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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016  
 
1.  Yleistä 
 
Vuoden 2016 toimintasuunnitelman painopistealueet olivat: 

1. Laajentaa ohjaajaresursseja tavoitellen opetuslaadun nostamista.  

2. Sinettiauditoinnin (2014) yhteydessä esille tulleiden kehittämiskohteiden eteenpäin vieminen. 
a. Pelisääntökeskusteluiden vakiinnuttaminen 
b. Junioreiden kannustaminen kilpailemiseen 
c. Riittävästä liikunnasta tiedottaminen erityisesti vanhemmille 

3. Junioreiden viikonloppuleirin toteuttaminen urheiluopistossa, joko alueellinen tai oma. 

4. Kartoittaa mahdollisuuksia tiettyjen seurarutiinien siirtämiseksi verkkopohjaisiksi.  
 
2. Jäsenmäärä 
 
Seuran jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä oli vuoden 2016 lopussa 155 (Vuonna 2015 jäseniä oli 133), 
joista naisia 40 (35), miehiä 69 (57), tyttöjä 19 (15) ja poikia 27 (26).  
 
Jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä on ollut kasvussa jo parin edellisen vuoden ajan, ja vuonna 2016 
jäsenmäärä nousi erittäin paljon edelliseen vuoteen verrattuna. Jäsenmäärään suhteutettuna kilpailevien ja 
kilpailuissa menestyvien junioreiden määrä on ollut viime vuosina korkea.  
 
3.  Seuran luottamustehtävät 
 
Johtokuntaan ovat kuuluneet: 
Satu Nygård  puheenjohtaja 

seuran hallinnolliset tehtävät, avustustenhaku, tiedotus, verkkosivujen ylläpito, 
senioritoiminta ja peli-illat, mestaruuskisat 

Kirsi Oksanen  sihteeri 
aikuistoiminta, naisten lohkopelit, mestaruuskisat, kesäkurssijärjestelyt, jäsenrekisteri 

Sinikka Vähäkangas rahastonhoitaja 
kasvatus  

Pasi Kiikkinen varapuheenjohtaja 
valmennuksen ja ohjauksen järjestelyvastuu, kesäkurssijärjestelyt 

Reko Suojanen   talviturnauksen järjestelyt, kaupunginpuiston kenttien varausjärjestelmän uusiminen 
Janne Muurinen valmennuksen ja ohjauksen järjestelyvastuu, sähköisen jäsentiedotteen valmistelu 
 
Johtokunta kokoontui vuoden 2016 aikana kymmenen kertaa.  
 
Seuran kevätkokous pidettiin 22.3.2016 ja syyskokous 9.11.2016. Toiminnantarkastajina toimivat Atte Salmi ja 
Leena Lamminen. 
 
Toiminnassa mukana olleet muut aktiiviset toimijat: 
Johtokunnan ulkopuolella vapaaehtoisvoimin ovat seuran toimintaa edistäneet useat henkilöt eri toiminta-alueilla. 
Juhani Koskiranta on vastannut puiston kenttien huollosta yhdessä Hannu Nousiaisen ja sarjajoukkueiden pelaajien 
kanssa. Aikuisten kilpajoukkuevastaavat ovat olleet Pasi Kiikkinen 3-div., Jari Lähde 4-div., Janne Muurinen 4-div. ja 
Juhani Koskiranta M65. Timo Helle on avustanut seuran tilinpäätöksen toimittamisessa. Pääskytien kerhon 
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ohjauksesta ovat vastanneet Pekka Vaittinen ja Jyri Lindholm. Junioripeli-iltojen toteuttamisesta ovat vastanneet 
lasten vanhemmat. 
 
