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Onnellista Joulua ja
menestyksekästä
uutta vuotta!

Puheenjohtajalta
Heikkinen,
Aki
Kananen,
Elina
Väisänen
ja
loukkaantumisesta
toivuttuaan myös Maria Väisänen
panostavat merkittävästi harjoitteluun
ja kansainvälisen uran luomiseen.
Ikäluokkamestaruuksissa Jatta Kuisma
ja Elvi Väisänen voittivat perinteisesti
nelinpelin 17-luokan. Jatta voitti myös
hopeaa sekanelinpelissä ja pronssia
kaksinpelissä.
Lisäksi
mitaleille
pääsivät Juho Hassi kaksinpelin
pronssillaan sekä Juho ja Elias Annila,
jotka
voittivat
parina
pronssia
nelinpelissä. Hyvä menestys kotimaan
junioriluokissa
sekä
aikuisten
kilpapelaajiemme
esimerkki
ovat
innostaneet
myös
juniorikilpapelaajiamme osallistumaan kansainKilpapelaajillemme taas menes- välisiin kisoihin. Edellisten lisäksi
tystä
Anton Kaisti ja Martin Tavastjerna
osallistuivat tänä vuonna ulkomaisiin
Tapion Sulka lähestyy jo 50 vuoden juniorikisoihin.
ikää, juhlia vietetään vuonna 2010.
Myös
kuluva
vuosi
on
ollut Vuonna
2005
pääsimme
yhden
menestyksellinen ja suhteellisen paljon välivuoden
jälkeen
kultakantaan
täynnä tapahtumia. Aikuisten SM- joukkueiden SM-kisoissa. Se tiesi
kisoissa
nyt
olkapääleikkauksesta paikkaa seurajoukkueiden Euroopan
toipuva
Tuomas
Karhula
voitti mestaruuskisoissa,
jotka
pelattiin
mestaruuden
nelinpelissä
ja juhannuksen
aikaan
Espanjassa.
sekanelinpelissä
yhdessä
Leena Tapion Sulka voitti alkulohkonsa muut
Löytömäen
kanssa.
Miesten ottelut mutta hävisi lohkon viimeisen
kaksinpelin finaalissa nähtiin pitkästä ottelun
sittemmin
mestaruuden
aikaa Tapion Sulan edustaja, kun voittaneelle Espanjan joukkueelle.
Markus Rouvinen voitti jännittävässä Syksyllä 2006 Maria Väisänen teki
välierässä
seurakaverinsa
Markus vahvan
paluun
kilpakentille
Heikkisen. Rouvinen hävisi finaalin loukkaantumisen jälkeen ja voitimme
Ville Långille mutta piti hopeaa tähän jälleen
joukkueiden
Suomen
asti parhaimpana saavutuksenaan. mestaruuden; olemme nyt voittaneet
Aikuisista kilpapelaajistamme Markus kahdeksasta viime kisasta seitsemän.
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Uusia valmentajia tullut mukaan
Jokakeväisessä
valmentajakartoituksessa huomasimme, että melkein
kymmenen silloista valmentajaamme
ilmoittautui poissaolevaksi tulevalle
kaudelle. Tilanne näytti vähän aikaa
niin huonolta, että jouduimme muistini
mukaan
ensimmäistä
kertaa
harkitsemaan ryhmien vähentämistä
valmentajapulan takia. Pikkuhiljaa
onnistuimme kuitenkin kannustamaan
uusia nuoria valmentajia mukaan ja
loppujen lopuksi saimme valmentajat
kaikille suunnittelemillemme ryhmille.
Eroamme monista muista seuroista
siinä suhteessa, että useimmissa
harrasteryhmissämme
on
kaksi
valmentajaa. Kun vielä osa viime
kaudella valmentaneista on tulossa
takaisin armeijan tai opiskelijavaihdon
jälkeen,
näyttää
valmentajatilanteemme nyt oikein hyvältä.

