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Kevätkokous
Seuran kevätkokous pidetään Länsi-Vantaan Tenniskeskuksessa maanantaina 13.4.2015 klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: esitellään
toimintakertomus
ja
tilinpäätös,
ja
päätetään
vastuuvapauden
myöntämisestä
hallitukselle.
Tervetuloa!

Seuratyötä 25 vuotta
Rysty-Set ry:n vuosikokous pidettiin syksyllä v. 1988
Myyrmäen Urheilutalolla, olin päättänyt mennä
tutustumaan seuran jäseniin, ehkä myös löytämään uusia
pelikavereita. Kokouksen päätyttyä minut oli valittu
seuran johtokuntaan vastaamaan valmennuksesta ja
seuran edustajaksi Länsi-Vantaan Tenniskeskus Oy:n
hallitukseen. Olin ajatellut osallistua seurahengessä
talkoisiin tai muuhun sellaiseen, mutta talkoista tulikin
vähän pidempi rupeama.
Paljon saatiin asioita 25 vuoden aikana eteenpäin. Kesän
tenniskoulu, mikä toimii edelleen, aloitettiin v. 1990,
samoin koulukäynneillä tehtävät tennisesittelyt
lähialueiden ala-asteilla. Ajatuksena oli tarjota
mahdollisimman monelle ala-asteikäiselle tilaisuus
kokeilla tennistä. Näiden lisäksi 1990-luvun alkupuolella
aiemmin talkoilla tehty valmennus muuttui
ammattimaisemmaksi ja nuorten määrä toiminnassa
kasvoi. Alkuun valmennuksessa oli viikoittain noin 30
junioria, nyt heitä on noin 160, lisäksi aikuisia noin 90.
Laskutuksen hoidin silloin hakkaamalla
matkakirjoituskoneella pankkisiirtolomakkeelle nimet ja
numerot, onneksi tietotekniikka on tullut avuksi.

Myös erilaiset projektit ovat jääneet mieleen. ”Back To
Sixties”-tapahtumat yhdessä muiden länsi-vantaalaisten
urheiluseurojen kanssa. Vantaan Kaupungin koululaisten
tenniskilpailujen järjestäminen. Henkilökohtaisesti
merkittävin projekti oli Satellite-turnauksen järjestäminen
Varistossa v. 2001, pelaajia tuli Japanista ja Argentiinasta
saakka. Loistava porukka seurasta oli järjestämässä
kisoja.
Eräässä seurojen tapaamisessa ehdotin, että voisimmeko
yhdistää hallissa silloin toimineet seurat Etelä-Vantaan
Tennisseura ja Rysty-Set. Kokouksessa päätimme ryhtyä
toimeen, vuoden päästä tästä syntyi Variston Tennis VarTe
ry. v. 1998. Perustava kokous edellytti että otan vastuun
tästä yhdistämisestä ja ryhdyn puheenjohtajaksi. Vastuu
jatkui v. 2014 syyskokoukseen saakka, jolloin olin
päättänyt, että on aika jättää tehtävä seuraajalle.
Vuosikokous valitsi Teemu Marjamäen uudeksi
puheenjohtajaksi. Teemu on vuosia ollut seuratyössä
mukana ja hallitsee erinomaisesti tehtävän. Toivotan
Teemulle ja koko hallitukselle menestystä seuran
johtamisessa, työ edellyttää sitoutumista, aktiivista
osallistumista sekä vastuunkantamista yhteisen
harrastuksen hyväksi.
Oli hienoa saada tehdä vapaaehtoistyötä ”rakkaudesta
lajiin” ja tutustua moniin erinomaisiin ihmisiin, joita
muuten en ehkä olisi koskaan tavannut. Iso kiitos Teille
kaikille, joiden kanssa olen saanut olla mukana
kehittämässä länsi-vantaalaista tennistä. Päätavoite oli
tehdä työtä lasten ja nuorten hyväksi niin, että
mahdollisimman moni pääsee kokeilemaan tenniksen
pelaamista ja liikunnan harrastamista yleensä.
Olen ollut myös etuoikeutettu, kun olen saanut pelata
tennistä erinomaisten kavereiden kanssa, kiitos opeista,
mitä olette jakaneet. Ei ne tulokset niinkään merkitse,
vaan hyvät kaverit.
Kiitos vielä luottamuksesta, että sain tehdä työtä
tenniksen hyväksi näiden vuosien aikana. Toivotan
kaikille Varten jäsenille hyvää kevättä, pelit jatkuvat!
Terveisin Pekka Purho

Kilpailut
Kansallisia kilpailuja Varistossa 2015
Seura on anonut STL:lta kansallisia kilpailuja seuraavasti:

Pääsiäiskilpailut 4.-6.4.2015
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Luokat: MA2, MB3, P14, P11

Kansalliset kilpailut 26.-28.6.2015
Luokat: MA2, MB3, P14, P11

Kansalliset kilpailut 7.-9.8.2015

seuran tilille, vahvistat lapsesi paikan leirillä.
Maksuohjeet löytyy ilmoittautumiskaavakkeesta.
Aikuisille järjestetään tasokursseja viikoilla 23 ja 24
iltaisin. Ilmoittautuminen seuran verkkosivujen kautta.

Luokat: MA2, MB3, P14, P11

Päävalmentajan tervehdys

Ilmoittautumistiedot näkyvät tennisassassa.

On ollut ilahduttavaa huomata seuramme junioreiden
aktivoituminen kilpailuissa. Kaikki seuran omat pelipäivät
ovat olleet täysiä ja useampia vartelaisia on myös näkynyt
kansallisissa Midi- ja Minitenniskilpailuissa. Pelejä ja
menestystä on näkynyt kansallisissa kilpailuissa kaikilla
tasoilla.

