
  
 

LAMMIN TENNISSEURA RY.  
 

JÄSENKIRJE 1/2022 
 
 
 

 
 
Kauden uudet asiat kursivoitu. 
 
 
MAKSUT 
 
Jäsenmaksu aikuiset   10 € 
Jäsenmaksu juniorit   5 € 
Kausikortti aikuiset   42 € 
Kausikortti juniorit   17 € 
Kenttämaksu aikuiset   5 €/tunti 
Kenttämaksu juniorit   2 €/tunti 
Kenttämaksu ei-jäsen   10 €/tunti 
Pallotykki    5 €/ 2 tuntia 
 
Kausikortilla saa pelata neljä tuntia viikossa koko pelikauden ajan. Kausikortti on 
henkilökohtainen ja se kattaa kausikortin haltijan osuuden pelitunnin hinnasta. Lisätunneista 
maksetaan normaali kenttämaksu. 
 
Jäsenmaksut ja kausikortit maksetaan tilille FI10 4712 1020 0763 44 
Ainoastaan kenttämaksun ja pallotykin maksun voi maksaa grillille, Evontie 1 (kirkon vieressä) 
puh 040 1694 469 
Jäsenmaksun yhteydessä ilmoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi jäsenluetteloa varten. 
 
KENTTIEN KÄYTTÖ 
 
Pelaajat voivat varata Konnarin hiekkatekonurmikenttiä. Kenttävuorot varataan grilliltä puhelin 
040 1694 469. Kenttien avain noudetaan vuoron alkaessa grilliltä ja samalla suoritetaan 
kenttämaksu. Vuoron päätyttyä avain palautetaan välittömästi.  
 
Lentopallokentän ohessa olevaa lyöntiseinää voi käyttää maksutta. 
 
Grilliltä saa lainattua ilmaiseksi mailoja ja palloja. 
 
 



Grilli on avoinna ma-la klo 10–22 ja su klo 12–22. Jos haluaa aloittaa pelaamisen aikaisemmin, 
niin varauksen voi tehdä myös ennen grillin avaamista. Tällöin avain on haettava edeltävän 
päivän illalla ja palautettava tavalliseen tapaan vuoron jälkeen avoinna olevalle grillille. 
 
KENTÄN HOITO 
 
Hiekkatekonurmikentät harjataan ennen käyttövuoron loppumista. Kentillä noudatetaan 
siisteyttä ja varauksia tehtäessä hyviä käytöstapoja. 
 
VALMENNUS 
 
Tennisseuran jäsenkurssi: 
 
Tennisseuran jäsenkurssi järjestetään kesäkuussa. Valmennukset pidetään laadukkaasti 4 
hengen tasoryhmissä. Voit osallistua yksin tai yhdessä kavereiden kanssa. Ryhmäläiset saavat 
itse päättää mitä asioita harjoitellaan tuntien aikana. Kurssille osallistuminen tulee olemaan 
edullista. 
 
Kurssille voi osallistua halutessaan pienemmässä ryhmässä, jolloin pienryhmässä on vain 1–3 
jäsentä. Tällöin hinta on hieman korkeampi. 
 
Lähtökohtaisesti kurssilla on opetusta kahtena päivänä kaksi tuntia kerrallaan eli yhteensä neljä 
tuntia. Kurssille osallistuvat saavat kuitenkin osallistua vähemmälle määrälle opetusta tai 
ylimääräisille tunneille, jos niillä on tilaa. 
 
Hintaan sisältyy valmentajan palvelut, kenttämaksut, harjoituspallot ja tarvittaessa lainamaila. 
Kurssille osallistuakseen tarvitsee olla Lammin Tennisseuran jäsen. 
 
Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin. Järjestetään, mikäli osallistujia on tarpeeksi. 
 
