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PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANILTA

PÄÄKIRJOITUS

TENNIS ON TAITOLAJI

KESÄ JA TENNIS!

Tampereen Tennisseuran aikuisvalmennus on kasvanut merkittävästi
viime vuosina. Usein meiltä kuitenkin
kysytään, että voiko vielä aikuisiällä
oikeasti kehittyä tässä taitolajissa.
Vastaus on, että kyllä voi!

Olennaisena osana jokaisen tennisharrastajan kesään kuuluu tänäkin
vuonna Aamulehti Tampere Open.
Turnaus järjestetään nyt jo 36. kerran, joten perinteet ovat pitkät ja
kunnioitettavat. Maailmalta ei löydy toista vastaavan tason kisaa, jolla olisi näin pitkä historia takanaan.
Jatkuvuuden takana on innokas ja
osaava taustayhteisö, unohtamatta merkittävää vapaaehtoisten panosta.
Suomalaiseen tennikseen ei ole
Jarkko Niemisen jälkeen noussut
uutta kiintotähteä, syyt lienevät moninaiset. Joskus meiltä suomalaisilta ehkä myös unohtuu raaka fakta,
kuinka vaikeaa tenniksen absoluuttiselle huipulle tai edes sadan parhaan joukkoon on murtautua. Laji on äärimmäisen vaativa ja siihen
panostavat massat maailmalla ovat
valtavat. Siksi onkin tärkeää, että
suomalaiset tennisammattilaiseksi
tähtäävät lupaukset pääsevät mittaamaan taitojaan kotiturnauksessa.
Totta kai myös jokaisen vasta uransa
alkutaipaleella olevan juniorin kannattaa tulla paikan päälle katsomaan
huippujen peliesityksiä; pelejä seu-

Aikaisemmin ajateltiin, että huipputason tennispelaaja alkaa jo kolmekymppisenä hiipumaan. Vahva
osoitus muusta on yhden kaikkien aikojen parhaan tennispelaajan
Roger Federerin rystylyönnin kehittyminen. Tätä lyöntiä on pidetty hänen ”heikkoutenaan”, jos niin
voi sanoa. Tilastotieteilijä Stephanie Kovalchick otti tarkkaan syyniin
kaikki Federerin rystylyönnit Australian avoimessa turnauksessa vuosina 2012 ja 2017.

saavuttanut 35-vuotias pelaaja on
pystynyt kehittämään itseään. Hänen rystylyönneistään on tullut kovempia ja matalampia.
Erään määritelmän mukaan sana taito kuvastaa toimintaa, jonka henkilö osaa hyvin, eli hän on toiminnassaan taitava.
Vaikka emme Aamulehti Tampere
Openin puolesta pysty tarjoamaan
paikalle Roger Federeriä, niin se valtava määrä taitoa mikä yhdeksän
päivän aikana Tampereen tenniskeskuksessa nähdään, kannattaa ehdottomasti kokea itse paikan päällä.
Tervetuloa,
Veli Paloheimo

Syötön palautuksen korkeus rystyltä oli hänellä vuonna 2012 keskimäärin 75 cm verkkonauhan yläpuolella. Vuonna 2017 tuo luku oli 55
cm. Vuonna 2012 ”pallorallin” aikana lyönnin nopeuden keskiarvo oli
111 km/h ja viisi vuotta myöhemmin
vastaava luku oli 120 km/h.
Huomioi, että kaiken tenniksessä

raamalla oppii itse asiassa yllättävän paljon. Turnauksen voittajista on
noussut todellisia tähtiä tennismaailman kartalle, tuoreimpana mainittakoon belgialainen David Goffin,
jonka ranking on tällä hetkellä 12.
Kuinkahan pitkälle tämänvuotinen
Aamulehti Tampere Openin voittaja urallaan etenee?
Aamulehti on ollut jo pitkään turnauksen pääyhteistyökumppani. Meilläkin on pitkät perinteet, jotka yhdistettynä vahvaan uudistumiseen
digitaalisessa maailmassa tekevät
kokonaisuudestamme ylivoimaisesti tavoittavimman pirkanmaalaisen
monimedian.
Tervetuloa Aamulehti Tampere
Openiin, katsomossa nähdään!

Lassi Välimäki
myyntijohtaja
Alma Regions
Aamulehti

TAMPERE OPEN TURNAUSLEHTI 2017

Julkaisija:
Painopaikka:
Päätoimittaja:
Toimitus:
Taitto:		

Tampere Open
Alma Manu Oy
Riitta Närhi
Tampere Open Oy
Markkinointiosakeyhtiö i2

Tarkemmat turnaustiedot ja
aikataulut löydät osoitteesta:

www.tampereopen.fi
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E-sarjan mallisto alkaen E 200 d A Business kokonaishinta alk. 49 926,67 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €). Vapaa autoetu 895 €/kk, käyttöetu 745 €/kk.
CO2-päästöt 102 g/km, EU-keskikulutus 3,9 l/100 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 34 €/kk. Kuvan autot lisävarustein. Ajotietokoneen kieli: englanti.

Masterpiece of Intelligence.
Mercedes-Benz E-sarja asettaa uudet standardit mukavuudelle, tyylikkyydelle ja turvallisuudelle.
Valitse klassinen sedan, linjakas coupé, tilava farmari, monikäyttöinen All-Terrain tai nautinnollinen cabriolet.
Lue lisää www.mercedes-benz.fi.
Mercedes-Benz Suomi

@mbsuomi

Mercedes-Benz Suomi
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Tietotekniikkapalveluiden
supermiehet

Palvelualtis yhteistyökumppani
turvaamaan IT-ympäristösi,
jotta voit keskittyä olennaiseen.
Decens Oy • www.decens.fi • Puh. +358 20 709 9300 • Info: decens@decens.fi
Tampere • Espoo • Jyväskylä • Oulu • Vaasa

VALITSE
KOTIMAINEN

WAKE ME UP,
BEFORE YOU GOGO!
HALUATKO LISÄÄ ENERGIAA?
HALUATKO OLLA KESÄKUNNOSSA?
HALUATKO JAKSAA ARJESSA?
HALUATKO LISÄÄ VOIMAA?

Kesän ajan
kaveri mukaan

ilmaiseksi
2 krt / kk

KATSO

KESÄTARJOUS:

GOGO.FI
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SATU TUOMISTO

HAASTATTELUSSA
Teksti: Katriina Saarinen
Kuvat: Satu Tuomisto

Turnausjärjestäjän esittely. Miss Tampere Openiksi ja Miss Suomeksi kruunattu Satu Tuomisto sanoo Tampere Openin olevan hänelle yksi vuoden mukavimmista työkeikoista. Mitä Satu turnauksessa
sitten tekee?

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Satu Tuomisto, toimin yrittäjänä Espoossa

Mikä on tehtäväsi turnausorganisaatiossa kilpailun aikana?
Toimin Mercedes-Benzin lähettiläänä ja kisan
aikana emännöin heidän rekkaansa tapahtumassa. Viikon aikana siellä vierailee lukuisia
yrityksiä ja asiakasryhmiä. Juonnan myös perinteisen Miss Tampere Open -kilpailun.

Kuinka paljon ehdit seurata
otteluita viikon aikana?
Jonkun verran sivusilmällä ehdin seurata otteluita. Pääpaino kuitenkin on siinä, että olen töissä
ja pidän huolen aisakkaiden viihtymisestä.

Mikä on yllätyksellisin tai
hauskin kisamuistosi?
Itseasiassa Tampere Open -tapahtuma on yksi vuoden
mukavimmista työkomennuksista. Turnauksessa tulee
tavattua enemmän tuttuja kuin missään muualla. Ikimuistoisin hetki varmasti kuitenkin on Miss Tampere Open
-kilpailu vuodelta 2007, jolloin voitin kilpailun.

Kuka on ollut suosikkipelaajasi
turnauksen historiassa?
Tietysti Patrik ”Patti” Niklas-Salminen.

Pelaatko itse tennistä?
Satunnaisesti. Joka kerta kisojen aikana saan
tenniskuumeen ja sen jälkeen tulee pelattua
enemmän.

Entäs muut harrastuksesi?
Harrastuksiini kuuluvat kuntosali, juoksu,
lenkkeily ja metsästys.

Mikä on kesässä parasta?
Ehdottomasti aurinko, se tuo energiaa ja auttaa
jaksamaan kiireisen ja työntäyteisen kesän yli.
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Tampere
Open -tapahtuman
osallistujilla on mahdolli-

ESITTELYSSÄ
Teksti Saija Viitala
Kuvat SF Studios / Yellow Film

suus nähdä eksklusiivista materiaalia itse elokuvasta ja sen
tekemisestä ennakkoon

BORG / McENROE
KUULUMISIA KUVAUKSISTA

maanantai-iltana 24.7. ja
perjantai-iltana 28.7.
Paikalla myös
Henrik Sillanpää ja
Veli Paloheimo
kertomassa, millaista
on tehdä Hollywoodtyyliin tenniselokuvaa.

Borg / McEnroe -elokuva kertoo
tennislegenda Björn Borgin ja John
McEnroen kuuluisasta Wimbledonin
tennismittelöstä vuonna 1980.
Borgin roolissa nähdään mm. Wallander-elokuvista tunnettu islantilais-ruotsalainen Sverrir Gudnason ja McEnroena yhdysvaltalainen
Daytime Emmy -palkittu Shia LaBeouf (mm.
Transformers, Indiana Jones ja kristallikallon
valtakunta). Elokuvan on tuottanut yhteistyössä
Ruotsalainen SF studios ja Suomalainen Yellow
Film & TV, joista jälkimmäinen vastaa mm. elokuvassa nähtävistä tenniskohtauksista. Björn
Borgin stunt-pelaajana nähdään suomalainen
Henrik Sillanpää.
Näyttelijöiden tennisvalmentajina elokuvassa ovat toimineet suomalaiset tennislegendat
Jarkko Nieminen ja Veli Paloheimo.

