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PÄÄKIRJOITUS

TENNIKSEN SUOSIO KESTÄÄ
Verkossa oleva tietosanakirja määrittelee tenniksen seuraavasti:
”Tennis on kahden pelaajan (kaksinpeli) tai kahden kaksihenkisen joukkueen (nelinpeli) pelaama mailapeli,
jossa verkon erottamat pelaajat (tai
joukkueet) lyövät onttoa huopapäällysteistä palloa verkon puolelta toiselle mailaa käyttäen.”
Noin kuvailtuna peli ei kuulosta kovin
kummoiselta, mutta totuus on toinen.
Samaisen verkkotietosanakirjan mu-

kaan tennistä harrastaa n. 50 miljoonaa ihmistä, mutta jossain on arvioitu,
että maailmassa on jopa 100 miljoonaa pelaajaa.
Arvioidaan, että tälläkin hetkellä 10
000 miespelaajaa pyrkii tekemään
tenniksestä itselleen ammatin. 2 %
heistä onnistuu aikanaan elättämään
itsensä tenniksellä. Tämä tarkoittaa
käytännössä sitä, että ATP-rankingin on oltava 200:n joukossa. Naisilla
suhdeluku on sama. Tämän tason saa-

vuttaneita pelaajia nähdään tänäkin
vuonna Tampereella.
Tennistä myös seurataan paikan päällä todella innokkaasti. Tätä kirjoitettaessa pelataan Ranskan Avoimia. Siellä
eivät pelkästään keskuskentän katsomot ole ensimmäisestä kierroksesta
lähtien täynnä. Tilanne on sama myös
sivukentillä. Viime vuonna siellä kävi
472 000 katsojaa. US Openissa kävi
vielä enemmän – 691 000. Lisäksi voi
vain arvailla, kuinka moni seuraa pelejä

jonkin sorttisen ruudun kautta.
Aamulehti Tampere Open tarjoaa samoja elämyksiä pienemmässä mittakaavassa.
Paikallisesti lajin suosio näkyy siinä, että tenniskeskusta laajennetaan
par’aikaa neljällä uudella sisäkentällä.
Nähdään heinäkuun lopulla
Tampereen Tenniskeskuksessa.
Terveisin,
Veli Paloheimo

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANILTA

ARJEN INTOHIMO NÄKYY TEKOINA JA VOITTOINA
Intohimo tekemiseen näkyy Tampere Openissa. Olipa kyse tenniksestä
tai minkä hyvänsä toimialan yrityksen toiminnasta, vaativat pärjääminen ja jopa olemassaolo intohimoa.
Ne toimijat joiden arjessa on tekemisen paloa ja tunnetta säilyvät ja
vahvistuvat.
Tamperelaisesta tennisyhteisöstä välittyy vahvan perinteen rinnalla into
tekemiseen. Se näkyy tekoina samalla tavalla junioreiden harjoituksissa
kuin myös Tampereen Tenniskeskuksen laajennusrakentamisessa. Perinteiden perustalle on hyvä rakentaa,
mutta uuden luominen vaatii rohke-

utta ja arjen tekoja. Parhaillaan rakennetaan neljä uutta kenttää. Projekti kielii yhteisön innosta lajiin ja
tenniksen tamperelaisesta jatkuvuudesta.
Samaa vahvaa osallistumista ja tekemisen paloa tarvitaan tennisturnauksen järjestämisessä. Vapaaehtoistyö mahdollistaa Tampereen
turnauksessa paljon. Vapaaehtoisten
joukossa on paljon junioreita. Lapsia, jotka imevät tunnelmaa ja vaikutteita kaikesta näkemästään ja kokemastaan. Sillä todellakin on väliä,
millainen tunnelma ja tekemisen ilo
turnauksen järjestelyistä ja ympäril-

lä hääräävien aikuisten turnausarjesta jää nuorten pelaajien mieliin. He
ovat tulevaisuuden päättäjiä, tennisvaikuttajia ja aikuisia.
Yhteiskuntavastuu näkyy kaikessa
yritystoiminnassa vuosi vuodelta
vahvempana. Olen varma, että Aamulehti Tampere Openissa nuorten
saamat kokemukset kantavat monessa tilanteessa läpi elämän. Käytetään me aikuiset tämä näytön
paikka. Korjaamme satoa tulevina
vuosina joka tapauksessa.
Urheilullisesti Aamulehti Tampere Open on taatusti kymmenille junioreille inspiraation lähde. Patrik

Niklas-Salminen otti Kiinassa toukokuussa ammattilaisuransa ensimmäisen kaksinpelin turnausvoiton
Luanin $25000 Futures -turnauksessa. Vastaavia esimerkillisiä voittoja on lupa odottaa suomalaisilta
lisää, jos ja kun intohimoa arjen tekemiseen löytyy.

TAMPERE OPEN TURNAUSLEHTI 2018

Julkaisija:
Painopaikka:
Päätoimittaja:
Toimitus:
Taitto:		

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

Tarkemmat turnaustiedot ja
aikataulut löydät osoitteesta:
lippupalvel
u

www.tampereopen.fi

Osta lipp
us
edullisem i
min
ennakkoo
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elusta.

Olli Ikäheimo
Sisältömarkkinoinnin
vastaava tuottaja
Aamulehti
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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
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HAASTATTELUSSA
Teksti: Katriina Saarinen
Kuvat: Finlandia Group

