
3-2022Suomen Pöytätennisliitto ry • sptl.fi

SIVUT 24–25
SIVUT 12–17Juniorien EM-kisat

SIVU 6–7

ParaPöytätenniskilPailut

ITTF FInland Para OPen, 9.–11. 9

Marina Donnerille 
N40 EM-kultaa
SIVU 18



LISÄTIEDOT ja VARAUKSET:
puh. 03 8855 200
sales@pajulahti.com
www.pajulahti.com

TEEMME #TAVOITTEISTATOTTA

Suomen ainoa Olympia- ja Para-
lympiakomitean valmennuskeskus 
Pajulahti sijaitsee vain 20 minuutin 
ajomatkan päässä Lahdesta. Pajulahti 
tarjoaa täyden palvelun valmennuslei-
ritykset. 

KYSY TARJOUS LEIRITYKSESTÄ
Perusleiripakettimme sisältää mm.
• opistotason majoitus
• aamupala, lounas ja päivällinen
• rantasaunojen yleisvuorot kesäisin 



3

Sanonnan mukaan historia toistaa itseään. Niin se 
pöytätenniksessäkin ainakin yhden asian osalta: su-
kupolvet toisensa jälkeen miettivät, pitääkö panostaa 
harrastajamääriin vai lajin kovaan kärkeen. Asiasta on 
Suomessakin puhuttu ainakin 1950-luvulta lähtien, 
välillä vain hiukan eri sanankääntein. 1970-luvulla 
meillä vakiintui termi lajinlevitys.

Emmekä ole ollenkaan yksin. Keskustelin Saksan 
EM-kisoissa Tanskan toiminnanjohtajan Martin Lun-
dkvistin kanssa ja kävi ilmi, että juutit käyvät parhail-
laankin samaa vääntöä. Elävät kuulemma jonkinlaista 
”krapulakautta” maassa pitkään vaikuttaneen ruot-
salaisen Mikael Anderssonin jäljiltä. Tämä kun oli 
niin kova huippu-urheilumies, että pyrki ohjaamaan 
kaikki mahdolliset resurssit sille sektorille. Tuloksiakin 
syntyi, kuten esimerkiksi Michael Mazen kaksinpe-
lin Euroopan mestaruus, Tanskan EM-kulta miesten 
joukkuekilpailussa sekä maan kolme pronssimitalia 
olympialaisesta miesten nelinpelistä.

”Mutta lajin pohjan rakennus unohtui kokonaan ja 
nyt pelaajamäärämme ovat ennätysvähäiset”, tilitti 
Lundkvist. Niinpä tanskalaiset ovat nyt panostamassa 
kovasti ”lajinlevitykseen” ja etsivät uusia pöytätennik-
sestä kiinnostuneita nuoria mm. puhelinapin kautta. 
Maajoukkueenkin taso on etenkin miehissä edelleen 
vähintään kohtalainen, naisissa jonkin verran mata-
lampi.

Tanska on mukava verrokkimaa meille suomalaisil-
le, sillä kärkipelaajiemme taso on kautta aikain ollut 
lähes sama. Pääsääntöisesti olemme olleet hiukan 
jäljessä, mutta ajoittain edelläkin, etenkin naisten 
puolella. Ja niinhän se on meilläkin, että pelaajia oli 
50 vuotta sitten enemmän kuin nykyään.

Keskustelukulttuureissakin näyttää olevan yhtäläi-
syyksiä. Meilläkin on puhuttu paljon huippupingik-
sestä ja ainakin yhtä paljon lajinlevityksestä. Asiat on 
nähty jopa vastakkaisina, mitä ne eivät tietenkään 
ole. Itse saimme kokea tuon 2016, kun laji sai uu-
sia harrastajia Benedek Oláhin mainion Rio-tarinan 
kautta.

Me olemme niin pieni pöytätennismaa, että meillä ei 
ole varaa unohtaa lajin harrastajamäärää. Tarvitsem-
me kiivaasti uusia pelaajia. Uusin avauksemme on 
Pongfinityn pingiskoulu, jossa yritämme hyödyntää 
tämän maailmalla todella tunnetun kolmikon ideoita 

ja tunnettuutta. Ajatus koulupingiksestä ei sinänsä 
ole uusi, sillä ensimmäinen kyseisellä nimellä tehty 
opaskin lanseerattiin jo 40 vuotta sitten.

Itse uskon, että lähes millä tahansa paikkakunnalla 
lajin suosion kulmakivi on pysyvä pelipaikka, pienem-
pikin. Sitä kohti on seurajohtajiemme ponnisteltava. 
Toinen ”kipukohtamme” on valmentajien vähäisyys. 
Oma pelaaminen on niin mukavaa, että se monen 
sinänsä osaavan henkilön kohdalla ohittaa valmen-
nuksen. Seuratasolla raha voi olla tähän yksi tehokas 
ratkaisu. Liiton rooli on valmentajakoulutuksien jär-
jestelyvastuussa. 

Entä sitten huippupingis? Tarvitsemme ehdottomasti 
sitäkin, sillä muutoin meillä ei ole mallipolkua, jota 
vakavasti lajimme harjoitteluun suhtautuvat lahjak-
kaat nuoret voisivat seurata. Kaikkien motivaatioksi ei 
riitä harrastepingis, vaikka heitäkin toki on.

Arvokisapöytätenniksen osalta kynnyskysymyksem-
me on harjoitus- ja kilpailuvastuksen taso. Parhaat 
juniorimme ovat tälläkin hetkellä tasolla, jossa heidän 
suurin ongelmansa on kovatasoisen harjoitusvastuk-
sen vähäisyys. Tätä voi jossakin määrin kompensoida 
matkailulla, mutta senkin hinta on kovasti nousussa. 
Halpaa ei ole tietysti ulkomaille muuttaminenkaan, 
mutta oikeasti huipulle pyrkivälle pöytätennispelaa-
jalle se on ennemmin tai myöhemmin välttämätöntä.   

Esko Heikkinen
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Kisat olivat hienot ja saivat Suomessakin paljon TV-julkisuutta. 
Pasi Valasti uurasti YLEn studiolla kommentaattorina ja alla 
onkin Pasin arviot suomalaisten esityksistä kisoissa. Mutta 
tapahtuipa muutakin.

Miesten kaksinpeliin lähdettiin tilanteesta, jossa mestari-
kandidaatteja oli hyvinkin kymmenkunta. Oli ruotsalaisia ja 
saksalaisia, Jorgic jne. Silti tuskin kukaan osasi odottaa, että 
lopulta aika selvä mestari oli Saksan ”nelospelaaja” Qiu Dang 
(kiinalaisten vanhempien lapsi, joka kuitenkin on syntynyt 
Saksassa), joka ei ollut ihan kamalissa vaikeuksissa oikeastaan 
yhdessäkään ottelussa. Loppuottelussa kukistui Slovenian 
Darko Jorkic 4–1.

Välierässään kynäotteella ”väärältä” puolelta rystyä lyövä 
saksalainen löi Mattias Falckin 4–2. Falck kukisti sitä ennen 
Truls Möregårdhin ja aika moni oli sitä mieltä, että Truls hävi-
si kun alkoi leikkiä ja solahti pakettiin. Puolivälierässä tehtiin 
isänmurhakin, kun Qiu suorastaan teurasti Timo Bollin 4–0. 

Toinen välierä oli dramaattinen, sillä Jorgic ja Kristian 
Karlsson pelasivat todella tiukkaa ottelua, kun ruotsalainen löi 
kämmenensä pöydän reunaan niin ilkeästi, että vielä tätäkin 
kirjoittaessa tekee pahaa. Luovutus oli ainoa vaihtoehto ja 
saman tien taisivat mennä Karlssonin MM-pelitkin.

Saksalla on siis uusi sankari. Ja nopealiikkeinen sankari 
onkin! Mattias Falck ja Kristian Karlsson ovat kuitenkin nelin-
pelin sankareita, sillä MM-kullan rinnalle napsahti nyt myös 
Euroopan mestaruus. Eikä mestaripari ollut missään vaihees-
sa oikein edes vaikeuksissa. Loppuottelussa kukistui Itävallan 
konkaripari Gardos/Habesohn.

Naisten puolellakin  
luovutus
Naisten mestariksi iski Itävallan moldovalaislähtöinen Sofia 
Polcanova. Loppuottelusta ei paljon tarvitse puhua, sillä Nina 
Mittelham hävisi kotiyleisön suruksi avauserän 9–11. Toisessa 
hän sai enää kaksi pistettä ja jätti sitten leikin kesken olkapää-
vammaan vedoten. Kaksinpeli oli Saksalta vahva esitys, sillä 
Sabine Winter ja Shan Xiaona nappasivat luokan pronssit.

Naisten nelinpelin mestarit olivat Polcanova ja Romanian 
Bernadette Szocs. Hauska pari, jolla pituuseroa itävaltalaisen 
hyväksi puolisen metriä. Hopea(kin) meni Romaniaan Elizabe-

Pöytätennis oli ensimmäistä kertaa mukana 
monilajisessa EM-kisatapahtumassa elokuussa 
Münchenissä. Koko kaupunki oli kahdeksan 
lajin voimin täynnä urheilua – olihan kaiken 
kukkuraksi 50 vuotta kyseisen kaupungin 
olympiakisoista 1972 – ja siitä pääsi nauttimaan 
kyllä pöytätenniskin. Halli on äänekäs aina kun 
kuka tahansa saksalainen pelasi ja ääriään 
myöten täynnä ihmisiä ja ääntä finaalipäivänä, 
kun isäntämaan Qiu Dang pelasi miesten 
kaksinpelin mestariksi.

Kuvateksti: EM-kisojen puitteissa ei ollut valittamista.

EM MüncHenIssa oli   alakantin suomalaiskisa

ta Samaralle ja Andreea Dragomanille. Pistetään merkille, että 
Polcanovasta tuli kisan ainoa kaksoismestari.

Sekanelinpelin voittivat ranskalaiset Emmanuel Lebes-
son ja Yuan Jianan, jotka tuntuvat todella panostavan tähän 
luokkaan, toisin kuin monet muut huiput. Arvokas voitto Pa-
riisin 2024 olympiakisojen pöytätennikselle! Szocs otti toisen 
mitalinsa häviämällä loppuottelun Ovidiu Ionescun rinnalla. 
Gardos ja Polcanova ottivat pronssia, joten heille kisan toinen 
ja kolmas mitali. Mikstimitalin nappasi myös Slovakia Lubomir 
Pistejn ja Barbora Balazovan voimin.
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Kuvateksti: EM-kisojen puitteissa ei ollut valittamista.

Suomi lähti kisoihin iskukykyisellä neljän pelaajan jouk-
kueella, johon kuuluivat naispelaajista Anna Kirichenko ja 
Ramona Betz sekä miehistä Benedek Olah ja Alex Naumi. 
Joukkue oli siis toisella puolella kaupunkia taistellutta yleis-
urheilujoukkuetta huomattavasti pienempi ja odotuksetkin 
olivat maltillisia, eikä mahdollisella puheenjohtajan erolla 
spekuloitu, jos jäätäisiin ilman mitalia.

Toki optimistisimmat jopa odottivat sitä sekanelinpe-
lissä ja perustellusti, sillä olihan Pena Oláh hollantilaisen 
parinsa Britt Eerlandin kanssa ollut kahdesti EM-kisoissa 
kahdeksan joukossa. Tällä kertaa tie kuitenkin katkesi jo 32 
parhaan joukossa slovakkiparia vastaan ja siitä käytännössä 
alkoikin suomalaisten varsin mollivoittoinen turnaus.

Suomalaiset esiintyvät kisoissa 15 eri ottelussa ja niis-
tä kolmessa saatiin voitto kotiin. Saldo oli siis selvästi alle 
odotusten. Harmittavaa myös siinä mielessä, että YLE tar-
joili suomalaisille todellisen pöytätennisviikon (yli 50 tuntia 
suoraa lähetystä TV2:lla ja Areenassa) ja monta suomalais-
tenkin peliä saatiin esitettyä suomalaiselle urheilukansalle .

Jotenkin tuntui, että monessa pelissä jäimme heti jäl-
keen pelin alussa ja jokainen lajia pelannut tietää, kuinka 
vaikea takaa-ajajana pingistä on pelata. Oliko valmistau-
tuminen peleihin optimaalinen vai jännittikö isot kulissit 
TV-lähetyksineen? Vaikea sanoa, mutta pohdittavaa jäi seu-
raavia kisoja ajatellen.

Seuraavassa analyysia pelaaja pelaajalta YLE:n Tuotan-
non perusteella kommentaattorin näkökulmasta.

BENEdEK OLáh 
Suurimmat odotukset kohdistuivat Penaan, jolla oli al-
la yksi uransa parhaimmista kausista Ranskan liigassa ja 
WTT-turneella. Kaksinpelissä Penan kohtaloksi koitui vasta 
15-vuotias puolalainen Milosz Redzimski. Kaiken piti olla 
kohdallaan, mutta jostain syystä Pena oli ottelussa todella 
epävarma ja peli ei missään kohtaa ollut rentoa. Pelimiehen 
otteilla Pena sai väkisin käännettyä pelin seitsemänteen 
erään, mutta taas tuli musta hetki ja puolalainen meni me-
nojaan. Seuraavalla kierroksella ”polakki” taipui Mathias 
Falckille 2–4. Eli todellinen tulevaisuuden lupaus kyseessä.

Jotenkin tuntuu, ettei Pena ole saanut arvokisoissa 
itsestään parasta irti sitten vuoden 2016. Varsinkin oma 
syöttöpeli oli näissä kisoissa todella hukassa ja se kulmi-
noitui nelinpeleissä. Penan potentiaali tiedetään ja kun hän 
saa saman rentouden peliin kuin esimerkiksi sarjapeleissä 
Ranskassa niin kaikki on mahdollista.

ALEx NAUMI
Alex avasi kaksinpelin selvällä 3–0 voitolla San Marinon 
Giardista ja hyvä taistelu Unkarin kovaa Szudia vastaan 
(2–3) antoi mukavat asetelmat viimeiseen otteluun Tsekin 
Reitspiesia vastaan: voitolla pelit jatkuvat.

Tsekki kuitenkin käytti säälimättömästi hyväkseen Alexin 
epävarmaa rystypuolta ja tulos aika selvä 1–3.

EM MüncHenIssa oli   alakantin suomalaiskisa
Pasi Valasti: 

Kolppaselle menestystä
Kabineteissa ei paljon tapahtunut, mutta suomalaisittain on 
ilahduttavaa, että Pekka Kolppanen seuraa isä-Matin viitoit-
tamaa tietä kansainvälisillä parketeilla. Pekka nimettiin so-
raäänittä ETTU:n Board of Appealiin eli valituslautakuntaan. 
Töitäkin lienee tiedossa, sillä venäläisten ja valkovenäläisten 
valitukset erilaisten osanotto-oikeuksien epäämisestä tulevat 
työllistämään muitakin mahdollisia oikeusistuimia ahkerasti.  

Esko Heikkinen

suomalaiset eM-kisoissa



Liettualaiset olivat panostaneet kisoihinsa kovasti. Halli oli 
hieno ja asuminen ja ruokailut samassa yhteydessä, mikä oli 
tietenkin kätevää. Palkintojenjakokin oli komea, joten järjes-
telyissä oli nähty vaivaa. Vain aikataulun suhteen ei oikein 
onnistuttu. Suomen miehet tulivat perjantaina halliin klo 8 ja 
Arttu Pihkala löi kaksinpelin alkulohkonsa viimeisen pallon klo 
23.50. Lähes 16 tuntia hallilla, ei hyvä. Ehkä se osin selittää, 
miksi suomalaisten otteet olivat kautta linjan aika kirjavia.

Tämä tarina on koostettu yhteistyössä Johanna Kaimion ja 
Samuli Soineen kanssa. Johanna toimi naisjoukkueemme val-
mentajana (Marina Donner, Anna Kirichenko, Ramona Betz) 
valmentajana ja Samuli miesten (Sam Khosravi, Arttu Pihkala, 
Aleksi Räsänen, Samuli Soine) pelaajavalmentajana. Itse kävin 
NETUn kokouksessa (josta raportoitu liiton sivuilla erikseen) 
ja katselin pelejä siinä sivussa. JK ja SS kirjoittivat peliraportit, 
joita soveltuvin osin hiukan täydentelin.

