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Elina Väisäsen loistovoitto
Nina Weckström kaatui
SM-kisojen välierässä

Uuden sukupolven esiintulo

SM-kisoissa mielenkiintoiset ennakkoasetelmat
Ruskeasuolla 1.-3.2.2002
Siinä missä Tammi-Eliitti on Tapion
Sulalle kauden tärkein tapahtuma, on
SM-kilpailut
varmasti
samaa
suomalaiselle sulkapalloilulle. Ennen
helmikuisia kamppailuja käytiin paljon
spekulaatioita mahdollisesti tulevista
"mullistuksista". Etenkin miesten
kaksinpeli oli suuresti pohdinnan
kohteena. Uskallettiin epäillä, että
kolmen suuren SM-kisoja dominoineen
pelaajan viisitoistavuotinen valtakausi
olisi lopuillaan. Pontus Jäntin, Robert
Liljequistin ja viime aikoina Jyri Aallon
hallussa pitämä valtikka vaihtoikin
omistajaa.

välierässä tuli seinä vastaan. Driven
Ilkka Nyqvist sai mainiosti "Suomen
kovimmaksi smashiksi" kehutun
iskulyöntinsä uppoamaan linjojen
tuntumaan. Rouvinen aloitti lupaavasti
avauserän 7-0-voitolla, mutta Ilkan
pelin löydettyä uomiinsa seuraavissa
erissä, ei paljonkaan ollut tehtävissä.
Seuramme toinen Markus eli Markus
"Helmi" Heikkinen aloitti myös
urakkansa lupaavasti. Heikkisenkin
pelit
katkesivat
kuitenkin
puolivälierässä. Vastaan asteli ÖIF:in
Kasperi Salo, jonka vakuuttava esitys ei
paljon jättänyt sijaa jossitteluille. Tapion
Sulan Markukset hävisivät siis pelaajille,
jotka
kohtasivat
toisensa
loppuottelussa. Todettakoon siis, että
kaiken kaikkiaan kelpo esitys Rouviselta
ja Heikkiseltä!

Naisten kaksinpelissä pidettiin jo lähes
itsestäänselvyytenä, että finaalissa
tulevat kohtamaan jälleen Weckströmin
sisarukset Anu ja Nina. Itsestäänselvyys
oli myös, että tuon kamppailun tulisi
voittamaan vieläkin isosisko Anu. Anu
korjasi kyllä mestaruuden (seitse- Valta vaihtui
männen kerran peräkkäin), mutta
finaaliin saatiinkin yllätysvastustaja, Omasta
mielestäni
SM-kisojen
joka edusti mainiosti Tapion Sulkaa.
mielenkiintoisimmat hetket koettiin
miesten kaksinpelien välierävaiheessa.
Miesten kaksinpeli TS:n osalta
Ville Kinnunen Drivesta sai vastaansa
kohtuullisesti
Salon ja Driven konkari ja hallitseva
Suomen mestari Jyri Aalto otteli
Miesten kaksinpelissä ykköstykiltämme Nyqvistiä vastaan. Molemmista otteMarkus Rouviselta uskallettiin odottaa luista kehkeytyi melkoiset trillerit, sillä
jopa mitalia. Onhan Markus parhaina kumpainenkin ratkaistiin vasta viidenpelipäivinään kukistanut lähes kaikki nessä erässä.
maamme tämänhetkiset huiput.
Kakkoseksi sijoitetun Rouvisen kisat Kinnusen ja Salon kamppailussa elettiin
alkoivat vakuuttavasti, mutta puoli- neljännessä erässä ratkaisun hetkiä.
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Tuota erää Kinnunen johti jo 4-1 ja johti
myös koko ottelua erin 2-1. Tuosta
liemestä pystyi kuitenkin Salo
nousemaan kovien hermojen ja
taistelutahdon avulla. Hän käänsi
neljännen erän itselleen 7-4-voitoksi ja
vei lopulta ratkaisevan viidennen erän
puhtain lukemin.
Aallon ja Nyqvistin välierässä oli paljon
pelissä. Aalto tavoitteli turnauksessa
neljättä Suomen mestaruuttaan ja pyrki
samalla säilyttämään kotimaisilla
kentillä pitkään jatkuneen tappiottoman
putkensa. Nyqvist oli haastajan roolissa,
mutta janosi varmasti voittoa suuresti.
Tasaisen kamppailun jännittävimmät
vaiheet käytiin ehdottomasti loppuhuipennuksessa. Yritän havainnollistaa
hieman: Viides erä, tilanne 6-6. Aalto
nostaa sormen pystyyn yhden jatko-

