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SM-sarja kutistui ennen tätä turnausta seitsemän joukkueen sarjaksi kun TuKa ilmoitti jo hyvissä 
ajoin ennen turnausta ettei pysty miehistö-ongelmien vuoksi sarjaa jatkamaan. Lähellä oli vielä 
suurempikin kutistuminen kun PT Tapiola ilmoitti allekirjoittaneelle aamulla myöhästyneensä 
lentokoneesta. Pienellä luovuudella ja muutamilla puhelinsoitoilla selvisi että sarjapäivä olisi 
pelattavissa suhteellisen pienillä muutoksilla läpi joten niin tehtiin. Päivä aloitettiin 
poikkeuksellisesti kierroksella 7. jonka jälkeen pelattiin kierros 6. PT Tapiolan peli TIP-70:a 
vastaan päästiin aloittamaan vajaan tunnin myöhässä.

Itse otteluissa ei suurempia yllätyksiä nähty. PT-Helsinki marssitti viimein venäläisvahvistuksensa 
Aleksander Stetsenkon paikalle mutta KoKa, ja etenkin Alex Naumi oli eri mieltä siitä kenen 
harteille sarjan parhaan pelaajan viittaa asetellaan. KoKalle 4-3 voitto PT-Helsingistä ja Naumille 3-
0 niskalenkki Stetsenkosta kevään mahdollisia mitalipelejä ajatellen. Tasaisuus leimasi muita 
otteluita. Vain kahdessa ei nähty nelinpeliä ja niissäkin se oli äärimmäisen lähellä.

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

7. kierros
PT-Helsinki – PT Espoo 5-2
PT 75 – OPT-86 3-4
KoKa – TIP-70 4-3

8. kierros
PT Tapiola – PT 75 1-5
TIP-70 – PT Espoo 4-3
KoKa – PT-Helsinki 4-3

Joukkueiden kapteenien kommentit turnauksesta:

PT Tapiola (Mika Räsänen)

Päivä alkoi synkästi kun joukkue jäi aamun koneesta. Päivä ei parantunut pelipaikalla kun sinne 
vihdoin päästiin, muutama tiukka peli kääntyi vastustajille ja pistesaldo pyöreä nolla. Järjestäjille ja 
muille joukkueille kiitos joustavasta toiminnasta päivän pelien osalta.

OPT-86 (Tuomas Perkkiö)

Hyvä turnaus ja isot pelitilat mahdollisti hienoja palloja. Kaksi peliä, joista voitto ja tappio. 
Enempään ei olisi ollut tänään saumaa, mutta täysi 3 pisteen potti jäi piippuun, joka vähän 
harmittaa. Kaikilta pelaajilta suhteellisen pirteä esitys, joten ei voi hirveästi jossitella. Playoff-viiva 
on karannut, mutta täysillä taistellaan loppuun asti. 



PT-Helsinki (Terho Pitkänen)

PT-Helsinki oli suhteellisen tyytyväinen omaan pistepottiin ja sarjasijoitukseen ja saimme uuden 
venäläisvahvistuksemme vihdoin myös pelaamaan. Stetsenko oli erittäin hyvä pelaaja joka 
puolikuntoisenakin toi arvokkaita voittoja ja auttoi joukkuetta saamaan tasaisessa sarjassa pisteitä. 
Sarja on tasainen ja mielenkiintoinen ja voittajaa on vaikeaa arvata ennen peliä. 

KoKa (Riku Autio)

KoKa:n turnaus sujui hyvin. Olemme tyytyväisiä  neljään pisteeseen ja kahteen voittoon päivän 
kahdesta pelistä. Useampaankin pisteeseen olisi ollut mahdollisuuksia, mutta tärkeintä on, että 
voittojen ja pisteiden myötä playoff -haaveet elävät yhä vahvasti. Tästä on hyvä jatkaa kohti 
kotiturnausta. 

TIP-70 (Samuli Soine)

Kuusi pistettä turnauksesta oli hyvä pistesaalis joukkueeltamme ja olemme edelleen hyvissä 
asetelmissa kevään rarkaisupelejä ajatellen. Oulussa oli käytössä isot laarit mitkä takasin sen, että 
pallojen keskeytyksiä tuli todella vähän. Muutenkin järjestelyt toimivat mallikkaasti. 

PT Espoo (Toni Soine)

PT Espoon pistepotti (2 pistettä 9 mahdollisesta) Oulun turnauksesta oli selkeä pettymys.
Muutama niukka viiden erän tappio ja nelinpeli veivät mahdollisuudet isompaan pistesaaliiseen.
Koko kolmikolta kuitenkin ajoittain hyvää peliä ja hyviä voittoja, mutta epätasaisuus vaivasi 
jokaisessa joukkueottelussa. 

PT 75 (Patrik Rissanen)

Kuusi pistettä joukkueelta oli kohtalainen suoritus. Ari-Matti Koskinen sekä Otto Tennilä pelasivat 
hienosti läpi päivän. Järjestelyt ja puitteet peleille olivat mainiot. Jatketaan Koskella.



Sarjataulukko kolmannen turnauksen jälkeen:

Henkilökohtaisten ottelusuhteiden TOP-10:

Sarjan kaikki tilastot: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=20

Kausi jatkuu sunnuntaina 09.02.2020 Koskella.
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