Kaiken kaikkiaan kokemus oli hyvä, vaikka ihan kärkipelaa-
jat eivät eri maista mukana olleetkaan. Ruotsalaiset menestyi-
vät toki ja veivät melkein kaiken, mutta niin suomalaiset kuin 
muutkin saivat kaikki paljon pelejä. Ihan perusteltu kisa siis. 
Isäntämaan Liettuan tasoa voi ihmetellä, sillä noin Suomen ta-
solla olevan kärjen takana tuntuu olevan vaikka kuinka paljon 
lähes saman tason pelureita.

Jos joku pitää erikseen nostaa esille niin olkoon hän Grön-
lannin ykkösopelaaja Ivik Nielsen, joka vähän kellaripingiksel-
tä näyttävällä palautus- ja vastahyökkäyspelillään piti kurissa 
niin suomalaiset kuin monet muutkin. Laji on erittäin suosittua 
Grönlannissa ja tanskalaisen 
Peter Sundbäkin johdolla 
pelaajat menevät eteenpäin 
kovasti. 

Ruotsi vei yhtä eli naisten 
kaksinpeliä lukuun ottamatta 
kisan kaikki mestaruudet. Tar-
kat tulokset löytyvät tällaises-
ta osoitteesta: https://www.
stalotenisas.lt/2022/07/29/
north-european-table-ten-
nis-championships-2022

Miesten pelit
Kilpailut alkoivat joukkueki-
salla, missä Suomen miehet 
saivat C-lohkossa vastaan-
sa Norjan ja Grönlannin. 

Pohjois-Euroopan Pöytätennisunionin eli NETUn 
seniorimestaruuksista pelattiin elokuun alussa 
Druskininkaissa Liettuassa. Kaupunki sijaitsee aivan 
maan eteläosassa, joten olimme vain muutaman 
kilometrin päässä Valko-Venäjän rajasta. Druskininkai 
on hiukan Pärnun tapainen kylpyläkaupunki, jonne oli 
rakennettu todella komea urheilukompleksi. Mukana 
olivat kaikki Baltian maat ja kaikki Pohjoismaat 
Islantia ja Färsaaria lukuun ottamatta.

kolme pronssia   neTu-senioreiden kisoista

Miesten mestari Ruotsin Simon 
Berglund.
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Nelinpelissä Penan kanssa odotukset olivat aika kor-
kealla varsinkin Budapestin MM-kisojen perusteella, mut-
ta kova kroaattipari oli 3–2 parempi. Kyseisessä ottelussa 
suomalaisten syöttöpeli oli luvattoman heikkoa.

Alexin kehitys kulkee tasaisesti ylöspäin ja taktinen 
osaaminen alkaa olla jo kovalla tasolla. Rystypuoli ja 
varsinkin palautuspeli rystyltä on saatava uudelle tasolle, 
jotta pystytään säännöllisesti haastamaan TOP-100 pe-
laajia. 

ANNA KIrIchENKO
Anna pääsi Alexin kanssa avaamaan nämä kisat suorassa 
lähetyksessä TV-pöydällä, mutta Kreikan taitava naisdeffu 
Toliou sekoitti sen debyytin.

Kaksinpelissä Anna selvitti itsensä jatkokarsintaan 
voitolla Luxemburgin Barbosasta, mutta Puolan kaima 
Wegrzyn oli 3–1 parempi. 

Anna on nuoresta iästään huolimatta jo varsin koke-
nut arvokisapelaaja ja parhaimmillaan hän pystyy haasta-
maan TOP-100 pelaajia. Syöttö- ja syötönpalautuspeliin 
on panostettava jatkossa selvästi enemmän, jotta pysty-
tään säännöllisesti pelaamaan sillä tasolla.

rAMONA BETz
Ramona oli ainoa suomalaispelaaja, jonka pelit eivät 
osuneet missään kohtaan TV-pöydälle, joten otteiden 
arviointi on vaikeaa täältä käsin. ”Kotikisat” oli varmaan 
Ramonalle ikimuistoinen kokemus.

Otteluvoittoja ei hänelle tällä kertaa tullut, mutta tästä 
on hyvä jatkaa harjoittelua kohti tulevia arvokisoja. 

SEKANELINPELI 
Alex Naumi/Anna Kirichenko - Giorgis Konstantino-
poulos/Aikaterini Toliou 6–11, 3–11,11–4, 8–11
Ramona Betz/Daniels Kogans LAT- Alexsander Smirnov/
Reelica Hansson EST  2–11,10–12, 12–10, 9–11
Benedek Olah / Britt Eerland- Ivik Nielsen/Sabine Mus-
ajeva 11–7, 11–6 , 11–4
Benedek Olah/ Britt Eerland- Yang Wang/ Tatjana Kukul-
kova SVK 11–5, 4–11, 5–11, 10–12 (32 joukossa)

NAISTEN NELINPELI
Anna Kirichenko /Ramona Betz – Aikaterini Toliou /
Rachel Moret GRE/SUI  11–9, 7–11, 6–11, 7–11

MIESTEN NELINPELI
Alex Naumi /Benedek Olah -  Filip Zeljko/Frane Kojic 
CRO  10–12, 11–9, 7–11, 11–4 6–11

NAISTEN KAKSINPELI
Ramona Betz  – Men Shuohan NED 11–8, 12–14, 8–11 
6–11
Ramona  Betz– Margo Degraef BEL 8–11, 8–11, 1–11

Anna Kirichenko – Leonie Hartbrich HUN 9–11, 6–11, 
4–11
Anna Kirichenko - Ariel Barbosa LUX 11–8, 12–10, 11–8
Anna  Kirichenko– Anna Wegrzyn POL 4–11, 12–10, 4–11, 
7–11 (jatkokarsinta)

MIESTEN KAKSINPELI 
Alex Naumi - Federico Giardi SMR 11–8, 11–4 , 11–4
Alex Naumi  – Adam Szudi HUN 6–11, 11–8, 12–10, 9–11, 
8–11
Alex Naumi - David Reitspies CZE 9–11, 8–11, 11–6 5–11
Benedek Olah - Milosz Redzimski POL 12–10, 6–11, 9–11, 
8–11, 11–7, 12–10, 7–11 (1. kierros)



Ensimmäinen ottelu oli Norjaa vastaan. Kaksi ensimmäistä 
kaksinpeliä kääntyi Norjalle tiukkojen vaiheiden jälkeen 2-3, 
molemmissa peleissä oli täydet mahdollisuudet voittoon ja 
sekä Aleksi että Sam pelasivat peleissään hyvin. Kummallakin 
oli 2-1 johto ja varsinkin Aleksilla ottelu täysin hallussa. Arttu 
vastasi kavennuksesta pelaamalla vakuuttavasti omassa kak-
sinpelissään. Neljännessä ottelussa Sam ei saanut enää paras-
taan irti ja näin ollen lopputuloksena 1-3 tappio.

LINDHOLM Eskil-RÄSÄNEN Aleksi 11-5, 8-11, 6-11, 11-8, 11-3
RONNEBERG Lars-KHOSRAVI Sam 11-5, 8-11, 4-11, 11-6, 11-8
VETVIK Finn-PIHKALA Arttu 8-11, 9-11, 11-9, 3-11
LINDHOLM Eskil-KHOSRAVI Sam 7-11, 11-6, 11-6, 14-12

Toinen ottelu oli Grönlantia vastaan, tässä pelissä vieraiden 
ykköspelaaja Ivik Nielsen osoittautui liian vahvaksi niin Artul-
le kuin Samulillekin. Muut pelit kuitenkin selvästi Suomelle, 
joten tuloksena 3-2 voitto ja paikka jatkopeleihin.
SOINE Samuli-NIELSEN Aqqalu 11-5, 11-1, 11-6
PIHKALA Arttu-NIELSEN Ivik 6-11, 11-5, 7-11, 5-11
RÄSÄNEN Aleksi-SKARUP Mick 11-2, 11-1, 11-2
SOINE Samuli-NIELSEN Ivik 11-9, 7-11, 11-9, 8-11, 7-11
PIHKALA Arttu-NIELSEN Aqqalu 13-11, 11-3, 9-11, 11-1

Puolivälierissä vastaan asettui Liettuan ykkösjoukkue. Otte-
lu alkoi Samulin hävittyä suoraan kolmessa erässä Liettuan 
ykköselle. Toisessa pelissä Sam pelasi todella hyvin ja kukisti 
vastustajansa 3-1. Kolmannessa pelissä Aleksi pelasi jälleen 
hyvän ottelun, joka kuitenkin päättyi valitettavasti vastustajalle 
3-2. Neljännessä pelissä Sam aloitti ottelun erittäin pirteästi, 
pelasi päivän komeimmat pallot ja oli siirtymässä jo 2-0 johto-
asemaan. Toinen erä kääntyi kuitenkin jatkopalloilla kaverille, 
joka sen jälkeen vastustaja meni menojaan. Lopputuloksena 
1-3 tappio ja siirtyminen pelaamaan viidennestä sijasta.
ZEIMYS Kestutis-SOINE Samuli 11-6, 15-13, 12-10
RIMKUS Lukas-KHOSRAVI Sam 9-11, 11-1, 4-11, 7-11
NAVICKAS Ignas-RÄSÄNEN Aleksi 9-11, 11-8, 11-13, 11-6, 11-7
ZEIMYS Kestutis-KHOSRAVI Sam 9-11, 14-12, 11-3, 11-6

Viimeisessä sijoituspelissä vastaan asettui uudelleen Norja. 
Pitkä päivä oli jo takana ja edessä vielä kaksinpelien alkuloh-
kot, joten tämän ottelun pelaaminen tuntui melko turhalta. 
Norja käytti neljättä pelaajaansa, mikä takasi, että sentään 

samoja vastustajia vastaan ei tarvinnut pelata uudestaan. 
Ottelun lopputulos oli kuitenkin sama kuin aamulla eli Norja 
voitti numeroin 3-1. Suomen kavennuksesta vastasi Sam. Näin 
Suomen lopullinen sijoitus miehissä kuudes. Todettakoon, 
että Sigurd Sörheim oli Aleksia vastaan häviöllä viidennessä 
1-6 ja 8-10 ja Arttua vastaan niin ikään viidennessä 2-7, mutta 
nousi molemmissa peleissä voittoon.
PIHKALA Arttu-RONNEBERG Lars 6-11, 5-11, 11-7, 5-11
RÄSÄNEN Aleksi-SORHEIM Sigurd 10-12, 11-8, 14-12, 8-11, 11-13
KHOSRAVI Sam-VETVIK Finn 11-7, 11-6, 11-7
PIHKALA Arttu-SORHEIM Sigurd 11-6, 11-8, 9-11, 3-11, 8-11

Kaksinpelien lohkot pelattiin joukkuekisan perään myöhään 
perjantai-iltana. Samin lohkoon vastaan asettui kaksi tuttua 
juniorivastustajaa Virosta ja Liettuasta. Molemmat pelit kään-
tyivät Samin eduksi ilman suurempia ongelmia, joten Sam 
lohkoykkösenä seuraavan päivän jatkocuppiin.
Sam-CHMELEVSKIS Aleksandras 11-3, 12-10, 11-13, 11-5
Sam-PUKK Markkos 11-6, 11-7, 11-8

Artun lohkossa vastassa oli myös juniori-ikäinen liettualainen 
sekä jo joukkuekisasta tuttu norjalainen. Lohkon ensimmäi-
sessä pelissä norjalainen sai revanssin Artusta, mutta toisen 
pelin Arttu väänsi itselleen väkisin ja eteni jatkopeleihin loh-
kokakkosena.
Arttu-VETVIK Finn 9-11, 8-11, 11-9, 7-11
Arttu-LAKETCHENKO Lukas 11-8, 3-11, 11-9, 4-11, 11-7

Aleksin lohkoon tulivat jo juniorinetusta tuttu vastustaja Liet-
tuasta, sekä joukkuekisassa Artun ja Samulin hoidellut Grön-
lannin Nielsen. Avauspelissä Aleksi ei harmittavasti löytänyt 
keinoja liettualaisen pysäyttämiseen. Toisessa pelissä panok-
set olivat kovat, sillä vain 3-0 voitto riittäisi varmuudella jat-
koon. Ottelun ensimmäinen erä tulikin Aleksille, mutta kolme 
seuraavaa vastustajalle, joten Aleksin kaksinpelit jäivät valitet-
tavasti alkulohkoon.
Aleksi-RIMKUS Lukas 6-11, 11-8, 9-11, 7-11
Aleksi-NIELSEN Ivik 13-11, 6-11, 8-11, 9-11

Samulin lohkossa olivat lupaava kadetti Liettuasta sekä kynä-
otepelaaja latviasta. Samuli voitti molemmat pelinsä viiden-
nessä erässä kahden pisteen turvin ja pääsi lohkoykkösenä 
jatkokaavioon.
Samuli-SISANOVAS Ignas 9-11, 10-12, 11-6, 11-8, 11-9
Samuli-MASKALONOKS Aleksandrs 11-6, 11-7, 9-11, 9-11, 11-9

Jatkopelien ensimmäisellä kierroksella Sam sai vastaansa 
tutun Vetvikin norjasta. Tällä kertaa norjalainen oli kuitenkin 

Aleksi Räsäsen pelit vähän ailahtelivat, kuten muunkin miesjoukkueen.

kolme pronssia   neTu-senioreiden kisoista

Grönlannin Ivik Nielsen on yllättävän kova pelimies.
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vahvempi, eikä Sam päässyt ottelussa omalle tasolleen. Sekä 
henkinen että fyysinen väsymys taisivat toisena kisapäivänä 
painaa. Artulla arpa heitti tanskalaisen pelaajan ja tiukoista 
eristä huolimatta tuloksena oli suora 0-4 häviö. Samuli kohtasi 
Suomessakin pelanneen Osqar Pukin ja voitti tämän pelin tiu-
kasti 4-2. Toisella kierroksella vastaan tuli joukkuekisasta tuttu 
Liettuan Zeimysi. Haasto oli nyt parempi. mutta tuloksena silti 
2-4 tappio.

32 parasta
Sam-VETVIK Finn 6-11, 11-8, 9-11, 3-11, 3-11
Arttu-FRIIS-HANSEN Emil 4-11, 9-11, 9-11, 6-11
Samuli-PUKK Osqar 11-8, 11-4, 9-11, 12-10, 8-11, 11-4

16 parasta
Samuli-ZEIMYS Kestutis Liettua 5-11, 6-11, 12-10, 5-11, 11-9, 9-11

Miesten nelipelissä molemmat suomalaisparit voittivat ensim-
mäisen kierroksen ottelunsa ja etenkin Samin ja Aleksin voitto 
tuli erittäin vakuuttavan esityksen jälkeen. Puolivälierissä mo-
lempien parien tiet nousivat pystyyn. Sam ja Aleksi kiusasivat 
ruotsalaisparia, mutta tuloksena kuitenkin tappio. Artulla ja 
Samulilla oli täydet mahdollisuudet mitaliin, mutta kumpikaan 
ei onnistunut liettualaisia vastaan pelaamaan parasta peliään.

16 parasta
Sam/Aleksi-PUKK/VAINULA 11-4, 13-11, 11-7
Arttu/Samuli-RIMKUS/PREIDIUS 11-6, 11-6, 9-11, 11-5

Puolivälierä
Sam/Aleksi-FRIIS/MC DONALD 12-14, 2-11, 7-11
Arttu/Samuli-KARTUZOVS/MASKALONOKS  11-9, 5-11, 9-11, 5-11

Naisten pelit
Naisten joukkueemme kokoontui viikkoa aikaisemmin valmis-
tautumisleirille Ahvenanmaalle. Siellä hiottiin pelitaktiikkaa, 
syöttöjä, syötön vastaanottoa ja harjoiteltiin nelinpelejä. Ta-
voitteeksi asetimme kisoista pari mitalia, mikä myös saavutet-
tiin.

