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puheenjohtajalta:
Tapion Sulka uusin voimin

tulevalle kaudelle
Arvoisa jäsen tai jäsenyyttä harkitseva

Seuramme lähtee kuluvalle vuodelle
nuorentuneella, mutta pitkään
sulkapallon parissa toimineella
hallituksella. Tavaramerkkimme -
tarjota sulkapallon ystäville mah-
dollisuus lajin harrastamiseen ja lajin
opetteluun ikään ja pelitaitoihin
katsomatta - on uudenkin hallituksen
ohjenuorana. Myös niille, joiden
tavoitteena on nousta kil-
pasulkapalloilun huipulle, seura pyrkii
tasoittamaan tietä. Olemme saaneet
päävalmentajaksemme seuramme
kansainvälisesti menestyneimmän
pelaajan, Lasse Lindelöfin. Hän on
onnistunut houkuttelemaan avukseen
juniorivalmennukseen seuramme
nykyisiä ja entisiä valiopelaajia, joten
seuramme tulevaisuus myös kilpapuo-
lella näyttää lupaavalta.

Mennyt vuosi oli seurallemme
menestyksekäs. Saimme runsaasti uusia
jäseniä, voitimme joukkueiden Suomen
mestaruuden ja nuorista pelaajistamme
Viivi Brandt ja Tuomas Karhula nousivat
kansalliselle huipulle, aina
eliittikisavoittoihin saakka. Myös
Suomen sulkapalloliitto palkitsi
seuramme hopeisella ansiomerkillään,

perusteluina mainittiin meidän olevan
1990-luvun menestyksekkäin seura!
Näistä kiitos kuuluu vapaaehtoistyötä
tehneille seuramme aktiivijäsenille, joita
ilman toimiminen nykyisellä volyymilla
ja laatutasolla ei olisi mahdollista.
Hallituksen puolesta esitän teille
lämpimät kiitokset hyvin tehdystä työstä
ja toivon teillä riittävän intoa ja voimia
kuluvanakin vuonna.

Nykyisille ja tuleville jäsenillemme
haluan toivottaa mukavaa vuotta
sulkapallon parissa. Nauttikaa
pelaamisesta ja jäseneduistamme.

Jonne Löytömäki
Hallituksen puheenjohtaja
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TAPION SULKA RY
Postiosoite: Hakarinne 6 G 98, 02120 Espoo
Puhelin: (09) 8558026 (ti & to klo 19-21 ja la klo 9-11)
Fax: (09) 460120

Web-sivut: http://www.tapionsulka.fi
Sähköposti: office@tapionsulka.fi

Hallitus:
puheenjohtaja Jonne Löytömäki 694 0093
varapuheenjohtaja Mikko Franssila 040-749 9173 tiedotus
jäsenet Sari Grönbärj 050-2854

Lasse Lindelöf 040-900 8760 välineistö
Leena Löytömäki 040-589 5252 talous
Jan Tois 452 1971 kilpailu
Tiina Tuppurainen 050-354 1900 koulutus

KANSI: Viivi Brandt juniori-SM:n tuoreena voittajana. Kuva: Hannu Brandt
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Mailan valinta
Millainen maila sopisi minulle?
Onko tämä hyvä maila?

Tällaisia ajatuksia pyörii monen
aloittelevan sulkapalloilijan mielessä
hänen hankkiessaan ensimmäistä
mailaansa. TSanomat haastatteli alan
asiantuntijoita ja heiltä tuli koko joukko
hyviä neuvoja mailan hankintaan.

Lyhyt historia

Vaikka sulkapallomaila on säilyttänyt
ulkonäkönsä vuosien mittaan, niin val-
mistusmateriaalit ovat kehittyneet
huimasti. Vielä 50- ja 60-luvuilla
pelattiin puisilla mailoilla. Mailan
kahvaa peittävä grip oli nahkaa ja jänteet
valmistettiin eläinten suolista.
Suolijänteet venyivät, jos mailaa
säilytettiin väärissä olosuhteissa esim.
kosteassa tilassa. Nyt tälläiset mailat
ovat antiikkia ja niistä saa maksaa
enemmän kuin parhaista uusista
mailoista.

