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1. Toiminta-ajatus 
Vuosi 2016 oli seuran kolmastoista toimintavuosi. Seuran tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti edistää 
liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista 
olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua ja liikuntaan 
liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

 

Jäsenmäärän kehityksestä koko seuran toiminta-aikana kertova kuva. Jäsenmaksuperinnän tehostaminen v. 2012 laski hetkellisesti jäsenmäärää, 
mutta siitä noustiin nopeasti ja nyt ollaan kaikkien aikojen huipussa – jo kolmatta vuotta peräkkäin.  
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2. Jäsenistö 

Jäsenmäärä 
OTC:llä oli vuoden 2016 lopussa 300 jäsentä (2015: 242). Jäsenistö jakaantui seuraavasti: 

• Miehiä: 194 (2015:159) 
• Naisia:    90 (2015: 64) 
• Poikia:    11 (2015: 16) 
• Tyttöjä:     5 (2015: 3) 

Vuoden aikana seurasta erosi 23 (33) jäsentä, mutta siitä huolimatta jäsenmäärä kasvoi 58 jäsenellä. Lähes 
kaikki jäsenet ovat ns. aktiivijäseniä eli osallistuvat johonkin seuran järjestämään toimintaan. Seura käyttää 
Tennisliiton tarjoamaan jäsenrekisteripalvelua. Jäsenrekisterissä on kaikkien jäsenten kotiosoitteet ja 
sähköpostiosoitteet sekä syntymävuosi. 

Jäsenmaksut vuonna 2016 
• Aikuiset: 48 € 
• Juniorit alle 18v: 25 € 
• Perhe: 95 € 

Jäsenyys ja jäsenedut 
Vuonna 2016 siirryttiin jäsenkortissa digiaikaan: OTC otti käyttöön Cardplus Oy:n kehittämän ja ylläpitämän 
Lompakko-sovelluksen, joka toimii jäsenkorttina älypuhelimessa. Sen kautta jäsenillä on myös pääsy 
jäsenyyden kautta tuleviin alennuksiin, joita ovat: 

• Tali Shop -15% 
• Intersport Puhos -15% 
• Tennis Warehouse Europe –verkkokauppa -10% 
• OTC-verkkokaupan vaatteista -15% 
• Kalastajatorpan tennisklubin kenttävuokrat -10%  (arkisin klo 09-15) 

OTC:n jäsenet voivat osallistua OTC Cupiin sekä seuran peli-iltoihin ja tapahtumiin.  

Seura maksaa sarjatenniksen osallistumismaksut sarjajoukkueiden puolesta. Lisäksi liigajoukkueita tuetaan 
hallituksen vuosittaisen päätöksen mukaisesti kotiotteluiden kenttämaksuissa ja pallohankinnoissa. 

Jäsenillä on oikeus osallistua Suomen Tennisliiton ja Suomen Senioritenniksen järjestämiin kilpailuihin (vaatii 
lisäksi Suomen Tennisliiton kilpailulisenssin).  

3. Seuran hallinto vuonna 2016 
Hallitus ja vastuualueet:  

• Artturi Mutanen, hallituksen puheenjohtaja, kilpailutoiminta (pj@opentennisclub.fi) 
• Leena Tyynilä, varapuheenjohtaja, seuran talous (laskutus@opentennisclub.fi) 
• Tiina Äijö, jäsenasiat, mm. jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenmaksuperintä, jäsentiedottaminen 

(jasentiedot@opentennisclub.fi) 
• Pia Almi 
• Kari Ekholm 
• Varajäsenet: Jenni Lokki ja Maaret Castrén 

Hallitus päätti lakkauttaa erillisen toiminnanjohtajan tehtävän kesäkuussa 2016. Samalla kutsuttiin pitkäaikainen 
toiminnanjohtaja Osku Laine seuran kunniajäseneksi. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja seuran vuotuinen jäsenkokous pidettiin 5.4.2016.  

Seuran kirjanpidon hoiti Tili ja Isännöinti Matikainen Oy (http://www.matikainenoy.fi/). Yhteyshenkilö: Kari 
Matikainen (matikainen.kari@kolumbus.fi).  
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Yhdistyksen toiminnantarkastuksen vuodelta 2016 teki Roger Nyberg. 

OTC oli vuonna 2016 Suomen tennisliitto ry.:n (STL) jäsen luokassa 151- 250 jäsentä. 

4. Seuran toiminta 2016 
Seuran jäsenkokous vahvisti toimintasuunnitelmassa seuraavat tavoitteet vuodelle 2016: 

1. Uusien jäsenten rekrytointi  
2. Pelimahdollisuuksien järjestäminen jäsenille 
3. Aktiivinen tiedottaminen 
4. Jäsenaktiviteettien tarjoaminen nykyisin ja uusin toimintamuodoin  
5. Junioritoiminnan aktivoiminen 
6. Oman kilpailutoiminnan aktivoiminen 

 
Hallitus voi tyydytyksellä todeta, että asetetut tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Jäsenmäärätavoitteeksi 
hallitus asetti 300, mikä toteutui. Keväällä 2016 tehtiin jäsenkysely, jonka pohjalta toimintaa kehitettiin, mm. 
valmennustoimintaa laajennettiin. Myös taloushallintoa ja tiedottamista uudistettiin, samoin visuaalista ilmettä. 
Kaikessa tavoitteena oli helppous ja tehokkuus. Vuosi 2016 oli toiminnallisesti erittäin aktiivinen ja OTC:n ”brändi” 
sai monella tavalla positiivista nostetta.  
 
