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1. Seura- ja nuorisotoiminta
Vuoden 2011 aikana Tennisliitto tukee seurojen ydintoimintaa kolmen uuden hankkeen kautta,
jotka ovat lasten tenniskoulumallin kehittäminen, pienten ja keskisuurten seurojen kouluttaminen
sekä ammattimaisesti toimivien seurojen yhteistyöfoorumi.
Kaikille seuroille tarjotaan mahdollisuutta hyödyntää yhteistä lasten tenniskoulumallia, joka
alkuvuoden aikana kehitetään. Malli antaa tuntikohtaiset ohjeet harjoittelulle alle 12-vuotiaille
lapsille ja sitä kautta voidaan varmistaa harjoittelun laatua seuroissa. Tenniskoulua tullaan
esittelemään keväällä valmentajien jatkokoulutuksessa sekä seurakohtaisesti järjestetään koulutus
valmentajille, jotka lähtevät toimintaa ohjaamaan. Tavoitteena on että Tennisliiton luoma lasten
tenniskoulumalli on käytössä syksyllä 2011 vähintään 10 seurassa.
Pienten ja keskisuurten seurojen kehitysohjelman tavoitteena on tuoda valmiita työkaluja
seurojen perustoimintaan: jäsenhankintaan, lajiesittelyyn, valmennustoiminnan aloittamiseen ja
organisoimiseen, kilpailuiden järjestämiseen sekä seuran yleiseen hallintoon. Tavoitteena on että
ohjelmassa on vähintään 5 seuraa mukana.
Ammattimaisesti toimivat seurat kootaan kahdesti vuodessa yhteen. Tapaamisilla tavoitellaan
avointa ja rakentavaa toimintakulttuuria, seuroista lähteviä kehitysehdotuksia sekä toimintatapoja
Tennisliiton strategian mukaisten toimintojen kehittämiseksi.
Nuorisotoiminta muodostuu alle 10-vuotiaiden leiritoiminnasta, Alue Cupista sekä Nuori Suomi
Sinettiseuratoiminnasta. Tennisliitto ohjaa nuorisotoimintaa ja nuorisoleirit toteutetaan paikallisen
valmentajan johdolla. Alle 10-vuotiaiden leirejä toteutetaan yhteensä 30 toimintavuoden aikana.
Alue Cup on aluejoukkueiden yhteinen tapahtuma, johon jokainen Tennisliiton alue osallistuu
neljällä joukkueella. Osallistujia on lähes sata ja otteluita pelataan lähes 200.
Tennisliitto auditoi Nuori Suomi Sinettiseurat toimintavuoden aikana ja varmistaa seurojen
nuorisotoiminnan laatua auditoinnin avulla. Sinettiseuratoimintaa markkinoidaan ja lajille
tavoitellaan muutamaa uutta Sinettiseuraa vuosittain.

2. Valmentajakoulutus
Valmentajakoulutukset järjestetään yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa,
koulutuspäällikkönä toimii Pekka Kainulainen. Hänen toimintaansa ohjaa ja linjaa Tennisliiton
hallinnoima koulutuksen ohjausryhmä. Alueilla työskentelevät 11 aluekouluttajaa toteuttavat
Tason 1 ohjaajakoulutukset. Heidän esimiehenään ja kouluttajanaan toimii koulutuspäällikkö.
Valmentajakoulutustasot 2-4 järjestetään valtakunnallisesti Liikuntakeskus Pajulahdessa.
Kouluttajina toimivat koulutuspäällikön lisäksi eri osa-alueiden (tekninen, taktinen, fyysinen ja
henkinen valmennus) erikoisosaajat.
Koulutuspäällikkö päivittää valmentaja- ja ohjaajakoulutusten sisältöjä ja materiaaleja jatkuvasti
kansainvälisistä koulutuksista ja viimeisimmistä tutkimustuloksista saadun tietämyksen

