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Campo Sportcenterin pieni kokoustila, kuusi miestä ja yksi nainen, kokenut
sulkapallotuomari ja piirtoheitin. Näistä aineksista alettiin lauantaina 13.10.
klo 12 keittää soppaa, josta on tarkoitus tarjoilla kourallinen uusia
sulkapallotuomareita Suomen sulkapallokentille.

" S a v o l a i n e n
suunsoittaja ja
t r o u b l e - m a k e r . "
Sulkapallopiireissä
pitkään pyörineet
saattavat jo arvata,
että näin esittelee
itsensä vain Ari
K i n n u n e n
(kuvassa),

Tuomaritoiminnan alkeita

veteraanituomari ja liittoaktiivi.
Kinnusen sulkapalloura sai alkunsa yli
40 vuotta sitten hänen saatuaan
pojannaskalina käteensä Varkauden
kauppalan kirjastossa vihkosen, jossa
kerrottiin sulkapallosta. Ensimmäinen
maila tehtiin mummolta saadusta
rikkinäisestä harjanvarresta ja
vanerinpalasta. Vaatimattomasta alusta
huolimatta kipinä syttyi, eikä se ole
vieläkään sammunut.

Sulkapallotuomarina Kinnunen on ollut
Suomessa merkittävä uranuurtaja, mm.
yksi SST:n (Suomen sulkapallotuomarit
ja -toimitsijat) perustajista.
Arvokisatuomarointia Kinnusella on
takana niin olympialaisista kuin MM-
kisoistakin lukuisista EBU-kisoista
puhumattakaan. Tällä kokemuksen
tuomalla auktoriteetilla on helppo
lähteä kouluttamaan tulevia tuomareita.

Pykäliä ja momentteja

Sulkapalloliiton tuomarikurssille
osallistui tällä kertaa seitsemän
henkilöä. Edustettuina oli monia eri
seuroja, Tapion Sulasta Tiina
Tuppurainen ja Sami Kiiskinen. Ari
Kinnusen johdolla alettiin käydä läpi
tuomaroinnin saloja aloittaen
luonnollisesti säännöistä. Kurssilaisia
oli opastettu perehtymään etukäteen
sulkapallon sääntöihin, jotka olivatkin
kaikille enemmän tai vähemmän tutut
jo entuudestaan. Vaikka pelatessa
harvoin joutuu todella tulkitsemaan
sääntöviidakkoa pykälä pykälältä, on
tuomariksi aikovan tähänkin

tarvittaessa pystyttävä. Niinpä pöydän
ääressä käytiin läpi useita, myös lähinnä
teoreettisia tilanteita, joissa säännöt
eivät välttämättä ole aukottoman
yksiselitteiset, vaan joissa tuomaria
tarvitaan tekemään oikeudenmukainen
ratkaisu. Sääntöknoppien ja lukuisten
kysymysten läpikäymisen jälkeen
pidettiin tauko ja ravittiin ruumista
maistuvalla lasagnella.
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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
Toimisto suljettu 2.-18.11.

Web-sivut: http://www.tapionsulka.fi
Sähköposti: office@tapionsulka.fi

Hallitus:
puheenjohtaja Jonne Löytömäki 694 0093
varapuheenjohtaja Mikko Franssila 050-4837670 tiedotus
jäsenet Sari Grönbärj 040-830 8267

Lasse Lindelöf 040-900 8760 välineistö
Leena Löytömäki 040-589 5252 talous
Jan Tois 452 1971 kilpailu
Tiina Tuppurainen 040-861 7687 koulutus

Käytännön harjoittelua

ÖIF:n kilpapelaajat Iwo Zakowski ja
Henry Pihlava olivat ystävällisesti
saapuneet paikalle pelaamaan
harjoituseriä, joita kurssilaiset pääsivät
(lue joutuivat) tuomitsemaan. Ken on
"yläpönttöön" eli tuomarintuolille
koskaan ottelua kavunnut
tuomitsemaan, tietää, että se ei ole

todellakaan niin helppoa kuin miltä se
katsomosta tai kentältä käsin vaikuttaa.
Ari Kinnunen oli sopinut Iwon ja
Henryn kanssa joistakin metkuista,
joilla tuomarikokelaita koeteltiin. Ja
hyvin tuomareiden pään sekoittaminen
onnistuikin, joskin siihen riitti
useimmilla jo ottelupöytäkirjan
täyttäminen ja pelin seuraaminen. Kun
tähän lisätään pelaajien tahalliset
virheet ja vitkuttelut, oli tulos välillä
huvittava. Kokelaat saivat näin
esimakua paineen alla työskentelystä,
mikä onkin ensiarvoisen tärkeää
noviisituomarille. Ottelusta
nauttiminen oli varmasti useimmilla
tuomareilla kaukana, mutta viimeistään
tässä vaiheessa kaikille selvisi, että
tuomariksi ei opi kukaan vain sääntöjä
lukemalla!

