
www.sbil.fi Kolmaskymmenesyhdeksäs vuosikerta

2/2
01

1

Pool EM-kilpailuista
2 kultaa ja 1 hopea

Jouni Tähti



Brunswick Metro Tournament Edition
Pöytä tulee myyntiin SM kilpailun jälkeen

Tiedustelut numerosta (02) 251 9913



SISÄLLYS
2  Biljardihuolto
3  Pääkirjoitus
4  SBiL hallitus
5-6  Pool EM kilpailu
7-8  Pool
9  Nuorisotalo SM
10  NOBT
11  Kara SM karsinta
12  Snooker lajipäällikkö
13  Kuukauden pelaajat
14  Pelikanet Biljardiliiga
15  Pelikanet Oy
16-17  Maan Parhaat Pelipaikat
18  Pyramidi lajipäällikkö
19  Pyramidi Amerikanka SM
20  Kaisa pari SM
21  Kaisa Rg 10
22-23 YT-klubi SM
24  Cumulus

SM finaalit 2011
2  Veikkaus
3  Puheenjohtajalta
4  Mäntylä Ky
5  Pohjola
6  SM 2010 tulokset
7  SM 2011 aikataulu
8  Fais

Kannen kuvat: EPBF

PÄÄKIRJOITUS  

Kolmaskymmenesyhdeksäs vuosikerta
SUOMEN BILJARDILIITON 
ERIKOISLEHTI

Päätoimittaja: 
Markku Ryytty

Toimituksen osoite:
Suomen Biljardiliitto ry
Radiokatu 20, 00093 SLU
Puh/Fax: (09) 3481 2575
Email: markku.ryytty@sbil.fi

Taitto: Design Kumina
Paino: N-Paino Oy

Biljardilehti ilmestyy 2011

no.1 25.2.2011
no.2 13.5.2011 
no.3 23.6.2011
no.4 21.10.2011 
no.5 16.12.2011 

Ilmoitusaineisto ja kirjoitukset 3 viikkoa 
ennen lehden ilmestymistä toimitukseen.

Pankkiyhteys:
NORDEA 216918-26297

Tilaushinnat 2011:
Vuosikerta (5 numeroa) 20 €
Tilaukset liitosta (09) 3481 2575

02.05.2011

Majoitus edullisesti 
www.hotellimaailma.fi kautta

Varaa hotelliyöpymiset suoraan netistä. 

Restel-ketjun majoitustarjous voimassa myös 
muina aikoina kuin kilpailuviikonloppuina. 
Muista laittaa mukaan tuotetunnus:  BILJARDI

Käy katsomassa biljardiharrastajien 
Viking Line jäsenedut 
www.sbil.fi/tiedostopankki

Biljardin status käsittelyyn
Vielä viimeistelyjä vailla oleva biljardikausi on ollut jälleen erittäin toiminnallinen monin tavoin. 
Biljarditoiminnan kokonaisuus on ollut monipuolinen käsittäen ensinnäkin kaikkien eri lajien aktii-
visen kotimaisen ja kansainvälisen kilpailutoiminnan kuten toisaalta kehittyneen juniori- ja nuoriso-
toiminnan sekä tuloksia tuottaneen valmentajakoulutuksen.

Pieneksi lajiliitoksi toimintamme laajuus ja myös taso, vaikka sitä itse arvioikin, on vähintäänkin 
kohtuullisen hyvällä tolalla. Toki on aina parannettava, mutta kun ottaa huomioon toimintaan liitty-
vät resurssit; käytettävissä olevat taloudelliset mahdollisuudet ja käytännön toiminnan toteuttavat 
henkilöresurssit, voidaan hyvällä syyllä sanoa kokonaisuuden hyötysuhteen olevan hyvä. 

Biljardi kuuluu tällä hetkellä pienten lajiliittojen ryhmittymään ja sitä myös arvioidaan valtiovallan 
toimesta sitä kautta. Toiminnan laajuus ja taso on kuitenkin kehittynyt niin paljon positiivisesti 
kaikilla osa-alueilla, että statuksen nostaminen ylös seuraavaan kategoriaan on perusteltua. Statuk-
sen nostaminen vaatii kaikilla tasoilla riman nostamista edelleen. Tämä tarkoittaa niin yksittäistä 
pelaajaa ja seuraa kuin liiton organisaatiota ja kilpailujen järjestäjiä. Tähän liittyy hyvin olennaiselta 
osin paljon aikaisemminkin puhuttu lajikulttuurin säännöistä kiinni pitäminen, kilpailu- ja pukeutu-
missääntöjen noudattaminen, pelin ja vastustajan kunnioittaminen jne. 

Huolehditaan siis kukin tahollamme siitä, ettei hyvään suuntaan menossa oleva kehitys jämähdä 
paikoilleen. Otetaan yhdessä asiaksemme vaatia itseltämme ja myös muilta sääntöjen ja määrä-
ysten noudattamista ja biljardietiketistä kiinnipitämistä. Se on ensimmäinen perusedellytys biljar-
din statuksen nostamiselle. Tästä on sitten hyvä punnertaa taas seuraavalle askelmalle ja siitä taas 
eteenpäin 

Yksi pelaaja on tässä nostettava esille. Hän on jo vuosikymmenen maailman pyörätuolipelaajien 
aateliin kuulunut kaarinalainen Jouni Tähti. Tämä kevät osoitti jälleen kerran kuinka Jouni pystyy 
nousemaan ja syttymään kansainvälisissä kilpailuissa vaikeuksienkin kautta voittoihin. Jounin EM 
saalis Saksan EM kilpailusta oli huima; kaksi kultaa ja yksi hopea. Itse asiassa Jounin koko ura on hui-
kea, ensimmäisestä Tampereella vuonna 2002 pidetyistä EM kilpailuista alkaen saldoksi on tullut 3 
maailmanmestaruutta, 12 EM kultaa, 4 EM hopeata ja 4 EM pronssia! Jounin taitotaso ja kilpailukyky 
tuntuu vain paranevan iän myötä. Ja pelivuosia hänellä on vielä jäljellä vaikka kuinka monta joten 
eiköhän mitaleita tule vielä lisääkin.

Vielä lopuksi muistutetaan kaikkia biljardin harrastajia kevään kotimaisesta päätapahtumasta, bil-
jardin SM finaaleista, joka pidetään Helsingin Kulttuuritalolla lauantaina 28.5.2011. Esillä ovat kaik-
ki lajit kuten aikaisemminkin, mutta nyt peliareenalla on kaksi poolpöytää. Tämä lisäpöytä antaa 
mahdollisuuden esitellä pelaajia entistä laajemmin, sillä nyt myös 
pooljuniorit ja seniorit pääsevät, toivottavasti täyden katsomon 
edessä, esittämään taitojaan. 

Tulkaa siis sankoin joukoin katsomaan Suomen Parasta Biljardia 
Kultsalle!

Markku Ryytty
toiminnanjohtaja
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040 7155 571, jp.lahdevuori@welho.com

Marjella Frosterus,
Jäsen
Rakuunantie 15 C 37, 00330 Helsinki.
040 562 7822, billiardmama@hotmail.com

Joni Ahola 
Vpj
Oppilaantie 9 E, 02360 Espoo
040 7563 627, joni.ahola@gmail.com

Marko Muukka
Jäsen
marko.muukka@gmail.com

Joonas Ohtonen
Jäsen
Petäjäaho 120, 41920 Kintaus
050 3463 333, goldencue@hotmail.com

Markku Simojoki
Jäsen
Ratakatu 1, 05800 Hyvinkää
040 5108 988, hyvibilis@gmail.com

Lisäksi
Juho Nykänen
Pyramidi lajipäällikkö
Nuottakalliontie 52
49220 Siltakylä
040 7673 066, nykanenjuho@gmail.com 

Timo T. Tiusanen
Snooker lajipäällikkö
Kuusitie 10 A 2, 00270 Helsinki
045 1203 705, timo@tiusanen.net 

Tapio Soinisalo
Kara lajipäällikkö
Tuohimäentie 67 D, 00670 Helsinki
040 5641 256, tapiosoinisalo@hotmail.com

Mikko Ahokas
Pool lajipäällikkö
Salonkatu 12 c 4, 05800 Hyvinkää
050 5240 877, muppe@iki.fi

Ismo Lensu
Kurinpitopäällikkö
Lensuntie 10, 54710 Lemi
050 4051 510, ismo.lensu@pp.inet.fi

Jarkko Stenfors
Tiedotuspäällikkö
0440 575 652, 
jaolsten@gmail.com

Markku Ryytty
Toiminnanjohtaja
Radiokatu 20, 00093 SLU
Puh/fax (09) 3481 2575
0400 638 706, markku.ryytty@sbil.fi SU
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SBiL hallitus tiedottaa

Olli-Pekka Virho nimettiin alle 17 v. kutsuturnaukseen Maltalle. Matkatuki kilpai-
luun 200 €.

Hyväksyttiin Riihimäen Biljardiseura, Breikki Lohja sekä KTP biljardi (Kotka) lii-
ton jäseniksi. Keski-Uudenmaan Biljardikerho muutti nimensä Blackpool Billiard 
Clubiksi (BBC).

Myönnettiin Jouni Tähdelle pyörätuolipelaajien 9-pallon MM voitosta 750 € sti-
pendi.

Nimettiin poolin EM kilpailuun Saksaan pelaajat; Marika Poikkijoki, Riikka Saara-
nen, Aki Heiskanen, Kim Laaksonen, Petri Makkonen, Jouni Tähti ja Valtteri Virta-
nen. Liiton matkatuki kilpailuun 6000 €.

Snookerin alle 21v- EM kilpailuun Maltalle nimettiin Olli-Pekka Virho. Liiton mat-
katuki kilpailuun 600 €.

Kara EM kilpailuun Portugaliin nimettiin Toni Hannula. Liiton matkatuki 400 €.
Valmentajakoulutuksen ensimmäinen jakso pidetty 16.4.2011.

Snookerin EM kilpailuun nimettiin pelaajiksi Antti Silvo ja Janne Häkkinen, senio-
reihin Jyri Virtanen. Liiton matkatuki yhteensä 900 €.

Poolin 10-pallon MM kilpailuun nimettiin Petri Makkonen. Liiton matkatuki kilpai-
luun 1000 €.

NOBT semifinaalit pidetty 16-17.4.2011. Mukana yli 150 nuorta. NOBT finaali 
Helsingissä 28-29.5.2011.

Liiton hopeinen ansiomerkki no. 66 Jari Peltoselle

Liiton hallitus on myöntänyt hopeisen ansiomerkin Pelikanet Biljardiliigan ansi-
oituneelle johtajalle Jari ”Jape” Peltoselle hänen pitkäaikaisesta ja merkittävästä 
työstään suomalaisen biljardin hyväksi.
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Suomalaiset kahmivat mitaleita pool-biljardin EM-kisoista

Suomen joukkue pelasi menestyksekkäästi 
pool-biljardin EM-kilpailuissa Saksan Branden-
burgissa. Joukkue keräsi yhteensä viisi mitalia, 
jotka saatiin jokaisesta sarjasta. Tämän lisäksi 
pelaajat saivat useita sijoituksia kuudentoista ja 
kahdeksan parhaan joukkoon. Suomi oli viidellä 
mitalillaan kisojen toiseksi paras joukkue. Vain 
Itävallan joukkue keräsi enemmän kultamitalei-
ta, kun naisten sarjoissa Jasmin Ouschan voitti 
kolme lajia.

Suomen joukkueesta eniten mitaleita nappasi 
tuttuun tyyliinsä Jouni Tähti. Jouni oli pyörätuo-
lisarjojen suurin suosikki ja ottikin sekä kymp-
pipallosta että kasipallosta kultaa, mutta joutui 
ysipallon finaalissa taipumaan Ruotsin Henrik 
Larssonille. Tähdelle kisoista siis kaksi kultaa ja 
yksi hopea.

Naisten sarjassa Marika Poikkijoki jatkoi kan-
sainvälistä läpimurtoa ottamalla uransa ensim-
mäisen aikuisten sarjan EM-mitalin. Marika tais-
teli itsensä kasipallossa finaaliin, mutta tällä ker-
taa Hollannin Kynthia Orfanidis oli vahvempi. 
Marika voitti neljännesfinaalissa naisten sarjan 
suurimman suosikin, Itävallan Jasmin Ouschanin, 
huikean taistelun jälkeen luvuin 6-5. Myös se-
mifinaali oli Marikalta vahva esitys, kun Norjan 
Line Kjorsvik joutui tunnustamaan suomalaisen 
paremmaksi luvuin 6-1.

Miesten sarjassa Petri Makkonen otti myös en-
simmäisen aikuisten sarjan EM-mitalinsa napat-
tuaan straight poolissa pronssia. Petri oli semi-
finaalipelissään Puolan Tomasz Kaplania vastaan 
jo hyvässä vauhdissa, mutta hieno sarja katkesi 

89. pallon kohdalla. Parin turvalyönnin jälkeen 
Kaplan sai pussitettua pallon eikä päästänyt 
Petriä enää pöydälle. Petri nappasi monia kovia 
voittoja matkalla semifinaaliin. Voittoja tuli mm. 
Ranskan Stephan Cohenista, Espanjan David Al-
caidesta ja Saksan Oliver Ortmannista.

Mitalitili auki straight poolissa, 
Petrille pronssia

Kisat alkoivat straight poolilla, jossa pelattiin 
miesten ja naisten sarja. Suomi avasi miesten 
sarjassa mitalitilin, kun Petri Makkonen nappasi 
pronssia. Kuudentoista parhaan joukkoon pää-
sivät myös miesten sarjassa Valtteri Virtanen ja 
naisten sarjassa Marika Poikkijoki.

