Suomen Tennisliitto
Toimintasuunnitelma ja
talousarvio 2014

”Pohjoismaiden parasta tennistä”

Sisällysluettelo

Sisällys
1. Seura- ja nuorisotoiminta ..................................................................................................................... 2
Seurapalvelut ......................................................................................................................................... 2
Kouluyhteistyö ....................................................................................................................................... 2
Halliyhteistyö ......................................................................................................................................... 2
Muu seura- ja nuorisotoiminta ............................................................................................................. 2
2. Valmentajakoulutus .............................................................................................................................. 3
3. Kilpailutoiminta...................................................................................................................................... 3
Kansallinen kilpailutoiminta .................................................................................................................. 3
Lasten ja nuorten kilpailutoiminta ja sen kehittäminen ...................................................................... 4
Koulutus ................................................................................................................................................. 5
4. Huippu-urheilu....................................................................................................................................... 5
Aikuisten huippu-urheilu....................................................................................................................... 6
Nuorten huippu-urheilu ........................................................................................................................ 6
Pyörätuolitennistoiminta ...................................................................................................................... 7
Antidopingtoiminta ............................................................................................................................... 7
5. Viestintä ................................................................................................................................................. 7
6. Talous, hallinto ja varainhankinta ......................................................................................................... 9
7. Henkilöstö .............................................................................................................................................. 9
10. Senioritoiminta .................................................................................................................................. 10
11. Ansiomerkkitoiminta ......................................................................................................................... 11

1

”Pohjoismaiden parasta tennistä”

1. Seura- ja nuorisotoiminta
Seurapalvelut
Tennisliitto järjestää alueellisia ja valtakunnallisia seuratapaamisia, joissa kuullaan seurojen tarpeita.
Alueellisiin tapaamisiin tavoitellaan 40–50 seuraa ja valtakunnallisiin 20–30 seuraa. Näiden lisäksi
järjestetään mahdollisuuksien mukaan seurakohtaisia tapaamisia.
Seuroille tarjotaan niiden tarvitsemia tukipalveluita perustoiminnan osalta. Liitto ylläpitää
tenniskoulumallia ja kehittää sitä seurojen toiveiden mukaisesti.
Liitto on aktiivisesti mukana SEKE-hankkeessa, joka on Pohjois-Savon Liikunnan hallinnoima
yhteishanke seitsemän eri lajin seurojen kehittämiseksi. Mukana on kaikkiaan 14 eri seuraa, joista
kaksi on tennisseuroja (Karjalan Tennis Joensuusta ja Kuopion Tennisseura). Hanke, joka päättyy
lokakuussa 2014, sisältää seurakohtaisia seuratyöpajoja sekä kaikille seuroille yhteisiä seminaareja
ja koulutuksia.

Kouluyhteistyö
Tennisliitto esittelee yhdessä jäsenseurojensa kanssa lajia 75 koululla. Esittelyihin osallistuu 10 000
lasta. Liitto jäsenseuroineen toteuttaa tenniskerhotoimintaa 25 koululla eri puolilla maata.
Liitto luo toimintamalleja, jotka mahdollistavat tenniksen harrastamisen koulupäivän yhteydessä ja
lisäävät harrastajamääriä seuroissa. Opettajien johdolla tapahtuvaa tennisharjoittelua tuetaan
toimittamalla välineitä ja oppaita kouluille.
Tennisliitto osallistuu Liikkuva Koulu -hankkeen yhteistapaamisiin.

Halliyhteistyö
Tennisliitto luo yhdessä tennishallien kanssa kiinnostavan hallijäsenyyden, joka palvelee sekä hallien
toimintaa että Tennisliiton jäsenhankintaa. Lisäksi liitto luo rekisterin Suomessa toimivista
tennishalleista ja -kentistä sekä järjestää tennishalleille ja seuroille yhteistapaamisen.