Iltapäivän aikana jatkettiin vielä teorian
parissa yläkerran piskuisessa
kokoustilassa. Päät täynnä kinkkisiä
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sääntöjä, tulkintoja, tuomarin
maneereja ja Arin kertomia kokemuksia
tuomarikokelaat poistuivat kukin
suuntaansa palatakseen
viimeistelemään kurssin seuraavana
päivänä.

Sumuinen sunnuntai

Toisen päivän aluksi käytiin läpi
ottelukuulutuksia, jotka piti jaettaman
oppilaille myös paperilla, mutta jotka Ari
oli unohtanut töihin. Jatkettiin myös
pohdiskelua, miksi kukaan ylipäänsä
haluaa tuomarin usein kovin
epäkiitolliseen rooliin. Raha voitiin heti
sulkea pois motiivien joukosta, sillä

pääsääntöisesti tuomaroinnista ei
makseta juuri mitään. Parasta antia
onkin Kinnusen kokemuksien mukaan
huippuotteluiden seuraamaan
pääseminen aitiopaikalta:
tuomarintuolista. Kisatuomarit
pääsevät myös lepovuorossa ollessaan
katsomossa huippupaikoille. Kisoissa
tapaa huippupelaajia ja
tuomarikollegoja, joten seura on hyvää
ja kontakteja syntyy. Yhä
täydellisempiin tuomarointisuorituksiin
yltäminen on myös motiivi, joka on
saanut ainakin Ari Kinnusen nousemaan
ylä- tai alapönttöön (syöttötuomarin
tuoli) uudestaan ja uudestaan.

Myös seuramme veteraanituomari Eino
Väisänen tupsahti paikalle
puoliltapäivin. Eikka ehtikin lopulta
olemaan kanssamme loppuun asti, sillä
tyttärensä Elinan tulo pelimatkalta
Keski-Euroopasta oli viivästynyt sumun
takia.

Iltapäivän harjoitusotteluissa (nyt
mukaan oli saatu kolmanneksi
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pelaajaksi myös Antero Sistonen)
tuomarikokelaat saivat jälleen
stressihormoneja elimistöihinsä.
Lukuisat syöttövirheet, huutelu,
luvattomat juomatauot ja nauhojen
solmimiset, kiroilu yms. saivat
syöttötuomarit ja erotuomarit useaan
otteeseen pyörälle päästään. Onneksi
nyt oli kyseessä vain harjoitus, sillä
oikeassa kilpailussa olisi verraten noloa
keskeyttää peli ja kysyä pelaajilta: "Hei,
mä olen ihan sekaisin, mikähän on
tilanne..." Kenttäharjoituksen lopuksi
Eikka ja Ari antoivat vielä näytteen,
miten ottelu tulee viedä läpi niin, että
se pysyy lapasessa alusta loppuun.
Koulutuksen päätteeksi otettiin kynät
käteen ja täytettiin liittotuomaritentti.
Hyväksytty suoritus edellytti vähintään
11 pisteen tulosta maksimin ollessa 22
pistettä. Rima ei siis ollut tässä mielessä

huimaavan korkealla. Niin kävikin, että
kaikki läpäisivät tentin, tosin osa rimaa
hipoen (mainittakoon, että TS:n
tuomarikokelaat saivat joukon parhaat
pisteet).

Kaikille kurssilaisille kävi joka
tapauksessa kurssin aikana selväksi, että
tuomarin osa ei ole helppo, vaikka osaisi
säännöt etuperin ja takaperin.
Tuomitsemiskokemusta on siis
lähdettävä hankkimaan
harjoitusotteluista, alempien luokkien
kisoista sekä junioriturnauksista.
Vaikka kurssilla tuomarin roolin
vaikeudet tulivat hyvin ilmi, jäi ainakin
allekirjoittaneelle elämään usko, että
tuomarin tuolista käsin on mahdollista
nauttia huippusulkapallon hienouksista
koko kirjossaan.