Uudet valmentajamme ovat hoitaneet
tehtävänsä
mallikkaasti.
Seuran
tavoitteena on panostaa heidän ja
kokeneempienkin
valmentajiemme
kouluttamiseen. Tapion Sulka maksaa
valmentajiensa kouluttautumisen liiton
kursseilla.
Lisäksi
parhaimmat
naiskilpapelaajamme Elina ja Maria
Väisänen ovat tällä kaudella liiton
järjestämässä tehokoulutuksessa, jota
vetää
Tanskan
maajoukkueen
valmentaja Lars Uhre. Larsin opit on
tarkoitus siirtää TS:n valmentajille
Elinan ja Marian vetämillä seuran
sisäisillä valmentajaleireillä.
Harrasteryhmissä vielä tilaa
Lisäsimme tälle kaudelle hieman
harrasteryhmiemme
määrää.
Aiemmista vuosista poiketen tällä
hetkellä monissa ryhmissä on vielä pari
paikkaa vapaana. Jos aikaa ja
kiinnostusta riittää, kannattaa kokeilla
harjoitusmäärän
nostamista.

TAPION SULKA RY
Postiosoite: Suvikuja 4 C 50, 02120 Espoo
Puhelin:
(09) 8558026 (ma & to klo 20-21 ja la klo 9-11)
Fax:
(09) 460120
Web-sivut: http://www.tapionsulka.fi
Sähköposti: office@tapionsulka.fi
Hallitus:
puheenjohtaja
Jonne Löytömäki
varapuheenjohtaja Mikko Franssila
jäsenet
Markku Karhula
Leena Löytömäki
Jan Tois
Tiina Stockus
Jussi Palmén
Maria Väisänen
Pekka Ylinen
www.tapionsulka.fi

040-524 8574
050-559 4619
040-589 5252
09-854 0778
040-861 7687
050-532 2278

valmennus
koulutus
välineistö
talous
kilpailu
nuoriso
tiedotus
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Treenimäärän tuplaaminen yhdestä
kahteen
nopeuttaa
kehittymistä
huomattavasti, ja mielestäni sulkis on
sitä hauskempaa ja monipuolisempaa
mitä paremmin sitä osaa. Toisaalta
nykyiset ryhmäläiset voisivat suositella
sulkiksen
kokeilemista
myös
kavereilleen ja sopia valmentajan
kanssa siitä, voisiko kaveri tulla jonain
kertana vierailemaan ryhmässä. Tapion
Sulan ryhmissä voi aloittaa kesken
kaudenkin,
kunhan
vain
löytyy
tasoltaan sopiva ryhmä.
Tavoitteita
hestyessä

juhlavuoden

Rauhallista joulua
lä- nallista uutta vuotta!

Niin
harrastekuin
kilpajunioreidemme
keski-ikä
on
noussut hieman viime vuosina. Vaikka
onkin hyvä, että vanhat jäsenemme
viihtyvät ryhmissämme, toivoisimme
paljon
uusia
noin
10-vuotiaita
aloittelijoita
mukaan.
Hyvien
harrastusmahdollisuuksien Espoossa
kilpailu lajien välillä on kovaa, mutta
koetamme
järjestää
lyhyempiä
kursseja, joissa lapset voisivat kokeilla
sulkapalloa. Kun riittävä määrä
kiinnostuneita
löytyy,
pyrimme
perustamaan heille uusia ryhmiä.
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Valmentajiemme
viihtyvyyttä
ja
kehittymistä edistetään koulutuksella
ja jossain määrin ryhmien vaihdoilla.
Tapion
Sulka
haluaa
linjansa
mukaisesti jatkossakin tukea sellaisten
lupaavien kilpapelaajien kansainvälistä
uraa, jotka ovat itsekin valmiita
panostamaan siihen merkittävästi.
Valtaosa
nykyisistä
ryhmistämme
pyritään pitämään ennallaan. Suuria
muutoksia seuran toimintaan ei siis ole
suunnitteilla.
ja

liikun-

Jonne Löytömäki
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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.
Kevätkauden 2007 ranking-päivät ovat 27.01., 10.02., 24.03., 28.04. ja 05.05.

www.tapionsulka.fi
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Rankinglista 25.11.2006
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
Tuomas Saranen
Juho Hassi
Elina Väisänen
Anton Kaisti
Roope Pettersson
Arto Kangas
Ralf Grönberg
Kim Kaisti
Ossi Kankkunen
Kasper Dienel
Mikko Werkkala
Mu Yang
Martin Tavastjerna
Tuomas Kidron
Keijo Vikkula
Matias Sarkkinen
Heikki Härkönen
Ilari Nurmela
Juhani Nuppola
Petri Niemenpalo
Michael Bailey
Timo Salmi
Toni Kangas
Victor Paul
Harri Jakobsson
Maria Zhang
Gabriel Sklar
Otto Ebeling
Henri Fallenius

