
Kiitos, että kokeilit Syventävää lukuohjelmaa. Jaa palautteesi kanssamme.

Oulun Pöytätennis-86:n lappilaisvahvistukset Mika Sorvisto (vas.) ja Henri Kujala kohtasivat
Kemin Pöytätennisseuran juhlakisojen pääluokan loppuottelussa, jossa Sorvisto veti odotetusti
pitemmän korren..
Kuva: Juha Lampela

Kokemus ja rutiini olivat valttia Kemin Pöytätennisseuran 60-vuotisjuhlakilpailujen pääluokan
loppuottelussa.

Sen voitti torniolainen Mika Sorvisto, 52, joka kukisti 3-0 (11-3,11-4,11-8) kittiläläisen Henri
Kujalan, 18. Molemmat edustavat Oulun Pöytätennis-86:tta.

– Mikallahan riittää taitoa ja peliälyä ja hänellä on hyvät syötöt. Kaksi ensimmäistä erää meni
niihin totutellessa, kolmannessa erässä oli vähän enemmän saumaa, Kujala arvioi loppuottelua.

Kujala on saanut Sorvistolta harjoitus-ja pelivinkkejäkin, sillä hän kävi ennen korona-aikaa
harjoittelemassa Haaparannalla. Kisoissa kaksikko ei ole kuitenkaan aiemmin kohdannut.
Juttu jatkuu mainoksen jälkeen
Juttu jatkuu

Kujala sai kipinän lajiin kuutisen vuotta sitten Ruotsin Piitimessä jalkapalloturnauksessa, jossa
pelien lomassa tutustuttiin pöytätennikseen.
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Jari-isä on aikoinaan pelannut pöytätennista, kun hän asui Luulajassa, ja nyt hän on poikansa
sparraaja.

– Eipä muita pöytätenniksen pelaajia taida Kittilässä olla, Kujala naurahtaa.

Kujala ehti edustaa Kemin Pöytätennisseuraakin vuoden verran ennen liittymistään OPT-86:een,
jonka riveissä hän on pelannut useamman vuoden.

Palkintokaapissa on jo kymmenkunta SM-mitalia, muun muassa 15-vuotiaiden kaksinpelin pronssi
ja nelinpelin kulta ja 17-vuotiaiden nelinpelin hopeaa ja pronssia.

Kittilän Tepsassa asuvalle Kujalalle kertyy kauden mittaan rutkasti reissukilometrejä. Esimerkiksi
ensi viikonvaihteessa hän on A-nuorten SM-sarjan merkeissä Turun liepeillä Koskella ja
seuraavana viikonloppuna puolestaan Skellefteåssa haaparantalaisen HSKT:n joukkueessa
pelaamassa Ruotsin III divisioonaa.

 

Mika Sorvisto osallistuu harvakseltaan kansallisiin kisoihin, sillä maalis-huhtikuulle kestävän
kauden mittaan pelejä riittää niin SM-sarjassa kuin Ruotsin I divisioonassakin HSKT:n riveissä.

– Ruotsin divarissa on SM-sarjatason pelaajia ja kärkijoukkueet ovat SM-sarjaan verrattuna
kovempia, Sorvisto vertailee.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 30 veteraanien SM-mitalia saalistanut Sorvisto on SM-
sarjan vanhin pelaaja.

Kuntoa ja motivaatiota riittää edelleen yllin kyllin.

– Treenasin kesän kovaa ja tuntuu, että olen hyvässä tikissä, Sorvisto myhäilee

KePTS:n juhlakisat piti alunperin järjestää helmikuussa, mutta ne siirtyivät koronatilanteen takia
tähän ajankohtaan.

Osanottajia oli kaikkiaan 50, vaikka päällekkäisyys syysloman kanssa verotti erityisesti
juniorikaartin osanottoa. Lisäksi Espoossa oli tässä viikonvaihteessa kisat, jotka houkuttelivat
muun muassa oululaiskaartia.

– Pelaajia oli Kittilästä Helsinkiin ja Ruotsin puolelta Skellefteåta myöten. Ihan hyvä kisat saatiin
kuitenkin aikaiseksi, KePTS:n puheenjohtaja Jari Vesaluoma sanaili.

KePTS:n harjoituksissa käy nykyisellään parhaimmillaan viitisentoista pelaajaa. Uusia harrastajia
pöytätenniksen pariin on houkuteltu muun muassa kemiläiskouluilta, joissa seuran edustajat ovat
käyneet esittelemässä lajia ja koululaisille on ollut tarjolla mahdollisuus pelaamiseen.


