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Sulkapallo-oppia
videolta

Nuoret
menestyksekkäitä

Pääkaupunkiseudun
sulkapallohallit

Satunnaisen sulkapalloilijan
unelmahalli
TSanomien aiemmissa numeroissa on käsitelty
harrastajan näkökulmasta jo pallojen, mailan ja
jänteiden valintaa, mutta entä pelipaikka?

Miten käy, jos vaikka työkaveri ehdottaa
tiistaina, että lähdetäänpäs pelaamaan
vähän sulkista huomenna? Lupaava
innostus saattaa laantua siihen, että
arki-iltaisin on lähes mahdotonta saada
kenttävuoroa.
Useimmissa halleissa lähes kaikki kentät
on myyty vakiovuoroiksi seuroille ja
yksittäisille harrastajille. Jos oikein hyvä
tuuri käy, satunnainen sulkapalloilija
onnistuu soittamaan pelihalliin juuri
oikealla sekunnilla, kun joku
vakiovuoron haltija on peruuttanut
oman
kenttävarauksensa.
Viikonloppuisin satunnaisia vuoroja on
yleensä helpompi saada, ellei hallissa
satu olemaan kisoja juuri silloin.
Unelmieni hallissa olisi tilaa aina juuri
silloin kuin minä haluan, mutta
tuollainen halli taitaisi olla pian
konkurssissa.

Joissakin halleissa opiskelijat saavat
alennusta nimenomaan päivävuoroista.
Vaikka sulkapalloilu liikuntaa onkin,
edellyttää se harmittavan usein myös
autoilua, sillä halli ei useinkaan sijatse
kotinurkilla tai työmatkan varrella.
Nuoret ja muut autottomat ovat usein
pulassa, kun iltamyöhällä ne vähätkin
bussit
kulkevat
harvakseltaan.
Unelmieni halliin olisi hyvät
kulkuyhteydet eri suunnista julkisilla
liikennevälineillä sekä riittävästi
parkkitilaa myös autoilijoille.
Äänimaailma bonuksena

No, entä sitten itse pelipaikka? Luulisi,
ettei sulkishallin rakentaminen kovin
vaikeaa olisi: katto, seinät ja lattia,
siinähän se. Mutta pelin luonteen vuoksi
pitää ottaa huomioon hyvin monia
asioita, joita maallikko ei tulisi
Jos vuoron onnistuu arki-iltana ajatelleeksikaan.
saamaan, siitä saa yleensä pulittaa noin
80
markkaa.
Viikonloppuisin Ensinnäkin katon pitää olla tarpeeksi
kenttävuorot ovat yleensä hieman korkealla, eikä sen palkeista tai muista
halvempia, samoin arkisin päiväsaikaan. rakenteista saisi olla haittaa pelille.
Suositus
harrastepelihallin
KANSI:Kari-Pekka Järvinen maaliskuun ranking-kisoissa.
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minimikorkeudeksi on 6,5 metriä,
kilpakentillä jopa 9 metriä. Seinien
pitäisi olla väritykseltään tasaiset ja
jotain muuta kuin puhtaan valkoiset,
jotta pallo erottuisi. Lamppujen
sijoitteluun pitää kiinnittää erityistä
huomiota, etteivät pelaajat sokaistuisi
ylös ja yläviistoon katsellessaan. Esim.
Esport Centerissä käytetty vihreä sävy
seinissä ja väliverhossa sekä valon
epäsuora heijastuminen katon kautta
ovat hyväksi havaittuja ratkaisuja.
Hallin ilmastointiin pitää myös
kiinnittää huomiota. Tunkkaiseen ja
hienhajuiseen halliin on tympeää astua
sisään, mutta tietenkään puhaltimet
eivät saisi vaikuttaa viisigrammaisen
pelivälineemme lentorataan. Myöskään
hallin akustiset ominaisuudet eivät ole
yhdentekeviä: Paras smash-soundi on
ehdottomasti Gloria-hallissa. Siellä

hennompikin smash-lyönti kuulostaa
jyhkeältä.
Perinteinen puulattia kunniaan
Ja sitten itse kenttä, eli lattia:
Materiaalina puu on paras. Muovimatto
on usein liukas ja jos matto on suoraan
kovan betonin päällä, lattia ei jousta
yhtään. Joustamattomalla alustalla
tilannetta eivät paranna edes hyvät
pelitossut, vaan pelaajien nivelet ovat
kovilla.
Puulattioita löytyy usein koulujen
jumppasaleista
ja
muista
monitoimihalleista. Niissä kuitenkin
lattiassa saattaa risteillä kymmenen eri
pallopelin rajoja eri värisinä, joten
sulkisrajojen
erottaminen
viivasokkelosta voi olla vaikeaa.
Matinkylän Victoria-hallin vihreäksi

