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TS:n ryhmät täyttymässä toimi nopeasti
Olympialaiset lähestyvät oletko valmiina?

Puheenjohtajalta
Tapion Sulan hallituksen toimintasuunnitelman tärkeimpänä kehityskohteena on jo muutaman vuoden
ajan ollut ala-asteikäisten jäsenten
määrän lisääminen. Tähän asti
tavoitteen toteutumista on estänyt
sopivien
valmentajien
vähäisyys,
eivätkä
kaikki
sulkapallosta
kiinnostuneet
kouluikäiset
ole
mahtuneet ryhmiin.
Uusia ryhmiä alle 12-vuotiaille
Alkavalla kaudella tilanne näyttää
paremmalta. Olemme saaneet kaksi
uutta
ohjaajaa,
jotka
toivoivat
pääsevänsä valmentamaan alla 12vuotiaita. Lisäksi muutama nykyisistä
valmentajista
halusi
siirtyä
valmentamaan nuorempia. Valmentajan ja myös joidenkin ryhmäläisten
toiveena on ollut, että nuoremmille
olisi sellainen ryhmä, jonka kaikki
pelaajat ovat kiinnostuneet nimenomaan sulkapallon pelaamisesta ja
harjoittelemisesta, eivätkä pelkästään
leikinomaisesta harjoittelusta. Yksi
tällainen
ryhmä
perustettiinkin
alkavalle kaudelle.
Uusia nuoria jäseniä siis toivotaan.
Heille
pyritään
tarjoamaan
mahdollisuuksia kokeilla sulkapalloa
myös nykyisten ryhmien ulkopuolella
(katso sivu 9). Näiden kokeilukertojen
jälkeen,
jos
pelaaja
innostuu
sulkapallosta, hänet pyritään heti
sijoittamaan sopivaan ryhmään.
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Erilaisia
ryhmiä
Joidenkin
ryhmien
toimintaa
voisi
kuvailla
leikinomaiseksi
sulkapalloon
tutustumiseksi. Näissä ryhmissä on tavallisia
liikunnallisia leikkejä, sulkapalloaiheisia leikkejä sekä tietysti myös
sulkapallon
harjoittelua.
Taitovaatimuksia ei näissä ryhmissä
juuri olei, mutta silti ryhmäläisiltä
edellytetään
keskittymiskykyä
ja
valmentajan
tottelemista.
Yhteen
ryhmistämme on edellisen kaltaisista
ryhmistä valittu ne pelaajat, jotka
eniten haluavat oppia ja tulla
paremmiksi pelaajiksi. Nämä pelaajat
ovat
taidoiltaan
ryhmänsä
parhaimmistoa. Loput ryhmistämme
ovat edellisten välimuotoja, niin
pelaajien taitotasolta kuin harjoitus- ja
leikkisuhteeltaan.
Tavoitteena pitkäaikaiset jäsenet
Seuran tavoitteena on saada kaiken
ikäisiä ja kaiken tasoisia pitkäaikaisia
jäseniä. Nuoret harrastajat jakautuvat
yleensä 10-12 vuoden iässä kahteen
osaan, harrastajiin ja kilpapelaajiin.
Harrasteryhmissä toiminta jatkuu
samantyyppisenä kuin aiemmin, toki
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iän karttuessa leikkien osuus vähenee.
Näissä ryhmissä tärkeintä on kuntoilu
ja
sulkapallon
pelaamisesta
nauttiminen.
Osa nuorista harrastajista haluaa
kokeilla kilpailemista ja harjoittelua
kilparyhmissä.
Useat
seuran
valmentajat ovat entisiä tai nykyisiä
kilpapelaajia ja he rohkaisevatkin
jossain vaiheessa valmennettaviaan
kokeilemaan
kilparyhmää.
Kilparyhmiinkään ei ole korkeita
taitovaatimuksia vaan tärkeintä on
pelaajan
halu
oppia
uutta.
Kilparyhmät voivat olla siinä mielessä
muita ryhmiä antoisampia, että
pelaajat
ovat
näissä
ryhmissä

samanhenkisiä ja myös ystävystyvät
syvemmin
muiden
ryhmäläisten
kanssa, koska he ovat enemmän
yhdessä kilpailuissa ja leireillä. Tapion
Sulan kilpajunioreilta vaaditaan myös
hyvää käytöstä ja pelaajat opetetaan
tukemaan toisiaan harjoituksissa.
Tapion Sulan tavoitteena ei ole
kilpajunioreidenkaan
pelitason
maksimoiminen lyhyellä aikavälillä,
saatika “hinnalla millä hyvänsä“, vaan
antaa pelaajalle hyvät valmiudet,
mikäli hän, yleensä 15-18 vuoden iässä
päättää
pyrkiä
sukapalloilussa
mahdollisimman pitkälle.
Jonne Löytömäki

