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 - PYÖRÄILYN ERIKOISLIIKE

Kaikki tarvikkeet
pyöräilyyn koko

perheelle helposti
ja nopeasti

verkkokaupasta

RTECH.FI

PÄÄKIRJOITUS

Tampere Open täyttää tänä vuonna 
40 vuotta. Onko tennis muuttunut  
sinä aikana?

Niin paljon kun näiden vuosien aikana 
on puhuttu pistelaskun muuttamises-
ta, tai keinon keksimisestä siihen, ettei 
pelaaja saisi syötöstä niin paljon hyö-
tyä, tilanne  ei ole muuttunut.

Edelleen kaksinpelissä pisteet laske-
taan samalla tavalla ja jos ensimmäinen 
syöttö ei mene ruutuun, niin pelaajalla 
on edelleen käytössään toinen syöttö.

Nelinpelissä on tehty muutoksia piste-
laskussa pelien nopeuttamisen ja ylei-
söystävällisyyden vuoksi. Valtaosassa 
ATP turnauksista ratkaistaan erien ol-
lessa 1-1 siten, että pelataan champions 
tiebreak (10 pisteeseen). Myös syöt-
tövuorot ratkaistaan tilanteessa 40-

40 seuraavalla pisteellä. Tämä on niin  
sanottu ”no add” sääntö. Eli perin-
teistä peliä ei ole haluttu muuttaa ja 
miksi muuttaa väkisin, kun suurin osa 
pelaajista ja yleisöstä on tyytyväisiä.  
Homma toimii.

Oletko koskaan miettinyt pientä yk-
sityiskohtaa niin kesäkuun alussa pe-
lattavissa Ranskan avoimissa, Tampere 
Openissa, kuin muissakin turnauksissa? 
Usein pelaaja ei pyydä ennen syöttöä 
vain kahta palloa, vaan kolmea tai nel-
jää ja katsoo niitä tarkkaan. Syy on sii-
nä, että pelaaja valitsee tarkkaan sen 
pallon, jolla on hänen mielestään vähi-
ten pelattu ja jossa pallon merkki näkyy 
parhaiten. Paine tällaisessa pallossa on 
hieman parempi, kuin kuluneessa ja pe-
laaja toivoo, että sitä kautta saisi vielä 
pienen lisäpotkun syöttöön. Isoa hyö-
tyä tästä ei ole. Ennemminkin sillä on 

psykologinen vaikutus ja se on rituaali 
keskityttäessä seuraavaan syöttöön.

Tule paikan päälle kokemaan ja näke-
mään erilaisia tapoja, tyylejä ja ennen 
kaikkea huipputennistä!

Veli Paloheimo

PITKÄT PERINTEET

Julkaisija:  Tampere Open
Painopaikka: Alma Manu Oy
Päätoimittaja: Jarno Tiusanen
Toimitus:  Tampere Open Oy
Taitto:  Markkinointiosakeyhtiö i2

Tarkemmat turnaustiedot ja
aikataulut löydät osoitteesta:

www.tampereopen.fi

   

TAMPERE OPEN TURNAUSLEHTI 2022

Aamulehti Tampere Open 2021 -kuvat 
 Katariina Saarinen, Jarno Tiusanen

EQE 350+ 

Alkaen 78 500 €

UUSI EQE.
Nyt myynnissä ja koeajettavissa.

Mercedeksen uusi täyssähköinen EQE on nyt myynnissä. 
Luvassa on auto, joka puhuttelee kaikkia aisteja 

niin ulkomuodollaan, sisätiloillaan kuin teknologiallaan. 
Se perustuu lippulaiva EQS:n tapaan Mercedeksen täysin 

uuteen täyssähköautojen perusrakenteeseen ja tarjoaa jopa 
639 km:n toimintamatkan yhdellä latauksella. 

Varaa koeajo myyjältä 010 569 3100.

Lue lisää: veho.fi/eqe

EQE 350+ kokonaishinta alk. 78 500 € (sis. alv:n ja toim. kulut 600 €). Vapaa autoetu 1 020 €/kk, käyttöetu 975 €/kk. CO2-päästöt 0 g/km (WLTP), EU-keskikulutus 16,4 kWh/100 km. Lämpötila, ajo-olosuhteet, auton kuormaus sekä 
kuljettajan ajotapa voivat vaikuttaa auton toimintamatkaan, akun kapasiteettiin ja suorituskykyyn. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 26 €/kk. Ajotietokoneen kieli: suomi. Kuvan auto lisävarustein.

VEHO TAMPERE  Taninkatu 11, Lielahti veho.fi
010 569 3100 | Ma–pe 9–18, la 10–15

Huolto: 010 569 8080 | Ma–pe 7.30–18

Puhelun hinta 010-numeroihin: 
8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. 

(sis. alv. 24 %).
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Yritä. Menesty. Vaurastu.
On heitä, jotka ottavat tulevaisuudesta isomman 
vastuun. He eivät odota, mitä elämä antaa ja 
tulevaisuus tuo. He muokkaavat tulevaisuutensa 
itse omalla työllä ja omilla ehdoillaan. Heidän 
onnistumisensa luo mahdollisuuksia myös 
muille. Heitä kutsutaan yrittäjiksi. Me kutsumme 
heitä oman elämänsä pomoiksi.

Finlandia on vaurastumisen kumppani oman 
elämänsä pomoille. Kanssamme sijoitat 
vauraampaan tulevaisuuteen. Olipa tavoitteesi 
taloudellinen riippumattomuus, turva itsellesi ja 
läheisillesi, perheyhtiön siirtäminen jälkipolville 
tai yltäkylläiset eläkevuodet – me tuemme sen 
saavuttamisessa. Koko matkan.

finlandiagroup.fi
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Onnistunut rekrytointi  
säästää aikaa ja rahaa
Yritykset käyttävät yhä enemmän rek-
rytointipalveluita saadakseen osaavia 
työntekijöitä eri tehtäviin. ValtaGrou-
pin asiakaskunta koostuu sekä työtä 
etsivistä ihmisistä että töitä tarjoa-
vista yrityksistä. Yritysasiakkaita on 
laidasta laitaan eri toimialoilta sekä  
pk-yrittäjistä aina kansainvälisiin 
suuryrityksiin asti.

ValtaGroupin toimitusjohtaja Hannele 
Könnömäki lukeutuu alan konkareihin 
Pirkanmaalla. Hän on työskennellyt 
rekrytoinnin parissa jo vuodesta 1997 
asti. Vuosien varrella hän on oppinut 
paljon ja näkee rekrytoinnin selkeät 
hyödyt.

