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1. Seura- ja nuorisotoiminta 
Seurapalvelut ja seurayhteistyö 
Tennisliitto edistää seurojen alueellista yhteistyötä aluekoordinaattorimallin avulla. 
Tennisliitto järjestää alueellisia seuratapaamisia, joissa kuullaan seurojen tarpeita. 
Alueellisiin tapaamisiin tavoitellaan 40–50 seuraa. Lisäksi Tennisliitto järjestää 
valtakunnallisen seurafoorumin, johon tavoitellaan 20–30 seuraa. 
Seuratapaamisissa jaetaan seurojen hyviä käytäntöjä. 

Tennisliitto tarjoaa seuroille niiden tarvitsemia tukipalveluita perustoiminnan osalta. 
Tennisliitto kehittää seuroille tarjottavaa jäsenrekisteripalvelua siten, että Tennisliitto 
voi laskuttaa kaikki seurojen jäsenmaksut. Lisäksi jäsenrekisteripalvelu toimii 
työkaluna seuran toiminnan ohjaamisessa (mm. valmennustoiminta, tapahtumat, 
ilmoittautumiset, viestintä ja laskutus). 

Tennisliitto tekee seurakohtaisia kehitystoimenpiteitä, joilla kehitetään seurojen 
jäsenpalveluita ja jäsenhankintaa. Tennisliitto hankkii seurojen jäsenille yhteisiä 
jäsenetuja ja markkinoi seurojen jäsenyyttä erilaisilla kampanjoilla. Tennisliitto 
tarkastelee vuoden aikana omia jäsenyyksiään ja tekee näistä ehdotuksen 
syyskokoukselle 2017, jotta tulevaisuudessa Tennisliiton jäsenyys olisi 
houkuttelevampi niin seuralle kuin myös seuran jäsenelle. 

Lajiesittelytoiminta ja yhteistyö koulujen sekä päiväkotien kanssa 
Tennisliitto esittelee jäsenseurojensa kanssa lajia yhteensä 80 koulussa ja 
päiväkodissa. Pääosa esittelyistä kohdistuu alle 10-vuotiaisiin lapsiin. Street Tennis 
-lajiesittelypäiviin osallistuu 15 000 lasta. Kiertueella mukana olevat seurat 
järjestävät yhdessä Tennisliiton kanssa yhden tai useamman kerran ilmaisen 
tutustumisen hallilla heti kiertueen jälkeen. Seurat tarjoavat Tennisliiton tukeman 
liittymisedun kaikille niille, jotka liittyvät tutustumiskertojen jälkeen seuran jäseneksi. 



Tennisliitto on mukana mailapelien (tennis, sulkapallo, pöytätennis ja squash) 
yhteisessä Mailapelit koulujen ja varhaiskasvatuksen tukena -hankkeessa. Hanke 
alkoi vuonna 2016 ja jatkuu toukokuun 2017 loppuun. Hankkeen aikana luodaan 
toimintamalleja, jotka mahdollistavat mailapelien harrastamisen koulu- ja 
päiväkotipäivän yhteydessä ja lisäävät harrastajamääriä seuroissa. Opettajien 
johdolla tapahtuvaa mailapelien harjoittelua tuetaan toimittamalla välineitä ja 
oppaita sekä järjestämällä koulutusta opettajille. Hanke toimii Liikkuva Koulu 
-ohjelman sateenvarjon alla. 

Seurojen U10-toiminnan kehittäminen 
Tennisliitto jatkaa vuonna 2016 aloitettua seurojen U10-toiminnan kehitysohjelmaa. 
Ohjelman tavoitteena on: 1) lajin tunnettuuden ja harrastajamäärien lisääminen, 2) 
seuratoiminnan laadun kehittäminen (ohjattu ja omatoiminen harjoittelu) sekä 3) 
pelaajan polku (kilpailut ja muut tapahtumat). Ohjelman ensimmäinen vaihe päättyy 
kesällä 2017. Ensimmäisessä vaiheessa toimintaa on kehitetty pilottiseurojen 
kanssa. Toisessa vaiheessa toimintamalleja laajennetaan pilottiseurojen avulla 
alueellisesti sekä kehitetään edelleen mallin sisältöä. Kolmas vaihe alkaa vuonna 
2018 ja silloin mallin käyttö laajennetaan valtakunnalliseksi. 