pisteen merkiksi. Pienehkön pallorallin
päätteeksi Nyqvistin lyömä pallo
kierähtää rullarina yli verkkonauhasta.
Aallon valtakausi on päättynyt.
Televisioidussa
loppuottelussa
kohtasivat siis kaksi uuden sukupolven
pelaajaa, Kasperi Salo ja Ilkka Nyqvist.
Tasoltaan ottelu ei ollut ehkä aivan
välierien kaltainen, mutta melko
nautittava kuitenkin. Uudeksi mestariksi saatiin Salo, joka ottelun kohtuullisesta tasaisuudesta huolimatta selvitti
itsensä voittajaksi erin 3-0. Monipuolinen ja teknisesti taitava pelityyli oli
Kasperin valttia.
Väisänen hurmiossa
loppuotteluun
Tapion Sulalle iloisin ja samalla myös
koko kilpailujen suurin yllätys koettiin

Kansi: Naisten kaksinpelin SM-kisojen kaksi parasta. Vasemmalla Elina Väisänen (TS) ja
oikealla Anu Weckström (HBC). Kuva: Jerry Hellström
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naisten kaksinpelissä. Elina Väisänen
selvitti itsensä helpohkosti välieriin,
mutta välierävastustajaa pidettiin
ennalta liian kovana luuna Elinalle.
HBC:n Nina Weckström on jo pitkään
ollut maamme kakkospelaaja heti
isosiskonsa Anun jälkeen. Elina ei
kuitenkaan ennakkoasetelmia hätkähtänyt, vaan päästeli menemään parasta
osaamistaan. Tasaisessa taistossa
nähtiin lukemattomia palloralleja, joista
onneksemme useammat päättyivät
tapionsulkalaisen hyväksi. Väisänen piti
hyvin hermonsa kasassa ja pystyi
hävitynkin erän jälkeen nousemaan taas
voittoon. Kun Weckströmin lyömä
viimeinen pallo neljännessä erässä liiteli

