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Tuusulan Tennisseura ry 

1 Johdanto 
 

Tämän seuratoiminnan käsikirjan lähtökohtana oli seuran kehittäminen ns. sinettiseuraksi. Tuusulan tennis-

seura ry:n (TTS) hallitus päätti kokouksessaan 10.3.2009 ryhtyä tavoittelemaan seuralle sinettiä. Seura halu-

si näin osoittaa halua tulla laadukkaasta nuorisotyöstään virallisesti tunnetuksi seuraksi. Sinetti saatiin syk-

syllä 2010. 

Käsikirja kuvaa TTS:n nuorten liikunnan tasoa ja sen jatkuvaa ylläpitämistä. Seuran toiminnan laatua tarkas-

tellaan kolmesta näkökulmasta: toiminnan organisointi ja toteutus, ohjaajien osaaminen sekä eettiset ja 

kasvatukselliset periaatteet. 

Seuratoiminnan käsikirja tarkistetaan vuosittain johtokunnan toimesta. Ylläpitovastuu on johtokunnan ni-

meämällä jäsenellä, jonka vastuualueeseen kuuluu Nuori Suomi toiminta. 
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2 Seuran toiminnan organisointi ja toteutus 
 

2.1 Organisaatio ja vastuujaot 
 

Seura on organisoinut toimintansa johtokunnan ja jaostojen avulla. Erillistä nuorisotoiminnasta vastaavaa ei 

seuralla ole, sillä valmennusjaoston toiminta on lähes kokonaan nuorisotoimintaa. Muut jaostot ovat se-

niori ja kilpailu. Kullakin jaostolla on omat vastuuhenkilönsä ja toimijansa. 

Tuusulan Tennisseuran johtokunta ja vastuualueet vuonna 2013: 

Päivi Kilpeläinen puheenjohtaja, vastuualue: seuratoiminnan kehittäminen 

Minna Peltomäki varapuheenjohtaja, jäsenkirjuri ja tiedottaja 

Leena Mäntylä sihteeri, vastuualue: seuratoiminnassa avustaminen 

Jukka Mattsson jäsen, vastuualue: valmennus, päävalmentaja 

Anssi Lindqvist jäsen, vastuualue: tenniskoulumalli, Nuori Suomi 

Tommi Vuoristo jäsen, vastuualue: kilpailutoiminta 

Markus Kantola                        jäsen, vastuualue: viestintä ja harjoitusolosuhteista huolehtiminen (kentät) 

Tuula Kock  jäsen, vastuualue: senioriasiat 

 

 

2.2 Toimintalinja ja – periaatteet 
 

Tennisseuran visio: 
Tennisseura tarjoaa halukkaille lapsille ja nuorille (sekä aikuisille) mahdollisuuden tutustua ja harrastaa 
tennistä omien kykyjensä edellyttämällä tasolla. 
 
Tavoite 1 
Hyvä käytös kentällä ja kentän ulkopuolella 

- oppia käsittelemään myös epäonnistumisia 
- rehellisyys 

Tavoite 2 
Antaa hyvät perustiedot ja -valmiudet tenniksestä 

- harrastajia loppuiäksi 
Tavoite 3 
Hyvä henki eri valmennusryhmissä 

- hyvät suhteet valmennettavia välillä 
- hyvät suhteet valmennettavien ja valmentajien välillä 

Tavoite 4 
Pelisäännöt ja käyttäytyminen harjoituksissa 

- toisten kannustaminen 
Tavoite 5 
Kannustaa liikunnallisuuteen ja terveellisiin ruokailu-, uni- ym. tottumuksiin 
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2.3 Toimijoiden kannustaminen 
 

Seura palkitsee vuosittain kevätkokouksen yhteydessä edellisen vuoden toimihenkilöt, valmentajat ja pe-

laajat ks. liite 8.5. 

