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Viime vuosina on tapahtunut paljon 
muutoksia Kansainvälisissä arvokisois-
sa. Tänä vuonna pelattiin ensimmäistä 
kertaa Euroopan joukkuemestaruus-
kilpailut lopputurnauksena, johon 
pääsi mukaan vain 24 maata. Vuonna 
2021 Henkilökohtaisiin MM-kilpailui-
hin pääsee vain 128 mies- ja naispe-
laajaa ja 2022 Joukkue-MM:n loppu-
turnaus  pelataan 32 joukkueella. 

Tämä on pöytätenniksessä ollut 
suuri muutos. Olemme tottuneita 
siihen, että kaikki jäsenmaat saavat 
osallistua mestaruuskilpailuihin. Pie-
net maat erityisesti Euroopassa ovat 
vastustaneet muutoksia voimakkaasti. 
Se on kuitenkin ollut lähes välttämä-
tön, sillä isojen kisojen järjestäminen 
on kallista eikä järjestäjiä ole löytynyt 
kuin isoimmista pöytätennismaista. 
Ja kun mediakilpailu eri urheilulajien 
välillä on todella kovaa, arvokisat on 
järjestettävä korkeatasoisesti, jotta 
kansainvälinen media kiinnostuu 
kilpailuista. Ennen vanhaa hallissa oli 
noin 20 pöytää ja jokaisella pöydällä 
eritasoisia otteluita. Nykyisin hallissa 
pitäisi olla vain yksi pöytä - tai maksi-
missaan neljä – pöytää, joilla kaikilla 
on korkeatasoisia otteluita ja näyttävä 
layout.

Hankalinta tässä strategiamuu-
toksessa on pelaajien ja joukkueiden 
valitseminen (tai karsiminen) loppu-
turnauksiin.  Tästä syystä ITTF muo-
dosti työryhmän, johon kuuluu yksi 
edustaja jokaisesta maanosasta sekä 
ITTF:n edustajia. Minut valittiin Euroo-
pan edustajaksi. Olen ollut kolmessa 

kokouksessa ja työ on todella haasta-
vaa.  Maanosat ovat todella erilaisia ja 
pelitasollisesti on suuria eroja.  Kaikki 
maanosat haluavat luonnollisesti 
maksimaalisen kiintiön kisoihin ja ITTF 
haluaisi yhtenäisen karsintasysteemin 
kaikille maanosille. Työ on vielä kes-
ken ja seuraava työryhmän kokous on 
marraskuussa.

Ennen MM-kisamuutoksia edes-
sä on kuitenkin olympiavuosi 2020.  
Tokion kisat pelataan samalla kak-
sinpeli- ja joukkuesysteemillä kuin 
Riossa vuonna 2016, mutta uutuutena 
mukana on sekanelinpeli. Me suo-
malaiset toivomme tietenkin kovasti, 
että Benedek Oláh on taas mukana 
kaksinpeleissä. Edessä on kuitenkin 
kova karsintatalvi ja -kevät. Tammi-
kuussa pelataan maailman joukkue-
karsinnat Portugalissa ja huhtikuussa 
Euroopan kaksinpelin karsintaturnaus 
Moskovassa. Vielä toukokuussa on 
viimeinen maailmankarsintakilpailu 
Dohassa. Myös parapuolelta toivom-
me tietysti, että saamme osallistujia 
mukaan Paralympialaisiin. Paikkansa 
Paralympialaisiin on jo saanut Asko 
Rasinen tuomarina ja minut on valittu 
juryjäseneksi. 

Vuonna 2020 on ETTU:n vaalivuosi 
ja vaalispekulaatiot ovat käynnisty-
mässä. Itse olen ollut ETTU:n halli-
tuksen jäsen vuodesta 2013. Olen 
viihtynyt näissä tehtävissä erittäin 
hyvin ja edelleen kiinnostunut jatkos-
ta.  Edessä mielenkiintoinen pöytäten-
nisvuosi 2020!
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joukkueen olohuoneineen tarkoitti ilma-
piiriä, jota ainakaan Anna ei aikaisem-
min ole kokenut.

Itse peleistä ei paljon jäänyt käteen, 
sillä molemmat suomalaiset hävisivät 
ensimmäinen ottelunsa. Anna sai kun-
nian pelata kisojen ensimmäisen ottelun 

ollen koko yleisön huomion kohteena. 
Kun lisäksi valmistelut kestivät hyvän 
aikaa, Annan lämmittely jäi väkisin aika 
heikoksi. Englantilainen Tin-Tin Ho (WR 
109) oli selvästi parempi pistein 3, 5, 6 
ja 5. Epäilemättä asetelma antoi Annalle 
kuitenkin paljon ainutlaatuista kokemus-
ta.

Benedek sai ensin vapaakierroksen 
ja sitten luovutusvoiton Italian Mihai 
Bobocicasta. Kolmannella kierroksella 
vastaan asettui Belgian Cedric Nuytin-
ck. Pena aloitti ottelun peräti kuudella 
perättäisellä verkkosyötöllä! Sen jälkeen 
suomalainen menetti uskonsa syöt-

anna ja Benedek 
EurOPEan GaMEsissa

European Games järjestettiin vasta toista kertaa, tällä kertaa Valko-Venäjän 

Minskissä. Ensimmäiset kisat olivat Bakussa neljä vuotta sitten. Nämä 

”pikkuolympialaiset” jäivät Suomessa merkillisen pienelle mediahuomiolle, 

vaikka kyseessä on valtava eurooppalainen monilajitapahtuma.

Jo pitkään tiedettiin, että Benedek 
edustaa Suomea näissä kisoissa. Aivan 
viime tipassa kävi selväksi, että myös 
Anna Kirichenko pääsee mukaan, 
viimeisenä pelaajana koko kisassa. 
Kokemus oli eittämättä varsin hieno 
molemmille: jo pelkkä kisakylä Suomen 

Kisatunnuksessa ennakoitiin jo 

tulevaa kumien värisääntöä?



töönsä ja hävisi kaksi ensimmäistä tylyin 
lukemin. Kolmannessa Pena taisteli 
väkisin voiton, mutta neljäs meni taas 
heikosti. Pena nousi vielä kamppailuun 
viidennen erän jatkopallovoitolla, mutta 
tiukka kuudes erä kääntyi vastustajalle. 
Lukemat siis -3, -4, 7, -5, 11, -9.

Vasenkätinen Nuytinck (WR 44) on 
peluri, ”jota vastaan kaikki pelaavat 
huonosti”. Pena ei ollut suosikki, mutta 
omasi täydet mahdollisuudet voittoon. 
Jatkossa belgialainen kukisti Kroatian 
Andrej Gacinan, joten kyseessä on 
oikea pelimies. Penan peli ei ollut par-
haimmillaan, ei ollenkaan, mutta joka 
tapauksessa hän osoitti olevansa var-
teen otettava haastaja kenelle tahansa 
eurooppalaiselle pelimiehelle. Kaiken 

on vain osuttava kohdalleen. Se päivä ei 
ollut Minskissä.

Hukkaan ei kisa kuitenkaan mennyt: 
molemmat suomalaiset saivat hyviä 
harjoituksia kansainvälisten vastustajien 
kanssa ja iltaisin TV :n äärellä oli mukava 
katsoa eri lajeja, kun vieressä oli todel-
lisia asiantuntijoita kertomassa, mistä 
kulloinkin on kyse.

Miesten kisan voittoon ylsi Saksan 
”ikinuori” Timo Boll. Tanskan (Penan 
Riossa pudottanut) Jonathan Groth oli 
toinen ja Kroatian Tomislav Pucar kol-
mas. Näille myös jaossa olleet olympia-
paikat. Pistäkääpä Pucarin nimi mieleen, 
siinä on seuraava todellinen eurooppa-
lainen huippupelaaja. Naisten kolme 
parasta olivat Portugalin Yu Fu, Saksan 

Han Ying ja Luxemburgin ”ikivanha” (56) 
Ni Xilian. Paras Euroopassa syntyneistä 
kahdeksan parhaan joukkoon ylsivät 
Ruotsin Linda Bergström (!), Venäjän Po-
lina Mikhailova ja Saksan Petrissa Solja. 

Valko-Venäjä järjesti todella komeat 
kisat. Paikat olivat olympiakisatasoa, 
järjestelykoneistoa piisasi ja kaikki toimi 
moitteettomasti. Pienen särön jätti 
ITTF:n toiminta. Sen mielestä kisa saa 
Euroopassa liikaa painoarvoa (eli olym-
piapaikkoja) siihen nähden, että jaossa 
ei ole rahapalkintoja. ETTU on tietenkin 
eri mieltä. Kuten vähän kaikesta tällä 
hetkellä.

Esko Heikkinen

Benedek vastaan 
Nuytinck.

Timo Boll vastaan kotiyleisön suursuosikki 
Vladimir Samsonov. Varmaan tuhannes 
kerta, kun nämä herrat kohtaavat.

Penan tunnelmat 
kisan jälkeen olivat 
synkähköt.
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T s e k k i  on kokenut kisajärjestäjä eikä järjestelyiden puo-
lesta ollut suurempia ongelmia. Pelihallina toiminut jäähalli 
oli hieman sokkeloinen ja kahden pelihallin välillä sukkulointi 
ei ehkä paikalla olleiden kisaturistien kannalta ollut kaikkein 
toimivin ratkaisu. Kakkoshalli oli muutamana aamuna melko 
mielenkiintoisen näköinen, kun ilmassa leijaillut vesihöyry 
täytti hallin ennen 
ilmastointilaittei-
den kunnollista 
käynnistymistä. 

Joukkuekilpai-
luissa Venäjä oli 
selkeästi menesty-
nein maa. Maa oli 
mukana kaikissa 
neljässä finaalissa, 
joista kaksi päättyi 
venäläisten juhliin. 
Hyvätasoisia ot-
teluita käytiin kai-
kissa luokissa mutta ehkä kiihkein taisto käytiin junioripoikien 
finaalissa, jossa todella kovalla latauksella pelanneet venäläi-
set voittivat Azerbaijanin 3-2. Toinen mestaruus Venäjälle tuli 
kadettipoikien luokasta, jossa finaalivastustajana oli Romania. 
Ranska on ollut juniorikisojen menestyneimpiä maita jo pit-
kään mutta vasta nyt maa voitti ensimmäisen kadettityttöjen 
joukkuemestaruuden. Juniorityttöjen luokassa mestaruuteen 
onnistui venymään Saksa.

Kaksinpeleissä kärkisijoitetut eivät juurikaan juhlineet. 
Ainoastaan kadettitytöissä ykkössijoitettu Romanian Ele-
na Zaharia pystyi puolustamaan sijoituksensa voitettuaan 
nelossijoitetun Vlada Vorinan. Nykyinen pelaajien tiiviiseen 
kilpailemiseen perustuva ITTF:n rankingsysteemi ei tosin ole 
aivan kaikilta osin toimiva varsinkaan junioriluokissa ja esimer-
kiksi kisan ylivoimaisesti paras pelaaja Truls Möregårdh oli 
junioripojissa vasta viidenneksi sijoitettu. Möregårdh voittikin 
vihdoin ensimmäisen kaksinpelin EM-kisojen mestaruutensa 
useamman hopeamitalin jälkeen, kun Azerbaijanin Yu Khin-
hangin kaatui erin 4-1. Möregårdhissa on aineksia todelliseksi 
lajin eurooppalaiseksi supertähdeksi muiden vanhojen ruot-
salaisten lajilegendojen jatkoksi jos vain pää ja paikat kestää 
jatkossa kovenevaa kilpailua. Junioritytöissä mestaruus meni 
Puolaan, kun kolmanneksi sijoitettu Anna Wegrzyn voitti kah-
deksanneksi sijoitetun Italian Jamila Laurentin. Kadettipojissa 
romanialaiset ratkoivat kullan kohtalon keskenään, kolman-
neksi sijoitettu Darius Movileanu voitti Iulian Chiritan 4-2.

Suomalaisten joukkuepelit:
Junioripojat:
SUOMEN KANSSA SAMASSA ALKULOHKOSSA OLIVAT 
MOLDOVA, BULGARIA JA LIETTUA.
Ensimmäisessä pelissä Bulgariaa vastaan koko joukkueella 
oli pieniä käynnistymisvaikeuksia. Arttu oli jo hieman pulas-
sa vastustajan ykköspelaajaa vastaan mutta sai ratkaisevilla 
hetkillä pelinsä kulkemaan ja onnistui kääntämään taiston 

3-2 voitoksi. Myös Alex ja Noah hakivat pelituntumaa mutta 
molemmat pystyivät hoitamaan vastustajansa erin 3-1. 

Liettuaa vastaan Noahin peli oli edelleen nihkeää ja tällä 
kertaa vastustaja vei pelin erin 1-3. Alex ja Arttu sen sijaan 
hoitelivat omat kamppailunsa vakuuttavasti erin 3-0 ja Suo-
melle 3-1 voitto.  

Lohkovoiton 
ratkaisseessa Mol-
dova-pelissä oli jo 
etukäteen tiedos-
sa, että Moldovan 
ykköspelaaja Ursu 
on kovan luokan 
peluri ja hän 
ottikin molemmat 
pelinsä erin 3-0. 
Kolmospelaajien 
kohtaamisessa oli 
Suomen mahdol-
lisuudet mutta 

siinä valitettavasti Noah joutui taipumaan erin 2-3. Suomen 
ainoan kavennusvoiton otti Alex erin 3-0 mutta kokonaistulos 
Moldovalle 1-3 ja Suomi alkulohkossa toinen.

Jatkolohkon peleissä sijoista 17- 28 junioripojat aloitti-
vat Sveitsiä vastaan. Arttu hävisi avauspelinsä, samoin Noah 
omansa viidennessä.  Alex otti kuitenkin kaksi voittoa, joista 
jälkimmäisen tiukasti erin 3-2. Viimeinen peli tilanteessa 2-2 
oli todella tasainen. Arttu meni 2-1 johtoon mutta sveitsiläi-
nen tuli tasoihin ja oli jo viidennessä viemässä pelin nimiinsä. 
Arttu taisteli kuitenkin lopulta ohi jatkopalloilla ja toi Suomelle 
mukavan 3-2 voiton.

