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Kotoisessa pöytätenniksessämme on monia asioita, 
joita pitäisi kehittää. Yksi tärkeimmistä, ellei tärkein, on 
valmennustoiminnan taso. On tärkeää, että mahdollisim-
man moni harrastaa lajiamme, mutta todellista menes-
tystä mitataan lähinnä huippupelaajien tasolla. Se taas 
edellyttää osaavaa valmennustoimintaa.

Muutamia harvoja poikkeuksia ehkä lukuun ottamatta 
me olemme muuta pöytätennismaailmaa aika paljon 
jäljessä. Tämän hetken kansainvälisesti menestyneimmät 
pelaajamme Benedek, Alex ja Anna ovat hakeneet kehi-
tyksensä muilta mailta. Nuoren pelaajan näkökulmasta 
asia onkin selvä: jos oikeasti haluaa kansainvälisen tason 
pelaajaksi, on suunnattava ulkomaille aika nuorena.

Myös valmennuksen näkökulmasta on helppo esittää, 
mitä menetystä haikailevien suomalaisvalmentajien 
pitäisi tehdä: lähteä valmentajakoulutukseen ulkomaille. 
Samalla kannattaa yrittää päästä seuraamaan kansainvä-
listen huippupelaajien arkiharjoittelua. Nyt kun ruot-
salaiset tekevät taas kovaa paluuta huipulle, sellainen 
mahdollisuus on aika lähellä. 

Mikä kansallisessa pelaamisessamme sitten mättää? 
Uhraamatta kovin pitkää aikaa miettimiseen voin luetella 
ainakin seuraavat asiat:

1)   Harjoitusmäärät ovat liian pieniä. 
Kansainvälisellä huipulla rutiiniannos 

on kaksi kertaa päivässä.

2)   Osin edellisestä kohdasta johtu-
en pelaajamme ovat epävarmoja 

ja pelitempoltaan liian laiskoja. 
Asia kävi esiin mainiosti, kun 

järjestimme EM-kisojen 
kakkosvaiheen karsinnan 
Ruskeasuolla. Katselin 
ainakin turkkilaisten 
lämmittelyä aika huo-
lella. Se oli muutaman 
lämmittelypallon 
jälkeen meille erittäin 
kovatempoista spinniä 
aika läheltä pöytää, 

samaa paikkaan samalla 
temmolla pitkinä sarjoina. 

Vastustaja palautti lyön-
nin samanlaisena melkein 
tulitikkulaatikon kokoiselle 
alueelle. Kuvatun kaltainen 
varmuus syntyy vain junnaa-
malla kyseistä lyöntiä paljon. 

Niin paljon, että tällä hetkellä sitä ei taida Suomessa 
jaksaa kukaan. Puhumme siis aivan tavallisista säännölli-
sistä kuvioista.

3)   Edelleen ainakin osin edellisestä kohdasta johtuen 
pelaajiemme lyöntikovuus on heikko, eritoten ensimmäi-
senä avauksena. Kyse on tekniikan ohella myös fyysisistä 
valmiuksista. Me tarvitsemme merkittävästi lisää nimen-
omaan meidän lajillemme sopivaa voima-, nopeus- ja 
koordinaatioharjoittelua. 

4)   Syöttöjä on harjoiteltava paljon erikseen, omia 
versioita kehitellen. Ja yhtä paljon on harjoiteltava myös 
syötönpalautuspeliä: lyhyttä alakierrettä, flippejä jne.

Mainitut asiat eivät toimi riittävällä tasolla edes Ruskea-
suon valmennuskeskuksessa. Sen suhteen meidän on 
pystyttävä parempaan. Ensimmäinen asia on tietenkin 
valmennettavien halu ja valmis toteuttaa kovaa harjoit-
telua. Aivan huippuvalmennuksessa ei voi olla mukana 
kuin kohtalaisen pieni määrä pelaajia, sillä muutoin eivät 
valmennusresurssimme riitä. 

Sen jälkeen tarvitsemme harjoitusohjelmia ja -päiväkir-
joja, pelaajien terveystarkastuksia ja suorituskykytestejä, 
ulkopuolisia asiantuntijoita fysiikkavalmennukseen, 
ravitsemukseen, psykologiaan jne. Nämä asiantuntijat 
voisivat pitää myös luentoja, joihin ulkopuolisetkin asias-
ta kiinnostuneet voisivat osallistua. 

Tarvitsemme myös toimenpiteitä, joiden ansiosta Ruskea-
suo oikeasti näyttää harjoituskeskukselta: huippupelaaji-
en kuvia seinille, maajoukkueryhmän yhtenäinen asustus 
jne. Lisäksi seurapelaajat ja maajoukkuepelaajat erottava 
verho on korvattava läpinäkyvällä verkolla. On aika kum-
mallista, että lupaavimmat pelaajamme ovat vuosien ajan 
harjoitelleet muilta piilossa. Heidän harjoittelunsahan 
pitäisi toimia mallina ja esimerkkinä kaikille muillekin.

Kaikesta yllä kuvatusta voisi muodostua jonkinlainen 
”Team Finland”, jonka jäseneksi kaikki lupaavat nuoret 
pelaajat tietenkin haluavat tähdätä. Ulkomailla jo asuvat 
huippumme ovat kotona poiketessaan ryhmän kunniajä-
seniä. 

Jatkossa meidän on pidettävä tiukasti silmällä myös 
Mäkelänrinteen ympärille syntyvän kesälajien olympiaval-
mennuskeskuksen kehittymistä. Lajien välinen yhteistyö 
on moderni kansainvälinen tapa toimia. Siitä kehityksestä 
meillä ei ole varaa eikä syytä jäädä pois.
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katkesi. Annika hävisi Valko-Venäjän 
Daria Trikolosille ja Alex Saksan Qiu 
Dangille. Molemmat vastustajat olivat 
todella hyviä.
Anna pelasi neljän pelaajan alkuloh-
kossa. Linda Zeqiri Kosovosta kukistui 
helposti ja Inta Zdanovska Latviasta 
melko helposti. Lohkovoiton Anna 
ratkaisi todella tiukassa kamppailussa 
Ranskan seuratoverinsa Sarah Hanffoun 
kanssa. Kamerunilainen johti jo 3-1, 
mutta niin vain hyvin pelannut Anna kii-
pesi voittoon. Viideskin erä jatkopalloilla 

Annalle, joten todella tiukkaa oli.
”Paperilla” Anna onnistui vielä lyömään 
(Eslövissä vaikuttavan) maailmanlis-
talla sijalla 74 olleen Alex Galicin 4-1. 
Slovenialaisella oli selkävaivoja, mutta 
ei mitään pois Annan voitosta, joka oli 
arvokas ja merkitsee tukkua rankingpis-
teitä. Kisan 64 parhaan joukossa vastaan 
asettui Euroopan kolmonen Elizabeta 
Samara Romaniasta. Ottelu päättyi 0-4, 
mutta ensimmäisessä erässä Annalla 
oli useampi eräpallo. Kaiken kaikkiaan 
mainio esitys Annalta, jonka peli on 

kaikkien aikojen MM-kilpailut

Suomalaiset jäivät karsintapeleihin vain 
sekanelinpelissä. Tappiot tulivat koville 
pareille, sillä Benedek ja Annika hävisi-
vät taiwanilaisille ja Alex ja Anna yhden 
voittopelin jälkeen singaporelaisille. 
Vähän samoin kävi Annalle ja Annikalle 
naisten nelinpelissä: karsinnassa helppo 
voitto algerialaisparista, mutta pääsar-
jan ensimmäisellä kierroksella tappio 
koville thaimaalaisille.
Kaksinpelin karsinnassa Alex ja Anni-
ka voittivat yhden vastustajan, mutta 
kamppailussa alkulohkon voitosta tie 

Henkilökohtaiset MM-kisat pelattiin huhtikuun loppupuolella Budapestissa. Kiina vei kaikki 

jaossa olleet viisi mestaruutta, mutta suomalaisetkin saavat olla hyvin tyytyväisiä esityksiinsä. 

Alex Naumin ja Benedek Oláhin sijoittuminen 16 parhaan joukkoon miesten nelinpelissä on jopa 

kaikkien aikojen suomalaissuoritus henkilökohtaisissa luokissa.

Hallin jättiscriinin kuva 
oli erittäin tarkka.
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Ranskassa mennyt selvästi eteenpäin. 
Pena oli kaksinpelissä suoraan paperilla 
(128) ja kohtasi ensimmäisessä pelis-
sään Saudi-Arabian Ali Alkhadrawin. 
Voittolukemat olivat 4-2 ja varsinkin 
ottelun alkupuolella Pena sai tehdä töitä 
ihan tosissaan.  
Toisella kierroksella eli 64 parhaan 
joukossa vastaan Etelä-Korean Jeoung 
Youngsik. Ottelu korealaiselle 4-1, 
mutta kyllä Penallakin oli omat hetken-
sä ja mahdollisuutensa. Vastustaja oli 
kuitenkin tavattoman kova pelimies, 
mitä todistaa hänen seuraavan kierrok-
sen voittonsa Japanin Jun Mizutanista. 
On selvää, että kisa oli Penalle pettymys, 
sillä tavoitteet olivat korkeammalla.
Alexin ja Benedekin nelinpeli kulki
Miesten nelinpeli antoi suomalaisittain 
hienoja hetkiä, sillä Pena ja Alex paransi-
vat peliään koko ajan. Jo karsintakier-
roksen voitto hollantilaisparista Rajko 
Gommers / Ewout Oostwouder oli 
hyvä esitys. Pääsarjan avauskierroksella 
(64) suomalaiset löivät Slovakian parin 
Samuel Kaluzny / Lubomir Pistej 4-1. 
Ottelu oli Pentin mielestä täydellinen 
taktiikan riemuvoitto. Vielä parempaa oli 
kuitenkin tulossa.
Nimittäin 32 parhaan joukossa Pena ja 
Alex intoutuivat suorastaan hurmioon 
ja kukistivat ranskalaiset Can Akkuzun 
ja Alexandre Cassinin 4-3. Alex saattoi 
hyvin pelata uransa parhaan kansainvä-
lisen pelin ja Penallakin kulki mainiosti.
Sijoitus 16 parhaan joukossa MM-tasolla 
kaikkien aikojen paras suomalaissuo-
ritus. Tarkasti ottaen Monica Grefberg 
(Portin) oli länsisaksalaisen Andrea Gut-
knechtin kanssa sijoilla 9-16 Tokiossa 
1983, mutta aika on nyt toinen ja parikin 
tällä kertaa kokonaan kotimainen.

Neljännesvälierässä vastassa oli kivikova 
eteläkorealaispari Jeoung Youngsik / 
Lee Sangsu. Ottelu päättyi 0-4, mutta 
ensimmäisessä ja kolmannessa erässä 
suomalaisilla oli mahdollisuutensa ti-
lanteessa 9-9. Tuskin ensimmäisen erän 
kääntyminen olisi kokonaistilannetta 
muuttanut, mutta olisi se ollut hauska 
nähdä. 
Joka tapauksessa erittäin hieno esitys 
Alexilta ja Benedekiltä. Esityksen tasosta 
kertoo se, että miesten nelinpelin 
pääkaavion 16 parhaan joukossa oli 
alapuolella seitsemän paria Aasiasta ja 
yksi Euroopasta eli Suomesta. Alex hyp-
päsi uudelle tasolle ja Pena osoitti, että 
hänen lyöntejään ei kukaan maailmassa 
ota noin vain.