Toimihenkilöt 

Aktiivisia toimihenkilöitä palkitaan TTS:n pronssi-, hopea- ja kultamailalla (puinen tennismaila, jossa seuran 

pronssinen, hopeinen tai kultainen logo). Lisäksi Tennisliiton ansiomerkkejä haetaan aktiivisesti seuran (ke-

hitys)työssä mukana olleille.  Seura pitää yllä palkitsemisrekisteriä. 

Vuosittain palkitaan aktiivinen seuran toimihenkilö vuoden seuraihmisenä. Kiertopalkintoon kaiverretaan 

vuosittain palkitun nimi. 

Valmentajat: 

Valmentajia kannustetaan hakeutumaan uusille valmennuskursseille, jotka seura maksaa.  

Vuosittain palkitaan vuoden valmentaja. Kiertopalkintoon kaiverretaan vuosittain palkitun nimi. 

 

Pelaajat: 

Vuosittain palkitaan pelaajista vuoden senioripelaaja, vuoden kilpapelaaja, vuoden tyttö- ja poikatsemppa-

ri. Kiertopalkintoihin kaiverretaan vuosittain palkitun nimi. 

Suomen Tennisliiton ansiomerkit: 

Ansiomerkkejä haetaan johtokunnan päätöksellä. 

3 Seuran toimintamuodot 

3.1 Lasten ja nuorten valmennusryhmät 
 

Valmennusjakso jakautuu kevät-, kesä- ja syyskauteen. Kevätkauden aloitus noudattelee koulujen alkamista 

ja päättyy yleensä noin viikkoa ennen koulujen loppumista. Kesäkausi käsittää kesä- ja elokuun. Syyskausi 

alkaa koulujen alettua elokuussa ja kestää yleensä koulujen joululoman alkuun. Syys- ja kevätkaudella seu-

ralla on käytössään 43 viikkotuntia, joista lasten ja nuorten valmennukseen on käytetty 30 viikkotuntia.  

Lasten ja nuorten valmennusryhmät on jaettu neljään eri tasoryhmään: minitennis, semi- tai miditennis, 

harrastetennis ja kilpatennis. Mini- ja miditenniksen ryhmäkoko vaihtelee 4-8 pelaajaan, harraste- ja kilpa-

ryhmissä on aina 4 pelaajaa. Valmentajia on mini- ja midiryhmissä 1-2, harraste- ja kilparyhmissä yksi. 

3.1.1.1 Minitennis 

Minitenniskenttä on pienin virallisista kentistä ja se on lähes sulkapallokentän kokoinen. Verkon korkeus on 
noin 80 cm eli hieman tavallista matalammalla. Minitenniskenttiä on helppo rakentaa koottavilla verkoilla 
ja irrotettavilla rajanauhoilla. Tavalliselle tenniskentälle voidaan rakentaa 4-6 minitenniskenttää. Viralliset 
mitat ovat: leveys 5-6 m, pituus 11-12 m, verkon korkeus 80 cm. Minitennis sopii erityisesti 5-8 -vuotiaille 
mutta myös vanhemmille lajiin tutustumiseen. Pelipallona käytetään soft-palloa tai punaista palloa. 
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3.1.1.2 Semitennis tai midi-tennis 

Semitennistä, jota kutsutaan myös midi-tennikseksi, pelataan tavallista kenttää kapeammalla ja 
lyhyemmällä kentällä, jossa verkko on normaalikorkeudella. Virallisia semikenttiä mahtuu yksi täysmittaista 
tenniskenttää kohden, mutta tilan säästämiseksi voidaan harjoituksissa tehdä kaksi semikenttää yhdelle 
tavalliselle kentälle siten, että nelinpelirajaa käytetään toisena sivurajana ja syötön keskirajan jatketta toi-
sena sivurajana. Viralliset mitat ovat: leveys 6,5-8 m, pituus 18 m, verkon korkeus (keskeltä) 0,914m. Semi-
tennis sopii erityisesti 8-10 -vuotiaille, mutta myös vanhemmille alkeisopetukseen. Pelipallona käytetään 

puolikova palloa eli ns. nassukka, oranssipalloa.    

