1

Toimintasuunnitelma 2010
Suomen Tennisliitto päivittää vuoteen 2010 ulottuvan strategiansa ja luo suuntaviivat tulevien
vuosien toiminnalle. Strategiassa hyödynnetään syksyllä 2009 tehdyn seurakyselyn tuloksia.
Toimintavuoden painopisteet ovat nuorten huipputennis ja maajoukkuetoiminta, lasten
kilpailutoiminnan kehittäminen sekä Olympiakomitean valmennusjärjestelmän
kehityshankkeiden jalkauttaminen. Toimintavuoden aikana aloitetaan viisi uutta hanketta
tämän kehitystyön tiimoilta. Tennisliiton 100-vuotishistoriikin tekeminen ja juhlavuoden
toiminnan suunnittelu aloitetaan toimintavuoden aikana.
Alue- ja seuratoiminta
Alueellinen toiminta muodostuu alle 10-vuotiaden leiritoiminnasta, Alue Cupista,
aluemestaruuskilpailuista sekä alle 10–vuotiaiden alueellisten kilpailuiden kehittämisestä.
Alueet suunnittelevat itsenäisesti toimintaansa aluevalmentajan johdolla ja esittävät vuoden
toimintasuunnitelmansa, joiden perusteella liitto tukee alueita taloudellisesti.
Tennisliitto tukee seitsemää virallista harjoituskeskusta, jotka ovat Tampereella, Turussa,
Kotkassa, Kuopiossa ja Joensuussa sekä kaksi keskusta Helsingissä. Näissä järjestetään
säännölliset harjoitukset nuorille pelaajille kolmesti viikossa liiton hyväksymän valmentajan
johdolla. Alueellisten harjoituskeskusten ja valtakunnallisen valmennuskeskuksen toimintaa
kehitetään siten, että yhteistyömahdollisuudet paranevat ja parhaita käytäntöjä voidaan jakaa
entistä paremmin.
Alue Cup on aluejoukkueiden yhteinen tapahtuma, johon jokainen alue osallistuu neljällä
joukkueella. Osallistujia on lähes sata ja otteluita pelataan lähes 200.
Tennisliitto on mukana Kansainvälisen Tennisliiton Play and Stay -kampanjassa, jossa
kehitetään alle 10-vuotiaiden kilpailutoimintaa. Toimintavuoden aikana tarjotaan seuroille
mahdollisuus järjestää mini- ja miditennis, joita pelataan pienennetyllä tenniskentällä ja
puolikovilla palloilla. Tennisliitto ohjeistaa seuroja kilpailuiden järjestämisessä ja alueellisia
kilpailuita aloitetaan keväällä.
Seurojen kehittämisprojekti Tennistä Hyvässä Seurassa jatkuu. Liitto järjestää seurojen
valmennuspäälliköille suunnatun kaksipäiväisen tilaisuuden, jossa seuroilla on mahdollisuus
verkottumiseen ja kouluttautumiseen. Lisäksi tapahtumassa käsitellään liiton ajankohtaisia
asioita. Toimintavuoden aikana kartoitetaan seurojen johdon kiinnostusta osallistua
vuodenmittaiselle kehitysohjelmalle, jonka käytännön järjestelyistä vastaa Liikuntakeskus
Pajulahti.
Valmentajakoulutus
Valmentajakoulutukset järjestetään yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa, joka
nimeää yhdessä liiton kanssa koulutuspäällikön. Hänen toimintaansa ohjaa ja linjaa liiton
koulutuksen ohjausryhmä. Tason 1 koulutukset toteutetaan kymmenen alueilla työskentelevän
kouluttajan avulla, joiden esimiehenä toimii koulutuspäällikkö. Pääkaupunkiseudulla nykyisen
kouluttajan lisäksi kouluttajien määrää vahvistetaan kahdella uudella kouluttajalla. Vuoden
2009 alusta ensimmäiselle koulutustasolle lisättyä Starttikoulutusta jalkautetaan vuoden 2010
aikana seuroihin ja kouluihin. Sen markkinoinnista ja toteutuksesta vastaavat aluekouluttajat,
koulutuspäällikkö on hankkeen vastuuhenkilö. Kehityshanketta tukee Nuori Suomi.