Kilpailuhin osallistujien on maksettava Tennisliitolle Kjäsenyysmaksu.

Kilpailutuloksia
VarTelaiset SM-kilpailujen loppuotteluissa
Senioreiden sekanelinpelin SM-kilpailut, 23.1. 25.1.2015
Mixti70:
Korhonen Riitta VarTe/Söderström H HLK – Mutanen
L HVS/Salava J SLT 6-4, 4-6, 12-10

Senioreiden SM-kilpailut, 4.2. - 11.2.2015
M60 4-p:
Helminen R GVLK/Horsma M HTC - Matti Timonen
VarTe/Tuomola R HVS 7-5, 6-3
N70 4-p:
Mutanen L HVS/Taberman H HVS – Korhonen Riitta
VarTe/Saarnilahti-Becker M HVS 6-3, 6-2

Seuramme parhaat juniorit ovat korkealla A-luokassa!
Ainoa tapa kehittyä kilpapelaajaksi on pelata paljon
otteluita. Viisivuotias voi hyvin tulla pelipäiviin mukaan
pehmopallosarjaan. Sarjoja löytyy kaikentasoisille
junioreille. Käytössä on; pehmot, oranssit, vihreät ja kovat
pallot. Seuran omiin pelipäiviin ilmoittaudutaan hallin
ilmoitustaululle.
Midi- ja Minitenniskilpailukalenteri löytyy osoitteesta:
www.tennisassa.fi. Kansallisiin Midi- ja Minikilpailuihin
ilmoittaudutaan Tennisässän kautta. Mikäli kilpaileminen
herättää kysymyksiä, kannattaa tulla rohkeasti
nykäisemään valmentajia hihasta.
Myös omaehtoinen pelaaminen on tärkeää. Aina ei
tarvitse kentällä olla valmentajaa, juniorit voivat hyvin
pelata keskenään matseja ja harjoitella. Viikonloppuisin
seuramme juniorit voivat keskenään pelatessaan varata
kentän edellisenä päivänä hintaan 10€/h.

Onnittelut Riitalle mestaruudesta ja Matille hopeasta!

Kesällä pelimahdollisuudet paranevat entisestään, kun
toukokuussa saadaan Variston neljä hienoa massakenttää
auki. Tennis on elinikäinen harrastus. Pelatkaa paljon!

Valmennus

Mukavaa kesän odotusta.

Kevätkausi jatkuu toukokuun loppuun asti sisäkentillä.
Viikoilla 23, 24, 25 ja 32 järjestetään suosittuja lasten
kesäleirejä arkisin klo 9:00 – 14:00. Leirin hinta on
195€/viikko, mikä sisältää kotiruokalounaan päivittäin.
Leireille kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin, sillä viime
vuonna kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan.
Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella
osoitteessa: www.varistontennis.net. Maksamalla leirin

Antti Pelkonen

Laskutus ja jäsenrekisteri
Jäsenmaksut
Vuonna 2015 jäsenmaksu on 60 euroa/v ja saman
talouden muilta jäseniltä 12 euroa/v. Lähetämme tämän
jäsentiedotteen liitteenä laskupohjan, jossa on VarTen
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tilinumero, viite ja eräpäivä. Maksa jäsenmaksusi
eräpäivään mennessä.
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.

VarTen hallitus
Teemu Marjamäki, puheenjohtaja
040 849 8575
teemu.marjamaki @ okmetic.com
Rita Huttu
040 574 0537
rita.huttu @ gmail.com

Valmennusmaksut

Lasse Hyyti
lasse.hyyti @ gmail.com

Valmennusmaksut kevään osalta on lähetetty aiemmin.
Tutustu valmennus- ja laskutusehtoihin ja maksa
valmennusmaksut eräpäivään mennessä.

Janne Janhonen
050 364 2618
janne.janhonen @ pussikeskus.fi

Valmennusmaksujen osalta ota yhteys päävalmentajaan
Antti
Pelkoseen
sähköpostilla
antti.pelkonen
(a)varistontennis.net tai puhelimitse 0400 617 665.

Leena Kainomaa, laskutusasiat ja kirjanpito
040 595 0525
leena.kainomaa @ gmail.com

Sarjatennismaksut

Antti Pelkonen, päävalmentaja
0400 617 665
antti.pelkonen @ varistontennis.net

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

Jäsenrekisteri
Jäsentietoihin tulevat muutokset voi toimittaa Leena
Kainomaalle joko hallin postilaatikon kautta tai
sähköpostitse. Jos sinulla on käytössäsi sähköpostiosoite
ja haluaisit joskus sähköpostia seuralta, niin laita
sähköpostiosoitteesi Leenalle sähkö-postilla osoitteeseen
leena.kainomaa(a)gmail.com.
VarTe toimittaa osoitteenmuutokset myös edelleen
Tennisliittoon, jotta VarTen jäsenilleen tilaaman
Tennislehden osoite korjaantuu samalla ilmoituksella.

VarTen etuja
VarTe tukee kilpailuissa käyviä VarTea edustavia
jäseniään palauttamalla osan kilpailumaksuista kuitteja
vastaan. Vuosittain kilpailumaksuja varten budjetoidaan
jokin summa. Kuitit palautetaan marraskuun loppuun
mennessä menestymistiedoilla varustettuina, joten ota
kuitit talteen vuoden mittaan.

Kari Siukonen
0500 639 085
kari.siukonen @ varistontennis.net
Matti Vehmas
matti.vehmas @ fimnet.fi
Pekka Marjamäki, sihteeri
050 574 6955
pekka.marjamaki @ iki.fi