3.1.1.3 Tenniskenttä (harrasteryhmät ja kilparyhmät) 

Täysmittaiselle kentälle siirtyminen tapahtuu vaiheittain. Ensin käytetään 25 % hitaampia ns. täpläpalloja 
(vihreitä palloja),(v. 2012 alusta - 10 vuotiaat ja nuoremmat) joista edetään täysnopeisiin palloihin. Isolla 
kentällä harjoittelun ohella voidaan pelata sekä mini- että semitenniskentällä, mikä etenkin lapsilla 
edesauttaa taidon kehittymistä. Viralliset mitat (kaksinpelikenttä): leveys 8,23 m, pituus 23,77 m, verkon 
korkeus (keskeltä) 0,914 m.   

3.1.1.4  Pallot 

Virallisia palloja on neljää eri nopeutta. Ensimmäinen eli hitain on soft-pallo, joka on muita palloja suurempi 
greipin kokoinen vaahtomuovipallo. 50 % hitaampaa palloa kutsutaan yleensä nassukaksi ja 25 % hitaam-
paa täpläpalloksi. Ne molemmat ovat täysnopean pallon kanssa samankokoisia, mutta paineeltaan peh-
meämpiä ja pomppaavat matalammalle. Palloissa siirrytään yleensä iän ja pelikokemuksen lisääntyessä 
hitaasta nopeampaan, mutta kaikille pelaajille on hyödyllistä harjoitella erilaisilla palloilla. 

3.1.1.5  Mailat 

Tennismailoja löytyy lukuisia eri malleja. Tärkeimpiä ominaisuuksia aloittelevan pelaajan kohdalla ovat pi-
tuus, kehän koko, paino ja painopiste sekä kahvan koko. Lapsille tarkoitetuissa mailoissa pituus vaihtelee 
41-68 cm välillä. Etenkin lapsilla on haitallista aloittaa liian pitkällä ja painavalla mailalla. Mailan pituuden 
valinnassa voit käyttää apuna alla olevaa taulukkoa: 

Ikä Kenttä Mailan koko 

5-8 MINI 41-53 cm 

7-10 SEMI TAI TENNIS 53-63 cm 

10-> TENNIS 63-68 cm 

Taulukko on ohjeellinen ja mailan valintaan vaikuttaa aina pelaajan fyysinen kehitys sekä pelikokemus. 

3.2  Aikuisten valmennusryhmät 

 

Seurassa on 13 aikuisten valmennusryhmää, joissa on 4- 6 valmennettavaa eli yhteensä 30 aikuista. 

3.3 Tenniskurssit ja -leirit 
 

Seura järjestää erillisiä tenniskursseja ja -leirejä kesä- ja elokuussa. Kurssitoiminnan kautta mukaan pääse-

vät myös ne, jotka eivät ole vielä seuran vakituisessa valmennustoiminnassa mukana. Näin pyritään samaan 

lajiin uusia harrastajia.  

Elokuussa järjestetään yhteistyössä Tuusulan Golfklubin kanssa tennis-golfleiriä, josta on saatu hyviä koke-

muksia.  
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3.4 Pelisäännöt 
 
Ensimmäiset Nuori Suomi -pelisääntöillat pidettiin tammi-maaliskuun aikana 2010. Pelisääntökeskustelut 
päätettiin pitää erikseen seuraavasti: 

 junnuille 6-13 v.  

 junnuille 14-19 v. ja  

 vanhemmille sekä valmentajille  
 

Jatkossa valmentajat pitävät omille ryhmilleen pelisääntökeskustelut valmennuskauden alettua syksyllä.  

