
      Sata-Tennis 
                        puheenjohtajan joulutervehdys 2020 
Hyvät Satalaiset! 

Vuoden 2021 lähestyessä loppuaan on aika miettiä kulunutta vuotta sekä myös suunnata katsetta tulevaan 
tämän erikoisen vuoden jälkeen. Meitä satalaisia on jo yli 600 ja kasvu jatkuu! Korona ei tietenkään voinut 
olla vaikuttamatta meidän toimintaamme, kun seuramme noudatti viranomaisten suosituksia ja 
valmennustoiminta oli tauolla 11 viikkoa. Toivotaan, että saamme ensi vuonna juhlia Sata-Tenniksen 40-
vuotisjuhlia hiukan turvallisemmassa toimintaympäristössä. 

Olemme koonneet alle muutaman huomion, jotka osoittavat lisääntyneen kiinnostuksen tenniksen 
harrastamiseen alueellamme, johon haluamme vastata entistä paremmin vuonna 2021. 

 

 

Sata-Tenniksen valmennuskausi on ollut vaikeasta vuodesta huolimatta erittäin onnistunut. 
Tennisvalmennuksen harrastuskerrat kasvoivat ensimmäistä kertaa yli 500, mikä kertoo toiminnan 
laadusta, hyvästä ilmapiiristä ja innostavista valmentajista.  

Seuran iltapäivisin järjestämä Liikkari keräsi syyskaudella mukaan yli 60 lasta.  

Aikuisvalmennuksen puolella on erityisen hienoa ollut huomata tuttujen kasvojen jatkaneen 
valmennuksessa ja pelaajien hieno kehitys motivoi kovasti myös valmentajia.  

Valmennuksessa on sisäkaudella mukana 423 pelaajaa, viisivuotiaista aina aktiivisiin senioreihin. 

 
Kesän tennisleireillä lapset, nuoret ja aikuiset pääsivät nauttimaan hyvästä valmennuksesta Suomen 
parhailla massakentillä. Monipuoliset leirit tarjosivat paljon iloa ja yhdessäoloa kaikille osallistujille. Kesällä 
leiriläisiä olikin ennätyksellisesti yli 400. 



 

Kasvanut toiminta on antanut mahdollisuuden seuralle hankkia uusia, hyviä valmentajia. Seurassamme 
onkin viikoittain töissä jo 15 valmentajaa. Iso valmennustiimi on hitsautunut yhteen yhteisten 
valmentajapalavereiden ja yhteisten tapahtumien avulla. Valmennuslinjauksen ja kausiohjelmien avulla 
valmennuksen tavoitteet ja laatu on saatu pidettyä hyvinä. Tulevaisuudessa panostamme entistä enemmän 
valmentajiemme osaamisen kehittämiseen, jotta toimintamme laatu pysyy toiminnan kasvun vauhdissa. 
Vuoden aikana useat valmentajamme ovat kouluttautuneet Tennisliiton tasokoulutuksissa ja valmennuksen 
ammattitutkinnoilla. 

 

 

                                                                                             

 

 

Aktiivisesti tennistä harrastavien lasten ja nuorten ja 
kilpajunioreiden määrä on kasvanut entisestään jo yli 
40 pelaajaan, jotka harjoittelevat vähintään kolme 
kertaa viikossa. Tämän ryhmän kilpailemista haastava 
kausi pääsi sotkemaan, mutta onneksi kisoja varmasti 
riittää kaikille tulevaisuudessa. Kilpailuissa tuli 
hienosti menestystä ja vuoden aikana kertyi 
seuramme pelaajille useita sarjavoittoja eri luokissa. 
Menestystä tärkeämpää on kuitenkin huomata, 
kuinka monille pelaajille on syttynyt kipinä 
tenniksessä kilpailemiseen. Tämä ryhmä tulee 
jatkossa varmasti kasvamaan entisestä    

Seuran lukuisat tapahtumat ja sisäiset pelipäivät 
olivat erittäin suosittuja ja valitettavasti 
jouduimme usein ilmoittamaan, että tapahtumiin 
ei enää mahdu kaikki halukkaat mukaan. 
Tulevaisuudessa pyrimme lisäämään kapasiteettia 
kysytyimpiin tapahtumiimme ja erityisesti lasten 
ja nuorten pelipäiviin, jotka selkeästi ovat 
kiinnostavia ja motivoivia tapahtumia pelaajille.    

 



 

Mielestäni seuran toiminta on mennyt eteenpäin koko ajan, olosuhteet ovat hyvät ja omat tapahtumat 
kokoavat jäsenistöä yhteen. Seurassa on palkattua henkilöstöä kehittämässä ja viemässä toimintaa 
eteenpäin.  

Uusi aluevaltaus kesällä oli padel-valmennustoiminnan aloittaminen. Tämä laji on lyönyt itsensä läpi 
Suomessa ja nyt myös Laajasalossa. 

 

Mitä sitten vuonna 2021? Suurin odotusarvo on nyt eteenpäin nytkähtäneelle hallilaajennuksella. Tämä 
lisäkapasiteetti antaa meille mahdollisuuden lisätä toimintaamme merkittävästi jo toivottavasti syksyllä 
2021.  
 

 

 

 

Hyvää Joulua ja vielä parempia tennispelejä kaikille vuonna 2021 toivottaen, 

 

Jukka Kervinen 

puheenjohtaja 

Sata-Tennis Ry 

 

 

Olen erittäin mielissäni ja ylpeä siitä, miten valmennustoiminta 
on kehittynyt vuoden aikana 3 ammattitaitoisen päätoimisen 
valmentajan johdolla. Olemme jo merkittävä työnantaja 
tennisseurana, joka työllistää merkittävän määrän 
tuntivalmentajia. Valmennuksemme on laadukasta ja pyrimme 
kouluttamaan kaikkia valmentajia tasapuolisesti heidän oman 
kiinnostuksensa ja innostuksensa mukaan. Olosuhteethan meillä 
jo on hyvässä kunnossa, vaikka kenttäkapasiteetti rajoittaa 
kasvua tällä hetkellä.  

 

Miesten Teho Sport -liigajoukkue Harri 
Heliövaaran johdolla on tarjonnut 
hienoa tennisviihdettä seuramme 
jäsenille. Joukkue taistelee 
jälleen tosissaan pääsystä kevään 
mitalipeleihin. 

Olemme myös suunnitelleet 40-vuotisjuhlavuodelle paljon tapahtumia, 
joista löytyy tapahtumia meille kaikille. Informoimme näistä erikseen ja 
kotisivuille avautuu Sata 40 vuotta –sivu.  Yksi iso juhlavuoden 
ponnistus on Satan historiikin kirjoittaminen. Tähän tarvitsemme 
teidän jäsenten apua. Toivomme, että lähettäisitte muistoja ja kuvia 
Satan eri aikakausilta viestinta@sata-tennis.fi 

 

mailto:viestinta@sata-tennis.fi


 