Kaikki viisi kultaa Kiinaan
Kiina vei enemmän tai vähemmän 
odotetusti kaikki jaossa olleet viisi 
mestaruutta. Ma Longin kunnosta oli 
ennen kisoja hiukan epäselvyyttä, mutta 
kisojen jälkeen ei. Kaksinpelin loppuot-
telussa Ma Long löi todellisen yllättäjän 
eli Ruotsin Mattias Falckin 4-1. Kiinalai-
sella on nyt olympiakullan lisäksi kolme 
perättäistä kaksinpelin MM-kultaa, mikä 
nostaa hänet jopa maailman kaikkien 
aikojen parhaaksi pelaajaksi. Budapes-
tissa 30-vuotias Ma voitti myös miesten 
nelinpelin yhdessä nuoren Wang Chu-
qinin kanssa.
Ruotsalainen Falck kuului kisan yllättäjiin 
ja nosti melkoisen innon länsinaapuris-
sa. Ruotisilla ei ole ollut pelaajaa kak-
sinpelin loppuottelussa sitten Jan-Ove 
Waldnerin toisen voiton 1997. Kisan 
suurin yllättäjä oli kuitenkin ruotsalaisel-
le välierässä hävinnyt Etelä-Korean An 

Haejyun. Vasta 19-vuotias korealainen 
pelasi ensimmäisissä MM-kisoissaan. 
Kaveri tuli kisoihin maailmanlistasijoi-
tuksella 157, joten kansainvälisilläkin 
pöydillä yllätykset ovat edelleen mah-
dollisia.
Kiinan suosituin naispelaajaLiu Shiwen, 
28, sai vihdoin voiton kolmannessa 
MM-finaalissaan. Liu oli suorastaan 
häikäisevä, sillä hän voitti sekä loppu-
ottelussa Chen Mengiä että välierässä 
aikaisempaa mestaria Ding Ningiä vas-
taan yhden erän 11-0. Dingiä vastaan 
hän voitti 17 palloa peräkkäin, mikä 
taitaa olla yhden sortin ME. Ja vastustaja 
oli sentään maailman ykköspelaaja. Liu 
voitti myös sekanelinpelin yhdessä Xu 
Xinin kanssa.
Kisojen näyttävin peli taisi olla Ranskan 
Simon Gauzyn yllätysvoitto Xu Xinistä. 
Japanin ihmelapsen Tomokazu Hari-
moton melko aikainen putoaminen oli 
monelle yllätys. Jotenkin japanilaisten 
nopea pintapeli on liian yksinkertaista 
kiinalaisille, joiden suorittamisessa on 
paljon enemmän variaatiota. 
Yllä sanottu ei tietenkään koske Koki 
Niwaa, joka oli kisojen viihdyttävin pe-
laaja. Enpä ole nähnyt kenenkään muun 
vaihtavan kättä tiukassa tilanteessa 
MM-kvartassa. Tai aloittavan pelaamaan 
vasta kun vastustajalla on 10 pistettä. 
Rystypuolelta Niwa lyö välillä käsittämät-
tömän alasivukierreblokeerauksen, jota 
minä ainakaan en nähnyt kenenkään 
palauttavan pöytään näissä kisoissa.
Lopuksi voi vielä todeta, että Intia on 
etenemässä kovaa vauhtia kohti maail-
man huippua. Ei olisi ollenkaan yllättä-
vää, vaikka he taistelisivat aivan kärkisi-
joista jo seuraavissa Busanin kisoissa.

Alex ja Benedek pelaavat paikasta MM-kisojen puolivälieriin.
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Anna Kirichenko 
pelasi mainiot kisat.



MM-kilpailut Budapest
  1) Ma Long, Kiina
  2) Mattias Falck, Ruotsi 11-5, 11-7, 7-11, 11-9, 11-5
  3) An Haejuyn, Etelä-Korea ja Lian Jingkun, Kiina

  1) Liu Shiwen, Kiina
  2) Chen Meng, Kiina 9-11, 11-7, 11-7, 7-11, 11-0, 11-9
  3) Ding Ning ja Wang Manyu, Kiina

  1) Ma Long/Wang Chuqin, Kiina
  2) Alvaro Robles, Espanja/Ovidiu Ionescu, Romania 11-3, 8-11, 11-7, 11-3, 11-5
  3) Liang Jingkun/Lin Gaoyan, Kiina ja Tiago Apolonia ja Joao Monteiro, Portugali

  1) Sun Yingsha/Wang Manyu, Kiina
  2) Hina Hayata/Mima Ito, Japani 8-11, 3-11, 11-8, 11-3, 12-10, 11-8
  3) Honoka Hashimoto/Hitoki Sato, Japani ja Chen Meng/Zhu Yuling, Kiina

  1) Xu Xin/ Liu Shiwen, Kiina
  2) Mahumi Yoshimura/Kasumi Ishikawa, Japani 11-5, 11-8, 9-11, 11-9, 11-4
  3) Patrik Franziska/Petrissa Solja, Saksa ja Fan Zhendong/Di Ning, Kiina

Suomalaisten ottelut

  Karsintalohko
  Alex Naumi
  - Mattias Mongiusti, San Marino 11-4, 11-3, 11-1, 11-7
  - Qiu Dang Saksa 3-11,5-11, 3-11, 2-11
  1. kierros (128)   – Benedek Oláh - Ali Alkhadrawi, Saudi-Arabia 11-4, 10-12, 10-12, 11-4, 11-5, 11-3
  2. kierros (64)  – Oláh - Jeoung Youngsik, Etelä-Korea 8-11, 7-11, 5-11, 11-6, 8-11

  Karsintalohkot
  Annika Lunström
  - Taimmaa Abo-Yaman, Jordania 11-7, 11-6, 11-4, 11-7
  - Daria Trigolos, Valko-Venäjä 6-11, 6-11, 3-11, 5-11

  Anna Kirichenko
  - Linda Zeqiri, Kosovo 14-12, 11-1, 11-3, 11-4
  - Inta Zdanovska, Latvia11-6, 11-9, 8-11, 11-9, 11-6
  - Sarah Hanffou Kamerun 9-11, 11-7, 6-11, 7-11, 13-11, 11-9, 11-8
  1. kierros (128) – Kirichenko - Alex Galic, Slovenia 7-11, 11-9, 12-10, 11-5, 11-9
  2. kierros (64) – Kirichenko - Elizabeta Samara, Romania 10-12, 3-11, 4-11, 7-11

  Karsintakierros 
  Naumi / Oláh -  Rajko Gommers / Ewout Oostwouder 11-6, 2-11, 11-8, 11-7
  1. kierros (64) – Naumi / Oláh - Samuel Kaluzny / Lubomir Pistej, Slovakia 11-7, 8-11, 13-11, 11-3, 11-4
  2. kierros (32) – Naumi / Oláh - Can Akkuzu / Alexandre Cassin, Ranska 7-11, 11-9, 8-11, 11-5, 11-9, 9-11, 11-5
  3. kierros (16) – Naumi / Oláh - Jeoung Youngsik / Lee Sangsu, Etelä-Korea 9-11, 3-11, 9-11, 2-11

  1. Karsintakierros  – Kirichenko / Lundström – Katia Kessaci / Lynda Loghraibi, Algeria 11-8, 11-7, 11-9  

  1. Kierros (64) – Kirichenko / Lundström – Orawan Paranang / Suthasini Sawettabut, Thaimaa 10-12, 3-11, 9-11, 4-11

  1. Karsintakierros – Oláh / Lundström – Peng Wang-Wei / Cheng Hsien-Tzu, Taiwan 10-12, 6-11, 8-11
   – Naumi / Kirichenko – Filip Radulovic / Snezana Culafic, Montenegro 11-8, 11-6, 11-7
  2. Karsintakierros – Naumi / Kirichenko – Chew Zhe Yu Clarence / Lin Ye, Singapore 6-11, 2-11, 9-11

Miesten 
kaksinpeli

Miesten 
kaksinpeli

Naisten 
kaksinpeli

Naisten 
kaksinpeli

Miesten 
nelinpeli

Miesten 
nelinpeli

Naisten 
nelinpeli

Naisten 
nelinpeli

Seka-
nelinpeli

Seka-
nelinpeli
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Punaiselle kumille muitakin vaihtoehtoja
MM-kisojen aikana käydään aina paljon erilaisia kokouksia. 
Tärkein niistä on Kansainvälisen liiton eli ITTF:n vuosikokous, 
jossa tällä kertaa oli paikalla 129 jäsentä 226 mahdollisesta. 
ITTF on maailman suurin urheilujärjestö jäsenmäärällä mita-
ten. 
Kokous päätti, että vuoden 2021 joukkuekisa järjestetään 
Houstonissa USA:ssa. Jo ennen vaalia oli selvää, että nämä 
olisivat lajin ensimmäiset MM-kisat Euroopan ja Aasian ulko-
puolella sitten Kairon kisojen 1939. Vuoden 2022 joukkueki-
sat pelataan puolestaan Kiinan Chengdussa. Seuraava jouk-
kuekisahan pelataan maaliskuussa Etelä-Korean Busanissa. 
ITTF teki 2018 hiukan toista miljoonaa dollaria plussaa vähän 
yli 20 miljoonan liikevaihdolla.   Rahassa mitaten toiminta on 
vahvassa kasvussa.
Järjestön kunniapuheenjohtajasta Adham Shararastakin 
puhuttiin. ITTF pisti miehen toimitsijakieltoon ja asia on nyt 
urheilun kansainvälisessä vetoomustuomioistuimessa eli 
CAS:ssa. Puheenjohtaja Thomas Weikertin mukaan ”ovea ei 
ole kokonaan suljettu”, mutta nyt siis odotellaan CAS:n ratkai-
sua siitä, onko kunniapuheenjohtajan toimitsijakielto validi vai 
ei.
MM-kisojen pienentäminen ei tyydytä maailman pieniä pöy-
tätennismaita. Sitä ei kokous kuitenkaan varsinaisesti ottanut 
listalle. MM-kisojen pienennys on kiistatta ongelma esimer-
kiksi Benedekille: jos Suomi ei selviydy kisoihin, monet Penan 
pahat vastustajat saavat ”helppoja” rankingpisteitä paljon.
Ehdotus keltaisen pallon hyväksymisestä valkoisen ja oranssin 
rinnalle vedettiin pois, mutta sitä päätettiin kuitenkin testata 
käytössä. Samalla kuin vahingossa sääntöihin jäi edelleen 
selluloidipallon mahdollisuus, sillä se oli (tyhmästi) kytketty 
samaan ehdotukseen keltaisen pallon kanssa.
Sen sijaan kokous päätti, että mustan kumin toiselle puolelle 
voi laittaa jatkossa myös muun (selvästi erottuvan) värin kuin 
punaisen. Päätös tulee voimaan Tokion olympiakisojen ja 
välinekomitean ja BoD:n tarkempien määrityksien jälkeen. 
Ja sanottakoon siis selvyydeksi, että punaisellakin saa toki 
edelleen pelata.

Viimeiseksi sääntöihin hyväksyttiin ”kahden tahallisen” 
lyönnin kieltämisen sijasta ”kahden tai useamman” tahallisen 
lyönnin kielto. Asian merkitys on käänteinen. Nyt sallitaan 
virallisesti myös useamman kuin kahden osuman ”kaksoiskos-
ketus” eli huono osuma, kunhan se on tahaton. Käytännössä 
niin on toki tehty tähänkin saakka.
Myös ETTU:n eli Euroopan Pöytätennisunioni piti kokouksen-
sa Budapestissa. Paljon oli puhetta supistuvien MM-kisojen 
(vain 32 maata) tulevista karsintajärjestelmistä, joita Sonja 
selvittää omassa jutussaan.
Pääsihteeri Richard Scruton kertoi, että Venäjä ja Espanja ovat 
halukkaita järjestämään Euroopan karsinnan Tokioon huhti-
kuun alussa 2020. Valinta tehdään aika pian.  
Vielä kerrottiin, että Veteraanien EM-kisoihin ehdotetaan ”vii-
sivuotisluokkia” eli 40-44, 45-49, 50-54 ja 55-59. Asia ratkais-
taan Nantesin kokouksessa syksyllä. Lopuksi Unkarin edustaja 
kertoi, että entisestä mestaripelaajasta Tibor Klamparista on 
tulossa elokuva.
Pohjois-Euroopan Unionin eli NETU:n kokouksessa ei paljon 
asioita ollut. Tulevien NETU-kisojen kisapaikat järjestäjät vah-
vistettiin, vaikka iso niistäkin on ollut tiedossa jo pitkään.
• 2019 NETU:n juniorikisat 
järjestetään Haapsalussa 26.-28.6. Myös vuoden 2020 juniori-
kisat ovat samassa paikassa.
• 2020 NETU veteraanikisat 
järjestetään Latvian Liepajassa 24.-26. huhtikuuta.
• 2020 NETU seniorikisat 
järjestetään Liettuan Prianaissa 28.-30. elokuuta.
• 2021 NETU juniorikisat 
järjestetään Islannissa Reykjavikissa.
• 2022 NETU seniorikisoja
ei päätetty vielä. Eesti kuitenkin ilmaisi halunsa järjestää sen. 
Aikuisten kisoja on järjestetty maakohtaisesti vuorottain.

