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TOP-16-karsinta 2020, Helsinki 8.11.2020 

Lauri Laane pelasi itsensä historiankirjoihin 
 

TIP-70:n Lauri Laane voitti maailman ensimmäisen Suomessa pelatun TOP-16-karsintaturnauksen. 
Hyvätasoisessa finaalissa kukistui Kosken Kaiun edukseen esiintynyt Riku Autio erin 3-1, vaikka 
jälkimmäisellä oli parissakin erässä omat paikkansa kääntää numerot toisin päin. Kärkikaksikon takana 
tulosta teki odotetusti nuorisoketju Khosravi – Räsänen – Pihkala, tässä järjestyksessä. Mikkelin tyyliniekka 
Sami Hattunen oli kuudes ja vantaalaisten päivän täydensivät suoralla nousullaan Aleksi Mustonen ja Jussi 
Mäkelä. 

Muita päivän onnistujia olivat mm. KoKan Matias Vesalainen, joka 16:nneksi sijoitettuna pelasi itsensä sijalle 
11 ja vanha herra Risto Pitkänen, joka alkusijoituksellaan 20 kämmenpaukutteli itsensä lopulta sijalle 12 – 
eikä suora nousupaikkakaan kahdeksan joukossa ollut kuin vaivaisen kahden pisteen päässä, kun 
seurakaveri-Sami oli jo sillassa viidennessä erässä Pitkäsen johtaessa 9-7 ja saadessa hirmu tappopaikan. 
Kanttiin karahti sillä kertaa mutta sekä Matias että Mästö saattavat olla melko lähellä lopputurnauspaikkaa, 
riippuen siitä, kuinka moni TOP-16-finaaliin suoraan selviytyneistä kahdeksasta maamme huippupelaajasta 
Pentti Olahin johdolla lopulta osallistuu joulukuun lopputurnaukseen. Kisan nuorin ja …hmmm… kokenein 
pelaaja myös kohtasivat toisensa päivän viimeisessä ottelussaan, jossa pelaajien välinen ikäero oli 
vaatimattomat 50 vuotta! Pingis on kaikenikäisten laji… 

Viimeksi kun kirjoittelin perinteisen TOP-12 III-karsinnan viimeistä raporttia alkuvuodesta 2019, otsikkona oli 
”Quo vadis, TOP-12 ja III-karsinta?” Ja jutussa mainittiin, että ”Jotain pitäisi tehdä, vaan mitä?” Taustalla tässä 
oli tietysti vuosien myötä hiipuneet osallistujamäärät ja Suomen absoluuttisen huipun puuttuminen TOP-12-
finaalista. Ja jotain – ehkä jopa hieman yllättäenkin? – saatiin aikaiseksi ja tehtiin, ja lopputuloksena oli tämä 
uusi, nyt ensi kertaa käytössä ollut TOP-16-turnaus, joka koostuu vain yhdestä karsinnasta ja sen jälkeisestä 
TOP-16-finaalista. Aika näyttää, kantaako tämä uusi systeemi yhtä pitkälle kuin edeltäjänsä, jonka histo(f)riikin 
voi lukea täältä: https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=20598. 

Pelkkää ruusuilla tanssimista ei kyllä TOP-16:n alkutaivalkaan ole ollut. Korona on jyrännyt koko syksyn ajan, ja 
epävarmuus mahdollisuudesta järjestää nämä kisat on vellonut taustalla koko ajan. Asiaa ei helpottanut 
suinkaan se, että Helsingin liikuntavirasto eväsi kisojen järjestämismahdollisuuden alun perin ilmoitettuna 
pelipäivänä lauantaina, ja syynä oli se, että Rusalla on samaan aikaan (alakerrassa!) painonnostokisat. Vinkki 
Rusalla kisoja järjestäville: varatkaa salivuorot ajoissa! Kisat siirrettiin siis järkkäripallo punaisena seuraavalle 
päivälle, joka tietysti oli vielä isänpäivä. Ei varmaan lisännyt osallistumishalukkuutta tämäkään. Ja 
ennakkoilmoittautumisviikkojen edetessä järkkäripallo muuttui pikkuhiljaa tummanpunaiseksi, kun vielä kaksi 
viikkoa ennen turnausta ennakkoilmoittautuneiden määrä oli seitsemän… Vienokaino pyyntö pelaajille: jos 
tiedätte osallistuvanne johonkin kilpailuun tai turnaukseen, ilmoittautukaa ihmeessä ajoissa, se säästää 
järjestäjiltä rutkasti harmaita hiuksia ja auttaa kisojen etukäteissuunnittelua! Toki jos este tulee, niin 
ilmoittautumisen voi helposti sitten myös perua.  