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

Nimi:
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Esa Mykkänen
Markku Haapalehto
Miika Kangas
Konsta Anttila
Ilpo Härkönen
Elias Ruohomäki
Markus Kohonen
Tuuli Härkönen
Antti Tervo
Heming Lin
Nora Lehikoinen
Visa Stenvall
Anton Sutinen
Tony Hämmäinen
Juha Ryynänen
Julia Ruohomäki
Pontus Kaisti
Henri Niklander
Laura Jakobsson
Thomas Parviainen
Saska Kivistö

Poissa:
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
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Kun huippu näkyy jo
Tapion Sulan Marjatta Kuisma löi
itsensä lopullisesti läpi tänä vuonna –
ainakin
lajia
seuraavat
senioripelaajat
olivat
erityisen
vakuuttuneita
nuoren
lupauksen
kehittyneistä pelitaidoista. ”Jatta” itse
kertoo, että kausi oli hyvä mutta ei
täydellinen.
Jotain jäi hampaan koloon
Ei tarvitse omistaa absoluuttista
sävelkorvaa, että voi kuulla, kun
sulkapallo osuu mailaan puhtaasti.
Marjatta Kuisman vahvuus on juuri
vakuuttavassa lyöntipelissä, joka on
silmin nähden kehittynyt viimeisten
kuukausien aikana. Kentän laidalla
Jatta esiintyy mietteliäästi. ”Suurin
tavoitteeni oli nousta tänä vuonna Jatta Kuisma
valioluokkaan kaksinpelissä, mutta se
ei taida toteutua”, Jatta kertoo, mutta Joukkue-SM toi kokemusta
ei vaikuta olevan turhan harmissaan.
Marjatta
kuului
myös
Suomen
lokakuun
lopussa
”Hyviä pelejä tuli kuitenkin etenkin mestaruuden
Tapion
Sulan
juniorikilpailuissa”,
16-vuotias voittaneeseen
pallotaituri
jatkaa.
Parhaaksi joukkueeseen. Turnauksessa Marjatta
voitokseen Jatta mainitsee lokakuussa muodosti konkreettisen osan TS:n
nappaamansa päänahan ESB:n Nanna iskuryhmää. Pelaamalla ennakkoVainiosta. Vainio on tällä hetkellä luulottomasti etukäteen vahvemmaksi
naisten kaksinpelin rangin-listalla arvioituja pelaajia vastaan Marjatta
horjuttamaan
ennakkosijalla 10. Parhaimmillaan Marjatan onnistui
peli tuntuukin olevan jo kypsää suosikkeja ja tarjoamaan myrskyisompiin
ympyröihin.
”Nousu varoituksen tulevaisuutta ajatellen.
valioluokkaan
on
ensi
vuonna Kolmesta pelaamastaan ottelusta Jatta
ykköstavoitteeni”,
hän
tuumaa saalisti yhden voiton.
päättäväisesti.

www.tapionsulka.fi
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Ensimmäinen
lukiossa

vuosi

urheilu-

Kyseinen opinahjo on vuosien saatossa
edesauttanut
monen
tapionsulkalaisenkin koulutyön ja
Tänä vuonna Marjatta hyppäsi myös urheilu-uran
yhteen
saattamista.
yhdestä koululaitoksesta toiseen, kun ”Märskyssä on tosi kivaa”, Jatta
hän
aloitti
syksyllä
opintonsa iloitsee, mutta sanoo, että arkisin
Mäkelänrinteen urheilulukiossa.
päivät saattavat venyä todella pitkiksi.
”Mäkelänrinteen
aamutreeneistä
menen suoraan kouluun ja koulun
jälkeen illalla usein oman seuran
sulkapalloharjoituksiin.
Lisäksi
viikonloppuisin on usein kilpailuja”,
hän selvittää.
Tulevaisuudessa
häämöttää
myös
ylioppilaslakin
saavuttaminen
ja
opiskelun
jatkaminen
jollakin
toistaiseksi tuntemattomalla alalla.
Konkreettiset suunnitelmat sijoittuvat
kuitenkin
kansainväliseen
sulkapallomaailmaan. ”Ensi vuonna
lähdemme juniorikilpailuihin sekä
Viroon että Hollantiin”, Jatta kertoo
iloisesti, kullan kiilto silmissään.
Teksti: Jussi Palmén
Kuvat: Jari Kavakka

