
 

  

Jäsentiedote 2013 

Johtokunta 
Uusi johtokunta aloitti työnsä 1.1.2013. Seuran puheenjohtajan jatkaa edelleen Päivi Kilpeläinen ja 
varapuheenjohtajaksi valittiin Minna Peltomäki. Seuran sihteerinä jatkaa Leena Mäntylä. 
Valmennustoiminnasta vastaa seuran päävalmentaja Jukka Mattssonin. Tenniskoulumallista ja 
minitennistoiminnasta vastaa Anssi Lindqvist, joka on samalla seuran Nuori Suomi vastaava. 
Kilpailutoimintaa vetää Tommi Vuoristo. Senioritoiminnan vastuuhenkilönä jatkaa Tuula Kock. Uutena 
johtokunnassa aloitti Markus Kantola, jonka vastuu alueeseen kuuluvat viestintä ja kenttätoiminta. 
 
Otamme mielellämme vastaan palautetta seuran toiminnasta, ideoita ja kehittämisehdotuksia! 
Postia voi laittaa yleisosoitteeseen tuusulantennisseura@hotmail.com 
 
Seuran www-sivut 
 Seuran nettisivut uudistuivat vuoden vaihteessa. Sivuja päivitetään säännöllisesti ja sieltä löytyvät kaikki 
ajankohtaiset seuran asiat ja tapahtumat sekä kaikkien vastuuhenkilöiden yhteystiedot. 
 
Jäsenmaksu  
Jäsenmaksu vuodelle 2013 on aikuiset 40 e ja juniorit 20 e. Maksamalla jäsenmaksun saat Tennislehden 
vuosikerran ja pääset nauttimaan seuran yhteistyökumppaneiden tarjoamista eduista. Lisäksi jäsenmaksu 
on edellytys seuran valmennukseen osallistumiseen.  Myös ainaisjäsenet saavat 12 e lehtimaksun. Jos et 
halua Tennislehteä, niin ilmoita siitä Minna Peltomäelle minna.peltomaki@tuusulantennisseura.fi 
 
Tapahtumia - Tapahtumien osalta kannattaa seurata seuran www-sivuja! 

Senioreiden peli-ilta la 16.3 – ilmoittautuminen käynnissä, hallin ilmoitustaulu 
Pääsiäisen intensiivikurssi la 30.3 ja su 31.3 – ilmoittautuminen käynnissä, seuran www-sivut 
Seuran synttärikisat pe 12.4. – su 14.4 – kisat ja muuta tapahtumaa koko viikonlopun 
Mailanpäivä  pe 17.5. 
Seuran kesäkurssit viikot 23, 24 ja 25 
Tennis-golfleiri 5.8.- 9.8 
 
Syksyn valmennuskausi alkaa ma 19.8 
 

Valmennustoiminta 

Seuran valmennustoiminta on vilkasta ja tällä hetkellä emme pysty aivan täysin vastaamaan kysyntään. 
Näin ollen annammekin jäsenille ensin mahdollisuuden varmistaa paikkansa ensi sisäkauden ryhmissä. 
Vapaat paikat annetaan uusille valmennukseen halukkaille. Ilmoittautuminen kauden 2013-2014 
valmennukseen avataan nettisivuilla viikolla 18.  
 
Kevät - ja kesäkausi 
Kevään valmennuskausi päättyy su 26.5.2011.  
 Kesäkaudella järjestetään valmennusta viikoilla 23, 24 ja 25 sekä tennis-golfleiri viikolla 32. Kesäkuun 
viikoilla on tarjolla myös aikuisille iltakursseja. Ilmoittautuminen kesän kursseille aukeaa viikolla 11. 
 
Yksityistunnit 
Nyt mahdollista ottaa to ja pe klo 9-14 välisenä aikana yksityistunteja Jukka Mattssonilta. Katso tarkemmat 
tiedot ja hinnat www-sivuilta. 
 
Uusi johtokunta toivottaa kaikille seuran jäsenille hyviä hetkiä tenniksen merkeissä! 
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