
2-divisioonien ennakot kaudelle 2016-2017

2-divisioonassa pelataan tuttuun tapaan neljä lohkoa joiden neljä parasta ja neljä huonointa 
yhdistetään  neljään jatkolohkoon, ylempiin ja alempiin semmoisiin. Ylemmistä jatkolohkoista 
kolme parasta pääsee kevään päätteeksi kokeilemaan sarjanousua 1-divisioonan joukkueita ja 
toisiaan vastaan. Alemmista lohkoista tippuu molemmista peräti neljä joukkuetta joten panosta 
riittää usein melkolailla loppukierroksille asti.

A-lohko

A-lohkon selkeästi kovin joukkue ennakkoon on Wega 4 Kätlin Lattin johdolla. Kätlin tuskin 
kaikkia otteluita pelaa, kuten ei myöskään toinen virolaisvahvistus Timo Teräs joten voittojen 
raapiminen kasaan jää Pitkästen Tatu ja Terho sekä maajoukkuevalmentaja Matias Bergkvistin 
harteille. Suurimman haasteen ykköspaikasta heittänee PT Espoo 4. Yan Zhuo Ping on yhä 
veteraani-iässäkin inhottava vastustaja ja Xisheng Cong tuo tasokkaan tuen. Meelis Kärner, Sami 
Pyykkö ja Huy Dong Pham täydentävät joukkueen. ToTe on myös tyrkyllä kärkijoukkoon. Se vaatii 
Ville Purmalta paljon voittoja ja niitä myös varmasti tulee. Timo Reijola ja Keijo Winte ovat myös 
kelpo pelaajia 2-divisioonaan. Neljännesta paikasta ylemmässä lohkossa käytäneen tiukkaa vääntöä.
MBF 4, Boom, TIP-70 4 ja HIK 2 ovat hyvin samantasoisia joukkueita. MBF 4:llä Andrei Räisänen
on selkeä ykköspelaaja. Lance Hewitt, Jon Eriksson ja Måns Holmberg täydentävät joukkueen. 
Boomilla on miehistö-ongelmia mutta parhaimmillaan Ville Julin ja Antoni Kopaly ovat sen verran 
hyviä että säännöllisesti pelatessaan nostavat Boomin suosikiksi ylempään jatkolohkon paikkaan. 
Boom on nimennyt näiden kahden pelaajan lisäksi joukkueeseen neljä pelaajaa, mm. Jukka Julinin. 
TIP-70 4:n selkeä keihäänkärki on Simo Kuutti. Joukkueen menestys on pitkälti hänen varassaan. 
HIK 2 on pieni yllätyskortti. Mikael Sjöholmin ja Stefan Långströmin pitäisi pelata todella hyvin 
mikäli paikka ylemmässä jatkolohkossa osuu haarukkaan. NuPS on etukäteen pakko nimetä 
selkeäksi suosikiksi alempaan jatkolohkoon, kärkipelaajat Mikko Andersson ja Ali Tikkanen ovat 
OK tasoa mutta mihin se riittää?

B-lohko

B-lohkon suosikiksi voi nostaa HUT:n. Vaikka Kimmo Jokinen ei pelaisikaan ovat Jarno Lehtonen, 
Harri Sassi ja Kari Saatinen kakkosdivariin kova kolmikko. B-lohkon toinen kova joukkue on Wega
5. Tasainen joukkue pelaa itsensä varmasti sarjan kärkisijoille, nimet Juha Rimpiläinen, Hannu 
Sihvo, Markus Lassila, Pekka Kolppanen ja Håkan Nyberg tekevät mitä tarvitaan. Näiden kahden 
joukkueen jälkeen on tasainen keskikasti: MBF 5, TIP-70 3, LoLo, PT Espoo 5 ja MBF 3. MBF 5:n 
ykköspelaaja on veteraanipitoisessa sarjassa poikkeuksellisesti nuori pelaaja, Rolands Jansons. 
Barri Kellow, Samuel Abaijon ja Milla-Mari Vastavuo ovat muut pelaajat. TIP-70 3 on tasainen 
joukkue: Petri Kotamäki, Jukka Kansonen, Taneli Keinonen ja Jaakko Öberg. LoLo:lta ei tähän 
juttuun joukkuekokoonpanoa saatu mutta viime kauden ratingtiedostoja katsomalla joukkue 
koostunee tutuista nimistä: Markku Malo, Timo Mäkinen, Kimmo Hokkanen ja Harri Liukkonen. 
PT Espoo 5 on niin ikään tasainen joukkue. Kirichenkot Alexey ja Svetlana, Marek Viskman, Otto 
Boije ja Jukka Nieminen. MBF 3 on nimennyt vain kolme pelaajaa: Matti Vainio, Roberg Ådahl ja 
Peter Eriksson. Häntäpäähän lohkossa etukäteen jää väistämättä kurditaustaisista pelaajista 
koostuva TIP-70 5: Paikar Osman, Rebin Ahmad ja Mariwan Nasser.