TAPION SULKA RY
Postiosoite: Hakarinne 6 G 98, 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
Lasse Lindelöf
Leena Löytömäki
Jan Tois
Tiina Stockus
www.tapionsulka.fi

050-310 0614
050-483 7670
050-596 0643
040-589 5252
09-854 0778
040-861 7687

välineistö
tiedotus
valmennus
talous
kilpailu
koulutus
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Tapion Sulan ryhmät täyttymässä
toimi nopeasti
Tapion Sulan ryhmät ovat täyttymässä
ennätysajassa. Valtaosiin ryhmistä on
kuitenkin vielä muutamia paikkoja
vapaana. Kauden 2004-2005 vuorot on
listattu seuraavalla sivulla. Ne ovat
pääpiirteissään pysyneet kevään 2004
kaltaisina. Merkittävin muutos on
tullut aikuisryhmiin. Syksyllä 2004
aikuisryhmien valmennuspäivä tulee
olemaan tiistai. Tällöin on aikuisille
tarjolla puolikovaa menoa ryhmä sekä
kovaa menoa ryhmä. Tämän lisäksi
voidaan tarpeen mukaan järjestää
muutaman viikon mittaisia kursseja.

olisi mahdottoman suuria tasoeroja.

Junioreiden ryhmiä on jonkin verran
lisätty.
Kevään
ilmoituksissa
hämmennystä
herätti
alle
10vuotiaiden ryhmiin ilmoittautuminen.
Ryhmiin voi edelleen ilmoittautua
suoraan sihteerille, mutta muutaman
ensimmäisen viikon aikana, kun
valmentajat ja ohjaajat tutustuvat
pelaajien tasoon ja harjoitusintoon,
pyritään muodostamaan ryhmät, joissa
pelaajien taso ja harjoittelutoiveet ovat
samansuuntaiset.
Tällöin
pelaaja
voidaan siirtää ryhmästä toiseen. Alle
10-vuotiailla nuorilla tasoerot ovat isot,
joten
kaikentasoisten
pelaajien
kannalta on parempi, että ryhmissä ei

Mikäli haluat ilmoittautua Tapion
Sulan ryhmiin toimi seuraavasti:
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Tämän hetken ilmoittautumistilanne
on sellainen, että aikuisten ryhmät ovat
jo melkein täynnä, mutta varsinkin
nuorempien junioreiden ryhmissä on
vielä
tilaa.
Myös
Espoonlahden
pelivuorolla
on
tilaa,
sillä
anomuksestamme
huolimatta
kellonaika on melko myöhäinen
(20:30-22:00),
joten
koko
tuo
kenttätila on nyt varattu osittaisen
junioritoiminnan
sijasta
aikuisten
pelivuorolle.

Soita
seuran
sihteerille,
Pia
Päiväkummulle, puh. 09-855 8026
Puhelinpäivystysajat ovat seuraavat:
ma ja to klo 20-21
la
klo 9-11
Tai laita seuran sihteerille sähköpostia
osoitteeseen office@tapionsulka.fi
Muistathan, että Tapion Sulan ryhmiin
ei voi ilmoittautua kentän laidalta!
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Maanantai Ryhmä
18:00-19:30 7-10 v.
19:30-21:00 10-12 v. jo pelanneet
20:30-22:00 Pelivuoro D-B-luokan
pelaajille.
Tiistai
18:00-19:30 Puolikovaa menoa
18:00-19:30 9-12 v. aloittelijat/vähän
pelanneet
18:30-19:30 10-12 v
19:30-20:30 16-20 -vuotiaat pojat, jo
pelanneet
19:30-21:00 14-17 -vuotiaat.
19:30-21:00 Kovaa menoa. Aikuisille,
kokeneemmille pelaajile.
Keskiviikko
18:00-19:00 13-15 v. jo pelanneet

