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Kultamitaleita
tapionsulkalaisille Suomen
mestaruuskilpailuissa

Kansa sai haluamaansa

Vauhdikkaat SM-kilpailut Helsingin Ruskeasuolla 31.1.-2.2.2003
Alkuvuosi on SM-kisojen
aikaa. Juniorit ja ikämiehet kamppailivat
valtakunnan herruudesta
tammikuun alkupuolella,
muutamaa viikkoa myöhemmin oli aikuisten
vuoro. Kilpailuvuoden
kohokohta keräsi viime
vuoden tapaan Helsingin
Ruskeasuolle
koko
suomalaisen sulkapalloeliitin. Monelle pelurille
SM-kisat ovat tärkein
näytönpaikka.
Valtikka
Viitikolle

Sekanelinpelin
ansiokkaat voittajat
Maria Väisänen ja
Petri Hyyryläinen

vaihtui

Odotettavan tasaisuutensa vuoksi miesten
kaksinpeliin kohdistui
tänä vuonna kenties suurempi
mielenkiinto kuin naisten luokkaan.
Hallitseva mestari ÖIF:n Kasperi Salo oli
vahva ennakkosuosikki, mutta takaa
nousi myös kovia nimiä, heidän
joukossaan Tapion Sulan ykkönen
Markus Rouvinen. Vanha konkari ja
kolminkertainen Suomen mestari Jyri
Aalto jättäytyi loukkaantumisen vuoksi
pois kisasta, joten tuleva mestari tulisi
ainakin olemaan nuoremman sukupolven edustaja.

Pekka Järvinen ja Mikko Helin olivat
ensikertalaisia. Parasta menestystä
odotettiin jälleen Markus Rouviselta,
joka hyvänä päivänä saattaa olla todella
vahvaa valuuttaa. Rouvinen selvitti
tiensä helposti alkukierroksilta, mutta
puolivälierässä vastaan asteli härkämäinen HBC:n mies Ilkka Nyqvist.
Rouvisella oli alla makoisa voitto
Nyqvististä seurajoukkueiden suomenmestaruuskilpailuista. Kiistatta Suomen
kovalyöntisimmän Ilkan smashit olivat
Markukselle kuitenkin liikaa. "Ile"
Tapion Sulan oreja oli kirjattu miesten kirjaimellisesti iski voiton lukemin 15kaksinpelin kaavioon ennätykselliset 5, 15-9.
seitsemän kappaletta. Heistä Kari2
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Miesten välierät olivat sangen mielenkiintoisia. Kaavion yläosassa Nyqvist
kohtasi hallitsevan mestarin Salon,
alapuolella paraislainen Johan Uddfolk
lähti haastamaan kakkossijoitettua
HBC:n Antti Viitikkoa. Salon ja
Nyqvistin ottelusta kehkeytyi melkoinen trilleri. Oli ilo nähdä, kuinka Ilkka
jaksoi liikkua ketterästi läpi ottelun
kovakuntoisena tunnettua "Kapua"
vastaan. Viihdyttävässä koitoksessa
ratkaisevaksi tekijäksi nousi Kasperin
loistava pelinluku ja tämän myötä
avautunut mahdollisuus palauttaa Ilkan
hurjat iskulyönnit. Salo eteni lopulta
loppuotteluun lukemin 15-6, 13-15, 159. Viitikon ja Uddfolkin ottelu oli huomattavasti yksipuolisempaa, joskaan ei
huonotasoista. Viitikko voitti mukavan
näköisen ensimmäisen erän 15-7. Hän
pelasi taktisesti loistavasti minimoimalla oman fyysisen rasituksensa ja