perusteella. Valmennustietämystä avataan Tennisliiton jäsenille erilaisissa foorumeissa ja entistä
toimivammilla koulutussivustoilla ja tiedotuksella (mm. newsletter).
Valmentajia ja ohjaajia koulutetaan ja heidän osaamistaan päivitetään lisäksi neljässä
jatkokoulutusseminaarissa. Keväällä järjestettävän seminaarin aiheena on aikuisvalmennus ja se
on suunnattu seurojen aikuisvalmentajille ja valmennuspäälliköille. Syksyisessä kansainvälisessä
seminaarissa kilpa- ja huippuvalmentajia koulutetaan taktisessa valmennuksessa. Viikonloppuisin
järjestettävät seminaarit toteutetaan Pajulahdessa.
Kansainvälisten ja kansallisten arvoturnausten yhteydessä järjestettävissä
jatkokoulutustilaisuuksissa tavoitellaan suurempaa kuulijakuntaa. Aiheet valitaan sellaisiksi, että
ne koskettavat pelaajia, valmentajia, vanhempia ja seurakehittäjiä. Kouluttajiksi rekrytoidaan
kansainvälisesti arvostettuja asiantuntijoita. Jatkokoulutusten avulla vahvistetaan strategisesti
tärkeää auktorisoitujen valmentajien ja ohjaajien määrän lisäämistä. Auktorisointirekisteriin
tavoitellaan vuoden 2011 loppuun mennessä 100 valmentajaa ja 100 ohjaajaa.
Tennisliitto kokoaa toimintavuoden aikana 15-20 kansainvälisen tenniksen parissa työtä tekevien
valmentajien ryhmän. Ryhmän toiminnan tavoitteena on jakaa tietoa keskenään yhteisissä
tapaamisissa, joita järjestetään 2-3 vuoden aikana. Lisäksi osaa ryhmän valmentajista
jatkokoulutetaan kansainvälisissä tapahtumissa ja koulutuksesta saatua tietoa jaetaan ryhmän
sisällä.

3. Kilpailutoiminta
Kansallinen kilpailutoiminta
Kansallisen kilpailutoiminnan rungon muodostavat liiton kalenteriin hyväksytyt kilpailut sekä
sarjatennis. Merkittävimmät kilpailutapahtumat ovat nuorilla Junior Grand Prix, SM-kilpailut,
koululaistennis ja aikuisilla SM-kilpailut, SM-liigat ja Finnish Tennis Tour-osakilpailut. Kilpailuita
järjestävien seurojen kanssa solmitaan 2-3 vuoden järjestelysopimukset.
Lasten kilpailutoiminnan kehittämiseksi ÄSSÄän luodaan oma kilpailukalenteri, josta erikseen
löytyvät 7-9-vuotiaiden mini- ja miditenniskilpailut. Mini- ja miditenniskilpailuille tehdään
ohjeistus, jonka mukaan kilpailut tulisi järjestää. Syksyn 2011 aikana järjestetään Suomessa
kymmenen erillistä mini- ja miditenniskilpailutapahtumaa. Mini- ja miditenniskilpailu-tapahtumien
viestimiseen ja välineiden saatavuuden helppouteen kiinnitetään huomiota.
Alle 12-vuotiaiden rankingin mielekkyyttä tullaan tarkistamaan kilpailutoimikunnassa yhteistyössä
valmentajien kanssa. ÄSSÄ -tulospalvelujärjestelmään lisätään K-jäsenyyden maksaminen
sähköisesti. Lisäksi ÄSSÄn kehitystyötä kokonaisvaltaiseksi kilpailujen hallintaohjelmaksi jatketaan.
K-jäsenten määrä tulee olemaan toimintavuonna yli 4000 jäsentä. Kansallisten kilpailujen
hakeminen tapahtuu sähköisesti kahdesti kalenterivuoden aikana.
Suomen Tennistuomarit r.y:n kanssa yhteistoimintaa jatketaan. Tavoitteena on kouluttaa
kansallisen tason tuomareita SM-liigatason sarjaotteluihin ja Finnish Tour-kilpailuihin sekä
kasvattaa tuomaritoimintaa kansallisissa huippukilpailuissa. Kilpailusäännöt ja kilpailukäsikirja
päivitetään toimintavuoden aikana ja ne tuodaan sähköisinä materiaaleina Tennisliiton