Esko Heikkinen

ITTF:n vuosikokous on iso tapahtuma. 

Joukkue päävalmentaja Mattias Bergkvistin johdolla 
avauspäivän iltaruokailussa.
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Pöytätenniksen EM-karsinnan 
2. vaihe 18.-19.5.

Suomi sai Euroopan liitolta järjestelyvastuun uusittujen 

EM-kilpailuiden 2. vaiheen karsintaturnaukseen, joka 

järjestettiin Helsingin Ruskeasuolla 18-19.5. Turnauksessa oli 

mukana Suomen miesten lisäksi Turkki, Bulgaria ja Luxem-

burg ja panoksena kahdelle parhaalle joukkueelle paikka 

Ranskan Nantesissa syksyllä järjestettävään EM-lopputur-

naukseen. 

Jälleen aika pienellä porukalla pyöritetyt tapahtuman jär-

jestelyt hoituivat melko rutiinilla. Etukäteen pientä huolta 

herättäneet Ruskeasuon hallin ongelmat, kuten ikkunoista 

paistava auringonvalo ja äänentoiston ongelmat, saatiin 

kaupungin toimesta kuntoon tapahtumaa varten. Lisäksi 

kaupungissa juostiin samaan aikaan Helsinki City Maraton, 

jonka vuoksi Ruskeasuon hallille avattiin myös toinen reitti 

autoilijoita varten. Tässä yhteydessä on hyvä kiittää Terho 

Pitkästä, joka hoiti meidän vieraiden kuljetukset hotellille ja 

lentokentälle. 

Laji saatiin pitkästä aikaa näkyville myös valtakunnalliselle 

tv-kanavalle, kun YLE näytti sunnuntain ottelusta lähe-

tyksen. Kaikki Suomen ottelut näkyivät pöytätenniksestä 

kiinnostuneille suorana myös YLE Areenan suoratoistopal-

velussa.  

Järjestelyt onnistuivat mutta yleisöä Ruskeasuon lehtereillä 

oli selvästi toivottua vähemmän. Suomessa ei ole vuosikau-

siin järjestetty yhtä tärkeää lajin maajoukkuetapahtumaa 

mutta ilmeisesti hyvät säät ja Areenan lähetykset kotisoh-

valta katsottuna houkuttelivat pöytätennisväkeä enemmän. 
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Lauantai, Turkki-Suomi
Suomi hävisi avauspelinsä niukasti Turkkia vastaan 2-3. Turkkilaisia pidettiin etukäteen ehkä Suomen hankalimpana 
vastustajana. 
Benedek Oláh oli ajoittain vaikeuksissa peleissään mutta voitti molemmat kaksinpelinsä. Alex Naumi hävisi ensimmäi-
sen ottelunsa 1-3 ja ratkaisupelin 2-3. Myös Miikka O´Connor hävisi ainoan ottelunsa 2-3, joten suomalaisillakin oli 
ottelussa mahdollisuutensa.
– Valitettavasti kaikkien tappio-otteluiden ratkaisuerät alkoivat huonosti. Miikka löi edellisellä kerralla saman vastus-
tajan 3-0, joten hänen paikkansa kolmospelaajana oli perusteltu. Pentti paransi koko ajan ottelun vanhetessa. Nyt on 
vain yksi tie eli meidän pitää lyödä molemmat jäljellä olevat vastustajat, Suomen päävalmentaja Mattias Bergkvist 
analysoi ottelun jälkeen.
Samaan aikaan käydyssä toisessa ottelussa Luxemburg kukisti Bulgarian 3-2.

Turkki – Suomi 3-2
Ibrahim Gündüz – Alex Naumi 14-12, 4-11, 11-6, 11-9
Talha Yigener – Benedek Oláh 11-9, 8-11, 9-11, 6-11
Batuhan Ulucak – Miikka O´Connor 11-7, 11-9, 3-11, 9-11, 11-4
Gündüz – Oláh 9-11, 11-7, 7-11, 6-11
Yigenler – Naumi 11-6, 8-11, 11-9, 7-11, 11-6

Lauantai, Suomi-Bulgaria
Bulgariaa vastaan Benedek Oláh avasi tiukalla 3-2 voitolla Teodor Aleksandrovista ja Miikka O´Connor hävisi koke-
neelle Stanislav Golovanoville 0-3. Alex Naumi pelasi kolmospaikkaa ja hän kohtasi Petyo Krastevin. Naumi oli ottelus-
sa isoissa vaikeuksissa, sillä hän hävisi ensimmäisen erän ja oli toistakin erää häviöllä selvästi aina loppupalloihin asti 
mutta voitti lopulta erin 3-1.
Vielä hankalampi tilanne oli Oláhilla Suomen johtaessa 2-1. Golovanov johti ratkaisevaa viidettä erää jo 6-1, mutta 
suomalainen nousi lopussa 11-9 voittoon. Näin Bulgaria taipui tiukkojen vaiheiden jälkeen 3-1.
– Benedek oli hermostunut, eikä peli oikein toiminut sataprosenttisesti. Hatunnosto siitä, että pystyi kuitenkin voitta-
maan päivän kaikki neljä otteluaan. Alex taas paransi koko ajan loppua kohden, Bergkvist arvioi.
Turkki voitti toisessa pelissään Luxemburgin lukemin 3-2 ja varmisti samalla paikkansa lopputurnaukseen. Tulos myös 
tarkoitti, että Suomen ja Luxemburgin välisessä viimeisessä ottelussa voittaja selviytyy lopputurnaukseen.

Suomi – Bulgaria 3-1
Benedek Oláh – Teodor Alexandrov 8-11, 12-10, 11-8, 9-11, 11-9
Miikka O´Connor- Stanislav Gonovalov 6-11, 9-11, 7-11
Alex Naumi – Petyo Krastev 4-11, 13-11, 11-9, 11-4
Oláh – Golovanov 11-6, 11-9,4-11, 4-11, 11-9

Sunnuntai, Luxemburg-Suomi
Sunnuntain peli alkoi Luxemburgin voitolla Eric Glodin kukistettua Alex Naumin 3-1. Benedek Oláh tasoitti tilanteen 
lyömällä Gilles Michelyn melko selvästi 3-0.
Sitten nähtiin päivän tiukin ottelu, kun Samuli Soine kohtasi Christian Killin. Suomalainen voitti avauserän tiukasti ja 
toisen helposti. Kolmatta erääkin Soine johti jo 8-5 mutta peli sekosi hieman loppupalloilla. Samalla alkoi vahvasti 
näyttää siltä, että Kill alkoi tottua Samulin rystykumiin. Neljäs erä menikin luxemburgilaiselle selvästi 11-3 ja viidettä 
tämä johti koko ajan saaden jo kaksi ottelupalloa. Tilanteessa 10-9 Kill kuitenkin syötti pöydän alle, jonka jälkeen 
Soine sai ensimmäisen ottelupallonsa tilanteessa 11- 10. Kill asettui syöttämään uudestaan rystysyöttöään, joka oli 
toiminut tehokkaasti ottelun aikana. Tällä kertaa syöttö livahti reilusti pitkäksi ja näin Samuli siirsi Suomen 2-1 johtoon. 
Harvoin näkee tällä tasolla kahta noin ratkaisevaa syöttövirhettä ottelun loppuhetkillä!
Ottelu näytti kääntyvän Suomelle, sillä nyt tarvittiin vain Oláhin voitto Glodista. Avauserä tulikin kotiin 11-8, mutta 
kolmessa seuraavassa peli ei kulkenut ollenkaan ja erät menivät yllättävän selvästi Luxemburgin pelaajalle ja ottelu oli 
tasan 2-2.
Ratkaisupelissä Alex Naumi kohtasi Gilles Michelyn. Avauserässä Naumi oli jäljessä koko ajan, mutta vei toisen erän 
11-4. Lopulta Michely oli kuitenkin parempi lukemin 3-1. 
– Meillä oli ehdottomasti mahdollisuutemme, etenkin kun Samuli voitti tärkeän kolmannen ottelun. Benedek oli koko 
viikonlopun jonkin verran epävarma ja viimeisessä ottelussa tappio vihdoin iski. Sääli, ehkä koko joukkue hiukan ali-
suoritti tiukoissa tilanteissa, analysoi pettynyt päävalmentaja Mattias Bergkvist.

Luxemburg – Suomi 3-2
Eric Glod – Alex Naumi 11-9, 11-9, 7-11, 11-2
Gilles Michely – Benedek Oláh 6-11, 9-11, 7-11
Christian Kill – Samuli Soine 11-13, 5-11, 11-8, 11-3, 12-10
Glod – Oláh 8-11, 11-8, 11-7, 11-6
Michely – Naumi 11-7, 4-11, 11-9, 11-7
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Uusiutunut Finlandia Junior Open 2019 pelattiin 

25.-26.5. Järjestysvastuun oli ottanut TIP-70 ja 

samalla oli uusittu kilpailuformaatti vastaamaan 

kansainvälisempää asetelmaa, jossa oli tarjolla po-

jille ja tytöille 10-, 12-, 14-, ja 17-vuotiaitten luokat. 

Yksi pelaaja sai ottaa osaa vain kahteen luokkaan. 

Luokat pelattiin alkupooleina ja jatkopelit joko 

poolina pienemmissä luokissa tai cup-muotoi-

sena isommissa. Uutta luokkajakoa epäiltiin mm 

sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa 

jo hyvissä ajoin itse kisaa. Toki kilpailuluokkia jäi 

pelaajalle nyt vähemmän kuin aikaisemmin mutta 

kisassa pelattiin normaalien jatkopelien lisäksi 

myös consolation- eli lohdutussarjat, joiden avulla 

pyrittiin järjestämään jokaiselle pelaajalla joka 

luokassa vähintään kaksi ottelua myös toisena 

kilpailupäivänä.

Myös finaalisarjoihin päässeiden osalta ensimmäi-

sellä jatkokierroksilla hävinneille annettiin mah-

dollisuus osallistua consolationiin. Lähes kaikki 

käyttivät mahdollisuuden.

Finlandia 
junior open 
muutti muotoa
Matias Vesalainen ainoa 
suomalaisvoittaja

7
VANTAA

TIP TIP-70

17 vuotiaiden poikien sarjassa Narvan Stanislav Strogov otti helpon voiton. 
Finaalissa 3-1 voitto seurakaverista Arseni Farforovskista, kolmansina 
MBF:n Lauri Hakaste ja järjestävän seuran Daniel Tran.

12-vuotiaissa tytöissä saatiin parasta suomalaismenestystä. Voitto toki Nar-
van Maria Zavronkovalle, toisena Ella Kellow, MBF, kolmanneksi Yixin Yang, 
Pt Espoo ja neljänneksi Veera Räsänen, HIK.