”Onnistunut rekrytointi säästää par-
haimmillaan aikaa ja rahaa. Yritys saa 
motivoituneen työntekijän, joka työs-
kentelee oikealla paikalla. Silloin myös 
työntekijä viihtyy työssään ja voi hy-
vin. Se näkyy väistämättä yrityksen ke-
hityksessä ja kasvussa positiivisesti”,  
Könnömäki tietää.

”Teemme tarvittaessa kaiken hakuil-
moituksista ja haastatteluista lähtien, 
jolloin yritys säästää valtavasti aikaa. 
Ja laskutamme vasta sitten, kun työn-
tekijä on palkattu.”

Osaavat tekijät ovat suuri 
voimavara 
Rekrytointiprosessissa perehdytään 
yrityksen liiketoimintaan ja arvoihin 
pintaa syvemmälle. Näin pystytään 
varmistamaan, että osataan etsiä juuri  
oikea työntekijä kyseiselle yritykselle. 
Prosessissa on tärkeä selvittää tar-

YHTEISTYÖ

Tampere Open tuo heinäkuussa Tenniskeskukselle  
tennisammattilaisia useista eri maista. Viikon ajan  
Tampereella nähdään huipputennistä ammattilais-
kilpailussa.
 

Oman alansa ammattilainen on myös turnauksen  
yhteistyökumppani ValtaGroup Oy. 

VALTAGROUP OY
REKRYTOINNIN AMMATTILAINEN

kasti mihin tarpeeseen työntekijää 
haetaan ja kohtaavatko työntekijän 
ja yrityksen odotukset työn suhteen. 

”Joskus joudumme sanomaan hakijalle  
suoraan, ettei tämä työpaikka ole  
sinua varten. Osaamme ehdottaa hä-
nelle keskustelun jälkeen töistä työtä, 
joka sopii paremmin. Näin vältetään 
virherekrytoinnit.”

Könnömäki haluaa painottaa osaavien  
tekijöiden olevan Suomen ja yritys-
ten suuri voimavara. Hänen mieles-
tään työpaikkaa pitää tarvittaessa 
myös uskaltaa vaihtaa.

”Suomessa on valtava määrä osaamista  
ja tietotaitoa. Jokainen työntekijä tuo 
jotain uutta työyhteisöönsä. Meidän 
tulisi koittaa nähdä nämä vaihdokset 
positiivisina, vaikka me suomalaiset 
olemmekin vähän sellaista mielensä-
pahoittaja-kansaa.”

Työhyvinvointi on  
tärkeä asia
Rekrytointiprosessi ei lopu siihen, kun 
työsopimus on allekirjoitettu. Kön-
nömäki pitää erittäin tärkeänä, et-
tä työntekijälle soitetaan noin puo-
len vuoden kuluttua. Siinä selvitetään 

miten hän on viihtynyt yrityksessä ja 
onko työ vastannut luvattua. 

”Kuunteleminen on todella tärkeää  
monessa kohdassa prosessia. Me pys-
tymme tässä samalla tavallaan men-
toroimaan yritystä. Ulkopuolisena 
meidän on usein helpompi havaita ja 
nostaa esille sellaisia asioita, joita ei 
välttämättä yrityksen sisältä katsoes-
sa nähdä.”, Könnömäki valottaa pro-
sessin hyötyjä.

Hänen mielestään meillä puhutaan 
usein johtamisongelmasta, vaikka 
johtaminen ei ole ainoastaan johta-
jien vastuulla. Työyhteisössä vuoro-
vaikutus on isossa roolissa monessa 
suhteessa. Kun johtaja kysyy alaisil-
taan, mitä voisi tehdä paremmin, on 
työntekijöiden helpompi puhua asi-
oista. Työhyvinvointi on Könnömäen 
mielestä asia, johon kannattaa panos-
taa paljon.

”Kun ihminen viihtyy työssään ja voi 
hyvin, on se yritykselle kullanarvoista.”

Tenniskatsomossa tavataan
Työhyvinvointiin kuuluu osaltaan 
myös fyysinen ja psyykkinen jaksa-
minen. Ihmisellä on hyvä olla erilaisia 

harrastuksia, joiden parissa rentoutua 
vapaa-ajalla. Liikunta on yksi mainio 
tapa lisätä jaksamista työelämässä.
Könnömäki kertoo tykkäävänsä haas-
taa itseään liikkuessaan. Hän on ko-
keillut monia eri lajeja ja pelaa myös 
tennistä. 

”Tennis on koko kroppaa kehittävä 
ja nopea laji. Olen seurannut tennik-
sen peluuta isäni kanssa jo pienestä 
pitäen, ja käynyt pelaamassa lähin-
nä tyttärieni ja ystävieni kanssa sil-
loin tällöin. 

Tennis on lisäksi mainio peli verkostoi-
tumisen kannalta. Kesällä paljon aikaa 
vie myös golf.”

Suosikkipelaajikseen Könnömäki mai-
nitsee Ruotsin takavuosien tähden, 
Björn Borgin, sekä tietysti tampere-
laisen Veli Paloheimon, joka nykyään 
toimii Tampere Openin kilpailunjohta-
jana. Hän seuraa tennistä televisiosta 
sekä paikan päällä Tampere Openissa.

”Tennis on koukuttavaa katsoa, kun 
peli on niin yllätyksellistä. Ammat-
tilaiset ovat ammattilaisia tässäkin  
lajissa.”

Tampereen Tenniskeskus ei ole pelkkä  
tennispyhättö vaan erittäin moni-
puolinen liikuntakeskus. Lajivali-
koimaa ja tiloja on vuosien varrella  
tehtyjen laajennusten yhteydessä 
kasvatettu harkiten ja onnistuneesti.  
Uusimpana tulokkaana lajivalikoi-
maan saadaan kovassa nosteessa 
oleva padel. Kuusi sisäkenttää val-
mistuvat vuoden loppuun mennessä.

Onnistunut  lajivalikoima  
ja sijainti
Tampereen Tenniskeskus Oy:n hal-
lituksen jäsen Minttu Lampinen 
katsoo halliyhtiön tulevaisuuteen 
luottavaisin mielin. Lampinen on 
Tampereen Tennisseura ry:n ensim-
mäinen naispuheenjohtaja. Lisäksi  
hän on Tampereen ammattilaiskil-
pailut järjestävän Tampere Open 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja is-
tuu myös Suomen Tennisliiton halli-
tuksessa. Näkemystä riittää siis mo-
nipuolisesti.

Itsekin useamman kerran viikossa 
tennistä pelaava Lampinen pitää tär-
keänä, että lajivalikoimaa on laajen-

nettu. Hänen mukaansa on rikkaus, 
kun saman katon alla voi harrastaa 
niin montaa eri lajia.