FINLANDIA
OMAN ELÄMÄNSÄ POMOILLE

Finlandia on ollut mukana Aamulehti Tampere Openissa yhteistyökumppanina jo kymmenen vuotta.
Finlandian hallituksen puheenjohtaja Mika Mannisen mukaan tennis
sopii mainiosti yrityksen imagoon ja
kansainvälinen turnaus Tampereella on ollut oiva yhteistyökumppani.
- Sponsoroinnissa oleellista on jakaa
sama arvomaailma ja löytää yhtymäkohtia yhteistyön osapuolten välillä. Meille urheilu eri muodoissaan
edustaa vahvasti arvojamme. Tennis ja Tampere Open on meille hyvä
kumppani edellä mainituista syistä.
Ja olemmehan me alun perin tamperelainen yhtiö, Manninen kertoo.
Finlandiaa vuonna 2000 perustamassa ollut Manninen kertoo yrityksen olleen vuosien varrella tukemassa niin huippu-urheilua kuin lasten
harrastamista. Yrityksen työntekijöissä on paljon entisiä huippu-urheilijoita, mikä tekee urheilussa mukana olemisesta varsin luontevaa.
- Meillä tosiaan on monta entistä urheilijaa Finlandiassa. Tällä alalla ei
ainakaan ole haittaa urheilussa opitusta paineensietokyvystä ja kurinalaisuudesta.
Manninen itse pelasi jääkiekkoa Ilveksessä sekä ulkomailla Saksan
DEL- liigassa ja Ruotsin Elitserienissä 1990-luvulla. Nykyään hänen
lajivalikoimaansa kuuluu myös tennis harrastusmielessä.
- Mieluummin lähden pariksi tunniksi pelaamaan tennistä kuin juoksemaan tunnin lenkin. Tennis on mukava ja sosiaalinen peli. Lomareissuilla
pyrin varmistamaan, että hotellilta
tai lähistöltä löytyy tenniskentät,
Manninen kertoo.

Kova kilpailu vaatii
kurinalaista työtä
Aamulehti Tampere Openin otteluita hän on ollut seuraamassa usei-

na vuosina ja toivoo tänäkin kesänä
pääsevänsä katsomaan ainakin turnauksen parhaat palat. Suomalaismenestystä turnaukseen toivovan
Mannisen suosikkipelaaja on tietysti
Sveitsin Roger Federer, jonka asennetta ja kurinalaisuutta hän ihailee.
Samaa asennetta ja kurinalaisuutta löytyy monesti liike-elämästäkin.
Finlandia on ennen kaikkea yrittäjien, yritysten ja yrittäjähenkisen
ihmisten asialla. Yhtä lailla yrittäjä voidaan nähdä huippu-urheilijana, jonka jokaisella suorituksella on
merkitystä lopputulokseen. Ja yhtä
lailla urheilija voidaan nähdä yrittä-

jänä, jolla on vastuu tekemisistään.
- Meidän slogan kuuluu: Oman elämänsä pomoille. Se sopii mielestämme yhtä hyvin niin yrittäjiin,
urheilijoihin kuin meihinkin. Meitä
yhdistää tavoitteellisuus, joukkuehenki ja kellokortiton sitoutuminen
asiaansa.
Finlandia on laajentanut tuotevalikoimaansa matkan varrella ja Manninen pitääkin tärkeänä kykyä uudistua muuttuvassa maailmassa.
- Kilpailu finanssialalla on todella
kovaa. Kilpailijoihimme verrattuna

olemme onnistuneet erittäin hyvin.
Rahastoistamme esimerkiksi Finlandia Korkotuottorahasto on listattu viimeisimmät vuodet omassa
kategoriassaan ”ATP-listan ykköseksi”, Manninen myhäilee.
Finlandia on auttanut jo yli 30 000
suomalaista kasvattamaan omaa
varallisuuttaan erilaisilla sijoitusratkaisuilla. Tärkeimpänä tekijänä niin
menestyksen kuin asiakaspalvelun
kannalta Manninen pitää ihmisiä.
- Ihmiset ovat tärkein voimavaramme. Oikeita ja hyviä ihmisiä, jotka
osaavat työnsä, Manninen lisää.

Tampereen Tennisseura tarjoaa

Teksti
Kuvat

TENNISOPETUSTA

kaiken ikäisille - Tervetuloa!

HIPPOTENNIS

3-9 v.

Lasten ikioma tenniskoulu! Hauskaa ensikosketusta mailojen ja
pallojen maailmaan. Ohjattua tekemistä, onnistumista ja iloa.

KESÄLEIRIT

5-13 v.

Tehoviikko tennistä (ma-pe). Myös muita oheislajejakin kokeillaan ja pelataan.
Vielä ehdit mukaan! Paikkoja viikoille 25, 26, 31 ja 32. Katso kalenteriisi sopiva
ja tule mukaan. Kesän hauskin sporttiviikko tarjolla!

TENNISKOULU

10-18 v.

Tenniskoulussa siirrytään sisäkauteen 20.8.
Aamulehden tenniskoulussa harjoittelevat tytöt ja pojat iän ja pelitason
mukaan rakennetuissa harjoitusryhmissä.
Seuratoimintaa
tukemassa:

STARTTIKURSSIT

0-100 v.

Uusille pelaajille suunniteltu alkeiskurssi opastaa tenniksen
perusteisiin helposti. Aloita tästä uusi liikuntaharrastus!

tats.fi
LAAJENNUS VALMISTUU...

LISÄÄ PELITILAA JA UUSI ISO KUNTOSALI
Tenniskeskuksen laajennuksen tavoitevalmistumisaika
on lokakuussa 2018! Laajennukseen tulee lisää kenttiä
tennikseen ja muihin mailapeleihin. Myös kuntosali
laajenee upealla toiminnallisella salilla.

Kiinnostaako vakiovuoro? Voit seurata vakiovuorovaraustilannetta netissä:

Toimelankatu 8, Ruotula, p. 03 3138 4300

TENNIS SU
LKAPALLO
SQTUEN
ASNHIS KU
SNUTLOKSAAPALL
LI O
SQU

ASH KUNT
OSALI
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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 KO DI L L E S I VÄ L I T TÄ JÄ , J O L L A O N TATSI 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!

THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

BO LKV TAMPERE
KELLOPORTINKATU 1A, 33100 TAMPERE
040 808 6045
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Tampereen Tenniskeskuksen laajennus jatkuu rakennusliike Tikirak Oy:n osaavissa käsissä. Tikirakin toimitusjohtaja Jouni Walden ehti valottamaan viimeisimpiä

HAASTATTELUSSA
Teksti ja kuva: Katriina Saarinen

suunnitelmia ja rakentamisen aikataulua. Laajennuksessa tehdään tällä kertaa neljä tenniskenttää sekä väestönsuoja, johon tulee tilat pöytätennikselle. Lisäksi rakennetaan lisää toimistotilaa.