verkkosivuille kaikkien nähtäville. Käsikirjaan kootaan kaikki kansallista kilpailutoimintaa koskevat
säännöt.
Liitto järjestää 1-2 kilpailujohtajakoulutusta sekä jatkokoulutustilaisuuden nykyisille
kilpailunjohtajille. Jatkokoulutuksessa käydään läpi sääntöuudistuksia ja keskustellaan
mahdollisista kehitystarpeista kansallisen kilpailutoiminnan osalta. Kansallisen kilpailukalenterin
suunnittelussa huomioidaan kansainvälisten ammattilaiskilpailujen lisääntyminen Suomessa.

Kansainvälinen kilpailutoiminta
Suomessa järjestetään ATP Challenger-turnaukset heinä-elokuussa Tampereella ja marraskuussa
Helsingissä. Tennisliitto tavoittelee alimman tason Futures –kilpailuiden määrän lisäämistä
toimintavuoden aikana yhdestä tapahtumasta kolmeen tapahtumaan.
Naisten 10 000$ ITF-turnaukset järjestetään edellisvuosien tapaan Tampereella ja Savitaipaleella
sekä 25.000$ ITF-turnaus Talissa, Helsingissä. Lisäksi tavoitellaan ainakin yhtä uutta 10 000 $
tapahtumaa naisille.
Alle 18-vuotiaiden ITF-pistekilpailuja on neljä, helmikuussa Oulussa, heinäkuussa Pajulahdessa,
lokakuussa Vierumäellä ja marraskuussa Tampereella sekä kolme Tennis Europe Junior Circuitin
alle 14- ja 16-vuotiaiden kilpailua Oulussa, Helsingissä ja Pajulahdessa, lisäksi Pajulahti järjestää
yhden ylimääräisen alle 14-vuotiaiden kilpailun

4. Huippu-urheilu
Aikuisten huippu-urheilu
Naisten maajoukkuetoiminnan painopisteitä ovat nuoren pelaajasukupolven kasvattaminen ja
motivointi, maajoukkuetoiminnan laajentaminen ja naistenniksen kehittäminen. Naisten Fed Cupmaajoukkueen tavoitteena on säilyttää paikka Eurooppa-Afrikan II ryhmässä. Joukkue leireilee
viikon ennen Fed Cup –tapahtumaa valmistautuen yhdessä tuleviin otteluihin. Lisäksi naisryhmä
osallistuu yhdessä valmistautuen Suomessa pelattaviin naisten 10.000$ ITF-kilpailuihin. Osana
naistenniksen kehittämistä Tennisliitto tavoittelee naisten alimman tason kilpailuiden määrän
kasvattamista 1-2 kilpailulla toimintavuoden aikana, mikä tukee myös aikuisten huippu-urheilun
kehittämistä.
Miesten Davis Cup -maajoukkueen tavoitteena on nousu Davis Cupin maailmanlohkoon. Suomi
kohtaa Slovenia I ryhmän ensimmäisellä kierroksella 4.-6.3. vieraskentällä. Mahdollinen toinen
kierros pelattaisiin kotona joko Italiaa vastaan 8.-10.7. tai häviäjää vastaan ottelusta Israel-Puola
16.-18.9. Maailmanlohkon karsintojen pelipäivät ovat myös 16.-18.9. Maailmanlohkoon nousuun
tarvitaan kolmea voittoa. Miesten maajoukkueen pelaajat valmistautuvat DC–otteluihin
yhteisleireillä. Tennisliitto tavoittelee miesten alimman tason kilpailuiden määrän kasvattamista 12 kilpailulla toimintavuoden aikana, mikä tukee myös aikuisten huippu-urheilun kehittämistä.