Osallistumisoikeudellisia (rating min. 1900) oli tässä karsintaturnauksessa 136 (2019 III-karsinnoissa 149). 
Näistä 18 tuli ”1900 1.7.2020 mutta ei enää leikkuripäivänä 27.10.2020” -säännöstä, näistä pelaajista kuitenkin 
vain yksi osallistui. Lopulta vain 17 % (III-karsinnassa 2019 13 %) käytti osallistumisoikeusoptionsa. 23 
osallistujaa ei kuitenkaan ollut mielestäni kummoinen suoritus ja järjestäjälle selkeä pettymys, siitäkin 
huolimatta, että toki tiedossa oli, että pandemia verottaa osallistumisintoa. Ehkä ensi vuonna sitten 
suuremmalla porukalla… 

Ennakkoilmoittautuneiden vähäistä määrää ihmetellessäni huomio kiinnittyi ratingjärjestelmässämme 
piilevään deflaatioilmiöön. Leikkuripäivänä oltiin tänä vuonna 1900 pisteellä ratingsijalla 118, 2019 vastaavana 
aikan vuodesta sijalla 134 ja 2018 sijalla 146. Vuoden 2020 lukuja osaltaan selittää tässäkin asiassa korona, 
mm. siksi, koska pelaajilta on kilpailujen puuttuessa karissut bonuspisteitä. Mutta trendi on alkanut jo 
aikaisemmin, myös tällä ylemmällä (1900 ja yli) tasolla, aiemmin sen on jo todettu kohdistuvan etenkin 
alemman tason (alle 1500) listaan ja toimenpiteitä sen korjaamiseksi on jo tehty. Nyt täytyy seurata myös tätä 
ylempää tasoa ja pohtia mahdollisia korjaustoimia. 

https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=20598
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Epävirallinen tilasto viime vuosilta – 2020 on TOP-16-karsinta ja aikaisemmat TOP-12 III-karsinta: 

Osallistumisoikeus Osallistujia Osallistumis %

2020 136 23 17

2019 149 19 13

2018 142 31 22

2017 145 32 22

2016 179 36 20

2015 152 29 19

2014 130 25 19

2013 102 15 15

2012 113 24 21

2011 123 32 26

2010 126 36 29

HUOM! Luvut 2010-19 ovat TOP-12 III-karsinnasta, muut TOP-16-karsinnasta.  
 
TOP-karsintojen osallistujamäärien kehitys (2020 on TOP-16-karsinta ja aikaisemmat TOP-12 III-karsinta): 
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Pelejä tuli finalisteille ja viimeiseksi sijoittuneelle päivän aikana vain neljä, kaikille muille taisi tulla 5-6 peliä. 
Aika OK kuitenkin etenkin ottaen huomioon vähäinen pelaajamäärä. Pelit saatiin vietyä läpi noin 4,5 tunnissa, 
mitä vain hieman venytti se, että päädyttiin käyttämään 12 pöydän sijasta vain kahdeksaa pöytää neljän 
pöydän jäädessä verhon taakse lämmittelypöydiksi. Tämä osoittautui päivän mittaan oikeaksi ratkaisuksi, vain 
parina hetkenä oli edes teoriassa peluuttaa samanaikaisesti enempää kuin kahdeksaa peliä. 

Ja nyt vihdoinkin itse asiaan eli peleihin! 