2. Ohjaaja- ja valmentajakoulutus 
Valmentajakoulutus on tärkeä osa Tennisliiton uutta strategiaa. Tavoitteena on 
saada auktorisoitujen tennisvalmentajien määrä kasvamaan ja heidän osaamisensa 
halutulle ja arvostetulle tasolle. Tennisliitto tulee taloudellisesti kasvattamaan 
merkittävästi taloudellista panostustaan valmentajakoulutukseen, ja tehtävään 
tullaan palkkaamaan yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa henkilö, jonka 
vastuulla on koko valmentajakoulutuksen kehittäminen ja tuottaminen. 

Tulevan vuoden aikana koulutusjärjestelmää uudelleen järjestellään ja muokataan 
vastaamaan paremmin seurojen ja valmentajien tarpeita. 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.  

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. 



Vuoden aikana järjestetään kaksi avointa seminaaria, joista toinen kohdennetaan 
alle 10-vuotiaiden toimintaan. Toisesta avoimesta seminaarista rakennetaan 
kaksipäiväiset valmentajapäivät, joilla on koulutusta useasta eri aiheesta ja päivät 
kokoavat tennisvalmentajia yhteen. Lisäksi alueilla voidaan järjestää omia 
jatkokoulutuksia, joiden avulla saadaan kohdattua ja koulutettua laajempi määrä 
valmentajia. Koulutustoimintaa ja kouluttajien osaamista kehitetään koulutusten 
kehityspäivillä kaksi kertaa vuodessa. 

3. Kilpailutoiminta 
Kansalliset arvokilpailut 
1-tason arvokilpailukalenteri on vahvistettu vuosille 2017-2018. Suurimmalle osalle 
arvokilpailujen järjestäjistä on myönnetty järjestelyoikeudet 2-vuotisilla sopimuksilla 
eli järjestelyoikeudet ovat voimassa myös vuonna 2018.  

JGP on 10-, 12-, 14- ja 16-vuotiaiden juniorien huippukilpailusarja, jonka jokaisessa 
ikäluokassa pelataan vuonna 2017 kuusi osakilpailua ja Masters-turnaus. 
Tavoitteena on, että luokkien kaaviot olisivat täysiä. Kansallisia kärkipelaajia 
(maajoukkuepelaajia) ohjataan mukaan osakilpailuihin maajoukkuesopimusten 
kautta. Vuoden 2017 aikana järjestetään muutama osakilpailu, joihin halutaan 
osallistujia mukaan myös lähimaista. Näitä kilpailuja ennen tullaan järjestämään 
ulkomaisten pelaajien kanssa ystävyysleiri. Vuonna 2017 tullaan lisäksi 
valmistelemaan muutosta, jonka pohjalta JGP-osakilpailujen määrää kasvatetaan 
10- vuotiaiden osalta.  

Finnish Junior Tennis Tour on 21-vuotiaiden kilpailusarja. 
Sarjassa pelataan neljä osakilpailua. Näissä ovat mukana alle 21-
vuotiaiden sekä sisä- että ulkokenttien SM-kilpailut. Finnish Junior 
Tennis Tourilla tavoitellaan niin ikään täysiä kaavioita. Parhaat 
saavat rahapalkintoja ja voittajille taataan mukaan pääsy 
seuraavaan Finnish Tour –osakilpailuun. Alle 18-vuotiaiden SM-
kilpailut pelataan sekä sisä- että ulkokentillä.  

Finnish Tour on aikuisten huippukilpailusarja, jossa on vuonna 
2017 seitsemän osakilpailua. Finnish Tourin palkintorahat 
kasvavat merkittävästi ja mukaan kilpailuihin toivotaan myös 
ulkomaisia ATP- ja WTA-tason pelaajia (ei yleiset SM-kilpailut). 
Muutosten taustalla on ollut tavoite luoda kansallinen huippusarja, 
joka tarjoaa pelillisen ja rahallisen astinlaudan ammattilaisuraa 
tavoitteleville nuorille pelaajille sekä toisaalta mielekkään 

mahdollisuuden uran jatkolle kokeneille kansallisille pelaajille.  



Liiton huippusarja, Tennisliiga, pelataan 
sisäkaudella 2016-2017 Norpe 
Tennisliigana. Tennisliiga jatkaa 
kansallisen tenniksen lippulaivana ja 
siihen panostetaan sekä taloudellisesti 
että toiminnallisesti. Liigalla on tyylikäs 

kenttäilme ja omat verkkosivut sekä seurojen järjestämiä oheistapahtumia. Liigassa 
on mukana kansallisia huippupelaajia ja ulkomaisia vahvistuksia.  

