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Isät ja pojat sulkapallossa: Jäntit ja Lindelöfit 
kertovat

Kuvassa vasemmalta: Pontus ja Robin Jäntti, Lasse ja Tony Lindelöf

Pontus Jäntti
· Junioreiden Euroopan mestari 
· Kahdeksan SM-kultaa MK
· Yksi SM-kulta MN
· Edusti Suomea kahdesti olympiakisoissa 
· Korkein maailmanranking sijoitus: 18.

Pontus Jäntti aloitti sulkapallon kahdeksan vuotiaana isoveljeänsä seuraten. ”Klaus oli pelannut jo 
pari vuotta ja hänen perässään lähdimme veljeni Markuksen kanssa myös pelaamaan”, Jäntti 
muistelee. Se mikä sulkapallossa lopulta iski, on Jäntille hieman epäselvää: ”Jokuhan siinä kiehtoi. 
Olin ilmeisesti kohtuu lahjakas lajissa eli sen pelaaminen taisi olla minulle aika helppoa ja 
huomasin kehittyväni siinä.” ”Se vei nopeasti mukanaan”, Jäntti kuvailee.

Omaan aloitukseensa peilaten Pontus Jäntti pitää tärkeänä, että myös hänen lapsensa oppivat alusta 
lähtein lajin saloja, joiden avulla kehittyvät sulkapallossa ja innostus lisääntyy. ”Minulle on aina 
ollut pääasia, että lapset liikkuvat ja itse saavat sitten päättää millä tasolla mennään”, Jäntti 
muistuttaa.



Robin Jäntti voitti 11-luokan ikäluokkamestaruuden poikien nelinpelissä

Juniori Jäntti
Pontus Jäntin poika, Robin Jäntti (11 vuotta) voitti vuoden 2014 poikien nelinpeli 11-luokan 
ikäluokkamestaruuden ja sai kaksinpelissä ja sekanelinpelissä hopeaa. Hän aloitti sulkapallon 
isosiskojensa jalanjäljissä. ”Se tuli jotenkin todella luonnollisesti”, Pontus Jäntti pohtii. Jäntin 
mukaan tilanne on myös monimutkainen: ”Tämä oma tausta, koska tietää niin paljon lajista ja on 
itse ollut aikoinaan vaativa, ei ole ongelmaton kun lapset ovat lajissa mukana.”  ”Olen halunnut 
olla enemmän isä kuin valmentaja. En ole kuitenkaan pystynyt ihan kokonaan pitämään näppejä 
pois pelistä”, Pontus Jäntti arvioi. ”Välillä haluaisin olla enemmän mukana, mutta olen pyrkinyt 
pidättäytymään.” 

Robin treenaa sulkapalloa kolmesti viikossa ja sählyä hän pelaa kaksi kertaa viikossa. Isästään 
poiketen Robin pitää eniten nelinpelin pelaamisesta. Robinille on isän esimerkki toiminut 
kannustimena harrastuksessa. Pontus Jäntti on pyrkinyt olla ”sotkeutumatta” liikaa Robinin 
harrastukseen, mutta on kuitenkin mukana. ”Se on kiva asia, mutta kyllä se vähän paineitakin tuo”, 
nuorempi Jäntti pohtii. 

”Olen vaativa. Vaadin itseltäni ja läheisiltäni paljon”, Pontus Jäntti huomauttaa. Hän ei kuitenkaan 
puhu mitaleista vaan parhaansa yrittämisestä. "Kun pelataan, treenataan tai mennään kisoihin, 
yritetään parasta”, hän tähdentää. ”Menetän hermoni ainoastaan silloin, jos homma heitetään 
lekkeriksi” isä Jäntti virkkaa. 



Lasse Lindelöf
· Kaksi SM-kultaa MN
· Kolme SM-kultaa SN
· Kaksi SM-hopeaa MK
· Korkein maailmanranking sijoitus: 32

Lasse Lindelöf aloitti sulkapallon isänsä kautta. ”Isäni pelasi aikoinaan ja sitä kautta eksyin 
halleille”. Lindelöfin kilpailu-ura alkoi vastahakoisesti: ”Ei minua väkisin viety, mutta lähelle sitä”, 
Lindelöf nauraa ensimmäistä kisakokemustaan. Kisat menivätkin hyvin ja kimmoke lajiin kasvoi. 
”Hävisin pelin, mutta se kuitenkin noteerattiin, sillä oli ollut niin tiukka”, hän kuvailee. ”Itseni 
lisäksi muutkin olivat huomanneet, että minussa on potentiaalia, sillä pärjäsin ensimmäisissä 
kisoissani hyvin.” Kun Lindelöf huomasi, että lahjoja lajiin löytyy motivaatio lisääntyi. 