Elina Väisänen

pitkäksi ja Väisäsen voitonhuuto täytti
Ruskeasuon hallin, saattoi huomata
kuinka paljon tämä kyseinen voitto
parikymppiselle Elinalle merkitsi.
Reportterimme Mikko Franssilan
haastattelussa Väisänen totesikin: "Olen
hyvin happy -- ei tässä oikeastaan muuta
osaa sanoa."
Mestari Anu Weckströmin yllättäjäksi
Väisäsestä ei kuitenkaan ollut. Anu
kukisti helposti välierässä Sulkasetin
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Katja Ruohosen ja sama tahti jatkui
finaalissa. Weckströmin ylivoimaa
kuvastaa se, että ennen loppuottelua
hän oli antanut vastustajilleen vain
yhden pisteen koko turnauksessa.
Finaalissa Anu takoi jälleen melko tylyt
lukemat: 7-0, 7-1, 7-0. Ajoittain Elina
pelasi kuitenkin melko hyvin, ja Anukin
sai varmasti jonkinnäköisen myrskyvaroituksen nousevasta nuoremmasta
sukupolvesta.
Lieviä pettymyksiä nelinpeleissä
Tapion Sulan hyvälle sekanelinpelimenestykselle toivottiin saatavan
jatkoa SM-kilpailuissa. Puolustavilla
Suomen mestareilla Tuomas Karhulalla
ja Nina Sarnestolla oli selkeästi
kullankiilto silmissä. Myös Mikko
Franssila ja Leena Löytömäki
tavoittelivat kärkisijoja. Franssila ja
Löytömäki ylsivät hyvällä pelillä
välieriin, jossa he joutuivat taipumaan
neljän erän taistelun jälkeen parille
Janne Syysjoki/Anu Weckström.
Toisessa välierässä kohtasivat kaksi
tapionsulkalaisparia. Karhula ja
Sarnesto kukistivat hyvän turnauksen
pelanneen parin Markus Heikkinen/
Elina Väisänen. Finaalissa Tuomas ja
Nina eivät saaneet käyntiin aivan
parasta peliään. Kun Syysjoki ja
Weckström pelasivat vielä lähes
virheettömän ottelun, irtosi mestaruus
heille suoraan kolmessa erässä. Näin
toinen kultamitaleista matkasi Janne
Syysjoen mukana myös Tampereelle.
Hyvin harvoin on SM-kulta mennyt
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.
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Miesten nelinpelissä odotettiin
innokkaasti, miten pitkälle parin
Tuomas Karhula/Petri Hyyryläinen
iskukyky tulisi riittämään. Pojat olivat
itse asettaneet tavoitteekseen kultamitalin. Kakkossijoitetun parin peli ei
kuitenkaan kulkenut aivan sillä tavalla,
kuin sitä on totuttu näkemään.
Tuomaksen ja Petrin kilpailut loppuivat
välieriin. Siellä poikien voittokulun
katkaisivat yhteen lyöttäytyneet Kasperi
Salo ja Ville Kinnunen. Näin Karhula jäi
valitettavasti ulos MM-kisakoneesta,
sillä kilpailupaikan lunastamiseen
joukkueiden maailmanmestaruuskilpailuihin olisi varmaankin tarvittu
Suomen mestaruus nelinpelissä. Elina
Väisänen sen sijaan lunasti paikkansa
kisakoneeseen.
Miesten nelinpelin loppuottelu oli
vauhdikas viisieräinen mittelö. Salo ja
Kinnunen kohtasivat ykkössijoitetut
Antti Viitikon ja Alexander Böökin, jotka
ovat seurakavereita ÖIF:istä. Vaikka
Kasperi ja Ville osoittautuivat kisojen
aikana yllättävänkin kovaksi pariksi,
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eivät heidänkään rahkeensa aivan
voittoon asti riittäneet. Viitikko ja Böök
veivät ratkaisevan erän 7-2.
Naisten nelinpelissä Tapion Sulalle
ennustettiin hopeisia mitaleita.
Ennustukset osuivat oikeaan, sillä
kokeneet Leena Löytömäki ja Nina
Sarnesto pelasivat viimevuotiseen
tapaan loppuottelussa. Vastustajatkin
olivat samat kuin vuosi sitten, Anu ja
Nina Weckström. Esitys tapionsulkalaisilta ei ollut suinkaan huono,
mutta HBC:n sisarukset olivat
yksinkertaisesti parempia. Voitto
Weckströmeille erin 3-1 ja samalla
Anulle tripla, eli kolme Suomen
mestaruutta samana vuonna.
Tapion Sulan näkökulmasta ei turnausta
voi
missään
nimessä
pitää
pettymyksenä. Kultamitali jäi tänä
vuonna puuttumaan, mutta pelataanhan
seuraavat SM-kilpailut jo reilun 11
kuukauden kuluttua!
Jussi Palmén
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ranking
Ranking-kisat lauantaina 2.3.2002 klo 10 (ilm. 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. Ilmoittaudu pelaamaan
joko kaksin- tai nelinpeliä (et voi osallistua molempiin). 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.
Seuraavat ranking-kilpailut ovat 6.4, ja 4.5.2002.