Tiukinta ja tasokkainta taistelua voitosta käytiin 17 vuotiaiden tyttöjen 
sarjassa, jossa kolme ensimmäistä päätyi tasapisteisiin. Voitto Narvan Vitalia 
Reinolille, kakkoseksi Narvan Anastassia Melnikova, kolmossija Jyväskylään 
HarSpon Maria Girlealle, neljänneksi jätettiin Narvan Arina Litvinova.
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Suomesta kisoihin osallistuikin suuri määrä eri-ikäisten junio-
reiden SM-mitalisteja. Valitettavasti kuitenkin aivan kovin kärki 
jäi pois, jossa osasyynä oli samaan aikaan Puolassa pidetty 
kansainvälinen juniorikilpailu. Ulkomailta saatiin uudistet-
tuun kisaan varsin mukava määrä osanottajia. Perinteinen 
Suomen-kävijäseura eli Ängby lähetti isohkon ryhmän, 
samoin Virosta Narva ja Pinx Rakveresta lähettivät mukavasti 
kilpailijoita, ja lisäksi oli yksittäisiä pelaajia myös Venäjältä. 
Suomen mitalistien lisäksi kisoissa nähtiin ilmeisesti useita 
Viron junnumestaruuski-
sojen mitalisteja. Lisäksi 
Suomeen kauden aika-
na muuttaneet Girlean 
sisarukset osallistuivat ja 
erityisesti Maria Girlean 
osanotto nosti tyttöjen 
luokan profiilia merkit-
tävästi - ilmeisesti myös 
vetäen Narvasta kovia 
tyttöpelureita kisoihin.
Alkupoolit pelattiin lauan-
taina ja järjestävä seuran 
TIP-70:n vastasi tuoma-
roinnista niin alkupooleis-
sa kuin jatko-otteluissa. 
Alkupooleista pääsääntöi-
sesti kaksi parasta jatkoon 
ja loput consolation-luok-
kaan. 

Kymmenvuotiaiden poikien (B10) luokassa jatkoon selvisi-
vät lauantain peleistä Elmer Furustig/Ängby, Yuri Afanassiev/
PT Espoo, Egor Savelev/TTSPORT RUS,  Ert Arpo/Pinx, ja Emil 
Gjörling/Ängby.  Jatko-osa järjestettiin poolina jossa alku-
poolien ottelutulokset jäivät voimaan. Jatkopelien suosikki 
oli Gjörling, joka oli kerännyt finalisteista eniten pisteitä 
lauantaina. Josko suosikki tilannetta edes tiesi, mutta mahdol-
lisista paineista ei tullut taakkaa koska Gjörling piti paikkansa 
kärjessä ja voitti koko luokan. Furustig oli toinen, Afanassiev 
kolmas, Savelev neljäs, Arpo viides ja Kerdo Aros / Pinx voitti 
consolation-luokan. Luokassa pelannut Savelev oli muuten 
TIP-70:n mestaruussarjapelurin sukulaispoika.
Kymmenvuotiaiden tyttöjen luokkaa ei pelattu vähäisestä 
ilmoittautumismäärästä johtuen.
Kaksitoistavuotiaiden tyttöjen luokan (G12) finaali pelattiin 
myös poolina, ja siinä olivat mukan Yixin Yang/PT Espoo, Vee-
ra Räsänen/HIK,  Ella Kellow/MBF ja Maria Zavronkova /Narva. 
Alkupoolien voittajat Yang ja Zavronkova olivat luonnollisesti 
finaalipäivän suosikkeja ja Zavronkova voittikin koko sarjan 
selvästi häviämättä erääkään. Kellow oli toinen, Yang kolmas, 
ja Räsänen neljäs. Varvara Chichova/Sosnovyi Bor vei conso-
lation-luokan.
Kaksitoistavuotiaiden poikien luokan ykkössijoitettu Matias 
Vesalainen voitti alkupoolinsa, mutta muut alkupoolivoittajat 
olivatkin kaikki ulkomaalaisia: Oskar Lindh (Ängby), Richard 
Ljunggren (Ängby), Konstantin Sokolov (Narva), Elmer Furus-
tig (Ängby), ja Egor Savelev (TTSPORT RUS). Osa alkupooleis-
ta oli varsin kireitä. Finaalipäivä pelattiin cup-muodossa. 
Vesalainen piti pintansa ja otti kultaa voittaen Ljunggrenin 
loppuottelussa. Sokolov ja Helmer Liden (Ängby) ottivat kol-
mossijat ja Tristan Bunge (Ängby)  consolation-luokan.
Neljätoistavuotiaiden tyttöjen finaali oli puolestaan pooli, 
jossa pelasivat Maria Girlea/HarSpo, Raili Nurga/ Pinx, Anas-
tassia Melnikova/Narva, Anita Kostap/Pinx, Arina Litvinova/

Narva ja Ella Kellow/MBF. Kun tässäkin alkupoolissa alkupoo-
lien pelit olivat voimassa, niin alkupoolien voittajat Girlea, 
Melnikova, ja Litvinova tulivat finaalipäivään suosikkeinta.  
Ja niinhän siinä kävi että Melnikova vei ykkössijan ja Girlea 
kakkossijan. Pronssille nousi poolikakkonen Raili Nurga / Pinx 
ja Litvinova oli neljäs. Maria Zavronkova/Narva vei consolati-
on-luokan.
Neljätoistavuotiaiden poikien poikien cup-muotoisen finaa-
lin suosikkeja olivat poolivoittajat Konstantin Sokolov/Narva, 

Matias Vesalainen/
KoKa, Arseni Farforovs-
ki/Narva, Mihkel Arak/
Pinx, Turo Penttilä/HIK 
ja Richard Ljunggren/
Ängby. Tyylikkäästi 
pelannut Farfarovski vei 
voiton, jättäen finaalissa 
Vesalaisen kakkosek-
si. Poolivoittajien ohi 
kolmossijoille nousivat 
Mihkel Arak/Pinx) ja 
Leonid Pullinen/LPTS, ja 
consolation-luokan voi-
ton vei Ruotsiin Ängbyn 
Oskar Lindh.
Seitsemäntoistavuoti-
aiden tyttöjen finaalissa 
HarSpo:n Maria Girlealle 
teki finaalipoolissa seu-

raa Narvalaiskolmikko Vitalia Reinol, Anastassia Melnikova ja 
Arina Litvinova. Girlean mahdollisuuksia heikensi alkupoolin 
voimaan jäänyt häviö Vitalia Reinolille. Kun kuitenkin Melni-
kova voitti Reinolin, niin kaikki näytti mahdolliselta. Girlea, 
Melnikova ja Reinol päätyivät tasapisteisiin, mutta kun Reinol 
voitti Girlean 3-1 ja muut ottelut päättyivät 3-2, niin parempi 
eräsuhde keskinäisissä otteluissa auttoi Reinolin voittoon ja 
vastaavasti jätti Girlean kolmoseksi. Näin siis Melnikova oli 
toinen ja Litvinova neljäs. Consolation-luokan voittaja oli Porin 
Anni Heljala.
Seitsemäntoistavuotiaissa pojissa alkupooleista voiton 
veivät Stanislav Strogov/Narva, Daniel Tran/TIP-70, Mihkel 
Arak/Pinx, Lauri Hakaste/MBF ja Arseni Farforovski/Narva. 
Tranin alkupooli oli varsi kireä, mutta muut muut voittivat poo-
linsa varsin selvästi. Poolikakkosista ei ollut haastajiksi tässä 
luokassa. Suomen kärkinimien puuttuessa kisoista oli Strogov 
oli varsin ylivoimainen, häviten vain yhden erän finaalissa 
Farforovskille. Kolmannet sijat saivat Tran and Lauri Hakaste / 
MBF ja consolation-luokan voitti Mihkel Arak/Pinx.

Jatkoa suunnitellaan
TIP-70 järjesti Junior Openin nyt ensimmäistä kertaa. Seuran 
näkökulmasta kokemus oli myönteinen, kilpailun onnistu-
nut talous olisi toki edellyttänyt isompaa osallistujamäärää. 
Johtopäätökset on seurassa tehty ja haettu kilpailun järjestä-
mistä ensi vuodellekin. Pohdinnassa on, haetaanko Finlandia 
Junior Openille ITTF ranking status, vai kehitelläänkö tehtyä 
mallia paremmaksi ja kilpailua suuremmaksi. Tarvetta hyvälle 
kansainväliselle juniorikilpailulle Suomessa tuntuu kuitenkin 
olevan.

Teksti Jyrki Nummenmaa 
Kuvat Jarmo Siekkinen

10-vuotiaissa pojissa juhlivat ruotsalaiset. Kaksoisvoitto Ängbyn Emil Gjörlingille ja 
Elmer Furustigille. Kolmas oli PT Espoon Yuri Afanassiev ja neljäs (oik.) Egor Savelev 
TTSport seurasta Venäjältä. Vasemmalla consolationin voittaja Kerdo Aros Viron 
Rakveresta.
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H E N K I L Ö K U v A S S A

Girleat toivat uutta energiaa
suomalaiseen junioripingikseen
- Talvi ei ole ongelma, talvi on Romaniassakin, mutta kesäöiden valoisuuteen on tottumis-
ta, sanoo Viorica Girlea. Girlean perhe muutti kuusi kuukautta sitten Jyväskylään ja toivat 
mukanaan melkoisen piristeen Suomen junioripingikseen. Minikadetti-ikäinen Mihai, 11 
vuotta,  on ikäluokkansa parhaita. Sisarensa Maria, 14 vuotta,  on oman ikäluokkansa selvä 
ykkönen.  Laji-ihmiset tietävät, että tyttöpingiksessä Romania on eurooppalaista kärkeä, 
ellei peräti paras. – Maria on Romaniassa kymmenen parhaan joukossa ja on hiljattain 
voittanut 2005 syntyneiden ykkösen ja kakkosen, kertoo Viorica.
Muutto Suomeen tapahtui kun Viorican romanialainen työnantaja Landis&Gyr tarjosi 
hänelle mahdollisuutta siirtyä Jyväskylään ja jatkaa samassa yrityksessä ja samassa työssä. 
Äidin mukaan kokemus muutosta ja vastaanotosta Jyväskylässä on ollut hyvä ja aikomus 
Suomeen jäämisestä on olemassa. Isä Liviu Girlea tuli mukaan ja toimiikin lasten lajival-
mentajana. Lapset edustavat Harjun Sporttiklubia. Valmennuksesta ja harjoitusolosuhtei-
den luomisesta ovat vastanneet isän lisäksi pääasiassa HarSpon Vesa Riihimäki ja Jyskän 
Ryhdin Tomi Lehtonen.
Maria kertoo aloittaneensa lajin omaksi ilokseen seitsemän vuotiaana. Myöhemmin tahti 
on tiivistynyt, kymmenvuotiaana harjoituskertoja on ollut jo kuutena päivänä viikossa. 
Mihain osalta harrastus on alkanut reilun viiden vuoden ikäisenä. Marian tavoitteet ovat 
pöytätenniksen osalta selkeät; olla tulevaisuudessa eurooppalaisen kärjen tuntumassa ja 
toisaalta alkaa opettamaan omia lastenryhmiä. Maria on ollutkin mukana lajiesittelyissä, 
joiden tuloksena HarSpon junioripingis elää hyvää vaihetta. Mihai ei ole yhtä varma pöytä-
tennistulevaisuudestaan. Muutkin asiat kiinnostavat, puhetta oli mm. e-urheilusta.
Mitä Girlean perhe odottaisi suomalaiselta pingisväeltä, erityisesti liitolta. Ainakin sitä, 
että tuettaisiin mahdollisuutta harjoitella myös pääkaupunkiseudulla. Toisaalta haluttaisiin 
osallistua myös kansainvälisiin kilpailuihin. Matkustaminen ja majoittuminen on kallista, 
muistuttavat Girleat.

Teksti ja kuvat Jarmo Siekkinen

Mihai ja Maria Girlea harjoittelupaikassaan Killerin 
tennishallissa, Jyväskylässä.

Isä Liviu Girlea ja äiti Viorica ovat vahvasti mukana 
lastensa pöytätennisharrastuksessa.
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sarjakausi 2018-2019 – yhteenveto
muita karussa, paikat 2-divisioonassa KoKa 4:lle ja KoKu:lle. 
3-divisioonan GH-lohkossa YPTS nousi sel0000keällä erolla, 
OPT-86 7 sijoittui toiseksi tasapistein JPT:n kanssa nousten 
paremmalla pelierolla.

3-divisioonan alemmissa loh-
koissa on joskus nähty enem-
mänkin kesken kauden luopu-
misia kuin nyt, tällä kertaa kaksi 
joukkuetta jätti sarjan kesken. 
Ykkösjoukkueista 4-divisioo-
naan tippuivat YNM, Vire, HäKi, 
ParPi, TuTo (luovutus) ja GraPi. 
Muut pudonneet olivat reservi-
joukkueita.