Junioreiden EM-kisat pelattiin muutaman vuoden tauon jälkeen 

jälleen Tsekin Ostravassa. Suomesta kisoissa oli mukana joukkueet 

miesjunioreiden (Alex Naumi, Arttu Pihkala, Noah Steif) ja kadetti-

poikien (Sam Khosravi, Aleksi Räsänen) luokissa, lisäksi Aleksandra 

Titievskaja osallistui henkilökohtaisiin luokkiin.

JEM 7.-15.7.2019, Ostrava

Tanskaa vastaan peli oli koko joukkueelta tahmeaa. Ku-
kaan pelaajista ei päässyt omalle tasolleen ja tuloksena melko 
selvä 0-3 häviö.  
Samana iltana myöhäisottelussa vastassa oli Israel. Vastusta-
jan ykköspelaaja aloitti vahvasti paukuttelemalla 0-3 voiton 

Noah Steif
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Artusta. Alex tasoitti tilanteen ja hieman käsivaivainen Noah 
pystyi siirtämään Suomen 2-1 johtoon. Ykköspelaajien koh-
taamisessa Alex oli vaikeuksissa ajoittain melko hämmentäviä 
lämäreitä pöytään lyönyttä Israelin peluria vastaan mutta 
pystyi hoitamaan ratkaisevan voiton viidennen jatkopalloilla. 

Joukkuekisan viimeinen ottelu käytiin Itävaltaa vastaan 
sijasta 25. Ottelu lähti Itävallan komennossa, kun Itävallan 
ykköspelaaja Kolodziejczyk voitti Noahin 3-0. Alex tasoitti 
tilanteen samoin numeroin ja Arttu siirsi Suomen 2-1 johtoon. 
Ykköspelaajien kohtaaminen oli ennakko-odotuksiin nähden 
molemmilta heikkoa pelaamista, jossa Alex tuli neljännen 
erän 2-9 alatilanteesta ohi ja vei pelin viidenteen erään. Viides 
lähti taas Naumin kannalta huonosti liikkeelle ja itävaltalainen 
vei ottelun ratkaisevaan viimeiseen peliin. Noah nappasi en-
simmäisen erän jatkoilla mutta kolme seuraavaa tasaista erää 
itävaltalaiselle ja tuloksena Suomelle 2-3 häviö.
Junioripoikien lopullinen sijoitus oli 26. Kaikkien pelaajien 
esityksiä leimasi pieni epätasaisuus, eikä joukkuekisassa nähty 
yksittäisiä väläytyksiä lukuun ottamatta isompaa venymistä. 
Alkulohkossa kaksi ottelua hoitui melko helposti mutta loh-
kovoittokin olisi ollut napattavissa. Joukkueen selkeä ykkös-
pelaaja Alex Naumi, joka useammassa ottelussa piti Suomen 
mukana voittokamppailussa, siirtyy ensi vuonna seniorisarjoi-
hin. Arttu ja Noah jatkavat luokassa vielä yhden vuoden.

Kadettipojat
Kadettipoikien kanssa samassa alkulohkossa pelasivat Norja, 
Liettua ja Valko-Venäjä. Etukäteen ajateltuna lohko oli melko 
tasainen Valko-Venäjän ollessa lievä ykkössuosikki. 
Suomen kannalta kisat alkoivat synkästi kun avauspelissä 
Norjaa vastaan kumpikaan Suomen pojista ei saanut peliä 
kulkemaan missään vaiheessa. Norjalaiset veivät ottelun 
lukemin 3-1 ainoan kavennusvoiton tultua nelinpelistä. Iso 
pettymys heti kisan alkuun.

Toinen peli oli Liettuaa vastaan, joka oli tuttu vastustaja ke-
sän aikaisemmista kisoista. Aikaisemmilla kerroilla Suomi-po-
jat olivat joutuneet poistumaan hallista tiukkojen häviöiden 
kera mutta tällä kertaa sisuuntuneet suomalaiset hoitelivat 
pelin kotiin lukemin 3-1 nelinpelin ja Samin voittojen turvin. 

Alkulohkon päätösottelussa vastassa oli Valko-Venäjä, 
joka oli voittanut kaikki aikaisemmat pelinsä. Voitolla lohkon 
ykköspaikka olisi ollut vielä saavutettavissa. Valko-Venäjän 

ykköspelaaja jatkoi kuitenkin myös Suomea vastaan puhdasta 
saldoaan ja hoiteli molemmat kaksinpelinsä sekä nelinpelin. 
Ottelussa oli mahdollisuudet, sillä vastustajan kakkospelaaja 
oli selkeästi heikompi ja hänet Sam hoitelikin vaikka oma 
peli oli ajoittain hieman hakusessa. Ykköspelaajaakin vastaan 
Samilla oli mahdollisuudet, kun erätilanteessa 1-1 kolmannen 
erän 8-3 johto lipsahti vastustajalle.  Liettua voitti toisessa 
päätöspelissä Norjan 3-2, joten Suomen pojat jäivät otte-
lusuhteilla alkulohkon kolmansiksi.

Alemman jatkolohkon pelit kadettipojat avasivat Kyprosta 
vastaan. Molemmat pelaajat olivat karistaneet niskasta turhat 
paineet ja rennolla pelillä tuloksena 3-0 voitto ilman erätap-
pioita.

 

Suomen paras pelaaja, Alex Naumi

Arttu Pihkala

Toisessa jatko-ottelussa kadetit kohtasivat Latvian, 
jota vastaan pelasivat myös muutama viikko aikai-
semmin NETU- kilpailussa. Lopputulos oli jälleen 
sama, eli 3-0 voitto Suomelle.  

Alemman jatkolohkon voitosta käytiin ottelu Sloveniaa 
vastaan. Aamupeli käynnistyi tahmeasti kun molemmat pojat 
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hävisivät tasaiset avausottelunsa. Nelinpelissä suomalaiset 
kavensivat tilanteen melko selvällä 3-0 voitolla. Nelinpelin 
jälkeen Aleksi pelasi järkevästi vastustajan deffua vastaan 
vieden pelin 3-1. Viimeisessä pelissä Sam tyylitteli 3-0 voiton, 
joten Suomi lopulta 3-2 voittoon. 

Viimeiset ottelut olivat Liettua ja Bosnia-Hertzegovina. 
Liettuaa vastaan ottelu alkoi samalla kaavalla kuin alkuloh-
kossakin ja nelinpeliin mentiin tilanteessa 1-1 Samin voitettua 
oman pelinsä. Nelinpelissä Suomi oli jo erissä 1-2 alla ja 
vastustaja 6-10 johdossa. Sam ja Aleksi pystyivät kuitenkin 
tulemaan takaa ohi ja hoitelivat myös viidennen siirtäen 
Suomen 2-1 johtoon. Vastustaja tuli kuitenkin vielä tasoihin 
ja siirryttiin ratkaisevaan viidenteen peliin, joka oli jo vahvasti 
menossa vastustajille 
Aleksin oltua alla erin 
0-2 ja 5-7. Aikalisän 
jälkeen Aleksi sai pelinsä 
kuitenkin kulkemaan ja 
otti lopulta ratkaisevan 
voiton erin 3-2.
 
V i i m e i s e e n  otteluun 
Bosnia-Herzegovinaa 
vastaan pojat lähtivät 
huonolla keskittymisellä 
ja se näkyi taululla heti 
ensimmäisessä pelissä, 
jonka Aleksi hävisi. Sam 
toi Suomen tasoihin 
mutta nelinpeli oli jäl-
leen heikkoa pelaamista 
ja Bosnia 1-2 johtoon. 
Kaksi viimeistä peliä tuli kuitenkin kotiin molempien Suomen 
pelaajien voitettua erin 3-0. Lopullinen sijoitus 29.
 
Kadettipoikien kisa lähti käyntiin heikosti hävityn Norja-pelin 
kautta. Tappio tarkoitti lopulta pelaamista alemmista sijoista, 
joissa pojat voittivat kaikki ottelut. Molemmat pelaajat mah-
tuvat luokkaan vielä ensi vuonna ja potentiaalia olisi pelata 
korkeammistakin sijoista mutta toisaalta pelaajien pitäisi 
pystyä parantamaan tekemisen tasoa niin harjoituksissa kuin 
kaikessa kisojen aikaisessa toiminnassaan.

Suomalaisten kaksinpelit
Kaksinpelien karsintakierroksilla olivat mukana Noah ja Arttu. 
Kisojen aikana Noahille tullut pieni käsivamma häiritsi käm-
menen lyömistä eikä peli muutenkaan kulkenut, tuloksena 0-4 
häviö Valko-Venäjän Tsyhanouskille. Artun peli alkoi tahmeasti 
Itävallan Prombergeriä vastaan, jonka hän voitti melko selvästi 
joukkuekisassa. Lyönnit kulkivat vain ajoittain ja itävaltalainen 
meni erissä jo 2-3 johtoon. Tämän jälkeen pommit alkoivat 
napsumaan pöytään ja kaksi viimeistä erää suomalaiselle, 
viimeinen näytöstyyliin 11-1.

Pääkaavion peleissä ensimmäisenä kehissä olivat kadetti-
pojat. Sam kohtasi hyvän puolalaisen Redzimskin. Kahdessa 
ensimmäisessä erässä oli täydet saumat mutta hyvä johto 
erien lopussa kääntyi hieman turhien virheiden tahdittamana 
puolalaiselle. Kolmas meni selvemmin puolalaiselle mutta 
neljännen Sam hoiteli kotiin. Viidennessä Sam oli jo selvästi 
häviöllä mutta tuli lopussa vielä tilanteeseen 9-10. Puolalainen 
hoiteli kuitenkin kuudennen ottelupallon ja pelin erin 1-4.
 
Aleksi pelasi slovenialaista deffua Kocjancicia vastaan, jonka 
joukkuekisassa voitti. Tällä kertaa deffun veistot pysyivät 

paremmin pöydässä ja Aleksi pelasi taktisesti selvästi heikom-
man pelin kuin joukkuekisassa. Ensimmäisen erän lipsah-
dettua vastustajalle Aleksi oli jatkuvasti takaa-ajajana. Tämän 
jälkeen eriä voitettiin vuorotahtiin, kunnes kuudennessa jo 
näytti että vastustajan heikko kohta löytyi pudottamalla tem-
poa. Hieman huono viimeistely kuitenkin kostautui ja slove-
nialainen vei pelin 2-4.

Arttu pelasi ensimmäisen pääkierroksen ottelunsa Portu-
galin Silvaa vastaan. Ensimmäisen erän johto kääntyi vastus-
tajalle, samoin toinen erä. Kolmannessa erässä Arttu pelasi 
aktiivisemmin ja näytti saavan pelin juonesta kiinni nappaa-
malla erän itselleen. Kahdessa seuraavassa tuli kuitenkin liikaa 
helppoja virheitä ja ottelu Silvalle 1-4.

 
Aleksandra kohtasi 
omassa kaksinpelis-
sään pari vuotta sitten 
Eurominichamps-kisan 
finaalissa pelanneen 
Valko-Venäjän deffun 
Varabyovan. Kolmessa 
ensimmäisessä erässä 
Aleksandran peli ei 
meinannut millään käyn-
nistyä ja kämmentapot 
leijailivat järjestään yli 
pöydän. Neljännessä 
erässä tapahtui kään-
ne ja pienellä pallon 
uudelleen sijoittelulla 
pisteitä alkoi tulla ja 
lyöntikin kulkemaan. 

Kolme seuraavaa tasaista erää suomalaiselle. Seitsemäs lähti 
jälleen käyntiin heikosti virheiden saattelemana ja Varaby-
ova meni 4-8 johtoon. Tässä vaiheessa kämmen napsahteli 
muutaman kerran tyylikkäästi pöytään ja deffu keräili palloa 
silmiä pyöritellen. Tilanteessa 8-8 kuitenkin helpohkoja suoria 
alakierrevirheitä, ja Valko-Venäjän tyttö jatkoon erin 3-4.
Parhaasta suorituksesta kaksinpeleissä vastasi ennakkoon-
kin vahvin suomalaisnimi eli Alex Naumi. Ensimmäisessä 
ottelussa 4-0 voitto hollantilaisesta Zur Muhlenista ei jättänyt 
suuremmin jossiteltavaa. 
 
64 parhaan joukossa Alex kohtasi Espanjan Fransisco Miguel 
Ruizin. Ottelu lähti vahvasti suomalaiskomennossa ja Alex 
hallitsi pelitapahtumia omalla aktiivisella pelillään mennen 
3-1 eräjohtoon. Tässä vaiheessa tapahtui pieni herpaantumi-
nen ja Ruiz kuittasi kaksi seuraavaa erää. Ratkaisevassa erässä 
Alex sai taas pelinsä rullaamaan normaaliin malliin ja eteni 32 
joukkoon 11-6 eränumeroin.

32 joukossa edessä oli iso haaste, kun Naumin vastusta-
jaksi asettui kisan ykkössijoitettu Venäjän Lev Katsman. Alex 
lähti haastamaan ennakkoluulottomasti ja sai ensimmäisessä 
erässä jo muutaman eräpallon. Erä valitettavasti jatkopalloilla 
Katsmanille. Samoin kävi toisessa erässä, jossa Alex oli vielä 
puolenvälin jälkeen pienessä johdossa. Kolmannen erän Alex 
vei nimiinsä väkisin jatkopalloilla mutta neljäs ja viides jälleen 
venäläiselle 11-7 ja 11-8. Pelistä jäi pientä jossiteltavaa, muu-
tama virhe loppupalloilla kostautuu näissä peleissä armotto-
malla tavalla. Kokonaisuutena kuitenkin todella hieno taistelu. 

Nelinpelit
Junioripoikien nelinpelin karsinnassa Noah voitti yhdessä 
norjalaisen Sorheimin kanssa liettualaiset vastustajat 3-0. 

Kadetit harjoittelemassa 
sekanelinpeliä
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Toisella kierroksella pari kohtasi kovat 
belgialaiset Rassenfosse/Kosolosky. 
Ensimmäisessä erässä 10-8 johto, joka 
meni. Toinen helpommin belgialaisille 
mutta kolmas 11-8 suomalais/norjalai-
selle parille. Neljännessä belgialaiset 
menivät kuitenkin menojaan, erät 1-3. 