Perjantain joukkuekisassa oli mukana kahdeksan jouk-
kuetta ja arvonnat suoritettiin vasta kolme varttia ennen kisan 
alkua. Aikataulu oli laskettu niin, että yhteen otteluun menee 
puolitoista tuntia.  Kanssamme samassa ryhmässä pelasivat 
Liettua 1, Viro ja 
Latvia. 

Ensimmäinen 
peli oli Latviaa 
vastaan. Viime 
kevään EM-kar-
sinnoissa meillä 
oli vastassa sa-
ma joukkue, mi-
kä oli silloinkin 
tiukkaa taistelua. 
Sama jännitys-
näytelmä toistui 
tälläkin kertaa. 
Marina voitti 
ensimmäisen 
ottelunsa, An-
nan ja Ramonan 
kokiessa tappiot. 
Anna johti ratkai-
suerää vielä 7-3. 
Marina ja Anna pelasivat seuraavat ottelut hyvin ja näin olim-
me kääntäneet ottelun alakynnestä 3-2 voittoon. 

DONNER Marina - BOGDANOVA Baiba 11-6, 9-11, 11-4, 11-3
KIRICHENKO Anna - Musajeva Sabina 11-5, 9-11, 11-13, 11-9, 9- 11
BETZ Rmona - JERŠOVA Aleksandra 9 - 11, 7 - 11, 6 - 11
DONNER Marina - Musajeva Sabina 11 - 7, 11 - 2, 11 - 4
KIRICHENKO Anna - BOGDANOVA Baiba 12-10, 11-6, 11-7

Otteluun kului 2,5 tuntia ja seuraava matsi Liettuan ykköstä 
vastaan alkoi saman tien. Etukäteen Liettua 1 oli koko kisan 
voittajasuosikki. Suomen tytöt pelasivat jälleen hyvin ja ennak-
koluulottomasti vain Kornelija Riliskyte oli liian kova meille. 
Kaikki voittivat yhden ottelun eli voitimme tämänkin tiukasti 
3-2, mitä voi pitää pienenä yllätyksenä. Ramonan esitys oli 
erinomainen.
DONNER Marina- JANKAUSKIENĖ Eglė 11-4, 11-6, 11-5
KIRICHENKO Anna - RILIŠKYTĖ Kornelija 14-16, 12-10, 11-13, 4-11 
BETZ Ramona - RILIŠKYTĖ Emilija 12-10, 11-9, 11-6
DONNER Marina - RILIŠKYTĖ Kornelija 11-6, 7-11, 11-13, 7-11
KIRICHENKO Anna - JANKAUSKIENĖ Eglė 11-8, 7-11, 11-9, 11-8

Tähänkin matsiin kului 2,5 tuntia, mikä tarkoitti, että kolmas 
peli Viroa vastaan olisi pitänyt aloittaa saman tien. Saimme 15 
minuuttia armonaikaa ruokailuun. Täydellä vatsalla ja lyhyellä 
lämmittelyllä Marina joutui heti laariin ja se myös näkyi hänen 
pelistään ja fiiliksestään. Tuloksena tiukka 2-3 häviö Vitalia 
Reinolia vastaan. 

Sama tapahtui Annalle, tiukka 3-2 tappio Reelica Hansonil-
le ja näin Viro siirtyi 2-0 johtoon. Jossittelemista jäi, sillä Anna 
johti erissä 2-0 ja kolmatta erää 9-3. Ramona voitti varmalla 
pelillä vastustajan puolustuspelaajan ja toivo pääsystä kahden 
parhaan joukkoon lohkossa alkoi taas herätä. Joukkueiden 
ykköspelaajat kohtasivat ja tiesimme, että Marina on aina ollut 
hyvä vasenkätisiä pelaajia vastaan. Peli olikin tasainen ja tiuk-
ka. Tällä kertaa onni ei ollut puolellamme. Tappio 1-3 Virolle ja 
jäimme lohkon kolmanneksi huonommalla ottelusuhteella.
DONNER Marina - REINOL Vitalia 9-11, 11-9, 11-8, 8-11, 7-11
KIRICHENKO Anna - HANSON Reelica 11-8, 11-7, 9-11, 9-11, 8-11
BETZ Ramona - JAGNENKOVA Alina 8-11, 11-7, 6-11, 11-6, 11-4 
DONNER Marina - HANSON Reelica 10-12, 10-12, 11-3, 5-11

Päädyimme pelaamaan sijoista 5-8. Seuraavaksi vastaan aset-
tui Tanska. Kaikki tytöt voittivat yhden ottelun ja voitto Suo-
melle 3-1. Anna pelasi tässä ottelussa ehkä kisojen parasta 
peliään.
DONNER Marina - SCHÖSLER Ida Bönding 8-11, 6-11, 9-11 
BETZ Ramona - MARIBO Sally 7-11, 11-4, 16-14, 11-3 
KIRICHENKO Anna - CHRISTENSEN Ann-Christine Rosag 12-10, 11-9, 
11-7
DONNER Marina - MARIBO Sally 11-7, 8-11, 9-11, 11-5, 11-8

Norjan Rebekka Carlsen oli naisten paras.

Marinalla jäi naisten kaksinpelitappiosta 
mietittävää.
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Koska suunniteltu aikataulu ei pitänyt, siirtyi viimeinen jouk-
kueottelu perjantai-illasta lauantaiaamuun klo 9. Liettua 2 tuli 
vastaan ja paras vire oli mennyt perjantain tiukkoihin peleihin. 
Tappio Suomelle ja päädyimme sijalle 6. Paremmin organisoi-
dulla aikataululla olisimme voineet saavuttaa mitalin!
JUCHNAITĖ Lukrecija - KIRICHENKO Anna 11-5, 13-11, 10-12, 7-11, 14-16
MIKALAUSKYTĖ Marija -BETZ Ramona 11-5, 11-6, 8-11, 11-7
IVANAUSKAITĖ Karina - DONNER Marina 8-11, 11-13, 5-11
JUCHNAITĖ Lukrecija - BETZ Ramona 6-11, 11-4, 8-11, 11-7, 11-8
MIKALAUSKYTĖ Marija - KIRICHENKO Anna 15-13, 16-14, 11-9 

Kaksinpeleissä Marina ja Anna sijoitettiin suoraan pääkaa-
vioon. Ramona joutui pelaamaan vielä perjantai-iltana kol-
men hengen poolissa, jonka hän voitti puhtaalla pelillä. Tässä 
tilanteessa Ramona osoitti, että hänellä on hyvä fysiikka ja hän 
yrittää aina loppuun asti pitkästä päivästä huolimatta.
Betz – Alina Jagnenkova Viro 11-4, 11-3, 11-1
Betz – Lina Martinke Liettua 2-11, 11-9, 11-6, 1-6

Lauantaina alkoivat nelinpelit ja kaksinpelin pääkaavio. Pää-
kaaviosta eteenpäin kaksinpelit pelattiin paras seitsemästä. 
Lähempänä voittoa kaksinpeleissä oli Marina ruotsalaista 
Alma Rööseä vastaan. Marina johti erissä jo 3-0 ja neljännes-
sä hänellä oli muutama ottelupallokin, mutta ruotsalainen ei 
antanut periksi ja voitti seuraavat neljä erää. Ramona voitti 
tanskalaisen Sally Maribon mutta oli aseeton ruotsalaista Jen-
nie Edvinssonia vastaan, joka eteni aina finaaliin saakka. Anna 
hävisi Liettuan Egle Jankauskienelle, jonka hän oli voittanut 
edellisenä päivänä joukkuepelissä.
Donner – Alma Rööse Ruotsi 11-2, 11-7, 11-4, 9-11, 15-17, 9-11, 6-11
Kirichenko – Egle Jankauskiene Liettua 5-11, 10-12, 11-5, 4-11, 9-11
Betz- Sally Maribo Tanska 11-8, 14-12, 11-8, 11-5
Betz – Jennie Edvinsson Ruotsi 4-11, 6-11, 5-11, 4-11

Nelinpelissä Ramona pelasi yhdessä norjalaisen Aida Dah-
lenin kanssa. He pelasivat hyvin yhteen ja tiputtivat toisessa 
pelissä Norjan ykkösparin 3-0, mikä on todella kova tulos. 
Välierissä tuli tappio Ruotsin parille, joka voitti koko luokan. 
Marina ja Anna voittivat kaksi ottelua ja välierissä he taipuivat 
Liettuan Riliskyten siskoksille 0-3. Suomi saavutti naisten ne-
linpelissä kaksi pronssimitalia, mikä on hyvä saavutus.
Donner/Kirichenko – Abramavičiūtė Eivile Liettua/CHRISTENSEN 
Ann-Christine Rosag Tanska 11-7, 11-4, 13-11
Donner – Kirichenko – MARIBO Sally/SCHÖSLER Ida Bönding Tanska 
4-11, 11-4, 11-5, 11-7
Donner/Kirichenko - RILIŠKYTĖ Kornelija/RILIŠKYTĖ Emilija Liettua 5-11, 
8-11, 7-11 
Betz/Aida Dahlen Norja – IVANAUSKAITĖ Karina/GECEVIČIŪTĖ Auksė 
Liettua 5-11, 11-7, 10-12, 11-7, 11-9
Betz/Dahlen – CARLSEN Rebekka/SKÅTTET Rikke Norja 11-9, 11-1, 11-6
Betz/Dahlen - ERSSON Hannah/EDVINSSON Jennie Ruotsi 12-14, 9-11, 
10-12

Sekanelinpelissä pareina pelasivat Marina/Samuli, Anna/Arttu 
ja Ramona/Sam. Kaikki parit voittivat ensimmäisen ottelunsa, 
mikä oli positiivista. Parhaiten sijoittuivat Arttu/Anna, mutta 
Sam ja Ramona taistelivat myös mainiosti.  Anna ja Arttu pe-
lasivat parasta peliään ruotsalaisparia Berglund/Holgersson 
vastaan, voittivat 3-2 ja näin tässäkin nelinpeliluokassa Suomi 
saavutti mitalin. Semifinaalissa he taipuivat toiselle ruotsalais-
parille Mc Donald/Rööse 0-3.

Donner/Soine – Kogans Daniels/JERŠOVA Aleksandra Latvia 11-7, 11-8, 
11-7
Donner/Soine – ŽEIMYS Kęstutis/RILIŠKYTĖ Kornelija 9-11, 3-11, 8.11
Kirichenko/Pihkala – Uzialo Ervinas/GECEVIČIŪTĖ Auksė Liettua 11-7, 
10-12, 12-10, 14-12
Kirichenko – Pihkala – LINDHOLM Eskil/CARLSEN Rebekka Norja tulos 
puuttuu virallisista tuloksista
Kirichenko/Pihkala - BERGLUND Simon/HOLGERSSON Hannah Ruotsi 

4-11, 11-6, 11-9, 6-11, 11-5
Kirichenko/Pihkala - MC DONALD Jonatan/RÖÖSE Alma 9-11, 7-11, 
7-11
Betz/Khosravi – RIMKUS Lukas/Abaravičiūtė Laura Liettua 11-9, 11-0, 
9-11, 15-13, 11-3
Betz/Khisravi - FRIIS Martin/EDVINSSON Jennie Ruotsi 11-7, 13-11, 3-11, 
8-11, 7-11

NETU-mitalistit
Miesten kaksinpeli

1) Simon Berglund Ruotsi
2) Hampus Söderlund Ruotsi
3) Tobias Rasmussen Tanska ja Jonatan McDonald Ruotsi

Naisten kaksinpeli
1) Rebekka Carlsen Norja
2) Jennie Edvinsson Ruotsi
3) Kornelija Riliskyte ja Emilija Riliskyte Liettua

Miesten nelinpeli
1) Simon Berglund/Hampus Söderlund Ruotsi
2) Martin Friis/Jonatan McDonald Ruotsi
3) Tobias Rasmussen/Buch Andersen Tanska ja Oļegs Kar-

tuzovs/Aleksandrs Maskaļonoks Latvia

Naisten nelinpeli
1) Hannah Holgersson/Jennie Edvinsson Ruotsi
2) Kornelija Riliskyste/Emilija Riliskyste Liettua
3) Marina Donner/Anna Kirichenko Suomi ja Ramona Betz/

Aida Dahlen Suomi/Norja

Sekanelinpeli
1) Martin Friis/Jennie Edvinsson Ruotsi
2) Jonatan McDonald/Alma Rööse Ruotsi
3) Arttu Pihkala/Anna Kirichenko Suomi ja Kęstutis Zeimys/

Kornelija Riliskyte Liettua

Miesten joukkuekilpailu
1) Ruotsi
2) Tanska
3) Liettua 1 ja Liettua 3

Naisten joukkuekilpailu
1) Ruotsi
2) Norja
3) Viro ja Liettua 1

Esko Heikkinen

Tuomaristossa tuttuja – sittemmin taas virolaistunut Kuido Pöder.
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Vuosikymmenten haave toteutui –

jyväskylään uusi pingishalli
Pitkän linjan jyväskyläläiset pingismiehet Tauno Kara ja 
Kari Lehtonen sen kiteyttivät ensimmäisissä treeneissä 
uudessa hallissa.

– Tällainen meillä olisi pitänyt  
olla 1960-luvulla. 
Vaikka hallihaaveita kaupungissa on ollut jo siis erittäin 
pitkään, ei sen toteutuminen näyttänyt realistiselta vielä 
muutama vuosi sitten. 

Uuden pingishallin ensisävelet kirjoitettiin kesällä 2020, 
kun kaupungin kolme vanhaa seuraa lyöttäytyivät yh-
teen. Reilun kahden kauden aikana Pöytätennis Jyväs-
kylästä on tullut noin 60 aktiivisen pelaajan seura, jossa 
valtaosa on junioreita.

Viime keväänä seuraa kohti lyötiin märkä rätti, kun kau-
punki ilmoitti vuorojen määrän tippuvan puoleen Vaaja-
kosken liikuntahallin mennessä remonttiin. 

Vaihtoehtoina olivat joko yksityisten hallien kalliit vuorot 
tai oma halli. Pitkän keskustelun jälkeen jälkimmäinen 
ratkaisu sai seurassa selvän enemmistön taakseen. 

Halli löytyi Seppälänkankaalta
Seuraavana vuorossa oli luonnollisesti löytää toimintaan 
sopiva tila. Useampien tilavierailujen jälkeen mainio 
vuokratila löytyi Seppälänkankaalta.

Hallilta Jyväskylän keskustaan matkaa on noin 4 kilo-
metriä. Alle kilometrin päässä sijaitsee Seppälän liike-
alue.

Samassa kiinteistössä ovat muun muassa Jyväskylän 
Naisvoimistelijat, HopLop, Tokmanni ja CrossFit Jyväs-
kylä, joten kyseessä on tietynlainen liikuntakeskittymä.

480 neliön kokoiseen halliin on hankittu vuokrasopi-
muksen kirjoittamisen jälkeen uusi virallinen pöytäten-
nismatto, kahdeksan pöytää, pingisrobotti, uudet aidat 
ja tuomaripöydät. Jälkimmäisistä kiitos MN-Pingiksen 
suuntaan! Lisäksi hallissa remontoitiin sosiaalitilat sekä 
saatiin seuralle pieni toimisto.

Suurimmalla osalla pöydistä pelitilaa on pituussuunnas-
sa 11 metriä ja leveyssuunnassa 4 metriä. Ensimmäisten 
treeniviikkojen perusteella tila on osoittautunut kokon-
sa puolesta erinomaiseksi.

Hallin talousrealiteetit

Luonnollisestikaan uusi halli ei ole tullut seuralle ilmai-
seksi. Jyväskylän kaupungin tuki rajoittui pelimaton 
hankkimiseen. Maton hankinnan lobbaamisesta iso 
kiitos Esko Heikkiselle. 

Muuten hallista maksetaan normaalia, useamman tu-
hannen euron vuokraa kuukaudessa. Vuokranantaja 
Eläkeyhtiö Varmaa seura haluaa tässä välissä kuitenkin 
kiittää, sillä hallissa heinäkuun aikana tehdyt mittavat 
remontit eivät rasittaneet seuran kukkaroa. 

Uuden hallin myötä seuran tilamaksut joka tapaukses-
sa kymmenkertaistuvat. Lopulta seurassa  päädyimme 
ratkaisuun, jossa hallin pyörittämiseen perustettiin taus-
talle halliyhtiö, Jyväskylän Pingistila Oy. Näin seuralle 
tuleva taloudellinen riski on pienempi.

