
Pöytätenniksen SM-sarja ennakolta tasainen

Pöytätenniksen SM-sarja käynnistyy perinteisesti Tampereella syyskuun 17. päivänä. Viime 
kaudesta sarjasta pudonneiden PT Espoon ja TIP-70:n kakkosjoukkueiden tilalle nousivat 1-
divisioonaa hallinneet Kosken Kaiku ja Lahden Pöytätennisseura. Seurojen lähestyminen 
sarjakauteen on erinlainen, KoKa luottaa nuoriin omiin kasvatteihinsa kun taas LPTS luottaa 
ulkomaalaisvahvistuksiin. Ylipäätään sarjan taso on viime kaudesta nousussa, juuri mitään ei voida 
pitää mahdottomana kun SM-sarjan pisteistä aletaan pelaamaan. Runkosarjassa pelataan viiden 
turnauksen aikana 14 kierrosta jonka jälkeen pelataan viime kauden tapaan lopputurnaus neljän 
parhaan kesken ja karsintaturnaukset sijoille 6-7. sijoittuneiden sekä 1-divisioonan kärkipään 
joukkueiden kesken kesken. SM-sarjan viimeinen tippuu suoraan ja 1-divisioonasta nousee 
runkosarjan voittaja tilalle SM-sarjaan.

Suosikit

Sarjan ykkössuosikki on viime kauden pronssijoukkue PT 75 joka hankki vahvistukseksi 
maajoukkuepelaajan Miikka O'Connorin Wegasta. Ikinuori taistelija Pasi Valasti ja Suomen ehkä 
parhaan pelituntuman omaava Otto Tennilä täydentävät joukkueen. Muilla joukkueilla on kova 
haaste voittaa tasaisen tasokas joukkue kauden aikana. Muut suosikit kärkeen ovat viime kauden 
mestari PT Espoo ja uusia ulkomaalaispelaajia värvännyt Wega. PT Espoo luottaa viime kauden 
miehistöönsä, lisänä joukkueeseen on otettu viime kaudella pudonneen kakkosjoukkueen 
ykkössyömähammas Huy Chau. Toni Soine, Pauli Hietikko ja Jani Jormanainen on alkuperäinen 
viime kaudella mestaruuden tuonut kolmikko. Wegan joukkue on uusiutunut viime kaudesta lähes 
täysin. Viime kauden hopeajoukkueesta on jäljellä vain Aki Kontala. Akin veli Janne Kontala siirtyy
täksi kaudeksi Wegan paitaan TuKa:sta ja veljeskaksikkoa kirittävät ulkomaalaiset Tomas Kopanyi, 
Ingemar Peter ja Rivo Saaremäe. Etenkin Kopanyi ja Peter ovat mielenkiintoisia pelaajia. 
Slovakialaiset pelaajat ovat maajoukkuevalmentajamme mukaan tasokkaita pelimiehiä jotka ovat 
vieläpä parhaassa pingisiässä.

Taisto neljännestä paikasta playoffsiin

Sarjan keskikastin muodostavat etukäteen vantaalainen TIP-70, Turun Kaiku ja Oulun Pöytätennis-
86. TIP-70 luottaa vahvasti maajoukkuemies Samuli Soineen voittoihin. Viime kausina vammoista 
kärsinyt Timo Tamminen on kysymysmerkki, kunnossa ollessaan hän on yksi sarjan parhaista 
pelaajista. Uutena miehenä joukkueeseen tulee takavuosien Suomen Mestari Tom Lundström joka 
siirtyy nousijajoukkue LPTS:stä. Laajan ringin muita pelaajia ovat nuoret Aleksi Mustonen ja Jussi 
Mäkelä, Paralympiapelaajamme Esa Miettinen sekä Lauri Laane. TuKa on riippuvainen 
ykköspelaaja Roope Kantolan otteista, joukkueeseen palaa jo viime kaudella paluun tehnyt Roopen 
veli Roni Kantola joka tuo sarjaan puolustuspelaamisen mallia. Joukkueen täydentävät hyvät 
virolaiset Aleksei Nikonorov ja Sergei Danilov.  OPT-86 luottaa tänäkin vuonna venäläiseen 
Vladimir Briliin. Selkeän kakkospelaajan paikan ottaa jo viime kaudella erinomaisesti pelannut 
Peiman Moradabbasi. Tuomas Perkkiö ja juniorimaajoukkueen Pedram Moradabbasi täydentävät 
joukkueen.



