
UUDET TÄHDET SYNTYVÄT
JÄLLEEN TAMPEREELLA

35. KANSAINVÄLINEN TENNISTURNAUS

TAMPEREEN TENNISKESKUS

LA 16.7. – SU 24.7.

TAMPERE OPEN 2016

Pääyhteistyökumppani

ILMOITUSLIITE



TAMPEREOPEN 3    2  TAMPEREOPEN   

PÄÄKIRJOITUS PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANILTA

Tennis on hieno peli. Ei vain siksi, et-
tä se on vanha peli joka on pitänyt 
säännöt ja tietyt perinteet samoina 
todella pitkään.

Hienoa on se, että vaikka uusia lyön-
tejä ei millään keksitäkään, niin van-
hat – välillä tehottomiksi tuomitut 
lyönnit tekevät nyt selvästi paluuta.
Tämän me olemme saaneet nähdä 
tämän vuoden Ranskan avoimissa, 
kun pysäytyslyönti eli stoppari on 
tehnyt vahvan paluun. Sana pysäy-
tyslyönti antaa helposti mielikuvan 
puolustautumisesta. Lyönti ei ole 
helppo, sillä usein pallo pitää lyödä 
kenttäalueen sisäpuolelta kevyellä 
kosketuksella niin sanotusti nousus-
ta, eli ennen pallon lakipistettä pom-
pun jälkeen.

Tänä vuonna Ranskan avointen toi-
sella viikolla tehdyn tilaston mukaan 
joka seitsemännessä pisteessä lyö-
tiin stoppari. 67% näistä pisteistä 
päättyi stopparin lyöjän voittoon. 

Ihmisillä on erilaisia kesään liittyviä 
mielleyhtymiä: kesä ja kärpäset, ke-
sä ja mökki, kesä ja mansikat ja niin 
edelleen. Itselleni ja monelle muulle 
erottamaton yhdistelmä on kesä ja 
tennis. Tennis on niin pelaajana kuin 
katsojanakin parhaimmillaan kesäi-
sissä olosuhteissa hyvin hoidetuilla 
massakentillä mukavassa seurassa. 
Juuri tällaiset olosuhteet tarjoaa tä-
nä kesänä jo 35. kerran järjestettävä 
Aamulehti Tampere Open. Tapahtu-
ma kerää kentille vuosittain lupaavia 
tulevaisuuden tennistähtiä. Katso-
mosta löytyy paljon meitä jo pitkään 
tennistä seuranneita, mutta ensiker-
talaistenkin kannattaa tulla paikalle. 
Tennis on yksi niistä urheilulajeista, 
jotka ovat paikan päällä seurattuna 
monin verroin mielekkäämpiä kuin 
ruudun välityksellä katsottuna.
 
Viime kesän turnauksessa katso-
jia innosti Jarkko Niemisen lisäksi 
nuoren, tamperelaislähtöisen Patrik 
Niklas-Salmisen hyvät esitykset. Nyt 
Jarkon lopetettua kunniakkaan uran-

STOPPARI
sa suomalaiset tietysti toivovat, että 
laji saisi uuden johtotähden. Onko 
loukkaantumisista toipuva Patrik tai 
kenties  joku muu lupaus sellainen? 
Siitä saadaan osviittaa kesän Aamu-
lehti Tampere Openissa.
 
Aamulehti on ollut jo pitkään turna-
uksen pääyhteistyökumppani. Vah-
vat elämykset, laadukkaat järjestelyt 
ja voimakas yhteisöllisyys ovat ta-
pahtumalle leimallisia asioita, jotka 
toivottavasti  yhdistyvät myös omis-
sa tuotteissamme ja palveluissamme. 

Tervetuloa, katsomossa nähdään!

Lassi Välimäki
myyntijohtaja
Alma Regions
Aamulehti

Stoppari onkin siis oikein tehtynä 
ja oikeissa olosuhteissa hyvin teho-
kas hyökkäyslyönti.

Tampereen turnaus on aina pelattu 
massalla ja Ranskan avoimetkin koh-
ta yhdeksänkymmenen vuoden ajan 
(siellä oli aluksi ruohokentät). Juuri 
massalla stoppari toimiikin parhai-
ten. Historian saatossa täällä Tam-
pereella on siis nähty varmasti pal-
jon stoppareita ja joku saattaa jopa 
muistaa Luca Bottazzin, joka voit-
ti historian kolmannen turnauksen. 
Hänen stopparinsa olivat jäätäviä.
Tänä kesänä nähdään, onko Aamu-
lehti Tampere Open ajan virrassa 
mukana. Tekevätkö stopparit näyt-
tävän paluun täälläkin?

Tervetuloa nauttimaan hyvästä ten-
niksestä ja tarkastamaan tilanne 
paikan päälle.

Veli Paloheimo

TAMPERE OPEN TURNAUSLEHTI 2016

Julkaisija:  Tampere Open
Painopaikka: Alma Manu Oy
Päätoimittaja: Katriina Saarinen
Toimitus:  Tampere Open Oy
Kirjoitukset 
ja kuvat: Katriina Saarinen ellei toisin mainita
Taitto:  Markkinointiosakeyhtiö i2

Tarkemmat turnaustiedot ja
aikataulut löydät osoitteesta:

www.tampereopen.fi

KESÄ JA TENNIS!

Luota aina merkkihuoltoon.
010 569 8080, veho.fi/varaus veho.fi
Puhelun hinta 010-alkuisiin numeroihin: kotimaan kiinteän-
verkon lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min  (sis. 
alv 24 %), matka- puhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 
17,17 snt/min (sis. alv 24 %). 

Mercedes-Benz myynti 
010 569 3100

VEHO TAMPERE
Taninkatu 11 
33400 TAMPERE
Aukioloajat
Ma–pe 8–18, la 10–15

Kotimainen A-sarja  
on nyt kesäkunnossa.
Nyt suosittuun, Uudessakaupungissa 
valmistettuun Mercedes-Benz A-sarjaan 
erityisedulla kattava Summer Pack hin-
taan 499 €. Lisäksi Premium Business 
-vakio varustelu sisältää mm. kevyt-
metallivanteet, peruutuskameran,  
LED High Performance ajovalot ja  
Thermotronic ilmastointi automatiikan. 
Tervetuloa tutustumaan. 

www.mercedes-benz.fi

*Rahoituslaskelma esimerkki: Mercedes-Benz A 180 Premium Business hinta toimituskuluineen sis. Summer 
Pack yht. 32 174,30 €, käsiraha 7 078,35 €, laina-aika 60 kk, perustamismaksu 165 €, kuukausierä 349 €/kk, 

luoton määrä 25 260,96 €. Viimeinen suurempi erä 6 711,23 €. Kuukausierä sisältää koron 1,9 % sekä 8,50 € 
käsittelykulut. Luottokustannukset yhteensä 2 206,28 €, todellinen vuosikorko 2,8 %. Luottohinta  

34 381,58 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa Santander  
Consumer Finance Oy, Hermannin Rantatie 10, 00580 Helsinki. Kuvan auto lisävarustein.

Summer Pack  

499 €
(panoraamakattoluukku  

& Apple CarPlay)

Kuukausierä esim.  

349 €/kk*
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Decens Oy   •   www.decens.�   •   Puh. +358 20 709 9300   •   Info: decens@decens.�
Tampere   •   Espoo   •   Jyväskylä   •   Oulu   •   Vaasa

Tietotekniikka-
palveluiden
supermiehet

Palvelualtis yhteistyökumppani
turvaamaan IT-ympäristösi,

jotta voit keskittyä olennaiseen.

www.intersport.fi

22,90

19,90

Tretorn Series
tennispallot

Wilson
Australian Open 
tennispallot

Head 
Graphene 
Speed MP
Aktiiviharrastajan
tennismaila, 
paino 300 gr. 
Kahvakoot 2,3,4

Wilson 
Stream
Harrastajan 
tennismaila, 
paino 277 gr. 
Kahvakoot 2 ja 3

(239,-)

99,90
(200,-)

89,90
3 tuubia

yhteishintaan!

3 tuubia

yhteishintaan!

KOSKIKESKUS TAMPERE
Hatanpään Valtatie 1, 33100 Tampere • P. 075 755 6600
Palvelemme ma-pe 10-20, la 10-18, su 12-17
075755-alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat lankaliittymästä pvm + 5,57 snt/min. 
ja matkapuhelimesta mpm + 13,64 snt/min. (sis.alv 24%)

Intersport Koskikeskuksesta 
tällä kupongilla 20.6.2016 asti

Nike, Asics, Adidas 

TENNISKENGÄT -20%

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin 
tavaraa riittää tai 20.6 asti

Huom! Myös 
tarjoushinnoista

Tennisvälineet tarjoushintaan
Intersport  Koskikeskuksesta

PELISSÄ MUKANA

Tampere Openissa 
katsomossa

- Tarkoitus olisi taas lähteä Tam-
pereelle katsomaan matseja. Sin-
ne kannattaisi muidenkin suunna-
ta, myös niiden, jotka eivät vielä 
ole tenniksen ystäviä, Perälä mai-
nostaa.

- Tampere Open on hyvä turnaus 
ja mukava tapahtuma. Siellä pää-
see kivasti sisälle tenniksen hieno-
uteen, sillä massakenttäotteluita on 
helpompi seurata pelin alhaisem-
man temmon sekä pallon jälkien 
kautta. Lisäksi pelipaikka on lähellä 
keskustaa, ja ainakin omalla koh-
dallani säätkin ovat suosineet niinä 
kertoina, kun olen paikalla patsas-
tellut, hän lisää.

Perälän omiksi suosikeiksi turna-
uksessa ovat nousseet suomalais-
pelaajat, mikä ei tietenkään ole iso 
yllätys. Hän sanoo Jarkko Niemisen 
sekä Kontisen veljesten Henrin ja 
Micken otteluiden olleen mieleisim-
mät seurata. Niemisen hän nimeää 
lisäksi suosikkiurheilijakseen.

- Ei ole mikään papin aamiainen 
kulkea yli kymmenen vuotta yksin 
suurimman osan vuodesta kisoissa 
sekä pysyä yhdessä maailman eni-
ten harrastetuimmista ja vaikeim-
mista yksilölajeista huipulla. Suu-
rimman osan ajasta Jarkko oli vielä 
top50 -pelaaja ja parhaimmillaan 
ATP-listan sijalla 13.

