
-Missä olet syntynyt ja lapsuutesi/nuoruutesi viettänyt? 
Olen syntynyt Pietarsaaressa jossa asuin kolme ensimmäistä vuottani. Sieltä perheemme muutti Savoon 
Varkauteen, jossa kävin peruskoulut ja lukion. Asuin Varkaudessa aina 21-vuotiaaksi saakka. 
 
-Lempinimesi? 
Tapsaksi yleisimmin kutsutaan 
 
-Ketä perheeseesi tällä hetkellä kuuluu? 
Vaimo, koira ja kani. Vanhempani ja siskoni sekä sukuni asuu pitkälti Varkaudessa. 
 
-Mikä sinusta piti "isona"tulla? 
Aivan pienenä kerroin, että minusta tulee ”kaikkien paikkojen korjaaja”.  Ilmeisesti isän korjaustaidot 
tekivät vaikutuksen ja tahdoin jatkaa hänen jalan jäljillään. 
 
-Lempiruoka ja aine koulussa? 
Lempikouluruoka taisi olla tonnikalapastapaistos.. sitä tuli vedettyä aina kauhean isot annokset! 
Oppiaineista pidin eniten kuvaamataidosta ja liikunnasta! 
 
-Koska kiinnostuit tenniksestä ja miksi? 
Kiinnostuin tenniksestä 10 vuoden iässä. Siihen asti jopa inhosin tennistä, kun isä aina katsoi sitä TV:stä. 
Innostuin kuitenkin lähtemään hänelle pallopojaksi ja sitä kautta tahdoin myös itse kokeilla lajia. Pian 
olimmekin parin kaverin kanssa ensimmäisellä kesäleirillä opettelemassa alkeita. Laji vain jotenkin vei 
mukanaan kokoajan syvemmälle ja syvemmälle. 
 
-Mikä on paras henkilökohtainen saavutuksesi siinä? 
Arvomitaleja en kilpaurallani saavuttanut, mutta varmasti A-luokkaan nousu 19-vuotiaana oli suurin 
saavutus. 
 
-Mitä muita urheilulajeja olet harrastanut? 
Harrastin aika monipuolisesti liikuntaa nuorena.. pihapelejä, futista sekä sulkapalloa kavereiden kanssa. 
Muiden lajien harkoissa en koskaan käynyt. Parhaat matsit pelattiin aina kavereiden kesken! 
 
-Nimeä nais-ja miessuosikkipelaajasi tällä hetkellä?  
Ehdottomasti Simona Halep ja Stan Wawrinka! 
 
-Pelaatko/kilpailetko itse tällä hetkellä? 
Pelaan itse aina kun vain suinkin ehdin. Kilpaillut olen nyt lähinnä kotikisoissa sekä sarjatenniksen 
muodossa. Kilpailuissa on aina niin mukavaa käydä, ettei aina tarvitse olla niin suuria tavoitteita tai 
merkitystä voittaako vai ei. Minun mielestä tenniskentällä tulisi aina olla pilke silmäkulmassa, oli sitten 
kisat, harkat tai pelitunti kyseessä! 
 
-Mitä harrastat vapaa-aikana tenniksen lisäksi? 
Tennishulluna paljon kuluu aikaa tenniksen parissa myös vapaa-aikana. Pidän myös paljon fiilistellä ja 
kuunnella musiikkia, luonnollisesti nupit kaakossa! Toki sitten tulee vastapainona ihan vaan katseltua TV-
sarjoja ja nollattua mieltä niiden parissa. Pidän myös kovasti leffailloista. Edellisten lisäksi olen Vaasassa 
asuessani innostunut sukututkimuksesta, sen parissa ajoittain tulee sitten vierähtäneeksi pitkiäkin jaksoja 
vapaa-ajasta. 
 
-Mikä sai sinut muuttamaan Vaasaan? 
Muutin Vaasaan Tradenomi-opintojen perässä ja lopulta tuli jäätyä tänne aloilleen. 
 