Uuden hallisatsauksen myötä seuran toimintamaksuja 
joudutaan luonnollisesti hieman kasvattamaan. Kuu-
kaudessa pelaamisesta aikuispelaaja maksaa jatkossa 
30 euroa (kerran viikossa treenit), 50 euroa (2–3 kertaa 
viikossa) tai 70 euroa (rajaton pelioikeus). 

Jotta halli saadaan taloudellisesti pyörimään, tulee aktii-
visten pelaajien määrä nostaa reilusti yli sataan vuoden 
sisällä.

Tulevaisuus näyttää päästäänkö seurassa tavoitteeseen. 
Kovasti työskentelemme sen puolesta! 

Henri Pelkonen

– Tällainen 
meillä olisi 
pitänyt olla 
1960-luvulla. 
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Juniorien eM-kisat  6.-14.7.2022     Belgrad, Serbia

Kisoissa jyräsivät perinteisesti suuret 
pingismaat. Romania ja Puola kohtasivat 
kolmessa joukkuefinaalissa ja jokainen 
niistä päättyi lukemin 3-2. Romania vei 
nimiinsä junioripoikien ja kadettityttö-
jen joukkuekilpailun, Puola junioritytöt. 
Ranska voitti kadettipoikien joukkuefi-
naalissa Ruotsin selvästi 3-0. Kaksinpe-
leissä poikien U19-luokan vei nimiinsä 
Romanian Eduard Ionescu, tyttöjen 
luokan ykkönen oli Saksan Annett Kauf-
mann. Ranskan Flavian Coton oli poi-
kien U15-luokan mestari ja vastaavan 
tyttöjen luokan nappasi Belgian Lilou 
Massart. Täydelliset kilpailutulokset löy-
tyvät ETTU:n sivuilta.

Arto Luukkainen teki laajan matka-
raportin omasta Belgradin reissustaan 
liiton sivuille. Raportti oli suomalais-
pelaajien edesottamuksien osalta niin 

kattava, että sitä on Arton luvalla pienin 
muokkauksin käytetty suoraan tähän 
artikkeliin.

Suomalaisten pelit,  
joukkuekilpailu

Kadettipoikien (Lassi Lehtola, Leon 
Viherlaiho) osalta kilpailut alkoivat 
ottelulla Hollantia vastaan. Pari erää ja 
jatkopalloerää saatiin, mutta Hollanti 
oli hieman liian vahva. Kadetit pelasivat 
myöhemmin toisenkin ottelun lohkos-
saan, jossa oli vain kolme maata. Italial-
ta saatiin vain yksi erä. Jatkossa Suomi 
pelasi sijoista 29-37.

Joukkue jatkoi kolmen maan loh-
kossa Kyproksen ja Moldovan kanssa. 
Kolmen maan alkupoolin jälkeen Suomi 

joutui pelaamaan yhdellä pelaajalla pe-
lannutta Kyproksen joukkuetta vastaan. 
Ilmeisesti Kyproksen ykköspelaaja oli 
loukkaantunut, eikä voinut pelata. Lassi 
Lehtola otti yhden 3-0-voiton ja kahdes-
ta muusta tuli luovutusvoitto. Toisessa 
ottelussa Suomi voitti Moldovan 3-0, 
vain nelinpelissä meni yksi erä. Suomi 
siis voitti jatkolohkonsa ja pelasi seuraa-
vaksi lohkon sijoista 29-31 Bosnia-Hert-
segovinan ja Tanskan kanssa. 

Bosnia-Hertsegovina-ottelu alkoi 
lupaavasti, kun Lassi Lehtola voitti en-
simmäisen ottelun 3-2.  Leon Viherlaiho 
hävisi oman ottelun Bosnia-Hertsegovi-
nan ykköspelaajalle 0-3. Nelinpelissä oli 
hyvät saumat, kun Suomi meni 2-0-erä-
johtoon. Mutta vastustaja vei sen lopulta 
3-2.  Lopuksi Lassikin hävisi vastustajan 
ykköselle eli Benjamin Zijadicille 1-3. 
Näin Suomi hävisi koko ottelun 1-3.

Viimeisessä ottelussa kadettipojat 
kohtasivat Tanskan. Suomelle avautui 
ottelussa mahdollisuus, koska Tanska 
peluutti heidän ylivoimaista ykköspe-
laajaansa Dominykas Samuolisia vain 
nelinpelissä. Ottelu alkoi hyvin, kun 
Leon Viherlaiho voitti ykköspaikkaa 
pelanneen Johan Engberg Havsteenin 
3-1, ja Suomi siirtyi 1-0-johtoon. Seuraa-
vaksi Lassi Lehtola voitti Lasse Fly-Kris-
tensenin 3-1 ja Suomi johti 2-0. Tanskan 
ykköspelaaja Samuolis tuli nelinpeliin 
mukaan ja se meni Tanskalle 3-0. Lo-
puksi sekä Lassi ja Leon hävisivät pelin-
sä, joten Tanska voitti 3-2. Leonilla oli 
2-1-eräjohto ja 6-5 viidennessä. Näin 
Tanska otti sijoituksen 29 ja Suomi pää-
tyi sijalle 31.

Junioripojat (Aleksi Räsänen, Sam 
Khosravi, Lauri Hakaste) aloittivat voit-
tamalla Maltan 3-0. Toinen ottelu olikin 
sitten kova taisteluottelu Skotlantia vas-
taan. Se alkoi Suomen kannalta huo-
lestuttavasti, kun Sam Khosravi hävisi Team--FIN.

JEM palautui koronavuosien jälkeen perinteiseen formaattiin, 
jossa kadetti- ja junioriluokat pelataan samaan aikaan. 
Vielä vuosi sitten rajoitukset olivat ympäri Eurooppaa selkeästi 
tiukemmat, joten luokat jaettiin pelattavaksi eri aikoina, jolloin 
kisapaikalla samanaikaisesti paikalla olevien määrä saatiin 
minimoitua. 
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Skotlannin ykköspelaajalle Martin John-
sonille 1-3. Aleksi Räsänen hoiteli Jamie 
Johnsonin 3-1 ja tasoitti tilanteeksi 1-1. 
Sitten oli vuorossa tärkeä kolmospaik-
kaa pelaavien ottelu. Siinä Lauri Hakaste 
pelasi rohkeasti ja nappasi 3-2-voiton. 
Kaksi viimeistä erää 10-12, 15-13!  Mar-
tin Johnson johti viidettä erää jo 7-4, 
9-6 ja 10-9 Aleksia vastaan, mutta Aleksi 
nousi 12-10-voittoon ja Suomi voitti 3-1.

Alkulohkon kärkiottelussa vastassa 
oli Hollanti. Etukäteen ottaen Suomella 
piti olla mahdollisuutensa, vaikka kova 
joukkuehan Hollanti on. Aleksi Räsänen 
aloitti Hollannin ykköspelaajaa Kas Van 
Oostia vastaan. Valitettavasti hän hävisi 
hyvän viisieräisen taistelun.  Sen jälkeen 
Sam Khosravi ja Lauri Hakaste hävisivät 
ottelunsa 0-3, ja näin Suomi hävisi suo-
raan 0-3. Suomi pelasi jatkossa sijoista 
17-28.

Sananen kuitenkin Laurin ottelusta, 
jossa vastustaja Barry Berben oli myös 
todella hyvä. Lauri kuitenkin nosti omaa 
pelitasoaan ottelun aikana kovaa lyövää 
Berbeniä vastaan, eikä antanut periksi. 
Juuri näin pitää toimia. Pelaajien pitää 
nostaa JEM:ssä itsensä uudelle tasolle 
vaatimalla itseltä enemmän. Näitä piile-
viä voimavaroja on usein löydettävissä. 
Kun pelaa Suomessa vanhoja tuttuja 
vastustajia vastaan, jää helposti junnaa-
maan tasolle, joka alittaa oman poten-
tiaalin. 

Kolmen maan jatkolohkossa vastas-
sa olivat Tanska ja Serbia. Suomi pelasi 

ensin Tanskaa vastaan.  Ottelu alkoi 
ohdakkeisesti, kun Sam Khosravi hä-
visi suoraan 0-3 Patrick Skarsholmille. 
Ei ollut saumaa. Aleksi Räsänen pelasi 
sen sijaan komean taisteluottelun han-
kalaa, vasenkätistä Theo Dyekjaeria 
vastaan. Aleksi eteni jo 2-0-eräjohtoon, 
mutta Dyekjaer tasoitti 2-2:een. Viidet-
tä erää Aleksi johti 8-6, mutta Dyekjaer 
tasoitti kahdella syötöllä 8-8:aan ja otti 
erä- ja otteluvoiton kolmannella syötöl-
lä tilanteessa 10-8. Näin Tanska meni 
2-0-johtoon. Lauri Hakasteella oli tämän 
jälkeen vielä mahdollisuus pitää Suomi 
elossa. Erän Lauri saikin Cristian David 
Holdilta, mutta Hold oli kuitenkin liian 
vahva ja voitti 3-1. Näin Tanska voitti 3-0.

Junioripojat pelasivat jatkolohkonsa 
toisen ja viimeisen ottelun Serbiaa vas-
taan. Suomi voitti komeasti 3-1. Aleksi 
Räsänen otti kaksi voittoa ja Sam Khos-
ravi yhden voiton. Lauri Hakaste hävisi 
oman ottelunsa. Suomi sijoittui jatkoloh-
kossaan toiseksi ja jäljellä oli vielä yksi 
ottelu sijoista 21-24.

Viimeisessä ottelussaan joukkue 
kohtasi Luxemburgin. Sam Khosravi 
aloitti ottelun Luxemburgin ykköspe-
laajaa Mael Van Desseliä vastaan. Sam 
pelasi hyvin ja sai ottelun viidenteen 
erään, mutta sitten ote vähän herpaan-
tui. Luxemburg siirtyi 1-0 johtoon. Aleksi 
Räsänen tasoitti seuraavassa ottelussa 
tilanteeksi 1-1 voittamalla Loris Stepha-
nyn 3-2. Lauri Hakaste hävisi pelinsä 
Gene Wantzille 0-3 ja Luxemburg meni 

2-1-johtoon. Viimeisessä kaksinpelissä 
Aleksi hävisi Van Desselille 0-3. Näin 
Luxemburg voitti koko ottelun 3-1. Suo-
men sijoitukseksi tuli 23-24.

Junioritytöt (Aleksandra Titievskaja, 
Ramona Betz, Ella Kellow) voittivat ensin 
Islannin 3-0.  Bosnia-Hertsegovinaa 
vastaan ottelu lähti hyvin käyntiin siinä 
mielessä, että Aleksandra Titievskaja 
johti erin 2-1 Dzana Biogradlicia vas-
taan, mutta siihen se sitten jäi. Pisteiden 
valossa Suomella oli kuitenkin mahdolli-
suudet voittoon, mutta alkupäivinä Suo-
men peli oli vielä vähän nihkeää. Suomi 
hävisi 0-3.

Alkulohkonsa viimeisessä ottelussa 
vastassa oli Englanti. Suomella olisi voi-
nut olla voittosaumaakin ilman ikävällä 
pelityylillä pelaavaa Englannin ykkös-
pelaajaa Mari Baldwinia. Sekä Ramona 
Betz, että Aleksandra Titievskaja hävisi-
vät hänelle 0-3. Aleksandra voitti ilah-
duttavasti Englannin kakkospelaajan 
Jasmin Wongin 3-1. Ella Kellow nousi 
0-2-tappiotilanteesta 2-2:een Anaya 
Patelia vastaan, mutta viides erä oli 
selvä. Näin Suomi hävisi 1-3 ja jäi loh-
kon kolmanneksi. Jatkossa Suomi pelasi 
sijoista 29-36.

Ottelut jatkuivat neljän maan jatko-
lohkossa Skotlannin, Luxemburgin ja 
Viron kanssa. Suomella piti olla kaikki 
mahdollisuudet ykköspaikkaan ja edel-
leen sijoitukseen 29. Aamuyhdeksän 
ottelussa kohdattiin Skotlanti. Kahdella 
erätappiolla tuli selvä 3-0-voitto. Päi-
vän toinen ottelu Luxemburgia vastaan 
päättyi sitten pettymykseen. Viro oli voit-
tanut Luxemburgin 3-0, mikä aiheutti 
lähes pakkovoiton paineet.  Ottelu alkoi 
hyvin. Ramona Betz meni jo 2-0-erä-
johtoon vielä kadetti-ikäistä Enisa Sa-
dikovicia vastaan. Sadikovic vei kolme 
seuraavaa erää. Aleksandra Titievskaja 
hävisi oman pelinsä 1-3. Ella Kellow 
pääsi omassa pelissään 2-1-eräjohtoon, 
mutta sekin kääntyi tappioksi. Näin Suo-
mi hävisi puhtaasti 0-3. Se tarkoitti sitä, 
että Suomen oli voitettava viimeisessä 
ottelussa Viro 3-0, jotta pääsisi edes erä-
suhdevertailuun. 

Viroa vastaan piti saada 3-0-voitto 
lohkovoiton saamiseksi. Myös eräsuh-
teen pitäisi olla riittävän hyvä. Ottelu 
alkoi taas lupaavasti. Ramona Betz siirtyi 
2-1-johtoon Vitalia Reinolia vastaan. 
Niin vain Reinol voitti harmittavasti vii-
dennessä 11-9 tämän kovan väännön. Lassi Lehtola.
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Näin Suomella oli tarjolla vain lohkon 
kolmostila.  Siitä huolimatta ottelusta 
muodostui mielenkiintoinen, koska 
kumpikin halusi tosissaan voittaa.  Ensin 
Aleksandra Titievskaja voitti äärettö-
män kovassa ottelussa Arina Litvinovan 
viidennessä 11-9. Sen jälkeen oli Ella 
Kellow’n vuoro pelata loisto-ottelu. Raili 
Nurga kaatui viidennessä erässä 11-9! 
Sen jälkeen olikin Ramonan vuoro var-
mistaa Suomen voitto voittamalla Arina 
3-0. Hieno 3-1-voitto Suomelle, mutta 
valitettavasti muuten merkityksetön. 
Suomi jäi lohkon kolmanneksi. 

Viimeisessä ottelussa vastassa oli 
Malta, jonka kanssa ratkaistiin sijat 33-
34. Siinä tuli puhdas 3-0-voitto kolmella 
3-0-voitolla. Loppusijoitus siis 33.

Henkilökohtaiset luokat

Kaksinpelit, kolme suomalaista 
pääkaavioon

Lassi Lehtola aloitti suomalaisten pelit 
kello yhdeksän kadettipoikien kaksinpe-
lillä. Lassilla oli kolmen pelaajan loh-
ko. Muut pelaajat olivat Peter Alestedt 
(SWE) ja Francesc Carrera (ESP).  Ensin 
Lassi kohtasi Ruotsin hopeamitalijouk-
kueessa nelinpeliä pelanneen Alest-
edtin, joka pelasi ehkä vähän ”nokka 
pystyssä”. Lassi sai erän, mutta 1-3-tap-
pio siitä tuli.

Toisessa ottelussaan Lassi hävisi 
Carreralle 1-3 pisteiden valossa melko 

tiukan pelin. Kahdella tappiolla Lassi ei 
selviytynyt pääkaavioon. 

Leon Viherlaihon kadettipoikien kak-
sinpelin lohkossa pelasivat Patrick Sker-
bintz (AUT), Petter Mortensen (NOR) 
ja Aaron Sahr (LUX). Leon hävisi ensin 
Skerbintzille 0-3 ja lopuksi Sahrille 1-3. 
Mortensenin Leon voitti 3-1. Skerbintz 
voitti lohkon puhtaalla pelillä, mutta 
muut pelasivat ristiin. Mortensen meni 
jatkoon parhaalla eräsuhteella (4-3), 
Leon tuli kolmanneksi (4-4) ja Sahr jäi 
neljänneksi (3-4). 

