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Junnukisoissa hymyt herkässä
Nuori Suomi: Jokaisella lapsella oikeus
iloita kilpailemista

TS:n Juniori GP
ensilumen loisteessa hurmostakin havaittavissa
Marraskuinen
ensilumi
levitti
sulkapalloilijoille kauniin mattonsa,
kun nuorten pelaajien askel kävi kohti
Esport Centeriä. Tapion Sulka järjesti
tavan mukaan kauden kolmannen
Juniori GP –kiertueen osakilpailun.
Nuoret
vesselit
takasivat
taas
sulkapallojuhlan synnyn.
Järjestelyt
nilla

pienen viivästymisen aikataulussa:
”Aamupäivänä
sattui
otteluaikataulussa pikku notkahdus, mutta se
otettiin päivän aikana kiitettävästi
kiinni.”
Junnukisat
valmentajille

opinahjo

myös

rutii- Kolmea junioripelaajaansa kaitsemaan
saapunut Timo Eskelinen toteaa myös,
että juniorikisat ovat mainio tilaisuus
Kilpailujärjestelyjen sujuvuus on aina valmentajalle
löytää
pelaajistaan
sulkapalloseuralle
kunniakysymys. kehittämisen kohteita. Tamperelaiset
Uhkakuvia alkoi leijua hengitysilmassa ylsivät jo nyt 17- ja 15-luokissa
jo ennen alkuvihellystä, kun hallin kärkisijoille, mutta Eskelinen sanoo
äänentoistolaitteet meinasivat tehdä saaneensa selville, mitä pitää parantaa
tenän. Tästäkin selvittiin
ilman täyteen mitalipottiin yltämiseksi. Olkaa
paineita puhtaalla rutiinilla, kun siis varuillanne, Tapion Sulan junnut!
itseään järjestelytoimikunnan ”joo-joomieheksi” nimittänyt Jari Kavakka otti Seuramme
nuoremmasta
tilanteen
haltuun.
Peruskoulun- kilpapelaajakatraasta moni esiintyi
aikaisella
kolvauskokemuksella edukseen. Useimmat pelasivat iloisesti,
maisteri Kavakka juotti liitokset osa yltyi kotikisoissa jopa hurmokseen.
uusiksi. Jo alkoivat kaiuttimet soida.
Seuran
puheenjohtaja
ja
juniorivalmentaja Jonne Löytömäki
Lauantaiaamun
pelit
lähtivät vaikuttaa myös tyytyväiseltä junnujen
suunnitelmien mukaan rullaamaan edesottamuksiin. Löytömäen mukaan
sujuvasti. Aamupäivällä tietokone- useimmat pelasivat lähes täsmälleen
järjestelmän
kaatuminen
tuotti tasonsa mukaisesti. Kilpailujen johtaja
kuitenkin koodaajillemme (lue: Mikko Tiina Stockus lisää, että monet
Franssila) hetkeksi hikinoroja. Onneksi tapionsulkalaiset ylsivät mainioihin
siitäkin
selvittiin.
Tampereelta yksittäisiin otteluvoittoihin, vaikka
valmentajan elementissä saapunut, kokonaistulos
ei
olisi
ollutkaan
kansainvälistäkin kokemusta maistellut loistelias.
huippukimmoisa nelinpelaaja Timo
Eskelinen antaa kiitosta järjestelyille,
mutta sanoo havainneensa myös
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Kultaa kotikisoissa

itselleen
ykköstilan
17B-luokan
kaksinpelistä. Mitalisaavutusten lisäksi
jaettuja kolmostiloja Tapion Sulan
junnuille kertyi kymmenkunta. Kaiken
kaikkiaan
siis
melko
passeli
kisasuoritus. Onnittelut nuorille!