Straight pooliin Suomelta osallistui miesten 
sarjassa Petri Makkonen, Valtteri Virta-
nen, Aki Heiskanen ja Kim Laaksonen. 
Naisissa kisaan lähtivät Riikka Saara-
nen ja Marika Poikkijoki. Riikka joutui 
tällä kertaa toteamaan vastustajansa 
kovemmaksi ja tippui kahdel-
la häviöllä. Marika sen sijaan 
pelasi itsensä cuppiin voitta-
jan puolelta, mutta cupin en-
simmäisellä kierroksella tuli 
häviö Espanjan Silvia Lopezia 
vastaan. Marikan sijoitus siis 
9.-16.

Miesten puolella kaikki suomalaiset 
selvisivät 32 parhaan cuppiin. Petri 
nappasi voiton Hollannin Jo Graffista 
tiukassa pelissä luvuin 125-114. Valtteri 
otti hienon voiton Ruotsin nuoresta Jim Chaw-
kista. Valtteri parempi luvuin 125-63. Kim ja Aki 
sen sijaan hävisivät cupin ensimmäisellä kierrok-
sella. Heidän sijoitukseksi tuli 17.-32.

Kuudentoista parhaan joukossa Petrin vastusta-
jaksi tuli straight poolin vuoden 2010 mestari, 
Espanjan David Alcaide. Vanhat meriitit eivät aut-
taneet espanjalaista vaan Petri vei pelin vakuut-
tavasti 125-88. Valtteri ei saanut juuri mahdol-
lisuuksia Saksan Manuel Edereriä vastaan vaan 
hävisi lopulta 22-125. Neljännesfinaaleissa Petri 

vastus koveni entisestään kun vastaa 
asettui straight poolin taannoinen maa-
ilmanmestari, Oliver Ortmann. Petri vei 
tiukan ottelun luvuin 125-105.

Semifinaalissa Kaplania vastaan Petrilla 
oli hyvät mahdollisuudet voittoon, kun 
noin 40 pisteen takaa-ajoasemasta Petri 
alkoi tekemään pistesarjaa, joka päättyi 
vasta 89. palloon. Ohilyönnistä seuran-
neen turvalyöntitaistelun voitti kuiten-
kin Kaplan, joka ei päästänyt Petri enää 

pöydälle ja meni finaaliin luvuin 125-102. Kaplan 
vei myös finaalin näytöstyyliin ja voitti Italian Fa-
bio Petronin 125-17. Kaplan nappasi näin Puolan 
ensimmäisen pool-biljardin EM-kultamitalin.

Suomalaisten sijoitukset:
Petri Makkonen, 3.
Valtteri Virtanen, 9.
Kim Laaksonen, 17.
Aki Heiskanen, 17.

Marika Poikkijoki, 9.
Riikka Saaranen, 33.

Marika ja Jouni mitaleille kasissa

Kisat jatkuivat seuraavaksi kasipallossa. Suomen 
suurin mitalitoivo oli pyörätuolisarjassa Jouni 
Tähti, joka voittikin lopulta kultaa. Tähti voit-
ti finaali mukaanlukien kaikki ottelunsa lähes 
näytöstyyliin. Finaalissa Jouni vei Belgian Kurt 
Deklerckiä luvuin 5-1. Jounille siis kultaa heti 
ensimmäisestä pelaamastaan lajista.

Kisojen hienoin yllätys nähtiin kuitenkin naisten 
sarjassa, jossa Marika sai neljännesfinaalissa vas-
taansa Itävallan Jasmin Ouschanin. Ouschan oli 
voittanut lajin kolmena aiempana vuonna ja oli 
neljännesfinaalissa Marikaakin edellä parhaim-
millaan jo 5-2. Marika aloitti tilanteessa kuitenkin 
huikean kirin, joka meni lopulta tasatilanteeseen 
5-5. Oushcan aloitti, mutta upotti aloituksesta 
kiven. Marikan piti hermonsa hienosti ja putsasi 
pöydän lyöntivuorollaan.

Marika varmisti näin ensimmäisensä aikuisten 
sarjan EM-mitalinsa. Marikan hyvä vire jatkui 
myös semifinaalissa, jossa Norjan Line Kjorsvik 
oli täysi vastaantulija. Marika voitti norjalaisen 
lopulta 6-1. Finaalissakin Marika taisteli hienosti 
Hollannin Orfanidisia vastaan, mutta puhti ei täl-
lä kertaa riittänyt voittoon asti ja hollantilainen 
vei finaalin numeroin 6-4.

Miehissä Petri ja Valtterin tie nousi pystyyn no-
peasti. Petrin tiputti britti Scott Higgins ja Valt-
terin taas Viron Denis Grabe. Suomessakin pal-
jon vieraillut Grabe nappasi kasipallosta lopulta 

Jouni Tähti

Marika Poikkijoki

Petri Makkonen
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hienosti pronssia. Pisimmälle suomalaisista sel-
visivät kasipallon SM-finalistit Aki Heiskanen ja 
Kim Laaksonen. Aki pääsi 32 parhaan joukkoon 
ja Kim 16 parhaan joukkoon.

Miesten sarjan voiton nappasi Saksan nuori Do-
minic Jentsch. Jentsch voitti finaalissa hieman yl-
lättäen maanmiehensä Ralf Souquetin. Souque-
tin peli ei lähtenyt missään vaiheessa kunnolla 
käyntiin ja Jentsch voitti lopulta selvästi 8-1.

Suomalaisten sijoitukset:
Jouni Tähti, 1.

Marika Poikkijoki, 2.
Riikka Saaranen, 33.

Kim Laaksonen, 9.
Aki Heiskanen, 17.
Valtteri Virtanen, 65.
Petri Makkonen, 97.

Kim hienosti ysin neljännes-
finaaleissa, Jounille hopeaa

Ysipallossakin Suomi sai mitalin, kun Jouni pe-
lasi itsensä jälleen kerran finaaliin. Alkupeleissä 
nähtiin pienoinen yllätys, kun Jouni hävisi brit-
tiläiselle Tony Southernille. Tästä sisuuntuneena 
Jouni voitti seuraavat pelinsä, mutta finaalissa 
Ruotsin Henrik Larsson voitti tiukan taiston 
lopulta 7-6.

Naisissa Riikka tippui alkukierroksilla Slovenian 
Ana Gradisnikille. Marika pelasi itsensä cuppiin 

voittajien puolelta, mutta sai taas 
vastaansa Ouschanin neljännesfinaa-
leissa. Marika ei pystynyt yllättämään 
Ouschania toistamiseen vaan itäval-
talainen vei ottelun luvuin 7-5. Muut 
eivät pystyneet laittamaan Oushca-
nille kampoihin, joka voitti finaalissa 
maannaisensa Gerda Hofstatterin 
luvuin 7-2.

Miehissä Valtterin ja Akin 
taival päättyi alkukierrok-
sille. Petri ja Kim sen sijaan 
onnistuivat kääntämään tiukat pelit 
edukseen ja molemmat pääsivät cup-
vaiheeseen. Molemmat voittivat cupin 
ensimmäisen kierroksen pelinsä. Seu-
raavalla kierroksella Kim nappasi upe-
an voiton Ruotsin kokeneesta ja me-
nestyneestä Marcus Chamatista selvin 
luvuin 9-4. Petri sijoitukseksi jäi 9.-16., 
kun paremmaksi osoittautui Itävallan 
Mario He. Kimillä oli hyvät mahdolli-

suudet mitalipeleihin, mutta neljännesfinaalissa 
Hollannin Huidji See sai pelinsä paremmin kul-
kemaan. Hollantilainen voitti lopulta 9-3.

Ysipallon semifinaalit ja finaali televisioitiin Eu-
rosport-kanavalla. Niissä kokemuksensa ja tai-
tonsa näytti Hollannin Nick van den Berg. Hä-
nelle pelaaminen TV-kameran edessä on tuttua 
puuhaa ja niin hän nappasi kultaa. Semifinaalissa 
kaatui maanmies Huidji See 9-7 ja finaalissa Ma-
rio He 11-3.

Suomalaisten sijoitukset:
Jouni Tähti, 2.

Marika Poikkijoki, 5.
Riikka Saaranen, 33.

Kim Laaksonen, 5.
Petri Makkonen, 9.
Aki Heiskanen, 49.
Valtteri Virtanen, 65.

Jounille kisojen 
toinen kulta 
kympissä

Vasta toista kertaa pelat-
tu kymppipallo oli kisojen 
viimeinen laji. Pyörätuoli-
sarjassa Jouni Tähti nappasi 
toisen kultamitalinsa. Jouni 
ei antanut kympissä vastus-
tajille juuri mahdollisuuk-
sia. Finaalissa kaatui ysipal-

lokultaa napannut Ruotsin Larsson. 
Jouni voitti luvuin 5-1.

Naisissa Riikka jäi alkukierroksille ja Marika jou-
tui taipumaan Norjan Kjorsvikille kuudentoista 
parhaan joukossa. Miehissä odotukset olivat kor-
kealla, mutta yksi toisensa jälkeen suomalaiset 
karsiutuivat. Cuppiin pääsivät Petri ja Aki. Petrin 
tiputti cupin ensimmäisellä kierroksella Mario 
He. Aki otti kisojen parhaan sijoituksensa, kun 
cupin ensimmäisellä kierroksella kaatui Albanian 
Nikolaos Malai. Seuraavalla kierroksella Hollan-
nin Huidji See nappasi kuitenkin ratkaisevat erät 
ja niin Akin sijoitus oli kymppipalloturnauksessa 
lopulta yhdeksäs.

Finaalissa kohtasivat Puolan Babica Radoslaw ja 
Ranskan Stephan Cohen. Puolan mitalitili kasvoi 
tällä kertaa hopealla kun finaalin vei lopulta Co-
hen. Cohen otti uransa toisen EM-kultamitalin 
voittamalla finaalin luvuin 8-6.

Suomalaisten sijoitukset:
Jouni Tähti, 1.

Aki Heiskanen, 9.
Petri Makkonen, 17.
Valtteri Virtanen, 49.
Kim Laaksonen, 49.

Marika Poikkijoki, 9.
Riikka Saaranen, 49.

Teksti: Jarno Virtanen
Kuvat: EPBF

Kim Laaksonen

Riikka Saaranen

Jouni Tähti ja Henrik Larsson (Ruotsi)

Suomalaiset kahmivat mitaleita pool-biljardin EM-kisoista
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Finaalissa kaatui Valtteri Virtanen erin 13-8

16 -cup 
Lohtander - Erm 8 - 2 
Oikarinen - Vilponen 8 - 5 
Siekkinen - Karttunen 8 - 5 
Hämäläinen - Makkonen P 7 - 8 
Virrankoski - Juva 1 - 8 
Storm - Valkila 8 - 3 
Laaksonen - Grabe 5 - 8 
Virtanen V - Makkonen M 8 - 1 
 
8 -cup 
Marko Lohtander - Esa Oikarinen 8 - 6 
Jani Siekkinen - Petri Makkonen 3 - 8 
Markus Juva - Tom Storm 7 - 8 
Denis Grabe - Valtteri Virtanen 6 - 8 

Semifinaalit 
Marko Lohtander -  
Petri Makkonen 8-11 
Valtteri Virtanen -  
Tom Storm 11-9
 
Ruotsalainen Tom Storm on 
viisinkertainen eurotour voit-
taja, 9-pallon MM-hopeami-
talisti, entinen Euroopanlis-
tan ykkönen ja 35 kertainen Ruotsin mestari. 

Finaali 
Petri Makkonen - Valtteri Virtanen 13-8 

Turnausvoitto osoitti että Makkonen on tällä 
hetkellä kotimaan selkeä ykköspelaaja jonka 

itseluottamus on kohdallaan. Touko-
kuussa Makkonen nähdään myös Manilassa 
pelattavassa 10-pallon maailmanmestaruus 
kilpailussa. 
 
www.playersjkl.fi

Naiset 10-pallo SM 26.3.2011 Järvenpää BBC

Pia Vähäsöyringille historian 
ensimmäinen 10-pallon 
Suomenmestaruus!

Naisten kaikkien aikojen ensimmäisestä 10-pal-
lon Suomenmestaruudesta taisteltiin lauantaina 
25.3.2011 Järvenpään Blackpoolissa. Mestariksi 
itsensä pelasi Pia Vähäsöyrinki (LP-90) voitettu-
aan finaalissa Krista Knuuttilan (Story) lukemin 
5-3.

Pia pelasi erittäin tiukan semifinaaliottelun Emmi 
Oravaista (JBS) vastaan. Emmi johti peliä jo 4-1, 
mutta valitettavasti ratkaisupallo jäi harmillisesti 
luukkuun ja tästä tilanteesta Pia voitti seuraavat 
4 framea putkeen varmoin ottein. Emmi saavutti 

ensimmäisen SM-mitalinsa, joten lop-
pujenlopuksi kuitenkin erittäin hieno 
suoritus tältä nuorelta lupaukselta.

Toisessa semifinaalissa kohtasivat 
Krista sekä monta vuotta kilpailuis-
ta poissa ollut Janina Rosten (TBK). 
Krista oli lopulta tässä ottelussa vah-
vempi lukemin 5-2. Myöskin Janina 
sai ensimmäisen SM-mitalinsa, joten 
kilpailuissa pistettiin historiaa uusiksi 
moneen kertaan.

Finaalissa kohtasivat siis Pia ja Kris-
ta. Ottelu oli niin sanotusti revans-
si, sillä nämä naiset kohtasivat jo 
voittajien puolella pääsystä cuppiin. 
Tässä ottelussa Krista oli vahvempi 
lukemin 5-3. Pia kuitenkin nousi mi-

taleille häviäjien puolelta voittaessaan ”vanhan” 
taistelutoverinsa Marjella Frosteruksen lukemin 
5-1.