Nuorten huippu-urheilu
Toiminnan tarkoituksena on varmistaa lahjakkaiden nuorten määrällisesti riittävä ja laadukas
harjoittelu sekä mahdollistaa kansainvälinen kilpaileminen. Toiminnan painopisteitä ovat
kansainvälisyys ja nuorten pelaajien mukaan ottaminen aikaisessa vaiheessa.
Nuorten toiminta jakautuu viiteen eri toimintoon: valtakunnallinen valmennuskeskustoiminta,
edustustehtävät, kansainvälinen kilpaileminen, talenttiryhmätoiminta ja lahjakkuuksien
yksilöllinen tukeminen. Liiton vuoteen 2013 ulottuvan strategian mukaisesti huipputennikseen
rakennetaan pitkäjänteinen valmennusjärjestelmä, jossa liitolla on valtakunnallinen
valmennuskeskus sekä tukimuotoja huippuyksilöiden harjoittelun tukemiseksi.
Valtakunnallinen valmennuskeskus tarjoaa nuorille mahdollisuuden Pajulahtiryhmän kautta
yhdistää laadukas harjoittelu ja opiskelu Liikuntakeskus Pajulahdessa. Ryhmän toiminnasta
vastaavat Pekka Kainulainen ja Erik Hakkarainen. Tennisliitto tukee toimintaa yhdessä Suomen
Olympiakomitean ja Liikuntakeskus Pajulahden kanssa.
Vuoden 2011 aikana Tennisliitto selvittää vaihtoehtoja yhteistyöhön kansainvälisen
tennisakatemian kanssa, jonka kanssa Talenttiryhmän pelaajia kehitetään leiri- ja kilpailutoiminnan
ympärille muodostuvan yhteistyön kautta. Talenttiryhmän leirien määrää lisätään ja toimintaa
viedään paremmin valmentaja-pelaajaparia tukevaksi. Tennisliitto seuraa pelaajien kehittymistä
kansallisten arvokilpailuiden perusteella (SM-, JGP- ja koululaisten mestaruuskilpailut) sekä alle 14vuotiaiden osalta myös TE 14-sarjan tulosten perusteella ja harjoittelun kehittymistä sähköisen
harjoituspäiväkirjan avulla.
Lahjakkuuksien yksilöllisen tukiohjelman tavoitteena on tukea lahjakkuuksien harjoittelemista ja
kansainvälistä kilpailemista taloudellisesti ja toiminnallisesti sekä tiivistää yhteistyötä heidän
harjoittelun ja kansainvälisen kilpailemisen tukemisesta seurojen, vanhempien, valmentajien ja
pelaajien osalta. Samalla kohdistetaan taloudellista entistä tarkemmin huippulahjakkuuksiin.
Päätökset pelaajavalinnoista tehdään puolen vuoden välein, ryhmään voi nousta uusia pelaajia ja
siitä voi pudota pelaajia pois.
Valintakriteereinä ryhmään pidetään pelaajan kansainvälisiä näyttöjä sekä toimikunnan näkemystä
pelaajan tulevaisuudesta, ryhmässä olevien pelaajien tulee osoittaa mahdollisuuksia olla
tulevaisuudessa ammattilaispelaaja (TOP 300 WTA/ATP).
Kansainvälisen kilpailemisen osalta osallistutaan TE 12, TE 14 ja lähialueiden ITF –kilpailuihin
valmentajajohtoisesti. Korkeimpien kategorioitten ITF-kilpailuihin pyritään saamaan myös
valmentaja lähtemään mukaan auttamaan pelaajia. Tennisliitto jatkaa suurimpien seurojen kanssa
luotua yhteistyömallia ja pyrkii kehittämään sitä, jonka avulla voidaan varmistaa pelaajien
mahdollisuus osallistua kilpailuihin niin, että valmentaja on seuraamassa otteluita ja
varmistamassa että kilpailumatka saadaan optimaalisesti hyödynnetyksi.
Edustustehtävissä ollaan mukana PM-kilpailussa, Junior Baltic Meetingissä, ja henkilökohtaisissa
EM-kilpailuissa. Joukkueiden EM-kilpailuihin lähetetään joukkueet alle 12-vuotiaissa, muissa
ikäluokissa joukkue lähetetään ainoastaan, jos joukkueella nähdään olevan
menestymismahdollisuuksia.

