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1. Seura- ja nuorisotoiminta sekä halliyhteistyö 

Alueelliset koordinaattoriseurat 

Tennisliitto koordinoi seuratoiminnan ja seurayhteistyön kehittämistä alueellisella tasolla tekemällä 

yhteistyösopimuksia alueellisten koordinaattoriseurojen kanssa. Yhteistyösopimuksessa sovitaan mm. 

ohjaaja- ja valmentajakoulutusten organisoimisesta, kilpailutoiminnan ja kouluyhteistyön koordinoinnista 

sekä muista alueellisista kehitystoimenpiteistä. Tennisliitto tukee taloudellisesti ja toiminnallisesti 

koordinaattoriseuroja. 

Seurapalvelut ja -tapaamiset 

Tennisliitto järjestää alueellisia seuratapaamisia, joissa kuullaan seurojen tarpeita. Alueellisiin tapaamisiin 

tavoitellaan 40–50 seuraa. Tennisliitto järjestää valtakunnallisen seurafoorumin, johon tavoitellaan 20–30 

seuraa. Lisäksi Tennisliitto järjestää seuratoimijoille suunnatun kaksipäiväisen koulutus- ja 

yhteistyöseminaarin, jossa pääpaino on seuratoiminnan kehittämisessä sekä seuran organisaation ja 

palveluiden kehittämisessä. Seuroille tarjotaan niiden tarvitsemia tukipalveluita perustoiminnan osalta. 

Tennisliitto ylläpitää tenniskoulumallia sekä jäsenrekisteripalvelua. Tennisliitto laajentaa yhteistyössä 

koordinaattoriseurojen kanssa seuroille suunnattujen sähköisen tietopankin ja palveluiden sisältöä 

tuottamalla sinne mm. materiaalia seuratapaamisista, hyvistä käytännöistä yms. 

Kouluyhteistyö 

Tennisliitto esittelee yhdessä jäsenseurojensa kanssa lajia 80 koululla. Street Tennis -lajiesittelypäiviin 

osallistuu yli 12 000 lasta. Tennisliitto ja jäsenseurat toteuttavat tenniskerhotoimintaa 25 koululla eri 

puolilla maata. Tennisliitto luo toimintamalleja, jotka mahdollistavat tenniksen harrastamisen koulupäivän 

yhteydessä ja lisäävät harrastajamääriä seuroissa. Opettajien johdolla tapahtuvaa tennisharjoittelua 

tuetaan toimittamalla välineitä ja oppaita kouluille sekä järjestämällä lajitutustumisia myös opettajille. 

Kouluihin suuntautuva toiminta tehdään tiiviissä yhteistyössä mailapeliliittojen (sulkapallo, pöytätennis ja 

squash) kanssa ja se tapahtuu Liikkuva Koulu -ohjelman sateenvarjon alla. 

Suomalainen malli U10-lasten seuratoimintaan 

Tavoitteena on luoda valtakunnallinen suomalainen malli U10-seuratoimintaan. Malli koostuu kolmesta 

osa-alueesta: 1) lajin tunnettuuden ja harrastajamäärien lisääminen, 2) seuratoiminnan laadun 

kehittäminen (ohjattu ja omatoiminen harjoittelu) sekä 3) pelaajan polku (kilpailut ja muut tapahtumat). 

Kunkin osa-alueen sisällöt rakentuvat tarkemmin ohjelman kuluessa. Tavoitteena on myös koota yhteen 

kaikki Tennisliiton U10-toimintaan liittyvät palvelut. 

Hanke on kolmevuotinen. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on pilottiseurojen avulla kehittää mallin 

sisältöä. Toisen vuoden tavoitteena on pilottiseurojen avulla laajentaa mallin käyttö alueelliseksi sekä 

kehittää edelleen mallin sisältöä. Kolmannen vuoden tavoitteena on laajentaa mallin käyttö 

valtakunnalliseksi. 



 

 

Muu nuorisotoiminta 

Kesällä järjestetään Alue Cup, jossa liiton eri alueiden joukkueet pelaavat toisiaan vastaan. Alue Cupiin 

kutsutaan noin sata pelaajaa. Tennisliitto hallinnoi tenniksen Sinettiseuratoimintaa ja osallistuu 

säännöllisesti Valon järjestämiin nuorisovastaavien tapaamisiin. 

