautumisesta. Nyt pyrimme J..·uitenkin
toden tl'olla ollamaan määrätietoisia aske·
leit:1siihen suun1aan. Ei kuitenkaan riitä.

LUOKKANOSTOT
Valloluokkaan
09.1 l. l 9'J2 Utrlainc·n J:ini, UI rr
W.11.1992 Jän•cnpilä Tomi, KCTnPy
Kyläkallio Aarne. Wega
01.01.199.~ K.irlsson Kai. Espoo 2000
Hcikkint·n E.~ko, Wega
18.01.199.~ l..iiho Pekka. Ml'S
Wec.:kstriim Jens, Maraton
Kivdä Leo. KPK

LiisaJärvenpää
50 vuotta
Piiytätennik.~en naismaajoukkueen pääval·
mentaja Liisa Järvenpää Helsingistä täytti
17. 12. 1992 50 vuotta.
Liisa Järvenpää on syntynyt Hämcenlin·
nassa ja koulutukseltaan ekonomi. Päivä·
työnään Liisa on vuodesta 1972 hoitanut
sihteerin tehtäviä Hannu Paanajärven
Asianajotoimistossa. Koko pitkän ja ansiok·
kaan pclaajauransa aikana Liisa on edusta·
nut ainoastaan yhtä seuraa - helsinkiläistä
Wegaa.
Suomen mestaruuksia Liisalla on kaik·
kiaan 33, joista ensimmäiset ovat vuodelta
1960 - naisjunioreitten kaksinpeli ja jouk·
kuemestaruus - ja viimeinen vuodelta
1976 - sekanelinpelissä parinaan Maija
Nieminen.
Ansioluetteloon kuuluu yhteensä 10
kaksinpelimestaruutta (yhtä monta kuin
cdesmenneelläJannoJokisella), 10 jouk·
kuekultaa, 6 nelinpelin· ja sekanelinpelin·
voittoa sekä I juniorimestaruus. Suomea
hän on edustanut lukuisia kertoja PM· , EM·
ja MM-kisoissa.
1980-luvulta saakka hän on toiminut lii·
ton valmennustehtävissä ja tammikuusta
199 1 lähtien naismaajoukkueen pääval·
mentajana.
Ansioistaan pelaajana on Liisa saanut va·
lio· ja suurmestarimerkit. Liiton kultainen
ansiomerkki on hänelle myönnetty vuonna
1992.
Merkkipäivänään Liisa o li matkoilla. Suo·
men Pöytätennisliitto ja Pöytätennis· lehti
yhtyvät onnittelijoiden joukkoon.
Erik Bifeldt

A-luokkaan
16.11.1992 Behm Petri, Jol'i
14. 12. 1992 Suhonen Marko. Star
Eriksson Jon. MUF
0l.01.1993 Surakka Sami , TIP· 70
Söderberg Roger, BF· 78
11.01.1993 Mäkinen Timo, Lolo
l.aitinen Jari. EPT
23.01.1993 Pasanen Tuomo. PiPy
08.02. 1993 Halonen Olli· Ville, KuPTS
Eriksson Peter, Espoo 2000
8-luokkaan
02. 11 .1992
. .
09.11.1992
. .
. .
••
2000

..
Parikka Jouni, TPTS
30. 11.1992 Häyrinen Mirko, Wega
14. 12.1992 Grefberg Putte, EPT
. Lunden Kimmo, TuPy
. .
Juhela Lari, Por-83
Naula Pekka. TPTS
"
18.0 1.1993 Lindqvist Andreas, MBF
25.01.1993 Huuhka Sami, KuvKu
..
Kulo Janne, Ponsi
..
Rodriguez Jaime. Por-83
08.02.1993 Ollikainen Janne, NuPS
C-luokkaan
26.10.1992
..

02.11.1992

..
..

09.11.1992

"
..
..
..
16.11.1992
30.11.1992
,.
07.12.1992

etlä SPTL ja erityisesti sen maajoukkueva•
liokunta antaa toiminnallemme kaiken
mahdollisen tukensa, sillä tarvit~emme o n·
nistuaksemme kaikkien pingisihmisten
tuen. Minä valmentajana keskustelcn mie•
lelläni näistä asioista ja kuuntelen neuvoja.
Muistakaa kuitenkin esittäessänne mielipi·
teitänne, eitä on paljon helpompi kritisoida
ja esittää parempia toimintamalleja, kun
tietää, clll'i itse tarvitse ottaa asioista lopul·
lista \"Jstuuta sekä tehdä töitä ja vielä ker·
r:m tiiit;i ilman minkäänlaista taloudellista
korvausti 1
MikaPyykkö

Svan Simon. KoKu
Kujanpää Juhani, HP
Halavaara Kari, Vana
Goman Erkki, YNM
Puolakka Jarkko , OPT·86
Kapanen Tuukka, Espoo

..
14. 12.1992

..
18.01.1993
..

25.01.1993

..

..
. .