Nelinpelilista 2.2.2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Tero Merenheimo/Anssi Kesti-Helia
Ossi Kankkunen/Jorma Sonninen
Jouni Väisänen/Jouni Paavonen
Veli-Matti Heikkinen/Anna Laine
Lauri Räty/Tony Niemi
Tommi Vikkula/Joona Vehanen
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Kaksinpelilista 2.2.2002
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.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Veli-Pekka Kröger
Olli Norros
Viivi Brandt
Jukka Nyman
Jari Kavakka
Ari Iivari
Tero Tarkiainen
Petri Lehtonen
Arto Kangas
Tero Merenheimo
Jouni Paavonen
Ossi Kankkunen
Mikko Werkkala
Ralf Grönberg
Arno Illukka
Jouni Väisänen
Casper Gripenberg
Jari Lehikoinen
Tero Tuohioja
Jorma Sonninen
Hannu Brandt
Michael Bailey
Aki Santaniemi
Keijo Vikkula
Kasper Lehikoinen
Santtu Saari
Matti Paasikoski
Jarmo Väisänen
Kim Heiniö
Veli-Matti Heikkinen
Petri Niemenpalo
Kristian Stoor
Timo Salmi
Simo Sariola
Kimmo Tykkälä
Tony Niemi
Pekka Ylinen
Lauri Räty
Petri Pyykkö
Fredrik Salenius
Harri Jakobsson
Tommi Ylinen
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Poissa:
1
2
1
2
2
0
2
2
0
2
2
0
0
0
0
2
0
2
0
0
2
0
1
0
2
2
0
1
2
2
0
0
0
1
2
0
0
1
0
1
2
0

Nimi:
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.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Marko Ukskoski
Susanna Ahovaara
Markus Hytönen
Arttu Partanen
Matti Ärmänen
Max Niemelä
Timo Pohjanpalo
Elvi Väisänen
Veera Norros
Heli Piiparinen
Kim Mantere
Antti Räisänen
Laura Soikkeli
Jukka Kuusela
Tuomas Salolahti
Joonas Laine
Hannes Jouhikainen
Roope Pettersson
Lauri Peltonen
Heini Heikkilä
Olli Hyytiäinen
Milla Multamäki
Matias Fager
Sini Orpana
Päivi Nevalainen
Juho Hassi
Wilhelmiina Nordberg
Topias Muroke
Henri Kuusela
Max Rantakallio
Juhani Nuppola
Joonas Javanainen
Henri Immonen
Jim Lindgren
Arttu Kaukonen
Vili Ärmänen
Kasper Dienel
Toni Kangas
Kari Vesanen
Onni Hämäläinen
Juha Ryynönen
Martin Tavastjerna

Poissa:
1
0
0
1
0
1
0
2
1
0
0
1
0
2
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
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hyvä harjoitus
Valmentajavieraana Ilari Laukkanen
Hyvä Harjoitus -juttusarjassa kukin Tapion Sulan 30
valmentajasta ja ohjaajasta kertoo vuorollaan yhdestä hyvänä
pitämästään harjoituksesta ja vetää sen tässä paperilla. Sarja
alkoi TSanomien numerossa 7/2001. Tällä kertaa vuorossa
on Ilari Laukkanen, jonka esittelemän harjoituksen
tarkoituksena on saada kaksinpelin smash-palautukseen lisää
ulottuvuuksia.
Nimi:

Ilari Laukkanen

Lempinimi/nimet:

Läri

Syntymäaika ja -paikka:

11.3.1976 Espoo

Siviilisääty:

sinkku

Ammatti ja koulutus:

Töissä Jaakko Pöyry Consultingissa sekä
edelleen opiskelijana Otaniemessä TKK:lla

Mailan merkki ja malli:

Carlton 900 Aerogear

Miten kauan olet ollut
mukana sulkapallotoiminnassa?

Ensimmäisen kerran kävin isän kanssa
pelaamassa hallissa varmaan joskus 7-8
vuoden iässä, jo sitä ennen oli tullut lätkittyä
kotipihalla.