Teksti ja kuvat: Sami Kiiskinen
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ranking
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    Ranking-kisat lauantaina 10.11.2001 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. Ilmoittaudu pelaamaan
joko kaksin- tai nelinpeliä (et voi osallistua molempiin). 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.

Seuraava ja syksyn viimeinen ranking-tapahtuma on 1.12.2001.

Jonne Löytömäki/Erkki Sarkkinen
Leena Löytömäki/Jan Tois
Ari Iivari/Olli Strömberg
Mikko Verkkala/Pasi Sorsa
Ralf Grönberg/Arto Kangas
Jouni Väisänen/Jouni Paavonen
Michael Bailey/Eino Väisänen
Veli-Matti Heikkinen/Ossi Kankkunen
Petteri Lappalainen/Jari Loponen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nelinpelilista 6.10.2001
Nimi: Nimi:

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ossi Kankkunen/Jorma Sonninen
Harri Järvinen/Santtu Saari
Susanna Ahovaara/Veli-Matti Heikkinen
Anna Laine/Kimmo Tykkälä
Jessica Frick/Laura Purhonen
Maila Lingman/Riitta Rossi
Tommi Virkkula/Joona Vehanen
Joanna Frick/Jaana Peltonen
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Kaksinpelilista 6.10.2001
Nimi: Poissa: Nimi:    Poissa:

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.

Jonne Löytömäki
Christopher Bailey
Jukka Anttila
Ari Iivari
Olli Strömberg
Tero Merenheimo
Jouni Paavonen
Arto Kangas
Ossi Kankkonen
Ralph Grönberg
Jouni Väisänen
Kari Oksanen
Michael Ristaniemi
Casper Gripenberg
Jari Lehikoinen
Hannu Brandt
Pasi Sorsa
Tero Tuohioja
Michael Bailey
Santtu Saari
Jarmo Väisänen
Aki Santaniemi
Kasper Lehikoinen
Veli-Matti Heikkinen
Kim Heiniö
Timo Salmi
Fredrik Salenius
Kristian Stoor
Harri Jakobsson
Kimmo Tykkälä
Lauri Räty
Petri Niemenpalo
Hanna Kokko
Tony Niemi
Mika Vartö
Heta Väisänen
Marko Ukskoski

0
2
2
0
2
2
1
0
0
1
1
1
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
2
0

38.
39.
40.
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.

Atso Takala
Max Niemelä
Ilari Aula
Jukka Kuusela
Kim Mantere
Elvi Väisänen
Petri Pyykkö
Timo Pohjanpalo
Henri Huuskonen
Olli Hyytiäinen
Laura Soikkeli
Antti Räisänen
Joonas Laine
Markus Hyttönen
Roope Pettersson
Päivi Nevalainen
Juho Hassi
Topias Muroke
Matias Fager
Tuomas Salolahti
Jari Mäkinen
Joni Puranen
Henri Kuusela
Joel Lingman
Janina Aarts
Max Rantakallio
Juhani Nuppola
Joonas Javanainen
Arttu Kaukonen
Laura Nuppola
Kasper Dienel
Wilhelmiina Nordberg
Jim Lindgren
Heini Heikkilä
Henri Immonen
Linnea Eerola
Reetta Heiskanen

0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
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hyvä harjoitus
Valmentajavieraana Michael Bailey

Seurassamme toimivilla noin 30 ohjaajalla ja valmentajalla on
huima määrä tietotaitoa sulkapallosta. Tässä TSanomien
numerossa aloitetaan sarja, jossa kukin valmentaja ja ohjaaja
kertoo vuorollaan yhdestä hyvänä pitämästään harjoituksesta
ja vetää sen tässä paperilla. Sarjan aloittaa Michael Bailey
myllyllä nimeltä "pakotettu pelaaja" ja muistuttaa meitä kaikkia
pelikeskuksen dynaamisuudesta pelin aikana - pelikeskus
liikkuu pallon mukana.