Tampereen otteluista Perälälle on 
jäänyt mieleen erityisesti toissa ke-
sän finaali. Siinä Nieminen hävisi 
niukasti belgialaiselle David Gof-
finille.

- Harmittelin sitä Jarkon häviötä sil-
loin todella paljon. Nyt jälkikäteen 
on ollut hienoa seurata miten Tam-
pereella pelannut mies (Goffin) on 
tällä hetkellä aivan terävämmällä 

Radio SuomiPopin Aamulypsystä tuttu Juha ”Peris” Perälä on myös  
innokas tennismies. Wilsonin mailoilla ykkössyöttöjään tykittävä  
radiopersoona on useana vuonna käynyt seuraamassa Tampere  
Openin otteluja Tenniskeskuksen kentillä. Miehen aikomus on  
olla paikalla katsomossa myös tämän kesän turnauksessa.

TENNIS KUULUU 
RADIOPERSOONA 
JUHA PERÄLÄN 
INTOHIMOIHIN

Teksti Katriina Saarinen
Kuvat Juha Perälä

huipulla pieksemässä kovia nimiä, 
Peris innostuu.

Oma tennisinnostus lähti 
näytösottelusta

Perälän, 34, oma tennisura alkoi 
vasta myöhemmällä iällä. Lukio-
laisena hän kävi jo joitain kertoja 
kentällä, mutta tosissaan tenniskär-
pänen iski vuonna 2011. Silloin hän 
sai kollegansa Jaajo Linnonmaan 
kanssa kutsun Suomen ja Puolan 
väliseen Davis Cupin näytösotte-
luun.

- Innostuin ihan tosissani pelaa-
maan tennistä. Nykyään pelaan 
parhaimmillaan seitsemän kertaa 
viikossa, mutta keskimäärin kentäl-
lä tulee käytyä pari-kolme kertaa 
viikossa, Perälä selvittää harjoitus-
tahtiaan.

- Pelaan luonnollisesti aina rahas-
ta, joten kehityskaari oli alkuun 
suhteellisen loiva. Viime vuonna 
otin ensimmäistä kertaa valmen-
nustunteja Jari Hedmanilta, ja nii-
den avulla pelitasoni lähti nopeaan 
nousuun.

Tenniksessä Perälää viehättää moni 
asia. Laji on hänen mielestään erit-
täin hyvä treenimuoto, ja tennis on 
kivaa sekä kunto kohenee. Lisäksi 
hän sanoo pelaamisen koukuttavan 
nopeasti.

- Jos pelaat tänään huonosti, ha-
luat nopeasti uudelleen kentälle, 
jotta saat homman käännettyä. 
Toisaalta taas mikäli pelaat upe-
aa tennistä, haluat myös pian uu-
destaan kentälle, koska fiilishän on 
hieno, kun peli kulkee. 

- Tennis sopii lajina minulle erin-
omaisesti, koska hermojeni hallin-
ta on kovalla tasolla. Shakkitaitoni 
sopivat myös tennikseen kuin puo-
lukka hilloon. Kaveri pitää osata lii-

kutella pois laudalta.

Kovaa sisäkenttää lempialusta-
naan pitävä Perälä mainostaa 
ykkössyöttönsä lähtevän par- 
haimmillaan noin 180km/h, mutta 
ei puhu tarkkuudesta mitään. Kak-
kossyötön hän sanoo olevan lähin-
nä ”lehmän pieru”.

- Valmentajani Jari Hedman on sa-
nonut minulla olevan nadalmainen 
lassokämmen, mutta ehkä pelini 
muistuttaa eniten Taikuri-lempini-
mellä tunnetun Fabrice Santoron 
otteita. Pystyn nimittäin maagisilla 
lobeillani sekä täysin tyhjästä kehi-
tetyillä ohituksilla yllättämään vas-
tustajani jokaisessa ottelussa, Peris 
miettii vahvuuksiaan ykkössyötön 
ohella.

Vedonlyönti veressä

Radiotöidensä ohella Perälä on 
tunnettu myös kovana vedonlyö-
jänä. Omat tennismatsit ovat aina 
vetopelejä, mutta hän lyö päivittäin 
vetoa ammattilaistenkin peleistä. 
Hän sanoo tenniksen olevan yksi 
mukavimmista vedonlyöntilajeis-
ta. Rahaa on sekä tullut et-
tä mennyt.

- Livevetoja en niin 
kauheasti enää har-
rasta, sillä aikoinaan 
Lopez ja Bennete-
au veivät minulta 
puolessa tunnissa 
yli 4500 euroa, kos-
ka pelasin syötön-
murtoja US Openis-
sa. Molemmat olivat 
tunnettuja kovista yk-
kössyötöistään. Välillä 
oli hurjaa katsoa, kun 
satoja euroja suli nel-
jän peräkkäisen ässän 
muodossa.

- Voittojakin on tullut. 

Suurinta summaa en muista, mut-
ta isoin kerroin oli reilu 20, kun Ve-
sely voitti Monacon ensimmäisellä 
kierroksella väsyneen Djokovicin. 
Se voitto oli haisteltavissa, koska 
Djokolla oli takanaan kuumat ja 
puuduttaneet Indian Wellsin se-
kä Miamin turnaukset ja ottelu oli 
hänelle vielä kauden ensimmäinen 
massapeli.

Oman tennisuransa kohokohdaksi 
ja parhaaksi muistoksi Perälä nä-
kee ainakin toistaiseksi Kaliforni-
assa Supertähdet –ohjelman kuva-
usten yhteydessä pelatun ottelun. 
Siinä hän pääsi pelaamaan nelin-
peliä Jarkko Niemisen parina Tee-
mu Selännettä ja Kalle Palanderia 
vastaan. 

- Siinä oli pieni maalaispoika aika 
miehisessä paikassa. Hävisimme 
Jarkon kanssa erin 1-2. Mokasin kol-
mannen erän lopussa syöttöni, kun 
aamuaurinko paistoi pahasti suo-
raan silmiin. Maalaispoikana olin 
tietysti ainoa, jolla ei ollut lippistä 
tai laseja päässä, Perälä harmitte-
lee pilke silmäkulmassa.

L I P U T  M Y Y N N I S S Ä  N Y TJARKKO NIEMISEN SALIBANDYAVAUS
CLASSIC-LASB / TAMPERE AREENA / KE 21.9. KLO 18.30 lippupalvelu

0600 10 800             
1,98  / min. + pvm.

Ticketmaster.fi
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Koko perheen elinikäinen harrastus
Kärkkäisen mielestä tennis on mainio laji koko per-
heelle. Erin-vaimo on käynyt kentällä tosin vain muu-
tamia kertoja, mutta heidän kaikki kolme tytärtään 
ovat pelanneet.

- Kaikki tytöt ovat harrastaneet tennistä pienestä asti 
ja hiukan myös kilpailleet. Khloe, joka on nuorimmai-
semme, on innostunut kaikkein eniten kilpailemisesta. 
Hän täyttää kohta 11 vuotta ja on käynyt turnauksissa 
jo useamman vuoden ajan.

- Itse pelaan edelleen sarjaotteluita. Tänä talvena saa-
vutimme 45-vuotiaissa SM-hopeaa. Ensi vuonna kir-
kastamme sen kullaksi. Voittamisesta pidän edelleen, 
Kärkkäinen miettii.

HAASTATTELUSSA

Vaimo löytyi tenniksen kautta
- Tenniksen ansiosta pääsin aikanaan stipendiaatiksi 
yliopistoon Kaliforniaan. Sain siis lajin avulla opiske-
lupaikan, ja samalta reissulta löytyi myös Erin-vaimo, 
Kärkkäinen kertoo.

Tampere Open on tullut Karille vuosien varrella tu-
tuksi, vaikka hän välillä asuikin ulkomailla. Hän on 
toiminut turnauksessa nuorempana linjatuomarina ja 
80-luvun puolivälissä osallistui myös kilpailun karsin-
taturnaukseen.

- Silloin ottelut pelattiin vielä Pyynikillä. Taisin parina 
vuonna olla karsinnoissa mukana. Vastustajat olivat 
kovia, joten suurta menestystä ei tullut. Pelit olivat 
tietysti hienoja kokemuksia, Kärkkäinen naurahtaa.

Yhteistyökumppaniksi turnaukselle
Kärkkäinen kokee saaneensa lajilta paljon. Kotikaupun-
gissa järjestettävä turnaus on hänestä hieno tapah-
tuma, minkä takia hän näkee luonnollisena, että oma 
yritys on mukana turnauksen yhteistyökumppanina.

- Aina olen miettinyt, että jos vain jonain päivänä mi-
nulla on oma firma, niin haluan lähteä mukaan. Nyt 
niin sitten tapahtui.

Kun työpaikalla aloitettiin yt-neuvottelut helmikuussa 
2016, Kari päätti perustaa oman yrityksen jatkamaan 
tiiminsä työtä. Näin syntyi ReteeSoft. Yritys tuottaa 
mobiilisovelluksia, ja suurin asiakas on maailman johta-
viin operaattoreihin kuuluva Orange (France Telecom).

- Orange halusi jatkaa meidän kanssamme. Yhteis-
työmme oli kestänyt jo vuosikausia, ja asiakas oli tyy-
tyväinen siihen. Vastaamme mobiilitelevisiosovelluk-
sen käytännön toteutuksesta asiakkaalle. Sovelluksella 
on Ranskassa miljoonia käyttäjiä, toimitusjohtajana 
työskentelevä Kärkkäinen selvittää.

ReteeSoftissa työskentelee Kärkkäisen lisäksi yhdek-
sän työntekijää. Samat tekijät ovat olleet mukana jo 
pitkään. Työ on teknisesti vaativaa. Päivityksiä teh-
dään jatkuvasti, kun käyttäjille halutaan tarjota uusia 
ominaisuuksia ja palveluja. 

 

TENNIS ON ANTANUT  
KARI KÄRKKÄISELLE 
PALJON
Tamperelainen Kari Kärkkäinen tutustui tennikseen isänsä jalanjäljissä alle 10-vuotiaana.  
Juniorina hän saavutti parhaimmillaan kaksinpelissä SM-pronssia ja kuului lisäksi juniorei-
den maajoukkueeseen sekä Tampereen Tennisseuran liigamiehistöön. Tennis antoi Kärkkäi-
selle kuitenkin vieläkin enemmän, ja nyt on aika antaa takaisin.