Samaan aikaan Arttu/Alex pelasi-
vat Tsekki/Slovakia-paria Blinca/Feco 
vastaan. Ensimmäinen selvästi vastusta-
jalle, toinen tiukasti 11-9 suomalaisille. 
Kolmas lipesi jälleen suomalaisten nä-
peistä mutta kaksi viimeistä kotiin tylyin 
voittolukemin 11- ja 11-4. 

32 parhaan joukossa Pihkala/Naumi 
lähtivät haastamaan saksalaisia Stum-
per/Fadeev. Kaksi ensimmäistä erää 
menivät ennakkosuosikkien tahdissa 
suomalaisten kuitenkin ollessa hyvin pe-
lissä mukana, 6-11, 10-12. Kolmannessa 
erässä suomalaiset löysivät lisää laatua 
omaan tekemiseensä ja veivät erän 11-
6. Neljäskin erä meni suomalaistahdissa, 
vaikka saksalaiset tulivatkin vielä aivan 
lopussa tasoihin, 12-10 ja ratkaiseva vii-
des erä oli edessä. Suomen parivaljakko 
aloitti vahvasti ja meni puolten vaihtoon 
5-3 johdossa. Johto pysyi parin pisteen 
suuruisena tilanteeseen 8-6. Tämän 
jälkeen saksalaiset pelasivat todella vir-
heettömästi ja painelivat 8-11 voittoon. 
Iso yllätys oli harmittavan lähellä.

Kadettipojilla oli näyttöhaluja 
mollivoittoisesti sujuneen kaksinpelin 
jälkeen ja he siirtyivät ensimmäisen 
kierroksen pelissään melko helposti 
erin 2-0 johtoon Bosnia-Hertzegovi-
nan paria Pandurevic/Ramljak vastaan. 
Tämän jälkeen keskittyminen herpaantui 
totaalisesti ja tukku omia virheitä sekä 
huolimaton pelaaminen avitti bosnialai-
set 2-3 voittoon.

Aleksandra pelasi nelinpeliä yhdes-
sä Israelin puolustuspelaaja Repinin 
kanssa. Vastassa oli espanjalaispari 
Sastre/Sanchez. Espanjalaispari oli mel-
ko selvästi parempi erin 3-0.

Sekanelinpeli
Sekanelinpeli oli molemmalle kadetti-
pojalle täysin uusi luokka. Sam ja Alek-
sandra kohtasivat Turkin parin. Pelissä 
oli täydet mahdollisuudet mutta toisen 
erän jatkopalloilla ja kolmannen erän 
9-5 johdossa hyvistä paikoista lyönnit 
eivät menneet pöytään, 0-3 häviö.  
 
Aleksi yhdessä norjalaisen Hovdenin 
kanssa pelasivat erittäin hyvän ottelun 
hollantilaisparia vastaan. Viidennen erän 
9-7 johto kääntyi kuitenkin vastustajille 
ja tuloksena tiukka 2-3 häviö.

Mika Räsänen

Mitalistit
Junioripojat kaksinpeli:
1 Truls Möregårdh (SWE) 4-1 (11-8, 12-10, 11-3, 12-14, 11-9) 
2 Yu Khinhang (AZE) 
3 Vincent Picard (FRA) 
3 Vladimir Sidorenko (RUS)
Junioritytöt kaksinpeli:
1 Anna Wegrzyn (POL) 4-2 (11-4, 4-11, 11-7, 6-11, 11-3, 11-4) 
2 Jamila Laurenti (ITA) 
3 Mariia Tailakova (RUS) 
3 Darya Kisel (BLR)
Kadettipojat kaksinpeli:
1 Darius Movileanu (ROU) 4-2 (13-11, 11-6, 11-8, 6-11, 9-11, 11-6) 
2 Iulian Chirita (ROU) 
3 Alexis Kouraichi (FRA) 
3 Milosz Redzimski (POL)
Kadettitytöt kaksinpeli:
1 Elena Zaharia (ROU) 4-0 (11-7, 11-6, 11-6, 11-8) 
2 Vlada Voronina (RUS) 
3 Prithika Pavade (FRA) 
3 Svetlana Dmitrienko (RUS)
Junioripojat nelinpeli:
1 Lev Katsman / Maksim Grebnev (RUS) 3-1 (11-7, 8-11, 11-6, 13-11) 
2 Truls Möregård / Vladimir Sidorenko (SWE/RUS) 
3 Vladislav Ursu / Maciej Kolodziejcyk (MDA/AUT) 
3 Vincent Picard / Lilian Bardet (FRA)
Junioritytöt nelinpeli:
1 Kristina Kazantseva / Mariia Tailakova (RUS) 3-0 (11-7, 12-10, 11-7) 
2 Ece Harac / Özge Yilmaz (TUR) 
3 Isa Cok / Camille Lutz (FRA) 
3 Elizabet Abraamian / Anastasia Kolish (RUS)
Kadettipojat nelinpeli:
1 Iulian Chirita / Eduard Ionescu (ROU) 3-2 (6-11, 11-9, 11-4, 7-11, 11-9) 
2 Hugo Deschamps / Alexis Kouraichi (FRA) 
3 Felix Lebrun / Thibault Poret (FRA) 
3 Vincent Senkbeil / Tom Schweiger (GER)
Kadettitytöt nelinpeli:
1 Prithika Pavade / Elena Zaharia (FRA/ROU) 3-2 (9-11, 8-11, 11-5, 11-3, 11-6) 
2 Svetlana Dmitrienko / Anastasiia Beresneva (RUS) 
3 Vlada Voronina / Alina Zavarykina (RUS) 
3 Ilona Sztwiertnia / Wiktoria Wrobel (POL)
Juniorit sekanelinpeli:
1 Samuel Kulczycki / Katarzyna Wegrzyn (POL) 3-2 (6-11, 11-7, 6-11, 11-9, 11-5) 
2 Lev Katsman / Elizabet Abraamian (RUS) 
3 Truls Möregård / Rebecca Muskantor (SWE) 
3 Artem Tikhonov / Kristina Kazantseva (RUS)
Kadetit sekanelinpeli:
1 Thibault Poret / Prithika Pavade (FRA) 3-1 (4-11, 11-5, 11-1, 11-8) 
2 Mike Hollo / Annett Kaufmann (GER) 
3 Felix Kohler / Naomi Pranjovic (GER) 
3 Darius Movileanu / Ioana Singeorzan (ROU)

Junioripojat joukkue: Junioritytöt joukkue:
1 Venäjä 3-2 1 Saksa 3-2 
2 Azerbaidzhan 2 Venäjä 
3 Saksa 3-0 3 Tshekki 3-1 
4 Belgia 4 Ranska
Kadettipojat joukkue: Kadettitytöt joukkue:
1 Venäjä 3-2 1 Ranska 3-1 
2 Romania 2 Venäjä 
3 Saksa 3 Romania 
3 Ranska 3 Saksa
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Suomi osallistui melko isolla, 

mutta kokemattomalla joukkueella 

junioreiden NETU-turnaukseen 

Viron Haapsaluun. Mukana kisassa 

olivat junioripojissa Juhana Tuut-

tila, Lauri Hakaste ja Henri Kujala, 

kadettipojissa Sam Khosravi, Aleksi 

Räsänen, Matias Vesalainen, Risto 

Jokiranta, Rasmus Vesalainen 

ja Turo Penttilä, junioritytöissä 

Ramona Betz, Anni Heljala ja 

Kaarina Saarialho sekä kadettity-

töissä Aleksandra Titievskaja ja Ella 

Kellow. 

 

Kisojen alkuun pelatun joukkue-

kisan ensimmäiset ottelut olivat 

peräti kahdeksalle pelaajalle 

ensimmäiset pelit Suomen maa-

joukkuepaita päällä. Junioripojissa 

EM-kisoihin lähtevä kolmikko oli 

muualla valmistautumassa tuleviin 

koitoksiin, joten kisoissa oli hyvä 

paikka uusille kotimaisille pelaajille 

saada kansainvälistä pelituntumaa. 

Ensikertalaisia oli myös kadettipo-

jissa useampi. Pelaajat selviytyivät 

kisasta kunnialla ja jokaiselle kart-

tui mukavaa kokemusta tulevia 

koitoksia varten.

Junioreiden nEtu 
26.-28.6.2019 – Haapsalu, viro

Joukkue aamulenkin jälkeen. Kuvasta puuttuu Lauri Hakaste.

Baltian maat olivat pääosin mukana kisoissa parhailla kokoonpanoilla, Liettualta 
tosin puuttuivat parhaat junioritytöt. Islanti oli mukana kaikilla joukkueilla. Tans-
kalta ja Norjalta oli mukana vain kadettipoikien joukkue ja Ruotsi loisti jo toista 
vuotta peräkkäin poissaolollaan.

JOUKKUE
Etukäteen joukkuekisassa isoimmat odotukset olivat kadettipoikien ykkösjouk-
kueella Sam Khosravi ja Aleksi Räsänen, jotka viime vuonna ottivat hieman yl-
lättäen mestaruuden pari vuotta alaikäisinä. Tämänkin vuoden kilpailussa pojat 
etenivät semeihin saakka selvillä alkulohkon voitoilla Islantia ja Latviaa vastaan. 
Semifinaalissa vastaan tuli Tanska, jonka pelaajista muodostui lopulta molem-
pien poikien tämän vuoden menestyksen este. Semifinaalin pelit olivat tasaisia 
mutta hieman heikosti otteluun valmistautuneet Suomen pelaajat hävisivät 
kaikki tiukat 2-3 pelit. Pronssipelissä Liettuaa vastaan joukkue oli 0-2 häviöllä 
mutta nousi vielä tasoihin nelinpelin ja Aleksin yhdellä voitolla. Lopulta pronssi 
kuitenkin Liettualle 3-2 lukemin. 

Muista kadettipoikien joukkueista Matias ja Rasmus Vesalainen sekä Risto 
Jokiranta ja Turo Penttilä jäivät alkulohkossa ilman voittoja hyvästä yrityksestä 
huolimatta. Alemman jatkokaavion ensimmäisellä kierroksella joukkueet joutui-
vat vastakkain ja veljekset jatkoivat pelejä lopulta lukemin 2-3. Kahdessa seuraa-
vassa pelissä vielä voitot Islannista ja Latvian kakkosjoukkueesta. 

Kadettitytöissä Aleksandra Titievskaja ja Ella Kellow voittivat yhtenä poolina 
pelatussa joukkuekisassa avauspelissä Islannin 3-0. Eestin kaksi joukkuetta sekä 
Liettua olivat Suomelle liian pahoja lukemin 1-3, 2-3 ja 0-3. Viimeisessä pelissä 
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Suomi pääsi jälleen voittojen tielle Latviaa vastaan lukemin 3-1 nelinpelin 
sekä Aleksandran kahden voiton turvin. 

Junioripojissa Suomen joukkue Juhana Tuuttila, Lauri Hakaste, Henri 
Kujala aloitti pelit Latviaa vastaan hyvällä tsempillä mutta hieman her-
moillen. Tuloksena 0-3 häviö. Seuraavassa pelissä Viron ykkösjoukkuetta 
vastaan Juhana otti joukkueen avausvoiton hyvällä pelillä Oskar Pukkista. 
Viron kakkosjoukkuetta vastaan Suomen pojat ottivat voiton per pelaaja 
ja saalistivat mukavan 3-2 voiton. Kahdessa viimeisessä pelissä Liettuaa ja 
Islantia vastaan Suomi joutui pelaamaan vajaamiehisenä Lauri Hakasteen 
sairastuttua. Islantia vastaan Juhana otti molemmat pelinsä, tuloksena 
kuitenkin 2-3 häviö.

Juniorityttöjen joukkueessa pelasivat Ramona Betz, Kaarina Saarialho ja 
Anni Heljala. Ramona on suurimmalle osalle pöytätennisväkeä täysin uusi 
tuttavuus. Hänellä on suomalaisen äidin ja saksalaisen isän kautta molem-
pien maiden passit. Ramona on asunut ja harjoittellut koko 
ikänsä Stuttgartin lähistöllä mutta myös Suomen kieli sujuu 
mallikkaasti. Ensimmäisen kisan perusteella voidaankin 
todeta, että Ramonasta on tulevina vuosina paljon iloa 
Suomen tyttö- ja naispingikselle. Junioritytöt aloittivat 
harmittavan tiukalla 2-3 häviöllä Latviaa vastaan Ramonan 
voitettua molemmat pelinsä. Seuraavassa pelissä ei ollut 
odotettavissa yhtään helpompaa vastusta kun Viron ykkös-
joukkue oli pöydän toisella puolella. Suomen tytöt järjesti-
vät kuitenkin todella hienon yllätyksen Ramonan voitettua 
jälleen molemmat pelinsä ja Kaarinan otettua hyvällä pelillä 
yhden voiton. Viron kakkosjoukkuetta vastaan kuitenkin 
tuli harmittava 2-3 häviö. Tässäkin Suomella oli loistavat 
mahdollisuudet Ramonan ja Annin otettua yhdet voitot. Vii-
meisessä pelissä tytöt ottivat helpon 3-0 voiton Islannista. 

KAKSINPELIT
Kaksinpeleissä tuli Suomen kisojen ainoa mitali, kun 
Aleksandra Titeivskaja oli etukäteissijoituksien mukaisesti 
kolmas. Semifinaalissa Aleksandra ei saanut omaa lyöntipe-
liään oikein missään vaiheessa kulkemaan ja ykkössijoitettu 
Liettuan Laura Abraviciute oli parempi erin 3-1. Ella Kellow 
sai luokasta mukaan paljon kokemusta tulevia vuosia var-
ten sekä voiton Islantilaisesta viimeisessä pelissä.

Kadettipojissa mahdollisuuksia oli mitaleille mutta viime 
vuoden mestari Sam Khosraville sekä pronssimitalisti Aleksi 
Räsäselle olivat tanskalaiset vastustajat liikaa. Ensin Aleksi 
hävisi Carl Kongerskoville 2-3 ja Sam hetkeä myöhemmin 
Viktor Oksfeldille viidennen jatkopalloilla. Tanskan pelaajat 
ratkoivat lopulta keskenään finaalissa mestaruuden. Muista 
pelaajista Vesalaisen veljekset ottivat avauskierroksella 
voitot Latvian ja Islannin pelaajista mutta olivat vailla mah-
dollisuuksia Viron Pukkia ja Moosia vastaan. Kisojen peli-
systeemissä pelejä jatkettiin häviöiden jälkeen ja jokainen 
suomalaispelaaja pääsi voittojen makuun kaksinpeleissä. 