Muu seura- ja nuorisotoiminta
Kesäkuussa järjestetään Alue Cup, jossa liiton eri alueiden joukkueet pelaavat toisiaan vastaan. Alue
Cupiin kutsutaan noin sata pelaajaa.
Liitto hallinnoi tenniksen Sinettiseuratoimintaa ja osallistuu säännöllisesti Nuoren Suomen
järjestämiin nuorisovastaavien tapaamisiin.
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2. Valmentajakoulutus
Valmentajakoulutus on koko Tennisliiton valmennusjärjestelmän ydin. Sen tavoitteena on nostaa
valmentajien osaamisen tasoa tenniksen kokonaisvaltaisen valmennuksen osalta. Samanaikaisesti
tavoitellaan lisää valmentajia ja ohjaajia sekä kilpavalmennukseen erikoistuneita huippuvalmentajia.
Valmentajakoulutusten tasot I-IV järjestetään yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa,
koulutuspäällikkönä toimii Pekka Kainulainen. I-tason koulutukset järjestetään eri puolilla Suomea,
II-IV -tason koulutukset Pajulahdessa. Koulutustoimintaa ja kouluttajien osaamista kehitetään
koulutusten kehityspäivillä kaksi kertaa vuodessa, jonka lisäksi erikseen perustettu
Koulutustyöryhmä linjaa ja kehittää koulutusten sisältöjä ja toteutustapoja.
Liiton päävalmentaja kuuluu Koulutustyöryhmään, osallistuu koulutuksiin kouluttajan roolissa ja käy
koulutusten sisältöjä läpi yhdessä koulutuspäällikön kanssa. Päävalmentajan vastuulla on yksi
tärkeimmistä vuoden 2014 kehityshankkeista, Huippuvalmentajien kehitysohjelma. Nuorten
olympiavalmentaja on vastuussa toisesta tärkeästä kehityshankkeesta eli alle 10-vuotiaiden
valmennuksen kehittämisestä.
Koulutuspäällikön vastuulla on paitsi I-IV -tason koulutusten toteuttaminen ja kehittäminen sekä
huolehtia laatuvaatimuksista, jotka ITF:ltä vuosiksi 2013-16 myönnetty kultainen laatusertifiointi
edellyttää. Yhtenä uutena ja tärkeänä painopisteenä on valmentajien rekisterin ja järjestön
rakentaminen, joilla tavoitellaan parempaa tietämystä valmentajien koulutustasoista ja
motivoidaan valmentajia osallistumaan entistä paremmin sekä perus- että jatkokoulutuksiin ja
päivittämään tietämystään.
Jatkokoulutustoiminta on olennainen osa edellä mainittuja kehityshankkeita, ja ne toteutetaan
yhteistyössä koulutuspäällikön, päävalmentajan ja nuorten olympiavalmentajan kesken. Tavoitteena
on korkea kansainvälinen taso ja ulkomaisten erikoisosaajien hyödyntäminen. Tennisliitto tukee
valmentajien osallistumista ulkomailla tapahtuviin koulutuksiin ja kouluttaa avainhenkilöitä
jatkuvasti sekä Euroopan Tennisliiton että Kansainvälisen Tennisliiton koulutustapahtumissa.