70-luvulla puisten mailojen tilalle tulivat
metalliset mailat, jotka valmistettiin
alumiinista tai teräksestä. Vielä 80-
luvun lopussa alan ammattilaiset
vannoivat kevytmetallista valmistettujen
mailojen nimeen, joissa varsi oli
hiilikuitua. Kuntopelaajien
alumiinimailat painoivat hiukan alle 115
grammaa. Hiilikuitumailat olivat vielä
kalliita ja kestävyyskään ei ollut
kaksinen.

Mutta kehitys kulki eteenpäin ja nykyään
mailat valmistetaan hiilikuidusta, ti-
taniumista jne. Kevyimmät mailat
painavat n. 80 grammaa. Suolijänteet
ovat menneisyyttä, sillä uudet
synteettiset jänteet ovat huomattavasti
kestävämpiä.

Mailan valinnasta

Nykyään mailat ovat kevyitä, mistä on
apua tehtäessä nopeita lyöntejä. Useat
sekanelinpeliä pelaavat naiset käyttävät
kevyttä mailaa, koska siitä on etua
verkolta alaspäin lyötäessä ja
iskulyöntien palautuksissa. Myös
junioripelaajan mailan pitäisi aina olla
kevyt.

Eräät mailojen valmistajat tarjoavat ns.
isometrisiä mailoja, joiden kehyksen
muoto poikkeaa perinteisestä.
Olennaisesti se ei vaikuta
pelattavuuteen, mutta joissakin
tapauksissa kehyksen suurempi pinta-
ala voi pelastaa pokalyönniltä. Kehyksen
pinta-alaa rajoittavat viralliset säännöt:
kehys saa olla enintään 33 cm x 23 cm.
Maila saa olla enintään 68 cm pitkä.

Junioripelaajan maila ei saa olla liian
pitkä. Se ei saisi osua lattiaan
seisottaessa suorana ja pidettäessä
mailaa kädessä suoraan alaspäin. Aivan
pienimmille junioreille valmistajat

4



TSanomat  1/2001

tarjoavat lyhyemmällä varrella
varustettuja mailoja.

Jäykkävartinen maila sopii pelaajille,
jotka pystyvät lyömään kovaa ja pelaavat
aggressiivista peliä. Useasti tällaiset
pelaajat käyttävät myös kärkipainoista
mailaa saadakseen iskulyönteihin lisää
voimaa. Jäykkävartinen ja kärkipainoi-
nen maila ei sovi junioripelaajalle.

Hyvä maila tarvitsee myös hyvät jänteet,
koska niillä voidaan vaikuttaa paljon
mailan peliominaisuuksiin. Kireämmät
jänteet vaativat pelaajalta parempaa
tekniikkaa. Mailan varren
taivutusjäykkyys ja jänteiden kireys tulisi
olla sopivassa suhteessa: mitä jäykempi
maila, sitä kireämmät jänteet. Juniori-
pelaajan mailan jänteet eivät saa olla
liian kireällä.

Koska mailoihin on tarjolla rajoitettu
määrä eri paksuisia kahvoja, kahvan
paksuus täytyy sovittaa pelaajan käteen
sopivalla gripillä. Kahva on sopivan
paksuinen, kun kahvasta kiinni
pidettäessä sormet ovat vähän irti
kämmenpohjasta.

Vielä kannattaa muistaa, että mailaa ei
kannata ostaa huoltoasemalta tai halpa-
hallista, vaan asiantuntevasta
urheiluliikkeestä. Hintaluokassa 300-
400 markkaa on jo todella hyviä mailoja,
joten rahaa jää myös hyviin
pelitossuihin.

Veli-Matti Heikkinen
Apuna  olivat:

Ilkka Hieta, Victor Finland Oy
 Sylvi Jormanainen, Team Koutsit

 Pekka Sipiläinen, Koutsi Oy
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ranking
    Ranking-kisat lauantaina 3.2.2001 klo 10 (ilm. klo 9.40)

Tapion Sulan ranking-kilpailu on avoin kaikille seuran jäsenille, ikään ja
taitotasoon katsomatta - siis myös sinulle! Siellä pelaavat niin aloittelevat
harrastelijat kuin luokitellut kilpapelaajatkin. Jokainen pääsee pelaamaan
tasoaan vastaavassa poolissa ja saa tasaväkisiä otteluita samaan ryhmään
kuuluvien kanssa. Ranking-kisat ovat erinomaisen hauska tapa hankkia
pelikokemusta ja nauttia liikunnasta.

