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1. Seura- ja nuorisotoiminta 
 

 
 
Yleistä 
Seuratoiminnalla tarkoitetaan Tennisliiton konkreettisia toimenpiteitä seurojen toiminnan 
kehittämiseksi. Seuratoiminta on koko uuden strategian perusta; ilman laadukasta seuratoimintaa, 
on erittäin vaikea edistää muita kokonaisuuksia. Tennisliitto jalkautuu kentälle entistä 
voimakkaammin ja näkyy paikallisessa toiminnassa koulutusten ja seurojen yhteisten tilaisuuksien 
vetäjinä. Kolme tärkeintä seuratoiminnan projektia ovat Street Tennis, yhteinen tenniskoulumalli 
sekä pienten ja keskisuurten seurojen kehitysohjelma. Seurayhteistyötä tehostetaan lisäksi 
seurojen yhteistyöfoorumin sekä alueellisten seuratapaamisten avulla. Nuorisotoiminta jakaantuu 
kahteen osa-alueeseen, jotka ovat lasten alueellinen leiritoiminta sekä Nuori Suomi 
sinettiseuratoiminta 
Seuratoiminnan kehittäminen 
Street Tennis on Tennisliiton luoma konsepti, jonka avulla esitellään lajia uusille harrastajille. 
Street Tennis tapahtumia järjestetään kouluissa, suurtapahtumissa sekä seurojen omissa 
tilaisuuksissa. Keväällä toteutetaan koulutenniskiertue. Tavoitteena on esitellä lajia vuoden aikana 
noin 20.000 lapselle ja nuorelle noin 100 esittelytilaisuudessa kouluissa, ostoskeskuksissa sekä 
muissa kuntien tai kaupunginosien soveltuvissa tilaisuuksissa. 
Yhteisen tenniskoulumallin tavoitteena on huolehtia lasten ja nuorten riittävästä ja laadukkaasta 
liikkumisesta ja taata laadukasta toimintaa harrastuksen ensimmäisille vuosille. Tennisliitto toimii 
hankkeen organisoijana ja tarjoaa toimintamallia käyttöön seuroille eri puolilta Suomea. 
Tenniskoulumallissa on mukana noin 30 seuraa kaudella 2012–2013. Tavoitteena on saada 
mukaan noin 10 uutta seuraa syksyllä 2013. Sisältöä kehitetään edelleen seurojen toiveiden 
mukaisesti. 
Pienten ja keskisuurten seurojen kehitysohjelman tavoitteena on auttaa seuroja kasvattamaan ja 
laajentamaan toimintaansa. Ohjelman alussa kartoitetaan seuran kehityskohteet, joiden 
edistymistä seurataan tapaamisissa ohjelman aikana. Lisäksi ohjelmaan kuuluu kaksi yhteistä 
koulutusviikonloppua. Kehitysohjelmaan valitaan mukaan 4-5 uutta seuraa. 
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Seurojen yhteistyöfoorumin tavoitteena on 1) luoda tennisyhteisöön avoin ja rakentava 
toimintakulttuuri, 2) Saada seurojen kehitysehdotukset kuuluviin liitossa sekä 3) edistää 
strategisesti tärkeitä toimenpiteitä, joita ovat huippu-urheilu, kansainvälisten kilpailuiden 
järjestäminen, lasten ja nuorten valmennustoiminta ja Tennisliiton tukitoimintojen kehittäminen. 
Edellisvuosista poiketen foorumiin kutsutaan mukaan kaikki halukkaat seurat. Se kokoontuu kaksi 
kertaa vuodessa. Lisäksi Tennisliiton edustaja käy seurakohtaisia keskusteluja ja pitää 
säännöllisesti yhteyttä seuroihin. 
Alueellisten seuratapaamisten tavoitteena on koota seuroja yhteen keskustelemaan yhteistyön 
kehittämisestä sekä samalla esitellä Tennisliiton toimintaa. Vuoden 2013 aikana järjestetään 8-10 
tapaamista ja ne jakaantuvat tasaisesti eri puolille Suomea. Tilaisuuksiin tavoitellaan yli 50 seuraa 
ja yhteensä noin 75 osallistujaa. 
Nuorisotoiminta 
Lasten alueellisen leiritoiminnan tavoitteena on tukea seuravalmennusta sekä lisätä yhteistyötä 
seurojen pelaajien ja valmentajien välillä. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat alle 10-vuotiaat. 
Mahdollisuuksien mukaan leireille otetaan myös 10–14-vuotiaita lapsia. Leirit organisoidaan 
alueellisesti nykyisen aluejaon mukaisesti. Alueita on yhdeksän ja ne ovat Pääkaupunkiseutu, 
Etelä-Suomi, Kaakkois-Suomi, Lounais-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Häme, Keski-Suomi ja 
Pohjois-Suomi. Lisäksi kesäkuussa pelataan Alue Cup, jossa eri alueiden joukkueet pelaavat 
toisiaan vastaan. Alue Cupiin kutsutaan noin sata pelaajaa. 
Tennisliitto hallinnoi tenniksen Sinettiseuratoimintaa. Lisäksi Tennisliitto osallistuu säännöllisesti 
Nuoren Suomen järjestämiin nuorisovastaavien tapaamisiin.  
 