Tällöin pelisäännöt kerrataan ja päivitetään tarpeen mukaan. Päivittämisestä huolehtii seuran Nuori Suomi 

vastaava. Tällä hetkellä voimassa olevat pelisäännöt löytyvät seuratoiminnan käsikirjan liitteistä 8.1-8.3. 
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4 Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 
 

4.1 Huolenpito 
 

TTS antaa jokaiselle seuransa lapselle ja nuorelle mahdollisuuden tenniksen harrastamiseen, kullekin oman 

tasonsa mukaisesti ja seuran resurssien sallimissa rajoissa.  Seura kohtelee jokaista tasa-arvoisesti taito-

tasosta riippumatta ja kannustaa rehellisesti harrastuksen jatkamisessa ja siinä kehittymisessä. Tasapuoli-

nen kohtelu tarkoittaa mm. sitä, että valmennustunneilla jokaiselle osallistujalle annetaan yhtä paljon har-

joitusaikaa ja harjoitteita. Jokainen valmennettava saa myös asiallista palautetta edistymisestään. Valmen-

nusmaksut sovitaan erikseen kausittain kuitenkin niin, että niillä katetaan valmennuksesta aiheutuneet 

kustannukset. 

Valmentajat kartoittavat 3-4 kertaa kauden aikana valmennettavien taitotasoa, joiden perusteella valmen-

nettavia ohjataan sekä taidollisesti että ikänsä puolesta sopivaan ryhmään myös kesken valmennuskauden. 

Näin huomioidaan lasten erilainen ja eriaikainen kyky omaksua, oppia ja kehittyä tennistaidoissa. Ryhmien 

koot pyritään pitämään tehokkaan pieninä (4-8 henkeä/ryhmä).  

 

4.2 Kasvatuksellisuus 
 

Valmentajat huolehtivat että valmennusryhmissä noudatetaan seuran käytössä olevia yleisiä pelisääntöjä. 

Pelisäännöt on sovittu valmentajien ja valmennettavia yhteiskokouksessa ja uuden valmennuskauden alus-

sa pelisäännöt tarkistetaan ja kerrataan siten, että ne ovat kaikkien tiedossa ja että niihin on sitouduttu.   

Pelisääntöjen ohella valmentajat perehdyttävät valmennettavat lajin kulttuuriin ja siihen liittyviin hyviin 

käytöstapoihin.   

Muita kasvattavia seuran tukemia mahdollisuuksia ovat mm. 

- kilpailuissa käyttäytyminen 

- toimiminen omien otteluiden (tai muiden otteluiden) tuomarina 

- omassa kilpailulohkossa toimiminen  

- seuran edustaminen divisioona peleissä ja junioreiden lähiliigassa 

- vanhempien junioreiden toimiminen pienempien valmentajina 

- ulkokenttien kunnossapito 

 

4.3 Monipuolisuus 
 

Seura noudattaa lasten valmennustuntien osalta Suomen Tennisliitoon lanseeraamaa tenniskoulumallia. 

Valmennustunti koostuu aina 4-6 eri osiosta ja viikoittain vaihtuvasta teemasta. Valmennuksessa otetaan 

huomioon myös riskit siten, että valmennus pyrkii aina oikeaoppisten suoritusten opettamiseen ja väärien 

tai väärällä tavalla kuormittavien suoritusten välttämiseen. Lisäksi kilpavalmennettavilla on yhteisiä oheis-
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harjoituksia erikseen sovittuina ajankohtina. Kilpavalmennettaville on tehty yksilölliset harjoitusohjelmat 

kuntotestauksen mukaan (oheisharjoitukset ja kuntosali). Jokainen kilpavalmennettava pitää harjoituspäi-

väkirjaa, jonka oheisvalmennuksesta vastaava tarkistaa säännöllisesti erikseen sovittuina ajankohtina.   

Valmentajat kartoittavat ryhmänsä jäsenten taustatiedoista mm. muiden lajien harrastamisen ja viikoittai-

sen liikuntamäärän. Tennisharjoitukset pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään niihin päiviin, jol-

loin ei ole muiden lajien harjoitustunteja. 

5 Ohjaajien ja valmentajien osaaminen 
 

5.1 Osaamistaso 
 

Kaikki seuran valmentajat ovat suorittaneet vähintään Suomen Tennisliiton 1-tason ensimmäisen osan eli 

Tenniksen perusteet - koulutuksen.  Seuran kaikki valmentajat ovat auktorisoituneita tennisvalmentajia. 