Tämän harjoituksen tarkoituksena on ensisijaisesti harjoitella kaksinpelille
luonteenomaisia tarkkoja smash- ja drop-lyöntien palautuksia verkolle.
Tavoitteena on kehittää jalkatyötä puolustettaessa sekä iskulyöntien
palauttamista ristiin verkolle. Mitä korkeammalle tasolle mennään, sen
tärkeämpää on osata palauttaa iskulyöntejä ristiin, jottei hyökkäävä pelaaja
pysty ryntäämään suoraan oman iskulyöntinsä perään. Tämä harjoitus vaatii
pelaajalta jo melko paljon osaamista, joten en suosittele tätä harjoitusta aivan
vasta-alkajille.

8

TSanomat 2/2002

Harjoituksessa puolustava pelaaja
aloittaa syöttämällä pitkän korkean
syötön, josta hyökkääjä lyö joko suoran
iskulyönnin tai ristidropin.
Suora iskulyönti palautetaan ristiin
verkolle, kun taas ristidropiin vastataan
palauttamalla se suorana verkolle.
Tämän jälkeen hyökkäävä pelaaja lyö
suoran verkkodropin, jonka puolustava
pelaaja nostaa korkeana suoraan taakse.
Takanurkasta hyökkääjällä on jälleen
kaksi vaihtoehtoa: joko iskeä suoraan
tai lyödä ristidrop, jonka jälkeen
harjoitus jatkuu samaa rataa.
Sopiva kesto moduulille on noin 3
minuuttia
per
rooli.
Alkuun
kannattanee sopia, ettei hyökkäävä
pelaaja lyö maksimaalisen vaikeita
lyöntejä, jotta puolustava pelaaja ehtii
palloihin ja pystyy harjoittelemaan
tarkkoja verkkopalautuksia. Kun
moduuli alkaa sujua, hyökkäävä pelaaja
voi ryhtyä lyömään hieman tarkempia
ja lujempia lyöntejä, jolloin vaikeustaso
kasvaa.
Mielestäni harjoituksen hyviä puolia ovat sen pelinomaisuus ja mahdollisuus
keskittyä itse tekemiseen, koska harjoitus on riittävän simppeli. Puolustajan on
muistettava pitää jalat koko ajan riittävän koukistettuina, jotta iskulyönnin
palautus onnistuisi. Lisäksi pidän hyvänä sitä, että myöskin auttava pelaaja eli
tässä tapauksessa hyökkäävä pelaaja saa hyvää harjoitusta koko ajan.
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TS:n juniorit pelottomina
kansalliseen JGP-sarjaan
Tapion Sulassa toimii aktiivinen ryhmä nuoria pelaajia, jotka
osallistuvat kilpatoimintaan sekä seuran sisäisellä että kansallisella,
jopa kansainvälisellä tasolla. Nämä pelaajat ovat lähteneet TS:n
junioreiden riveistä aivan tavallisina pelaajina, ilman mitään
erikoisia lahjakkuuksia. Sopivalla valmennuksella - motivoinnilla voisi moni muukin pelaaja nousta kilpapelaajaksi, mutta mistä
saadaan lisää valmentajia?
Sulkapallo on kilpailulaji. Ihan alussa
kilpaillaan
lähinnä
oman
osaamattomuuden kanssa: jopa kaverin
kanssa tehdään ennätyksiä, montako
kertaa saadaan pallo menemään verkon
yli yhdestä syötöstä. Myöhemmin
kilpaillaan toisella tavalla: miten saisin
pallon nitistetyksi vastustajan puolen
lattialle mahdollisimman vähillä
lyönneillä?

pelaajat ovat ilahduttaneet minua
ilmoittamalla, että "aika aina loppuu
kesken". Hyvä on, jos siltä tuntuu!
Olen toisessa yhteydessä joskus
ilmoittanut, että "valmentajan paras ase
on valmennettavan motivaatio". Tämä
on totta: jos junioripelaaja on halukas
parantamaan peliään, valmentajan työ
voi olla yllättävänkin helppoa. Pelaajien
motivointi on toisaalta eräs valmentajan
tärkeimpiä taitoja - alussa jopa tärkeämpi kuin lajin tekninen osaaminen.
Kun nuori on saatu "koukkuun", seuran
ja liiton valmentajat saavat jatkaa
aloitettua työtä valmennettavien kanssa,
jotka ovat jo päättäneet sulkapallon
olevan heidän oma lajinsa.