Teksti ja kuva Katriina Saarinen

Kari ja Khloe Kärkkäinen viihtyvät tenniskentällä

ReteeSoft

Mikä: 
Aputoiminimi ja mark-
kinointinimi minkä alla 
BigHill Companies Oy  
harjoittaa ohjelmisto- 
liiketoimintaansa.

Mitä: 
Suunnittelee ja kehittää 
vaativia ohjelmistoratkai-
suja mobiililaitteisiin.

Perustettu: 
huhtikuussa 2016

Henkilöstö: 
10

Liikevaihto: 
tänä vuonna 0,8 M€,  
2017 tavoite yli 1,0 M€

Internetsivut: 

www.reteesoft.com

ReteeSoft
SOFTWARE WITH ATTITUDE.

VARAA KAUSIKORTTISI NYT!
lippupalvelu

0600 10 800             
1,98  / min. + pvm.

Ticketmaster.fi
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Perfection is never easy
(But after more than 160 years you get the hang of it)

20 PÄIVÄN   
GOGO-SPRINTTI

VIELÄ EHDIT! Treenaa GoGolla ilman sitoutumista 

VAIN NETISTÄ 30.6. SAAKKA: GOGO.FI

20,16 €
KAIKKI SALIT,
KAIKKI LAJIT

Ikäraja 15 vuotta. 1/asiakas.

  VALITSE
KOTIMAINEN

SAAT KAIKEN TÄMÄN  
JA PALJON MUUTA!

3 
TÄYDEN PALVELUN  

LIIKUNTAKESKUSTA

7 
GOGO  

EXPRESSIÄ

0 € 
PYSÄKÖINTI & 
LASTENHOITO

260 h 
OHJATTUA RYHMÄ- 

LIIKUNTAA VIIKOSSA

ILMASTOIDUT,  
AVARAT KUNTOSALIT

Sekä paljon kesätapahtumia,  
ulkotunteja ja kursseja.  

 
Katso kaikki:

GOGO.FI/TAPAHTUMAT

SYYSKAUSI 2016 ALKAA!

TUTUSTU TARJONTAAMME 
JA ILMOITTAUDU MUKAAN:

 www.tampereentennisseura.fi

TENNISKOULU 8-18 v.
Tenniskoulu on tarkoitettu 
kaikille lapsille ja nuorille. 
Viikolla 36 aloittavat harjoitusryhmät 
rakennetaan iän ja pelitason mukaan.

AIKUISTEN VALMENNUS
Sisäkauden parhaat harjoitusajat varataan nyt!

HIPPOTENNIS

HIPPO TENAVATENNIS  
Tennis tutuksi iloisissa 

lapsi-vanhempi ryhmissä.
v. 2012-2014 syntyneet

HIPPO MINITENNIS
Hauskaa ja laadukasta 

toimintaa minitenniskentillä
2009-2011 syntyneet

2-7 -vuotiaille
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MEIDÄN TERASSILLA 
JUOMAT OVAT KYLMIÄ  

JA ILLAT KUUMIA!

JA KUN ILTA 
TAITTUU YÖKSI, 

SUUNTAA  
TANSSIASKEL 

ILONAAN!

VERKATEHTAANKATU 2 
Bistro & Päätyterassi : Ti -To 16-23 , Pe 16-24 , La 14-24, Su 12-18 (Lazy Sunday Brunch)  

Bar & Kesäterassi: Ti -To 16-24 , Pe 15-02 , La 13-02 
VERKATEHTAANKATU 3 

TI-TO 22-04, PE-LA 21-04 • K24

Syksyllä 2014 valmistuneessa 
viimeisimmässä laajennukses-
sa saatiin käyttöön uusi kunto-
sali, sulkapallokenttiä sekä lisää 
pukuhuone- ja toimistotiloja. Li-
säksi kenttä yhdeksän hallin van-
halla puolella muutettiin sulkapal-
lokäytöstä takaisin tenniskentäksi. 

- Laajennus onnistui ihan nappiin. 
Nyt sulatellaan velkataakkaa ja 
mietitään sen jälkeen jatkosuun-
nitelmia. Rakennusoikeutta on jäl-
jellä vielä noin kymmenen tuhatta 
neliötä. Vielä ei ole tehty päätöksiä 
mahdollisten lisälaajennusten suh-
teen, kertoo Tampereen Tenniskes-
kus Oy:n toimitusjohtaja Petri Hie-
tala.

TAMPEREEN TENNISKESKUS  
ON NYKYÄÄN MODERNI 
MONEN LAJIN LIIKUNTAPAIKKA

Tampereen Tenniskeskus valmistui vuonna 1979 innokkai-
den ihmisten työn tuloksena palvelemaan tamperelaisia 
tennispelaajia. Kolmen laajennuksen jälkeen neljän kentän 
tennishallista on muotoutunut monipuolinen urheilukeskus. Petri Hietala

Teksti Katriina Saarinen

- Viimeisen vuoden aikana hallissa 
on saneerattu saniteettitiloja. Ha-
luamme pitää paikat siistinä sekä 
hinnat mahdollisimman käyttäjäys-
tävällisinä jatkossakin, hän lisää.

Tenniskeskuksella käy viikkotasolla 
tuhansia harrastajia eri lajien pa-
rissa. Uusittu kuntosali on tuonut 
myös täysin uutta asiakaskuntaa.

- Talviaikaan parkkipaikat alkavat 
olla parhaaseen aikaan täynnä. Sii-
tä jo näkee, että kävijämäärät ovat 
nousseet.

HAASTATTELUSSA

Tammerkosken kupeessa Koskikeskuksessa 
urheilijoita palvelee lääkärikeskus Dextra Koskik-
linikka. Dextran palveluihin luottavat parikym-
mentä SM-tason joukkuetta ja lisäksi myös 
runsas joukko junioriseuroja.  - Olemme hio-
neet palveluketjumme nopeaksi ja joustavaksi. 
Tarvittaessa urheilijalle järjestetään ohituskaista 
tutkimuksiin ja hoitoon, kertoo Sporttiklinikan 
vastuusairaanhoitaja Marja-Leena Lehtonen. 
- Meillä on kokemusta, lajituntemusta ja erin-
omaiset asiantuntijat. Myös tenniksen pelaa-
jien kanssa olemme tehneet yhteistyötä mm. 
järjestäen ennaltaehkäisyyn liittyviä koulutuksia 
yhdessä kumppanimme UKK-instituutin kanssa 
sekä järjestäneet asiantuntijaluentoja sekä kou-
lutusta erilaisista tennispelaajien vaivoista myös 
valmentajille ja vanhemmille, Lehtonen tiivistää.

Erikoislääkäritasoinen päivystys 

- Olemme hioneet tapaturmien hoitopol-
kumme huippuun ja olemme siihen todella 
tyytyväisiä. Pystymme vastaamaan asiakkaan 
tarpeeseen nopeasti ja tarvittavat tutkimuk-
set ja toimenpiteet, jopa leikkausta vaativat 
tapaturmat hoituvat omassa sairaalassamme 

nopeasti ja varmalla ammattitaidolla. Lisäksi 
päivystämme myös viikonloppuisin, Leh-
tonen kehaisee.

Case Eemeli Salin

Salinilla on, mitä hehkuttaa; kauden voitto Clas-
sicin riveissä, huikeasti pelattu Superfi naali sekä 
kauden parhaan pelaajan titteli. Matkan varrelle 
on kuitenkin mahtunut yhtä jos toista. Keväällä 
2016 Tampereen Classicin pelaaja Eemeli Salin 
teloi jalkansa pelitilanteessa. Salin soitti joukku-
een omalle sairaanhoitajalle Marja-Leena Lehto-
selle Dextra Koskiklinikalle ja pian järjestyivätkin 
sekä lääkärin aika että kuvaukset. Lääkäriltä Salin 
kuuli kivun syyn: sääriluun päästä oli irronnut 
pieni murtumahippu. Peliluvan mies sai kivun 
sallimissa rajoissa. Aluksi kipu oli niin kova, että 
jo pelkkä astuminen arvelutti. Kipulääkkeet 
auttoivat mutta ennen kaikkea itse peli on paras 
kivun lievittäjä: - Pelatessa ei kipua huomaa, pe-
lin jälkeen kylläkin, Salin toteaa. - Olen tosi tyy-
tyväinen, että minulla ja joukkueella on tällainen 
mahdollisuus hoitoon. Olen päässyt aina todella 
nopeasti lääkäriin ja saanut hyvää hoitoa, josta 
olen kiitollinen, Salin tiivistää. • 

Urheilu- ja vapaa-ajan 

tapaturmat
Tammerkosken kupeessa Koskikeskuksessa 
urheilijoita palvelee lääkärikeskus Dextra Koskik-
linikka. Dextran palveluihin luottavat parikym-
mentä SM-tason joukkuetta ja lisäksi myös 
runsas joukko junioriseuroja.  - Olemme hio-
neet palveluketjumme nopeaksi ja joustavaksi. 
Tarvittaessa urheilijalle järjestetään ohituskaista 
tutkimuksiin ja hoitoon, kertoo Sporttiklinikan 
vastuusairaanhoitaja Marja-Leena Lehtonen. 
- Meillä on kokemusta, lajituntemusta ja erin-
omaiset asiantuntijat. Myös tenniksen pelaa-
jien kanssa olemme tehneet yhteistyötä mm. 
järjestäen ennaltaehkäisyyn liittyviä koulutuksia 
yhdessä kumppanimme UKK-instituutin kanssa 
sekä järjestäneet asiantuntijaluentoja sekä kou-
lutusta erilaisista tennispelaajien vaivoista myös 
valmentajille ja vanhemmille, Lehtonen tiivistää.

Erikoislääkäritasoinen päivystys 

- Olemme hioneet tapaturmien hoitopol-
kumme huippuun ja olemme siihen todella 
tyytyväisiä. Pystymme vastaamaan asiakkaan 
tarpeeseen nopeasti ja tarvittavat tutkimuk-
set ja toimenpiteet, jopa leikkausta vaativat 
tapaturmat hoituvat omassa sairaalassamme 

nopeasti ja varmalla ammattitaidolla. Lisäksi 
päivystämme myös viikonloppuisin, Leh-
tonen kehaisee.