4-divisioonassa perinteisesti isot tasoerot
Pääkaupunkiseudun 4-divisioonasta nousi todella selkeäs-
ti PT-Helsinki 4 ilman yhtäkään ottelutappiota. Vastaavaa 
dominointia esitti Varsinais-Suomessa Por-83 vain yhdellä 
ottelutappiolla. Varsinais-Suomesta nousi myös IPT-94 2. Kär-
kijoukkueiden riveissä nähtiin entisiä SM-sarjan pelaajia joten 
yllätyksistä ei voida puhua. Pohjois-Suomessa kärsittiin hie-
man joukkueiden vähyydestä kun sarja pelattiin vain kuuden 
joukkueen kesken, sama tilanne oli myös Itä-Suomessa. Poh-
janmaalla puolestaan tilanne on päinvastainen, 4-divisioonas-
sa pelasi peräti 10 joukkuetta. Virolaisista pelaajista kasattu 
Star 3 nousi Pohjanmaalta 3-divisioonaan, myös positiivisesti 
lajin pariin mukaan tulleet YPTS 2 ja Halex 3 nousivat.

5-divisioonassakin kaksi SM-sarjaa pelannutta
Pääkaupunkiseudulta nousi ylivoimaisesti Wega 5 Aarne 
Kyläkallion johdolla. TIP-70 12 nousi toisena joukkueena. Jens 
Weckström tekee hyvää työtä Maratonissa junioreiden kanssa 
ja antoi pelivastuun sarjapaikan varmistuttua nuoremmil-
leen. Ehkä ensi kaudella jo haetaan nousua 4-divisioonaan. 
Pohjanmaalta KurVi nousi 4-divisioonaan puhtaalla pelillä, PT 
75 8 nousi vanavedessä. Varsinais-Suomessa UU 3 ja TuPy 7 
nousivat tasapistein 4-divisioonaan. 

Pääkaupunkiseudulla 7 joukkueen 6-divisioona
Uutena joukkueena lajin pariin tullut Smash Pingis toi 6-divi-
sioonaan kolme joukkuetta , TIP-70, MBF, Spinni ja PT Espoo 
täydensivät sarjan. Alexander Dyroff on tehnyt hyvää työtä 
sarjan pystyttämisessä. Tälle toivotaan jatkoa ensi kaudella 
ihan alusta asti. Tähän sarjaan tuotiin yksi joukkue kisää vielä 
ihan kauden päätöksen kynnyksellä. Tällä tasolla onkin tär-
keää että saadaan mahdollisimman paljon tasaisia pelejä.

Käykää katsomassa sarjatuloksia SPTL:n erittäin hyvästä sar-
jatulosjärjestelmästä. Ensi kauden sarjailmoittautumiset ovat 
jo avautuneet joten syyskuussa 2019 palataan asiaan uusien 
sarjojen merkeissä.

Sarjapelien kuulumisia tarjoili
Teemu Oinas

SM-sarjan mestariksi OPT-86, karsinnoissa ei 
yllätyksiä
Oululainen OPT-86 saavutti seurahistoriansa ensimmäisen 
mitalin SM-sarjassa voittamalla mestaruuden. Huippujännit-
tävässä loppuottelussa kaatui 
tamperelainen PT 75 lukemin 
4-3. Ottelun ratkaisseessa ne-
linpelissä OPT-86:n Vladimir 
Bril ja Peiman Moradabbasi 
voittivat erin 3-2 PT 75:n Otto 
Tennilän ja Miikka O'Conno-
rin. Pronssiottelussa TIP-70 
voitti PT Espoon lukemin 4-2. 
1-divisioonasta SM-sarjaan 
nousi lähes puhtaalla pelillä 
huikean joukkueen kasannut PT-Helsinki. SM-sarjasta 1-divi-
sioonaan tippui PT Vantaa. SM-sarjan karsinnassa SM-sarjan 
joukkueet Kosken Kaiku ja espoolainen PT Tapiola säilyttivät 
sarjapaikkansa. LPTS ja PT Espoo 3 jatkavat ensi kaudella 
1-divisioonassa. 1-divisioonasta 2-divisioonaan tippuivat LPTS 
2 ja MBF. 1-divisioonan karsinnassa 1-divisioonan joukkueet 
OPT-86 2 ja Wega 2 säilyttivät sarjapaikkansa. Uusina jouk-
kueina 1-divisioonaan karsinnasta nousivat KuPTS ja KuPTS 2.

Tarkka raportti SM-sarjan lopputurnauksesta ja sarjakarsin-
noista on luettavissa SPTL:n nettisivuilta: http://www.sptl.fi/
sptl_uudet/?p=16974

2-divisioonassa tiukat säilymistaistelut ja 
hylkäysdraamaa
2CD-ylemmässä kaikki ottelunsa voittanut KoKa 2 oli peluut-
tanut Tanskan pääsarjaa pelannutta Alex Naumia syyskau-
della vain kahdessa sarjaottelussa vaaditun kolmen sijaan 
joten kevätkaudeksi ei olisi ollut pelioikeutta. Tämän vuoksi 
KoKa 2 jouduttiin tuomitsemaan neljä kevätkauden otteluaan 
hävinneeksi. Tämä diskaus vei KoKa 2:lta paikan 1-divisi-
oonan karsinnassa.  2-divisioonan AB-alemmassa lohkossa 
käytiin tiukka säilymistaistelu MBF 3:n ja HIK 3:n kesken. HIK 3 
kohtasi päätöskierroksella jo varmasti 3-divisioonaan tippu-
van LoLo:n ja tasapelipiste olisi riittänyt sarjapaikkaan ensi 
kaudeksi. Lohjalaiset kuitenkin kiusasivat ottelusta 6-3 voiton 
joten MBF 3 säilyi sarjassa. HIK 3:lta puuttuivat ottelusta kaksi 
parhaan ottelusuhteen pelaajaa, joten hieman jossitelta-
vaakin varmasti jäi. 2-divisioonan CD-alemmassa lohkossa 
nähtiin myös vastaavanlainen tilanne. LrTU säilytti paikkansa 9 
sarjapisteellä kun taas PT 75 3 tippui sarjaporrasta alemmak-
si 8 sarjapisteellä. 7 sarjapisteen KoKa 3 pääsi myös lähelle 
edellämainittua kaksikkoa.

3-divisioonassa tasaista mutta ei yllätysnousijoita
3-divisioonassa AB-ylemmästä lohkosta 2-divisioonaan 
noususta käytiin tasainen taisto, 13 pisteellä nousun hankki-
vat PT-2000 2 ja TIP-70 6 – tasapistein mutta huonommalla 
pelierolla rannalle jäi Wega 3. PT Espoo 6 12 pisteellä sijoittui 
neljänneksi. 3-divisioonan CD-lohkossa 14 pisteellä nousi-
vat MBF 8 ja TIP-70 7. 13 pisteeseen jäänyt PT Espoo 9 jäi 
rannalle. 3-divisioonan EF-lohkossa nousijat olivat selkeästi 

Kaudella 2018-2019 pelattiin sarjapöytätennistä 
SM-sarjasta aina 6-divisioonaan asti. Sarjapelaamisen 
suosio jatkui entisellä tasollaan, pääkaupunkiseudulla 
pelattiin 6-divisioona ja 5-divisioonat olivat aktiivisia 
jopa Pohjanmaalla sekä perinteisesti Varsinais-Suo-
messa pääkaupunkiseudun lisäksi.
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Markus Heikkinen
Koroistentie 4 E
00280 Helsinki

040 6585 765
info@pingiskeskus.fi
www.pingiskeskus.fi

Stiga Dynasty Carbon on todella 
nopea hyökkäysrunko, jolla 
maailman ja Suomen huiput 
pelaavat. Hiilikuidun nopeus 
yhdistyy hyvään puurungon 

tuntumaan ja hallittavuuteen. 
Hinta alk. 240 €.

Yasaka Ma Lin Soft Carbon on 
ruotsalaisen vuoden 2019 

MM-finalisti Mattias Falckin 
käyttämä runko, joka on saavut-

tanut myös Suomessa suuren 
suosion. Edullinen laatutuote 

hyökkäyspelin ystäville. 
Hinta 55 €.

Välinevalmistajat julkaisevat 
juuri uusia vaatemallistojaan ja 
kesä onkin hyvää aikaa laittaa 

oman seuran tai joukkueen 
peliasut kuntoon. 

Ota yhteyttä, niin annamme 
teille hyvän tarjouksen!

Koko valikoimamme nähtävillä osoitteessa www.pingiskeskus.fi

Saksalainen laatumerkki Donic 
on saapunut Pingiskeskukseen. 

Waldnerin, Appelgrenin ja 
Perssonin klassikkotuotteiden 

lisäksi valikoimasta löytyy paljon 
uutta ja kiinnostavaa!

Hyviä lomapäiviä ja kesätreenejä koko pingisväelle!



Kisassa oli mukana hieman vajaa 90 
pelaajaa. Menestynein seura oli lopulta 
PT Espoo neljällä luokkamestaruudella, 
KoKa vei nimiinsä kolme mestaruutta, 
MBF kaksi ja HIK-pingis yhden. OPT-86 
oli tuonut kisoihin mukavan määrän pie-
nempiä junioreita. Nämä pelaajat eivät 
vielä saavuttaneet isompaa menestystä 
mutta jos Oulussa jatketaan mallikasta 
toimintaa pikkujunnujen kanssa, muu-
taman vuoden sisällä seuran pelurit jo 
rouhivat mukaansa mitaleita nappulalii-
gasta.

Joukkue ja nelinpelit
Lauantaina pelattiin jälleen joukkue-
kilpailut sekä lisäksi 17-vuotiaiden 
nelinpelit. Nelinpelien pelaaminen lau-
antaina oli aikataulullinen ratkaisu, jolla 
kisat saatiin sunnuntaina loppumaan 
hieman aikaisemmin ja pidemmältä 
tulleet pääsivät kotimatkalle kohtalaisen 
hyvissä ajoin. Tämä järjestely oli ainakin 
paikalla saatujen kommenttien perus-
teella toimiva. 
Joukkue- ja nelinpeliluokat eivät tarjon-
neet kovin suuria yllätyksiä. Ykkössijoi-
tetut pitivät pintansa kaikissa luokissa 
paitsi N17-nelinpelissä.

N12 joukkue
12-vuotiaiden tyttöjen joukkuekisas-
sa MBF (Ella Kellow/Elisabeth Pelli) 
voitti luokan. Yhtenä poolina pelatussa 
luokassa PT Espoo 1 (Yang Yixin/Son-
ja Ylinen) taipui tiukasti lukemin 3-2. 
Kolmanneksi tuli Stråhlmanin sisarukset 
Tea ja Ann-Cathrine. Tytöt selviytyivät 
ensimmäisestä kisastaan mallikkaasti 
voittamalla yhden ottelun molemmissa 
joukkueotteluissaan.

M12 joukkue
12-vuotiaiden poikien luokan vei nimiin-
sä suosikki KoKa. Vesalaisen veljekset 
Matias ja Rasmus eivät antaneet muille 
mahdollisuuksia. Kosken joukkueessa 
pelasi muutaman nelinpelin myös Martti 
Kanasuo. Finaalissa kaatui HIK-Pingis 
(Turo Penttilä/Oskar Sibelius) lukemin 
3-0. Semifinaaleissa KoKa voitti kisan 
yllättäjän MBF 2 (Aleksander Hämelin/ 
Amos Saarento), HIK puolestaan kakk-
sossijoitetun PT Espoon (Olli Lukinmaa/
Yuri Afanasiev). 

N17 joukkue
17-vuotiaiden tyttöjen joukkuekisassa 
PT Espoo voitti Alexandra Titievskajan 
johdolla mestaruuden. Joukkueessa pe-
lasivat lisäksi Alisa Sinishin ja Yang Yixin. 
Toiseksi sijoittui MBF (Kaarina Saarialho, 
Ella Kellow, Aleksandra Seppänen) ja 
kolmanneksi Por-83 (Anni Heljala, Julia 
Belov)

M17 joukkue
Poikien 17-joukkuekisan vei nimiinsä 
Kosken Kaiku (Alex Naumi, Sam Khos-
ravi, Esa Kanasuo). Finaalissa kaatui 
PT Espoo lukemin 3-0. Finaalissa Sam 
Khosravi yllätti Arttu Pihkalan tiukassa 
viisieräisessä. Pronssia TIP-70 (Joonas 
Kylliö, Daniel Tran, Vili Kinnunen) sekä 
OPT-86 (Juhana Tuuttila, Henri Kujala, 
Jaakko Jaclin).