Finaali oli trilleri alusta loppuun 
Pian ja Kristan voittaessa frameja 
vuorotellen. Pian johtaessa ottelua 
4-3, tapahtui kuitenkin ratkaiseva 
virhe, sillä Kristan säkittäessä 10-
palloa kivi ui epäonnisesti säkkiin 
jolloin Pia sai käsipallon ratkai-
su 10:lle. Pialle siis mestaruus ja 
Kristalle uransa ensimmäinen SM 
hopea. Pia pisti historian kirjoja 
urakalla uusiksi, sillä tämä Suo-
menmestaruus oli tälle naisbiljar-
din Kuningattarelle jo 25:s.

Lopulliset tulokset: 

1.  Pia Vähäsöyrinki 
2.  Krista Knuuttila 
3.  Emmi Oravainen 
 Janina Rosten 
5.  Tuuliina Panula 
 Mella Frosterus 
7.  Emmi Tietäväinen 
 Anu Lindholm 
9.  Tuula Eklund 
 Johanna Jokinen 
 Maarit Viinikainen 
 Laura Saarinen 
13. Tanja Argillander 
w.o 
 Kirsi Voutilainen 
 Mira Sinisalo 
17. Liobouv Adrianova

Petri Makkonen voitti Nordea 
Masters 10-ball turnauksen

Pia Vähäsöyrinki ja Krista Knuuttila

Emmi Oravainen ja Janina Rosten

Teksti ja kuvat: Tanja Argillander
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Marko Korkka, Olavi Virta ja Olli 
Järvinen 10-pallon mestareiksi 

Senioreiden 10-pallon Suomenmestaruustaistot 
ratkottiin viime viikonloppuna MN50 ja MN60 
sarjojen osalta Biljardi Espoossa. MN40 sarja 
kilpaili Lahden Kasi-Biljardissa.

MN50 sarjassa oli mukana 21 pelaajaa ja MN60 
sarjassa 14 pelaajaa. Mitalitaistelut olivat varsi-
naisia jännitysnäytelmiä, sillä peräti neljä peliä 
kuudesta päättyi vasta kontrassa. 

MN50 sarjassa vahvan alkuvuoden pelannut 
EBK:n Tuomo Träff pelasi itsensä jälleen semifi-
naaleihin ja oli lähellä finaalipaikkaakin, mutta aina 
väkivahva Nokian Olavi Virta (NoBil) oli niukas-
ti 5-4 parempi ja raivasi tiensä finaaliin. Toisessa 
MN50 sarjan semifinaalissa Kauniaisten Henry 
Grahn (PB) kukisti puolestaan Hämeenlinnan 
Simo Koivumäen (RocBC) 5-3 ja selvitti tiensä 
myös finaaliin. Finaalissa kaksi kokenutta arvoki-
savoittajaa kohtasivat jälleen ja tekivät hienon ja 
jännän finaalin. Virta johti finaalia jo 4-1, mutta 
Grahn taisteli itsensä tasoihin 4-4 ja pääsi kont-
rassakin kokeilemaan putsausta. Viimeiset pallot 
tuottivat vaikeuksia ja lopulta Virta käänsi pelin 

itselleen ja pelasi itsensä 10-pallon 
Suomenmestariksi MN50 sarjassa. 
SM pronssille pelasivat Tuomo Träff 
ja Simo Koivumäki.

MN60 sarjassa nähtiin myös huike-
at semifinaalitaistot joissa Vaasan 

Alf Granö (VSB) kukisti Sii-
man Matti Järvisen kontrassa 
5-4. Myös toinen semifinaali 
meni kontraan jossa Siiman 
Olli Järvinen oli Tampereen 
GCueS:n Mikko Rantasta 5-4 
parempi. Finaalissa Järvinen oli 
sitten 5-3 Granöä parempi ja 
pelasi itsensä 10-pallon Suo-
menmestariksi MN60 sarjas-
sa. Pronssia Matti Järviselle ja 
Mikko Rantaselle.

MN40 finaali oli sekin tiukka, 
sillä Marko Korkka (KouBK) 
lopetti ottelun vasta kontras-

ta kukistaen finaalivastustajansa 
Simo Korpelan (WPBC) erin 
7-6. Pronssimitalit Mika Määtäl-
le (GCueS) ja Antti Rantaselle 
(PBK). MN40 sarjaan osallistui 
yhteensä 34 pelaajaa.
 
Teksti: EBK   Kuvat: Olavi Virta
 
MN40 Semifinaalit  
Määttä Mika - Marko Korkka 5 - 6 
Simo Korpela - Antti Rantanen 6 - 4

MN40 Finaali 
Marko Korkka - Simo Korpela 6 - 5

MN50 Semifinaalit 
Tuomo Träff – Olavi Virta 4-5 
Henry Grahn – Simo Koivumäki 5-3 

 

MN50 Finaali 
Olavi Virta – Henry Grahn 5-4

MN60 Semifinaalit 
Matti Järvinen – Alf Granö 4-5 
Mikko Rantanen - Olli Järvinen 4-5 
 
MN60 Finaali 
Alf Granö - Olli Järvinen 3-5

Senioreiden MN40, MN50 ja MN60 10-pallon SM kilpailu 2011

MN50 10 –pallo Suomen mestari Olavi Virta 
(NoBil) oikealla yhdessä hopeamitalisti 

Henry Grahnin (PB) kanssa

MN60 10-pallon SM mitalistit vasemmalta katsoen Alf Granö, VSB (hopeaa), Olli Järvinen, Siima (kultaa) ja Matti Järvinen, Siima (pronssia). Toinen kolmonen Mikko Rantanen (GCueS) puuttuu kuvasta.

Jesse Kivelä Junioreiden 8-pallon 
Suomenmestariksi
Lauantaina 12.2.2011 Hämeenlinnan Rock Ball- 
biljardisalilla ratkottiin junioreiden alle 16 -vuoti-
aiden 8-pallon Suomenmestaruus. Kilpailuun oli 
ilmoittautunut 6 pelaajaa, joten pelattiin yhdessä 
lohkossa kaikki kaikkia vastaan periaatteella siitä 
neljän parhaan jatkaessa semifinaaleihin.

PmPA:ta edustava Jesse Kivelä aloitti päivänsä 
pelaamalla seurakaveriaan Miikka Myllymäkeä 
vastaan voittaen ottelun lukemin 5-2. Toisella 
kierroksella vastaan asettui niinikään PmPA:ta 
edustava Jesse Huttunen, jolle Kivelä joutui tai-

pumaan numeroin 4-5. 
Tie kohti lohkovoittoa 
jatkui otteluilla BrL:n 
Vili Puumalaista vastaan 
5-0, Lunan Santtu Pyyk-
köstä 5-0 ja BCK:n 
Eetu Piipposta ottelus-
sa lohkovoitosta asi-
aan kuuluvan tiukasti 
kontrassa 5-4.

Jatkuu sivulla 11

MN50 sarjan pronssimitalistit vasemmalta katsoen 
Tuomo Träff (EBK) ja Simo Koivumäki (RocBC)

Miikka Myllymäki ja Jesse Kivelä
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Sunnuntaina 13.3.2011 pelatussa Nuorisotalojen 
SM -kilpailussa oli jälleen hieno nähdä salillinen 
nuoria pelaamassa. Paikalle oli saapunut yhteen-
sä 33 eri nuorisotalon pelaajat ja -ohjaajat. Nuo-
risotalo SM kilpailu pelataan kolmen pelaajan 
joukkuekilpailuna, syksyisin pelataan 9-palloa ja 
näin keväällä kasia.

Vanhempien, eli 1993 ja myöhemmin syntynei-
den sarjassa voitto meni helsinkiläiselle Vuosaa-
ren Nuorisotyö -yksikölle, finaalin päättyessä 
ratkaisevassa ottelussa vastustajan virheeseen. 
Hopeaa saavutti Espoon Nöykkiön nuorisotalo 
ja pronssia saivat Nokian ja Raision joukkueet.
Nuorempien 1996 sarjan mestari oli vanha tuttu 
Soukan nuorisotalo, jonka pelaajat saivat jatkoa 
aikaisemmille mitaleilleen. Hopealle pelasi Turun 
Lauste ja pronssille Vuosaari sekä Nöykkiö.

Tyttöjen sarjassa oli 
vain kolme joukkuet-
ta joista etevimmäksi 
osoittautui Nokian 
joukkue, Vuosaaren 
saavuttaessa hopeaa ja 
Hyvinkään Silta prons-
sia.

SM finaaleissa ei siis 
dramatiikkaa puut-
tunut. 1993 
sarjan finaa-
lin ratkaisu 
tapahtui vii-
meistä kasi-
palloa käsi-
pallolla pus-

sitettaessa päätyvallin vierestä vastus-
tajan pallon ollessa lähes kasissa kiinni. 
Yleisön ja lyönnin tehneen pelaajan 
jo hurratessa onnistumisesta tuomari 
kuitenkin näki valkoisen osuneen en-
sin vastustajan palloon ennen kuin osui 

kasipalloon. Tästä johtuen 
tuomittiin virhe ja erän me-
netys sekä vastustajalle samalla koko 
ottelun voitto. Tätä ennen oli jo yksi 
erävoitto luisunut käsistä epäonnistu-
neeseen kymmenen sentin kasin pus-
situkseen käsipallosta.

Myös tyttöjen finaali ratkesi jännittävi-
en vaiheiden jälkeen kun kaksi ottelua 
oli pelattu tilanteeseen 1-1 ja viimei-
sen parin ratkaistessa viimeisiä palloja. 
Vuosaari oli jo menossa voittoa kohti 
mutta viimeinen oman ryhmän pallo 

jäi harmittavasti aivan kulmapussin suulle. Tästä 
Nokian pelaajalle jäi vaikea pitkä pallo vastak-
kaiseen kulmapussiin jonne kasi sitten solahti 
nätisti, joten Nokia saavutti ensimmäisen tyttö-
jen mestaruutensa. Aikaisemmassa alkulohkon 
ottelussa tulos oli toisin päin, joten Nokia otti 
maittavan revanssin.

Nuorempien sarjassa Espoon Soukan pelaajat 
olivat omaa luokkaansa. Ensin semifi-

naalissa kaatui naapurikau-
punginosan Nöykkiön jouk-
kue 3-0 lukemin (erät 6-3) 
ja finaalissa Turun Lauste sai 
tunnustaa espoolaiset pa-
remmakseen 2-1 (erät 5-2). 
Soukan ainoan tappion al-
kulohkossa antoi Vuosaaren 
joukkue. 

Kilpailussa nähtiin jälleen 
uusia joukkueita, kuten mm. 

Raisio, Espoon Karakallio ja Aura. Kilpailuun olisi 
ollut enemmänkin osallistujia tulossa, joka osoit-
taa että nuorisotalo SM kilpailu on mukava ja 
kiinnostava tapahtuma. 
Finaalijoukkueiden pelaajat esittivät varsin hyviä 
otteita ja jo pienellä lisäharjoittelulla pelaajat sai-
sivat lisää varmuutta lyönteihinsä. Seurojen olisi 
oltava huomattavasti aktiivisempia lähialueiden 
nuorisotalojen suhteen, sillä niissä on huomat-
tava potentiaali nuoria lajin harrastajia. Aktiivi-
sen yhteistyön kautta seurojen on mahdollista 

kasvattaa jäsenmääriä ja kehittää toimintaansa. 
Nuorten mukana on mahdollista saada myös 
pelaajien vanhempia seuratoimintaan ja harras-
tukseen mukaan.

Tero Hilpinen valmentajana

Helsinkiläisen Maunulan nuorisotalon pelaajien 
tilapäisvalmentajana mukana kisoissa oli liiton 
valmentajakoulutuksen käynyt Tero Hilpinen. 
Tero oli erittäin mielissään saatuaan kokea nuor-
ten pelaajien innostuksen biljardiohjaukseen. Te-
ron pitämän viiden kerran valmennuksen jälkeen 
pelaajat olivat valmiita osallistumaan SM kisaan. 
”Tosi kiva nähdä miten pelaajat suhtautuivat niin 
hyvin annettuihin ohjeisiin ja neuvoihin, Tero 
sanoi katsellessaan tyytyväisenä suojattiensa 
otteita vaikka matka katkesikin 8 cup tappioon 
lopulta mestaruuteen jatkaneelle Vuosaarelle. 

Nuorisotalo 8-pallon SM kisoissa yli sata pelaajaa 

Nöykkiön pronssijoukkue 1993 sarjassa

Nuorempien 1996 sarjan voittajajoukkue
Espoon Soukka

1993 sarjan voittajajoukkue Helsingin VuosaarestaTyttöjen voittajajoukkue Nokialta
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Nuorten Oma Biljardi Tour finalistit selvillä

Kuluneen viikonlopun aikana pelattiin Nuorten 
Oma Biljardi Tour (NOBT) semifinaalit neljällä 
eri biljardisalilla. Kilpailut käytiin Helsingissä (Ba-
ribal), Espoossa (Biljardi Espoo), Keravalla (Pool 
Sali&Lounge) sekä Turussa (Galaxie). Näihin 
semifinaaleihin olivat päässeet kunkin NOBT 
kilpailukokonaisuudessa mukana olleiden nuo-
risotalojen 8 parasta pelaajaa. Kaiken kaikkiaan 
semifinaalipelaajia oli neljässä pelipaikassa yh-
teensä noin 150.

