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Syyskokous

Kilpailut

Seuran syyskokous pidetään Länsi-Vantaan Tenniskeskuksessa maanantaina 17.11.2014 klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, eli
valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle ja
käsitellään seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Tervetuloa!

Kansallisia kilpailuja Varistossa 2014
Kansalliset kilpailut 5.-7.12.2014
Luokat: MA2, MD, P13, P10
Kilpailuhin osallistujien on maksettava Tennisliitolle Kjäsenyysmaksu.

Kilpailutuloksia
VarTelaiset SM-kilpailujen loppuotteluissa
1.6.-8.6. P16 SM-kilpailut
pronssille Ilari Vesanen

Senioreiden ulkokenttien SM-kilpailut, 7.8. 13.8.2014
M50, 4-peli, finaali:
Matti Timonen VarTe/J. Koskivirta – R.Forsen/T.
Makkonen 6-4, 4-6, 6-2

Valmennus
VarTe järjestää ohjattua valmennustoimintaa talvikaudella
noin 80h/viikko. Mukana on 15 tavoitteellisesti
harjoittelevaa kilpapelaajaa, joista parhaimmat edustavat
oman ikäluokkansa kansallista kärkeä. VarTe työllistää
viikoittain seitsemän valmentajaa, joista kaksi
täysipäiväisesti.
Syyskausi alkoi 18.8 ja päättyy 21.12 sunnuntaina.
Kevätkausi alkaa 2.1 perjantaina syksyn lukujärjestyksen
mukaan. Kevätkaudelle ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Viikolla kahdeksan ei ole harjoituksia. Pääsiäisenä 2. 6.4.2015 ei ole valmennusta. Kevätkausi loppuu
toukokuun loppuun.
Viikoilla 23, 24, 25 ja 32 VarTe järjestää leirejä lapsille ja
aikuisille tasokursseja.
Vapaita harjoituspaikkoja kannattaa kysyä myös kesken
kauden. antti.pelkonen@varistontennis.net

Tennismatka Kanarialle
VarTe järjestää kilpapelaajille tennismatkan Kanarian
saarille, Maspalomasiin 18 – 25.4.2015. Matkalle lähtee
sekä juniori, että seniori kilpapelaajia. Pelit pelataan
massakentillä. Lisätietoja Antilta.

M60, 4-peli, finaali:
Matti Timonen VarTe/J. Juvakoski – T. Lahtinen/S.
Rajala 6-4, 6-2
N70, 4-p, voitto
Riitta Korhonen Varte/ M.-L. Pirilä

Senioreiden ulkokenttien SM-kilpailut 13.8. 17.8.14
M45, 4-p, finaali:
K. Raitasalo/T.Rossi - Juhana Kaipio VarTe/M.
Soimakallio 6-4, 5-7, 6-2

Onnittelut Matille ja Riitalle mestaruuksista, ja
Ilarille ja Juhanalle mainiosta menestyksestä!
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Kristin Jämsen – 80 vuotta – ONNEA!

Maarit Koivisto onnittelee VarTen puolesta Kristiniä! (Kuva Aulikki Koskinen)
Kristin on pelannut tennistä jo yli neljäkymmentä vuotta,
vaikka hän aloitti tenniksen vasta aikuisiällä, vähän alle
neljäkympisenä. Poika Ilari houkutteli hänet mukaan
tennikseen. Ilarin perässä Kristin liittyi myös silloiseen
Rysty-Set tennisseuraan, joka oli toinen VarTen
perustajaseuroista. Kristin kertoi, että hänellä on kova
kilpailuvietti ja siksi hän aloitti kilpailemisen hyvin
nopeasti tenniksen aloittamisesta.
Kristin on ollut valmennuksessa seurassamme, käynyt
paljon tenniskursseilla mm. Pajulahdessa ja ollut monessa
muussakin paikassa valmennuksessa, mutta tärkeimmäksi
valmentajakseen Kristin nostaa poikansa Ilarin. Kristin
sanoikin, että Ilari on opettanut hänelle kaikkein eniten ja
että Ilarin ansiota on kaikki mitä hän saavuttanut.
Ja paljon Kristin onkin saavuttanut tennisurallaan. Kristin
nosti kaikkein
parhaimmaksi ja hienoimmaksi
saavutuksekseen kunniakirjan, jonka hän sai tennisliitolta

”Vuoden 2004 Suomen paras senioripelaaja”. SMmitaleja Kristinilla on yli sata, 27 kultaa ja muut hopeaa
ja pronssia. Kristin on ollut myös Suomen edustajana
Pohjoismaiden veteraanikisoissa useita kertoja.
Ennen tennisuraa Kristin oli harrastanut maratonjuoksua
tosissaan, olihan hän voittanut myös SM kultaa ja hopeaa
ikäluokkansa kisoissa. Kristin on myös hiihtänyt
Finlandia –hiihtoja ja hän on ollut innokas kokeilemaan
erilaisia urheiluun liittyviä asioita. Lisäksi hän
työelämässään loppuvaiheessa toimi Hesarin jakajana, 5
tuntia joka aamu portaita ylös ja alas, joten kunto pysyi
kovana.
Kristin toteaakin nyt, että mitä vanhempi on sitä
enemmän tarvitsee treeniä. Haastattelupäivänäkin Kristin
kertoi ajaneensa pyörällä 20 km, harjoitelleensa syöttöä
puoli tuntia ja siihen päälle tennistä 2 tuntia. Viikoittain
Kristin pelaa noin viitenä päivänä tennistä, vähintään
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kaksi tuntia kerralla ja sen lisäksi hän käy uimassa ja
kuntosalilla 3-4 krt viikossa.
Kristin osallistuu edelleen aktiivisesti kilpailuihin SMtasolla. Hän pelaa myös Varten seniorijoukkueissa N65 ja
N70 SM-liigassa. Kristin sanoi, että hän pelaa niin kauan
kun tykkää pelaamisesta. Kilpailuissa käyntiäkään ei voi
lopettaa kun pärjää. Seuraava tavoite onkin seuraavat SMkisat.
Kristinin sanoin, Tennis on kivaa!
Variston Tennis onnittelee ja kiittää Kristiniä
talkootyöstä, jota hän on esimerkiksi tehnyt leipomalla
Varten tapahtumiin suussa sulavia leivonnaisiaan!
Toivotamme hänelle vielä paljon hyviä tennisvuosia!
Muistiinkirjoitti Leena Kainomaa