10-12-vuotiaiden kanssa pelataan lisäksi ystävyysmaaottelu syksyllä Viroa vastaan ja keväälle
järjestetään maaottelu Ruotsia vastaan 10-13-vuotiaille.
Alustava kilpailusuunnitelma ikäryhmittäin:
Kansainväliset kilpailut
- 12-vuotiaat kuudessa TE-kilpailussa
- 14-vuotiaat kymmenessä TE-kilpailussa
- Nuorten maajoukkueryhmä 10-15 ITF kilpailussa
Edustustehtävät
- Junior Baltic Meeting (12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaat)
- PM-kilpailut (13- ja 15-vuotiaat)
- Henkilökohtaiset EM-kilpailut (14-, 16- ja 18-vuotiaat)
- Nations Cup (12-vuotiaat)
- Ystävyysmaaottelut (10-13-vuotiaat)

Pyörätuolitennistoiminta
Liitto vastaa pyörätuolitenniksen esittelemisestä, koulutuksesta sekä kansallisesta ja
kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Seuravalmentajakoulutuksessa on pyörätuolitenniksen
lajiesittelyosio. Pyörätuolitenniksen SM-kilpailut järjestetään syksyllä. Tennisliitto järjestää
yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa toimintavuoden aikana pyörätuolitenniksen
esittelytilaisuuksia, joissa uusille pelaajille on mahdollisuus tutustua lajiin.
Huippu-urheilun osalta Tennisliitto tukee Paralympiakomitean kanssa Taneli Tenhusen
valmentautumista Lontoon 2012 paralympialaisiin. Tenhusen tavoite on kiertää vuoden 2011
aikana vähintään 15 kansainvälistä turnausta, joista 1-3 kisassa olisi valmentaja mukana. Lisäksi
Tenhunen on mukana SM- ja PM-kisoissa.
Tammikuussa järjestetään ensimmäinen Futures-tason pyörätuolitennisturnaus Suomessa.
Tapahtuma järjestetään Pajulahti Gamesien yhteydessä Pajulahden urheiluopistolla. Tennisliitto
tekee aktiivista yhteistyötä lähimaiden kanssa leirityksen, koulutuksen ja lajin harrastajamäärien
kasvattamisen osalta.

Antidopingtoiminta
Liiton antidopingtyön pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, koulutuksessa ja
valistuksessa. Tennisliitto on mukana Antidopingtoimikunnan Puhtaasti Paras –hankkeessa, jossa
huippu-urheilijoita, lajiliittoja ja nuoria aktiiviurheilijoita kannustetaan puhtaaseen urheiluun.
Jarkko Nieminen toimii esikuvaurheilijana hankkeessa.
Tennisliiton hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain antidopingohjelman, joka julkaistaan
www.tennis.fi –sivuilla. Miesten ja naisten maajoukkuepelaajille sekä kansainvälisiin kilpailuihin
osallistuville pelaajille toimitetaan tietoa antidopingtoiminansta vuosittain.
Valmentajakoulutuksessa asia on esillä laajasti seuravalmentajakoulutuksen yhteydessä.
Tennisliiton valmennustoiminnassa mukana olevien valmentajien työsopimuksiin on sisällytetty
antidopingpykälä.