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
varapuheenjohtaja
jäsenet
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Jonne Löytömäki
Mikko Franssila
Sari Grönbärj
Lasse Lindelöf
Leena Löytömäki
Jan Tois
Tiina Tuppurainen

694 0093
040-749 9173
050-2854
040-900 8760
040-589 5252
452 1971
050-354 1900

tiedotus
välineistö
talous
kilpailu
koulutus
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Pääkaupunkiseudun sulkapallohallit
Halli
Esport Center

Sijainti
Tapiola, Espoo

Liikuntakeskus
Victoria
Otahalli

Matinkylä, Espoo

Laaksolahden
Tenniskeskus
Gloria-halli

Laaksolahti, Espoo

Kulosaaren
sulkapallohalli
Merihaan
palloilutalo
Myllypuron
tenniskeskus
Puistolan tennisja palloiluhalli
Ruoholahden
palloiluhalli
Talin tenniskeskus
Tapanilan
urheilukeskus
Viikin
monitoimihalli
Campo
SportCenter
Crossi

Helsingin keskusta

Kulkuyhteydet
Bussit 11, 12, 13, 14, 19,
105, 109 ja 195
Bussit 5, 10, 11, 31, 35 ja
132
Bussit 2, 4, 10, 15, 22, 102,
103, 194, 195 sekä 501-505
Bussit 15, 25, 248, 315 ja
530
Bussi 17, raitiovaunu 10

Kulosaari, Helsinki

Kulosaaren metroasema

Merihaka, Helsinki
Itäkeskus, Helsinki

Bussit 16 ja 502. Kävellen
Hakaniementorilta.
Itäkeskuksen metroasema

Puistola, Helsinki

Puistolan juna-asema

Ruoholahti, Helsinki

Ruoholahden metroasema

Tali, Helsinki

Bussi 14

Tapanila, Helsinki

Bussit 72, 73

Viikki, Helsinki

Bussi 79

Rajakylä, Vantaa

Bussit 56, 62, 84, 86, 87 ja 88
Mellunmäen metroasemalta
Hiekkaharjun asema

Otaniemi, Espoo

Hiekkaharju, Vantaa

maalattu puulattia valkoisin rajaviivoin kohdallaan. Kerran jos toisenkin esim.
on erittäin hyvä.
Mäkelänrinteen uimahallilla verkko ja
tolpat ovat olleet noin metrin sivussa
Myös kaupunkien monitoimikentän rajoista! Tilannetta on paha
halleissa pääsee pelaamaan
mennä korjailemaan, jos viereisillä
kentillä
vielä
satunnaisemmat
Monitoimihalleissa voi joskus olla myös harrastelijat pelaavat ihan tyytyväisinä,
vahtimestarien asiantuntemuksessa ja kuluisipa vielä kalliista tunnista aikaa
toivomisen varaa, sillä verkkojen ja hukkaan.
tolppien virittely ei välttämättä ole ihan
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Sisätilat
23 mallikasta pelikenttää. Pesutilat hyvät,
lisäksi sauna
15 kenttää. Hallin puulattia on hyvä Hyvät
pesutilat.

4 kenttää. Tämä halli on kuin unelma!
4 hyvää kenttää. Suunniteltu sulkapalloa
ajatellen
5 kenttää
12 kovaa ja liukasta kenttää
6 kenttää
5 kenttää. Erikoinen kumilattia
4 kenttää

Yhteystiedot
Koivu-Mankkaantie 3
puh. (09) 5024700
Matinkartanontie 1
puh. (09) 803 7855
Otaranta 6, puh. (09) 452 0650
Laaksolahden urheilupuisto
puh. (09) 540 4610
Pieni-Roobertinkatu 14
puh. (09) 605 698
Kulosaarentie 2, puh. (09) 6211 303
Haapaniemenkatu 14 B
puh. (09)701 7177
Varikkotie 4, puh. (09) 341 7130
Tapulikaupungintie 4
puh. (09) 346 2511
Kellosaarenkatu 3,
puh. (09) 693 2702
Kutomonkuja 4, puh. (09) 556 271
Erätie 3, puh. (09) 346 2244