C-lohko

Lohko on todella tasainen ja kärkipään joukkueiden järjestys lienee lähinnä makuasia. KoKa 2, BF-
78, TuPy ja ParPi lienevät kovimmat joukkueet lohkossa. KoKa 2 Sami Ruohosen johdolla lienee 
kärkikahinoissa, Janne Vuorinen, Teppo Ahti ja TIP-70:stä siirtyvä Joonatan Khosravi muodostavat 
lopun joukkueen. BF-78 on etukäteen kärkijoukossa, luonnollisesti joukkue on riippuvainen Stefan 
Söderbergin pelaamisesta. Kolmikko Patrik Palmgren, Kjell Fredriksson ja Roger Söderberg tuskin 
riittää ilman Stefania kärkinelikkoon. TuPy menetti Matias Ojalan mutta taso riittää silti sarjan 
kärkikastiin. Juha Kangas, Madis Sepamägi ja Olli Tiainen on joukkue. Särkymävaraa ei kuitenkaan
ole. 2-divisioonaan noussut ParPi rakentuu Sofie Erikssonin ympärille, isä-poika kaksikko Pertti ja 
Ossi Hella ovat muut pelaajat. Alemmasta nelikosta selvimmin tyrkyllä neljän parhaan joukkoon 
lienee LPTS 2. 1-divisioonasta alemmaksi siirtyvä Leo Kivelä on selkeä ykköspelaaja, Esa 
Karhunen, Heikki Tanhua ja Harri Laine ovat muut joukkueen nimet. Häntäpäähän tyrkyllä lienevät 
PT 75 2, Maraton ja HP.  Tosin pienin marginaalein. PT 75 2:ssa toinen lohkon isä-poika kaksikko 
Janne ja Paul Jokinen saavat joukkuekaverikseen Rafael Potiriksen, tämä tosin ei ollut vielä varmaa 
ja muutenkin PT 75 2:n kokoonpano on vielä vähän epäselvä. Maratonilla on hyvä ykköspelaaja 
Juha Paldanius, Claus Karlsson ja Linda Weckström tukevat niin hyvin kuin pystyvät. Maraton 
myös on ilmoittanut mahdollisista ongelmista kokoonpanon suhteen. HP:n raa'at numerot 
rankkaavat yllättäen lohkon heikoimmaksi Matti Lappalaisesta huolimatta. Vadim Vyrzhikovskiy, 
Mika Kotoluoto ja nuori racketlon-pelaaja Luka Penttinen ovat suuressa roolissa mikäli HP mielii 
kerätä sarjapisteitä.

D-lohko

D-lohkossa neljä parasta joukkuetta erottuvat suhteellisen selvästi. OPT-86 3, KuPTS 2, MPS ja 
JysRy jakanevat sarjan kärkitilat. OPT-86 3:n joukkueessa pelaavat Tomas Slesar, Teemu Oinas, 
Kristian Palomaa ja Jaakko Juutinen. KuPTS 2 haastaa lohkovoitosta joukkueella Miko Haarala, 
Jouni Nousiainen, Olli-Ville Halonen ja Pertti Rissanen. MPS luottaa kolmanteen isä-poika 
kaksikkoon Sami ja Heikki Järviseen, kolmas lenkki on kuitenkin ehkä vahvin semmoinen: Sami 
Hattunen. JysRy menetti Jorma Lahtisen SM-sarjaan ja Veli-Matti Kuivalainen pitää välivuotta. 
Tomi Lehtonen, Markku Virnes, Veli-Matti Korpela ja Arto Kauppinen on kuitenkin tasokas 
joukkue. Suurimman haasteen neljän paikan joukkoon pääsemisestä heittää OPT-86 4 Janne 
Annusen ja Seppo Hiltusen johdolla. Junioripelaaja Juhana Tuuttila täydeltää kolmikon. KoKu ja 
LrTU eivät omanne mahdollisuuksia ylempään jatkolohkoon. KoKu on tasainen nippu: Mats 
Ingman, Tommy Alen, Jukka Dahlström ja Jarkko Risku. LrTU:lla Esa Kallio on selkeähkö 
ykköspelaaja, Harri Korpelainen hyvä kakkonen, kolmosen paikalla ovat Igor Zelensky ja Janne 
Mansnerus. IPT-94 peluuttaa Henri Arjamaata ja Mika Rauvolaa 3-divisioonassa joten 2-
divisioonassa pelaavat lähinnä Pekka Rauvola ja Heikki Juntunen. Kolmatta paikkaa pelaavat muut 
joukkueen jäsenet tarpeen mukaan. IPT-94:lle onkin helppo ennustaa tippumista 3-divisioonaan ensi
kaudeksi.