Nimi:

Lempinimi/nimet:

Syntymäaika ja -paikka:

Siviilisääty:

Ammatti ja koulutus:

Mailan merkki ja malli:

Miten kauan olet ollut
mukana sulkapallo-
toiminnassa?

Michael Bailey

Mikko tai MJB.

30.6.1948 Bishop Auckland, Pohjois-Englanti

Naimisissa

Fermentaatiotekniikan tutkija, (mikro)biologi

Babolat Synchro

Vuodesta 1988, ensin ylpeänä isänä,
myöhemmin ylpeänä valmentajana. Olen
vähän pelannutkin, menestyksestä en ole

ylpeä!

Mylly pelaajalle (P) ja kahdelle
avustajalle (A1 aluksi oikeakätisen
kämmenverkolla, A2 aluksi
rystytakana). Harjoituksen tarkoitus on
opettaa pelaajaa asettumaan lyöntinsä
jälkeen oikeaan pelikeskukseen.
Myllyssä pelaajan ei tarvitse ajatella
mitä lyöntiä lyö, koska eri tilanteissa
hänellä ei ole lyöntivaihtoehtoja. Hän lyö
takaa aina suoran clearin ja verkolta

aina suoran verkkodropin. Näin hänen
aivokapasiteettinsa on kokonaan
vapautettu miettimään missä pitäisi
olla. Mylly voidaan aloittaa
perusmuodossa täysin suljettuna (= ei
lyöntivaihtoehtoja) ja sen jälkeen pikku
hiljaa avata sitä eri kohdista. Kuvaus
olettaa pelaajien olevan oikeakätisiä,
mutta kätisyydellä ei ole väliä, koska
mylly vaihtaa koko ajan puolta.

Harjoitusmylly “Pakotettu pelaaja” (PP-mylly)
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Perusmuoto:

A1 syöttö ristiin P:n
kämmentakanurkkaan.
P suora clear, A2 suora clear, P
suora clear.

A2 ristidrop.
P verkkodrop, A1 verkkodrop,
 P verkkodrop.
A1 suora nosto.

P suora clear, A1 suora clear,
P suora clear.
A1 ristidrop.

P verkkodrop, A2 verkkodrop, P
verkkodrop.
A2 suora nosto... ja seuraava
kierros alkaa.

Kun mylly toteutetaan perusmuodossa, P tietää koko ajan, mihin pitää seuraavaksi lähteä. Avausten
myötä hänen elämänsä muuttuu kuitenkin aina vain vaikeammaksi, vaikka hänen oma
lyöntivalkoimansa pysyy koko ajan täsmälleen samana (suora clear takakentältä, verkkodrop
etukentältä).
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Pelaajan pelikeskus

Pitkän clear-lyönnin jälkeen (sivulaitaa
pitkin) pelikeskus on kentän
keskipisteen takana, hieman samalla
puolella kenttää kuin annettu clear-
lyönti. Tästä paikasta on mahdollista
päästä ajoissa kentän kaikille kulmille
hakemaan vastustajan seuraava lyönti.
Mitä pitempi matka P:lle, sitä pitempi
on myös pallon rata vastustajan
mailalta.

Verkkodropin jälkeen pelikeskus on
huomattavasti edempänä ja selvästi
samalla puolella kenttää kuin annettu
verkkodrop. Tästä P pääsee hetkessä
takaisin verkolle "hoitamaan"
vastustajan mahdollisen verkkodropin,
tai kentän poikki (verkolla) jos tulee
ristilyönti. Jos vastustaja nostaa lobin
taakse, P ehtii takakentälle hitaan lob-
lyönnin aikana. Kuten edellisessä, mitä
pitempi matka P:lle, sitä pitempi on
myös haettavan pallon rata.

Myllyn suljetussa muodossa kaikkia
näitä vaihtoehtoja ei tule. Valmentajan
on kuitenkin syytä muistuttaa, että
oikeassa pelissä kentän kaikki kulmat
on aina vahdittava!

Avaukset (avustajien
lyöntivaihtoehdot):
1. Ei lasketa clear-lyöntien määrää, A:t
lyövät clear-sarjan päätteeksi joskus
ristidropin. Oman clear-lyöntinsä
jälkeen P ei enää tiedä, mennäänkö
seuraavaksi kämmentaakse vai
rystyverkolle.