Jatta Kuisma ja Elvi Väisänen
ikäluokkakisojen ykköspallilla 2006.
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Voittojen tiellä pysymisen taito
Joukkue-SM 2006
Tapion Sulka otti jälleen omansa
Vantaan
Rajakylässä
pelatuissa
seurojen
välisissä SM-kilpailuissa
lokakuussa
ja
vahvisti
näin
asemaansa
2000-luvun
menestyneimpänä
suomalaisjoukkueena.
Runkopelaajamme Elina Väisänen
valottaa, miten kultaa taotaan.

hegemonisen aseman ja lannisti
Zakowskin kolmannessa erässä. Myös
Elina voitti oman ottelunsa Noora
Virtaa vastaan. ”Siitä olisi voinut tulla
vaikeampi peli, mutta onneksi voitto
tuli tällä kertaa helpommin”, Elina
sanoo viitaten taistoonsa. Näin kolmen
kaksinpelin jälkeen finaali oli Tapion
Sulan hyväksi lukemissa 3-0.

ÖIF finaalissa

Ei kisaa ilman jännitystä

Loppukilpailu käytiin tänä vuonna
neljän seuran välillä. Mukana olivat
lisäksemme Sipoosta Östersundom
IF:n ykkös- ja kakkosjoukkueet sekä
Helsingistä HBC. Loppuottelu käytiin
Tapion Sulan ja ÖIF I:n välillä,
molempien
selvitettyä kaksi
avausvastustajaansa
ilman
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

Pian
ÖIF
kuitenkin kunnostautui
ja nappasi voitot miesten nelurista ja
toisesta
naisten
kaksinpelistä,
huolimatta Marjatta Kuisman hienosta
taistelusta Jenny Sjölundia vastaan.
Naisten nelipelin alkaessa oli tilanne
kutkuttavasti
siis
jo
3-2:
voitto kyseisestä
nelinpelistä
takaisi mestaruuden Tapiolaan, tappio
siirtäisi
ratkaisun
viimeisenä
Miesten
kaksinpelejä
astelivat pelattavaan sekanelinpeliin.
puoleltamme
ottelemaan
Markus
Heikkinen ja kaima Markus Rouvinen. Kentälle astui
tukku
kokeneita
Rouvinen
niittasi
otteluvoiton pelinaisia, kun edustajamme, vahvaa
nopeasti, mutta Heikkisen peli Iwo paluuta tekevä Maria Väisänen yhdessä
Zakowskia
vastaan
venyi siskonsa Elinan kanssa ja ÖIF:n pari
kolmieräiseksi.
”Kun
näin,
että Noora Virta/Sanni Rautala ottivat
Markuksen peli menee kolmanteen mittaa
toisistaan.
Kaksieräinen
erään, päätin, että menen ihan muualle kamppailu oli tasainen ja tasoltaan
lämmittelemään omaa peliäni varten, korkea. Molemmissa erissä Maria ja
koska olin niin jännittynyt. Joskus olen Elina olivat tappioasemassa, mutta
jopa jännittänyt muiden puolesta niin ratkaisevat "isot lyönnit" löytyivät, kun
paljon, että oma pelini menee pilalle niitä kipeimmin tarvittiin. Etenkin
sen vuoksi”, Elina Väisänen kertoo Marian smashinpalautukset ja Elinan
huvittuneesti.
iskut olivat kultaakin arvokkaampia.
Heikkinen kuitenkin lunasti itselleen ”Me menimme Marian kanssa kentälle
www.tapionsulka.fi
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ja päätimme, että tämä voitetaan – ja ottelusta. Meidän joukkueellamme on
sillä selvä”, Elina sanoo päättäväisesti. myös voittorutiinia. Luulen, että
esimerkiksi ÖIF:lle vaikeinta on
Ensimmäinen erä päättyi 21-19 ja ensimmäisen Joukkue-SM –tittelin
toinen lähes yhtä tiukasti 21-18, kun saavuttaminen.
Sen
jälkeen
Elinan rohkea ja terävä risti-smash voittaminen on helpompaa”, Ellu
upposi raa´asti ja vastustamattomasti filosofoi ja kehuu tämänvuotisen TSkentän
käytävään. "Joko
taas", tiimin joukkuehenkeä hyväksi.
kuuluivat huudot, kun mestaruus
ratkesi jälleen Tapion Sulalle. Voitto Ilari
Laukkasen
johtamaan
merkitsi
myös
paikkaa
ensi joukkueeseen
lukeutuivat:
Elina
vuoden Eurooppa Cupiin, seurojen Väisänen, Maria Väisänen, Marjatta
väliseen EM-turnaukseen.
Kuisma,
Elvi
Väisänen,
Leena
Löytömäki, Markus Heikkinen, Markus
Rouvinen,
Harri
Helin,
Ville
Jokitulppo, Joonas Karhula, KariPekka Järvinen ja Aki Kananen.
Teksti: Jussi Palmén
Kuvat: Jari Kavakka

