
Open Tennis Club ry, OTC  TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 

1. Toiminta-ajatus 
Vuosi 2014 oli seuran yhdestoista 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 tai 
liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

2. Jäsenistö 

 

OTC:lla oli vuoden 2014 lopussa 222 jäsentä (2013: 193). Jäsenistö jakaantui seuraavasti: 

• Miehiä: 152 (2013: 124) 
• Naisia: 59 (2013: 48) 
• Poikia: 8 (2013: 8) 
• Tyttöjä: 3 (2013: 3) 

Vuoden aikana yhdistyksestä erosi 22 jäsentä, mutta siitä huolimatta jäsenmäärä kasvoi 19 
jäsenellä. Lähes kaikki seuran jäsenet ovat ns. aktiivijäseniä eli osallistuvat johonkin seuran 
järjestämään toimintaan. 

Jäsenmäärän kehityksestä koko seuran toiminta-aikana kertova kuva on yllä. Siitä havaitaan, 
että jäsenmaksuperinnän tehostaminen v. 2012 laski hetkellisesti jäsenmäärää, mutta siitä 
on nousti nopeasti ja nyt ollaan kaikkien aikojen huipussa. Lisäksi huomattava, että tällä 
hetkellä tilastossa huomioidaan vain jäsenmaksunsa maksaneet.  

Seura käyttää Tennisliiton tarjoamaan jäsenrekisteripalvelua. Jäsenrekisterissä on kaikkien 
jäsenten kotiosoitteet ja sähköpostiosoitteet. 
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Jäsenmaksu oli vuonna 2014:  

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

Jäsenedut OTC:n jäsenenä:  

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

• Tennislehden vuosikerta (yksi per talous) 
• Tennikseen liittyviä alennuksia: 

o 15 %:n alennus Talin Tennis Shopista normaalihintaisista tuotteista 
o 15 % alennus Puhoksen InterSportista Itäkeskuksessa normaalihintaisista 

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

kilpailuihin. Seura maksaa joukkueiden ilmoittautumismaksut. 
• Saat tennikseesi uutta potkua, opit uutta ja löydät paljon uusia, mukavia 

pelikumppaneita 

3. Seuran hallinto vuonna 2014 
Hallitus ja vastuualueet:  

• Tiina Äijö, hallituksen puheenjohtaja, jäsentiedottaminen, 
(tiedotus@opentennisclub.com)  

• Leena Tyynilä, varapuheenjohtaja, junioritoiminta   
• Ismo Nastamo, seuran talous 
• Susanna Kallio, jäsenasiat, mm. jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenmaksuperintä 

(jasenasiat@opentennisclub.com) 
• Jarko Laine 
• Varajäsenet: Lotta Kotioja ja Jaakko Hirvensalo 

Toiminnanjohtaja:  

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

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja seuran vuotuinen jäsenkokous pidettiin 
9.3.2014.  

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 toiminnantarkastuksen vuodelta 2014 teki Roger Nyberg. 

Seuran toimintasääntöihin jäsenkokouksessa 7.2.2013 hyväksytyt muutokset rekisteröitiin 
PRH:n yhdistysrekisteriin 21.1.2014. 

OTC on Suomen tennisliitto ry.:n (STL) jäsen luokassa 151- 250 jäsentä 
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4. Seuran toiminta 2014 

Kilpatoiminta: Sarja- ja Senioritennis 
OTC osallistui kaudella 2013-2014 Senioritennikseen 18 joukkueella. Parhaiten menestyivät 
keväällä 2014 päättyneessä liigassa naisten SM-sarjassa pelanneet N30 ja N45 joukkueet, 
joista ensin mainittu sijoittui hopealle ja toinen pronssille. Naisten ykkösdivisioonassa OTC:n 
joukkue pääsi karsimaan noususta SM-sarjaan ikäluokassa N50, mutta hävisi karsinnassa. 
N40 kakkosjoukkue voitti oman 1. divisioona lohkonsa, mutta koska OTC:llä jo on saman 
ikäluokan joukkue SM-sarjassa, kakkosjoukkue ei voinut nousta.  

Kaudella 2014-2015 OTC:llä on Senioriliigassa mukana 22 joukkuetta, joista kolme SM-
tason edustusjoukkuetta (N30, N40 ja N45).  Miesjoukkueita on mukana yhteensä 12 
ikäluokissa M35-M65 ja naisjoukkueita 10 ikäluokissa N30-N55. 

Senioritenniksen koordinoinnin hoiti toiminnanjohtaja Osku Laine.  