 
2. Valmentajakoulutus 
Valmentajakoulutusten tasot 1-4 järjestetään yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa, 
koulutuspäällikkönä toimii yhdeksättä vuotta Pekka Kainulainen. Koulutustoimintaa kehitetään 
kouluttajien koulutuspäivillä kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi koulutukseen liittyviä asioita 
päätetään ja kehitetään Huipputennistoimikunnassa.  
 
Vuonna 2013 koulutustoimintaa uudistetaan vastaamaan paremmin ITF:n suosituksia ja 
tavoitteena on saada koulutuksille ITF:n sertifiointi 2013-2016. Lisäksi uudistustyössä 
hyödynnetään Huippu-urheilun muutostyöryhmän ja Olympiakomitean linjauksia, joita on tehty 
vuoden 2012 I-III-tasojen yhteisessä kehityshankkeessa, johon osallistuivat lajiliitot ja muut 
koulutusten järjestäjät (mm. urheiluopistot). Osa uudistusta on palaaminen C-, B- ja A-
koulutustasoihin, jossa aiemmin kahdesta erillisestä koulutuksesta muodostunut taso 1 
yhtenäistetään C-tason kokonaisuudeksi. Alueellisesta jaottelusta luovutaan, tosin alimman tason 
koulutuksia ja jatkokoulutuksia pyritään jatkossakin järjestämään monipuolisesti eri puolilla 
Suomea. 
 
Päävalmentaja osana valmentajakoulutuksen kehittämistä… 
 
C-tason koulutukset toteutetaan yhdeksän kouluttajan avulla, joiden esimiehenä toimii 
koulutuspäällikkö. Tasot 2-4 järjestetään liiton koulutuskeskuksessa Pajulahdessa. 
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Peruskoulutusten lisäksi Tennisliitto järjestää jatkokoulutuksia ja kehittää koulutusten sisältöjä 
entistä laadukkaammiksi, tavoitteenaan edelleen korkealaatuisten kansainvälisten tapahtumien 
järjestäminen vuosittain. 
 
Tennisliiton strategiaan kuuluu olennaisena osana parhaiden valmentajien kouluttaminen ja 
tapaamiset. Huippuvalmentajaryhmälle järjestetään 3-4 koulutustapahtumaa vuoden 2013 aikana.  
 