Allekirjoittanut on vuodesta 1992
valmentanut Tapion Sulan nuorinta
kilpailuryhmää. Valmentajakokemusta
nuorten kilpailijoiden kanssa on
kertynyt jo kohtalainen määrä: TS:n
sisäisen toiminnan lisäksi olin
alkuunpanija Suomen sulkapalloliiton
uudelle 15- ja 13-ikäluokkien juniorimaajoukkueelle, jota luotsasin yhdessä Ikäluokkien rajat ovat monille melko
Pekka Sipiläisen ja Kristiina Danskasen "hämäriä", joten esitän ne tässä.
Pelikausi alkaa aina 1.7. ja päättyy
kanssa vuosina 1996-2000.
seuraavana vuonna 30.6. Pelaajan
Nykyään valmennan edelleenkin TS:n ikäluokka määräytyy kuitenkin
nuorten kilpapelaajien ryhmää syntymävuoden perusteella (ks.
kaksituntisella valmennuksella Esport taulukko). Pelaaja saa pelata tietyssä
Centerissä klo 18.30-20.30. Vaikka tämä ikäluokassa, jos hän ei täytä kriteerionkin tietääkseni TS:n ainoa ikää sinä kalenterivuonna, kun pelikausi
kaksituntinen valmennusryhmä, eräät alkaa. Jos hän täyttää esimerkiksi 15
10
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seuraavan vuoden tammikuussa, hän
saa pelata alle 15-luokassa kyseisen
kauden loppuun saakka (30.6.). Jos hän
täyttää 15 jo joulukuussa, hänen on
pelattava alle 17-luokassa.
Tällä hetkellä TS:n nuorimmassa
kilparyhmässä on 16 pelaajaa neljällä
kentällä. Tämä tarkoittaa sitä, että
ryhmä on oikeastaan ylitäynnä: joskus
on tärkeää harjoitella koko kentän
leveydellä, joten toisten pelaajien on
oltava lepovuorossa, kun toiset tekevät
harjoituksia. Kuitenkin toistaiseksi on
tultu toimeen aika hyvin näin, ja koko
ryhmän taidot ovat selvästi kehittyneet
viime elokuusta. Pelaajien ikäjakauma
on 9-13 vuotta. Melkein kaikki ovat
osallistuneet ainakin kerran valtakunnallisiin juniori-GP-kilpailuihin,
jotka järjestetään noin kerran kuukaudessa juniori-ikäluokille, joskus
pääkaupunkiseudulla ja joskus jopa
Kehä III:n ulkopulella.