Pelipaikka on Espoonlahden kauppaoppilaitos (Rehtorintie 11, paloaseman
vieressä). Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, vaan riittää, että tulet paikalle
kertomaan osallistumisestasi 20 minuuttia ennen pelien alkua. Tämä on tärkeää
siksi, että pelaajat pääsevät vähän lämmittelemään ja toimitsijat ehtivät saada
listat valmiiksi.

Sijoitus ranking-listalla muuttuu sen mukaan, miten pelit sujuvat. Kolmen
perättäisen poissaolon jälkeen pelaaja poistetaan listalta.

Tapahtuma kestää noin 3-4 tuntia, joten evästä kannattaa varata mukaan.

Loput kevätkauden ranking-päivät ovat 3.3., 7.4. ja 5.5.2001. Maaliskuun
rankingeihin tulossa "kilpapelaajaryntäys".
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Sami Kiiskinen
Jari Lehikoinen
Ossi Kankkunen
Jouni Väisänen
Ralf Grönberg
Petri Lehtonen
Tero Merenheimo
Ari Iivari
Arto Kangas
Jouni Paavonen
Robert Aarts
Veli-Matti Heikkinen
Casper Gripenberg
Tommi Palmqvist
Tuomo Kuisma
Michael J. Bailey
Santtu Saari
Jarmo Väisänen
Kasper Lehikoinen
Hannu Brandt
Aki Santaniemi
Hanna Kokko
Anna Laine
Kimmo Tykkälä
Juha Niskanen
Santtu Laivuori
Olli Hassi
Michael Ristaniemi
Eetu Ristaniemi
Mika Värtö
Simo Sariola
Tony Niemi
Lauri Räty
Olli Tuhti
Fredrik Salenius
Pekka Korhonen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Päivi Nevalainen
Juha Teuronen
Olli Hyytiäinen
Hannes Jouhikainen
Max Niemelä
Heta Väisänen
Kim Mantere
Juhani Nuppola
Laura Soikkeli
Ilari Aula
Kenneth Nordström
Kristian Stoor
Tuomas Salolahti
Roope Pettersson
Joel Lingman
Joni Puranen
Henri Kuusela
Antti Räisänen
Paavo Rautio
Elvi Väisänen
Satu Raak
Joonas Javanainen
Juho Hassi
Max Rantakallio
Linnea Eerola
Juhani Nuppola
Laura Nuppola
Marjatta Kuisma
Janina Aarts
Reetta Heiskanen
Kasper Dienel
Viivi Palmqvist

Ranking-lista 16.12.2000
Nimi: Poissa: Nimi: Poissa:

0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
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   Tunnelmia
        Tammi-Eliitistä
      Viivi Brandt hurmiotilassa finaaliin!

Vuoden suurimpiin kotimaisiin
kilpailuihin lukeutuvaa kevätkauden
käynnistävää Tapion Sulan perinteikästä
Tammi-Eliittiä vietettiin tänä vuonna
juhlallisissa tunnelmissa: 40-vuotisen
toiminnan kunniaksi seuramme järjesti
erikoisjuhlakilpailun.

Hyvien peliensä lisäksi juhlaeliitti tulee
jäämän historiaan myös uuden
pistelaskukokeilunsa ansiosta.
Kilpailuissa kokeiltiin nimittäin
ensimmäistä kertaa Suomessa
Kansainvälisen Sulkapalloliiton IBF:n
hyväksymiä seitsemän pisteen eriä.
Entinen viidentoista pisteen erien "paras
kolmesta erästä" -järjestelmä oli nyt
vaihtunut seitsemän pisteen erien "paras
viidestä erästä" -järjestelmäksi. Ottelun
voittoon tarvitaan siis kolme voitettua
erää.

Uusi pistekokeilu suoritettiin vain
valioluokassa, ja ehkä juuri sen takia
luokka kokikin pieniä yllätyksiä.
Erityisesti kaksinpeleissä "vanhat"
konkarit olivat vahvoilla.

Naisten kaksinpeli Tapion Sulan
hallintaa

Naisten kaksinpeli oli tapionsulkalaisten
vahvaa näytöstä. Sulkapalloilijoiden
keskuudessa jo hieman kokeneempaa
polvea edustava seuramme Nina
Sarnesto dominoi luokkaa lähes
suveneeristi. Matkalla loppuotteluun
kaatuivat niin kotimaiset kuin
virolaisetkin pelurit.