Junioritytöissä Ramona Betz eteni kahdeksan parhaan joukkoon voitet-
tuaan tiukassa pelissä Latvian Diana Afanassievan 3-2. Kvartassa vastaan 
tuli Karina Grigorjan, jonka Kaarina Saarialho oli voittanut joukkuekisassa. 
Vastustajan lyhyt näppyläkumi tuotti Ramonalle yllättäviä vaikeuksia eikä 
oma peli lähtenyt käyntiin oikein missään vaiheessa, tuloksena 0-3 häviö. 
Kaarina oli vailla mahdollisuuksia kovaa Latvian Musajevaa vastaan, Anni 
puolestaan hävisi Viron Salumaalle 1-3. Molemmille tytöille kuitenkin voit-
toja myöhemmissä sijoituspeleissä.

Junioripojissa Juhana ei päässyt aivan joukkuekisan vireeseen ja hävisi 
toisen kierroksen pelinsä islantilaiselle ensimmäisen oltua vapaa. Sijoitusot-
teluissa Juhanalle hyviä pelejä ja useampi voitto. Henri Kujala hävisi avaus-
pelin Latvian Vasiljevsia vastaan. Sijoituspeleissä myös Henrille pari voittoa. 

Mika Räsänen



Oma Säästöpankki
Kluuvikatu 3, 7. krs, Helsinkiomasp.fi

Me palvelemme sinua Helsingin sydämessä Kluuvikadulla

Puhelun hinta  0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min 

OmaSp 
 

lähellä ja läsnä  
arjessa ja unelmissa

Hoidamme kaikki pankin vaihtoon liittyvät asiat puolestasi  

Tervetuloa tyytyväisten asiakkaiden pankkiin!

Tiia Matikkala 

konttorinjohtaja

p. 020 758 2524

Johanna Heikkilä 

rahoituspäällikkö 

p. 020 758 2629

Tiia Keränen 

rahoituspäällikkö 

p. 020 758 2545

Lauri Leppo 

rahoituspäällikkö 

p. 020 758 2249

Jouko Sippola 

rahoituspäällikkö 

p. 020 758 2245

Pauliina Saarinen  

palveluneuvoja 

p. 020 758 2559

Jouni Kankaanpää

yritysrahoituspäällikkö

ml. maatilat

p. 020 758 2248

Jenna Koskinen 

palveluneuvoja

p. 020 758 2299

Heta Mäkinen 

palveluneuvoja 

p. 020 758 2204

Kia-Lotta Sevon

rahoitusassistentti 

p. 020 758 2722

Markus Souru

aluejohtaja

p. 020 758 2666

Soita suoraan 
meille tai 
varaa aika 
omasp.fi

Suora puhelinnumero omalle yhteyshenkilölle

Päätökset nopeasti ja paikallisesti

Kassa- ja käteispalvelua konttorissa joka arkipäivä

Suomalainen pankki

Asiantunteva

Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat

Modernit verkkopalvelut pankkiasiointiin

OmaSp Nykyinen 
pankkini

Tee pikatesti ja  
valitse palveleva pankki

Me OmaSp:ssä emme turhaan pompottele pankkiasioitasi.

Helsinki 176x264mm PTL.indd   1 5.3.2019   15:47:42



Euroopan Paralympiakomitean alainen nuorten 

monilajitapahtuma EPYG (European Para Youth 

Games) keräsi lähes 600 nuorta paraurheilijaa 

taustajoukkoineen Liikuntakeskus Pajulahteen 

juhannuksen jälkeiselle viikolle.

Pöytätennikseen oli ilmoittautunut 60 nuorta 15 maasta. 
Suomen edustajina olivat Aino Tapola tyttöjen yhdiste-
tyssä pyörätuoliluokassa ja Aaro Mäkelä pystypelaajien 
6 luokassa. Molemmat venyivät mainioihin esityksiin 
kotiyleisön edessä ja pääsivät nauttimaan palkintojen-
jaon hienosta tunnelmasta pronssi kaulassaan.
Pöytätenniskisan järjestäminen oli kova ponnistus 
pienelle kisaorganisaatiolle, erityisesti tuomareiden 
saaminen paikalle sydänkesällä oli haasteellista. Mini-
miporukalla saatiin kuitenkin vietyä upeat kisat läpi ja 
osanottajien ja heidän taustajoukkojensa kiittävä palau-
te lämmitti mieltä.

Kiitos Ari, Antti, Asko, Elena, Esa, Esko, Hannu, Jokke, 
J-P, Juha, Mikhail ja Raimo hienosta talkoohengestä ja 
onnistuneista kisoista.

Eve ja Mara Autio

ainolle ja aarolle 
pronssia EPyGissä

Parapöytätenniksessä noudatetaan pääosin 
normaaleja pöytätennissääntöjä. Parapöytä-
tenniksen syöttösääntöä sovelletaan siten, että 
otetaan mahdolliset fyysiset rajoitteet huo-
mioon. Pelaaja voi esimerkiksi syöttää mailan 
päältä.
Istuvien luokissa (1-5) syöttösäännöt poikkeavat 
normaalisäännöistä siten, että syöttö UUSI-
TAAN, jos syöttö ei tule ulos pöydän päädystä. 
Uusittavia syöttöjä ovat esim. nopea muuten oi-
kea syöttö, joka menee pompun jälkeen sivusta 

ulos tai lyhyt syöttö, joka jää pöydälle tai kiertää 
lopulta, vaikka kuinka monennella pompulla 
sivusta ulos.
Pyörätuolinelinpelissä syöttö ei saa pompata 
taaksepäin, eikä jäädä pöydälle. Syötöt ja syö-
tön vastaanotot suoritetaan muuten normaa-
lissa järjestyksessä. Pallon ollessa pelissä, saa 
palloa pelata kumpi pelaaja vaan. Kumman-
kaan pelaajan pyörätuoli ei kuitenkaan saa 
ylittää pöydän kuviteltua keskilinjaa. Jos näin 
tapahtuu, tuomitaan piste vastustajille.

Parapöytätennissäännöt 
pähkinänkuoressa
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Parapelaajien syksyyn mahtuu isoja tapahtumia ja 
kisat antavat osviittaa tulevalle Paralympiavuodelle.
Syyskuun alkuun pelataan para SM-kisat. Terävin 
kärki Esa Miettinen on samaan aikaan Tallinnassa 
veteraanimaaottelussa ja Viru-cupissa, joka soveltuu 
paremmin valmistautumiseen Helsinborgin EM-ki-
soihin 16.-21.9. Sinne ovat Esan lisäksi lähdössä 1 
luokan pelaajat Anna Pasanen, Aino Tapola ja Timo 
Natunen. Valmentajina mukaan lähtevät Hannu 
Sihvo, Patrik Rissanen ja allekirjoittanut. Pate on 
kesällä Esan sparrauksen ohella valmentanut Timoa 
Kuopiossa. Hänen tärkeä tehtävänsä on myös hie-
nosäätää Esa iskuun kisapaikalla.

EM-kisa on painoarvoltaan tärkein karsintakilpailu 
Tokion 2020 Paralympialaisiin, joten panokset ovat 
sen mukaiset. 

Esan 9 luokassa Paralympialaisiin pääsee 15 pelaa-
jaa. Esan rankingsijoitus tällä hetkellä 15, joten hiu-
kan pitää parantaa, jotta suora kisapaikka neljänsiin 
Paralympialaisiin heltiäisi. Karsinta on raakaa: kai-
kissa luokissa suoraan kisoihin pääsevät maanosien 
mestarit, seuraavat paikat jaetaan listasijoituksilla, 
luokista riippuen villillä kortilla ja viimeinen paikka 

huhti-toukokuun vaihteessa karsintakilpailuissa. 
Karsintakilpailuissa jokaisessa luokassa jaetaan 
paikka kisan voittajalle. 1 luokan pelaajien kohdalla 
realismia on tähdätä kevään karsintoihin, menestyä 
siellä tai antaa niin vahva näyttö, että se riittäisi villiin 
korttiin.

Maajoukkueen harjoittelu on sujunut hyvin ja kaikki 
ovat säilyneet suhteellisen terveinä erittäin kovista 
harjoittelumääristä huolimatta. 

Omissa kisoissa Liikuntakeskus Pajulahdessa 
Suomea edustavat Anna, Aino ja Timo 1 luokassa, 
paluun kv. kisoihin tekevä Pekka Räsänen 3 luokas-
sa, 6 luokassa Aaro Mäkelä ja samaten paluun kv. 
kisoihin tekevä Markku Manner, Esa, Rita Lahtinen, 
joka vasta saa luokituksen kisojen aattopäivänä ja 
11 luokassa Timo Averjanov.

Syksyn kv. urakan päättää Hollannin Avoimet Para-
kisat marraskuun alussa, jonka jälkeen alkaa tiukka 
harjoittelu kohti kevään karsintakilpailuja.

Martti Autio

Para Finland Open on kansainvälisen 
liiton virallinen kilpailu, jossa kerätään 
rating-pisteitä Tokion Paralympialai-
siin. Kansainvälisissä parakisoissa ITTF 
lähettää kisojen teknisen delegaatin, 
ylituomarin ja apulaisylituomarin. Nämä 
tekevät kilpailujen aikataulut, arvonnat 
ja tuomarilistat kisoja edeltävänä päivä-
nä, kun luokiteltavien pelaajien luokat 
ovat selvillä. Tuomaripalaveri on kisoja 
edeltävänä iltana torstaina klo 19.30, 
jolloin vielä kerrataan parasäännöt ja 
annetaan muuta informaatiota kilpailuis-
ta, ruokailuista jne.
Tuomareille kustannetaan majoitus ja 

kiireinen syksy pararintamalla

Lauantai 12.10. kaksinpelin ratkaisuotte-
lut klo 9-13. Joukkuekilpailut klo 14-20. 
Sunnuntaina joukkuekilpailujen jatko 
noin 9-15.

Tuomarit käyttävät joko tummaa pikku-
takkia tai järjestäjien yhtenäistä t-paitaa. 
Ilmoittautuessa voi ilmoittaa oman 
paitakokonsa. Kilpailuihin voi tulla koko 
ajaksi, yhdeksi tai kahdeksi päiväksi. 
Kaikki apu on arvokasta. 

Ilmoittautumiset paratt@sptl.fi

Lisätietoja Mara Autio 050-570 4730

tuomareita tarvitaan 
Pajulahden parakisoihin

täysihoito Pajulahdessa torstain päiväl-
lisestä alkaen. Kisapäiviltä maksetaan 
lisäksi päiväraha 25€/päivä. Matkakus-
tannuksista voidaan sopia erikseen. 
Ulkomaisia tuomareita on 1.9. men-
nessä ilmoittautunut 10 kuudesta eri 
maasta. Tavoitteena on saada paikalle 
vähintään 30 tuomaria, jolloin kaikille 
jäisi tuomitsemisen ohella aikaa nauttia 
ainutlaatuisesta kisatunnelmasta ja Pa-
julahden upeista puitteista. Mukana on 
180 pelaajaa yli 30 maasta. 
Alustava kisa-aikataulu on seuraava: 
perjantai 11.10. kaksinpelien alkulohko-
ja klo 9-21. 
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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!



SM-sarjan kaudella 2019/2020 on vain yksi suosikki - ja se on sarjanousija 
PT-Helsinki. Suuren satsauksen tehnyt joukkue tuo SM-sarjaan kaksi uutta ve-
näläispelaajaa Alexander Tsetsenkon ja Andrei Tcybinin, joiden pitäisi olla kovan 
luokan tekijöitä SM-sarjassa. Heitä säestää virolainen korkean tason puolus-
tuspelaaja Alexander Lushin ja OPT-86:sta siirtyneet Moradabbasin veljekset 
Peiman ja Pedram. Ainoan kysymysmerkin kauden menestyksen ylle heittää 
Tsetsenkon polvivamma, joka pitää hänet sivussa alkukauden peleistä.

SM-sarja 2019/2020 – 

Pt-Helsinki huuhtomassa kultaa?
Valasti täydentää joukkueen. Menestys 
vaatii Tennilältä nappipeliä ja onnistu-
misia Rissaselta ja Koskiselta. KoKa on 
listannut riveihinsä Alex Naumin joka 
pelatessaan on selkeä ykkönen, vielä 
lienee epäselvää miten paljon Alex ehtii 
pelaamaan kotimaan sarjaa. Kakkospe-
laajaksi on tyrkyllä Anastasiia Burkova 
ja Riku Autio. Veikka Flemmingille ja 
Sam Khosraville aukeaa varmasti myös 
kauden aikana näytön paikat.

Putoamispeikko vaanii, mutta 
ketä?
PT Espoon kakkosjoukkueessa PT 
Tapiolassa isä-poika parivaljakko Mika ja 
Aleksi Räsänen hämmentävät sarja-
soppaa Huy Chaun kanssa. Mika on 
kunnossa ollessaan ja motivoituneena 
sarjan parhaita pelaajia ja Aleksi pystyy 
parhaimmillaan jo todella koviin yksittäi-
siin voittoihin, mutta riittääkö tasaisuus 
ja saako Chau hurmostaan päälle? TuKa 
ilmoitti pelaajalistalleen Roope Kanto-
lan, mutta ilmeisesti on vielä epäselvää 
pelaako hän sarjaa tällä kaudella. Ilman 
Roopea säilymistaisto on haastava. Roni 
Kantola, Joni Aaltonen ja Ari Holm muo-
dostavat kyllä tasaisen joukkueen, mutta 
tulevaisuus sarjassa on haastava ilman 
kunnon ykköspelaajaa. Tosin jos Roope 
pelaa täysipainoisen kauden, niin jopa 
suora säilyminen on täysin mahdollinen.