TennisHUB ja tennishalliyhteistyö 

TennisHUBiin kehitetään uusi hallisarjoja ja muita harrastekilpailuita tukeva palvelu. Lisäksi kartoitetaan 

käyttäjien toiveita muille uusille palveluille. Palveluiden pitkän tähtäimen tuottamisessa pyritään myös 

siihen, että niistä tulee tuottoa Tennisliitolle ja tuotoilla voidaan kattaa tuotantokustannuksia. 

Tennishallien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä TennisHUBin markkinoinnissa ja kehittämisessä. Lisäksi 

Tennisliitto järjestää tennishalleille ja seuroille yhteistapaamisen. 

2. Ohjaaja- ja valmentajakoulutus 

Valmentajakoulutus on tärkeä osa valmennusjärjestelmää ja tavoitteena on nostaa valmentajien osaamisen 

tasoa. Matalamman kynnyksen koulutusmuodoilla (Starttikoulutukset ja avoimet koulutuspäivät) 

tavoitellaan lisää innostuneita ohjaajia ja valmentajia. Haastetasoltaan korkealle kehitetyillä 

tasokoulutuksilla sekä huippujen ja lasten valmentajille kehitetyillä koulutusohjelmilla nostetaan 

avaintekijöiden osaamista. Vuoden 2016 yhtenä tavoitteena on lisäksi kansainvälisen yhteistyön 

kehittäminen lähinnä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken. 

Starttitason koulutus toimii 1-tason rinnalla aloittelevien ohjaajien koulutuksena. Sisältö painottuu alle 10-

vuotiaiden lasten alkeisopetukseen, mutta soveltuu myös muille kohderyhmille. Starttitason ja 1-tason 

koulutukset organisoidaan alueellisten koordinaattoriseurojen kautta. 1-tason koulutuksia pyritään 

järjestämään vähintään yksi jokaisella alueella. 2- ja 3-tasojen koulutusten toteutuksesta vastaa 

yhteistyösopimuksella Liikuntakeskus Pajulahti. Kumpaakin koulutusta järjestetään vuoden aikana yksi. 

Vuosina 2016–2017 toteutettavalle 4-tason koulutukselle eli Valmentajan ammattitutkinnolle kootaan 

tennisvalmentajista oma 6-8 valmentajan ryhmä, jolla mahdollistetaan laajempi lajikoulutus osana 

korkeatasoista ammatillista tutkintoa. Koulutus järjestetään Pajulahdessa. 

Huippuvalmentajakoulutuksen yhteydessä järjestetään kaksi avointa seminaaria. Niiden sisältö painottuu 

kilpa- ja huippuvalmennukseen. Lisäksi järjestetään kaksi alle 10-vuotiaiden valmennukseen, 

aikuisvalmennukseen ja tenniskoulutoimintaan painottuvaa seminaaria. Toisen toteuttaa Liikuntakeskus 

Pajulahti ja toisen Tennisliitto. Tennisliiton toteuttama seminaari järjestetään seuratoimijoille suunnatun 

koulutuksen yhteydessä. Lisäksi alueilla voidaan järjestää omia jatkokoulutuksia, joiden koordinoinnista 

vastaavat aluekoordinaattoriseurat. Koulutustoimintaa ja kouluttajien osaamista kehitetään koulutusten 

kehityspäivillä kaksi kertaa vuodessa. 

3. Kilpailutoiminta  

Kansalliset arvokilpailut (1-taso)  

Kilpailukalenterista on arvokilpailujen osalta tehty mahdollisimman pysyvä ja toimiva. Arvokilpailukalenteri 

pyritään pitämään mahdollisimman muuttumattomana myös jatkossa.  



 

 

Suurimmalle osalle arvokilpailujen järjestäjistä on myönnetty järjestelyoikeudet 2-vuotisilla sopimuksilla eli 

järjestelyoikeudet ovat voimassa myös vuonna 2016.  

JGP on 10-, 12-, 14- ja 16-vuotiaiden juniorien huippukilpailusarja, jonka jokaisessa ikäluokassa pelataan 

kuusi osakilpailua ja Masters-turnaus.  

Finnish Junior Tennis Touria jatketaan alle 21-vuotiaiden kilpailusarjana, jossa pelataan alle 21-vuotiaiden 

sekä sisä- että ulkokenttien SM-kilpailut. Alle 18-vuotiaiden SM-kilpailut pelataan sekä sisä- että 

ulkokentillä.  