Kansallisten kilpailujen lisäksi Suomessa järjestetään junioreille kansainvälisiä TE- 
ja ITF-kilpailuja. Tärkeitä kokemuksia kansainvälisistä kilpailuista voidaan hakea 
myös Suomessa järjestettävistä Futures-tason kilpailuista. Vuoden 2017 alusta 
alkaen Futures-kilpailujen minimipalkintoraha tulee ITF:n päätöksellä olemaan 
15 000. Tennisliitto tavoittelee samaa määrää ammattilaiskilpailuita kuin vuonna 
2016. 

Laadukkaan kilpailu- ja sarjatennisjärjestelmän ylläpitäminen 
Nykyisen kilpailujärjestelmän määrällisesti suurimman osan muodostavat 2-tason 
kansalliset kilpailut ja sarjatennis. Kilpailutoiminnan perustana on toimivan 
kilpailukalenterin ja sarjatennisjärjestelmän ylläpitäminen. Uusina kiinnostavina 
kansallista pelaamista aktivoivina keinoina nähdään eri luokkien sisäiset sarjat. 
Vuonna 2017 tullaan valmistelemaan toimintamallia, jossa kansallisiin luokkiin 
perustetaan oma osakilpailusarja ja sarjaa pelaamalla voi ansaita paikan Masters-
tapahtumassa vuoden lopussa. 

Kansalliset kilpailut myönnetään kahdessa osassa. Samoja luokkia ei myönnetä 
lähialueella samaan aikaan. Kilpailukalenterin runko muodostuu myönnetyistä 
arvokilpailuista (1-taso) ja sarjatennikselle rajatuista viikonlopuista.  

Vuoden 2017 aikana otetaan käyttöön uusi sähköinen kilpailujärjestelmä. 
Järjestelmä tarjoaa uusia mahdollisuuksia strategian mukaiseen jäsenhankintaan 
sekä erinomaisen pohjan nykyisen kilpailujärjestelmän ylläpidolle. Valittu 
järjestelmä on toiminnassa yli 40 kansallisessa liitossa tenniksessä. 

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. Uuden sähköisen 
kilpailujärjestelmän käyttöönoton myötä keskeiseksi asiaksi nousee keväällä 2017 
kilpailujohtajien kouluttaminen. Kilpailunjohtajakoulutuksia tullaan järjestämään 
tehostetusti ympäri Suomen.  



Tuomaritoiminnan osalta vuoden 2017 tavoitteena on kasvattaa kansallisen tason 
tuomareiden määrää, ajantasaistaa tuomarirekisteri ja tehdä tuomaripolusta 
järjestelmäkuvaus. Lisäksi vuoden aikana tullaan rakentamaan 2-tason 
koulutusmateriaali nykyisen 1-tason lisäksi. Ensimmäinen tämän tasoinen koulutus 
järjestetään alkuvuodesta/keväällä 2018. 

Aloittelija- ja harrastajataso  
Vuonna 2017 kasvatetaan entisestään alle 10-vuotiaiden kilpailutoimintaa. Nykyisiä 
Tykkimäki-yksilösarjaa sekä pilottihankkeena toimivaa Tykkimäki Team Touria 
tullaan jatkamaan. Team Touria pelataan tällä hetkellä mini- ja miditenniksessä 
Etelä-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa. Team Tourilla tennisotteluiden lisäksi 
kilvoitellaan myös fyysisissä taito-osioissa. Mahdollisuuksien mukaan Tykkimäki 
Team Touria tullaan viemään myös muille alueille. Näiden sarjojen lisäksi on 
tärkeää kasvattaa kansallisten 9- ja 10-vuotiaiden luokkien määrää. Perustan alle 
10-vuotiaiden kilpailutoiminnalle luo seurojen sisäinen mini- ja miditennis 
kilpailutoiminta. 

Uuden sähköisen kilpailujärjestelmän avulla kaikille seurojen jäsenille tullaan 
antamaan pelaajanumerot ja oikeus osallistua ilman kilpailulisenssiä 3-tason 
kilpailuihin. Tämä nähdään erinomaisena mahdollisuutena seurojen 
jäsenhankintaan sekä mahdollisuutena ohjata tenniksen harrastajat 
kilpailutoiminnan piiriin. Tämän myötä seurat ja hallit voivat kehittää 
kilpailutoimintaansa. Sähköinen kilpailujärjestelmä antaa pohjan ylläpitää 
hallisarjoja sekä seuran sisäisiä kilpailuja. Harrastepelaamisen kehittämiseen 
haetaan toimivia malleja yhdessä seurojen ja hallien kanssa. 