Mitalisijoista
voi
nassikoillemme
ojentaa
vielä
ylimääräisen
hatunnoston.
Alle
13-vuotiaiden
sekanelinpelissä Juho Hassi poimi
kultamitalin yhdessä parinsa PuiU:n
Hilja Korhosen kanssa. Johanna
Hiltunen ja Matias Fager rynnivät
kumpainenkin korkeimmalle pallille
15B-luokan
kaksinpelissä.
Näin
molemmat
lunastivat
itselleen
pelioikeuden oman ikäluokkansa Asarjoihin. Johanna kukisti finaalissa
seurakaverinsa Tuike Ylisen, joka
varmasti haluaa jatkossa tavoitella
toistamiseen
nousua
A-sarjaan.
Matiakselle ojennettiin lisäksi hopeaa
17-luokan nelinpelistä, jota hän pelasi
yhdessä
seurakaverinsa
Kim
Mantereen kanssa. Myös Roope
Pettersson tullaan näkemään jatkossa
Jatta Kuisma
parhaassa A-ryhmässä. Roope kuittasi lomassa.

muisti

opiskella

pelien

Kansi: TS:n tyttöjä junnukisoissa: Tuike Ylinen, Johanna Hiltunen, Heidi Ekholm ja
Marika Fallenius.

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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Tuttuun tapaan viikonloppu vierähti
pikaisesti.
Viimeisten
pelien
venymisestä
huolimatta
kisat
päättyivät
säädylliseen
aikaan
sunnuntaina
iltapäivällä.
Järjestelijätkin
tuntuivat
olevan
hengissä,
myös
täydellisellä
antaumuksella
koordinaattorin
rooleihinsa eläytyneet Michael Bailey ja
Mikko Franssila. Tiina Stockus sanoo
kaiken
sujuneen
rauhallisesti.
Miinuksena hän mainitsee sen, että
joillekin pelaajille täytyi mennä
huomauttamaan
asiattomasta
kielenkäytöstä
tai
muusta

epäurheilijamaisesta
käytöksestä.
”Ikävä mailojen heittely ja kirosanojen
huutelu ei kuulu sulkapalloon”, Stockus
muistuttaa.
Myös katsomosta kuului pieni soraääni
koskien hallin kenttien liukkautta.
”Luisteleminen
kentällä
aiheuttaa
nivelten venymisen ja saattaa näin olla
syynä joidenkin tapionsulkalaisten
selkävaivoihin”, kuuluu yleisönosaston
kommentti. Täytyypä laittaa korvan
taakse.
Jussi Palmén

TS:n poikia junnukisoissa: takarivissä vasemmalta oikealle Jim Lindgren, Roope
Pettersson, Henri Immonen, Kim Mantere, Elias Annila ja Kasper Dienel, alhaalla
Timo Pohjanpalo ja Henri Kuusela.
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Ranking
Ranking-kisat lauantaina 4.12.2004 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 viimeinen ranking-kisa pelataan 4.12.
Kevätkauden ranking-päivät ovat: 15.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5.

www.tapionsulka.fi
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Rankinglista 13.11.2004
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.
41.
42.
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Kasper Lehikoinen
Jukka Nyman
Jonne Löytömäki
Petri Lehtonen
Tero Tarkiainen
Tuomas Saranen
Ari Iivari
Ralf Grönberg
Ossi Kankkunen
Roope Pettersson
Arno Illukka
Arto Kangas
Mika Pettersson
Jorma Sonninen
Juho Hassi
Pekka Rintamäki
Keijo Vikkula
Kim Mantere
Kim Kaisti
Eino Väisänen
Petri Niemenpalo
Matias Fager
Janne Vartiainen
Jari Lehikoinen
Jouni Väisänen
Pekka Ylinen
Joonas Karjalainen
Joonas Laine
Michael Bailey
Hanna-Leena Tevä
Zhang Xiachang
Timo Salmi
Topias Muroke
Heikki Härkönen
Martin Tavastjerna
Xiao Ma
Henri Immonen
Markus Hytönen
Kasper Dienel
Nina Kivilompolo
Tony Niemi
Okko Koskenniemi

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

Nimi:
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Poissa:

Tero Aho
Anton Kaisti
Arttu Kaukonen
Juhani Nuppola
Tuomas Salolahti
Harri Jakobsson
Tapio Yukitputi
Henri Kuusela
Mika Tikkala
Mikael Parmala
Max Källbacka
Tuomas Kidron
Päivi Nevalainen
Petteri Pajunen
Elias Annila
Niklas Harki
Laura Siitonen
Jim Lindgren
Johanna Hiltunen
Tuike Ylinen
Janne Fock
Toni Kangas
Ilari Nurmela
Jukka-Pekka Pulkkinen
Matti Juvonen
Satu Reivonen
Iiku Törmälä
Daniel Chance
Joonas Jokinen
Miika Lehtola
Anni-Mari Anttila
Joona Lehtola
Maria Zhang
Henri Fallenius
Markus Murhu
Joona Kaivosoja
Juha Ryynänen
Marleena Kantola
Miika Kangas
Ilari Väisänen
Markus Kohonen
Laura Jakobsson

0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
2
0
1
1
1
2
1
0
1
0
0
0
2
2
0
2
0
0
0
1
2
0
2
0
2
1
1
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Kilpailemisesta kiinnostuneet
Tule kokeilemaan, mitä kovempi harjoittelu on
Tapion Sulalla on pitkät perinteet
seurassa
nuorena
aloittaneiden
kilpapelaajien valmentamisessa aina
kansalliselle huipulle asti. Seura ottaa
uusia
pelaajia
kilpajunioreiden
harjoitusryhmiin yleensä kaksi kertaa
vuodessa,
loppukeväällä
ja
joulukuussa. Seuraava mahdollisuus
kokeilla kilparyhmässä harjoittelua on
tiistaina 14.12. Harjoitukset eivät ole
raskaat mutta vaativat keskittymistä.
Kannattaa tulla kokeilemaan
ja
vertaamaan harjoituksia ja muita
ryhmäläisiä nykyiseen ryhmäänsä.
Tiistaisin Esport Centerissä 18.3020.30 harjoittelevan, aloittelevista
kilpapelaajista koostuvan kilparyhmän
valmentaja Michael Bailey pitää
kokeilukerran
ja
samalla
valintatilaisuuden tiistaina 14.12. klo
18.30-20.30
Esport
Centerissä.
Harjoituksiin ovat tervetulleita vuosina
1992-1995 syntyneet tytöt ja pojat,
jotka pitävät pisteistä pelaamisesta ja
joita ehkä kiinnostaa myöhemmin
kilpaileminen. Valinnat tähän ryhmään
tehdään pian tilaisuuden jälkeen.
Pelaajan tämän hetkinen taso ei ole
tärkein valintaperuste vaan halu ja
kyky oppia uutta.

Toinen mahdollinen ryhmä lähinnä
vuosina 1992-1993 syntyneille pojille
harjoittelee torstaisin klo 18.00-19.30
Esport
Centerissä.
Myös
tähän
ryhmään valinnat tehdään edellä
mainitun tilaisuuden perusteella.
Tulevilta
toivotaan:
•
•
•

kilparyhmiin

valittavilta

yritteliäisyyttä
keskittymiskykyä
mahdollisuutta harjoitella kahdesti
viikossa (tiistain tai torstain lisäksi
joko nykyisessä ryhmässään ja / tai
satunnaisesti lauantaisin klo 10.0012.00 Esport Centerissä)

Hinta 5 euroa, maksetaan käteisellä (ei
koske tiistairyhmäläisiä)
Mikäli yllä oleva aika ei sovi sinulle,
voit silti ottaa yhteyttä, yritämme
löytää toisen ajankohdan joulukuulta.
Ilmoittautumiset Jonne Löytömäelle
joko
jonne_loytomaki@hotmail.com
tai 050-3100614. Ilmoittautumisen
yhteydessä
tarvitaan
pelaajan
syntymäaika, yhteystiedot, nykyinen
ryhmä sekä miten kauan hän on
harrastanut sulkapalloa.
TERVETULOA !