Naisten ja miesten maajoukkuetoiminta
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.
Liitto kartoittaa mahdollisuutta järjestää tapahtuma toimintavuoden alussa Suomessa.
Joukkue leireilee viikon ennen Fed Cup –tapahtumaa valmistautuen yhdessä tuleviin otteluihin.
Lisäksi naisryhmä osallistuu yhdessä valmistautuen Suomessa pelattaviin naisten 10.000$ ITFkilpailuihin.
Miesten Davis Cup -maajoukkueen tavoitteena on nousu Davis Cupin maailmanlohkoon. Suomi
kohtaa Puolan I ryhmän ensimmäisellä kierroksella 5.-7.3. vieraskentällä. Mahdollinen toinen
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kierros pelattaisiin vieraskentällä Etelä-Afrikkaa vastaan 7.-9.5. Maailmanlohkon karsintojen
pelipäivät ovat 17.-19.9. Maailmanlohkoon nousuun tarvitaan kolmea voittoa. Mikäli
ensimmäisellä kierroksella tulisi tappio, Suomi kohtaisi ottelussa ryhmässä säilymisestä
Ukrainan, Latvian tai Romanian. Miesten maajoukkueen pelaajat valmistautuvat DC–otteluihin
yhteisleireillä.
Pyörätuolitennistoiminta
Liitto vastaa pyörätuolitenniksen esittelemisestä, koulutuksesta sekä kansallisesta
kilpailutoiminnasta. Seuravalmentajakoulutuksessa on pyörätuolitenniksen lajiesittelyosio.
Pyörätuolitenniksen SM-kilpailut järjestetään syksyllä. Huippu-urheilun osalta Tennisliitto tukee
Paralympiakomitean kanssa Taneli Tenhusen valmentautumista Lontoon 2012
paralympialaisiin. Tennisliitto järjestää toimintavuoden aikana neljä pyörätuolitenniksen
esittelytilaisuutta, jossa uusilla pelaajille on mahdollisuus tutustua lajiin.
Nuorten huipputennis- ja maajoukkuetoiminta
Toiminnan painopisteitä ovat kansainvälisyys ja nuorten pelaajien mukaan ottaminen aiempaa
aikaisemmin.
Nuorten toiminta jakautuu neljään eri toimintoon: valtakunnallinen valmennuskeskustoiminta,
alueellinen harjoituskeskustoiminta, edustustehtävät ja kansainvälinen kilpaileminen. Liiton
vuoteen 2010 ulottuvan strategian mukaan rakennetaan huipputennikseen tähtäävä,
pitkäjänteinen valmennusjärjestelmä, jossa liitolla on nuorten Pajulahtiryhmä ja liiton
valmennuskeskuksessa toimiva valmentaja sekä yhteistyö Olympiakomitean kanssa. Liitto
panostaa ryhmän päivittäiseen valmennustoimintaan ja kehittää sen kansainvälistä
kilpailutoimintaa. Muutamalle uudelle pelaajalle tarjotaan mahdollisuutta aloittaa syksyllä
tennisharjoittelu ja opiskelu Pajulahdessa.
Kansainvälisen kilpailemisen osalta osallistutaan TE 12, TE 14 ja lähialueiden ITF –kilpailuihin
valmentajajohtoisesti. Tennisliitto luo suurimpien seurojen kanssa yhteistyömallin, 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, Baltic Junior Meetingissä ja henkilökohtaisissa
EM-kilpailuissa. Joukkueiden EM-kilpailuihin lähetetään joukkueet alle 12-vuotiaissa, muissa
ikäluokissa joukkue lähetetään ainoastaan, jos joukkueella nähdään olevan
menestymismahdollisuuksia.