Keravan semifinaalin voitti kilpailun loppua koh-
ti huimasti peliään parantanut Vantaan Hiekka-
harjun nuorisotalon Jani Halonen kukistamalla 
finaalissa keravalaisen Jani Salmelan erin 3-1. 
Semifinaalissa Halonen voitti Henri Saaren 
Vantaan Hakunilasta niukasti 3-2. Salmela sen 
sijaan kukisti helpohkosti Miika Vierulan Van-
taan Länsimäestä 3-0. Erityismaininta 
pitää antaa kisan ainoalle tyttöpelaajalle 
Vantaan Hakunilan Janita Larilalle, joka 
antoi todella hyvän vastuksen pojille. 
Janita pelasi tarkasti ja löi erittäin peh-
meitä ja tarkkoja lyöntejä, pussittaen 
myös tarkasti.

Turun Galaxiessa pelattiin myös erit-
täin hyvätasoisia ja tasaisia otteluita. 
Erityisesti finaaliottelu oli kahden taita-
van pelaajan yhteenotto. Vasta puolisen 
vuotta biljardia harrastanut Turun Laus-
teen Janne Lehto antoi erinomaisen 
vastuksen Lempäälän Jesse Rantaselle, 
mutta ei voinut kuin lopulta todeta 
Rantasen hitusen paremmaksi erin 2-0. 
Finalistit esittivät erittäin valmiita ottei-
ta myös semifinaaleissa joissa kumpikin 
voitti ottelunsa 2-1. Rantanen kukis-
ti auralaisen Aake Suonpään ja Lehto 
Lempäälän Riku Nissilän.

Helsingin Ba-
ribalissa pela-
sivat lähinnä 
I t ä -he l s ink i -
läiset nuoret. 
Espoon kilpai-
lussa pelasivat 
espoolaiset ja 
v an t a a l a i s e t 
nuoret.

Helsingin kil-
pailun ykkönen 
oli vantaalainen 
Janna Virtanen. 
Etevä tyttöpe-
laaja oli koko 
kilpailun paras 
kuk istamal la 

finaalissa Kontulan nuorisotalon Topi Pantsarin 
niukasti 3-2. Tätä ennen 
Virtanen voitti semifi-
naalissa Malminkartanon 
Benjamin Espaillatin 2-1. 
Pantsar puolestaan 
kukisti semifinaalissa 
Haaga-Kaarelan Joni 
Alakotilan samoin lu-
kemin.

Espoon kilpailuin 
voittaja on tuttu 
nuori viime vuoden 
NOBT ja nuoriso-
talo SM kilpailuis-
ta. Taitava Casper 
Matikainen Espoon 

Soukan nuorisotalolta kukisti finaalissa Vantaan 
Martinlaakson Mika Stoltin erin 2-1. Matikainen 
siis piti ennakkosuosikin viittansa ja otti kisa-
voiton. Semifinaalissa Matikainen voitti Espoon 
Nöykkiön Mikke Keniaksen 2-1. Samaan aikaan 
Stolt kukisti omassa semissään Nöykkiön Roo-
pe Pesosen samoin lukemin.

Kaikkien semifinaalien 8 parasta pelaajaa saivat 
paikan NOBT finaaliin Helsinkiin 28-29.5.2011. 
Finaali pelataan Ritz Biljardissa. Lauantaina pela-
taan alkulohko-ottelut josta 16 parasta pelaajaa 
jatkaa sunnuntaina 16 cupista loppuun saakka. 
Kaikille finaalipelaajille on luvassa ikimuistoinen 
finaalitapahtuma, jossa biljardin lisäksi on ohjel-
massa paljon muuta tekemistä ja kokemista Your 
Move tapahtuman tiimoilta.

Tulokset:

Kerava 8 parasta
1.  Jani Halonen, Vantaa Hiekkaharju
2.  Jani Salmela, Kerava Elzu
3.  Miika Vierula, Vantaa Länsimäki
3.  Henri Saari, Vantaa Hakunila
5.  Joni Haakana, Vantaa Länsimäki
5.  Sami Wigg, Vantaa Hiekkaharju
5.  Joel Latvasalo, Vantaa Hakunila
5.  Tommi Kastell, Vantaa Länsimäki

Turku 8 parasta
1.  Jesse Rantanen, Lempäälä
2.  Janne Lehto, Turku Lauste
3.  Aake Suonpää, Aura
3.  Riku Nissilä, Lempäälä
5.  Jimi Pelli, Aura
5.  Matti Aalto, Lempäälä
5.  Juho Toivanen, Aura
5.  Jonne Ranta, Turku Lauste

Helsinki 8 parasta
1.  Janna Virtanen, Vantaa Hiekkaharju
2.  Topi Pantsar, Helsinki Kontula
3.  Joni Alakotila, Helsinki Hakany
3.  Benjamin Espaillat, Helsinki Malminkartano
5.  Alan Bibani, Helsinki Kontula
5.  Julius Karlsson, Helsinki Kannelmäki
5.  Miro Ertimo, Helsinki Hakany
5.  Mira Qvist, Helsinki Merirasti

Espoo 8 parasta
1.  Casper Matikainen, Espoo Soukka
2.  Mika Stolt, Vantaa Martinlaakso
3.  Roope Pesonen, Espoo Nöykkiö
3.  Mikke Kenias, Espoo Nöykkiö
5.  Tatu Nurmi, Espoo Nöykkiö
5.  Justus Varonen, Espoo Nöykkiö
5.  Daniel Jalonen, Vantaa Myyrmäki Arkki
5.  Miska Pehkonen, Espoo Soukka

Turun semifinaalin parhaat pelaajat

Keravan semifinaalin parhaat pelaajat
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Karan SM karsinnoista 4 parasta finaalipeleihin Kultsalle

Turun Aura Biljardissa pelatuissa Karan 
SM alkukilpailussa neljän parhaan jouk-
koon selviytyivät Tapio Soinisalo (KK-79), 
Johannes Kauhanen (KK-79), Eero Hämä-
läinen (KK-79) ja Jussi Tyrkkö (G-CueS). 
 
8 cupissa Soinisalo voitti Sami Hannulan (KK-
79), Kauhanen Anton Häggblomin (KK-79)ja 
Tyrkkö Erik Rousin (KK-79). Hämäläinen sai 
luovutusvoiton Ari Fagerströmistä (KK-79).
 
Semifinaaliparit Helsingin Kulttuuritalolla 
28.5.2011 ovat: 
Tapio Soinisalo - Johannes Kauhanen 
Jussi Tyrkkö - Eero Hämäläinen 
 
Kara SM alkukilpailu 16-17.4.2011 Aura Biljardi 
Turku 
8-Cup, voittajat jatkoon semeihin Kulttuurita-
lolle 

1. Sami Hannula vs 8. Tapio 
Soinisalo 
Tulos 1-2 (15-9, 12-15, 14-15) 
(41/98 = 0,418 Ka ) (39/98 = 
0,397 Ka) 
 
4. Johannes Kauhanen Vs 
5.Anton Häggblom 
Tulos 2-1 (9-15, 15-5, 15-10) 
( 39/ 79 =0,493 Ka) (30/70 = 
0,384 Ka) 
 
3. Ari Fagerström Vs 6. Eero 
Hämäläinen 
(Fagerström luovutti tervey-
dellisistä syistä) 
 
2. Jussi Tyrkkö Vs 7. Erik Rousi 
Tulos 2-0 (15-5, 15-5) (30/39 = 0,769 Ka) 
(10/38 = 0,263 Ka)

Liiton seuravalmentajakurssin käynyt Petri Ha-
kolampi on pitänyt biljardikursseja Nurmijär-
vellä ja Keravan biljardisalilla alkuvuoden aikana. 
Molemmilla kerroilla kurssilaiset olivat eri ikäi-
siä ja –tasoisia. Ikähaitari on ollut laaja 8 ja 60 
vuoden välissä. 

Parin tunnin kurssien ohjelmassa oli perustek-
niikkaa, lyöntiasentoa, leikkuun perusteet ja 
ylä- , alapallot sekä stopparin perusteet. Lisäksi 

kurssilaiset saivat hetken pela-
ta jonka ohessa Petri antoi lisää 
neuvoja ja ohjeita. 

- Kurssilaiset olivat tyytyväisiä 
antiin, vaikkakin aivan nuorimpi-
en osalta oli aika vaikea löytää 
sopivia harjoitteita, Petri kertoi 
kurssien jälkeen.

Biliskursseja Nurmijärvellä 
ja Keravalla

Semifinaaleihin asettui parit Kivelä-Huttunen, 
Myllymäki-Piipponen. Kivelä aloitti oman  
semifinaalinsa kahdella aloituspartilla ja jatkoi 
vakuuttavasti voittoon luvuin 6-1. Miikka Myl-
lymäen hyvät esitykset saivat jatkoa, ja toisessa 
semifinaalissa kaatui Eetu Piipponen numeroin 
6-2. Näillä tuloksilla tamperelais-finaaliin…

Finaalissa Kivelä osoitti olevansa todella kovassa 
kunnossa, kiitos hyvän ja huolellisen harjoittelun 
sekä ”Kummisedän” Aki Heiskasen viimeistelyn 
näihin kisoihin. Vahvan pelin jälkeen luettiin tu-
lokseksi 7-2 ja näin Suomen parhaaksi 8-pallon 
Junioritaitajaksi kruunattiin ansaitusti tampere-
lainen Jesse Kivelä!

Kaiken kaikkiaan nähtiin todella hyvää biljar-
dia, siitä kertonee useat aloituspartit ja ne taas 
kertoo junioreiden olevan tiellään pelimiehiksi 
todella pitkällä ja tason olevan vähäisestä luku-
määrästä riippumatta todella kova. Kirkkaimpi-
en mitaleiden saavuttamiseksi tässä sarjassa on 
onnistuttava kaikilla osa-alueilla ja oltava huolel-
lisesti valmistautunut.

Tulokset:
1.  Jesse Kivelä,            PmPA
2. Miikka Myllymäki,  PmPA
3. Jesse Huttunen,      PmPA               
3. Eetu Piipponen,       BCK   
5.     Santtu Pyykkönen,  Luna
6.    Vili Puumalainen     BrL

Kiitokset Rock Ball- biljardisalille hyvistä pe-
liolosuhteista ja joustavasti sujuneen kilpailun 
järjestämisestä!
-Gösta Huttunen-

                                                                                                        

Jatkoa sivulta 8

Tapio Soinisalo

Valmentaja Petri Hakolampi takana toinen oikealta
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Snooker lajipäällikön katsaus

Kuluva kausi on tuonut sekä positiivisia, että ne-
gatiivisia asioita. Positiivisena mainittakoon uu-
sien kilpapelaajien tuleminen lajin pariin. Pool-
biljardin pelaajiakin on nähty snooker areenoilla. 
3.sarjan myötä on saatu uusille pelureille hel-
pompi lähestyminen kilpa snookerin pariin. Tällä 
kaudella eri sarjoissa kilpailuihin on osallistunut 
121 eri pelaajaa. 1.sarjassa 24, 2 sarjassa 20, 3. 
sarjassa 75 ja juniorisarjassa 8 pelaajaa. Vielä kui-
tenkin kauden päätapahtuman ollessa edessä on 
oletettavissa kokonaisluvun vielä nousevan hie-
man.  Huonompana uutisena on otettu vastaan 
Oulun Northern Billiards ry toiminnan loppu-
minen ja Biljardi Espoon toiminnan loppuminen 
toukokuussa. Nykyinen 5 pelipaikan kapasiteet-
ti vähenee 2 pelipaikalla. Nämä asettavatkin 
ensikauden kilpailukalenteriin isoja haasteita. 
Mietittäväksi jää, onko mahdollista nykyisel-
lä pelipaikka kapasiteetilla mahdollista viedä 4 
eri sarjaa kunnialla läpi, vai tarvitseeko pakon 
sanelemana muokkaamaan nykyistä vielä varsin 
uutta järjestelmää köykäisemmäksi. On myös 
tarkoin käytävä läpi mahdolliset pienemmätkin 
paikat ja mahdollisuudet kilpailuiden järjestämi-
seen yhteistyössä toisen paikan kanssa, kuiten-
kaan tinkimättä peliolosuhteista. Haasteita siis 
riittää ja ehdotuksia otetaan mielellään vastaan. 
Keskustelua aiheesta onkin syytä käydä jo SM-
karsintojen aikana 21-22.5. Aura-Biljardissa.

Maalis-huhtikuun taitteessa pelattiin snooker 
joukkue EM kilpailut Maltalla. Suomea miesten 
joukkueessa edustivat, Pessi Lyyra, Antti Mannila 
ja Antti Tolvanen, Seniorisarjassa Jyri Virtanen ja 
Petri Kopponen ja alle 21v EM kilpailuissa Olli-
Pekka Virho.

Miesten pelit päättyivät lohkovaiheen kuuden-
teen sijaan. Miesten joukkueen Frame difference 
-28 kertoo omaa kieltään erittäin kovatasoises-
ta lohkosta. Jyri ja Petri pelasivat hienosti koko 

kilpailun ja pääsivät lohko kakkosena jatkoon. 
Neljännesfinaalissa kaatui Belgia, 7-2. Semifinaa-
lissa vastaan asettui Maltan 1-joukkue (Simon 
Zammit 44, Joe Grech 57). Malta ei antanut 
mahdollisuutta Jyrille ja Petrille finaalipaikkaan 
0-7 tuloksella. Käteen jäi kuitenkin joukkue 
EM pronssimitali. Onnittelut Jyrille ja Petrille! 
Seniorien EM-kultaa veivät Maltan 1-joukkue, 
kaataen finaalissa Englannin erin 7-5. Alle 21v 
EM-kilpailuissa oli oletusten mukaan varsin kova 
taso. Olli-Pekan sijoitus omassa lohkossaan 7.s. 
Olli-Pekalle jäi kilpailuista varmasti hyvää koke-
musta ja pontta tulevaisuutta varten. Alle 21v 
Euroopan mestaruuden vei ehkä pienoisena yl-
lätyksenä Puolalainen vasta 16 vuoden ikäinen 
Kacper Filipiak. Finaalissa Puolalainen kaatoi 
Skotlannin Michael Leslien 6-3. Tämä siis toi 
Puolalaisille kautta aikojen ensimmäisen Main 
Tour paikan omaavan pelaajan. Tuomareina kil-
pailuissa Suomesta oli mukana Veikko Hannula 
ja allekirjoittanut. Ensimmäinen kansainvälinen 
tuomarointi muutti kyllä käsitystä tuomari-
työskentelystä. Ennen tuli ajateltua, että onhan 
se helppoa hommaa kun nostelee vain palloja 
ja laskee pisteitä. Todellisuus olikin sitten jo-
tain aivan muuta. Pahimmillaan 8-9 tuntia ilman 
taukoja pitää tuomarin olla 110% skarppina. Ei 
tuomari pääse välillä istuskelemaan, vaan koko 
ajan on puskettava täysillä eteenpäin. Kyllä aina-
kin itse aion seuraavassa kilpailussa jossa pelaan, 
kiittää tuomaria sydämeni pohjasta.