Sarjapäällikkö

Teemu Oinas



Joukkueiden kauden tavoitteet ja palaute sarja- ja turnausjärjestelmästä.

A-lohko:

Ratingkeskiarvot Joukkue Perusrating
Rating parhaita

painottaen
Joukkue Perusrating

Sarjan
keskiarvo

1 Wega 4 1982 1 Wega 4 2035 1829

2
PT Espoo

4
1892 2

PT Espoo
4

1935

3 ToTe 1889 3 ToTe 1911

4 MBF 4 1797 4 Boom 1865

5 Boom 1787 5 TIP-70 4 1827

6 TIP-70 4 1781 6 MBF 4 1827

7 HIK 2 1781 7 HIK 2 1820

8 NuPS 1720 8 NuPS 1760

Wega 4 (Terho Pitkänen): Tavoite taistella sarjan voitosta.
PT Espoo 4 (Sami Pyykkö): Minimitavoite päästä nousukarsintaan. Syksyn jälkeen sarjataulukko 
on vielä tasainen, kun jokaisella joukkueella on 1-4 pistettä riippumatta voitetuista ja hävityistä 
otteluista. Kevään jatkosarja tekee sarjasta mielenkiintoisen. Keväällä tulee uusia joukkueita ja 
pelaajia vastaan sekä ottelut keväällä yleensä tasaisempia. Nykyinen ottelujärjestelmä sopii 2-
divariin, kaikille kolmelle pelaajalle tulee vähintään 2 kaksinpeliä.
ToTe (Timo Reijola): Tavoite on säilyä. Sarjajärjestelmä on toiminut, matseja vaan on usein 
hankala sopia.
MBF 4 (Måns Holmberg): Tavoitteena ylempi jatkosarja. Sarjajärjestelmä II divarissa toimii 
hyvin, kun joukkueet pääsääntöisesti saavat pelata viikolla/viikonloppuisin toiveensa mukaisesti. 
Ottelut pysyvät tasaisina ja panoksia on loppuun asti ylemmän/alemman jatkosarjan takia. 
Viikkopeleihin sopii hyvin nykyinen paras kymmenestä ottelusta. Mestaruussarjan pelijärjestelmä 
taas ei mitenkään toimisi viikkopeleihin, kun yhtä ottelua kohti tulisi aivan liian vähän matseja per 
pelaaja.
Boom (Jukka Julin): Tavoite on pelata viimeinen kausi 2-divisioonassa. Sarjajärjestelmä toimii 
hyvin, kevään ylemmän jatkosarjan merkitylsettömiin oteluihin voisi harkita mahdollisuutta jättää 
pelaamatta. Ottelujärjestelmä on paras tiedossa olevista. Ottelujen sopimiseen, järjestelyihin yms. 
asioihin voisi sarjajaosto tehdä ohjeet. Tuomarivaatimukseen ei ikävä kyllä voi suhtautua vakavasti 
vaikka ymmärrän tavoitteet. Ei tuollaisia päätöksiä voi tehdä kesken kauden ja ilman 
sääntörikkomusten sanktioita. Sääntöjen kunnioitus vain alenee tällä systeemillä. Pitää olla selkeästi
suosituksia ja sääntöjä erikseen.
TIP-70 4 (Jukka Ovaska): Tavoite on säilyminen 2-divisioonassa.
HIK 2 (Tony Roth): Sarjassa säilyminen on ensisijainen tavoite ja olisi bonusta jos selvittäisiin 
ylempään jatkosarjaan. Sarjajärjestelmä toimi viime kaudella viikkopelien osalta kohtalaisen hyvin, 
ainoa ongelma oli Lohjalla koska heillä ainoastaan vuorot viikonloppuisin, la ja su ja halliaika klo 
10 aamulla. Mietin vain että joukkueilla joilla on ongelmia halliaikojen kanssa voisivat pohtia 
osallistumista mieluummin turnausjärjestelmään, koska on välillä erittäin haastavaa saada joukkue 
kasaan jos on vain päivä viikossa jolloin on mahdollisuus pelata sarjaottelu. Mutta näillä mennään 
ja tsemppiä kauteen! Ottelujärjestelmä on ihan OK, ei mitään sanottavaa siitä.
NuPS (Mikko Andersson): Ei varsinaista tavoitetta. 2-divisioonassa säilyminen vaatii meiltä 
runsaasti onnistumisia. Sarjajärjestelmä toimii hyvin ainakin sarjalohkojen osalta. Jako ylempään ja 
alempaan jatkosarjaan kevääksi on selkeä parannus edeltäneeseen järjestelmään. Myös vanha ja 
hyväksi havaittu ottelujärjestelmä toimii. Mielestäni ei tarvetta muutokseen.