www.tapionsulka.fi
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Karavaanari kaikkien kaveri
Maanantai-iltana Esport Centerissä
kuuluu
laulua.
Sulkapallokentän
laidalle on kokoontunut epämääräinen
joukko kilpapelaajia, jotka hoilaavat
kuorossa - ja pahasti nuotin vierestä:
”Karavaanari, karavaanari, on kaikkien
kaveri!” Mitä on meneillään, onko
Samuli
Edelmann
liittynyt
seuraamme?
Kyseessä
ei
ole
kuitenkaan kunnianosoitus suurelle
artistille,
vaan
perinnemuotoinen
palkinnonjakoti-laisuus, jonka juuret
johtavat ”aina 1980-luvulle asti”,
kertoo Tapion Sulan puheenjohtaja
Jonne Löytömäki.
Turistiakin muistetaan

viedä
turismiperinteen
astetta
pidemmälle. Hänen mielestään A- ja
valioluokan pallon hakkaajien rinkiin
tarvittaisiin
kiertopalkinto,
joka
luovutettaisiin
jokaisen
kilpailun
jälkeen
turnauksen
todelliselle
turistille.
Neronleimauksestaan
hurmioituneena
mies
käveli
lelukauppaan ja lunasti itselleen
muovisen, asuntovaunua esittävän
pienoismallin. Vonkale nimettiin pian
”Karavaanariksi.” Tarina kertoo, että
Tois suoritti toimenpiteensä vasta siinä
vaiheessa, kun hän tiesi, ettei enää itse
tulisi osallistumaan meneillään olleen
kauden kilpailuihin. Näin hän poisti
itseltään
mahdollisuuden
kiertopalkintokiinnitykseen.

Vuoden 1985 tienoilla joukko nuoria
Tapion
Sulan
pelaajia
synnytti
ajatuksen ”turistin” lisänimestä, joka
tulisi langettaa huonoiten kilpailuissa
menestyneelle
seurakaverille.
Perinteen kehittäjät vakuuttavat, että
tylystä
sävystään
huolimatta
ajatukseen on sisältynyt alusta asti
todellinen
huumorilataus.
Jonne
Löytömäen mukaan niin sanottu
leikkimielinen ”kuittailukulttuuri” on
elänyt
seuramme
kilpapelaajien
keskuudessa niin pitkään, että kamelin
selän
katkeamista
ei
henkisen
loukkaantumisen vuoksi ole kenenkään
kohdalla sattunut.

Väitöskirjansa jälkeisiä tutkimuksia
Hollannissa
paraikaa
suorittava
filosofian tohtori Tois ei ollut
valitettavasti
tavoitettavissa
jutun
tekoa varten. Jonne Löytömäki tietää
kuitenkin
kertoa,
että
pienten
tulkintakiistojen ristitulessa Tois oli
lopulta mies, joka muotoili ”viralliset”
säännöt
karavaanariperinteeseen.
Palkinto luovutetaan siis aina sille
tapionsulkalaiselle A- tai valioluokan
pelaajalle, joka on kilpailuissa hävinnyt
kaikki ottelunsa. Luovutusvoittoja ei
luonnollisestikaan lasketa voitoiksi.
Kaikki
kilpailut
ovat
myös
samanarvoisia.
MaailmanmesAlku varman päälle
taruuskisat seisovat tässä katsannossa
täysin samalla viivalla kotoisten eliittiMuutama vuosi sitten seuramme kilpailujen kanssa.
pitkäaikainen työmyyrä Jan Tois päätti
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menestyneen pelaajan mustamaalaaminen. Tästä ei tietenkään ole kyse.
Karavaanarin
tavoite
on
antaa
ainoastaan pieni harjoituskipinä – sekä
tietysti tuottaa leikkimielinen lisä
muuten
niin
rutiininomaiseen
kisailuun.
Työn
hedelmät
on
nähtävissä motivaation kasvuna jo
siinä, että koskaan ei kiertopalkinto ole
pysynyt saman pelaajan hallussa
kovinkaan pitkään. Usein karavaanarin
uhka saattaa olla myös ainoa tekijä,
Massaturismi ei mahdollista
joka
saa
urheilijan
syttymään
taisteluun yksittäisestä otteluvoitosta
Joskus on kuitenkin käynyt niin, että
muuten
huonosti
sujuneissa
seuramme suuren kilpapelaajamäärän
kilpailuissa.
vuoksi
ensimmäisellä
kierroksella
tappion kärsineitä on useampia.
Karavaanarin saamisella ei välttämättä
Tällaisessa
tapauksessa
säännöt
kannata ylpeillä. Toisaalta kauden
kertovat yksiselitteisesti, että palkinto
viimeisissä kisoissa koko kesäksi
kuuluu sille, joka on hävinnyt ottelunsa
lunastettu
kiertopalkinto
on
myöhäisimpänä ajankohtana. Hänhän
todistetusti tuottanut syksyksi suven
on tällöin joutunut viettämään eniten
aikana huipputreenattuja yksilöitä.
aikaa
hallilla
turistina.
Joskus
Niin
mannaa
on
nimittäin
karavaanarin kohtalo on ollut kiinni
karavaanarista luopuminen, viralminuuteista.
lisessa tilaisuudessa, iloisen laulun
Onko koko perinteessä mitään järkeä?
siivittämänä.
Ensisilmäyksellä voisi tuntua, että
tavoitteena
on
vain
huonosti
Jussi Palmén

