
Tennis 

Venla, Joona ja Simone 



Tennistunti 
Maanantaina 7.4.2014 tenniskiertue pysähtyi päiväk-

si koulullemme opettamaan meille oppilaille tennis-

tä. Salissa oli kolme pistettä, tutka, tarkkuuslyönti ja 

minitennispeli. Haastattelujen perusteella suurim-

man osan oppilaista mielipide oli, että tutka oli suo-

sikki. Aamulla oli kaksi ryhmää ja iltapäivällä toiset 

kaksi ryhmää pelaamassa tennistä. 

Tutkassa lyötiin pallo niin kovaa maaliin kun pystyi ja 

tutka ilmoitti lyöntinopeuden. Tarkkuudessa lyötiin 

palloa rei’istä sisään. Reikä, jossa oli numero viisi oli 

pienin, reikä, jossa oli numero kolme oli toisiksi suu-

rin ja reikä, jossa oli yksi oli suurin. Eli reikään viisi oli 

vaikeinta saada ja reikään yksi oli helpoin saada. Mi-

nitennispelissä ensin heitettiin toiselle pallo ja toinen 

syötti mailalla pallon takaisin. Myöhemmin molem-

mat syötteli mailan kanssa. Minitenniksessä jaettiin 

parit. 



Terhon haastattelu
Koulun rehtori Terho kertoi tennisseuran tulleen koulullemme entisen 

oppilaamme Paulus Kiviharjun ehdotuksesta. Tämä tennisopetus kuu-

luu tenniskiertueeseen jonka Suomen tennisliitto on järjestänyt yh-

teistyökumppaninsa Tuusulan tennisseuran kanssa. Paulus vastaa Ete-

lä-Suomesta ja hän halusi tuoda kiertueen vanhalle koulullensa. Otim-

me heidät ilomielin vastaan. 

Terho kertoo Timon, Vellun ja Pauluksen mielenkiinnosta tulla koulul-

lemme ensi keväänäkin. 

Terhon mielestä on erinomaista ja hienoa että tämä tenniskiertue kävi 

myös meidän koulullamme. Paitsi, että se monipuolistaa liikunnan-

opetustamme, se myös opettaa monille uuden liikuntalajin. Uusien lii-

kuntalajien esittäminen on tärkeää, nimittäin nykylapset liikkuvat liian 

vähän. 

Terholle tuli lisää kiinnostusta tennikseen ja aikoo pelata kolleegansa 

Ari Turusen kanssa nelinpelin oppilaita vastaan. He odottavat innolla 

oppilaiden haastetta heitä vastaan. Peli pelattaisiin tietenkin uusilla 

mailoilla ja palloilla minitennisverkkoa käyttäen. Terho kertoo pelan-

neen aikaisemmin tennistä, mutta polvi tuli väliin ja siksi hän ei ole oi-

kein voinut tennistä pelailla. 

Paulus Kiviharju lahjoitti henkilökohtaisesti omalle entiselle 
koululleen minitennisverkkon, neljä mailaa ja neljä isoa palloa.

Lahjoituksen avulla oppilaat saavat pelailla lisää tennistä ja tämä 

lahjoitus monipuolistaa liikuntaharrastustamme täällä Tuomalan 

koulussa. 

Kiitos Paulus! 



Suvi Sannala 
Avustajamme Suvi Sannala kertoo tennisopetuksen ol-

leen selkeätä ja monipuolista. Hän toivoo myös toiste-

kin tuollaista liikuntaa oppilaillemme ja jospa itse pääsi-

si samalla kokeilemaan tutkaa, joka oli hänen mieles-

tään mielenkiintoisin. Suvin mielestä on todella hienoa 

kun Paulus Kiviharju lahjoitti koulullemme tennis-

verkon, palloja sekä mailoja. Koululla ei välttämättä 

olisi ollut varaa ostaa noita kaikkia, Suvi Sannala kertoo 

lopuksi. 



Lotta Ruoni 
Mikä oli kivoin piste? 

-Tutka, ennätykseni oli 57 km/h. 

Mitä olisit halunnut oppia lisää? 

-Opin tarpeeksi! 

Kiinnostuitko tenniksestä? 

-Joo! 

Oletko aikaisemmin pelannut tai harrastanut tennistä? 

-En kumpaakaan, tämä oli ensimmäinen kertani. 

Millaisia ohjaajat olivat? 

-Kivoja! 

Haluaisitko uudelleen tällaista liikuntaa? 

-Ehkäpä! 

Oletko menossa kesäleirille? 

-En varmaankaan. 



Niklas Skogberg 
Mikä oli kivoin piste? 

-Tutka, koska pidin siitä ja ennätykseni oli  91km/h. 

Mitä olisit halunnut oppia lisää? 

-En oikeastaan mitään, koska osaan jo kaikenlaista, 

kun harrastan tennistä jo viidettä vuotta. 

Kiinnostuitko tenniksestä? 

-Olin kiinnostunut jo aikaisemmin tenniksestä. 

Millaisia ohjaajat olivat? 

-Mukavia, tunsinkin jo ennestään Timon ja Vellun. 

Haluaisitko toistekin tuollaista liikuntaa? 

-Kyllä, ehdottomasti! 

Menetkö kesäleirille? 

-Kyllä, juhannusviikolla.



Leevi Väänänen 

Leevi  Väänänen: 

Mikä oli kivoin piste? 

-Tutka, ennätykseni oli 101/hkm (koko koulun kovin tu-

los!). 

Mitä olisit halunnut oppia lisää? 

-Opin jo tarpeeksi kaikenlaista. 

Kiinnostuitko tenniksestä? 

-Olin kiinnostunut jo aijemin. 

Millaisia ohjaajat olivat? 

-Mukavia ja rentoja 

Haluaisitko toistekin tällaista lii-

kuntaa? 

-Todellakin! 

Menetkö kesäleirille? 

-En varmaankaan. 