5. Viestintä
Viestintä on tärkeä tukitoimi liiton toimialoille, seura-, koulutus- juniori- ja kilpailutoiminnalle sekä
huippu-urheilulle. Viestinnän avulla kerrotaan uutisia, kasvatetaan lajitietoa ja ylläpidetään lajin
mainetta laadukkaana elämän mittaisena harrastuksena. Viestinnällä on merkittävä tehtävä viedä
liiton strategisia tavoitteita seuratoimijoiden ja lajin harrastajien tietoisuuteen.
Viestinnän välineitä ovat Tennislehti, liiton omat verkkosivut www.tennis.fi, sähköinen uutiskirje,
sosiaalinen media, mediasuhteet ja sisäinen viestintä.
Tennislehden sisältöä linjaa viestintätoimikunta, sen tuottaa päätoimittaja, liiton
viestintäpäällikkö, avustajineen. Lehti on Suomen tenniksen näyteikkuna, se tukee jäsenten lajin
harrastusta, taustoittaa ja raportoi tapahtumista sekä esittelee liiton palveluja. Tennislehti
ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Nopeaa tiedonvälitystä vaativaa aineistoa julkaistaan liiton
verkkosivuilla ja sähköisessä uutiskirjeessä. Toimintavuonna pyritään varmistamaan myös
viikonlopun uutispäivitys lisätyövoiman avulla.
Verkkosivujen tarjontaa kasvatetaan käyttäjälähtöisiä verkkopalveluja tuottamalla. Sähköisen
markkinoinnin mahdollisuudet ovat ulkoasu-uudistuksen myötä parantuneet. Verkkomainonnasta
saatavilla tuloilla Tennisverkon sisältöä ja palveluja kasvatetaan.
Sähköisen uutiskirjeen tarjontaa kasvatetaan toimintavuoden aikana.
Liitto toimii Facebookissa ja tavoittaa sen kautta nopeasti yhä kasvavan joukon lajia harrastavia ja
siitä kiinnostuneita.
Mediaa palvellaan välittämällä sille suoraan kansallisten merkittävien tapahtumien ja
suomalaispelaajien tuloksia, tarjoamalla sekä taustoittavaa että ennakkomateriaalia ja
järjestämällä pelaajien haastattelutilaisuuksia. Urheilutoimittajille järjestetään myös mahdollisuus
pelaamiseen tärkeimpien kilpailujen yhteydessä.
Liiton 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä liiton viestintää voidaan viedä eteenpäin
tennisdokumentin, -historiikin ja –näyttelyn sekä erilaisten paikallisten ja valtakunnallisten
tapahtuminen kautta. Liiton viestintä tukee jäsenseuroja valmistamalla materiaalia tätä varten.

6. Talous, hallinto ja varainhankinta
Tennisliitto ottaa toimintavuoden aikana käyttöön SLU:n Hyvän hallintotavan mukaisen
toimintatavan. Johtamisjärjestelmä ja toimintaroolit päivitetään vuosittain johtosäännön
hyväksymisellä hallituksessa. Talouden osalta haetaan kasvua korotetulla K-jäsenmaksulla sekä
Tennislehden maksun korotuksella. Molemmat korotukset hyödynnetään suoraan toimintaan: Kjäsenmaksulla kehitetään ÄSSÄ-ohjelmaa entistä paremmaksi ja Tennislehtimaksun korotuksella
saadaan laajennettua lehden sisältöä 40 –sivuiseksi kaikkiin ilmestyviin numeroihin. Taloutta
seurataan kuukausittain ja kuluja karsitaan toiminnoista, jotka eivät tue uutta strategiaa.
Tennisliitto kehittää varainhankintaansa kolmiportaisen järjestelmän mukaiseksi.
Pääyhteistyökumppanuuksia haetaan huippu-urheiluun, lasten ja nuorten toimintaan sekä
kilpailutoiminnan osalle. Team Finland tarjoaa yritysjohdolle mahdollisuuden olla merkittävästi

tukemassa nuorten harjoitus- ja kilpailumahdollisuuksia ja Finnish Tennis Poolin kautta tuetaan
lapsia ja nuoria sekä kansainvälisiä tapahtumia Suomessa. Varainhankintaa voidaan toteuttaa
yhden tai useamman toimijan kanssa.