Alustava kilpailusuunnitelma ikäryhmittäin:
Kansainväliset kilpailut
- 12-vuotiaat kuudessa TE-kilpailussa
- 14-vuotiaat kymmenessä TE-kilpailussa
- Nuorten maajoukkueryhmä 10-15 ITF kilpailussa
Edustustehtävät
- Junior Baltian Meeting (10- ja 12-vuotiaat)
- PM-kilpailut (13- ja 15-vuotiaat)
- Henkilökohtaiset EM-kilpailut (14-, 16- ja 18-vuotiaat)
Liitto Olympiakomitean
valmennusjärjestelmän kehitysprosessissa
Kun valmennusjärjestelmän kehitysprosessi saatiin päätökseen Olympiakomitean kanssa,
voidaan toimintavuonna aloittaa viisi uutta kehittämishanketta: lahjakkuuksien
arkivalmennuksen kehitystyö, valmennuskeskustyö, huippuseurojen kehityshanke,
talousresurssien haaste, lasten kilpailujärjestelmän kehityshanke sekä terve tennisurheilija –
hanke. Hankkeiden avulla pyritään yksilölähtöisesti kehittämään parhaiden junioripelaajien
harjoitus- ja valmentautumisedellytyksiä sekä mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin
kilpailuihin. Pidemmällä aikavälillä tämä tukee valmennusjärjestelmän kehittämistä.
Antidopingtoiminta
Liiton antidopingtyön pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, koulutuksessa ja
valistuksessa. Tennisliitto on mukana Antidopingtoimikunnan Puhtaasti Paras –hankkeessa,
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jossa huippu-urheilijoita, lajiliittoja ja nuoria aktiiviurheilijoita kannustetaan puhtaaseen
urheiluun. Juniorileireillä sekä miesten ja naisten maajoukkueleireillä luennoidaan
antidopingtoiminnasta ja jaetaan asiaan liittyvää materiaalia. Tennisliitolla on hyväksytty
antidopingohjelma.
Kansallinen kilpailutoiminta
Kansallisen kilpailutoiminnan rungon muodostavat sarjatennis sekä liiton kalenterin hyväksytyt
kilpailut. Merkittävimmät kilpailusarjat ovat nuorilla Junior Grand Prix ja aikuisilla Finnish Tour.
Alle 10-vuotiaiden lasten kilpailujärjestelmää kehitetään Kansainvälisen Tennisliiton, ITF:n,
suosituksia myötäillen. 9-vuotiaiden kilpailut pelataan puolikovilla, vihreillä palloilla. Uutena
kilpailusarjana 8-vuotiaat pelaavat oransseilla palloilla. Liitto valmistelee esitteen ja säännöt
kilpailuille.
Toimintavuonna liitto kehittää ja tukee taloudellisesti tuomaritoimintaa vuonna 2009
perustetun Suomen Tennistuomarit r.y:n kanssa, joka järjestää tuomarikoulutuksia.
Tavoitteena on saada useita kansallisen tason tuomareita SM-liigaotteluihin ja Finnish Tourkilpailuihin. Kilpailusäännöt päivitetään toimintavuoden aikana.
Liitto järjestää 1-2 kilpailujohtajakoulutusta sekä jatkokoulutustilaisuuden nykyisille
kilpailunjohtajille. Jatkokoulutuksessa käydään läpi sääntöuudistukset ja mahdolliset
kehitystarpeet.
Viime vuonna tehdyn Tasoluettelon uudistuksen vaikutuksia seurataan; tarkennuksia ja
tasomuutoksia tehdään tarpeen mukaan.
Kansainvälinen kilpailutoiminta
Suomessa järjestetään ATP Challenger-turnaukset heinä-elokuussa Tampereella ja
marraskuussa Helsingissä sekä miesten ITF Futures-turnaus Vierumäellä Baltian ITF Futuresturnausten jatkoksi.
