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1. Toiminta-ajatus 
Vuosi 2017 oli seuran neljästoista toimintavuosi. Toiminnan tarkoituksena on tarjota tennistä harrastaville tai 
tenniksestä kiinnostuneille aikuisille ja nuorille mahdollisuus lajin harrastamiseen. Seuran kotihalli on Talin 
tenniskeskus Helsingin Pitäjänmäellä. Seura tarjoaa tennikseen liittyvää ohjelmaa kaikille jäsenilleen. Toiminta 
koostuu mm. OTC Cup -sarjasta, sarjatenniksestä niin senioreissa kuin yleisissäkin sarjoissa sekä turnauksista ja 
jäsentapahtumista. Sääntöjensä mukaisesti seura 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. Jäsenhankinta oli erittäin aktiivista 2016-2017. Vuoden 2017 lopussa jäseniä oli 302.   
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2. Jäsenistö 

Jäsenmäärä 
OTC:llä oli vuoden 2017 lopussa 302 jäsentä (2016: 301): 

• 10 junioria (< 18 v) 
• 97 naista 
• 195 miestä  

Vuoden aikana seuraan liittyi 54 uutta jäsentä ja seurasta erosi 53 jäsentä. Lähes kaikki jäsenet ovat ns. aktiivijäseniä 
eli osallistuvat johonkin seuran järjestämään toimintaan. Seura käyttää Tennisliiton tarjoamaan jäsenrekisteripalvelua. 
Jäsenrekisterissä on kaikkien jäsenten kotiosoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet sekä syntymävuosi. 

Jäsenmaksut vuonna 2017 
• Aikuiset: 48 € 
• Juniorit alle 18v: 25 € 
• Perhe: 95 € 

Seuran ylimääräisessä jäsenkokouksessa 8.10.2017 aikuisjäsenen jäsenmaksun määräksi vuodelle 2018 päätettiin 
60 euroa (ks. kohta 6 Seuran talous).  

Seuran voimassaolevat jäsenedut näkyvät jäsenille seuran verkkosivuilla. Etuihin kuuluu mm. alennuksia tietyissä 
urheilukaupoissa. Lisäksi seura maksaa sarjatenniksen osallistumismaksut sarjajoukkueiden puolesta. Jäsenillä on 
oikeus osallistua Suomen Tennisliiton ja Suomen Senioritenniksen järjestämiin kilpailuihin (vaatii lisäksi Suomen 
Tennisliiton kilpailulisenssin sekä Senioritennis ry:n jäsenyyden).  

3. Seuran hallinto vuonna 2017 
Hallitukseen kuuluivat 

• Artturi Mutanen, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 8.10.2017 saakka, mistä alkaen puheenjohtajana 
toimi Tiina Äijö 

• Leena Tyynilä, varapuheenjohtaja 
• Tiina Äijö 
• Pia Almi 
• Kari Ekholm 
• Maaret Castrén 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja seuran sääntömääräinen, vuotuinen jäsenkokous pidettiin 11.4.2017. 
Lisäksi hallitus kutsui ylimääräisen jäsenkokouksen koolle 8.10.2017 (ks. kohta 6 Seuran talous).  

Seuran kirjanpidon hoitaja vaihtui, johtuen taloushallinnon järjestelmämuutoksesta. Uusi kirjanpitäjä on Päivi Pesonen, 
tilitoimisto Numeretti Oy.  

Yhdistyksen toiminnantarkastuksen vuodelta 2017 teki Roger Nyberg. 

OTC oli vuonna 2017 Suomen tennisliitto ry.:n (STL) jäsen luokassa 251- 600 jäsentä. Tässä kokoluokassa seura 
maksaa jäsenyydestään Tennisliitolle 3000 e + 3 e per jäsen.  

4. Seuran toiminta 2017 
Seuran toiminta jakautui edellisvuosien tapaan kilpailu- ja valmennustoimintaan, jäsentapahtumiin, OTC-cupin 
ylläpitoon ja koulutukseen. Vuoden jälkipuoliskolla toimintaedellytyksiin vaikutti negatiivisesti hallituksen 
puheenjohtajan yllättävä ja täydellinen jättäytyminen pois seuran toiminnasta kesällä 2017. Hallituksen muilla jäsenillä 
oli suuria vaikeuksia ilman puheenjohtajan myötävaikutusta selvittää mm. taloustilannetta ja eri yhteistyötahojen 
kanssa tehtyjä sopimuksia. Lopulta tilanteeseen ei löytynyt muuta ratkaisua kuin puheenjohtajan vaihtaminen 
ylimääräisessä jäsenkokouksessa lokakuussa 2017 (ks. kohta 6 Seuran talous).      
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Kilpailutoiminta 
OTC organisoi vuoden 2017 aikana kuusi kansallista Tennisliiton alaista virallista turnausta: 

- OTC B-sunnuntai 12.2.2017 Pelaajia 24 
- OTC Open K-30 10.3.2017 Pelaajia 131 
- OTC C-sunnuntai 26.3.2017 Pelaajia 32 
- OTC D/E sunnuntai 23.4.2017 Pelaajia 39 
- OTC C-sunnuntai 19.11.2017 Pelaajia 17 
- OTC B-sunnuntai 10.12.2017 Pelaajia 16 

Lisäksi OTC isännöi ensimmäistä kertaa SM-tason turnausta, kun se toimi järjestäjänä Seniorien sekanelinpelin 
ulkokauden SM-kisoissa Kalastajatorpalla 16.-18.6.2017. Kisoihin osallistui 74 pelaajaa.  