Case Eemeli Salin

Salinilla on, mitä hehkuttaa; kauden voitto Clas-
sicin riveissä, huikeasti pelattu Superfi naali sekä 
kauden parhaan pelaajan titteli. Matkan varrelle 
on kuitenkin mahtunut yhtä jos toista. Keväällä 
2016 Tampereen Classicin pelaaja Eemeli Salin 
teloi jalkansa pelitilanteessa. Salin soitti joukku-
een omalle sairaanhoitajalle Marja-Leena Lehto-
selle Dextra Koskiklinikalle ja pian järjestyivätkin 
sekä lääkärin aika että kuvaukset. Lääkäriltä Salin 
kuuli kivun syyn: sääriluun päästä oli irronnut 
pieni murtumahippu. Peliluvan mies sai kivun 
sallimissa rajoissa. Aluksi kipu oli niin kova, että 
jo pelkkä astuminen arvelutti. Kipulääkkeet 
auttoivat mutta ennen kaikkea itse peli on paras 
kivun lievittäjä: - Pelatessa ei kipua huomaa, pe-
lin jälkeen kylläkin, Salin toteaa. - Olen tosi tyy-
tyväinen, että minulla ja joukkueella on tällainen 
mahdollisuus hoitoon. Olen päässyt aina todella 
nopeasti lääkäriin ja saanut hyvää hoitoa, josta 
olen kiitollinen, Salin tiivistää. •

Urheilu- ja vapaa-ajan 

tapaturmat

Ajanvaraus: koskiklinikka.fi  • puh. 03 250 6506

LÄÄKÄRIKESKUS • SAIRAALA • TYÖTERVEYSPALVELUT
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PATTI PONNISTI  

TAMPEREELTA 
WIMBLEDONIIN

- Isän ja isoveljen mukana lähdin pienenä hallille ja 
innostuin tenniksestä heti. Pelasin paljon seinää vas-
ten pehmopallolla aluksi, kun Risto-isä ja Rasmus-
veli treenasivat, ”Patti” kertoo uransa ensimmäisistä 
askeleista.

Hiukan myöhemmin hänkin pääsi oikealle kentälle har-
joittelemaan ja vähitellen hakemaan myös kilpailu-
tuntumaa. Kilpaileminenkin kolahti heti, vaikka ihan 
tarkkaa muistikuvaa ensimmäisestä turnausvoitosta 
ei olekaan.

- Parhaiten mieleen on jäänyt miesten D-luokan ki-
savoitto Tenniskeskuksella. En muista ihan tarkalleen 
minkä ikäinen silloin olin, mutta fiilis oli todella hieno. 
Siitä se sitten lähti, Patti naurahtaa.

Muutto Helsinkiin Niemisen Akatemiaan
Ison päätöksen edessä hän oli myöhemmin, kun Jark-
ko Nieminen perusti oman tennisakatemiansa (JNTA). 
Liittyminen akatemiaan syksyllä 2012 vaati muuton 
Helsinkiin harjoittelemaan vaativan valmentajan, ita-
lialaisen Federico Riccin, alaisuuteen. Asiaa pohdit-
tiin yhdessä perheen kanssa, mutta päätös muutosta 
oli nuoren miehen oma.

- Ajattelin, että haluan satsata nyt täysillä tennikseen. 
En halua pelata ja harjoitella puolivaloilla, ei siitä sil-
loin saa samanlaisia kiksejä, Patti valottaa päätök-
sen taustoja.

- Kyllä muutto oli täysin oikea ratkaisu, enkä ole si-
tä missään vaiheessa katunut. Onhan tässä toki ollut 
omat haasteensa, koska on pitänyt ottaa vastuuta itse 
omasta tekemisestään enemmän. Hyvin olen oppinut 
pitämään huolta asioista pyykinpesusta lähtien. Kyl-
lä tässä ainakin on itsenäistynyt samalla, hän miettii.

Alkukausi meni loukkaantumiseen
Junioripelit päättyivät vuodenvaihteessa ja edessä oli 
siirtyminen kokonaan miesten sarjaan. Alkukauden 
menoa hidasti hiukan ongelmat nilkan kanssa, minkä 
vuoksi lähin tavoite on nyt kesän aikana saada mah-
dollisimman paljon otteluita alle. Suurta eroa miesten 
ja junioreiden peleissä hän ei näe.

- Viime vuonna junioriluokissa kärkipelaajat olivat erit-
täin kovatasoisia, joten sain silloin jo tiukkoja ja hyviä 

Patrik Niklas-Salminen löi itsensä suuremman yleisön tietoisuuteen viime kesänä 

etenemällä Wimbledonissa poikien kaksinpelin välieriin. Tampereen Tenniskeskuk-

sesta 4-vuotiaana alkanut tennisura on edennyt askel kerrallaan kohti  

ammattilaisuutta. 

matseja. Nyt vasta keväällä olen päässyt pelivauhtiin 
loukkaantumisen jäljiltä, ja on tuntunut hyvältä. Pal-
jon on työtä tehtävä päästäkseni eteenpäin. 

Viime kesänä peli kulki mainiosti Wimbledonin lisäksi 
myös Tampereella. Patti pääsi pääsarjaan villillä kor-
tilla ja voitti avauskierroksen ottelunsa täyden koti-
katsomon edessä.

- Olihan se upeaa. En varmasti koskaan unohda sitä 
päivää ja tunnetta. Kaikki meni nappiin ja yleisö oli 
tukena jokaisessa tilanteessa. Yksi haaveistani on voit-
taa jonain päivänä Tampere Open kotiyleisön edessä.

Jarkko Nieminen mentorina
Menestys toi mukanaan myös medianäkyvyyttä, ja ih-
miset kiinnostuivat aivan eri tavalla Niklas-Salmisesta. 
Hän sanoo varautuneensa mahdolliseen median kiin-
nostukseen, vaikka tennis ei olekaan Suomessa niitä 
seuratuimpia lajeja.

- Kyllähän se kiinnostus vähän puun takaa tuli. On kui-
tenkin hienoa, että ihmisiä kiinnostaa, ja onhan media 
iso osa urheilua nykyään. Tietysti se tuntui myös hy-
vältä, vaikka varsinkin kesän lopulla oli ajoittain ras-
kasta. Tietysti sekin riippuu siitä, miten suhtautuu, 
Patti pyörittelee.

Teksti Katriina Saarinen

Patrik ”Patti” Niklas
Salminen

Tampereen Tennisseura 
(sarjatenniksessä GT)

Mailamerkki:  
Head

Valmentaja:  
Federico Ricci

Suosikkialusta:  
Ruoho

Suosikkiruoka:  
Siipiweikkojen wingsit

Harrastukset:  
Kesällä kalastus

HAASTATTELUSSA

Jarkko Nieminen on antanut paljon hyviä vinkkejä me-
diaan suhtautumisen lisäksi myös pelillisesti. Niemisen 
akatemian valmennettavana Patti on päässyt usein 
harjoittelemaan Niemisen kanssa. Puheesta kuultaa 
läpi suuri arvostus Jarkkoa kohtaan.

- Jarkon vinkit ovat arvokkaita, ja häntä kuuntelen 
aina mielelläni, Niemisen tapaan vasenkätinen Patti 
huomauttaa.

Tuleeko Tampere Openissa läpilyönti 
miesten tasolla?
Tänä kesänä Niklas-Salminen nähdään jälleen Tam-
pereella pelaamassa. Kotiyleisön edessä mahdotto-
muus ei varmasti olisi toistaa Jarkko Niemisen temp-
pu. Nieminenhän eteni turnauksen välierään vuonna 
2000 pelatessaan ensimmäistä kauttaan miesten sar-
jassa ja voitti turnauksen seuraavana vuonna. Tampe-
re Open onkin aina ollut Niemiselle menestyksekäs 
ja tunteikas turnaus.

Patti kertoo Tampere Openin olevan myös hänelle ra-
kas tapahtuma monin tavoin. Hän aloitti kisauransa 
pallopoikana 7-vuotiaana ja pääsi samalla ensimmäis-
tä kertaa näkemään huippupelaajia läheltä.

- Edelleenkin muistan, kenelle pääsin heittämään pal-
loja ja kenen hikisiä pyyhkeitä otin vastaan hymy huu-
lilla, Patti muistelee nauraen.
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AAMULEHTI TAMPERE OPEN 
TARJOAA TÄNÄKIN KESÄNÄ HUIPPUTASON TENNISTÄ!

Aamulehti Tampere Open tarjoaa jälleen upeita tenniselämyksiä. 
Kaikkien aikojen 35. miesten ATP-turnaus saa nyt kymmenettä kertaa 
rinnalleen myös naisten ITF-turnauksen. Kesällä tullaan pelaamaan 
viidennen kerran junioreiden Koskiklinikka Future Stars –turnaus. 

Turnaukset pelataan Tampereen Tenniskeskuksessa, joka tarjoaa 
laadukkaat ja hienot puitteet kesän jännittävälle tennistapahtumal-
le. Aamupäivisin voit seurata naisten 10 000 dollarin ITF-turnausta 
ja iltapäivällä jännittää miesten 50 000 dollarin + H -ATP-kisan pe-
lejä.

Tampere Open on yksi Tampereen kesän kohokohtia, ja sen avul-
la kuuluisuuteen ovat ponnistaneet monet maailman huippupelaa-
jat kuten Jarkko Nieminen, Robin Söderling ja David Goffin.

OTA TALTEEN!OTTELUOHJELMA  

Liput portilta:
Päivälippu  23 € 
Lastenlippu  12 € 
Viikkolippu 90 € 
VIP-lippu / pv 70 €  

PÄÄSYLIPUT JA VIP-LIPUT

Lauantai 16.7. 
klo 9–18 
Miesten karsintojen I ja II kierros
Vapaa pääsy. 

Sunnuntai 17.7. 
klo 10–18
Naisten karsinnat
klo 11–16
Miesten karsintojen loppuottelut
Vapaa pääsy.  
 
