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Menestystä laajalla
rintamalla!

Pieni suurten joukossa
Thomas Cup 1994
Suomalainen sulkapalloilu näki 90luvulla uroteon, joka edelleen etsii
vertaistaan. Maamme selviytyminen
Thomas Cupin eli miesjoukkueiden
MM-kilpailujen finaaleihin on monien
mielestä kaikkien aikojen suomalainen
sulkapallosaavutus.
Joukkueessa
pelasi myös tapionsulkalainen konkari
Lasse Lindelöf. Hän kertoo, miten
unelmista tuli totta.

ollen yksinomaan kaksareihin. Jos
nelinpeleissä tulee nokkaan, kaikki
kaksinpelit
on
voitettava.
Ensimmäisessä kamppailussa Kanadaa
vastaan oltiin jo veitsenterällä, kun
Lasse pelasi ratkaisevaa kolmieräistä
maratonottelua. ”Kolmannen erän
jatkopalloilla oksensin ja tiesin, että
tätä ei voi hävitä”, Lasse kertoo.
Lopulta
”Laivuri”
väänsi
voiton
viimeisestä erästä pistein 18-16. ”Se
Oksennuksesta otteluvoittoihin
saattoi aiheuttaa lumipalloilmiön, joka
auttoi koko joukkuetta tulevissa
Glasgow, helmikuussa 1994. Pohjois- peleissä.”
Amerikan ja Euroopan yhteisestä
Thomas Cupin aluekarsinnasta kolme Hollantia vastaan vaadittiin taas
joukkuetta
pääsisi
toukokuussa venymistä. Lasse kertoo, kuinka Jyri
Indonesiaan, maailman kahdeksan Aallon
pelaamassa
kaksinpelissä
parhaan
maan
lopputurnaukseen. vastustajalla
Tehtävä tuntui pienelle pohjoisen oli
jo
kansalle lähes epätodelliselta: Suomiko ottelupallo.
voisi olla Aasian jättiläisten ja ”Jyri löi siinä
Euroopan suurten joukossa? Tähtien tilanteessa
liikkeet olivat kuitenkin kohdallaan. verkkorullaKultaisen
sulkapallosukupolven rin,
jonka
edustajat Lasse Lindelöf, Jyri Aalto, jälkeen sulka
Robert Liljequist, Tony Tuominen ja pysähtyi
Mikael Segercrantz tiesivät, että täällä nauhan päälle
on heidän mahdollisuutensa. Suomessa ja
mietti
jalkavaivainen Pontus Jäntti odotti kumpaan
kutsua
liittyä
tarpeen
tullen suuntaan
miehistöön.
putoaisi.
Sehän putosi
Turnauksessa jokaisessa kahden maan toiselle
välisessä kohtaamisessa oteltiin kolme puolelle,
ja
kaksinpeliä ja kaksi nelinpeliä. Suomi vastustaja
tunsi muiden maiden äärimmäisen murtui.”
Lasse Lindelöf joukkue-SM
kovan nelinpelitason ja panosti näin
pokaalin kera.
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Taistelua ja taktikointia

Lasse kertoo, että myös Jyri Aalto
pelasi Englannin Peter Knowlesia
vastaan kaikkien aikojen nappipelinsä.
Lopullista ratkaisijan viittaa aseteltiin
kuitenkin Robert Liljequistin harteille.
Maiden
välisen
kohtaamisen
viimeisessä kaksinpelissä Liljequist sai
vastaansa vanhan ketun Stephen
Butlerin. ”Roope voitti ensimmäisen
erän ja johti toista erää 14-10.
Ottelupallotilanteessa koko joukkue oli
tulisilla hiilillä. Vastustaja alkoi
kuitenkin nousta. 14-13 tilanteessa
käytiin järkyttävän pitkä palloralli,
jonka päätteeksi Roope upotti leikatun
dropin lattiaan. Pallo oli tuskin
tippunut maahan, kun minä jo juoksin
kentälle. Roope ei päässyt kättelemään
vastustajaa, koska koko joukkue oli
pian hänen päällään.”