pyrkimällä maksimoimaan työnteon
Uddfolkin kenttäpuolella. Kuumeen
jälkiseurauksia poteva Uddfolk yritti
sinnitellä mukana toisessa erässä, mutta
totaalisesti uuvuttuaan joutui luovuttamaan pelin Viitikon johtaessa 8-1.
Näin suomenmestaruustaiston viimeinen etappi käytäisiin Salon ja Viitikon
välillä.
Loppuotteluja oli saapunut seuraamaan
Ruskeasuolle täysi katsomollinen
sulkapallonharrastajia. Myös YLE:n TVkamerat koristivat miljöötä. Salon ja
Viitikon kohtaaminen alkoi tasaisissa
merkeissä, voittajaa oli mahdoton
arvuutella. Poikien loistava "sunnuntaipallottelu" johti ensimmäisessä erässä
jatkopisteille, joista Viitikko selviytyi
voittajana. Ensimmäinen erä hänelle
tiukimmalla mahdollisella tavalla 17-16.
Toinen erä ei tasaisuudessaan paljoa
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poikennut ensimmäisestä. Pelin taso oli
korkea ja katsomo tunnusti sen elämällä
täysillä mukana. Toisen erän vei Salo
nimiinsä 15-12. Jälkeenpäin katsoin
ottelun TV-lähetyksen ja huomasin,
kuinka kommentaattorina toiminut Jyri
Aalto totesi kolmannen erän alkupuolella, että matsi oli parhaiden SMfinaalien joukossa, mitä hän on koskaan
todistanut. Tasaisuudessaan ja viihdyttävyydessään ottelu oli
huippuluokkaa,
ja
kolmas erä rupesi olemaan myös melkoista
psykologista taistoa,
sillä molemmat miehet
olivat todella uupuneita. Erä näytti menevän Salolle, mutta
Viitikko nousi tasoihin
kuin varkain. Lopulta
Antti sai ottelupallon
tilanteessa14-12, ja
kirjoitti pian nimensä
historiaan
huikean
pallorallin päätteeksi.
Viitikon isku painui
kenttään ja väsynyt,
hieman
hämmentynytkin voittaja nosti kätensä pystyyn
ja hymyili katsomoon päin. Kovana
työntekijänä tunnetulle Viitikolle
pitkään tavoiteltu Suomen mestaruus
oli varmasti yhden unelman täyttymys.
Salokaan ei näyttänyt turhan
pettyneeltä. Ottelun jälkeen hän jäi
hetkeksi makaamaan kentän pintaan
kaikkensa antaneena, ennen kuin löysi
voimat kamppeittensa keräämiseen.
Kapukin varmasti tiesi, että alla oli
ikimuistoinen loppuottelu.
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Kenestä haastaja voittamattomalle
Weckströmille?
Naisten kaksinpelin kärkinimestä ei ole
viime vuosina ollut minkäänlaista
epäselvyyttä. HBC:n Anu Weckström oli
ennen tätä vuotta voittanut suomenmestaruuden vaatimattomasti seitsemän kertaa peräkkäin. Naisten kaksinpelin osalta SM-kisojen ennakko-

Tapion Sulan naiskaksikko Viivi Brandt (oik)
ja Maria Väisänen vauhdissa

spekuloinnit ovatkin keskittyneet
erityisesti Weckströmin tulevan
loppuotteluvastustajan nimen arvuutteluun. Ennen kisoja voitiin liioittelematta todeta, että Anun pikkusiskoa
Ninaa lukuun ottamatta ei Tapion Sulan
ulkopuolelta löytynyt montaakaan
haastajaa Suomen kaikkien aikojen
parhaalle naispelurille. TS:n vahvasta
naisrintamasta kaksinpelin suomenmestaruustaistoon osallistuivat sisarukTSanomat 2/2003