3. Kilpailutoiminta
Kansallinen kilpailutoiminta
Kansallinen kilpailutoiminta muodostuu sarjatenniksestä sekä yleiseen ja mini- ja
miditenniskalenteriin hyväksytyistä kansallisista kilpailuista. Sarjatenniksessä pelataan sisäkauden
Norpe Tennisliigan ja ulkokauden SM-liigacupin lisäksi sisä- ja ulkopelikaudella miesten neljällä ja
naisten kahdella divisioonatasolla. Juniorijoukkueet pelaavat ulkopelikaudella liigacupin. Erilaisten
juniori- ja aikuisten luokkakilpailujen lisäksi järjestetään arvokilpailuja. Junioriluokissa niitä ovat SMkilpailut, Finnish Junior Tennis Tour, SEB JGP –kilpailusarja, joka huipentuu Masters turnaukseen
sekä koululaisten SM-tennis. Aikuisten arvokilpailuja ovat Finnish Tour -osakilpailut, joista kaksi on
yleisten luokkien SM-kilpailut sisä- ja ulkopelikaudella. Kilpailukalenteri julkaistaan Ässäjärjestelmässä.
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Lasten ja nuorten kilpailutoiminta ja sen kehittäminen
Mini- ja miditenniskilpailut on julkaistu sekä yleisessä kilpailukalenterissa että mini- ja
miditenniskalenterissa. Nämä kilpailumuodot luovat vahvan perustan nuorten pelaajien
kehittymiselle. Seurojen toivotaan ilmoittavan omia, sisäisiä mini- ja miditenniskilpailuja liiton
kilpailukalenteriin. Jo näitä kisoja järjestävien seurojen lisäksi tavoitteena on saada mukaan uusia
järjestäjiä.
Liitto on luonut valmiin mallin mini- ja miditenniskilpailuille, joissa tammi-huhtikuun aikana pelataan
viidellä alueella neljä osakilpailua mini- ja miditenniksessä. Kilpailunjärjestäjiä tuetaan valmiilla
konseptilla ja palkinnoilla, jonka toivotaan herättävän kiinnostusta kilpailumuotoja kohtaan
pelaajissa, valmentajissa ja seuroissa.
Junioreiden SEB JGP huippukilpailusarjassa on kuusi osakilpailua ja Masters-turnauksen.
Kilpailusarjassa on luokat 10-, 12-, 14- ja 16-vuotiaille.
Finnish Junior Tennis Tour –konsepti muuttuu: kilpailusarja koostuu neljästä osakilpailusta ja
Masters-kilpailusta. Kun kilpailusarja on aiemmin ollut alle 18-vuotiaille, otetaan nyt mukaan alle
21-vuotiaat. Sarjassa järjestetään alle 21-vuotiaiden SM-kilpailut sisä- ja ulkopelikaudella, mutta alle
18-vuotiaiden SM-kilpailut vain sisäpelikaudella.
Koululaisten SM-tennis jatkuu laadukkaana arvokilpailuna, jonka konseptia kehitetään edelleen.

Aikuisten kilpailutoiminta ja sen kehittäminen
Kilpailutoiminta koostuu arvokilpailuista (taso 1) ja kansallisista kilpailuista (taso 2). Arvokilpailuista
Finnish Tour –kilpailusarjassa on viisi osakilpailua, ja niissä jaetaan rahapalkintoja. Yleisten luokkien
molemmat SM-kilpailut ovat osa Finnish Touria. Tennisliigat ovat saaneet uuden tukijan myötä sekä
uuden nimen, Norpe Tennisliiga, että uuden visuaalisen ilmeen sekä kentällä että verkkosivuilla.
Tennisliigan otteluiden ohessa seurat järjestävät muita tapahtumia. Liigajoukkueissa on mukana
kansalliset huippupelaajat sekä miesten liigassa ulkomaisia vahvistuksia.
Vuodenvaihteessa 2013-14 julkaistaan päivitetyt kilpailumääräykset, joiden päivitykset koskevat
erityisesti arvokilpailuja.
Kilpailutoiminnan kehittämistyöryhmän raportin mukaan kilpailutoimintaan tullaan luomaan uusi,
matalankynnyksen harrastajatoimintaa palveleva taso (taso 3), jolla pelaajille tarjotaan erilaisia
alueellisia kilpailuja. Tämän tavoitteena on saada kilpailutoimintaan lisää harrastajia.
Toimintavuonna rakennetaan sekä matalan kynnyksen harrastajatoimintaa että sen sisältöjä.
Kilpailutoiminnan perustana on toimivan kilpailukalenterin ja sarjatennisjärjestelmän ylläpitäminen.
Uusien kilpailumuotojen ja 3-tason kilpailutoiminnan myötä tullaan miettimään kilpailumäärien
rajoittamista. Laadun valvontaa tehostetaan erityisesti arvokilpailuissa. Laatuun liittyy keskeisesti
myös tuomaritoiminnan kehittäminen.