N17 nelinpeli
Tyttöjen nelinpelissä nähtiin päivän 
ainoa ei-ykkössijoitettujen voitto, kun 
Aleksandra Titievskaja/ Alisa Sinishin vei 
mestaruuden. Toiseksi sijoittuivat Kaari-

na Saarialho/Anni Heljala ja kolmansiksi 
Aleksandra Seppänen/Ella Kellow sekä 
Yang Yixin/Sonja Ylinen.

M17 nelinpeli
Poikien 17-nelinpelissä mestareiksi 
pelasivat Alex Naumi/Sam Khosravi. 
Finaalissa kaatui Juhana Tuuttila/Aleksi 
Räsänen erin 3-1. Pronssia Arttu Pihkala/
Sam Li ja Esa Kanasuo/Lauri Hakaste.

Kaksinpelit
Sunnuntaina kisoissa pelattiin kaksinpe-
liluokat. Tytöissä ennakkosuosikit pitivät 
pintansa, molemmissa poikien luokissa 
suursuosikit joutuivat tyytymään him-
meämpiin mitaleihin.

N12
Tyttöjen 12-luokan finaaliin etenivät 
odotetusti Ella Kellow (MBF) ja Yang 
”Sara” Yixin (PT Espoo). Ykkössijoitettu 
Ella voitti pelin lopulta melko selvästi 
3-0. Vasta kolmannessa erässä Sara 
heräsi tosissaan haastamaan kisan voit-
tajaa. Semifinaaleihin selvittivät tiensä 
Veera Räsänen (HIK-Pingis) ja Elizabeth 
Pelli (MBF). Alkulohkojen yllätyksistä 
vastasivat Tea ja Ann-Cathrine Stråhl-
man (PT Espoo). Molemmat sisarukset 
pelasivat itsensä lohkosta sijoittamatto-
mina jatkoon.   

M12
Poikien 12-luokan mestaruuteen pelasi 
aktiivisella pelillä Turo Penttilä (HIK-Pin-
gis). Luokan kaksi ennakkosuosikkia, 
Vesalaisen veljekset Matias ja Rasmus, 
jäivät tällä kertaa himmeämmille mita-
leille. Luokan toisen pronssimitalin otti 

12- (Nappulaliiga) ja 17- vuotiaiden 
sM-kilpailut 27.-28.4
- Poikien kaksinpeleissä yllätysmestarit

SPTL järjesti jälleen vuoden tauon jälkeen 12- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailut Helsingin Ruskeasuolla. Kisan 

järjestäminen ei tunnu olevan seurojen kiinnostuksen kohteena, sillä järjestelyvastuu on langennut viime 

vuosina melko usein liiton toimiston hoidettavaksi. Tuomareiden hankkiminen alkaa aina näin keväällä olla 

melko haastavaa mutta kisapaikalle saatiin kuitenkin riittävä määrä tuomareita, joiden avulla kisa saatiin 

hoidettua melko jouhevasti. Kiitos kaikille apuna olleille! 

18



Olli Lukinmaa (PT Espoo). Semifinaalissa 
Matias taipui Turon käsittelyssä erin 3-0. 
Rasmus voitti oman seminsä helpoh-
kosti ja näytti myös finaalissa etenevän 
voittoon johdettuaan erin 2-0. Turon 
takki tuntui olevan tyhjä edellisen pelin 
jäljiltä mutta kolmannen erän käännyttyä 
Turbo heräsi taas peliin ja taisteli lopulta 
hienon voiton itselleen erin 3-2.  

N17
Tyttöjen 17-luokan voittoon pelasi 
Aleksandra Titievskaja (PT Espoo). 
Mestaruus tuli lopulta melko selvästi, 
sillä Aleksandra ei hävinnyt luokassa 
erääkään. Finaalissa Anni Heljala (Por-
83) kaatui melko tasaisista erälukemista 
huolimatta 3-0. Pronssimitaleille pela-
sivat itsensä Alisa Sinishin (PT Espoo) 
sekä Ella Kellow (MBF).

M17
Poikien 17-luokassa nähtiin ehkä vielä 
nuorempaa ikäluokkaa suurempi yllätys, 
kun viimeistä juniorivuottaan pelaava 
Alex Naumi (KoKa), joutui lähtemään 
kotimatkalle hopeamitali taskussaan. 
Finaalissa Arttu Pihkala (PT Espoo) vei 
mestaruuden ehkä hieman hermoillen 
pelanneen Alexin edestä tiukasti viiden-
nen jatkoilla. Pronssimitalit Sam Khosra-
ville (KoKa) ja Joonas Kylliölle (TIP-70).

17-vuotiaiden tyttöjen nelinpeli 17-vuotiaiden tyttöjen joukkue

12-vuotiaiden tyttöjen joukkue12-vuotiaiden tyttöjen kaksinpeli

12-vuotiaiden poikien kaksinpeli

17-vuotiaiden tyttöjen kaksinpeli

12-vuotiaiden poikien joukkue

17-vuotiaiden poikien kaksinpeli 17-vuotiaiden poikien nelinpeli 17-vuotiaiden poikien joukkue
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GP-sarjan finaalit pelattiin 11.5 Ruskeasuolla. Junioreiden puolella pelattiin kuuden 

pelaajan voimin ja paikalla olikin kotimaassa pelaavaa kärki: Räsänen, Khosravi, 

Tuuttila, Pihkala, Hakaste ja Titievskaja. Oliko rahapalkinto syynä vai sattuiko 

muuten vain Arttu Pihkalalle hyvä päivä? No oli syy mikä tahansa niin peli oli 

väkevää. Nyt oli Artun pelissä kunnon tykitystä kummaltakin puolella, poissa oli 

joskus junnupeleissä esiintynyt ”surfailu”. Mestaruus irtosi siis ”tykki Pihkalalle” 

melkoisen ylivoimaisella esityksellä. Toiseksi pelasi Sam Khosravi ja kolmanneksi 

tuli eniten gp pisteitä kerännyt Aleksi Räsänen.

Miesten GP-sarjan kahdeksasta pelaajasta vain neljä oli rankinglistalla top 20 joukossa. 
Lisäksi puolet pelaajista olivat jo aamulla pelanneet junioreiden GP-sarjan loppukilpailun. 
Voidaankin sanoa, että GP-sarja ei nykyisellään kovin paljoa kärkipelaajia kiinnosta. Omana 
ajatuksena heitän, että olisiko syytä lopettaa loppukilpailu ja vähentää osakilpailujen määrää 
ja panostaa esim. neljään isompaan ”master ” tason osakilpailuun.

Paikalla olevien kunniaksi on todettava, että heidän esityksissä ei ollut vikaa ja myös alem-
missa sijoituspeleissä oli hyviä taisteluja. Kun junnusarjan mestaruus napattiin tykittämällä, 
niin aikuisten mestaruuden korjasi ”seinä”. Jos kilpailusta olisi julkaistu top10 näyttävintä 
palloa, niin ei Jani Jormanaiselta sillä listalla kovin montaa palloa tai lyöntiä olisi ollut. Sa-
malla on kuitenkin sanottava, että ei Janilta yhtään lyöntiä löytynyt GP-sarjan ”helpot virheet” 
kosteelta. Semifinaalissa Jormanainen hävisi vielä ensimmäisen erän Räsäselle ja toinen erä 
vielä tiukasti Jormanaiselle. Tämän jälkeen Janin peli lähti todellakin kulkemaan ja oli kyllä 
jäätävän varmaa. Poolissa Miikka O’Connor oli vielä Janin voittanut. Loppuottelussa pongfi-
nity teki kyllä töitä, mutta Jormanainen oli koko ottelun eleetön supervarma seinä ja korjasi 
3-2 voiton.

Gp-sarjan palkkiothan maksetaan seuroille. Tällä kaudella PT Espoo keräsi yli 85% tästä po-
tista. Espoossa tätä tuskin valitellaan.

Taneli Keinonen

seinä ja tykki 
GP-sarjojen mestareiksi
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Seuravaliokunnassa on pohdittu alkuvuoden aikana, miten seurat voisivat 

kehittää toimintaansa ja löytää uusia kilpapelaajia. Yhdeksi ratkaisuksi valio-

kunta on luonut pöytätennisseuroille mitoitetun seurakehitystyökalun. 

Uudesta innovaatiosta ei ole kyse, sillä saman tyyppinen työkalu on käytössä jo Pallo-
liitolla ja Salibandyliitolla. Molemmissa lajeissa sen on todettu parantaneen seurojen 
tekemisen laatua. Suomalaisen pöytätenniksen toimintaympäristöön mukautettu työkalu 
on nyt seurojen käytettävissä SPTL:n nettisivuilla. 

Työkalun perusidea on jakaa seuratoiminta eri osa-alueisiin ja löytää kehittämiskohteita 
sitä kautta. Osa-alueita on neljä: 1) viestintä ja markkinointi, 2) varainhankinta ja kilpailut, 
3) johtaminen ja hallinto ja 4) urheilutoiminta ja olosuhteet. 
Työkalussa on kolme eri tasoa, joita seurojen on tarkoitus kiivetä ylöspäin. Täyttämällä 
yhden tason kriteerit seura pääsee seuraavalle tasolle, mutta kriteerit tulee käydä sitä 
ennen läpi seuravaliokunnan edustajan kanssa. Idea ei ole kuitenkaan suorittaa tasoja 
"rasti ruutuun"-menetelmällä, vaan aidosti tarttua seurojen mahdollisiin kehityskohtei-
siin. Yhdessä liiton ja muiden seurojen kanssa tavoitteena on löytää ratkaisut seuran 
kehittämiseen.

Seuravaliokunta järjestää syksyllä seurapäivän, jonka keskiössä seuratyökalu on. Seu-
rapäivän aikana seurat käyvät yhdessä läpi työkalun kriteerejä ja sparraavat toisiaan. 
Päivän aikana ykköstason kriteerit täyttävät seurat nostetaan seuraavalle tasolle. 
Seuratyökalu on suunnattu erityisesti seuroille, jotka haluavat aidosti kehittää toimintaan-
sa. Tasojen suorittamisesta liitto ei palkitse erikseen, vaan tarkoituksena on, että seurat 
voivat työkalun avulla viedä toimintaansa järjestelmällisesti eteenpäin. Tavoitteena on 
saada seurakehitykseen mukaan vähintään 10-15 seuraa joulukuuhun mennessä.
Lisätietoja seuratyökalusta antavat Taneli Keinonen ja seuravaliokunnan puheenjohtaja 
Henri Pelkonen.

Taneli Keinonen

työkalu pöytätennisseurojen 
kehittämisen tueksi
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Kisakallio

Villat

Turku
45 min

1 h

Helsinki

Kisakallio

Lohja

Parhaat päätökset syntyvät korkeatasoisissa 

Villoissamme  - jylhillä järvinäkymillä omassa 

rauhassa.  Kokouksen kruunaa erinomainen 

ruoka sekä laaja valikoima aktiviteetteja.

villa_rollup.indd   1 09/04/18   13:31

kokoukset
Parhaat päätökset syntyvät korkeatasoisissa Villoissamme  

- jylhillä järvinäkymillä omassa rauhassa. 

Kun haluat jotain ainutlaatuista, valintasi on Kisakallion Villa-alue!

Turku
45 min

1 h

Helsinki

Kisakallio

Lohja

Villa-
Yli 120 000 asiakasta yli 50 maasta valitsee 
Kisakallion vuosittain.
 
Tarjoamme erinomaiset puitteet niin sporttiin 
kuin yritysten strategisten päätösten 
tekemiseen. Parhaat päätökset syntyvät 
korkeatasoisissa Villoissamme - jylhillä 
järvinäkymillä omassa rauhassa.

