
Open Tennis Club ry, OTC  TOIMINTAKERTOMUS 2013 

1. Toiminta-ajatus 
Vuosi 2013 oli seuran kymmenes toiminta vuosi. OTC:n tarkoitus on näiden 
toimintasääntöjen mukaan: 

”Seuran tarkoituksena on 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 tai liikuntaan 
liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.” 

2. Jäsenistö 
OTC:lla oli vuoden 2013 lopussa 183 jäsentä (2012: 172). Jäsenistö jakaantui seuraavasti: 

• Miehiä: 124 (2012:118) 
• Naisia: 48 (2012:44) 
• Poikia: 8 (2012:8) 
• Tyttöjä: 3 2012:2) 

Vuoden aikana yhdistys sai 30 uutta jäsentä ja 17 jäsentä luopui jäsenyydestään. Lähes 
kaikki seuran jäsenet ovat ns. aktiivijäseniä. 

Jäsenrekisterissä on kaikkien jäsenten kotiosoitteet ja sähköpostiosoitteet. 

Jäsenmaksu oli vuonna  2013:  

• Aikuiset: 48 € 
• Juniorit alle 18v: 20 € 
• Perhe: 95 € 

Jäsenedut OTC:n jäsenenä:  

• Pääset pelaamaan enemmän tennistä: seuran turnaukset ja tennistapahtumat, 
OTC Cup, sarjatennis sekä seuran liigapelaajien harjoitukset 

• Pelaat halvemmalla: edullisemmat yksityisopetustunnit (varataan 
toiminnanjohtaja Osku Laineen kautta), ITN-testi 15 e (norm.25 e) seuran juniorit 
testaamme veloituksetta 

• Tennislehden vuosikerta (yksi per talous) 
• Tennikseen liittyviä alennuksia: 
• 15 %:n alennus Talin Tennis Shopista normaalihintaisista tuotteista 
• 15 % alennus Puhoksen InterSportista Itäkeskuksessa normaalihintaisista 

tuotteista (ei kuntolaitteet ja polkupyörät) 
• Oikeus osallistua Suomen Tennisliiton ja Suomen Senioritenniksen järjestämiin 

kilpailuihin 
• Tennis on iloinen asia ja OTC:n jäsenten kanssa pelaaminen on mukavaa! 

3. Seuran hallinto vuonna 2013 
Hallitus:  



• Jenni Lokki, Vastuualueet: Puheenjohtaja, puh: 040 5954793, 
puheenjohtaja@opentennisclub.com  

• Tiina Äijö, Vastuualue: Varapuheenjohtaja, Tiedotus. Puh: 0503424277 
tiedotus@opentennisclub.com  

• Ismo Nastamo, Vastuualue: Talous ismo.nastamo@lindstrom.fi 
• Karoliina Peura, karoliina.peura@unelmakoulu.fi 
• Susanna Kallio, Vastuualueet: jäsenrekisterin ylläpito 
• Varajäsenet: Leena Tyynilä ja Jaakko Hirvensalo 

Toiminnanjohtaja:  

• Osku Laine, Vastuualue: OTC Cup, valmennukset, kilpailut, puh: 0400 408 998, 
osku.laine@opentennisclub.com 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja seuran jäsenkokoukset pidettiin 7.2.2013 (= 
viivästynyt syyskokous 2012) sekä 7.3.2013. Jatkossa uusien sääntöjen mukaisesti pidetään 
vain yksi jäsenkokous vuosittain.  

Seuran kirjanpidon hoiti Tili ja Isännöinti Matikainen Oy (http://www.matikainenoy.fi/). 
Yhteyshenkilö: Kari Matikainen (matikainen.kari@kolumbus.fi). Kirjanpitomateriaali 
toimitetaan kirjanpitäjälle kuukauden välein 

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Roger Nyberg ja Jari Hedman. 

