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Kirjoittajan alkusanoja
Oheisen historiikiksikin kutsutun tekstin tarkoituksena on merkitä muistiin
Suomen Tennisliiton Senioritennis ry:n perustamisen jälkeen tapahtunutta
järjestötason kehitystä TVS-Tennis ry:n senioritoiminnassa vuosien 19932014 aikana. Korostaen on mainittava, että ajanjakson valinta perustuu
järjestäytyneen senioritenniksen valtakunnallisen ja seuratason kahteen
ensimmäiseen vuosikymmeneen. Seniorit ovat olleet keskeisesti mukana
1800-luvulta alkaen niin Suomen kuin Turunkin tenniksessä, mutta etenkin
kansallisen kilpailutoiminnan laajeneminen niin seniorien kuin juniorienkin
osalta loi tarpeen senioritoiminnan eriyttämiseen nuorempien toiminnasta.

Tennistä Pikisaaren kentällä vuonna 1903.

Tämä historiikki on siis kokonaisuuksia ajatellen vain pieni ajallinen osa
TVS:n senioritoiminnasta. Tästä johtuen kirjoituksessa on mainittu meitä
seuran kokonaisuuden kannalta vähemmän ansioituneitakin TVS-toimijoita.
Sivuuttaa on pitänyt vuosisadan aikana seurassa toimineita ja pelailleita
tähtiä: professori Kalle Väisälä, professori Alvar Aalto ja kuningas Kustaa V,
hovioikeuden presidentti Touko Kosonen, liikemiesvaatettaja Eero Kestilä,
TVS-persoona Pertti Joutsa. Listaa olisi helppo jatkaa pitkäksikin. Lisätään
nyt kuitenkin idolimme Jarkko Nieminen, joka on antanut intoa ja puhtia
seuransa senioreille jo kaksi vuosikymmentä.
Tennis on sosiaalistakin kanssakäymistä ja pelit paljastavat myös paljon
pelaajien persoonasta. TVS-senioreissakin on ollut ja on edelleenkin mielenkiintoisia henkilöitä, joista kirjoittamalla saisi varmaankin värikkäämpää
tekstiä, kuin nyt hallinnon lähtökohdista kirjoittamalla. Edesmenneistä
monet muistavat esimerkiksi leppoisan sanataiturin Alpo Mannosen ja kaikkien pallopelien taitajan Eino ”Kierre” Korhosen.
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Kirjoituksessa on joitain sisäpiiritermejä kuten sunnuntaitennis ja tiistaitennis, jotka kertovat viikon pelipäivän. Mixty-show tarkoittaa nykytermein
sanottuna sukupuolineutraalia nelinpelitapahtumaa ilman ikärajoitusta. Esimerkiksi sarja N60 kertoo, että pelaajat ovat 60 vuotta täyttäneitä naisia.
Tätä kirjoittaessani on vielä epäselvää, minkä ulkoisen asun tämä historiateos tulee saamaan. Seniorijaoston jäsenten koneilla se jo on, mutta yltääkö
peräti paperiversioksi? Myös liitteitä on löydettävissä ja niillä olisi lisäarvoa.
Mukavan lisän toisivat myös valokuvat, joita on jo löytynytkin, mutta niitten
edustavuus ja sisällöllinen kattavuus jäänee osin vajavaiseksi.
Kirjoittamiseen liittyvissä atk-ongelmissani ratkaisevana apuna on ollut
erityisesti kuvien osalta Jenni Kajala, jota puolestaan ovat innolla ”auttaneet”
seuraavan sukupolven digiekspertit eli tyttärensä Aino 4 v. ja Oona 1,5 v.
Elokuussa 2015
Pentti Kajala
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Kuvia historiasta

Kuningas Kustaa V näytti senioritenniksen mallia
Turun Urheilupuistossa 78-vuotiaana eli vuosi
lienee ollut 1936.

Hovioikeuden presidentti Touko Kosonen loi
vankan pohjan Impivaaran hallin puitteille ja
TVS:n toiminnoille. Hänen ja vaimonsa peliura
on kestänyt pitkään viime vuosiin asti.

TVS:n pitkäaikaiset puheenjohtajat Eero Kestilä ja Tauno Suojärvi Verkkopalloseuran ajoilta pelasivat
tennistä vielä varttuneina senioreinakin.
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Veteraanipelaajien järjestäytyminen
Suomen Tennisliiton varttuneempien pelaajien toiminnan laajennuttua päätettiin perustaa valtakunnallinen Suomen tennisveteraanit ry. vuonna 1993.
Samana vuonna TVS-Tennis ry. perusti oman Veteraanijaostonsa. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Mikkilä. Hänen ohellaan jaostoon
valittiin seuran ansioituneita pelaajia ja toimijoita: Ilmari Saren, Eeva Karttunen, Seija Mäkipää, Esko Rauhala ja Olli Seppänen.
Vuosien kuluessa Seniorijaoston hallitukseen on kuulunut 33 eri henkilöä.
Pisimpään, 16 vuotta, jaoston jäsenenä on toiminut Pertti Pesu. Pentti Kajalalla on vuosia kertynyt 15, Kari Niemisellä ja Marjatta Viljaisella kummallakin 13 vuotta. Kajala, Nieminen ja Viljainen ovat olleet myös jaoston
puheenjohtajina. Paavo Salonen on ollut hallituksessa 12 vuotta.
Muita pitkäaikaisia hallituslaisia ovat olleet: Ilmari Saren ja Klas Ljungdell
9 vuotta, Leena Savunen 7 v., Pertti Ovaska, Heikki Andell ja Mailis Äyräs
6 vuotta. Heikki Kestilällä, Seppo Wiksrömillä ja Martti Remeksellä vuosia
kertyi 5. Saren, Kestilä ja Ljungdell ovat toimineet myös puheenjohtajana.
Ljungdell on toistaiseksi jaoston pitkäaikaisin puheenjohtaja seitsemällä
puheenjohtajavuodellaan. Myös työmäärällä arvioituna hänen ansionsa ovat
merkittävät.
Jaoston hallitukseen ovat kuuluneet 1-4 vuoden panoksellaan myös seuraavat: Seija Mäkipää, Esko Rauhala, Olli Seppänen, Eeva Karttunen, Taina
Majaniemi, Matias Wikman, Tuula Hirkman, Sirpa Reiman-Kiiski, Antti
Kuusela, Juhani Laven, Pekka Klemi, Ritva Kunnas, Reijo Rosengren, Tapio
Tuusa, Mika Alamäki, Harri Peura, Veijo Virtanen ja Hans Krook.
TVS:n Seniorijaoston perustamisvuonna 1993 luotiin suuntaviivoja jaoston
toiminnoille ainakin pariksi vuosikymmeneksi, ilmeisesti pitemmällekin
tulevaisuuteen. Senioritenniksen järjestäytymiseen oli tarvetta niin organisoinnin kannalta kuin tilausta pelaajienkin taholta.
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Senioritoiminta on aina ollut TVS:n vahvuus. Kuvassa jokavuotiset Mixty-show -sekanelinpelit
alkamassa. Kiilan kärjessä Pekka Mikkilä antaa menettelyohjeet.

SM-kisojen palkintoja jakamassa TVS:n pj. Pekka Mikkilä ja pankinjohtaja Martti Oksa. Seuran
ja Impivaaran halliyhtiön talouden kannalta kilpailujen järjestäminen oli tärkeää etenkin 1990-luvun
laman vuosina.

Ensimmäisen jaoston ei Pekka Mikkilän johdolla tarvinnut luoda toiminnan käytäntöjä tyhjästä, sillä TVS:n riveissä aktiivinen senioripelaaminen
oheistoimintoineen oli ollut voimissaan vuosikymmeniä, ilmeisesti seuran
perustamisesta 1928 alkaen. Seniorien organisoituminen aikaisempaa itsenäisemmäksi toimijaksi takasi TVS:n pääseuralle paremmat mahdollisuudet
keskittyä esimerkiksi kilpailutoimintaan ja juniorityöhön sekä seuran taloustilanteen tervehdyttämiseen. Seniorijaoston alkuaikoina pääseuran puheenjohtajalla ja hallituksella oli moninaisia haasteita 1990-luvun laman keskellä
talouden tasapainottamisessa. Seniorijaostollakin oli jonkinasteista roolia
näissä taloustalkoissa.
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Pekka Mikkilä Veteraanijaoston
puheenjohtajana 1993-1994

Pekka Mikkilä oli TVS:n voimahahmo, työntekijä ja auktoriteetti 1990-luvun puheenjohtajakausillaan.

Pekka Mikkilän puheenjohtajakaudella 1993-1994 TVS:n senioripelaajat
pelasivat ehkä historiansa hohdokkainta kautta. SM-mitalisteja oli useita niin
miesten kuin naistenkin sarjoissa: Toto Krause, Erik Jaakkola, Taina Majaniemi, Taina Mikkilä, Sirkku Lilius, Olli Seppänen, Pekka Sivula ja Veikko
Asikainen. Menestystä saavutettiin niin sarjatenniksen SM-sarjassa kuin
henkilökohtaisissakin SM-kisojen sarjoissa.