Lauri Hakaste pelasi junioripoikien 
kaksinpelin karsinnassa kolmen pe-
laajan lohkossa, jossa hänen lisäkseen 

olivat Matthias Danzer (GER) ja Dimitrije 
Pavlovic (SRB). Danzer on Saksan hal-
litseva U18-mestari huhtikuulta. Lauri 
aloitti häntä vastaan ja pelasikin todella 
hyvin ja ennakkoluulottomasti, vaikka 
hävisi 0-3. Erityisesti kolmas erä oli hyvä. 
Tulosten valossa Lauri pelasi hyvin myös 
Pavlovicia vastaan: 11-13, 11-13, 11-13. 

Aleksi Räsänen pelasi junioripoikien 
kaksinpelin karsinnassa neljän pelaajan 
lohkossa, jossa olivat hänen lisäkseen 
Yiğit Furkan Şimşek (TUR), Kas Van Oost 
(NED) ja Georgi Eftimov (BUL). Aleksin 
ensimmäinen ottelu oli Şimşekiä vas-
taan. Sen hän voitti vakuuttavasti 3-0, 
vaikka olikin toista alla 9-10 ja 10-11. 
Toisessa lohkonsa ottelussa Aleksi pela-
si Van Oostia vastaan. Se oli heidän toi-
nen kohtaamisensa. Joukkuekilpailussa 
Van Oost voitti viidennessä 11-8 ja nyt 
viidennessä 11-7. Aleksi taisteli rajusti, 
mutta se ei vaan riittänyt ihan. Aleksin ja 
Eftimovin välinen ottelu oli hieno pitkän 
päivän päätteeksi.  Aleksilta hyvä suori-
tus, kun hän rutisti 3-2-voiton ja selvisi 
pääkaavioon. 

Pääkaaviossa Aleksi hävisi Espanjan 
Daniel Berzosalle. Aleksi taisteli erin-
omaisesti taitavaa Berzosaa vastaan, 
mutta 0-4-tappioksi se kääntyi. Hänellä 
oli ensimmäisessä erässä viisi eräpalloa 
(13-15). Berzosa hävisi 2017 Euro Mi-
ni Champsissa 2006-poikien finaalissa 
Felix Lebrunille.

Sam Khosravi pelasi kolmen pelaa-
jan karsintalohkossa. Hänen lisäkseen 
lohkossa olivat Amar Isabegovic (BIH) ja 
Felix Boehler Thomassen (NOR). Sabe-
govic-ottelun Sam voitti 3-1. Toisessa 
ottelussa Sam voitti Thomassenin 3-1 

Leon Viherlaiho.

Aleksi Räsänen.

Juniorien eM-kisa 6.-14.7.2022  Belgrad, Serbia



16

sinnikkäällä taistelulla vaikeuksien jäl-
keen. Thomas johti erissä 1-0 ja toista 
erää 9-7 ja 10-9. Thomassen pelasi jouk-
kuekilpailussa Norjan kakkos-kolmos-
paikkaa. Sam voitti Isabegovicin 3-2 ja 
meni lohkokakkosena pääkaavioon.

Pääkaaviolla Sam hävisi tiukan otte-
lun Slovenian Aljaz Godecille 3-4. Otte-
lusta olisi voinut tulla helpompi, jos Sam 
olisi onnistunut voittamaan ensimmäi-
sen erän (13-15).  Pelattiin aika reip-
paasti rystypeliä. Olisiko kämmenhaasto 
toiminut? 

Aleksandra Titievskaja pelasi kol-
men pelaajan lohkossa. Muut pelaajat 
olivat Evelyn Ungvari (ROU) ja Aikaterini 
Alexoudi (GRE). Aleksandran ensim-
mäinen ottelu oli Ungvaria vastaan. Hän 
pelasi vallan erinomaisesta ja vei otte-
lun viidenteen erään kovaa romania-
laista vastaan mutta hävisi 2-3. Toisessa 
ottelussaan Aleksandra voitti Kreikan 
Aikaterini Alexoudin 3-1. Toisen erän 
voitto 15-13 oli varmasti tärkeää. Näin 
Aleksandra sijoittui lohkossaan toiseksi 
ja meni pääkaavioon. Aleksandra pääsi 
kaksinpelissä hyvään vireeseen!

Pääkaavion ensimmäisessä ottelussa 
Aleksandra sai luovutusvoiton Saksan 
Sophia Kleestä, joka oli loukkaantunut 
joukkuekilpailun aikana. Toisella kierrok-
sella Aleksandra pelasi valtavan hyvin 
Kroatian Bruna Borovecia vastaan hä-
viten kuitenkin 1-4. Siten hän jäi 64:n 

joukkoon. Aleksandralla oli 1-2-erätilan-
teessa 8-5-johto ja viimeisessä erässä 
8-7-johto. Saumaa siis oli varsinkin, kun 
peli sujui parhaimmillaan kuin unelma.

Ramona Betzin lohkossa oli neljä 
pelaajaa. Ramonan lisäksi Foteini Mele-
tie (CYP), Katarina Laura Mihailov (MKD) 
ja Holly McNamara (SCO). Ramona 
voitti ensin Holly McNamaran selvästi 
3-0. Kyproksen Meletie osoittautui sitten 
kovaksi peluriksi ja voitti Ramonan 3-0. 

Ramona ratkaisi viimeisessä ottelus-
sa Mihailovin kanssa lohkon kakkossijan 
ja pääsyn pääkaavioon. Neljännen erän 
loppuhetkillä Ramonan johtaessa erin 
2-1 hän sai kämmenratkaisupaikan ja oli 
suorittamassa pomminvarmaa niittaus-

ta, kun tuomari nosti käden pystyyn. Ei 
mitään syytä. Ei ollut ollut verkkosyöttö 
(pallo oli elänyt jo monen lyönnin ver-
ran), eikä laariin tullut myöskään toisen 
pöydän palloa. Lopulta Ramona meni 
kysymään tuomarilta, mistä on kysymys. 
Tuomari vain vastasi hymyillen, että hä-
nellä oli käsi pystyssä. Ei kertonut syytä. 
Mihailova voitti erän 12-10 ja viidennen 
11-7, kun Ramonaa edelleen häiritsi 
edellisen erän tapahtumat.

Ella Kellow’n neljän pelaajan loh-
kossa pelasivat myös Christine Kalvatn 
(NOR), Emma Van Der Zanden (NED) ja 
Sol Kristinardottir Mixa (ISL). Ella voitti 
ensin Kristinardottirin 3-0. Ella taisteli 
erittäin myös kovaa norjalaista Kalvat-
nia vastaan mutta hävisi 1-3. Siinä meni 
käytännössä jatkopaikka. koska Van Der 
Zanden oli niin kova. Hänelle Ella hävisi 
0-3, ja tie päättyi karsintalohkoon.

Nelinpelit, Khosravi/Räsänen  
16 parhaan joukkoon

Lauri Hakaste ja Ella Kellow pelasivat 
juniorien ottelun sekanelinpelin karsin-Ella Kellow.

Ramona Betz.

Aleksandra Titievskaja.
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nassa. Vastassa oli kova pari Valentyn 
Yunchyk / Emilija Riliskyte (UKR/LTU). 
2-3-tappio oli tuloksena, mutta pisteet 
olivat tiukat: 10-12, 12-10, 6-11, 11-9, 
8-11. 

Aleksi Räsänen ja Aleksandra Titie-
vskaja pelasivat 128:n joukossa Serbian 
paria Dusan Ezmar / Radmila Tominjak 
vastaan. Ottelusta muodostui dramaat-
tinen. Aleksi ja Aleksandra pelasivat 
alussa mainiosti ja menivät jo 2-0-erä-
johtoon. Kolmannessa erässä sama 
tahti jatkui. Serbialaiset ottivat aikalisän 
6-3:ssa ja aika käärmekeitot valmentaja 
heille juotti, koska he menivät 10-7-joh-
toon.  Aleksi ja Aleksandra nousivat 
vielä jatkoille, mutta erä meni 12-14. 
Neljännessä erässä tilanne vaikutti taas 
mukavalta, kun he menivät 10-5 joh-
toon. Serbialaiset ottivat kuitenkin erä-
voiton 12-10. Viidennessä serbialaisten 
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Sam Khosravi.

Lauri Hakaste.

peli oli niin vahvaa, että he voittivat 11-
5.  Iso pettymys mutta erityisesti nelin-
peli on vaan usein tällaista. Useimmiten 
olennaista on se, että pitää yrittää voit-
taa itse piste eikä odottaa, että vastusta-
ja tekee virheen. 

Sam Khosravi ja Ramona Betz aloit-
tivat junioreiden sekanelinpelin voitolla. 
He voittivat Unkarin parin Wei Chen Yu / 
Dorina Hudak 3-1. 64:n parhaan joukos-
sa he kohtasivat todella kovan parin eli 
Kroatian Ivor Ban / Hana Arapovic. Ban 
oli sijoitettu poikien kaksinpelissä sijalle 
kymmenen ja Arapovic tyttöjen kaksin-
pelissä sijalle kuusi. Hyvin Sam ja Ramo-
na kuitenkin taistelivat, vaikka hävisivät 
1-3. Ban ja Arapovic menivät lopulta se-
mifinaaleihin asti ja saivat pronssimitalit.

Leon Viherlaiho ja Latvian Alek-
sandra Jersovan kohtasivat Belgian 
parin Charler Janssens / Lilly Laffineur 

128:n joukossa. Belgialaiset voittivat 
tasaisen ottelun 3-1. 

Lassi Lehtola pelasi kadettien seka-
nelinpeliä Norjan Elsa Bornøn kanssa. 
He hävisivät 0-3, mutta laittoivat silti aika 
koville parin Thomas Laruelle / Nina 
Nemethova (BEL/SVK).  

Lassi Lehtola ja Leon Viherlaiho 
panivat kadettipoikien nelinpelissä 64:n 
joukossa norjalaiset vastustajansa, Mi-
chael Farnes ja Petter Mortensen, lujil-
le, mutta ottelu kääntyi 9-11-tappioon 
viidennessä erässä.  Toinen tai kolmas 
erä olisi saanut tulla suomalaisille: 12-
14, 11-13. 

Ella Kellow pelasi juniorityttöjen 
nelinpeliä yhdessä Viron Raili Nurgan 
kanssa. He hävisivät 64:n joukossa 1-3 
parille Enya Moltara / Cynthia Lilly (SLO/
SUI). 

Ramona Betz ja Aleksandra Titievs-
kaja voittivat 64:n joukossa parin Lara 
Whitton / Fleur Hoogeveen (WAL/NED) 
3-0 päästen 32:n joukkoon. Ottelussa 
pääsystä 16:n joukkoon he kuitenkin 
hävisivät kovalle parille: Nicole Arlia / 
Luciana Mitrofan (ITA/ROU). 

Lauri Hakaste pelasi junioripoikien 
nelinpeliä yhdessä Latvian Arturs Spa-
lisin kanssa. Pelasivatkin hyvin. 128:n 
joukossa voittivat Kreikan parin Iakovos 
Aivatidis / Alessandro Feltser 3-2 ol-
tuaan erissä tappiolla 0-2. 64:n joukossa 
Lauri ja Arturs pelasivat hienosti myös 
tulevia hopeamitalisteja vastaan. Tosin 
he hävisivät 0-3 Ranskan parille Hugo 
Deschamps / Thibault Poret, mutta peli 
oli ennakkoluulotonta kovia vastustajia 
vastaan.

Sam Khosravi ja Aleksi Räsänen 
voittivat junioripoikien nelinpelissä 64:n 
joukossa Slovenian parin Miha Odobnik 
/ Brin Petrovski 3-0.Seuraavalla kier-
roksella Sam ja Aleksi taistelivat hyvän 
voiton bulgarialaisparista. Eren Bekir / 
Stoyan Sariev kaatui 3-1. Ihan helposti ei 
voitto tosiaankaan tullut. Bulgarialaiset 
johtivat erätilanteessa 1-1 kolmatta erää 
8-5 ja 10-9. Aika harvinaista herkkua 
ovat olleet Suomen pelaajien sijoittumi-
set 16:n parhaan joukkoon. 

16:n joukossa vastus olikin sitten 
kovin mahdollinen eli tuleva kultamitali-
pari Eduard Ionescu / Darius Movileanu 
(ROU). Sam ja Aleksi johtivat kolmatta 
erää 5-3, mutta romanialaiset veivät 
senkin ja koko ottelun 3-0. Siten he eivät 
hävinneet yhtään erää kuudessa otte-
lussaan.

Arto Luukkainen/Mika Räsänen



Suomesta oli mukana 58 pelaajan joukkue kesä-heinäkuun 
vaihteessa Italian Riminissä järjestetyissä veteraanien EM-
kisoissa.

Marina Donner voitti 40-vuotiaiden kaksinpelin kultaa. 
70-vuotiaiden nelinpelissä Jouko Manni nappasi saksalaisen 
Gerd Wernerin kanssa EM-hopeaa.
 
Suomalaismitalistit
 
WS40 loppuottelu: DONNER, Marina FIN – JENSEN, Janne 
DEN 3-1 (11-2, 11-2, 9-11, 11-6)
Marina Donnerille 40-vuotiaiden kaksinpelin EM-lultaa.
 
MD70 loppuottelu: WERNER, Gerd GER / MANNI, Jouko FIN 
– PEDERSEN, Claus DEN / RAMBERG, Niels DEN 0-3 (3-11, 
10-12, 7-11)

Wernerille ja Mannille 70-vuotiaiden nelinpelin EM-hopeaa.

Marina Donnerille  
n40 eM-kultaa –  
Jouko Mannille hopeaa 
M70-nelinpelistä
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Junnu-NETU pelattiin jälleen kesäkuussa Länsi-
Virossa Haapsalussa, vajaan 100 km päässä 
Tallinnasta. Ilahduttavasti tällä kertaa kisassa oli 
mukana isommalla joukkueella myös Ruotsi, 
joka ajoittain on jättänyt kilpailun kokonaan 
väliin. Myös muilla mailla oli mukana tasokkaat 
joukkueet, joten suomalaiset pelaajat pääsivät 
mittaamaan tasoa kunnolla naapurimaiden 
kanssa. 

Suomesta oli kisoissa kaksi miesjunioreiden 
joukkuetta (Suomi 1: Sam Khosravi, Aleksi 
Räsänen, Lauri Hakaste ja Suomi 2: Rasmus 
Vesalainen, Matias Vesalainen, Juho Kahlos), 
naisjuniorit (Aleksandra Titievskaja, Ella Kellow, 
Alisa Sinishin) sekä kadettipojat (Lassi Lehtola, 
Leon Viherlaiho). Valmentajina toimivat Mattias 
Bergkvist, Samuli Soine ja Johanna Kaimio.

Joukkuekilpailussa junioripoikien ykkösjoukkue 
eteni semifinaaleihin, jossa tappio tuli Tanskalle 
lukemin 1-3. Kakkosjoukkue onnistui peittoamaan 
muiden maiden kakkosjoukkueita ja loppusijoitus 
12 maan joukossa 8. Ilman ylioppilaskirjoituksissa 
ahkeroinutta Ramona Betziä kisoissa pelanneet 
naisjuniorit saivat voiton Grönlannista, muut 
joukkueet olivat liian vahvoja ja sijoitus 7. 
Kadettipoikien sijoitus 9 joukkueen luokassa oli 6.

Kaksinpelit pelattiin kaikki sijoitukset ratkovalla 
PKO-systeemillä. Ennakkoon suurimmat 
menestysodotukset olivat Sam Khosravin, Aleksi 
Räsäsen ja Aleksandra Titievskajan harteilla. Sam 
eteni semifinaaliin, jossa Ruotsin Jakob Törner oli 
parempi erin 3-1. Samin lopullinen sijoitus kisassa 
oli 6., Aleksi 7. ja Aleksandra 11.