JOUKKUEIdEN vASTAUKSET 
KySyMyKSIIN KAUdEN ALLA

PT-Helsinki (Terho Pitkänen)
Tavoite: Runkosarjassa kolmen jouk-
koon. 
Sarjan paras pelaaja: Tsetsenko, pitäisi 
olla laadukas pelaaja kunhan saa itsensä 
kuntoon polvileikkauksen jälkeen. 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Alex 
Naumi ja Pedram Moradabbasi. Nuoria 
kavereita ja kiva nähdä miten ovat 
kehittyneet. 
Sana on vapaa: Mielenkiintoinen sarja 
odotettavissa ja tasaisia joukkueita on 
monta.

ehdottomasti mitaliainesta. TIP-70 on 
myös uudistunut, kokeneiden venäläis-
ten tilalle on järjestetty Ruotsissa asuva 
ja harjoitteleva Noah Steif, sekä vanha 
tuttu ja luotettava Lauri Laane. Samu-
li Soine on joukkueen ykköspyssy ja 
Aleksi Mustonen täydentää joukkueen. 
Menestyksen avaimet lienevät Vantaal-
la pitkälti Noah Steifin harteilla, jonka 
pitäisi ottaa harppaus eteenpäin. Viime 
kausien kestomenestyjä PT 75 jatkaa 
Otto Tennilä johtotähtenään. Pasi Valas-
tin ja Saksassa tulevalla kaudella pelaa-
van Miikka O’Connorin tilalle tärkeäksi 
pelaajaksi nousee savolainen sarjan 
väriläiskä Patrik Rissanen. Ari-Matti Kos-
kinen pelannee kolmospaikalla ja Veeti 

Mitalipeleihin tungosta
Jos PT-Helsinki on ykkössuosikki kau-
teen, niin kärjen takana on todellakin 
tänä vuonna tasaista. Raa’at numerot 
tarjoavat OPT-86:sta edelleen sarjan 
kärkikolmikkoon, tämä perustuu tietysti 
Vladimir Brilin oletettuun erinomai-
sen hyvään pelitasoon. Brilin rinnalla 
voitoista taistelevat paluun SM-sarjaan 
tekevät Tuomas Perkkiö ja Mika Sorvisto, 
mutta helppoa ei tule oululaisilla tällä 
kaudella olemaan. PT Espoo on tällä 
kaudella uudistunut, mutta edelleen 
vahva. Toni Soine ja Jani Jormanainen 
saavat vetoapua Matias Ojalasta ja 
Arttu Pihkalasta, nuori into saattaa viedä 
joukkueen vielä pitkälle. Joukkue on 

S A r J O J E N  E N N A K K O S P E K U L O I N T I

Viime kauden mestarijoukkue OPT-86
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KoKa (riku Autio)
Tavoite: Mitalipelit 
Sarjan paras pelaaja: Vaikea vastata kun 
joukkueiden kokoopanot eivät ole vielä 
tiedossa. 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Anasta-
siia Burkova, mahdollisesti sarjan ainoa 
naispelaaja. Osaa pelata hyvin myös 
miespelaajia vastaan. 
Sana on vapaa: Mielenkiintoinen sarja 
odotettavissa ja tasaisia joukkueita 
monta.

PT 75 (Otto Tennilä)
Tavoite: Mestaruus 
Sarjan paras pelaaja: Otto Tennilä.  ran-
king 2. ja viime kauden paras ottelusuh-
de SM-sarjassa, mitäpä sitä enempää 
spekuloimaan. 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Ylivoi-
maisesti PT-Helsingin uusi venäläisvah-
vistus. 
Sana on vapaa: #kaikkienaikojenmestis-
kausitulossa

TuKa (Jouko Manni)
Tavoite: Pysyä sarjassa 
Sarjan paras pelaaja: Toni Soine, varma 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Roope 
Kantola, pelaako vai ei? 

Alkavalla kaudella ei ole viime vuoden tapaista salettia nousijajoukkuetta vaan 
kärjessä on tasaisempaa. Nousijajoukkueiksi voisi silti vahvimmin veikata PT 
75 2:sta ja TIP-70 2:sta. Molemmilla on hyvät joukkueet. PT 75 2 on listannut 
joukkueekseen Eero Aho, Mika Tuomola, Antti Jokinen, Tommi Sidoroff ja Jarno 
Virtanen. TIP-70 2:n riveissä pelaavat Esa Miettinen, Mart Luuk, Mihkel Pae, Jussi 
Mäkelä, Markkos Pukk ja Marek Viskman. Molemmilla joukkueilla on riittävän 
kovat ykköspelaajat ja laajuutta joukkueessa. Mutta mikä on oikea halu nousta 
SM-sarjaan, ehkä TIP-70 2:llä se halu on suurempi?
 

Teemu Johansson, Matti Kurvinen ja 
Jouko Nuolioja. OPT-86 2:ssa supermo-
tivoituneen Juhana Tuuttilan ympärille 
rakennettu joukkue on varmasti kovaa 
valuuttaa läpi kauden, joten SM-sarjan 
karsintapaikkaa on helppo pitää joukku-
een tavoitteena. Wega 2:ssa saavutetta-
neen kaikkien aikojen ennätys joukku-

een laajuudessa, mutta myös kärki on 
kova. Joukkueen nousuhalut SM-sarjaan 
kuitenkin lähentelenevät lattiatasoa. 
 
Keskikastin väännöt ovat kautta aikojen 
olleet 1-divarissa tiukkaakin tiukempia, 
ja tällä kaudella ei ole syytä odottaa 
mitään vähempää. Nousijajoukkue 
KuPTS pelaa miehistöllä Jyri Pulkkinen, 
Aleksi Hyttinen, Jouni Nousiainen ja 
Petter Punnonen. Viime kauden syömä-
hampaansa menettänyt LPTS koostuu 
tällä kaudella Sami Hattusesta, Jannika 
Oksasesta, Leo Kivelästä ja Julius Mui-
nosesta. KuPTS:n pitäisi olla tuolla mie-
histöllä sarjan keskikastia. LPTS on myös 
tyrkyllä säilymään jos Sami Hattunen 
pitää hyvän kuntonsa ja Jannika Oksa-
nen jatkaa positiivisella kehityspolulla. 
Veteraanit taustalla tekevät tarvittavan, 
etenkin nelinpelissä. 
 

PT Tapiola (Huy Chau)
Tavoite: Ei tipu 
Sarjan paras pelaaja: Toni Soine, paras 
voitto-tappio ratio 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Aleksi 
Räsänen ja Sam Khosravi, nuorilla pelaa-
jilla tavoitteena hyviä voittoja 

TIP-70 (Samuli Soine)
Tavoite: Playoffs 
Sarjan paras pelaaja: Otto Tennilä, kor-
keimmat ratingpisteet 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Aleksan-
der Tsetsenko, uusi pelaaja mestikseen 
joka tuo lisää tasoa sarjaan 
Sana on vapaa: Kaudesta tulossa 
todella tasainen ja monet joukkueista 
vaikuttavat paperilla hyvin samankal-
taisilta. Pisteistä käydään siis varmasti 
kovaa vääntöä. Tämän vuoksi sijoituksia 
on todella vaikea ennustaa.

OPT-86 (Tuomas Perkkiö)
Tavoite: Pelata mitaleista 
Sarjan paras pelaaja: Vladimir Bril, 
peruspeli, kuten syötön palautus sarjan 
parasta antia 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Anasta-
siia Burkova, pelityyli 

PT Espoo (Toni Soine)
Tavoite: Mitali 
Sarjan paras pelaaja: Alex Naumi teh-
nee paluun SM-sarjaan ja on alkukau-
della pelannut Ruotsissa vakuuttavasti. 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Sarjan 
mielenkiintoa lisää PT-Helsingin joukkue 
ja heidän venäläispelaajat. 

ratingkeskiarvot
1 PT-Helsinki 2336
2 PT Espoo 2271
3 OPT-86  2259
4 TIP-70  2250
5 KoKa  2242
6  PT 75  2232
7 TuKa  2202
8 PT Tapiola 2195

rating parhaita painottaen
1 PT-Helsinki 2370
2 OPT-86  2299
3 TIP-70  2287
4 PT 75  2283
5 PT Espoo 2282
6 KoKa  2281
7 PT Tapiola 2245
8 Tuka  2225

1-divisioona 2019/2020

tasaisempaa kuin pitkään aikaan

SM-sarjan karsintapaikoille tyrkyllä 
vahvimmin ovat kärkikaksikon takana 
OPT-86 2 ja Wega 2. OPT-86 2 koostuu 
tänä vuonna joukkueesta Pekka Ågren, 
Florent Debazac, Tomas Slesar ja Ju-
hana Tuuttila. Wega 2:ssa pelaavat Lari 
Ikonen, Manu Karjalainen, Petri Heino-
nen, Tuomas Karkamo, Markku Enström, 
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Putoamiskarsintapaikoille etukäteen on 
tyrkyllä OPT-86 3 ja KuPTS 2. Oululais-
ten kolmosjoukkue on tällä kaudella 
Teemu Oinas, Tomi Lehtonen, Markus 
Perkkiö ja Henri Kujala. KuPTS 2:ssa 
taistelevat ja taiteilevat Iivari Hartikai-
nen, Olli-Ville Halonen, Miko Haarala ja 
Maxim Nesterov. OPT-86 3:ssa rakenne-
taan seuran tulevaisuutta ja Henri Kujala 
tulee kantamaan ison pelillisen vas-
tuun kauden aikana ja tulee ottamaan 
varmasti isoja harppauksia pelitasossa 
kun mennään kohti kevättä. Kokeneet 
pelaajat ympärillä napsivat voittoja ja 
pyrkivät estämään joukkueen suoran 
tippumisen. Savolaisten kakkosjengissä 
Iivari Hartikaisen harteilla on paljon, 
mutta myös Maxim Nesterov tulee var-
masti olemaan ilkeä vastustaja monelle 
kauden aikana. 
 
Suoriin putoamispaikkoihin oletettavasti 
ovat vahvimmin tyrkyllä PT Espoo 3 ja 
Wega. Espoolaisten kolmonen on tällä 
kaudella Meelis Kärner, Kuido Pöder ja 
Tero Tamminen. Wegan ykkösjoukkue 
on tällä kaudella viime kaudella kakkos-
divarista sarjasta luopuneen HIK:n tilalle 
noussut joukkue Markus Lassila, Anton 
Mäkinen, Hannu Sihvo, Juha Rimpiläi-
nen ja Pekka Kolppanen. Espoolaisille 
voi luvata hankalaa kautta, ykköspelaa-
jaa ei ole – eikä oikein kyllä kolmospe-
laajaakaan. Tasaisuus on valtti joka voi 
tuoda pisteitä. Wegan pelastaja voi olla 
uusvanha pelaaja Anton Mäkinen, joka 
muuten pudottaa joukkueen keski-ikää 
roimasti.

JOUKKUEIdEN KOKOONPANOT JA 
vASTAUKSET KySyMyKSIIN KAUdEN 
ALLA 

PT 75 2 (Tommi Sidoroff) 
Joukkueen tavoite: Nauttia tiukoista 
taistoista 
Sarjan paras pelaaja: Jarno Virtanen. 
Mikäli Jarno jatkaa huimaa kehitystään 
ja rysty toimii, niin silloin hän on pysäyt-
tämätön. 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Iivari 
Hartikainen. Suomen kaunein pelityyli. 
Muita perusteluja ei liene tarvita. 
Sana on vapaa: Taistelun täyteistä kautta 
kaikille! 

Wega (Markus Lassila) 
Joukkueen tavoite: Olemme ennalta 
sarjan huonoin joukkue. Tavoittelemme 
vähintään yhtä sarjapistettä kauden 
aikana. 
Sarjan paras pelaaja: Mistähän joukosta 
valitsisin. Joku Räsänen, jos sen nimisiä 
pelaajia on näin alhaisella sarjatasolla 

tälläkin kaudella. Tuskin on: veikkaan 
siksi jotain TIP-70 2:n alle 20-vuotiasta 
pelaajaa 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Petri 
Heinonen, Wega 2. Monelle varmasti 
tuttu vuosikymmenten takaa, itse en 
vielä tunne, vaikka seura on sama. Kä-
sittääkseni puolustuspelaaja joka lisää 
mielenkiintoa. 
Sana on vapaa: Joukkueemme kannalta 
1-divari on mielekästä vaihtelua usein 
jo liian tuttujen 2-divarin vastustajien 
kohtaamiseen. Kiitämme sarjapäällikköä 
ainakin Etelä-Suomen joukkueiden kan-
nalta suotuisan ohjelman laatimisesta, 
erityisesti paikalliskierroksista. 

Wega 2 (Teemu Johansson) 
Joukkueen tavoite: Jos kerrankin selvit-
täisiin kausi kunnialla läpi ilman vara-
miehiä. Tuskin... 
Sarjan paras pelaaja: Eos. Sarjan alkuun 
alle viikko, eikä mitään käryä siitä keitä 
sarjassa pelaa. 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Ks. 
edellinen

OPT-86 2 (Teemu Oinas, vaikka ei 
tässä joukkueessa pelaakaan)
Joukkueen tavoite: Selviytyä SM-sarjan 
karsintoihin 
Sarjan paras pelaaja: Meidän joukkue 
on tasainen josta ei staroja löydy, TIP-70 
2:lta löytynee Esa Miettinen joka voisi 
tällä kaudella olla sarjan kärkipelaaja. 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Kaik-
ki deffut tietysti, Petri Heinosen peliä 
lienee mukava seurata. Nuorisopuolelta 
OPT-86:n Juhana Tuuttila ja Henri Kujala 
luonnollisesti ovat oululaismielessä 
ylivoimaisesti mielenkiintoisimmat. 
Sana on vapaa: Hyvää tsemppiä, jouk-
kuehenkeä ja rehtiä taistelua. Toivotaan 
tasaista kautta! 

LPTS (Sami Hattunen) 
Joukkueen tavoite: Sarjapaikan säilyttä-
minen 
Sarjan paras pelaaja: Mika Tuomola, 
vanha mestaruussarjan jyrä 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Jannika 
Oksanen, voi yllättää 
Sana on vapaa:Tasainen sarjakausi, 
hyviä pelejä kaikille! 