Sarneston loppuotteluvastustajan, niin
ikään tapionsulkalaisen Viivi Brandtin
tie finaalin ei ollut aivan yhtä ruusuinen.
Etenkin välierässä Eestin Kati Tolmoffia
vastaan viime aikoina hyvän vireen

Viivi Brandt
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löytänyt Brandt joutui venymään
parhaaseensa. Ottelun huippuhetket
koettiin kolmannessa erässä tilanteessa
6-6, kun Brandt oli kahden erän
tappioasemassa. Tässä tilanteessa saa
ensimmäisenä kuudennen pisteen
saavuttanut pelaaja päättää pelataanko
erä normaalisti seitsemään vai
jatkopisteillä kahdeksaan pisteeseen.

Yleisön suureksi ihmeeksi Viivi valitsi,
että erä pelataan normaalisti seitsemään
pisteeseen. "Vain jonkinlaisessa
fanaattisessa hurmiotilassa valitsee
pelaaja yhden jatkopisteen kahden erän
tappioasemassa", kuului innostunut
kommentti katsomosta. Kuin ihmeen
kaupalla Brandt selvittikin vastustajansa
ottelupallon, ja hetken päästä myös
kaksi seuraava erää, päästen näin
loppuotteluun.

Finaalissa kohtasivat siis kaksi Tapion
Sulan kasvattia, Sarnesto sekä Brandt.
Tällä kertaa ottelu oli konkari Sarneston
näytöstä, joka hoiti potin kotiin suoraan
kolmessa erässä eräluvuin 7-2, 7-0, 7-1.

Taktinen Liljequist ylsi finaaliin

Miesten valioluokan kaksinpelissä
lepäsivät tapionsulkalaisten odotukset
lähinnä Markus Rouvisen harteilla.
Markus ei kuitenkaan löytänyt aivan
parasta pelivirettään ja kärsi tiukan
alkukierroksen tappion tamperelaiselle
Timo Eskeliselle. Näin ollen keskittyivät
katseet muiden esityksiin.
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Jo kertalleen uransa lopettanut entinen
kansainvälinen menestyjä, HBC:n
Robert Liljequist, on viime aikoina
ottanut taas osaa muutamiin kotimaan
turnauksiin. Oli kenties uuden
pistelaskun ansiota, että Liljequist yllätti
ja ylsi tällä kertaa loppuotteluun saakka,
kukistaen muunmuassa kovatasoiset
Driven Ilkka Nyqvistin sekä ÖIF:n Antti
Viitikon.

Loppuottelussa kohtasi Liljequistkin
parempansa, kun itsekin pienen
yllätyksen tehnyt ÖIF:n Alexander Böök
venyi hienoon suoritukseen.
Suuhtellisen tiukan nelieräisen, ajoittain
nautittavan kovatasoisen ottelun Böök
selvitti numeroin 7-8, 7-2, 7-2, 7-2.

Tuplamenestystä

Nelinpelistä on vaivihkaa tullut
enemmän yleisöä kiinnostava
pelimuoto. Tapion Sulalla on tässäkin
pullat hyvin uunissa, ja se näkyi myös
Tammieliitissä. Lupaavat 18-vuotiaat
nuorukaiset Tapion Sulan Tuomas
Karhula ja ÖIF:n Petri Hyyryläinen ovat
tällä hetkellä miesten valioluokan
nelinpelissä Suomen ensimmäiseksi
rankattu pari. Tammi-Eliitissä pojat
ylsivät "vain" hopealle tiukan
finaalitappion jälkeen. Viiden erän
tahkoamisen jälkeen luokan voittivat
lopulta ÖIF:n pari Alexander Böök/Antti
Viitikko.

Naistenkin nelinpelin myötä saatin
seurallemme kaksi hopeista mitalia. Pari

Tuomas Palmqvist

Leena Löytömäki ja Nina Sarnesto eivät
ennen loppuottelua kohdanneet
suuriakaan vaikeuksia. Finaalissa
vastaan astui kuitenkin kova
venäläispari Natalia Ivanova ja Anna
Kostrova. Venäläisten kova taso oli liikaa
jopa kokeneille tapionsulkalaisille ja
otteluvoitto irtosi Venäjälle melko
helposti suoraan kolmessa erässä.
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Tapion Sulka ei jäänyt valioluokassa
mitalitta kuin ainoastaan miesten
kaksinpelissä, sillä myös
sekanelinpelissä pari Tuomas Karhula/
Nina Sarnesto iski, ja lujaa. Mestaripari
hävisi vain yhden erän koko
turnauksessa. Loppuottelussa kaatui
virolaispari Heiki Sorge ja Kati Tolmoff.