4. Vuoden 2016 merkkitapaukset 
 
4.1 Kaupunginpuiston kenttien varausjärjestelmän uusiminen 
Kevään 2016 aikana rakennettiin sähköinen varausjärjestelmä kenttien varaamiseksi. Järjestelmää koekäytettiin 
huhtikuussa, ja varsinaisesti järjestelmä otettiin käyttöön heti kenttien auetessa toukokuun alussa. Järjestelmän 

hoitajiksi palkattiin neljä seuran junioria. Varausjärjestelmä löytyy osoitteesta https://www.tennismate.fi/porvoo/. 
Uusi järjestelmä sai paljon kiitosta kesän aikana, erityisesti kiitettiin helppoutta ja reaaliaikaisen varaustilanteen 
näkyvyyttä verkossa. Järjestelmän kehittämisestä vastasi Reko Suojanen ja kesätyöntekijöinä toimivat Kristiina 
Suojanen, Venne Lenkkeri, Verna Lenkkeri ja Elias Salmi. 
 
4.2 Tennisohjaajakoulutus 
Vuoden 2015 syksyllä aloitettu tennisohjaajakoulutus päättyi keväällä 2016. Koulutuksesta valmistui kahdeksan 
uutta taso 1 ohjaajakoulutuksen suorittanutta henkilöä. Koulutuksen toteutti Pajulahden valmennuskeskuksen 
tennisvalmentaja Jukka Karjalainen. (Liite 1. Tennisohjaajakoulutus todistukset) 
 
4.3 Tennisleiri kesäkuussa 2016 
Kesäkuussa viikolla 24 toteutui BTK:n ensimmäinen koko päivän tennisleiri Porvoossa. Leirille osallistui eri-ikäisiä ja 
pelitaidollisesti eritasoisia junioreita. Päivien aikana kaikki pääsivät pelaamaan tennistä useita tunteja, ja 
peliharjoitusten lisäksi harjoitettiin erilaisia tekniikkataitoja. Päiviin kuului myös yhteinen lounas Seurahovin 
lounaspöydästä. Leirin ohjauksesta vastasi Esko Ravila Smash-tenniksestä ja avustajina toimivat Jarmo Nygård ja 
Elias Salmi. Ensto Oy sponsoroi kesäleiriläisille pelipaidat. (Liite 2. Tenniskurssi ilmoitus) 

  
4.4 Talviturnaus maaliskuussa 2016 
Hallikaudelle kehitettiin uusi kilpaturnaus seuran jäsenille. Huhtikuun alussa pelattiin ensimmäinen BTK:n 
talviturnaus. Turnaukseen osallistui kolmetoista miespelaajaa ja kaksi naispelaajaa. Turnauksen pelit pelattiin 
aikapeleinä, yksi ottelu kesti lämmittelyineen tunnin, voittaja oli enemmän pelejä tunnin aikana voittanut pelaaja. 
Finaalit pelattiin normaaleilla pelisäännöillä paras kolmesta. Ensimmäisen talviturnauksen voittajaksi naisten 
sarjassa pelasi Cristina Cabo-Aulanko ja miesten sarjassa Rani-Henrik Andersson. Talviturnauksen ideoinnista ja 
järjestelyistä vastasi Reko Suojanen. (Liite 3. Pelikaaviot, talviturnaus 2016) 
 
4.5 Mestaruuskisat elokuussa 2016 
Porvoon avoimet mestaruuskilpailut pelattiin elokuussa 6. – 21.8 Kaupunginpuiston kentillä. Mestaruuksista 
pelattiin yhteensä yhdessätoista sarjassa, mineistä miesten avoimeen sarjaan. Suosituimpia sarjoja olivat miesten ja 
seka- nelinpelit sekä miesten avoin sarja. Yhteensä mestaruuskisoissa oli mukana 50 pelaajaa. Kilpailut onnistuivat 
hyvin, vain pieniä viivästyksiä tuli sadepäivien takia. Tennis houkutteli kentän laidalle huomattavan joukon 
paikallisia tennishenkilöitä. (Liite 4. Osallistuja ja sarjojen ottelukaaviot) 
 
Vuoden 2016 Porvoon avointen tennismestaruuskisojen voittajat eri sarjoissa ovat: 