Finnish Tour on aikuisten huippukilpailusarja, jossa on vuonna 2016 kuusi osakilpailua ja niissä jaetaan 

rahapalkintoja. Yleiset SM-kilpailut ovat osa tätä sarjaa.  

Liiton huippusarja, Tennisliiga, on edelleen nimeltään Norpe Tennisliiga. Liigalla on tyylikäs kenttäilme ja 

omat verkkosivut sekä seurojen järjestämiä oheistapahtumia. Liigassa ovat mukana kansalliset 

huippupelaajat ja ulkomaisia vahvistuksia.  

Kansallisten kilpailujen lisäksi Suomessa järjestetään junioreille kansainvälisiä TE- ja ITF-kilpailuja. Tärkeitä 

kokemuksia kansainvälisistä kilpailuista voidaan hakea myös Suomessa järjestettävistä 10 000 kilpailuista. 

Mukana kilpailuissa on ollutkin suuri määrä kansallisia kärkipelaajiamme. 

Lokakuussa 2015 aloitettiin pitkän tauon jälkeen Business Tenniksen SM-kilpailut. Kyseessä on 4-pelikilpailu 

jossa pelataan aikapelejä avoimessa- ja harrastesarjassa. Tämä kilpailu saa jatkoa vuonna 2016. Kilpailuja 

tullaan mahdollisesti järjestämään kaksi/vuosi. Nämä nähdään arvokkaana lisänä kilpailutoiminnassa ja ne 

voivat luoda liitolle uuden rahoitusmuodon.  

Vuonna 2016 suuri tapahtuma tulee olemaan senioreiden MM-kilpailut Helsingissä, Talissa. HVS 

Arvokilpailuille (1-taso) on luotu yhtenäinen arvokilpailuilme. Vuonna 2016 pyrimme luomaan yhtenäisen 

kenttäilmeen johon pystytään liittämään sponsorielementit kunkin kilpailusarjan mukaisesti.  

Arvokilpailuissa ja Tennisliigan otteluissa on lähetetty ns. live streamausta. Tätä tullaan jatkamaan. Liiton 

kaksi kameraa on seurojen lainattavissa, mutta seuroja kannustetaan hankkimaan myös omia kameroita. 

Liiton sopimus mahdollistaa live streamin ilmaisen välittämisen. Ohje on saatavilla liiton toimistosta. 

Laadukkaan kilpailu- ja sarjatennisjärjestelmän ylläpitäminen (2-taso)  

Nykyisen kilpailujärjestelmän määrällisesti suurimman osan muodostavat 2-tason kansalliset kilpailut ja 

sarjatennis. Kilpailutoiminnan perustana on toimivan kilpailukalenterin ja sarjatennisjärjestelmän 

ylläpitäminen, joka vie kilpailupäällikön työajasta suurimman osan.  

 

Kansalliset kilpailut myönnetään kahdessa osassa. Samoja luokkia ei myönnetä lähialueella samaan aikaan. 

Kilpailukalenterin runko muodostuu myönnetyistä arvokilpailuista (1-taso) ja sarjatennikselle rajatuista 

viikonlopuista.  

 

Kansallisia kilpailuja ja sarjatennistä ylläpidetään Ässä-järjestelmässä. Ässään voidaan vuoden 2016 aikana 

tehdä pieniä muutoksia, mutta suurempi ohjelman uudistaminen tapahtuu myöhemmin.  

 



 

 

Kilpailumääräykset antavat perustan kansallisten kilpailujen järjestämiselle ja valvonnalle. Kilpailupäällikön 

toimenkuvaan kuuluu kiinteästi kilpailujen valvonta ja mahdolliset kurinpitopäätökset.  

 
Kilpailunjohtajilla tulee olla voimassa oleva auktorisointi (=viimeisin koulutus viiden vuoden sisällä). 

Kilpailunjohtajakoulutusjärjestelmään sisältyvät valvojakoulutus, 1-tason koulutus, jatkokoulutus ja 2-tason 

koulutus. Toimintavuonna järjestetään edellä mainittuja koulutuksia eri puolella Suomea. Koulutusten 

koordinoinnissa suuri rooli on aluekoordinaattoreilla. 

  

Toimintavuoden aikana tullaan julkaisemaan tuomarirekisteri. Liitto on luonut uuden sisällön tuomareiden 

koulutukseen. Tavoittelemme koulutusten kautta uusia ja innokkaita tuomareita.  