Taina Majaniemi on TVS:n nykysenioreista menestynein pelaaja SM-mitaleilla laskettuna ja ansiokas
ura jatkuu. Kuva Urheilupuiston tiistaitenniksestä
2015.

Kuvassa vasemmalla Toto Krause, joka voitti pitkällä tennisurallaan kymmeniä Suomen mestaruuksia. Hän saavutti myös kansainvälistä menestystä osallistuen esimerkiksi Wimbledonissakin
nelinpeliin. Kuvassa mukana myös Eeva Jakonen ja
Anne Laine.
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Vuoden 1993 TVS-veteraaniksi valittiin Taina Majaniemi. Suomen Tennisliitto valitsi Tainan vuoden 2003 naissenioriksi. Tainan menestyksekäs ja
esimerkillinen ura jatkuu valtakunnallisella mitalitasolla edelleen vuonna
2014. Jos tenniksessä pelaajilla olisi pelinumerot, olisi Tainan numero ollut
jo ajat sitten Jarkko Nieminen Areenan katossa.
Vuosina 1993-1994 senioreilla oli kansainvälistäkin pelitoimintaa. Monet
olivat pelaamassa Tallinnassa Kalev-seuran vieraina Olympia-hotellin lähellä
olevassa tennispuistossa hyväkuntoisilla massakentillä. Vastus Tallinnassa
oli korkeaa tasoa. Kumpanakin vuonna Kalev voitti lukemin 13-9. Vuonna
1994 pelattiin Turussa. Tallinnan matkojen puuhamiehenä toimi ansiokkaasti Pertti Joutsa.

Puheenjohtaja Pentti Kajala puhuu ja kiittelee Tallinnan Kalev-seuran isäntiä peleistä ja illallisesta.

Tallinnassa majoituttiin Olympia-hotellissa ja pelikentät olivat läheisessä Kalev-seuran tennispuistossa.
Vasemmalla isäntien infoa vierailijoille. Oikealla Tarja Kajala ja Pertti Pesu isäntien illan tunnelmissa.

Kalev-seuran toimintaa leimasi Viron silloinen taloustilanne. Isännät olivat
esimerkiksi hyvin kiitollisia viemisinä pelikavereille annetuista pelipalloista.
Vastalahjana saattoi hyvinkin saada pullon paikallista kirkasta juotavaa.
10

Vierailuun liittyvissä illanistujaisissa niukkuutta ei näkynyt. Isäntien pöydät
olivat niin ruoan kuin juomienkin suhteen yltäkylläiset. Turussa pelatuissa
otteluissa TVS ja sen pelaajat sponsoroivat Kalevin pelaajien ylöspitoa.
Majoituksen järjestelyissä erityismaininnan ansaitsee Seppo Oinonen, joka
työpaikkansa avustamana järjesti vierasjoukkueelle majoitusta.

Seppo Oinosen (vasemmalla) panos Tallinnan Kalev-seuran järjestelyissä oli merkittävä aikana, jolloin
tallinnalaispelaajien matkustusmahdollisuudet olivat rajalliset.

Monet seniorikilpailut jatkuivat aikaisemman TVS-kauden peruina myös
jaoston perustamisvuonna, kuten 4-pelicup, mixtyshow sekä seuraottelut
Rauman ja Naantalin kanssa. TVS voitti Rauman 5-3 ja Naantalin Tennis
Pokan 27-11. Jälkimmäiset luvut viittaavat aktiiviseen osanottoon.
TVS:n veteraanijaostoon on alusta alkaen kuulunut niin naisia kuin miehiäkin. Tämän lisäksi TVS:ssä on ainakin vuodesta 1994 alkaen toiminut
DNWLLYLQHQQDLVMDRVWRMRNDRQSURÀORLWXQXWQDLVWHQSHOLMDYDOPHQQXVWDSDKtumien järjestämiseen. Miespelaajatkin ovat kohdanneet naisjaoston energiaa
ainakin TVS-tapahtumien arpojen myynnissä sekä kuulleet jälkipeleistä
koskien esimerkiksi Maarianhaminan kanssa pelattuja seuraotteluja. Vuoden
1994 naisjaoston puheenjohtajana mainitaan Ruth Hasan, jonka persoonallinen toiminta ja peliura ovat jatkuneet näihin päiviin. Naisjaoston toiminnan
ykköspuuhanainen on ollut vuosikymmenet Kaarina Remes.

11

Ruth Hasan ja Erik Jaakkola toimivat TVS:n riveissä vuosikymmeniä ansiokkaasti niin pelikentillä
kuin järjestötyössäkin.

Vuoden 1994 SM-mitalisteja olivat Taina Majaniemi, Iikki Kaskeala, Taina
Mikkilä ja Sirkku Lilius. Seniorijaoston sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi
vuonna 1994 Seija Mäkipää. Jaoston jäsenmäärä oli 147, joista 95 miestä ja 52
naista.
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Pentti Kajala puheenjohtajana
1995-1996
Loppusyksyllä 1994 seuran puheenjohtaja Pekka Mikkilä soitti Pentti Kajalalle ja tiedusteli, ryhtyisikö hän TVS:n veteraanijaoston puheenjohtajaksi,
koska Pekka itse oli siirtymässä seuran puheenjohtajaksi. Kajala kieltäytyi
selkeästi työkiireisiin vedoten eikä hän myöskään pitänyt itseään erityisenä
tennismiehenä, joita hänen mielestään seuran senioreissa olisi ollut paljonkin. Sitkeänä ja taitavana puhujana Pekka sai Kajalan lupaamaan, että jos
ei millään konstilla löydy muita, niin hän hoitaa seuraavan vuoden rutiinit.
Mikkilä ei tainnut soittokierrostaan jatkaa, vaan kutsui Pentti Kajalan seuraavaan seniorien kokoukseen puheenjohtajan statuksella. Alkoi mielenkiintoinen kaksivuotiskausi TVS-tenniksen sisäpiiriläisenä, jolla riitti hommia
Impivaaran tennishallissa useana iltana viikossa.

Pentti Kajala esittelee Toto Krausen lahjoittamaa vuoden TVS-seniorille annettavaa kiertopalkintoa.

Aikaisemmin pyörineet pelaamistapahtumat kuten sunnuntaitennis, mixtyshow ja 4-pelicup jatkuivat entiseen malliin. Valmennus- ja pelitoimintaan
lisättiin Urheilupuiston tiistaitennis, syksyn torstaitennis sekä valmennusta
tennisklinikan nimisenä. Klinikkavalmennus jatkuu edelleen, vaikka pieniä
katkojakin on toiminnassa ollut. Vuonna 1995 veteraanijaoston järjestämän
pelitoiminnan laajuus oli yli 2000 henkilöpelituntia.
Valtakunnallisessa sarjatenniksessä oli jaostolla 8 joukkuetta, joista kaksi
SM-tasolla. Toimikunta osallistui sarjatenniksen kuluihin, koska uskottiin
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osallistumisella olevan mainosarvoa. Laman kourissa oli esillä myös vaihtoehtona sarjatenniksen sponsoroinnista luopuminen. Seniorien sarjapelejä
TVS on tukenut maksamalla kotipelien kenttävuorot. Elokuussa käytiin
Tallinnassa seuraottelussa, jonka Kalev voitti 10-3. Toinenkin tappio kirjattiin, kun pelaajamme arvokas kamera vietiin keskellä pelitiimellystä katsomon penkiltä. Tapaus kertoo osaltaan sen ajan Viron oloista. Iltaa vietettiin mukavissa tunnelmissa Kalevin tennisklubilla eikä vieraanvaraisuutta
puuttunut.
Uutena avauksena puuhattiin seuran veteraanien mestaruuskisaa, mutta
heikolla menestyksellä. Vaivoin saatiin sarjoja yhdistämällä kaksi lyhyttä
pelikaaviota. Erityisesti puheenjohtajaa mietitytti, miksi seuran näkyvimmät
pelaajat eivät kisoihin osallistuneet. Talvella 1995 heti Kajalan puheenjohtajakauden alussa jaosto järjesti senioripelaajien SM-kisat, jotka muodostuivat
menestykseksi niin pelillisesti kuin taloudellisestikin. Kisoissa pelattiin 270
ottelua. TVS-voittajia olivat Taina Majaniemi ja Toto Krause. Osanottomaksuja kertyi 27000 markkaa, jotka menivät pääosin halliyhtiön kenttämaksuihin, mutta myös TVS sai osansa. Erinomaisena apuna kisajärjestelyissä olivat
muitten ohessa Erik ja Annikki Jaakkola. Erik laati pelikaaviot ja Annikki
keräsi osanottomaksut. Annikki hoiti kisojen osanottomaksujen keräämisen
vuosikausien ajan ja nauravaan tapaansa totesi, että hän on oppinut erottamaan Suomen nuukimmat senioripelaajat, jotka pyrkivät jättämään osanottomaksunsa maksamatta. Näiltä hän keräsikin maksun ennen ottelua etukäteen. Kisojen refereenä toimi kuten tavallista Pertti Joutsa.