Naisten 10.000$ ITF-turnaukset järjestetään edellisvuosien tapaan Tampereella ja
Savitaipaleella sekä 25.000$ ITF-turnaus Talissa, Helsingissä.
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.
Alle 12-vuotiaiden TE-turnauksia järjestetään loppuvuodesta kaksi, Turussa ja Pajulahdessa.
Liitto järjestää nuorten PM-kilpailut Pajulahdessa toukokuussa. Sekä ITF että TE ottavat
toimintavuoden alussa käyttöön juniorien IPIN-tunnuksen. Juniorit ilmoittautuvat sähköisesti
näiden organisaatioiden hallinnoimiin kilpailuihin, mikä helpottaa merkittävästi järjestäjien
työtä.
Viestintätoiminta
Viestinnän tärkein tehtävä on levittää tietoa tenniksestä, kasvattaa lajitietoa ja ylläpitää lajin
mainetta laadukkaana elämän mittaisena harrastuksena. Välineitä tässä ovat Tennislehti, liiton
omat verkkosivut www.tennis.fi, mediasuhteet ja sisäinen viestintä.
Vuosi sitten tehdyn lukijakyselyn mukaan hyvää palautetta saaneesta Tennislehdestä
julkaistaan 38.vuosikerta. Lehden kuusi numeroa ovat 48-sivuisia. Lehden kokoa muutetaan,
konseptia uudistetaan ja raikastetaan. Sisällön tuottaa päätoimittaja, liiton viestintäpäällikkö,
avustajineen. Lehti on Suomen tenniksen näyteikkuna, se tukee jäsenten lajin harrastusta,
taustoittaa ja raportoi tapahtumista sekä esittelee liiton palveluja.
Verkkosivujen kävijämäärät ovat varsin suuria. Toimintavuonna jatketaan käyttäjälähtöisten
verkkopalvelujen kehittämistä. Sivujen ulkoasu-uudistuksen yhteydessä rakennettiin sivuille
mahdollisuus sähköiseen markkinointiin.
Mediaa palvellaan välittämällä kansallisten merkittävien tapahtumien ja suomalaispelaajien
tuloksia, tarjoamalla sekä taustoittavaa että ennakkomateriaalia ja järjestämällä pelaajien
haastattelutilaisuuksia.
Liiton 100-vuotishistoriikin tekeminen aloitetaan toimintavuonna. Siitä on sovittu ulkopuolisen
kustannusyhtiön kanssa.
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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 tehdään Opetusministeriölle anomukset Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun
ansiomitaleista liiton tulevia 100-vuotisjuhlia ajatellen. Ministeriö myöntää kyseiset merkit
helmikuussa 2011.
Senioritoiminta
Suomen Senioritennis r.y. ylläpitää valtakunnallista, eri seniori-ikäluokkien
sarjatennisjärjestelmää. Suomi-Viro -maaottelu pelataan kesällä Suomessa. Suomi osallistuu
PM-nelimaaotteluun Norjassa. 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 sekä
senioriranking että seniorisarjojen sarjataulukot.
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 Cupkotiottelun järjestelyissä. Kevätkaudella toimikunta varautuu mahdollisen muotinäytöksen
järjestämiseen.
Varainhankinta
Liitolle haetaan toimintavuodelle 2-3 uutta pääyhteistyökumppania. Nuorisotoiminnassa on
tavoitteena saada yhteistyökumppani sekä Grand Prix-kilpailusarjaan että Koululaistennikseen.
Huippu-urheilun toimialalle yhteistyökumppaneja etsitään miesten Davis Cup-, naisten Fed
Cup- ja nuorten maajoukkueille. Liitto tiivistää entisestään yhteistyötään Opetusministeriön,
Suomen Liikunnan ja Urheilun sekä Olympiakomitean kanssa. Tuleviin 100-vuotisjuhlallisuuksiin sekä -historiikin rahoitukseen etsitään yhteistyökumppaneita.