Ikäluokat kaudella
2001-2002
Ikäluokka Syntymävuodet
alle 19
1983-1984
alle 17
1985-1986
alle 15
1987-1988
alle 13
1989-1990
alle 11
1991-1992
alle 9
ennen 1992
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Poikien ikäluokissa alle 19, 17, 15 ja 13
pelaajat on luokiteltu A- ja B-luokkiin
menestymisensä perusteella: ikäluokan
B-luokasta nousee A-luokkaan yhdellä
B-luokan voitolla tai kahdella finaalipaikalla. Näin pyritään pitämään
aloittelijat ja "konkarit" eri kentillä, jotta
kaikkia harmittavia lumieriä ei tulisi
liian paljon. Tyttöjä on sen verran
vähemmän, että jako A- ja B-luokkiin ei
valitettavasti onnistu. Siispä lisää
tyttöpelaajia mukaan, myös Tapion
Sulasta!
Rohkeita junioreita tarvitaan lisää, sekä
tyttöjä että poikia, jotta seuran
kilpailuperinne jatkuisi myös tulevaisuudessa. Toisaalta pelaajien pitää
hyväksyä se, että alussa tulee niin
sanotusti takkiin. Tosin jo osallistuminen kilpailuihin saa aikaan sekä
henkistä että fyysistä kasvua, jonka
ansiosta pelitaso kummasti kovenee:
pelaaja huomaa sen, että vaikka hän
häviää raskaastikin JGP-kentillä, hän
pärjää aina paremmin TS:n omassa
ranking-kilpailuissa ja muutenkin
entisiä pelikavereitaan vastaan. Jonkin
ajan kuluttua voittoja alkaa herua sieltä
täältä myös JGP-kilpailuissa. Tie siitä
havainnosta huipulle on vielä pitkä,
mutta matkalla saa myös hyvin paljon:
pelikokemusta, voiton ja häviön
dramatiikkaa,
uusia
ystäviä,
kansainvälisiä kokemuksia ja paljon
muutakin. Sulkapallo, kuten muutkin
urheilulajit, on enemmänkin kuin
urheilua. Se on osa elämää.
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Tarvitsemme lisää nuoria kilpapelaajia,
mutta myös valmentajia, jotka veisivät
nämä pelaajat kilpakentille asti. Kynnys
lähteä mukaan on aluksi korkea, sekä
valmentajalle että nuorille pelaajille.
Mutta jos molemmat hyväksyvät, että
tie huipulle tai sen läheisyyteen onkin
pitkä, niin matkalla kertyvät kokemukset maksavat siihen pääsyn vaivan!

kokemuksesta voin vakuuttaa, että kyllä
se kannattaa, jos vain on mahdollisuus.
Valmennus on minulle tärkeä
henkireikä ja vapaata päivätöistä: silloin
kun on iltavalmennus tai viikonlopun
kisat, en ole työnantajan käytettävissä.
Tämä on oman henkisen tasapainoni
kannalta tärkeä asia. Kiitos valmennettaville, nykyisille ja entisille!

Osa sitä "vaivaa", sekä valmentajan että
pelaajien
näkökulmasta,
on
viikonloppupäivien uhraaminen yhteisen päämäärän alttarille. Tämä lienee
joillekin valmentajille perhe- tai muista
syistä ylivoimainen este, mutta

Olen siis sitä mieltä, että Tapion Sulassa
saisi olla toinenkin nuorten kilparyhmä.
Olen myös valmis auttamaan
aloittelevaa valmentajaa pääsemään
"kulttuuriin" mukaan. Ensi kaudella
toivoisin, että Tapion Sulassa, Suomen

TS:n juniorikilpailuryhmä 2001-2002
Nimi
Kristian Stoor
Joonas Laine
Antti Räisänen
Tuomas Mann
Timo Pohjanpalo
Roope Pettersson
Juhani Nuppola
Matias Fager
Samu Nikkari
Henri Kuusela
Vili Ärmänen
Max Rantakallio
Juho Hassi
Elvi Väisänen
Marjatta Kuisma
Janina Aarts
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ikäluokka 2001-2002
alle 15 / 1
alle 15 / 1
alle 15 / 1
alle 15 / 1
alle 13 / 2
alle 13 / 2
alle 13 / 2
alle 13 / 1
alle 13 / 1
alle 11 / 2
alle 11 / 2
alle 11 / 2
alle 11 / 1
alle 13 / 2
alle 13 / 1
alle 13 / 1
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suurimmassa sulkapalloseurassa, Seuran nykyiset junioriohjaajat ja muut
olisikin kaksi aloittelevien nuorten mahdollisesti asiasta kiinnostuneet:
olisiko juuri sinusta seuran seuraava
kilpailuyhmää.
junioreiden kilpavalmentaja? Omista
Jotkut väittävät, että "seurasta ei löydy pelitaidoista viis: onneksi pelaaminen ja
sen tasoisia pelaajia", johon vastaisin, valmentaminen ovat kaksi eri asiaa!
että "niitä pelaajia ei muutenkaan löydy,
vaan ne kasvavat sopivassa ryhmässä"! Michael J. Bailey
Melkein kenestä tahansa 8-16vuotiaasta, hyvin motivoituneesta
pelaajasta voi tulla vähintään
kohtalainen kilpapelaaja. Ehkä ihan
kaikista ei voi tulla Suomen mestareita,
mutta sillä ei ole väliä!

