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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvää tennisvuotta 2020 kaikille jäsenille!
Niin kuin tästä kirjeestä huomaatte, seuramme on päättänyt ns. kantaa kortensa kekoon
ilmastotalkoitten puolesta ja päättänyt luopua paperisten jäsenkirjeiden lähettämisestä.
Jatkossa kaikki jäsenkirjeet ja ajankohtaiset asiat löytyvät vasta uusituilta kotisivuiltamme
osotteesta https://www.sots.fi/. Myös jäsenkorttien osalta olemme siirtyneet tähän päivään ja
ottaneet käyttöön mobiilijäsenkortit. Ohjeet sen lataamiseen löytyvät tämän kirjeen lopusta
kohdasta jäsenasiat.
Syyskokous valitsi allekirjoittaneen seuramme uudeksi puheenjohtajaksi. Johtokunta uudistui
muutenkin merkittävästi, kun pitkän tauon jälkeen Jukka-Pekka Heikkinen ja Johanna
Kaikkonen palasivat johtokunnan jäseniksi sekä Juha Arffman aloitti uutena sihteerinä.
Seuran tavoitteena on tarjota alueen junioreille ja aikuisille mahdollisuus harrastaa
tennistä haluamallaan tasolla. Pidemmällä aikavälillä seura tavoittelee
harrastajamäärän kasvua erityisesti kilpapuolella, mutta kasvua tavoitellaan myös
harrastepuolella.
Valmennustoiminta on jatkunut talvella vastuuvalmentaja Sakari Vehkaojan johdolla.
Ilahduttavaa on ollut varsinkin uusien tenniskoululaisten huima kehitys ja alkava innostus
kilpailutoimintaa kohtaan.
Seuramme kaksi suurinta tapahtumaa vuodelle 2020 ovat Katinkullassa järjestettävät
kansalliset tenniskilpailut; Tammi-Helmikuun taitteessa järjestettiin PST Tour 1 ja syksyllä
järjestetään Katinkulta Open.
Pääyhteistyökumppaneinamme jatkavat tälläkin kaudella Holiday Club Katinkulta sekä
Vuokatti Sport Resort Oy (urheiluopisto). Sopimusehtoihimme urheiluopiston kanssa kuuluu
opiston tenniskenttien kevätkunnostus sekä syksyn purkutoimenpiteet. Näihin toimiin
toivomme jäsenten aktiivista osallistumista viime vuosien tapaan.
Hyvää kevättä toivottaen
Janne Huotari
Puheenjohtaja
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Päävalmentajan tervehdys
Loistavaa alkanutta vuotta myös minunkin puolestani!
Vuosi on vierähtänyt nopeasti. On ollut ilo jakaa onnistumisen kokemuksia yhdessä teidän
kanssanne tenniskentillä. Positiivinen ilmapiiri ja yhteistyö ovat seuramme vahvuuksia, joten
jatketaan samaan malliin.
Valmennusryhmissä on vuoden aikana tapahtunut paljon kehitystä, jota on ollut ilo seurata.
Uusien asioiden sisäistämisen myötä olemme pystyneet lähestymään tennistä useista
erilaisista näkökulmista ja laajentamaan näin käsitystämme pelistä.
Tällä kaudella jatkamme hyvässä vauhdissa olevaa kehityskaarta. Pyrimme pitämään treenit
edelleen vaihtelevina, mielekkäinä sekä opettavaisina. Sisällöllisesti keskitymme
suoritusvarmuuteen, järkeviin ja peliä edistäviin lyöntivalintoihin sekä oikeiden asioiden
toistettavuuteen.
Mikäli sinulla herää kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä!
sakari.vehkaoja@gmail.com
0440120595

Jäsenasiat
Jäsenmaksut vuodelle 2020
Aikuinen
40 €
Juniori
15 €
Perhejäsenmaksu
80 € (käsittää samassa taloudessa asuvat alle 18 v. lapset)
Siirrymme sähköiseen laskutukseen ja tiedotukseen. Toivomme saavamme kaikilta
jäseniltä sähköpostiosoitteet, jotta voimme jatkossa lähettää kaikki lasku- sekä
tiedoitusasiat suoraan sähköpostiin. Jäsenmaksut maksetaan sähköpostissa tai perinteisesti
kirjeessä tulleella laskulla. Muista käyttää maksaessasi laskussa olevaa viitenumeroa.
Jäsenedut 2020
●
●

Katinkullan tennis- ja sulkapallokentät 10 €/h, 10 lipun tennissarja 85 € (ei voimassa
vk 8 – 10, 42 – 43)
Katinkullan ulkokentät 7 €/kenttätunti
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●
●
●
●

Katinkullan kylpyläliput aikuinen 8 €, lapset 4 – 14 v. 6 € (etu koskee samassa
taloudessa asuvia)
Katinkullan jumpat 10 lipun sarja 50 €
Katinkullan kuntosali 10 lipun sarja 20 €
Vuokatti Sportin ulkokentille vuoroja kesälle 2020 veloituksetta 1 h/vrk/hlö

Mobiilijäsenkortti
Jäsenetujen käyttö edellyttää jäsenkortin esittämistä. Muovinen jäsenkortti on jätetty pois
käytöstä ja olemme siirtyneet Tennisliiton mobiilijäsenkortin käyttöön. Jäsenkortti tulee
puhelimeen ladattavalla Cardu-sovelluksella ja se edellyttää jäseneltä henkilökohtaista
puhelinnumeroa seuran jäsentietoihin. Kortti on henkilökohtainen ja yhteen
puhelinnumeroon ei voi linkittää useampaa jäsenkorttia. Kun puhelinnumero on tallennettu
jäsentietoihin saat mobiilikortin latauslinkin puhelimeesi. Seuraa linkin mukaisia ohjeita tai tai
jos et saa linkkiä lue latausohjeet Tennisliiton sivuilta:
https://www.tennis.fi/uutiset/uusi-mobiilijasenkortti-tennisliiton-jasenseurojen-jasenille-astuuvoimaan-30-1/
Toimitamme listan jäsenmaksun maksaneista jäsenistä Katinkultaan ja Vuokatti Sporttiin
sekä Suomen Tennisliittoon.
Jäsentiedot
Ilmoitathan seuran sihteerille Juha Arffmannille (sotkamontennisseura@gmail.com , p. 040
725 3593), mikäli taloutesi jäsentietoihin on tullut muutoksia (jäsenmäärä, yhteystiedot
yms.). Mikäli et enää halua maksaa seuran jäsenmaksua, ilmoita siitä seuran sihteerille.
Poistamme tällöin jäsentietosi seuran jäsenrekisteristä.