www.tapionsulka.fi
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Kisat tuomarinäkökulmasta
Eino Väisänen Norjan EBU-kisassa
Tapion Sulan EBU-tason tuomari
Eino
Väisänen
oli
suomalaistuomarina Norjan EBU- kisassa 4.7.11.2004. Suomalaismenestys kisassa
ei ollut huikea, mutta alla Eino kertoo
kisasta tuomarin näkökulmasta.

pelinsä George Rimarcdille, Elina joka
hävisi
eka
pelinsä
Christine
Petterssonille kolmessa, sekä Noora
joka pääsi suoraan karsinnasta ja hävisi
eka pelinsä tsekin Hana Prochazkovalle
kolmessa.
Viivi
Brandt
jäi
sairastumisen takia pois kisasta.
Naisten nelurissa Reetta ja Noora
hävisivät ruotsalaisille, Jenny ja Elina
voittivat ensin saksalaisparin ja
hävisivät sitten virolaisille (Piret
Hamer/Helen
Reino).
Sekiksessä
Noora ja Ivo hävisivät tsekkiparille.

Terveisiä Norjasta. Kisat pelattiin tällä
kertaa Oslossa, jonne oli rakennettu
Bygdöhusin
kaupunginosaan
uusi
sulkapallohalli.
Tai
oikeastaan
kuulemma vanha oli uudistettu täysin.
Keskustasta oli matkaa hallille 10-15
minuuttia ja detaljina mainittakoon
että naapurissa oli kuninkaan maatila Muut eivät
ja kesäasunto.
pääkisaan.

päässeet

karsinnasta

Hallissa oli normaalikäytössä
9
kenttää, joista kolme on sivulla ja katon
kaarevuuden takia liian matalia kvpeleihin. Elinan mukaan hallissa oli
melko hyvä pelata joskin seinät olisivat
voineet olla vähän tummemmat.