9 kenttää

Talonpojantie 6, puh. (09) 374 1115

Yhteensä 24 kenttää uudella ja vanhalla puolella.
Vanha puoli hieman ankea. Ahtaat pesutilat.
10 kenttää

Latukuja 2, puh. (09) 340 3400
Tennistie 3, puh. (09) 873 5400

Hyvän pelin päätteeksi satunnainen varustemyynti ja -huolto, viimeistelevät
sulkapalloilija haluaa saunaan. Pesu- ja mukavan kokemuksen. Sulkista
pukutilojen siisteys ja tilavuus ovat harrastetaan kaikilla aisteilla!
tärkeitä tekijöitä kokonaisvaltaisen
elämyksen
miellyttävyydessä.
Anna Laine
Uimahallien yhteydessä tietysti saunaja uimaosastot ovat omaa luokkaansa.
Lisäksi vielä hallin muut palvelut, kuten
viihtyisä kahvio ja asiantunteva
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Sulkapalloharjoitteiden
koko kirjo videokasetilla
Vaatimustaso: kohtalainen
Videon
harjoitteet
muuttuvat
haastavammiksi mitä pidemmälle
videota katsoo. Alun liikkumis- ja
koordinaatioharjoitteet, joita voi
soveltaa loistavasti alkulämmittelynä,
sopivat kaikille sulkapalloilijoille.
Pallottomat
liikkumisharjoitteet
soveltuvat jokapäiväiseen sulkapallon
perusharjoitteluun.
Myöhemmin
videolla
esiteltävät
pallolliset
liikkumisharjoitteet vaativat jo pientä
taitoa, jotta pallon saa elämään
Sulkapalloliiton vastikään julkaistu muutamaa lyöntiä kauemmin.
Sulkapallon kaksinpelin harjoitteita video
esittelee
joukon Monipalloharjoitteissa avustamista
sulkapalloharjoitteita, joita voivat ajatellen videolla opetetaan oikea
soveltaa sekä valmentajat että pallonheittotekniikka, mutta muuten
videosta
ei
ole
sulkapallon
itseopiskelevat pelaajat.
alkeiskurssiksi. Videon harjoitteet
Video on jaettu neljään osaan: vaativat sulkapallon lyöntien ja
ensimmäisessä osassa perehdytään liikkumisen jonkinlaista hallintaa, sillä
muun muassa lämmittelyssä hyväksi niitä ei videolla erikseen ole selostettu.
käytettäviin liikkumissarjoihin sekä
pallottomaan liikkumisharjoitteluun, Video kuitenkin loistaa selkeydellään,
toisessa
osassa
harjoitellaan sillä esimerkiksi taktiikkaharjoitteet on
kenttäkuvalla,
jossa
lyöntitekniikkaa pallojen kanssa, höystetty
kolmannessa pyritään kehittämään harjoitteen pelialueet on väritetty.
pelitaktiikkaa ja viimeisessä osassa Videon kuvaus on kohtuullista ja
keskitytään monipalloharjoitteiden liikkeiden suorittamistavan näkee hyvin,
vaikkakin levoton kameratyöskentely
heitto- ja lyöntitekniikkaan.
häiritsee joskus.
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Kuin luotu valmentajille
Videon myötä sai uusia ideoita
harjoitella sulkapalloa. Virikkeiden
antajana tämä video toimii hyvin, sillä
monipuolisesta harjoitevalikoimasta
löytää kyllä vaihtelevia harjoitteita omiin
harjoituksiinsa. Erityisesti tätä tuhtia liki
50-minuuttista
Vellu
Mellerin
suunnittelemaa harjoitekimaraa voi
suositella valmentajille, sillä näissä
harjoitteissa riittää harjoiteltavaa vielä
moneksi
kaudeksi.
Videolla
mallisuorituksia tekevät maamme
tämän hetken kovimmat nuorisopelaajat
Viivi Brandt, Maria Väisänen, Tuomas
Karhula ja Petri Hyyryläinen.