Vetäjä
Tiina Stockus &
Mikko Franssila
Tiina Stockus
-

Hinta
185 euroa

Paikka
Esport

185 euroa
100 euroa

Esport
Espoonlahti

Olli Saarela
Tuomas Saranen

240 euroa
185 euroa

Esport
Esport

Mikko Helin
Mikko Helin

150 euroa
150 euroa

Esport
Esport

Tuomas Saranen
Olli Saarela

200 euroa
240 euroa

Esport
Esport

Kimmo Ståhlberg,
Michael Ristaniemi

150 euroa

Esport

150 euroa

Esport
Esport

150 euroa

Esport

18:00-19:00 Päätetään myöhemmin
18:00-19:00 7-9 v aloittelijat

Tiina Lehtonen &
Heini Heikkilä
19:00-20:00 10-12 v aloittelijat
Tiina Lehtonen &
Heini Heikkilä
19:00-21:00 Nelurikerho. Vapaata peliä. Torstai
18:00-19:30 13-16 -vuotiaat perustaidot
osaavat
18:00-19:30 12-16 -vuotiaille
rankingeihin osallistuville
Perjantai
17:00-18:00 12-15 -vuotiaat, aloittelijat
ja vähän pelanneet
Sunnuntai
19:00-20:00 12-14 -vuotiaat

Päätetään
Esport
myöhemmin

Päätetään myöhemmin 200 euroa

Esport

Olli Norros

185 euroa

Esport

Mikko Werkkala,
Ilkka Larma

150 euroa

Esport

Michael Ristaniemi & 150 euroa
Joonas Karhula

Esport

20:00-21:00 15-19v. 2 vuotta pelanneet Michael Ristaniemi & 150 euroa
Joonas Karhula

Esport

www.tapionsulka.fi
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Ranking
Ranking-kisat lauantaina 4.9.2004 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. Kisat alkavat kello 10.00, mutta
saavu paikalle jo kello 9.40 ilmoittautuaksesi.
Syyskauden ranking-päivät ovat: 4.9, 2.10, 13.11 ja 4.12.
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Rankinglista 8.5.2004
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.

Jonne Löytömäki
Jari Kavakka
Michael Ristaniemi
Tuomas Saranen
Joonas Karhula
Tero Tarkiainen
Mikko Werkkala
Ralf Grönberg
Ari Iivari
Casper Gripenberg
Juha Särelä
Mauri Sinkko
Ossi Kankkunen
Jorma Sonninen
Ossi Haapaniemi
Roope Pettersson
Kim Kaisti
Keijo Vikkula
Mika Pettersson
Pekka Rintamäki
Petri Niemenpalo
Michael Bailey
Kim Mantere
Matias Fager
Juho Hassi
Timo Salmi
Petri Pyykkö
Pekka Ylinen
Joonas Laine
Timo Pohjanpalo
Joonas Karjalainen
Risto Virtanen
Topias Muroke
Kasper Dienel
Henri Immonen
Hannu Ruotanen
Martin Tavastjerna
Tero Aho
Okko Koskenniemi
Tony Niemi

www.tapionsulka.fi

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

Nimi:
41.
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.

Harri Jakobsson
Juhani Nuppola
Henri Kuusela
Antti Räisänen
Arttu Kaukonen
Laura Siitonen
Päivi Nevalainen
Anton Kaisti
Tuomas Salolahti
Olli Hyytiäinen
Heikki Hyyppä
Elias Annila
Tuomas Kidron
Janne Fock
Sakari Puustjärvi
Niklas Harki
Heidi Ekholm
Jim Lindgren
Mika Tikkala
Kari Vesanen
Petteri Pajunen
Toni Kangas
Tuike Ylinen
Johanna Hiltunen
Jaakko Peltonen
Joonas Jokinen
Krista Luoma
Daniel Chance
Jaana Ojantausta
Ilari Nurmela
Iiku Törmälä
Matti Juvonen
Ville Louko
Anni-Mari Anttila
Päivi Ruotanen
Maria Zhang
Maria Kleimola
Pii Viljamaa
Esa Mykkänen
Pia Jokinen

