Jorma Kankaalle neljäs Suomen mestaruus
Keuruun Tennisseuran vuosi huipentui 15.8.Helsingisssä Talin tenniskeskuksen massalla, kun Jorma
Kangas voitti M80-sarjassa kaksinpelin Suomen mestaruuden. Tämä toi Jormalle peräti neljännen
SM-voiton tänä vuonna.
Talvella Jorma voitti Talin sisäkentillä sekä kaksinpelin että nelinpelin mestaruuudet, keväällä
hänelle yhdessä Eino Levosen kanssa ripustettiin kaulaan sarjatenniksen mestaruus.
Viime viikon turnauksessa Jorma voitti ensin Porvoon Verkkopalloseuran Heikki Pasasen 2-0 (60, 6-0). Semifinaalissa taipui Espoon Verkkopalloseuran Pentti Seppälä 2-1 (1-6,7-5,10-4).
Finaalissa oli vastassa helsinkiläinen HVS-Tenniksen Raimo Lappalainen. Tiukka taistelu päättyi
Keuruun Tennisseuran miehelle 2-0 (6-4, 7-6).
Kun Timo Levonen voitti samalla viikolla M55-sarjan Suomen mestaruuden, juhli Keuruun
Tennisseura maanantai-iltana 17.8. Tennishallilla Suomen mestareita kakkukahvilla. Yhdessä
pohdittiin, miten suhteellisen pieni paikkakunta ja seura voivat saavuttaa tällaisen menestyksen.
Itseoppineita mestareita
Niin Timo Levonen kun Jorma Kangaskin tunnustautuivat paljolti itseoppineiksi ja sitkeällä
harjoittelulla lajin salaisuuksiin ja tekniikkaan paneutumineiksi sekä toisten, hyvien pelaajien
edesottamuksia seuraamalla kehittyneiksi. Jorma on mm. käynyt opintomatkoilla Tukholmassa ja
Pariisissa. Molemmat läksivät Tennisseuran perustamisesta alkaen rohkeasti mukaan kaikkiin
paikallisiin ja lähiseudun turnauksiin.
Jorma Kangas rakennutti Juomatukun yhteyteen oman tenniskentän ja lyöntiseinän, jossa
perustekniikka kehitettiin. Halleissa on hyödynnetty myös pallotykkiä. Tärkeää on ollut jatkuva
pelaaminen kavereiden kanssa. Pariin vuoteen Timolla tosin ei ollut muita pelikavereita kun tykki.
Seuran käynnistämisessä Jorma antaa tunnustusta Sotkamoon siirtyneelle Matti Korhoselle ja
olosuhteiden kehittämisessä varuskunnalle ja Aimo Tiaiselle. Myös Otavan kenttä ja sittemmin
kaupunki ja ennen muuta tennishalli ovat turvanneet harjoittelumahdollisuudet.
Tennisseuran kunniapuheenjohtaja Paavo Hautanen korostaa Jorman ja Timon määrätietoisuutta
harjoittelussa ja voitontahtoa tiukoissa pelitilanteissa. He myös ovat olleet uran alusta alkaen aina
valmiina otteluihin puulaakipeleistä alkaen ja jatkaneet sitten liigapeleissä.
Tapio Paappanen, joka kiitti mestareita seuran puolesta, korosti myös Jorman ja Timon
paneutumista ja kovaa työtä. Molemmilla on rutiinia, joka korostuu kilpailutilanteissa. Myös ennen
tennisuraa he urheilivat monipuolisesti. Timo osoitti aiemmin lahjansa muun muassa jalkapallossa.
Niin mestarit kuin Tennisseuran johtoporraskin kannustavat nuoria ja lajin harrastajia rohkeasti
mukaan kilpailuihin.
Osmo Kärkkäinen