3. Kilpailutoiminta 
 
Kansallinen kilpailutoiminta 

Kansallisen kilpailutoiminnan rungon muodostavat sarjatennis ja liiton kalenteriin hyväksytyt 
kilpailut. Merkittävimmät kilpailusarjat ovat nuorilla SEB Junior Grand Prix ja aikuisilla SM-kilpailut, 
SM-liigat sekä Finnish Tennis Tour -osakilpailut. Järjestävien tahojen kanssa on vuonna 2011 tehty 
useamman vuoden järjestelysopimukset. Näin ollen pitkälti samat tahot vastaavat arvokilpailujen 
järjestelyistä toimintavuonna kuin vuonna 2011.  
Lasten kilpailutoiminnan kehittämiseksi Ässässä on oma 7-9-vuotiaiden mini- ja 
miditenniskilpailujen kilpailukalenteri.  Näiden kilpailujen viestimiseen ja välineiden saatavuuden 
helppouteen kiinnitetään edelleen huomiota. ITF:n ohjeiden mukaan 10-vuotiaiden ja sitä 
nuorempien kansalliset kilpailut pelataan vihreillä palloilla. 
 
Toimintavuonna alkaa uusi kilpailusarja, Finnish Junior Tennis Tour, joka on tarkoitettu alle 18-
vuotiaille pelaajille. Kilpailusarjaan kuuluu viisi osakilpailua, joista yksi on alle 20-vuotiaiden SM-
kilpailut, kaksi alle 18-vuotiaiden SM-kilpailuja (sisällä ja ulkona) ja kaksi erillistä alle 18-vuotiaiden 
kansallista kilpailua. Osakilpailujen loppuottelijat saavat rahapalkinnot. Eniten osakilpailuista 
Finnish Junior Tennis Tour –pisteitä keränneet pelaajat palkitaan vuoden lopussa stipendillä. 
Finnish Junior Tennis Tour järjestetään tytöille ja pojille ja kilpailusarjalle on luotu omat säännöt. 
 
Ässän kehitystyötä kokonaisvaltaiseksi kilpailujen hallintaohjelmaksi jatketaan. K-jäsenten määrä 
tulee olemaan toimintavuonna yli 4300. Kansallisten kilpailujen hakeminen tapahtuu sähköisesti 
kaksi kertaa kalenterivuoden aikana. 
 
Suomen Tennistuomarit r.y:n kanssa jatketaan yhteistoimintaa. Tavoitteena on kouluttaa 
kansallisen tason tuomareita SM-liigatason sarjaotteluihin ja Finnish Tour -kilpailuihin sekä 
ylipäätän kehittää tuomaritoimintaa kansallisissa huippukilpailuissa. Kilpailusäännöt ja 
kilpailukäsikirja päivitetään toimintavuoden aikana. Käsikirjassa annetaan mm. ohjeistus 
kansallisille arvokilpailuille. 
Liitto järjestää 1-2 kilpailujohtajakoulutusta ja jatkokoulutustilaisuuden nykyisille 
kilpailunjohtajille. Jatkokoulutuksessa käydään läpi sääntöuudistukset ja mahdolliset 
kehitystarpeet. ITF:ltä haetaan järjestämisoikeutta kansainväliselle White Badge –koulutukselle, 
joka järjestettäisiin Suomessa kesällä 2012 ammattilaiskisan yhteydessä. 
 
Kansallisen kilpailukalenterin suunnittelussa otetaan huomioon kansainvälisten 
ammattilaiskilpailujen lisääntyminen Suomessa. 
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Kansainvälinen kilpailutoiminta 

Suomessa järjestetään ATP Challenger -turnaukset heinäkuussa Tampereella ja marraskuussa 
Helsingissä sekä miesten ITF Futures -turnaukset elokuussa Vierumäellä, Nastolassa ja Kotkassa 
Baltian ITF Futures -turnausten jatkoksi. 
Naisten 10.000$ ITF-turnaukset järjestetään edellisvuosien tapaan Tampereella ja Savitaipaleella 
sekä 25.000$ ITF-turnaus Talissa, Helsingissä. Tampereen ja Helsingin kilpailut ovat miesten 
ammattilaisturnauksen yhteydessä. 
Lisäksi kartoitetaan mahdollisuutta lisätä ammattilaiskilpailuja sisäkaudelle. 
Alle 18-vuotiaiden ITF-pistekilpailuja on neljä, helmikuussa Turussa, heinäkuussa Pajulahdessa, 
lokakuussa Vierumäellä ja marraskuussa Tampereella sekä viisi Tennis Europe Junior Circuitin alle 
14- ja 16-vuotiaiden kilpailua Oulussa ja Pajulahdessa. 
Yksi alle 12-vuotiaiden TE-turnaus järjestetään loppuvuodesta Lohjan Kisakalliossa. 
 