Poissa:
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
2
0
1
1
2
1
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Tapion Sulan tiedotus uudistuu
www-sivut keskeinen osa tiedotusta
Tapion Sulan tiedotus on monta vuotta
pohjautunut
pääasiassa
kahteen
tärkeään tietolähteeseen, TSanomiin ja
www-sivuihin. Näin tulee olemaan
edelleen, mutta saatuun palautteeseen
perustuen www-sivuihin panostetaan
tulevina vuosina enemmän, jossain
määrin TSanomien kustannuksella.
Www-uutisointi aktivoituu
Www-uutisointia
aktivoidaan
huomattavasti eli tapionsulkalaisten
kannalta tärkeimmät kisatapahtumat
uutisoidaan päivän parin sisällä
tapahtumasta ja eritoten juniorikisojen
tiedotusta
pyritään
parantamaan.
Myös
ennakkotiedotusta
pyritään
parantamaan, jotta mitkään tärkeät
tapahtumat
eivät
menisi
ohi.
Uutisoinnin lisäksi sivuille on tarkoitus
kirjoittaa TSanomien tyyliin myös
hieman pidempiä, syvempää asiaa
luotaavia artikkeleita eikä vain tyytyä
uutisoimaan tapahtumia ja numeroita,
mihin
nopeampitempoinen
wwwuutisointi helposti johtaa.
TSanomista tietopaketti
Jotta
resurssit
www-sivujen
kehitäämiseen riittäisivät ja jotta
turhalta päälekkäisyydeltä vältyttäisiin,
TSanomia julkaistaan enää kolme-neljä
kertaa vuodessa aiemman kahdeksan
kerran sijaan. Tämä muutos ei
varmaan muuten ole ongelmallinen,
mutta nyt TSanomat ei enää tule
postiluukusta
muistuttamaan
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viikonlopun
ranking-kisoista.
Tsanomien rooli muuttuu myös
enemmän
uutisoinnista
jäsentiedottamisen suuntaan. Syksyllä
kerrataan perusasiat sekä uusille että
vanhoille
jäsenille
ja
keväällä
tiedotetaan
alustavasti
seuraavan
kauden toiminnasta ja kerrataan
kuluvan kauden tapahtumat, kuten
ennen
jouluakin
ilmestyvässä
numerossa.
TS panostaa tietoturvaan
Sähköisen viestinnän kehittyessä ja
laajentuessa, potentiaalisesti myös
siihen liittyvät ongelmat laajentuvat.
Virukset ja roskaposti haittaavat yhä
laajenevassa määrin monen elämää.
Tapion Sulka pyrkii kaikin tavoin
ennaltaehkäisemään
virusten
ja
roskapostin leviämisen TS:n viestimien
kautta. Kaikki TS:n sähköpostiosoitteet
on suojattu virusten varalta ja koska
sihteerin kone on myös suojattu
erikseen,
on
sihterimme
osoite
office@tapionsulka.fi
suojattu
siis
kaksinkertaisesti.
Roskapostin
välttämiseksi
ei
TS:n
sähköpostiosoitteita
enää
(lukuunottamatta
tällä
hetkellä
osoitetta
office@tapionsulka.fi)
julkaista
muodossa
jokunimi@tapionsulka.fi
vaan
muodossa jokunimi ät tapionsulka.fi.
Tämä ennalta ehkäisee huomattavasti
roskapostia, mutta osoitteen käyttäjän
on siis poitettava osoitteesta turhat
välilyönnit ja korvattava ät sana @TSanomat 5/2004

merkillä. Siis esimerkiksi jokunimi ät joten roskaposti ei pääse leviämään
tapionsulka.fi
tarkoittaa
tosiaan sitäkään kautta.
osoitetta jokunimi@tapionsulka.fi.
Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että
Myös sähköpostilista aktivoidaan sähköiselle
viestinälle
annetaan
jälleen
enemmän sijaa Tapion Sulassa. Jos
olet kiinnostunut tulemaan mukaan
Koska TS:n tietoturva on nyt hyvällä kehittämään TS:n tiedotusta, ja
tasolla,
myös
jäsenistön olemaan
mukanan
nopeutuvassa,
sähköpostilistan käyttöä on tarkoitus mutta
edelleen
syväluotaavassa
tehostaa. Mikäli haluat liittyä listalle, tiedotustoiminnassa, ota yhteyttä TS:n
lähetä mailia asiasta osoitteeseen tiedotusvastaavaan Mikko Franssilaan:
listmaster ät tapionsulka.fi. Myös lista mikko.franssila ät iki.fi.
on suojattu viruksilta ja sen osoite on
Mikko Franssila
vain TS:n vastuuhenkilöiden tiedossa,