Seuran uusi puheenjohtaja, Artturi Mutanen, palkittiin marraskuussa Tennisliiton vuosittaisessa 
Tennisgaalassa ”Vuoden tennisvaikuttaja” –kunniamaininnalla.  
 

Kilpailutoiminta: OTC-Open K-30 
Seura järjesti maaliskuussa historiansa ensimmäiset kansalliset kilpailut. Aikuistennikseen painottuvana seurana 
päätettiin kilpailu suunnata samalle kohderyhmälle, ja siksi kilpailujen alaikärajaksi tuli 30 vuotta. Valittu formaatti 
osoittautui menestykseksi. Pelaajia ilmoittautui kaikkiaan 170. Kaksinpeleissä pelattiin sekä miehissä että 
naisissa D,C ja B-luokissa. Nelinpeleissä ja sekanelinpeleissä pelattiin MB, NB ja M/NB -luokissa. Kilpailu sai 
erinomaisen palautteen osallistujilta, joten vastaavanlainen kisa järjestettiin uudelleen syys-lokakuun vaihteessa. 
Mukaan otettiin lisäksi A-luokat kaksinpeleihin. Nelureissa ja mixteissä oli yksi yhteinen sarja kaikille. Syksyn 
OTC-Openiin ilmoittautui 177 pelaajaa.    

Kilpailutoiminta: Sarja- ja Senioritennis  
OTC oli yksi Suomen aktiivisimmista seuroista senioreiden sarjatenniksessä. Kaudella 2015-2016 seuralla oli 12 
miesten ja 11 naisten joukkuetta. Naiset voittivat kultaa sarjoissa N30, N35, N40 ja N45. Kaudelle 2016-2017 
SM-sarjaan nousi myös N55-joukkue. Kuluvalla kaudella OTC:lla on senioriliigassa 15 naisjoukkuetta (joista SM-
tasolla joukkue kaikissa 7 ikäluokassa) ja 14 miesjoukkuetta. Lisäksi yleisessä miesten sarjatenniksessä pelasi 
3-divisioonassa yksi joukkue ja 4-divisioonassa 2 joukkuetta. 

Seuran jäseniä osallistui useisiin SM-tason kilpaluihin ja menestystäkin tuli:  

- Tammikuussa Karoliina Peura voitti sekanelinpelin SM-kultaa sekä 35v (parina Janne Viitala, GT) että 
45v sarjoissa (parina Tapio Rossi, VarTe).  

- Helmikuussa Karoliina Peura voitti seniorien SM-kilpailuissa kultaa ikäluokassa N45 ja Laura Juvonen 
ikäluokassa N35. 

- Huhtikuussa pelatuissa Luokkamestaruuskilpailuissa Aino-Maija Vaskelainen ja Sirpa Halonen voittivat 
nelinpelin D-luokan. Sirpa Halonen voitti myös kaksinpelissä D-luokan mestaruuden. 

- Kesäkuussa ulkokauden sekanelinpelin SM-kisoissa kesäkuussa Minna-Maaria Miller voitti parinsa 
Jaakko Ruhtinaan (HLK) kanssa 45 ikäluokan. Pari Roger Nyberg/Anne Viitala (HVS) sijoittuivat 
hopealle sekä 50v että 55v -sarjoissa.   

- Elokuussa Seniorien SM-kisoissa Laura Juvonen voitti N40 sarjan sekä kaksin- että nelinpelissä (pari 
Elina Lehtinen, TaTs). 
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Muut kilpailut 
OTC.n jäseniä osallistui myös Helsingissä kesä-heinäkuussa järjestettyihin Seniorien MM-kisoihin ja muihinkin 
kesäkauden kansainvälisiin ITF-turnauksiin: Helsinki Midnight Sun Openiin ja Hangon perinteiseen ITF 
Scandinavian EB Championshipiin. OTC:n pelaajista useita oli aktiivisesti mukana myös eri seurojen 
järjestämissä kotimaisissa kilpailuissa, Uudenmaan Lähiliigan joukkueissa sekä uudessa Tennisliiton alaisessa 
Harrasteliigassa. 

Seuran sisäinen kilpailutoiminta: OTC Cup  
Seuran jäsenille suunnattua OTC-Cuppia pelattiin aktiivisesti. Cupissa oli vuoden 2016 lopussa mukana lähes 
150 osallistujaa. Noin puolet jäsenistä on siis mukana cupissa.  

Cupin tulospalvelu uudistettiin: pelaajien käyttöön avattiin mobiilipalvelu, jonne he syöttävät itse tuloksensa heti 
tuoreeltaan. Lohkojen pelejä ja tilannetta voi ko. palvelun kautta seurata ajantasaisesti. Lisäksi palvelusta löytyy 
oman lohkon pelaajien yhteystiedot helpottamaan pelien sopimista. 