Sarjatennis 
OTC oli jälleen yksi Suomen aktiivisimmista seuroista senioreiden sarjatenniksessä. Kaudella 2016-2017 seuralla oli 
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. Kaudelle 
2017-2018 senioriliigaan ilmoittautui 33 joukkuetta, joissa pelaajia yhteensä 81 (M41, N40). Koko jäsenistöstä siis reilu 
neljännes on mukana senioriliigajoukkueissa.  

Yleiseen sarjatennikseen 2.-5. divisiooniin kaudelle 2017-2018 ilmoittautui 5 joukkuetta, joissa pelaajia 19 (M11, N8). 

Seuran sisäinen kilpailutoiminta: OTC Cup  
Seuran jäsenille suunnattua OTC-Cuppia pelattiin aktiivisesti. Cupissa oli vuoden 2017 viimeisellä kierroksella 
mukana 135 pelaajaa, ja 27 lohkoa. Cup on ollut monelle uudelle jäsenelle syy tulla mukaan seuraan. Käytössä on ns. 
kokeilukierros -systeemi, jolloin ilman jäsenyyttä voi pelata yhden kierroksen, ja mikäli pelaaja päättää jatkaa, hän 
liittyy seuran jäseneksi. Keväällä 2017 pelattiin myös juniori- ja mixty-cuppeja. 

Valmennustoiminta 
Vuonna 2016 seura aloitti syyskaudella valmennusyhteistyön HVS-tenniksen kanssa, ja tarjontaa jatkettiin keväällä 
2017. Eri tasoisiin valmennusryhmiin osallistui noin 30 jäsentä. Valitettavasti valmennuksen tuotot eivät riittäneet 
kattamaan kustannuksia, kun osallistujilta ei edellytetty sitoutumista maksuun poisjääntitilanteissakin. Tästä syystä 
seuran omasta valmennustoiminnasta on toistaiseksi luovuttu. Sen sijaan OTC tekee yhteistyötä Talissa ja 
Taivallahdessa toimivan HVS-tenniksen kanssa, ja useita OTC:n jäseniä harjoitteleekin heidän ryhmissään 
säännöllisesti.  

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. Tästä valmennuksesta ei seuralle synny kustannuksia, sillä osallistujat sitoutuvat aina koko 
kaudeksi omiin vuoroihinsa. 

Koulutustoiminta 
Seuran jäseniä osallistui Tennisliiton järjestämiin kilpailunjohtaja- ja tuomarikoulutuksiin.  

5.  Tiedotus  
Jäsentiedottamiseen käytettiin nettisivuja, facebook-sivuja ja sähköpostia. Seuran jäsentiedotus perustuu täysin 
sähköpostiin, myös jäsenmaksut ja muu laskutus lähetetään sähköpostiosoitteisiin. Lisäksi seuralla on tapahtumiin 
ilmoittautumista varten käytössä Nimenhuuto -palvelu netissä.  

6. Seuran talous 
Yhdistyksen tuloslaskelma, tase ja budjetti ovat toimintakertomuksen liitteenä. Vuonna 2017 seura teki 10814,81 
euroa tappiota. Taseen oma pääoma oli vuoden lopussa -13198,11 euroa. Kassavaroja oli 3776,19 euroa. 

Kilpailutoiminnan jo vuonna 2016 alkanut laajentaminen heikensi seuran taloustilannetta. Kevätkauden 2017 isojen 
kisojen budjetointi epäonnistui, ja niistä syntyi seuralle merkittäviä tappiota. Kilpailujen järjestämisestä on kantapään 
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kautta opittu, että niistä ei nykyisellä kustannusrakenteella ole käytännössä mahdollista saada voittoa. 
Kenttäkustannukset, Tennisliiton maksut, pallot ja palkinnot saadaan juuri ja juuri katettua osallistumismaksuilla, jos 
kisa etenee suunnitellusti. Mitä isommasta turnauksesta on kysymys, sitä vaikeampaa on ennakoida kenttätarvetta, ja 
tästä syntyy helposti taloudellista tappiota. Pienempien päiväkisojen budjetointi on helpompaa, ja siksi OTC onkin 
kesän 2017 jälkeen pitäytynyt niissä. Jatkossa jokaisesta turnauksesta tehdään erillinen budjetti ja 
kustannusseuranta. 

Myös valmennustoiminnasta aiheutui seuralle kustannuksia (ks. tarkemmin kohdasta 4). 

Kilpailu- ja valmennustoiminnan tappioiden vuoksi hallitus ryhtyi kesällä 2017 toimiin talouden tasapainottamiseksi. 
Toimien käynnistämistä hankaloitti se, että puheenjohtaja lopetti yhteydenpidon ja jättäytyi pois toiminnasta 
käytännössä kokonaan. Hallitus joutui selvittämään tilannetta laskuttajilta ja yhteistyökumppaneilta. 
Tervehdytystoimenpiteinä hallitus mm. irtisanoi turhia palveluja, tehosti jäsenmaksuperintää ja lakkautti toistaiseksi 
senioriliigajoukkueiden tuen; tämä informoitiin joukkueiden kapteeneille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa 1.10.2017. 
Ylimääräisessä jäsenkokouksessa lokakuussa päätettiin nostaa vuodelle 2018 jäsenmaksuksi 60 euroa. Vuoden 2017 
lopussa hallitus neuvotteli halliyhtiön ja HVS:n kanssa maksusopimukset avoimista laskuista. Vuoden 2017 lopussa 
taloustilanne oli edelleen heikko, mutta hallinnassa. Tarkalla tapahtumabudjetoinnilla ja kulukurilla toimintaa on 
mahdollista jatkaa terveellä pohjalla siten, että toiminnan tuotot ja kulut pysyvät tasapainossa.   
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