set Maria ja Elina Väisänen sekä Viivi tytöt olivat taas pian parhaita kavereita.
Brandt.
He osoittivat siis esimerkillistä fair play
-henkeä.
Etukäteen oli selvää, että kilpailukaavion arvonnalla olisi suuri merkitys Elina Väisänen oli seuramme tytöistä
menestysmahdollisuuksia punnittaessa. eniten Madame Fortunan suosiossa.
Tapion Sulan tytöt totesivat realistisesti, Sijoille 3/4 sijoitettu "Ellu" nappasi
että mahdollisuudet finaalipaikkaan paikan kaavion alaosasta, jossa
ovat olemassa, jos vain arpaonni ei todennäköisin semifinaalivastustaja
ennen sitä heitä vastaan kaavion tulisi olemaan Nina Weckström. Nina
kärjessä komeilevaa ykkössijoitettua hävisi kuitenkin toisella kierroksella
Anu Weckströmiä.
yllättäen hyvin pelanneelle Driven Saara
Hynniselle. Voitollaan Hynninen osoitti,
Onnetar heitti Marian ja Viivin kaavion että Tanskassa yhdessä Anun kanssa
yläosaan, ja näin ollen kaverukset harjoitteleva Nina on huomattavasti
joutuivat helppojen avausotteluiden isosiskoaan helpompi vastus. Epäjälkeen ottamaan toisistaan mittaa virallisesti Suomen kakkosnaispelaajan
harmittavasti jo turnauksen toisella titteliä hallussaan pitänyt nuorempi
kierroksella. Tappio tietäisi kaksin- Weckström on viime vuosina saanut
peliurakan päättymistä, voitolla pääsisi seurakseen kourallisen täysin tasavälierään testaamaan Anu Weckströmin vertaisia kilpasisaruksia. Nyt hän jäi
kunnon. Maria ja Viivi ovat pitkäaikaisia semifinaalien ulkopuolelle. Toisessa
harjoitustovereita ja tuntevat toistensa välierässä kohtasivat siis Anu
pelityylit niin hyvin, että ottelusta oli Weckström ja Viivi, toisessa Elina lähti
odotettavissa tasainen vääntö. Yleisö sai hakemaan tosissaan voittoa Saara
tahtomansa, kun Tapion Sulan neidot Hynnisestä.
väänsivät nuorekkaalla antaumuksella.
Ensimmäisen erän vei Viivi pistein 11- Elinasta finalisti
3, toisen Maria 11-4. Kolmas erä näytti
jo ratkenneelta, kun Maria kiri Viivi pelasi kelpo ottelun Anua vastaan,
selväntuntuiseen johtoasemaan. Vii- mutta hallitsevan mestarin rutiini ja
meinen piste osoittautui kuitenkin virheettömyys nopeassakin tempossa
saavuttamattomaksi. Maria sai yrittää olivat liikaa nuorelle tapionsulkalaiselle.
ottelun katkaisua useammassakin otte- Weckströmin voitosta ei ollut epälupallossa, mutta rohkeasti pelannut selvyyttä, vaikkakin ottelu oli varmasti
Viivi veti aina pidemmän korren. Viivin tasaisempi kuin pisteet 11-0, 11-3 antavat
hurmiomainen nousu palkittiin, ja hän ymmärtää. Joka tapauksessa peli oli
vei lopulta henkien taistossa ratkaise- taatusti mainio kokemus Viiville, joka
van erän jatkopisteillä 13-12. Oli mukava välähdyksittäin osoitti, että nappiin
todeta, että tiukankin ottelun jälkeen osuneilla lyönneillä ja virheettömällä
www.tapionsulka.fi
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pelillä Anunkin tasapaino on horju- parempaa sulkapalloa kuin vuosi sitten.
tettavissa.
Anu menetti turnauksessa pelaamassaan kolmessa ottelussa yhteensä vain
Elinan Väisäsen ja Saara Hynnisen kaksitoista pistettä, niistä kahdeksan
välierästä ounasteltiin mielenkiintoista. Elinalle finaalissa. Lopputulos 11-3, 11Elinaa pidettiin ehkä pienoisena 5 kertoo, että kyseessä oli kunnon peli.
ennakkosuosikkina, mutta Saara oli Toisessa erässä Elina jopa otti välillä
osoittanut kovaa kisakuntoa kukis- kapelimestarittaren elkein ohjaamisen
tamalla kiistattomasti Nina Weck- käsiinsä. Anun peli ei ehkä ollut hisströmin. Semifinaali oli tasainen, mutta toriansa parasta, mutta se ei vähentänyt
TS-katsomon riemuksi Elina väänsi Elinan iloisen pelisuorituksen mervoitoin kahdessa erässä, tiukasti 11-8, kitystä. Weckströmille siis historiallinen
11-9. Naisten kaksinpelin loppuottelu kahdeksas suomenmestaruus ja Väisätulisi siis olemaan toisinto viime sestä iloinen hopeamitalisti.
vuodesta, haastaja Väisänen vastaan
mestari Weckström.
Karhula ja Hyyryläinen lunastivat
odotukset

Naisten kaksinpelien kärkikaksikko: Anu
Weckström (oik.) ja Elina Väisänen

Viime vuoden loppuottelu oli melko
yksipuolista Anun näytöstä, eikä Elina
saanut silloin omaa peliään käyntiin.
Vaikka voittajasta ei nytkään ollut
epäselvyyttä, pelasi Elina huomattavasti
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Nelinpelin suomalainen ykköspari
Tapion Sulan Tuomas Karhula ja ÖIF:n
Petri Hyyryläinen ovat parina aikaisempana vuotena joutuneet jättämään
SM-kisat väliin sairastelujen vuoksi. Nyt
parikymppiset nuorukaiset lunastivat
heille asetetut odotukset. Turnauksen
aikana "Tumpin" ja "Peten" pelitaso
ailahteli hieman, mutta loppuottelussa
vire oli mitä mainion. Siinä heitä
vastassa olivat Tampereen Sulkasetin
Janne Syysjoki ja Timo Eskelinen.
Viihdyttävän näköisestä ja nopeatempoisesta pelistä esiin nousi etenkin
Tuomaksen ja Petrin yhteiselo kentällä.
Vuorotellen toinen pojista antoi palaa
takakentältä ja toinen niin sanotusti
"poimi marjat" tappamalla lattiaan
mahdollisesti vielä takaisin verkolle
tulevat pallot. Mestaruus Karhulalle ja
Hyyryläiselle suoraan kahdessa erässä
lukemin 15-11, 15-7. Onnea kultamitalisteille!
TSanomat 2/2003