 Kiikkinen Pasi, Miesten avoin luokka 

 Söderholm Hubbe, Miesten D-luokka 

 Grönqvist Erika, Naisten kaksinpeli 

 Peltola Petri ja Andersson Rani-Henrik, Miesten nelinpeli 

 Enbär Ann ja Grönqvist Erika, Naisten nelinpeli 

 Lönnberg Annika ja Kalle, Sekanelinpeli 
 

https://www.tennismate.fi/porvoo/
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Juniorisarjat: 

 Ronkainen Arttu, Pojat 12v 

 Ronkainen Arttu, Pojat 16v 

 Hollmerus Mathilda, Tytöt 12v 

 Cabo Cristina, Tytöt 16v 

 Palm Nuppu, Minitennis 

 Palm Nuppu, Miditennis 
 
4.6 Seurailta 
BTK:n seurailta järjestettiin 9.11 klo 18.00 Kokonhallissa. Ohjelmassa oli: 

 seuran syyskokous.  

 vuoden 2016 mestaruuskisoissa voittaneiden palkitseminen 

 vuoden aikana seuratoiminnassa ansioituneiden muistaminen 

 mehua ja herkkuja. 
 
Vuoden 2016 kiertopalkinnot jaettiin seuraavasti: 

Vuoden Aktiivisin Pelaaja:   Kristiina Suojanen 
 Tytöt, Tennis-Pekan Vuoden Toivo:  Heidi Grönstrand 
 Pojat alle 16v., Sparren Pokaali:  Arttu Ronkainen 
 Aikuiset, Patis Buckla:   Erika Grönqvist 
 Naisten 2-peli:   Erika Grönqvist 
 Vuoden valmentaja, Sinettiseuratoiminnan pokaali:  

Pekka Vaittinen 
 

5. Valmennus-, ohjaus- ja kurssitoiminta 
 

Keväällä seuran juniorivalmennuksen piirissä oli kolmetoista ohjattua valmennusryhmää.  Näissä ryhmissä oli 
yhteensä reilu 80 eri-ikäistä lasta ja nuorta. Tennishallilla harjoitteli 11 ryhmää, urheiluhallilla kaksi ryhmää, joista 
toinen oli fysiikkaharjoituksiin keskittyvä ryhmä ja Pääskytien koululla yksi ryhmä.  Lisäksi seuran juniorikilpapelaaja 
on harjoitellut omatoimisesti tennishallin yhdellä tunnilla.  
 
Kevään aikana aikuisten ohjattuihin harjoituksiin osallistui noin 15 senioria erilaisilla ryhmäkokoonpanoilla.  
 
Syksyllä ohjattuihin harjoituksiin ilmoittautui noin 70 nuorta. Tennishallilla harjoitteli 14 junioriryhmää, 
urheiluhallilla 2 ryhmää, joista toinen oli fysiikkaharjoitusryhmä. Pääskytienkoululla kokoontui yksi ryhmä, josta on 
käytetty nimitystä tenniskerho.  
 
Syyskauden alussa aikuispelaajia oli ilmoittautunut lähes 20. Heistä muodostui 4 ryhmää. He harjoittelivat 
tennishallilla.  
 
Harjoituksia pelaajaa kohden on ollut 1-3 kertaa viikossa. Kokonniemen tenniskeskuksessa oli vuoden aikana 
käytössä junioreiden ohjattuun harjoitteluun 15 kenttätuntia/vko, urheiluhallilla 2 kenttätuntia/vko ja Pääskytien 
koululla 1 kenttätunti/vko. Aikuisten harjoitteluun oli varattu 4 kenttätunti/vko. Lisäksi tennishallilla on yksi tunti 
junioreiden omatoimiseen harjoitteluun. 
 
