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Puheenjohtajan   tervehdys   
  

Hyvää   tennisvuotta   2021   kaikille   jäsenille!   
  

Hyvin   poikkeuksellinen   vuosi   2020   on   nyt   takanapäin.   Maailmanlaajuinen   koronapandemia   
on   vaikuttanut   varmasti   meidän   kaikkien   elämään.   Myös   tennistoimintaamme   sillä   on   ollut   
omat   vaikutuksensa.   Keväällä   jouduimme   keskeyttämään   valmennustoimintamme   
maaliskuun   lopussa.   Onneksi   koronatilanne   kesään   mennessä   parani   niin   paljon,   että   
pääsimme   pelaamaan   kesällä   suhteellisen   normaalisti.   Kesän   valmennustoimintamme   olikin   
vilkkaampaa,   kuin   moneen   vuoteen.   Myös   syyskausi   pystyttiin   toteuttamaan   lähes   
suunnitelmien   mukaisesti   niin   valmennuksen   kuin   kilpailujenkin   osalta.   Toiminnassa   on   
kuitenkin   jouduttu   ottamaan   huomioon   koronatilanteesta   johtuvat   erityisohjeet,   joiden   
noudattaminen   myös   keväällä   tulee   olemaan   äärettömän   tärkeää,   jotta   pystymme   jatkamaan   
toimintaa   turvallisesti.  
  

Vuoden   2021   aikana   seuran   oli   tarkoitus   järjestää   kaksi   isompaa   kisatapahtumaa   
Katinkullassa.   Ainakin   helmikuulle   suunnitellut   Sotkamon   kansalliset   tenniskilpailut   on   
Tennisliiton   kornatilanteesta   johtuvan   kilpailutauon   takia   jouduttu   perumaan.   Toivottavasti   
pääsemme   keväämmällä   taas   kilpailemaan   päiväkilpailujen   merkeissä   ja   syksyn   
päätapahtuma   Katinkulta   Open   pystytään   jo   toteuttamaan   normaalisti.     
  

Syyskokous   valitsi   seuran   johtokuntaan   uutena   jäsenenä   Henri   Lehikoisen   ja   johtokunta   
valitsi   hänet   tammikuun   järjestäytymiskokouksessaan   uudeksi   varapuheenjohtajaksi.   Muilta   
osin   johtokunta   jatkaa   viime   vuotisessa   koostumuksessaan   seuran   asioiden   hoitamista.   
  

Tiedotamme   seuran   ajankohtaisista   asioista   jatkossakin   ensisijaisesti   seuramme   kotisivuilla   
osoitteessa   sots.fi.   Kannattaa   ottaa   myös   seurantaan   seuran   Facebook-   ja   Instagram   -sivut.     
  
  

Hyvää   tenniskevättä   toivottaen   
  

Janne   Huotari   
Puheenjohtaja     
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Päävalmentajan   tervehdys   
Tervehdys   myös   minunkin   puolestani    jo   vaudissa   olevaan   vuoteen   2021!   
  

Kuten   Janne   yllä   ilmaisi,   vuosi   2020   oli   hyvin   poikkeuksellinen.   Kiitokset   minun   puolestani   
kaikille   valmennuksissa   mukana   olleille   ja   pelaajien   vanhemmille   hienosta   poikkeusolojen   
huomioimisesta   toiminnassamme.   Kevätkausi   jouduttiin   keskeyttämään,   vaikka   
alkuvuodesta   meininki   oli   treeneissä   loistavaa.   Kevään   valmennus   tauon   jälkeen   kesä   sujui   
mainiosti   ja   syyskauden   pystyimme   myös   viemään   läpi   suunnitellusti.   
  

Vuoden   aikana   haasteista   huolimatta   valmennusryhmät   kasvoivat   ja   pelaajat   kehittyivät.   
Ahkeruus   ja   toistot   palkitaan   ja   se   näkyy   tason   nousussa.   Olen   tyytyväinen   niin   yksilötasolla,   
kuin   valmennusryhmien   osalta   positiiviseen   asenteeseen   ja   tekemisen   tasoon.   Vuosi   2021   
on   varmasti   jälleen   nousujohteinen.   
  

Meillä   on   paljon   potentiaalisia   pelaajia   myös   kilpakentille,   kun   kilpailutoiminta   jälleen   
avautuu.   Kilpailutoiminnan   aloittamisessa   autan   mielelläni.   
  

Mikäli   sinulla   herää   kysymyksiä,   ota   rohkeasti   yhteyttä!   
sakari.vehkaoja@gmail.com   
0440120595   
  

Jäsenasiat   
Seurassamme   oli   vuodenvaihteessa   yhteensä   85   jäsentä,   joista   juniori-ikäisiä   oli   31   ja   
aikuisjäseniä   54.   Etenkin   juniorivalmenuksiin   on   ollut   vuoden   vaihteen   jälkeen   kiinnostusta,   
joten   pientä   jäsenmäärän   kasvua   lienee   odotettavissa   etenkin   siltä   saralta.   
  

Jäsenkortti   
Tennisliitto   on   luopunut   viime   vuonna   käyttöön   otetun   Cardu-sovelluksen   käytöstä.   Jatkossa   
jäsenkortti   ja   jäsenedut   löytyvät   TennisClub:sta,   joka   on   liiton   ylläpitämä   jäsenrekisteri.   
TennisClub:iin   pääsee   lataamalla   OmaTennis-appsin   ja   avaamalla   sieltä   TennisClub-osion.   
Kun   järjestelmän   ylläpito   saa   aktivoitua   meille   jäsenten   käyttöliittymän,   saamme   rekisteriin   
merkittyihin   sähköpostiosoitteisiin   henkilökohtaiset   TennisClub:in   tunnukset,   joilla   pääsee   
kirjautumaan   sisään   sovellukseen.   Tunnuksien   mukana   tulevat   myös   tarkemmat   ohjeet   
kirjautumiseen.   
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Tässä   linkki   Tennisliiton   sivuille,   josta   löytyvät   ohjeet   OmaTennis-appsin   sisällöstä   ja   
käytöstä:   
https://www.tennis.fi/uutiset/seurat-ja-pelaajat-mobiilijasenkortti-loytyy-nykyisin-tennisclubista 
-kaytettavissa-helposti-omatenniksen-kautta/   
  

Juha   Arffman   
sihteeri   
sotkamontennisseura@gmail.com   
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