Maria ja Viivi lähellä nelin- lukemin 11-4. Toiseen erään espoolaissipoolaisyhdistelmä Maria ja Petri
pelivoittoa?
intoutui toden teolla. Varsinkin Marian
Naisten nelinpelissä sijoitukset pitivät puolustuspelin varmuus ja Petrin
nousut
verkolle
paikkansa. Loppuottelussa kohtasivat kärppämäiset
ykkössijoitetut Weckströmin sisarukset muodostivat ottelusta yleisöönmeAnu ja Nina ja kakkossijoitettu tapion- nevän. Myös Janne Syysjoen humorisitsekriittiset
kommentit
sulkalaispari Maria Väisänen/Viivi tisen
Brandt. Anu ja Nina ovat dominoineet aiheuttivat katsojille naurunpurslähivuosien naisnelinpeliä, mutta min- kahduksia. Maria ja Pete kruunattiin
käänlaisesta murskaavasta ylivoimasta lopulta mestareiksi heidän voitettuaan
ei voida puhua. Maria ja Viivi eivät toisen erän 11-9 ja kolmannen 11-8. Petri
lähteneet kentälle turhia nöyris- keräsi siis kisoista kaksi kultamitalia.
telemään. Ottelu sisälsi pitkiä pallo- Myös Marialle kisat olivat varsin menesralleja ja iloista vauhdikkuutta. Weck- tyksekkäät, sillä yhden kullan ja yhden
strömit korjasivat ensimmäisen erän hopean lisäksi hänet palkittiin
yhteydessä
vuoden
lukemin 11-7. Toisessa erässä dominoiva turnauksen
osapuoli vaihteli aaltomaisesti. Viivi ja parhaana naispuolisena junioriMaria olivat jo erävoiton reunassa kiin- sulkapalloilijana sekä Tony Tuomisen
ni, mutta sitkeät Weckströmit onnis- rahastosta luovutetulla stipendillä.
tuivat kääntämään taiston itselleen. Onneksi olkoon!
Jussi Palmén
Toisen erän lukemat jatkopisteiden
Kuvat: Mikko Franssila
jälkeen sisaruksille 13-11. Hyvin pelanneille TS:n tytöille jäi varmasti sopivasti
murusia hampaankoloon ensi vuotta
varten.
Maria Suomen mestareiden pyttykerhoon
Monta nuorten suomenmestaruutta
lunastanut Maria Väisänen otti
ensimmäisen aikuisten mestaruutensa
pelaamalla sekanelinpeliä yhdessä Petri
Hyyryläisen kanssa. Sekiksen finaali,
etenkin sen toinen ja kolmas erä olivat
todella tasokasta sulkapalloilua. Maria
ja Pete ottelivat hallitsevia mestareita
Anu Weckströmiä ja Janne Syysjokea
vastaan. Ensimmäisen erän veivät
pirteämmin pelanneet Anu ja Janne
www.tapionsulka.fi
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ranking
Ranking-kisat lauantaina 1.3.2002 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. 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.
Kevätkauden 2003 loput ranking-tapahtumat ovat su 13.4. ja la 3.5.
Huomaa huhtikuun ranking-päivän muutos!
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Rankinglista 1.2.2002
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.