Mailojen jännitys
Olli Saarela on ottanut hoitaakseen seuran jäsenten mailojen jännityksen. Olli
on hallilla usein maanantai-, tiistai- ja torstai-iltaisin. Mikäli et pääse paikalle
tuolloin, voi valmentajasi jättää mailan kaappiin, josta Olli ottaa sen mukaansa,
kun on hallilla. Jännityksen hinta on jänteestä riippuen noin 15-20 euroa ja
toimitusaika noin viikko. Ollin puhelinnumero on 044-3213329.

Avoimet harjoitukset 7-11 -vuotiaille
Tapion Sulka järjestää perjantaina 20.8. Esport Centerissä avoimet
harjoitukset 7-11- vuotiaille tytöille ja pojille, jotka haluavat kokeilla
sulkapallon harrastamista seurassa. Tilaisuus on tarkoitettu niille lajista
kiinnostuneille, jotka eivät vielä ole Tapion Sulan jäseniä. Nykyiset jäsenetkin
voivat osallistua, kun ottavat mukaansa samanikäisen kaverinsa tai sisarensa,
joka haluaa kokeilla lajia. Tarvitset sisäpelikengät ja mailan (joita voi vuokrata
vastaanottotiskiltä). Harjoitukset maksavat 5 euroa.
Harjoitukset ovat klo 17.00-18.00 hallin puoliskolla, jolla kentät 9-16
sijaitsevat. Ilmoittautumiset seuran toimistoon office@tapionsulka.fi tai 09855 8026
www.tapionsulka.fi
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Olympialaiset
tavoitteena kolmoisvoitto?
Hekumaalisen urheilukesän loppuhuipennus pyörähtää käyntiin elokuussa,
kun Ateenassa aloitetaan planeettamme massiivisimmat urheilumittelöt.
Kotimaisen sulkapalloilun kannalta
tilanne on historiallinen, sillä nyt
olympiatasolla
tullaan
näkemään
ensimmäistä kertaa kolme suomalaista
peluria. Anu Weckström, Kasperi Salo
ja Antti Viitikko ovat selvittäneet tiensä
kovaan seuraan.
Ennakkoarvioita
tehtäessä
tulee
helposti sorruttua liiaksi rankinglistojen sekä aikaisempien tulosten
tuijotteluun. Uskon kuitenkin, että
niiden perusteella on mahdollista luoda
suhteellisen osuva kuva pelaajien
tämän hetkisestä kunnosta.
Kestääkö nuori Lin Dan ennakkosuosikin paineet?
Sulkapallon ehdottomalla mahtimaalla
Kiinalla on jälleen tarjota suosikkeja
lähes jokaiseen luokkaan. Miesten
kaksinpelissä
maailmanlistan
kärkipaikkaa hallussaan pitävä Lin Dan
on napsinut tasaisesti turnausvoittoja
suurista GP-kilpailuista, viimeisimpänä
ja
varmasti
arvostetuimpana
maaliskuisen All Englandin ykköstila.
Lin toimi myös voiton takuumiehenä,
kun Kiina kaappasi itselleen himoitun
Thomas Cup –pokaalin miesten
joukkuemaailmanmestaruuden
merkiksi. Viimeistään tappioitta sujuneessa
Thomas Cupissa Lin pelasi itsensä
Ateenan
ennakkosuosikiksi.
Näh10