- Täällä pystyy koko perhe harrasta-
maan. Sillä aikaa kun lapsi on omissa 
harjoituksissaan, voi vanhempi käydä  
vaikka kuntosalilla tai pelata eri mai-
lapelejä. Tässä vieressä on lisäksi erin-
omainen Kaupin kuntoilumaasto, jo-
ten lenkkeily tai hiihtäminen talvella  
onnistuu helposti. Tenniskeskukselta  
löytyy myös kahvio, tennisshop ja 
klubiltilat, Lampinen iloitsee.

Tenniskeskuksen sijainti Ruotulassa  
on erinomainen. Kulkuyhteydet toi-
mivat jo nyt ja tulevaisuudessa alu-
eelle on suunniteltu raitiotielinjan 
jatkuminen aivan hallin vierestä. 

- Olemme luonnon keskellä, mutta 
kuitenkin lähellä kaupunkia. Juuri 
parempaa paikkaa ei urheiluhallille 
voisi kuvitella.

Laaja lajivalikoima vetää 
Tenniskeskus valmistui maaliskuun 
alussa 1979 neljän tenniskentän 

halliksi. Saman vuoden kesäkuussa 
saatiin käyttöön seitsemän ulkoten-
niskenttää. Nyt vuonna 2022 keskuk-
sesta löytyy sisätenniskenttiä jo 16 
sekä yksi minitenniskenttä. Sulkapal-
lokenttiä on tällä hetkellä 14, squas-
hia pääsee pelaamaan kolmessa  
kopissa ja pommisuojassa 
on hyvät olosuhteet kah-
delle pöytätennispöy-
dälle. Monitoimihallissa 
pelataan pääasiassa sa-
libandyä, mutta toki tila 
sopii moneen muuhunkin 
sisäliikuntaan. Kuntosalista  
löytyy riittävät painot ja lait-
teet kovempaankin harjoit-
teluun ja muutama vuosi sitten 
valmistui toiminnallinen sali yläkäy-
tävälle. Kaiken kaikkiaan pinta-alaa 
rakennuskompleksilla tulee olemaan 
kuuden padelkentän valmistuttua 
20 400 neliötä. Kesäaikaan käytössä  
ovat lisäksi 12 ulkotenniskenttää. 
Käyttäjiä hallin tiloissa liikkuu par-
haina päivinä pari tuhatta.

TENNISKESKUS LIIKUTTAA TAMPERELAISIA

UUTISIA

- padel tulossa uutena lajivalikoimaan

 Teksti ja kuvat: Kassu Saarinen
   

 Teksti ja kuvat: Kassu Saarinen
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SUJUVAA ASUNTOKAUPPAA
FREESILLÄ OTTEELLA

TUOMO AHO-VINKKA
asuntomyyjä, partner

tuomo.aho-vinkka@bo.fi
040 534 9130

MIKKO LAMU
asuntomyyjä, partner

mikko.lamu@bo.fi
0400 357 100

Ku t s u  m e i d ä t  a r v i o kä y n n i ll e.

THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

GOGO ONLINE
- TREENIKIRJASTO

GOGO 
LIIKUNTAKESKUSTA
GOGO City • GOGO Park • GOGO Hervanta

SUOMEN PARAS 
RYHMÄLIIKUNTA
Yli 200 ohjattua tuntia viikossa ja Les Mills-tunnit

GOGO EXPRESS
KUNTOSALIA

 

 

 

 
 

LIELAHTI • LINNAINMAA • NOKIA • PARTOLA

010 2871400 010 2871430010 2871450

Kesä täynnä kivoja tapahtumia ja laaja valikoima tanssitunteja!

BILEKESÄ 
ON TÄÄLLÄ!

GOGOEXPRESS.FI

ISOT KUNTOSALIT - YLI 1200m2

Henkilökuntaa aina paikalla

Suomen paras hinta-laatusuhde

Käytössäsi kaikki 13 GOGO Expressiä
Ilmainen pysäköinti

•

•

•

•
•

Tietohallinnonkatu 17, 33840 Tampere
Puh. 010 400 4508

tampere@muuttohaukat.com
www.muuttohaukat.com

H y v i n k ä ä  •  H e l s i n k i  •  T u r k u  •  Ta m p e r e

Pyydä tarjous

Kotimuutot, yritysmuutot ja muuttotarvikkeet

Avoinna: ma - to 8 - 16, pe 9 - 15
Muutamme käsityksesi 

muuttamisesta.®

TILAA LIPUT
Lataa sovellus osoitteessa
www.tampereopen.fi/app/

Sovelluksesta lipun 
ostaneiden kesken 

arvotaan Cube-sähköpyörä!

Tilaa liput tästä!

JHS-ASUNNOT OY 

Käpytie 6 A, 33180, Tampere 

 010 666 2244 • info@jhs-rakenne.fi 

JHS-RAKENNE.FI
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Tyylikkäät provencelaiset… australialaiset!
Jacob´s Creek Le Petit Rosé Brut Cuvée & 

Jacob’s Creek Le Petit Rosé

Jacob´s Creek onnittelee 
40-vuotiasta 

Tampere Openia!

nautikohtuudella.fi |  www.juomavinkki.fi

urheilumehilainen.fi | @urheilumehilainen

URHEILUVAMMOJA 
VOI EHKÄISTÄ 
PIENIN KONSTEIN –
Urheilu Mehiläinen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemassa 

Urheiluharrastus katkeaa usein 
vammoista aiheutuviin kipu- 
tiloihin. Liikuntavammoja 
voidaan kuitenkin ennalta- 
ehkäistä pienin käytännön 
konstein. Urheilu Mehiläisen 
Kauppi Sports Centerin asian-
tuntijat jakavat vinkkinsä Tam-
pere Openin tennispelaajille.

U rheilu Mehiläinen toimii Aamulehti 
Tampere Open -tennisturnauksen pelaa-
jien tukena jo viidettä vuotta peräkkäin. 

Urheilu Mehiläinen tarjoaa ortopedin, liikuntalää-
ketieteen erikoislääkärin, -fysioterapeutin, -ravit-
semusterapeutin ja -psykologin asiantuntemusta 
sekä muiden erikoisalojen konsultaatiota urheilu-
vammojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

- Meille urheilija on aina kokonaisuus ja pyrimme 
tarjoamaan jokaiselle omiin tarpeisiin sopivaa, 
ajantasaista tietoa ja apua, kertoo Urheilu Mehi-
läisen koordinaattori ja urheilufysioterapeutti 
Annina Dillström.