Ainoa suuri miinus tulee videon
takakannessa luvatusta Sulkapalloliiton
kotisivuilla olevan koulutusmateriaalin
puutteesta [toim.huom. mistä on jo
muuten informoitu Sulkapalloliittoa].
Muuten video on laadukas kokonaisuus
sulkapallon harjoitteita joka lähtöön ja
tilanteeseen.
Sulkapallon kaksinpelin harjoitteita
Myynti: Suomen sulkapalloliitto
Hinta: 160 mk
Lauri Räty

Sudirman Cup 1999 finaalin
parhaat palat videolla
Sudirman Cup on joukkuekisa, jossa
pelataan viisi ottelua - yksi kutakin
pelimuotoa. Vuoden 1999 kisa käytiin
Tanskassa ja finaalissa iskivät
vastakkain Tanska ja Kiina, joten
lähtötilanne otteluun oli herkullinen.
Koska tavoistani poiketen katsoin
videota jonain muunakin iltana kuin
perjantai-iltana, oli kokemus jossain
määrin
poikkeava.
Katselun
intensiteettiä ei häirinnyt karkkipussien
avaus,
chipsien
mättö
eikä
janojuomankaan siirtäminen jääkaapilta
sohvan pohjalla istuvan katsojan
suuhun. Kyseessä siis ei ollut mikään
aivojen kääntö nollille vaan Sudirman
Cupin arvolle sopiva analyysi sekä
TSanomat 3/2001
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videosta että nauhalla esitetyistä kiinalaisvastustaja nousi lähemmäksi ja
peleistä.
lähemmäksi
ja
lopulta
oltiin
jatkopalloilla.
Jännittyneet kasvot
Myös miesten kaksinpelissä oli
Ottelu alkoi sekanelinpelillä ja video jännitystä odotettavissa.Vastakkain
tuon ottelun toisella erällä. Muistakin pelasivat silloiset maailman ykkönen
otteluista näytettiin vain viimeinen erä, Peter Gade-Christensen ja kakkonen
joten kokonaisista otteluista ei päässyt Sun Jun. Tanska lähti otteluun
nauttimaan, mutta hyvänä puolena oli ennakkosuosikkina, sillä Gade oli
näytetyn erän intensiteetti, joka oli pelannut kisan tähän mennessä todella
maksimissaan. Tämän huomasi vakuuttavasti. Gaden nopeus ja
pelaajien kasvoilta, niin tässä tasapaino
sekä
iskulyönnin
sekanelinpelissä
kuin
eritoten vaivattomuus tuntuivat videoltakin
seuraavana
pelatussa
naisten katsottuna käsittämättömiltä, mutta nuo
kaksinpelissä.
ominaisuudet eivät aina riitä. Sun Jun
tunnetaan pelaajana, joka pystyy
Sekanelinpelissä selostajat ennakoivat palauttamaan pallot, mikäli ne eivät ole
Kiinan olevan ennakkosuosikki, mutta aivan rajalla.
toisin kävi. Tanska painoi koko ajan
päälle ja hallitsi ottelua selkeähkösti. Silti Missä ääni?
peli ei tuntunut missään vaiheessa
selvältä. Sekanelinpelin perustaktiikasta Vauhtilajina sulkapallo kärsii aina
poiketen tanskalaiset painostivat televisioitaessa. Peli jotenkin ei vain
enemmän Kiinan miespelaajaa, mikä näytä läheskään yhtä vauhdikkaalta
myös tuotti tulosta. Tässä mielessä erä kuvaruudulta kuin paikan päältä
oli hyvä oppitunti - koneellinen opitun katsottuna. Se, mitä nauhalta sitten jää
toistaminen ei riitä vaan tilanteisiin on pois ja miksi on vaikeampi sanoa.
reagoitava tilanteen vaativalla tavalla tässä tapauksella painostamalla Yksi asia, mitä itse kaipasin tältä videolta
maailman ykkösnelinpelaajanaisen oli lyöntien ääni. Selostus oli hyvä ja
sijasta hermostunutta miestä.
yleisönkin kannustus kuului, mutta
lyönneistä ei kuulunut juuri mitään.
Tanskalle siis 1-0 johto ennen Kuitenkin juuri tuo ääni on olennainen
kaksinpelejä. Camilla Martin kohtasi osa tunnelmaa. Kuka ei ihastelisi
Dai Yun ottelussa, josta dramatiikkaa ei puhdasta smashiä, jonka ääni kajahtaa
puuttunut. Kolmannessä erässä Martin määräävänä
tai
leikkauksen
oli jo johdossa 9-2, mutta kasvoilta alkoi suhahdusta? Ääni kertoo lyönnistä lähes
paistaa
ottelun
ja
varmasti yhtä paljon, joskus ehkä enemmänkin,
jännityksenkin mukanaan tuoma kuin kuva.
väsymys.
Piste
pisteeltä
8
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Pelifiilistä nauhalta
Tämän kyseisen nauhan parhaita puolia
olivat ehdottomasti ottelut, joista välittyi
tuo kisan intensiivinen tunnelma.
Kuvaus ei ollut mielestäni täysin
onnistunut, vaikka lähikuvat olivatkin
hyviä. Silti myös pallojen aikana pitäisi
saada välillä kentän tasolta kuvaa, sillä
siitä saisi paljon paremman käsityksen
pallon ja eritoten palaajien vauhdista.
Hyvänä mallina kuvaajille voisi toimia
vaikka klassinen palloralli (sen kyllä
noista ottelun viimeisistä palloista
tunnistaa) vuoden 1989 MM-kisojen
finaalista Yang Yangin ja Ardy
Wiranatan välillä. Siitä sai jo käsityksen,
missä tässä lajissa mennään. Ja nykyään
mennään tietysti vielä kovempaa.
Gadea tietysti voisi seurata viikkoja
ymmärtämättä silti, miten moiset
ominaisuudet omaava pelaaja voi olla
olemassa. Toisaalta, voisi tehdä välillä