Leena Nieminen ja Pertti Joutsa toimitsijatehtäTuttuakin tutumpi iloinen TVS-nelikko: Seija
vissä. Kummatkin olivat 1990-luvun lopun tienoille Salama, Kaarina Remes, Annikki Jaakkola ja
keskeisiä TVS- hahmoja.
Sirpa Reiman-Kiiski.
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Veteraani-iltaa vietettiin Vakuutusyhtiö Sammon tiloissa. Vuoden tennisveteraaniksi valittiin Ilmari Saren. Vuoden 1996 aikana senioritoiminta
vilkastui entisestään, mistä osoituksena on seniorijäsenten määrän kasvu 53
jäsenellä ollen vuoden lopussa 195. Lisäys selittyy aktiivisuuden kasvulla,
johon puolestaan vaikutti laman helpottuminen ja jaoston tarjoamien palvelujen lisääntyminen.
Entiseen malliin pelattiin sunnuntaitennis, tiistaitennis, torstaitennis,
mixty-show, 4-pelicup sekä seuraottelut Raumaa ja Tallinnan Kalevia
vastaan. Kalev voitti Turussa 17.8.1996 pelatun seuraottelun luvuin 11-3 eli
lähes edellisvuoden lukemin. Epävirallisen tiedon mukaan Kalevin pelaajista osa oli vielä Neuvostoliiton ajan peruja päätoimisesti tenniksen parissa
työskenteleviä.
Rauman seniorit sentään voitettiin Impivaarassa 5-3. Rauman joukkueessa
oli jo havaittavissa vanhenemisen ja hiipumisen merkkejä, mikä ennakoi
myöhemmin pelaamatta jääneitä seuraottelun välivuosia.
Tennisklinikka veti pelaajia hyvin jopa niin, että oli seniorien valmentajista
pulaa. Tennisklinikan sielut ja toimijat Kaarina ja Martti Remes valittiinkin
vuoden veteraaneiksi ansioistaan tennisharrastuksen vaalimisessa.
Sarjatenniksessä TVS-senioreilla oli 10 joukkuetta, joista peräti 5 SM-sarjassa. Mitaleille ylsivät joukkueet M70/Erik Jaakkola, Pekka Sivula, N50/
Sirkku Lilius, Taina Mikkilä ja N60/Taina Majaniemi, Riitta Korte.
Jaosto yritti järjestää kesällä kansallisen seniorikisan Urheilupuistossa, mutta
kisa jouduttiin perumaan osanottajapulan takia. Sen sijaan ensimmäiset Läntisen Suomen aluemestaruuskisat onnistuivat keväällä Impivaarassa. Kisoissa
Lilius/Krause voittivat avoimen luokan 4-pelin. Mitaleja voittivat myös
Taina Mikkilä, Sirpa Reiman-Kiiski, Seija Salama ja Ilmari Saren.
TVS ja tennishalliyhtiö aloittivat Impivaarassa kaikille avoimet lohkopelit,
joitten alulle saattamisessa Pertti Joutsalla ja veteraanijaostolla oli osuutensa.
Alkuvuosina lohkopelit hakivat paikkaansa ja sääntöjäkin rukattiin niin, että
pelien suosio vuosien myötä kasvoi ja status nousi pelaajien keskuudessa.
Lohkopelit lopetettiin Impivaaran hallin laajentamisen kynnyksellä tilanpuutteeseen vedoten, mutta järjestäjien aktiivisuuskin lienee vuosien saatossa
hiipunut.
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Seniorien SM-kisat järjestettiin edellisvuoden tapaan Impivaarassa. Osanottajamäärä oli hieman hiipunut ollen 114, joista naisia 22 ja miehiä 92.
Otteluja pelattiin yhteensä 132. Mestariksi pelasi M70 sarjan 2-pelissä TVS:n
Erik Jaakkola voittaen loppuottelussa pitkäaikaisen nelinpelikaverinsa
Heikki Havulinnan Raumalta. Nelinpelimitaleja kotikentällä ottivat Toto
Krause, Taina Mikkilä, Soili Oksa, Seija Salama ja Sirpa Reiman-Kiiski.
Vuoden muissa SM-kisoissa mitalisteja olivat Krause, Lilius ja Saren.

Suomenmestari Erik Jaakkolan tyylinäyte.

Veteraani-iltaa vietettiin Merita-pankin isännöimänä maaliskuussa TVS:n
puheenjohtaja Pekka Mikkilän 60-vuotispäivien sävyttämänä. Tennisliiton
hopeinen ansiomerkki luovutettiin Erik Jaakkolalle lähinnä menestyksellisestä peliurasta ja pronssinen merkki Seppo Oinoselle erityisistä ansioista
TVS:n ja Tallinnan Kalevin yhteistyössä.
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Ilmari Saren puheenjohtajana 1997
Ilmari Sarenin puheenjohtajakausi mentiin entisin aktiviteetein, joista
monien suosio jatkoi kasvuaan aikaisempiin vuosiin verrattuna. Sunnuntaitenniksen pelivuoroja lisättiin, kun osanottajamäärä nousi 24 pelaajaan.
Myös lohkopelien suosio kasvoi entisestään, mikä kertoi siitä, että kaksinpeleissä piilevää kilpailijapotentiaalia oli ollut paikallisen kilpailutoiminnan
vähäisen tarjonnan takia. Mixty-show oli suosiossa, jopa niin, että pelattiin
20 pelaajan innolla kolmet kisat: maalis-, touko- ja joulukuussa.
Jaosto osallistui Rauman RTS:n 60-vuotisjuhlaan, jonka yhteydessä tietysti
myös pelattiin. Rauma juhlisti vuosijuhlaansa seuraottelun voitolla otteluin
6-2.
TVS:n kärkipelaajat jatkoivat jo vuosia kestänyttä SM-menestystään. Erik
Jaakkola voitti sisäkentillä jälleen M70 kaksinpelin. Nelinpeleissä jatkoivat
menestyksekkäästi mitalien keruutaan niin Krause kuin Majaniemikin.
Suomen Tennisliitto palkitsi Erik Jaakkolan valitsemalla hänet vuoden 1997
ansioituneeksi senioriksi.
Ulkokenttien SM-kisoissa Urheilupuistossa mitaleille ylsivät: Taina Mikkilä,
Sirkku Lilius, Sirpa Reiman-Kiiski ja Marjatta Viljainen. Kisojen yhteydessä
palkittiin Kaarina ja Martti Remes moninaisista tennisansioistaan TVS:n
hyväksi.
Sarjatenniksessä miesten menestys jäi aikaisempaa vaisummaksi ainakin osin
sairastelujen takia. Naisilla sarjakausi oli erinomainen. Edellä mainittujen
SM-menestyjien lisäksi sarjatenniksessä kunnostautuivat Soili Oksa ja Seija
Salama.
Vuosituhannen lopulla sotaveteraanien arvostus nousi korkealle, mikä aiheutti keskustelua veteraani-sanan käytöstä tenniksen yhteydessä. Tennisliiton
esimerkkiä noudattaen Turun Verkkopalloseuran veteraanijaoston nimeksi
muutettiin TVS:n seniorijaosto ja pääseuran nimeksi otettiin TVS-Tennis ry.
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Klas Ljungdellin puheenjohtajakausi
1998-2003

Positiiviset persoonat kuten Klas Ljungdell tunnetaan ja muistetaan.

Vuosi 1998
Klas Ljungdellin työntäyteinen 7-vuotinen puheenjohtajakausi alkoi 1998.
Ensimmäinen vuosi sujui aikaisemminkin pyörineitten toimintojen parissa
Klasumaiseen tapaan hyvän pelihuumorin sävyttämänä. Esimerkkiä näytti
80-vuotispäiväänsä viettänyt Alpo Mannonen, joka pelasi ikänestorina tennistä säännöllisesti kaksi kertaa viikossa. Alpo palkittiinkin vuoden tennissenioriksi ansioistaan taitavana ja mukavana pelikaverina.
Sarjatenniksen suosio oli nousussa ja joukkueita TVS-senioreilla oli 12, kuusi
niin naisilla kuin miehilläkin Menestys ei yltänyt aivan edellisten huippuvuosien tasolle, mutta naiset N55 voittivat sarjoissaan hopeaa ja miehet M60
nousivat SM-sarjatasolle. SM-kisoissa mitaleille ylsivät Krause ja Lilius. Toto
Krausen voitto oli hänen uransa 45. kultamitali. Toto tunnettiin seniorina 4-pelitaiturina, mutta kultamitaleja hän oli voittanut myös juniorien
2-peleissä. Sirkku Lilius edusti Suomea 4-maaottelussa Oslossa voitokkaasti.
Aluemestaruuskisoissa Esko Rauhala voitti M55 kaksinpelin. Samoissa
kisoissa Ilmari Saren ja Timo Savunen yltivät sarjoissaan hopealle. Saavutukset olivat merkittäviä sikälikin, että TVS-seniorimiesten arvomitalit olivat
vuosia olleet lähinnä E. Jaakkolan ja T. Krausen saavutuksia.
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Tunnin aikapeleinä pelatut lohkopelit lähestyivät huippukauttaan 56 osanottajalla ja kahdeksalla eritasoisella lohkolla. Myös sunnuntaitennis oli
suosiossa. Näitä 4-pelejä pelasi yhteensä 52 pelaajaa kevätkaudella ja 65
syyskaudella. Pelaajista kolmasosa oli naisia. Pelaajia ei eroteltu sukupuolen mukaan. Sunnuntaipelejä pelattiin sunnuntaiaamuina yhteensä 1440
henkilöpelituntia.