Joukkueenjohtaja Ilari Laukkanen.

Näin voittaminen onnistuu
”Aikaisemmin joukkueemme vahvuus
perustui hyviin naispelaajiin. Nykyään
myös pojat ovat tulleet tasoittamaan
kokoonpanoa. Tänä päivänä voimme
ottaa voitot melkein mistä tahansa
10
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Uuden sukupolven esiinmarssi TS:n
Juniori GP –kilpailussa
Marraskuisena viikonloppuna Tapion
Sulan kotihalli Esport Center oli
näyttämö nuorten urheiluteatterille.
Liikkeet eivät olleet improvisoituja
vaan aidosti näyttäviä. Seuramme
elinvoimainen osasto saalisti tästä
suuresta
turnauksesta
tukun
mitaleita.

Juho
Hassi
kunnostautui
kotikisoissaan pelaamalla sekanelinpeliä 15-luokassa ja kaksin- ja
nelinpeliä alle 17-vuotiaiden sarjassa.
Sekurista Juho saalisti hopeaa Raision
Sulan
Satu
Saarteen
kanssa.
Kaksinpelistä tuli kolmossija, samaten
nelurista. Nelinpeliparina Juholla oli
seurakaveri Elias Annila.

Tyttöjen 11-luokassa Tapion Sulan
Tuuli
Härkönen
kohosi
kaksoismestariksi.
Tuuli
nappasi
kultamitalin kaksinpelistä ja saman
väristä kimaltelevaa nelurista, ÖIF:n
Anne-Mari Oksan parina.

Miesten kaksinpelin 17-B –sarja oli
tapionsulkalaisten dominointia. Tässä
luokassa neljä ensimmäistä sijaa jäi
kotipojille, kun Matias Fager otti
kultaa ja Niklas Harki, Janne Fock ja
Toni Kangas ylsivät seuraaville sijoille.

13-luokassa Maria Zhang nappasi
mitalin
kaikista
sarjoissa.
Kaksinpelissä hän sijoittui toiseksi ja
nelinpelistä tuli niinikään hopeaa
ÖIF:n
Noora
Aholan
kanssa.
Sekiksessä Maria saavutti pronssi-sijan
pelaamalla yhdessä HBC:n Samuli
Ollikaisen kanssa.

17-luokkakaan ei säästynyt TS-tyttöjen
vaikutukselta, kun Marjatta Kuisma
sijoittui toiseksi kaksinpelissä ja
Johanna Hiltunen ja Tuike Ylinen
ottivat parina pronssia nelinpelissä.
TS:n
juniorikatraan
menestyksen
kruunasi Timo Pohjanpalo, joka selvitti
itsensä alle 19-vuotiaiden poikien
kaksinpelin mestariksi.
Suurkiitos järjestelyistä vastanneelle talkooporukalle!
Teksti: Jussi Palmén
Kuvat: Jari Kavakka