hyvää etsiä jostain käsiin nauha, jossa
pelaa Zhao Jianhua, jolla löytyivät
kaikki Gaden ominaisuudet ja joka ei silti
tehnyt virheitä. Tällaisten pelaajien
näkeminen saa aina pelihimon aina
syttymään.
Palataan pelaajien hehkutuksesta
takaisin videoon. Se oli hyvä, eritoten
pelien tunnelma oli aistittavissa.
Varsinkin taktisesti pelit olivat
mielenkiintoisia ja itse asiassa kaikki
poikkesivat
"tusinapeleistä".
Kuvauksesta ja äänimaailmasta en
kuitenkaan voi antaa maallikkonakaan
kuin tyydyttävät pisteet, mikä on
valitettavan
usein
tilanne
sulkapallonauhojen kohdalla.
Surdiman Cup Finals 1999 -video
Myynti: Kansainvälinen sulkapalloliitto
(http://www.intbadfed.org/merch.html)
Hinta: 15 GBP + toimituskulut
Mikko Franssila

lyhyesti
Rouvinen maailmanlistalla sadan parhaan joukkoon
Viimeisimmällä 29.3.2001 julkaistulla maailmanlistalla Tapion Sulan Markus
Rouvinen on sijalla 95.

Sarnesto eliittikisasarjan voittoon
Tapion Sulan Nina Sarnesto voitti naisten kaksinpelin eliittikisasarjan.
Kahdeksan osakilpailun sarjassa Sarnesto otti kolme osakilpailuvoittoa.
Tapionsulkalaisista myös Leena Löytömäki, Elina Väisänen, Viivi Brandt,
Markus Rouvinen sekä Tuomas Karhula pääsivät palkinnoille eri pelimuodoissa.
TSanomat 3/2001
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ranking

Ranking-kisat lauantaina 7.4.2001 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. Tapahtuma kestää noin 3-4 tuntia, joten evästä kannattaa varata
mukaan.
Sijoitus ranking-listalla muuttuu sen mukaan, miten pelit sujuvat. Kolmen
perättäisen poissaolon jälkeen pelaaja poistetaan listalta.
Kevään viimeinen ranking-tapahtuma on 5.5.2001.
Nyt myös nelinpelirankingit!
Nyt huhtikuussa kokeillaan
kaksinpelien lisäksi myös
nelinpelirankingia. Voit ilmoittautua
pelaamaan joko kaksinpeliä tai
nelinpeliä, mutta et molempia.
Ilmoittaudu parisi kanssa normaaliin
tapaan järjestelijöille, tai jos sinulla ei
ole paria valmiiksi, etsi pari paikan
päältä.

Tyytyväinen vohvelinsyöjä: V-P Kröger
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Ranking-lista 3.3.2001
Nimi:

1. Mikko Franssila
2. Kari-Pekka Järvinen
3. Jonne Löytömäki
4. Jukka Antila
5. Christopher Bailey
6. Jussi Kallioniemi
7. Jussi Palmén
8. Olli Norros
9. Veli-Pekka Kröger
10. Tero Tarkiainen
11. Tuomas Saranen
12. Ari Iivari
13. Leena Löytömäki
14. Olli Strömberg
15. Sami Kiiskinen
16. Jari Lehikoinen
17. Jouni Väisänen
18. Ossi Kankkunen
19. Joonas Karhula
20. Petri Lehtonen
21. Arto Kangas
22. Tero Merenheimo
23. Ralf Grönberg
24. Jouni Paavonen
25. Santtu Saari
26. Robert Aarts
27. Jorma Sonninen
28. Veli-Matti Heikkinen
29. Harri Järvinen
30. Casper Gripenberg
31. Tommi Palmqvist
32. Michael Ristaniemi
33. Pasi Sorsa
34. Aki Santaniemi
35. Kasper Lehikoinen
36. Hannu Ruotanen
37. Jarmo Väisänen
38. Juha Niskanen
39. Lauri Räty
40. Santtu Laivuori
41. Hannu Brandt
42. Anna Laine
43. Laura Karhula
44. Kimmo Tykkälä
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Poissa:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
2
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0

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.
85.
86.
87.

Nimi:

Tony Niemi
Olli Hassi
Fredrik Salenius
Eetu Ristaniemi
Mika Värtö
Pekka Korhonen
Timo Pohjanpalo
Simo Sariola
Heta Väisänen
Katri Koli
Olli Tuhti
Kim Mantere
Max Niemelä
Olli Hyytiäinen
Hannes Jouhikainen
Ilari Aula
Päivi Nevalainen
Roope Pettersson
Kristian Stoor
Petri Pyykkö
Elvi Väisänen
Jukka Kuusela
Laura Soikkeli
Joni Puranen
Antti Räisänen
Tuomas Salolahti
Joel Lingman
Paavo Rautio
Joonas Laine
Henri Kuusela
Juhani Nuppola
Juho Hassi
Arttu Kaukonen
Laura Nuppola
Joanna Frick
Joonas Javanainen
Kasper Dienel
Max Rantakallio
Linnea Eerola
Jim Lindgren
Marjatta Kuisma
Reetta Heiskanen
Janina Aarts

Poissa:
0
2
0
2
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
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Keski-Euroopan kentillä

valmistautumassa EM-kisoihin

Maanantain treenit oli treenattu. Kotiin
saapuivat väsyneet urheilijat. Edessä oli
stressaava
pakkaaminen,
sillä
seuraavana päivänä oli lähtö pelireissulle
Saksaan ja Hollantiin. Kello soi aamulla
kukonlaulun aikaan. Oli aika lähteä
aamutreeneihin ja sieltä HelsinkiVantaan lentokentälle.
Hollantiin saavuimme puolen päivän
aikaan. Järjestäjät olivat hoitaneet
hommansa hyvin, ja pääsimme ilman
minkäänlaisia ongelmia hotellille.
Hotellilla alkoi joukkuehengen
luominen, joka ei ollut vaikea tehtävä,
Edustajamme nuorten EM-kisoissa: Tuomas
sillä matkalla mukana olivat velikullat Karhula ja Viivi Brandt. Kisoihin lähtee myös
Tuomas (Stumppi) Karhula ja Petri Maria Väisänen.
(SuperPete) Hyyryläinen. Poikien
matkaan oli määssyt myös Viivi Brandt Hiilihydraattitankkauksessa
ja valmentaja Vellu Melleri. Illalla parantamisen varaa?
kävimme vielä tutustumassa halliin ja
Päivät kulkivat samalla kaavalla.
hiomassa viimeisiä kuvioita.
Aamulla hallille, päivällä Mäkistä
Keskiviikkoaamu alkoi runsaalla pikaruokaa, iltapäivällä vielä pari peliä
aamiaisella, jonka jälkeen siirryttiin ja illalla jutustelua ja kortin peluuta,
hallille. Saavuttuamme huomasimme, jossa Viivi aiheutti kieroilullaan pojille
että tunnelma oli aivan erilainen mihin päänsärkyä. Pelit sujuivat kohtalaisesti,
Suomessa oli totuttu. Kannustus oli joskin on tunnustettava, että aasialaiset
kovaa ja tunnelma mahtava. Lisäväriä ovat vielä askeleen edellä. Lauantaina,
tähän toivat Aasian maat, jotka ovat kun pelit olivat ohi, lähdimme
harvemmin Euroopan kisoissa mukana. viettämään iltaa. Menimme keilaamaan
Koska tunnelma oli erilainen ja ja "kaikkien yllätykseksi" Stumppi
vastustajat
uusia,
jouduimme käväisi pyörähtämässä tanssilattiallakin.
keskittymään otteluihin entistä Sunnuntaina kävimme vielä ottamassa
oppia finaaleista. Illalla Viivi ja Vellu
paremmin. Pelejä oli korkeintaan pari
päivässä, joten niiden ohella jäi myös pakkasivat kassinsa ja lähtivät kohti
kotia.
vapaa-aikaa.
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Velikullat jatkoivat seuraavana aamuna
matkaa kohti Saksaa. Bussimatka taittui
rattoisasti kymmenien aasialaisten
kanssa. Pelit alkoivat vasta torstaina,
joten pojat ehtivät välipäivinä
treenaamaankin. Nämä välipäivät olivat
erittäin antoisia, sillä he pääsivät
harjoittelemaan aasialaisten ja
eurooppalaisten huippujen kanssa.
Erityisesti nelinpeliin löytyi kasapäin
uusia kikkoja.