Onnistuneet järjestelyt

Luokkakilpailuissa on valioluokka
luonnollisesti luokista eniten suurta
yleisöä kiinnostava. Suurten pelien
varjossa käydään kilpailuissa aina myös
kovaa taistoa alemmissa luokissa. A-, B-
, C- ja D-luokat keräävät aina melkoisen
määrän pelaajia. Tammi-Eliittiin
osallistui joukko Tapion Sulan pelaajia,
jotka normaalisti eivät kolua kovinkaan
monia kilpailuja, mutta jotka halusivat
ottaa osaa oman seuran järjestämiin

kisoihin. Kisailua ei aina tarvitse
välttämättä ottaa kovinkaan
vakavissaan, vaan hauskanpito on
enemmänkin sääntö kuin poikkeus.

Tapion Sulan D-luokkalainen Lauri Räty
kehuu kilpailujen järjestelyjä. "Viime
vuotisiin kisoihin verrattuna järjestelyt
ovat paremmat. Ottelut eivät ole
myöhässä aikataulusta, kuten vuosi
sitten", Lauri kertoo. "On ollut erittäin
hyvä kokemus. Onnistuin voittamaan
jopa ensimmäisen pelini D-luokassa
ikinä", hän jatkaa innostuneesti.
"Kisojen myötä tullut menestys ja hyvä
fiilis motivoivat osittain sen verran, että
saatan keväällä mennä joihinkin
toisiinkin kilpailuihin". Mitä mieltä olet
Lauri valioluokasta? Näyttävätkö pelit
mielestäsi vauhdikkaammilta?
"Mielestäni etenkin sekis (sekanelinpeli)
näytti huomattavasti

Tapion Sulka sai
Sulkapalloliiton hopeisen ansiomerkin

Suomen Sulkapalloliitto on palkinnut Tapion Sulan
hopeisella ansiomerkillä. Ansiomerkki on annettu
seuralle pitkäaikaisesta, ansiokkaasta,
monipuolisesta ja laadukkaasta toiminnasta.

Kuva: Sulkapalloliiton toimistonhoitaja Eeva Raula
ojentamassa ansiomerkkiä Tapion Sulan hallituksen
puheenjohtaja Jonne Löytömäelle.
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Yksi ahkerista pisteennäyttäjistä työssään.

vauhdikkaammalta. Ottelua oli kivempi
seurata, koska koko ajan oli täysi vauhti
päällä".

Kokonaisuudessaan kisat sujuivat siis
vallan hyvin. Tapion Sulka kiittää
kaikkia yhteistyökumppaneita ja niitä
jotka olivat auttamassa kilpailujen
järjestelyissä.

Turnauksen tulokset ovat nähtävissä
kokonaisuudessaan Tapion Sulan
Internet-sivuilla osoitteessa:
http://www.tapionsulka.fi/

Teksti: Jussi Palmén
Kuvat: Lauri Räty
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Kultaisia mitaleita
        nuorten SM-kisoista

Seuramme pelaajat ovat viime
vuosina olleet menestyksekkäitä
sulkapallon nuorten SM-
kilpailuissa. Niin tänäkin vuonna
Ruskeasuolla tammikuun
puolivälissä.

Poikien kaksinpelissä ei mitaleita tänä
vuonna herunut, mutta tyttöjen puolella
puolella Viivi hallitsi kisaa, jopa
suvereenisti. Erätappiotta finaaliin
edennyt Viivi ei antanut finaalissakaan
Noora Virralle mahdollisuuksia. Luvut
11-5, 11-3 olivat selkeät. "Tiesin, että olen
hyvässä kunnossa, joten lähdin itse
johtamaan peliä ja se toimi", kommentoi
Viivi selvää voittoa.

Nelinpelin finaalissa kaksi
tulevaisuuden lupaustamme

Nelinpeleihin tällä kaudella erikoistunut
Tuomas "Stumppi" Karhula voitti
vakioparinsa ÖIFin Petri Hyyryläisen
kanssa nelinpelin myös suvereenisti.
Pojille, joilla on takanaan jopa aikuisten
eliittikisan voitto syyskaudelta, ei
nuorten luokasta tällä hetkellä löydy
vastusta Suomessa.