 

Aloittelija- ja harrastajataso (3-taso)  

Aloittelija- ja harrastajatason toiminnassa suurimmat panostukset liittyvät mini- ja miditennikseen sekä 

Harrasteliigaan.  

 

Mini- ja miditenniskilpailut julkaistaan sekä kansallisessa kilpailukalenterissa että mini- ja 

miditenniskalenterissa. Nämä kilpailumuodot antavat pelaajillemme vahvan perustan tenniksessä 

kehittymiselle ja innostavat muun kilpailutoiminnan pariin.  

 

Liitto on luonut valmiin mallin mini- ja miditenniskilpailuille. Sisäkaudelle 2015-2016 on lanseerattu 

Tykkimäki mini- ja miditennis tour. Kilpailusarja tulee sisältämään mm. kaikille osallistumislahjat, 

kunniakirjat ja kolmelle parhaalle palkinnoksi Tykkimäki-lahjakortit. Sarjassa tullaan pelaamaan alueellisesti 

sekä yksilö- että joukkuemuotoisia kilpailuja. Sarja huipentuu kansalliseen Masters-kilpailuun Kouvolassa. 

Tämän lisäksi on tärkeää, että seurat järjestävät myös kilpailusarjan ulkopuolella mini- ja midikilpailuja. 

Mini- ja miditennis ovat tärkeässä roolissa myös Koululaisten mestaruuskilpailuissa.  

 

3-tason toiminnan kehittämisessä on panostukset tehty lisäksi Harrasteliigan puolelle. Ulkokaudella 2015 

mukana oli 70 joukkuetta. Harrasteliigalla tavoitellaan uusia harrastajia tasollisesti mielekkäisiin, alueellisiin 

ja joukkuemuotoisiin otteluihin. Ottelut on helppo järjestää, sillä ottelut pelataan aikapeleinä. Puolet 

pelaajista ovat olleet uusia kilpapelaajia. Harrasteliiga jatkuu uutena kautena sisäkaudella 2015-2016.  

 

3-tason kilpailutoimintaan liittyy myös se, että kilpailunjärjestäjät järjestäisivät monimuotoisia kilpailuja. 3-

tason kilpailutoimintaan sopivat hyvin esimerkiksi päiväkilpailut sekä uudenlaiset luokat, joissa osanotto 

rajataan ikään ja tasoon, esimerkiksi P15D tai N40C.  

 

Aluekoordinaattoreiden toiminta on tärkeässä osassa sekä 3-tason toiminnan kehittämisessä että uusien 

kilpailumuotojen käytäntöön viemisessä.  

 



 

 

4. Huippu-urheilu  

Toimintavuonna jatketaan merkittäviä panostuksia nuorten huippu-urheiluun. Liitto jatkaa tavoitteellista 

yhteistyötä nuorten maajoukkuetoiminnan osalta Jarkko Nieminen Tennis Akatemian (JNTA) kanssa ja 

rakentaa samalla valmennusjärjestelmää tukemaan pelaajaa urapolun askeleilla tenniksen aloittajasta 

huippupelaajaksi saakka.  

Valmennusjärjestelmän tavoitteena on tuottaa säännöllisesti huipputason ammattilaispelaajia, rakentaa 

tennispelaajan urapolkua optimaalisesti tukeva valmennusrakenne Suomeen, tarjota taloudellisesti järkevin 

kustannuksin korkeatasoista valmennusta, kansainvälistä kilpailemista sekä valmennuksen tukipalveluita 

pelaajille ja varmistaa korkeatasoinen valmennusosaaminen suomalaisissa huippuseuroissa.  

Aikuisten huippu-urheilu  

Naisten maajoukkuetoiminnan painopisteitä ovat nuoren pelaajasukupolven kasvattaminen ja motivointi, 

maajoukkuetoiminnan laajentaminen sekä 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 dollarin ITF-kilpailuihin.  

 
Miesten maajoukkuetoiminnan painopisteitä ovat nuoren pelaajasukupolven kasvattaminen ja motivointi, 

maajoukkuetoiminnan laajentaminen ja miestenniksen kehittäminen. Miesten maajoukkueen tavoitteena 

on nousu Davis Cupin Eurooppa-Afrikan I ryhmään. Joukkueelle tarjotaan ensiluokkaiset 

valmistautumisolosuhteet otteluihin.  