08.02.1993

Aho Jani, LrTU
Karsikas Sami, VehVi
Purma Kalle, Por-83
Katila Jarkko, Por-83
Helynen Antti, SiVe
Kärnä Juha. YNM
Penttilä Jani, YNM
Järvinen Sami, KK·Y
Salonen Tom, Tähti
Moilanen Jori, Por-83
Kivinen Antti, HaRi
Suominen R., PTS-60
Saikko Juha, PTS-60
Sjöberg Teemu, TuPy
Rajamäki Mikko, TuKa
Stenholm Juha, Wega
Hiltunen Tuomas, Tul<.I
Josefsson Kalle, Koo•Vee
Niemi Esa, Koo-Vee
Somppi Tee mu, Ponsi
Nurminen Mikko, Ponsi
Vepsäläinen Pauli, Nallet
Holmen Johan, KSF
Mäkelä Ilkka, EPT

Naisten A-luokkaan
30. 11.1992 Slotte Joanna, Vana

"

Nousiainen Anja, PuPy
19
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Kovac . Erik.wm 18-21. 2 1-1 6, 2 1-1-

'-<"'-:ittumaus l ,l-l4.1. 19'H Po n ·oossa

llulgaria-Suomi 4- 1

<,. kif-rros

\rungultchn ·a · Komul:aim.:n 2 1-1 2. Z 1- 1 1
\ 'i tCh4,:va • Kaimio 2 1-1 7, 2 1-1 6
Br:uamwa · Su1,mal,1inl·n 19-2 1. l. 1- 19, <,-2 1

IJlf>putilannc
1. Kroatia
2. Kreikka

:;_l..uxcmhur~
6 . Ponug-J.li

r;u('rgultclu..·va/\lih:hcva • Knmulaint·n/Kaimio 21- 15.
2 1-H
G w.:rgultdu:va • K.1imiu 2 1-1 (1. 2 1-1 7

,-\. .Slovenia
-i.Suomi

' . Sn·ir...i
R Skotlanti

lY f-TuTn
\1 :tr.llfm -llP- -n
T o T l "• l:spot ,. .?<~ ¼)

- . kierros
TuT,,-ToT1.·

c,-o

111'-- n -EPT

6 --t

~1 .tr314tn• F-,pc'°· 21)0<I

6-1

Suomi-Turkki 4-0
1.;:iimio · Ör~c 2 1-10, 19 - 2 1. 2 1-15
Suomalain1:n · ~abirli 2 1-1-L 2 1-6
K omul:1inl'll - Gcncr 2 1 - 1~- l 1 - 12
K.:.1imio/Suomalaim.·11 • Sahirli/M utlu

MAAOTTELU

Viro-Suomi

Z l-1 7

Tn T<·- TIP--0

1-6
~-6

11.12.1992. Tallinna
Miehet:
J-lciko KmUS(·nu.·nt • Aki Kontala 18 - 21. 16 - 1 1

[PT-M:arato n

2-(,

2 .kicrros
Luxemburg-Suomi 0-4

Taago Pumso • Mika Rä."änl'n 21-20. 22 - :W
Antrus Kikas • Manu Karjalainen .2 1-1 l . 2 1-1 2
Puntso/Kruuscmcm · l.inus E.riks.~m/Kom:lla 1➔ - 1 1 .

R. kierros
t-_..;;pc»o- 1000· T uTn

9. kierros
T u T o •M.1.rattm

6-1
(,. .\
6--1

TI p. -o. E., pt ,,r,.20( H')
Tofr-EPl

2 1-9. 18 - 2 1,

lkgc nwl·ltl·r • Kt1111ulainn1 15-2 1, 10-21
Pakr · Kaimio 11-2 1, 2 1- 1'1 , 20- 12
Sdunit • Suomalainl·n 11-2 1. l(l - l l
Hq.~cn wl'ttl·r/Schmir • K.aimio/Komulaincn

1'\-21
PunLSO • Ko m ala l ' - 21. 1(,- 21
Kikas · Räsänt·n 10- 2 1. Hl- 2 1
t 7 - 1. 1.

10. kierros
T u To- T l1 1 -- n

Mar-J111n-T0Tl·

1
(,-2

""1"•1-2,wkJ-El'r

(, ..

(1·

,

Runkosarjan lopputilanne:
10 10 () 0
TuTo
10 7 1 2
Mar-J.ton
TI P--11
10
1 ➔
111 ➔ 2 ➔
TuTc
H
bp<K>-2l ~>O
10
10 0
9
El' r

(,0-0H

.w

➔ R- .\4

l 'i
11
10

., ., - ➔ 'i

-12·-t9
27- 'i7
.\ 1-'\R

.\

TOP-10
M.iehet 5.12.1992, Tampere
JuJ&... lkoncn , KooVtT
2. Mika PrykkiJ. Kon\'cc:
Unu!rl Erilc,~m. MUf
<-1
f>-~• \';1la~ti. l'T -s
1. Aki Kontal.i, \\ t ·g-1

➔

1 ➔• (,
15· (,

1,\ - 9

6 Mall i ~iro. TIP· -o
~ Ari-M.111i Ko,kim.· n . l'T -::;
H Jarldo Kuljunl.thll. l''f Team
9 lknri '4M.kr~tri)m , Koo\'l'l '
10 . Mik.1 Tuomul.i , PT

17·

1

5

1.\ · 9
8 - 12
9 - 1.\
'\- 16
7- 15
(,- 17

H
7
7
<i
➔

5
2
2

Naiset 5.12.1992, Lahti
2 J11h;1nn.a K.aimio. Tuli

,,.