Naisten parhaimmistoa. Annikki Jaakkolan ( yläkuva,vas.) seurassa viihdyttiin. Ulla Andellin (alakuva, keskellä) peliura on ollut pitkä ja tasokas myös pelihuumorin osalta.

Kesän tiistaitenniskausi Urheilupuistossa avattiin mixty-show´lla 12 peliparin voimin hienon sään vallitessa. Keväällä voiton vei pari N. Sinkkonen &
M. Kuusjoki. Kesäkauden päätöskisan voittivat Somsri Teppo & Pertti Pesu.
Tennistaitoja hiottiin edelleen tennisklinikassa eri valmentajien johdolla.
Tallinnassa 6.-7.8.1998 Kalevin pelaajat korjasivat taas kerran voiton kotiin
otteluin 7-3. Lauantain peli-iltaa juhlittiin Tallinnan kaupungin ilotulitusta
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seuraten. Aiheena oli Tallinnan julistautuminen Hansakaupungiksi.
Tammisaari neuvoteltiin uudeksi seuraottelukumppaniksi. Turussa pelatun
ensimmäisen ottelun voitti ETK eli Ekenäs Tennisklubb 11-5.
Rauman kanssa pelattiin TVS:n 70-vuotisjuhlaottelu tasaisissa merkeissä.
Ottelut menivät tasan 4-4, samoin erät 8-8, mutta TVS voitti pelit 83-82.
Lopputulos lienee tasaisuudessaan maailmanluokkaa.
Vuosi 1999
Klas Ljungdellin toinen puheenjohtajavuosi oli sisällöltään pääosin ensimmäisen kaltainen, mutta uuttakin oli ohjelmassa, kuten tutustumiskäynti
Clinisportissa. Vierailun aikana kuultiin tasokas urheiluvammojen hoitoon
erikoistuneen lääkärin luento, missä hän totesi mm. tennissenioreita yleisesti
vaivaavasta tenniskyynärpäästä, että sitä ei juurikaan pysty parantamaan,
mutta lohduttavaa on tietää, että vaiva paranee yleensä itsestään vuosien
saatossa ja iän karttuessa. Joku osanottajista totesikin itselleen käyneen juuri
näin. Luennon jälkeen keskusteltiin urheilusta vammoineen isäntien tarjoaman iltapalan lomassa.
Uutena tapahtumana oli myös TVS:n elvyttämät pikkujoulut Svarte RudolÀVVDRVDQRWWDMDQYRLPLQ3XXKDPLHKHQlKllUL3HUWWL-RXWVD9XRVLROL
kaikkiaan senioreilla toimeliasta aikaa, sillä jaosto järjesti jäsenilleen suoranaisesti tenniksen peluuta 2400 henkilöpelituntia. Jaosto palkitsi TVS:n
puheenjohtaja Pekka Mikkilän vuoden tennisseniorin arvolla. Pekka veti
lamavuosien pohjilta TVS:n taloudellisesti pinnalle sinnikkäällä ja taitavalla
työllään.
SM-mitalisteina menestyivät Toto Krausen lisäksi tutut naisseniorit kuten
edellisinäkin vuosina. Uutena menestyjänä tuli mukaan Eeva Jakonen. Aluemestaruuskisojen uusina mitalisteina menestyivät Timo Kaski ja Pentti Koivikko. Sunnuntaitennis, lohkopelit, nelinpelicup, tiistaitennis ja mixty-pelit
voivat hyvin, kun osanottajia riitti reilusti. Mixtyn voittajina olivat Heini
Rantala & Pertti Pesu sekä Andrzej Strozyk & Eeva Jakonen. Tennisklinikan
vetäjänä toimi mm. Matti Hangasluoma.
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Valmentajalegenda Matti Hangasluoma joukkueineen Suomen liigamestaruuden voiton ratkettua.
Kuvassa Ilkka Ketola, Pekka Rinne, Timo Halima, Jarkko Nieminen ja Matti Hangasluoma.

Seuraottelussa Tammisaarta vastaan TVS paransi pelejään aikaisemmista
kohtaamisista, mutta hävisi vielä niukasti Tammisaaressa otteluin 9-8.
Vuosi 2000
TVS-seniorien määrä nousi ennätyslukemiin 183, naisia 70 ja miehiä 113.
Jaosto peluutti jäseniään suoranaisesti 2500 henkilöpelituntia. Välillinen
vaikutus nosti todellisen luvun olennaisesti suuremmaksi.
Jaosto järjesti onnistuneet SM-kisat Urheilupuistossa hyvällä talkoomeiningillä 28.7.-2.8.2000. Osanottajia oli mukavat 108. Sisä- ja ulkokenttien SMkisoissa TVS:n perinteiset naismenestyjät rohmusivat 5 kulta- ja 5 hopeamitalia. Lisäksi tietysti Toto Krause otti omansa M70 nelinpelissä. Sisäkenttien
aluemestaruuskisoissa pärjäsivät Esko Rauhala, Timo Savunen ja Ilmari
Saren. Ulkokentillä Risto Antonen voitti sarjansa M55, jossa hopealle taipui
Reijo Rosengren.

Pitkäaikainen seniorijaoston jäsen Paavo Salonen jakaa palkintoja. Vuorossa Esko Rauhala ja
Toivo Särkelä.
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Lohkopelien pistelaskua muutettiin Pentti Kajalan esityksestä siten, että
voitettujen pelien osuutta pistelaskussa lisättiin ja vastaavasti ottelun kokonaisvoiton osuutta vähennettiin. Uudistettu pistelasku sopi aikaisempaa
paremmin tunnin aikapeliin, koska se kannusti pelaamaan kaikki ottelut
sekä pisti yrittämään kaikissa palloissa tunnin loppuun asti ja eliminoi pelin
viivyttämisen. Lisäksi pelikipsi väheni, kun myös hävinnyt pelaaja sai ottelusta ansionsa mukaisen pistesaaliin.
Vuoden mixty-voittajia olivat Kaarina Remes & Taisto Jakonen sekä Sirkku
Lilius & Jaakko Teppo.
TVS voitti tammikuun seuraottelussa Rauman otteluin 7-2 ja samassa kuussa
Tammisaari kaatui Impivaarassa 9-5. Kesällä Tammisaari kuittasi talven tappionsa kotikentillään 11-7. Helmikuussa pelattiin ystävyysottelu Halikossa.
TVS voitti HalTen otteluin 2-0.
Sarjatennistä pelattiin seitsemällä nais- ja kuudella miesjoukkueella. Parhaiten menestyi N50-joukkue ottamalla hopeaa kokoonpanolla Lilius, Viljainen
ja Remes. Vuoden senioriksi valittiin Tuula Hirkman ansioistaan pelaajana ja
seuran muuna aktiivisena toimijana.
Tennisklinikka sai uutta puhtia, kun valmentajaksi tuli positiivinen ja
kannustava opiskelijapoika Mika Alander. Seniorijaosto teki taloudellisesti
hyvän tuloksen talkoovoimin järjestämillään SM- ja aluemestaruuskisoilla.
Vuosi 2001
Usean vuoden nousutrendi seniorijäsenten määrässä jatkui ollen jo 218. Jaoston organisoimien henkilöpelituntien määrä jatkoi myös kasvuaan nousten
2700 tuntiin vuoden aikana.
Vuoden senioriksi valittiin pitkän linjan pelaaja Ulla Andell tasokkaasta peliurasta ja monitahoisesta positiivisesta vaikuttamisesta TVS:ssä. Sarjatenniksessä naiset voittivat kaksi kultaa sarjoissa N50 ja N65. Pelaajina olivat Lilius,
Viljainen, Majaniemi, Jakonen, Korte ja Kankare.
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TVS:n naiset ovat taas voittaneet liigan mestaruuden. Voittajilla hymy herkemmässä kuin
hopeamitalisteilla.