 

Nuorten huippu-urheilu  

Nuorten valmennustoiminnan tehostamisen osalta liitto tukee kaikkia nuorten maajoukkueisiin valittuja 

pelaajia useilla eri toiminnoilla. Pelaajakohtaisesti luodaan koko vuodelle henkilökohtainen suunnitelma, 

jossa määritellään pelaajan harjoitusohjelma, kilpailuohjelma sekä liiton tarjoamat tukipalvelut koko 

vuoden osalta. Pelaajat sitoutuvat samalla koko vuodeksi yhteisesti sovittuun suunnitelmaan sekä 

maajoukkueen ohjelmaan. Tukipalvelut sisältävät leiritystä, henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta, 

fyysisen harjoittelun testausta ja ohjelmointia, kansainvälisiä kilpailumatkoja sekä muita pelaajien 

tarvitsemia tukimuotoja.  

 
Tennisliitto ostaa edellä mainitut palvelut Jarkko Nieminen Tennis Akatemialta. Ikäluokittain yhteistyö tulee 

tarjoamaan 2-4 leiriä ja 4-10 kansainvälistä kilpailutapahtumaa. Osalle pelaajista tarjotaan lisäksi 

mahdollisuutta tehostettuun viikkoharjoitteluun akatemiassa. Toimintaa tehdään sekä A- että B-

maajoukkueen pelaajille 14-vuotiaiden ryhmästä alkaen. 

 

Huippuvalmentajien koulutusohjelman jatkaminen  

Valmentajakoulutus on merkittävä osa koko suomalaisen tenniskulttuurin kasvattamista. Valmentajien 

tietotaitotasoa tulee nostaa, jotta myös pelaajien toiminta menee merkittävästi eteenpäin. Vuoden aikana 



 

 

jatketaan huippuvalmentajien koulutusohjelmaa, jonka avulla mahdollistetaan lahjakkaimpien pelaajien 

valmentajien pitkäjänteinen valmentajakoulutus kansainväliselle huipputasolle. Kouluttajina hyödynnetään 

kansainvälisiä huippuvalmentajia sekä suomalaisia eri lajien kansainvälisissä tehtävissä meritoituneita 

suomalaisia valmentajia. Huippuvalmentajien koulutusohjelman osalta tehdään yhteistyötä myös 

suurimpien tennismaiden kanssa.  

 

Pyörätuolitennistoiminta  

Liitto vastaa pyörätuolitenniksen esittelemisestä, koulutuksesta sekä kansallisesta ja kansainvälisestä 

kilpailutoiminnasta. Seuravalmentajakoulutuksessa on pyörätuolitenniksen lajiesittelyosio. Liitto järjestää 

yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa pyörätuolitenniksen esittelytilaisuuden, jossa uusilla pelaajilla on 

mahdollisuus tutustua lajiin.  

Antidopingtoiminta  

Liiton antidopingtyön pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, koulutuksessa ja valistuksessa. 

Tennisliitto on Antidopingtoimikunnan Puhtaasti Paras -ohjelmassa, jossa huippu-urheilijoita, lajiliittoja ja 

nuoria aktiiviurheilijoita kannustetaan puhtaaseen urheiluun. Jarkko Nieminen on yksi ohjelman 

esikuvaurheilijoista. Liiton 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  

Sähköinen Tennislehti (www.tennislehti.fi) ilmestyy kahdeksan kertaa vuoden 2016 aikana. Lehti ilmestyy 

näin ollen noin 1,5 kuukauden välein. Sähköinen lehti tuotetaan vuoden 2015 tapaan Editan ylläpitämälle 

Flockler-pohjalle. Lehtiä on mahdollista lukea numeroittain sekä osastoittain. Aiemmat numerot tallentuvat 

automaattisesti järjestelmään. 

Lehden kokoaa viestintävastaava ja sen sisältöä ostetaan useilta eri tekijöiltä. Tennislehdessä julkaistaan 

niin multimediaa, sosiaalista mediaa kuin perinteisiä artikkeleitakin. Aihepiiriltään sisältö kattaa 

tennismaailman uutiset henkilöistä ilmiöihin ja seuratoiminnasta mini- ja miditennikseen. Sisältöjä 

linkitetään Tennisliiton muihin sähköisiin kanaviin. 