TIP-70 2 (Marek viskman) 
Joukkueen tavoite: 1-divisioonan voitto 
Sarjan paras pelaaja: 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja:  
Sana on vapaa: 

PT Espoo 3 (Tero Tamminen) 
Joukkueen tavoite: Välttää suora putoa-
minen 
Sarjan paras pelaaja: Manu Karjalainen 

Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Mart 
Luuk 

OPT-86 3 (Markus Perkkiö) 
Joukkueen tavoite: Sarjapaikan säilyttä-
minen 
Sarjan paras pelaaja: Manu Karjalainen. 
Pienellä ylläpitotreenillä mestispelaaja. 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja: Henri 
Kujala. Kova potentiaali jatkaa huikeaa 
kehittymistä myös tällä kaudella. 
Sana on vapaa: Kuten aina, 1-divari 
lienee tasainen sarja, jossa sijoitukset 
ratkaistaan vasta viimeisellä kierroksella. 
Hyvä pelisysteemi. 

KuPTS 2 (Olli-ville Halonen) 
Joukkueen tavoite: Sarjapaikan säilyttä-
minen 
Sarjan paras pelaaja: Iivari Hartikainen. 
Koska se on vaan niin kova. 
Sarjan mielenkiintoisin pelaaja:  

KuPTS (Jyri Pulkkinen) 
Joukkueen tavoite: Sarjapaikan säilyttä-
minen 
Sarjan paras pelaaja: Petter Punno-
nen. Lyönnit lähtee kovaa molemmilta 
puolilta.

ratingkeskiarvot
1 PT 75 2  2100
2 TIP-70 2  2090
3 OPT-86 2 2073
4 Wega 2  2059
5 KuPTS  2017
6 LPTS  1998
7 OPT-86 3 1973
8 KuPTS 2  1961
9 PT Espoo 3 1950
10  Wega  1927

rating parhaita painottaen
1 PT 75 2  2124
2 TIP-70 2  2119
3 Wega 2  2091
4 OPT-86 2 2082
5 KuPTS  2031
6 LPTS  2030
7 OPT-86 3 2024
8 KuPTS 2  2001
9 PT Espoo 3 1951
10  Wega 1939

Teemu Oinas
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“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.



seurat kokoontuivat ja 
kehittyivät tallinnassa 

Seuravaliokunnan organisoima Seurapäivä pidettiin Tallinnassa lauantaina 7. syyskuuta. 

Paikka valikoitui Viron pääkaupungiksi, koska samaan aikaan kaupungissa järjestettiin Viru-cup, 

johon osallistui iso joukko suomalaisia. 

Suomenlahtea ylittämään lähti viisi seuraa: OPT-86, 
Kosken Kaiku, TIP-70, PT Espoo ja Liikunnan Riemu. 
Vaikka Seuravaliokunta olisi toivonut paikalle ainakin 
toista mokomaa seuroja, muodostui päivästä onnis-
tunut kokonaisuus. 
Koska Tallinnassa oltiin, päivä aloitettiin keskustelulla 
virolaisesta pöytätenniksestä ja siitä, mitä oppia suo-
malaiset seurat voisivat saada virolaisilta. Keskustelua 
oli vetämässä Viron liiton päävalmentaja Vallot Vainu-
la, joka kertoi muun muassa virolaisesta valmennus-
järjestelmästä ja paikallisten seurojen toiminnasta.
Alustuskeskustelun jälkeen siirryttiin päivän porkka-
naan, seurakehitykseen. Ensimmäisenä seurat kävivät 
omissa joukoissaan läpi seurojensa identiteettiä ja 
tavoitteita. Monia hyviä tavoitteita pysyvistä peliolo-
suhteista kasvaviin pelaajamääriin seuroilta kuultiin-
kin. Seuraavana on sitten toteutuksen aika. 
Seurapäivässä otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön 
suomalaisten pöytätennisseurojen kehittämiseen 
suunniteltu seuratyökalu. Työkalun idea on jakaa 
seuratoiminta pieniin osiin ja tutkia, onko seuralla 
kyseinen osa-alue hoidossa. Työkalu on jaettu nel-
jään eri tasoon (0, 1, 2 ja 3), joita seurat voivat lähteä 
suorittamaan. 
Tasojen kliinisen suorittamisen sijaan työkalun 
päätavoitteena on käydä antoisia kehityskeskusteluja 
siitä, miten seura hoitaa nykyisin toimintansa ja miten 

toimintaa voitaisiin kehittää. Tallinnassa käytiinkin 
monet hyvät keskustelut seurojen välillä muun 
muassa pöytätenniksen markkinoinnista, hallinnosta, 
harjoittelusta ja valmennuksesta. 
Kaikki paikalla olleet seurat täyttivät päivän aikana 
seuratyökalun tason 0. Lisäksi TIP-70, PT Espoo, KoKa 
ja OPT-86 täyttivät pääosin tason 1 kriteerit. Pientä 
hienosäätöä kuitenkin vielä kaivattiin kultakin seural-
ta, jotta ne pääsevät tavoittelemaan seuraavaa tasoa.   
Seurapäivän päätteeksi käytiin pitkä keskustelu 
suomalaisesta pöytätennisvalmennuksesta. Liiton 
toiminnanjohtaja Mika Räsänen oli valmistellut esityk-
sen, jossa luonnosteltiin tulevaisuuden suomalaisen 
pöytätennispelaajan mallia. Pitkällisen keskustelun 
jälkeen todettiin, että vaikka yhtä tiettyä mallia on 
vaikea toteuttaa, toivottiin suomalaisten pelaajien 
pärjäävän erityisesti luovuudessa ja fysiikassa. 
Seitsemän tuntia kestänyt Seurapäivä päättyi kaikkien 
osallistujien osalta positiivisin mielin. Paljon seuroissa 
on työtä tehtävänä, mutta ainakaan paikalla olleiden 
seurojen innokkuudesta ei asia jää kiinni. 
Seurapäivässä mukana olivat Toni Soine (PT Es-
poo), Mika Räsänen (PT Espoo), Marko Kareinen (PT 
Espoo), Aleksi Mustonen (TIP-70), Samuli Soine (TIP-
70), Pirkko Mäkinen (TIP-70), Taneli Keinonen (TIP-
70), Teemu Oinas (OPT-86), Esko Heikkinen (KoKa) ja 
Henri Pelkonen (Riemu). 
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Va r s i n a i n e n  pingisleiri alkoi 
perjantaina. Silloin paikalle tulivat har-
joittelemaan myös vahvistukset Turusta 
ja Nousiaisista. Nyt oli paikalla iso osa 
tavoitteellisesti treenaavia lupaavia 
pingisjunioreita. 

Tällä leirillä keskityttiin yksinkertaisiin 
peruskuvioharjoitteisiin. Rymättylän 
Soihdun pingisvalmentaja Tero Penttilä 
oli koostanut tarkan ohjelman, jossa 
harjoittelukaverin vaihtumisetkin oli 
suunniteltu etukäteen. Pelaajien ryhmit-
telyä vaihdeltiin myös päivän mittaan. 

Sparrarit olivat tämän leirin paras asia, 
sillä junioreita oli taas tullut sparraa-
maan iso nippu kovia pingiskavereita, 
perjantaina kolme ja lauantaina viisi. Ju-
niorien harjoituskuvioihin tuli vauhtia ja 
kovuutta heti lisää kun pöydän toiselle 
puolelle asettui kovissa kisoissa käynyt 
kaveri. Kerrankin sai lyödä minkä vain 
ehti ja niin kovaa kuin vain pystyi, aina 
se pallo tuli takaisin omalle puolelle 
pöytää. Tämä oli unelmatilanne leirille 
harjoittelemaan tulleille pelaajille. Har-

Soihtuleiri 2019 

vastustaJa lyö kOvaa!
Keskellä kauneinta heinäkuuta pingiksen pelaaminen pääsi valloilleen Rymättylän 

koulussa. Pelaajia oli tulossa sekä läheltä että kaukaa, lähimmät olivat rymättylä-

läisiä ja kaukaisimmat Vaasasta ja pääkaupunkiseudulta. Torstaina majoittumaan 

saapuneet ottivat omatoimisesti tuntumaa liikuntasaliin aseteltuihin seitsemään 

pingispöytään heti jo illalla. 

joittelumotivaation hurja määrä näkyi 
pelaajien otteissa.

-Leirillä treenit olivat sopivan pitkät ja 
asiaa täynnä, kuvailee Joona Räsänen. 
-Ja hyvin ohjattuja, sisko Veera kiittelee.

Pingispöydän äärestä siirryttiin tau-
olla suoraan ruokapäytään, sillä Elias 
Sibelius oli saanut hommakseen hakea 
paikallisesta lounasruokapaikasta ruuat 
koululle. Välipalatarjoilu toimi myös 
edellisvuosien tapaan. Tauon jälkeen 
harjoittelua jatkettiin mutta joku kyllä 
ehti välissä käydä myös uimassa. Pingis-
pöytien ääressä treenikaveriruletti pyöri 
uudestaan ja kaikki saivat monipuolista 
harjoitusta lisää.

Treenien väliin oli ilmestynyt yllättävä 
ohjelma. MM- ja EM-kävijä takavuosilta 
Tapio Penttilä kertoi meille nuoremmille 
ensin omasta urheilutaustastaan. Saim-
me myös suuren määrän numerotietoa 
pingiksestä pelinä. Suuret pallojen 
nopeudet ja pienet kosketusajat mailan 
pinnassa saivat päätä pyörälle mutta 

varmasti suovat selitystä epäonnistuneil-
le lyönneille. Teoriatunti oli erilainen lisä 
leiriohjelmassa.

Toisen treenipassin jälkeen ei vielä 
kaivettu porukalla uimasortseja ja 
rantapyyhettä esille vaan palattiin vielä 
hetkeksi perusasioiden äärelle. Moni-
puolisesti yleisurheilua harrastanut Katja 
Sibelius veti vielä koko porukalle tiukan 
ohjauksen kohti oikeaa juoksutekniikkaa 
ja koordinaatioharjoituksia. Tavoittee-
na oli, ettei peruskuntoharjoituksissa 
tehtäisi loukkaantumisiin johtavia asioita 
väärällä tavalla. Tämän jälkeen päästiin 
sentään vapaalle. Iso porukka lähti heti 
uimarannan suuntaan.

Lauantaiaamuna odotettiin mielenkiin-
nolla harjoitusten alkua. Ryhmitykset 
muuttuivat ja osa sparraajista oli uusia. 
Harjoittelussa toistettiin perusharjoi-
tuksia mutta mukaan tuli enemmän 
pelitilanteenomaisia harjoituksia, Tero 
antoi jopa muutaman kerran myös 
pelaajien itse valita harjoittelukuvionsa. 
Tämä lisäsi yksilöllistä kehitystä tukevan 
harjoittelun määrää.
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Ensimmäisen treenin jälkeen oli aikaa 
sekä syödä että käydä myös katsele-
massa Jaakon markkinoiden lämmintä 
(siis kuumaa) tunnelmaa. Leiriläiset toi-
mivat myös mannekiineina pingikselle 
lajina kävellessään pelipaidat päällä 
markkinaväen keskellä. 

- Lauantain aamutreeni, jossa oli spar-
raajia, oli ehdottomasti paras treeni, 
hehkuttaa monet leirit ja kisat käynyt 
Matias Vesalainen.

Kahden treenijakson jälkeen alkoi 
pelätty Juha Äänismaan lihankunto-
harjoittelu. Etukäteen tiedettiin, että 
toistoja tulisi runsaasti. Tästä selvittiin 
sentään alkulämmittelyn, parin sadan 
kyykkäämisen, kymmenien vatsalihas-
liikkeiden ja punnertamisen tekemisel-
lä. Tärkeä asia tässäkin oli harjoittelun 
tekeminen oikein, niin että vahinkoja 
ei synny.

Harjoitusten jälkeen vielä eilistä isompi 
joukko lähti kohti rantaa. Koko päivän 
porottanut aurinko oli hyvä suostutteli-
ja uimiselle. Monien mielestä treenien 
jälkeen jäi sopivasti aikaa myös olla 
myös muiden leiriläisten kanssa. 

Sunnuntaina Elmo Räsänen (HIK-Pin-
gis) laittoi mielenkiintoiset pelit pys-
tyyn. Alkupooleissa kaikki hävityt erät-
kin olivat ratkaisevan tärkeitä. Kannatti 
hävityssä pelissäkin saada edes yksi 
erä itselleen. Kaikki ottelut pisteytettiin 
vain Elmon tuntemalla tavalla ja se lisä-
sikin jännitystä lounastauolla jatkopeli-
kaaviota odotellessa: alkupoolien hyvä 
kolmonen oli samassa asemassa kuin 
huono kakkonen. 

Jatkopeleissä saatiin monta tasaista 
taistoa mutta lopulta paremmusjärjes-
tys saatiin selville eikä päivä venynyt 
edes pitkäksi. Hyvä systeemi tämä 
Elmon poolisysteemikisat!

Lopuksi kaikki pelaamisensa hoitaneet 
palkittiin ansaitulla suklaalevyllä ja pa-
remmin pelanneet vielä jollain muulla-
kin. Kiitos myös tapahtumaa tukeneet 
yritykset: se näkyi sekä palkintopöy-
dässä että muina kotiinviemisinä.