Sähköinen kilpailujärjestelmä ja ranking
Vuodenvaihteessa 2013-14 otetaan käyttöön rankinguudistuksia, joita ovat mm. vain
voittopisteiden mukaanotto pistelaskentaan, juniori-ikäluokissa vain yhden vuoden tulosten
mukaanotto sekä pisteiden saaminen Suomessa pelattavista kansainvälisistä kilpailuista. Muutoksilla
pyritään helpommin ymmärrettävään järjestelmään ja siihen, että järjestelmä kannustaa
pelaamiseen.
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Sähköisen kilpailujärjestelmän, Ässän, osalta tullaan käynnistämään selvitystyö mahdollisen uuden
järjestelmän vaihtoehdoista.

Kansainvälisen kilpailutoiminnan kuvaus
Toimintavuonna pyritään järjestämään yhtä paljon kansainvälisiä juniorien TE- ja ITF-kilpailuja kuin
edellisvuonna. Naisten ja miesten ammattilaiskilpailujen määrät ja järjestäjät ovat vielä
vahvistamatta.

Koulutus
Kilpailunjohtajakoulutuksessa on toimintavuoden alusta useita tasoja: kilpailunvalvoja-, 1-tason
kilpailunjohtaja-, 2-tason kilpailunjohtaja- ja jatkokoulutukset. Tasojen koulutusmateriaalit
valmistuvat alkuvuodesta ja koulutuksia järjestetään pitkin vuotta.
Valvojakoulutus oikeuttaa valvomaan kansallisia kilpailuja (ei arvokilpailuja) siten, että koulutettu
kilpailunjohtaja on vähintään puhelimella saavutettavissa. Kilpailunjohtaja arpoo kaaviot ja tekee
aikataulutukset. Valvoja voi toimia kilpailunjohtajien lisäapuna arvokilpailuissa (1-tasolla).
Koulutetut valvojat kirjataan nykyiseen kilpailunjohtajarekisteriin. Koulutus on hyvin käytännön
läheinen. Kesto on viisi (5) tuntia (yksipäiväinen). Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät koulutukset
ovat avoimia kaikille seuroille, jonka lisäksi seurat voivat tilata koulutusta itselleen.
1-tason kilpailunjohtajakoulutus oikeuttaa toimimaan kilpailunjohtajana kaikissa kansallisissa
kilpailuissa vuonna 2014, muttei 1.1.2015 alkaen enää SM-kilpailuissa, Finnish Tour- ja Finnish
Junior Tour -osakilpailuissa eikä SEB JGP -osakilpailuissa. Yksipäiväisen koulutuksen kesto on
kahdeksan (8) tuntia. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät koulutukset ovat avoimia kaikille seuroille,
jonka lisäksi seurat voivat tilata koulutusta itselleen.
2-tason kilpailunjohtajakoulutus oikeuttaa toimimaan kilpailunjohtajana arvokilpailuissa (SMkilpailut, Finnish Tour- Finnish Junior Tour -osakilpailut sekä SEB JGP-osakilpailut). Kaksipäiväisen
koulutuksen kesto on 14 tuntia, ja se sisältää kilpailuseurantaa. Koulutukseen hyväksytään henkilöt,
joilla on aiempaa kokemusta kilpailunjohtajana.
Tuomarikoulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Tennistuomareiden kanssa.

4. Huippu-urheilu
Toimintavuonna tehdään merkittäviä panostuksia huippu-urheilun rakenteelliseen kehittämiseen.
Liitto rakentaa valmennusjärjestelmää tukemaan pelaajaa urapolun askeleilla tenniksen aloittajasta
huippupelaajaksi saakka.
Valmennusjärjestelmän tavoitteena on
- tuottaa säännöllisesti huipputason ammattilaispelaajia
- rakentaa tennispelaajan urapolkua optimaalisesti tukeva valmennusrakenne Suomeen
- tarjoata taloudellisesti järkevin kustannuksin korkeatasoista valmennusta, kansainvälistä
kilpailemista sekä valmennuksen tukipalveluita pelaajille
- varmistaa korkeatasoinen valmennusosaaminen suomalaisissa huippuseuroissa.
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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$ ITF-kilpailuihin.
Miesten maajoukkuetoiminnan painopisteitä ovat nuoren pelaajasukupolven kasvattaminen ja
motivointi, maajoukkuetoiminnan laajentaminen ja miestenniksen kehittäminen. Miesten
maajoukkueen tavoitteena on nousu Eurooppa-Afrikan I ryhmään. Joukkueelle tarjotaan
ensiluokkaiset valmistautumisolosuhteet otteluihin.