TIKIRAK LAAJENTAA TENNISKESKUSTA
Tiukka aikataulu haasteena
- Valmistelevia pohjatöitä tehtiin jo
keväällä ja nyt kesäkuun alusta töitä
päästiin tekemään täydellä touhulla. Aikataulu on tiukka, sillä tavoitteena on uusien tilojen valmistuminen syys-lokakuun vaihteessa
syksyllä, Jouni Walden kertoo.
Vaikka aikataulu on erittäin tiukka,
uskoo Walden tilojen olevan valmiina tavoitteen mukaan. Hän kehuu
kaikkien laajentamiseen liittyvien
asioiden sujuneen hyvässä yhteistyössä Tenniskeskuksen Petri Hietalan ja Veli Paloheimon kanssa.

Pitkät työsuhteet ja hyvä
yhteishenki
Tikirak Oy:llä on menossa juhlavuosi, sillä tänä vuonna tulee täyteen

neljännesvuosisata rakennustoimintaa. Perinteisenä rakennusliikkeenä Tikirakilla on omia työntekijöitä 36 ja alihankkijoita käytetään
vain vähän.
- Tikirakin tyyppisiä rakennusliikkeitä ei enää ole kovin paljon. Meillä yhteisöllisyys näkyy toiminnassa
ja on yksi vahvuuksistamme, Walden sanoo.
- ”Kaveria ei jätetä eikä jätetä kaverille” on meillä mottona. Se tarkoittaa sitä, ettei toista työntekijää jätetä pulaan eikä toiselle jätetä
huonolaatuista työtä jatkettavaksi.
Tämä varmistaa myös laadun työn
jäljessä.

Urheilu yhdistää
-Yhteishenkeä kohotamme myös
firman sisäisillä urheilukilpailuilla.

Niissä osallistumisprosentti on korkea ja taso on muuten todella kova,
Walden valottaa naurahtaen.
Waldenille itselleen urheilu on ollut aina lähellä sydäntä. Aktiiviurallaan hän voitti Kalevan Kisoissa
kiekonheitossa mestaruuden vuonna 2013. Nykyisin kuntourheiluun
enemmän siirtynyt Walden kertoo
vaatimattomasti juosseensa maratonin sekä Pirkan Hölkän ja osallistuneensa myös Pirkan Hiihtoon.
Tennistäkin mies on vähän kokeillut, vaikka pallopeleistä lentopallo
onkin tutumpi.
- Tennis on erittäin mielenkiintoinen laji. Pitäisi opetella kunnolla
pelaamaan sitä. Heinäkuussa tietysti tulen seuraamaan Aamulehti Tampere Openia ja ammattilais-

ten otteita.
Miten sitten rakennustoiminta kisan
aikana? Eikö se häiritse pelaajia?
- Heinäkuussa meillä pitäisi olla
pääasiassa vähemmän melua aiheuttavia töitä sisätiloissa. Luonnollisesti rakennustöissä edetään
turnauksen ehdoilla eli tarvittaessa joustetaan pelaajien edun mukaisesti, Walden kertoo.

Tikirakin toimitusjohtaja Jouni Walden
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Tennis on fysioterapeutti
Mark Lehtimäen kesäinen harrastus.

Fysioterapeutti Mark Lehtimäki

PITÄÄ TENNIKSEN AMMATTILAISET

KUNNOSSA LÄPI
TURNAUKSEN
Aamulehti Tampere
Open –tennisturnaus
saa jälleen Mehiläiseltäkin tutun konkarin Mark
Lehtimäen avukseen.
Työ Aamulehti Tampere
Openissa on aikataulullisesti haastavaa, mutta
palkitsevaa hyvän ilmapiirin ja positiivisten
tennispelaajien vuoksi.

Teksti&Kuvat: Miina Lehtikangas

Mehiläisellä työskentelevä fysio
terapeutti Mark Lehtimäki on ollut
tennisturnaus Tampere Openin ur
heilijoiden tuki ja turva jo 15 vuo
den ajan. Mark lähti mukaan toi
mintaan, kun miesten ammattilais
tennispelaajien yhdistys ATP:n kri
teerien kiristyessä tapahtuman
taustajoukkoihin edellytettiin fysio
terapeutin osaamista.
TURNAUS PITÄÄ FYSIOTERAPEUTIN KIIREISENÄ
Tennisturnauksen aikana päivät voi
vat venyä yli kymmentuntisiksi. Esi
merkiksi sade venyttää päiviä. Sil
loin odotellaan, kunnes päästään
takaisin pelien pariin. Fysioterapeu
tille tihku ei kuitenkaan suo taukoa.
– Pelaajat voi tulla sillä välin hoi
tamaan paikkojaan. Heitä voidaan
hieroa, ohjeistaa vaivaan auttavia
liikkeitä tai tehdä heille teippauksia.
Loppuviikkoa kohden työpäivät

lyhenevät, kun pelaajien määrät vä
henevät. Kokonaisuudessaan tur
nausviikko on Lehtimäelle melko
kiireinen, sillä hän on turnauksen
ainoa fysioterapeutti.
– Siitä hetkestä, kun aloitan teippa
uksen kentällä, on minulla 3 minuuttia
aikaa saada hänet pelikuntoon.
Toisinaan apua tarvitsevia voi
olla useampia samanaikaisesti ken
tällä, sillä naisten ja miesten kisat
pidetään yhtä aikaa. Pelit keskey
tyvät, kunnes fysioterapeutti on
päässyt apuun.
KEVENNYSTÄ VAUHDIKKAASEEN
VIIKKOON
Kiirettä helpottaa hyvä yhteistyö kisa
lääkäreiden ja tenniskeskuksen hie
rojan kanssa. Tänä vuonna lääkärit
ovat Mehiläiseltä, joten työkaveritkin
ovat varmasti tuttuja. Hierojan mu
kaan tulo pari vuotta sitten oli Leh
timäen mielestä hyvä lisä turnauk
sen palveluihin. Nyt hän voi keskittyä
enemmän muuhun osaamiseensa.
Tiukasta aikataulusta huolimat
ta on fysioterapeutilla mahdollisuus
nähdä myös osia peleistä. Lehti
mäen on hyvä pysyä ajan tasalla ti
lanteista. Myöhemmin on mukava
myös seurata, miten pelaajat pär
jäävät muissa turnauksissa, kuten
tulevassa U.S. Openissa. Yksi tällai
nen silmällä pidettävä on Tampe
re Openista menestyjäksi noussut
belgialainen David Goffin.
Pelit kiinnostavat Lehtimäkeä
myös siksi, että tennis on ollut hä
nen kesäharrastuksensa lapsuudes
ta saakka. Nyt pelikaveriksi on tul
lut myös oma poika.