SM-kisoissa kultamitaleja tuli niin sisä- kuin ulkokentiltäkin, saajina E.
Jaakkola, T. Krause, E. Jakonen ja T. Majaniemi. Muita mitaleja saatiin ylen
määrin eli 11.
Kaksinpelien kilpailumahdollisuuksien lisääminen turkulaispelaajille oli
jaostossa usein keskustelun aiheena, koska pääkaupunkiseudulla esimerkiksi
kansalliset päiväkilpailut tarjosivat lähinnä eläkeikäisille paljon kilpailumahdollisuuksia. Päätettiinkin järjestää marraskuussa Turku Senior Open, mutta
osanotto jäi vaatimattomaksi. Kolme lyhyttä kaaviota kuitenkin pelattiin.
Lohkopelien suosio oli uuden kiitosta saaneen pistelaskutavankin siivittämänä edelleen kasvussa. Tiistaitennis, sunnuntaitennis ja mixty-show keräsivät edelleen hyvin osanottajia.

Tiistaitennistä Turun Urheilupuiston kentillä.
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Seuraotteluissa Rauma voitti Turun niin koti- kuin vierasottelussaan luvuin
5-4. Tammisaaren ETK:n TVS voitti kotonaan 12-5, mutta hävisi kesällä
Tammisaaressa otteluin 12-5. Hangon HTK kärsi vierastappion Turussa
12-7, mutta illanvietto keväisessä Ruissalossa pehmensi tappioita ja nostatti
tunnelmaa. Pikkujoulut jäivät juhlimatta kisakiireisiin vetoamalla. Seniorien talous saatiin vuoden osalta positiiviseksi, vaikka SM-kisatuottoja ei
ollutkaan.
Vuosi 2002
Vuosi 2002 oli edelleen TVS-senioreille tuloksellinen. Sarjatenniksessä
N50 saavutti kultaa joukkueella Lilius, Viljainen, Reiman-Kiiski ja Salama.
SM-kisoista tuli 10 mitalia, pääosin naisille, mutta jälleen kerran Jaakkola ja
Krause ottivat myös omansa.
Perinteiset pelitapahtumat jatkuivat ja seuraottelu pelattiin ETK:n ja HTK:n
lisäksi tänä vuonna uutena ÅLK:ta vastaan. Tällä kerralla kaikki seuraottelut
hävittiin eli voisi myös todeta ruotsinkielisten tennisseurojen voittaneen.
Vuoden talous sentään säilyi plussalla, vaikka esimerkiksi seuraottelut söivät
tappiollisinakin tulosta etenkin, kun emme olleet järjestämässä SM-kisoja,
jotka olivat olleet aikaisemmin olennaisin tulolähde.
Vuoden tennissenioriksi valittiin TVS:n puheenjohtaja Matias Wikman, joka
nautti luottamusta etenkin seuran talouden hoidossa sekä arvostusta huumorintajuisena jämäkkänä johtajana. Ensimmäistä kertaa valittiin vuoden
Fair Play -pelaaja. Toto Krausen lahjoittaman kiertopalkinnon sai vuodeksi
haltuunsa Riitta Korte.
Vuosi 2003
TVS:n jäsenmäärä oli 577, josta seniorien osuus oli 204 eli 35 %. Naisten
osuus senioreista oli edelleen kasvussa, naisia 92 ja miehiä 112.
Vuoden TVS-Tennissenioriksi valittiin Taina Majaniemi, jonka myös Suomen Senioritennis ry. valitsi vuoden 2003 naissenioripelaajaksi Suomessa.
Loistavan pelaajauransa lisäksi Taina on toiminut myös TVS:n järjestötyössä
kuten esimerkiksi seniorijaostossa. Sarjatenniksen suosio oli edelleen nousussa ja TVS:n joukkueita oli mukana jo 13, 5 miesten- ja 8 naisten joukkuetta. Kultakantaan ylsivät edelleen tutut N55 naiset.
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SM-kisoissa Taina Majaniemi keräsi 4 kultamitalia N65 ja N70 sarjoissa.
Seniorijaoston monet aktiviteetit ovat muotoutuneet jo hyvin perinteisiksi
yli kymmenen vuoden aikana. Tämä osoittaa, että seniorijaosto on tehnyt
oikeita asioita, kuten urheilun nykykielessä on tapana sanoa.
Tiistaitennikseen saatiin rentoutta lisää ottamalla ohjelmaan 4-pelien oheen
Heikki Kestilän visioitten mukaisesti makkaran grillausta juomineen. Tämä
nautinto olikin suosiossa kymmenen vuotta, kunnes terveysviranomaiset
viestivät, että makkaran nauttiminen Urheilupiston tenniskenttien kesäterassilla on terveydellisesti epäilyttävää. Onneksi kukaan ei sairastunut!!!
Tammisaaren ETK voitti seuraottelun ylivoimaisesti 9-1. Hangon seuraottelussa ei tulospalvelu pelannut ja voittaja jäi epäselväksi. Muut seuraottelut
Rauman, ÅLK:n ja Tallinnan Kalevin kanssa näyttivät hiipumisen merkkejä
ja siirtyivät tulevaisuuteen. Isojen kisojen järjestämisvastuun puuttuessa jäi
jaoston talous miinukselle.
Vuosi 2003 oli Klas Ljungdellin viimeinen puheenjohtajavuosi. Klasu
teki puheenjohtajan työtä lähes päätoimisesti. Hän järjesti pelitapahtumia,
seuraotteluita ja veti monet SM-kisat. Lisäksi hänet saattoi tavata Impivaaran hallin monissa hommissa vaikkapa katonrajassa lamppuja vaihtamassa.
Värikkäänä ja positiivisena persoonana Klasun tunsivat lähes kaikki. Hän
ansaitsee monet seniorien kiitokset. Tenniksen kannalta on valitettavaa, että
keilailu vei miehen tennikseltä.
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Heikki Kestilä puheenjohtajana
2004-2005
Heikki Kestilän tulo seniorijaoston puheenjohtajaksi tapahtui luontevasti,
sillä aktiivisena ja idearikkaana henkilönä Heikin panos oli ollut jo aiempinakin vuosina huomattava niin TVS:n kuin ITK-hallin toiminnoissa.

Heikki Kestilä kutsumustehtävässään valmentajana. Verkon toisella puolella Tarja Westeren.

Hieman poikkeavakin oli lähinnä Heikin ja Pertti Ovaskan ideoima ja
organisoima projekti tennishallin sisäilmeen kohentamiseksi talvella 2003.
Ainakin seniorien keskuudessa kiinnitettiin huomiota hallin epäsiisteyteen:
kenttien lattiat olivat likaisia, mainospressut vanhentuneita ja pölykerroksen
peitossa, seinäpressujen ja seinän välissä oli monenlaista asiaan kuulumatonta roinaa kuten erilaisiksi häkkyröiksi väännettyjä harjateräksiä terävine
ja pelaajille vaarallisine päineen. Myöhemmin Ovaska kertoi, että kaikkiaan tätä ylimääräistä kamaa kertyi kaksi jätelavallista. Puuhamiesten kärjessä Heikki Kestilä ryhtyi toimiin Pertti Ovaskan, Pauli Hiltusen ja Paavo
Salosen kanssa. Ja muitakin oli kuten Pentti Kajala, Matti Luoma ja Jorma
Langen. Tulosta syntyi vauhdilla: kenttien sementtipinnat maalattiin, seinäpressujen vanhentuneet tekstit peitemaalattiin ja kenttien reunoilta asiaan
kuulumattomat kamat kannettiin jätelavalle. Halliyhtiö palkitsi talkoolaisia
muutamalla ilmaisella pelitunnilla. Samoilta ajoilta ovat Heikki Kestilän
aikaansaannoksina hallin pesutilojen saippua-automaatit.

27

Pertti Ovaska (oik.) 4-pelin tauolla pelikavereinaan Pekka Leino, Kerttu Verho ja Anne Laine.

Heikki Kestilän puheenjohtajakaudella perinteiset peliaktiviteetit jatkuivat,
mutta Heikillä oli paljon uusia visioita toiminnan kehittämiseksi niin, että
tenniksen peluuseen liittyisi muutakin yhdessäoloa kuin pelkkää pelaamista.
Tästä esimerkkinä Heikin idea ja toteutus uudenvuodenaaton tinanvalajien
cup-tennis lisättynä muine peleineen. Tuloksia näkyi ja näkyy edelleenkin
esimerkiksi Urheilupuiston tiistaitennistapahtumissa.
Turun Urheilupuiston tenniskenttien kehittäminen oli Heikki Kestilän
sydämenasia. Ennen Heikin puheenjohtajakautta Urheilupuiston tenniskentät lähialueineen olivat monilta osin retuperällä: kentillä ruohot kasvoivat,
takakenttien painaumissa makasi vesi sateen jälkeen vuorokausikaupalla,
kenttien väliverkot muistuttivat lähinnä huolimattomasti kuivumaan levitettyjä kalaverkkoja, jotka retkottivat kirjavien tolppien varassa. Myös kahden
yläkentän reunaverkot roikkuivat epämääräisesti tolpissa, kun kiinnitysruuvit
varsinkin verkon alaosista olivat vuosien aikana tippuneet maahan ja verkkojen alaosissa oli irtokiviä pitämässä verkkoja jotenkuten paikallaan.