Kilpavalmennettavia valmentavat vähintään Tennisliiton 3-valmentajatason suorittaneet valmentajat. Val-

mentajille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja uusia valmentajia pyritään kouluttamaan seuran 

junioreista ja muista vapaaehtoistoimijoista. Tavoitteena olisi 1-2 uuden valmentajan saaminen/vuosi.  

 

5.2 Osaamisen kehittäminen 
 

Puheenjohtaja vastaa valmentajien jatkuvasta kehittymisestä ja tekee johtokunnalle tarvittavat koulu-

tusesitykset sekä valvoo seuran yleisten toimintalinjojen noudattamista valmennuksessa. Päävalmentaja 

perehdyttää uudet valmentajat tehtäviinsä ja seuran toimintaympäristöön. 

Seura pitää yllä valmentajarekisteriä, josta käy ilmi valmentajan urahistoria ja suunniteltu koulutus. Koulu-

tusrekisteri löytyy liitteestä 8.4. 

 

6 Viestintä 
 

6.1 Sisäinen tiedottaminen 
 

Johtokunta pitää kokouksia noin kerran kuukaudessa. Valmennusjaosto pitää omia palavereitaan noin neljä 

kertaa vuodessa.  

Valmennustiedotteet laaditaan yhteistyössä valmennusjaoston ja johtokunnan kanssa ja niitä laaditaan 1-2 

vuosittain. Lisäksi seuralla on omat nettisivut osoitteessa www.tuusulantennisseura.fi.  Sivuja ylläpitävät 

johtokunnan jäsenet. Sivuilta on luettavissa kaikki ajankohtaiset asiat. Lisäksi tennishallin alakerran ilmoi-

tustaululle laitetaan tiedotteet kaikista ajankohtaisista asioista.  

http://www.tuusulantennisseura.fi/
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6.2 Ulkoinen tiedottaminen 
 

Johtokunnan jäsenet huolehtivat myös ulkoisesta tiedottamisesta mm. kilpailuiden tuloksista tiedotusväli-

neisiin päin. Erillisiä tiedotustilaisuuksia valmennettavien vanhemmille järjestetään tarpeen mukaan, vähin-

tään kerran vuodessa. 

 

7 Kehittämiskohteet 
 

Tällä hetkellä kehittämiskohteena on erityisesti toiminnan organisoiminen paremmaksi ja sitä kautta vaadi-

tun laatutason säilyttäminen ja kehittäminen.  
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8 LIITTEET 
 

8.1 Pelisäännöt, 6 – 13 –vuotiaat 
 

  
Junnut 6-13 v. valmennettavat ja pelisäännöt: 

1. Ollaan ajoissa valmennustunnilla ja valmistaudutaan tuntiin verryttelemällä ennen tuntia. 

2. Tervehdin sekä valmentajia että pelikavereita valmennuksen alussa. 

3. Kuunnellaan valmentajaa eikä touhuta muita asioita. 

4. Kannustetaan muita ja ei ilkuta epäonnistumisista. 

5. Huomioin pelikaverit  

a. antamalla heille harjoitusrauhan 

b. auttamalla harjoitusten läpiviennissä esim. pallojen antamisessa 

c. olemalla itse aktiivisesti mukana  

6. Tavoitteenamme on hyvä joukkuehenki ja mukavat valmennustunnit 

7. Muistan ilmoittaa poissaoloista valmentajalle 

8. Tennis on herrasmiesten ja – naisten laji 
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8.2 Pelisäännöt, 14 – 17 –vuotiaat 
 

 

  

Junnut 14 -19 v. valmennettavat ja pelisäännöt: 

1. Tulemme ajoissa treeneihin ja valmistaudun tuntiin verryttelemällä ja mielikuvaharjoitteilla. 

2. Kunnioitamme valmentajaa ja kuuntelemme annettuja neuvoja 

3. Huomioin pelikaverit  

a. antamalla heille harjoitusrauhan 

b. auttamalla harjoitusten läpiviennissä  

c. olemalla itse aktiivisesti mukana  

4. Mailan viskominen ja kiroilu ei kuulu treeneihin 

5. Kannustamme pelikavereita hyvistä suorituksista 

6. Suosin itse – ja kannustan muitakin – päihteettömään elämään. 

7. Muistamme ilmoittaa poissaoloista valmentajalle 

8. Tavoitteenamme on hyvä joukkuehenki ja mukavat valmennustunnit 

9. Tennis on herrasmiesten ja –naisten laji 
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8.3 Pelisäännöt, Vanhemmat ja valmentajat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhempien säännöt: 