Loppuvuodesta 2016 pantiin alulle myös juniori-cup ja mixty-cup, joissa tosin ensimmäiset pelit päästiin 
pelaamaan vasta vuoden 2017 puolella. Myös näille on oma mobiilipalvelu. 

Jäsentapahtumat 
Vuoden aikana järjestettiin jäsenille erilaisia pelitapahtumia: 

- Ystävänpäivänä 14.2. Talissa pelattiin nelinpelejä ja sekanelinpelejä, mukana 28 jäsentä. 
- Toukokuussa vietettiin senioriliigassa pelaavien naisjoukkueiden sarjakauden päättäjäisiä nelinpelejä 

pelaillen, saunoen ja Ukko-Munkissa illastaen. 
- Perinteinen massakauden avaus järjestettiin 1.6. Talin tenniskeskuksessa, ja päälle grillattiin ja palkittiin 

Vuoden pelaajat. Miespelaajaksi valittiin Manu Skyttä ja naispelaajaksi Susanna Kallio. 
- Sarjatenniksen avajaisiin 4.9. osallistui 22 pelaajaa. Pelit (á 20 min) pelattiin Premium Tennis Leaguen 

sovelletuilla säännöillä. 

Kesäkaudella OTC:n jäsenille oli tarjolla torstaisin nelinpelejä Kalastajatorpan tennisklubilla eli 
tutummin ”Fiskiksellä”. Ne olivat erittäin suosittuja. Ilmoittautumiset kerättiin Nimenhuuto –järjestelmällä, mikä 
toimi hyvin ja kentät olivat joka kerta täynnä. Tapahtuma sai lempinimen ”Fiskis-höntsät”, ja niiden suosion takia 
päätettiin kokeilla vastaavaa myös talvikaudella Talissa. Lauantai-illan Tali-höntsät eivät saaneet niin suurta 
suosiota kuin kesäpelit.   

Valmennustoiminta 
Vuonna 2016 seura aloitti syyskaudella valmennusyhteistyön HVS-tenniksen kanssa. Eri tasoisiin 
valmennusryhmiin osallistui kauden aikana noin 30 jäsentä.    

Aiempien vuosien tapaan naisten liigajoukkueiden viikoittaiset nelinpeliharjoitukset jatkuivat sekä keväällä että 
syksyllä. Mukana treeniringissä oli yhteensä noin 30 naista. Valmennuksesta vastasi Tenniskoulu Hedmanin 
valmentaja Roger Nyberg. 

Koulutustoiminta 
Seuran jäseniä osallistui Tennisliiton järjestämiin kilpailunjohtaja- ja tuomarikoulutuksiin.  

Vapaaehtoistoiminta kilpailuissa  
OTC Open K30 –kilpailujen onnistumiseen vaikutti suuresti se, että seurasta löytyi riittävästi vapaaehtoisia 
mukaan järjestelyihin. Sekä kevään että syksyn turnauksessa talkoolaisten panos oli merkittävä, niin 
kisatoimistossa kuin kenttien valvojina. OTC:n vapaaehtoiset saivat aktiivisuudestaan tunnustusta myös 
Seniorien MM-kisojen järjestäjiltä.   
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5.  Tiedotus  
Seuran uudistetut nettisivut julkaistiin heinäkuussa. Myöhemmin sivuille lisättiin muun muassa yhteys 
TennisÄssään, jolloin sivuilta näkyy helposti, mihin kisoihin seuran jäsenet ovat ilmoittautuneet. Sivuilta on 
pääsy myös verkkokauppaan, mistä voi tilata uudistetun ilmeen mukaisia paitoja, huppareita ja kangaskasseja.  

Jäsentiedottamiseen käytettiin nettisivuja, facebook-sivuja ja sähköpostia. Seuran jäsentiedotus perustuu täysin 
sähköpostiin, myös jäsenmaksut ja muu laskutus lähetetään sähköpostiosoitteisiin.   

6. Seuran talous 
Taloushallintoa uudistettiin siten, että vuoden loppupuolella avattiin Nordea Pankkiin tili ja verkkopankkiyhteydet, 
samaan aikaan otettiin käyttöön Netvisor –reskontrajärjestelmä. Näillä uudistuksilla kirjanpidon, maksujen ja 
laskutuksen hoitaminen muuttui huomattavasti yksinkertaisemmaksi ja selkemmäksi. Nooa Pankin tili tullaan 
lopettamaan vuoden 2017 aikana.  

Jäsen- ja tapahtumamaksujen vastaanottamiseen seura otti käyttöön yhtenä vaihtoehtona MobilePay –
sovelluksen. 

Yhdistyksen tuloslaskelma, tase ja budjetti ovat toimintakertomuksen liitteenä. Vuonna 2016 seura teki 6645,83 
euroa tappiota. Taseen oma pääoma oli vuoden lopussa -2283,30 euroa. Kassavaroja oli 8825,78 euroa. 

 