Tony Lindelöf voitti 13-luokan ikäluokkamestaruuden poikien nelinpelissä

Nuorempi Lindelöf
Lasse Lindelöfin poika, Tony Lindelöf (13 vuotta) on poikien nelinpelissä 13-luokan 
ikäluokkamestari vuosimallia 2014. Tonykin on aloittanut lajin isänsä jalanjäljissä. ”Olen yrittänyt 
isänä pitää pientä etäisyyttä. Tonyn ehdoilla on menty. Kun se haluaa, niin olen mukana ja kun se 
ei halua, niin en ole”, isä miettii. Tony ehti pitää sulkapallosta muutaman vuoden tauonkin, mutta 
kipinä lajiin iski jälleen. Vuonna 2012 Tony tuotiin takaisin Tapion Sulan hallille isänsä ryhmään. 
”Tony lähtikin kehittymään todella nopeasti, sillä oli taas täynnä intoa”, isä selvittää. Pian sen 
jälkeen Tony valittiin liitoryhmään. ”Se oli iso juttu Tonylle, hän ottaa tosissaan tämän 
pelaamisen”, Lindelöf kertoo.



Kuten Robinillekin on myös Tonylle isän esimerkki toiminut kannustimena. Isän mukana olo 
merkitsee myös paljon. Alkuaikoina isä ja poika kävivät tekemässä kahdestaan treenien jälkeisiä 
harjoituksia, ajan salliessa. Nykyään heillä on kerran viikossa treenit yhdessä. Kaksinpeliä 
mieluummin pelaava Tony treenaa sulkapalloa viisi kertaa viikossa. Sulkapallo vie suurimman osan 
ajasta, mutta arkeen kuuluu myös kavereiden kanssa pihapelit.

Pontus Jäntti ja Lasse Lindelöf voittivat Suomen mestaruuden yhdessä miesten nelinpelissä vuonna 
1987



Isän tausta sekä hyöty että pulma
Pontus Jäntin sekä Lasse Lindelöfin puheista selvisi, että tilanne ei ole pelkästään ihanteellinen. 
Vaikka pojille on etua siitä, että takana seisoo isä, joka tietää lajista hyvinkin paljon, on tilanne 
myös ongelmallinen. ”Kun on itse nähnyt ja kokenut mitä huippu-urheilu on ja miten julmaa peliä 
se on, ei ole varma toivooko pojalleen samaa”, Lindelöf pohtii naureskellen. Samoihin ajatuksiin 
yhtyy myös Jäntti. ”Mutta kun miettii mitä tämä laji antoi minulle ja mitä se antaa Tonylle, on 
halunnut antaa vain jatkaa”, Lindelöf vakavoituu.

Teksti: Sara Anttila
Palkintopalli kuvat: Mika Blümchen

KouSS:n ensimmäinen Suomen mestari 

 
Iiro Nokkala voitti alle 17-vuotiaiden Suomen mestaruuden poikien kaksinpelissä

Iiro Nokkala on vuonna 1997 syntynyt kouvolalainen KouSS:n pelaaja ja seuran ensimmäinen 
Suomen mestari. Vuoden 2014 alle 17-vuotiaiden Suomen mestaruudet Nokkala nappasi poikien 
kaksinpelistä, nelinpelistä ja sekanelinpelistä. Alle 17-vuotiaden Suomen mestaruus-kisat pelattiin 
tänä vuonna ensimmäistä kertaa nimikkeellä Suomen mestaruus-kisat. Aiemmin ottelut on käyty 
nimikkeellä alle 17-vuotiaiden ikäluokka mestaruudet.

Isän mukana hallille
Iiron isä, Hannu Nokkala on ollut sulkapallossa mukana 25 vuoden ajan. Alussa hän harrasti lajia 
vain kuntoilun takia, mutta muutaman vuoden jälkeen hänet houkuteltiin mukaan 
valmennustoimintaan. Nykyään suurin osa ajasta kuluu Hannu Nokkalalla kisamatkoilla ja harkkoja
vetäen. Iiro pyöri halleilla ja alle kaksi vuotiaana, mutta viisi vuotiaana sulkapallo harkat alkoivat 
kiinnostamaan ja siitä se lähti. ”Lajin nopeus ja monipuolisuus sai kiinnostumaan lajista”, Iiro 
Nokkala kuvailee. 



Iiron lopullinen kipinä lajiin syntyi hänen ollessa U11 pelaajana ikäluokka kisoissa, joista tuliaisina 
tuli kaksi pronssia. Nykyään Iiro treenaa noin kuusi kertaa viikossa, jonka lisäksi hänellä on myös 
kolmesti viikossa pesäpallo treenit. Iiro on saavuttanut sulkapallon lisäksi menestystä myös 
pesäpallosta; B-pojat SM-hopea ja C-pojat SM-pronssia vuonna 2013. Hannu Nokkala on Iiron 
peleissä mukana pääasiassa junnukisoissa, koska Iiron pikkusisko Noora pelaa 13-luokassa. ”Matka
päiviä tulee vuodessa paljon”, Hannu Nokkala toteaa. 