7. Henkilöstö
Tennisliiton työntekijöille määritellään uuden strategiaa tukevat toimenkuvat ja vastuualueet, joita
kahdesti vuodessa pidettävissä kehityskeskusteluissa päivitetään. Kehityskeskusteluissa seurataan
henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista, työhyvinvointia sekä asetetaan uudet tavoitteet
seuraavalle puolivuotisjaksolle. Tennisliiton toimisto pitää viikkopalavereita säännöllisesti ja koko
henkilökunta kokoontuu kolmesti vuodessa päivittämään ja suunnittelemaan toimintaa.
Työntekijöitä koulutetaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti ja työntekijöiden osaamista ja
sen kehittymistä seurataan vuosittain toteutettavalla 360 –arvioinnilla. Työntekijöiden työaikaa
seurataan ja samalla huolehditaan työssä jaksamisesta.
Tennisliiton toimitilojen käyttöä tehostetaan ja uudistetaan. Toimitilat uudistetaan nykyaikaisiksi
ja pitkällä aikavälillä tavoitellaan muunneltavissa olevaa tilaa sekä mobiileja laiteratkaisuita kaikille
työntekijöille. Kokoustyöskentelyssä pyritään välttämään turhaa matkustamista ja sähköisiä
ratkaisuita pyritään hyödyntämään entistä paremmin.

8. Sähköiset palvelut
Tennisliitto aloittaa toimintavuoden aikana ÄSSÄ –tulospalveluohjelman kehittämisen kohti
kilpailunhallintaohjelmaa. Sähköisten palveluiden kehittämisellä pyritään palvelemaan seuroja ja
kilpapelaajia entistä paremmin.
Tennisliitto kokoaa seurat yhteen keskitetyn jäsenrekisterin luomisen ympärille. Keskitettyä
jäsenrekisteriä tavoitellaan seuraavalle toimintavuodelle, mutta tulevan vuoden aikana
tavoitellaan yhteistä näkemystä rekisterin toiminnoista sekä toteuttamisen aikataulusta.

9. Sidosryhmäsuhteet
Tennisliitto kirjaa omat Reilun Pelin –ohjeistuksensa toimintavuoden aikana. Ohjeistus esitellään
näkyvästi Tennisliiton omissa viestintävälineissä ja ohjeistus antaa myös seuroille suuntaa
eettisesti hyväksyttävistä toimintamalleista.
Tennisliitto tapaa aktiivisesti merkittäviä sidosryhmiään. Olympiakomitean kanssa jatketaan
huippu-urheilun kehittämishankkeita, Nuori Suomen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lasten
tenniskoulujen kehittämisen osalta ja SLU:n sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriön kanssa tavataan
säännöllisesti tenniksen edistämisen merkeissä.
Tennisliitto kohtaa myös jäsenseuroja kilpailutapahtumissa, kevät- ja syyskokouksissa sekä 100vuotisjuhlatapahtumien yhteydessä. Yhteistyökumppanit ovat myös merkittävä sidosryhmä, joiden
kanssa ollaan yhteydessä paljon.

10. Naistoimikunta
Toiminta painottuu junioritenniksen tukemiseen. Toimikunta kerää varoja perinteisellä
joulukorttikampanjalla sekä järjestämällä arpajaisia ja teatteri-iltoja. Myös TV-ohjelmien yleisönä
oleminen tuo tuloja. Naistoimikunta avustaa Tennisliittoa mahdollisen Davis Cup-kotiottelun
järjestelyissä. Kevätkaudella toimikunta varautuu mahdollisen muotinäytöksen järjestämiseen.