Hienosti loppuotteluun nousseet
ikäluokkaa nuoremmat seuramme
Tuomas Palmqvist ja ÖIFin Tuomas
Nuorteva joutuivat tunnustamaan
Hyyryläisen ja Karhulan paremmikseen
luvuin 15-8, 15-5.

Makea voitto tutuista
harjoituskumppaneista

Sekanelinpelissä parina pelanneet
Brandt ja Karhula voittivat ykköseksi
sijoitetut Hyyryläisen ja Virran. Koko
nelikko opiskelee Mäkelänrinteen
urheilulukiossa ja harjoittelee
vastatusten päivittäin.
Harjoituskavereiden voitto kirvoitti
Karhulalta kommentin: "Makea voitto!"
Ja sanalla makea oli tuossa lyhyessä
kommentissa painoa. Myös Viivi huokui
tyytyväisyyttä: "Olen kisaan tyytyväinen.
Koko kausi on mennyt hyvin niin juniori-
kuin aikuistenkin luokissa. Tämä antaa
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luottamusta itseeni ja menestykseen
myös kansainvälisillä kentillä."

Näihin erinomaisiin otteisiin nuorten
SM-kisoissa pohjautuen Tapion Sulka on
päättänyt myöntää Viiville Brandtille ja
Tuomas Karhulalle 1000 markan ja
Tuomas Palmqvistille 300 markan
stipendit.

Nuorten EM-kisat Puolassa

Nuorten SM-kisan lisäksi tällä kaudella
pelataan myös muita nuorten arvokisoja.
Sekä Stumppi että Viivi tähtäävät
nuorten EM-kisoihin, jotka pelataan
huhtikuun alussa Puolassa. Kisa on
kova, ja molemmat pelaajat ovat
pohjustaneet kuntoaan tuohon kisaan
myös kansainvälisillä kentillä. Viiime
kaudella Stumppi pelasi nuorten MM-
kisat Kiinassa ja tällä kaudella on
tiedossa ainakin Hollannin ja Saksan
juniorikisat. Viivi ehti jo käydä vuoden
vaihteessa Hollannissa tutustumassa
kansainväliseen junioritasoon. Siitä
kisasta enemmän sivulta 16 alkaen.
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Jättimäinen
International Kembit

Tournament 28-29.12.2000

Kävimme ennen uutta vuotta tutustumassa vähän
Suomen JGP-kisoja suurempaan junioriturnaukseen.

Hollannissa on järjestetty vuosittain isot
juniorikilpailut juuri ennen uutta vuotta.
Kilpailut järjestetään Hollannin
eteläosassa Heerlenin kaupungissa.

Kilpailuissa pelataan kaikissa juniori-
ikäluokissa ja periaatteessa
alkukierrokset pooleina. Tänä vuonna
osanottajamaita reilusti yli kymmenen.
Kaikista maista oli varsin kovat
joukkueet matkassa. Kaiken kaikkiaan
pelaajia turnauksessa oli lähes 500!

Suomen joukkueeseen kuuluivat Maria
Väisänen ja Viivi Brandt sekä tuomarina
ja huoltajana Eino Väisänen. Lensimme
Brysseliin, josta siirryimme järjestäjien
bussikyydillä kilpailupaikan lähellä
sijaitsevaan pikkukaupunkiin, jossa
majoituimme pieneen hotelliin.

Alkukierrokset neljässä hallissa

Kilpailut pelattiin alkukierrosten osalta
neljässä eri hallissa, joten osallistuminen
oli mahdollista vain yhteen ikäluokkaan
eli esim. nelinpeliä ei voinut pelata eri
ikäluokassa kuin kaksinpeliä. Kilpailut
olivat kolmipäiväiset. Kahtena
ensimmäisenä päivänä pelattiin
yksilökisa ja kolmantena päivänä
joukkuekilpailu. Ensimmäisenä päivänä

kaksinpeleissä tippuneille järjestettiin
lisäksi toisena päivänä erillinen
nelinpeliturnaus.