Putoamisvaarassa nousijat, vai ovatko?

KoKa on sarjan nuorin joukkue joka koostuu Kosken omista kasvateista. Riku Autio, Alex Naumi ja
Veikka Flemming on tasainen kolmikko jotka voivat ottaa voittoja mitä joukkuetta vastaan tahansa. 
Jos nuoren joukkueen henkinen kantti kestää ja kehitys jatkuu viime vuosien tapaisena ei ole 
joukkueelta mikään mahdottomuus taistella keskikastin sijoituksista, ehkä jopa suorasta 
säilymisestä. LPTS on sarjan iso jokerikortti. Viime kaudella 1-divisioonaa ja karsintasarjaa 
dominoineet venäläiset Alexander Saveljev ja Sergei Manturov saavat kolmanneksi lenkiksi 
takavuosilta tutun kovan pelaajan Igor Egorovin. Joukkueella on laaja rinki ja kotimaisuudesta 
vastaavat viime kauden 1-divisioonasta tutut Ari-Matti Koskinen, Lari Ikonen ja seuran johtohahmo
Risto Pitkänen. Uutena pelaajana joukkueeseen liittyy 2-divisioonasta loikkaava Jorma Lahtinen. 
Mikäli LPTS:n venäläiset pelaavat turnauksissa säännöllisesti on LPTS todella vaikea joukkue 
voitettavaksi. LPTS voi sijoittua parhaimmillaan todella korkeallekin, joukkueen oma tavoite onkin 
playoff-paikka.

Tiedotus ja nettilähetykset jatkuvat

Viime kaudella kuvioihin tullut otteluiden livelähettäminen jatkuu tällä kaudella. Toteutustapana 
tulee olemaan joko viime kaudesta tuttu Livestream, tai sitten YouTubessa livelähettäminen. 
Jälkimmäistä on testailtu jonkun verran ja toimivuutta sekä helppokäyttöisyyttä ei ole voitu vielä 
todeta kovin hyväksi. Kuvanlaadullisesti YouTube on ylivoimainen. Toivon mukaan kauden aikana 
saadaan ratkaistua tekniset ongelmat tämän suhteen. Jokaisesta turnauksesta tullaan kuitenkin 
tarjoamaan livelähetys vähintään Livestreamista. Lähettämisestä ovat vastuussa turnausten 
järjestäjät.



Joukkueiden vastaukset kyselyyn

Joukkueiden yhteyshenkilöille lähetettiin lyhyt kysely jossa kysyttiin joukkueen tavoitetta, 
miehistöä, palautetta sarja- ja ottelujärjestelmästä sekä kysyttiin muita kuulumisia. Alla vastaukset.

PT 75 (Mika Tuomola)

PT 75 Perusrating

Pasi Valasti 2402

Otto Tennilä 2352

Miikka O'Connor 2284

Tavoite Suomen Mestaruus. Sarjajärjestelmä ja ottelujärjestelmä ovat varsin toimivia.

Wega (Terho Pitkänen)

Wega Perusrating

Aki Kontala 2370

Tomas Kopanyi 2350

Ingemar Peter 2350

Rivo Saaremäe 2247

Janne Kontala 2212

Wegan tavoite on neljän parhaan joukkoon. Sarjasysteemi on OK. 