Parhaillaan käynnissä olevat ammattilaisten MM-
kilpailut ja kirjoitushetkellä jo 39kpl tehtyjä yli 
sadan pisteen lyöntisarjoja täydentävät tv nautis-
kelijan kauden. Snookeria on tulossa Eurosport 
kanavalta tuutin täydeltä. Mielenkiintoa herättää 
sekä Ronnie O’Sullivanin, Mark Selbyn että Judd 
Trumpin edesottamukset. Ronnie ainakin en-
simmäisen pelin perusteella on löytänyt oman 
pelinsä uudelleen. Tosin toisessa pelissä Mur-

phya vastaan 
peli takelteli 
molemmilta 
osapuoli lta. 
Judd Trump 
China Open-
in voittaja 
kukisti en-
simmäisessä 
p e l i s s ä ä n 
viime vuo-
den maail-
manmestarin Neil Robertsonin 10-8, toisessa 
pelissä Martin Gouldin 13-6 ja omaa mahdolli-
suudet kenties koko kilpailun voittoon.  Erittäin 
vahvasti on esiintynyt myös Mark Selby, joka 
rikkoi Cruciblen ennätyksen yhteen otteluun 
tehdyistä yli sadan pisteen lyöntisarjoista. Sel-
by teki kuusi kpl:tta yli sadan pisteen sarjoja ja 
siihen lisäksi vielä muutaman ysikymppisen. Ste-
phen Hendrylle jäikin tämän 13-4 rökäletappion 
jälkeen mietittäväksi, jatkaako uraansa ammat-
tilaisena vai ei. Hendry uumoilikin ottelun jäl-
keen tekevänsä päätöksiä jatkamisensa suhteen 
kesällä. Joten ei ole kirves vielä heitetty kaivoon 
Hendrynkään osalta.

Qschool on myös mielenkiintoinen tapahtuma 
ihan Suomalaisittainkin. Robin Hullin nimi löytyy 
osallistujalistalta ja tuomaroimaan mukaan läh-
tee Pasi Jäntti, Qschooliin osallistuu 124 pelaa-
jaa joista 12 parasta pelaajaa lunastavat itselleen 
tiketin Main Tourille kaudelle 2011-2012. Kar-
sinnat Main Tourille pelataan 11-28.5. Toivotan 
lämpimästi hyviä pelejä Roopelle.  Nähdään 
kaikki viimeistään Kulttuuritalolla 28.5. Suomen 
Mestaruus finaalien merkeissä.

Timo Tiusanen
Snooker lajipäällikkö

ë

EM areena
Pessi Lyyra
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Helmikuun pelaajaksi on valittu Markku Koponen

1. Olet ollut mukana SBiL:n virallisissa 
kilpailuissa jo 1970 -luvulla. Miten kilpa-
pelaaminen on eniten muuttunut näinä 
vuosikymmeninä?
- Pelit ovat tietenkin lyhyempikestoisia nykyään 
aikarajojen takia. Joskus tuli pelattua yli 3 tun-
nin pelejäkin -pelaajien keskimääräinen taitota-
so on kohentunut -pelaajien keski-ikä kaisassa, 
pyramidissa ja karassa on hälyttävästi noussut: 
pool ja snooker vievät nuorien kiinnostuksen, 
onneksi aina muutamaa nuorta lahjakasta taitu-
rinalkua alkaa kiinnostaa ”vaikeammatkin” lajit, 
joten verenvaihtoa tapahtuu.

2. Mikä on parasta / heikointa nykyisissä 
kilpailusysteemeissä?
- Paras viime aikojen päätös: ilmoittautumis-
ten varmistus viimeistään keskiviikkona. Pystyy 
suunnittelemaan jo torstaina lauantain omaa 
aikataulua, kun pelien alkamisajat tulevat netti-
sivuilla esiin.
- yleensä selkeät aikataulutukset kilpailun ku-
lusta
- kehitettävää on mielestäni sääntötuntemuk-
sen kouluttamiseen/lisäämiseen.
Paljon näkee kisoissa epäselviä tilanteita ja epä-
puhtaita lyöntejä, joita ei tunnisteta vääriksi. 
Sääntöjä kehitetään ja viilataan tietenkin kaik-
kien eduksi ja epäselvyyksien minimoimiseksi, 
mutta tiedon jaon ja koulutuksen eteen voisi 
toivoa ohjattavan enemmän resursseja.

3. Kierrät edelleen useita kilpailuja sekä 
kaisassa että pyramidissa. Mistä löytyy 
motivaatio edelleen kilpailla maan kär-
kitasolla?
- Biljardi harrastuksena on ollut hyvä vastapaino 
työlle, pöydän ääressä pystyy unohtamaan hel-
posti arkiset huolet ja mikäs sen mukavampaa, 
kun pystyy vieläkin kiusaamaan nuorempiaan ja 

pärjäämään kisoissa ihan voittoonkin asti joskus
- biljardi on peli, missä opin joka kerta kun pe-
laan, jotain uutta.

4. Kumpi on tämän kauden päälajisi, kaisa 
vai pyramidi? Miksi?
- Päälajia sinänsä ei ole, käyn kisoissa aina kun 
vaan vapaata viikonloppua saa järjestettyä. Välillä 
pelaan myös karaa ja senioripoolia, tulipa viime 
vuonna oltua snookerkarsinnoissa, kun oikein 
kohdalle osui. Mielestäni kaikki lajit kehittävät 
ja tukevat toisiaan, mikäli niistä vaan ottaa hyvät 
puolet opiksi. 

5. Mitä kilpailullisia tavoitteita sinulla on 
vielä tälle kaudelle?
- SM-karsinnat Kaisassa, Pyramidissa ja ehkä Ka-
rassa, jos aikaa riittää.
Niin, ja vielä Ikämiesten Kaisa-SM Espoossa 
kiinnostaa. 

6. Terveisiä pelikavereille
- Hyviä lyöntisuorituksia ja edullisia pallonpyö-
rimisiä kaikille tasapuolisesti, sekä oikein muka-
via hetkiä vihreän veran äärellä.

Maaliskuun pelaaja Antti Silvo, Cabin Street Snooker

1. Olet pelannut tasaisesti ja nousujohtei-
sesti koko kauden. Mistä hyvä vire johtuu?
- Kaikki kiinni itseluottamuksesta. Se on nyt 
kohdillaan. Iso asia on myös että olen päässyt 
tasaisesti harjoittelemaan Cabin Street Snooke-
rin hyvissä olosuhteissa eri tasoisten pelikave-
reitten kanssa.

2. Johdat snookerin 1. sarjan rankinglistaa 
melkoisen suvereenisti. Onko se ollut ta-
voitteesi?
- Annan suomalaisen urheilukansan/median vi-
haaman vastauksen ja sanon että olen tehnyt 
parhaani ja katsonut mihin se riittää. Tunne siitä 

oli kyllä kauden alussa että tästä kaudesta voi 
tulla menestyksekäs.

3. Oletko muuttanut tälle kaudelle peli- 
tai harjoittelumetodejasi?
- En oikeastaan. Muutokset tapahtuivat viime 
kauden n. puolessa välissä. Silloin ei tullut ha-
luttua tulosta. Otin hiukan valmennusta Robin 
Hullilta ja Aunion Heikiltä ja se on auttanut tosi 
paljon. Tunteja harjoitteluun menee vähemmän, 
mutta laatu on paljon parempi. Bilispaiväkirjan 
pitoa ja panostanut heikkouksien parantami-
seen. Olen panostanut paremmin organisoituun 
harjoitteluun. Yksintreenaamista olen lisännyt, 
suhde n. 70% yksin ja 30% peliä. Pyrin pelaa-
maan vähintään 3kertaa, max 6 kertaa viikossa, 
aina 1-3 tuntia.

4. Mitkä on vahvuutesi snookerissa?
- Vahvuudeksi voi laskea, varsinkin tällä kaudel-
la, hyvän positiivisen asenteen kisapelaamisessa. 
En hermostu itselleni (enkä vastustajalle) ja näin 
menetä otetta koko pelistä. Itse pelissä, sano-
taanko näin että olen tasaisen hyvä/keskinker-
tainen pelin jokaisella osa-alueella.

5. Miten snooker saataisiin yleistymään 
Suomessa?

- Iso kysymys, onhan näitä mietitty. Ensimmäi-
seksi pitää saada saleja/pöytiä lisää. 
Mielestäni snooker academy, CSS-salin tyyppi-
set paikat pitäisi olla, tai tulee olemaan snoo-
kerin tulevaisuus Suomessa. On hyvä että pool-
saleilla on se 1-2 snookerpoytää että pääsee 
kokeilemaan ja jos intoa riittää vakavampaan 
harrastamiseen niin siitä siirtyisi sitten acade-
my tyylisille pelipaikoille, jossa olosuhteet ovat 
kunnossa kaikin puolin, ajatellen kisapelaamista 
ja kisapelaajaksi tulemista. Lisää valmennusta/
valmentajia, johon liitto tekeekin hyvää työtä 
koko ajan sen eteen. Sitä kautta parempia pe-
laajia -> kansainvälistä menestystä -> näkyvyyt-
tä mediassa ja sitä kautta lisää viihde, harrastaja 
ja kisapelaajia.

6. Mitä aloittelevan snookeristin kannat-
taa ottaa aivan aluksi huomioon?
- Kärpänen kun on puraissut niin ehdottomasti 
hakemaan asiantuntevaa valmennusta. Omana 
vinkkinä voin sanoa että pitää pään paikoillaan 
lyödessä. Positiivinen asenne ja älä järkyty liikaa 
jos häviät!

7. Paras breikkisi?
- 101

Kuukauden pelaajat

Helmikuun pelaaja Markku Koponen, Helsingin Suomalainen Klubi

Maaliskuun pelaaja Antti Silvo, Cabin Street Snooker
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Biljardiliigan 15. finaalit pelattiin Lahdessa

Finaalit pidetään aivan uudenlaisissa puitteissa. 
Vesileppiksen monipuoliset palvelut ja avarat tilat 

takaavat hienon tapahtuman!

Ravintolabiljardistit kokoontuivat Sokos Hotel 
Seurahuoneelle 14. - 17.4.  Neljän päivän aika-
na ratkaistiin seitsemän mestaruutta. Pelaajia oli 
250 sekä runsas kannattajien joukko.

Parhaiten menestyi Ajolähtö Pub voittaena 
KymppiCupin sekä Joukkuefinaalin. Lisäksi jouk-
kue lähtee edustamaan Suomea VNEA liigan 
MM kilpailuihin Las Vegasiin toukokuun lopulla.

Erityismaininnan ansaitsee Ajolähdön tähtipe-
laaja Tuomas Punnonen, joka huikealla hermojen 
hallinnalla sekä upeilla ratkaisulyönneille ratkaisi 
välierän sekä finaalin Joukkueliigassa.

Täydelliset finaalitulokset sekä tunnelmat Biljar-
dilehdessä 3/2011

JAPE
Jari Peltonen

PELIKA.net biljardiliigan mestarit 2011

KymppiCup
Ajolähtö I  Ajolähtö Pub  Juva
Naisjoukkueiden finaali
Pirttihirmut Fr33Time Cafe Kuopio
Pelaajafinaali
Riikonen Mika Bar Pata 8  Hämeenlinna
Finaali 40+  
Kuivasniemi Jarmo Shamrock Vantaa
Finaali 50+  
Elg Pentti  Bar nr 1  Vantaa
Speed Pool  
Kemppi Tommi Old Story Vantaa
Joukkuefinaali  
Ajolähtö I Ajolähtö Pub  Juva
Naisten Finaali  
Valtanen Terhi Fr33Tim3 Cafe Kuopio

Finaalien paras pelaaja Tuomas Punnonen, 
Ajolähtö Pub, Juva   

Finaalien paras 
naispelaaja Terhi 
Valtanen, Fr33Tim3 
Caf3, Kuopio  
 
Speed Poolissa parhaan ajan teki kun Pete 
sivusi omaa SE:tä 58.0 ( 57.97) 
Taskinen Petteri Ukko Ravintola 
Tahkovuori/Nilsiä

Las Vegasissa VNEA liigan MM kilpailuissa tou-
kokuun lopulla edustavat Suomea seuraavat 
joukkueet:   
• Ajolähtö I Ajolähtö Pub  Juva
• Tucksin Kicksit Ravintola Tucks  Jyväskylä 

MUUT MESTARIT FINAALEISSA  
Shuffleboard / pöytäcurling SM parifinaali 
• Laurila Vesa / Salomäki Heikki 
 Ale Pub  Hyvinkää
Shuffleboard / pöytäcurling SM finaali 
Lahti Oskari  Musta Kupla  Järvenpää

Resulttia Solutions on tamperelainen, 
vuonna 1998 toimintansa aloittanut ur-
heiluseurojen ja yritysten toiminnan ke-
hittämiseen erikoistunut innovatiivinen 
ohjelmistoalan yritys. Yritys suunnittelee 
ja toteuttaa tietokoneohjelmistoja, Inter-
net-palveluita ja huippuunsa viritettyjä 
välineitä uusille metriluvuille pyrkiville 
yrityksille, yhdistyksille ja urheilijoille.