verkon takaa
Onnitteluja tuoreille vanhemmille!
Sekanelinpelissä A-luokkaan viime kaudella noussut Tapion Sulan
Geraldine Bergius kasvatti 18.1.2002 perheen sisäistä sekurijoukkuetta
yhdellä kertaa kahdella tytöllä! Pikkuneidit Isabel ja Melissa sekä isoveli
Nicky (2,5 v.) odottavat innokkaina, koska pääsevät kentälle harjoittelemaan yhteispeliä.
B-luokan kilpapelaaja, aktiivinen TS:n tiedotusryhmän jäsen ja juuri
tuomarikoulutuksen käynyt Sami Kiiskinen on myös tuore isä. Konsta
Eemeli Kiiskinen syntyi SM-kisojen avauspäivänä 1.2.2002.
Onnittelut molemmille perheille!
www.tapionsulka.fi
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Tapion Sulan ohjaajat ja valmentajat
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Päävalmentaja
Lasse Lindelöf

Puhelinnumero
050-5960643

Valmentaja/ohjaaja

Puhelinnumero

Michael Bailey
Viivi Brandt
Timo Harju
Veli-Matti Heikkinen
Heikki Hirvonen
Kari-Pekka Järvinen
Tuomas Karhula
Jari Kavakka
Eric Korpi
Heikki Kuisma
Anna Laine
Ilari Laukkanen
Jonne Löytömäki
Leena Löytömäki
Tero Merenheimo
Olli Norros
Jouni Paavonen
Merja Pallonen
Jussi Palmén
Sami Parikka
Lauri Pesonen
Olli Saarela
Santtu Saari
Kimmo Ståhlberg
Jaana Suutarinen
Tiina Tuppurainen
Jan Tois
Jouni Väisänen
Maria Väisänen

050-5160720
044-7614474
040-5617674
040-8489001
050-5210558
050-3210989
041-4673752
040-9004176
5665006
040-5288653
044-5887303
6940093
040-5895252
8133091
050-5359428
523813
040-5677920
050-5322278
0400-493459
5121072
044-3213329
050-5415631
040-8621243
040-5392244
050-3541900
452 1971
050-4536330
041-4434478

Taso
II
I
III
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
III
II
I
II
I
I
I
I
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tiedotuksia
Kokouskutsu Tapion Sulan vuosikokoukseen
Tapion Sulan sääntömääräinen vuosikokous pidetään Esport Centerissä
(Koivumankkaantie 3, Espoo) maanantaina 25.3.2002 kello 21:15.
Käsitellään sääntömäräiset asiat. Tervetuloa!

Tapion Sulan toimisto suljettu 22.3.-7.4.2002
Tapion Sulan sihteeri Pia Päiväkumpu on lomalla maalis-huhtikuussa, joten
toimisto on suljettu 22.3.-7.4.2002.

TSanomat
Tapion Sulka ry
Mikko Franssila, 050-4837670
Anna Laine, 040-5288653
Lauri Räty, 050-3268720
Jussi Palmén, 050-5322278

Painosmäärä:
Ilmestyminen:

550 kappaletta
8 kertaa vuodessa
3/2002
2.4.2002
4/2002
30.4.2002

www.tapionsulka.fi

mikko.franssila@iki.fi
anna.laine@iki.fi
lauri@cod.hellfish.org
jusupof@yahoo.com

2.0

Julkaisija:
Toimitus:
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