.-\. l'ia MJlmlwr~. KF· - x
t. l llla B~kkman. TuTo
5. l..c.·11;1 Ma.lmlx:r~. lff•- x
<, Ulanka Rohan · \\'.&n.J i, 1:1.,T
i . Ehs :t !-<u r:tl...k:t, T I p . -o

10 - 111
10 - 11
H-15

1. Anni K,,mul;,iinl·n. lY I"!-,

H I Idi Nil·mi. Pul')
9 . Pirjo A;tho. ToTt.·
10 . Linda \X1cdc., tröm. M:u-:111111

IH· q

')

',
1<1· ·

H
7

1! · 9

➔•

1<1

.\-1<,
1- IS

O tte lu s i joista S ia 6
Suomi-Tan ska 4 -0
Kaimio • Poulsc.: n 21 - 1·1. 21- 12
Komul:1inl·n · l.arst.:n 2 1-10, 21 -1 8
~uomalainl'll · Fi111u·mann 2 1-6. 2 1-7
K:1im io/Suo m al:1inl'll l..;1rsl·r\/finnl'm:11111
2-t-ll

'

2-➔

1 ➔ - l 1.

l-liiu · Sur..tkk:1 2 1- 19 . 2➔ -..!1
Mark." • \'f n·kstrtim 2 1-1 ➔ • 1 1-1 ."i
l o pputulos: Viro-Suomi 3-l

TAlLINN OPEN

l..opputilamll':
1. Kroatia
2. Bulgaria

c;, Su omi
6 . T:mska

.\. llävah:1
~- Espanja

- . l .uxl'mhur!!
H. Turkki

12-13.12.1992, Tallinna

Mieh et - 2.divisioona
7 -8.11 .92, Luxemburg

J o ukkuekilpa ilu
Naiset
Viro N-1-Suomi .\-1
Mcrjc Aa..'\ · Sur.tkka 1-- i 1. .! 1- 1-. 2 1- 19
K.:ll i Ka11:t."t · \\''l'l'kstri;m 16-2 1, .! 1- 1-. 11 -9
Aas.lK.:111:ua · Sur.1kka/\'fcd;$tröm .:! 1 -1-t . 19 - 2 1.

1. kierros
Su o mi-Skotla nli 4 - 0

A:1s • \X\·d ,sLriim 1 1-9. 2 1- 10

19-..! I

J:riksson • C l:m n·y 2 1 - l •1. l l - U

\'al:tsii · Walker 2 1- 1'i. 2 1- -i
K1,11tala · Stokl·s ..! 1- 9 . 2 1- 10
l.:rik.,~t 111/K,111tala • \'<' alkl·r/Sh )kes
21 - 16

1. 1-25.

21

-1-,.

Su o mi•Slo,•cnia 2-4
l:rik!\!\tlll . IJ.!n~a11,vi<: 2 1- 1(1. 16-2 1. 11. - 1. 1
\ 'J l.t!\t i • Sm rl·kar 2 1- 11, 2 1-R
Kontala - Kov:tc 2 1• 11., 1.-\- ll. 11-.ll
\ ";11:L,ti/Kontal.1 - Sk:1far/ lH11y:u ovk 11 - .! 1, 1.:~ -2 1,
l 'i-l l

Loppuottelu: liettua-Pietari 3-0
Mieh et
\'lro 1 • Mikkeli/Lahti 3 -1
TaaAo Puntso · Pd,ka Laiho l 1-9, 2:0 -..! l. 19-2 1
Antrus Kika., · Risto Pi1k;inl'll 2.!- .!0, .! ...! -lll
1-ll'iko Kruusl'ml·nt/Punt:,.t1 • l.;1iho 1Pi1 ldrwn .! 1- 18 .
11 - 1:;
Pumso · Pitkänn1 12-10. ..!1-1 5

Suomi 11-Viro N-1 .\-0
Rii~illl'll · Nikonoro\' IH-ll. ll- 18 , 1 1- 1.:;
K.:1rjal:tilll'll • Martin 1 1-1.:;. 2 1-8
2 1-I S.
M:trtin/ Niktmt,r,w
K:1rjal:1inl·1\/Rä:,,!il1l·n
2 1-1 9

Suomi-Svdl"ii -f- 0
l '.ri"',:,,on · ~'4..:hrd d n l l - 1 1. .l. l - 1·t
\'.tbMi · Sc.:lunid LI - 17, l 1- 1-l
Korw1l:1 · Mi1hk1halt-r l 1- 1 1, 1. t - 1.\
1: rik!\."-I III/K,1111:11;1 . S...:hmld/Sdul·idn ..!O- l.l, l. 1- ll,

Suomi 1-Viro N-11 .\ - 0
l.inus Eriks:-.,111 • Ku111t."1:-it1,· .! 1- 9 . l \-lJ
Aki Kon1al;1 · Slukm .! 1- 1:;_ 22-.!0
Erik!\St n\/K,1111:ila • K1111wt:-itw Slt1ltw !.. 1- 1l. . .? 1 -

2 1- 11

Miesten ncllnpdl
.?. kierros

2. kierros
Krdkka-Suoml ~-2
Kre1ng.1 · V.tl.~, ~! •- l l . l. 1- 1..,, l 'J -..! I
\'ltk.lino!\ • Eri"-.":,,011 U 1- l.8, 1 1-l. l

20

2 1 - 1H.