täväksi jää, onko
vasta 20-vuotias
nuorimies
jo
kypsä
arvokisavoittoon.
Myös haastajat
pääasiassa
Kiinasta
Lin Danin kenties
pahimmat
haastajat löytyvät
miehen omasta kotimaasta. Pitkään
sulkapallomaailman
terävimpään
kärkeen kiinnittyneenä pysynyt Chen
Hong metsästää edelleen ensimmäistä
arvokisavoittoaan.
Vaikka
Kiinan
valmennusjohto panikin heikohkosti
paineen alla pelanneen Hongin sivuun
Thomas Cupin ratkaisupeleistä, on
mies
silti
lukemattomilla
turnausvoitoillaan osoittanut pitävänsä
hallussa
jopa
olympiavoiton
potentiaalia.
Mielenkiintoinen
yksityiskohta
on,
että
Hongin
napatessa paikan kisakoneesta, hän
jätti hallitsevan maailmanmestarin Xia
Xuanzen
kokonaan
karkeloiden
ulkopuolelle.
Miesten
kaksinpelin
muita
huippunimiä ovat muun muassa
Kiinan Bao Chunlai sekä MM-kisojen
kakkonen Malesian Wong Choong
Hann. He voivat onnistuessaan pestä
jokaisen vastustajansa. Ainakin Hann
lupasi alakanttiin sujuneiden Malesian
avointen
jälkeen
kiristää
TSanomat5/2004

harjoittelutahtiaan Ateenaa varten.
Euroopan ”ainoan toivon” titteli
lankeaa jälleen tanskalaisen Peter
Gaden
harteille.
Takavuosien
maailmanlistan
ykkösnimi
on
toistuvasti
jäänyt
nuolemaan
näppejään suurimmissa arvokisoissa,
milloin loukkaantumisten, milloin
paineen tuottamien alisuoriutumisten
vuoksi. Gade väläytteli kuntoaan
nappaamalla huhtikuussa rutiininomaisen Euroopan mestaruuden ja
osoitti näin pelihalujen olevan vielä
tallella.
Ateena
saattaa
olla
tanskalaiselle
viimeisiä
näytönpaikkoja.
”Mustan hevosen” arvonimiä jaettaessa
tulee mieleen ainakin singaporelainen
Ronald Susilo. Myös Tanskan Kenneth
Jonassen
on
nappisuoritukseen
pystyessään hankala vastustaja kenelle
tahansa.
Jonkinlaisena
mustana
hevosena
voidaan
pitää
myös
Indonesian suurlahjakkuutta Taufik
Hidayatia.
Osittain
ikuiseksi
superlupaukseksi jäänyt Hidayat pitää
kuitenkin hallussaan Aasian mestarin
titteliä sekä neljää perättäistä voittoa
Indonesian
avoimista
mestaruuskilpailuista. Miehen kuuluisa
hyppy-smash tulee varmasti olemaan
pulmallinen
pähkinä
ennakkosuosikeille.
Kuka murtaisi Kiinan muurin
Naisten kaksinpelissä ei ennakkosuosikeista taida olla epäselvyyttä.
Maailmanlistan
terävintä
kärkeä
ryhmittää kolme kiinatarta, joiden
ylivoimaa ei käy kiistämien. On miltei
pienoinen ihme, jos joku heistä ei
www.tapionsulka.fi

mestaruutta nappaa. Gong Ruinan,
Zhang Ningin ja Zhou Min pahimpana
haastajana
voidaan
pitää
hollantilaistunutta
tekniikkataituria
Mia Audinaa, jonka pirteä esitys
saattaisi tuottaa naisten kaksinpeleihin
ainakin Eurooppalaisesta näkökulmasta toivotun yllätyksen.
Katseet kääntyvät myös tanskalaiseen
Camilla
Martiniin,
jonka
uran
huikeasta ansiolistasta puuttuu itse
asiassa ainoastaan olympiakultamitali.
Monet kuitenkin pelkäävät, että 30vuotiaalla Martinilla on jo liikaa ikää
pohkeissaan.
Naisten
kaksinpelin
voittajaehdokkaiksi ei tapetille voi nostaa
valitettavasti juurikaan muita nimiä,
niin murskaavaa on kiinalaisten
dominointi viime vuosina ollut.
Nelinpeleissä
mahdollisuus

muiden

maiden

Jos kiinalaiset pitävät hallussaan
kaksinpelien
ennakkosuosikkien
paikkoja, voivat muut maat näyttää
kyntensä nelinpeleissä.
Miesten nelinpelissä yksikään pari ei
ole viime aikoina häikäissyt kirkkaasti
ylitse muiden. Maailmanlistan kärjessä
komeilee tanskalaispari Lars Paaske /
Jonas Rasmussen, mutta miehet saavat
yltää melkoisen nappisuoritukseen, jos
meinaavat
korjata
toisen
arvokisavoiton
viimevuotisen
maailmanmestaruutensa
jatkoksi.
Maailmanlistan
kakkospelurit,
malesialaiset Choong Tan Fook ja Lee
Wan
Wah
nousivat
pienoisiksi
ennakkosuosikeiksi
voitettuaan
11