Elokuvan taustalla on kansainvälisesti palkittu ohjaaja
Janus Metz (True Detective,
Armadillo). Elokuva saa ensi-iltansa syksyllä 2017.
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Keksi idea.
Ota lainaa.
Riskeeraa.
Kokeile.
Kituuta.
Erehdy ja opi.
Hanki asiakkaita.
Häviä kilpailijalle.
Sisuunnu.
Nouse.
Tee paremmin.
Voita vaikeudet.
YRITÄ. MENEST Y. VAURASTU.

OMAN ELÄMÄNSÄ
POMOILLE.
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OIKEASSA
SEURASSA
OIKEASSA SEURASSA

ONNISTUT!
TAMPEREEN TENNISSEURA
TAMPEREEN
TENNISSEURA
tarjoaa
tenniksestä
kiinnostuneille kaiken
mahdollisen
– pelitasosta
ja iästä riippumatta.
tarjoaa
tenniksestä
kiinnostuneille
kaiken
mahdollisen
pelitasosta
ja iästä
riippumatta.
Tenniskoulut–pyörivät
ympäri
vuoden
asiantuntevalla
opastuksella.
Tarjontaa
löytyy
niin
Tenniskoulut
pyörivät ympäri
vuoden
asianlapsille, nuorille
kuin aikuisillekin,
senioreita
tuntevalla
opastuksella.
Tarjontaa löytyy
niin
unohtamatta.
Kauttamme
löydät sopivat
pelilapsille,
nuorille
kuin aikuisillekin,
senioreita
ja treenikaverit
helposti. löydät sopivat peliunohtamatta.
Kauttamme
ja
treenikaverit helposti.
Kilpatenniksessä
TATS on yksi Suomen menestyksekkäimmistä
seuroista
aikojen.
Kilpatenniksessä TATS
on yksikautta
Suomen
menestyksekkäimmistä seuroista kautta aikojen.
Lue lisää ja tule mukaan:
Lue lisää ja tule mukaan:

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

ENJOY THE
BEST FOOD
TERRACES

AUGUST VON TRAPPE
Verkatehtaankatu 2
Tampere • p. 0100 5537

STEFAN 'S STEAKHOUSE
Kehräsaari, Tampere
p. 0100 5511
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HAASTATTELUSSA
Teksti: Riitta Närhi

TAMPEREEN TENNISKESKUS

MONIPUOLINEN
LIIKUNTATALO

”Kansalaiset pitää saada liikkumaan”, tätähän kuulemme
mediassa Olympiakomitean puheenjohtajan, urheiluministerin ja lukemattomien muiden päättäjien suusta. Reippaat
lapset ja nuoret, työssä jaksaminen, virkeät eläkevuodet –
nämä ovat tavoitteita, joita kohden yhteiskuntamme pyrkii
kulkemaan.
Monipuolinen liikuntatalo

kahvitella ja seurata korkeatasoisia kilpailuja.

Tampereen Tenniskeskuksen suojissa on kaikenikäisillä mahdollisuus
liikkua monipuolisesti aikaisesta
aamusta myöhään iltaan, seitsemänä päivänä viikossa.
Jo nimensä mukaan paikka rakennettiin vuonna 1979 tennispyhätöksi, joka on nyt kolmen laajennuksen
myötä kasvattanut sisäkenttiensä
määrän neljästä kolmeentoista ja
ulkokenttiäkin on yhdeksän.
Mutta tenniskeskuksessa on paljon
muutakin: kymmenen sulkapallokenttää, kolme squashkenttää, monitoimikenttä esim. salibandyn ja
futsalin pelaamiseen, ajanmukainen
kuntosali. Siellä voi pelata pöytätennistä, vuokrata ja huollattaa pelivälineitä, kokoustaa, lounastaa,

Lajien pariin pääsee tenniskeskuksessa tapahtuvan aktiivisen kurssituksen ja valmennuksen kautta.
Tampereen Tennisseura, TaTS, on
yksi Suomen vanhimpia, suurimpia
ja aktiivisimpia seuroja, menestyksestä nyt puhumattakaan. Kurssitarjonnasta saa lisätietoja seuran
verkkosivuilta.
Harrastuksen alkuun pääsee edullisesti, esimerkiksi mailoja voi vuokrata hallilta.
Tenniskeskuksessa voi pelivuoroja maksaa sen seitsemällä tavalla rahan ja pankki- / luottokorttien lisäksi. Talossa käyvät Smartum
liikunta- ja kulttuurisetelit, Virikesetelit ja –kortit, Tyky-kuntoraha

Tyky-onlin Sporttipassi, Easybreak
ja Ticket Mind & Body. Pelivuorojen tuntihinnat on porrastettu ajankohdan mukaan ja omat hinnat on
myös opiskelijoille ja eläkeläisille.
Pelivuorojen varaaminen on tehty
helpoksi: se toimii internetissä ja
käyttäjä voi omilla tunnuksillaan
varata vuoroja ja vakiovuorolaisena myös hallita oman vuoronsa
käyttöä.

Laajennuksia mielessä
Tenniskeskuksessa on hyvät käyttöasteet, ja esimerkiksi tenniksen ja
sulkapallon ns. prime time -aikoja
ei ole vapaana kuin satunnaisesti
(ns. perutusvuorot). Kysyntää siis
on, jonka myötä tarpeita lisärakentamiseen olisi.
Tenniskeskuksen edellinen laajennus valmistus 2014 ja silloin ra-

kennuspinta-alaksi tuli 16 000 m 2,
mutta rakennusoikeutta on jäljellä
vielä 10 000 m2.
-Suunnitelmia toki on, mutta ne
ovat vasta hahmottumassa, toteaa Tampereen Tenniskeskus Oy:n
toimitusjohtaja Petri Hietala.
-Joka vuosi liikevaihtomme on kasvanut ja tulos parantanut. Urheilurakentaminen on kuitenkin kallista,
joten huolellinen uuden suunnittelussa pitää olla.
Myös tenniksen ulkokenttäaluetta
on kohennettu. Viime vuonna tehtiin käytäväkivetyksiä ja peruskorjattiin ykköskentän puukatsomo.
Sivukenttien katsomotilat hoituvat
tänä kesänä Tampereen kaupungin
siirrettävillä alumiinikatsomoilla.
www.tampereentenniskeskus.fi
www.tampereentennisseura.fi

Tästä osasta hallia löytyvät mm.
4 Bolltex-mattotenniskenttää ja uusitut
viisi GreenSet Trophy tenniskenttää
sekä yksi minitenniskenttä.

Vuonna 2006 valmistuneeseen halliin on rakennettu mm.
neljä GreenSet Trophy -Tenniskenttää, Monitoimihalli, kolme
Squash-kenttää sekä uudet Kahvio- ja Vastaanottotilat.
Monitoimihallissa pelataan mm. Salibandyä ja Futsalia.

Länsi

Etelä

Pohjoinen

Itä

20

19

18

17

16

9

OLET TÄSSÄ
YOU ARE HERE

Hoitohuone

Pukuhuone
miehet

Toimisto

Pukuhuone
naiset

Kuntosali 2. kerros

Varasto

2014 valmistuneesta laajennuksesta löytyvät
mm. uudet pukuhuoneet sekä uusittu, isompi
kuntosali. Talon pohjoispäätyyn tehtiin 10
sulkapallokenttää.

Lyöntiseinä

Ulkoalueelta löytyy 8 massatenniskenttää
mukaanlukien uusi KESKUSKENTTÄ
katsomoineen sekä yksi GreenSet Trophy kenttä. Kaikki massakentät on uudistettu
laadukkaalla tanskalaisella tiilimurskalla.
Tilaussauna

Wanha sisäänkäynti
Tennishallin vanhasta osasta, joka on vuodelta 1979-1985, löytyvät mm.
Salibandyn joukkuepukuhuoneet, Takkahuone / kokoustilat ja tilaussauna,
Tennisseuran toimisto 2. kerroksessa sekä Wanha Kahvio terasseineen,
joka on nykyään RAVINTOLA / kokous -käytössä.

Toimelankatu 8 33560 Tampere

URHEILIJATURVA,
KUNTOILIJATURVA JA TERVEYSHELPPI

AKTIIVIURHEILIJOILLE JA
-KUNTOILIJOILLE!
•

Urheilijoille ja kuntoilijoille tavallista tapaturma- tai lisenssivakuutusta
laajempi turva: vakuutuksesta korvataan laajemmin tyypillisiä urheilutoiminnassa sattuvia vammoja, kuten polven nivelkierukan repeämä, napa- tai
nivustyrä, nivelen tai polvilumpion sijoiltaanmeno, penikkatauti, rasitusmurtuma, tennis- tai golfkyynärpää, akillesjänteen tulehdus tai repeämä sekä
fysikaalista hoitoa.

•

Urheilijaturva on voimassa useassa eri urheilulajissa kaikkialla maailmassa.

•

TerveysHelpin kautta pääset suoraan urheiluvammoihin erikoistuneelle
lääkärille Pihlajalinna Koskiklinikalle.

•

TerveysHelppi palvelee päivittäin klo 7-23 numerossa 0206 1000.
Sinua palvelevat Pihlajalinnan terveydenhuollon ammattilaiset.

•

Korvausasia samalla puhelulla vireille. Ei omavastuuta ja laskujen suoraveloitus, kun ilmoitat vahingosta puhelimitse TerveysHelpin kautta.

•

Vakuutusmaksu kerryttää S-ryhmän Bonusta, jopa 5 %.