1:r ik!\!\oll • Srnn:k:1r l l - 1"7, l l - t(,
\IJ l;1sti · Km•.K l l - 1-t. IH-.l l . 17- l l

2

l opputulos: Viro-Suomi

Naiset:
Pilk lliiu · UnJa \\'t·t·k-"lrtlm 2 1- 2.°'. IR- 2 1
Katrin ~larks • Elis;1 $urakka l 1 -19. 21-1 ➔
~l;Jri Kuusmaa/Mark."i • Sur.1kb/\\- l·l·k.stri)m
1:;-2 1

l '\-21

S:1\'djl'\'. Pil·1.1riT,1hbll',
2 1- 1<,. !1 - 1Kmtl!\l'llll"llL Punl-.il,
K.1rj:1l.1i1tl·11 'Hh :inl·11
l lJ - 2:1. L!- .!O, 1. 1- 11-1

Erik.,.... m Kunt:il:1 .

l)

, ·1rt1

\ "in,

VIIUeräl
Er ik.sso n/Konlala · Husis/Vasiljcv,, l.al\'ia 2 1-'J. l 1-1 H
Kar jalaincnllUslin<·n · llrainlnll'etnl \', l'lctari 1<, - 2 1,
21-1~. 2 1-19

28- 29.11.199 2

Karj:alaincn/Ju.~1wn

1. 1- l i,

Viillcräl

l.ania-Suom l 11 3-2
Sandks VasiljC\'S · Karjalaint11 2 1-16, H-24 , l 1- 1(,
Gundars Rusis • Rwncn H- 2i. 21- 19 . 10-2 1
\ 'asilJcvs/Rusls · K.1rjalaint•n/lU.<än,·n H-l l , 2 1- U
Va,,;lj.-vs · RWncn 9-21. 21-IH. l l-1~
Rusis . K.irjalalncn l l -1 H. 21 -1 7

Suomi 1-Vlro I j-0
Ko ntala • Kiu, 25-2 ,\ , 21-l i
Erik..s.son • Kruuscmcnt 21 - 1 2, 21 - 18
f.rik,,.-,;on/Kont:ala • Kruuscmcnt/PunL<O 21 -1 1, 2 1- 1 1
Loppuottelu

Suomi 1-L.atvia 3-0
f.rilo<.scm . Vasiljcvs 21 -16, 21-9
Kontala • Ru..sis 21-19. 21-12
Eriksson/Kontata • Rus is/Vasiljcvs 21 - 1~. 2 1-1 ,1

Hcnkllökolu alsct l uokat
Naisten kaksinpeli
1. kierros
Surakka • Kalla.st. Viro 19 -21. 2 1- 19. 2 1-19
Weckström · Amheri:, Vim 21-15. 2 1-13
2. kierros
Lcssc-.'2. Pktari · Surakka 19 - 21 , 2 1-18. 2 1-1 3
Pror.as..sova. Pietari · Wec kströ m 21-12, 21-1 .i

Naisten nelinpeli
2. kierros
Protassova/Loscva
2 1-18

Surald<2/Wcckströ m

2 1-14.

Miesten kaksinpeli
1. kierros
Tal,•istc, Viro • Risto l'itkänm 21-19. 2 1- 17
Martin, Viro • l'ekka Laiho 2 1-8, 18-2 1, 2 1-16
Manu Karjalainen · Nikonorov, Viro 2 1- 15, 18-21.
23-21
2. kierros
l'e tnn', l'icrari • K.1rjalaincn 2 1-12, 21-10
Kontata • Kuznetsov, Viro 19-21 , 21-11 , 2 1-16
RJi.sänm • Kruuscmen t, Viro 2 1- 16, 2 1- 16
Eriksson • KotLisc, Viro 21 -9. 21 - 7

3. ki.e rros

1. l'T-n

Tuomola - I konen
Koskint·n - SOc.lcrstrr,m

(P Valastl. A·M Ku,kincn, M Tuumula, A Jukl •

nen )
2. KcM>•Vn- U Ikonen. M l')1·kkli, 11 S0dt'r.ctrlim, M H~5'1nen, J Lahtinrn)
.\ . IW•711 (S SiklcrhcrJ(. T JohanM<m, G Malmherg)
Sti11a (M J,ippalainen. J Nunllnja, M r:n,trllm, 1' llcl·
1. klcrro,
Jul'i
EsJMH> 2tKKJ
Sliga
HUT
Wc11a 2
TuTo
111'-70 2
lll'-78
TuK.1
KPK
LPTS

- J,-het
- l'uKa 2
- Ol'T-R<, 2
-MIII'
- n •rs 2
- KK•V
- Stlga l
-TPTS
- l'r-Tcam 2
-VNM
- Ol'T-86

-JoPi
- Espoo 2000
-HUT
- Well" 2
-TuTo
- TIP-70 2
- KPK

-1.PTS

5-11

5.,,

5·0
wu.
5-2
5·0
5- 1
5-0
5· 2

5-0
5· 1
5-1
5·2
~-1

5·0
5·2
5-0

3. kierros
Koo-Vee
Stiga
BF-78
l'T-75

- l'T·Team
-TIP-70
-Wcga
- TuK.1

5·0
5.4
5. 3

Semlfinaallt
Koo-Vee
l'T· 75

- Stiga
- BF-78

5-2
5-0

Finaali
l'T-75

- Koo-Vee

5.4

5· l

Miesten kaksinpell-70
1. V. K)'ntöal10, l'allas 21 - 15, 21 -15
2 . J. Lchrhäck. v.
3. M. Unc.lroos, v. ja 0 . Siitonen, TIP· 70

Naisten kaksinpeU-50
1. Sisko liahlllnl'n, Jokamiehet 21-1 7, 18·2 1, 2 HI
2. Galina Vcihola, Atlas
V.

Naisten kakslnpeli-6o
1. Eeva Eriksson, Tap. Erii 2 1· 11 , 2 1- 16
2 . Kaija Kosone n, Stadika
3. Anneli N)'man, v.