Suomi kärsi Glasgowssa tappion
Tanskalle, mutta joukkueellamme oli
silti mahdollisuus selvittää tiensä
Jakartaan Ruotsin ja Tanskan seuraksi.
Ratkaiseva
kamppailu
käytiin
Englantia vastaan. Siihen hälytettiin
apuun Pontus Jäntti. ”Tiesimme, että
Pontus on yhden pelin kunnossa.
Salakuljetimme
hänet
Suomesta
ratkaisua edeltävänä iltana, eikä
kukaan vastustajista tiennyt, että hän
on tulossa.” Puoli tuntia ennen
Englanti-ottelua
Jäntin
vastustaja
Anders Nilsen sai tietää, että vastassa
on nimekäs suomalainen. Se oli shokki
britille, joka yrittikin pian selvittää,
onko Jäntin pelaaminen joukkueessa
sääntöjen mukaista. Lailliseksi todetun
kohtaamisen Jäntti hoiti suoraan
kahdessa erässä.
Vaikka kamppailu oli jo ratkennut
Suomen
hyväksi,
läpsyteltiin
Kansi: Jatta Kuisma ja Elvi Väisänen, TS, kultaa ikäluokkakisoissa. Markus Rouvinen, TS, hopeaa SMkisoissa, kultamitalisti Ville Lång, ÖIF ykköspallilla. Ja Tuomas Karhula ja Leena Löytömäki, TS, kultaa
sekanelinpelissä SM-kisoissa. Kuvat: Jari Kavakka.
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tiedotus
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kosmetiikan vuoksi vielä nelinpeliä.
Lassen mukaan Simon Archer, yksi
maailman parhaista nelinpelaajista, oli
”täysin hajalla”. Englantilaisia jäi
tappio kirvelemään pidemmäksikin
aikaa.
Noin
kymmenen
vuotta
tapauksen
jälkeen
englantilainen
valmentaja oli nähnyt Liljequistin
pelaavan Suomessa ja kysynyt: ”Onko
tuo se sama Liljequist, joka 90-luvulla
upotti meidät?”

Vaikka otteluvoittoja ei Jakartasta
tullut, koko Thomas Cup ja sieltä
saavutettu kahdeksas sija oli Suomen
joukkueelle valtaisa kokemus. ”Jyrin
kanssa oltiin laskeskeltu, että jos kaikki
ratkaisevat matsit ja rullarit kääntyvät
meidän hyväksi, niin Glasgowssa meillä
on mahdollisuus tehdä unelmasta totta.
Thomas Cup on ehdottomasti hienoin
saavutus omalla urallani”, Lasse kertaa
ja sanoo, että hänen tai Jyri Aallon
kanssa ei kannata erehtyä juttelemaan
Kaukoidän elämyksiä
aiheesta ravintolapöydässä. Tarinaa ja
yksityiskohtia saavutuksesta riittää,
Ihmeellisen tuhkimotarinan päätteeksi niin lähellä se on näiden miesten
Suomi oli todellakin selvittänyt tiensä sydämiä.
mukaan MM-lopputurnaukseen, muun
muassa Indonesian ja Kiinan joukkoon.
Mikael
Segercrantzin
seuraksi
Jussi Palmén
nelinpelaajaksi liittyi Jari Eriksson.
Jakartasta Suomi lähti hakemaan
yksittäisiä
otteluvoittoja.
Kovassa
seurassa maamme sulkapalloeliitti
joutui
kuitenkin
tyytymään
erävoittoihin. ”Kiinaa vastaan kaikki
kaksinpelimme olivat kolmieräisiä.
Esimerkiksi Tony pelasi kolme erää
tulevaa maailmanmestaria Sun Junia
vastaan”, Lasse muistaa.
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Ranking
Ranking-kisat alkavat aina klo 10 (ilmoittautuminen klo 9.40)
Tapion Sulan ranking-kilpailu on avoin kaikille seuran jäsenille, ikään ja
taitotasoon katsomatta. Siellä pelaavat niin aloittelevat harrastelijat kuin
luokitellut kilpapelaajatkin. Jokainen pääsee pelaamaan tasoaan vastaavassa
poolissa ja saa kolme kovaa ottelua samaan pooliin kuuluvien kanssa. Tämä on
erinomaisen hauska tapa hankkia pelikokemusta ja nauttia liikunnasta.
Pelipaikkana toimii Espoonlahden urheiluhalli (Rehtorintie 11).
Ennakkoilmoittautumista ei vaadita, vaan riittää, että tulet paikalle kertomaan
osallistumisestasi 20 minuuttia ennen pelien alkua. On tärkeää saapua ajoissa,
jotta pelaajat pääsevät vähän lämmittelemään ja toimitsijat ehtivät saada
osallistujalistat valmiiksi. Tapahtuma kestää noin 3-4 tuntia, joten hieman
evästä kannattaa varata mukaan.
Sijoitus listalla muuttuu sen mukaan, miten pelit sujuvat. Kolmen perättäisen
poissaolon jälkeen pelaaja poistetaan listalta. Kisat alkavat kello 10.00, mutta
saavu paikalle jo kello 9.40 ilmoittautuaksesi.
Syyskauden ranking-lauantait selviävät alkukesän aikana. Seuraa seuran
nettisivuja.