Valtaosan valmennuksesta ja ohjauksesta ostettiin ammattivalmentaja Pekka Sulosalmen yrityksen kautta (Tennis-
Pekka ky). Syksyn 2016 aikana valmennuksesta osavastuuta ottivat ohjaajakoulutukseen (vuonna 2015 – 2016) 
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osallistuneet aikuiset:  

 Pekka Vaittinen ja Ilkka Vaittinen valmensivat minitennistä tennishallilla tunnin viikossa 

 Pekka Vaittinen, Ilkka Vaittinen ja Jyri Lindholm valmensivat Pääskytien tenniskerhoa tunnin viikossa. 
Tenniskerhossa on toiminut myös lasten vanhempia avustajina. 

 Kari Kuukka valmensi lauantaisin kolmea ryhmää, junioreita sekä aikuisia kolme tuntia viikossa. 

 Satu Nygård valmensi sunnuntaisin yhtä juniori ryhmää tunnin viikossa. 
 

6. Kilpailutoiminta ja harjoitusringit 
 
Kansallisiin kilpailuihin, STL:n sarjatennikseen,  koululaistennikseen ja SM-kisoihin BTK on osallistunut liitteessä 5 
esitetyillä pelaajakokoonpanoilla.  BTK:laiset ovat osallistuneet niin mini- ja miditennikseen kuin junioreiden ja 
aikuisten eri sarjoihin. Erityisen huomattavaa on vuoden 2016 aikana lisääntynyt junioreiden kilpailuaktiivisuus. 
Aktiivinen kilpaileminen on myös tuottanut huipputuloksia juniorisarjoissa. (Liite 5 Kilpapelaajat) 

 
Sisäistä harjoittelu- & kilpailutoimintaa järjestettiin seitsemällä seuran viikkotunnilla joilla pelattiin 
kilpajunioreiden, naisten ja miesten 2- ja 4-pelirinkejä. Mukana on ollut yhteensä yli 50 juniori-, nais- ja 
miespelaajaa.  
 
 

7. Muu toiminta 
 

Keskuspuiston kenttiä hoidettiin seuran toimesta talkoilla. 
 
Hallikauden aikana seura järjesti kaikille juniorijäsenille avoimia peli-iltoja noin neljä kertaa lukukaudessa ja 
aikuisille noin kaksi kertaa kuukaudessa.  
 
8.  Toiminnan tulos ja rahoitus 2016 
 
Tilinpäätös osoitti alijäämää 3453,63€. Toteutuneen budjetin loppusumma oli noin 67.000€. Vuonna 2016 BTK lisäsi 
valmennustunteja junioreille, erityisesti kilpajunioreiden valmennusmääriä nostettiin. Samaan aikaan tuntimäärän 
lisäämisen kanssa nousi hallitunnin hinta 24 euroon. Korotus oli vain 1 euro tunnilta, mutta yhdessä tuntilisäyksen 
kanssa vaikutus oli useita satoja euroja. Lisäksi valmennusryhmien koko jäi osin pieneksi eikä kaikista tunneista 
enää saatu kaupungin valmennusavustusta (minimi 5 pelaajaa), vaikka se oli budjetoitu valmennusmaksuun. Näin 
ollen valmennusmaksut olivat osittain hieman liian alhaiset. Syksyn 2016 valmennuslaskutus myöhästyi hieman ja 
vuoden 2016 valmennusmaksuja tilityi seuralle vasta vuoden 2017 puolella noin 2400 euroa.  
 
Seura rahoitti toimintaansa valmennuksen kausimaksuilla, kilpailu- ja pelimaksuilla, Kaupunginpuiston kentän 
tuotoilla ja Porvoon kaupungilta saamillaan valmennusavustuksilla. Vuoden 2016 aikana avustuksia (esine tai raha-
avustus) saatiin Neste Oil Oy:ltä ja Ensto Oy:ltä. Suurimmat avustukset seura saa Porvoon kaupungilta perus- ja 
valmennusavustuksina. 
 

8. Tiedotus 
 

Seuran toiminnasta tiedotettiin puiston kenttien sekä Kokonniemen Tenniskeskuksen ilmoitustauluilla, 
sähköpostilla sekä verkkosivujen välityksellä.  

 

 

JOHTOKUNTA 