Syksyllä 2010 alkoi ensimmäinen sarja-
kausi Resulttia Solutions -junnubilislii-
gassa. Kyseessä on Suomessa aivan uu-
denlainen, nuorisotalojen joukkueiden 
kesken pelattava biljardiliiga. Biljardi on 
viety nuorten luokse ja liiga on saanut 
erinomaisen vastaanoton. Kausi 2010-
2011 päättyi liigafinaaleihin 03.04.2011. 
Tampereelta oli mukana kymmenen 
joukkuetta ja lähes 90 pelaajaa!

Resulttia Solutionsin ohella kauden 
2010-2011 liigaa olivat perustamassa 
biljardiyhdistys Pirkanmaan Pool ry:n 
juniorijaosto Pirkanmaan Pool Academy 
sekä Tampereen kaupungin nuorisopal-
velut. Pääyhteistyökumppani Resulttia 
Solutions on toteuttanut junnubilisliigan 
Internet-sivuston 
http://www.junnubilisliiga.fi, josta löyty-

vät tulokset, keskustelupalsta ja tilastot 
jokaisesta pelaajasta, joukkueesta ja ot-
telusta. Kyseessä on jo nyt Suomen laajin 
Internet-sivusto, joka käsittelee juniori-
biljardia.

Kaudella 2011-2012 Resulttia Solutions 
-junnubilisliiga laajenee valtakunnallisek-
si, sillä vastaavaa liigatoimintaa viedään 
myös Pirkanmaan ulkopuolelle. Liiga 
siirtyy samalla Suomen Biljardiliitto ry:n 
alaiseksi.

Siitä, miten Resulttia Solutions -junnu-
bilisliigan pelaaminen onnistuu omalla 
paikkakunnalla syksystä 2011 alkaen, an-
tavat lisätietoja Suomen Biljardiliitto ry:n 
toiminnanjohtaja Markku Ryytty (puh. 
0400 638 706) ja Resulttia Solutionsin 
kehitysjohtaja Mika Salonen
(puh. 045 672 6722).

Terveisin

Mika Salonen
Kehitysjohtaja
Resulttia Solutions
http://www.resulttia.fi
info@resulttia.fi
045 672 6722

Resulttia Solutions -junnubilisliiga 
valtakunnalliseksi syksyllä 2011

Pool Mestaruussarja 
sivusto avattu
Poolin Mestaruussarjan oma internetsivusto on avat-
tu. Sivuston tarkoituksena on esitellä poolin Mestaruus-
sarjaa ja sen pelaajia, sekä kohentamaan poolin Mes-
taruussarjan arvostusta sekä ulkoisesti että sisäisesti. 
 
Mestaruussarjan tuloksia pyritään välittämään aktiivisesti eri tie-
dotusvälineille samalla pyrkien nostamaan sarjan menestyviä pe-
laajia paremmin esille. Sisäisesti sivustolla pyritään parantamaan 
kaikkien biljardiharrastajien tietoisuutta poolbiljardin kotimai-
sesta kilpailutoiminnasta huipputasolla. Samalla pyritään kehittä-
mään Mestaruussarjan kilpailutapahtumia ja olosuhteita yhdes-
sä osakilpailujen pelipaikkojen ja järjestävien seurojen kanssa. 
 
Poolin mestaruussarja on erinomainen ponnahduslauta nuoril-
le tavoitteellisille pelaajille jotka haluavat kehittyä kotimaassa 
tasokkaiden otteluiden ansiosta. Tiukat kotimaan sarjan ottelut 
antavat hyvät lähtökohdat siirtyä myös kansainvälisille kentille. 
 
Sivustoa kehitetään edelleen ja se saa varsinaisen lähtölaukauk-
sen kauden 2011-2012 alkaessa. Pool Mestaruussarjan pelaajia 
tullaan kuitenkin seuraamaan kuluvan kevään ja kesän aikana. 
Kannattaa siis laittaa sivuston osoite muistiin ja käydä katso-
massa mitä sivustolla tapahtuu.
  
Mestaruussarjan tiedotusvastaavana toimii Marko Muukka ja 
hänelle voi lähettää materiaalia sivustoon liittyen 
marko.muukka@gmail.com     http://www.sbil.fi/mestis/
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Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  

Turbo Move World:  

  

 
Palloiluun keskittynyt maailma

Pääsylippuja joka päivälle 27.5.-1.6.2011! 
 

 

 

 

 

Toimintaradat: 

kaveria vastaan.

Your Move Suurtapahtuma  
Helsingissä 13-19 –vuotiaille!
27.-29.5.2011 urheiluseurojen nuoret



TALIN KEILAHALLI

Huopalahdentie 28
00350 HELSINKI

4 Poolpöytää
2 Snookerpöytää

Tiloissa myös:
36 keilarataa, viihtyisä 

kahvila, peliautomaatteja

Corona-Biljardi
Eerikinkatu 11, 00100 Helsinki

Puh. 09) 7517 5614
9 Poolpöytää

1 Snookerpöytä

“Stadin paras pelipaikka”
- 9 Poolpöytää

- 3 Snookerpöytää
Baari, darts ym.

Et. Hesperiankatu 22
 00100 HELSINKI
Puh. (09) 449 383

TIKKURILAN URHEILUTALO
01300 VANTAA

Puh. (09) 823 1101, 041 441 0948

3 kpl Kaisapöytää
3 kpl 9-jalan Poolpöytää
5 kpl 8-jalan Poolpöytää

Avoinna: ark. 11-21 la-su 11-19
Kaisan viikkokisat torstaisin klo 18

BILJARDI
METROPOOL

Pöydät:
8 Pool * 4 Snooker
3 Kaisa * 1 Pyramidi

Keskiolut oikeudet

Avoinna ark. 11-24, la-su 12-24
Toinen linja 3, Helsinki

(09) 766 105

www.vipclub.nu

A-oikeudet
Avoinna: ma-to 14-01, pe 14-02, la 12-
02, su 12-01

Sibeliuksenkatu 10, 04400 Järvenpää
Puh. (09) 2710 822
Viikkokisat Järvenpäässä maanantaisin 
klo 18 ja Keravalla torstaisin klo 18

MAAN PARHAAT PELIPAIKAT

• 12 POOL • A-OIKEUDET
TI-TO 12-02
PE-LA 12-03
SU-MA 12-01

Avoinna: Ma-Pe 11-02, La-Su 12-02

Perämiehenkatu 6-8, 00150 Helsinki 
(09) 673 525 baribal@elisanet.fi

www.baribal.fi 

Viikkokisat: Ti 10-pallo klo 17.30 
ja to 9-pallo klo 17.30

Tämä ilmoituspaikka 
on vapaana.

Ota yhteyttä liittoon
puh. (09) 3481 2575

16 biljardi 2/2011



MAAN PARHAAT PELIPAIKAT

KAJAANI
Lönnrotinkatu 5

Puh. 040 7589 143

BILJARDITARVIKKEITA
www.balls.fi

Red Ball ry:n kotipesä Rautatieasemalla

6 Pool ja 1 Kaisapöytä

Jättiscreeni, 175 asiakaspaikkaa

Hallituskatu 3, 45100 KOUVOLA
Puh. (05) 3711 030

Avoinna pe-la 12-02, su-to 12-24

7 Poolpöytää
Darts

Kahvio, olutta ym.
Hämeenkatu 9, 15110 LAHTI

(sisäpiha)

Puh. (03) 734 4198
Avoinna su-to 11-24 ja pe-la 11-02

Viikkokisat maanantaisin klo 18

VIIKKOKISAT
tiistaina 8
torstaina 9

alkaen klo 18.00
muutokset mahd.

p. 09 387 3290
Meripihkatie 1

VIIKKOKISAT
torstaina 9 pallo
alkaen klo 18.00

p.09 346 1716
Meripihkatie  1

00710 HELSINKI

7x pool, 2x snooker, kaisa.
avoinna: ma-to 11-22, pe 11-24, 

la 12-24 ja su 12-22.
A- oikeudet

ma pool viikkokisat ”harjoittelijoille” 
klo 18.00

pe pool viikkokisat kaikille klo 18.00

WWW.BILJARDIKAHVILA.FI
Kurjenmäenkatu 3, TURKU 

puh.02-2373175
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Pyramidibiljardissa pelattiin helmikuun viimei-
senä viikonloppuna Amerikankan SM-kilpailu ja 
mukaan osallistui ennätyksellinen määrä pelaa-
jia, kun mukavat 42 pyramidin ystävää starttasi 
Biljardi Espoossa pelattavaan kaksipäiväiseen 
turnaukseen. Mestariksi The Free Pyramidin 
(Amerikankan) SM-kilpailussa pelasi Jyväskylän 
Playersin supertähti ja aivan armoton pussitus-
kone, Marko ”Rautsi” Rautiainen, joka nappasi 
uransa ensimmäisen henkilökohtaisen tason 
biljardin Suomen mestaruuden. Rautsi muiste-
taan silti jo useiden vuosien ajalta hyvin useista 
ja arvokkaista voitoista, kuten mm. viime kevään 

eli vuoden 2010 kaisabiljardin maailmanmesta-
ruuden voittamisesta. Finaalissa Rautsia vastaan 
asettui helsinkiläinen ikimenestyjä, eli Suomalai-
sen Klubin Markku Koponen, jolle Amerikankan 
SM-mitali oli jo neljäs perättäinen.

Finaali lähti käyntiin Rautiaisen kannalta to-
della tehokkaasti sillä hän veikin viidestä en-
simmäisestä erästä neljä lukemin 8-1, 0-8, 8-5, 
8-7, 8-5. Yli kolmekymmentä vuotta biljar-
diurallaan jo kokenut ja voittanut Koponen ei 
kuitenkaan lannistunut 1-4 tappioasemassaan 
vaan hinasi ja pussitteli itsensä aina tasoihin 

asti erin 7-8, 0-8, 7-8 ja pakotti SM-finaalin 
kontraan asti. Ratkaiseva kontra oli sitten taas 
Jyväskylän muurariruiskun juhlaa, sillä Raut-
si nappasi ratkaisevan yhdeksännen erän it-
selleen lukemin 8-2 ja koko ottelun erin 5-4. 
 
Pronssimitalistit Santeri Saarinen ja Avouba-
ker ”Alex” Magzhanov edustavat molemmat 
Espoon biljardikerhoa joka toimi tänä vuonna 
kilpailujen pääjärjestäjänä. Koko kilpailun nuorin 
pelaaja, armeijan leivissä para-aikaa palveleva, 
Santeri Saarinen (1990) pelasi loistavat kilpailut 
ja nappasi jo uransa toisen pronssisen mitalin 
pyramidin SM-kilpailuista. Semifinaalissa tuli hie-
man karkea 1-5 tappio Koposta vastaan, mutta 
kyseinen ottelu olisi voinut kääntyä Saariselle 
jo alkumetreillä, sillä kaksi ensimmäistä erää 
taipuivat niukasti Koposen suuntaan lukemin 
8-7 ja 8-7. Alex Magzhanov oli puolestaan kil-
pailujen iäkkäin osallistuja, mutta silti hän oli 
yksi turnauksen suosikeista. Niukka 4-5 tappio 
semifinaalissa Rautiaiselle jossa kontraerä olisi 
voinut mennä pienellä erolla myös Magzhano-
ville osoittaa, että 64 vuotta tänä vuonna täyt-
tävä venäläissyntyinen Magzhanov on edelleen 
todella kovassa iskussa. 

Marko Rautiainen pussitti Amerikankassa Suomen mestariksi

Pyramidi lajipäällikön katsaus ë
Rankingkausi on saatu päätökseen tämän vuo-
den osalta. Viimeinen rankingkilpailu pelattiin 
Oulussa joka isännöi ensimmäistä kertaa pyra-
midin rankingkilpailua ja vähintäänkin onnistu-
neesti sen tekivätkin. Kauden aikana pelattiin 
kuusi osakilpailua ympäri Suomea. Kaikissa kil-
pailuissa kävi ainoastaan Materon Marko Kaisa-
Karhuista, hieno suoritus. Onnittelut myös Pek-
kolan Jannelle Kaisa-Karhuista, rankingin voitta-
jalle. Suomen mestaruuksiakin on jo ratkottu, 
Marko Rautianen, Players, on Free Pyramidin 
hallitseva mestari. Rautiainen vei myös kauden 

viimeisen Rg kilpailun nimiinsä Oulussa. Biljardi 
Espoon lopettaminen on kova kolaus lajimme 
harrastajille pääkaupunki seudulla ja luonnolli-
sesti myös meille muille jotka siellä ovat kilpai-
luissa pelanneet. Itselleni Biljardi Espoo on ollut 
isossa roolissa kun lajiin tutustuin. Toivottavasti 
löydätte isolle pöydälle jostain vielä tilat!
Kesää odotellessa

Terveisin Nyksy
Pyramidi lajipäällikkö

The Free Pyramid SM-mitalistit vasemmalta oikealle: Santeri Saarinen EBK (pronssi), Alex 
Magzhanov EBK (pronssi), Markku Koponen HSK (hopea), Marko Rautiainen Play (kulta). 