www.tapionsulka.fi
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Rankinglista 6.5.2006
Nimi:
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.
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Michael Ristaniemi
Ossi Kankkunen
Pekka Rintamäki
Anton Kaisti
Kasper Dienel
Kim Kaisti
Janne Fock
Kim Mantere
Mu Yang
Matias Fager
Heikki Härkönen
Topias Muroke
Petteri Pajunen
Keijo Vikkula
Tapio Yukitputi
Petri Niemenpalo
Tony Niemi
Tuomas Kidron
Timo Salmi
Harri Jakobsson
Juhani Nuppola
Jim Lindgren
Pekka Ylinen
Tero Aho
Tony Kangas
Veera Norros
Päivi Nevalainen
Victor Paul
Maria Zhang
Otto Ebeling

Poissa:
2
0
2
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
1
0
0
1
1
1
1
1
2
0
2
2
0
0
0

Nimi:
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.

Tuomas Vuorinen
Markus Kohonen
Henri Fallenius
Konsta Anttila
Esa Mykkänen
Anton Sutinen
Ilpo Härkönen
Tuuli Härkönen
Mikael Parmala
Rina Hallaperä
Antti Tervo
Laura Jakobsson
Henry Hupli

Poissa:
2
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
2
2
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FIC ulkomaalaishallintaa
Ruskeasuo 30.3.-2.4.2006
Helsingissä
iskettiin
maalishuhtikuun vaihteessa kauden suurin
tapahtuma, Finnish International
Championships. Tähän Ruskeasuolla
pelattuun EBU-kisaan saapui isoja
nimiä lähes kaikista maailman
nurkista. Jos ulkona keli oli kostea,
myös
sisätiloissa
hikoiltiin
trooppisissa
olosuhteissa.
Kovatasoisessa
turnauksessa
suomalaiset jäivät tänä vuonna ilman
mitaleja.
Nuoruuden iskuvoimaa
Miesten
kaksinpelissä
Tanskan
Joachim Persson uusi vuoden takaisen
mestaruutensa. Loppuottelussa nähtiin
kahden täysin erityyppisen pelaajan
kohtaaminen. Tyyliltään hyökkäävän ja
aggressiivisen Perssonin maanmies
Kasper Oedum edusti kisoissa vanhan
liiton tyylipuhdasta ja puolustavaa
sulkapalloilua. Aluksi näytti, että
loistavasti palautellut ja virheettömästi
pelannut Oedum hyydyttää runsaasti
aloitteita
tehneen
nuoremman
kilpakumppaninsa. Ottelun vanhetessa
konkarikin sortui pieneen hermoiluun
ja virheisiin, jonka myötä hallinta
siirtyi Perssonille. Perssonin taktinen
viivyttely,
tarkat
iskulyönnit
ja
silmiinpistävä hurmos toivat hänelle
lopulta
voiton
kolmieräisestä
kamppailusta.
Uudella
pistelaskutavalla
pelatun
ottelun
lukemat kirjattiin Perssonin hyväksi
13-21, 21-17, 21-17.
www.tapionsulka.fi

Maamme pelaajista kenties Ville
Långiin
kohdistui
suurimmat
odotukset. Östersundom IF:n Lång
pelasikin hyvän turnauksen ja ylsi
kaksinpelissä välieriin, jossa hän kärsi
tappion Perssonille luvuin 22-20, 2113. Myös Tapion Sulan Markus
Heikkinen
esiintyi
vakuuttavasti.
Karsinnoista pääkisaan selvinnyt Hege
sai
harmittavasti
ensimmäisellä
kierroksella vastaan juuri tanskalaisen
Perssonin. Heikkinen piinasi kuitenkin
tulevaa mestaria toden teolla, kärsien
kolmieräisessä
ottelussa
niukan
tappion lukemin 21-12, 18-21, 21-17.

Aki Kananen.