Juho Hassi
www.tapionsulka.fi
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Lyö junia –
sulkapalloslangin lyhyt oppimäärä
Satunnaiselle katsojalle Tapion Sulan sulkapalloharjoitusten seuraaminen saattaa
joskus olla kuin tuijottaisi televisiosta hindinkielistä saippuaoopperaa: ruumiinkieli
viestii jotain, mutta puheesta ei ymmärrä senkään vertaa. Ohessa lyhyt johdatus
sulkapalloslangin saloihin. Useimmat ilmaisut toimivat parhaiten kuuluvaan ääneen
lausuttuina.
amis = Matinkylän ammattikoulu. Pelaaja käyttää huutoa usein ilmaisemaan
turhautuneisuuttaan kyseisen urheilumekan rajoitteellista hallikapasiteettia kohtaan.
”Amista” on helppo syyttää, jos oma peli ei suju.
corridor = Lausutaan usein koridooor. Tätä sanontaa käytetään nelinpelissä
ilmaisemaan kaksinpeli- ja nelinpelirajojen väliselle ”käytävälle” upotettua lyöntiä.
Corridor-lyöntiin sisältyy aina yllätysmomentti, sillä tyypillisin paikka iskeä
nelinpelissä on kentän keskelle.
hasardi = Puolihuolimaton, täysin epäonnistunut tai muutoin riskialtis lyönti.
huonon syötön taktiikka = Käytetään etenkin nelinpelissä. Syötetään tahalli-sesti
tai vahingossa syöttö, joka nousee sen verran, että vastustaja yrittää vaisto-maisesti
lyödä palloa alaspäin, mutta tuleekin usein kirvoittaneeksi peli-välineen verkkoon.
Pelitilanteessa vastaavasta taktiikasta käytetään nimeä kalastus.
j. karjalainen = Tämä kilpailevan seuran pelaajan mukaan nimetty lyönti perustuu
yllätyksellisyyteen. Jos sinulla on hyvä smash ja käytät sitä usein, kannattaa välillä
koittaa j. karjalaista, eli hieman viivytettyä clear-lyöntiä. Jos lyöt j. karjalaisen paikasta,
josta normaalisti antaisit iskun paukkua, yllätysmomenttisi on entistä suurempi. Näin
karjalainen uppoaa usein raakana. Silloin on syytä ääneen tehdä vastustajalle selväksi,
mistä lyönnistä oli kyse.
juna = Erittäin laaka mutta vaikeasti puolustettavissa oleva smash-lyönti, joka
tavallisesti suuntautuu kohti takakenttää eikä niinkään jyrkästi alaspäin. Junaa
torjumaan pyrkivä vastustaja ei ymmärrä, että jos hän yksinkertaisesti astuisi pois
pallon tieltä, juna lentäisi usein kentän ulkopuolelle, pitkälle takaseinään. Tarinan
mukaan tuntematon sulkapalloilija oli yrittänyt opastaa ulkomaalaista nelinpelipariaan
toteamalla englanniksi ”hit trains” eli ”lyö junia”. Viesti ei mennyt perille.
king defence = ”Kuningas puolustus”. Tämä on kovaa valuuttaa etenkin nelinpelissä,
jossa puolustamaan joutunut pari onnistuu voittamaan pisteen useiden mestarillisten
smashinpalautusten jälkeen. Pitkän iskurallin jäljiltä uuvuksissa oleva vastustaja
saattaa myös murentua henkisesti, kun hyökkäys ei tuottanutkaan tulosta.