- Urheilusuoritusta on tarkasteltava koko-
naisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 
Esimerkiksi fysiologista palautumisprosessia 
tulee ajatella laajemmin: fyysisen palauttelun, eli 

loppuverryttelyn sijaan prosessi olisi hyvä käyn-
nistää nappaamalla välipala heti suorituksen 
päätyttyä ja panostamalla illalla rauhoittumiseen 
unen laadun parantamiseksi, jatkaa Urheilu Mehi-
läisen laillistettu ravitsemusterapeutti Tiiamari 
Tuominen.

Tennispelaajan urheiluvammat 
ja niiden ennaltaehkäisy

Tennis vaatii pelaajalta sekä aerobista että 
anaerobista kestävyyttä, reaktionopeutta ja kette-
ryyttä sekä voimaa. Yleisimmät tennispelaajan 
urheiluvammat liittyvät usein nilkan nyrjähdyk-
siin tai yläraajan rasitusvammoihin. Nopeat liik-
keet altistavat myös keskivartalon venähdys- ja 
revähdysvammoille.

Dillström korostaa urheilufysioterapian roolia 
kuntoutuksen lisäksi myös urheiluvammojen 
ennaltaehkäisyssä. 

- Urheilufysioterapian avulla lisätään suoritus-
kykyä ja minimoidaan loukkaantumisriskiä. Ennal-
taehkäisevä fysioterapia meillä Kauppi Sports 
Centerin Urheilu Mehiläisessä voi tennispelaajan 
kohdalla tarkoittaa esimerkiksi olkapään voimata-
sojen ja liikkuvuuksien mittaamista sekä mahdollis-
ten puutteiden kehittämistä yhteistyössä. Liikkeen 
analysoinnilla saadaan tarkkaa tietoa siitä, miten 
liikettä tulisi optimoida lajisuorituksissa. 

- Tavoitteena urheilufysioterapiassa ei ole 
vain vamma-alueen kivuttomuus ja pärjääminen 
arjessa, vaan pelikentille vahvana palaava ja vastus-
tajalle pärjäävä urheilija, Dillström muistuttaa.

Oikealla ravinnolla 
suorituskyky paremmaksi

Ylikuormitustilojen ja loukkaantumisten ennal-
taehkäisyssä sekä terveiden harjoituspäivien 
lisäämisessä myös ravitsemuksella on keskeinen 
merkitys.

- Urheiluravitsemuksessa valmennus tähtää 
lajinomaisen suorituskyvyn, palautumisen ja kehit-
tymisen tukemiseen. Sen avulla tuetaan muun 
muassa riittävää energian- ja hiilihydraattien saata-
vuutta pelaajan arki, yksilölliset toiveet ja elämänti-
lanne huomioiden, joustavaa ruokasuhdetta tukien. 
Ruokailuissa kokonaisuudella on aina yksittäisiä 
seikkoja suurempi merkitys, Tuominen sanoo.

Asiantuntijoiden vinkit 
tennispelaajille 

 Aktivoi alkulämmittelyssä
Tärkeintä on saada mieli ja keho hereille. Vältä 
pitkiä venytyksiä ja suosi sykettä nostavia koor-
dinaatioliikkeitä, lihaksia aktivoivia ja liikeratoja 
avaavia harjoitteita sekä keskittymistä paranta-
via reaktioharjoitteita. 

Palaudu tehokkaasti
Laadukas proteiini käynnistää lihasvaurioi-
den korjauksen ja hiilihydraatit tukevat tätä 
sekä täyttävät harjoituksen aikana kulutet-
tuja hiilihydraattivarastoja. Hyviä vaihtoehtoja 
harjoituksen jälkeiselle välipalalle ovat juotava 
jugurtti, pala leipää, maitolasi, banaani tai 
valmis palautusjuoma, joka sisältää proteiinia 
ja hiilihydraattia.

Vamman sattuessa
Liikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje 
Peace & Love
• P = protect: suojele vamma-aluetta 

1–3 päivän ajan
• E = elevate: kohota vamma-alue 

turvotuksen vähentämiseksi
• A = avoid anti-inflammatory modalities: 

käytä kivunlievitykseen tulehduskipu- 
lääkkeitä ja kylmää harkiten

• C = compress: purista vamma-aluetta 
turvotuksen ja sisäisen verenvuodon 
vähentämiseksi

• E = educate: ohjeista loukkaantunutta 
aktiiviseen kuntoutumiseen

• L = load: kuormita sopivasti heti 
oireiden salliessa

• O = optimism: pysy positiivisena
• V = vascularisation: tue verenkierron 

palautumista vamma-alueella aerobisella 
harjoittelulla muutaman päivän jälkeen

• E = exercise: harjoittelu tukee vammautu-
neen kudoksen rasituksen sietoa ja ehkäisee 
uusien vammojen syntyä 

Urheiluvammojen hoidossa, kuntoutuksessa ja vammojen 
ennaltaehkäisyssä auttaa Urheilu Mehiläinen p. 010 414 00*

Urheilu Mehiläinen Tampere Kauppi Sports Center 
Kuntokatu 17 • ma-pe klo 8–16
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Tennisliiton yli 150 jäsenseuraa pitävät 
huolen tenniksen elinvoimaisuudesta.  
Elinvoimainen seura- ja harrastustoiminta  
on kaiken toiminnan lähtökohta.

Tenniksen suosio jatkoi kasvuaan myös vuonna 2021: tällä 
hetkellä jäsenseuroissamme on jäseniä jo 26 445, mikä on  
4 % enemmän kuin 2020 – harrastajia on noin 130 000 ja  
lajistamme kiinnostuneita on lähes miljoona. Kasvun uralla 
on oltu vuodesta 2015 lähtien ja erityisesti kuluneet neljä 
vuotta ovat olleet vahvaa kasvua (+ 18 %) jäsenmäärässä.

- Harrastajamäärien kasvu ei ole vain korona-ajan ilmiö, vaan 
laadukas ja kehittyvä seuratoimintamme on ollut jo kasvun 
uralla vuodesta 2015 lähtien. Kiitos koko seurakentälle vah-
vasta panoksestanne lajimme eteen, sanoi toimitusjohtaja 
Teemu Purho.

Jäsenmäärältään suurimmat seurat ovat HVS-Tennis (2944 
jäsentä), Smash (2036), Tampereen Tennisseura (1977),  
Helsingin Lawn-Tennis Klubi (1051) ja Grani Tennis (801).

Seuratoiminnasta elinvoimaa
Elinvoimainen seuratoiminta mahdollistaa myös huipputen-
niksen. Tällä hetkellä suomalaispelaajilla menee loistavasti 
Emil Ruusuvuoren, Harri Heliövaaran ja Anastasia Kuliko-
van johdolla. Tampere Open on yksi kotimaan kisatoimin-
nan ja kesän kohokohdista – turnaus on jo 40 vuoden ajan 
tarjonnut mahdollisuuksia pelaajille sekä rikastuttanut suo-
malaista tenniskulttuuria.