Kilpailut alkoivat torstaiaamuna ja
ensimmäisenä tuleen joutui Maria.
Vastassa oli Tanskan 19-luokan ranking-
listan kahdeksas Louise Norregaard.
Alku sujui todella hyvin Marian viedessä
peliä miten tahtoi, mutta tilanteessa 7-0
tanskalainen sai juonesta kiinni ja
pikkuhiljaa kuroi eron umpeen voittaen
erän 13-10. Toinen erä oli aluksi tiukkaa
ja tasaista vääntöä 4-4 tilanteeseen. Sen
jälkeen Norregaard repäisi tilanteeksi 9-
5. Maria nousi vielä lähes rinnalle, mutta
kolmannella ottelupallolla Norregaard
ratkaisi ottelun itselleen. Ottelu kesti 40
minuuttia ja häviön myötä meni
mahdollisuudet poolista etenemiseen.
Poolin kolmas pelaaja oli Ruth Kilkenny
Irlannista. Hänet Maria voitti helposti.

Kolmen erän ottelut tavaksi

Viivi oli joutunut neljän pelaajan pooliin.
Ensimmäinen peli oli Viiville pelkkää
verryttelyä: irlantilainen Caitriona
Farrell kaatui 15 minuutissa. Toisessa
ottelussa Viivi sai pelata jo tosissaan
ennen kuin Tanskan Maria Hegelund
kaatui kolmessa erässä. Kolmas ottelu
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liettualaista Ugne Urbonaitea vastaan ei
myöskään ollut mikään läpihuutojuttu.
Ugne oli toki antanut
ennakkovaroituksen tasostaan
ensimmäisessä ottelussaan pelaamalla
tasaisesti Maria Hegelundia vastaan.
Viivikin joutui käyttämään kolme erää
ennen kuin voitti omintakeista
lyöntitekniikkaa harrastavan Ugnen.
Näin Viivi oli pelannut itsensä
jatkopeleihin.

Ensimmäisessä jatkopelissä Viiville tuli
vastaan kilpailun kakkossijoitettu
Hollannin Gita Djajawasito. Ottelusta
tulikin aikamoinen titaanien taisto. Viivi
aloitti hyvin ja vei ensimmäisen erän.
Toinen erä oli ankaraa taistoa, jossa Viivi
oli kuitenkin koko ajan hieman
altavastaajana, sillä Gitan liikkuvuus,
tarkkuus ja hyvä lyöntivarmuus
tuntuivat pitävän hänet koko ajan peliä
hallitsevana osapuolena. Viivi ei
kuitenkaan antanut periksi ja tilanteesta
5-10 alkoi Viivin nousu: lisäpisteillä
Gitan ohi tilanteeseen 11-10. Mutta sitten
Gita vei suoraan loppuerän eli pisteet 13-
11. Erä oli todella pitkä ja sen kovuutta

kuvaa se, että erässä tehtiin 36
syötönvaihtoa. Kolmannessa erässä Viivi
ei  oikein saanut enää otetta peliin, vaan
erä meni helpohkosti Gitalle 11-4.
Taistelu kesti kunnioitettavat 45
minuuttia. Gita eteni loppuotteluun
saakka ja voitti siinä maannaisensa
Viona Utaman 11-4, 11-2.

Nelinpelissä onnetar oli kohdellut
Tapion Sulan tyttöjä vähän kaltoin, kun
heti ensimmäisellä kierroksella vastaan
tulivat hollantilaiset Gita Djajawasito/
Silvana de Boer. Gita oli edellisenä
vuonna voittanut toisen parin kanssa 17-
luokan nelinpelin ja Silvana tullut
toiseksi. Viivi ja Maria olivat
käytännössä täysin vailla
mahdollisuuksia. Loppulukemat 15-3,
15-7 hollantilaisille.

Ranking-kisoista saatu kokemus
kantoi hedelmää

Koska sekä Viivi että Maria tippuivat
jatkosta torstaina, voitiin perjantaina
osallistua nelinpeliturnaukseen. Sinne
oli tyttöjen 19-luokkaan tullut 6 paria,
jotka pelasivat ensin kahdessa poolissa
ja poolien voittajat sitten vastakkain.
Viivin ja Marian poolissa olivat
ruotsalaispari Sara Werner/Sara
Zetterberg ja vanhat tutut Irlannista eli
Caitriona Farrell/Ruth Kilkenny.
Nelinpeliturnauksen pistelaskutapa oli
lainattu TS:n ranking-kisoista eli
pelattiin yksi erä 21 pisteeseen. Tämä oli
ilmeisesti huomattava "kotikenttäetu"
tapionsulkalaisille, sillä molemmista
pareista tuli helppo voitto. Tosin täytyy
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sanoa, että ruotsalaisparin taso oli
hämmästyttävän heikko niin
Sundsvallin sulkapallolukiosta kuin
olivatkin. Loppuottelussa oli vastassa
myöskin tuttuja eli Liettuasta Erika
Milikaliskaite/Ugne Urbonaite. Tässä
vastus oli vähän tiukempaa, mutta
helpohko voitto 21-13 ja tuomisiksi
pokaalit kotiin!