Karsinnat pelattiin kuudella kentällä
torstaina alkaen klo 16 ja loppuen
suunnilleen klo 23. Perjantaina pääkisa
pelattiin viidellä kentällä. Lauantaina
pelattiin
neljällä
kentällä
ja
sunnuntaina loppuottelut ensin nelurit
samaan aikaan kahdella kentällä ja
Iso kisa, mutta ei huimaisevaa sitten kaksarit ja sekis peräkkäin
suomalaismenestystä
yhdellä.
Kisat olivat melkoisen mittavat, sillä Linjatuomarikäytäntö erilainen
karsinnassa oli miesten kaksarissa 42, kuin Suomessa
naisten kaksarissa 28 pelaajaa, miesten
nelurissa 14 ja sekiksessä 11 paria.
Torstaina karsinnoissa linjalla olleet
linjatuomarit olivat erittäin nuoria,
Suomalaisia
oli
mukana
Antti suurin osa ilmeisesti ensimmäistä
Koljonen, Jesper von Hertzen, Tuomas kertaa linjalla. Ensimmäistä kertaa
Palmqvist, Tuomas Nuorteva, Ivo koin käytännön, jossa käytettiin vain
Zakowski, Noora Virta, Jenny Sjölund, yhtä linjatuomaria. Hän tuomitsi
Reetta Heino ja Elina Väisänen.
tuomarin vastakkaisen sivurajan ja
pelaajat itse päätyrajat. Perjantaina ja
Pääkisassa olivat Antti, joka hävisi eka siitä eteenpäin oli linjalla vähän
10
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vanhempaa väkeä, mutta ei kyllä
toiminnan
osalta
välttämättä
parempaa. Linjatuomareita oli kaksi,
mutta he eivät istuneetkaan Suomen
tapaan kentän diagonaalin kulmissa
vaan edelleen tuomarin vastakkaisella
sivulla eli tuomarin tehtävänä edelleen
oli tuomita oma pitkä sivurajansa mikä
minusta on huono homma etenkin kun
pisteiden näyttösysteemit peittivät
osaksi näkyvyyden. Myös Norjassa
jatkettiin kokeilua, jossa tuomarilla on
oikeus muuttaa linjatuomarin selkeästi
virheellinen tuomio. Etenkin torstaina
siihen jouduttiin turvautumaan (myös
allekirjoittanut).
Uusittu halli ok
Hallin valaistus oli tehty siten, että
kenttien paikat olivat fiksattu ja
kenttien välissä oli vähän liian vähän
tilaa. Niinpä vaikka perjantaista
eteenpäin kenttinä oli irtomatot niin ne
olivat yhtä lähekkäin kuin varsinaiset
kentätkin
eli
tilaa
oli
esim.
tuomarituolille sangen niukasti. Tuolit
itsessään
olivat
kyllä
sieltä
epämukavimmasta päästä mitä olen
tavannut.
Kisapaikka oli kaiken kaikkiaan ihan
laatuun käypä ja Elinan mukaan

www.tapionsulka.fi

ylivoimaisesti
parempi
kuin
Sandefjordin korvessa ollut aiempi
paikka. Minulla ei siitä ole kokemuksia.
Allekirjoittanut sai tuomittavakseen
miesten kaksinpelin loppuottelun, jossa
Björn Joppien oli täysin ylivoimainen
Marc Zwiebleriä vastaan. Puolessa
tunnissa 15-4, 15-5.
Järjestelyt sujuivat kaiken kaikkiaan
mukavasti. Aikataulut ja kuljetukset
toimivat.
Ainoa
kummallisuus
mielestäni
oli
taas
karsinnan
aikataulutus. Ensin miesten kaksarit
putkeen ja sitten naisten. Eli ottelunsa
voittaneelle ei pahemmin lepoaikaa
jäänyt. Yleisöä ei paikalla valitettavasti
pahemmin näkynyt.
Samana
viikonloppuna
pelattiin
jalkapallon Norjan cupin loppuottelu
Brann (Bergen) - Fyn (Oslo) ja se
näyttää olevan siellä vähän isompi
tapahtuma
kuin
Suomen
cupin
loppuottelu Suomessa. Kaikki hotellit
olivat täynnä ja Brannin kannattajia oli
kaupunki täynnä jo perjantai-illasta
vaikka peli pelattiin vasta sunnuntaina.
TV:ssäkin peliä seurattiin ja käsiteltiin
jo pari tuntia ennen ottelun alkua.
Eino Väisänen
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Joukkue-SM
Tapion Sulan viiden vuoden voittoputki katkesi
Maamme
hallitsevat
sulkapallojoukkueet
kerääntyivät
Vantaan
Rajakylään mittelöimään seurojen
välisestä
suomenmestaruustittelistä
22.-24.10.2004. Tapion Sulalla oli
viiden
vuoden
voittoputki
puolustettavanaan, mutta tällä kertaa
vastus tiedettiin todella kovaksi.
Kisoja edeltävissä jahkailuissa ja
spekulatiivisissa
saunailloissa
helsinkiläisseura HBC piti hallussaan
suosikin valtikkaa. Viime vuonna
koetusta
äärimmäisen
niukasta
finaalitappiosta
tiedettiin
jääneen
murusia
kilpakumppaneidemme
purukalustojen kanjoneihin. Myöskään
sipoolaista Östersundom IF:ää ei
käynyt suinkaan aliarvioiminen. Myös
ÖIF:n kakkosjoukkue ja turkulainen
TuSu olivat lunastaneet paikkansa
karkeloihin.