– Nyt minun poikani on sen ikäi
nen, että voidaan käydä yhdessä
lätkimässä. Se on hauska yhteinen
kesäharrastus!
URHEILU HERÄTTI KIINNOSTUKSEN AMMATTIIN
Omat urheilunvammat ovat toi
mineet kiinnostuksen herättäjä
nä myös ammatillisesti. Lehtimäki
on erikoistunut muun muassa nil
kan, polven, olkapään ja ranteen,
lihasvammojen, murtumien sekä
leikkausten jälkeiseen kuntoutuk
seen. Tenniksessäkin eniten vam
moja tulee juuri olka ja kyynär
päähän, ranteeseen ja nilkkoihin.

ANTOISINTA TURNAUKSESSA ON
HYVÄ MEININKI
Tampere Open turnauksen parasta
antia on ollut Lehtimäelle hyvä il
mapiiri tapahtuman toteuttajien ja
pelaajien kanssa. Hän on kokenut,
että pelaajat ovat arvostaneet hä
nen apuaan.
– Joskus pelaajasta selkeästi
huomaa, kuinka peli sitten kulkee
huomattavasti paremmin.
Tulevalta turnaukselta Lehtimäki
odottaa hyviä otteluita, tasokkaita
pelaajia ja hyvää säätä. Lehtimäki
toivoo myös, että pelaajat pysyisi
vät terveinä, eikä turnauksen aika
na tulisi pahoja vammoja.

MARKIN MUISTILISTA
TENNISHARRASTAJALLE:
• Valmista keho peliin lämmittelyllä. Vastusnauhat
ovat näppäriä yläraajojen ja ylävartalon lämmittelyyn.
Tee avaavia liikkeitä jumppanauhalla n. 10-15 minuutin ajan, huomioiden kehon molemmat puolet. Pikku
hölkkä auttaa herättelemään myös jalat.
• Huomioi tasapuolinen harjoittelu. Tenniksessä
tulee paljon toistoja lyöntikäden puolelle.
Esimerkiksi kuntosaliharjoittelulla on helppo varmistaa, että kehon lihaksisto pysyy symmetrisenä.
• Muista palauttava venyttely. Venyttele pelin jälkeen yläraajojen, ylävartalon ja jalkojen lihakset, niin
vältät pahimmat lihaskireydet.
• Varaudu kylmäpakkauksella. Venähdysten ja revähdysten ensihoitona toimii kylmä, koho, kompressio.
• Laita numero muistiin. Urheiluvammojen hoidossa, kuntoutuksessa ja vammojen ennaltaehkäisyssä
auttaa Urheilu Mehiläinen p. 010 414 00.

Tenniskyynärpää on yleinen tenniksen pelaajien vaiva.
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TERVE! ON UUDENLAINEN TAPA
VAKUUTTAA TERVEYTTÄ.
99 % suomalaisista haluaa,
että apu on aina saatavilla.
Terveysvakuutus tuo avun kaikille suomalaisille, ikään tai
sairaushistoriaan katsomatta.
Lisätietoja lahitapiola.fi/terveysvakuutus
Ota meihin yhteyttä lahitapiola.fi/pirkanmaa, puh. 03 3391 1200

Palveluntarjoajat: LähiTapiola alueyhtiöt

PARTURI-KAMPAAMO
FIKSAAMO
OUTLET

OPEN AAMUSTA ILTAAN
FIKSA A MO

PART U RI -KAMPAAMO

Asiakaspalvelulupaus
Meiltä saat aina hyvää asiakaspalvelua. Mikäli emme lunasta
lupausta, Sinun ei tarvitse maksaa käynnistä.
Palaute tulee antaa ennen maksutapahtumaa. Jälkikäteen annettua palautetta emme hyvitä.

Ystävällinen
tervehtiminen

Hiusten ja
hiuspohjan
analysointi

Kättely

Rentouttava
hiuspohjan
hieronta

Toiveiden
huomioiminen

Kotihoitotuotteisiin
opastaminen

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

LINNAINMAA (Citymarket)
p. 03 364 2100
ark. 9-21 la 8-16

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

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

15€
OUTLET

HINTATAKUU
BONACURE shampoot 250 ml

Hoidot 200 ml 8,80/kpl

Ei koske erikoissarjoja, sh. 14,60-17,90/kpl

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

alkaen

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

HINTATAKUU

7

90
kpl

CUTRIN CHOOZ
muotoilutuotteet
Ei koske erikoiskokoja,
sh. 17,90-29,90/kpl

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

9

90
kpl

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

Forssa p. 03 433 0100 • Helsinki Easton p. 09 348 66100 • 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, Ideapark 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

14 TAMPEREOPEN

OHJELMA

AAMULEHTI TAMPERE OPEN

TARJOAA TÄNÄKIN KESÄNÄ HUIPPUTASON TENNISTÄ!
Aamulehti Tampere Open tarjoaa jälleen upeita tenniselämyksiä.
Kaikkien aikojen 37. miesten ATP-turnaus saa nyt kahdennettatoista kertaa rinnalleen myös naisten ITF-turnauksen.
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 21.7.

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

Sunnuntai 22.7.

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

Maanantai 23.7.

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

Tiistai 24.7.

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

Keskiviikko 25.7.

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

Torstai 26.7.

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

Perjantai 27.7.

Klo 14
Naisten kaksinpelin
puolivälierät ja nelinpelin välierät
Klo 14
Miesten kaksinpelin
puolivälierät ja nelinpelin välierät

Lauantai 28.7.

Klo 10
Naisten kaksinpelin
välierät ja nelinpelin loppuottelu
Klo 13
Miesten kaksinpelin välierät
Miesten nelinpelin loppuottelu

Sunnuntai 29.7.