2. Ei myöskään lasketa
verkkodroppien määrää, A:t nostavat
"joskus" (suoraan).
3. A:t saavat lyödä dropin joko ristiin
tai suoraan, kun se clear-lyöntien sarjan
päätteeksi joskus tulee. Clear-lyöntiensä
jälkeen P:n pitää nyt vahtia peräti
kolmea mahdollista kulmaa. Jatkot
(verkkodropit ja nosto) kuten ylempänä,
tässä vaiheessa nostot vielä aina
suorina.
4. Pirullisimpana versiona avataan
vielä nostot: suoraan tai ristiin. Näin
pelaajan on koko ajan ajateltava kolmea
mahdollista kulmaa, johon pallo
seuraavaksi saatetaan lyödä. Hänen
elämänsä on tässä vaiheessa
kohtalaisen vaikeaa, mutta edelleenkään
hänen ei tarvitse tuhlata
aivokapasiteettiaan omien lyöntiensä
miettimiseen.

Huomaa, että tässä kuten melkein
kaikissa muissakin myllyissä myös
avustajat harjoittelevat. Hyvän ja tarkan
lyönnin harjoitteleminen on jokaiselle
pelaajalle tärkeä asia! On muistettava
motivoida avustajia hyvään
suoritukseen, muuten tuhlataan
pelaajan, avustajan ja myös valmentajan
aikaa. Valmentajan on puolestaan
hyväksyttävä osaamattomuus mutta ei
yrittämättömyyttä - ja hänen on myös
nähtävä niiden välinen ero!
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Valmentajakoulutusta

Nykyisille valmentajille

Tapion Sulka järjestää kahden päivän valmentajaleirin
Espoon Solvallassa 13-14.1.2002. Leirin vetää päävalmentaja
Lasse Lindelöf apunaan muutama huippupelaajamme.
Leirille ovat tervetulleita kaikki Tapion Sulan nykyisten
ryhmien vetäjät sekä valmentamisesta kiinnostuneet. Leiri
on maksuton. Ilmoittautumiset toimistoon (ilmoita jos et
pysty jäämään yöksi).

Valmentamisesta kiinnostuneille

Seuraamme mahtuu vielä useita juniorivalmentajia. Omat
pelitaidot ovat toissijaisia, tärkeintä on halu oppia uutta ja
viihtyminen lasten parissa. Seura kustantaa koulutuksen  niin
seuran omilla valmentajaleireillä kuin sulkapalloliiton
kursseillakin. Voit myös tutustua valmentamiseen
toimimalla nykyisten vetäjiemme apuna. Jos haluat auttaa
junnujamme kehittymään pelaajina ja nauttimaan
sulkapallosta, ota yhteyttä päävalmentajaamme Lasse
Lindelöfiin, 040- 900 87 60, ja ilmoittaudu nyt tammikuun
leirille.

Tervetuloa mukaan!
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Danish Junior Cup 13.-16.10.2001

Muut laulaa, Maria pelaa
Kansainvälisissä kilpailuissa on jokin
kumma juttu. Vaikka peleissä tulee
turpaan niin että tukka lähtee, kivaa on
ja tunnelma pysyy katossa. Näin kävi
taas Tanskan Danish Junior Cupissa,
kenties Euroopan suurimmassa
junioriturnauksessa. Ainakin
allekirjoittaneen kohdalla.

Helsinki-Kööpenhamina

Helsinki-Vantaan lentokentästä on
monelle kokeneemmalle pelurille tullut
kuin toinen koti. Tutussa ympäristössä
perjantaina 12.10 kohtasivat taas alle 17-
ja alle 19-vuotiaiden
junnumaajoukkueet. Nokka suunnattiin
empimättä kohti Taastrupin
urheilukeskusta.

Turnajaiset käynnistyvät

Yöpymispaikkana meillä oli
viimevuotiseen tapaan Taastrupin
sulkapallohallin aerobicsali.
Hallimajoituksen puitteissa oli pelitatsia
hiottu vielä perjantai-iltana, ja kaikki
tuntuivat olevan iskussa ennen
lauantaiaamun pelejä. Tapion Sulasta
19-vuotiaiden joukkueeseen oli
kelpuutettu Maria Väisänen, Kari-Pekka
Järvinen ja Jussi Palmén. 17-vuotiaissa
seuramme jäsenistä oli mukana Tuomas
Palmqvist.

