
HYVÄÄ TENNISKESÄÄ 90-VUOTIAAN 
KARIHAARAN VERKKOPALLOSEURAN JÄSEN!  

 

 
 

KVS JUHLII, RAKENTAA JA PELAA 
Karihaaran Verkkopalloseura täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Ruutinpuiston kenttien 
uusiminen on KVS:n historian suurin urakka ja kaikkien jäsenten talkoopanosta tarvi-
taan. Jokaiselle riittää jos jonkinlaista touhua.  Mainospaikkojen myynti ja kaikenlais-
ten sponsoreiden hankkiminen on ensiarvoisen tärkeää. Ota yhteydessä johtokunnan 

jäseniin, jos Sinulla on jo sponsori tai muu hanketta tukeva taho tiedossasi.  
Karihaaran kentillä on uusi massapinnoite. Muistathan aina pelin jälkeen huolehtia mas-
sakentän kunnostuksesta. Paikkaa ja tasoita kuopat ja harjaa kenttä. Kastele kenttä 

tarvittaessa. Meillä on Suomen parhaimpiin kuuluvat kentät käytössämme. Pidetään yh-
dessä huoli siitä, että näin on jatkossakin.  

 
Jäsenmaksut 

Ohessa on jäsenmaksutilisiirto vuodelle 2019.  Muistathan, että pelaaminen on ilmaista 
– ainoastaan varaaminen maksaa. Muilla kuin seuran jäsenillä ei ole oikeutta pelata ken-

tillä, ellei mukana ole seuran jäsen.  

 
Uudet avaimet 

Jäsenmaksun maksettuasi saat Karihaaran kenttien uuden avaimen. Vanhat avaimet 
eivät enää 16.6.2019 jälkeen kelpaa kentälle. Uuden avaimen saat kuittausta vas-

taan PR-Sisustus Oy:stä osoitteesta Keskuspuistokatu 15-17, Kemi.  

 
Kentän varaaminen 

Karihaaran massakentillä pelaaminen on jäsenmaksunsa maksaneille seuran jäsenille 
ilmaista, ainoastaan varaaminen maksaa. Jos haluat varmistaa pelaamaan pääsyn, niin 
voit varata kentän etukäteen. Varausmaksu on arkisin ja viikonloppuisin sama eli viisi 

(5) euroa / tunti. Jos pelaat jonkun seuraan kuulumattoman kanssa, niin merkitse tämä 



varauskirjaan. Vieraspalaajamaksu on viisi (5) euroa. Kenttien varaamisessa on tarkoi-
tus siirtyä kesällä nettiaikaan. Seuraa seuran nettisivuja tästä.  

 
Kesän kisat ja muut tapahtumat 

KVS:n tenniskilpailut ja samalla seuran 90-vuotisjuhlakisat pelataan 2.8. – 4.8.2019. 
Bodenin seuraottelu on tarkoitus pelata Karihaarassa 24.8. – 25.8.2019. Myös tennis-
kurssit on tarkoitus järjestää. Tarkempaa infoa jatkossa seuran nettisivuilla. 

 
Yhteystiedot 

Johtokunnan yhteystiedot ovat seuraavat 
Mikko Henriksson (pj) 0400 695543 mikael.henriksson@hehe.fi 
Mika Timonen (siht) 040 554 9193 mika.timonen@edukemi.fi 
Juha Siekkinen  (vpj) 040 768 4000 juha.siekkinen@pp4.inet.fi 
Pekka Nikula (rahuri) 040 5473501 pekkaniku@gmail.com 
Teemu Halttunen 040 7000 779 teemu.halttunen@outlook.com 
Pentti Miettinen 040 5074 782 penttim@gmail.com 
Matti Päkkilä 040 502 8238 pakkilamatti1@gmail.com 
Tomi Seppä  040 717 6011 tomi.seppa@metsagroup.com 
 
Kenttämestari ja edustusjoukkueen kapteeni 
Jarmo Mäkipörhölä 045 3200 933 jarmo.makiporhola@pp.inet.fi 
Apulaiskenttämestari   
Juha Kaleva 040 512 9229 juha.kaleva@lpshp.fi 
Juniorivalmennuspäällikkö  
Aki Hentilä  040 127 9844  aki.hentila@lappia.fi 
Varainhankintapäällikkö  
Pentti Rautio 0400 690 488 pyyra@co.inet.fi 
Huoltopäällikkö 
Seija Viide  040 539 2503 seija.viide@gmail.com 
 

Ilmoita omat yhteystietosi 
Helpotat yhteydenpitoa, jos ilmoitat oman sähköpostiosoitteesi seuran sähköpostiin 

kvstennis@gmail.com. Teethän näin! Muista myös ilmoittaa muutokset osoitetiedoissa. 
Ilmoittamalla kännykkänumerosi saat myös tekstiviesteinä ja WhatsApp-viesteinä tie-

dot ajankohtaisista seuramme tennistapahtumista. 
 

Ota muutoinkin reilusti yhteyttä kaikissa tennikseen liittyvissä asioissa. 

J Hyvää Pallon Lentoa ja AURINKOA kesään  
toivottaa KVS! J 


