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hauskaa" 

 
 

Jane Iltanen 

 

Eemeli Valkonen sai kipinän sulkapalloon seurattuaan maajoukkueen nykyisen 
päävalmentajan Ville Långin hienoja otteita Lontoon olympialaisissa 2012. 
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Usein nuori saa kipinän lajivalintaansa televisioiduista 
huippukilpailuista. Näin kävi myös 17-vuotiaalle turkulaiselle 
sulkapalloilijalle, Eemeli Valkoselle. 

Lontoon vuoden 2012 olympialaisissa Ville Långin ensimmäisen 
kierroksen ottelun katsellut, tuolloin 8-vuotias Valkonen ihastui 
nopeatempoiseen lajiin, päätti kokeilla itse, ja samalla tiellä hän on 
edelleen. 

– Eniten on motivoinut se, että pelaaminen on todella hauskaa ja tässä 
viihtyy hyvin. Mulla on ollut alusta asti hyvä valmentaja ja kivoja 
kavereita mukana treeneissä, Valkonen kertoo. 

Sulkapalloseura Clearissa Jukka Rantasen valmennuksessa koko 
uransa harjoitellut Valkonen listaa hyvän kunnon suurimmaksi 
vahvuudekseen. Kärsivällisyyden ja varman peruspelin parantamiseksi 
on paiskittu runsaasti töitä, ja nyt harjoittelussa keskitytään 
kehittämään elokuun lopussa järjestettyjen alle 19-vuotiaiden SM-
kilpailujen esiin tuomia heikkouksia. 

– Erityisesti nyt kehitetään laakanostojen palautuksia ja verkkonostoja, 
jotka olivat SM-kisoissa häviöiden taustalla. 

Valkosen valmentaja on urheilijan kanssa samoilla linjoilla. 

¬– Eemelin vahvuutena ehdottomasti on harjoitettavuus, 
omistautuminen ja hyvä kunto. Lyöntivalikoima kehittyy tasaisesti koko 
ajan ahkeran harjoittelun ansiosta, Rantanen sanoo. 

 

Urheilulukiossa kolmatta vuottaan opiskeleva Valkonen on mukana 
seuransa Tehoryhmässä, jossa nuoria ohjataan kokonaisvaltaiseen 
harjoitteluun. Oikeanlaisen ravinnon ja riittävän levon ansiosta 
Valkonen jaksaa treeneissä toistaa samoja kuvioita satoja ja taas satoja 
kertoja. Sulkapallossa pitkät pallorallit käännetään varmuuden ja 
hyökkäyspaikkojen hyödyntämisen avulla. 

– Vaikka haluaisi saada vastustajan juoksemaan, niin jos on todella 
huono paikka, ei voi väkisin yrittää lyödä palloa toiseen kulmaan. 

– Se ei välttämättä ole järkevää, koska myös omien virheiden riski 
kasvaa, Valkonen korostaa kärsivällisyyden merkitystä. 



 
 

Jane Iltanen 

 

Eemeli Valkonen edustaa sulkapallossa kaarinalaista lajiin erikoistunutta Clear-seuraa. 

Alle 19-vuotiaiden SM-kisoissa Valkosen taival katkesi ensimmäisellä 
kierroksella niin kaksinpelissä, kuin nelinpelissäkin. 

– Kaksinpelissä hävisin ekalla kierroksella vastustajalle, joka pelasi 
hyvin. Se vähän tietysti harmitti, muttei sille voinut mitään. 

– Sitten nelinpelissä tuli vähän kovemmin pataan, muttei se oikein ole 
mun laji, vaan kaksinpeli miellyttää enemmän. 

Menneenä viikonloppuna Valkonen kilpaili Kaarinan kansallisissa 
kilpailuissa, ja edessä on FZ Forza Finnish Junior -kilpailut. 

– Jos kisat saadaan vaan koronasta huolimatta järjestettyä, niin 
lokakuussa¬ olisi isot kansainväliset kilpailut Espoossa. 

– Olen ajatellut jatkaa sulkapalloilua nyt niin kauan, kuin ajan puitteissa 
pystyy pelaamaan. 

 