Maanantai 18.7. 
klo 10 
Naisten karsintojen loppuottelut 
klo 14 
Miesten pääsarjan I kierros:  
kaksin- ja nelinpeli

Tiistai 19.7.
Klo 10
Naisten pääsarjan I kierros:  
kaksin- ja nelinpeli
Klo 14
Miesten pääsarjan I kierros:  
kaksin- ja nelinpeli

Keskiviikko 20.7.
klo 10
Naisten pääsarjan I kierros:  
kaksin- ja nelinpeli
klo 14
Miesten pääsarjan II kierros: 
kaksin- ja nelinpeli

Torstai 21.7.
klo 10
Naisten pääsarjan II kierros:  
kaksin- ja nelinpeli
klo 14
Miesten pääsarjan II kierros:  
kaksin- ja nelinpeli

Perjantai 22.7.
Klo 14
Naisten kaksinpelin  
puolivälierät ja nelinpelin välierät
Klo 14
Miesten kaksinpelin  
puolivälierät ja nelinpelin välierät
+ junioreiden puolivälierät

 

Lauantai 23.7.
Klo 10
Naisten kaksinpelin  
välierät ja nelinpelin loppuottelu
Klo 13
Miesten kaksinpelin välierät
Miesten nelinpelin loppuottelu
+ junioreiden välierät

Sunnuntai 24.7.
Klo 11
Naisten kaksinpelin loppuottelu 
Klo 13
Miesten kaksinpelin loppuottelu
+ junioreiden loppuottelut

Otteluiden alkamisaikoihin ja  
järjestyksiin voi tulla joitain muutoksia. 

Osta lippusi edullisemmin  ennakkoon Lippupalvelusta. 

lippupalvelu

Lipputiedustelut ja ennakkoliput
Lippupalvelu/Ticketmaster: 

Lippuja myydään portilla, 
paikkoja rajoitetusti.

Mikäli pelipäivinä pelataan vähintään  
yksi (1) tunti tennistä, lippuja ei hyvitetä 
kyseiseltä päivältä.

L I P U T  M Y Y N N I S S Ä  N Y TJARKKO NIEMISEN SALIBANDYAVAUS
CLASSIC-LASB / TAMPERE AREENA / KE 21.9. KLO 18.30 lippupalvelu

0600 10 800             
1,98  / min. + pvm.

Ticketmaster.fi

OHJELMA

SHOW & DINNER
Herkullinen buffet.

OSTA LIPPUSI HETI!

Illan aikana valitaan  
uusi Miss Tennis. Kisan 
juontaa Satu Tuomisto

LIVE-esiintyjät vastaavat  
Party-tunnelmasta 

Tennis Party -lippu 60 €, 
sis. sisäänpääsyn, ohjelman ja ruoan.

Liput ennakkoon:  
hanna.niemi@rengasravintolat.fi, 040 7644 103  
tai sari.hannula@tampereopen.fi, 050 5359 148

OHEISTAPAHTUMAT  

TURNAUKSEN AIKANA 
TAPAHTUU

OHJELMA

 Maanantai 18.7. 

INTERSPORT LASTENPÄIVÄ 
Alle 12 vuotiaille. 30 ensin ilmoittautunutta  
mahtuu mukaan.  Klo 12–14 
Paikka: Tampereen Tenniskeskus

 

SAMI HINTSANEN HAASTAA 
PAISTINPANNULLA PELAAVAN 
TAPIO NURMISEN 
Klo 12–14  
Paikka: Tampereen Tenniskeskus

 Perjantaina 22.7.

NESPRESSO YRITYSTENNIS 

DEXTRA KOSKIKLINIKKA

TENNIS PARTY
Aamulehti Tampere Openin vauhdikkaat Tennis Partyt 
pidetään tänä vuonna Tampereen Tenniskeskuksessa.
  
Illalliskortit 60 €  
Katso lisää: www.tampereopen.fi 
Illalliskortteja myy: 
Sari Hannula, puh. 050 535 9148
Hanna Niemi, puh. 040 764 4103

KUMMELI-VAARA  
KOKO VIIKON!

Kaikkien perjantain lipun lunastaneiden 
kesken arvotaan kahden henkilön päiväliput  

Wimbledoniin 2017!

22.7.2016 l klo 20.00
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KRUUNUKESKUS TAMPERE Taninkatu 2  |  ark. 10-19, la 10-16, su 12-16

VERKKOKAUPPA
Nopeat toimitukset! 

Voit maksaa myös erissä.
KRUUNUKALUSTE.FI

*Kun teet ostoksesi ajalla 24.10.2015–31.7.2016 vuosimaksutt o-
malla TUOHELLA saat ostolle 10/20 kk korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa tasaerissä. TUOHEN muusta käytöstä maksat korot ja 
kulut sopimusehtojen mukaisesti . TUOHI MasterCard on kansainvälinen maksuaika- ja 
luott okortti  . TUOHEN todellinen vuosikorko laskett una 1 500 euron käytössä olevalle 
luotolle on 20,5 %. Laskennassa on käytett y 3 kk:n euriborkorkoa (05/2016) ja siinä on 
huomioitu kuukausitt ainen ti linhoitomaksu. TUOHI on jatkuva luott o, se on voimassa 
toistaiseksi, ja sen myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy. Luott oraja on 1 000–10 000 
euroa, korko on 3 kuukauden euriborkorko + 12 % ja ti linhoitomaksu on 5 euroa 
kuukaudessa, ei vuosimaksua. Lisäti edot tuohi.fi 

maksuaikaa tasaerissä. TUOHEN muusta käytöstä maksat korot ja 
kulut sopimusehtojen mukaisesti . TUOHI MasterCard on kansainvälinen maksuaika- ja 
luott okortti  . TUOHEN todellinen vuosikorko laskett una 1 500 euron käytössä olevalle 

Rentoihin
kesäpäiviin!

Madison KULMASOHVA 995,- (1445,-).
Sohvan koko 225 x 225 cm. 
Sohvapöytä 198,- (296,-). Koko 85 x 85 x 50 cm.
Materiaali polyrottinki, väri harmaa.

995,-
(1445,-)

ALE
30%

1390,-
(2161,-)

ALE
35%

Ninja SUNBED 
Koko 220 x 140 x 90 cm. Materiaali polyrottinki.

Lip TUOLI 
Koko 73 x 100 x 90 cm.
Turkoosi ja hiekka.

Lip TUOLI
Koko 73 x 100 x 90 cm.
Turkoosi ja hiekka.

Nizza KULMASOHVA + PÖYTÄ + 2 RAHIA
Sohvan koko 160 x 222 cm.
Pidempi osa joko vasemmalla tai oikealla.
Pöydän koko 120 x 72 cm.

TAI 10 KK

139,-
/kk*

Ajaccio 
KULMASOHVA
Koko 236 x 236 cm.
Valkoinen,
beiget tyynyt.
Alumiinirunko, 
polyrottinkia.

995,-
(1422,-)

ALE
30%

995,-
(1563,-)

ALE
35%

249,-
(295,-)

ALE
15%

!

Jännitä kentän laidalla,
älä tehdessäsi markkinointia.

Dokumentti valmistuu 
syksyllä
- Kilpailunjohtaja Veli Paloheimon 
kanssa olimme jo pitkään puhuneet 
ajatuksesta tehdä dokumentti. Nyt 
ajatus lähti toteutumaan sopivasti 
tänä vuonna, kun Tampereen tur-
naus täyttää 35 vuotta, Petri Merta 
valottaa idean syntyä.

Tampereen turnaus on maailman 
vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty 
Challenger. Turnauksen historiaa ja 
merkitystä suomalaiselle tenniksel-
le on korkea aika esitellä suurem-
mallekin yleisölle. 

- Samalla pääsemme pureutumaan 
lajin tilaan Suomessa nyt. Jarkko 
Niemisen siirryttyä ten-niseläkeläi-
seksi on aika pohtia samalla, miten 
saamme uusia pelaajia kansainvä-

Syksyllä nähdään televisiosta dokumentti Tampere Openista ja suomalaisen tenniksen 
tämänhetkisestä tilasta. Dokumentin tuotannosta vastaavat YLE, Tennisliitto, Tampere 
Open sekä Mertavision. Mertavisionin takana on sekä televisiotuotannoista että tennis-
kentältä tuttu Petri Merta.

liselle huipulle. Kilpailu tennikses-
sä on nykypäivänä todella kovaa, 
Merta miettii.

Dokumenttia varten tehdään haas-
tatteluja ja pengotaan YLE:n arkis-
toja. Tuottaja-ohjaaja Merta kertoo, 
että materiaalia kuvataan paljon ja 
leikkausvaiheessa muotoutuu tari-
nan lopullinen sisältö.

- Kuvaukset saadaan valmiiksi tur-
nauksen loppuun mennessä. Elo-
kuun aikana leikataan ja valmiista 
ohjelmasta päästään nauttimaan 
syksyllä.

Harrastuksena kuvataiteet --
Petri Merta voitti Tampereen Kan-
sainvälisillä Lyhytfilmijuhlilla oh-
jaajapalkinnon jo 25 vuotta sitten. 

Siitä asti hän on tehnyt erilaisia 
tv-produktioita ohjaajana, käsi-
kirjoittajana ja kuvaajana. Skaa-
la on laaja luontodokumenteista 
lastenohjelma Tuttiritariin. Leipä- 
työnsä ohella hänet tunnetaan li-
säksi taiteilijana.

- Ensimmäisen näyttelyni pidin jo 
90-luvun alussa. Sitten tuli 20 vuo-
den tauko, kunnes kolme vuotta 
sitten tuli tunne, että nyt on taas 
näyttelyn aika.

- Marssin yhteen Tampereen par-
haista gallerioista ja ilmoitin vuok-
raavani tilan näyttelylleni. Galleris-
ti ei aivan heti luottanut minuun, 
joten teimme sopimuksen, että 
vuoden päästä näyttelyssä on tar-
peeksi tauluja. Kävin aina kolmen 
kuukauden välein näyttämässä, mi-

tä olin tehnyt. Vuoden päästä näyt-
telyn avajaisissa esillä oli 26 työtä, 
Merta nauraa.

Viimeisen puolen vuoden aikana 
Merralla on ollut näyttelyt Han-
gossa, Kokkolassa, Helsingissä ja 
Kotkassa. Työt ovat piirustuksia, öl-
jyvärimaalauksia ja grafiikkaa. Mar-
raskuussa on odotettavissa seuraa-
va näyttely Tampereella.
- Ihan mukavasti on mennyt töitä 
kaupaksi, hän kertoo.