Välierät
Eriksson • Petrov 22- 20, 2 1- 14

Miesten neUopeli-40

llrainin • Eriksson 14-2 1. 22- 20 , 2 1 -1 4

~-4
5.4

2. kierros
KonVec
PT-Tc.im
Stig:,
Til'-70
Wcga
BF-78
TuK.1
l'T-7 5

Brainin. l'ic tari • RJisäncn 2 1-1 7. 2 1-1 7
Savdjc ,·, Pietari • Kontala 22-20, 19-2 1. 21-1 7
Eriksson • Rusis, Latvia 21 -1 5, 2 1- U

Loppuottelu

1. G. Dahlqvist/C. Malmberg, BF· 78 2 1·8 , 21 · 14
2. H. K.1jandcr/P. Tanari, TuTn
;i. H. Nyberg, EPT/E. Tamminen, l'IU ja K. Hovi, Ll'TSIJ.
Somervuori , BK

Miesten nelinpell-50
1. M. Laine, Wcga/E. Valasti, Pyry 2 1· U , 2 l · 11

VETERAANIEN SM-KILPAILUT
23-24.1.19 93
Jätj. BK, Helsinki
Miesten kaksinpeU-40
1. 11. N)'l>erg. El'r 2 1· 11. 22-20

2. C. Malmberg. BF-78
5. Ii . Kajande r, TuTu ja P. Taltari, TuTo

Miesten kakslnpell-50
1. 11. Nuutinen, l.ohet 10-2 1, 2 l · 13. 21 · 14
2. 0 . Ko ivu. PP
3. 1. Siklcrs1rö m, KooVt·e ja E. Val:tstl , Pyry

Miesten kakslnpell-6 0
1. K. ~krimaa, Ll'fS 2 1- 13, 2 1· 15

2. H. Sundqvi>t, KunllJ
.\. 0 . N)'man, v. ja T. Rundberg, IJK

Valasll - lkont·n
KciskJncn - l'yykkli
S6tkrstrHm

T uumola -

Mle.ien A-luokka ( 64)
4. klerroo
T Jilrvenpäil K<·ml'y - S Kuuni TIP-70 12, - 17. 12

11011('11)

3. Ritva Parkkari,

Ikone n

Ko5klnt·n -

Valasti - l'yykkll

Järj. PT-75, Tampere
Miesten foukkuckllp aUu (26)

Loppuottelu
f.riksson/Kon tala
ll-1~

l.~·21 , 18-21 0 - 1
21 - 17. 21·16 l · l
16-21 , 12-2 1 1-l
21 · 19, 19·21.21·12 2·2
21 · 2.i. 21·13, 21 - 15 3·2
2 1•14, 21-11 4· 2
17-2 1, 15-21 4. 3
(>-21, 17- 2 1 4.4
17-2 1, 2 1- 16 , 21- 19 5·1

Tuomula - Pyyklcö
Vala.stl - Söckrstriim

JOUKKUE-SM

2. E. Nuo lioja, Maraton IR. Honkanen, KcU
3. C Malmberg, BF-78/1'. Vihervaara, Sorry ja R. Sohl·
man, Stiga/O. Ko ivu, PP

1. Kivcl~ Kl'K - E Heikkinen WCK,1 14, 14
R Tujula Wel(i' - K Saarinen HUT 1(,, - 19, 19
I' Ågren Ol'T-8', - T Lundstr/lm TIP· 70 20, 14
J Fkmming TuTo - T Salo Kl'K 21, -7. 18
J Utriainen HUT - S Myillncn TIP-70 15, 20
P l.:1iho Ml'S - A Kulmala PT•Tearn 19, 16
A Kylfullio Wega - 0 Oksa KPK H, 19

S. kierros
T Jä rvenp:iä Kemi'}· - L Kivclil Kl'K 17, 1 1
R Tujula Weg;, - P Ågre n OPT-86 . l.i. 18, 19
J Utriainen HUT - J Flcmming TuTo 15, 16
A Kyläkallio Weg:, - P Laiho Ml'S 19 , 19

SemlflnaaUI
T Järvenpil2 KemPy - R Tujula Wega 6, 10
A Kyliootllio Wega - J Utriainen HUT -2 1, 16, 17

Finaali

T Järvenpllli KcmPy - A Kyläkallio Wcga 11 , 18· l 3 rtd

Naisten foukkuekUp allu (7)
1. BF· 78 ( P Malmberg. L Malmberg, N Malmberg)
2. TuTo (S Suomalainen, U Bäckman, I' Tattari)
3. PuPy (A Llmpcn, H Niemi, A No usiainen)
Espoo 2000 (1 Wall, 1. Mäntylä, S Virtanen, S Vaha•
luoto, M Weck)

I . kierros
TuTo
Espoo 2000
Pul'y
BF·78

- TIP-70
- KoKu
- To'f'c

5.4
5-0
5-2

Semlfinaa.111
TuTo
BF-78

- Espoo 2000
- PuPy

5-0
; .2

-

Finaali
0F- 78

1. K. Nummelin, ToTc/R. Kukko , P'IS-60 2 1· 1 1, 2 1·12
2. 0 . Jo rmalaincn, HUTIH. lknncn, KoKu
j , P. Makkonen/). Teuronen, Vcla ja N. Nylund,
Nul'SIE. 0lfcldt, IJK