•

Vakuutus on helppo tehdä verkossa. Terveysselvitystä ei tarvita.
Lue lisää ja osta verkosta!
lahitapiolapirkanmaa.fi/urheilija
lahitapiolapirkanmaa.fi/kuntoilija

PARANEMINEN ALKAA NUMEROSTA 0206 1000

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö.
TerveysHelppi-palvelun tuottaa Pihlajalinna Oyj.
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NÄIN HOIDAT LASTEN JA
NUORTEN URHEILUVAMMAT
Lasten ja nuorten liikkuessa sattuu ja tapahtuu.
Lapsille, joiden kasvuspurtti ei ole vielä alkanut,
tapahtuu onneksi harvoin vakavia tapaturmia.
Yleisiä vammoja ovat nilkan ja polven nyrjähdykset sekä pienet lihasrevähdykset, jotka
hoituvat usein nopealla ensiavulla. Loukkaantuneeseen kohtaan laitetaan kylmää, raaja
nostetaan koholle ja vammakohtaan laitetaan
paineside. Peruskonsti on tiivistetysti KKK eli
kylmä-koho-kompressio.
Välillä sattuu kuitenkin isompi kolhu. Jos kipeässä kohdassa on turvotusta ja tavanomaisesta poikkeavaa kipua, alaraajalle ei pysty
varaamaan koko painolla tai jos raajassa on
virheasento, kannattaa lähteä lääkärin tutkittavaksi. Pihlajalinna Koskiklinikka on auki vuoden
jokaisena päivänä ja urheiluklinikka jokaisena
arkipäivänä.
Nopean pituuskasvun aikana lasten ja nuorten
jänteet, lihakset ja nivelet ovat kovilla ja ovat
alttiina kipeytymiselle. Urheilevalle nuorelle
voi tulla myös jänteiden ja erityisesti jänteiden kiinnityskohtien rasitustiloja, esimerkiksi
polven etuosaan ja kantapään alueelle. Myös
luuston rasitustiloja ja jopa rasitusmurtumia
esiintyy nuorilla urheilijoilla. Lasten ja nuorten
rasitusperäisissä vaivoissa oireena on kipu,

joka tuntuu suorituksen aikana ja usein
sen jälkeenkin. Kipu myös palaa takaisin
rasituksen toistuessa. Hoitokeinoksi
riittää usein kuormituksen muuttaminen tai keventäminen ja fysioterapian
yhdistelmä, mutta onneksi erittäin
harvoin leikkaus.
Kasvuspurtin jälkeen nuorten vammat alkavat olla jo samankaltaisia
kuin aikuisilla. Esimerkiksi polven
ristisiteen repeämät yleistyvät
teini-ikäisillä.
”Lasten ja nuorten urheiluvammojen
ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa.
Ennaltaehkäisyssä keskeisessä roolissa
ovat oikeiden liikemallien ja koordinaation harjoittelu sekä asianmukaiset varusteet.” Toteaa urheiluklinikan vastuulääkäri
Petteri Kousa Pihlajalinna Koskiklinikalta.
”Ennen urheilusuoritusta vammoja vähentää
huolellinen lämmittely.” Kousa kertoo.
Pihlajalinna tekee yhteistyötä urheiluseurojen
kanssa kouluttamalla valmentajia ja joukkueenjohtajia urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn.

UUDISTUMME
Dextran ja Koskiklinikan lääkärikeskukset ovat nyt osa
kotimaista Pihlajalinna-konsernia. Palvelemme sinua
jatkossakin paikallisesti ja lämmöllä Pihlajalinna-nimen
alla. Tavoitteenamme nyt ja jatkossa on, että kaikissa
elämäsi vaiheissa sinä voit paremmin.

Tervetuloa!

pihlajalinna.fi • 030 6060

Ilmoitus
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HAASTATTELUSSA
Teksti: Riitta Närhi
Kuva: Ville Vuorinen

NIKLAS-SALMINEN

KEHITTÄÄ

VAHVUUKSIAAN
Patrik Niklas-Salminen on kesän alusta lähtien voinut
keskittyä kokonaan tennikseen, sillä lukio on nyt käyty loppuun. Massakaudella peliin haetaan tasaisuutta,
aggressiivisuuta ja kehitetään vahvuuksia.
Tamperelainen Patrik Niklas-Salminen, 20, saavutti yhden merkittävä tavoitteen kesäkuun alussa:
nelivuotinen lukio päättyi riemukkaisiin ylioppilasjuhliin.
-Minulle oli tärkeää käydä lukio
loppuun ja saada ylioppilaslakki,
sanoo Patrik. – Koulu tasapainotti mukavasti elämää. Patrik kävi
Pohjois-Haagan yhteiskoulua, urheilukoulu Phykiä, kuten moni muu
pääkaupunkiseudulla asuva tennisnuori. Lukion yli 400:sta oppilaasta kaksi kolmasosaa on urheilulukiolaisia, jotka voivat rakentaa
yksilöllisen opinto-ohjelman. Jokainen voi valmentautua oman lajin
parissa kolmena aamuna viikossa
omien valmentajien johdolla.
-Koulu on ollut joustava ja vapaata
on aina saanut peli- ja leirimatkoja
varten. Koulu on tosi hienosti tukenut uraani, siitä iso kiitos rehtorille
ja opettajille.
Poissa ollessa opintoja on voinut
tehdä verkossa.
-Olen tykännyt mennä kouluun, kun
olen Suomessa. Tenniksen ohessa
on ollut hyvä olla jotain muutakin,
eri ympäristö ja muitakin kuin tenniskavereita.
Patrikin treenikavereista ylioppilaslakin sai myös Eero Vasa.
-Nyt voin keskittyä kokonaan tennikseen, toteaa Patrik.

Hyviä tuloksia
loppuvuodesta
Viime vuoden Aamulehti Tampere
Openissa Patrik otti avausottelussaan komean voiton tiukan väännön jälkeen Ranskan Mathias Bourguesta, joka on ATP-rankingissa
nyt noussut jo 150 paikkaille. Toisella kierroksella tuli kuitenkin tappio Tashkentissa syntyneelle, Ranskaa edustavalle Gleb Sakharoville.
-Sakharov pelasi ottelussa niin hyvin, ettei minulla ollut paljoakaan
siihen sanomista.
Seuraavalla viikolla Patrik eteni
Pärnussa, Virossa ITF Futures –kisassa välieriin. Syyskuussa hän oli
välierissä Tukholman ITF Futuren
nelinpelissä Valko-Venäjän Dzmitry Zhyrmontin kanssa.

Kisareissu lokakuussa Taiwanissa
oli menestys. Kovilla kentillä ulkona pelatuissa ITF Futureissa Patrik
oli ensimmäisessä nelinpelin välierissä Patrik Kaukovallan kanssa,
toisen kisan kaksinpelin puolivälierissä ja voitti uransa ensimmäisen
nelinpelikisan Etelä-Korean Chung
Yunseong parinaan. Kolmannen
kisan kaksinpelissä hän eteni välieriin.
Marraskuussa Tali Openissa ison
yleisön edessä hän koki toisella
kierroksella harmittavan tappion
Kroatian Nino Serdarusicille kolmessa erässä.

Nilkkaleikkaus
Tali Openista Patrikin tie vei leikkauspöydälle.
-Nilkan rasitusperäinen vamma, joka oli haitannut enemmän tai vähemmän koko kautta, operoitiin.
Leikkaus onnistui hyvin ja pääsin
suhteellisen nopeasti palaamaan
pelikentille, kertoo Patrik.

-Operaatiot rikkovat kuitenkin tekemistä, monet asiat pitää ”stopata” viikoiksi, eikä takaisintulo ole
helppoa. Pelivire on löydettävä uudelleen.
Tammikuun puolenvälin jälkeen
Patrik pelasi kaksi ITF Futurea
Saksassa, helmikuussa Davis Cupia, maaliskuussa pari ITF Futurea Portugalissa ja pari Kroatiassa. Huhtikuun Davis Cupin jälkeen
Patrik oli Italiassa, yhdessä ITF Futuressa ja Mestren ATP Challengerin karsinnoissa.
-Paluu olisi voinut mennä paremminkin, mutta vähitellen peli asettuu uomiinsa. Pysyttelen kesän
massakentillä, suosikkialustallani.

Valmennus JNTAssa
Patrik treenaa Talissa, Helsingissä
Jarkko Nieminen Tennis Akatemiassa (JNTA), jossa häntä valmentaa Federico Ricci. Uransa päättänyt Jarkko Nieminen on mukana

”Patin” valmennuksessa mentorina,
jonka kova kokemus ammattilaisena ja hyvät neuvot auttavat uran alkutaipaleella olevaa hienosti. Patrikin harjoitusvastustajina ovat Eero
Vasa, Patrick Kaukovalta ja Emil
Ruusuvuori.
-Tällä hetkellä tehdään töitä tasaisuuden saavuttamiseksi ja aggressiivisuuden pitämiseksi, sillä liikaa
on ollut vaihtelua ottelun aikana,
kertoo Patrik. – Vahvuuksia pyritään kehittämään entisestään.
Patrik tunnustaa olevansa temperamenttinen.
-Mentaalivalmentajan kanssa kehitetään tätä puolta. Balanssia tavoitellaan, kentällä ja muutenkin elämässä.
Kisamatkoilla Patrik on joskus muiden akatemialaisten kanssa, joskus
valmentajan kanssa kahdestaan,
joskus yksinkin.
-Kisoissa on aina joku tuttu juniorivuosilta. Käydään yhdessä syömässä ja treenataan yhdessä. Ei siellä
olo ole yksinäistä.