TENNISLIITTO

TENNIKSEN SUOSIO 
JATKAA KASVUAAN 
– VIIMEISIMMÄT 4 VUOTTA VAHVAN KASVUN AIKAA

YHTEISTYÖ
 Teksti ja kuvat: Tennisliitto

Laaja valikoima 
teollisuustuotteita Pirkkalasta

Palmrothintie 7 , 33920 Pirkkala
Tervetuloa!

Teollisuuden luotettava
kumppani vuodesta 1932.

2019 2020 2021

Seurojen jäsenmäärän kehitys
vuodesta 2019 30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

969810259 10317

5567 6097 6447
5145 5637 5793

3213 3503 3874

YhteensäTytötPojatNaisetMiehet

23623
25496

26445

www.tennistower.fi 
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20
22

PÄÄSYLIPUT JA VIP-LIPUT

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

Lippuja myydään portilla, 
paikkoja rajoitetusti.

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

Sunnuntai 17.7.     VAPAA PÄÄSY
klo 10
Miesten karsintakierros: kaksinpeli 

Maanantai 18.7.
klo 12
Miesten karsintakierros: kaksinpeli 
Miesten pääsarjan I kierros: kaksinpeli

Tiistai 19.7.
klo 12
Miesten pääsarjan I kierros: kaksinpeli
Miesten pääsarjan I kierros: nelinpeli

Keskiviikko 20.7.
klo 12
Miesten pääsarjan II kierros: kaksinpeli
Miesten pääsarjan I kierros: nelinpeli

Torstai 21.7.
klo 12
Miesten pääsarjan II kierros: kaksinpeli
Miesten pääsarjan puolivälierät: nelinpeli

Perjantai 22.7.
klo 14
Miesten pääsarjan puolivälierät: kaksinpeli 
Miesten pääsarjan välierät: nelinpeli

Lauantai 23.7.
klo 11
Miesten pääsarjan välierät: kaksinpeli
Miesten nelinpelin loppuottelu 

Sunnuntai 24.7.
klo 11
Miesten kaksinpelin loppuottelu  

Otteluiden alkamisaikoihin ja  
järjestyksiin voi tulla muutoksia. 

OHJELMA

OTTELUOHJELMA

Sovelluksesta lipun 
ostaneiden kesken 

arvotaan Cube-sähköpyörä!

Tilaa liput tästä!

Lataa sovellus osoitteessa
www.tampereopen.fi/app/

Leikkaa talteen!

TAMPERE OPEN
2022

KOSKIKESKUS TAMPERE

For  world champions 
and everyday heroes.

HUIPPUTASON TENNISTÄ!

Liput ennakkoon tästä!

PÄIVÄLIPPU ENNAKKOON 20 €  

• ATP:N TERVEHDYS 40-VUOTIAALLE
 TAMPERE OPENILLE 

• VIINI-ILTA TENNISKESKUKSELLA

• YRITYSTENNIS
• TENNISPARTY

OHEISTAPAHTUMINA mm.TAMPERE OPEN 2022

TIISTAINA19.7.

KESKIVIIKKONA 20.7.

PERJANTAINA 22.7.
Lapsille 

POMPPULINNA

Tampere Open tarjoaa jälleen upeita tenniselämyksiä.  
Kaikkien aikojen 40. miesten ATP-turnaus pelataan 
Tampereen Tenniskeskuksessa, joka tarjoaa laaduk-
kaat ja hienot puitteet kesän jännittävälle tennis- 
tapahtumalle. Voit seurata jännittäviä 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.



TENNISOPETUSTA
kaikenikäisille ja tasoisille.

Seuraa tennisseuran tarjontaa  ja ilmoittaudu mukaan:  www.tats.fi

STARTTIKURSSIT
AIKUISVALMENNUS JA

Aikuisvalmennus on suosittu tapa harjoitella tenniksen 
saloja. Puolentoista tunnin treenit kerran viikossa valmen-
tajan ohjauksessa ja johan pelitaidot kehittyvät kummasti.

Moni on aloittanut tenniksensä starttikurssilta. 
Se opettaa tenniksen perusteet helposti.  

Aloita tästä uusi hieno harrastus!

HIPPOTENNIS
Lasten ikiomat tenniskoulut!
Hauskaa ensikosketusta mailojen ja pallojen maail-
maan. Ohjattua tekemistä, onnistumista ja iloa.

3-9 v.

TATS:n tenniskoulussa harjoittelevat 
tytöt ja pojat iän ja pelitason mukaan 
rakennetuissa harjoitusryhmissä. 

TENNISKOULU
10-18 v.

Tats valmentaa kaiken ikäisiä pelaajia päivittäin kymmeniä 
tunteja! Tutustu tarjontaan tats.fi ja poikkea hallille. 
Katsotaan yhdessä minkälaisia harjoittelu- ja 
pelimahdollisuuksia sinulle löydetään. 
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 Teksti ja kuvat: Jarno Tiusanen

Epäonnistunutkin pysäytyslyönti on 
usein mainettaan parempi ratkaisu.
Kaikki tietävät, kuinka hyvältä se 
tuntuu.

Lähes pystysuora pallo putoaa juuri 
ja juuri verkon toiselle puolelle. Kierre 
puree oikealla tavalla, ja pallo pomp-
paa entistä kauemmas vastapuolen 
pelaajasta, joka on turhaan ryntää-
mässä kohti verkkoa. Pysäytyslyönti 
eli stoppari on onnistunut.

– Onhan se yksi tenniksen makeim-
mista fiiliksistä, kun pystyy esimer-
kiksi kesken pitkän takakenttärallin 
pehmeillä käsillä pudottamaan etu-
kenttään stopparin, johon vastustaja 
ei ehdi, sanoo Tennisliiton koulutus-
vastaava Harri Suutarinen.

– Tennis on laji, jossa saa ja pitää sään-
töjen puitteissa kiusata vastustajaa. 
Stoppari on lyöntinä siihen tarkoituk-
seen erinomainen, hän lisää.

Hyvä stoppari
Pysäytyslyönti tarkoittaa nimensä 
mukaisesti lyöntiä, jolla pysäytetään 
pallon vauhti.

Suutarinen huomauttaa, että stoppari 
pitää mieltää tenniksessä ennen kaik-
kea hyökkääväksi lyönniksi: joko sillä 
haetaan pistettä suoraan voittolyön-
tinä tai sen avulla rakennetaan piste 
jatkopelin kautta.