N Malmberg P Malmberg L Malmberg P Malmberg N Malmberg 1. Malmberg P Malmberg L Malmberg -

8-2 1, 7:2 1 0 - 1
21- 14, 21 - 12 1· 1
18-21 . 11 -21 1·2
2 1-15, 21 · 13 2-2
11 · 21 , 5-21 2-3
21·1 3, 21 - 11 3-3
21-11. 21 · 16 4·3
21-4, 21-14 5· 3

Naisjuniore iden joukkuekilp ailu (6)
1. Maraton (L Weckström, K Lindroos)
2. Espoo 2000 (1 Wall, S Vinanen. S Vahaluoto, M
Wcck)
3. TIP-70 (1. Varpula, K Ikonen, S Miettunen )
KoKu O Silfver, S Harjunpää. K O ikarinen)

1. kierros
Espoo 2000

-

Semlflnaalll
Espoo 2000
Maraton

- KoKu
- 111'-70

5.3
5-2

Flnaallt
Mar:ito n

- Espoo 2000

5·.i

Koo·Vce

Weckström - Vah•luoto
Lindroos - Wall
Weckströ m - Virtanen
-Wall
Lindroos - Vahaluoto
Wcckstriim - Wall
Lim.lroos -

Miesten nelinpcli-70
1. 0 . Siitonen, Tll'-701). lchrh~ck, v. 2 1- 16, 2 1·9
2. V. Kyntliaho, l'allas/E. l.umes, We11a
j _ 0 . Haaparanta/M . Lindroos, v.

Naisten ncllnpell-50
1. Ee va Eriksson, Tap.Er'.VSisko Halttunen, Jokamichl't
2 1·7, 2 1-16
2. Anndl Nymanlllitva Parkkarl, v.
3. K:iij:i Kosonen, Stadlka/Annikki O llikainen, v.

5.3

- TuTo
Bäckman
Tatlari
Suomalaine n
Bäckman
Suomalainen
Tattari
Suomalainen
Bäckman

Vinancn

5·0

wo.

- Vinancn

Miesten nellnpell-60

WO.

Maraton

21 · 5, 21- 10
12-21, 11 · 2 1
21-9 , 22-20
WO.

2 l · 19, 22-20
22-20, 21-1 2
2 1- 18, 16-2 1, 22-20

0-1
1- 1
1-2
2-2

2-3

3·3
4-3
5. 3

Naisjuniore iden nelinpeli ( 4)
SemlRnaal.lt

Week.<trlim/l'a11arl Maraton/TuT o - Harjunp:lJi!Oi k=I·
nen Ko Ku 12, 10
Wall/Silfve r Espoo 2000/KoKu - Vlrlant'n/Val1aluoto
Espoo 2000 12, 7

Finaali
Wcck.m lim/l'attarl Maraton/TuT o - Wall/SllfV<"r Espoo
2000/KoKu 12. 1 1

21

Punainen kortti
, .iime numerossa oli Eero Tamm isen raportti Tanskassa lokakuus.g pclatubta P~lkilpailuis1a. S,:n mukaan ..-r.is miespdaajbta mme oli kä,·ttävtyn\1 ottelun aikana to·
della sopima;ton;a.~ti: ·· ...alkoi sadattelu ja
kiroilu ja \'3.!>lustajaa hah -cksi\·a kä)1Ö~. Jos
olisin o llut tuo marina o ttelussa. olisin näyt tän~1 punaista komia."
Tuomarikunta panee miclihp·ällä merkille jolido n oikc·an asenteen. Ilmeisen sopimattomasti kä)Uäyt~,-ää pelaajaa on kil·
pailumääräysten edellyttämällä ta,·alla rangaista\'a samalla muist aen. että tavoite ei
ole itse rankaiseminen \'aan oikean. urhei lullisen ilmapiirin s.'iilyttämincn kehässä.
Kun moni lukija s.-iattoi saada sen käsity ksen. enä aikansa temmcltäneelle pelaajalle ei muuta tehdä kuin nä~1etä punaista
komia eli diskataan ja että sen tekee o ttelun ruo mari. menenely o n paikallaan kerrata . A.,ia on sitä paitsi ajankohtainen siksi,
e ttä p arin lnrnkaude n kuluttua pidettävässä
llTF:n kokouksessa delegaattiemme tulee
ottaa kan taa rangaistusjärjestelmän muu ·
toschdotukseen.
Jos pelaaja kä)1täytyy epäurhe ilijamaiscsti, siis L'Simerkiksi kiroilee. tuomarin on
ensin ,·aroitetta\'a pelaajaa. Se suositellaa n
tehtä,·äksi keltaista korttia näyttäen. millä
,·älnää mm. mahdolliset kielivaikeudet. Samalla koko sali saa, kuten määräykset eddh,tä\"ät. varoituksesta tiedon. Jos huo no
käytös jatkuu. tuomarin on käännettävä
piste ,·asrustajalle. Seuraavasta hillumisesta
tuomarin tulee tuomita käynnissä ole,·a erä
,·astapelaajalle, mutta siihen ottelutuomarin rangaistukset loppuvatkin: hän ei voi,
l.."Uten Tarnmari olisi ollut valmis tekemään,
kah·aa esiin punaista korttia ja lähettää pelaajaa suihkuun. Se tehtävä kuuluu ylituo-