Kenttien ja ”tenniskopin” reipas hoitajapoika Miika Hassel käskynjaolla jakamassa pelivuoroja Urheilupuiston tiistaitenniksessä kesällä 2015. Niin TVS-kuin Ålk-taustaiset seniorit kuuntelevat.
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Seniorien puheenjohtaja Heikki Kestilä ja TVS:n puheenjohtaja Matias
Wikman totesivat alennustilan ja ryhtyivät toimiin. Kaupungilta Wikman
neuvotteli tarvittavan materiaalin: kenttämassaa kuutioittain, uudet kenttien
väliverkot, multaa perustettavalle nurmikolle ja materiaalit kioski-huoltorakennuksen terassin tekemiseen. Talkoomiehinä häärivät aktiivisimmat TVSseniorit. Esimerkiksi mittava terassi syntyi nopeasti, kun mm. Veikko Repo
hääri ammattimiehen ottein jiirisahoineen ja ruuvinvääntimineen.
Pentti Kajala muistaa kokeilleensa tennismassan kärräämisen rasittavuutta
ja moottorisahansa terän kestävyyttä vanhojen aitatolppien poistamishommassa. Varsinaisen työnäytteensä hän antoi kuitenkin kahden yläkentän
verkkojen kiinnittämisessä. Keräämällä ja kiinnittämällä verkoista pudonneita kiinnitysnippeleitä uudelleen aitatolppiin, sai hän aidan jo kohtalaiseen
hahmoonsa. Kun lisäkiinnikkeitä ei löytynyt rautakaupoistakaan, piti tyytyä
toimivaan mutta harrastelijamaiseen viimeistelyyn nippusiteillä. Sen jälkeen
verkkopainoina olleet kivet kannettiin sivummalle eikä niitä siellä ole myöhemminkään tarvittu.
Heikki Kestilän parin vuosikymmenen ajan vuosittain järjestämät tennismatkat Espanjan Aurinkorannikolle ovat olleet monelle senioripelaajalle
tennisuran kohokohtia. Tennistä 4-6 tuntia päivittäin Välimeren rannan
parhailla tennisklubeilla. Jälkipelit jatkuivat vielä illan päivällisellä. Heikin
tennismatkat ovat vieläkin voimissaan, mutta nykyisin ÅLK-sävytteisinä.

TVS-senioreillekin tutuksi tullut Aurinkorannikon tie Málagasta Marbellaan.

29

Tulo- vaiko lähtötunnelmissa tenniskeskus El Cascossa vasemmalta: tamperelaisseuramies Markku Haatainen, Reijo Rosengren, valmentaja Mika Alander, Vesa Taskinen, Heikki Alanko, Pertti Ovaska,
Klas Ljungdell, Asko Puusa, matkanjohtaja Heikki Kestilä, Pentti Kajala ja Jari Terho.

Häikäisevän kaunis pensas tennisklubin kupeessa.
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El Cascon tennisklubi sijaitsee vehreässä puistossa. Espanjan pelimatkoilla Reijo Rosengrenin (oik.)
persoona ja kansainvälinen kokemus olivat arvossaan.

Kaunis ja komea tennisaita ja pönäkät pelimiehet Pentti Kajala ja Heikki Alanko Välimeren
tuntumassa.

Markku Haatainen ja hulppea saksalaisomisteinen ja suomalaisvalmisteinen majatalomme El Cascon
peliviikoilla.
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Edellä mainittujen lisäksi Heikki Kestilä teki seniorijaostossa mm. seuraavia
ehdotuksia ja asioita:
•
•
•
•

arpajaisten järjestäminen kisojen yhteyteen
käytettyjen kisapallojen myynti
kansainvälisen tennisnumeron ITN:n käyttöönotto
lohkopelien kehittäminen osanottajien aktivoimiseksi ja pelihuumorin
lisäämiseksi
• seuran avoimet mestaruuskisat ja Jokirantacup Urheilupuistossa
• TVS:n ja ITK-hallin tunnettavuuden lisääminen
Vuoden 2004 Fair Play -pelaajaksi valittiin mailataituri ja herrasmiespelaaja
Ilmari Saren. Hienoluonteinen mestaripelaaja Sirpa Reiman-Kiiski valittiin
vuoden 2005 tennissenioriksi ja Fair Play -tittelin sai pienehkö mies, mutta
suuri persoona Seppo Wikström.
Aktiivisen ja idearikkaan ikipojan Heikki Kestilän siirtyminen puheenjohtajakautensa jälkeen ÅLK:n riveihin oli menetys niin TVS:lle kuin sen
seniorijaostollekin. Tosin Heikki on auliisti palvellut näihin saakka ”kesäpaikassaan” Turun Urheilupuiston tenniskentillä myös TVS:n pelaajia, kun
Urheilupuiston tenniskenttien hoitovastuun ovat jakaneet TVS-Tennis ja
ÅLK.

Vuosien kuluessa Urheilupuiston tenniskeskusta alettiin kutsua myös Kestilän kesäpaikaksi. Oikealla
Veikko Repo, joka ansioitui oheisen huoltorakennuksen terassin rakentamisessa. Peliurakin on pitkä.
Repo-tenniksen nelinpeliporukkakin on pelannut vakiovuoroaan Impivaaran hallin valmistumisesta
1980 alkaen ja pelit jatkuvat.
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Kari Nieminen puheenjohtajana
2006-2008
Nuoruusaikoinaan Porissa pelitaitonsa hankkinut ja tenniksen järjestötoimintaankin osallistunut Kari Nieminen aloitti seniorijaoston puheenjohtajana 2006 oltuaan pitkään jaoston varapuheenjohtajana.

Kari Nieminen ensimmäisen puheenjohtajakauden aikoihin.

Seniorien rutiinitoiminnot jatkuivat ja uusia asioita kuten nettiaikaan siirtymistä pohdittiin. Jaoston omista nettisivuista toivottiin helpotusta tiedottamiseen, mutta aika ei ollut vielä kypsä. ”Kaikilla ei ole nettiä”-kommentit
jarruttivat uudistusta. Kuitenkin esimerkiksi valtakunnallisen sarjatenniksen
tulokset alettiin lähettää Tennisliittoon netillä, mikä helpotti oleellisesti
työtä ja samalla nopeutti tulospalvelua.
Kari organisoi heti ensimmäisenä puheenjohtajavuotenaan Urheilupuistossa
55- ja 75-vuotiaiden SM-kisat. Vuonna 2008 vastaavien kisojen sarjat olivat
55 ja 65 vuotta. Urheilupuisto loi ulkokauden kisoille hyvät puitteet.
TVS:n sarjajoukkueita seniorien valtakunnallisessa sarjassa oli vuonna 2006
yhteensä 12 ja määrä lisääntyi yhdellä vuosittain. Sarjakausi muutettiin
vuonna 2006 syksyllä alkavaksi ja keväällä päättyväksi. Miesten joukkueita
oli 8 ja naisten 6. Nuorimmat pelasivat sarjassa 35 vuotta ja vanhimmat sarjassa 70 vuotta. Naiset olivat useissa ikäluokissa mitaleilla vuosittain.

33

Talvikauden sunnuntaitenniksen sekanelinpeleissä oli vuosina 2006-2008
noin 40 pelaajaa, joitten ikähaitari ulottui 35 vuodesta lähes 80:aan. Tennistä
ikä kaikki. Sunnuntaitennis on hyvä paikka harjoitella omia lyöntejä leppoisassa tunnelmassa.
Kesän tiistaitenniksessä kävi noina vuosina kaikkiaan noin 30 pelaajaa ja
kaikki viisi kenttää olivat yleensä täynnä. Keväisin osallistuttiin massakenttien kunnostustalkoisiin. Urheilupuistossa toimittiin yhdessä ÅLK:n kanssa.
Paavo Salonen järjesti Impivaarassa varttuneempien seniorien päivänelinpelikilpailut vuosina 2007 ja 2008. Pareja oli molemmilla kerroilla 8. Mukana
oli sekä naisia että miehiä. Vuonna 2008 voittajapari oli Pekka Piilinen ja
Pentti Torkkel, toiseksi tulivat Juhani Laven ja Paavo Salonen. Pentti Kajala
järjesti kesällä 2008 TVS-seniorien mestaruuskisat Urheilupuistossa. Osanotto jäi valitettavan vähäiseksi. Vuoden viimeisenä sunnuntaina järjestettiin
leikkimielinen nelinpelikilpailu, joka oli hauska vuoden päätös.
Vuoden 2006 tennissenioriksi valittiin Risto Antonen, joka samoihin aikoihin sai myös liikuntaneuvoksen arvon monipuolisista ansioistaan liikunnan saralla. Hänen tennisansionsa ovat myös mittavat. Fair Play -pelaajaksi
nimettiin pelimies ja seniorijaoston pitkäaikaisin jäsen Pertti Pesu. Pertti
ansioitui myös kilpailujen palkintojen lahjoittajana.
Vuonna 2007 vuoden senioriksi nimettiin TVS:n SM-tason kärkimitalisteihin kuuluva Sirkku Lilius. Seuraavana vuonna kiertopalkinto meni Ritva
Kunnakselle, SM-mitalisti hänkin. Vuoden Fair Play -kiertopalkinto annettiin seniorijaoston positiiviselle toimijalle ja SM-tason pelaajalle Marjatta
Viljaiselle. Vuonna 2008 palkinto myönnettiin talkoo- ja herrasmiespelaaja
Pertti Ovaskalle.
Seuraottelu Rauman RTS:ää vastaan pelattiin joka vuosi. Vuonna 2006 TVS
voitti Impivaarassa 6-3. Vuonna 2007 oltiin Raumalla heidän 70-vuotisjuhlissaan ja hävittiin 5-2. Vuonna 2008 voitettiin jälleen Impivaarassa 6-0.
TVS:n 80-vuotisjuhlavuotta vietettiin 2008, jolloin seniorijaostolla oli vuosia
koossa 15. Impivaaran tennishallin laajennus loi uusia mahdollisuuksia myös
seniorien sisäkauden pelaamiseen.
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Marjatta Viljainen puheenjohtajana
2009-2010
Marjatta Viljainen valittiin puheenjohtajaksi hänen oltuaan seniorijaoston jäsenenä 11 vuotta, joista kaksi viimeistä varapuheenjohtajana. Aluksi
Marjatta ei ollut puheenjohtajuudesta kovin innoissaan, mutta suostui, kun
ehdottajat perustelivat asiaa Marjatan pitkällä SM-tason peliuralla ja tennistoiminnan tuntemuksella ja lisäksi haluttiin tehtävään nainen. Sukupuolen
vaihtoon liittyi myös odotuksia siitä, että eräitten toimintojen pienoisen
hiipumistrendin haluttiin kääntyvän. Myös yhteistyötä naisjaostoon päin
haluttiin elvyttää.