1. Annan lasten nauttia hyvästä harrastuksesta enkä aseta liian suuria tavoitteita lajin parista. 
2. Osallistun kannustamalla ja olemalla kiinnostunut lasten harrastuksesta. 
3. Kannustetaan ja ohjataan nuoren niin halutessa myös kilpailutoimintaan, joka ei välttämättä ole 

aina voiton tavoittelua. 
4. Tuen nuoria ottamaan myös omaa vastuuta nuoren kyvyn mukaan mm. 

a. poissaoloista ilmoittamisesta 

b. välinehuollosta 

c. varusteiden mukanaolon varmistamisesta 

5. Ilmoitan valmentajalle, jos nuoren tilanteessa tapahtuu jotain, joka voi vaikuttaa nuoren val-

mennukseen/käyttäytymiseen ja joka valmentajan olisi syytä tietää. 

6. Huolehdimme, että nuoret ovat ajoissa harjoituksissa. 

7. Opetetaan kannustamaan hyvistä suorituksista – ei vain vastustajan virheistä. 

8. Ohjaan nuoria päihteettömään elämään antamalla oman esimerkkini, joka tarkoittaa sitä, että en 

käytä päihteitä (alkoholi ja tupakka) tennishallin ympäristössä. 

9. Opetan lapseni kunnioittamaan ja kuuntelemaan valmentajaa. Näin mahdollistetaan onnistuneet 

valmennustunnit myös muille osallistujille. 

10. Muistan, että valmentajat toimivat valmentajina ja antavat valmennusopin – vanhempien rooli 

on kannustaa ja osallistua muuten lasten harrastukseen. 

 

Valmentajien säännöt: 

1. Huomioin lasten kyvyt ja mahdollisuudet lajissa ja ohjaan lasta sen mukaiseen toimintaan. 

2. Asetan realistiset tavoitteet nuorille ja kerron rehellisesti nuoren tason. 

3. Rekisteröin myös potentiaaliset lahjakkuudet ja ohjaan/kannustan näitä eteenpäin. 

4. Kuuntelen lasten käytökseen vaikuttavat vanhempien informoivat asiat ja otan nämä huomioon 

valmennuksessa tarpeen mukaan. 

5. En kerro asioita, joita on minulle luottamuksellisesti kerrottu. 

6. Avustan vanhempia ja nuoria etsimään kilpailuja ja tuen kilpailuihin osallistumisessa, mikäli nuori 

näin haluaa. 
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8.4 Valmentajien koulutusrekisteri 
 

TTS VALMENTAJIEN KOULUTUSREKISTERI 2010 

NIMI KOULUTUS TYÖURA SUUNNITELMA 

Henrikki Hervonen tennisohjaaja  
taso I 2012 
taso II 2012 
tenniskoulumallin koulu-
tus 2011 
 

TTS 2011- Täydennyskoulutusta 
2014 

Anssi Lindqvist tennisohjaaja 
taso I 2010 
taso II 2010 
tenniskoulumallin koulu-
tus 2011 
seuravalmentaja 2012 

TTS 2010- Täydennyskoulutusta 
2014 

Veli-Matti Markkanen tennisohjaaja 
taso I 2007 
taso II 2012 

TTS 2007-  

Jukka Mattsson seuravalmentaja  
kilpavalmentaja 2011 
tenniskoulumallin koulu-
tus 2011 
VAT 2012 
täydennyskoulutus 2012 