A No~ia.inc.-n PuPy -

7. Sami Firouz- F;mJ Pslnlo
R. Tc:c:mu Tiainc:n Kc:U
9. Ec:ro Malinen Kc:U

E Huotari Vana 1-1. 16

N. Malmberg BF-78 15. 12

10. Tommi Söh.-rg TuPy

Finaali
J Slollc \ 'an, - A Nousiainen Pui>)· 12. 16

11. Sami Suom inc:n I I UT

12. Tapani Laurikainen KuvKu
13. Marko Holnpainc:n KuvKu

1. Jo ni Aalluncn TuKa
2. Manu Karjalainen JoPi
3. Teemu Johansson BF-78
4. Jani Clriainen HCT
5. Mika Räsänen Koo-Vee
6. Jorma Uihtinen Koo-Vee
7. Samuli Kauhanen TIP- 70
8. Pekka Kolppanen Wcga

TOP-10:N II-KARSINTA
Naiset
3.1.1993, Helsinki
14- 2

7

13· 5

6

11 - 4

9· 7

5
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8· 8

3

4- 11
4- 12
0 - 14

2
1
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Kadettipoikien TOP-10
Helsinki 17.1.1993
1.
2.
;\ .
-1.

Ari llo lm 1"1"• 75
Aki Järvenpää Kemi')'
Juha 1-':ald:mius M .1ra1on
Eero Aho PT-7 5

5 . Simon Svan KoKu

22

11!· 2

17· 4
14- <,
14- 8

11 - 12

7 -1 3
8 - 12
8- 13
5- 15
1-18

3
3
3
2
0

Sijat 11-20

TOP-10:N Ill-KARSINTA
Miehet
31.1.1993, Helsinki

1. 1 Wall Espoo 2000
2. T Oksanen ToTe
3. M Niemi ToTc
4. G Lindholm El'T
5. L Mäntylä Espoo 2000
6. S Vahaluow Espoo 2000
7. S Vinanen Espoo 2000
8. E Eteläinen SoudU

Matti Kolppm1e11
6. Tubias Simola Täl11 i

N.usten B-luokka ( 17)
Scmifinaalj
J Slonc \'aru -

marillc.
Jos 1x:laajan rike on todella li.>rkdi. tuo marin \'eln,llis11u1c·na on . oma varoitu~
piste/erti-kaa,·aansa so\'cltamalla. informoi·
da ylituomaria, ja pelaaja voi joutua diska1uksi jo e nslmmiiis..-stiikin rikkecst ii. jos ylituomari k:11~00 sen riitt iidn \'akav;1ksi. Yli·
tuomari ,·oi puullua harnil sema:msa huo·
noon k:i\'tÖkSl'l'n , ,·alkka IIIOITl,lfi ei o lisi
siihe n r ~ai-:oinulkaan. Edelleen ylituomarin
,·ana~~a u n m yiis lliskauk.~en laajuus: se voi
koskea vain pelattavaa luokkaa mutia myös
koko kilpailua.
)1ituomarikin tarvitsee keltaisen kortin:
sillä hiin rnroi11aa pelaajaa. joka on jättänyt
ilmoittamatta mailan vaihdon ottelun aikana. O tlelutuo mari taas tarvitsee punaisenkin, jolla hän poistaa kehän ifäre ltä liian aktii\·isen huoltajan, mutta tätäkin o n e nsin
varoitettava sillä keltaisella.
llTF:n sääntökomitea o n saanut viestejä
lähinnä Euroopasta, että pisterangaistusjärjcstclmä e i toimi toivotulla tavalla. Ensin·
näkin huo nosti käyttäytyviä pelaajia ei näy·
tä surettavan yhden pisteen menetys ja he
ovat huomanneet, että tuomareilta useimmiten puuttuu kantti seuraavaan vaiheeseen eli erän tuo mitsemiseen vastustajalle.
Edelleen, jos tilanne on esimerkiksi 18-6,
tuo marin on vaikea tuomita erä pelaajalle,
joka o n häviöllä, mutta saman tasoisesta
rikkeestä piste kääntyy melko helposti joh·
dossa olevalle. Muutosehdotus on työn alla. Sen lähtökohtana o n, että tuomarille annetaan mahdollisuus, varoituksen jälkeen,
tuomita useampia pisteitä - esimerkiksi
kolme - huonosta käyttäytymisestä ja vasta sitten erän loppupisteet.
Valtaosa pelaajista käyttäytyy korrektisti,
mutta joitakin mus tia lampaita varte n tarvitaan o ma sivu sääntökirjaan.
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Tuomas Hiltunc:n TuKa

15.
1<,.
17.
18.
19.
20

Val11cri Merikallin Wq:a
~1arkus Lc:htonc:n TuK.a
Joakim Remes MllF
Sampo Pulkkin•·n Keli
Tuomas 1l1usberg TuPu
Ossi Pdwla TIP-70

Sija t 21-26
2 1. Julie: Korpinkmi lmVo
22. Elmo Räsäne n lllK
2.\. Calk Linc.lroos Mar'Jton
24. Timo Aarnio TuKa
25. Jaakko 1-'lakson<·n T-Erä
26. lljiirn Söc.krhlnm M IIF

1-l• 7
7
15 - 2
7
12- 8
5
10· 8
➔
7- 13
.\
9- 11
.\
9-12
3
6 - 1.\
2
2
5- 1.\
Keskcylli
10- 3
8- 1
<,. 4
<,
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5
.j

3

1- 11)

2
1
0
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.\ · ')