Sähköisen jäsenlehden ja verkkosivujen (tennis.fi, sebnextgenerationfinland.fi, norpetennisliiga.fi, 

streettennis.fi) lisäksi on käytössä sosiaalisen median tarjoamat jatkuvasti ja nopeasti kehittyvät 

vuorovaikutukselliset kanavat. Tennisliitto viestii aktiivisesti verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä eri 

kilpailu- ja tapahtumasarjojen omilla sivuilla. Uudistetut verkkosivut tarjoavat erinomaisen alustan saada 

aiempaa suurempi määrä tennisaktiiveja seuraamaan korkeatasoista sisältöä. 

 
Tennisliitto panostaa aktiivisesti sosiaalisen median viestintään ja pyrkii tuomaan esille suomalaisten 

menestystä. Erityisesti Facebook vahvistuu kanavana, jonne niin kilpailunjärjestäjät kuin urheilijat itsekin 



 

 

voivat tuottaa uutisia, kuvia ja videoita. Seurojen osallistuminen uutistuotantoon tarjoaa mahdollisuuden 

tuoda esiin niiden tärkeiksi kokemia ihmisiä ja aiheita. Samalla yhteisöllisyys (”yhtä tennisperhettä”) kasvaa. 

 
Urheilutoimittajia kontaktoidaan henkilökohtaisesti, ja mediatilaisuuksia laajemmalle toimittaja- ja 

kuvaajakaartille järjestetään pari kertaa vuodessa. Tilanteen mukaan niiden yhteyteen järjestetään median 

edustajille mahdollisuus pelata tennistä joko kilpailujen muodossa tai valmennus- ja taktiikkavinkkejä 

antaen.  

 
Urheilumediaa lähestytään tiedottein aina Tennislehden ilmestyttyä sekä uutisoitavien kilpailujen 

yhteydessä (suomalaismenestys ATP:ssa, Grand Slamit, Davis Cupit, Fed Cupit, SM-kisat jne). 

Yhteistyökumppaneita pyritään tuomaan tiedotteissa mahdollisuuksien mukaan esiin. 

Viestintävastaava jatkaa vuoden 2015 tapaan osa-aikaisena (ostopalvelu Valon Uutishuoneesta). Hänen 

työparinaan toimii Uutishuoneen harjoittelija, joka vastaa pääasiassa Facebook-tulosseurannasta sekä 

Norpe Tennisliigan tiedotuksesta (tennis.fi). 

 

6. Talous, hallinto ja varainhankinta  

Talouden kasvua haetaan varainhankinnan avulla. Taloutta seurataan kuukausittain ja kuluja karsitaan 

toiminnoista, jotka eivät tue uutta strategiaa. Liitolla on yhteistyökumppanuuksia varten luotu kahdeksan 

kokonaisuutta, joille kumppanuuksia etsitään. Yhteistyökumppanuuksia haetaan huippu-urheiluun, lasten 

ja nuorten toimintaan sekä kilpailutoiminnan osalle. Varainhankintaa voidaan toteuttaa yhden tai 

useamman toimijan kanssa. Liitto jatkaa ensi vuoden aikana pelaajien rekisteröimisen mahdollistavan 

toimintamallin valmistelua yhteistyössä tennishallien kanssa. Sen avulla haetaan lisää lajin harrastajia sekä 

pitkällä aikavälillä jäseniä tennisseuroihin.  

 

7. Henkilöstö  

Tennisliiton työntekijöillä on liiton strategiaa tukevat toimenkuvat ja vastuualueet, joita päivitetään 

kahdesti vuodessa pidettävissä kehityskeskusteluissa. Kehityskeskusteluissa seurataan henkilökohtaisten 

tavoitteiden toteutumista, työhyvinvointia ja asetetaan uudet tavoitteet seuraavalle puolivuotisjaksolle. 

Liiton toimisto pitää viikko-/kuukausipalavereita 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 hyödyntämään sähköisiä ratkaisuja 

aiempaa paremmin.  

 

8. Sidosryhmäsuhteet  

Tennisliitto tapaa aktiivisesti merkittäviä sidosryhmiään. Olympiakomitean kanssa jatketaan yhteistyötä 

huippu-urheilun osalta, Valon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lasten tenniskoulujen kehittämisen osalta 



 

 

sekä 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.  

 

9. Palkitsemistoiminta  

Palkitsemistoimikunta anoo Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kunniamerkkejä, myöntää liiton 

ansiomerkkejä seurojen ansioituneille henkilöille sekä seurojen anomuksesta että liiton puolesta ja tekee 

ehdotuksia muista huomionosoituksista. Tennisliiton hallitus myöntää kultaiset ansiomerkit. 