Marjatta Viljainen (keskellä). Pelikavereinaan Sirpa Reiman-Kiiski ja Sirkku Lilius.

Toimintojen aktivoimiseksi muutettiin sunnuntaitennis iltapäiviksi klo 17-20,
kun aikaisemmin oli pelattu aamupäivisin klo 9.30-12.30. Lisäksi pelikausi
lopetettiin jo vappuna aikaisemman toukokuun lopun asemesta. Muutos
olikin onnistunut eivätkä pelit aiheuttaneet enää ongelmia mökkikauden
alkaessa. Urheilupuiston tiistaitenniksen suosio innosti myös sunnuntaitenniksen aloittamisen kesäaikaan Urheilupuistossa.
Vuonna 2009 ei vuoden tennissenioria eikä Fair Play -pelaajaa valittu.
TVS:n nuoret seniorit M35-sarjassa palauttivat miesseniorit mitalikantaan
voittamalla sarjatennispronssia pelikaudella 2009-2010 sekä väläyttivät todellista potentiaaliaan voittamalla M35 mestaruuden seuraavana pelikautena
2010-2011. Joukkueet koostuivat 1980-luvun turkulaisista kansallisen tason
juniorihuipuista. Mukana olivat ainakin Eerik Anttinen, Juha Auvinen, Ville
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Äyräs, Mikko Scharlin, Antti Aine, Joonas Välilä, Mika Haavisto ja Kimmo
Hurme.
Marjatan toinen puheenjohtajavuosi pelattiin säästöliekillä rutiinitoiminnoin.
Vuoden lopulla jaostolaisille selvisi, että hillityn iloisena tunnetun Marjatan
voimat olivat ehtymässä vakavaan sairauteen, johon hän myös menehtyi.
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Pentti Kajalan comeback
2010-2013
TVS:n syyskokouksessa 2010 oli paikalla kokonaista kaksi hallituksen
ulkopuolista jäsentä: Pertti Joutsa ja Pentti Kajala. Kun jaostojen toimintaa
käsiteltiin, todettiin, että seniorijaosto ei ollut pitänyt yhtäkään kokousta
vuoden 2010 aikana. Ainoana seniorijaostolaisena kysyvät katseet kääntyivät Pentti Kajalaan, joka sai tehtäväkseen kutsua viimeksi nimetyn jaoston
koolle pohtimaan jatkoa ja uutta jaoston kokoonpanoa. TVS:n syyskokous
antoi Kajalalle valtuudet valita uusi toimintakykyinen seniorijaosto.

Globalisaation edetessä piti TVS-seniorien puheenjohtajankin tutustua massakenttien Mekkaan Aurinkorannikolla. Kuvissa kahvitauolla Tennisclub del Solin terassilla Calahondassa. Tutuksi tulivat myös
El Casco ja Don Carlos Tennis Centre Marbellassa ja Lew Hoadin kentät Calahondassa.

Pentti Kajala kutsui 24.10.2010 koolle joukon, joka koostui pääosin aikaisemmasta seniorijaostosta täydennettynä Veijo Virtasella ja Hans Krookilla. Ensimmäiseksi piti tietysti valita puheenjohtaja, jolloin kävi niin kuin
tavallisesti, että koollekutsuja valitaan puheenjohtajaksi. Kajala lupasi ryhtyä
puheenjohtajaksi, mutta vain puheenjohtajaksi, jos työt jaetaan hallituksen
jäsenille. Näin päätettiin tehdä ja työnjako muodostui seuraavaksi: Pentti
Kajala puheenjohtaja, Heikki Andell vpj + valmennus, Kari Nieminen sarjatennis + TVS:n hallitus, Pertti Pesu palkinnot, Paavo Salonen 4-pelikisat
+ valmennus, Mailis Äyräs naisjaostoyhteydet, Hans Krook nettiasiat, Veijo
Virtanen sunnuntaitennis ja Leena Savunen matkat.
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TVS:n seniorijaosto 2011-2013 Impivaaran kahviossa: vasemmalta lukien Pentti Kajala, Mika
Alamäki, Paavo Salonen, Heikki Andell, Veijo Virtanen, Mailis Äyräs, Kari Nieminen ja Leena
Savunen. Kuvasta puuttuu Hans Krook.

Vuoden 2010 senioriksi valittiin Kaarina Remes ja Fair Play -pelaajaksi Kari
Nieminen. Seuraavana vuonna 2011 huomionosoituksen saivat Meeri Kyllönen ja Fair Play -palkintokin meni oikeaan osoitteeseen Pauli Hiltuselle.
Vuoden 2012 tennissenioriksi valittiin grand old -tennismies Paavo Salonen
ja Fair Play -pelimieheksi Esko Rauhala. Vuoden 2013 tennisseniorin kiertopalkinto myönnettiin jaoston puheenjohtajalle Pentti Kajalalle ja Fair Play
-palkinto Somsri Tepolle.

Vuoden 2012 fair play -palkittu Pauli Hiltunen: nopea, positiivinen ja huumorintajuinen. Lienee vanhin
TVS:n nykypelaaja (2015).
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Kun vuoden 2013 lopussa Pentti Kajala lopetti puheenjohtajan paikalla,
hän voi tyytyväisenä todeta onnistuneensa jaoston valinnassa erinomaisesti. Puheenjohtajan pesti oli ajoittain tuntunut lähes johtajan hommalta,
kun työt eivät kaatuneet päälle. Jaoston jäsenet olivat sitoutuneita sovittuun
rooliinsa ja tekivät sovitut tehtävänsä. Sitoutuneisuudesta pitävänä näyttönä
oli jäsenten kokouksissa käynnin aktiivisuus. Kertaakaan ei tarvinnut laskea
paikallaolijoita kokouksen laillisuuden toteamiseksi, kun lähes kaikki olivat
aina paikalla. Erinomainen joukkue!
Pentti Kajalan toisen puheenjohtajakauden suosikkiaiheita olivat jaoston nettisivujen luominen, netin käyttö ilmoituskanavana, TVS-seniorien
mestaruuskisat sekä eläkeikäisten kansalliset päiväkisat. Kisojen toteutus
jäi osanottajien vähyyden takia vaisuksi, mutta TVS-seniorijaoston nettisivut saatiin aikaiseksi ja niitä on myös Hans Krookin toimesta ajantasaisesti
päivitetty. Palautteen mukaan seniorien nettisivut ovat olleet näihin saakka
TVS:n parhaat.

Ilmoitustaulu on edelleen mutkaton ja tehokas tuki nykyvälineitten ohessa.
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Jälleen Nieminen ja tennistä 2014
Pentti Kajalan toisen puheenjohtajakauden jälkeen myös Kari Nieminen
valittiin toisen kerran senioritoimikunnan puheenjohtajaksi. Toimikunnassa
oli vuonna 2014 ennätykselliset 10 jäsentä. Sen tehtävänä oli edelleen organisoida seniorien toimintaa ja ideoida uusiakin asioita seniorien ja seuran
hyväksi.

Kari Nieminen on hallintohommien lisäksi TVS-seniorien parhaimmistoa tenniskentällä.