Sijat 27-32
27. Vallh.:r i Pöyhö nc:n Wq4a
28. Kimmo Assmulh MIII'
l9. Tomi Vartiainc:n Por-83
.\0. Sami Ropponen T ll'· 70
.\ 1. Jar i Vuorinen T I P• 70
.\l. Ville Ylilalo TI 1'· 7 0

7. <,
7. -i
7- 5
·I · 7
2- 10

Sijat 33-39
.H . llklra Seppä l'or-8 .\
.H . Pc..-rri lknnc:n T IP-70
.\ 5. Patrick PalrnArcn IU:• 78
.K,. 1-knri Salokannc.·1TuKa
.\ 7. Jarno Sivm I IIJT
.~R. l'asi Niilly lil I IIJT
39. Val11eri Niill)'lä IIIJT

12· l
10· 5
10· 5
9· <,
·i - 10
.\ - 10
Z- 12
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Jukka Aulis Ikonen,
35 vuotta - ranking n:o 1
Ensimmäistä vuottaan ikämie hissä pelaava
Jukka no usi syksyn hyvien pelien ansiosta
miesten rankingykköseksi. Kuinka ikämiespelaaja pystyy pelaamaan Suomen kärjessä'
"Liekö Onnin (8 vuotta) kanssa harjoittelu alkanut tuottaa tulosta", arvelee Jukka
syksyn hyvien pelien salaisuudeksi.
Jukka sai viime vuonna valmiiksi omakotitalonsa, johon tehtiin myös 25 m 2 pingissali. Siellä sparraajana toimii Onni-poika.
Jukka pelasi vielä 14 vu otiaana tavallisilla, sileillä 1,5 mm:n Cobra-kumeilla lähellä
pöytää ja blokeerasi. "Huomasin olevani
liian hidas pelaamaan lähellä pöyt_ää ja siirryin kauemmas, jolloin minulle jäi aikaa
palauttaa vastustajan lyönnit", kertoo Jukka
syyksi puolustusvoittoisen pelityylin valin·
taan.
16 vuotta täytettyään Jukka ei ollut vie lä
kertaakaan sijoittunut miesten listalla 30
parhaan jo ukkoon. Combi-maiJa (antiloop/sriver) ja ahkera harjoittelu tuottivat
tulosta hämmästyttävän no peasti: jo tammikuussa 1976, 17 vuotiaana.Jukka rank-attiin miesten listan ykköseksi. Vuotta myöhemmin "lko" aiheutti aikam oisen yllätyksen lyömällä hallitsevan nelinpelin maailmanmestarin, Unkarin Gabor Gergelyn Wa·
lcsin avoimissa 1977.
"Taisi olla Gergelyn ura silloin jo ehtoopuolella", muistelee Jukka vuosien takaista
voittoaan. Tarkistus vanhoista pt-khdistä
osoitti kuitenkin koruttomasti, että Gergely
voitti seuraavana vuo nna 1978 EM-kisoissa
kaksinpelin, nelinpelin ja joukkuekilpailun
mestaruudet.
Musta-punainen kumisäännön tultua
voimaan monet saattoivat veikata takapakkia "lkon" peleille. Toisin kuitenkin kävi.
Pelit ovat kulkeneet samaan malliin kuin
ennen kumisääntöä.
Tosiasia on, 1,-tä pöytätenniksessä ratkai·
see kovan harjoittelun kautta saavutettava
pelitaito. Muut apukeinot ovat marginaalisia.

TAP IOL A
VAK UUT TAA
KENTÄLLÄ JA
KAT SOM OSS A
Tapiola on täyden palvelun vakuutustalo. Tapio,
lassa saat kaikki vakuutuspalvelut saman katon
alta. Koko maan kattava palveluverkosto on
aina lähellä ja käytettävissäsi.
Tapiola on vakuuttava vaihtoehto, kun
mietit perheesi, kotisi, urheiluseurasi tai yrityksesi
vakuutusratkaisuja.
Tule lähimpään Tapiolan toimistoon ja
pistä vakuutusasiantuntijamme töihin!

@
TAPIOLA
Itsenäinen vaihtoehto

Käytännön edellytys miesten
kaksinpelin SM-mitalille:

JDIK KA .Jll\lSl l

Jq

ENERG I ALAll OS .1

0

F;I ... 469 tiAt, .
00·.1. o:I. { 1EL..S INI\ I

'

STIGAN RUNKO JA MARK V-KUMIT
Team Stiga
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Unus Eriksson

Kaksin- ja nelinpelin SM-kulta 92
Runko: Erik Lindh Classic 0ffensive
Kumit : Mark V GPS 2,0 mm musta
(rysty )
Mark V GPS maximum punainen
(kämmen)
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Pasi Valastl

Kaksin-ja nelinpelin SM-hopea 92
Runko: "Tickan" Carlsson Classic
Allround
Kumit : Mark V2,0 mm musta (rysty)
Mark V2,0 mm punainen
(kämmen)

Aki Kontala
Nelinpelin SM-kulta ja kaksinpelin
SM-pronssi 92
Runko : Legend Allround Evolution
Kumit : Mark VGPS 2,0 mm musta
(rysty)
Mark VGPS maximum punainen
(kämmen)

Juha Päivärinta

Kaksin-ja nelinpelin SM-pronssi 92
Runko: Master Graphite Wood
Kumit: Mark VGPS 2,0 mm punainen(rysty)
Mark VGPS 2,0 mm musta (kämmen)

-

tai[<

Maahantuonti: Oy Perkko / Nurmi Sport
puh. 90-5061200
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