Jo kolmessa Davis Cup
-maaottelussa
Patrik on Suomen ykkönen kaksinpelin ATP-rankingissa, ainoa tuhannen joukossa. Kesän alussa hänen
rankinginsa oli 741, kaikkien muiden
suomalaisten rankingit ovat yli tuhannen. Patrikin jälkeen seuraavina
olivat ennen Ranskan avoimia Max
Wennäkoski (1077) ja Eero Vasa
(1097).
Nelinpelirankingissa Patrik on suomalaisista kolmantena Henri Kontisen (1) ja Herkko Pölläsen (538)
jälkeen rankingillään 810.
Patrik on näin itsestään selvästi
Suomen Davis Cup -joukkueessa.
Ensimmäisen kerran hänet nimettiin Tanska-otteluun viime heinäkuussa, jolloin hänen pelasi nelinpelin Jarkko Niemisen parina.
Georgia-ottelussa hän voitti nelinpelin Harri Heliövaaran kanssa,
mutta joutui taipumaan ratkaisevassa viidennessä ottelussa viidessä erässä George Tsivadzelle.
Huhtikuussa Hangossa Patrik pelasi
kaksi kaksinpeliä Madagaskar-ottelussa, voitti perjantain avausottelun vieraiden kakkosta vastaan,
mutta koki tappion ykkösen ottelussa sunnuntaina.
-Hankoon oli tehty hienot puitteet
ja oli todella mukava pelata. Sehän oli ensimmäinen DC-kotiotteluni, sanoo Patrik. –Pääsen loppujen
lopuksi varsin vähän pelaamaan kotimaassa. Maaottelussa on enemmän katsojiakin ja koko katsomo
mun puolella.
-Davis Cupit ovat hienoja tapahtumia, ja on aivan erilaista pelata
Suomelle. Kyllä sitä odottaa oikein
innolla.
Voittopaineita maaotteluissa luonnollisesti on, mutta Patrik sanoo
niiden unohtuvan, kun pääsee kentälle.
Suomen seuraavat DC-ottelut Eurooppa-Afrikan II ryhmässä ovat
ensi vasta ensi vuonna. Silloin aloittaa joukkueen kapteenina Jarkko
Nieminen, 35:ssä DC-maaottelussa pelannut tennisikonimme. Hän
seuraa kapteenina Kim Tiilikaista,
jolle kapuvuosia kertyi 10.

Suosikkikisa
Aamulehti Tampere Open on Patrik
Niklas-Salmiselle tärkeä kisa.
-Se laitetaan kisakalenteriin heti
kauden alussa ja tavoite on aina
olla kotikisassa parhaassa mahdollisessa kunnossa.
”Patti” oli kisassa ensimmäisen kerran mukana 7-vuotiaana pallopoikana Pyynikillä.
-Muistan, että pallopoikien asut olivat miesten S-kokoa. Olin yhtenään
kompastua shortsinlahkeisiin.
Noista päivistä lähtien hän haaveili pääsevänsä joskus itsekin pelaamaan kisassa. Patrik on tänä kesänä kisan pääsarjassa villillä kortilla
”Patin” suosikkipelaaja Aamulehti
Tampere Openin historiassa on ollut kisan kolmesti voittanut Ranskan Eric Prodon.
-Ja tietysti Jarkko Nieminen.
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AAMULEHTI TAMPERE OPEN
TARJOAA TÄNÄKIN KESÄNÄ HUIPPUTASON TENNISTÄ!
Aamulehti Tampere Open tarjoaa jälleen upeita tenniselämyksiä.
Kaikkien aikojen 36. miesten ATP-turnaus saa nyt yhdennettätoista
kertaa rinnalleen myös naisten ITF-turnauksen. Kesällä tullaan pelaamaan kuudennen kerran junioreiden Koskiklinikka Future Stars –
turnaus.
Turnaukset pelataan Tampereen Tenniskeskuksessa, joka tarjoaa
laadukkaat ja hienot puitteet kesän jännittävälle tennistapahtumalle. Aamupäivisin voit seurata naisten 15 000 dollarin ITF-turnausta
ja iltapäivällä jännittää miesten 50 000 dollarin + H -ATP-kisan pelejä.
Tampere Open on yksi Tampereen kesän kohokohtia, ja sen avulla
kuuluisuuteen ovat ponnistaneet monet maailman huippupelaajat
kuten Jarkko Nieminen, Robin Söderling ja David Goffin.

OTA TALTEEN!

OTTELUOHJELMA
Lauantai 22.7.

Keskiviikko 26.7.

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

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

Sunnuntai 23.7.

klo 10–18
Naisten karsinnat
klo 11–16
Miesten karsintojen loppuottelut
Vapaa pääsy.

Torstai 27.7.

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

Maanantai 24.7.

klo 10
Naisten karsintojen loppuottelut
klo 14
Miesten pääsarjan I kierros:
kaksin- ja nelinpeli

Perjantai 28.7.

Klo 14
Naisten kaksinpelin
puolivälierät ja nelinpelin välierät
Klo 14
Miesten kaksinpelin
puolivälierät ja nelinpelin välierät
+ junioreiden Pihlajalinna
Future Stars -turnaus

Tiistai 25.7.

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

Lauantai 29.7.

Klo 10
Naisten kaksinpelin
välierät ja nelinpelin loppuottelu
Klo 13
Miesten kaksinpelin välierät
Miesten nelinpelin loppuottelu
+ junioreiden Pihlajalinna
Future Stars -turnaus

Sunnuntai 30.7.

Klo 11
Naisten kaksinpelin loppuottelu
Klo 13
Miesten kaksinpelin loppuottelu
+ junioreiden Pihlajalinna
Future Stars -turnauksen
loppuottelut

Otteluiden alkamisaikoihin ja
järjestyksiin voi tulla joitain muutoksia.

PÄÄSYLIPUT JA VIP-LIPUT
Liput portilta:
Päivälippu
Lastenlippu
Viikkolippu
VIP-lippu / pv

23 €
12 €
90 €
70 €

Lipputiedustelut ja ennakkoliput
Lippupalvelu/Ticketmaster:
Lippuja myydään portilla,
paikkoja rajoitetusti.
Mikäli pelipäivinä pelataan vähintään
yksi (1) tunti tennistä, lippuja ei hyvitetä
kyseiseltä päivältä.

lippupalvelu

Osta lipp
us
edullisem i
min
ennakkoo
n
Lippupal
velusta.
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TURNAUKSEN AIKANA
TAPAHTUU

TENNIS PARTY

Vauhdikkaat Tennis Partyt pidetään tänä vuonna
yökerho Ilonassa.

TENNIS

PARTY

PE 28.7.2017 l ILONA l KLO 20

Illalliskortit 60 €
Katso lisää: www.tampereopen.fi
Illalliskortteja myy:
Sari Hannula, puh. 050 535 9148

SHOW & DINNER

OHEISTAPAHTUMAT
Maanantai-ilta 24.7.

ELOKUVA: BORG / MCENROE
Mahdollisuus tutustua uuden Tennis-elokuvan
tekemiseen Henrik Sillanpään ja Veli Paloheimon
johdattamina. Paikka: Tampereen Tenniskeskus

Illan aikana valitaan
uusi Miss Tennis
Kisan juontaa
Satu Tuomisto
LIVE-esiintyjät vastaavat
Party-tunnelmasta
Estradilla mm. Sami Hintsanen

Tiistai 25.7.

HEIKKI SILVENNOINEN BAND
esiintyy noin klo 20.

Keskiviikko 26.7.

TATS LASTENPÄIVÄ
Alle 12 vuotiaille. 50 ensin ilmoittautunutta
mahtuu mukaan. Klo 10–12.
ilmoittutumiset: sari.hannula@tampereopen.fi
Paikka: Tampereen Tenniskeskus

I!

T
E
H
I
S
U
P
OSTA LIP

Perjantai 28.7.

TAMPERE OPEN YRITYSTENNIS
Perjantai 28.7.

MISS TAMPERE OPEN FINALISTIT
vierailevat Tenniskeskuksella 16.30–17.30

Perjantai-ilta 28.7.

ELOKUVA: BORG / MCENROE
Mahdollisuus tutustua uuden Tennis-elokuvan
tekemiseen Henrik Sillanpään ja Veli Paloheimon
johdattamina. Paikka: Tampereen Tenniskeskus

Tampere Open -pääsylippu sisältää
oheistapahtumat Tenniskekuksessa.

Tennis Party -lippu 60 €
sis. sisäänpääsyn, ohjelman ja ruoan.
Liput ennakkoon:
sari.hannula@tampereopen.fi
050 5359 148
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10 kk tai 20 kk

maksuaikaa!
Avaa uusi vuosimaksuton TUOHI MasterCard -tililuotto ja saat ensiostolle 10 kk tai 20 kk maksuaikaa tasaerissä. TUOHI MasterCard on kansainvälinen maksuaika- ja luottokortti. Todellinen vuosikorko laskettuna 1 500 euron
käytössä olevalle TUOHI MasterCard -luotolle on 20,5 %. Laskennassa on käytetty 3 kk:n euriborkorkoa (12/2016) ja siinä on huomioitu kuukausittainen tilinhoitomaksu. Luoton korko on 3 kuukauden euriborkorko +12
%. Tilinhoitomaksu on 5 euroa kuukaudessa. Luottoraja on 1 000-10 000 euroa. TUOHI MasterCard on jatkuva luotto ja se on voimassa toistaiseksi. Luotonantaja: Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki.

bergerac-kulmasohva
Sohva 196 x 196 cm 1250,- (1895,-), sohvapöytä 290,- (357,-), lisäpala 79 cm 270,- (365,-) Harmaa/valkoinen, alumiini/nonwood.
KRUUNUKESKUS TAMPERE
Taninkatu 2
Avoinna Ark. 10–9,
la 10–16, su 12–16
kruunukaluste.fi #kruunukaluste

