
PORIN ISOMÄEN 
ULKOTENNISKENTÄT JA PVS

Porin Verkkopalloseura ry



TULE MUKAAN.

• Porin Verkkopalloseura etsii yrityksiä mukaan
toimintaansa yhteistyökumppaneiksi ja turvaamaan
tenniksen laadukasta toimintaa Porissa.

• Tarjoamme näkyvyyttä Isomäen
ulkotenniskentillä, omia tennistunteja tai kursseja. 
Pystymme toteuttamaan laajempiakin
kokonaisuuksia. Rakennamme mielellämme juuri
Teille sopivan paketin.

• Tässä esitteessä muutamia mahdollisuuksia
yhteistyöhön ja hieman seuran toiminnasta, sekä
hallinnoimistamme ulkotenniskentistä.



Porin Isomäen
ulkotenniskentät:

• Porin Isomäen ulkotenniskentät sijaitsee keskeisellä
paikalla maauimalan vieressä, josta kaikki Porin metsään
liikkumaan lähtevät ihmiset myös kulkevat.

• Porin Verkkopalloseura hallinnoi Isomäen
ulkotenniskenttiä (kolme massakenttää ja kaksi plexikenttää). 
Käyttäjiä kentillä on useita satoja kesän aikana ja kentillä
järjestetään 1-4 kansallista kilpailua joka kesä, sekä paljon
muita tapahtumia. Porin Verkkopalloseuran pelaajat
harjoittelevat kentillä läpi kesän ja pelaa myös
sarjatennisottelunsa siellä.

• Kentillä järjestetään myös kesäleirejä, kursseja, klinikoita
jne. ja koululaiset käyvät joka kevät tutustumassa lajiin
kentillä.



MAINOSPAIKKA 1.

• Kentänpäätymainos massakentälle. 

(10m x 2m, oma kentänpääty)

• Taustaväri tumma vihreä, logo keskelle noin 1m x 2m.

• Valmistuskulu 250€ sisältyy hintaan. (halutessaan voi 
itse valmistaa)

• Hinta 1000€/vuosi.

• Kahden vuoden sopimus, laskutus kerran vuodessa.

• Mainokseen sisältyy myös:

• Pääyhteistyökumppani logo seuran nettisivuille. 
(www.pvs.fi)

• 1h/vko vakiovuoro yritykselle ulkotenniskentille 
(massa tai plexikentälle).

• Mainostila seuran uutiskirjeeseen.



MAINOSPAIKKA 2.

• Kentänsivumainos. 

(2m x 1m, kentän väliaidassa)

• Taustaväri tumma vihreä, logo keskelle 
valkoisella.

• Valmistuskulu 100€ sisältyy hintaan. 
(halutessaan voi itse valmistaa)

• Hinta 300€/vuosi.

• Kahden vuoden sopimus, laskutus kerran 
vuodessa.



YRITYKSELLESI OMA 
TENNISPÄIVÄ TAI VUORO?

• Rakennamme mielellämme yrityksellenne, 
myös oman tennispäivän (kilpailun, 
kurssin) tai muodostamme vaikka oman 
viikoittaisen ryhmävuoron.

• Ota yhteyttä ja suunnitellaan juuri Teidän 
ryhmälle sopiva päivä tai tunti!

Toiminnanjohtaja
Juuso Saarinen
Puh. 044-0557570
juuso.saarinen@pvs.fi



Seura

• Seuramme on perustettu vuonna 1940. Herralahden tiilimurskakentältä 

alkunsa saanut toiminta on kasvanut Isomäen tenniskeskukseksi, joka 

nykyään käsittää viisi ulkokenttää.

Pieni lajiseura on vakiinnuttanut asemansa Porin urheiluseurojen 

kentässä ja on läpi vuosikymmenten ylläpitänyt toimintaa, joka lajin 

harrastajille on antanut paljon niin liikunnallista iloa kuin myös hyviä 

ihmissuhteita.

Tyypillistä seuramme toiminnalle on ollut hyvä yhteishenki, huumori ja 

menestyksekäs junioritoiminta.

Seura haluaakin toivottaa kaikki tenniksestä ja liikunnasta kiinnostuneet 

lämpimästi mukaan toimintaamme!

• Aktiiviset jäsenet: 166 (juniori 51, aikuinen 113)

• Uutiskirje 1-2 kertaa/kk tavoittaa 552 sähköpostiin.

• Valmennuksissa viikoittain 92 pelaajaa.



Yhteystiedot

• Internet: www.pvs.fi

• Some: @pvstennis

• Sähköposti: info@pvs.fi

www.pvs.fi - @pvstennis

Toiminnanjohtaja
Juuso Saarinen
Puh. 044-0557570
juuso.saarinen@pvs.fi