 

10. Naistoimikunta  

Naistoimikunta on Tennisliiton alainen toimikunta, joka kerää varoja junioritenniksen tukemiseen. 

Toimikunta ohjaa tukensa osin suoraan liiton ja osin stipendeinä Suomen Tenniksen Tukisäätiön kautta. 

Varoja kerätään sekä järjestämällä arpajaisia sekä teatteri-iltoja ja olemalla yleisönä TV-ohjelmien 

nauhoituksissa. Joulukorttikampanjan osalta selvitetään uutta jakelukanavaa. Kampanja toteutetaan, mikäli 

se on mahdollista kohtuullisin kustannuksin. Mietitään myös mahdollisia muita varainkeruuaktiviteetteja. 

Naistoimikunta myös avustaa liittoa sen järjestämissä tapahtumissa kuten Davis Cupissa.  

 

11. Suomen Senioritennis  

Suomen Senioritennis 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.  

Kotimaan kilpailutoimintaa pidetään yllä ja kehitetään valtakunnallisesti kattavaa, kaikki seniori-ikäluokat 

sisältävää sarjatennisjärjestelmää tavoitteena saada mahdollisimman moni seniori-ikäinen tennisliikunnan 

pariin. Jäseniä kannustetaan osallistumaan SM-kilpailuihin sekä kansallisten kilpailujen senioriluokkiin mm. 

edellyttämällä myönnettäväksi jäsenalennuksia kilpailumaksuista ainakin seniorien SM-kilpailuissa. 

Sisäkauden SM-kilpailuista osanottajille jaetaan kotimaisten rankingpisteiden lisäksi myös ITF:n 

kansainvälisiä rankingpisteitä.  

Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa on Ruotsin vuoro järjestää pohjoismaiden nelimaaottelu Suomen, 

Ruotsin, Norjan ja Tanskan joukkueiden kesken. Kilpailuluokat ovat naiset ja miehet 40, 50, 60 ja 70 vuotta. 

Maaottelu kuuluu ITF:n ja Euroopan Tennisliiton virallisiin kilpailuihin ja osallistujien tulokset vaikuttavat 

kansainväliseen rankingiin. Viro-maaottelu pelataan syksyllä Suomessa. Maajoukkueet ja edustuspelaajat 

osallistuvat eri ikäluokkien MM- ja EM-kilpailuihin. Senioritennis osallistuu kustannuksiin maksamalla 

kansainvälisten liittojen edellyttämän ilmoittautumismaksun joukkuekilpailun osalta. Matka- ja muut kulut 

joukkueet kustantavat itse. Eri ikäluokkien mestariseurojen joukkueet voivat halutessaan osallistua 

joukkueiden EM-kilpailuihin.  



 

 

Tennisliitto ylläpitää seniorirankingia yhdessä muiden ikäluokkien rankingien kanssa ja julkaisee sen 

kotisivuillaan. Rankingia käytetään kilpailuissa sijoittamiseen. Senioritennis julkaisee käsikirjassaan erillisen 

kaikkien seniori-ikäluokkien yhteisen pelijärjestysluettelon joukkueiden sisäisen kaksinpelijärjestyksen 

määrittelemiseksi.  

Jäsentietojen säilytys Ässässä mahdollistaa pelaajille jäsenmaksujen maksamisen ja osoitetietojen ylläpidon 

Ässän avulla. Mahdollisuus pankkitilille jäsenmaksun suorittamiseen säilytetään.  

Käsikirja julkaistaan elokuussa ja jaetaan niille jäsenille, jotka jäsenmaksun yhteydessä ovat sen valinneet 

sekä sarjatennishalleille. Jäsentiedote lähetetään helmikuun alussa jäsenmaksulaskun mukana. 

Tennislehdessä on käytettävissä senioripalsta.  

Tennisliiton Ässä-verkkosivut toimivat sarjataulukoiden, tulosten ja rankingien pääasiallisena tiedottajana ja 

liiton sivuilta on linkki Senioritenniksen omille verkkosivuille. Talous ja toimintakyvyn ylläpito perustuu 

osittain vapaaehtoistyöhön. Palkattuja toimihenkilöitä ei ole. Tarvittavat toimistopalvelut ostetaan 

palveluyritykseltä 

 