Apua!
1962 eräälle levy-yhtiölle koe-esiintyi kaksi bändiä.
He valitsivat niistä ensimmäisen, jolla oli myyvä
nimi ja muodikkaat kampaukset. Valitsematta
jäi neljä nuorta Liverpoolista, jotka tulisivat
myymään enemmän levyjä kuin yksikään bändi
maailmanhistoriassa.
Tee valinta, jota ei tarvitse katua. Olipa kyseessä
maailmanluokan projekti tai vähän pienempi,
me autamme viemään tuotantosi menestykseen.
Jätä virheet historiaan, käytä Granoa. grano.ﬁ

AINEISTONHALLINTA
PROJEKTINJOHTO
ULKOISTUSPALVELUT
PAINO- JA DIGITUOTANNOT
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HAASTATTELUSSA
Teksti: Riitta Närhi
Kuva: Katariina Laakkosen albumi

TENNISTÄ - PAINEETTOMASTI
Katariina Laakkonen on varsinainen tarmonpesä, joka laittaa asiat tapahtumaan, olipa
kyse omasta urheilu-urasta tai uuden urheilulajin tuomisesta Suomeen. Ex-triathlonistin
urheiluharrastuksiin kuuluvat nykyisin pyöräily, tennis ja painonnosto
1970-luvulta Kaliforniasta levinnyt
triathlon - 1,5 kilometriä uintia, 40
kilometriä pyöräilyä ja 10 kilometriä juoksua - rantautui Suomeenkin.
Siitä innostui 16-vuotias Katariina
Ebelingkin (nyk. Laakkonen), joka
aluksi harjoitteli opiskelijapoikien
kanssa, ilman valmentajaa. Siitä ei
tietenkään hyvä seurannut.
-Harjoittelin aivan liikaa ja koko
ajan kovaa, myönsi Katariina juttutuokiossamme Talin tenniskeskuksen Bistrossa. -Kunto nousi, mutta
rasitusvammojakin tuli.
Hän voitti ensimmäisen kisansa ja
sai heti kutsun tuoreen lajin tiimiin.
Myöhemmin Katariina liittyi Seppo
”Nitti” Nuuttilan ”Lahjomattomat”
-tiimiin.
-Treenikuvioihin tuli ihan uutta, mm.
lepopäiviä ja sykkeitäkin mitattiin,
kertoi Katariina hymyssä suin.
Katariinan triathlonuran paras vuosi
oli 1990, jolloin hän voitti nuorten
luokissa Suomen, Pohjoismaiden
ja Euroopan mestaruudet. Vuonna
1991 hän sijoittui Australiassa MMkisoissa pronssille.
Tämän jälkeen hänen testituloksensa huononivat, ja kun niihin haettiin
syytä, paljastui perinnöllinen astma.
-Ura oli hyvä, mutta lyhyt. Parhaani tein, sanoi Katariina ykskantaan.
Triathlonin lajeista pyöräily oli Katariinan paras ja uiminenkin sujui
hyvin, koska hän osasi hengittää
molemmilta puolilta.
-Juoksu oli ehdottomasti vaikein,
niin kuin on ollut monelle muullekin hyvälle pyöräilijälle, kertoi Katariina.
Pyöräily säilyi kilpailuharrastuksena vielä pari vuotta. Hän voitti
maantiepyöräilyn aika-ajon henkilökohtaisissa SM-kisoissa pronssin
ja joukkueaika-ajoissa kultaa.
Kilpaura päättyi lopullisesti vuonna 1995.
Siviilipuolella SYK:n kuuden laudaturin ylioppilas aloitti ensin tuotantotalouden opinnot Otaniemessä
TKK:ssa ja vaihtoi sitten Helsingin
kauppakorkeakouluun.
Katariina avioitui Mikko Laakkosen kanssa ja perheeseen syntyi
kolme poikaa. Lasten myötä Katariina innostui uusista lajeista. Perheen asuessa Ranskassa Katariina
vei jälkikasvunsa yhdeksän vuotta
sitten tenniskurssille ja meni itsekin
mukaan. Ensimmäisen vuoden he
pelasivat kerran viikossa.
Katariina innostui tenniksestä niin,
että kysyi tennisopettajalta, voisiko tulla tunneille myös ilman lapsia.
-Halusin kovemmat treenit ja opet-

Katariina Laakkonen, Henri Kontinen ja Erja Häkkinen
Monacon Monte Carlo Rolex Masters -turnauksessa 2017.

tajakin huomasi, että opin nopeasti. Seuraavat pari vuotta treenasin
kahdesti viikossa.

Tennis on hauska harrastus
-Tennis on minulle hauska, paineeton harrastus, totesi Katariina
Laakkonen.
Hän käy treenaamassa Talissa, Helsingissä Jari Hedman Tennis Companyssa kerran viikossa neljän naisen ryhmässä ja kerran viikossa
yksityistunnilla.
Niin ex-huippu-urheilija kuin onkin,
Katariina ei tunne vetoa kilpatennikseen.
-Yksi kokeilu oli kolme vuotta sitten. Aloitin Esport Cupin alimmasta, 24:nnestä lohkosta. Lohkoissa
pelattiin tunnin otteluita ja noustiin voittojen myötä seuraavaan
lohkoon.
-Vaikka olen vahva, kestävä ja liikun hyvin, en pärjännyt. Taisin jännittää, mutta yllättäen adrenaliinin
lisäys ei parantanutkaan suoritustani. Voittaakseni piti laskea pelitasoa ja alkaa tuupata. Siitä en nauttinut yhtään.
-Nousin cupissa muutamassa kuukaudessa lopulta neljä lohkoa ylemmäksi, mutta totesin, ettei minulla

ollut ambitiota hakea menestystä tässä. Cup loppui olkapäävammaan, joka pisti tenniksen tauolle
pariksi kuukaudeksi. Vamman parannuttua en palannut cupiin.
-Nyt vain pelaan säännöllisesti.
Tykkään oppia ja kehittyä, sanoi
Katariina.
Hän oppii myös katsomalla tennistä televisiosta ja paikan päällä kisakatsomoissa ulkomailla.
-Mielenkiintoista seurata, millaisia
ratkaisuja pelaajat tekevät ja huomata, että myös huippupelaajilla
on ongelmia.
Katariina on toista vuotta Suomen
Tenniksen Tukisäätiön hallituksessa. Säätiön tehtävänähän on edistää ja tukea tennisharrastusta ja
etenkin sen junioritoimintaa Suomessa. Säätiö myöntää mm. valmennusstipendejä ja avustuksia.
-Olen itsekin oppinut paljon siitä,
miten tukiasioita hoidetaan. Ensi
syksyn tennisgaala on jo loppuunmyyty.

BMX Suomeen
Laakkosten Ranskan tuliaisia on
myös maastoradalla ajettava BMXpyöräily (Bicycle motocross), johon
perheen nuorimmainen siellä in-

nostui. Laji oli Suomessa ihan lastenkengissä; pääkaupunkiseudulla
ei ollut seuraa, harrastajia, valmentajia eikä rataa, kun Laakkoset palasivat Suomeen.
Tätä asiantilaa tarmokas Katariina
lähti muutamaan. Hänen aloitteestaan Helsingin kaupunki teki radan,
Pyöräkrossiparkin, Kivikkoon, ItäHelsinkiin. Siellä toimintaa pyörittävät Laakkosten yritys ja vuonna
2013 perustettu BMX Helsinki -seura, jonka puheenjohtaja Katariina
on. Seura järjesti 2014 SM-kisat ja
viime vuonna PM-kisat.
-Lajin harrastajamäärä on nopeasti kasvanut ja ensi vuonna avataan
rata Espoossa. Harrastajia on myös
Lahdessa, Turussa ja Tampereella.
-BMX:n parissa menee suuri osa
ajastani, totesi Katariina.
Pyöräilevän tarmonpesän tuorein
urheiluharrastus on, kaveriporukan
innostamana, painonnosto.
-Noo, läksin kehittämään lihaskuntoa, sanoi Katariina.
Ettei vaan olisi kisat mielessä?
-Masters-kisoissa on kyllä sopivasti
ikä- ja painoluokkia, naurahti Katariina arvoituksellisesti.
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HAASTATTELUSSA
Teksti: Riitta Närhi
Kuvat: TAKK
Niklas-Salmisen kuva: Mika Kanerva

LÖYDÄ OMA
OPINPOLKUSI
Pirkanmaalla on nyt mahdollista yhdistää urheilu-ura ja
opiskelu joustavalla ja yksilöllisellä tavalla. Maakunta
pyrkii tässä parhaaksi paikaksi koko Suomessa.
Kilpaurheilijan uran rakentaminen,
kehittäminen ja huipun saavuttaminen osuu jokseenkin kaikissa lajeissa samaan aikaan, teini-ikään ja
nuoreen aikuisuuteen. Siis siihen,
jolloin tavallisesti käydään koulua
ja opiskellaan siviiliammattiin.
Joltain urheilijoilta näiden kahden
yhdistäminen on onnistunut, mutta monella on ollut ongelmia. Jotta
opiskelu onnistuisi uran ohella, Pirkanmaalla on käynnistetty Opetusja kulttuuriministeriön tuella hanke,
jossa oppilaitokset tarjoavat urheilijoille yksilöllisiä opinpolkuja niin
harjoittelu- kuin kilpailuaikataulut
huomioon ottaen. Tähän voivat
osallistua myös urheilu-uransa jo
päättäneet urheilijat.
Ammatillinen tutkinto urheilijalle
-hanke on uusi, mutta TAKKissa,
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa, on toiminnasta kokemusta,
sillä siellä aloitettiin urheilijoiden
opiskelujen räätälöinti jo kymmenisen vuotta jääkiekkoilijoiden kanssa - heitähän Tampereen seudulla
riittää. Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta tuleva valtionavustus
mahdollistaa nyt kuitenkin toiminnan laajennuksen.