kaksinpelaajat niin miesten kuin
naisten puolella osoittautuivat liian
haastaviksi.
Kokonaistulokseksi
muotoutui 5-2 HBC:n hyväksi. Voitot
onnistuimme
nappaamaan
sekanelinpelistä ja naisten nelinpelistä.
Kun HBC oli lunastanut voiton ÖIF:stä
jo
perjantaina,
tiesimme,
että
mahdollisuutemme
mestaruuden
uusimiseen
olivat
käytännössä
menneet.
Joukkueemme
päätti
kuitenkin
päättäväisesti
taistella
hopeasta
vanhaa
kilpakumppania
ÖIF:ää vastaan.

Lähes hekumaalisen tiukka vääntö
päättyi viimein vastustajiemme eduksi,
harmittavan
täpärästi
4-3.
Naispelaajamme pitivät meitä pitkään
pinnalla hoitamalla kotiin molemmat
kaksinpelit sekä oman nelurinsa.
Lopulta
tiukkaa
taipumista
ei
Joukkueemme
onnistui
odotetun kuitenkaan käynyt kiistäminen.
vahvasti
ennakolta
heikompina
pidettyjä ÖIF kakkosta ja TuSua Joukkue-SM kilpailuista tuli odotetusti
vastaan.
Molemmista
seuroista kolmen suurseuran kauppa. Tapion
onnistuimme
vääntämään
6-1 Sulka joutui siis HBC:n mestaruuden ja
kokonaisvoiton.
ÖIF:n hopeasijan jälkeen tyytymään
pronssiin.
Onnittelumme
meitä
Tapion Sulan ja HBC:n kohtaaminen suuremmille!
Todettakoon
oli varmasti lauantain odotetuin luonnollisesti:
porukkamme
on
tapahtuma.
Altavastaajan varmasti
ensi
vuonna
valmis
asemastamme huolimatta tiedostimme tarttumaan haasteeseen voittokantaan
muutaman oljenkorren potentiaalin. palaamiseksi.
Harmiksemme
HBC:n
vahvat
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Päävalmentajamme Lasse Lindelöfin luotsaamassa joukkueessa pelasivat
vasemmalta lukien:
Tuomas Karhula, Lasse Lindelöf (joukkueenjohtaja), Mikko Helin, Elina
Väisänen, Kari-Pekka Järvinen, Ilari Laukkanen, Leena Löytömäki, Mikko
Franssila, Emmi Heikkinen, Aki Kananen, Laura Karhula, Joonas Karhula ja
Nina Sarnesto.