HLK 
RajaTe 
 valmennuksesta vastaava TTS 2010- 

täydennyskoulutuksia 
tarpeen mukaan 

Jyrki Montell seuravalmentaja 
tenniskoulumallin koulu-
tus 2011 

Smash 
TTS 

täydennyskoulutusta 

Timo Montell tennisohjaaja 
taso I 2012 
tenniskoulumallin koulu-
tus 2011 

TTS 2012-  

Juho Niemi KM luokanopettaja 1998 
tennisohjaaja / nuorten 
valmentaja / c-valmentaja 
1988 
tenniskoulumallin koulu-
tus 2011 

ETS 1989 - 1991 
SVS 1993-1998 
TTS 2009- 

täydennyskoulutusta 

Miikka Peltomäki 
(tuuraaja) 

ohjaaja 
taso I 2010 
taso II - 

TTS 2010-  

Pasi Palomäki tennisohjaaja 
taso I 2010 
taso II 2011 
tenniskoulumallin koulu-
tus 2011 

TTS 2010- seuravalmentajakoulutus 
2014 ? 

Curt Selenius seuravalmentaja 
aikuisten valmentajan 
täydennyskoulutus 2011 
tenniskoulumallin koulu-
tus 2011 

TTS täydennyskoulutusta 
tarpeen mukaan 

Jesper Vuoristo tennisohjaaja 2012 TTS 2012-  

Tommi Vuoristo tennisohjaaja 2012 TTS 2012-  
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8.5 TTS palkitut 
 

Vuosittain palkitaan seuraavasti: 
 

juniori pelaaja  vuosi 

1.  Lauri Ståhlberg 2002 

2.  Panu Ståhlberg 2003 

3.  Niilo Relander 2004 

4.  Vili Hirvonen 2005 

5.  Veli-Matti Markkanen 2006 

6.  Nanette Nylund 2007 

7.  Veli-Matti Markkanen 2008 

tyttö juniori  vuosi 

1. Hanna Vehmas 2008 

 

Siirryttiin vuonna 2009 junioreiden osalta vuoden Tsemppari -palkintoon 
 

TSEMPPARI tyttö poika vuosi 

1.  Katariina Saarinen Miikka Peltomäki 2009 

2.  Liida Kantola Matias Rytilahti 2010 

3.  Annika Vuoristo Jere Kivikangas 2011 

 
 
KILPAPELAAJA  vuosi 

1.  Jarita Selenius 1987 

2.  Jarkko Haataja 1988 

3.  Petteri Korhonen 1989 

4.  Antti-Jussi Annila 1990 

5.  Jukka Levanen  2004 

6.  Panu Ståhlberg 2005 

7.  Sasu Halme 2006 

8.  Jarno Lemmelä 2007 

9.  Jyrki Montell 2008 

10.  Jyrki Montell 2009 

11.  Akseli Oinonen 2010 

12.  Jyrki Montell 2011 

 
SENIORIPELAAJA  vuosi 

1.  Erkki Nykänen 1998 

2.  Jyrki Montell 1999 

3.  Jussi Ljungberg 2000 

4.  Curt Selenius 2001 

5.  Markku Sääksjärvi 2003 

6.  Curt Selenius 2004 

7.  Jyrki Montell 2005 

8.  Jussi Ljungberg 2006 

9.  Jyrki Montell 2007 

10.  Curt Selenius 2008 

11.  Jussi Ljungberg 2009 

12.  Jyrki Montell 2010 

13.  Päivi Kilpeläinen 2011 
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VALMENTAJA  vuosi 

1.  Curt Selenius 2006 

2.  Curt Selenius 2007 

3.  Elina Käyhkö 2008 

4.  Veli-Pekka Kiviharju 2009 

5.  Juho Niemi 2010 

6.  Jukka Mattsson 2011 

 
SEURA-AKTIIVI  vuosi 

1.  Risto H. Luukkanen 1987 

2.  Vesa Hyyryläinen 1988 

3.  Jyrki Montell 1989 

4.  Laila Malinen 1990 

5.  Jussi Ljungberg 1991 

6.  Veikko Pirilä 1992 

7.  Erkki Rytkönen 1993 

8.  Liisa Rytkönen 1994 

9.  Harri Häkkinen 1997 

10.  Sirpa Malva 1998 

11.  Aimo Tepponen 1999 

12.  Veli-Pekka Kiviharju 2000 

13.  Timo Moisio 2001 

14.  Ulla Montell 2002 

15.  Eino Menlös 2003 

16.  Sirpa Malva 2004 

17.  Leena Mäntylä 2008 

18.  Päivi Kilpeläinen 2009 

19.  Minna Peltomäki 2010 

20.  Anssi Lindqvist 2011 

 
 