Kaksinpelien suomalaissijoitukset
U19-pojat: 6. Sam Khosravi, 7. Aleksi Räsänen, 
24. Rasmus Vesalainen, 29. Juho Kahlos, 30. Lauri 
Hakaste, 31. Matias Vesalainen
U15-pojat: 12. Lassi Lehtola, 17. Leon Viherlaiho
U19-tytöt: 11. Aleksandra Titievskaja, 14. Ella 
Kellow, 21. Alisa Sinishin

junioreiden 
neTu,

Haapsalu
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Alle 21-vuotiaiden EM-kisa 
pelattiin syyskuun puolivälissä 
Romanian ”pingispääkaupun-
gissa” Cluj-Napocassa, samas-
sa hallissa, jossa viime syksynä 
pelattiin seniori-EM. Kisa oli 
kautta aikain viides, tätä ennen 
on pelattu Sotshissa, Minskis-
sä, Guimaraesissa ja Spassa. 
Aikaisempina vuosina Anna Ki-
richenko ja Annika Lundström 
ovat osallistuneet kisaan, kuten 
toki myös viime vuonna Bel-
gian Spassa pelannut Alex.

Kilpailuun kutsutaan 48 pe-
laajaa rankingin mukaan. Lisäk-
si käytössä on kahdeksan villiä 
korttia. Yhdestä maasta voi 
kuitenkin olla vain neljä mies- 
ja neljä naispelaajaa. Kisoissa 
pelataan kaksinpelit, nelinpelit 
ja sekanelinpeli.

Kaksinpelin pelijärjestelmä 
on saanut paljon kiitosta. Pääkaavioon sijoitetaan kahdeksan 
pelaajaa ja loput aloittavat 3-4 pelaajan alkulohkoista. Loh-
kojen kaksi parasta jatkaa seuraavaan karsintavaiheeseen, 
jossa myös sijoitetut pelaajat ovat mukana. Neljän pelaajan 
lohkoista menee taas cup-vaiheeseen, jossa on mukana 16 
parasta. Se tarkoittaa paljon pelejä jokaiselle, mikä on aika 
harvinaista herkkua nykypäivän kansainvälisessä kisamaail-
massa. Nelinpelit vedettiin suorana cuppina.

Alex selvisi kaksinpelissä toiseen lohkovaiheeseen ja sai 
paljon hyviä pelejä. Nelinpelissä hän ylsi belgialaisen Nico-
las Degrosin kanssa aina kvarttoihin asti. Sekanelinpelissä 
Alex jäi Ruotsin Nomin Baasanin rinnalla 32 joukkoon.

– Kaksinpeli olivat kyllä pettymys, etenkin kaksi 3-4 -tap-
piota. Niiden voittaminen olisi muuttanut fiilistä aika lailla. 
Nelinpeli sen sijaan meni hyvin. Puolivälierävastustaja vain 
oli liian kova, Alex tunnusti.

Mainiot järjestelyt
U21-kisassa on yksi aika houkutteleva ”koukku”. Kaksinpe-
lin neljä parasta pelaajaa saa nimittäin automaattisesti villin 
kortin seuraavaan senioreiden EM-kilpailuun, maiden pe-
ruskiintiöiden lisäksi siis. Tällä yritetään luonnollisesti hou-
kutella suuria maita ilmoittamaan parhaat pelaajansa näihin 
kisoihin. Niinpä mukana olivatkin Anette Kaufmania lukuun 
ottamatta kaikki parhaat naispelaajat ja Truls Möregårdhia 
ja Lebrunin veljeksiä lukuun ottamatta myös kaikki parhaat 
miespelaajat.

Romania järjesti taas kerran komeat kisat. Palkintojenja-
ossa oli mukana Romanian entinen pääministeri Emil Bock, 
joka nykyään on Cluj-Napocan pormestari. Romanian liitolla 
on mainiot poliittiset kontaktit, joten järjestelyresursseja riit-
tää. Ei ihme, että kisat saivat paljon kiitosta sekä osallistujilta 
että Euroopan liiton hallitukselta.

Vielä pitää todeta se, että Joonas Kivimäki kisoissa tuo-
marina. Hyvin meni sekin, sillä Joonas sai tuomittavakseen 
mm. sekanelinpelin loppuottelun.

Sonja Grefberg

Alex Naumi puolivälierässä U21 EM-kilpailuissa

Alexin ottelut kaksinpelissä
Alkulohko
NAUMI, Alex – LIMONOV, Anton UKR 3-4 (10-12, 11-5, 4-11, 
9-11, 11-9, 11-6, 5-11)
NAUMI, Alex – SENKBEIL, Vincent GER 4-0 (11-3, 11-6, 12-10, 
11-4)
NAUMI, Alex – RADULOVIC, Filip MNE 4-0 (11-9, 11-5, 11-8, 
12-10)

2. vaihe
IONESCU, Eduard ROU – NAUMI, Alex 4-3 (5-11, 4-11, 11-2, 
11-13, 11-6, 11-5, 11-9)
OYEBODE, John ITA – NAUMI, Alex 4-1 (8-11, 11-6, 11-4, 12-
10, 11-8)
KULCZYCKI, Samuel POL – NAUMI, Alex 4-1 (11-7, 11-7, 11-6, 
9-11, 11-8)

Nelinpeli
KOLASA, Szymon POL / ARPAS, Samuel SVK – DEGROS, Nico-
las BEL / NAUMI, Alex 1-3 (2-11, 11-9, 9-11, 5-11)
BELIK, Simon / STALZER, Adam CZE – DEGROS, Nicolas BEL / 
NAUMI, Alex 0-3 (9-11, 4-11, 5-11)
DEGROS, Nicolas BEL / NAUMI – KOLODZIEJCZYK, Maciej 
AUT / URSU, Vladislav MDA 0-3 (9-11, 6-11, 4-11)

Sekanelinpeli
PUPPO, Andrea ITA / COK, Isa FRA – NAUMI, Alex / BAASAN, 
Nomin SWE 3-0 (12-10, 11-3, 11-9)

Finalistit:
MD 1.Ivor Ban (CRO) / Csaba Andras (HUN) 2. John Oyebode / 
Carlo Rossi (ITA)
MS 1. Samuel Kulczicky (POL) 2.Vladislav Ursu (MDA)
WD 1. Özge Yilmaz / Ece Harac (TUR) 2. Nicole Arlia / Gaia 
Monfardini (ITA)
WS 1.Elena Zaharia (ROU) 2.Franziska Schreiner (GER)
XD 1. Luciana Mitrofan / Andrei Istrate (ROU) 2. Prithika Pavade 
/ Lilian Bardet (FRA)
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Suomen Pöytätennisliitto ja Kosken Kaiku järjestivät 13.–
17.6.2022 perinteisen Kosken kesäleirin junioreille. Leirille 
ilmoittautui 46 pelaajaa, joista muutama joutui jättäytymään 
lopulta pois. Edellinen kesäkuussa järjestetty kesäleiri oli 
vuonna 2019. Vuosina 2020 ja 2021 leiri jäi kokonaan väliin 
koronan takia. Viime vuonna tosin pienempi leiri saatiin ka-
saan lopulta elokuussa. Tänä vuonna mukana oli hyvä ryh-
mä pelaajia ja edustettuina useita seuroja ympäri Suomen. 
Leirin pääjärjestelyistä leirillä vastasi tuttuun ja varmaan tyy-
liin Taneli Keinonen. Tanelin työmäärä tämän leirin suhteen 
ennen leiriä, sen aikana ja myös sen jälkeen on aikamoinen. 
Paikan päällä jälleen työmäärän nähneenä ei voi kuin nos-
taa hattua Tanelille, jonka ansiota moni hyvin paikan päällä 
sujuva asia on.

Leirillä käytössä on KoKan kaikki pöydät, yhteensä 20. 
Suurin osa pöydistä on Liikuntahallissa ja loput Kosken Luki-
on salissa. Pelaajat ja valmentajat majoittuvat viikoksi koulun 
luokkiin. Kosken kunta ja koulu suhtatuvat leirin järjestä-
miseen myötämielisesti ja eivät vaadi tilojen käyttämisestä 
korvausta. Kunnalta leiriläiset saavat lainaksi myös esim. 
jalkapallot ja frisbee kiekot. Iltavalvonta sekä tilojen siivous 
kuuluu seuralle. KoKan vastuulla on myös leiripaitojen hank-
kiminen ja painattaminen, mikä ei aina ole kovin helppo 
homma. 

Leirillä valmentamassa olivat Samuli Soine, Johanna 
Kaimio, Vladimir Bril, Esko Heikkinen, Taneli Keinonen ja 
Teemu Oinas. Leiriläiset jaettiin kahteen ryhmään. Alasaliin 
suuntasi kerrallaan aina 28 pelaajaa ja loput harjoittelivat 
yläsalissa. Viikon aikana ryhmiä sekoitettiin hieman. Aamun 
harjoitus klo 9.00–11.30 sekä iltapäivän harjoitus klo 14.30–
17.00 olivat lajiharjoituksia, jotka kaikki aloitettiin asianmu-
kaisella juoksulämmittelyllä. Illalla klo 19.00–21.00 välillä 

KESÄLEIRI
ohjelmassa oli oheisharjoituksia. Aikainen herätys klo 7.00 
ei luonnollisesti ollut kaikkien suosiossa, mutta se mahdol-
listi pitkän kolmen tunnin tauon päivällä, jolloin pelaajilla oli 
aikaa tutustua paremmin toisiinsa. Lisäksi se myös rauhoitti 
iltaa niin että ainakin suurimmalle osalle myös maistuivat 
unet hiljaisuuden alkaessa.

Valmentajia kierrätettiin ylä- ja alasalin välillä eri vastuis-
sa. Jokainen oli vuorollaan vastuussa harjoituskuvioista ja 
pallolaatikkoharjoituksista. Eskon erikoistehtävä oli ohjata 
alasalissa omaa aina eri pelaajista koostunutta neljän pelaa-
jan pienryhmää. Alasalissa oli kaksi pallolaatikkopöytää ja 
yläsalissa yksi. Leirikilpailu oli poikkeuksellisesti ohjelmassa 
jo tiistaina. Muutokseen päädyttiin siksi, että kaikki jaksaisi-
vat antaa mahdollisimman paljon itsestään kilpailun aikana. 
Vuonna 2019 leirikilpailu oli perjantaina ja silloin liian mo-
ni oli jo ulosmitannut itsestään kaiken voiman ja energian. 
Leirikilpailun formaattia myös muutettiin. Pelaajat jaettiin 
neljään noin yhtä suureen ryhmään, jossa kaikki pelasivat 
kaikkia vastaan. Peleissä pelattiin ryhmäkoon mukaan aina 
joko neljä tai viisi erää, jokaisesta voitetusta erästä sai pis-
teen. Järjestelmä tuntui toimivan hyvin, pelien väliset tauot 
oli tasamittaisia, ja altavastaajia motivoi kiitettävästi yrittää 
saada jokaisessa erässä itselleen pistettä.

Perjantain ohjelmaan oli merkitty normaalia harjoitte-
lua, mutta Vladimir Brilin aloitteesta ohjelma muutettiin 
joukkuekilpailuksi. Pelaajat jaettiin tiistaisen kilpailun jär-
jestyksessä joukkueisiin, jossa kisan ykkönen sai joukkueka-
verikseen viimeisen. Tavoitteena oli, että parempi pelaaja 
ottaa huonomman pelaajan siipensä alle ja opastaisi pöy-
tätenniksen saloihin. Joukkuekilpailussa pelattiin ensin 
nelinpeli ja sen jälkeen ykköspelaajat ja kakkospelaajat 
kohtasivat toisensa. Luvassa oli näin myös kovia matseja 

kosken
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KESÄLEIRI
omantasoisia pelaajia vastaan.  joukkuekilpailu pelattiin 
paras kolmesta ottelusta ja lopputulos oli siis joko 3–0 tai 
2-1. Kilpailu pelattiin PKO (eesti) systeemillä, joka muuten 
aiheutti pelaajilta todella runsaan määrän ihmettelyä miten 
se oikein toimiikaan, ja miksi. Eipä muuta kuin pelaamaan 
Viroon, niin tämäkin järjestelmä tulee tutuksi. 

Perjantaisen joukkuekilpailun voittivat Pyry Siven ja Olli 
Koli. Toiseksi sijoittuivat Joonas Kokko ja Tea Stråhlman. Kol-
manneksi ylsivät Leonid Pullinen ja Konsta Leppänen. 

Leirin oheisohjelmassa oli maanantai-iltana suursuosioon 
noussut Samulin vetämä jalkapallo. Vaihtoehdoksi tarjottiin 
minitennistä ja arvokisoihin valittujen pelaajien osalta pa-
kollinen Eskon johtama lenkki Kosken pururadalla. Tiistaina 
leirikisan jälkeen pääohjelmana oli frisbeegolf, joka lopulta 
ei ollut niin suuri hitti kuin toisena vaihtoehtona ollut jalka-
pallo. Koripalloakin osa halusi pelata, ja myös sai pelata. 
Keskiviikkoillan ohjelmana oli vuonna 2007 syntyneille ja 
vanhemmille juoksulenkki/kisa uimarannalle ja saunomaan. 
Juoksukisan muuten klaarasi nimiinsä Leonid Pullinen loik-
kaamalla sen päätteeksi suoraan laiturin nokalta järveen. 
Nuoremmille tarjottiin autokyyti seuran aktiivien toimesta. 
Torstain iltaohjelma pidettiin visusti salassa loppuun asti. 
Johanna veti isossa salissa musiikin säestämänä aerobic / 
tanssi / tikapuuharjoituksen. Tämän jälkeen oli ohjelmassa 
vielä Vladimir Brilin syöttöklinikka ja Teemun deffukoulu, 
sekä tietysti vapaata pelaamista.

Junioreiden motivaatio harjoitteluun pysyi yllä varsin 
hyvin koko leirin ajan. Vammoja ei myöskään käytännössä 
juurikaan tullut, pientä vaivaa usean päivän normaalia kor-
keammasta fyysisestä aktiviteettikuormasta toki joillekin 
aiheutui, mutta kaikki pystyivät kuitenkin viemään leirin kun-
nialla loppuun asti. Ilahduttavaa oli se, että kaikki juniorit 

olivat selvästi tottuneet pallolaatikkoharjoitteluun. Seuroissa 
siis junioreilla on valmentajia, jotka sitä tekevät heille. Sekä 
ala- että yläryhmässä yksilölliset harjoitteet tehtiin poikkeuk-
setta niin hyvin kuin mahdollista.

Leirin suurin anti pöydällä tapahtuvien asioiden ulkopuo-
lella tapahtuu luonnollisesti junioreiden kesken sosiaalisten 
suhteiden kehittymisellä. Uusia tuttavuussuhteita syntyy 
yli seura- ja kaupunkirajojen. Leirin ruokahuollosta vastasi 
aamupalan, lounaan ja päivällisen osalta erittäin kiitettävästi 
paikallinen ravintola Kara. Lasten ja nuorten suosikkiruokia 
koko viikko alusta loppuun, tarjolla oli myös kasvisruokaa ja 
myös salaattipuolta oli tarjolla runsain mitoin.

Leirin jälkeen kaikki pelaajat saivat henkilökohtaisen kir-
jallisen palautteen. Leiristä lähetettiin osallistuneille myös 
palautekysely kesän 2019 leirin tapaan. Palaute oli pääosin 
hyvin positiivista, tässä avoimia palautteita tämän vuoden 
leiristä:

” Leiri on todella hauska ja monipuolinen eikä koko leiri 
ollut pelkää pöytätennistä”

” Enemmän muuta urheilua kuin pöytätennistä olisi 
kiva.”

” Leirillä oli tosi mukavaa ja olisi voinut olla toisenkin 
viikon.”

” Kiitos kivasta leiristä”

” Hyvä leiri!”

” Majoitus toimi hyvin olosuhteisiin nähden, paljon 
parempaa ei olisi mahdollista järjestää. Herätys 
7.30:neen.”

” Oli kivaa, kun sai paljon uusia kavereita.”

Kosken kesäleiri on tapahtuma, johon monen kausi päättyy, 
toivottavasti mahdollisimman moni kuitenkin myös harjoit-
telisi edes osittain läpi kesän. Pingis on kivaa, hyvässä poru-
kassa se on jopa jotain vielä enemmän.

Teksti:  
Teemu Oinas ja Tero Naumi

13.-17.6.2022



Jos Levi kiinnostaa,

Meillä on kolme isoa kohdetta, joissa 2–8 hengen  
tiloja kaikkine mukavuuksin. Sijainti lähellä  

rinteitä ja vain parisataa metriä Hullusta Porosta.