(kuvat: Juho Nykänen)

Marko Rautiainen Santeri Saarinen Avoubaker Magzhanov Markku Koponen
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Kauden viimeiseen ja ratkaisevaan Rg kilpaan 
kerääntyi Oulun Keilahallille 24 peluria. Totutusti 
oululaisten osanotto kotikisoissa oli merkittävä, 
24 pelaajasta paikallisia oli huimat 19. Tämä toki 
oli samalla myös pienoinen pettymys, ettei saatu 
enempää ihmisiä liikkeelle muualta, etenkin kun 
olosuhteet Pyramidin peluulle oli Suomen stan-
dardissa huippuluokkaa! 

Kilpailut pelattiin kahdeksalla pöydällä joista 
kaksi oli snookerista pyramidiksi muunnettuja 
pöytiä, kaksi uuden karheaa Dynamicin 10f kaisa 
pöytää ja neljää vanhaa kaisa pöytää. Alkukier-
roksilla vaikutuksen teki etenkin Sakke Pesosen 
peli. Hän laittoi Rg kakkosen Nykäsen vähin-
täänkin tiukille. Tarkka pussitus peli yhdistettynä 
snookerista tuttuun strategia peliin ovat aina 
vaarallinen yhdistelmä etenkin Moskovskajassa. 

Lauantai osoitti hyvin miten olemme kehitty-
neet pelin saralla, pitkiä luikkia, tarkkaa safety 
peliä ja kaisasta tuttua tarkkaa pussittamista. 
Päivän viimeiset pelit venyivät pikku tunneille 
asti vaikka pöytä kapasiteettia olisi ollut vaikka 
muille jakaa. Tämä tosin kuuluu pelimme luon-
teeseen, juurikin Moskovskajassa.

Sunnuntaille etenivät kahdeksan parasta, voit-
taneiden puolelta Nykänen, Matero, Pitkälä ja 
Rautianen kun taas hävinneiden puolelta Juola, 
Kohtala, Pesola ja Gynther. Semifinaaleihin ete-
nivät Nykänen - Matero ja Rautiainen - Pesola. 
Näistä kahdesta parista Nykänen ja Rautiainen 
olivat vahvempia kummatkin 4-1 luvuin ja he 
etenivät finaaliin. Finaali pelattiin arvolleen sopi-
van tiukalla pyramidi pöydällä. Rautiainen osoitti 
hallitsevansa myös luikat tämän kilpailun aikana, 

se yhdistettynä hänen varmaan pussittamiseen 
otti Marko ansaitusti Oulun Rg nimiinsä 4-2 
luvuin. Nykänen päätti kautensa mistä oli sen 
aloittanut, kakkossijaan.

Rg 6 oli käytössä ensimmäistä kertaa liiton kil-
pailuissa Sipolan Pentin toteuttama kaaviopohja. 
Kokeilu oli onnistunut ja sen käyttöönotosta 
keskustellaan. Kiitokset muillekin Oulun talkoo-
laisille, oli erinomaiset kilpailut ja ei se Oulu nyt 
niin kaukana ollutkaan kun lentämällä pääsee! 
Ensi vuonna taas uudestaan.

Pyramidin Rg 6 Oulu

Kuvaa salilta

Juola Mika lyö

Finalistit Rautiainen Nykänen

Kari Tunturi

Sakke Pesonen

K
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Kaisa pari-SM Kotkassa

Kaisa-biljardin pari-SM kilpailu pe-
lattiin Kotkassa 5.-6.3.2011 Kaisa-
karhujen järjestämänä. 

Kisoihin osallistui 41 paria ja ne 
pelattiin lauantaina 8 pöydällä (Kai-
sakarhuilla 6 pöytää ja Hovinsaaren 
biljardilla 2 pöytää) ja sunnuntaina 
loppupelit 5 pöydällä Kaisakarhujen 
klubilla Hovilassa.

Pelit etenivät vauhdikkaasti ja lau-
antailta neljän kierroksen jälkeen 
selvisi jatkoon 12 paria.

Kolmen parhaan joukkoon ja samal-
la mitaleille selvisivät Lappeenran-
nan kerhon Jyrki Ruuskanen ja Arto 
Sudensalmi sijoittuen pronssille. 
Finaalissa kohtasivat Hyvinkään Bil-
jardikerhon Toma Auresto ja Miikka 
Hirvonen Ritz Clubin Kim Laineen 
ja Ville Pasasen. Finaali meni hyvin-
kääläisten komennossa alusta asti ja 
he ottivat ansaitun voiton lukemin 
60-13.

Teksti ja kuvat: Juho Nykänen

KAISA pari-SM 5.-6.3.2011 lopputulokset

Sija Pelaajat Ottelut Pisteet

1 Auresto Toma / Hirvonen Miikka 7 439

2 Pasanen Ville / Laine Kim 6 424

3 Sudensalmi Arto / Ruuskanen Jyrki 5 375

4 Saarenpää Ari / Niemelä Juha 5 357

5 Komi Tuomas / Muhonen Timo 4 336

6 Tuhkanen Arto / Kallio Kari 4 325

7 Timonen Jari / Kähkönen Janne 4 320

8 Jokinen Sami / Laaksonen Jussi 4 272

9 Wiss Janne / Pekkanen Hannu 3 274

10 Jarkko Matti / Korhonen Martti 3 272

11 Larinen Simo / Träff Tuomo 3 255

12 Kuismin Markus / Uski Jani 3 220

13 Kihlman Markus / Roslund Jari 2 220

14 Hakala Kimmo / Simojoki Markku 2 201

15 Suomalainen Jari / Lahtinen Harri 2 200

16 Juho Nykänen / Janne Pekkola 2 195

17 Joonas Ohtonen / Marko Rautiainen 2 172

18 Hämäläinen Simo / Pomell Petri 2 172

19 Mahlio Jari / Vanninen Vesa 2 163

20 Helanto Janne / Nikitin Jyrki 2 159

21 Nordblom Aku / Laaksonen Kim 2 153

22 Ulmanen Jaakko / Wiiala Mikko 2 151

23 Ampuja Tommi / Kamotskin Kimmo 1 176

24 Jon Hellström / Jan Knus 1 158

25 Heino Riku / Hämäläinen Sami 1 147

26 Palvimo Simo / Chung Keni 1 144

27 Peltola Kari / Heikkinen Pertti 1 132

28 Asikainen Petri / Rusi Jukka 1 115

29 Lahtinen Jarmo / Lakka Juuso 1 109

30 Hintikka Juhani / Cajander Karo 1 93

31 Roitto Kalle / Lukkari Juuso 1 85

32 Keto Vesa / Häkkinen Juha 1 79

33 Saarinen Jari / Mattila Nesto 0 92

34 Laitila Juha / Makkonen Marko 0 86

35 Heinonen Kari / Hämäläinen Matti 0 61

36 Martikainen Klaus /Tarvainen Juha 0 60

37 Tainio Jarmo / Ruotsi Pekka 0 58

38 Loponen Risto / Majuri Panu 0 52

39 Kulmala Pasi / Ijäs Markku 0 51

40 Grunn Lennart / Juhanila Markku 0 44

41 Kalliomäki Pentti / Voutilainen Reijo 0 26

Finaalipeli käynnissä

Voittajien on helppo hymyillä Hirvonen Pasanen

Mitalikolmikko vasemmalta: Ville Pasanen, Kim Laine (Ritz), 
Toma Auresto, Miikka Hirvonen (HyvBK), Arto Sudensalmi, 

Jyrki Ruuskanen (LK)
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Rg 10 Rovaniemen turnaus

Kaisan Rovaniemen turnaukseen ilmoittautui 37 
pelaajaa yhdeksästä eri seurasta; paikallisia mu-
kana kiitettävät 15 pelaajaa. Enemmänkin olisi 
voinut olla, mutta vanhimmat (yli 25v eläkkeellä 
olleet) eivät saaneet kotoaan lupaa - kuinkahan 
vanhaksi miehen pitää elää että saa mennä min-
ne itse haluaa?

Kisat pelattiin kahdessa paikassa, pääpaikkana 
Kallion veljesten (Rocky brothers) Rocky Bre-
ak –biljardisali ja Rovaniemen Kunnallisklubi. 
Jonkun verran jouduttiin siirtelemään pelaajia, 
mutta kaikki sujui joutuisasti - mm. Klubin MM-
kisapöydillä pelien kesto oli 39 minuuttia/peli. 
Lauantain suurin yllätys oli ranking-ykkösen, 
HyvBK:n Simo Hämäläisen putoaminen suoraan 
kahdesta pelistä, tappiot RBK:n Kari Kalliolle ja 
OBK:n Tomi Kärsämänojalle. Myös Mikko Hä-
mäläinen hävisi ensimmäisen pelinsä Juha Laiti-
lalle, tämä oli vasta Mikon toinen tappio osallis-
tumissaan rankingkisoissa tänä vuonna.  Ensim-

mäisenä päivänä pelattiin neljä täyttä kierrosta 
ja yksi peli viidenneltä.

Sunnuntaina mukana 10 pelaajaa joista puhtaal-
la Kallio, Hernesniemi, Gröhn ja Kiviaho. Kaisaa 
vasta reilun vuoden pelannut rovaniemeläinen 
liigassa jalkapalloileva Mika Gröhn oli ainoa 
puhtaalla kun taistelu finaalipaikasta oli kolmen 
kauppa  Kallio pelasi Hämäläistä vastaan, johti 
jo 50 - 0 mutta Mikko kiri 49 pisteeseen. Lö-
pre epäonnistui helpolta näyttävässä valkoisessa   
punaisen ollessa reiässä; Mikko kiitti ja teki par-
tin  Gröhn-Kallio peli eteni tasaisesti; G hivenen 
niskan päällä, kunnes 34-22 tilanteessa Mika löi 
kaisan kulmaan ja valkoisen nakista oma, Kari 
rankaisi kaisalla heti ja seuraavalla lyönnillä G 
uitti kaisasta oman, tilanne 22-28 ja Kallio meni 
menojaan finaaliin 22-60. Seuraavassa pelissä 
Hämäläinen voitti tiukan väännön Gröhnistä 
60-45, liekö syynä MG:n kiire alkavaan Liigacu-
pin peliin… 

Finaalissa Hämäläinen aloitti jäätävästi, tilanne 
51-8, kunnes Löpre teki 32 ja helpohko punai-
nen ohi… Muutaman siirron jälkeen Mikko teki 
kolme punaista, joista parttipallo kyydillä.

KABIKE oli myös mukana (itse johtaja Tainio ei 
kylläkään tällä kertaa päässyt mukaan), pisin sar-
ja Mikko Hämäläiselle, 38 pistettä. RKK:n Pekka 
Hernesniemi teki 41 pistettä mutta ei ollut Ka-
bikessa mukana. Paras ei palkittu oli kisan seit-
semäs, Erkki Närä. Hyvinkääläisten paras oli tällä 
kertaa Juha Laitila, yhdeksäs, ei palkintoja.

Rovaniemi kiittää ja toivoo v 2012 mukaan 
enemmän etelän variksia - järjestetään hauskat 
kisat!

E.Kinara

Tahtoa ja taitoa vihreällä veralla

Sairaalassa kamppailua lähes neljä kuukautta; 
sunnuntai-iltana Pekka hävisi taistelun, vastus-
taja oli liian ylivoimainen.

Pekka oli jalkapallo- ja biljardimies, YT-klubien 
kunniapuheenjohtaja, aikaisemmin myös Suo-
men Biljardiliiton hallituksessa sekä harrasti 
paljon muuta yhteiskunnallista toimintaa; kun-
niakas työura miesten vaatetusteollisuudessa ja 
ennen kaikkea Tampereen Kauppaseuran biljar-
di- ja klubimestarina ohjasi ja näytti esimerkkiä 
herrasmiehenä.

Tampereen Kauppaseurassa törmää Pekan jät-
tämään jälkeen. Kaikki paikat ovat aina kunnossa ja hyvässä järjes-
tyksessä puhumattakaan tapakasvatuksesta, jota hän istutti vanhoi-
hin ja uusiin jäseniin.

Ei löydy suomenniemeltä toista miestä, joka olisi pyyteettä ja suu-
rella innolla tehnyt niin merkittävän työn biljardin ja klubiyhteis-
työn eteen kuin Pekka Törmä.

Tutustuin Pekkaan 60-luvulla Ilves-Kissojen 
johtokunnassa ja siitä alkaen yhteistyömme 
ja ystävyytemme oli jatkunut saumattomas-
ti. Voin ylpeänä todeta, että Pekka oli minun 
paras ystäväni, voimakas ja sitkeä tekijä, mies, 
johon ja jonka sanaan voi aina luottaa. Pekka 
tapasi sanoa, että ”samalla vaivalla työn tekee 
hyvin kuin huonosti.”

Pipa, kaisa ja kärri olivat Pekan pelejä, hän 
oli niissä kaikissa taitava. Kurillaan kärripelin 
tuoksinassa Pekka naljaili pojille, kun sai taulul-
le kolmannen ristin, että ”eihän kunnon kärri-
miehen haudallekaan laiteta kuin puoli ristiä”

Pelimiehet Tampereella ja ympäri maata jäävät kaipaamaan hänen 
jämäkkää persoonaansa.

Yrjö J. Perä-Rouhu
Tampereen Kauppaseuran
ex-puheenjohtaja

PEKKA TÖRMÄ
(31.8.1933 - 27.2.2011)
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YT-klubien SM-joukkuekilpailu kaisassa
- Tampereen Kauppaseuran 125-vuotisjuhlakilpailu

Yhteistoimintaklubien SM-joukkuekilpailu kai-
sassa pelattiin 11.-13. helmikuuta Tampereen 
Kauppaseuran isännöimänä.  Järjestelyissä ja 
pelipaikkoina olivat myös Suomalainen Klubi ja 
Ammattiklubi. Kisa oli samalla Tampereen Kaup-
paseuran 125-vuotisjuhlakilpailu.