Myös seuramme Aki Kananen pelasi
hyvin ja selvitti itsensä karsintojen
viimeiseen
vaiheeseen.
Paikka
pääkisasta jäi kuitenkin saavuttamatta,
7

kun Indonesian Andy Tandaputra suoraan
mukaan
pääkisaan.
osoittautui paremmaksi, melko tasaisin Ensimmäisessä pelissä Elina kärsi
luvuin 21-18, 21-13.
kuitenkin harmittavan tiukan tappion
Skotlannin Linda Sloanille. Voitti irtosi
Varmuus ja verkkopeli aseet skotille pistein 21-18, 21-19.
mestaruuteen
FIC oli Tanskan voittokulkua
Naisten kaksinpelissä sisarukset Anu
Nieminen ja Nina Weckström olivat Nelinpelimuodoissa
sulkapallomahti
ainoat suomalaiset, jotka onnistuivat Tanska lunasti asemansa FIC:n
voittamaan turnauksen pääkisassa parhaiten menestyneenä maana.
avausottelunsa. Toisella kierroksella
molemmat HBC:n tytöistä kuitenkin Sekanelinpelin loppuottelu elettiin
hävisivät
harmittavan
tiukasti täysin punavalkoisissa tunnelmissa,
kolmieräiset taistonsa. Näin myös kun kaksi tanskalaisparia Jonas
Anderssen
ja
naisten kaksarissa mitalit ratkottiin Rasmussen/Britta
ilman maamme edustajia. Finaalissa Rasmus Bonde/Christina Pedersen
vastakkain asettuivat Ruotsin Sara iskivät yhteen taktista älykkyyttä
pelimuodossa.
Persson ja Saksan Petra Overzier. vaativassa
Persson esitteli takakentältä hyvää Kohtuutasoisessa kamppailussa yleisöä
etenkin
näyttävillä
lyöntivalikoimaa, mutta ei pysynyt viihdytettiin
Koko
ajan
varmuudessa
aivan
saksalaisen smashinpalautuksilla.
vauhdissa. Overzier hallitsi ottelua hieman niskan päällä olleet Rasmussen
etenkin tarkalla verkkopelillä. Vaikka ja Anderssen hoitivat ykköstilan
Persson meinasi pinnistää näyttävän suoraan kahdessa erässä.
nousun turvin avauserän voittoon,
FIC:n mestaruus irtosi
Keski-Eurooppaan
Overzierille
suoraan
kahdessa erässä, lukemin
24-22, 21-15. Katsomosta
näkyi hyvin, että myös
maanosamme
huippunaiset
kykenevät
pitämään
yllä
erittäin
kovaa pelitempoa.
Myös TS:n ykkösnainen
Elina
Väisänen
oli
turnauksessa
mukana.
Riittävän
hyvän
maailmanlistasijoituksensa turvin Ellu pääsi
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Peter Rasmussen ja Britta Anderssen.
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Miesten
nelinpelin
kultaottelussa
nähtiin
kansallisuuksien
loistoa.
Kisojen yhtenä vetonaulana toiminut,
nelinpelin
vuoden
2003
maailmanmestari Jonas Rasmussen
pelasi nelurin finaalissa parinsa ja
maanmiehensä Peter Steffensenin
kanssa.
Vastassa
juuteilla
oli
ruotsalais-kiinalainen
yhdistelmä
Joakim Andersson/Yi Zhang. Toisen
erän alkuhetkiä lukuun ottamatta
kamppailu
oli
tanskalaisten
vakuuttavaa hallintaa. Kovalyöntinen
Steffensen ja verkolla ohittamaton
Rasmussen kirmasivat mestaruuteen
selkeästi lukemin 21-9, 21-10.

ruotsalaisparista
Emelie
Lennartsson/Sophia Hansson. Näin
venäläiset jatkoivat hyvin sujuneita
Suomen vierailujaan.

FIC
luo
keväisin
tunnelmaa
kansainvälisestä urheilutapahtumasta,
vaikka maailman terävin kärki ei EBUkiertueen osakilpailuihin yleensä eksy.
Euroopan tasoon suhteutettuna myös
FIC oli kuitenkin erittäin kovatasoinen.
Vaikka maamme jäikin ilman mitaleita,
eivät parhaat pelaajamme tunnu
olevan
mahdottoman
kaukana
ulkomaisten kilpasisarustensa tasosta.
Kansainvälisen
urheiluyleisön
ominaisuuteen ujolla suomalaisella
Naisten nelinpelissä Tanska jätettiin sulkapallokatsomolla on sen sijaan
ilman mitaleita. Sarjan loppuottelussa vielä matkaa.
Helsinki toimi areenana Suomen
Jussi Palmén
naapurimaiden väliselle kohtaamiselle.
Eliittikisoista
tutut
venäläiset
Ekaterina Ananina ja Anastasia
Russkikh
ottivat
päänahan

www.tapionsulka.fi
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EM-kisat -

ennakkosuosikit pitivät pintansa

Pian
Suomen
avoimen
mestaruusturnauksen FIC:n jälkeen
iskettiin huhtikuisessa Hollannissa
sulkapallon
EM-titteleistä.
Niin
sekajoukkue kuin yksilökilpailussa
kärkisijoja
tipahteli
ennakkosuosikeille.
Tapionsulkalaisista mukana Alankomaissa olivat yksilökilpailussa Aki
Kananen, Markus Heikkinen ja Elina
Väisänen.
Joukkuekilpailussa
nelinpelimuotojen osaamista edustivat
Leena Löytömäki ja Tuomas Karhula.