Alakoulun tenniskurssi: 
 
Lammin Tennisseura tarjoaa mahdollisuuden tenniksen harrastamiseen alakoululaisille 
suunnatussa tenniskouluryhmässä. Tenniskouluissa opetellaan tenniksen perustaitoja erilaisten 
leikkien ja pelien avulla koulun jälkeen. Samalla on myös tarkoitus nauttia liikunnan riemusta ja 
löytää uusia kavereita.  
Alakoulun tenniskurssi sopii kaikille tenniksestä kiinnostuneille ja toimii hyvin myös tukilajina 
toiselle harrastukselle. 
 
Alakoulun tenniskurssi alkaa elokuussa. Kurssi on tarkoitettu varsinkin luokille 3–6. Kurssin 
tarkoituksena on saada lapsille kivaa urheilullista tekemistä koulun jälkeen samalla oppien 
tenniksen perustaitoja. 
 
Kurssi järjestetään kerran viikossa neljän viikon ajan. Kurssin hinta on 10 € per opiskelija. Samalla 
maksulla voi liittyä halutessaan Lammin tennisseuran jäseneksi ilman muita kuluja. 
 
Jos lapsi on jo valmiiksi tennisseuran jäsen, tällöin hinta on 5 €. 



Hintaan sisältyy ohjaajan palvelut, kenttämaksut, harjoituspallot ja lainamaila. 
 
Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin. Järjestetään, mikäli osallistujia on tarpeeksi. 
 
KILPAILUT 
 
Lammin Tennisseuran mestaruuskisat 
 
Muutaman vuoden tauon jälkeen Lammin Tennisseuran mestaruuskisat tekevät paluun. Kyseessä 
ovat rennot tenniskisat, joihin voi osallistua matalalla kynnyksellä. Kisat järjestetään elokuussa. 
 
Osallistuminen on ilmaista. Osallistuakseen tarvitsee olla Lammin Tennisseuran jäsen. Sarjat ovat 
miesten ja naisten kaksinpeli sekä nelinpeli. 
 
Kilpailukutsu ilmoitetaan Keski-Hämeen seurapalstalla ja seuran omissa tiedotuskanavissa. 
 
Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin. Järjestetään, mikäli osallistujia on tarpeeksi. 
 
PALLOTYKKI 
 
Pallotykki sijaitsee uudessa sijainnissa kaudesta 2022, jotta jäsenet voivat vuokrata sitä 
helpommin. 
 
Seuran täysi-ikäiset voivat vuokrata pallotykkiä. Varaukset tehdään grillille, josta saa avaimen 
pallotykkiä varten. Pallotykki sijaitsee tenniskenttien vieressä olevassa rakennuksessa, josta sen 
saa noudettua ja palautettua kätevästi. 
 
Seuran nettisivulta löytyy pallotykin käyttöohje. Pallotykkiä ei jätetä lataukseen vuoron jälkeen. 
 
ILMOITUSASIAT 
 
Tennisseuran pelikaverin hakupalvelu 
 
Haluaisitko pelata tennistä, mutta sinulla ei ole kaveria, jonka kanssa käydä pelaamassa? Tai 
haluaisit löytää monipuolisesti uusia haastajia? 
Ei hätää – tähän auttaa Tennisliiton TennisHub-palvelu, jonne voit tehdä profiilin ja etsiä sopivan 
haastajan läheltä kotiasi. Lammin Tennisseura suosittelee profiilin luomista palveluun. 
 
https://www.tennishub.fi/ 
 
Jos et löytänyt palvelusta pelikaveria, niin voit ottaa yhteyttä tennisseuraamme, jolloin voimme 
auttaa löytämään sinulle tennisseuraa. 
 
Muuta 
 

https://www.tennishub.fi/


Seuran ilmoituksia löydät kotisivultamme osoitteesta www.lammintennisseura.com sekä 
Konnarin kentän ilmoitustaululta ja Keski-Hämeen seuratoimintapalstalta. Löydät meidät myös 
Facebookista. Tennisseuran nettisivut ovat päivittyneet alkavaksi kaudeksi. 
 
Lammin Tennisseuran johtokunta toivottaa iloista tenniskesää! 
 
YHTEYSTIEDOT 
 
Email: latsposti@gmail.com 
Kotisivut: www.lammintennisseura.com 
Facebook: https://www.facebook.com/lammintennisseura 
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