Klo 11
Naisten kaksinpelin loppuottelu
Klo 13
Miesten kaksinpelin loppuottelu

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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OHJELMA

TURNAUKSEN AIKANA
TAPAHTUU
TAMPERE OPEN PARTY
PERJANTAINA 27.7. KLO 20
Vauhdikkaat Tampere Open Partyt pidetään tänä vuonna
ravintola Porossa.
Illalliskortit 60 €€
Katso lisää: www.tampereopen.fi
Illalliskortit myy:
www.tampereelle.fi tai Sari Hannula, puh. 050 535 9148

OHEISTAPAHTUMAT
Maanantai 23.7.

AAMULEHTI-TENNISKURSSI
Arvonta Aamulehden kanta-asiakkaille: 50 lapselle
(6-12-v.) paikka tenniskurssille klo 10–12 ja vanhemmat
katsomaan Aamulehti Tampere Openia.
Kanta-asiakas, katso lisätiedot ja osallistu arvontaan
viimeistään lauantaina 30.6. osoitteessa:
www.aamulehti.fi/kanta-asiakasarvonta

Tiistai 24.7.

SYÖTTÖTUTKA YLEISÖLLE
LIVE-MUSIIKKIA
Keskiviikko 25.7.

VIINI-ILTA TENNISKESKUKSELLA
LIVE-MUSIIKKIA
Perjantai 27.7.

CINIA YRITYSTENNIS
MISS TAMPERE OPEN FINALISTIT
vierailevat Tenniskeskuksella 16.30–17.30

Tampere Open -pääsylippu sisältää
oheistapahtumat Tenniskeskuksessa
(ei koske viini-iltaa).
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HAASTATTELUSSA
Teksti: Riitta Närhi
Kuva: Helena Collin/Liikuntamedia
Kuva viereisellä sivulla: Maija Vasa

EMIL RUUSUVUORI
AAMULEHTI TAMPERE OPENIN PÄÄSARJAAN
Emil Ruusuvuoren junioriura päättyi menestykseen viime vuonna.
Hän oli syyskuussa US Openin poikien kaksinpelin välierissä ja sai
sen jälkeen kutsun Chengduun,
Kiinaan ITF:n juniorien Masters
-turnaukseen. Sen finaalissa Ruusuvuori kukisti poikien rankingykkösen, Kiinaan Wu Yibingin. Turnauksen jälkeen Ruusuvuori oli
uransa parhaassa poikien rankingissa, sijalla 4.
Kiinasta palattuaan hän sai villin kortin seuransa HVS:n järjestämään Tali Openin, miesten
25.000$ ITF Futures -turnaukseen, joka oli hänen kahdeksas
miesten ammattilaiskisansa. Rohkeasti pelaten ja itseluottamusta
uhkuen Ruusuvuori otti kotihallissaan ensimmäisen miesten kisavoittonsa. Se antoi 27 ATP-pistettä ja nosti hänen ATP-rankinginsa
417 sijaa sijalle 665.
Loppuvuodesta Ruusuvuorta tentattiin, millä tahdilla hän etenisi
ATP-rankingissa.
-Sanoin, että parin vuoden sisällä
pitäisi olla top500:ssa, kertoi Emil.
Ruusuvuoren ATP-ranking alkoi jo
maaliskuussa vitosella, oli 597, ja
toukokuun lopussa jo 512.
-Ihan hyvin on tullut pisteitä, vaikka vastassa on ollut tosi kovia vastustajia, totesi Emil. – Olen kohdannut fyysisiä, vahvoja pelaajia.
Monilla on luonnollisesti enemmän
kokemusta kuin minulla ja kykyä
selviytyä monenlaisista tilanteista. Tässä oppii myös häviämään.
Viime vuonna junioriotteluissa ei
paljon häviöitä tullut.
Ruusuvuorella on jo kolmesti ollut vastassa top100 pelaaja, Davis
Cup-otteluissa Tunisian Malek Jazirin ja Liettuan Ricardas Berankisin sekä Loughboroughin ATP
Challengerin toisella kierroksella
Venäjän Teymuraz Gabashvilin,
joka oli pari vuotta sitten top50
joukossa. Tänä vuonna hän on hävinnyt viidesti pelaajalle, joka on
sitten voittanut kisan.
Harjoituksissa rakennetaan edellytyksiä menestyä miesten kisoissa.
-Pallo tulee takaisin paljon useammin kuin junioriotteluissa, hymähti Emil. -Pitää pystyä pelaamaan
tiukemmissa paikoissa ja lyömään
läpi.
Ruusuvuoren italialaissyntyinen
valmentaja Federico Ricci on rakentanut otteluohjelman niin, että

Emil Ruusuvuori valmentajansa Federico Riccin kanssa.
siinä on 2-3 turnausta peräkkäin
ja se seuraa siten ammattilaisten
turnaustahtia. Turnaukset on myös
valittu niin, että vastaan tulee pelaajia, joiden ranking on top200
tai top300.
-Emil pelaa hyvin, mutta muutos
juniorien kisoista miesten kisoihin
on iso, totesi Ricci. – Jalat pitää
saada hyvin liikkumaan ja lyönteihin tarvitaan lisää painavuutta, syvyyttä, tasaisuutta.
-Tämä on aikaa vievä prosessi
Emilin kropankin huomioon ottaen. Kyllä siihen menee 2-3 vuotta,
että kaikki aspektit, fysiikka, tekniikka ja taktiikka, ovat hyvässä,
tasapainoisessa kunnossa, arvioi
Ricci.
Jarkko Niemisen päätettyä uransa
hänelle on haettu manttelinperijää
ja moni näkee sen sopivan Emilille.
-Olen huomannut, että Emiliin on
Suomessa asetettu paljon odotuksia ja kotimaassa kisatessaan
hänen odotetaan voittavan, totesi Ricci.