Mittelöt käytiin Kööpenhaminan
lähiympäristössä. Vanhempi joukkue
kamppaili Gentoftessa, nuoremmat

pitivät turnajaisensa Hvidoressa.
Arvontoja oli tutkittu etukäteen
innokkaasti ja todettu niiden vilisevän
kuumia kansainvälisiä nimiä. Otteluihin
lähdettiin kuitenkin
ennakkoluulottomasti humoristisella
"kaikki ne täytyy jossain vaiheessa
voittaa" -asenteella, mutta siitä
huolimatta monet suomalaiset kärsivät
alkukierroksella tappioita, jotkut
harmittavankin tiukasti. Voittojakin toki
kertyi tilille. Muun muassa TS:n vahva
sekanelinpelipari Kari-Pekka ja Maria
aloittivat hyvällä päänahalla
saksalaisparista. Toisella kierroksella
tuli kuitenkin seinä vastaan:
tanskalaispari oli yksinkertaisesti liian
kova.

Maria aloitti kaksinpeliurakkansa
odotetun vahvasti. Kolmena viime
vuotena hän on ollut omassa
ikäluokassaan joko välierässä tai
loppuottelussa. Voittoja tuli yksi
toisensa jälkeen ja pelien määrä vain
kasvoi, mitä pidemmälle päivä kului.
Muut 19-luokan suomalaiset olivat
siirtyneet jo laulukuoroon, kun Marian
pelit olivat vielä hyvää vauhtia
käynnissä. Hvidoresta kuului myös
tekstiviestin välityksellä ilouutinen:
ÖIF:n Ville Lång oli selvittänyt itsensä
alle 17-vuotiaiden välieriin.

Kun Maria vielä selvitti itsensä
kahdessa iltaottelussaan tappion
partaalta voittoon, oli hänellekin
välieräpaikka varmistunut.
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Hallikuoleman oireista kärsivä
rättiväsynyt joukkio oli viimein valmis
lähtemään takaisin Taastrupin
aerobicsaliin nukkumaan. Kisahallille
oli saavuttu 8.30 aamulla, bussikuljetus
pois lähti noin 00.30 yöllä. Suurissa
kisoissa viimeiset nelinpelit
käynnistyivät vielä puolenyön aikaan.

Finaalipäivän ilot ja surut

Suomalaisittain voidaan sanoa, että
palikat olivat hyvin kohdallaan
finaalipäivän osalta. Maria ja Ville olivat
jo saavuttaneet yhteensä kaksi
välieräpaikkaa. Päästäisiinkö tästä vielä
pidemmälle? 17-luokkalaiset
suuntasivat kannustusvoimansa Villeen
ja Hvidoreen, "vanhukset" jatkoivat
hoilailuaan Marian edesottamuksille
Gentoftessa.

Silminnäkijähavaintojen mukaan Villen
välierä oli ollut läpihuutojuttu.
Suomalaisen hyväksi tietenkin. Maria
sai purtavakseen hieman kovemman
luun. Välierä oli revanssi viime vuoden
17-luokasta, sillä vastaan asettui taas
Tanskan Lykke Moller. Tällä kertaa
Lykke osoittautui paremmaksi, Marian
kiitettävästä vastarinnasta huolimatta.
Lukemat 7-5, 7-6, 8-6 jättivät
kiusallisesti varaa jossitteluille.

Villellä oli loppuottelussa odotetusti
vastassa kisan ennakkosuosikki Mikel
Delbo Larsen Tanskanmaalta. Neljän
erän taistelusta huolimatta Ville taipui
Larsenin käsittelyssä. Varmaankin
edelliset ottelut ja jännitys verottivat
Villen täydellistä onnistumista. Ehkäpä

ensi vuonna sitten.
Joukkuekisassa hyvä tunnelma

Danish Junior Cupin mielekkyyttä lisää
huomattavasti yksilökilpailun jälkeen
pelattava joukkuekisa. Eri maat ja
kansallisuudet ovat hienosti
edustettuna värikkäässä kamppailussa.

Ennalta käsin ajateltuna Suomen alle 19
-joukkue oli arvottu kovaan
alkulohkoon. Vastustajina komeilivat
Saksa ja Seelanti. Kovasta taistelusta ja
korkeaäänisestä kannustuksesta
huolimatta joukkueemme kärsi selvät
tappiot, Saksalle 8-1, Seelannille 7-2.