B-lohko:

Ratingkeskiarvot Joukkue Perusrating
Rating parhaita

painottaen
Joukkue Perusrating

Sarjan
keskiarvo

1 HUT 2014 1 HUT 2047 1855

2 Wega 5 1928 2 Wega 5 1953

3 MBF 5 1843 3 MBF 5 1860

4 TIP-70 3 1829 4 LoLo 1853

5 LoLo 1826 5 TIP-70 3 1847

6
PT Espoo

5
1823 6

PT Espoo
5

1836

7 MBF 3 1816 7 MBF 3 1835

8 TIP-70 5 1760 8 TIP-70 5 1792

HUT (Jarno Lehtonen): Tavoite on nauttia peleistä, pelata omalla tasollaan ja vähimmäistavoite 
on päästä ylempään jatkosarjaan (1-divarikarsinnat toki joukkueella se ykköstavoite). Siihen 
vaaditaan myös koko kauden terve miehistö. Viikkopelilohkossa ollaan, ainahan otteluiden 
järjestämisissä on oma säätämisensä, mutta aina se sopiva pelipäivä vaan kummasti löytyy. 
Sapluuna hyvä, runkosarjassa menestymisen on hyvä näkyä jatkosarjan lähtöpisteissä ja kolme 
parasta nousukarsintaan on mielestäni sopiva määrä. Nelinpeli olisi kiva saada pakolliseksi peliksi 
eli viimeistään 6. ottelu.
Wega 5 (Håkan Nyberg): Tavoite ylempi jatkosarja. Sarjajärjestelmä toimii erittäin hyvin meillä. 
Ottelujärjestelmään olemme myös tyytyväisiä. Ei muutoksia.
MBF 5: Tavoite on pysyä jo kuudetta kautta peräkkäin 2-divisioonassa. Mieluusti niin että selvitään
ylempään jatkolohkoon. Pakko tunnustaa että minulla ei ole rakentavaa kritiikkia sarja- tai 
ottelujärjestelmästä. Jos jokin ei ole rikki, niin miksi korjata?
TIP-70 3 (Jukka Kansonen): Tavoite on ylempi jatkosarja. Sarjasysteemi (viikkopelit) on hyvä ja 
sopiva meille. Kolme parasta karsintaan myös sopiva määrä. Tähän ottelujärjestelmään on totuttu 
vuosien (vuosikymmenten) saatossa.
LoLo: Joukkueelta ei saatu kommenttia kyselyyn.
PT Espoo 5 (Jukka Nieminen): Tavoitteena on säilyä sarjassa. Kuuteen voittoon pelaaminen ja 
viikkosarja nykymuodossa ja alempi ja ylempi sarja keväällä nykymuodossa saavat kannatusta.
MBF 3 (Peter Eriksson): Tavoite säilyminen. Sarja- ja turnausjärjestelmä on OK.
TIP-70 5 (Mariwan Naserin puolesta Jarmo Siekkinen): Selkeä tavoite on säilyttää sarjapaikka. 
Nykyisen kaltaista sarjajärjestelmää haluaa osa, ylä- ja alalohkot syksyn jälkeen ehdottomasti hyvä 
asia. Niitäkin on, jotka haluaisivat, että pelitapa olisi kakkosessakin sama kuin ylempänä ja pelit 
pelattaisiin vähintään muutaman joukkueen miniturnauksina, kaksi- kolme peliä kerrallaan.



