
Seurafoorumi 2018 Tampere 25.-26.7.2018



Ohjelma

Keskiviikko 25.7.
klo 12.00 seminaarin avaus
klo 12.15 Tennisliiton ajankohtaiskatsaus
klo 13.15 Tennisliiton jäsenmaksu-uudistus
klo 13.45 antidopingtyö osana seuratoimintaa
klo 14.00 kahvitauko
klo 14.15 EU:n tietosuoja-asetus ja sen vaikutukset seuratoimintaan
klo 15.15 Viestinnän ja markkinoinnin ajankohtaisia asioita
klo 16.00 Aamulehti Tampere Open otteluiden seuranta
klo 18.30 viini-ilta Tampereen Tenniskeskuksessa

Torstai 26.7.
klo 9.30 harrastamisen ja kilpailemisen trendejä
klo 10.30 kahvitauko
klo 10.45 kilpa- ja huipputennis seurassa
klo 12.45 seminaarin yhteenveto
klo 13.00 Aamulehti Tampere Open otteluiden seuranta



Tennisliitto palvelee kaikkia 
tenniksestä kiinnostuneita

Missiomme
Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen 
pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla

Visiomme
Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja 
harrastamisen elämyksiä urheilun parissa

Arvomme



Uudet jäsenet ja kansainvälinen 
menestys tavoitteena 2020 asti

Strategiset tavoitteet

o Seurojen jäsenmäärän kasvattaminen - Tennisliiton jäsenseuroissa 
on yli 30 000 jäsentä

o Nuorten alle 14-vuotiaiden joukkueet menestyvät Euroopassa

o Kansallinen kilpailutoiminta kasvaa ja kiinnostaa: Kansalliseen 
kilpailutoimintaan osallistuu yli 8000 pelaajaa ja Suomessa pelataan 
sekä parhaita pelaajia kokoavia että katsojia kiinnostavia tapahtumia

o Valmentajien auktorisointi ja kehittäminen: Auktorisoitujen 
tennisvalmentajien määrä kasvaa ja heidän osaamisensa on sekä 
haluttua että arvostettua

Näitä tukemaan on luotu viestintästrategia, jonka avulla tavoitellaan 
uusien kohderyhmien tavoittamista ja Tennisliiton perusviestinnän 
tehostamista



Seurojen jäsenmäärien 
kasvattaminen

• Street Tennis –kiertue
– Yli 20 000 lasta mukana kiertueella
– Ilmaisia esittelytapahtumia seuroissa avoimina 

tapahtumina
– Seurojen omia koulukiertueita lisäksi

• Tennis Club -järjestelmä
– Seurojen keskitetty jäsenrekisteri
– Valmennustoiminnan ohjaustyökalu
– Järjestelmän lanseeraus

• Jäsenmäärän kasvattaminen, muut toimet
– Tennisaplikaatio
– Jäsenmuotojen kehittäminen
– Jäsenhankintakampanjan tekeminen syksy 2018 / 

kevät 2019

https://youtu.be/KU05ukh9xvE


HUIPPUTENNIS

• Jarkko Nieminen ja Emma Laine kapteeneina Davis Cup ja 
Fed Cup –joukkueissa
– Miehissä laajennettua rinki pelaajia valmistavilla 

leireillä
• Davis Cup joukkue pelaa nousukarsinnassa

– Voitto Tunisia vieraissa 3-2
– Voitto Liettua kotona 3-2
– Nousukarsinassa vastassa Egypti syyskuun puolessa 

välissä
• Kansainvälisen huipputenniksen muutokset

– Davis Cup
– Transition Tour

• Otto Virtasen hieno menestys Wimbledonissa
• Syksyllä startataan teholeirityskeskus Helsingissä

https://youtu.be/VSLfiF59Huc




Valmentajakoulutus

– Tiivis yhteistyö Liikuntakeskus 
Pajulahden kanssa

– Harri Suutarisen työpanos 
tasokoulutuksissa, 
seurakäynneissä ja 
jatkokoulutuksissa

– Syksylle tulossa kv
jatkokoulutustoimintaa

– Valmentajien 
auktorisointirekisteri valmisteilla



Kilpailutoiminta

• Finnish Tour ja Tennisliiga 
kiinnostavat katsojia ja pelaajia
– Erinomaisia tapahtumia

– Parhaat pelaajat mukana

• Luokkamestaruussarjalla hyvä alku 
– harrastekilpaileminen kiinnostaa



Kilpailutoiminta

• Nuorten kilpailusarjoissa
hyvät mahdollisuudet
pelaajalle – kilpailijoiden
kokonaismäärä huolena

• Hyvät kumppanit
toiminnassa, laadukkaita
tapahtumia seurojen
järjestäminä



Viestintä

• Uutena viestintäpäällikkönä aloitti Jarno Tiusanen
1.7.2018

• Toimenkuva
– Sisaïsen ja ulkoisen viestinnan̈ suunnittelu ja toteutus

– Viestintak̈anavien hallinta ja sisällöntuotanto

– Mediasuhteiden yllap̈itam̈inen ja kehittam̈inen

– Tapahtumien viestintä ja markkinointi

– Yhteistyökumppaniviestinnän toteuttaminen ja kehittam̈inen

– Tennisliiton imagon ja bran̈din vahvistaminen

– Muut viestintaän̈ liittyvät tehtävaẗ



Talous, hallinto ja 
varainhankinta

• Talous tasapainossa

• Erittäin hyvät ja aktiiviset yhteistyökumppanit

• Tasa-arvo-ohjeistus

• Osakeyhtiön perustaminen



Tasa-arvo-ohjeistus

Suomen Tennisliitto ry

Eero Kenttä

Seurafoorumi Tampereella 25.7.2018



Tasa-arvo-ohjeistuksen tarkoitus

• Konkreettisia ohjeita tennisseuroille edistää:

– Yhdenvertaisuutta

– Tasa-arvoa

– Turvallisuutta 

– Oikeudenmukaisuutta

• Eettisten periaatteiden taustalla lainsäädäntö, 
kansainväliset sopimukset ja säännöstöt



Ohjeistuksen pääperiaatteita:

1. Liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun 
Pelin periaatteet

2. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus 
liikuntaan ja urheiluun

3. Vastuu kasvatuksesta

4. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
edistäminen

5. Tasa-arvo

6. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus



Tavoitteena:

• Kasvattaa lajin harrastajakuntaa

• Innostaa toiminnasta kiinnostuneita mukaan 
eri rooleissa

– Vapaaehtoistoimijoiksi

– Valmentajiksi

– Luottamushenkilöiksi

– Talkooavuiksi

– Jne.



Kiitos!

Ota yhteyttä!

Eero Kenttä
kentta.eero@gmail.com



Seuratoiminnan ajankohtaisia asioita

• TennisClub
• Jäsenmaksujen uudistaminen ja jäsenpalveluiden 

kehittäminen
• Tennis-applikaatio
• Jäsenhankintakampanja