– Tennispelaajan yksi tärkeimmistä 
taidoista on hyödyntää koko kent-
tää. Stopparien ja niiden järkevä käy-
tön avulla saa vastustajaa liikutettua 
konkreettisesti koko kentän alueella.
 
Vuoden 2020 Ranskan avoimissa Hu-
go Gaston löi ottelussa Dominic Thie-
miä vastaan 55 stopparia yhdessä  
ottelussa, josta hän voitti peräti 40. 
Novak Djokovic marssi finaaliin asti 
pudottelemalla toistakymmentä stop-
paria per ottelu ja totesi myöhemmin, 
että ”taitaa tykätä stoppareista liikaa-
kin”.

Huipputasolla olosuhteet ja pelialusta 
ovat isoja määrittäviä tekijöitä pysäy-
tyslyöntien määrälle. Trendi on kui-
tenkin se, etteivät stopparit ole ka-
toamassa tenniskentiltä.

Syy on selkeä ja sama pelaajan ta-
sosta riippumatta: stoppareilla vas-
tapuolen pelaajan saa usein epämu-
kavuusalueelle.

– Kaikki perustuu tietenkin harjoit-
teluun. Tennispelaajat ovat monesti 
omimmillaan pari metriä takarajasta 

molempiin suuntiin, jolloin ylipitkäkin 
stoppari voi olla hyvä lyönti jatkopelin  
kannalta.

– Mitä korkeammalle tasolle noustaan, 
niin pelaajien pelikeskus eli alue, josta  
pystyy tehokkaasti sekä tasapainoi-
sesti pelaamaan, laajenee sivu- ja 
syvyyssuunnassa. Syvyyssuunnassa 
on usein haastavaa tulla palloa vas-
taan kovalla vauhdilla ja jarruttaa 
tasapainoiseen lyöntisuoritukseen. 
Onnistuneeseen stoppariin, mistä 
joutuu monesti pelaamaan verkko-
nauhan alapuolelta, ei ole ikinä helppo  
vastahyökätä.

 

Paha stoppari
Kaikki tietävät, kuinka pahalta se  
tuntuu.

Lähes pystysuora pallo karkaa aivan 
liian korkeaksi ja putoaa etukentälle  
kuin tarjottimelle. Vastustajalla on 
helppo työ iskeä itselleen piste.  
Pysäytyslyönti eli stoppari ei ole helppo  
lyönti.

– Tämäkin on harjoittelukysymys. Stop-
paria varmasti harjoitellaan, mutta  
ei läheskään niin paljon kuin perus-
lyöntejä, avaa Suutarinen.

Harjoiteltunakin stoppari vaatii peh-
meitä käsiä: vauhdin blokkaaminen 
pois esimerkiksi kovakierteisestä pal-
losta ei ole helppoa.

Suutarisen mukaan olisi tärkeää pyrkiä 
pitämään lyöntiliike tarpeeksi yksin-
kertaisena, eikä pysäytyslyöntejä kan-
nattaa yrittää lyödä takarajan takaa. 
Lyönnin peittäminenkin on tärkeää,  
mutta kontrollia ei kannata uhrata sen 
edessä.

– Osumakohta ja yksinkertaisuus kun-
niaan. Onnistumista helpottaa, jos 
osumakohta on vartalon etupuolella, 
katse tarkasti pallossa ja pelaaja malt-
taa pitää tennismailan lapaa riittävän 
avonaisena, Suutarinen ohjeistaa.

– Esimerkiksi ranteella ei kannata läh-
teä liikaa kikkailemaan. Hölmöintä on 
hakea liian vaikeaa pysäytyslyöntiä, 
joka jää verkkoon tai menee leväksi. 
Kuten aiemminkin sanoin, niin ylipit-
käkin stoppari voi usein olla jatkope-
lin kannalta hyvä lyönti.
 
Korkeammalle tasolle mentäessä vai-
keustaso luonnollisesti kasvaa. Osu-

man palloon täytyy olla entistäkin 
ohuempi ja pehmeämpi. Se pitää pys-
tyä peittämään entistäkin paremmin.
Siinä kohtaa korostuu taito hallita 
mailaa. Huipputasolla stoppareissa 
onnistuvatkin pelaajista kaikista tai-
tavimmat. Esimerkiksi suomalaisia 
tennishuippuja ei tavallisesti ole tun-
nettu yleisöä kohahduttavista pysäy-
tyslyönneistä.

– Taito perustuu myös hyvään pallon- 
ja mailanlavan hallintaan. Näin ollen 
esimerkiksi lasten olisi tärkeää touhuta  
pallon ja mailan kanssa vaihtuvissa  
tilanteissa. Mitä enemmän pallon 
kanssa on kikkaillut eri tiloissa ja ti-
lanteissa, niin sitä paremmin hallitset 
myös kosketuksia palloon.

– Vasta nyt on junioripuolella lisäänty-
nyt erikokoisten kenttien käyttö. Se on 
taitonäkökulmasta erinomainen asia, 
sillä juniorit eivät siirry liian nopeas-
ti jauhamaan takakentän palloa. Esi-
merkiksi Belgiassa pelataan taitoten-
nistä pienillä kentillä paljon, mikä on 
varmasti yksi selittävä tekijä sille, että  
maasta tulee taitavakätisiä pelaajia. 
He osaavat käyttää koko kenttää hyö-
dykseen.

Stoppari on usein aliarvostettu lyönti, 
joka kannattaisi olla pelaajan kuin pe-
laajan lyöntiarsenaalissa. Tasolla kuin 
tasolla – ja millä alustalla tahansa.

– Kovin monen pelisuunnitelmassa ei 
ole todennäköisesti stopparia.  Aina 
välillä olisi kuitenkin hyvä lyödä myös 
stoppari, joka pakottaa kaverin ole-
maan takakentällä jatkuvasti hereillä. 
Peliä ei kannata tehdä vastustajalle 
liian helpoksi.

