
- Kiva projekti. Erityisesti se palvelee suomalaisia naispelaajia, koska pelaajia on 

vähän. Tämä tuo uutta haastetta virolaispelaajien suunnalta. Mukavaa on myös, 

että pelejä ja pelikertoja ei ole liikaa. Heidän, jotka ovat työssä ja pelaavat muita 

sarjoja, on helpompi löytää tarvittava aika. Mitään negatiivisia puolia en ainakaan 

vielä keksi. sanoo Suomen naisten ratingykkönen Anastasiia Burkova. Puheena 

on alkaneelle kaudelle suunniteltu Suomen ja Viron yhteinen naisten liiga.

Kahdeksan joukkuetta
Sarjaan osallistuu neljä joukkuetta 
molemmista maista. Suomesta ovat 
mukana Kosken Kaiku, MBF, PT Espoo ja 
TIP-70. Joukkueissa ovat pelaajina lähes 
kaikki parhaamme. Viroa edustavat 
hallitseva mestari Narva, Maardu sekä 
tallinnalaiset Taltech ja Kalev. Sarja mah-
dollistuu, kun osapuolet ovat sopineet, 

että joukkueet voivat käyttää ottelussa 
yhtä ”lainapelaajaa” toisesta seurasta ja 
yhtä ulkomaalaispelaajaa.
Pelit pelataan kahtena kierroksena niin, 
että ensimmäinen kierros huipentuu 
yhteiseen turnaukseen Tallinnassa 17. 
tammikuuta ja toinen kierros Helsin-
gissä 20. maaliskuuta. Maiden sisäiset 
pelit pelataan ennen yhteisiä turnauksia. 

Jos korona sallii

suomen ja Viron naiset 
pelaavat yhteisen sarjan

Yhteisestä sarjasta on puhuttu jo useita 
vuosia. Nyt aika tuntui oikealta, kun Suo-
messa on riittävästi tasokkaita naispe-
laajia, eikä kuitenkaan tarpeeksi omaan 
sarjaan. Viron puolella naisten sarjaa 
pelataan vuosittain, mutta tasoerot 
joukkueiden välillä ovat suuria ja näin 
yhteinen sarja palvelisi myös heidän 
parhaita pelaajiaan.

Viron mestariksi tuli päättyneellä kaudella Narvan nuori 
joukkue. Se on yksi suosikeista yhteisessäkin sarjassa.
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Omien joukkueidemme osalta turnaus-
päivää ei ole vielä sovittu.
Sarja pelataan kolmesta voitosta eli 
yksittäinen ottelu päättyy 3-0, 3-1 tai 
3-2. Näin yhteiset turnaukset pystytään 
pelaamaan yhdessä päivässä matkusta-
misineen.

Kysyttäessä maiden pelaajilta ja toi-
mijoilta, hankkeen saama palaute on 
pelkästään positiivista, tässä poimintoja:

Pihla Eriksson, MBF
- Meidän mielestä on tosi kiva ajatus 
satsata naisten pingikseen tällaisen 
sarjan kautta ja luulen että varsinkin 
nuoremmat pelaajat saisivat tästä todel-
la paljon hyötyä. Luulen että tämä voisi 
myös tuoda lisää yhteishenkeä suomen 
naisten ja viron naisten pingikseen joka 
olisi todella kivaa! 

Kätlin Latt, LTK Kalev
- Yhteinen liiga antaa mahdollisuuden 
kohdata uusia pelaajia ja varmasti nos-
taa kiinnostusta ja suosiota niin pelaaji-
en kuin katsojienkin parissa.

Valeria Petrova, LTK Narova
- Me uskomme, että yhteinen sarja 
on hieno mahdollisuus molemmille 
kehittää lajiamme ja nostaa sen tasoa. 
Vain yksi matkustuskerta Suomeen on 
hyvä asia, pienellä seuralla ei ole liikaa 
taloudellisia tukijoita. Mukana ollaan!

Teemu Oinas, kilpailuvaliokunnan 
puheenjohtaja
- Suomen liiton näkökulmasta tällä 
liigalla on suuri vaikutus. Se mahdollis-
taa haastavia, kovia pelejä naispelaajil-
lemme Viron parhaita vastaan ja auttaa 
heitä kehittymään edelleen. Toivottavas-
ti myös pelaajien reaktio on sellainen, 
että saamme parhaat mukaan. 
Toivotaan, että tulevaisuudessa sarja 
voisi laajentua toiseen divisioonaan, 
jolloin nuoremmat lahjakkuudet saisivat 
samanlaisia pelikokemuksia. Tuemme 
tätä hanketta sataprosenttisesti.

Madis Koit, Viron liiton 
puheenjohtaja
- Yhteinen liiga on hyvä hanke ja laittaa 
meidät testiin kansainvälisellä tasolla. 
Suomessa on paljon hyviä naispelaajia 
ja pelaamisen heitä vastaan pitäisi moti-
voida meidän nuoria pelaajiamme.
Yhteinen liiga on hyvä malli myös eu-
rooppalaiseen pöytätennikseen, jossa 
naispelaajien määrä on liian pieni.

Vallot Vainula, Viron liiton 
päävalmentaja
- Suomessa ei ole ollut naisten liigaa, 
nyt teillä on sellainen. Virossa naisten 
sarjaa on pelattu, mutta se on ollut epä-
tasainen. Nyt saamme tasokkaamman 
liigan. Kahden pienen pöytätennismaan 
yhteistyö palvelee molempia.
Vähän lisää kustannuksia on tulossa, 
mutta hyvällä järjestelmällä ja organi-
soinnilla ero aikaisempaan on pieni.
Tavoitteena pitäisi olla, että tämä ei jää 
yhden vuoden kokeiluksi, vaan jatkam-
me sitä vastakin.

Hyvä projekti, sanoo Suomen ratingykkönen 
Anastasiia Burkova naisten yhteisesta liigasta.

Nuorten pelaajien 
kehittymisen ohella 
pelaajien välisen 
yhteishengen 
lisäämistä toivoo 
Pihla Eriksson.

Yhteisen, tasokkaan sarjan seurauksena kiinnostus 
naisten pelaamista kohtaa kasvaa, sanoo useita kausia 
Suomen sarjoissakin pelannut Kätlin Latt.

Enemmän satsausta nais-
pöytätennikseen toivoo 
päävalmentaja Mattias 
Berqvist. Kuvassa myös 
sarjaan ilmoitettu Kosken 
Kaiun Sofie Eriksson.

Mattias Bergvist, Suomen liiton 
päävalmentaja
- Ilman muuta tämä on positiivinen askel 
oikeaan suuntaan. Niin paljon kovia 
otteluita kuin mahdollista. Lisää pelaa-
jien motivaatiota kun on jotakin mitä 
odottaa. Nyt joukkueet voisivat 
tehdä enemmänkin naispingiksen 
hyväksi. Ensimmäinen reaktioni oli, että 
tämä on hyvä liike ja jos se toimii, sarja 
voisi tulevaisuudessa kasvaa suurem-
maksikin.

Jarmo Siekkinen
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