EM-kilpailuihin, mikä myös luultavasti
onnistui, sillä pojat eivät hävinneet
yhdellekään eurooppalaisparille. Nämä
kaksi viikkoa olivat kummankin mielestä
erittäin onnistuneet.

Matkan jälkeen palattiin kuitenkin
nopeasti arkeen. Maanantaina puntille
ja valmentamaan ja tiistaina
aamutreeneihin. Kun ajattelee EMkisoja, näyttää hyvältä. Kaikki ovat
hyvässä kunnossa ja joukkuehenki on
mitä parhain. Tapion Sulasta EMNuorten EM-kisat huhtikuun
joukkueeseen on valittu Lassen oma trio:
alussa Puolassa
Tumppi Karhula, Viivi Brandt ja Maria
Kisapäivät olivat samanlaisia kuin Väisänen. Meistä kuullaan vielä!!
Hollannissa, mutta pelit sujuivat
Viivi Brandt ja Tuomas Karhula
kuitenkin huomattavasti paremmin kuin
edellisellä viikolla. Kisoihin tultiin
hakemaan sijoitusta tuleviin nuorten

Mitaliharava toiminnassa
Tänä vuonna Suomen Sulkapalloliitto
teki rohkean kokeilun. Se päätti myöntää
kauden suurimmat
otimaiset
juniorikilpailut,
maaliskuun
ikäluokkamestaruuskisat,
helsinkiläisittäin hyvin kauas, nimittäin
Kainuun Kajaaniin. Riski kannatti
kuitenkin ottaa, sillä lähes kaikki
pääkaupunkiseudun pelimiehet olivat
päättäneet ottaa osaa koitoksiin.
Kilpailujen järjestäminen Kajaanissa
tarjosi myös pohjoisten seutujen
asukeille oivan mahdollisuuden kilpailla
kotinurkilla yhdessä Suomen parhaiden
kanssa.
Juniorimestaruuksista
kilpailtiin alle 17-, 15-, 13- ja 11vuotiaiden luokissa.
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Vanhemmat juniorit vauhdissa
Tapion Sulan menestys oli tänä vuonna
poikkeuksellisen laaja. Useimmat olivat
saapuneet Kaajaaniin joko linja-autolla
tai junalla. He saivat todistaa kuinka
Tapion Sulan juniorit kahmivat mitaleita
jokaisessa ikäluokassa. Menestynein oli
Maria Väisänen, joka uusi Viivi Brandtin
viimevuotisen kolmoisvoiton alle 17vuotiaissa. Eräkään häviämättä Maria
keräsi kultaa kaksinpelissä, jonka
loppuottelussa kukistui EVen Kerli
Harik, nelinpelissä parinaan BMK-84:n
Merja Pallonen, ja sekanelinpelissä
yhdessä niinikään Tapion Sulan KariPekka Järvisen kanssa.
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Tapion Sulka oli jo saada toisen
kolmoisvoittajan, kun 13-luokan Laura
Karhula korjasi kullat niin nelinpelissä
(parina ÖIF:n Mari Sjöholm) kuin
sekanelinpelissäkin (parina Paraisten
Badmintonin Eetu Heino). Kaksinpelin
loppuottelussa Laura kärsi tiukan
kolmannen
erän
tappion
nelinpelikaverilleen Marille. Myös
Lauran veli, 15-luokkalainen Joonas
pärjäsi kehuttavasti. Takataskuun jäi
nelinpelin hopeamitali yhdessä ÖIF:n
Veli Pyykösen kanssa.

veitikat, Kasper Lehikoinen ja Marjatta
Kuisma olivat mahtavassa vauhdissa.
Kasper otti hopeaa kaksinpelissä ja
kultaa
nelinpelissä
yhdessä
LahtiSulkiksen Simo Pelkonen-Tantun
kanssa, joka oli myös kaksinpelin tämän
vuotinen mestari. Marjatta sai pronssia
kaksinpelissä ja kultaa nelinpelissä
BMK-84:n Mari Pallosen kanssa.
Yhdessä Kasper ja Marjatta pokkasivat
sekanelinpelin hopeamitalit.