Opiskeluihin pääsee ”nonstopina” mukaan, joten erityistä opiskelun alkamisajankohtaa ei tarvitse jäädä
odottelemaan.
Urheilijan opinpolku -hanketta
koordinoi TAKK, jonka lisäksi toiminnan toteuttajina ovat myös
Tampereen urheiluakatemia, Varalan urheiluopisto ja SASKY koulutusyhtymän 14 oppilaitosta sekä
Tampereen urheiluhierojakoulu ja
Tampereen seudun ammattiopisto
Tredu. TAKKissa hanketta koordinoi kouluttaja Tea Nikkilä.
TAKKissa urheilija voi opiskella todella monia aloja: autoalaa,
isännöintiä ja kiinteistövälitystä,
kiinteistönvälitysalan ammattitutkintoa, koneenasennusta
ja kunnossapitoa, liiketaloutta ja
kauppaa, logistiikkaa, matkailu-

ja ravitsemisalaa, metallialaa: kone- ja metallialan perustutkintoa,
CNC-koneistajaa, pintakäsittelyä,
sisustamista, sosiaali- ja terveysalaa, sähköalaa, talonrakennusta ja
muurausta, tieto- ja viestintätekniikkaa, turvallisuusalaa sekä yrittäjyyttä, yrittäjän ammattitutkintoa.
Asiasta kiinnostuneet pääsevät tutkimaan urheilijoille tarkoitettuja opiskeluvaihtoja
Tampereen Urheiluakatemian verkkosivuilta (www.tampereenurheiluakatemia.fi >
Opiskelu & urheilu > Työelämään > Opiskele ammattiin urheilun ohella).
Tampereen Urheiluakatemialla on yhteistyöoppilaitoksia peruskoulusta
korkeakouluihin, ja niissä voi luontevasti yhdistää urheilun ja opiskelun.
Urheiluakatemia antaa
ohjausta ja yhteystietoja
eri oppilaitosten opinto- ja
uraohjaukseen.
-Olemme pyrkineet ns. yhden luukun periaatteeseen, sanoo hankekoordinaattori Tea Nikkilä. – Tässä pyritään tekemään
asiat mahdollisimman helpoiksi ja
vaivattomiksi.
Urheilijan henkilökohtaista opiskeluohjelmaa laadittaessa hänen
kaikki aiempi osaamisensa otetaan huomioon. Opinnoista entistä enemmän tehdään työelämässä, lisäksi on lähiopiskelupäiviä ja
verkko-opiskelua.
Opiskeluihin pääsee ”nonstopina”
mukaan, joten erityistä opiskelun
alkamisajankohtaa ei tarvitse jäädä odottelemaan. Koska on kyse aikaisopiskelusta, aloittamisen
alaikäraja on 18 vuotta.
Työelämä on muuttunut vauhdilla viime vuosina ja tämä kehitys
vain jatkuu. Ammatteja häviää, ja
työikäisenä ihminen joutuu hankkimaan useitakin ammatteja. Jo
koulutuksia kehitettäessä tämä
otetaan huomioon. Työelämän tarpeisiin pitää voida vastata.
-Pitää olla ketterä, korostaa Tea
Nikkilä. – Niin oppilaitosten kuin
työikäisten on oltava valmiina muutoksiin.
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-Urheilijalla on monia hyviä ominaisuuksia, sanoo Tea Nikkilä. –Urheilu-ura vaatii tavoitteellisuutta,
sitoutuneisuutta, paineensietokykyä ja joukkuelajeissa oppii toimimaan tiiminä.
-Urheileva joutuu kiinnittämään
huomiota myös ajankäyttöön ja
oppii järjestämään kaikelle tekemiselleen aikaa.
Opiskelu puolestaan antaa urheilijalle itsevarmuutta. Hän tietää,
ettei jää tyhjän päälle, jos ja kun
urheilu-ura syystä tai toisesta katkeaa.

Kun urheilija on tehnyt päätöksen opiskella, hän on valtava voimavara myös yritykselle

Työssä oppimisen paikkoja voivat
olla kaupalliset, teolliset ja yleishyödylliset yritykset, mutta myös
urheilijan oma seura.
-Töiden kirjo on laaja, sanoo Tea
Nikkilä. – On projekti- ja myyntitöitä, toimeksiantoja, markkinointitapahtumia ja hyväntekeväisyyskampanjoita. Perusperiaate
on, että tekemällä oppii. Tutkinnon perusteet määrittelevät kriteerit, mutta ammattitaito osoitetaan aidossa työympäristössä.

Kauppias Risto Niklas-Salminen.

Hyviä kokemuksia
yrityksessä
Kauppias Risto Niklas-Salmisen
Intersport Koskikeskuksessa on jo
useana vuonna ollut sekä yksilöettä joukkueurheilijoita oppisopimuksella.
-Heitä on ollut useasta eri lajista
ja monesta eri lähtökohdasta, sanoo Niklas-Salminen. – Elämän tilanteet ovat heillä vaihdelleet, on
ollut niin palloilulahjakkuuksia kuin
myös urheilijoita, joiden ura ei aivan lähtenyt nousuun, ja he ovat
joutuneet miettimään, mitä tehdä
seuraavaksi.
-Näistä töissä oppivista urheilijoista on enimmäkseen vain hyvää sanottavaa. He ovat uteliaita,
heillä on halua kehittyä, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteen asetantaa, sanoo Risto Niklas-Salminen.
- Samat lainalaisuudet siis kuin
meillä bisneksessä.
-Kun urheilija on tehnyt päätöksen
opiskella, hän on valtava voimavara
myös yritykselle. Meillä opiskelleista monet ovat saaneet lisää vastuuta, ja heitä on merkonomitutkinnon jälkeen vakinaistettu. Osa on
taas lähtenyt opiskelemaan ylempiä tutkintoja.

Mitä vaatimuksia
yritykselle asetetaan tästä
toiminnasta?
-Työnantajalla on tietysti vastuu tukea työssä oppivaa. On annettava
aikaa sekä osattava perehdyttää ja
jakaa tietoa koko ajan, kertoo Risto Niklas-Salminen. – Sen suurem-

paa säätämistä se ei vaadi, kun heti aluksi on yhdessä käyty kunkin
yksilöllinen oppimisprosessi läpi.
Jotkut ovat edenneet nopeasti, jotkut hitaammin, mutta keskeyttäneitä meillä on ollut vain yksi. Yleensä
motivaatio viedä tutkinto päätökseen on ollut suuri, kiittelee kauppias Niklas-Salminen.

Lisätietoja saa
hankekoordinaattori
Tea Nikkilältä
tea.nikkila@takk.fi
tai 044 7905 429

Uudenlaista
ajattelua,
vaikuttavia
Tuloksia

TAKKin
yrityspalvelu
– Yrityksen tukena
•

Henkilöstön osaamisen kartoittaminen
sekä koulutustarpeen ja -suunnitelman
laatiminen

•

Osaamisrekisterin ylläpito

•

Pätevyys-, sertifikaatti- ja
korttikoulutukset joustavasti

•

Työhyvinvointi

•

Rahoitusratkaisut – osaamisen
mahdollistajana

Ota yhteyttä ja
löydä uusi suunta yrityksellesi!

•

Yhteishankintakoulutus yrityksen
tukena – mitä ja miten?

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Yrityspalvelu

•

Myynnin ja tuloksellisuuden
varmistaminen

•

Johtamis- ja esimieskoulutukset

•

Leanilla tehokkuutta toimintaan

Lisätietoa löytyy nettisivuiltamme

•

Palvelumuotoilun tuki

www.takk.fi/yrityspalvelu

•

Rekrytoinnin tuki

Tukeeko henkilöstösi osaaminen liiketoiminnan
tavoitteita? Onnistuuko johtaminen ja esimiestyö?
TAKK tarjoaa liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämispalvelut mittatilaustyönä yrityksesi
tarpeisiin.
Kartoitamme yhteistyössä yrityksesi tarpeet ja muotoilemme sopivan palvelukokonaisuuden. Valttejamme ovat joustavuus sekä yritys- ja yksilökohtaiset
räätälöinnit. Koko TAKKin monipuolinen osaaminen
on käytössäsi.

•
Olli-Pekka Tuomi, puh. 044 7906 230
•
Armi Hyvönen, puh. 044 7906 310
•
Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi
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Revisium

TILINTARKASTUS | KOULUTUS | KONSULTOINTI

www.revisium.fi

Finlaysoninkuja 9

33210 Tampere

Myynnin tehokkaat valmennukset
”Oikea tieto johtaa oikeisiin tekoihin.”

	
  

NÄHDÄÄN TAMPERE OPENISSA
WILSONIN OSASTOLLA!

Milos Raonic has been wearing out the corners of the court all year.
One reason is the all-new Wilson Blade, now with Countervail technology,
proven to reduce racket vibration by 30%* and arm
fatigue by 10%. By maximizing energy, Countervail actually
improves shot control by 40% without compromising feel.
Now Milos can be even stronger, better, later into matches.
Discover how Countervail technology can help improve your
game at wilson.com/countervail

*Study conducted by the University of Minnesota School of Kinesiology & Center for Clinical Movement Science for Wilson. The study evaluated a
standard Wilson racket and a Wilson racket with Countervail technology for differences in vibration behavior between the two products.

Petri Kiikkinen, puh. 040 500 9547
petri.kiikkinen@kassavirta.fi
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Hiustalo OPEN aamusta iltaan
FIKSA A MO

PALVELULUPAUS
MEILTÄ SAAT AINA HYVÄÄ PALVELUA!
MIKÄLI EMME LUNASTA LUPAUSTA,
SINUN EI TARVITSE MAKSAA KÄYNNISTÄ.

Palaute tulee antaa ennen maksutapahtumaa. Jälkikäteen annettua palautetta emme hyvitä.