Mikko Franssila
Olli Norros
Jussi Palmén
Antti Hakkarainen
Tero Tarkiainen
Jukka Antila
Mikko Werkkala
Veli-Pekka Kröger
Ari Oksman
Michael Ristaniemi
Tero Merenheimo
Harri Salmivaara
Casper Gripenberg
Ossi Kankkunen
Arto Kangas
Kari Oksanen
Kasper Lehikoinen
Ralf Grönberg
Tero Tuohioja
Markku Karhula
Hannu Brandt
Jari Lehikoinen
Veli-Matti Heikkinen
Kim Kaisti
Harri Järvinen
Mika Pettersson
Antti Virolainen
Jorma Sonninen
Marko Ullgren
Michael Bailey
Petri Niemenpalo
Keijo Vikkula
Aki Santaniemi
Tom Tavastjerna
Pekka Rintamäki
Pekka Ylinen
Petri Pyykkö
Kimmo Tykkälä
Hanna Kokko
Timo Salmi
Markus Hytönen
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Poissa:
2
1
2
2
1
2
0
2
1
0
2
1
2
0
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
2
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1

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.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Nimi:
Roope Pettersson
Kim Mantere
Arja Kivikangas
Harri Jakobsson
Matti Ärmänen
Joonas Laine
Antti Räisänen
Veera Norros
Topias Muroke
Heini Heikkilä
Juho Hassi
Jukka Kuusela
Wilhelmiina Nordberg
Henri Kuusela
Tuomas Salolahti
Matias Fager
Fredrik Salenius
Risto Virtanen
Max Niemelä
Päivi Nevalainen
Okko Koskiniemi
Max Rantakallio
Arttu Kaukonen
Henri Immonen
Jim Lindgren
Juhani Nuppola
Martin Tavastjerna
Kasper Dienel
Sakari Puustjärvi
Onni Hämäläinen
Toni Kangas
Elias Annila
Niklas Bäckström
Kari Vesanen
Niko Sallinen
Ville Louko
Anton Kaisti
Ilpo Härkönen
Anu Väätänen
Annika Salonen

Poissa:
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
0
1
1
1
2
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Kieliharjoittelua
Jännittääkö, jos joudut kisoissa pelaamaan ulkomaalaista pelaajaa vastaan?
Tässä pieni sulkapalloaiheinen suomi-englanti-sanasto. Näitä sanoja tai
sanontoja kun ei niin vain löydykään koulun englanninkirjasta!
Suomi
sulkapallo (laji)
kaksinpeli / nelinpeli / sekanelinpeli
miesten / naisten
sulkapallo (peliväline)
maila / jänteet
kenttä
verkko
syöttö, syöttää
lyönti, lyödä
kilpailu
ottelu
erä
piste, pistetilanne
Mikä on pistetilanne?
nolla - nolla (0 - 0)
viisi - nolla (5 - 0)
tasan 5 (5 - 5)
eräpallo / ottelupallo
tuomari
sisällä / ulkona / rajalla
aloittajan arvonta, arpoa
ottaa jatkopallot erän lopussa
olla ottamatta jatkopalloja
voittaa ottelu / voittaa joku henkilö
hävitä ottelu / hävitä jollekulle
pelata jotakuta vastaan
"palloralli"

Englanti
badminton
singles / doubles / mixed doubles
mens / ladies
shuttle
racket / strings
court
net
serve, to serve
shot, to play a shot
tournament
match
set
point, score
What's the score?
love all
five - love
five all
set point / match point
umpire
in / out / on the line
toss, to toss
to set it
to play through
to win a match / to beat somebody
to loose a match / to be beaten by somebody
to play somebody
rally

Ja loppuun vielä pieni harjoitusteksti. Ymmärrätkö pelin vaiheet?
Kate and Mary were playing eachother in a tournament. After the toss Mary got to serve first.
The score was love all. After 10 minutes it was already the set point, ten - love to Mary. She won
the first set easily, eleven - love. In the second set, Kate was playing much better shots.
They had many good rallies, because Kate was playing better and better all the time. Soon the
score was ten - all. Instead of setting it, Mary chose to play through. Not a good choice, because
Kate won the second set 11-10 after Mary had played a drop in the net.
In the beginning of the third set, however, Kate broke the strings of her racket. She had to use
another racket for the rest of the match. Mary won the third set 11 - 7. Kate was beaten by Mary
in three sets.
Anna Laine
Thanks to Geraldine Bergius for help!
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Onnittelut, vastavalmistuneille Tapion Sulan seura-aktiiveille:
Vasemmalta oikealle:
Jari Kavakka, aktiivipelaaja - filosofian maisteri pääaineenaan kemia;
Jonne Löytömäki, Tapion Sulan hallituksen puheenjohtaja kauppatieteiden maisteri;
Ilari Laukkanen, huippupelaaja- ja valmentaja - diplomi-insinööri ja
Leena Löytömäki, talousvaliokunnan puheenjohtaja, huippupelaaja- ja
valmentaja - kauppatieteiden maisteri
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