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Pöytätenniksen SM-sarja palasi koronatauolta Ruskeasuon hallilla pelatussa kauden 2020/2021 
avausturnauksella. TIP-70:n ykkösjoukkue PT Vantaa ja PT-Helsinki selvittivät avauskierroksen 
ilman pistemenetyksiä. Sarjan kärkeen etukäteen ennakoidut joukkueet PT 75 ja PT Espoo 
selvittivät turnauksen yhdellä pistemenetyksellä. KoKa klaarasi kaksi sarjapistettä plakkariinsa. 
Nollakerhossa turnauksen jälkeen ovat vielä OPT-86, TIP-70 ja PT Tapiola.

1. kierros:
PT 75 – PT Tapiola 5-0
PT Espoo – KoKa 4-3
PT-Helsinki – OPT-86 5-2
PT Vantaa – TIP-70 5-1

2. kierros:
KoKa – PT 75 3-4
PT Tapiola – PT Espoo 1-5
TIP-70 – PT-Helsinki 2-5
OPT-86 – PT Vantaa 2-5

Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:

PT Vantaa (Samuli Soine)

Täydet pisteet kotiin ja sarjataulukon kärjessä, joten onnistunut kierros joukkueeltamme. Järjestelyt 
sujuivat hyvin ja omat laarit tekevät pelaamisesta mukavampaa.

TIP-70 (Marek Viskman)

Yksittäisistä voitoista huolimatta ei pisteitä avausturnauksesta. Seuraavan turnauksen tavoitteena 
avata pistetili. Toivottavasti myös joukkueemme loput pelaajat pääsevät seuraaviin kierroksiin 
mukaan pelaamaan.

PT-Helsinki (Terho Pitkänen)

PT-Helsinki on tyytyväinen kahteen sarjavoittoon. Iso kiitos kahdelle meidän virolaiselle pelaajalle  
Oskarille ja Lusinille, että kahdestaan pystyivät ottamaan tarvittavat voitot ja tuomaan kuusi 
pistettä. Meidän kolmas pelaaja (varamies) ei ollut vireessä, eikä pystynyt voittoihin.  Kiitos � �
myös vastustajille hyvästä ja reilusta pelistä ja joustamisesta, että pojat kerkesivät 16.30 laivaan.

PT Espoo (Toni Soine)

5 pistettä 6:sta mahdollisesta oli hyvä startti kaudelle. Varsinkin 4-3 voitto KoKa:sta oli hieno, sillä 
Alex Naumin kanssa koskelaiset kamppailevat vahvasti pääsystä lopputurnaukseen.

PT Tapiola (Mika Räsänen)

Joukkue kohtasi kaksi sarjan ennakkosuosikkeihin kuuluvaa joukkuetta, eikä pisteitä kierrokselta 
tippunut. Artun lisäksi muutkin nuoret pelaajat osoittivat hetkittäin pystyvänsä haastamaan maan 
kärkipään pelaajia, mutta otteet eivät vielä ole riittävän tasaisia näiden otteluiden voittamiseen. Kun
pelaajat saavat lisää pelejä alle, alkaa voittoja ja pisteitä tulla.



OPT-86 (Tuomas Perkkiö)

Ilman ykkösmiestä lähdettiin haastamaan ja jäätiin harmittavan lähelle molemmissa otteluissa 
pistettä. Nelinpelissä jäätiin matsipallon päähän PT Helsinkiä vastaan. Ensimmäistä SM-kautta 
pelaava Juhana Tuuttila otti hienosti kaksi voittoa. Rusa toimii aina, mutta viime aikoina on 
ihmetyttänyt, että halli on todella lämmin ennen kuin yhtään palloa on edes lyöty. Kylmää ilmaa 
alkoi puskemaan vasta iltapäivällä. Oli mukavaa nähdä etelän pingiskasvoja tauon jälkeen. Sekin 
tuli todettua, että olisi mukava pelata sunnuntainakin eli tuplakierros. Se myös nostaisi hiukan 
pelien tasoa. Meillä menee joka tapauksessa koko viikonloppu. 

PT 75 (Patrik Rissanen)

Voitot PT Tapiolasta ja KoKa:sta sekä 5 pistettä mukaan. Vahva aloitus joukkueelta, olemme 
tyytyväisiä. Nähdään jälleen marraskuussa.

KoKa (Riku Autio)

Turnaus ei mennyt meidän osalta aivan putkeen, vaan tuloksena oli harmilliset kaksi tiukkaa 3-4 
tappiota. Kaksi pistettä on kuitenkin nollaa parempi, ja pisteiden valossa tämän kauden avaus sujui 
edellistä kautta paremmin.

Sarjataulukko, otteluohjelma, tulokset ja tilastot: https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20

Seuraava turnaus pelataan lauantaina 21.11.2020 Helsingissä.
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