4. Huippu-urheilu 
 
Aikuisten huippu-urheilu 
Naisten maajoukkuetoiminnan painopisteitä ovat nuoren pelaajasukupolven kasvattaminen ja 
motivointi, maajoukkuetoiminnan laajentaminen ja naistenniksen kehittäminen. Naisten Fed Cup-
maajoukkueen 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 maajoukkueen tavoitteena on nousu Davis Cupin maailmanlohkoon. Suomi kohtaa I 
ryhmän ensimmäisellä kierroksella Hollannin 10.-12.2. vieraskentällä. Mahdollinen toinen kierros 
pelattaisiin vieraissa Romaniaa vastaan 6.-8.4. Maailmanlohkon karsintojen pelipäivät ovat 14.-
16.9. Maailmanlohkoon nousuun tarvitaan kolmea voittoa. Miesten maajoukkueen pelaajat 
valmistautuvat DC–otteluihin yhteisleireillä. Tennisliitto tavoittelee miesten alimman tason 
kilpailuiden määrän kasvattamista 1-2 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 useaan eri toimintoon: valmennus- ja koulutustoiminta Liikuntakeskus 
Pajulahdessa, edustustehtävät, kansainvälinen kilpaileminen, talenttiryhmätoiminta ja 
lahjakkuuksien yksilöllinen tukeminen. Liiton vuoteen 2013 ulottuvan strategian mukaisesti 
huipputennikseen rakennetaan pitkäjänteinen valmennusjärjestelmä, jonka avulla voidaan 
varmistaa pelaajien kehityksen tukeminen eri puolilla Suomea. Valmennusjärjestelmään kuvataan 
Tennisliiton erilaiset tukimuodot pelaajan urapolulla eri puolella Suomea ja toimintavuoden aikana 
selvitetään mahdollisuuksia rakentaa koko huippu-urheilutoimintaa ohjaamaan korkeatasoista 
huipputenniskeskittymää pääkaupunkiseudulle. 
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Liikuntakeskus Pajulahdessa toimiva nuorten valmennusryhmä tarjoaa mahdollisuuden yhdistää 
laadukas harjoittelu ja opiskelu. Ryhmän toiminnasta vastaa Erik Hakkarainen. Tennisliitto tukee 
toimintaa yhdessä Suomen Olympiakomitean ja Liikuntakeskus Pajulahden kanssa. 
 
Talenttiryhmän toimintaa viedään paremmin valmentaja-pelaajaparia tukevaksi. Ryhmä leireilee 4-
6 kertaa vuodessa. Tennisliitto seuraa pelaajien kehittymistä kansallisten arvokilpailuiden 
perusteella (SM-, JGP- ja koululaisten mestaruuskilpailut) sekä alle 14-vuotiaiden osalta myös TE 
14-sarjan tulosten perusteella. 
 
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 tukea 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.  
 
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. Tennisliitto järjestää yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa toimintavuoden 
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aikana pyörätuolitenniksen esittelytilaisuuksia, joissa uusille pelaajille on mahdollisuus tutustua 
lajiin.  
 
Huippu-urheilun osalta Tennisliitto tukee Paralympiakomitean kanssa Taneli Tenhusen 
valmentautumista Lontoon 2012 paralympialaisiin. 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 Antidopingtoimikunnan Puhtaasti Paras –hankkeessa, jossa huippu-
urheilijoita, lajiliittoja ja nuoria aktiiviurheilijoita kannustetaan puhtaaseen urheiluun. Jarkko 
Nieminen on yksi hankkeen esikuvaurheilijoista. 
 