Lievän alkuhässäkän jälkeen – järjestäjällä taisi olla vähän taidot ruosteessa, kun edellisestä PKO-turnauksesta 
oli kulunut jo 1,5 vuotta – pelit saatiin pyöräytettyä käyntiin mukailtua olympiahenkeä ”Citius, altius, altistus” 
kaikin mahdollisin keinoin vältellen. Maskeihin puhistiin (muuten kuin pelatessa) kuin TOP-12-legenda Pasi 
Valasti konsanaan ja käsidesiä kului. 
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Taso oli odotetun kova, mikä oli alkuperäisen TOP-12/TOP-16-muutoksen tarkoituskin, vastaten suunnilleen 
kärjen osalta edesmenneen TOP-12 I-karsinnan tasoa. Tästä kertoo osaltaan sekin, että 7. ja 9. sijoitetut Aleksit 
Mustonen ja Räsänen kohtasivat (vapaakierroksen jälkeen) jo ensimmäisessä pelissään, jonka jälkimmäinen vei 
jopa yllättävänkin selvästi 3-0. Mustosella ei selvästikään ollut hiihtopäivä, mutta armoitettu taistelija hilasi 
itsensä lopulta sijalle 7. Kaimalla kulki kivemmin, lopputuloksena hyvä 4. sija. 

Alkukierroksilla ei suuria yllätyksiä nähty ja pääsääntöisesti ratingin mukaan edettiin, Toni Pitkänen tosin piti 
ykkössijoitettu Laanea pitkään pihdeissään johtamalla viidennessä vielä 4-1. Lauri ei häkeltynyt, otti aikalisän – 
ja vei kaikki loput 10 pistettä. Aika taitavaa… 
 

 
 
 

 
Ykköspaperin semeissä Laane ryöpytti Sam Khosravia tylysti 3-0. Samilla ei ehkä myöskään ollut ihan paras 
päivänsä, mutta tasosta kertoo kuitenkin lopputulosten 3. sija, joka varmistui päivän viimeisessä pelissä pitkän 
kaavan mukaan, ja vaihteeksi voitolla Aleksi Räsästä vastaan viidennen jatkoilla ja ison nousun jälkeen. 

Toinen semi oli edellistä selvästi tiukempi, eikä kämmenmoukareita jätetty vakan alle, kun Riku Autio pommitti 
Arttu Pihkalan taistelupelissä viidennessä yhdeksään. 

Finaalissa sitten voiton avaimia oli tarjolla Rikullekin, mutta Lauri vei tiukat erät ja voiton lukemin 3-1. 
 
 

 
 
 
 

Pelit käynnissä. Etualalla ykköspaperin kahdeksan parasta pelaavat sijoista 1-12. 

Finaali menossa. Tiukkaa on, Lauri Laane lopulta parempi luvuin 3-1. 
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TOP-16-karsinnat Helsinki 8.11.2020 

Lopputulokset: 

Kahdeksan parasta varmasti suoraan TOP-16-lopputurnaukseen, loput varamiehiksi lopputulosten mukaisessa 
järjestyksessä. 

 
        sija  nimi      seura        rating     sijoitus kaaviossa 

1 Laane Lauri TIP-70 2313 1  
2 Autio Riku KoKa 2258 2  
3 Khosravi Sam KoKa 2223 3  
4 Räsänen Aleksi PT Espoo 2117 9  
5 Pihkala Arttu PT Espoo 2221 4  
6 Hattunen Sami LPTS 2154 8  
7 Mustonen Aleksi TIP-70 2195 6  
8 Mäkelä Jussi TIP-70 2171 7  

9 Hakaste Lauri PT Espoo 2109 
 

10  
10 Flemming Veikka KoKa 2211 5  
11 Vesalainen Matias KoKa 1979 16  
12 Pitkänen Risto LPTS 1903 22  
13 Lehtonen Tomi OPT-86 2024 14  
14 Pitkänen Toni PT-Helsinki 2062 13  
15 Adewole Akeem PT Espoo 1930 20  
16 Kärner Meelis PT Espoo 2087 11  
17 Valasti Veeti PT 75 2064 12  
18 Viskman Marek TIP-70 1966 17  
19 Tamminen Tero PT Espoo 1916 21  
20 Pullinen Leonid LPTS 1868 23  
21 Vesalainen Rasmus KoKa 1958 19  
22 Nuolioja Jouko Wega 2018 15  
23 Girlea Maria TIP-70 1960 18  

 
Varamiesten (sijat 9-23) pääsy finaaliin riippuu siitä, kuinka moni finaaliin suoraan päässeistä kahdeksasta 
pelaajasta (Pentti Olah, Alex Naumi, Otto Tennilä, Samuli Soine, Mika Räsänen, Miikka O'Connor, Toni Soine ja 
Peiman Moradabbasi) lunastaa paikkansa finaalissa. 

TOP-16-lopputurnaus pelataan Rusalla 19.12.2020. 
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