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Lahtelaispelaajat voitokkaina nelinpelissä alle
18-vuotiaiden SM-kisoissa - kultaa
Yhdysvalloista tuoduilla opeilla

Bea Kallio (etualalla) ja Linnea Koskinen harjoittelevat Pajulahdessa. Kuva: Viena Kytöjoki
Vuosien yhteisen treenin jälkeen Bea Kallio ja Linnea Koskinen voittivat tenniksen alle 18-vuotiaiden
nelinpelin Suomen mestaruuden. "Lähdetään vaan pelaamaan" -asenne toi haastajina SM-kisoihin
lähteneille Lahden Verkkopalloseuran pelaajille kultaa viime viikonloppuna Vaasassa. Finaalissa heräsi
ajatus, että "mehän voimme voittaa tämän".
-

Vastustajat olivat kovan tason pelaajia. Heillä on enemmän pelivarmuutta kuin meillä. Emme ole
koskaan aikaisemmin voittaneet. Tämä toi paljon itseluottamusta talven SM-liigaan, Linnea Koskinen,
18, sanoo. Menestys tuo varmuutta myös arkeen.

-

- Välillä tuntuu, että urheilulukio vaatii näyttöjä. Tämä osoittaa, että kuulumme sinne, Bea Kallio, 17,
jatkaa.

Lahtelaispelaajat tuntuvat unohtaneen aiemman menestyksensä. Bea Kalliolla on kolmetoista SM-mitalia,
joukossa myös yksi kaksinpelin SM-kulta, ja Linnea Koskisella yhdeksän, ainakin. Nelinpelin yhteinen
mestaruus vielä puuttui.
"Peli-ilo löytyy joka kerta"
Kallio ja Koskinen ovat harjoitelleet samassa ryhmässä kuutisen vuotta. Alussa koossa oli ryhmä
samanikäisiä tyttöjä, mutta muut ovat lopettaneet vuosien varrella. Näillä kahdella motivaatio ei ole
rakoillut. - Motivaatio lähtee omasta itsestä. Peli-ilo löytyy joka kerta, Linnea Koskinen sanoo.
Kaksikko pelasi ensimmäisen nelinpelinsä yhdessä nelisen vuotta sitten. Heistä on tullut ystäviä myös
vapaa-ajalla, ja nykyisin kisareissut sujuvat usein kahdestaan. Molemmat käyvät lukiota Lahden lyseon
urheilulinjalla ja pelaavat Pajulahden tennisakatemiassa. Viikossa on kolmet aamuharjoitukset, kolmet
2,5 tunnin iltaharjoitukset, lisäksi fysiikkaharjoituksia ja viikonloppuisin kisoja. Kesäisin he ovat myös
valmentaneet junnuja.
- Tuntuu silti, että pystyn itse vaikuttamaan siihen, milloin pidän vapaapäivän tai olen kavereiden kanssa.
En sure, että olisin jäänyt paljosta paitsi, Bea Kallio kertoo.
Vinkkejä nelinpeliin Yhdysvalloista
Nelinpelissä heidän salaisuutensa on toisen tunteminen, vaikkakin tällä kertaa edellisestä yhteisestä
pelistä oli jo vuosi. Linnea Koskinen oli viime vuoden Yhdysvalloissa vaihto-oppilaana
sisäoppilaitoksessa. Hän opiskeli Connecticutissa Kent Schoolissa ja pelasi koulun joukkueessa tietysti
tennistä.
- Se kehitti tosi paljon. Oli hyvä valmentaja ja kovat pelikaverit. En ollut aiemmin treenannut joukkueena.
Siellä näin, että tennis voi olla joukkuelaji. Sain uusia vinkkejä nelinpeliin, etenkin pelinlukuun ja
aggressiivisena pelaamiseen verkolla. Ehkä se oli voiton avain. Pelaamme hyvin yhteen, koska tykkään
olla verkolla ja Bea on takana, Koskinen pohtii. - Olen pelannut myös muista kaupungeista olleiden
tyttöjen kanssa. On eri asia, kun on tuttu pari, Kallio sanoo.
Joskus peli sujuu myös vieraan parin kanssa. - Kerran Vierumäellä tapasin norjalaisen parini vasta
kentällä ja etenimme semifinaaliin asti. Välillä menee yhteen ja välillä ei toimi, Koskinen kuvailee.
Vaikka molemmat ovat vielä nuoria, he muodostavat Bea Kallion pikkusiskon Fionan kanssa rungon
LVS:n naisjoukkueissa. LVS pelaa sisäkaudella Tennisliigaa ja kesällä SM-liigacupia. Koskinen ja Kallio
hakevat kokemusta myös miesten peleistä ja suunnittelevat talvikaudelle kansainvälisiä kisoja.
Tavoitteena on kerätä ITF-pisteitä. Niitä tarvitaan esimerkiksi haettaessa stipendiä yliopisto-opintoihin
Yhdysvaltoihin. - Tavoitteeni on pelata tennistä siellä collegessa, erityisesti kaksinpelikentille tähtäävä
Bea Kallio kertoo.

Linnea Koskisen ykkösvaihtoehto lukion jälkeen on hammaslääketieteen opiskelu. Tenniksestä
luopumista hän ei ajattele, vaan katsoo kohti tulevia kisoja, joissa tähtää menestykseen, niin Suomessa
kuin ulkomailla. - Kansainvälisissä kisoissa tarvitsee kovaa treeniä ja itseluottamusta. En halua lähteä
vain kokeilemaan, vaan voittamaan pelejä, Koskinen sanoo.