Tiedustelut: Sirkkatalot Oy, 
Jouko Manni, puh.0400 520 674 
tai jouko.manni@tasevalvonta.fi

ota yhteyttä.

Omanin sulttaanikunta on Arabimaailman van-
hin itsenäinen valtio, joka on modernisoitunut 
säilyttäen kuitenkin kulttuurilliset perinteensä. 
Veteraanien pöytätenniksen maailmanmes-
taruuskisat pelataan ensi vuonna Muscatissa. 
Ilmoittaudu mukaan turnausmatkalle!

MAJOITUS
Holiday Inn Muscat al Seeb ****

Kävelyetäisyys Muscatin keskustasta, 20 min ajo-
matka kisapaikasta. Holiday Inn on ksi kisajärjestä-
jän valitsemista hotelleista. Huoneissa ilmastointi, 
minibaari. Hotellissa uima-allas, kuntosali, ravintola 
anniskeluoikeuksin. 

PS. Norjan Euroopan mestaruuskisojen 
matkasuunnitelmat tulossa pian myös varattavaksi, 
ajankohta 25.6.–2.7.2023.  

MATKAN KOKONAISHINTA 
1 680 €/hlö, kun ryhmässä on min. 20 lähtijää
550 €/hlö 1h-huoneen lisämaksu

Kokonaishintaan sisältyy Qatar Airwaysin meno-
paluulento veroineen • 23 kg + 8 kg matkatavaraa •
majoitus 8 vrk jaetussa 2h-huoneessa aamiaisella •
lentokenttäkuljetukset Muscatissa • palvelu- ja 
toimistomaksut 

Kisamaksut 
Osanottomaksu 195 USD/kilpailija 
Osanottomaksu 65 USD/seuralainen  

Viisumi: Suomen kansalaiset tarvitsevat viisumin 
matkustaessaan Omaniin. Passin tulee olla voimassa 
6 kk matkan jälkeenkin. Viisumi haetaan itsenäisesti.

Muscat, Oman 
14.–22.1.2023

Veteran 
Table 
Tennis 

www.kontiki.fi
Vastuullinen 
matkanjärjestäjä 
on kotimainen 
Oy Kon-Tiki Tours Ltd. 

ILMOITTAUTUMISET 15.11. 
MENNESSÄ Kai Merimaa: 
kai.merimaa@pp.phnet.fi, 
puh. 0500 570 180
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OPT-86:n lyhyen tähtäimen 2022-2024 strategiassa on mainittu tavoitteena ammattivalmen-
tajan rekrytoiminen, ja että Oulusta tulee SPTL:n tunnustama Pohjois-Suomen harjoituskes-
kus. Ammattivalmentajan Vladimir Brilin olemme jo rekrytoineet, ja seuraavaksi keskitymme 
kehittämään harjoituskeskuksen toimintaa. Harjoituskeskus vaatii riittävästi harjoitustilaa ja 

väliaikaisia majoituspaikkoja sekä säännöllistä ammattivalmennusta. Tavoitteenamme on palvella koko 
Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin harjoitus- ja kilpailutoimintaa, pitkänmatkalaisia unohtamatta. Ouluun 
pääsee näppärästi ja edullisesti junalla. Juna tuo keskustaan, josta pääsee bussikyydillä suoraan hallin 
etuovelle. 

Hallilla vierailleet ovat huomanneet että majoituspaikkoja meillä on, mutta niitä on nykyisellään 
niukasti. Tämä muuttuu lokakuun aikana kun siirrämme kuntosalin paikan hallilla nykyiseen erilliseen 
robottihuoneeseen, ja nykyinen kuntosali pyhitetään majoituskäyttöön. Varustamme nämä huoneet ma-
joituspaikoilla ja sisustamme sitä viihtyisämmäksi. Hallilta löytyy jatkossa väliaikaista majoitustilaa isom-
piakin ryhmiä varten. Majoitushuoneita tulee olemaan kolme, joilla on yhteinen sosiaalitila oleskeluun ja 
keittiö jossa on asianmukaiset ruoanlaitto mahdollisuudet ja ruokailutilat. Erilliset huoneet mahdollista-
vat yksityisyyden joka on monille myös tärkeää.

OPT-86 tulee panostamaan leiritoimintaan Ratamotien hallilla. Aloitamme syyslomaviikoilla 42 ja 43, 
jolloin järjestämme hallilla arkipäivisin leiritoimintaa. Seuraavan isomman leirin toteutamme joulun ja 
loppiaisen aikaan, jolloin toivotamme kaikki pelaajat läheltä ja kaukaa Ouluun harjoittelemaan yhdessä. 
Ouluun voi muutenkin tulla milloin tahansa harjoittelemaan, vaikka ohikulkumatkalla. Normaalina arkena 
hallillamme pyörivät valmennetut harjoitukset non-stop klo 16.00 - 20.30. Leiriviikkoina harjoituksia on 
myös aikaisemmin. Voimme räätälöidä jokaiselle kävijälle henkilökohtaisen harjoitus- ja majoituspaketin. 
Olkaa yhteydessä sähköpostitse oulunpoytatennis@gmail.com niin katsotaan yhdessä miten voimme 
palvella. Valmennus onnistuu joko isommissa ryhmissä tai jopa yksityistunneilla.

Hallin normaali arkitoiminta pyörii rutiinilla siten että otamme aina huomioon niin satunnaiset kerta-
kävijät, seuran vakituiset aikuispelaajat, kaupungin tukemat ilmaisvuoropelaajat ja valmennetut juniorit 
aloittelijatasolta aina edistyneisiin pelaajiin. Kaikille löytyy aina pöytiä. Hallin tarjoama 16 pöydän kapasi-
teetti robottipöytineen ei lopu helposti kesken. Hallin kuntosali on myös varsin hyvin varusteltu ja pyrim-
me päivittämään sitä jatkuvasti. Oheisharjoittelu on tärkeä osa kehittymistä pöytätenniksen pelaajana.

Hallin läheisyydestä löytyy kaikki tarpeellinen. Ravintola Tarantella sijaitsee vain 200 metrin päässä 
josta saa arkisin mm. lounasta seisovasta pöydästä. Ostoskeskus sijaitsee 800 metrin päässä ja sinne kä-
velee alle kymmenessä minuutissa. Hallilta löytyy myös polkupyöriä lainattavaksi, joilla pääsee käymään 
vaikka Oulun Ideaparkissa 2 kilometrin päässä reilussa viidessä minuutissa.

Kaiken keskiössä on kuitenkin Ratamotiellä treeniolosuhteet ja valmennus. Meillä pelaaminen onnis-
tuu 24/7 ja tarjolla on osaavaa valmennusta joka arkipäivä. Tätä kombinaatiota ei helposti muualta löydä.

Teemu Oinas

OPT-86 Ratamotien  
pöytätennishallin harjoituskeskus
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Kolmen vuoden tauon jälkeen 
Suomessa järjestettiin kansainväli-
set parapöytätenniskilpailut, ITTF 
Finland Para Open, 9.-11. syyskuuta 
2022 Pajulahden urheiluopistolla. 
Syksyiset puitteet, aurinkopaiste 
päivisin ja kuun loisto öisin hem-
motteli 134 pelaajaa 28 eri maasta. 
Pajulahti soveltuu kilpailuille mai-
niosti kompaktina kisakeskuksena, 
jossa kilpailut, harjoitukset ja majoi-
tus on integroitu hyvin yhteen es-
teettömässä ympäristössä.

Suomen ja myöhemmin Krei-
kassa järjestettävät kilpailut toimivat 
viimeisinä valmistavina eurooppa-

laisina kilpailuina 6.-12. marraskuuta 
2022 Espanjan Gradanassa pelatta-
ville maailmanmestaruuskilpailuille. 
Kisoihin matkaaville ykkösluokan 
Aino Tapolalle (maailmanlistan 
kakkonen) ja Timo Natuselle (maa-
ilmanlistan neljästoista) yhdessä 
erinomaisen valmennustiimin Martti 
Autio, Iivari Hartikainen ja Hannu 
Sihvo kanssa, kisat palvelivat hyvin 
valmistautumista kohti kauden pää-
tapahtumaa. 

Ainon luokassa W1 jouduttiin 
osanottajien vähyyden takia yhdis-
tämään pyörätuoliluokkia ja Aino 

ParaPöytätenniskilPailut
 ITTF Finland Para Open, 9.-11. syyskuuta 2022

pääsikin uuteen tilanteeseen kohtaamaan lievem-
pien vammaluokkien pelaajia luokista 4 ja 5. Ai-
no eteni upeasti aina välieriin asti, jossa oli hyvin 
lähellä yllättää viitosluokan moninkertaisen arvo-
kisamitalistin, Ruotsin Ingela Lundbäckin. Timon 
M1 luokassa avauspeli toi voiton maailmanlistan 
seiskasta, Korean Park Sung Joosta. Myös Timo 
eteni välieriin, mutta hävisi niukasti Rio de Janeiron 
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paralympiakultamitalisti Englannin 
Robert Davisille.

Aaro Mäkelä M6 luokassa tais-
teli kovatasoisessa poolissa, jos-
sa saaliiksi jäi niukkoja tappioita. 
Erityisesti yksi erävoitto ja tiukka 
taistelu tuoreesta Tokion para-
lympiamitalistista, Englannin Paul 
Karabardakista osoitti edistymistä. 
Nyt täysi-ikäseksi tultuaan Aaro 
sai kansainvälisessä uudelleen-
luokittelussa luokan M6 pysyväksi. 
Kokenut Markku Manner taisteli 
yhden voiton M6 luokassa omassa 
poolissaan. Markku on monikertai-
nen arvokisakävijä, jonka kirkkain 
saavutus on 1980-luvun lopun 
Euroopan mestaruuskilpailujen 
pronssimitali. Suomalaisten viides 
pelaaja Timo Averjanov keräsi ko-
kemuksia kansainvälisistä otteluista 
luokassa M11.  

Lauantai-iltapäivällä ja sunnun-
taina pelattiin nelinpelejä. Aino 
Tapola ja Etelä-Korean Jung Young 
A voittivat naisten nelinpelin WD10 
ja Timo Natunen ylsi miesten 
MD4-luokassa Englannin Andrew 
Guyn kanssa pronssimitaleihin. 
Timo Averjanov otti MD22 luokas-
sa yhdessä Ruotsin Karl Hanssonin 
kanssa sekä XD22 luokassa Puolan 
Ewa Cychowskan kanssa yhdet 
voitot.  

Kisakonsepti varmistetaan kan-
sainvälisen pöytätenniksen katto-
järjestön ITTF:n avainhenkilöiden 
osallistumisella. Suuri kiitos näiden-
kin kisojen onnistumisesta kuuluu 
pyyteettömille vapaaehtoisille ja 
kokeneille kisa- ja tapahtumajärjes-
täjille.

Toivottavasti nyt jo toisten 
onnistuneiden ITFF Finland Para 
Open kilpailujen jälkeen kisat saisi-
vat pysyvän vakaan paikan kansain-
välisen parapöytätennismaailman 
kalentereihin vuosittain.

J-P Mäkelä



Kesä-heinäkuun vaihteessa Pajulahdessa pelattu 
European Para Youth Games eli Euroopan nuorten 
paraurheilijoiden kahdeksan lajin kisat oli menes-

tys ainakin kisaisännälle Liikuntakeskus Pajulahdelle. 
Pajulahteen kokoontui noin 450 alle 23-vuotiasta pa-
raurheilijaa, joista pöytätennispelaajia lähes 70.

EPYGissä pelattiin kaksinpelit ja joukkuekisa, johon oli 
mahdollista osallistua myös sekajoukkuein. Pelaajat ja 
kisaorganisaatio tekivät pyöreitä 12 tunnin työpäiviä 
torstaista lauantaihin, eikä paljon pienemmällä selvitty 
päätöspäivänä sunnuntainakaan.

Suomalaisittain iloisinta oli liiton 17-vuotiaan ”tilas-
topäällikön” Aaro Mäkelän pronssi M6-luokan kak-
sinpelissä ja toinen samanvärinen mitali islantilaisen 
Bjorgving Olafssonin (M7) kanssa joukkuekisassa.

– Melkein kaikki tiukat kamppailut kääntyivät voitoksi ja 
nousin pari kertaa aika pahasta tilanteesta. Olen tyyty-
väinen, mutta vielä pitää harjoitella, jotta pääsen lähem-
mäksi luokkani kärkipelaajia, Aaro arvioi suorituksiaan.

Pajulahti on paraurheilun olympiavalmennuskeskus 
Suomessa, joten tilojen esteettömyys on erinomaisella 

ePYG oli menestys
tasolla. Ruoka on jokaisen mielestä maittavaa ja kaikki 
palvelut ovat keskeisesti yhdellä alueella. Niinpä on 
ymmärrettävää, että osanottajat ja taustavoimat olivat 
tapahtumaan tyytyväisiä.

  – Olen ymmärtänyt, että saamamme palaute on ollut 
erinomaista. Esimerkiksi Italiassa kisan saama huo-
mio oli merkittävä. Voi hyvin olla, että haemme kisaa 
kolmannenkin kerran. Taloudellisestikin menemme 
ainakin jonkin verran plussalle, Pajulahden toimitus-
johtaja Mikko Levola arvioi.

Pajulahti järjesti vastaavan kisan edellisen kerran 2019. 
Välissä oli koronavuosia, ja seuraavan kisan järjestä-
minen olisi edessä 2024. Nyt ajankohtaan sattui kesän 
lämpimin viikko, ja osanottajat saivat päivittäin nauttia 
jopa yli 30 asteen helteistä.

Helteessä hikoili Sonja Grefbergin, Taneli Keinosen, 
Asko Rasisen, Mika Räsäsen ja allekirjoittaneen ohella 
aktiivinen joukko vapaaehtoisia pingisihmisiä useam-
masta seurasta. 

Kiitos kaikille heille.

Esko Heikkinen 
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4. Paina ”Tykkää”, ”Seuraa” tai ”Tilaa”.
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Rakkaan ystävämme Thorvald Axel ”Puppeli” Rundber-
gin pallot on lopullisesti pelattu. Hän menehtyi pitkän, 98 
vuotta kestäneen elämänsä päätteeksi kesäkuussa. Pingis-
urakin kesti hyvinkin 70 vuotta.

Tärkeimpiä asioita hänen elämässään oli pöytäten-
niksen harrastaminen ja myös mailojen rakentelu. Puppeli 
neuvoi ja auttoi tosi monia pelaajia mailojen ja kumien 
valinnassa ja rakentelussa. Hänen maila-arsenaalinsa van-
hemmiten oli lievästi sanottuna moninainen ja ”spöijan” ja 
”spongen” sai kuulla melkein jokainen suomalaispelaaja.

Thorvald oli ”Puppeli” koko ikänsä, sillä hän sai sen 
hellyttelynimekseen jo pikkuvauvana. Voisiko olla Suomen 
pisimpään säilynyt lempinimi? Hän aloitti pöytätenniksen 
pikkupoikana asuessaan Kruunuhaassa. Pingistä pelattiin 
1930-luvun lopulla KFUM:n kerhohuoneessa Liisankadul-
la, mutta jo sitä ennen Puppeli hankki jostakin itse pöytäle-
vyn ja pystytti sen asuintalonsa porttikäytävään. 

Kristikan kerhohuoneesta seuraava askel oli BK:n 
harjoitukset Ratakadun kansakoulussa. Puppelin astuessa 
saliin siellä iski palloa jo toinen tuleva tunnettu pingismies 
Erik Bifeldt. Tom Kiias tapasi Puppelin Firmaliigan otte-
luissa ja Puppeli kysyi pian, haluaisiko tämä tulla Helsingin 
Puhelinyhdistyksen joukkueeseen. Puppeli järjesteli myös 
muita pelaajia vahvistamaan ykkösjoukkuetta, kuten Peter 
Eklundin, Arto Vuorisen ja Jouko Nuoliojan.

Puppelia ei juuri kukaan muista nähneen koskaan vi-
haisena, huonotuulisena tai raivoavana huonosti kulkevan 
pelin takia. Hän oli aina positiivinen ja iloinen. Hauskana 
yksityiskohtana jokainen Puppelin kanssa jutellut muistaa 
varmasti hänen tapansa tulla puhumaan lähelle kasvoja.