Seura on palkinnut myös työstä seuran hyväksi seuraavasti: 
 
TTS: Pronssisen mailan saajat: 
Nro Saaja Antamis-/myöntämisaika Peruste 

1 Risto H. Luukkanen 7.4.1981 5-vuotistoiminnasta 

2 Olli Nykänen 7.4.1981 5-vuotistoiminnasta 

3 Ritva Sipiläinen 7.4.1981 5-vuotistoiminnasta 

4 Timo Havulinna 7.4.1981 5-vuotistoiminnasta 

5 Hannu Markkanen 7.4.1981 5-vuotistoiminnasta 

6 Tuusulan Pallokerho 1982 TuPS 10-vuotta 

7 Malla Hyyryläinen 1984 5-vuotistoiminnasta 

8 Vesa Hyyryläinen 1984 5-vuotistoiminnasta 

9 Timo Moisio 1984 5-vuotistoiminnasta 

10 Pentti Kilpeläinen 13.11.1985 50-vuotta 

11 Järvenpään Tennisseura 12.10.1985 JäTS 10-vuotta 

12 Koskenmäen Kisailijat 26.4.1986 KosKi 40-vuotta 

13 Marja-Leena Ansio 21.11.1986 5-vuotistoiminnasta 

14 Olli Kuusterä 21.11.1986 5-vuotistoiminnasta 

15 Jukka Mattsson 21.11.1986 5-vuotistoiminnasta 

16 Eino Rask 21.11.1986 5-vuotistoiminnasta 
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17 Tuusulan Voimaveikot 3.1987 50-vuotta 

18 Lauri Kankkunen 1991 50-vuotta 

19 Keravan Tennisseura 1991 25-vuotta 

20 Satu Havulinna 23.11.1991 5-vuotistoiminnasta  

21 Lasse Untamo 23.11.1991 5-vuotistoiminnasta 

22 Ilkka Korhonen 23.11.1991 5-vuotistoiminnasta 

23 Erkki Nykänen 23.11.1991 5-vuotistoiminnasta 

24 Jarita Selenius 7.9.1993  

25 Jussi Ljunberg   

26 Jyrki Montell   

27 Laila Malinen   

28    

 
 

TTS: Hopeisen mailan saajat: 
 

Nro Saaja Antamis-/myöntämisaika Peruste 

1 Risto H. Luukkanen 21.11.1986  

2    

 
Lisäksi seura on hakenut Suomen Tennisliiton ansiomerkkejä seuraavasti: 
 
PRONSSINEN  vuosi 

1.  Hyyryläinen Malla 1986 

2.  Markkanen Hannu 1986 

3.  Hyyryläinen Vesa 1991 

4.  Lappalainen Pauli 1991 

5.  Kilpeläinen Pentti 1997 

6.  Kuusterä Olavi 1997 

7.  Rask Eino 1997 

8.  Selenius Kurt 1997 

9.  MenlösEino 1997 

10.  Havulinna Timo 2001 

11.  Kuusterä Helena 2001 

12.  Moisio Timo 2001 

13.  Montell Jyrki 2001 

14.  Montell Ulla 2001 

15.  Mäntylä Leena 2011 

16.  Kiviharju Veli-Pekka 2011 

17.  Malva Sirpa 2011 

 
HOPEINEN  vuosi 

1.  Luukkanen Risto H 1979 

2.  Malinen Laila 1991 

3.  Menlös Eino 2001 

4.    

 
KULTAINEN  vuosi 

1. Luukkanen Risto H 1991 

2.   

 
 