Sunnuntaitennis jatkui entiseen tapaan kello 17-20, jonne se aamupäivästä
joitakin vuosia sitten siirrettiin. Osanottajia oli nyt 23 pelaajaa ja uusia, nuorempia senioreja kaivattaisiin mukaan sekä tähän että muihin seniorien pelimuotoihin. Vuoden viimeisenä sunnuntaina järjestettiin perinteinen, leikkimielinen nelinpelitapahtuma, joka sai edellisenä vuonna hyvän palautteen.
Kesän tiistaitennis jatkui myös yhdessä ÅLK:n kanssa Urheilupuistossa. Siinäkään osanottajamäärä ei ollut aivan huippuvuosien tasolla, vaikka kentät
kyllä yleensä täyttyivät. TVS:n seniorien sarjatennisjoukkueiden määrä oli
16, kun se pari vuotta aiemmin oli ennätykselliset 19 joukkuetta. Nais- ja
miesjoukkueita oli yhtä monta eli kahdeksan. TVS haki ja sai seniorien
sisäkenttien SM-kisat helmikuuksi 2015. Sarjat olivat 45, 55 ja 65 vuotta.
Kisoissa pelasivat sekä naiset että miehet kaksin- ja nelinpelejä.
Uutena avauksena alkukesällä järjestettiin pienimuotoinen seuraottelu Salon
Tennisseuran kanssa. TVS voitti 3-2. Ohjelmassa oli kolme kaksin- ja nelinpeliä. Muuten miehistä joukkuetta vahvisti sekanelinpelissä Somsri Teppo.
Paavo Salonen järjesti jälleen päivänelinpelikilpailut Jarkko Nieminen Aree41

nalla kevättalvella. Pareja oli entinen määrä eli kahdeksan. Loppuottelussa
Eero Viljainen ja Kari Nieminen voittivat tiukassa ottelussa Seppo Wikströmin ja Jukka Vihervuoren.

Nelinpelikisan parhaat palkintojen jaossa 2014.

Syksyllä saatiin pitkästä aikaa käyntiin lohkopelisarja. Pelaajat jaettiin alle ja
\OLNXXVLN\PSSLVWHQORKNRLKLQ6\NV\OOlSHODWWLLQÀQDDOLWMDNHYllOOlPXRWRLOtiin uudet kaaviot.

Lohkopelit on leppoisa tapa kilpailla ja samalla
tutustua uusiin pelikavereihin. Timo Kauppinen
edustaa nuorempaa senioriväkeä.

Vuodenvaihteen perinteisen mixty show`n loppuottelijat 2014.

Aikuisvalmennuksessa oli syksyllä jälleen mukana sekä miesten että naisten ryhmä. Vuoden senioriksi valittiin Pertti Pesu ja Fair Play -pelaajaksi
Mailis Äyräs. Seuran ja seniorien nettisivut, sähköposti ja kännykät ovat
merkittävästi helpottaneet tiedotusta ja keskinäistä kanssakäymistä eri
tilanteissa. Riittävä tiedotus on kuitenkin edelleen haaste kuten muussakin
seuratoiminnassa.
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Pelaamisen mahdollistavia taustoja

Impivaaran tennishalli/Jarkko Nieminen Areena on yksi Suomen tasokkaimmista tenniksen
pelipaikoista.

Kimmo Hurme hoitaa TVS:n toiminnanjohtajan ja Impivaaran halliyhtiön toimitusjohtajan tehtävät.
Oikealla tuoreen eläkeläisen Jari Terhon tyylipuhdas pelinäyte. Jari toimi Impivaaran tennishalliyhtiön
toimitusjohtajana yli kolmekymmentä vuotta.
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Simo Kaukainen (vas.) hoitaa Impivaaran kahviosta käsin kaikenlaiset asiat. Hänen edeltäjänään toimi
pitkään Timo Virtanen.

TVS:n takavuosien hallitus, jonka jäsenistä monet jatkavat vieläkin tennisuraansa. Risto Antonen, Veronika
Ståhlberg, Ruth Hasan, Veikko Asikainen, Jouko Kaskinen, Jari Terho, Lauri Honko ja Pertti Joutsa.

Takavuosien juniorimestareita, nykyisin seniorisarjalaisia. Jukka Harkkonen, Kimmo Hurme,
Harri Parkkonen, Antti Kaskinen, kapteeni Pertti Joutsa, Patrick Kjisik, Kimmo Antonen,
Kimmo Vuorinen.

44

Pitkäaikaisia pelaajakokoonpanoja

Tämä opettajapainotteinen kokoonpano on pelannut nelinpeliä Impivaaran hallissa vuosikymmeniä.
Kuvassa Jorma Langen, Olli Vuorinen, Pekka Hauterä ja Veikko Repo.

Risto Brummerin (vas.) tennisharrastus on jatkunut yli 60 vuotta. Viimeisen vuosikymmenen pelikaverina on ollut Pentti Kajala.
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Juhani Karmakoski ja Jouko Salokannel ovat pelanneet kaksinpeliä vakiovuorollaan myös koko Impivaaran hallin ajan yli 30 vuotta.

Kari Nieminen ja Toivo Särkelä ovat myös innokkaita sarjatennispelaajia.
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Senioritoiminnan tulevaisuus
Seuran sisäisiinkin kisoihin kuten mestaruuskisoihin olisi mukava saada
uutta aktiivisuutta. Seniorijaostolla siis riittää edelleen tehtäviä. Viimeisimmät kilpailut kuitenkin antoivat viitteitä aktiivisuuden lisääntymisestä.

Perinteisen vuodenvaihteen nelinpelikilpailun loppuottelijat 2016: Ulla-Maija Kero/Kari Nieminen ja
Mailis Äyräs/Anne Laine.

Nelinpeliturnauksen voittajapari Laine/Äyräs tositoimissa.
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Viime vuosien aikana on ilmennyt joitain hiipumisen merkkejä seniorijaoston toimintoihin osallistumisessa. Suurta huolta tuskin kuitenkaan on, sillä
tennis on edelleen antoisa ja haastava laji aina eläkeläissarjoihin asti. Toisaalta kaikki eivät ole seuran jäseniä, vaan pelaavat omissa jopa vuosikymmenien kokoonpanoissaan. Potentiaalia menestykseen kyllä on tulevinakin
vuosina, kuten M35-joukkue vuosina 2009-2011 SM-mitalisijoillaan osoitti.
TVS:n miesseniorien menestykseen valtakunnallisissa kilpailuissa soisi
parannusta. Helsingin seudun pelimiehet ovat kuitenkin kilpatenniksessä
olennaisesti muita edullisemmassa asemassa, koska he pystyvät kilpailemaan
kotimaisemissaan. Pääkaupunkiseudulla kilpailuja senioreille on runsaasti
ja kilpailumatkat ovat kohtuullisia. Ongelmaan pitäisi pohtia ratkaisuja niin
Turun kuin koko Varsinais-Suomenkin tennisseurojen kesken. Tenniksessäkin kilpailukokemus ennustaa menestymisen tasoa.

PS. Jarkko Nieminen lopettelee ammattilaisuraansa saavutettuaan kesällä senioripelaajalta sarjatenniksessä vaadittavan iän. TVS-senioreilla on aihetta kiittää Jarkkoa lukemattomista tenniselämyksistä.
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Lopuksi
Kun lopettelin TVS:n seniorijaostossa parikymmenvuotista toimintaani,
sain ajatuksen kirjoittaa tästä kaudesta muistiin tapahtumia ja tapausten kulkuja vähän sitäkin miettien, että seuramme TVS-Tenniksen perustamisesta
tulee kuluneeksi ensi vuosikymmenellä sata vuotta. Kun siinä vaiheessa on
tapana historiikkeja kirjoitella, voisivat muistiinpanoni olla avuksi.
Työn edetessä ja varsinkin Tero Hurmeen tullessa mukaan taittajan tehtäviin
lopputavoitteen taso nousi. Teron ammattitaitoa ja positiivista yhteistyöasennetta kiitän mielelläni ja lämpimästi. TVS:n pääseuran ja Kimmo Hurmeen
osoittama mielenkiinto aiheeseen kannustivat mukavasti työn aikana.
Työtä on tehty talkoohengessä, mikä jo viittaakin siihen, että lopputulos ei
kaikilta osin ole ammattilaisten tasoa. Toisaalta talkoolaisella ei ole työssään
sellaisia paineita kuin palkollisella.
Erityisesti kuvitus on ollut ongelmallista: kuvien etsintä ja kuvien laatu
ovat jopa pitkittäneet työn valmistumista. Muu lähdemateriaali on pääosin
peräisin omasta TVS-mapistani, mikä lopputuloksessa näkyykin. Kokemukseni perusteella ja tulevaa ajatellen toivon seuramme hallituksen nimeävän
valokuvavastaavan, joka taltioisi tapahtumia kuvin ja kuvatekstein.
Mielihyvin olen havainnut kuluneen vuoden aikana TVS-senioritoiminnan
lähteneen nousukauteen.
Nuutin päivänä 2016
Pentti Kajala
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