17-vuotiaissa pojissa monimitalisteja
olivat tänä vuonna Tuomas Palmqvist
ja Kari-Pekka Järvinen. Tuomas ottii
hopeaa sekanelinpelissä Kerli Harikin
kanssa ja pronssia nelinpelissä ÖIF:n
Tuomas
Nuorteva
parinaan.
Kaksinpelissä
Tuomas
kohtasi
parempansa loppuottelussa, kun
LahtiSulkiksen ennakkosuosikki, jo
valioluokassa pelaava Ville Lång otti
omansa ja vei mestaruuden. Samassa
luokassa Jussi Palmén otti pronssia.
Kari-Pekalle jo aikaisemmin mainitun
sekanelinpelin mestaruuden lisäksi
kertyi hopeamitali nelinpelistä. K-P ja
parinsa Kouvolan SulkapalloSeuran Aku
Helminen kärsivät valitettavan tiukan
loppuottelu tappion kolmannen erän
jatkopisteillä. Mestaruuten ylsivät Ville
Lång ja Keravan Vipsun Pekka Ryhänen.

Mitä hurjimmista epäilyistä huolimatta
osoittautui Kaajanin liikuntahalli
kunnon kisakeskukseksi. Kisajärjestäjät
olivat nähneet todellisen vaivan
järjestäessään suuret kilpailut Kajaanin
Sulan
kokoiseen
pieneen
sulkapalloyhteisöön.
Ohjelmassa
pysyttiin hyvin aikataulussa joistakin
pitkistä otteluista huolimatta.

Kiitosta järjestelyille

Myös matkanteko pääkaupunkiseudulta
Kainuuseen oli alunperin pieni
kysymysmerkki. Homma oli kuitenkin
järjestetty
mukavasti.
Sulkapallokansalle oli varattu oma
turistibussi, joka täyttyi Etelä-Suomen
joka kolkasta saapuneista pelaajista.
Myös junamatkoja oli järjestelty.
Tuomas Palmqvist kehuu bussi "road
tripiä" onnistuneeksi. Hän sanoo että
seurojen välillä ei ollut havaittavissa
Menestystä myös aivan
minkäänlaisia konflikteja, vaan kaikki
pienimmille
olivat "kuin yhtä perhettä." Myös
järjestetty koulumajoitus Kajaanissa saa
Kajaanissa oli ilo todeta, kuinka hyvin Tuomakselta kiitosta.
aivan pienimpienkin tapionsulkalaisten
opit olivat menneet perille. 11-luokan
14
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Missä suuri yleisö?
Kun saavuin ensimmäisen kerran halliin,
huomasin suuren väenpaljouden.
Hetken tutkailtuani totesin kuitenkin,
että kansa koostui lähinnä pelaajista ja
heidän tukijoukoistaan. Kajaanin
liikuntahallissa olisi nimittäin ollut
sellainen suuri etu, mitä useimmista
Etelä-Suomen halleista ei löydy.
Nimittäin kunnollinen ja laaja
istumakatsomo. Valitettavasti sulkapallo

ei lukeudu seuratuimpien urheilulajien
joukkoon, ainakaan vielä. Tosin
Kajaanissa samaan aikaan järjestetyt
nuorten talviolympialaiset saattoivat
verottaa jonkin verran katsojakuntaa.
Jussi Palmén

Tapion Sulan ohjaajat ja valmentajat
Päävalmentaja
Lasse Lindelöf

Puhelinnumero
040-9008760

Valmentaja/ohjaaja

Puhelinnumero

Taso

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

050-5160720
040-7614474
0500-697224
040-8489001
050-5210558
050-3210989
4555461

II
I
III
I
I
I
I
I
I
I
I
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5665006
040-5288653
050-5587303
6940093
040-5895353
050-5359428
523813
040-5677920
050-5322278
050-3481982
0400-493459
5121072
524313
040-5814947
040-8621243
050-5700870
050-3541900
523813
041-4434478
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I
I
I
I
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