Kun haluat 
kokoukselle 
jotain 
ainutlaatuista, 
valintasi on 
Kisakallion 
Villa-alue 
- sporttia 
unohtamatta.

kokoukset
Villa-

Ota yhteyttä! 
Jaana Ihatsu +358 40 4560 694   
Markus Lassila +358 44 584 6518      
myynti@kisakallio.fi



Suomen pöytätennisväelle saapui 

taannoin suruviesti, että mestaripelaa-

ja Max Laine on nukkunut pois 5.4.2019 

Helsingissä 81-vuotiaana. Max oli 

syntynyt 28.9.1937 ja oli myös kokenut 

sotalapsuuden ajan Ruotsissa, jossa 

hän sai hyvän pohjan ruotsin kielen 

taidolleen.

Jo nuorena poikana Max osoitti pelaa-
jalahjansa voittamalla 1953 miesten 
B-luokan Suomen mestaruuden ja 
1955 hänestä tuli miesjunioreiden alle 
17-vuotiaiden Suomen mestari seura-
naan HSF. Miesten kaksinpelissä hän 
sijoittui 1957 pronssille ja voitti sekane-
linpelimestaruuden Helena Appelgre-
nin kanssa sekä miesten joukkuemes-
taruuden kaikki MIK:n nimissä. Miesten 
joukkuemestaruus tuli myös 1958 
seurana MIK. Miesten nelinpelimesta-
ruuden Max voitti 1961 Lars  Ekströmin 
(MIK) kanssa ja 1962 tuli nelinpeli-
pronssia (Lars Ekström). Tässä vaiheessa 
Max piti parin vuoden ”luovan tauon” 
pöytätenniksesessä työasioiden vuoksi, 
kunnes 1965 sijoittui nelinpelissä 
pronssille (Per-Erik Nyberg, Atlas). 1967 
Max sai pronssia miesten kaksinpelissä 
ja samoin miesten joukkueessa (BK) ja 
pronssia SM-sarjassa (BK). Nelinpeliho-
pea tuli 1968 (Kurt Carlsson, BK) kuten 
myös  1969 (Carlsson) sekä 1969 myös 
sekanelinpelipronssia (Ritva Kunnas, 
TuTo) ja miesten joukkuepronssia (BK). 
Vuonna 1970 miesten kaksinpelissä tuli 
pronssia, SM-kultaa miesten nelinpe-
lissä Seppo Elsisen (BK) kanssa, mies-
joukkueen SM-kultaa (BK)  ja SM-sar-
jahopeaa (BK). Vuosi 1971 oli myös 
menestyksekäs: SM-kultaa miesten 
nelinpelissä (Seppo Elsinen), SM-kultaa 
sekanelinpelissä, SM-sarjan kulta (BK)ja 
miesten joukkue-SM-hopea (BK).

Vuodesta 1972 tulikin sitten Maxin 
pöytätennisuran huipennus, kun hän 
voitti ensimmäisen miesten kaksinpelin 
SM-kultansa, miesten SM-sarjan kullan 
(BK) ja miesten joukkue-Cupin kullan 
(BK) sekä miesten  nelinpelin hopeaa 
(Seppo Elsinen, BK) ja sekanelinpelissä 
pronssia (Sylvi Munkberg, TMP). SM-me-
nestykset vielä jatkuivat, kun vuonna 
1973 tuli kaksinpelihopeaa, miesten 

joukkue-SM-kultaa (BK)ja SM-sarjan 
kultaa (BK) sekä 1974 miesten joukku-
een SM-kultaa (BK) ja miesten nelinpe-
lipronssia (Matti Lappalainen, Wega) ja 
1975 miesten nelinpelin SM-pronssia 
(Matti Lappalainen).

Oman erityislukunsa Max Laineen 
pöytätennisuralla muodostavat hänen 
suvereenit Mestariluokan (sittemmin 
TOP-10 ja TOP-12) seitsemän voittoaan 
1960-luvun loppu- ja 1970-luvun alku-
vuosina.

Miesten maajoukkueeseen Max va-
littiin jo vuoden 1955 Utrechtin MM-ki-
soihin Hollantiin ja maajoukkueura 
jatkui vuonna 1957 MM-kisoissa Tukhol-
massa Ruotsissa. Vuonna 1967 Max

valittiin Suomen edustajaksi MM-ki-
soihin Tukholmassa ja vuosina samoin 
MM-kisoihin 1969 Muenchenissä Län-
si-Saksassa ja 1973 Sarajevossa Jugos-
laviassa. Joukkuetovereina olimme vuo-
sien 1967 ja 1969 kisoissa. Joukkueiden 
sijoitukset ja henkilökohtaisten luokkien 
ottelutulokset ovat 2018 ilmestyneen 
Suomen pöytätenniksen lajihistorian 
tilasto-osassa kuten myös EM-, PM- ja 
SM-kisatulokset.

EM-kisoihin Max valittiin kolmasti, 
nimittäin 1964 Ruotsin Mälmössä, 1970 
Neuvostoliiton Moskovassa ja 1972 
Hollannin Rotterdamissa. Kaikissa näissä 
kisoissa olimme joukkuetovereina.

Pohjoismaisiin mestaruuskisoihin 
Max valittiin Suomen edustajana neljä 
ker,taa: 1957 Tanskan Århusissa, 1959 

Helsingissä, 1963 Ruotsin Skarassa ja 
1970 Norjan Oslossa. Samassa joukku-
eessa olimme 1959 ja 1963.

Allekirjoittaneella oli ilo ja onni op-
pia tuntemaan Max Laine niin kotimaan 
kilpailu-, sarja- ja leiritoiminnassa kuin 
erityisesti kansainvälisillä areenoilla 
Pohjoismaiden mestaruus-, Euroopan-
mestaruus- ja Maailmanmestaruuski-
soissa Suomen maajoukkueen rehtinä, 
ystävällisenä, turvallisena, isällisenä, 
yhteistyöhaluisena  ja -kykyisenä ja 
herrasmiesmäisenä jäsenenä, ystävänä 
ja pelitoverina. Ei ollut ihme, että me 
nuoremmat maajoukkuepelajat otimme 
Maxin ikään kuin luotettavana isoveljenä 
ja hän saikin jossain vaiheessa lempi-
nimen ”Pappa”, joka mainiosti kuvasi 
meidän muiden pelaajien ja hänen 
välistä kaverisuhdetta. Tätä kaveri- ja 
ystävyyssuhdetta oli omiaan vahvista-
maan myös harjoitusporukka Max Laine, 
Pentti Tuominen ja Esa Valasti, johon 
ryhmään allekirjoittanutkin aika ajoin 
pääsi osallistumaan. Tämä pelikaveriryh-
mä oli !960-luvun puolenvälin paikkeilla 
vuokrannut ylimääräistä aamuharjoitte-
lua varten arkisin klo 6.00-8.00 Pakilan 
NMKY:n talon jumppasalin. Kaikki 
pelikaverukset muuten kuuluivat eri 
pingisseuroihin, mutta sen ei annettu 
häiritä intohimoista pingisharjoittelua.

Tapasin Maxin ensimmäisen kerran 
1959 SM-kisoissa Helsingissä Glorian 
tennishallissa, kun Max ja Seppo Pentsi-
nen nelinpelin finaalissa saivat hopeaa 

Herrasmies ja mestaripelaaja Max Laine nukkui pois
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hävittyään 3-1 parille Jussi Lappalai-
nen- Rainer Niemi. Maxin vasenkätinen 
”kämmenmoukari” ja rehti olemus kiin-
nittivät heti 13-vuotiaan miesjunioreissa  
SM-pronssille sijoittuneen juniorin huo-
miota. Tämän kämmenmoukarin tehon 
sai myös kokea aikanaan kansainvälisi-
siin huippupelaajiin kuulunut Englannin 
pöytätenniksen ”kauhukakara” Chester 
Barnes.

Samana vuonna Suomen Pöytäten-
nisliitolla oli syksyllä 1959 järjestettä-
vänään Pohjoismaiden  mestaruuskisat 
Helsingissä. Liitto järjesti PM-joukkueel-
le harjoitusleirin ennen kisoja Helsingis-
sä Domus Academican tennishallissa, 

jossa Suomen PM-kisaedustajille piti 
viikon valmennusleirin SPTL:n kutsu-
mana Unkarin kansannousun aikana 
Ruotsiin1956 paennut unkarilainen 
entinen MM-tason mestaripelaaja Kal-
man Szepesi. Nuorelle pojalle tämä oli 
ikimuistoinen asia ja tällä leirillä tapasin 
harjoitusten merkeissä ensimmäisen 
kerran Maxin.

Eräs hauska maajoukkueleirimuisto 
1960- ja 1970-luvun vaihteen paikkeilta  
on jäänyt tämän kirjoittajan mieleen, 
kun Pajulahden Urheiluopistolla erään 
noin neljän kilometrin juoksuharjoit-
teen jälkeen Max hikisenä ja kaikkensa 
antaneena humoristisesti tokaisi, että 

”luulin tulevani pingisleirille, mutta tämä 
onkin pitkänmatkan juoksuleiri”. Toki 
hän lahjakkaana ja älykkäänä pelaajana 
ymmärsi hyvän fyysisen peruskunnon 
merkityksen myös pöytätenniksessä.

Maxia jäivät kaipaamaan hänen vai-
monsa Pirkko, tyttärensä Susanna ja poi-
kansa Toni perheineen. Koko Suomen 
pöytätennisväki jättää kunnioittavat ja 
lämpimät jäähyväiset hienolle ihmiselle 
ja mestaripelaajalle Max Laineelle.

Tapio Penttilä
Ystävä ja pelitoveri

Koko Suomen pöytätennisväen tunte-

ma Pauli ”Pali” Makkonen nukkui pois 

22.2.2019 yöllä 88-vuotiaana kotonaan 

Helsingissä. Hän oli syntynyt Laatokan 

koillisrannalla Salmin pitäjässä Karja-

lassa 2.9.1931. 

Perheensä ja sukunsa mukana Pauli 
nuorena evakkona aluksi siirtyi Kuopi-
oon ja sieltä myöhemmin Turkuun, jossa 
hän kävi kansakoulun ja sen jälkeen 
ammattikoulun metallilinjan ja työsken-
teli sitten vuosia Paraisten Kalkkiyhtiön 
Turun Kaakelitehtaan korjaamolla viilaa-
ja-koneistaja-laitosmiehenä. Asevelvolli-
suutensa hän suoritti lentokonemekaa-
nikkona.

Urheilullisena ja liikunnallisena nuo-
rukaisena Pauli pelasi aluksi jalkapalloa 
ja myös jääkiekkoa, kunnes Turun työ-
paikkaurheiluorganisaatio TUPI:n kautta 
'löysi' omaksi lajikseen pöytätenniksen. 
Hän liittyi melko pian TuTo:n pöytä-
tennisjaostoon, jossa pelaajana melko 
nopeasti nousi A-luokan pelaajaksi. 
Samalla hänen kiinnostuksensa pöytä-
tenniksen valmennuskysymyksiin heräsi 
ja TuTo-Pingis sai aktiivisen, tiedonhalui-
sen ja uutta kokeilevan pöytätenniksen 
kehittäjän riveihinsä.

Paulin valmentaja-aikana TuTo-Pin-
gis rohmusi SM-mitaleja ennätystahtiin 

1960-luvulla niin miesten ja naisten 
kuin juniorien luokissa ja lähes sama 
tahti jatkui vuosikymmenen lopulla ja 
1970-luvun alussa turkulaisessa pöytä-
tenniksen erikoisseurassa Pallo-Kotkissa, 
kun TuTo:n mieskärkipelaajat 1960-lu-
vun loppupuolella siirtyivät seuraan. 
Kun Pauli 1969 muutti työhön Helsinkiin, 
hän vaihtoi ensin seuraa helsinkiläiseen 
Stigaan ja myöhemmin vantaalaiseen 
TIP-70:ään ja, kas kummaa, molempien 
pöytätennisseurojen kehityksen eräänä 
keskeisenä tekijänä oli Pauli valmennus-
osaamisellaan ja rohkaisevalla käytän-
nön ’maantiepsykologiallaan’.