TIP-70 (Jarmo Siekkinen)

TIP-70 Perusrating

Samuli Soine 2407

Timo Tamminen 2354

Esa Miettinen 2259

Tom Lundström 2251

Aleksi Mustonen 2228

Lauri Laane 2191

Jussi Mäkelä 2135

Seuran tavoite on selkeästi sarjapaikan säilyttäminen. Sarja on löytänyt mielestämme hyvän 
muodon. Itse ottelut ovat sopivan mittaisia ja ottelujärjestys antaa mahdollisuuden taktikointiin. 
Nykyinen sarjajärjestelmä parantaa motivaatiota pelata kaikki pelit parhaalla mahdollisella 
joukkueella. Kolmen joukkue-ottelun turnaus tuntuu olevan osalle pelaajista kohtuullisen rankka. 
Vantaalla odotellaan tasokasta ja tasaista sarjakautta.



PT Espoo (Toni Soine)

PT Espoo Perusrating

Toni Soine 2405

Pauli Hietikko 2362

Jani Jormanainen 2299

Huy Chau 2185

Tavoite runkosarjassa neljän parhaan joukkoon ja lopputurnauksessa viime kevään mestaruuden 
puolustaminen. Sarjajärjestelmä on hyvä koska runkosarjalla on merkitystä sekä kärki- että 
häntäpään joukkueille. Otteluita pitäisi mielestämme olla vain kaksi nykyiseen kolmeen verrattuna. 
Ottelujärjestelmä on varsin toimiva. Onnea kaikille joukkueille tulevaan sarjakauteen!

TuKa (Roope Kantola)

TuKa Perusrating

Roope Kantola 2368

Sergei Danilov 2250

Aleksei Nikonorov 2248

Roni Kantola 2180

TuKa:n tavoite on pysyä sarjassa. Sarja- ja ottelujärjestelmät sopivat SM-sarjaan.

OPT-86 (Tuomas Perkkiö)

OPT-86 Perusrating

Vladimir Bril 2379

Peiman Moradabbasi 2312

Tuomas Perkkiö 2195

Pedram Moradabbasi 2120

Tavoite on neljän parhaan joukkoon. Sarja- ja ottelujärjestelmä on toiminut hyvin. SM-sarjan 
kierroksista pitäisi kirjoitella raportteja. Videostreamauksen laatua tulisi parantaa ja tehdä joka 
kierrokselta TOP 5-pallot video.

KoKa (Tero Naumi)

KoKa Perusrating

Riku Autio 2227

Alex Naumi 2205

Veikka Flemming 2195

Tavoite on suora säilyminen sarjassa, tavoite on kova mutta realistinen. Sarjajärjestelmä on ihan 
hyvä SM-sarjaan. Todennäköisesti tuo ainakin jonkun verran vaihtuvuutta joukkueisiin / vuosi. 
Ottelujärjestelmä on hyvä, jokainen peli on merkityksellinen. Mielenkiintoinen kausi edessä!



LPTS (Risto Pitkänen)

LPTS Perusrating

Alexandr Saveljev 2339

Sergej Manturov 2322

Igor Egorov 2300

Ari-Matti Koskinen 2208

Lari Ikonen 2175

Jorma Lahtinen 2096

Risto Pitkänen 1965

Tavoite on neljän parhaan joukkoon. Neljän joukkueen osaturnauksen järjestäminen pitäisi olla 
mahdollista. Lahdessa ei ole yhtään kotiottelua vaikka järjestelyhalukkuutta olisi ollut.

Joukkueiden ranking

Ratingkeskiarvot Joukkue Perusrating

1 PT 75 2346

2 PT Espoo 2313

3 Wega 2306

4 TuKa 2262

5 TIP-70 2261

6 OPT-86 2252

7 KoKa 2209

8 LPTS 2201

Rating parhaita
painottaen

Joukkue Perusrating

1 PT 75 2366

2 PT Espoo 2349

3 Wega 2334

4 TIP-70 2303

5 OPT-86 2296

6 TuKa 2290

7 LPTS 2261

8 KoKa 2214

Ylläolevista taulukoista voi nähdä että sarja on tasokas ja tasainen. Parhaan joukkueen ero 
huonoimpaan on noin 150 pistettä. Joukkueissa on mukana paljon ulkomaalaisvahvistuksia ja 
joissakin joukkueissa myös monta nuorta pelaajaa. Yllätyksiä nähdään varmasti!

SM-sarjan sarjapäällikkö
Teemu Oinas
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