Kaiken kaikkiaan matka oli antoisa.
Kisat olivat valtavasta koostaan

Valmentaja/ohjaaja Puhelinnumero Taso

Anna Laine 040-5288653 I
Eric Korpi I
Heikki Hirvonen 050-5210558 I
Heikki Kuisma 5665006 I
Ilari Laukkanen 050-5887303 I
Jaana Suutarinen I
Jonne Löytömäki 694 0093
Jouni Väisänen 593613 I
Jouni Paavonen 523813 I
Jussi Palmén o50-5322278 I
Kari-Pekka Järvinen 050-3210989 I
Kati Tenhola 050-5700870 I
Kimmo Ståhlberg 040-8621243 II
Lauri Pesonen 5121072 II
Leena Löytömäki 040-589 5252
Maria Väisänen 041-4434478 I
Merja Pallonen 040-5677920 I
Michael Bailey 050-5160720 II
Olli Norros 050-5359428 I
Pekka Sarasjärvi 040-5814947 IV
Sami Parikka 0400-493459 III
Santtu Saari 524313 I
Tiina Tuppurainen 050-3541900 I
Timo Harju 0500-697224 III
Tuomas Karhula 4555461 I
Tuomas Palmqvist 050-3481982 I
Veli-Matti Heikkinen 040-8489001 I
Viivi Brandt 040-7614474 I

Päävalmentaja Puhelinnumero
Lasse Lindelöf 040-9008760

Tapion Sulan ohjaajat ja valmentajat

huolimatta hyvin järjestetyt. Tämä
vaihtoehto kannattaa ehdottomasti pitää
mielessä Danish Junior cupin ja
Varbergin kisojen lisäksi, jos haluaa
osallistua ulkomaisiin juniorikisoihin.

Lisätietoja ja tuloksia löytyy kilpailun
Internet-sivuilta osoitteesta:
http://www.bcvictoria.nl/

Eino Väisänen
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TSanomat

Julkaisija: Tapion Sulka ry
Toimitus: Mikko Franssila, 040-7499173 mikko.franssila@iki.fi

Veli-Matti Heikkinen, 040-8489001 veli-matti.heikkinen@eds.com
Anna Laine, 040-5288653 anna.laine@iki.fi
Lauri Räty, 050-3268720 lauri@rdx.net
Jussi Palmén, 050-5322278 jusupof@yahoo.com

Painosmäärä: 600 kappaletta
Ilmestyminen: 8 kertaa vuodessa

Nro Aineisto Ilmestyminen
2/2001 19.2.2001 27.2.2001
3/2001 26.3.2001 3.4.2001
4/2001 23.4.2001 2.5.2001

verkon takaa Lasse Lindelöf

Uudesta päävalmentajastamme Lasse Lindelöfistä tuli tuore isä Tammi-Eliitin
aikaan, tarkemmin sanottuna 6.1.2001.

Terve poika, joka saa kasteessa nimekseen Tony, oli mitoiltaan 50cm ja 3,33kg.
Onnittelut isälle ja Paula-äidille!

tiedotuksia
Perjantaisin kello 20.00-22.00 ja sunnuntaisin kello 10.00-12.00 on
Kannussillanmäen urheilusalissa vapaita pelivuoroja. Hallissa on kolme
kenttää.

Jos olet kiinnostunut pelaamaan jommalla kummalla vuorolla,  ota yhteyttä
toimistoon.
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Sulkapallon

SM-kisat
2.-4.2.2001

Ruskeasuon palloiluhalli,
Ratsastie 10

Karsinnat ja alkukierrokset perjantaina ja lauantaina
Puolivälierät lauantaina klo 11.00 alkaen

Välierät lauantaina kello 16.30 alkaen ja sunnuntaina kello 10.00 alkaen
Loppuottelut sunnuntaina kello 13.00 alkaen

Käytössä uusi pisteenlasku:
ottelun voittoon tarvitaan kolme erää,

kukin erä pelaataan seitsemään pisteeseen.