Kotiinviemisinä oli myös hyvä mieli; 
Sakari Paaso ja Topi Välimäki olivat 
leiriin hyvin tyytyväisiä. Muut osallistu-
jat olivat sopivan tasoisia ja ikäisiä ja 
tuntui  mukavalta olla Soihdussa. Teron 
treenien ohjaaminen sai kiitosta näiltä 
pitkämatkalaisilta.
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Leiriohjelma
Perjantai 19.7 (21 pelaajaa)
RYHMÄ 1  RYHMÄ 2
Turo, Joona, Vera, Sam , Topi   Ella, Lukas, Lassi, Jesse, Aleksi, Jan
Luukas, Eemil, Riku Risto, Sakari Chen, Esa, Martti, Rasmus, Matias

900-930     aloitus+ alkulämpö 1030-1100
930-1000 lyöntil. + perusvarmuus 1100-1130
1000-1030 jalkatyö  1130-1200
1030-1100 pelitilanne tms. 1200-1230

RYHMÄ 1  RYHMÄ 2
Jan, Chen, Eemil, Luukas, Riku, Sam Esa, Martti, Rasmus, Matias, Turo
Risto, Sakari, Topi, Jesse, Aleksi Joona, Vera, Ella, Lukas, Lassi

1400-1415  alkulämpö  1530-1545
1415-1445 lyöntil. +perusvarmuus 1545-1615
1445-1515 jalkatyö  1615-1645
1515-1530 eriä tms.  1645-1700
1530-1700 teoria  1400-1530
               
RYHMÄ 1 JA 2
1800 ----> Muu  Koordinaatio + juoksutekniikka by Katja Sibelius

Lauantai 20.7  (22 pelaajaa)

RYHMÄ 1  RYHMÄ 2
Julius, Martti, Veera,  Rasmus , Matias, Esa, Turo, Eemil, 
Riku, Joona, Sakari, Topi  Risto, Anni, Ella, Sam, Jan 
Chen, Aleksi, Jesse, Lassi, Lukas

900-915 alkulämpö   1030-1045
915-945 lyöntil. + perusvarmuus  1045-1115
945-1015 jalkatyö/pelitilanne  1115-1145
1015-1045 eriä tms.   1145-1215

RYHMÄ 1  RYHMÄ 2 
Turo, Jan, Sam, Ella, Matias, Joona Esa , Anni, Risto, Rasmus, Lassi, Lukas 
Aleksi, Jesse, Chen, Veera  Riku, Sakari, Martti, Topi, Julius                
                                      
1415-1430 alkulämpö   1545-1600
1430-1500 lyöntil. + perusvarmuus  1600-1630
1500-1530 jalkatyö/pelitilanne  1630-1700
1530-1600 eriä tms.   1700-1730

RYHMÄ 1 JA 2
1830----> Muu     Lihankuntoharjoittelu by Juha Äänismaa

Sunnuntai 21.7 ( 23 pelaajaa)

KAIKKI LEIRILÄISET
Kisat 1000------> 1600

Pelijärjestelmä: poolisysteemikisa. Kaikki sijoitukset ratkaistaan, 
suurimmalle osalle pelaajista arviolta 5-7 peliä / hlö.

Lounas 1200-1300

Soihtuleiri 2019 
osallistujat
KoKa
Kanasuo Esa 1894
Kanasuo Martti 872
Vesalainen Matias 1884
Vesalainen Rasmus 1797

HIK-Pingis
Turo Penttilä 1740 
Räsänen Joona 1474
Räsänen Veera 934

Levi
Andersson Riku 1491

TuPy
Eemil Kivelä 1097
Luukas Meisaari 1269

Por-83
Anni Heljala 1752
Julius Rantala 745

yPTS/SeSi
Risto Jokiranta 1814 
Sakari Paaso 1500
Topi Välimäki 801

Pt-Espoo
Sam Li 1760

Pt-75
Jan Mäkelä 1684
Chen Fangda 1271

MBF
Ella Kellow 1547
Lehtola Lukas 869
Lehtola Lassi 824

KoKu
Ikola Jesse 1137
Ikola Aleksi 1004

Sparraajat

perjantai 
Klaus Karlsson
Jukka Heino
Tapio Penttilä

lauantai 
Matias Ojala
Ari Holm
Janne Vuorinen
Klaus Karlsson, 
Arttu Juvonen
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Leirin majoitus ja ruo-
kailut oli järjestetty neljä 
erillistä hallia käsittä-
vän päähallin vieressä 
sijaitsevassa koulussa  eli 
järjestelyt olivat perin-
teisen hyvät ja tehokkaat 
niin leirin kuin kisojen 
kannalta. Myös Ängby 
SK:n toimisto sijaitsee 
hallirakennuksessa. 

Osallistujia leirillä oli 160 
kuten viimekin vuonna 
ja pelaajia oli 15 maasta. Ruotsalais-
ten valmentajien lisäksi valmentajia 
oli Saksasta, Venäjältä, Tanskasta, 
Irlannista, Barbadokselta, Englannista 
ja Ranskasta yhteensä 15. Leirin yleis-
johdosta tuttuun rutinoituun tapaan 
vastasi Ängby SK:n toiminnanjohtaja 
Mikael Frank ja leirin valmennus- ja 
koulutuspäällikkönä toimi neljä kirjaa 
pöytätenniksestä kirjoittanut ja yhden 
opetusfilmin pöytätenniksestä tehnyt 
entinen ruotsalainen huippupelaa-
ja Jens Fellke. Fyysisistä musiikilla 
höystetyistä erinomaisista ja mo-
nipuolisista  harjoituksista vastasi 
alan ammattilainen ja itsekin Ruotsin 
parhaita naispelaajia Maria Engel-
son. Valmentajien joukossa oli myös 
ruotsalainen Suomen maajoukkue-
valmentaja Matias Bergqvist.

Määrällisesti leirillä harjoiteltiin ratin-
gpisteiden mukaan jaetuissa ryhmis-
sä keskimäärin kaksi-kaksi ja puoli 
tuntia aamupäivällä ja sama määrä 
iltapäivällä-illalla. Tämän lisäksi oli 
joka ryhmällä kerran päivässä Maria 
Engelsonin kolmen vartin mittainen 
tehokas fysiikkaharjoitus musiikin 
tahdissa. 

Lyhyen lämmittelyjumpan jälkeen 
tekniikkaharjoituksen perusmene-

telmä oli tuttu: Aluksi säännöllisiä ja 
sen jälkeen epäsäännöllisiä perus-
lyöntiharjoituksia. Sen jälkeen aluksi 
pelitilanteissa usein toistuvia sään-
nöllisiä ja sen jälkeen epäsäännöllisiä 
pelinomaisia kuvioharjoituksia syöttö-
harjoituksineen. Harjoitusvastustajia 
myös vaihdettiin säännöllisin väliajoin. 
Lopuksi pelattiin soveltavana vaihee-
na harjoitusryhmittäin  ns. kiertoeriä, 
joiden kunkin erän jälkeen voittaja jäi 
pöydälle ja häviäjä siirtyi seuraavaan 
pöytään. Eri harjoitusryhmistä voitiin 
siirtää pelaajia seuraavaan tasoryh-
mään tarpeen mukaan. Pallolaa-
tikkoharjpoitusta sovellettiin myös 
koko harjoitusjaksojen ajan kahdella 
pöydällä kussakin harjoitushallissa. 

Valmennuksellisesti ja pelaajien ke-
hittymisen kannalta leirin keskeinen 
anti oli se jo tiedossa ollut ja oleva 
seikka, että kaikki ryhmissä valmen-
tajina toimineet keskimäärin kolme 
eri valmentajaa jatkuvasti ohjasivat 
ja korjasivat havaitsemiaan pelaajien 
tiettyjä virhesuorituksia. Tässä kohdin 
meillä Suomessa on huomattavasti 
opittavaa naapurimaasta. Kysymys 
on tietysti myös resursseista, mutta 
tässä meillä on hyvä ja sovellettavissa 
oleva esimerkki, johon meidän pitää 
pyrkiä myös SPTL:n leireillä ja seuro-
jemme harjoituksissa.

Myönteisenä havaintona voin 
todeta, että kaikki junioripe-
laajamme ”tsemppasivat” 
parhaansa mukaan harjoi-
tusten aikana, jolloin harjoit-
telusta saadaan irti maksimi-
hyöty. Eräs kehittämiskohde 
pelaajillamme on se, että 
ennen harjoituksen alkua 
tullaan kymmenen-viisitoista 
minuuttia ennen aikataulus-
sa merkittyä harjoituksen 
alkuaikaa pelipaikalle, jotta 
harjoittelu voidaan täysite-

hoisesti hyödyntää.

Kahden påivän kilpailuissa päästiin 
sitten soveltamaan ns. tosissaan 
saatuja oppeja. Vesalaisen veljek-
set, Matias ja Rasmus, onnistuivat 
erinomaisesti peleissään ja selvisivät 
molemmat finaaleihin ja toiseksi 
luokissa pojat-13 ja pojat -14. Kaikki 
muut pelaajamme saivat tulevaisuut-
ta varten hyödyllistä ja tervetullutta 
pelikokokemusta.

Eräänä vinkkinä niille seuroille ja 
pelaajille ja heidän vanhemmilleen, 
joiden tavoitetaso pöytätenniksessä 
on suhteellisen korkea, voin lämpi-
mästi suositella näitä Tukholmassa 
pidettäviä leirejä ja kilpailuja. Tukhol-
ma on lähellä varsinkin Etelä-Suo-
mea ja leiri- ja kilpailukustannukset 
ovat kohtuulliset hyötyihin nähden. 
Junioripelaajiemme kehittymismah-
dollisuuksien kannalta olemme toisin 
sanoen todella hyvien mahdollisuuk-
sien äärellä ja nämä mahdollisuudet 
kannattaa käyttää hyväksi. SPTL, piirit 
ja seurat sekä myös kuntien liikun-
tahallinnot voivat osaltaan olla tätä 
kehittämistoimintaa tukemassa.

Tapio Penttilä
Matkanjohtaja

Junioripelaajat 
opintomatkalla tukholmassa 

leirillä ja kilpailuissa
Eräs Ruotsin suurimmista pöytätennisseuroista, Ängby SK 

järjesti heinä- ja elokuun vaihteessa perinteiset kansain-

väliset kuuden päivän leirin, Summercamp 2019, ja kahden 

päivän kisat, Summerpool 2019, Tukholmassa Vällingby-

hallenissa. Meiltä Suomesta tällä leiri- ja kisamatkalla olivat 

mukana Matias ja Rasmus Vesalainen Kosken Kaiusta, Turo 

Penttilä ja Joona Räsänen HIK-Pingiksestä, Luukas Meisaari 

ja Eemil Kivelä Turun Pyrkivästä, Anni Heljala Pori -83:sta ja 

Lauri Hakaste MBF:stä.

25



Kisat eivät järjestelyiltään menneet ”kuin Strömsössä”, 
vaan helteisen sään lisäksi tökki kisojen järjestely. Jo 
keväällä järjestäjät peruivat meidän ryhmän vahviste-
tun hotellivarauksen ilman syytä. Pelipaikan ilmastointi 
oli täysin riittämätön eikä istumapaikkoja ollut riittä-
västi, katsomotilat olivat 3. kerroksessa, josta pelien 
seuraaminen oli erittäin vaikeaa. Mitalit eivät olleet 
totutun tapaisia: kullan, hopean ja pronssin värisiä, 
vaan kaikki olivat ”pronssisia” ja kaiken lisäksi ilman 
palkintosija merkintää.
Suomalaisten menestys oli tavanomainen: 2 kultaa 
M85 ja MN85 luokassa Kai Merimaa, 1 hopea MN70 
luokassa Matti Lappalainen ja 1 pronssi NN85 luokassa 
Eeva Eriksson. Lisäksi 16 parhaan joukkoon sijoittuivat 
M70 luokassa Matti Lappalainen ja Ingvar Söderström 
M80, 32 joukkoon Håkan Nyberg M70 ja Kaj Blomfelt 
M80. Hyviin suorituksiin ylsivät mm Ari-Matti Koskinen 
M50 ja varsinkin Ingvar Söderström M80 voittaessaan 
moninkertaisen mitalistin ja kakkossijoitetun Saksan 
Dieter Lippeltin sekä MN50 luokassa pari Jorma Lahti-
nen/Ari-Matti Koskinen.
Viron Rein Lindmaen luultiin voittavan helposti M65 
luokan. Toisin kävi, Rein eteni finaaliin selvillä 3-0 
voitoilla, mutta loppuottelussa kaikille tuntematon ja 
omalaatuisen pelityylin omaava Englantia edustavan 
D. Mahabirin peli sekoitti Reinin pelin täysin ja tulos oli 
tyly 3-0 tappio.
Ensi vuoden veteraanien MM-kisat pidetään Ranskan 
Bourdeauxissa ja sinne on jo ilmoittautunut yli 6.000. 
Näistä mukaan voi päästä vain n. 5.300 -5.500. Moni 
suomalainenkin jäi tällä kertaa ”rannalle”
Kisojen kaikki tulokset ovat nähtävillä järjestäjien sivuil-
la: www. evc2019.hu/draw

Tämän vuoden veteraanien EM-kisat pidettiin 

historiallisessa  Budapestissa. Ilmoittautuneita oli n. 

3.500, ylivoimaisesti suurin osanottajamäärä oli jälleen 

Saksasta, 1062, Ranskasta 217, Unkarista (vain) 204, 

Ruotsista 203, meiltä 72 ja Virosta 29. Mitaleistakin 

Saksa vei valtaosan: 9 kultaa, 18 hopeaa ja 20 pronssia.