C-lohko:

Ratingkeskiarvot Joukkue Perusrating
Rating parhaita

painottaen
Joukkue Perusrating

Sarjan
keskiarvo

1 KoKa 2 1913 1 KoKa 2 1946 1855

2 BF-78 1907 2 BF-78 1941

3 TuPy 1906 3 TuPy 1935

4 ParPi 1889 4 ParPi 1907

5 LPTS 2 1845 5 LPTS 2 1880

6 PT 75 2 1800 6 PT 75 2 1851

7 Maraton 1797 7 Maraton 1844

8 HP 1785 8 HP 1842

KoKa 2 (Janne Vuorinen): Tavoite on nousukarsinta. Nykyinen systeemi on hyvä. Viikkopeleihin 
ei missään nimessä tule siirtyä. Jos päivään tulee neljä joukkue-ottelua, on aika raskas varsinkin 
näin vanhalle miehelle :)
BF-78 (Roger Söderberg): Tavoite ylempi jatkolohko kevääksi. Sarjajärjestelmä erittäin hyvä. 2 
kierrosta syksyllä ja kaksi keväällä sopii meille. Ottelujärjestelmä on myös hyvä.
TuPy (Juha Kangas): Tavoite on säilyä 2-divisioonassa. Turnauslohkot toimivat OK 
nykyperiaatteella. Ottelujärjestelmä toimii myös OK. Matkustaminen sarjapelejä varten 400-650km 
päähän on raskasta, ainakin vanhemmille pelaajille. Seurasiirtojen takaraja (nyt 30.8.) pitäisi olla 
aikaisemmin kuin sarjailmoittautumisten takaraja (nyt 30.6.). Käytännössä joukkueet sarjoihin 
joudutaan ilmoittamaan ennen kuin tiedetään ketkä pelaajista edustavat seuraa tulevalla kaudella.
ParPi (Olof Eriksson): Tavoite on ylempi jatkosarja, matalampaa tavoitetta emme voi ottaa. 
Viikonlopputurnaukset on ainoa mahdollisuus meille. Sofie on aloittanut pingislukion Köpingissä 
Ruotsissa, Ossi asuu Kuopiossa. Ottelujärjestelmä kuuteen voittoon on parempi kuin ylempien 
sarjojen systeemi koska tulee enemmän otteluita.
LPTS 2 (Esa Karhunen): Tavoitteena on murskavoitto 2-divisioonassa. Lahdelle ainoa vaihtoehto 
on viikonlopputurnaukset. Ylempi ja alempi sarja on hyvä jako! Pelijärjestelmänä toimii hyvin tuo 
vanha "tarvittaessa kaikki kaikkia vastaa malli" eli kuusi voittoa tai 5-5 tasuri. Tuomarit otteluihin 
on hyvä uudistus!
PT 75 2 (Tapio Syrjänen): Tavoitteena on sarjassa säilyminen. Lohkosysteemi on hyvä. Mukava 
että vähän vaihtuu vastus kevääksi. 6+1+3 matsia on hyvä. Ei kai se ole muuttumassa? Pääasia että 
pelejä on paljon. Sen takiahan tätä divaria pelataan.
Maraton (Jens Weckström): Maratonin tavoitteena on saada kolme pelaajaa jokaiseen 
turnaukseen. Tämä voi osoittautua haasteeksi. Turnauslohkot toimivat oletettavasti, ei kokemusta 
viiteen kauteen. Kevään ylempi ja alempi loppusarja OK, kuten myös kaksi osaturnausta. 
Vanhoillisena vastataan, nykyinen pelisysteemi hyvä, ei halua muuttaa 1-divarin pelitapaan. On 
hienoa nähdä, että pingiskouluja käynnistyy pitkin Suomea ja ihan uusillakin paikkakunnilla. 
Toivottavasti TuPy saa pidettyä Turun pöytätenniksen pinnalla. Turun tilanne huolestuttaa, 
Tampereen tilanne näyttää pitkästä aikaa positiiviselta. Niin ja Oulu. Kateeksi käy (todella hienoa 
toimintaa).  Ai, pitikö tämä liittyä sarjapeleihin. Toivottavasti tulee tiukkoja pelejä pitkin kautta. Saa
nähdä, jos tuomarina toimimisesta lipsutaan ja minkälaista jälkipyykkiä se aiheuttaa. Toivottavasti 
joukkueissa nähdään myös uusia pelaajia ja mielellään junioreita.
HP (Mika Kotoluoto): Tavoite ylempään lohkoon ja sitä kautta säilyminen. Turnauslohko toimii 
oikein hyvin.