12

TSanomat 2/2006

king of net = “Verkon kuningas”. Käytetään usein myös ilman net-loppuliitettä,
etenkin voittoisan verkkolyönnin jälkeen.
k. j. lång = Takavuosien yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka nimeä käytetään
ilmaisemaan pitkäksi mennyttä lyöntiä. Tapion Sulan peli-illoissa huudellaan
ärräpäiden sijasta usein mitä eriskummallisempia sanontoja ja kommentoidaan
poliittisesti ajankohtaisiakin asioita, jos ne vain jonkin aasinsillan kautta saadaan
liitetyksi sulkapalloiluun. Esimerkiksi syksyllä Helsingissä järjestetty mielenosoitus
Smash Asem löysi pian tiensä huutona seuramme harjoituksiin.
metsästys = Sulkapallossa tavoitteena ei ole lyödä kaveria pallolla, mutta joskus se
tapahtuu tahattomasti. Metsästys-termiä käytetään etenkin tilanteessa, jossa vastustaja
joutuu lyhyeksi jääneen noston jälkeen perääntymään äkillisesti päästäkseen
kelvolliseen puolustusasentoon. Joskus on kuitenkin liian kova kiire ja vastapuolen
lähettämä iskulyönti ”metsästää” kohti takakenttää pakenevan pelaajan.
murre = Lausutaan usein myrrrrreee. Ilmaisu on lempinimi yhdelle 90-luvun
parhaalle suomalaiselle nelinpelaajalle, HBC:n Mikael Segercrantzille. Samaa nimeä
kantaa myös Segercrantzille, ja hänen peliään imitoimaan pyrkiville, tyypillinen lyönti.
Tätä kohtaloniskua käytetään nelinpelissä, kun verkolla oleva pelaaja tiputtaa pallon
korkealta päänsä yläpuolelta jyrkästi vastustajan etukentälle, mahdollisimman lähelle
verkkoa. Kyseessä ei ole pätkäisy, eli pallon äkillinen ”tappaminen” verkolta toisen
puolen lattiaan. Murre lähtee korkealta ja sen lentokaari on pätkäisyyn nähden sangen
hidas. Näin ollen lyönti on helposti tunnistettavissa.
pumpat fel = ”Pumpattu virhe”. Katso myös huonon syötön taktiikka ja
kalastus. Kyseessä on taktinen oivallus, jonka tarkoituksena on altistaa vastustaja
tekemään virheitä. Pumpat fel –taktiikan harjoittajan ei ole kuitenkaan tarkoitus lyödä
itse tahallisesti huonoa lyöntiä. Tässä pyritään toimittamaan pallo paikkoihin, joihin on
suhteellisen helppo lyödä, mutta joista palautettaessa vastustaja sortuu herkästi
virheisiin. Esimerkkinä toimii pallon näennäisen yksinkertainen ”tökkiminen”
vastustajan kenttäpuoliskon laitoihin.
spesiaali = Verkkokääntö. Tämä on spesiaali nimitys paljon käytetylle lyönnille.
surffari = Kun pallo osuu yllättäen verkkonauhaan ja muuttaa siitä suuntaa, lyöntiä
kutsutaan surffariksi. Esimerkiksi surffaava smash on erittäin vaikea palauttaa, sillä
puolustavan pelaajan arvio pallon lentoradasta muuttuu äkillisesti, eikä tämä kerkeä
muuttaa mailan asentoa ennen kuin on jo myöhäistä.

www.tapionsulka.fi
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Kun joulupukki kävi avannossa
Tapion Sulka vietti perinteikkäitä pikkujoulujuhliaan itsenäisyyspäivän aattona.
Nyt juhlamiljöö oli ensimmäistä kertaa testissämme ollut Kokoushotelli
Rantapuisto Helsingin Vuosaaressa. Paikka kesti hyvin porukkamme tiukan
syynin.
Ilta alkoi saunalla, jonka aikana rohkeimmat pulahtivat ”avantoon”. Avonaisessa
meressä nähtiin myös seuramme joulupukki, erehdyttävästi puheenjohtaja
Jonne Löytömäen näköinen partasuu. Löylyjen jälkeen virallinen juhla pyörähti
käyntiin ravintolan puolella.
Perinteinen joulupöytä tarjosi antimiaan kenties seuran historian kaikkien
aikojen suurimmalle, 33 hengen kokoiselle juhlaväelle. Illan ohjelmaan kuului
ruokailun, biljardin ja golf pallojen puttailun lisäksi klassinen tietovisa, jota
emännöivät tänä vuonna Elvi Väisänen ja Marjatta Kuisma. Kiivaaksi yltynyt
taisto antoi sijaa jälkipuinnille varmasti ensi vuoteen saakka.
Tapion Sulka kiittääkin kaikkia mukana olleita. Oli etenkin hienoa nähdä uusia
valmentajiamme vapaa-ajan vietossa. Toivon mukaan vuoden kuluttua rikomme
taas uuden kävijäennätyksen.
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Tiedotuksia
Kevään 2007 ryhmät
Kaikki kevään ryhmät jatkuvat ennallaan, ellei ryhmäläisille toisin ole ilmoitettu.
Liity Tapion Sulan sähköpostilistalle!
TSanomat ilmestyy enää kahdesta neljään kertaa vuodessa. Jotta saisit kaiken
Tapion Sulan toimintaan liittyvän tiedon ajoissa, kannattaa seurata
nettisivujamme osoitteessa http://www.tapionsulka.fi/ ja 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/
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