Emil Ruusuvuori
Syntynyt: 2.4.1999 Helsingissä
Pituus/paino: 188 senttiä/78 kiloa
Seurat: Kasvattajaseura HLK, HVS-Tennis
Kätisyys: Oikea, kahden käden rysty
Valmentaja: Federico Ricci
Fysiikkavalmentaja: Pirpa Takki
Fysioterapeutti: Mikko Pehkonen
Ammattilaiskisavoitot: Tali Open (25.000$) (marraskuu 2017)
			
Barcelona (15.000$) (kesäkuu 2018)
Nelinpelivoitot (ITF Futures): Poitiers, Ranska (15.000$)/Viktor
Durasovic, Lissabon, Portugali (25.000$)/Kenneth Raisma,
Zalaegerszeg Unkari (15.000€)/Kenneth Raisma (kaikki 2018)
Davis Cup –maaottelut: Georgia 2017, Tunisia ja Liettua 2018
Kaksinpelit 2 voittoa, 3 tappiota

www.facebook.com/ruusuvuoriemil/

TAMPEREOPEN 17
– Vaikka Emil on vielä nuori, hän
on kestänyt hämmästyttävän hyvin paineita, itseasiassa pelannut
erittäin hyvin paineiden alla, kiitteli Ricci.

sia otteluista. Kenneth on positiivinen nuori mies, ja he tulevat hyvin
toimeen keskenään. Se, että he toimivat tiimissä yhdessä, ei vie mitään pois heiltä yksilöinä, sanoi Ricci.

Tiimissä Viron Raisma

Aamulehti Tampere Openiin
villi kortti

Emil Ruusuvuori, 19, ja Viron Kenneth Raisma, 20, muodostavat tiimin, jonka yhteinen valmentaja
Ricci on. Tiimillä on yhteinen tukija, Tallink Silja Line. Yhteistyölle
aukesi sauma, kun Jarkko Nieminen Tennis Akatemia päätti toimintansa; laivayhtiö oli tukenut
akatemian toimintaa ja oli myös
Raisman tukijoukoissa.
Tallink Silja Linen tuki on luonut
melkoista synergiaa: tiimi saattoi harjoitella ennen kauden alkua Thaimaassa, paikalla olivat
myös Jürgen Zopp ja Anett Kontaveit ja treenaa Talin ohella uudessa Tallink Tennisekeskuksessa
Tallinnassa.
-Kiva, että on toinen pelaaja mukana, sanoi Emil. – Helsingissä treenatessamme Kenneth asuu meillä
ja kisamatkoilla jaamme huoneen.
Tämä on muuten varsin yksinäistä puuhaa.

Maissa, joissa järjestetään Grand
Slam- ja Tourin kisoja, nuoret lahjakkuudet saavat niihin villejä kortteja ja
pääsevät heti hakemaan kokemuksia
suurista turnauksista. Pienikin menestys noissa kisoissa tuo merkittävästi
rankingpisteitä.
Suomen palkintosummaltaan suurimman tenniskisan, Aamulehti Tampere
Openin, kilpailunjohtaja Veli Paloheimo on myöntänyt Ruusuvuorelle villin kortin kisan pääsarjaan.

Emil Ruusuvuori, Kenneth Raisma ja Federico Ricci.
Ruusuvuori ja Raisma ovat pelanneet kahdessa ITF Futures
-kisassa, Portugalissa ja Unkarissa, nelinpeliä parina ja voittaneet molemmat kisat.
-Kenneth on taitava verkolla ja
syöttää hyvin, kertoi Emil. – Pelimme sopivat hyvin yhteen.

Myös Ricci on tyytyväinen suojattiensa yhteispeliin.
-Valmennusta vien yksilöllisesti
eteenpäin, mutta tässä vaiheessa uraa nuorilla pelaajilla on kiva
matkustaa yhdessä ja olla samoissa kisoissa sekä vaihtaa kokemuk-

-On todella hienoa päästä suoraan
ATP Challenger-kisan pääsarjaan.
Olin mukana karsinnoissa kerran,
vuonna 2014, kertoi Emil.
-Pelaan kesä- ja heinäkuun Euroopassa massalla. Tampereen kisa on
viimeinen massakisani. Sen jälkeen
siirryn koville alustoille ja kisamatkat ulottuvat silloin myös Aasiaan,
kertoi Emil.

Tenniksen huipputunnelmissa mukana

Kun haluat henkilökohtaista taloudellista neuvonantoa
pankkiasioissasi, tule Aktia Pankkiin!
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Tossujen tuuletukset
tulee miettiä tarkkaan
Lasse Viréniltä oli mennä toinen olympiakulta ohi Montrealissa vuonna 1976.
Virén tuuletti 10 000 m voittoaan nostamalla juoksutossunsa ilmaan. Kansainvälinen olympiakomitea tulkitsi tämän mainostempuksi ja uhkasi sulkea
lentävän suomalaisen pois seuraavasta kisasta.
Bisnesmaailmassakaan ei ole varaa ”läheltä piti” -tilanteisiin.
Onneksi ulkoistamalla rutiinit voit keskittyä voittamiseen.
Jätä virheet historiaan. Tutustu: grano.fi

GRAAFINEN TUOTANTO / MONIKANAVAKAMPANJAT / TEKNISET DOKUMENTIT
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Tate
Tammelan Talotekniikka Oy

- talotekniikkaa Tammelasta -

Arvo 2
Lääketieteen laitos
Tampere

Medisiina D
Lääketieteen laitos
Turku

Kiinteistö Oy
Ratinankaari
Tampere

TE-keskus
Hämeenkadunaukio
Tampere

Mukana myös Tenniskeskuksen laajennuksessa
www.tamtate.com

Löydä kesän
makeimmat hetket
Missä koet kesälomasi parhaat hetket? Kurkkaa
bloggaajien vinkit Tukholmaan, Ahvenanmaalle
ja automatkalle Ruotsiin.
Varaa yhteistä aikaa: silja.fi/kesa
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Me yhdistämme työt ja tekijät!
VMP Tampere // tampere@vmp.fi
+358 40 307 5200 // Tuomiokirkonkatu 36
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PATTI ON VILLI KORTTI TAMPEREELLA!
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Oikea tieto johtaa oikeaan tekoon