Kilometrejä ja tunteja kertyy sulkapallosta
”On iso ero mistäpäin Suomea olet kotoisin, melkein kaikki valmennus keskittynyt kehä kolmosen 
sisäpuolelle, samoin suurin osa kisoista”, Nokkala pahoittelee. Hänen mukaansa kisoista ei lähdetä 
kesken päivää käymään kotona vaan hallilla ollaan 12 tuntia. ”Välillä kisoihin tarvitsee lähteä jo 
perjantaina, mikä nostaa kustannuksia huomattavasti”, Nokkala lisää. ”Nykyään kisoissa ei enää 
katsota mistä olet tulossa vaan pelit ovat usein heti klo 9.00 alkavalla kierroksella ja tällöin lähtö 
on kotoa jo klo 6.00”, hän harmittelee. Nokkala hämmästelee, että useampana vuonna pohjoisin 
junnueliitti on ollut Campossa. ”Isona apuna ovat tässä olleet Iiron sekanelinparien Linnean ja 
Elinan sekä poikien nelinpeliparin huoltajat, joiden luona Iiro on voinut majoittua”, Nokkala 
kiittää.

Iiro Nokkala ja Teemu Tuuri voittivat poikien nelinpelistä SM-kultaa

Aktiivinen seura on mahdollistanut paljon: ”Ilman seuran vahvaa tukea ei olisi mitään 
mahdollisuutta Iiron pelata tällä tasolla”, Hannu Nokkala ylistää. Iiro käy viikolla myös 
Vantaalaisen sulkapalloseuran ÖIF:n treeneissä. ”Käynnit vaativat paljon aikaa tukijoukoilta”. 
”Kapulle ja ÖIF:lle iso kiitos mahdollisuudesta käydä heidän harkoissa”, Hannu kiittelee.



KouSS koostui aluksi kaveriporukasta
Kouvolan Sulkapalloseura on perustettu elokuussa vuonna 1978. Seura koostui aluksi 
kaveriporukasta, joka kävi keskenään puistossa pelaamassa, mutta 90-luvulla seura oli paisunut jo 
yli 160 henkilöä suureksi. Nykyään seurassa on jäseniä noin 80-100. Alkuperäisistä perustajistakin 
vielä yksi käy viikoittain pelaamassa. ”KouSS:n suurin voimanaponnistus on kansalliset HELMI-
kisat, jotka ovat todella suuret kisat lajissaan”, kertoo seuran juniorivastaava, valmentaja Hannu 
Nokkala. Hän myös vaikuttaa johtokunnan jäsenenä. ”Tänä vuonna kisoissa oli yli 160 pelaajaa ja 
300 matsia, joka on paljon meidän hallikapasiteetille, mutta hyvä ja aktiivinen seuran aikuisväestö 
mahdollistaa kisojen laadun”, Nokkala huomauttaa.

Juniorivalmennus seurassa on aloitettu vuonna 1992, valmentajia seurassa on neljä. 
Juniorivalmennusta on tarjolla kaksi kertaa viikossa kaikille halukkaille. Sen lisäksi junioreille on 
neljä pelivuoroa viikossa aikuisten seassa. 

KouSS tekee yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa kuten King-Sulan. He myös järjestävät 
yhdessä Wilsun kanssa perinteisen alueen kesäleirin Lappeenrannassa. ”Olemme myös KymLin:n 
(Kymenlaakson Liikunta) jäsen, jonka runsasta koulutusohjelmaa voimme hyödyntää”, Hannu 
Nokkala kertoo. KouSS on tehnyt myös yhteistyötä sulkapallon ulkopuolella: ”Olemme käyneet 
myös vetämässä paikallisille muille urheiluseuroille sulkapalloa esimerkiksi KPL:n superpesis 
joukkueelle sekä Kouvojen junnuille”, Nokkala täydentää.

Kolmoisvoittaja Iiro Nokkala sai SM-kultaa myös sekanelinpelistä parinaan Elina Niiranen

Iiro alle 17-vuotiaiden EM-kisoissa
Iiro on haastattelu hetkellä lähdössä alle 17-vuotiaiden EM-kisoihin Turkin Ankaraan. Iiro on 
hyvällä mielellä matkaamassa: ”EM -fiilikset korkealla, hyviä pelejä tiedossa”. Iiro pelaa sekä 
joukkuekilpailussa että yksilökilpailussa ja kaikissa mahdollisissa pelimuodoissa.

Teksti: Sara Anttila
Kuvat: Mika Blümchen
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