Nuorten huippu-urheilu
Nuorten huippu-urheilutoimintaa kehitetään seuraavien toimenpiteiden kautta:
yhteisvalmentajapalkkaukset, huippu-ja kasvattajaseurojen kehittäminen, kansainvälinen
akatemiayhteistyö, valmentajien mentorointiohjelma, nuorten maajoukkuetoiminta sekä yhteistyö
JNTA:n kanssa.

Yhteisvalmentajapalkkaukset
Toimintavuonna valmennusjärjestelmän kehittämistä jatketaan yhteispalkkausvalmentajien mukaan
saamisella nuorten valmentamiseen. Liitto tavoittelee vuosittain yhtä uutta
yhteisvalmentajapalkkausta huippuseuroihin.

Huippu- ja kasvattajaseurojen valinta
Vuoden 2014 lopussa tenniksessä on kolme nimettyä huippuseuraa ja kuusi nimettyä
kasvattajaseuraa. Huippuseurojen toimintaa tuetaan taloudellisesti valmentajien yhteispalkkauksilla
sekä aktiivisella valmentajien osaamisen kehittämisellä. Huippuseuroissa luodaan korkeatasoiset
olosuhteet lahjakkaiden pelaajien kehittymiselle.
Kasvattajaseurojen toimintaa tuetaan seurakäyntien, valmentajakoulutusten sekä parhaiden
pelaajien leirityksen kautta. Kasvattajaseurat tekevät yhteistyötä huippuseurojen, satelliittiseurojen
ja päävalmentajan kanssa ja toteuttavat päävalmentajan luomaa valmennuksen linjaa.
Seurat sitoutuvat yhteistyösopimuksessa vastaamaan huipputenniksen laatukriteereiden
täyttymisestä valmennustoiminnassa.

Kansainvälisen akatemiayhteistyön jatkaminen
Tennisliitto jatkaa yhteistyötä ruotsalaisen Good to Great –akatemian kanssa. Toimintavuonna
kansainvälisessä akatemiassa harjoittelee lahjakkaimpia suomalaispelaajia, ja akatemia tukee
valmentajakoulutusten avulla koko valmennusjärjestelmän kehittymistä. Nuorten maajoukkueet
hyödyntävät akatemiayhteistyötä korkeatasoisen leirityksen kautta.

Huippuvalmentajien koulutusohjelman käynnistäminen
Valmentajakoulutus on merkittävä osa koko suomalaisen tenniskulttuurin kasvattamista.
Valmentajien tieto-/taitotasoa tulee nostaa, jotta myös pelaajien toiminta menee merkittävästi
eteenpäin. Vuoden alussa aloitetaan huippuvalmentajien koulutusohjelma, jonka avulla
mahdollistetaan lahjakkaimpien pelaajien valmentajien pitkäjänteinen valmentajakoulutus
kansainväliselle huipputasolle. Koulutusohjelma rakennetaan vuosille 2014-16 ja kouluttajina
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hyödynnettään Good to Great -akatemiaa, kansainvälisiä huippuakatemioita sekä suurimpia
tennismaita.

Nuorten valmennustoiminnan tehostaminen
Tennisliitto tukee kaikkien 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.

Yhteistyö Jarkko Nieminen Tennis Akatemian (JNTA) kanssa
Tennisliitto ostaa tarpeen mukaan valmennus- ja koulutuspalveluita tukemaan koko
valmennusjärjestelmän kehittymistä. Lisäksi tapauskohtaisesti liitto tekee päätöksiä pelaajien
harjoittelun tukemisesta akatemiassa vuoden aikana. Liitto keskittää valmennusjärjestelmän
kehittämisen lähtökohtaisesti seurojen ja parhaiden pelaajien kautta tehtäviin toimiin.