www.tapionsulka.fi
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Nuori Suomi:
Jokaisella lapsella oikeus iloita kilpailemista
Nuori Suomi julkaisi lokakuussa lasten
ja
nuorten
kilpailutoiminnan
suositukset, jotka on työstetty yhdessä
Suomen
olympiakomitean
ja
lajiliittojen kanssa. Pyrkimyksenä on
saada kilpailutoiminta tukemaan lasten
ja nuorten kasvua ja kehitystä.
Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus
kokea kilpailun riemu ja sen mukanaan
tuoma jännitys, sekä päätösvalta
kilpaluihin
osallistumisestaan.
Kilpailuihin
osallistuttaessa
tulisi
huomioida
lapsen
taitotaso.
Oikeanlainen positiivinen ja rakentava
palaute kannustavat osallistujia ja
edesauttavat kehitystä.
Suositukset eivät kiellä kilpailua, vaan
kannustavat osallistumiseen lapsen
yksilölliset
tavoitteet huomioiden.
Voittamisesta ja menestymisestä ei
saisi tulla kilpailun itsetarkoitus, vaan
ensisijaisesti tulisi ottaa huomioon
yksilölliset
tavoitteet
ja
oman
kehityksen seuraaminen. Suoritukset
suhteutetaan ikään ja kehitystasoon,
eikä niihin tulisi ladata liikaa
odotuksia. “Aikuiset
arvottavat
tietoisesti ja tiedostamatta lasten
menestystä ja lapset kyllä huomaavat
sen. Aikuisten pitäisikin mennä
itseensä ja miettiä omia lähtökohtiaan
ja motiivejaan. Tavoitteena pitäisi olla
lasten innostaminen, ei se, että aikuiset
voisivat ottaa meriittiä lastensa
suorituksista.”
toteaa
Suomen
olympiakomitean
valmennuksen
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johtaja Kari Niemi-Mikkola.
Lokakuussa puhunut kasvatustieteen
professori Kari Uusikylä painotti
omassa puheessaan lapsen sisäistä
motivaatiota. Aikuisen tulisi auttaa
lasta löytämään omat kiinnostuksen
kohteensa. Harrastusten tyrkyttäminen
tai lahjonta ja uhkailu eivät kanna
pitkälle. “Ne lapset ja nuoret, jotka
rakastavat
lajiaan,
he
kyllä
harjoittelevat sitä.” Uusikylä sanoo.
Tapion Sulka tukee omalta osaltaan
lasten harrastuneisuutta ja vapaata
tahtoa
kilpailla.
Seuran
sisäiset
ranking-kilpailut
mahdollistavat
pehmeän
alun
kilpailujen
aloittamiselle. Tarjolla on eri ikäisille ja
tasoisille
muokattu
ryhmiä.
Valmentajat
pyrkivät
antamaan
myönteistä ja rakentavaa palautetta ja
kehittämään sulkapallotaitoja lapsen
omista lähtökohdista. Seura tukee
myös
juniori-GP
kilpailuihin
osallistumista
maksamalla
niiden
kilpailumaksut.
Lue lisää Nuoren Suomen suosituksista
www-sivuilta:
http://www.nuorisuomi.fi. Tämän
jutun pohjana ollut artikkeli on
luettavissa osoitteessa
http://www.nuorisuomi.fi/files/ns/jul
kaisut/suositukset_screen.pdf
Tiina Stockus
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tiedotuksia
Kokouskutsu
Tapion Sulan vuosikokous pidetään maanantaina 20.12.2004, kello 21.15, Esport
Centerin (Koivumankkaantie 3) kabinetissa. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat sekä hallituksen ehdotus sääntöjen muutokseksi.
Hallitus ehdottaa sääntömuutokseksi, että syyskokouksessa valitaan 1 (aiemmin
2) tilintarkastaja ja hänelle varamies (aiemmin 2 varamiestä).
Syynä sääntömuutosehdotukseen on se, että viime vuosina on ollut erittäin
vaikea löytää vapaaehtoisia tilintarkastajia ja Tapion Sulkakin on käyttänyt
toisena tarkastajana tilintarkastustoimistoa. Mahdollinen kahden toimiston
käyttö olisi merkittävä vuosittainen kustannus, joka sääntömuutoksella on
tarkoitus välttää.
Pikkujoulut
Seuran pikkujoulut pidetään perjantaina 10.12.2004 hotelli Meripuistossa kello
19.00 alkaen. Leppoisaa ohjelmaa ja joulumenun sisältävän tapahtuman hinta on
10 euroa. Ilmoittautumiset sihteerille (office ät tapionsulka.fi) tiistaihin 7.12.
mennessä. Hotellin osoite on Tyrskyvuori 4, 02320 Espoo.
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Mikko Franssila, 050-4837670
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Sulkapallon GP-sarjan 6. osakilpailu

Tammieliitti
8.-9. tammikuuta 2005

Paikka:

Esport Center
Koivumankkaantie 3
Espoo

Luokat:

Valio, A, B, C, MK-NK-D

Mukana kansallinen kärki, sisäänpääsy ilmainen!
Tervetuloa!

Tapion Sulka, office@tapionsulka.fi
http://www.tapionsulka.fi