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

Revisium

TILINTARKASTUS | KOULUTUS | KONSULTOINTI

www.revisium.fi

Finlaysoninkuja 9

33210 Tampere
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POHJOISEN
POHJOISEN
MAKUELÄMYKSIÄ
MAKUELÄMYKSIÄ

LaplandHotels
HotelsTampere
Tampere
Lapland
Yliopistonkatu44
44||p.
p.03
03383
3830000
0000
Yliopistonkatu
www.laplandhotels.com
www.laplandhotels.com

KITCHEN&&BAR
BAR
KITCHEN
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AAMULEHTI TAMPERE OPEN
KISAJÄRJESTÄJÄN ESITTELY

ESITTELYSSÄ
Teksti: Katriina Saarinen
Kuva: Katriina Saarinen

Mikko Kostamovaara, 47, on ollut mukana Tampereen ammattilaisturnauksen järjestelyissä jo 30 vuotta. Voidaan puhua jo todellisesta turnauskonkarista. Hänen tehtäviinsä on
vuosien varrella kuulunut muitakin hommia, mutta suurimmaksi osaksi Mikon vastuulla
on ollut pelaajien mailojen jännittäminen. Tämä suurelta yleisöltä piilossa tapahtuva työ
on erittäin tärkeässä asemassa sekä turnauksen että pelaajien onnistumisen kannalta.

Kuka olet ja mistä tulet?

puolisen tuntia sekä noin kymmenen metriä jännettä. Koko kisan aikana jännitetään sellainen pari sataa mailaa eli siinä kuluu 20 000
metriä jännettä. Pelaajilla on omat
jänteet ja monella lisäksi tiettyjä
vaatimuksia miten maila jännitetään.

Mikko ”Kiki” Kostamovaara ja olen
paljasjalkainen tamperelainen.

Millainen on oma tennistaustasi?
Kaupin kentillä tuli aloitettua kaveriporukassa tenniksen pelaaminen siinä 80-luvun puolivälissä. Pasi ”Passo” Peltolan mukana sitten
ajauduin Tenniskeskukselle pyörimään ja pelaamaan. Passo kuului
siihen aikaan Tampereen Tennisseuran kilpajunioreihin. Itse en valmennuksessa käynyt vaan pelailin kavereiden kanssa.

Onko joku pelaaja jäänyt
erityisesti mieleen?
Suomalaiset pelaajat Veli Paloheimon ja Jarkko Niemisen johdolla.
Heidän menestystään on ollut hieno seurata.
Pyynikin kisasta on jäänyt mieleen
myös Magnus Norman. Hän oli silloin nouseva nuori pelaaja, joka
sitten myöhemmin nousi ATP-listalla sijalle kaksi. Norman toi mailoja jännitykseen ja joka kerralla
vähennettiin kiloja eli jännityksen
tiukkuutta. Lopulta Norman pelasi mailoilla, joissa oli muistaakseni
14 tai 16 kiloa. Se on erittäin löysä
jännitys, kun normaalisti kilomäärä
on noin 23-24.

Nykyisin käyn silloin tällöin kisoissa
ja pelaan myös sarjatennistä. Pelitaso on C-luokassa ja paras saavutus
toistaiseksi on viime kesältä, kun
noustiin sarjatenniksessä nelosdivisioonasta kolmoseen.

Miten tulit lähteneeksi mukaan kisajärjestelyihin?
Tenniskeskuksella kun aloin viihtyä
hyvässä kaveriporukassa niin siitä
sitten lähdettiin mukaan silloin Pyynikillä järjestettyyn kisaan hommiin.
Linjatuomarina aloitin, sitten olin
autokuskina jonkun vuoden ja sen
jälkeen olen jännittänyt mailoja.

Suosikkipelaajasi tenniskentiltä?
Tampereen turnauksessa tietysti suomalaiset. Nyt odotan innolla erityisesti nuorten Eemil Ruusuvuoren sekä Tatsin kasvatin Patrik
Niklas-Salmisen otteita. Molemmat
ovat esittäneet lupaavia tuloksia
viime aikoina.

Mitä tehtäviisi kuuluu
ennen kisaa ja sen aikana?

Nuoruuden suosikkini oli John
McEnroe sekä hiukan myöhemmin
Andre Agassi.

Mailoja alkaa tulla jännitettäväksi ”sainauspäivänä” eli karsintoja
edeltävänä perjantaina. Meitä on
kaksi jännittäjää ja koko kisan ajan
tehdään hommia. Tänä vuonna työparinani on Vesa Pöysti.

Mitä harrastat?
Tennistä eniten. Salibandyä pelasin
aikanaan neljä kautta liigatasolla,
mutta nykyään ainoastaan höntsäilen. Ajallisesti ison osan vapaaajasta haukkaavat nykyään lasten
harrastukset.

Kovimpana päivänä on jännitetty
30 mailaa. Silloin tehtiin hommia
puoli kahteen yöllä ja kymmenen
mailaa jouduttiin jättämään aamulla
tehtäväksi. Kisan loppua kohti mailojen määrä luonnollisesti vähenee
ja ehtii itsekin katsomaan enemmän
pelejä.
Yhden mailan laittamiseen menee

Mikko Kostamovaara

Mikä on kesässä parasta?
Lämpö ja loma.
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TAPAHTUMIA
Teksti: Riina Rautiainen
Jennin kuva: Iltalehti / Pasi Liesimaa.

Jenni Ahola

KUKA KRUUNATAAN TÄNÄ VUONNA?
MISS TAMPERE OPEN VALITAAN JO 13. KERRAN
Tampereella nähdään jälleen upea joukko missitaivaan tulevia tähtiä, kun Miss
Tampere Open kruunataan nyt 13. kerran. Tänä kesänä kisa käydään ravintola
Porossa, jossa illan tapahtuman juontaa vuoden 2007 Miss Tampere Openin
ensimmäinen perintöprinsessa Katariina Orimus.
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.
- Kisan ensimmäisellä kierroksella tytöillä nähdään
Ideaparkin Tommy Hillfigerin sporttiset asut sekä klassisempia asukokonaisuuksia Cottonilta. Toisella kierroksella nähdään tärkeä bikinikierros, jolloin kisaajia
myös haastatellaan. Viimeisellä kierroksella nähdään
upeat Lavem by muotitalo Tyynelän iltapuvut, jossa
myös voittaja kruunataan, Jenni kertoo.