Englantilaisille suurin pettymys oli
kuitenkin kisojen ennakkosuosikki
sekisparin Nathan Robertson/Gail
Emms
putoaminen
jo
toisessa
ottelussaan. Emms tosin paikkasi asiaa
juuri
nelinpelin
kultamitalillaan.
Hollannille yksilökisan saavutus oli
naisten kaksinpelin kakkossija.
Miesten kaksinpelin finaali oli odotettu
kohtaaminen
kahden
Euroopan
parhaan
pelaajan
välillä.
Siinä
ykkössijoitettu Peter Gade kukisti
maanmiehensä,
turnauksen
kakkossiidatun Kenneth Jonassenin
tasaisin luvuin 21-19, 21-18. Naisten
kaksinpeli
käytiin
kahden
aasialaislähtöisen,
sittemmin
eurooppalaistuneen urheilijan välillä.
Teknisesti taitava Hollannin Mia
Audina kärsi loppuottelussa tiukan
kolmieräisen tappion Suomessakin
muutama
vuosi
sitten
nähdylle
nopealle saksattarelle Xu Hauweinille.

Kuudentoista maan joukkuetaistossa
Suomi saavutti lopulta sijan 12. HBC:n
Anu Niemisen hienot yksittäiset
päänahat ja alkulohkossa otettu voitto
Bulgariasta
olivat
sinivalkoisen
iskuryhmän
parasta
antia.
Sekajoukkueiden Euroopan mestariksi
kruunattiin odotetusti Tanska, kovien
sulkapallomaiden
Hollannin
ja
Englannin
yltäessä
seuraaville
mitalisijoille. Pienoinen yllätys oli Suomalaisista
yksilökilpailussa
Saksan jääminen neljänneksi.
pärjäsivät parhaiten tutut nimet. Anu
Nieminen ja ÖIF:n Ville Lång
Yksilösarjassa
kaikkien
luokkien selvittivät
molemmat
tiensä
loppuottelut käytiin juuri joukkuekisan turnauksen kolmannelle kierrokselle.
neljän parhaan maan pelaajien kesken. Huomionarvoista on myös ÖIF:n
Viidestä jaossa olleesta mestaruudesta sekisparin Petri Hyyryläinen/Noora
Tanska nappasi kolme: sekanelinpelin, Virta saavuttama paikka kolmannella
miesten
nelinpelin
ja
miesten kierroksella. Myös tapionsulkalaiset
kaksinpelin. Samaisissa sarjoissa myös pääsivät voiton makuun kun Elina
hopeamitalit
matkasivat
juuteille. Väisänen yhdessä ÖIF:n Mikko
Saksa sai itselleen kultaa naisten Vikmanin kanssa voitti avausottelunsa
kaksinpelistä ja hopeaa naisten sekanelinpelissä.
nelurista.
Englannille
siunaantui
mestaruus
naisten
nelinpelistä.
Jussi Palmén
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Tiedotuksia
Tapion Sulan sähköpostilista!
TSanomat ilmestyy enää kahdesta neljään kertaa vuodessa. Jotta saisit kaiken
Tapion Sulan toimintaan liittyvän tiedon ajoissa, kannattaa sinun liittyä
postituslistallemme lähettämällä e-mail osoitteeseen listmaster ät tapionsulka.fi.
Halutessasi voit lukea enemmän TS:n sähköisestä tiedottamisesta ja
tietoturvallisuudesta TSanomien numerosta 5/2005, joka on saatavilla, kuten
muutkin vanhat numerot, osoitteesta: http://www.tapionsulka.fi/tsanomat/
Kauden 2006-2007 ryhmät
Ryhmistä suurin osa selviää aivan lähiaikoina ellei ryhmistä kertova kirje tule jo
samassa kirjeessä tämän lehden mukana. Seuraa postiasi ja seuran nettisivuja
http://www.tapionsulka.fi.

TSanomat
Julkaisija: Tapion Sulka ry
Toimitus:

Jussi Palmén, 050-5322278
Mikko Franssila, 050-4837670
Anna Laine, 040-5288653

jussi_palmen ät yahoo.com
mikko.franssila ät iki.fi
anna.laine ät iki.fi

Painosmäärä: 550 kappaletta
Ilmestyminen: 2-4 kertaa vuodessa

www.tapionsulka.fi

11