 --ja tennis
Kuvataiteiden lisäksi Merran har-
rastuksiin kuuluu tietysti myös ten-
nis. Pelaamassa hän käy säännöl-
lisesti muutaman kerran viikossa, 
välillä enemmänkin. Nuorena bu-
dolajeja ja nyrkkeilyä harrastanut 
mies aloitti tenniksen vasta kolme-
kymppisenä.

- Suuri virhe oli se, etten mennyt 
valmennukseen heti. Itse rakennet-
tu tekniikkani riitti B-luokan kär-
keen. Valmennuksessa kävin kyllä 
myöhemmin ja aikoinaan pelasin 
paljon Tampereen Tennisseuran 
junioreiden kanssa. Menestykses-
tä voisi mainita Yrittäjien Suomen 
mestaruudet kaksinpelissä ja nelin-
pelissä sekä 45-vuotiaiden hopea 
Tennisseuran joukkueessa ja tuo-
reimpana 55-vuotiaiden SM-prons-
si nelinpelissä viime keväänä, Merta 
summaa tennisuraansa.

Viime vuosina hän on kärsinyt pal-
jon vammoista. Olkapää sekä akil-
lesjänne ovat vihoitelleet ja hai-
tanneet pelaamista. Into ei silti ole 
laantunut.

- Omintakeinen tekniikka vaikut-
taa osaltaan varmasti vammoihin. 
Ei myöskään ole kevyttä liikutella 
tätä yli satakiloista ruhoa kentällä, 
kaksimetrinen kolossi nauraa ja li-
sää pelaavansa aina tunteella.

- Kiihdyn nollasta sataan alle se-
kunnissa. Välillä maila on saanut 
kyytiä niin, että on hävettänyt.

- Taiteessani näkyy kyllä samaa kä-
denjälkeä. Kai se on sitä luovaa hul-
luutta, Merta kiteyttää.

PETRI MERTA TAITEILEE 
DOKUMENTTEJA, TENNISTÄ  
JA TAULUJA

VARAA KAUSIKORTTISI NYT!
lippupalvelu

0600 10 800             
1,98  / min. + pvm.

Ticketmaster.fi

HAASTATTELUSSA
Teksti Katriina Saarinen
Kuvat Petri Merta
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Puh: 03 3138 4300 

tenniskeskus@tampereentenniskeskus.fi

TAMPEREEN TENNISKESKUS
Toimelankatu 8, 33560 Tampere

TAMPEREENTENNISKESKUS.FI

VARAA 
NYT  

TENNISVUOROSI.

10 
UUTTA  

SULKAPALLO- 
KENTTÄÄ.

200m2 
UUSI TILAVA  
KUNTOSALI.

EI LIITTYMISMAKSUA, 
EIKÄ SITOUTUMISPAKKOA.

Puh: 03 3138 4300 

tenniskeskus@tampereentenniskeskus.fi

TAMPEREEN TENNISKESKUS
Toimelankatu 8, 33560 Tampere

TAMPEREENTENNISKESKUS.FI

VARAA 
NYT  

TENNISVUOROSI.

10 
UUTTA  

SULKAPALLO- 
KENTTÄÄ.

200m2 
UUSI TILAVA  
KUNTOSALI.

EI LIITTYMISMAKSUA, 
EIKÄ SITOUTUMISPAKKOA.

YKSILÖLLISTÄ 
NAISTEN MUOTIA  

ITALIASTA

www.tuulidesign.fi

	  

Myynnin tehokkaat valmennukset 
”Oikea tieto johtaa oikeisiin tekoihin.” 

Petri Kiikkinen, puh. 040 500 9547 
petri.kiikkinen@kassavirta.fi 
 

ULTRA 100
EDITOR’S 
CHOICE 
AWARD

BEST 
NEW 
LINE

BEST 
NEW 
LINE

“BEST NEW LINE” 2016
     TENNIS MAGAZINE

“THE ULTRA COMBINES ALL THE   QUALITIES OF 
THE BEST CRISP, MODERN-PLAYER FRAMES WITH A 
LITTLE SOFTER FEEL”

AINUTLAATUINEN
VAIHTO-OPPILASVUOSI

MAAILMALLA!
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SCANDIC TAMPERE CITY 
ON TÄRKEÄ YHTEISTYÖKUMPPANI

Aamulehti Tampere Open ja Scandic-ketju 
jatkavat yhteistyötä edelleen. Scandic on 
majoittanut pelaajia koko turnauksen histo-
rian ajan eli vuodesta 1982. Kun turnausta 
vielä pelattiin Pyynikin kentillä, toimi Scan-
dic Rosendahl yhteistyökumppanina.  Peli-
en siirryttyä Tenniskeskukselle Ruotulaan oli 
luonnollinen valinta keskustassa sijaitseva 
Scandic Tampere City.

Pelaajille on erittäin tärkeää, että hotelli on tasokas 
sekä toimiva. Lisäksi sieltä pitää olla helppo kulkea 
pelipaikalle ja takaisin hotellille. Scandic Tampere Ci-
ty soveltuu näin mainiosti pelaajien tarpeisiin keskei-
sellä sijainnillaan. Hotellinjohtaja Airi Tarvainen nä-
kee yhteistyön turnauksen kanssa sujuvan mainiosti.

- Pitkäaikainen yhteistyömme on ollut erittäin he-
delmällistä. Olemme yhdessä luoneet toimintatavan, 
jossa kaikki osapuolet voivat keskittyä olennaiseen: 
pelaajat kilpailemiseen, järjestäjä tapahtuman suju-
vuuteen ja hotelli majoitustoimintaan, Tarvainen ker-
too.

- On upeaa, että saamme Tampereella nauttia kan-
sainvälisestä tenniksestä jo 35. kerran. Toivotamme 
pelaajat ja kaikki muutkin tennisvieraat lämpimästi 
tervetulleiksi Scandic Tampere Cityyn, hän lisää. 

ESITTELYSSÄ

PASI  
IKKALA 
KISAJÄRJESTÄJÄN
ESITTELY

we design stories i2.f i

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Pasi Ikkala ja toimin Markkinointiosakeyhtiö i2:ssa 
yhteysjohtajana. 

Millainen on oma tennistaustasi? 
Olen kotoisin Ruovedeltä. Aikoinaan kun sinne rakennet-
tiin kunnan tenniskentät, vanhempani varasivat heti vakio-
vuoron. Aloitin siis noin kymmenen vanhana pelailemaan. 
Aluksi pelasin vanhempieni kanssa, mutta kun heidän tai-
tonsa eivät enää riittääneet, jatkoin kavereiden kanssa. Ei-
hän siellä minkäänlaista valmennusta silloin ollut, eli pe-
laamalla oppi sen, minkä oppi.

Viitisentoista vuotta ehdin palloa lätkimään kesäisin, kun-
nes Tampereelle muutettuani tennis jäi oikeastaan kokoaan 
reiluksi kymmeneksi vuodeksi. Kun Veli (Veli Paloheimo) 
ja Hönö (Hannu Granroth) viitisen vuotta sitten pyysivät 
mukaan Business-tennikseen, kipinä tennikseen syttyi tai 
oikeastaan roihahti uudelleen.

Entä mitä muuta harrastat?
Arjen kiireiden keskellä yritän käydä liikkumassa mah-
dollisuuksien mukaan. Salibandy, kaukalopallo sekä lu-
milautailu kuuluvat talven lajeihin. Jalkapalloa käyn pe-
lailemassa jonkin verran kesällä. Joskus yritän pakottaa 
itseni jopa kuntosalille.

Miten tulit lähteneeksi mukaan 
kisajärjestelyihin?
Olemme tehneet i2:ssa Tampere Openin markkinointia jo 
usean vuoden ajan, ja sitä kautta olen päässyt seuraamaan 
kisajärjestelyitä paraatipaikalta. 

Montako vuotta olet ollut nyt mukana, ja mitä 
tehtäviisi kuuluu ennen kisaa ja sen aikana?
Taitaa olla kuudes tai seitsemäs kesä, kun olen jollain ta-
valla mukana markkinoinnin suunnittelussa. Pääosin minun 
ja suunnittelijoidemme työ tehdään ennen varsinaista ki-
saviikkoa. Kisojen aikana saan lähinnä nauttia hyvästä tun-
nelmasta ja jännittävistä peleistä. Viikon kohokohtia ovat 
myös pelaaminen yhteistyökumppaneiden turnauksessa 
sekä Miss Tampere Open -kisojen tuomarointi perjantaina. 

Mikä on yllätyksellisin kisamuistosi  
vuosien varrelta?
Kyllä se varmaan on parin vuoden takaa David Goffinin 
voitto ja nousu heti Tampere Openin jälkeen tenniksen 
huippukaartiin. Se alleviivasi, kuinka kovia pelaajia tur-
nauksessa on. 

Onko sinulle jäänyt jokin ottelu  
erityisesti mieleen?
Viime vuonna Patrik Niklas-Salmisen huippuotteet en-
simmäisillä kierroksilla säväyttivät. 

Kuka on suosikkipelaajasi  
turnauksen historiassa?
No, kyllähän se Jarkko Nieminen ilman muuta on.

Seuraatko tennistä aktiivisesti vai ainoastaan 
kisaviikon aikana?
Pyrin televisiosta katselemaan pelit, jotka sieltä tulee. Sää-
littävän vähän vain ilmaiskanavilta tulee tennistä tänä päi-
vänä. Tuloksia toki tulee seurattua netistä.

Mikä on kesässä parasta? 
Ei ole kiire mihinkään: lämpöisessä kesäillassa tasaiset nelin-
pelit ja hetki jälkipelejä terassilla hyvässä porukassa. 

HAASTATTELUSSA
Teksti ja kuva Katriina Saarinen
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www.nespresso.com/pro

TILAA ILMAINEN COFFEE TASTING: 
info@nespresso-pro.fi   | TAI 0800 177 500

PELASTA ITSESI 
JA TYÖKAVERISI 

HUONOLTA KAHVILTA. 

Cappuccino, La� è ja muut ihanat maitokahvit napin 
painalluksella. Kahvi aina tuore� a! 11 eri kahvia 

vali� avana -löydä oma suosikkisi.