HYVÄ, PAHA STOPPARI

UUTISIA

tampereenmessut.fi 

TAPAHTUMIA 
TUNTEESTA

Asiakastilaisuudet ja
tapahtumatuotanto

Osastosuunnittelu ja 
messurakentaminen 

13.–15.9.2022
EuroSafety
Kansainväliset turvallisuusalan 
ammattimessut
eurosafety.fi 

13.–15.9.2022
Työhyvinvointi
Työkyvyn ja työhyvinvoinnin 
ammattimessut
tyohyvinvointimessut.fi 

14.–15.9.2022
Logistiikka
Sisälogistiikan ammattimessut
logistiikkamessut.fi 

14.–15.9.2022
Elintarviketeollisuus
Elintarviketeollisuuden 
ammattimessut
elintarviketeollisuus.fi 

14.–15.9.2022
Fastfood, Café & 
Restaurant Expo
Suomen suosituin ravintola-alan 
ammattilaistapahtuma
ffcr-tampere.com

27.–29.9.2022
Alihankinta & 
AlihankintaHEAT
Suomen johtava teollisuuden 
messutapahtuma
alihankinta.fi 

7.–8.10.2022
Kokonaisturvallisuus
Uusia näkökulmia turvallisuuden 
eri osa-alueista
kokonaisturvallisuusmessut.fi 

8.–9.10.2022
Lemmikki Tampere
Lemmikkien ja eläinen ystävien 
iloinen messutapahtuma
lemmikkitampere.fi 

18.–20.11.2022
Suomen Kädentaidot
Euroopan suurin kuluttajille 
suunnattu käsityöalan 
messutapahtuma
kadentaidot.fi 

29.11.–1.12.2022 
Nordic Welding Expo
Hitsauksen, liittämisen ja 
leikkaamisen ammattimessut
nordicweldingexpo.fi 

29.11.–1.12.2022
Konepaja
Metalliteollisuuden kone- ja 
laitemessut
konepajamessut.fi 

29.11.–1.12.2022 
3D & New Materials
3D-tulostamisen ja uusien 
materiaalien ammattitapahtuma
3dnewmaterials.fi 

Syksyn tapahtumakalenteri

Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasainen aikataulu osoitt eesta tampereenmessut.fi 

Messut ja 
tapahtumat

Monipuoliset 
ravintolapalvelut

Tilat kaikkiin 
tarpeisiin
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LIPUNMYYNTI AVAUTUU 18.7.2022
TIKETTI.FI

LUE LISÄÄ: HPPOPEN.FI

KISOJA JÄRJESTÄMÄSSÄ

ATP CHALLENGER 125
W25, ITF WOMEN
J3, ITF JUNIORS

TALIN TENNISKESKUS, HELSINKI
13.–20.11.2022

Padel rantautuu Tenniskeskukselle vuodenvaihteessa  
– työt ovat olleet täydessä vauhdissa toukokuusta alkaen.
 
- Urheilutilojen rakentaminen on meille tuttua ja olemme  
tehneet useita hankkeita lähiaikoina. Padel-hallin rakenta- 
minen Tampereen Tenniskeskukselle on lähtenyt hyvin  
liikkeelle hyvässä yhteishengessä, sanoi JHS Hankeraken- 
nuksen toimitusjohtaja Risto Poussu.
 
JHS Hankerakennus on 2017 perustettu rakennusliike,  
jonka päätoimiala on toimitilojen rakentaminen. Yritys  
rakentaa uutta ja toteuttaa asiakkailleen myös tilam- 
uutoksia, laajennuksia ja peruskorjauksia olemassa  
oleviin tiloihin.
 
- Asiakkaitamme ovat julkisyhteisöt, kunnat ja kaupungit  
sekä yritysasiakkaat eri aloilta. Olemme toteuttaneet  
hankkeita eri teollisuuden aloille, vähittäiskaupalle ja  
isoille julkisille rakennuttajille kuten Senaatti-kiinteistölle  
ja Tampereen kaupungille. Toteutimme myös yksityisen 
päiväkotihankkeen Härmälään, joka valmistui alkuvuodesta, 
taustoitti Poussu.
 
Onnistuneiden projektien taustalla ovat monialainen  
osaaminen, luotettavuus ja toimivat asiakassuhteet.
 
- Paras referenssimme on jatkuvat asiakassuhteet,  
sillä valmistunut hanke johtaa hyvin usein neuvotteluihin  
seuraavasta.

TAMPEREEN 
TENNISKESKUKSEN 
LAJIVALIKOIMA 
LAAJENEE, KUN JHS 
HANKERAKENNUS 
URAKOI KESKUKSELLE 
KUUSI PADEL-KENTTÄÄ

www.jhshankerakennus.fi
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2021  Jiri Lehecka  
2020  (canceled because of  coronavirus)

2019  Michael Ymer

2018  Tallon Griekspoor

2017  Calvin Hemery

2016  Kimmer Coppejans

2015  Tristan Lamasine

2014  David Goffin

2013  Jesse Huta Galung

2012  João Sousa

2011  Eric Prodon

2010  Eric Prodon

2009  Thiemo De Bakker

2008  Mathieu Montcourt

2007  Eric Prodon

2006  Florian Mayer

2005  Boris Pashanski

2004  Boris Pashanski

2003  Robin Söderling

2002  Jarkko Nieminen

2001  Jarkko Nieminen

2000  Johan Van Herck

1999  Radomir Vasek

1998  Tomas Zib

1997  Attila Savolt

1996  Attila Savolt

1995  Galo Blanco

1994  Brent Larkham

1993  Christian Ruud

2020  (canceled because of  coronavirus)

2019  Anastasia Kulikova
2018  Francesca Jones

2017  Monika Kilnarová

2016  Piia Suomalainen

2015  Lilla Barzó

2014  Maria Sakkari

2013  Karen Barbat

2012  Sandra Roma

2011  Piia Suomalainen

2010  Alize Lim

2009  Sandra Roma

2008  Martina Balogova

2007  Alise Vaidere

MIEHET NAISET

TAMPERE OPEN -TURNAUSVOITTAJAT

  Jiri Lehecka

1992  Kenneth Carlsen

1991  Claudio Pistolesi

1990  Renzo Furlan

1989  Lars Jönsson

1988  Andres Vysand

1987  Magnus Gustafsson

1986  Christian Bergström

1985  Jonas B. Svensson

1984  Luca Bottazzi

1983  Marc Ostoja

1982  Peter Bastiansen

Handelsbanken Tampere
Rautatienkatu 10
handelsbanken.fi/tampere

Me Handelsbankenissa uskomme vastuulliseen sijoittamiseen. Vastuullisuudella tarkoitetaan 
sekä vastuullista sijoituskohteiden valintaa että vastuullista sijoitusneuvontaa. 

Sijoitusneuvontamme perustuu sinun tarpeisiisi ja tavoitteisiisi, eivätkä sitä ohjaa bonukset. 
Olemme aktiivisia myös silloin, kun maailma ei kulje odotusten mukaisesti, ja käymme kanssasi 
läpi sijoitussuunnitelmaasi tarvittavia muutoksia.

Laadimme yhdessä tavoitteidesi mukaisen sijoitussuunnitelman. Toteuttamisesta huolehdimme 
valtakirjalla tai yhdessä kanssasi – sinä päätät. 