Myös alle 17-vuotiaat jäivät
alkulohkonsa viimeisiksi. Näin ollen
molemmat Suomen joukkuuet jatkoivat
joukkukilpailua alemmissa
jatkolohkoissa. Jumbosijoista
taistellessa ei kuitenkaan voimia
säästelty. Jokainen piste sai oman
merkityksensä.

Vanhemmat tekivät omassa lohkossaan
seuraa Ranskalle ja Ruotsille. Viime
vuosien kutkuttavat 5-4 tappiot
Ranskalle kismittivät mieltä. Kaikkensa
antaneena joukkueemme kohtalo oli
taas tyytyä 5-4 tappioon. Voitto oli niin
lähellä, mutta....

Ruotsin kaatamista pidettiin etukäteen
vähintäänkin mahdollisena. Vahvat
"Suomi!"-huudot herättivät varmasti
kummastusta vierasmaalaisten
keskuudessa, mutta nekään eivät
tuntuneet riittävän rakkaan
naapurimaamme kukistamiseen.
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Tapion Sulan ohjaajat ja valmentajat

Valmentaja/ohjaaja Puhelinnumero Taso

Michael Bailey 050-5160720 II
Viivi Brandt 040-7614474 I
Timo Harju 040-5617674 III
Veli-Matti Heikkinen 040-8489001 I
Heikki Hirvonen 050-5210558 I
Kari-Pekka Järvinen 050-3210989 I
Tuomas Karhula 040-5602040 I
Jari Kavakka 040-9004176
Eric Korpi I
Heikki Kuisma 5665006 I
Anna Laine 040-5288653 I
Ilari Laukkanen 050-5587303 I
Jonne Löytömäki 6940093
Leena Löytömäki 040-5895252
Tero Merenheimo 8133091
Olli Norros 050-5359428 I
Jouni Paavonen 523813 I
Merja Pallonen 040-5677920 I
Jussi Palmén 050-5322278 I
Tuomas Palmqvist 050-3481982 I
Sami Parikka 0400-493459 III
Lauri Pesonen 5121072 II
Olli Saarela 040-7213329
Santtu Saari 524313 I
Pekka Sarasjärvi 040-5814947 IV
Kimmo Ståhlberg 040-8621243 II
Jaana Suutarinen 040-5392244 I
Tiina Tuppurainen 050-3541900 I
Jan Tois 452 1971
Jouni Väisänen 050-4536330 I
Maria Väisänen 041-4434478 I

Päävalmentaja Puhelinnumero
Lasse Lindelöf 040-9008760

Ruotsin vahva repertuaari kaatoi
joukkueemme ja tulostauluun kirjattiin
lukemat 6-3.

Omien peliemme loputtua siirryimme
seuraamaan 17-vuotiaiden viimeisiä
otteluita. Hyviä yksittäisiä otteluita ja
pitkiä palloralleja, mutta heidänkin
kohtalonsa oli jäädä jumboiksi.

Tappioita nieleskeltiin muutamia
hetkiä, mutta pian suunnattiin katseet
jo tulevaisuuteen.

Kotimatkalle lähdettiin haikeina, tosin
uutta kokemusta ja harjoitteluintoa
uhkuen.

Jussi Palmén
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Kokouskutsu

Tapion Sulan vuosikokous pidetään maanantaina 19.11. kello 21.15 Esport Centerin
(Koivumankkaantie 3) kabinetissa.

Kokouksessa käsitellään
1) sääntömääräiset asiat
2) sääntöjen muuttaminen siten että kohta
"jäsenmaksu on maksettava tilivuoden aikana" poistetaan säännöistä.

Vakiovuoroja tarjolla maanantaisin

Esport Centerissä on maanantaisin vapaana vakiovuoroja seuran jäsenille klo
19:30-21:00. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteys seuran toimistoon.

Tapion Sulan pikkujoulut

Seuran pikkujoulut pidetään hotelli Meripuistossa perjantaina 14.12. klo 18:30.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta TSanomien seuraavassa numerossa.



Sulkapallon
joukkue SM-kisat

16.-18.11.2001
Campo Sportcenter,
Latukuja 2, Vantaa

Seuraa Tapion Sulan ja sulkapalloliiton Internet-sivuja.