HANKI TYÖPAIKALLESI HYVÄÄ 
KAHVIA –NESPRESSO. 

Miltä maailma näyttää viiden-
toista vuoden päästä? Aina-
kin se on aivan erilainen kuin 
tänään. Finlandiassa usko-
taan, että muutoksen vauhti ja 
suunta antavat monia mahdol-
lisuuksia sijoittajille.

Maailma elää parhaillaan hurjan kehi-
tyksen ja muutoksen aikaa. Monessa-
kin mielessä mikään ei ole enää niin 
kuin ennen, eikä muutosvauhti ole ai-
nakaan hidastumaan päin. Finlandian 
salkunhoitaja Juuso Kenkkilän mu-
kaan maailmaa tällä hetkellä eniten 
muokkaavat asiat ovat keskiluokan 
nopea kasvu, väestörakenteen muu-
tos sekä digitalisaatio. Kenkkilä us-
koo maailman näyttävän hyvin eri-
laiselta viidentoista vuoden päästä. 

Aasia keskiluokkaistuu 
vauhdilla
Tällä hetkellä maailmassa on yh-
teenlaskettuna noin kaksi miljardia 
keskiluokkaan kuuluvaa ihmistä. Seu-
raavan viidentoista vuoden aikana lu-
ku kasvaa kolmella miljardilla. Vauhti 
on valtava, samoin muutos, joka sii-
tä seuraa.

– Lyhyessä ajassa tähän maailmaan 
tulee kolme miljardia kulutuskykyistä 
ihmistä lisää. Yhä useammalla ihmi-
sellä on varaa ostaa jääkaappi, auto 
tai vaikkapa lentolippu. Suurin osa 
tästä kulutusvoimaisesta keskiluokan 
kasvusta koskee Aasiaa. Meidän nä-
kökulmastamme etsimme rahastoi-
himme kasvuyhtiöitä, jotka hyötyvät 
tästä trendistä, Kenkkilä kertoo.

Väestörakenne muuttuu, 
ihmiset elävät pidempään
Toinen globaali muutos liittyy ih-
misten elinikään. Vuonna 2030 yli 
65-vuotiaita on kaksinkertainen mää-
rä nykytilanteeseen nähden, viides-

täsadasta miljoonasta yli miljardiin. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi tervey-
denhuolto-, lääke- ja palvelualan yri-
tyksille suurta kasvun mahdollisuutta.

” Pyrimme valitsemaan 
rahastoihimme maailman-
laajuisesti yhtiöitä, jotka 
hyötyisivät näkemyksem-
me mukaan globaaleista 
megatrendeistä.

 
– Yhtä lailla muutos näkyy kulutus-
puolella. Yli 65-vuotiaat ihmiset ovat 
yhä paremmassa kunnossa. He halu-
avat käyttää palveluita, matkustella 
– nauttia elämästä, Kenkkilä tietää. 

Tavarat ja ihmiset kytketään 
verkkoon
Teknologisesta kehityksestä on pu-
huttu jo pitkään. Tulevaisuudessa 
vauhti vain kiihtyy. IT-ala paisuu jo 
aivan lähivuosina valtavasti. Datan 
määrä on kasvanut maailmassa rä-

jähdysmäisesti, ja sen hyödyntämi-
nen tehostuu ja laaja-alaistuu päivä 
päivältä. Lähes kaikki laitteet ja tava-
rat ovat pian kytkettävissä interne-
tiin ja ne alkavat keskustella toistensa 
kanssa. Tavaroiden internet on jo nyt 
suuri globaali puheenaihe.

– Suurin osa meistä ihmisistäkin on jo 
jatkuvasti kytkettynä nettiin. Emme 
me aina edes ymmärrä, että älypu-
helin taskussa me olemme osa tätä 
valtavan laajaa verkkoa joka sekun-
ti. Meistä kerätään dataa koko ajan, 
ja sitä dataa yritykset hyödyntävät 
taloudellisesti, kiihtyvällä vauhdilla.

– Näemme rahastojen jakamisen 
maantieteellisesti keinotekoisena 
ratkaisuna nykypäivään. Pyrimme 
valitsemaan rahastoihimme laatuyh-
tiöstrategiaamme noudattaen maail-
manlaajuisesti toimialojensa parhaita 
yhtiöitä, jotka hyötyvät näkemyksem-
me mukaan globaaleista megatren-
deistä, Kenkkilä päättää.

FINLANDIAN VARAINHOIDOSSA  
USKOTAAN MAAILMAN MUUTTUVAN

Finlandian salkunhoitajat  
Tomi Paavilainen (vas.) ja  
Juuso Kenkkilä etsivät ra- 
hastoihinsa yhtiöitä, jotka  
hyötyisivät maailman  
muutoksesta.

Finlandia Group

Mitä: 
Finlandia on alun perin 
tamperelainen yritys.  
Viimeisimmän 16 vuo-
den aikana Finlandia  
on palvellut yli 30 000:a  
suomalaista säästämi-
seen ja sijoittamiseen 
liittyvissä asioissa.

Internetsivut: 

www.finlandiagroup.fi

ARTIKKELI
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AIEMMAT VOITTAJAT

www.takk.fi

Uudenlaista ajattelua,  
konkreettisia tuloksia 
TAKKista löydät liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen  
kehittämispalvelut. Valttejamme ovat joustavuus ja  
laaja-alaisuus sekä yritys- ja yksilökohtaiset koulutus- 
räätälöinnit.

Ota yhteyttä ja löydä  
uusi suunta yrityksellesi!
Yrityspalvelujohtaja Tuomi Olli-Pekka  
puh. 044 7906 230

Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen 
puh. 044 7906 310

Yrityspalvelupäällikkö Harri Huhdanpää 
puh. 044 7906 473  
s-posti muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi

Lisätietoa löytyy myös nettisivuiltamme  
www.takk.fi/yrityspalvelut

 

Parempaa bisnestä,  
työkaluja kehittämiseen
Liiketoiminnan ja johtamisen kehittämiskoulutukset  
yrittäjälle:

• Parempaa bisnestä, yrittäjän ammattitutkinto  
(oppisopimus) 16.11.2016–31.5.2018  

• Johtamiskoulutus yrittäjille, yritysjohtamisen  
erikoisammattitutkinto (oppisopimus)  
24.11.2016–31.5.2018

Ota yhteyttä! 
Koulutuspäällikkö  
Tuija Pohjansaari-Kirmo 
puh. 044 7906 434 

www.takk.fi/hiomo

 HiO
 MO®

AIEMMAT AAMULEHTI TAMPERE OPEN 
-TURNAUSVOITTAJAT

Miehet
1982 Peter Bastiansen 
1983 Marc Ostoja 
1984 Luca Bottazzi 
1985 Jonas B. Svensson 
1986 Christian Bergström 
1987 Magnus Gustafsson 
1988 Andres Vysand 
1989 Lars Jönsson 
1990 Renzo Furlan 
1991 Claudio Pistolesi 
1992 Kenneth Carlsen 
1993 Christian Ruud 
1994 Brent Larkham 
1995 Galo Blanco 
1996 Attila Savolt 
1997 Attila Savolt 
1998 Tomas Zib 
1999 Radomir Vasek 
2000 Johan Van Herck 
2001 Jarkko Nieminen 
2002 Jarkko Nieminen 
2003 Robin Söderling 
2004 Boris Pashanski 
2005 Boris Pashanski 
2006 Florian Mayer 
2007 Eric Prodon 
2008 Mathieu Montcourt 
2009 Thiemo De Bakker 
2010 Eric Prodon 
2011 Eric Prodon 
2012 João Sousa 
2013 Jesse Huta Galung 
2014 David Goffin 
2015 Tristan Lamasine

         

Naiset
2007 Alise Vaidere 
2008 Martina Balogova 
2009 Sandra Roma 
2010 Alize Lim 
2011 Pia Suomalainen 
2012 Sandra Roma 
2013 Karen Barbat 
2014 Maria Sakkari 
2015 Lilla Barzó
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Tampereella nähdään jälleen upea joukko missitaivaan tulevia tähtiä, kun Miss 
Tampere Open kruunataan nyt 11. kerran. Tänä kesänä kisa käydään Tampereen 
Tenniskeskuksella, jossa illan tapahtuman juontaa ensimmäisen Miss Tampere 
Open tittelin vuonna 2005 napannut entinen Miss Suomi Satu Tuomisto. 

Kauniit ja säteilevät kasvot, hyvä vartalo, lavakaris-
ma ja esiintymistaito. Muun muassa näillä kriteereil-
lä valitaan voittaja kymmenen Miss Tampere Open 
–finalistin joukosta. 

- Hyvä ulosanti, luontevuus, sporttisuus ja kielitai-
to ovat myös tärkeitä ominaisuuksia. Maailma on 
muuttunut ja menestyäkseen on oltava jo nuore-
na tavoitteellinen ja valmis tekemään töitä, listaa 
kilpailun järjestävä Jenni Ahola Promodel Oy:stä. 
Miss Tampere Open –kilpailulla on pitkän perin-
teet. Aiemmin Miss Tennis –kilpailuna tunnettu mit-
telö on vuodesta 2005 asti järjestetty nykyisel-
lä nimellään. Myös yhteistyökumppanuudet ovat 
monelta osin pitkäikäisiä: muun muassa Change 
Lingerie on ollut mukana kaikki vuodet ja heiltä 
tulee myös kilpailun tärkeän bikinikierroksen asut.  

- Ensimmäisellä finaalikierroksella tytöillä nähdään 
tennishenkiset asu ja jatketaan sporttisella asulla. 
Toisella kierroksella nähdään tärkeä bikinikierros, 
jolloin kisaajia myös haastatellaan. Viimeisella kier-
roksella nähdään Ideaparkin Tommy Hilfigerin ja 
Cottonin nuorekkaita asuja, Jenni kertoo. 

 

MISS TAMPERE OPEN 
VALITAAN JO 11. KERRAN   
- KUKA KRUUNATAAN TÄNÄ VUONNA?  

TAPAHTUMIA Jenni Ahola

Teksti Riina Rautiainen
Jennin kuva Iltalehti / Pasi Liesimaa.