Kilpailumaksujen palautukset
Taas on aika hakea kilpailumaksujen palautuksia.
Hakemukseen tulee liittää
· kilpailijan nimi
· kilpailumaksukuitit
· kilpailun ajankohta, nimi ja järjestäjä
· menestys kilpailussa
· tilinumero, jonne hyvitys maksetaan
· kilpailijan on edustettava VarTea kilpailuissa,
joiden maksuihin tukea haetaan
Hakemukset on toimitettava kirjekuoressa hallilla olevaan
VarTen
postilaatikkoon
viimeistään
31.12.
Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa, minkä
jälkeen hyvitykset maksetaan.
VarTe tukee kilpailuihin osallistujia maksamalla osan
kilpailumaksuista kilpailijoille. Määrä riippuu hakijoiden
määrästä ja menoarvioon varatusta summasta, eli
vaihtelee vuosittain. Hallitus päättää palautusten
laskentaperusteet kunakin vuonna. Palautus on
toistaiseksi ollut tietty prosenttiosuus kustakin kilpailusta.
Joinain
vuosina
junioreita
ja
SM-kilpailuihin
osallistuneita on tuettu suuremmalla prosenttiosuudella
kuin muita. VarTen järjestämissä kilpailuissa seuran
jäsenten osallistumismaksu on puolitettu, eikä niistä
myönnetä enempää tukea.
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Laskutus ja jäsenrekisteri
Jäsenmaksut
Vuonna 2014 jäsenmaksu on 60 euroa/v ja saman
talouden muilta jäseniltä 12 euroa/v. Jäsenmaksut on
laskutettu
keväällä.
Henkilö,
joka
osallistuu
valmennukseen, on automaattisesti myös seuran jäsen ja
jäsenmaksu sisältyy tällöin valmennusmaksuun.
Jäsenmaksuasioissa yhteyshenkilönä on Leena Kainomaa,
joko hallin postilaatikon kautta tai sähköpostilla
leena.kainomaa(a)gmail.com.

Valmennusmaksut
Syksyn valmennuslaskut on postitettu aiemmin. Tutustu
valmennusja
laskutusehtoihin
ja
maksa
valmennusmaksut eräpäivään mennessä.
Valmennusmaksujen osalta ota yhteys päävalmentajaan
Antti
Pelkoseen
sähköpostilla
antti.pelkonen
(a)varistontennis.net tai puhelimitse 0400 617 665.

Sarjatennismaksut
Sarjatennismaksut olemme laskuttaneet sarjatenniksessä
kaudella 2014-2015 mukana olevilta VarTen joukkueilta.

Jäsenrekisteri
Jäsentietoihin tulevat muutokset voi toimittaa Päivi
Pulkkiselle joko hallin postilaatikon kautta tai
sähköpostitse. Jos sinulla on käytössäsi sähköpostiosoite
ja haluaisit joskus sähköpostia seuralta, niin laita
sähköpostiosoitteesi Päiville sähköpostilla osoitteeseen
paivi.pulkkinen(a)nordea.com.
VarTe toimittaa osoitteenmuutokset myös edelleen
Tennisliittoon, jotta VarTen jäsenilleen tilaaman
Tennislehden osoite korjaantuu samalla ilmoituksella.

VarTen hallitus
Pekka Purho, puheenjohtaja
Päivätie 2
02210 Espoo
p. 0400 701 420 p.t. 020 742 0455
e-mail: pekka.purho(a)newsec.fi
Pekka Marjamäki, sihteeri
Haltiantie 8 F 48
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01600 Vantaa
p. 050 574 6955
e-mail: pekka.marjamaki(a)iki.fi

02230 Espoo
p. 040 735 1325
paivi.pulkkinen(a)nordea.com

Teemu Marjamäki, kipailut
Kastanjakuja 3 B 34
01710 Vantaa
p. 040 849 8575, p.t. 5028 0523
e-mail: teemu.marjamaki(a)okmetic.com

Janne Janhonen
050 364 2618
janne.janhonen (a) pussikeskus.fi

Leena Kainomaa, laskutusasiat ja kirjanpito
Riistatie 5 B 5
02940 Espoo
p. 040 595 0525
e-mail: leena.kainomaa(a)gmail.com
Antti Pelkonen, päävalmentaja
Puolukkamäki 10 B 5
02430 Masala
p. 0400 617 665
e-mail: antti.pelkonen(a)varistontennis.net
Päivi Pulkkinen, jäsenrekisteri
Kalastajanmäki 2 E 50
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Jere Nieminen
nieminenjere(a)hotmail.com
Matti Vehmas
matti.vehmas (a) fimnet.fi
Ja lisäksi hallimestari ja VarTen valmennuspäällikö
Kari Siukonen
0500 639 085
kari.siukonen (a) varistontennis.net
Variston Tenniksen www-sivut:
www .varistontennis.net
ja sähköposti:
varistontennis (a) varistontennis.net