D-lohko:

Ratingkeskiarvot Joukkue Perusrating
Rating parhaita

painottaen
Joukkue Perusrating

Sarjan
keskiarvo

1 OPT-86 3 1988 1 OPT-86 3 2016 1831

2 KuPTS 2 1941 2 KuPTS 2 1971

3 MPS 1923 3 JysRy 1960

4 JysRy 1920 4 MPS 1948

5 OPT-86 4 1825 5 OPT-86 4 1845

6 KoKu 1781 6 KoKu 1797

7 LrTU 1722 7 LrTU 1793

8 IPT-94 1551 8 IPT-94 1547

OPT-86 3 (Teemu Oinas): Tavoite on nousta takaisin 1-divisioonaan. Sarjajärjestelmä toimii hyvin,
ainoa miinus on neljän sarjaottelun turnaus joka on aivan liian raskas varsinkin nykyisellä 
sarjasysteemillä. 1-divisioonaan verrattuna pienempi turnausten määrä antaa mahdollisuuden käydä 
myös kilpailuissa paremmin. Ottelujärjestelmän muuttaminen ylempien sarjojen tapaiseksi ei liene 
2-divisioonassa järkevää. Taktikoinnilla ja ”tuurilla” arvonnassa on 2-divisioonassa pienempi 
merkitys kuin ylemmissä sarjoissa. Lopuksi on toivotettava onnea kaikille joukkueille otteluihin, 
paras voittakoon!
KuPTS 2 (Miko Haarala): Tavoite on sarjapaikan säilyttäminen. Turnauspuolella toimi ainakin 
viime kaudella hyvin. Ottelujärjestelmä on tuttu ja turvallinen. Pelipalloksi kaikilla Nittaku ja 
KuPTS kiittää.
MPS (Sami Hattunen): Tavoite on ylempä jatkosarja. Nykyiset järjestelmät on toimivia.
JysRy (Veli-Matti Korpela): JysRy:n tavoite on ensin ylempään loppusarjaan ja sitten 1-
divisioonan karsintoihin. Olemme tyytyväisiä nykyiseen käytäntöön sarjan sekä ottelujärjestelmän 
osalta.
OPT-86 4 (Seppo Hiltunen): Tavoitteena ylempi jatkosarja. Sarja- ja ottelujärjestelmät ovat aivan 
hyviä.
KoKu (Jukka Dahlström): Tavoite on sarjapaikan säilyttäminen. Sarja- ja ottelujärjestelmä ovat 
hyviä näin. Neljä turnausta on urheilullisesti parempi kuin kaksi. Kolikon kääntöpuolena on kaksi 
matkaa enemmän ja meidän matkat ovat yleensä pitkiä, mutta se on pienempi paha.
LrTU (Harri Korpelainen): Tavoite on säilyä sarjassa. Sarjajärjestelmä toimii varmaankin 
muutaman vuoden takaisen kokemuksen perusteella. Olisi vaihtelun vuoksi piristävää kohdata 
muualta päin Suomen maata tulevia joukkueita.
IPT-94 (Pekka Rauvola): Tavoite on saada kaksi joukkuetta 3-divisioonaan joten tavoite on pudota
sarjasta alempaan. Meidän seuran pelaajille on enemmän hyödyksi ja tavoitteellisempaa saada 
usampia pelaajia kolmoseen joten tästä syystä emme laita kakkoseen parasta miehistöä seurasta. 
Mika Rauvola ja Henri Arjamaa pelaavat kolmosta. Sarjajärjestelmä on hyvä systeemi, näin 
voimme vaihdella joukkuetta enemmän eli sopii IPT:lle hyvin. Ottelujärjestelmä on hyvä systeemi, 
ei tarvetta muuttaa.


	2-divisioonien ennakot kaudelle 2016-2017
	A-lohko
	B-lohko
	C-lohko
	D-lohko