PIKA-APU
JOKA MENOON
• esim. hiusrajojen siistiminen,
pikakampaus, kulmien
siistiminen, tyvikasvun
häivytys
• ILMAN AJANVARAUSTA,
JONOTUSPERIAATTEELLA

Rentouttava
hiuspohjan
hieronta

alkaen

15 €
OUTLET

Toiveiden
huomioiminen
Kotihoitotuotteisiin
opastaminen

HERVANTA
(Kauppakeskus Duo)
p. 03 364 1150
ark. 9–20 la 9–17

LIELAHTI
(Citymarket)
p. 03 346 6600
ark. 9-21 la 8-16

HUIPPUHALVAT TUOTE-ERÄT
ILMAN OSTORAJOITUSTA!
LINNAINMAA
(Citymarket)
p. 03 364 2100
ark. 9-21 la 8-16

PIRKKALA
(Citymarket)
p. 03 368 1700
ark. 9-21 la 9-16

TURTOLA
(Citymarket)
p. 03 363 5100
ark. 8-21 la 8-17 su 12-16

VALKEAKOSKI
(Torikeskus)
p. 03 585 1100
ark. 9-20 la 8-16

KOSKIKESKUS
p. 03 389 9600
ark. 9-20,
la 9-18, su 12-17

HIUSTALON TOIMIPISTEET: Forssa p. 03 433 0100 • Imatra p. 05 437 7100 • Jyväskylä Keljo p. 014 24 4500, Palokka p. 014 449 7400 • Jämsä p. 014 54 1400 • Kauhajoki p. 06 221 2100 • Kerava p. 09 274 2700 • Kuopio Outlet • Kouvola p. 05 344 4100 • Lahti Karisto p. 03 589 9313, Laune p. 03 735 3100,
Paavola p. 03 734 9900 • Lohja p. 019 32 4100 • Nummela p. 09 342 6100 • Oulu Outlet • Pirkkala p. 03 368 1700 • Pori Mikkola p. 02 646 9100 • Rauma p. 02 430 7400 • Riihimäki p. 019 72 2100 • Savonlinna p. 0400 249 500 • Seinäjoki p. 06 414 8100 • Tampere Hervanta p. 03 364 1150,
Koskikeskus p. 03 3899600 • Lielahti p. 03 346 6600, Linnainmaa p. 03 364 2100, Turtola p. 03 363 5100, Tullintori Outlet • Turku Kupittaa p. 02 236 8600, Länsikeskus p. 02 236 8900 • Vaasa p. 06-3129 100 • Valkeakoski p. 03 585 1100 • Vantaa p. 09 6150 0080 • Helsinki The Hair p. 09 121 3896
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MARKO LAMU

SAMI NYMAN

MYYNTIJOHTAJA, LKV, KIAT

MYYNTIJOHTAJA, LKV, KIAT

040 801 3166
marko.lamu@bolkv.fi

040 358 8839
sami.nyman@bolkv.fi

OTA KODI L L ES I VÄ L IT TÄ JÄ, J O L L A O N TATS I A !
Aiempien isojen välitysliikkeiden valtakunnalliset kärkinimet
Marko Lamu ja Sami Nyman valitsivat Bo LKV:n.
Välitämme kodit tehokkaasti ja ammattitaitoisesti freshillä
otteella huippuhinnalla kaupaksi.
Soita, niin kerromme lisää!

T HI S I S W H E R E T H E STO RY B E G I N S .

B O L KV TA M P E R E
K ELLOP O RT IN K AT U 1 A , 3 3 1 0 0 TA M P E R E
0 40 8 0 8 6 0 45
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ESITTELYSSÄ

PALA LAPPIA KESKELLÄ TAMPERETTA

Teksti: Riitta Närhi
Kuva: Lapland Hotels

Lapland Hotel Tampere on
Aamulehti Tampere Openin
uusi, virallinen hotelli.
Jo Lapland Hotel Tampereen alaaulassa huomaa astuvansa lappilaiseen hotelliin, sisustuksessa on
käytetty luonnonläheisiä värejä ja
Lapin aiheisia symboleja. Eri kerrosten hissiaulojen ja hotellihuoneiden seinillä on upeita valokuvia Lapista. Ja tämä kaikki erittäin
tyylikkäästi ja hyvällä maulla tehtynä.
-Olemme pyrkineet tuomaan hotelliin Lapin fiiliksiä muutenkin, siis
rauhallisuutta ja vieraanvaraisuutta, kertoo myyntipäällikkö Jari Hakovirta. – Ravintolamme nimikin,
Dabbal, tarkoittaa saameksi kosken suvantoa. Historiatietojen mukaan saamelaiset asuttivat aikoinaan Tammerkosken suvantoa.
-Kuluttajat ovat hereillä. He arvostavat paitsi luonnon myös ruoankin
puhtautta, eettisyyttä ja terveellisyyttä. Teemme ravintoloittemme
ruoan täällä itse ja hankimme kalat
ja lihat pientuottajilta.
-Tarjoamme asiakkaillemme pohjoisen elämyksiä, mutta olemme silti
moderni kaupunkihotelli, summaa
myyntipäällikkö Hakovirta.

Virallinen kisahotelli
Tällaisessa interiöörissä pääsevät
Aamulehti Tampere Openiin
osallistuvat ammattilaispelaajat
majoittumaan, sillä Lapland Hotel
Tampere on miesten ja naisten
turnausten virallinen hotelli. ATP
muokkasi tämän vuoden alusta
turnaustensa palkintokategorioita
siten, että 50 000 dollarin
Aamulehti Tampere Openinkin
on tarjottava pelaajille myös
ilmainen majoitus siltä ajalta, kun
nämä ovat turnauksessa mukana.
Aiemmin majoituslisä oli kilpailun
oma valinta. Naisten 15.000$ ITF-

Lapland Hotel Tampereen eksotiikkaa

turnauksen osallistujat sen sijaan
maksavat majoituksensa itse.
Hotelli on tehnyt urheilun osalta yhteistyötä mm. Tappara-Ilves
-ulkojääkiekko-ottelun kanssa. Urheilun eri lajiliittojen koulutustilaisuuksia on järjestetty hotellin tiloissa, mutta tenniksen osalta tämä
nyt käynnistynyt kaksivuotinen sopimus on uusi avaus.

Vuodesta 2015 Tampereella
Lapland Hotels Oy on Suomen suurin yksityinen hotelliketju, jonka
omistaa Pertti Yliniemen perheyritys. Hotelleista 14 sijaitsee Lapissa: neljä Ylläksellä, kolme Rovaniemellä sekä hotellit Levillä,
Oloksella, Pallaksella, Saariselällä,

Kilpisjärvellä, Hetalla ja Luostolla
sekä syksyllä 2015 avatut hotellit
Oulussa ja Tampereella. Parhaillaan
työnalla on Helsingin hotelli, joka
avataan keväällä 2018 Bulevardilla.
Lapland Hotel Tampere on Yliopistonkatu 44:ssä, vain kivenheiton
päässä Tampere-talosta ja Tampereen yliopistosta eikä enempää
ole matkaa rautatieasemallekaan.
Rakennus on aiemminkin ollut hotellikäytössä, mutta Lapland Hotel
remontoi sen luonnollisesti katolta kellariin.
Hotellissa on 141 huonetta viidessä
eri hintaluokassa (Comfort Queen,
Comfort Twin, De Luxe King, Premium De Luxe King ja Sviitti). Lisäksi on sekä allergia- että invahuoneita.

Hotellissa on myös erikokoisia kokous- ja juhlatiloja pienistä suuriin
(18 – 100 m2). Ylimmässä kerroksessa on saunatilat, joista toinen on
hotellivieraiden käytettävissä, toista vuokrataan yksityistilaisuuksiin.
Sauna- ja juhlatilat on suunnitellut Akrval Arkkitehdit Oy:stä Pervin Imaditdin.
Hotellin tiloissa olevat huikean hienot valokuvat ovat Antti Kurolan
ottamia ja kauniin astiaston on erityisesti hotellille suunnitellut Anu
Pentik.
Kauempaa saapuville kisavieraille
Lapland Hotel Tampereella on vielä
yksi valttikortti: hotellilla on 70 pysäköintipaikkaa asiakkailleen.

KEULA KOHTI
UNELMIEN KESÄÄ

Silja Linen laivoilla kesä on yhtä juhlaa koko perheelle.
Huikeat kesä-show’t viihdyttävät kaikenikäisiä ja lasten
suosikit Harri Hylje ja Muumi seikkailevat mukana koko
kesän. Tutustu risteilyihin ja Tukholmaan lapsen silmin
ja varaa uusia muistoja osoitteessa silja.fi/kesa.
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TAPAHTUMIA
Jenni Ahola

Teksti Riina Rautiainen
Jennin kuva Iltalehti / Pasi Liesimaa.