Pyörätuolitennistoiminta
Liitto vastaa pyörätuolitenniksen esittelemisestä, koulutuksesta sekä kansallisesta ja
kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Seuravalmentajakoulutuksessa on pyörätuolitenniksen
lajiesittelyosio. Liitto järjestää yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa pyörätuolitenniksen
esittelytilaisuuksia, joissa uusille pelaajille on mahdollisuus tutustua lajiin.

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
Liiton viestintäkanavien määrä on uusien sähköisten sovellusten myötä kasvanut. Jäsenlehden ja
verkkosivujen (tennis.fi, sebnextgenerationfinland.fi, norpetennisliiga.fi, streettennis.fi) lisäksi on
käytössä sosiaalisen median tarjoamat jatkuvasti ja nopeasti kehittyvät vuorovaikutukselliset
kanavat.
Liiton jäsenlehden, Tenniksen, ulkoasun ja painatuksen tuottamisesta vastaa Edita Publishing. Lehti
ilmestyy kuutena numerona vuodessa 34-sivuisena. Tätä sivumäärää voidaan tarvittaessa yhdessä
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tai kahdessa numerossa kasvattaa. Lehti on Suomen tenniksen näyteikkuna, joten sen sisältö, jonka
liiton viestintätoimikunta on linjannut, painottuu kansalliseen tennikseen. Lehden sisältö tukee
liiton strategisia valintoja ja eri toimialojen tavoitteita ja tekemistä sekä liiton palveluja
jäsenseuroilleen ja niiden jäsenille. Lehden sisällön tuottaa päätoimittaja, liiton viestintäpäällikkö,
avustajineen.
Liiton jäsenseurat ovat esittäneet toivomuksen lehden digitalisoinnista, jota toimintavuonna
valmistellaan.
Lajinäkyvyyden lisääminen on nykyisessä mediamaailmassa iso haaste. Tavoitteena on saada
valtakunnallisille tv-kanaville tai niiden verkkosivuilla tenniksen arvokilpailuja, etenkin Davis Cup –
otteluita, joiden osalta onkin saatu hyviä onnistumisia viime vuosina.
Liiton omaa live stream –tarjontaa pyritään lisäämään, kun siihen on löydetty kustannustehokkaita
ratkaisuja.
Paras tapa tavoittaa tenniksestä kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä on käyttää sähköisen
viestinnän keinoja, Facebookia, Twitteriä ja YouTubea sekä blogeja. Liiton uudistuneista
verkkosivuja on rakennettu kaikkia tennisasioita yhdistäväksi sovellusalustaksi ja jota voidaan
seurata niin tabletein kuin älypuhelimin.
Verkkosivujen toimintaan on lisätty vastavuoroisuutta, jolloin myös seurat voivat helpolla tavalla
välittää liiton verkossa omaan toimintaansa liittyviä tapahtumia.
Viestintä rakentaa tapahtumakohtaiset viestintäsuunnitelmat kansallisista kärkituotteistaan Finnish
Tennis Tourista, Norpe Tennisliigasta, Street Tenniksestä, SEB JGP –kilpailusarjasta ja tukee
materiaalia toimittamalla tapahtumia järjestäviä seurojaan näiden viestintätoiminnassa.
Huippu-urheilun viestintää hoidetaan toimittamalla sekä printti- että sähköiselle medialla
suomalaispelaajien kansainvälisten kisojen tuloksia. Taustoittavaa ja ennakkomateriaalia välitetään
medialle sekä tarjotaan tilaisuuksia haastatella pelaajia.
Omien viestien saaminen valtakunnalliseen mediaan on entisestään vaikeutunut tiedotusvälineiden
valitessa painopistelajeja ja supistessa urheilun saamia sivumääriä. Maakuntien ykköslehdissä ja
muussa paikallisviestinnässä levikki- sekä kuuntelualueiden urheilutapahtumat ja menestyvät
urheilijat saavat kuitenkin suhteellisen hyvin tilaa. Liiton monilla jäsenseuroilla on jo hyvät yhteydet
paikallismediaan ja liiton viestintä tukee ja lisää tätä toimintaa toimittamalla seurojen käyttöön
materiaalia.
Urheilutoimittajia kontaktoidaan henkilökohtaisesti, mediatilaisuuksia laajemmalle toimittaja- ja
kuvaajakaartille järjestetään pari, kolme kertaa vuodessa. Tilanteen mukaan niiden yhteyteen
järjestetään median edustajille mahdollisuus pelata tennistä joko kilpailujen muodossa tai
valmennus- ja taktiikkavinkkejä antaen.
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6. Talous, hallinto ja varainhankinta
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.
Toimintasäännön päivityksen myötä Tennisliitto valmistelee yhteistyössä tennishallien kanssa
toimintavuoden aikana hallijäsenyyden mahdollistavan toimintamallin, jonka avulla haetaan lisää
jäseniä Tennisliittoon.