Seniorien sekanelinpelin SM-kisoissa seuran pelaajille tuli useita mitalleita: Sisäkaudella 
Karoliina Peuralle M/N40 hopeaa ja Roger Nybergille M/N50 kultaa sekä M/N55 hopeaa. 
Lisäksi Roger Nyberg voitti ulkokenttien M/N50 hopeaa. 

Karoliina Peura osallistui huhtikuussa USA:ssa Floridassa järjestettyihin seniorien MM-
kisoihin, missä pääsi sekanelinpelissä puolivälierään ja kaksinpeleissä (N40) kolmannelle 
kierrokselle.  

OTC:n pelaajista useita oli aktiivisesti mukana myös Uudenmaan Lähiliigan naisten ja mixty-
sarjojen joukkueissa.  

Kilpatoiminta: OTC Cup  
Haastajaturnaus OTC Cuppia pelattiin aktiivisesti. Cupissa oli vuonna 2014 keskimäärin 22 
lohkoa (vuonna 2013 19 lohkoa) eli 110 osallistujaa (vuonna 2013: 90 osallistujaa). Vuoden 
aikana pelattiin 7 kierrosta eli noin 1540 peliä. Sarjoja hallinnoi toiminnanjohtaja Osku Laine.  

10-vuotistapahtuma maaliskuussa 
Maaliskuussa järjestettiin kaikille jäsenille avoin ja maksuton pelitapahtuma seuran 10-
vuotisjuhlan yhteydessä. Tapahtumaan osallistui noin 40 jäsentä.  

Muu valmennus-/virkistystoiminta 
Toiminnanjohtaja Osku Laineen valmennusryhmät senioreille ja junioreille jatkoivat 
toimintaansa aiempien vuosien tapaan.  

Naisten liigajoukkueiden viikoittaiset nelinpeliharjoitukset jatkuivat sekä keväällä että syksyllä, 
kumpanakin 10 kertaa. Mukana treeniringissä oli yhteensä noin 30 naista, joista kerrallaan 
mukana aina 8 pelaajaa. Valmennuksesta vastasi Tenniskoulu Hedmanin valmentaja Altti 
Lindroos. 

Kesäkuussa järjestettiin perinteiset massakauden avajaiset, seuran sisäiset kisat. Samassa 
yhteydessä valittiin myös vuoden mies- ja naispelaaja.  

Kesällä 8 sekanelinpeliparia osallistui seuran sisäiseen Kesä-mixtyyn. 
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Elokuussa seura matkasi 10-henkisellä joukkueella Tallinnaan, missä pelattiin 
ystävyysotteluita sikäläisen Kalev –tennisseuran pelaajia vastaan.  

Junioritoiminta 
Seuran hallitus päätti marraskuussa 2014 aloittaa junioritoiminnan osalta yhteistyökokeilun 
Tenniskoulu Hedmanin kanssa. Tavoitteena on lisätä juniorijäsenten määrää painottuen 
niihin lapsiin ja nuoriin, jotka eivät kaipaa kilpavalmennusta, vaan joille tennis on 
ennemminkin mukava ja usein koko perheen yhteinen harrastus. Tenniskoulu Hedmanin 
junioriryhmissä harjoitteleville pelaajille tarjottiin vuoden 2015 jäsenmaksusta alennusta. 
Tenniskoulu puolestaan antaa jäseniksi liittyneille alennusta kesän 2015 leirimaksusta. 
Junioritoimintavastaavaksi hallituksesta nimettiin Leena Tyynilä.  

5.  Tiedotus  
Seuran Internetsivut www.opentennisclub.com ovat olleet aktiivisessa käytössä. Seura 
käyttää kotisivukoneen nettipalvelua ja -hallintotyökalua, jonka avulla sivujen päivitys on 
yksinkertaista (päivitys tapahtuu sivulla www.kotisivukone.fi, Osku Laineella, Susanna 
Kalliolla ja Tiina Äijöllä on tunnukset).  

Myös seuran Facebook-sivuille on päivitetty kuvia ja tunnelmia eri tapahtumista. Sitä kautta 
on myös ollut mahdollista ilmoittautua seuran järjestämiin tapahtumiin. FB-sivuilla 
on ”tykkäysten” perusteella 100 seuraajaa. www.facebook.com/opentennisclubry 

Seuran jäsentiedotus perustuu täysin sähköpostiin, myös jäsenmaksut ja muu laskutus 
lähetetään sähköpostiosoitteisiin.  

6. Seuran talous 
 Yhdistyksen tuloslaskelma, tase ja budjetti liitteenä. Vuonna 2014 seura teki 465,58 euron 
tuloksen ja oma pääoma on 3376,75 euroa plussalla. 

.   

 