Puppeli oli ensin aviossa Helge Sundqvistin sisaren Et-
helin kanssa ja toimi myös lopulta tämän omaishoitajana. 
Ethelin tavoin erittäin herttaisen ja huolehtivaisen Rauhan 
hän tapasi tämän jälkeen Kampin Palvelukeskuksen tans-
seissa ja myös Rauhan hän saattoi pallonpomppuiseen 
avioliiton satamaan, ollessaan 85-vuotias. Rauha on kou-
lutukseltaan sairaanhoitaja ja hän huolehti Axelista, kuten 
hän Puppelia halusi kutsua, lähes loppuun asti.

Puppeli kiersi aktiivisesti monia veteraanien EM- ja 
MM-kisoja. Saaliina oli mm. kolme veteraanien MM-mita-
lia nelinpelistä. Kotoisilla kentillä hän oli jo vuonna 1951 
miesten kaksinpelin SM-finaalissa. Voiton vei kuitenkin 
Berndt Kajetski. Vuonna 1949 Puppeli kuului Suomen 
PM-kisajoukkueeseen.

Puppeli ja Turun Pallo-Kotkien Timo Aalto pelasivat 
vuoden 1961 SM-kisoissa yhden historian tasaisimmista 
otteluista. Ratkaisuerää oli pelattu 10 minuuttia ja tilanne 

oli 0-0. Sen jälkeen pelattiin viiden minuutin lisäaika, jonka 
Puppeli voitti 4,5 minuutin kohdalla 1-0.

Kiinan veteraanien MM-kisoissa 2010 monelle jäi 
mieleen Puppelin katoaminen Kiinan muurilla. Porukka 
tuli bussilla muurin turistialueelle ja osa pelureista lähti 
kapuamaan muuria ylös 30 asteen helteessä, osa jäi park-
kipaikan tuntumassa olevalle alueelle, jossa oli erilaisia 
palveluita. Sovitun parin tunnin oleskelun jälkeen kokoon-
nuttiin takaisinlähtöä varten, mutta Puppelia ei näkynyt 
missään. Lopulta päätettiin pyytää apua paikallisilta. Tilan-
ne johti siihen, että koko alueen henkilökunta hälytettiin 
etsimään pienikokoista suomalaista veteraanipelaajaa. 
Noin tunnin kuluttua saapui luoksemme pakettiauto, jonka 
sisältä tuli iloinen suomalainen veteraanipelaaja. Aplodit 
olivat hurjat. Mies oli löytynyt aivan eri suunnassa olevalta 
parkkipaikalta.

Kiinan reissun jälkeen hänelle tuli verkkokalvon rap-
peuma silmiin ja pelaaminen jäi pallottelun tasolle, kun-
nes aika pian sekin kävi mahdottomaksi. BK:n porukka 
Erik Bifeldt, Tom Kiias ja Erkki Reinikainen kävi onnitte-
lemassa häntä 95-vuotispäivillä Pasilassa, jossa hän asui 
Rauhan kanssa. Axel oli silloin jo aika huonossa vedossa ja 
selvää oli, että Puppeli tapasi tuolloin pingisväkeä viimeis-
tä kertaa. 

Peter Eklund muistelee vielä, kuinka nykyinen MBF eli 
silloinen TIFG perustettiin 1962. Christer Leidenius, Ro-
bert Ådahl, Asko Sarkola, Leo Juden, Peter Eklund jne) 
jotka harjoittelivat ensin Meilahden kirkon seurakuntati-
loissa ja sen jälkeen Olympiastadionin pingishalleissa. Po-
jat osallistuivat ensimmäisen kerran SM-kilpailuihin 1963 
Helsingin Gloria-hallissa ja tutustuivat hyvään plokkariin 
nimeltä Thorvald Rundberg. 

”Pätkä” Pentti Tuominen toi maahan Butterflyn ku-
meja ja Puppelin kanssa harjoiteltiin lyömään uutta ”top 
spin”-lyöntiä, jolla murrettiin sen ajan parhaita puolus-
tuspelaajia, kuten Pentti Kunnas, Pentti Tuominen ja Kari 
Kataja. Uudet kumit saatiin Pätkältä Puppelin suosituksen 
pohjalta.

Päivätöissään HPY:llä Puppeli oli ensin relesäätäjä ja 
ajoi sitten firman autoa välillä Pitäjänmäki-Korkeavuoren-
katu ja tarjosi monille kyytiä niin harjoituksiin kuin muual-
lekin. Puppeli halusi aina auttaa. Omassa käytössään 
hänellä oli erittäin hieno vanha Opel Rekord, joka lopulta 
päätyi museoitavaksi huomattavan siistikuntoisena.

Lepää rauhassa ”miljoonien pallojen mies”!

Peter Eklund, Tom Kiias, Erkki Reinikainen ja Esko Heikkinen

”Puppeli” Rundberg 
18.11.1924 – 2.6.2022
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Ensimmäiset kansalliset kisani oli maaliskuussa pidetty Chi-
nese New Year Open, jossa voitin luokan 1900. Parhaan me-
nestykseni saavutin huhtikuussa Rialto Spring Open -kisoissa, 
joissa voitin kolme luokkaa: 1900, 2000 ja 2200. Toukokuussa 
pelatuissa City of Rialto -kisoissa selvitin tieni miesten kak-
sinpeliin semifinaaliin, jossa vastaan asettui entinen Unkarin 
maajoukkuepelaaja Attila Malek, rating 2465. Malek oli ai-
koinaan kilpailumatkalla loikannut Yhdysvaltoihin, jossa nyt 
työskenteli vakuutusasiamiehenä. Lisäksi hän kävi voittamassa 
kansallisten kisojen pääluokan palkintorahoja, joita siihen ai-
kaan jaettiin 300-500 dollaria, kisasta riippuen. Voittajaksi hän 
Rialtossakin päätyi.

Menestykseni ansiosta nousi vuosina 1987-88 saavutettu 
rating 1786 jopa niin ylös, kuin 2129.  Sain kuitenkin pelata 
kesäkuun Yhdysvaltojen avoimissa alemmissa luokissa, sillä 
kisoihin ilmoittauduttiin maaliskuun ratingin perusteella. On-
nekseni kisat pelattiin lähellä, Anaheimin messukeskuksessa, 
joka sijaitsi aivan Disneylandin vieressä. 

Kisat olivat tyypilliset amerikkalaiset kisat: Pöytiä oli lä-
hes sata kappaletta, mutta sosiaalitiloja ei ensinkään. Ottelut 
pelattiin suurimmaksi 
osaksi ilman tuoma-
reita. Luokkia oli kuten 
tavallisissa kisoissa, 
mutta maailman hui-
puille oli lisäksi tarjolla 
kaksimiehinen joukkue-
kilpailu. Sen finaalissa 
kohtasivat Kiina ja yllät-
täjämaa Iso-Britannia. 
Ratkaisuottelussa Kii-
nan Kong Linghui teki 
selvää jälkeä Iso-Britan-
nian Matthew Syedista. 
Kotiin palattuani kerroin 
kokemuksestani ottelun 
katsojana ja totesin, et-
tä Kong tulee olemaan 
Kiinan seuraava huip-
pupelaaja. Näin tulikin 
käymään.

Osallistuin kisoissa 
kuuteen eri luokkaan 
neljänä eri päivänä. 
Pääluokkani 1900 pelattiin perjantaina. Aloitin pelaamisen 
aamulla klo yhdeksän, jolloin ohjelmassa oli luokan 2200 al-
kupooli. Tuloksena yksi voitto, yksi häviö ja yksi w.o. Pooleista 

Yhdysvaltojen avoimissa
En tiedä kuinka moni suomalainen 
pöytätenniksen pelaaja on osallistunut 
Yhdysvaltojen avoimiin mestaruuskisoihin, 
mutta minulla oli siihen mahdollisuus kesällä 
1994. Asuin siihen aikaan Kalifornian osavaltiossa 
West Covinan kaupungissa. Löysin tieni West 
Covina TTC:n pelipaikalle helmikuussa ja aloin 
käydä salilla kolme kertaa viikossa.

pääsi jatkoon vain voittaja, joten tieni päättyi siihen. Näin oli 
käynyt myös edellisenä päivänä luokissa 2000 ja 2200. Sitten 
alkoi luokka 1900. Voitin alkupoolissani kaikki kolme vastusta-
jaa ja selviydyin cup-kierroksille. Kisojen aikataulu venyi, joten 
jatko-otteluja tuli varsin verkkaiseen tahtiin. Iltaan mennessä 
olin voittanut kolme cup-ottelua ja selvinnyt kahdeksan par-
haan joukkoon. 

Kvartassa vastaani asettui tuttu pelaaja, unkarilaistaustai-
nen Frank Remenyi. Olin voittanut hänet kevään aikana kah-
desti; ensin maaliskuussa Chinese New Year Open -kisassa 
ja sen jälkeen huhtikuussa Thousand Oaks -kisassa. Remenyi 
ei ottanut tappioitaan kovin hyvin. Kun olin voitetun ottelun 
jälkeen todennut, että mehän olemme kaukaisia sukulaisia, 
vastasi hän äkäisesti, että sukulaiset eivät häntä voita. Ilmassa 
oli siis revanssin makua. Ottelumme sijoitettiin jostain syystä 
aivan messukeskuksen laidalla sijaitsevalle pöydälle. Seinän 
takana sijaitsi Disneyland. Ottelumme alkoi hieman ennen 
iltayhdeksää, jossa vaiheessa olin viettänyt messukeskukses-
sa noin 12 tuntia. Tasan klo 21 alkoi seinän takana paukkua. 
Tajusimme nopeasti, että siellä alkoi Disneylandin jokailtainen 
ilotulitus. Meidän oli pakko keskeyttää ottelu, kunnes ilotuli-
tus päättyi. Siinä vaiheessa ottelu oli edennyt jo kolmanteen 
erään, jonka harmikseni Remenyi voitti. Niin minulta livahti Yh-
dysvaltojen avointen 1900-luokan palkintosija ja kokonaiset 
50 dollaria palkintorahoina. Remenyi selviytyi lopulta finaaliin 
saakka, jossa hän kohtasi parempansa, saksalaisen nuoren 
opiskelijan, joka sai palkintorahoina 150 dollaria. Remenyi sai 
tyytyä 125:een dollariin.

Varsinaisten ottelujen lisäksi mieleen jäi hienoja koke-
muksia, kuten osallistuminen kisojen bankettiin, jo mainit-
semani joukkuekisan loppuottelu, sekä Jörgen Perssonin 
kohtaaminen hallin käytävällä. Lisäksi onnistuin voittamaan 
pingisrobotin, josta palkinnoksi sain T-paidan. Törmäsin myös 
Göteborgin MM-kisoissa 1993 tapaamaani Chilen maajouk-
kuepelaajaan, jonka kanssa olimme kierrelleet Göteborgin 
yöelämässä. Maailma on pieni ja pöytätennispiirit vielä pie-
nempiä.

Juha Suotmaa

Yhdysvaltojen avointen 1994 
ohjelmalehtinen.

Palkintopokaaleja Yhdysvalloista vuosilta 1987-88 ja 1994.



Väriä peliin - Victasin 
uutuustuotteet palvelevasta 

Pingiskeskuksesta

🏓🏓 🏓🏓
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Pari vuotta sitten perustettu Pöytätennisrahasto on jakanut ensimmäiset 
apurahansa. Liittohallitus vahvisti toukokuun lopulla, että historialliset 
ensimmäiset apurahansaajat ovat Alex Naumi (1 000 €), Sam Khosravi, 
Luka Oinas ja Aleksi Räsänen (700 € kukin).

Pöytätennisrahasto onnittelee stipendiaattejaan ja toteaa, että seuraavan 
kerran mahdollisuutta apurahojen jakoon tutkaillaan alkuvuodesta. 
Sijoitustuotot eivät tällä hetkellä ole kovimmasta päästä, joten 
jakomahdollisuuksiin on suhtauduttava varovaisesti. 

Esko Heikkinen

Pöytätennisrahaston  
ensimmäiset apurahat

Jouko Manni otti yhteyttä. 
Asiana oli juuri valmistu-
massa oleva Turun tori, jota 
monet ovat pitäneet ihan 
kamalana ja kalliina hank-
keena. Pöytätennisväki ei 
kuitenkaan voi kuin yllättyä 
positiivisesti, sillä uudelle 
torille on ilmestynyt ulko-
pingispöytä.
 
TuKa aikoo kuulemma hyö-
dyntää sitä lajimarkkinoin-
nissa. Ei muuta kuin onnea 
hankkeeseen ja terveiset 
muillekin kaupungeille: ot-
takaa tässä asiassa Turusta 
mallia.
 
Esko Heikkinen

Terveisiä Turusta



Esko Heikkinen, puheenjohtaja
050 62532, esko.heikkinen@sptl.fi

Sonja Grefberg, varapuheenjohtaja
040 556 6179, sonja.grefberg@kolumbus.fi

varsinaiset jäsenet:

Kimmo Arenius
040 727 2261, kimmo.arenius@gmail.com

Tero Naumi
040 823 9895, teromi10@hotmail.fi

Kimmo Pihkala
040 709 4781, kimmo.pihkala@iki.fi

Pasi Valasti
050 388 4306, pasi.valasti@sok.fi

Jyrki Nummenmaa
040 5277 999, jyrki.nummenmaa@gmail.com

Matti Kurvinen
040 504 7845, matti.kurvinen@saunalahti.fi

Teemu Oinas
050 485 8200, teemu.oinas@gmail.com

Hannu Sihvo
040 718 6360, hannusihvo57@gmail.com

Hallitus

Valimotie 10, 00380 Helsinki 
info@sptl.fi

Toimihenkilöt: 
Mika Räsänen
040 594 3043, mika.rasanen@sptl.fi

Taneli Keinonen
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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1 Olah Benedek   SeSi 2615
2 Naumi Alex   KoKa 2489
3 Räsänen Mika   PT Espoo 2412
4 Soine Samuli   TIP-70 2403
5 Kontala Aki   PT 75 2348
6 Khosravi Sam   KoKa 2337
7 O’Connor Miikka   PT 75 2313
8 Pihkala Arttu   PT Espoo 2308
9 Tennilä Otto   PT 75 2306
10 Autio Riku   KoKa 2280
11 Räsänen Aleksi   PT Espoo 2277
12 Soine Toni   PT Espoo 2275

Mj 13
1 Oinas Luka   OPT-86 1682
2 Koivumäki Jimi   TIP-70 1656
3 Sammalkorpi Sisu   MBF 1272

Mj 15
1 Lehtola Lassi   PT Espoo 2091
2 Viherlaiho Leon   PT Espoo 1827
3 Ikola Jesse   KoKu 1718

Mj 18
1 Khosravi Sam   KoKa 2337
2 Räsänen Aleksi   PT Espoo 2277
3 Vesalainen Rasmus   KoKa 2138

naiset
1 Donner Marina   HIK Pingis 2145
2 Kirichenko Anna   PT Espoo 2079
3 Girlea Maria   TIP-70 2052
4 Oksanen Jannika   PT 75 2016
5 Betz Ramona   LiPi 2013
6 Luo Yumo   TIP-70 2007
7 Titievskaja Aleksandra  PT Espoo 1937
8 Rissanen Elli   MBF 1907
9 Kellow Ella   OPT-86 1846
10 Eriksson Pihla   MBF 1838
11 Titievskaja Larisa   Ei seuraa 1763
 12 Kirichenko Svetlana   PT Espoo 1723

nj 13
1 Kellow Mia   TIP-70 1202
2 Stråhlman Tea   PT Espoo 1006
3 Enriquez Jaimielee   TIP-70 816

nj 15
1 Yang Yixin   PT Espoo 1457
2 Kellow Mia   TIP-70 1202
3 Ylinen Sonja   PT Espoo 1174

nj 18
1 Girlea Maria   TIP-70 2052
2 Titievskaja Aleksandra  PT Espoo 1937
3 Kellow Ella   OPT-86 1846

rating järjestys (25.9.2022)

Pöytätennisrahaston  
ensimmäiset apurahat