Miss Tampere Open
– kilpailun finaalishow järjestetään ravintola Porossa
perjantaina 27.7.2018.
Käy tutustumassa kilpailun
finalisteihin sekä äänestä
omaa suosikkiasi
Tampere Openin www-sivuilla

www.tampereopen.fi
Ylärivi vasemmalta oikealle:
1. Anna Kuukasjärvi, 171 cm, 26 v, Hämeenlinna
2. Jenny Ylilammi, 171 cm, 19 v, Karvia
3. Dana Mziu, 172 cm, 19 v, Helsinki
4. Sanna Heikkilä, 172 cm, 19 v, Tampere
5. Sade Viitanen, 172 cm, 18 v, Turku
Alarivi vasemmalta oikealle:
6. Amanda Teuho, 173 cm, 19 v, Tampere
7. Jasmine Kessel, 173 cm, 21 v, Tampere
8. Iina Suominen, 174 cm, 18 v, Tampere
9. Janina Hakkarainen, 177 cm, 18 v, Tampere
10. Sara Ristimäki, 177 cm, 18 v, Seinäjoki

Haastattelulla tärkeä rooli
Kisan tuomaristossa istuu aiempien vuosien tapaan niin Tampere Open –turnauksen, Miss Tampere Open –kisan kuin myös yhteistyökumppaneiden edustajia. Tuomariston haastattelukierroksella
on suuri merkitys.
- Siellä on persoona saatava esille, joten haastatteluosuuteen kannattaa valmistautua hyvin, Jenni
vinkkaa kisaajille.
Useana vuonna kilpailun juontanut entinen Miss
Suomi Satu Aarnio (ent. Tuomisto) on myös itse
Miss Tampere Open –voittaja. Hänen mukaansa
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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AIEMMAT AAMULEHTI TAMPERE OPEN
-TURNAUSVOITTAJAT
Naiset
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Alise Vaidere
Martina Balogova
Sandra Roma
Alize Lim
Piia Suomalainen
Sandra Roma
Karen Barbat
Maria Sakkari
Lilla Barzó
Piia Suomalainen
Monika Kilnarová

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
2017

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
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Jarkko Nieminen

Teksti: Mikko Peltonen
Kuvat: Jesse Väänänen

SUOMI KOHTAA EGYPTIN
DAVIS CUPIN
NOUSUKARSINNASSA

Suomen miesten tennismaajoukkue eli Cinia Davis Cup
Team Finland on pelannut tämän vuoden Davis Cupissa
vakuuttavasti. Helmikuussa Suomi voitti vieraskentällä
Tunisian ja huhtikuussa Helsingissä Liettuan. Voittojen
myötä joukkue pääsee pelaamaan nousukarsintaan Egyptiä
vastaan. Maaottelu pelataan Kairossa 14.-15.9.
Davis Cup on tenniksen merkittävin
maajoukkueturnaus. Turnausta on
pelattu vuodesta 1900. Korkeimmalla
tasolla eli World Groupissa pelaa 16
joukkuetta. Loput joukkueet pelaavat
alueellisissa lohkoissa. Suomen Cinia
Davis Cup Team Finland on pelannut Euroopan/Afrikan lohkon toisessa ryhmässä ja pääsee nyt siis karsimaan paikasta 1. ryhmässä.
Suomen joukkueeseen ovat tämän
vuoden aiemmissa maaotteluissa
kuuluneet Harri Heliövaara, Henri
Kontinen, Patrik Niklas-Salminen,
Emil Ruusuvuori ja Otto Virtanen.
Joukkueen kapteenina toimii Jarkko Nieminen.
Suomi on lähtenyt haastajan asemas-

ta tämän vuoden aiempiin maaotteluihin. Suomalaispelaajat ovat menestyneet hienosti kevään ja kesän
kilpailuissa, mutta syksyn maaotteluun Egypti lähtee kuitenkin paperilla
ennakkosuosikkina.
- Jos katsotaan rankingsijoituksia,
olemme todennäköisesti jälleen altavastaajia. Meillä on kuitenkin hyvin
yhteen hitsautunut joukkue. Olemme
ottaneet maaotteluissa hyviä voittoja
ja hävityt ottelutkin ovat olleet hyviä
otteluita kovia pelaajia vastaan. Uskon, että meillä on mahdollisuudet
voittaa myös Egypti, toteaa Jarkko
Nieminen.
Kotijoukkueena Egypti sai valita alustan, jolla maaottelu pelataan. He va-

litsivat massan.
- He varmasti uskovat olevansa vahvoilla massalla, mutta kyllä meilläkin
useampi pelaaja on pelannut massalla hyvin. Syyskuussa meidän pelaajat ovat jo ehtineet siirtyä pelaamaan kovilla kentillä, mutta pidämme
normaalin valmistautumisleirin ennen maaottelua, niin kaikki ehtivät
taas tottua massaan, kertoo Nieminen joukkueen valmistautumissuunnitelmista.
Huhtikuussa Talin Tenniskeskuksessa
pelatussa maaottelussa suomalaispelaajilla oli huikea kotiyleisön tuki takanaan. Myös Kairoon on moni
tenniksen ystävä syyskuussa suuntaamassa.

- Liettuaa vastaan saimme paljon positiivista voimaa kotikatsomon kannustuksesta. Nyt katsojista valtaosa
on varmasti egyptiläisiä, mutta toivottavasti saadaan myös suomalaisia
kannattajia paikalle mahdollisimman
paljon, toivoo kapteeni Nieminen.
Suomalaispelaajien hienoja edesottamuksia kevään ja kesän aikana kapteeni Nieminen seurannut tyytyväisenä.
- Meillä on tällä hetkellä hyvä tilanne,
kun kaikki joukkueen pelaajat ovat
saaneet viime aikoina voittoja ja hyviä matseja. Pelaajien menestys on
mahtava juttu paitsi joukkueen kannalta myös koko Suomen tenniksen
kannalta, Nieminen toteaa.
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Yritystilaisuudet ja konsertit

Ravintolapalvelut

Kokoukset ja kongressit

Tilat ja tapahtumapalvelut

lippupalvelu

Osta lippusi edullisemmin
ennakkoon Lippupalvelusta.
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