Tervetuloa keskustelemaan, suorat numerot asiantuntijoillemme näet osoiteesta
 handelsbanken.fi/tampere. 

Handelsbanken Kestävä 
Energia -rahasto on 
yksi ensimmäisistä 
Joutsenmerkin 
saaneista rahastoistamme. 

Rahasto sijoittaa maailman-
laajuisesti yrityksiin joiden 
kehittämä tai käyttämä 
teknologia rajoittaa ilmaston 
lämpenemistä. Lue lisää 
handelsbanken.fi/joutsenmerkki.

Y
M

PÄ
RISTÖMERKK

I

MILJÖMÄRK
T

Vastuullinen varainhoitaja 
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Valitse laajempi tapaturma- ja urheiluvakuutus, 
joka korvaa myös tyypillisimpiä urheilusairauksia. 

TerveysHelppi auttaa vahingon sattuessa.

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Pirkanmaa ja 
TerveysHelppi: Mehiläinen Oy

Lue lisää: 
lahitapiola.fi/pirkanmaa/urheiluvakuutus
lahitapiola.fi/terveyshelppi

Suheil Lizana, 39, on kotoisin Chi-
lestä. Tennis- ja Padelvalmentajana 
työskentelevä Su muutti Suomeen 
vuonna 2011. Nykyisin hän asuu Lem-
päälässä. Tampere Openin aikana 
löydät hänet varmimmin pihalla ole-
vasta vihreästä kopista. 

Kuka olet ja mistä tulet?

Suheil ”Su” Lizana, olen kotoisin Chi-
lestä. Nyt olen asunut Suomessa yli 
kymmenen vuotta.

Millainen on oma  
tennistaustasi?

Tennis on ollut elämässäni 10-vuoti-
aasta asti. Aloitin silloin kesäleirillä  
Chilessä ja siitä asti olen pelannut 
tennistä. Tällä hetkellä valmennan 
enemmän kuin pelaan. Parhaat muis-
tot omasta peliurasta ovat kaikki ul-
komaanreissut Etelä-Amerikassa ja 
Euroopassa sekä Fed Cup eli nykyi-
nen Billie Jean King Cup. Paljon hy-
viä muistoja jäi myös USA:n vuosis-
ta, kun pelasin tennistä yliopistossa.

Miten tulit lähteneeksi mukaan 
kisajärjestelyihin? 

Aloitin autokuskina vuonna 2012 tai 
2013. Se oli samalla osa  suomen  
kielen työharjoittelustani.

Monta vuotta olet ollut nyt 
mukana ja mitä tehtäviisi kuu-
luu ennen kisaa ja sen aikana? 

Tulee kymmenen vuotta täyteen, voi 
miten aika meneekin nopeasti! En-
simmäisenä vuonna olin kuljettajana, 
sen jälkeen kisatoimistossa Mari-Liis  
Parmasin kanssa. Ennen kilpailua val-
mistaudutaan ja rekrytoidaan vapaa-
ehtoisia eri tehtäviin. Aiemmin teimme  
ennen kilpailun alkua kisapassit val-
miiksi, mutta nykyään ne tehdään 
paikan päällä. Organisoin pelaajien 
kuljetukset ja periaatteessa autan 
kaikessa muussa, missä he tarvitse-
vat apua viikon aikana. Joskus työtä 
on enemmän ja joskus vähemmän, ai-
ka paljon riippuu pelaajista mitä he 
tarvitsevat. 

Yllätyksellisin kisamuistosi 
vuosien varrelta?

Yhtenä vuonna oli niin huono sää, että  
olin vähän epävarma saammeko tur-
nausta vietyä läpi, kun finaali piti kes-
keyttää vähäksi aikaa. Se oli semmoi-
nen huono yllätys, vaikka olenkin jo 
sen verran tottunut suomen kesään.

Onko sinulle jäänyt joku  
ottelu erityisesti mieleen?

Aina kun suomalaispelaajat pelaavat  
on erilainen fiilis. Mutta kun välillä  
ilmestyy chileläispelaajia turnauk-
seen, tulee siitä heti hyvä fiilis. Se 
on vähän kun pieni osa kotimaata  
tulisi käymään.

Suosikkipelaajasi turnauksen 
historiassa?

David Goffin. Hän on niin rento ja 
vaikka on ollut huipulla tosi vaati-
maton tyyppi. Nelinpelipelaajista 
myös on paljon hyviä muistoja. 
He ovat usein tosi mukavia ja 
hauskoja tyyppejä.

Seuraatko tennistä aktii-
visesti vai ainoastaan  
kisaviikon aikana?

Kyllä seuraan. Seurasin ehkä 
vähän aktiivisemmin aiem-
min, kun Roger Federer pela-
si enemmän. 

Mitä harrastat?

Padelia, jalkapalloa ja tietysti 
tennistä.

Mikä on kesässä parasta?

       Valo ja ranta.

ESITTELYSSÄ
 Teksti ja kuvat: Kassu Saarinen

   

KISAJÄRJESTÄJÄ

SUHEIL LIZANA

HRKKONEVUOKRAAMOT
Tampere Turku Vantaa Lahti Hämeenlinna Kangasala Pirkkala

Puu on hiiltä sitova, uusiutuva ja täysin kier- 
rätettävä raaka-aine, joka on tehokas tapa  
vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka- 
aineista  ja vähentää päästöjä globaalisti.

Puupohjaiset ratkaisut luovat loputtomia  
mahdollisuuksia tulevaisuuden rakentami- 
seen,  elintarvikepakkauksiin, tekstiileihin,  
energiaan – ja lukuisille muille toimialoille.

Ole osa tulevaisuutta ja valitse vastuullisen  
puu kaupan ja puunjalostuksen edelläkävijä  
Versowood.

Lue lisää puun mahdollisuuksista:  
versowood.fi/kayttokohteet

Siihen pystyy vain puu.

versowood.fi
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 www.duosiivouspalvelut.fi   l   p. 010 336 6650

Tamperelainen siivousliike, jossa työskentelevät alan ammattilaiset!

• Ylläpito- ja perussiivous
• Rakennusloppusiivous ja  

rakentamisen aikainen siivous
• Hygienia- keittiö- ja kokoustuotteet
• Vaihtomatot toimitiloihin

SUJUVAA ELOA
Laadukkaat rakennushanke- ja ylläpitopalvelut  
julkisiin kiinteistöihin

www.tampereentilapalvelut.fi
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HAKAMETSÄ 
SPORT CAMPUS 
TILAA UUSILLE LEGENDOILLE  

Urheilijoille. Liikunnan harrastajille. Yrityksille. Asukkaille.

Lue lisää: tampere.fi/hakametsa