Suomen Olympia-joukkue Ateenassa: valmentaja Lars Uhre ja pelaajat Antti Viitikko, Anu
Weckström ja Kasperi Salo.

kesäkuussa
Malesian
avoimen
mestaruusturnauksen. Unohtaa ei saa
myöskään korealaisparia Ha Tae
Kwon / Kim Dong Moon, josta etenkin
Moon
on
nelinpelimuotojen
monivuotinen
konkari.
Myös
maailmanlistan kolmoset, kiinalaiset
Fu Haifeng ja Cai Yun on noteerattava
spekulaatioissa, mutta harva uskoo
heidän
rahkeiden
riittävän
turnausvoittoon asti.

pariin Ra Kyung Min / Lee Kyung Won
miltei tuhannen pisteen etumatka.

Jos tuijottaa sekanelinpelin tilastoja,
on yksi pari ylitse muiden. Korealaiset
Kim Dong Moon ja Ra Kyung Min
komeilevat maailmanlistan kärjessä
omassa ylhäisyydessään. Kakkoseksi
sijoitettu kiinalaispari Zhang Jung /
Gao Ling on aikaisempien vuosien
arvokisavoitoistaan
huolimatta
pelannut viime aikoina heikkoja
Etenkin naissulkapalloilua hallitseva turnauksia. Sekanelinpelissä voidaan
Kiina tuntuu nelinpelissäkin vievän siis korealaisia pitää ehdottomina
kapasiteettinsä
astetta
muita suosikkeina.
pidemmälle. Maailmanlistan viidestä
kärkiparista kolme on kiinalaisia ja Kaksi kaveria ja tyttö
kaksi korealaisia. Korealaiset tekevät
varmasti kaikkensa aiheuttaakseen Aktiivinen
”kiertolaiselämä”
sekä
säröjä Kiinan muuriin, mutta tuntuu riittävän hyvät kisatulokset takasivat
lähes
väistämättömältä,
että siis Suomen Anu Weckströmille,
olympiakulta tullaan ratkaisemaan Kasperi Salolle ja Antti Viitikolle paikat
parien Gao Ling / Huang Sui ja Yang aikamme
arvostetuimpaan
Wei / Zhang Jiewen välillä. Tällä urheilutapahtumaan.
Anu
nähtiin
nelikolla on nimittäin maailmanlistalla debytoimassa jo Sydneyssä neljä vuotta
kolmantena majailevaan korealais- sitten, Kasperi ja Antti ovat sen sijaan
12
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olympialaisten
ensikertalaisia.
Suomalaisten
menestymismahdollisuuksia punnitessa tulee olla realisti.
Jokaiselle
pelurille
paikka
kisakoneeseen on hieno saavutus ja
itsessään
jo
pala
maamme
sulkapallohistoriaa
Sekä
miesten
että
naisten
kaksinpeleissä kohtaavat maailmanlistan
29
kärkipelaajaa.
Lisäksi
valinnoissa
noudatettiin
jokaista
luokkaa kohden kolmen pelaajan
maakiintiötä.
Suomen
Olympiakomitean perusteenahan on, että
tullakseen valituksi kilpailuihin, on
urheilijalla oltava omassa sarjassaan
realistiset mahdollisuudet yltää 16
parhaan joukkoon. Tämähän ei ensi
silmäyksellä
vaikuta
laisinkaan
mahdottomalta, sillä saavutukseenhan
vaadittaisin
”ainoastaan”
voitot
avauskierroksen
otteluista.
Asian
hankaluus
paljastuu,
kun
ymmärretään,
että
olympialaisiin
osallistuu
käytännössä
kaikki
maailman parhaat sulkapalloilijat ja
viheliäs arpaonni voi heittää vastaan
heistä kenet tahansa jo kättelyssä.
Kolmen sulkapalloilijamme tulevaa
koitosta pohtiessa tulee mieleen 90luvun
alkupuolen
mieshiihtomme
päävalmentaja Pekka Vähä-Söyrinki,
joka toistuvasti asetti joukkueensa
tavoitteeksi
kolmoisvoiton.
VähäSöyrinki ei tavoitteitaan lunastanut,