Paulin valmennusosaamista käytet-
tiin seura- ja piiritason lisäksi erityisesti 
Suomen Pöytätennisliiton kesäleireillä 
Pajulahden Urheiluopistolla useina 
vuosina 1960- ja 1970-luvuilla. Paulin 
valmennusosaamisen huipentumana 
voidaan pitää vuoden 1966 Euroopan 
mestaruuskisoja Lontoossa, kun hänet 
valittiin Suomen miesmaajoukkueen val-
mentajaksi. Tässä joukkueessa oli Paulin 
lisäksi pelaajina kaksi tutolaista, Seppo 
Aaltio ja Tapio Penttilä, sekä Wegan 
Pentti Tuominen ja Tapiolan Otson Esa 
Valasti.

Pauli oli todellinen itseoppinut val-
mennuksen osaaja. Lukemattomat olivat 
vuosien varrella ne pohdintahetket, 
jotka Pauli allekirjoittaneen ja muiden 
tutolaisten pingispelaajien kanssa vietti 
pöytätenniksen saloja pohtien TuTo:n 

kesäkodissa Ruissalon Vuorikodissa, 
jossa kesäisin pidettiin arkipäivän harjoi-
tuksia ja leirejä moninaisten tekniikka- ja 
fyysisten harjoitteiden muodossa. Tätä 
valmennustietoutta täydennettiin Ruot-
sissa Tukholmaan tehdyillä kilpailu- ja 
valmennusmatkoilla. Paulin erikoisuuk-
siin kuuluivat moninaiset uudenlaiset 
kokeilut, kuten lyöntien harjoittelu 
hänen itse valmistamallaan rautamailal-
la. Tätä harjoitusmuotoa ei muuten ollut 
siihen aikaan kokeiltu Ruotsissakaan. 
Pöytätennisuraansa hän jatkoi vuosikym-
meniä veteraanipalaajana osallistuen 
kotimaan kisojen lisäksi useisiin vete-
raanien PM-, EM- ja MM-kisoihin ympäri 
Eurooppaa ja maailmaa.

Todennäköisesti Paulin myönteiset ja 
sosiaaliset luonteenpiirteet ja yhteiskun-
nallinen vakaumus  veivät hänet sitten 
työpaikallaan Oy Alko Ab:ssa vuosia 
kestäneeseen pääluottamusmiehen teh-
tävään pääjohtaja Heikki Kosken aikana.

Paulia jäivät kaipaamaan hänen niin 
ikään Karjalasta Salmin pitäjästä kotoisin 
oleva vaimonsa Tyyne sekä poikansa 
Kari ja tyttärensä Merja perheineen. 
Suomalainen pöytätennisväki jättää täy-
siveriselle ja sydämelliselle pöytätennis-
miehelle Pauli Makkoselle kunnioittavat 
ja lämpimät jäähyväisensä.

Tapio Penttilä
Ystävä ja pelitoveri

Pauli Makkonen
Todellinen pingismies henkeen ja vereen, on poissa
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VETERANS CUP 2019

Suomen ja Viron välinen perintei-
nen veteraanimaaottelu pelataan 
perjantaina 6.9. alustavasti klo 16 
Kristiine Urheiluhallissa Tallin-
nassa. Valinnat maaotteluun 
tehdään veteraanivaliokunnassa.

Järjestämme yhteismatkan maaot-
teluun ja ViruCupiin seuraavasti:
Lähtö: perjantaina 6.9. klo 10.30 
TallinkSilja Megastar-aluksella Hel-
singin Länsisatamasta, kokoontu-
minen terminaalisssa klo 9.30. 

Majoittuminen: hotelli Viru 

Paluukuljetus: 
su 8.9. klo 16.30 samalla Tallink 
Siljan Megastar-aluksella. 
Helsingissä klo 18.30.

Ilmoittautumiset matkalle: 
jarmo.siekkinen@globex.fi,
puh.  040 595 0106

Veteraanimaaottelu 
pe 6.9.2019

Järjestäjät: 
TTC Pingpong ja Lindmäe Sport Oü/Rein 
Lindmäe yhteistyössä SI Group Oy/ Jarmo 
Siekkisen kanssa.
s-posti: jarmo.siekkinen@globex.fi

Kilpailupaikka: 
Kristiine urheiluhalli, Forelli 12, Tallinna

Luokat: 
kaksinpeli    nelinpeli
40: synt. 1979 tai aik. 40
50: synt. 1969 tai aik. 50
60: synt. 1959 tai aik. 60
65: synt. 1954 tai aik.
70: synt. 1949 tai aik. 70
75: synt. 1944 tai aik.
80: synt. 1939 tai aik. 80

Kaksinpelit pelataan pooliluokkina, kaksi 
parasta poolista jatkaa loppukilpailuun, joka 
pelataan cup-muotoisena. 

Nelinpelit pelataan alusta alkaen cup-muo-
dossa. Pelaajalla on oikeus osallistua kahteen 
kaksinpeli- ja yhteen nelinpeliluokkaan.

Tuomarit
Poolivaiheessa pelaajat tuomitsevat itse.

Matkan hinta 215 euroa. 
Hinta sisältää laivamatkat, majoituksen kahden 
hengen huoneessa aamiaisineen, bussikuljetuk-
sen Tallinnassa sekä yhden kaksinpeli- ja yhden 
nelinpeliluokan osallistumismaksun. Mahdollisen 
ylimääräisen luokan hinta 10 eur. 
Hinta yhdenhengen huoneessa on 295 eur.

Ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset 23.8. mennessä 
sähköpostitse: 
jarmo.siekkinen@globex.fi, 
puhelimitse: 040 595 0106

Tervetuloa Tallinnaan!
Jarmo Siekkinen ja Rein Lindmäe

ViruCup veteraaneille • Tallinna 6.–8.9.2019

Lähde mukaan!

Veteraanien TOP8- turnaus pelattiin Ruskeasuolla 11.5. 
Mukaan saatiin ikäluokat 60, 70 ja 80. Kuvassa palkinnoille 
päässeitä, eturivissä voittajat vasemmalta Kai Merimaa (80), 
Håkan Nyberg (70) ja Thomas Hallbäck (60). 

Takarivissä vasemmalta Ingvar Söderström (80/2), Veikko 
Holm  (70/3), Kaj Blomfelt (80/3), Seppo Reiman (70/2) sekä 
Jouko Manni (60/3). Kuvasta puuttuu toiseksi 60-kategorias-
sa sijoittunut Heikki Järvinen.

Veteraanien TOP8



“Valmentajalle tiedoksi, 
palaan kokoonpanoon 
jo ensi kuussa.”
Ota vakuutus jolla pääset heti hoitoon ja nopeammin 
takaisin kentälle. OP Vakuutuksen uudistunut Sporttiturva 
on aktiivisen liikkujan paras turva. Kun sen yhdistää hoitoon 
Pohjola Sairaalassa, olet varmasti parhaissa käsissä.
 

Sporttiturvan myöntää OP Vakuutus Oy.



Esko Heikkinen, puheenjohtaja (2016-2018)
050 62532, esko.heikkinen@sptl.fi

Sonja Grefberg, varapuheenjohtaja (2016-2018)
040 556 6179, sonja.grefberg@kolumbus.fi

varsinaiset jäsenet:

Kimmo Arenius (2017-2019)
040 727 2261, kimmo.arenius(a)gmail.com

Måns Holmberg (2017-2019)
044 518 1518, mans.holmberg(a)gmail.com

Kimmo Pihkala (2017-2019)
040 709 4781, kimmo.pihkala(a)iki.fi

Pasi Valasti (2017-2019)
050 388 4306, pasi.valasti(a)sok.fi

Bahman Khosravi (2019-2020)
050 540 0773, bahman23(a)gmail.com

Matti Kurvinen (2019-2020)
040 504 7845, matti.kurvinen(a)saunalahti.fi

Teemu Oinas (2019-2020)
050 485 8200, teemu.oinas(a)gmail.com

Hannu Sihvo (2019-2020)
040 718 6360, hannusihvo57(a)gmail.com

Hallitus

Valimotie 10,00380 Helsinki 
email: info@sptl.fi

Toimihenkilöt: 
Mika Räsänen
Puh: 040 594 3043, e-mail: mika.rasanen@sptl.fi

Taneli Keinonen
Puh. 050 528 5861, taneli.keinonen@sptl.fi

Tilit
LISENSSITILI: FI34 5716 9020 0181 02
- tälle tilille maksettava kaikki lisenssimaksut

PÄÄTILI: FI12 5716 9020 0181 10
- tälle tilille maksetaan sellaisia maksuja, joista 
tulee erikseen pyyntö tai lasku

Osuuspankin laskutustili säilyy entisellään. 
Tilille maksetaan edelleen ainoastaan 
laskutuksen kautta tulevat maksut, ei muita. 
Laskutustili on FI55 5710 0420 2557 47

Pyydämme, että käytätte aina viitettä, mikäli 
sellainen laskussa on. Se helpottaa paljon 
toimistotyötä.

toimisto
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rating järjestys
1 Olah Pentti   SeSi 2615
2 Tennilä Otto   PT 75 2462
3 Räsänen Mika   PT Espoo 2408
4 Soine Samuli   TIP-70 2397
5 Naumi Alex   KoKa 2394
6 O’Connor Miikka   PT 75 2367
7 Soine Toni   PT Espoo 2354
8 Kantola Roope   TuKa 2324
9 Valasti Pasi   PT 75 2323
10 Moradabbasi Peiman   OPT-86 2314

Mj 13
1 Khosravi Sam   KoKa 2188
2 Räsänen Aleksi   PT Espoo 2146
3 Vesalainen Matias   KoKa 1893

Mj 15
1 Khosravi Sam   KoKa 2188
2 Räsänen Aleksi   PT Espoo 2146
3 Kylliö Joonas   TIP-70 2015

Mj 17
1 Naumi Alex   KoKa 2394
2 Pihkala Arttu   PT Espoo 2278
3 Steif Noah   MBF 2218

Nj 13
1 Girlea Maria   HarSpo 2023
2 Kellow Ella   MBF 1529
3 Yang Yixin   PT Espoo 1322

Nj 15
1 Girlea Maria   HarSpo 1961
2 Titievskaja Aleksandra  PT Espoo 1910
3 Kellow Ella   MBF 1424

Nj 17
1 Girlea Maria   HarSpo 2023
2 Titievskaja Aleksandra  PT Espoo 1863
3 Kellow Ella   MBF 1529

Naiset
1 Girlea Maria   HarSpo 2023
2 Titievskaja Aleksandra  PT Espoo 1863
3 Heljala Anni   Por-83 1752
4 Saarialho Kaarina   MBF 1616
5 Kellow Ella   MBF 1529
6 Yang Yixin   PT Espoo 1322
7 Sinishin Alisa   PT Espoo 1266
8 Leppänen Säde   PT 75 1205
9 Suikkanen Selma   IPT-94 1199
10 Fozilova Karina   LrTU 1131

rating (25.5.2019)



THE DYNASTY OF CREATIVITY, 
TECHNOLOGY AND POWER. 
The blade that combines superb touch with unbeatable 
power, and gives you the possibility to be as creative, 
technical and powerful as Xu Xin.

DYNASTY CARBON /
DYNASTY CARBON XU XIN EDITION

 Very offensive 5+2-ply blade.
 TeXtreme+ carbon technology for increased sweet spot and 

 stability.
 Developed together with World- and Olympic champion Xu Xin.
 Adapted for the ABS-ball.
 Handmade in Sweden. 
 Used- and uniquely designed by- Xu Xin. 

SPEED: 142  CONTROL: 46  VENEERS: 5+2
TYPE: Off+ WEIGHT: 90

Dynasty Carbon is also available as the Dynasty Carbon Xu Xin 
Edition, which includes a signature of Xu Xin and features a uniquely 
designed lens by Xu Xin and his wife and former Chinese National 
Team player Yao Yan, describing their love story.

STIGATABLETENNIS.COM             FACEBOOK.COM/STIGATABLETENNIS            INSTAGRAM.COM/STIGATABLETENNIS

KOROISTENTIE 4E   040 658 5765   WWW.PINGISKESKUS.FI