Tennisliiton hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain antidopingohjelman, joka julkaistaan 
www.tennis.fi –sivuilla. Miesten ja naisten maajoukkuepelaajille sekä kansainvälisiin kilpailuihin 
osallistuville pelaajille toimitetaan vuosittain tietoa antidopingtoiminnasta. 
Valmentajakoulutuksessa asia on esillä laajasti seuravalmentajakoulutuksen yhteydessä. 
Tennisliiton valmennustoiminnassa mukana olevien valmentajien työsopimuksiin on sisällytetty 
antidopingpykälä. 
 

5. Viestintä 
 

Viestintä on eri toimialojen, seura-, koulutus-, juniori- ja kilpailutoiminnan sekä huippu-urheilun  

tukitoiminto.  Viestinnän tehtävä on paitsi välittää uutisia myös kasvattaa lajitietoa ja -kulttuuria 

sekä ylläpitää laajemmin lajin imagoa kaikenikäisten laadukkaana liikuntana ja erittäin kilpailtuna 

ammattilaislajina. Viestintä välittää liiton strategisia tavoitteita seuratoimijoille ja lajin harrastajille. 

Tennisliiton viestintäkanavat ovat Tennislehti, liiton omat verkkosivut www.tennis.fi, sähköisen 
viestinnän lukuisat uudet kanavat kuten sähköinen e-kirje ja sosiaalinen media, mediasuhteet, 
sisäinen viestintä ja  televisioitavat ja verkossa live streamina välitettävät huippu-
urheilutapahtumat. 
Tennislehden ulkoasun ja painatuksen tuottamisesta vastaa Edita Publishing.  Lehti ilmestyy 
kuutena numerona vuodessa 36-sivuisena, mutta pariin numeroon vuodessa voidaan sivumäärää 
kasvattaa.  
Viestintätoimikunta linjaa lehden sisältöä, jonka tuottaa päätoimittaja, liiton viestintäpäällikkö, 
avustajineen. Tennislehti on Suomen tenniksen näyteikkuna, joka tukee lajin harrastusta, 
taustoittaa ja raportoi kotimaisista tapahtumista. Lehti myös esittelee liiton palveluja.  
 
Sähköisen viestinnän strategian linjausten mukaan liiton verkkosivuista rakennetaan kaikkia 
tennisasioita yhdistävä sovellusalusta. Facebookin, Twitterin, YouTuben ja blogien tarjoamia 
mahdollisuuksia lisätä tennistietoisuutta otetaan aktiivisempaan käyttöön.  
 Liiton verkkosivuilla ja e-kirjeissä julkaistaan nopeasti julkisuuteen saatavaa aineistoa. Tämän 
lisäksi painettua lehteä täydentämään rakennetaan sähköinen lehti.    
Verkkosivujen tarjontaa kasvatetaan käyttäjälähtöisiä verkkopalveluja tuottamalla. Sähköistä  
markkinointia hyödyntävät sekä yhteistyökumppanit, liiton ja sen jäsenseurojen tapahtumat sekä 
tenniksessä toimivat yritykset. Verkkomainonnasta saatavilla tuloilla voidaan Tennisverkon sisältöä 
ja palveluja kasvattaa. 

http://www.tennis.fi/
http://www.tennis.fi/
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Toimintavuonna pyritään saamaan joko valtakunnallisille tv-kanaville tai niiden verkkosivuille lajin 
arvokilpailuja, kuten vuonna 2012 Romania – Suomi DC-ottelu Ylen Areena –palvelussa ja vuonna 
2011 Suomi-Puola –ottelu Nelonen Pro-kanavalla.  
Liiton omaa live stream –tarjontaa vuoden 2012 ITF –kilpailuista ja Finnish Tour –turnauksista 
hankittujen kokemusten tuloksena lisätään.   
Suomalaiselle painetulle ja sähköiselle medialle välitetään merkittävien kotimaisten kilpailujen ja 
suomalaispelaajien kansainvälisten kilpailujen tuloksia. Taustoittavaa ja ennakkomateriaalia 
välitetään medialle ja tarjotaan tilaisuuksia haastatella pelaajia.  
Urheilutoimittajille tarjotaan pelimahdollisuuksia infotilaisuuksien yhteydessä. 
 