suomen 
veteraaneille 
4 mitalia 
Budapestin 
EM-kisoista
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Budapestin veteraanien EM-kilpailujen tuloksia
Poole

ja
           I Fin.          II           III           III

M40 104 C.Merchez Bel.  3-2 I.Vlofines Gre K.Nemeth Hun M.Bardon SVK

M50 194 I.Vitsek Hun 3-2 M-Yang Ita R.Savelev Rus M.Källberg Swe

M60   97 J.Kovacs Hun 3-2 M.Nieswald Ger J.Bannikof Rus M.Cecava Cze

M65   96 D.Mahabir  Eng 3-0 R.Lindmae Est F-R.Hürmann Ger P.Polak Cze

M70 82 N.Ramberg Den 3-1 G.Salter Sco J.Fafek Hun H.Kocman Den

M75 47 G.Fraunheim Ge 3-2 H.Toot Ger H.Reinhart Ger J.Langer Ger

M80 31 S.Lemke Ger 3-2 B.Thorinsson Swe R.Rodrigues Esp H.Langer Ger

M85 11 K.Merimaa Fin 3-1 G.Karlsson Swe R.Gross Ger J.Mayer Hun

MN40 59 G.Jakub Hun
M.Marsi Hun

3-1 C.Merchez Bel
S.Hielsch Ger

M.Bardon SVK
M.Bardon SVK

V.Vasilevsyi HKR
S.Savelev Rus

MN50 92 M.Ciccitti Ita
M.Yang  Ita

3-0 M.Bluhm Ger
H.Christlieb Ger

N.Matuschek Sui
J.Norden Sui

B.Fan Swe
T.Olausson Swe

MN60 48 B.Bürgin Ger
L.Loss Ger

3-2 A.Rodin Rus
Y.Ding Aut

A.Bondarenko Rus
N.Prytkov Rus

J.Bannikov Rus
A.Bogomolov Rus

MN65 42 R.Lindmae Est
L.Segal Ukr

3-1 F.Hürmann Ger
G.Werner Ger

P.Polak Cze
B.Thiel Ger

K.Barath Hun
L.Geri Hun

MN70 37 G.Gmyra Rus
V.Stolnikov Rus

3-0 F.Kaplan Rus
M.Lappalainen Fin

H.Kocmann Den
E.Nielsen Den

N.Ramberg Den
N.Poulsen Den

MN75 22 W,Schmidt Ger
B.Withaus Ger

3-0 H.Langer Ger
J.Langer Ger

H.Derler Ger
J.Merk Ger

D.Bilic Ger
S.Lemke Ger

MN80 15 K.Steinkämper Ger
P.Stolzenburg Ger

3-0 K.Krüger Ger
D.Lippelt Ger

T.Borg Swe
P.Magnusson Swe

J.Olofsson Swe
B.Thorinsson Swe

MN85 5 K.Merimaa Fin
G.Karlsson Swe

3-1 C.Decret Fra
H.Yahiel Fra

R.Gross Ger
R.Luber Ger

K.Jezek Cze
A.Stancel Cze

W40 33 K.Gatinska Bul 3-0 K.Spengler Hun T.Ivanova Rus E.Ackermann Hun

W50 64 O.Nemes Ger 3-0 Y.Wam-Frigen Swe D.Borkowska Pol I.Jozepzone Lat

W60 29 S.Dittmer Ger w.o. F.Iskarova Rus S.Habesohn Aut C.Wellinger Aut

W65 26 D.Minakova Rus 3-2 G.Kux-Sieberath Ger B.Kamleitner Ger H.Georgi Ger

W70 19 U.Krüger Ger 3-0 C.Locher Ger P.Perry Eng G.Zacher Hun

W75 12 J.Baron Ger 3-0 E.Wassermeyer Ger R.Schneider Ger C.Gebhardt Ger

W80 6 G.Mikyska Aut 3-1 H.Wunner Ger H.Kraysser Ger S.Tyler Eng

W85 4 B.Bird Eng 3-0 M.Blasberg Ger M.Willke Ger S.Matthias Ger

WD40 20 E.Ackermann Hun
R.Hajduska Hun

3-0 S.Messer Ger
S.Neldner Ger

T.Grauholm Den
J.Jensen Den

J.Jerami Ger
S.Weichel Ger

WD50 31 M.Geiger Ger
O.Nemes Ger

3-0 K.Åmark Swe
L.Johnsson Swe

M.Goeggel Sui
C.Ris Sui

M.Daubre Rou
P.Petrekova SVK

WD60 14 L.Farina Rus
B.Batinic Cro

3-0 M.Oscheja Ger
I.Sofftge Ger

J.Gillanyieva SVK
A.Klisova Cze

H.Borchardt Ger
C.Petry Ger

WD65 12 S.Pedersen Den
L.Andreeva Rus

3-0 A.Falkowski Ger
G.Kochanski Ger

E.Hanni Est
E.Oun Est

P.Minakova Rus
G.Zvereva Rus

WD70 9 H-D.Dillenberger Ger
C.Locher Ger

3-0 M Dawson Eng
D.Pearce Eng

M.Kervat Ger
H.Krüger Ger

A.krzypicka Pol
U.Dovblad Swe

WD75 6 C.Gebhardt Ger
H.Wunner Ger

3-2 R.Berg Ger
K.Rauscher Ger

H.Meinhardt Aut
I.Oberlenz Aut

S.Bax Eng
M.Dignum Eng

WD80 3 R.isern Ger
H.Kaysser Ger

3-1 R.Bank Ger
S.Mattias Ger

V.Romanova Rus
Miersch Ger

S. Fafounoux Fra
C.Masset Fra

WD85 1 B.Bird Eng
M.Blasberg Ger

3-0 M.Wilke Ger
I.Reynaert Bel

E.Eriksson Fin
R.Lundberg Swe

Vain yksi pronssi
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Suomelle 7-4 voitto

veteraanien viro-maaottelu 
vietti 25 vuotispäiviä
Veteraanien maaottelu Viroa vastaan täytti tänä vuonna 25 
vuotta. Merkkivuotta juhlittiin yhteisellä illallisella. Muuten 
turnaus sujui ”työn merkeissä.” Maaottelussa pelattiin 11 
kategoriassa, joista kolme oli naisten luokkia. Virolaisrouvat 
menestyvät hienosti veteraanien arvokilpailuissakin, eivätkä 
tavan mukaan antaneet joukkueillemme mahdollisuuksia 
voittoihin.
N40 joukkueessa pelasivat Pauliina Niskanen, Minna Björk-
qvist ja Tina Granfelt, tuloksena 1-8 tappio. N50-luokassa 
virolaisjoukkueen muodostivat luokkaa vanhemmat arvoki-
samitalistit ja lopputulos 0-9. Edustajinamme Anne Majava, 
Ellen Pautamo ja Rita Lahtinen.
N60 muodostui tasaisimmaksi Lena Sellbergin hyvien esi-
tysten jälkeen 3-6. Joukkueen muut jäsenet Raija Santala ja 
Pirkko Mäkinen.

Miesten joukkueille yksi tappio
Miesten puolella Viro ei saanut jalkeille parasta miehistöään 
ja tuloksena olikin heille kunnon selkäsauna. Kahdeksasta 
luokasta seitsemän tuli suomalaisille, osa ylivoimaisesti.
Joukkueet ja tulokset:
M40 Mika Räsänen, Ari-Matti Koskinen, Teemu Oinas 6-3
M50 Mika Sorvisto, Jorma Lahtinen, Esa Miettinen 9-0
M55 Kari Saarinen, Matti Kurvinen, Juha Kangas 3-6
M60 Esko Heikkinen, Hannu Sihvo, Heikki Järvinen 9-0
M65 Yan Zhuo Ping, Jouko Manni, Tauno Kara 6-3
M70 Håkan Nyberg, Kari Lehtonen, Seppo Reiman 9-0
M75 Jukka Leino, Antti Kirveskari, Lauri Saukko 6-3
M80 Kai Merimaa, Ingvar Söderström, Tapio Mäntynen 8-1

Maaottelun tuoksinassa päätettiin, että ensi vuonna ottelu 
järjestetään pitkästä aikaa Suomessa.

Suomalaisillekin luokkavoittoja ViruCupissa
Maaottelun yhteydessä pelattiin perinteinen ViruCup. Suurim-
pana ryhmänä tavan mukaan suomalaiset, mukana kouralli-
nen virolaisia ja venäläisiä, pari slovakkia ja yksi ruotsalainen-
kin. Venäläiset toivat tasoa turnaukseen ja veivätkin useita 
luokkavoittoja.
Tuloksia, kaksinpelit:
M40 1. Ari-Matti Koskinen, 2. Mika Sorvisto, 
3.-4. Kristjan Kant ja Allan Kottise Viro
M50 1. Juri Illarionov Venäjä, 2. Jorma Lahtinen, 
3.-4. Esa Miettinen ja Jukka Ovaska
M60 1. Aleksander Bôkov Venäjä, 2. Vladimir Tudvasev Venäjä, 
3.-4. Aleksei Rodin Venäjä ja Rein Lindmäe Viro
M65 1. Rein Lindmäe Viro, 2. Felix Kaplan Venäjä, 
3.-4. Yan Zhuo Ping ja Aleksander Bôkov
M70 1. Felix Kaplan, 2. Lubomir Vladek Slovakia, 
3,-4. Seppo Reiman ja Kai Merimaa
M75 1 Jukka Leino, 2. Mart Kraut Viro, 
3.-4. Antti Kirveskari ja Kai Merimaa
M80 1. Ingvar Söderström, 2. Bruno Fransson Ruotsi, 
3.-4. Tapio Mäntynen ja Ärni Müür Viro
N40+ 1. Piret Kummel Viro, 2. Minna Björkqvist, 
3.-4. Tina Granfelt ja Anne Majava
N60+ 1. Eva Hanni Viro, 2. Elle Ôun Viro, 
3.-4. Lena Sellberg ja Raija Santala.
 
Maaottelun tarkemmat tulokset on löydettävissä Viron liiton 
sivuilta www.lauatennis.ee ja ViruCupin tulokset Rein Lind-
mäen sivuilta www.pingpong.ee/uudised

Jarmo Siekkinen

Suomen joukkue veteraanien maaottelussa.

29



Kosken Kaiku Espoon Matias Ojalalla vahvistettu-

na käväisi heinä-elokuun vaihteessa kisamatkalla 

Saksassa. Kaiun pelaajista mukana olivat Anastasiia 

Burkova, Esa Kanasuo ja Sam Khosravi. Valmentajina 

mukana olivat Esko ja Markus Heikkinen. Joukku-

een ”ylijohtajana” toimi Esa Valasti, jonka vanhoihin 

kontakteihin koko reissu perustui. 

kisamatka 
Cottbusiin

Joukkuekisan voittajat ja finaalissa hävinneet ranskalaiset palkintopallilla.

Anastasiialle kävi samoin loppuottelussa, mikä tarkoitti kisan 
ainoata tappiota kisan viimeisessä pelissä. Rehellisyyden nimis-
sä on sanottava, että mainiosti koko viikonlopun pelannut Sam 
oli lähempänä voittoa kuin Anastasiia. Välierässään Anastasiia 
löi kisan viime vuoden voittajan, joka hänkin tuli Slovakiasta. 
Kokeneet slovakit panostivat vain henkilökohtaisiin luokkiin.

Mukana oli isäntien ja suomalaisten lisäksi pelaajia Bulga-
riasta, Itävallasta, Puolasta, Ranskasta, Ruotsista, Slovakiasta 
ja tietenkin Saksasta. Juuri sopivan tasoiset kisat vielä hiukan 
kesäterässä olleille suomalaisille. Erilaisia pelityylejä ja eritasoi-
sia vastustajia.
  
Pelien ohella on mainittava oheisohjelma ja vieraanvaraisuus, 
jollaista voi pitää jo katoavana kansanperinteenä. Klaus järjesti 
muun muassa juhlabanketin (kyseessä oli 50-vuotisjuhlakilpai-
lu) paikkakunnan ykköshotellissa. Seisova pöytä oli komeimpia, 
mitä olen tavannut. Esan kanssa pääsimme luovuttamaan Klau-
sille lajihistoriikkimme. Mieleenpainuvinta oli kuitenkin Christer 
Johanssonin tanssiesitys. Se syöpyi verkkokalvoille ikiajoiksi.
Vielä ennen kotikonetta ehdimme hiukan tutustua sekä Cott-
busiin että Berliiniin. keskustassa kiertelemässä katuja. Tutuiksi 
tulivat niin holokaustin muistomerkki, Checkpoint Charlie kuin 
Brandenburgin porttikin. Mahdottoman mukava matka loista-
vassa seurassa.

Esko Heikkinen

Esa ”testamenttasi” kutsun Cottbusin kisaan Kosken 
Kaiulle muutamia vuosia sitten ja KoKa vieraili paikan 
päällä toista kertaa. Cottbusin pingiksen voimahah-
mo Klaus Lehmann on Esan tuttuja jo puolen vuosisa-
dan takaa. Kyse on sananmukaisesti kutsukilpailusta. 
Ainoa oma investointi on lento Berliiniin, sen jälkeen 
järjestäjä hoitaa kaiken muun. Avauspäivänä ei kisat-
tu, sillä Klaus järjesti tutustumisen hiilivoimalaitok-
seen sekä puroristeilyn. Ruokaa ja juomaa riitti. Illalla 
käytiin ottamassa tuntumaa pelihalliin.

Pelit alkoivat joukkuekilpailulla, jonka Kaiku ensim-
mäisenä suomalaisjoukkueena voitti (vuosien saatos-
sa kisassa on ollut paljon suomalaisia kokoonpanoja) 
Matias, Anastasia ja Sam voittivat kaikki kaksinpelinsä 
ja Esakin pelasi hyvin, erityisesti nelinpeliä Samin 
kanssa. Toisena päivänä aloitettiin kaksinpelin poolit 
ja nelinpeli suorana cuppina. Kaikki pääsivät pooleis-
taan jatkoon ja nelinpelissä molemmat parimme 
pelasivat 16 parhaan joukkoon. Sunnuntain mitalipe-
leissä Esa ja Sam hävisivät semifinaalissa slovakialais-
parille (niukasti viidennessä erässä), jonka Anastasiia 
ja Matias voittivat loppuottelussa (niukasti viidennes-
sä erässä). 

Kaksinpeleissä Esan ja Matiaksen taival katkesi jo 
aikaisemmin, mutta Sam selvisi välierään, jossa Slo-
vakian Marek Novotny osoittautui paremmaksi 3-1. 
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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 Vesalainen Matias   KoKa 1932
2 Vesalainen Rasmus   KoKa 1817
3 Penttilä Turo   HIK Pingis 1671

MJ 15
1 Khosravi Sam   KoKa 2191
2 Räsänen Aleksi   PT Espoo 2171
3 Kylliö Joonas   TIP-70 2004

MJ 17
1 Pihkala Arttu   PT Espoo 2277
2 Khosravi Sam   KoKa 2191
3 Räsänen Aleksi   PT Espoo 2171

nJ 13
1 Kellow Ella   MBF 1525
2 Yang Yixin   PT Espoo 1314
3 Räsänen Veera   HIK Pingis 1011

nJ 15
1 Girlea Maria   TIP-70 2004
2 Titievskaja Aleksandra  PT Espoo 1861
3 Kellow Ella   MBF 1525

nJ 17
1 Girlea Maria   TIP-70 2004
2 Titievskaja Aleksandra  PT Espoo 1861
3 Heljala Anni   Por-83 1809

naiset
1 Burkova Anastasiia   KoKa 2294
2 Donner Marina   Åland Pingis 2127
3 Kirichenko Anna   PT Espoo 2091
4 Lundström Annika   MBF 2088
5 Luo Yumo   TIP-70 2018
6 Oksanen Jannika   LPTS 2011
7 Girlea Maria   TIP-70 2004
8 Eriksson Sofie   KoKa 1985
9 Titievskaja Aleksandra  PT Espoo 1861
10 Eriksson Pihla   MBF 1858

rating (15.9.2019)



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