www.tapionsulka.fi

mutta
mielestäni
suomalaisen
sulkapalloilun kohdalla voidaan puhua
kolmoisvoitosta,
jos
jokainen
pelurimme
kykenee
hoitamaan
ensimmäisen kierroksen vastustajansa.
Tähän tarvitaan niin omien kykyjen
maksimointia kuin avustusta rouvalta
nimeltä
Onnetar.
Todellinen
mediomainen huippusuoritus olisi, jos
joku
triostamme
onnistuisi
taistelemaan tiensä kahdeksan parhaan
sulkapalloilijan joukkoon. Näppituntumalla
parhaat
mahdollisuudet
tällaiseen
ilmiömäisyyteen
on
varmaankin Anulla, joka kokonaisuudessaan on pitkän uransa aikana
pärjännyt
maailmalla
miehiämme
paremmin.
Vielä tiedoksi urheilun ja etenkin
sulkapalloilun ystäville. Suomalaisten
sulkapalloilijoiden urakka Ateenassa
käynnistyy 14.-15.8., kun kaksinpelien
avauskierrokset pyörähtävät liikkeeseen. Rakasta lajiamme saamme
seurata YLEn TV-lähetyksissä keskiviikkona 18.8. alkavista puolivälieristä
lähtien. Loppuottelut käynnistyvät
torstaina 19.8. ja päättyvät lauantaina
21.8. TSanomat toivottaa nautinnollisia
penkkiurheiluhetkiä
sekä
patistaa
kaikkia
vähänkään
lajistamme
kiinnostuneita ottamaan selvää, miten
kovaa se sulka todellisuudessa lentää!
TEKSTI: Jussi Palmén
ASIANTUNTIJA: Ilari Laukkanen
KUVA: Sulkapalloliitto
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tiedotuksia
Vuorojen alkamisajankohdat
Syyskausi 2004 on jo ovella. Vuorot Esport Centerissä alkavat sunnuntaina 15.8.,
jolloin käynnistyvät myös TS:n ohjatut ryhmät.
Matinkylän ammatioppilaitoksen vuoro alkaa alustavien tietojen mukaan 1.9.,
Espoonlahden kauppaoppilaitoksen vuoron alkupäivä ei ole vielä lehden
mennessä painoon selvinnyt, mutta vuoro alkanee elokuun lopussa tai syyskuun
alussa. Seuraa seuran nettisivuja, joilla asiasta tiedotetaan.
Kilpailuilmoittautumiset
Kilpailuilmoittautumisista vastaa Eino Väisänen. Mikäli mahdollista, käytä TS:n
www-palvelua: http://www.tapionsulka.fi/kilpailut/ilmoittautuminen/ilmo.php.
Toissijaiset ilmoittautumistavat ovat ilmoittautuminen sähköpostilla (einov ät
mbnet.fi) tai ilmoittautumisen toimittaminen Einolle postitse (Hösmärinmäki 5
A 3, 02760 Espoo) tai faxilla (2904 2113). Viimeinen ilmoittautumispäivä selviää
ilmoittautumisjärjestelmästä.
Kerro ilmoittautuessasi ainakin nimesi, junioriluokkalaisilla syntymäaikasi,
luokituksesi ja puhelinnumerosi sekä kilpailut ja luokat joihin haluat osallistua.
Jos ilmoittaudut nelinpeliin, ilmoita nelinpeliparisi nimi. Muista varmistaa
etukäteen, että parisi todellakin osallistuu ja muistuta, että myös hänen täytyy
ilmoittautua.
Mikäli osallistut kilpailuihin, muista että sinulla pitää olla voimasssa oleva
kilpailu-lisenssi. Katso lisätiedot Suomen Sulkapalloliiton sivuilta kohdasta
Sulkapalloliitto ja siellä lisenssit.
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