Sähköinen Tenniksen e-kirje ilmestyy kerran kuussa, mutta eri toimintoja tukemaan 
ilmestymiskertoja voidaan tarvittaessa lisätä. e-kirjeen tilaajakuntaa pyritään kasvattamaan.  

  
6. Talous, hallinto ja varainhankinta 

Tennisliitto aloittaa jo vuoden 2012 lopulla toimintasäännön päivittämisen, joka tuodaan 
ensimmäisen kerran käsiteltäväksi kevätkokoukseen. Päivittämisellä tavoitellaan toimintasäännön 
selkeyttämistä, Tennisliiton jäsenseurojen jäsenmäärän kasvattamista sekä vanhentuneiden 
sääntöjen ja toimintatapojen läpikäymistä ja tarvittaessa poistamista. Jäsenseuroja kuullaan 
valmisteluvaiheessa aktiivisesti ja heille tarjotaan useita mahdollisuuksia vaikuttaa työn 
etenemiseen valmistelun edetessä. 
 
Tennisliiton jäsenmaksut seuroilta ja K-jäseniltä pidetään ennallaan. Talouden kasvua haetaan 
varainhankinnan avulla, jossa tavoitellaan erittäin merkittävää kasvua edellisen vuoden budjettiin. 
Taloutta seurataan kuukausittain ja kuluja karsitaan toiminnoista, jotka eivät tue uutta strategiaa. 
 
Tennisliitolla on yhteistyökumppanuuksia varten luotu kahdeksan kokonaisuutta, joille etsitään 
yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanuuksia haetaan huippu-urheiluun, lasten ja nuorten 
toimintaan sekä kilpailutoiminnan osalle. Varainhankintaa voidaan toteuttaa yhden tai useamman 
toimijan kanssa. 
 

7. Henkilöstö 
Tennisliiton työntekijöillä on Tennisliiton 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. 
Työntekijöitä koulutetaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti ja työntekijöiden osaamista ja 
sen kehittymistä seurataan vuosittain. Työntekijöiden työaikaa seurataan ja samalla huolehditaan 
työssä jaksamisesta. 
 
Kokoustyöskentelyssä pyritään välttämään turhaa matkustamista ja sähköisiä ratkaisuita pyritään 
hyödyntämään entistä paremmin. 

 
9. Sidosryhmäsuhteet  
Tennisliitto tapaa aktiivisesti merkittäviä sidosryhmiään. Olympiakomitean kanssa jatketaan 
yhteistyötä huippu-urheilun osalta, Nuori Suomen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lasten 
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tenniskoulujen kehittämisen osalta sekä SLU:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tavataan 
säännöllisesti tenniksen edistämisen merkeissä. 
 
Tennisliitto kohtaa myös jäsenseuroja kevät- ja syyskokouksissa, yhteisissä kehittämistapaamisissa 
ja kilpailutapahtumissa. Yhteistyökumppanit ovat myös merkittävä sidosryhmä, joiden kanssa 
ollaan tiiviissä yhteydessä.  
 

10. Naistoimikunta 
Naistoimikunta on Suomen Tennisliiton alainen toimikunta, joka kerää varoja junioritenniksen 
tukemiseen. Toimikunta ohjaa tukensa osin suoraan Tennisliiton ja osin stipendeinä Tennisliiton 
tukisäätiön kautta. Varoja kerätään  
 

- perinteisellä joulukorttikampanjallaan 
- järjestetään arpajaisia sekä teatteri-iltoja 
- ollaan yleisönä TV-ohjelmien nauhoituksissa 

 
Naistoimikunta myös avustaa Tennisliittoa sen järjestämissä tapahtumissa kuten esimerkiksi Davis 
Cup  

 

11. Senioritoiminta 

 
12. Ansiomerkkitoiminta 
 

 
 
 
 