-Oletko toiminut aiemmin valmentajana /missä? 



Aloitin valmentajan urani Varkaudessa WTK:n tuntiohjaajana jo teini-iässä ja myöhemmin toimin samassa 
seurassa päävalmentajana ennen armeijaan lähtöä. Tein yksityisvalmennustöitä myös isäni firman kautta. 
 
-Minkälainen valmentajakoulutus sinulla on? 
Olen käynyt STL:n kilpavalmentajan tutkinnon sekä erinäisen määrän jatkokoulutuksia. 
 
-Miksi mielestäsi tennis on hyvä harrastus ja kenelle se sopii? 
Tennis sopii kaiken ikäisille pelaajille taustoista riippumatta. Pidän tennistä erityisen hyvänä harrastuksena 
sen takia, että siinä voi jatkuvasti kehittyä paremmaksi ja koska kasvattaa pelaajaa ihmisenä ja yksilönä 
ehkä jopa paremmin kuin mikään muu laji. Itse saattaisin olla aivan eri tilanteessa elämässäni, ellei tennis 
olisi elämääni täyttänyt. Se on antanut minulle niin monella saralla! 
 
-Mitä mieltä olet harjoitusolosuhteista Vaasassa? 
Vaasan harrastusolosuhteet ovat tennikselle lähtökohtaisesti mitä parhaimmat! Meillä on käytössämme 
samassa paikassa laadukkaat ulko- ja sisäkentät TennisCenterillä. Samoissa tiloista löytyvät myös kuntosali 
sekä mahdollisuus harrastaa myös muita palloilulajeja kavereiden tai vaikka perheen kanssa. 
 
Kun itse olin juniori sateen sattuessa siirryttiin ulkokentiltä pyörillä sateessa 4km päähän kuplahallille 
treenaamaan litimärkinä. Talvisin oli tyypillistä että kovilla pakkasilla lämpötila laski reilusti alle kymmeneen 
asteeseen kuplassa, mutta silti treenattiin. Osalla oli pipo ja hanskat kädessä. Itse en sellaisia luksusvälineitä 
käyttänyt, raakasti vaan T-paita päällä oli keli kuin keli! 
 
-Mihin tulet kiinnittämään huomiota kilpapelaajiemme harjoittelussa,  jotta saisimme tasoa nostettua? 
Ennen kaikkea huomio kiinnittyy pitkäntähtäimen tavoitteiden kautta harjoittelun monipuolisuuteen 
varsinaisissa lajiharjoituksissa kuten myös oheisharjoituksissa.  Jokaisen harjoitteen tulisi auttaa pelaajaa 
kehittymään ja auttaa häntä pääsemään lähemmäs asettamiaan tavoitteita tenniksessä. 
 
Tuloksia ei synny ilman kovaa työtä, eikä yksin lahjakkuudella ei tee mitään. Toisaalta kovinkaan atleetti ei 
koskaan pärjää tenniksessä ilman hyviä pallonkäsittelytaitoja tai toimivaa peliälyä. Kaiken lisäksi pelaajien 
tulee olla myös henkisesti vahvoja, tenniksessä useimmiten kuitenkin hävitään ja voitetaan yksin. Myös 
tähän henkiseen puoleen tulen keskittymään toimiessani pelaajien kanssa.  
 
-Mitä haluaisit sanoa niille, jotka miettivät uuden harrastuksen aloittamista? 
Tulkaa rohkeasti tutustumaan tennikseen! Oikealla lähestymistavalla tennikseen pääsee sisälle todella 

nopeasti ja tenniksen sekä liikunnan tuoma riemu on läsnä heti ensimmäisestä tunnista lähtien. Lajin 

parissa opit paljon itsestäsi ja tulet kasvamaan henkisesti todella paljon. Parhaimmillaan tennis tarjoaa 

kokonaisen elämäntavan, jossa yhdistyvät hieno lajikulttuurinen perinne sekä fyysisesti vaativa ja kokoajan 

kehittyvä urheilulaji! 