Haastattelulla tärkeä rooli 
Kisan tuomaristossa istuu aiempien vuosien ta-
paan niin Tampere Open –turnauksen, Miss Tam-
pere Open –kisan kuin myös yhteistyökumppanei-
den edustajia. Tänä vuonna pääsponsorina toimii 
Tampereen Tenniskeskus. Tuomariston haastatte-
lukierroksella on suuri merkitys. 

- Siellä on persoona saatava esille, joten haastat-
teluosuuteen kannattaa valmistautua hyvin, Jenni 
vinkkaa kisaajille. 

Kilpailun juontaja Satu Tuomiston mukaan voiton 
myötä on mahdollista saada lisää työtehtäviä ja 
uusia kokemuksia. 

- Töitä saa vain olemalla nöyrä. Sosiaaliset taidot 
ja tilannetaju ovat tärkeitä, samoin kuin oman per-
soonan esiintuominen. On uskallettava olla oma 
persoonallinen itsensä eikä lähteä matkimaan mui-
ta, ohjeistaa Satu, joka itse sai aikanaan kilpailusta 
arvokasta kisakokemusta ja uusia työtilaisuuksia. 

ARTIKKELI

Joskus uusi, rakkaaksi muodostu-
va urheilulaji löytyy vasta aikuisiäl-
lä. Joskus kipinä voi syttyä kou-
lunpenkillä, ja joskus sitä kasvaa 
taaperosta aikuiseksi yhtä matkaa 
lajinsa kanssa.
Suomen Tennisliiton ja LähiTapio-
lan Street Tennis -kiertueen kum-
mipelaaja  Henri Kontinen  kuuluu 
viimeiseen kategoriaan. Tennis on 
ollut hänen elämässään aina.
- Vanhempieni kertoman mukaan 
käteeni lyötiin maila jo ennen kuin 
osasin seistä, Kontinen hymyilee.
Isä Pentti Kontinen vahvistaa tari-
nan todeksi.
- Olimme Espanjasta käymässä 
Suomessa, kun Seppäsen Sami pi-
teli Henkkaa Pyynikillä pystyssä ja 
auttoi häntä lyömään palloa muu-
taman kerran. Kolmevuotiaana, kun 
asuimme Tampereella, Henkka löi 
jo pehmopalloa aktiivisesti seinään, 
Pentti Kontinen muistelee.

- Hän innostui kaikista peleistä, joi-
hin liittyi pallo. Tenniksen lisäksi 
Henkka pelaili kori- ja jalkapalloa.
Tampereen Tenniskeskus oli Hen-
kalle, hänen pikkuveljelleen Mickel-
le ja heidän tiiviille kaveriporukal-
leen kuin toinen koti. Harjoittelun 
lisäksi pojat leikkivät hallilla piilosta 
ja hippaa - tai söivät vaikka karkkia.
- Pikkulapsena harrastuksiin ei pi-
täisi liittyä minkäänlaista pakkoa. 
Jos jonain päivänä kaverin synttä-
rit kiinnostivat enemmän kuin tree-
nit, niin sitten mentiin synttäreille, 
Pentti Kontinen sanoo.
 
Street Tennis -kiertueen ideana on 
tarjota liikunnallisia hetkiä koulu-
laisille ja päiväkotilapsille ympäri 
maan. Tämän vuoden tapahtumis-
sa rikotiin jälleen ennätyksiä, sillä 
tennikseen pääsi tutustumaan lä-
hes 20 000 lasta. 
Street Tenniksessä käytetään peh-

AINA ILOLLA  
KENTÄLLE

STREET TENNIS 
TAVOITTI LÄHES 
20 000 LASTA
 
Kevään 2016 LähiTapiola Street Tennis -kiertue 
ulottui 100 kouluun, kahteen päiväkotiin ja 
esikoulutapahtumiin. Kiertue vieraili 42 paikkakunnalla 
ja tapahtumia oli järjestämässä 32 seuraa ympäri 
maan. Kaikkiaan tennistä pääsi kokeilemaan lähes 20 
000 lasta. Määrä on ennätyksellisen suuri.

- Suuri kiitos yhteistyökumppaneillemme LähiTapi-
olalle ja Wilsonille sekä kiertueen mahdollistaneille 
seuroille ja kouluille. Lasten liikuttamisen lisäksi ta-
voitteenamme on ollut tutustuttaa opettajat tennik-
seen, ja siinä olemme onnistuneet hyvin. Moni koulu 
on jo tilannut välineitä, Suomen Tennisliiton seura-
palvelupäällikkö Henrik Zilliacus kertoo.
- Vaikuttaa myös siltä, että paikalliset seurat ovat saa-
neet mukavasti uusia harrastajia. 
Street Tennis -kiertueen tulevaisuus näyttää valoi-
salta. LähiTapiola jatkaa pääyhteistyökumppanina ja 
kiertueen kummipelaajaksi lupautui tennisammatti-
lainen Henri Kontinen.
- LähiTapiolan tavoitteena on saada koululaiset liikku-
maan. Street Tennis on jo arvonsa osoittanut, ja siksi 
yhteistyön jatkuminen oli luontevaa. Henri Kontisen 
mukaan tulo vain vahvisti päätöstämme. On hienoa 
saada hänen kaltaisensa esikuva tapahtumiin innos-
tamaan lapsia,  LähiTapiolan yritysvastuusta, spon-
soroinnista ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja   
Arto Heinonen sanoo.

meitä ja hitaampia palloja, madal-
lettuja verkkoja sekä pienempiä 
kenttiä, jotka helpottavat tennik-
sen aloittamista lapsilla.

Kummipelaaja ja suojelija Henri 
Kontinen on mielissään voides-
saan kannustaa lapsia liikkumaan 
ja nauttimaan lajista. Tennistä kun 
voi pelata lähes missä tahansa; 
parkkipaikalla, koulun pihalla tai 
kesämökin nurmella.
- Pehmopalloilla pelattava ”tuh-
nu” oli lapsuuteni Tampereella iso 
juttu. Pelasimme sitä tuntikaupal-
la joka päivä. Ei tennis vaadi kuin 

Henri Kontisen menestyksekäs tennisura alkoi 
”tuhnun” pelaamisella Tampereella. Street Tennis- 
kiertueen kummi vinkkaa, että kentän voi raken-
taa vaikka kesämökin nurmelle.

Teksti Iina Airio  
Kuvat Suomen Tennisliitto

verkon, pallon, kaksi mailaa ja kaksi 
pelaajaa. Niillä pääsee jo pitkälle, 
Kontinen vinkkaa.
- Mielelläni pelaan tuhnua vieläkin, 
jos vain tilaisuus tarjoutuu.
Vaikka nelinpeliässä on nykyään 
tennisammattilainen, ajaa häntä 
kentälle yhä sama voima kuin lap-
sena.
- Tärkeintä tenniksessä on ilo - pe-
laajan ikään katsomatta. Pelaami-
nen tuntuu edelleen enemmän har-
rastukselta kuin työltä, Kontinen 
sanoo.

Alarivi vasemmalta oikealle:  
1. Ella Savolainen
2. Riina Salokorpi
3. Julia Ripatti
4. Iida-Maria Koivula
5. Eveliina Tikka
 
Ylärivi vasemmalta oikealle:  
6. Kati Kaaja
7. Annika Lindell
8. Julia Joki-Anttila
9. Elli-Noora Koskela
10. Telma Töyrä

Miss Tampere Open  
– kilpailun finaalishow järjes-
tetään Tampereen Tennis- 
keskuksessa perjantaina 
22.7.2016.

Käy tutustumassa kilpailun  
finalisteihin sekä äänestä  
omaa suosikkiasi  
Tampere Openin www-sivuilla  

www.tampereopen.fi 
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Tulossa
uutta!

Peab rakentaa uudelle Ranta-Tampellan alueelle ihania 
uusia koteja, osassa esteetön näkymä Näsijärvelle. 
Aaltokorttelin arkkitehtikilpailu on juuri ratkennut. 
Rakentaminen alkaa vuonna 2017. Katso lisätietoja  
ja ilmoittaudu postituslistalle: peabasunnot.fi

Elämäsi  ympäristö 
tarvitsee 

suunnannäyttäjän

SRV Rakennus Oy - Tampellan esplanadi 2 
Tampere - www.srv.fi

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA
TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISOHJELMA 2015-2030

KAUPUNKIMALLI HAVAINNOLLISTAA TULEVAA 

Keskustan kaupunkikuvan tulevaisuutta vuonna 2030 havainnollistaa
virtuaalinen kaupunkimalli. Se on yksi mahdollinen rakentamisvisio, 
ei varsinainen eikä lopullinen suunnitelma.
Suunnittelun edetessä yksityiskohdat tarkentuvat ja voivat muuttua.

UUTTA NYKYISEEN NÄHDEN
•  Ratavyöhykkeellä kaupunkikansi ja tehokasta uutta rakentamista
•  Näsijärven ja Pyhäjärven rannoilla uusia asuntoalueita
•  Vanhoja liike- ja asuinkortteleita täydennysrakennettu
•  Torien, aukioiden, pihojen ja katujen viihtyisyyttä parannettu
•  Rantareitit rakennettu ja kaupunkirannat ihmisten käytössä
•  Matkakeskus, raitiotie, modernia kaupunkiliikennettä

KAUPUNKIANIMAATIO (VIDEO)
•  www.tampere.fi/keskustahankerantatampella.fi

Koti kaupungin 
uudelta keulapaikalta! 

YIT Asuntomyynti
Hatanpään valtatie 11, 33100 Tampere
p. 020 433 4635 (puhelun hinta 0,088 eur/min), 
rantatampella.fi, yitkoti.fi  

Ranta-Tampellan uusi asuinalue on vain kävelymatkan päässä keskustasta. 
Tulossa nykyisille ja tuleville tamperelaisille: valoisia, persoonallisia ja  
kiinnostavia koteja Näsijärven ainutlaatuisiin järvimaisemiin. 

Ensimmäisten talojen asuntopohjat ja hinnat julkaistaan loppukesällä 2016,  
joten nyt kannattaa ilmoittautua asiakasrekisteriimme osoitteessa  
www.rantatampella.fi ja saat ensimmäisten joukossa tietoa myynnin  
alkamisesta ja rakentamisen etenemisestä.  

Tutustu alueen esittelyvideoon www.rantatampella.fi. 