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 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 sähköisiä ratkaisuita pyritään
hyödyntämään entistä 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. Naistoimikunta
Naistoimikunta on Suomen Tennisliiton alainen toimikunta, joka kerää varoja junioritenniksen
tukemiseen. Toimikunta ohjaa tukensa osin Tennisliiton, osin Suomen Tenniksen Tukisäätiön
stipendeiden kautta. Varoja kerätään perinteisellä joulukorttikampanjalla, järjestetään arpajaisia
sekä teatteri-iltoja sekä ollaan yleisönä TV-ohjelmien nauhoituksissa.
Naistoimikunta avustaa Tennisliittoa sen järjestämissä tapahtumissa kuten esimerkiksi Davis Cup –
otteluissa.
Vuoden alussa toimikunta täyttää 50 vuotta, jota vietetään Talissa 18.1.2014 iltajuhlan merkeissä.
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10. Senioritoiminta
Suomen Senioritennis r.y., Finlands Seniortennis r.f., 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.
Kilpailutoiminta
Yhdistys pitää yllä ja kehittää valtakunnallisesti kattavaa, kaikki seniori-ikäluokat sisältävää
sarjatennisjärjestelmää tavoitteena saada mahdollisimman moni seniori-ikäinen tenniksen pariin.
Kesäsarja ilman SM-arvoa pyritään käynnistämään. Ässän ilmoittautumisosaan lisätään
jäsenmaksukontrolli.
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.
Kansainvälinen kilpailutoiminta
Osallistutaan Norjassa järjestettävään pohjoismaiseen nelimaaotteluun 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. SST 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.
Senioriranking
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
Jäsenmaksut
Jäsentietojen säilytys Ässässä mahdollistaa pelaajille jäsenmaksujen maksamisen ja osoitetietojen
ylläpidon Ässän avulla. Pankkitilille maksumahdollisuus säilytetään.
Tiedotustavat
Käsikirja julkaistaan elokuussa ja jaetaan jäsenille ja sarjatennistennishalleille. Jäsentiedote
lähetetään helmikuun alussa jäsenmaksulaskun mukana. Tennislehdessä on käytettävissä
senioripalsta.
Tennisliiton verkkosivu www.tennisassa.fi toimii sarjataulukoiden, tulosten ja rankingien
pääasiallisena tiedottajana ja liiton sivujen yhteydessä on SST:n oma osio osoitteessa www.tennis.fi.
Tutkitaan mahdollisuutta muuhun tiedottamiseen tarvittavan oman verkkosivun käyttöön ottoon tai
vaihtoehtoisesti liiton verkkosivun käytön tehostamiseen. Mahdollinen oma sivu linkittyisi
Tennisliiton verkkosivuun.
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Talous ja toimintakyvyn ylläpito
Toiminta perustuu osittain vapaaehtoistyöhön. Palkattuja toimihenkilöitä ei ole. Tarvittavat
toimistopalvelut ostetaan palveluyritykseltä.

11. Ansiomerkkitoiminta
Ansiomerkkitoimikunta anoo opetus- ja kulttuuriministeriöltä kunniamerkkejä, myöntää STL:n
ansiomerkkejä seurojen ansioituneille henkilöille sekä seurojen anomuksesta että liiton puolesta ja
tekee ehdotuksia muista huomionosoituksista.
Liiton hallitus käsittelee ja hyväksyy ansiomerkkitoimikunnan esitykset.
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