KUKA KRUUNATAAN
TÄNÄ VUONNA?
MISS TAMPERE OPEN VALITAAN JO 12. KERRAN
Tampereella nähdään jälleen upea joukko missitaivaan tulevia tähtiä, kun Miss
Tampere Open kruunataan nyt 12. kerran. Tänä kesänä kisa käydään yökerho
Ilonassa, jossa illan tapahtuman juontaa Miss Tampere Open –tittelin vuonna
2005 napannut entinen Miss Suomi Satu Tuomisto.
Kauniit ja säteilevät kasvot, hyvä vartalo, lavakarisma ja esiintymistaito. Muun muassa näillä kriteereillä valitaan voittaja kymmenen Miss Tampere Open
–finalistin joukosta.
- Hyvä ulosanti, luontevuus, sporttisuus ja kielitaito ovat myös tärkeitä ominaisuuksia. Maailma on
muuttunut ja menestyäkseen on oltava jo nuorena tavoitteellinen ja valmis tekemään töitä, listaa
kilpailun järjestävä Jenni Ahola Promodel Oy:stä.
Miss Tampere Open –kilpailulla on pitkät perinteet. Aiemmin Miss Tennis –kilpailuna tunnettu
mittelö on vuodesta 2005 asti järjestetty nykyisellä 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 pääyhteistyökumppani luksusbrändi Mercedes-Benzin asut, josta jatketaan Ideaparkin Tommy
Hillfigerin sporttisilla asuilla. Toisella kierroksella
nähdään tärkeä bikinikierros, jolloin kisaajia myös
haastatellaan. Viimeisellä kierroksella nähdään Cottonin klassisen tyylikkäät asukokonaisuudet. Shown

Miss Tampere Open
– kilpailun finaalishow järjestetään yökerho Ilonassa
perjantaina 28.7.2017.
Käy tutustumassa kilpailun
finalisteihin sekä äänestä
omaa suosikkiasi
Tampere Openin www-sivuilla

www.tampereopen.fi
Alarivi vasemmalta oikealle:
1. Hanna Lahtinen, 19v. 170cm, Lahti
2. Pilvi Turunen, 21v, 170cm, Kuopio
3. Emilia Keränen, 18v, 170cm, Ylöjärvi
4. Nathalie Keränen, 29v, 171cm, Ylöjärvi
5. Karoliina Virtanen, 18v, 173cm, Tampere
Ylärivi vasemmalta oikealle:
6. Iida-Maria Koivula, 19v, 174cm, Lempäälä
7. Weiran Li, 18v. 175cm, Tampere
8. Nelli Göös 18v, 175cm, Hämeenlinna
9. Maiju Korpi, 19v, 176cm, Vähäkyrö
10. Milja Saarinen, 23v, 179cm, Raisio

kruunaa Lavem by muotitalo Tyynelän iltapuvut,
jossa myös voittaja kruunataan, Jenni kertoo.

Haastattelulla tärkeä rooli
Kisan tuomaristossa istuu aiempien vuosien tapaan niin Tampere Open –turnauksen, Miss Tampere Open –kisan kuin myös yhteistyökumppaneiden edustajia. Tänä vuonna pääsponsorina toimii
Mercedes-Benz. Tuomariston haastattelukierroksella on suuri merkitys.
- Siellä on persoona saatava esille, joten haastatteluosuuteen 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 persoonan esiintuominen. On uskallettava olla oma
persoonallinen itsensä eikä lähteä matkimaan muita, ohjeistaa Satu, joka itse sai aikanaan kilpailusta
arvokasta kisakokemusta ja uusia työtilaisuuksia.
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Pankki | Vakuutus | Kiinteistönvälitys
Varaa aika puh. 0800 0 2470 tai aktia.fi.

AIEMMAT AAMULEHTI TAMPERE OPEN
-TURNAUSVOITTAJAT
Miehet
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Peter Bastiansen
Marc Ostoja
Luca Bottazzi
Jonas B. Svensson
Christian Bergström
Magnus Gustafsson
Andres Vysand
Lars Jönsson
Renzo Furlan
Claudio Pistolesi
Kenneth Carlsen
Christian Ruud
Brent Larkham
Galo Blanco
Attila Savolt
Attila Savolt
Tomas Zib
Radomir Vasek
Johan Van Herck
Jarkko Nieminen
Jarkko Nieminen
Robin Söderling
Boris Pashanski
Boris Pashanski
Florian Mayer
Eric Prodon
Mathieu Montcourt
Thiemo De Bakker
Eric Prodon
Eric Prodon
João Sousa
Jesse Huta Galung
David Goffin
Tristan Lamasine
Kimmer Coppejans

Naiset
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Alise Vaidere
Martina Balogova
Sandra Roma
Alize Lim
Piia Suomalainen
Sandra Roma
Karen Barbat
Maria Sakkari
Lilla Barzó
Piia Suomalainen
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KUULUMISIA
Teksti: Riitta Närhi
Kuva: Tampere Open

DAVID GOFFIN
JO KYMPPISAKISSA

Aamulehti Tampere Openin viimevuosien voittajista
komeinta uraa on tehnyt belgialainen David Goffin,
vuoden 2014 voittaja. ATP-rankingsijalle 10 hän
nousi tämän vuoden helmikuussa.
Ovi menestykseen avautui kertaheitolla tuolloin 23-vuotiaalle David Goffinille heinäkuussa 2014.
Hän otti kolmena peräkkäisenä viikkona ATP Challenger-turnausvoitot,
erääkään menettämättä, Scheveningenissä Hollannissa (42 500 €),
Poznanissa Puolassa (35 000 €) ja
Tampereella Aamulehti Tampere Openissa (42 500 €). Suomalaisyleisölle suhteellisen tuntematon belgialainen voitti Tampereen
finaalissa Jarkko Niemisen 7-6,
6-3.
Tampereelta Goffin meni suoraan
Kitzbühelin ATP World Tour -turnaukseen saatuaan sinne villin kortin.
Challengereissä pelatut 15 ottelua
saattoivat kenties hieman Goffinia
väsyttää, mutta roimasti kasvanut
itseluottamus siivittivät hänet tämänkin kisan voittoon. Loppuottelussa kukistui Itävallan Dominic
Thiem. Kummallekin finaali oli tällä
tasolla uran ensimmäinen.
Voitot tulivat kaikki massakentillä, mutta Goffin itse pelaa mielestään kaikilla alustoilla yhtä hyvin ja
nimeää suosikikseen kovat kentät.
Niinpä vain puolitoista kuukautta
myöhemmin Goffin otti kovilla alustoilla uransa toisen ATP World Tour
–turnausvoiton Metzissä, Ranskassa ja oli kuukautta myöhemmin kolmannen ATP World Tour –turna-

uksen finaalissa Baselissa, jossa
hävisi Roger Federerille.
Jo ATP-rankingissä sijalle 10 tänä
vuonna yltänyt Goffin ei, kumma
kyllä, ole ottanut yhtään turnausvoittoa sitten näiden vuoden 2014
menestysten. Finaalipaikkoja hänellä sen sijaan on mm. tältä vuodelta jo kaksi.

viidenkymmenen ja hieman yli sadan väliä aina noihin alussa kuvattuihin vuoden 2014 heinä-elokuun
menestyksiin. Kolmenkymmenen
parhaan joukossa hän oli ensimmäisen kerran lokakuussa 2014 ja
kahdenkymmenen joukossa 10 kuukautta myöhemmin.
ATP-rankingissa sijalla 10 Goffin oli
ensimmäisen kerran tämän vuoden helmikuussa ja sitten uudelleen huhti-toukokuussa. Goffin on
ensimmäinen belgialainen, joka on
ATP-rankingissa yltänyt tähän.

Sama valmentaja
jo kolme vuotta
Tennismaailmassakin kuullaan valmentajien valmentajavaihdoksista
sangen usein, mutta Goffinin menestyksen takana on jo kolme vuotta pysynyt sama mies, belgialainen
Thierry Van Cleemput. Tämä aloitti
Goffinin valmentajana tuona menestysvuonna 2014. Sitä ennen hän
oli valmentanut belgialaisia Olivier
Rochusia ja Steve Darcisia ja toimi-

nut myös Belgian Davis Cup –joukkueen kakkosvalmentajana.
David Goffin asuu monen eurooppalaisen ammattilaispelaajan tavoin Monte Carlossa, mutta käy
harjoittelemassa myös Belgiassa,
sikäläisen tennisliiton keskuksessa Monsissa.

Hyvä alkuvuosi
katkesi loukkaantumiseen
Tämä vuosi on ollut Goffinille todella hieno. Australian avoimissa
hän eteni neljällä voitolla puolivälieriin, jossa koki tappion Grigor Dimitroville suoraan kolmessa erässä. Helmikuussa hän oli kahdessa
finaalissa, Sofian ATP250-kisassa
hän hävisi Dimitroville ja Rotterdamin ATP500-kisassa Jo-Wilfried
Tsongalle.
Ranskan avoimissa, jossa hän viime vuonna eteni puolivälieriin, tuli
ikävä loukkaantuminen kolmannen
kierroksen ottelussa. Aika näyttää,
milloin sympaattinen belgialainen
pääsee jälleen tositoimiin.

Tasainen nousija
rankingeissa
Davidin isä Michel Goffin on tennisvalmentaja, joten oli kaiketi selvää,
että hänen poikansa aloitti 6-vuotiaana tenniksen. Isä toimii edelleen valmentajana Liegessä, Barchon Clubilla.
Jo juniorina ”La Goff” –lempinimellä tunnettu Goffin menestyi hyvin
ja oli Kansainvälisen tennisliiton
ITF:n poikajuniorien maailmanlistalla parhaimmillaan kymmenes.
Ensimmäiset ATP-pisteensä hän
sai vuoden 2008 elokuussa, jolloin
ATP-rankingsijoitus oli 1541, mutta
jo kuukautta myöhemmin hänen sijoituksensa oli 785. Vuoden 2009
lopussa hän oli sijalla 326 ja vuotta myöhemmin sijalla 229.
Sadan joukkoon hän ponkaisi sitten
kesäkuussa 2012 ja saman vuoden
lokakuussa 50 joukkoon. Sen jälkeen hänen ATP-rankinginsa meni
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Rakennamme yhdessä koteja, kaupunkia ja tiloja kohtaamisille.
Haluamme palvella sinua entistä paremmin – olla elämäsi rakentaja.
Ota askel kohti unelmaa ja soita meille:
Asuntomyynti puh. 0201 455 979
asuntomyynti.tampere@srv.fi

Hankekehitys:

Kari Mäkelä, hankekehitysjohtaja
puh. 0201 455 200
elamysareena.tampere@srv.fi
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