125-vuotias Kauppaseura voi hyvin

Tampereen Kauppaseuran perustamisesta so-
vittiin kauppias K. Hjorthin luona vietetyn illa-
nistujaisen jälkeen öisellä Hämeensillalla kät-
tenpuristuksin. Perustajien selostuksesta käy 
selville, miksi tällainen epävirallisluonteinen 
yhteenliittymä tarvittiin: ”Syystä, että Tampe-
reen kauppiailla ei ole vuosikausiin ollut min-
käänlaista omaa Seuraa jossa sopisi keskustella 
sekä Kauppiaskuntaa koskevista että kunnal-
lisista asioista ja muutoin silloin tällöin Seuran 
jäsenet saisivat toisiaan tavata joten olisi toivoa 
saada kokonaisuutta ja yksimielisyyttä kauppias-
ten kesken; - päätettiin eräässä yksityisessä ilta-
massa, jos mahdollista, saada uudestaan henkiin 
herätetyksi ´Tampereen kauppias seura´ ja valit-
tiin väliaikainen Toimikunta asiata alkuun pane-
maan...”  Seuran perustamispäiväksi merkittiin 
28. helmikuuta 1886.

Jäseneksi pääsi ”hyvämaineinen kauppaan ja 
teollisuusammattiin kuuluva henkilö sekä muut 
seuraa harrastavat kansalaiset, jotka johtokun-
ta on kutsunut ja seura yleisessä kokouksessa 
hyväksynyt.” Aluksi jäseninä oli, kuten historioit-
sija Yrjö Raevuori kertoo, isännät ja itsenäiset 
yrittäjät. Myöhemmin jäsenkriteerejä on useasti 
muutettu ja nykyisin jäseninä on henkilöitä lähes 
kaikilta aloilta, johtajia, yrittäjiä, asianajajia, virka-
miehiä, asiantuntijoita, eläkeläisiä...

Seuraa perustettaessa jäsenluku oli vain kolmi-
senkymmentä, 1000:n jäsenen raja meni rikki v. 
2008; tuhannes jäsen kenraaliluutnantti Heikki 
Lyytinen kukitettiin seuran kokouksessa.  Nyt 
jäseniä on 1080. Onhan Tamperekin kasvanut: 
Seuran perustamisen aikaan asukkaita tässä vi-
reässä ja elinkeinoelämältään monipuolistuvas-

sa kaupungissa oli 17 000, nyt 
212 000 ja pormestari Timo P. 
Niemisen mukaan v. 2030 300 
000:n raja menee rikki.
 
Tampereen Kauppaseura on 
ollut perustamisestaan lähtien 
vireä yhteiskunnallinen vaikut-
taja.  Se on ollut käynnistämässä 
monia seudulle tärkeitä hank-
keita niin elinkeino- kuin muun-
kin yhteiskuntaelämän kannalta. 
Kun Tampereen kauppakamari 
Kauppaseuran jäsenten toimes-
ta perustettiin v. 1918, seuran 

toiminnan painopiste siirtyi enemmän sen sisäi-
seen toimintaan (esitelmiin, harrastuksiin, kes-
kusteluihin, yhdessäoloon, verkostoitumiseen...) 
Toki seura lausunnoin, kannanotoin ja erityisesti 
jäsentensä kautta vaikutti ja vaikuttaa edelleen 
ympäröivään yhteiskuntaan.

Harrastuksista biljardi oli - ja on edelleen - yk-
könen, niin Tampereen Kauppaseurassa kuin 
lähes kaikilla muillakin tämäntapaisilla klubeilla.  
Heti seuran perustamisen jälkeen lähetettiin 
kauppias A. Österman ostamaan biljardipöy-
tä Pietarista.  Tämä ”vanha venäläinen”, kaunis 
huonekalu, on vielä käytössä ja hyvässä kunnos-
sa. Mm. näissä kisoissa sillä pelattiin otteluita ja 
tietenkin loppuottelu.

Seuramme on ollut Yhteistoimintaklubien akti-
viteeteissa mukana vuodesta 1964 lähtien joka 
vuosi ja mm. järjestänyt SM-kisat ensi kerran v. 
1970. Biljardiliittoon Kauppaseura on kuulunut 
jo kymmeniä vuosia ja muutama sen jäsenistä 
on toiminut liitossa keskeisissä tehtävissä.

Kilpailussa mukana 14 seuraa

Jo edellisenä iltana Kauppaseuraan oli saapunut 
kemiläisiä pelaajia harjoittelemaan ja viettämään 
iltaa. Kun sama-
na iltana seuran 
bridgekerholla 
oli peli-ilta ja 
SM-kisojen jär-
jestäjät olivat 
puuhissaan, oli 
klubilla vilkasta 
tohinaa kuin 
ennenvanhaan.

Perjantaina al-
koivat tosikoi-
tokset. Mukaan 
oli ilmoittautu-
nut 16 kolmi-
miehistä jouk-
kuetta 14 YT-

klubista, kauimmaiset Rovaniemeltä.  Rovanie-
men Kunnallisklubi oli voittanut kaksi edellistä 
kilpailua ja heillä oli jälleen tulessa kova ryhmä: 
Kari Kallio, Pekka Hernesniemi ja Erkki Närä. 
Tuleeko voitto tällä kerralla? Itse ennustan voit-
tajaksi Tampereen Kauppaseuran I joukkuetta 
Kai Yli-Kerttula, Ilkka Korhonen, Mika Lehtimäki, 
pelottavan kovia nimiä, kuten kaikki tiedämme. 
Miten kävi, selviää jäljempänä. Kisat avasi Kaup-
paseuran puheenjohtaja Kirmo Bergius ja kilpai-
lun johtaja Jorma Leppikorpi kertoi käytännön 
asioista. Siirryttiin pelipaikoille Ammattiklubille 
ja Suomalaiselle Klubille, osa jäi Kauppaseuraan.

Ohjelmaa

Kilpailujen yhteydessä YT-klubit piti lauantaina 
puheenjohtajien neuvottelupäivät ja vuosiko-
kouksen Kauppaseuran Mestari-kabinetissa. 
Vuosikokous valitsi YT-klubien puheenjohtajaksi 
edelleen Markku Sirénin (TAK), hallituksessa 
jatkavat erovuorossa olleet Kari Kallio (RKK) 
ja Jorma Leppikorpi (TKS). Tilit hyväksyttiin ja 
vastuuvapaudet myönnettiin.  Merkittiin tie-
doksi uusi jäsen, Kuopion Klubi. Uusi harrastus 
otetaan ohjelmaan: Mestaruuksia tavoitellaan 
jatkossa myös skruuvi-pelissä. Seniorien SM-ki-
soissa otetaan käyttöön yli 80-vuotiaiden sarja.

Vuosikokouksen jälkeen puheenjohtajat ja seu-
rojen muut nimetyt edustajat tutustuivat Vakoi-
lumuseoon opastetusti sekä Plevnan panimoon 
ja ravintolaan.

Pelimiesilta on kuulunut perinteisesti SM-kiso-
jen ohjelmaan. Niin nytkin. Tilaisuudessa musisoi 
Kauppaseuran oma orkesteri Old Gentlemen 
Band ja kaikkien tuntema teatterineuvos Tapani 
Perttu, seuran jäsen. Häntä säesti pianolla Risto 
Hiltunen. Erityisesti Pertun pravuuri ”Natalie” 
sai raikuvat applodit. Puheenjohtaja Kirmo Ber-
gius kertoi Kauppaseuran historiasta painottaen 
erityisesti - päivän teemaan liittyen - biljardia ja 

YT-klubien puheenjohtaja Markku Sirén ja Kauppaseuran 
puheenjohtaja Kirmo Bergius seuraavat pelejä tarkkana.

Tapani Perttu esiintyi pelimiesillassa.
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miten tärkeä harrastus biljardi tämäntapaisille 
seuroille on. Ohjelmaan sisältyi myös ruokailu, 
erinomainen lihapata, kermaperunat ja salaatti. 
Ohjelmassa oli vielä musiikki- ja lausuntaesityk-
siä. Rauno Arvola lauloi ja kertoi tarinoita sekä 
Juha Repo esitti ”Neljän tuulen tien” pohjoises-
ta saapuneiden vieraiden kunniaksi. Väkeä oli 
kolme pitkää pöydällistä ja tilaisuus kesti noin 
kaksi tuntia.

Loppuottelussa dramatiikkaa

Rovaniemen joukkueen oli tyytyminen tällä 
kerralla sijalle 9. Jari Mahlio (KouBK) voitti jo 
1. kierroksella Kari Kallion ja seuraavaksi Ilkka 
Korhosen (TKS I), voitti vielä kaksi seuraavaakin 
otteluaan pedaten kohtuulliset asemat joukku-
eelleen. Kari Kallio tosin voitti neljä peliä, mutta 
kaverit vain yhden, joten 9. sija oli tuloksena, 
pettymys tietenkin.

Entä Kouvolan Biljardiklubi? Mahlion joukkue-
kavereita olivat Vesa Vanninen ja Ari Saarenpää. 
Vesa Vanninen oli hurjalla pelipäällä taistellen it-
sensä loppupeleihin! Seitsemännellä kierroksella 
Vannista vastaan asettui Kai Yli-Kerttula (TKS I), 
Vannisella yksi piikki. Peli edistyi aluksi tunnus-
tellen, kunnes Vanninen sai putken auki ja pus-

sitteli hatunnoston arvoisesti. Yli-Kerttula pelasi 
kumman tahmeasti - tosin oli mukana puhtaalla 
pelillä. Vesa voitti Kaitsun 60-36. Yli-Kerttula sai 
sitten vastaansa Sami Karttusen Lappeenrannan 
Kerhosta. Karttunen oli juuri voittanut Kari 
Tunturin (OSK), mutta oli 1. kierroksella hävin-
nyt WKS:n Juha Kantaselle; molemmilla siis yksi 
piikki. Voittaja finaaliin. Kaitsu kokosi hyvin itsen-
sä ja siirtyi nopeasti 26-0 johtoon, kunnes oma 
kaisasta pussiin. Paljon oli muutenkin pelissä: 
Jos Kaitsu voittaa, on Tampereen Kauppaseura 
mestari. Yli-Kerttula lopulta voitti 60-40 ja mes-

taruus Tampe-
reen Kauppa-
seuralle! Oli-
sinko rikas, jos 
veikkaukseni 
olisi ollut ra-
hapeliä? Tuskin 
sentään.

Vielä oli rat-
kottava hen-
kilökohtainen 
mestaruus Vesa 
Vannisen ja Kai 
Yli-Kerttulan 
kesken.

Finaali alkoi sunnuntaina jo klo 13.25, eli no-
peasti turnaus oli edennyt. Tehtiin aluksi kauan 
pikkupisteitä, kun kaisa oli vallissa, vaikka peli oli 
muuten avointa ja nopeatempoista. Yli-Kerttula 
johti jo mukavasti. Löi kaisan ylikeskelle ja nakit 
punaiseen - oli jo voitossa kiinni, mutta oma su-
jahti kulmaan - pistetilanne enää 43-37 Kaitsul-
le. Pian tuli ´tappolyönti´ kaisa kulmaan ja nakit 
molempiin punaisiin, 15 p ja parttii! Lyöjänä Vesa 
Vanninen! Runsaslukuinen yleisö sai nähdä dra-
matiikkaa.
 
Palkinnot jaettiin. Markku Sirén, YT-klubien pu-
heenjohtaja, ja Jorma Leppikorpi, kilpailun joh-
taja, kiittivät pelaajia ja järjestäjiä onnistuneesta 
tapahtumasta.  

Risto Arvola

Tuloksia

Sija Joukkueet Voitot

1 Tampereen Kauppaseura I (Ilkka Korhonen, Mika Lehtimäki, Kai Yli-Kerttula) 14
2 Kouvolan Biljardiklubi (Jari Mahlio, Ari Saarenpää, Vesa Vanninen) 12
3 Lappeenrannan Kerho (Sami Karttunen, Jani Sipiläinen, Arto Sudensalmi) 12
4 Tampereen Ammattiklubi (Aki Heiskanen, Pasi Lampimäki, Eerik Stenman) 9
5 Oulun Suomalainen Klubi (Tomi Kärsämänoja, Jorma Tulkki, Kari Tunturi) 7
6 Warkauden Kauppaseura (Juha Kantanen, Harri Riikonen, Jorma Räisänen) 7
7 KemMK 7
8 MLS 5
9 RKK 5
10 TSK 4
11 HSK 3
12 TAK II 3
13 TKS II 3
14 KLK 2
15 PPK 2
16 RKS 0

Sija Pelaajat Voitot

1 Vesa Vanninen (KouBK) 8
2 Kai Yli-Kerttula (TKS) 8
3 Mika Lehtimäki TKS) 6
4 Sami Karttunen (LK) 6
5 Kari Tunturi (OSK) 5
6 Kauko Hyvärinen (KemMK) 5
7 Jari Mahlio (KouBK) 4
8 Kari Kallio (RKK) 4
9 Harri Riikonen (WKS) 4
10 Pasi Lampimäki (TAK) 4

48 pelaajaa
Täydelliset tulokset on nähtävissä netistä www.yt-klubit.fi

Henkilökohtaisen kisan 
voittaja Vesa Vanninen

Vasemmalta: hopeajoukkue KouBK ja voittajajoukkue Tampereen 
Kauppaseura (Kai Yli-Kerttula, Mika Lehtimäki, Ilkka Korhonen); oikealla 

tuore klubimestari Petri Autio. ”Vanha venäläinen”

            biljardi 2/2011 23