Seuran toimintasääntöihin jäsenkokouksessa 7.2.2013 hyväksytyt muutokset rekisteröity 
kaupparekisteriin 21.1.2014: 

• varsinainen jäsenkokous pidetään kerran vuodessa tammi-toukokuun välisenä 
aikana 

• kutsu jäsenkokoukseen lähetetään 7 vrk ennen kokousta sähköpostilla ja 
julkaistaan www-sivuilla sekä ilmoitustaululla 

• johtokunta on jatkossa hallitus 
• hallituksen jäsenet valitaan vuosittain (ei enää erovuoroisia) ja toimikausi on 

jäsenkokousten välinen aika 
• tilintarkastajan sijasta valitaan toiminnantarkastaja (perustuu uusiin  säännöksiin) 

4. Seuran toiminta 2013 

Kilpatoiminta: Sarja- ja Senioritennis 
OTC osallistui kaudella 2012-2013 Senioritennikseen 19 joukkuueella. Naisten 30 v ja 
naisten 40 v edustusjoukkueet  pelaavat SM sarjaa ja jatkavat toimintaansa.   

Sarja- ja Senioritenniksen koordinoinnin hoiti toiminnanjohtaja Osku Laine. Seuralla on myös 
useita joukkueita Uudenmaan Lähiliigan naisten ja mixty-sarjoissa. Naiset 40 joukkue voitti 
senioriliigassa SM-kultaa ja yksilökisoissa Karoliina Peura voitti kultaa sekä naiset 35 että 
naiset 40 sarjoissa. Roger Nyberg voitti pronssia Miehet 50 sarjassa. 

Kilpatoiminta / OTC Cup  
Haastajaturnaus OTC Cuppia pelattiin kuudetta vuotta aktiivisesti. Cupissa oli vuonna 2013 
keskimäärin 19 lohkoa (vuonna 2012 18 lohkoa) eli 90 osallistujaa (vuonna 2012: 85 
osallistujaa). Vuoden aikana pelattiin 7 kierrosta eli  noin 1260 peliä. Sarjoja hallinnoi 



toiminnanjohtaja Osku Laine. Marraskuussa järjestettiin seuran sisäinen turnaus, johon 
osallistui 15 pelaajaa. 

Valmennus-/virkistystoiminta 
Senioreiden ja junioreiden viikoittaiset valmennustunnit jatkuivat kuten aikaisempina vuosina. 
Naisten liigajoukkueille järjestettiin lauantaisin mahdollisuus osallistua nelinpelitreeneihin 
Tenniskoulu Hedmanin valmentajan johdolla. 

Huhtikuussa seura isännöi Tallinnalaisen tennisseura Kalevin ystävyysotteluita Talissa. 
Kesäkuussa järjestettiin perinteiset massakauden avajaiset, seuran sisäiset kisat. Samassa 
yhteydessä valittiin myös vuoden mies- ja naispelaaja.  

Tiedotus  
Yhdistyksen Internetsivut www.opentennisclub.com ovat olleet aktiivisessa käytössä. Seura 
käyttää kotisivukoneen nettipalvelua ja -hallintotyökalua, jonka avulla toiminnanjohtaja ja 
johtokunta pystyvät helposti päivittämään sivuja (päivitys tapahtuu sivulla 
www.kotisivukone.fi, Osku Laineella, Susanna Kalliolla ja Tiina Äijöllä on tunnukset). 
Nettisivuston kävijämäärät ovat olleet 800- 1600 yksittäistä käyntiä/kk ja eniten kävijöitä oli 
lokakuussa. 

Vuonna 2013 seura otti käyttöönsä myös Facebook-sivut 
www.facebook.com/opentennisclubry 

Yhdistyksen jäsenille lähetettiin vuoden aikana useita sähköpostitiedotteita ja 
jäsenmaksukirje. 

Yhdistyksen talous 
 Yhdistyksen tuloslaskelma, tase ja budjetti liitteenä. Vuonna 2013 seura teki 3422 euron 
tuloksen ja oma pääoma on 2911 euroa plussalla. 

Jäsenyydet muissa järjestöissä ja yhteisöissä  
OTC on Suomen tennisliitto ry.:n (STL) jäsen luokassa 151-200 jäsentä. OTC:llä on ollut 
hallituksen nimeämä edustaja STL:n kokouksissa.  

OTC on ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 20.1.2004. 