11. Senioritoiminta
Suomen Senioritennis ry, Finlands Seniortennis rf, on säännöllisesti tennistä pelaavien jäsentensä
ylläpitämä urheilujärjestö. Sen tehtävänä on vapaaehtoisena palveluorganisaationa
maanlaajuisesti ylläpitää, kehittää ja laajentaa yli 30-vuotiaiden senioripelaajien säännöllistä
tennisharrastusta niin kilpailu- kuin harrastajatahollakin. Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen
Tennisliiton kanssa.
Suomen Senioritennis r.y. ylläpitää valtakunnallista, eri seniori-ikäluokkien sarjatennisjärjestelmää.
Suomi-Viro -maaottelu pelataan kesällä Suomessa. Suomi järjestää PM-nelimaaotteluun Talin
Tenniskeskuksessa, Helsingissä. Maaottelu kuuluu Euroopan Tennisliiton virallisiin kilpailuihin ja
osallistujien tulokset vaikuttavat kansainväliseen rankingiin. Maajoukkueita ja pelaajia osallistuu
sekä joukkue- että henkilökohtaisiin MM- ja EM- kilpailuihin. Lisäksi mestariseurojen
seniorijoukkueilla on mahdollisuus osallistua joukkueiden EM-kilpailuihin.
Päätiedotusväline on elokuussa julkaistava käsikirja, jonka lisäksi lähetetään vähintään yksi
jäsentiedote. Liiton verkkosivuilla www.tennis.fi julkaistaan sarjataulukot ja tulokset, yhdistyksen
kokouskutsut, tiedotteet ja lomakkeet. Toiminta järjestetään pääosin vapaaehtoisvoimin, osa
ostetaan palveluyrityksiltä ja osan palveluista tuottaa liiton toimisto Ässä-järjestelmällään, jossa
kilpailu- ja sarjatennisraporttien pohjalta muodostuvat senioriranking ja seniorisarjojen
sarjataulukot.

12. Ansiomerkkitoiminta
Liitto anoo Opetusministeriöltä ansiomerkkejä, myöntää omia ansiomerkkejä seurojen ansioituneille
henkilöille ja esittää liittokokoukselle ehdotukset kunniajäsenten valitsemisesta.
Liitto anoo ansioituneille henkilöille kansainvälisiä tunnustuksia Kansainväliseltä Tennisliitolta sekä Tennis
Europelta. Esitykset huomionosoituksista tekee ansiomerkkitoimikunta.
Toimintavuonna ansiomerkkitoimikunta esittää hallitukselle ansioituneiden tennisihmisten palkitsemista
joko liiton ansiomerkeillä tai erityisellä 100-vuotismerkillä, jonka suunnittelee Minna Luoma.

13. Tennisliiton 100-vuotisjuhlat
Suomen Tennisliiton toiminnassa näkyy toimintavuonna monin tavoin se, että liitto saavuttaa 100
vuoden iän.
18.4. julkaistaan sekä liiton 300-sivuinen 100-vuotishistoriikki että avataan valokuvanäyttely (roll
up –muodossa) Urheilumuseossa Helsingissä liiton toiminnasta 100 vuoden ajalta.
TV2:ssä lähetetään viime vuonna kuvattu ja alkuvuodesta koostettu tv-dokumentti Tennis
Suomessa 100v, jonka ensi-ilta on kuitenkin vuosipäivän iltajuhlassa 14.5. Dokumentti tehdään
yhteistyössä Werne Oy:n kanssa.

Koska varsinainen vuosipäivä 22.4. on pitkäperjantai, vastaanotto ja iltajuhla järjestetään 14.5.
Tarkoitus on, että liiton 100-vuotistaivalta huomioidaan valtakunnallisesti. Mailanpäivänä 17.5 eri
paikkakunnille tarjotaan seuroille mahdollisuutta järjestää tennistapahtuma jäsenille, harrastajille
ja nuorille, tavoitteena esim. miljoona lyöntiä päivässä tai 5000 osallistujaa. Liitto haastaa seurat
saamaan mahdollisimman paljon pelaajia mukaan. Tennisliitto luo seuroille erilaisia
toimintamalleja Mailanpäivän toiminnalle, esimerkiksi kouluesittely päivällä, välinetestaus, tutka
mittaamaan syötönnopeutta, erilaiset kilpailutapahtumat, yms. joita seurat voivat hyödyntää
toiminnassaan myös jatkossa. Helsingissä tilaisuus järjestetään Narinkkatorilla Kampissa.
Tennis on esillä Nuoren Suomen Your Move 2011 valtakunnallisessa lassten ja nuorten
liikuntatapahtumassa järjestämällä otteluita eri toimintapisteissä Helsingissä.
Näiden lisäksi hyödynnetään liiton viestintävälineitä, Tennislehteä ja verkkosivuja, julkaisemalla
historiikin tarinoita ja kuvia eri vuosikymmeniltä sekä pitämällä tapahtumatietoja esillä.