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 III ryhmässä. Joukkue leireilee viikon ennen Fed 
Cup -tapahtumaa valmistautuen yhdessä tuleviin otteluihin.  

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.  
Painopiste tulevan vuoden maajoukkuetoiminnassa on Tennisliiton strategian 
mukaisesti alle 14-vuotiaiden pelaajien kehittymisen tukemisessa sekä fyysisen 
valmentautumisen tukipalveluissa. Tavoitteena on vaikuttaa pelaajien kehittymiseen 
vahvemmin jo urapolun varhaisemmassa vaiheessa. Fyysisellä puolella tavoitellaan 
loukkaantumisten ennalta ehkäisyä ja pelaajien fyysisten valmiuksien parantamista.  
Nuoremmissa ikäluokissa toiminta on monimuotoista sisältäen kotimaan ja 
ulkomaan leirejä, kansainvälisiä kilpailumatkoja, ystävyysotteluita lähimaiden 
kanssa, harjoitusjaksoja JNTA:ssa sekä alueellisia seuravierailuita. Vanhempien 
ikäluokkien osalta pääpaino on enemmän kansainvälisessä kilpailemisessa. 
Kaikissa ikäluokissa fyysinen testaus ja kartoitukset kuuluvat 
maajoukkueohjelmaan 2-3 kertaa vuodessa. Tennisliitto ostaa edellä mainitut 
palvelut Jarkko Nieminen Tennis Akatemialta. 

Pyörätuolitennistoiminta 
Liitto vastaa pyörätuolitenniksen esittelemisestä, koulutuksesta sekä kansallisesta 
ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Seuravalmentajakoulutuksessa on 
pyörätuolitenniksen lajiesittelyosio. Liitto järjestää 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. 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 
Tennisliitto viestii aktiivisesti verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä eri 
kilpailu- ja tapahtumasarjojen omilla sivuilla. Verkkosivut tarjoavat erinomaisen 
alustan saada aiempaa suurempi määrä tennisaktiiveja seuraamaan korkeatasoista 
sisältöä. Niiden lisäksi on käytössä sosiaalisen median tarjoamat jatkuvasti ja 
nopeasti kehittyvät vuorovaikutukselliset kanavat.  

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. 

Tennisliitto tavoittelee entistä aktiivisemmin uusia jäseniä ja harrastajia. Avainviesti 
on, että tennis sopii kaikille vauvasta vaariin. Se tukee liikunnallista elämäntapaa, ja 
vahvistaa lihaskuntoa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Kampanjat, tapahtumat sekä 
keräykset toimivat uusien ajankohtaisten asioiden ja tekojen keskustelun herättäjinä 
ja tarjoavat lajille uudenlaista näkyvyyttä eri medioissa. 

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 2016 
tapaan osa-aikaisena. 



6. Talous, hallinto ja varainhankinta 
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.  

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 järjestämällä arpajaisia ja teatteri-iltoja sekä olemalla yleisönä TV-
ohjelmien nauhoituksissa. Toimikunta hakee uusia varainkeruuaktiviteetteja 
joulukorttikampanjan päätyttyä. 
Naistoimikunta avustaa tarvittaessa liittoa sen järjestämissä tapahtumissa kuten 
Davis Cupissa. 

11. Suomen Senioritennis 

Suomen Senioritennis ry, Finlands Senioritennis rf, 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. 
Toiminta perustuu osittain vapaaehtoistyöhön. Palkattuja toimihenkilöitä ei ole. 

Senioritennis ylläpitää ja kehittää valtakunnallisesti kattavaa, kaikki seniori-ikäluokat 
sisältävää sarjatennisjärjestelmää tavoitteena saada mahdollisimman moni seniori-
ikäinen tennisliikunnan pariin sekä osallistumaan SM-kilpailuihin sekä kansallisten 
kilpailujen senioriluokkiin. Maajoukkueet ja edustuspelaajat osallistuvat eri 
ikäluokkien MM- ja EM-kilpailuihin. Tennisliitto ylläpitää seniorirankingia yhdessä 
muiden ikäluokkien rankingien kanssa ja julkaisee sen kotisivullaan. Rankingia 
käytetään kilpailuissa sijoittamiseen.  

Senioritennis tiedottaa viikoittain omilla senioritennis.fi-kotisivullaan sekä tarpeen 
mukaan jäsenkirjeellä. 

http://senioritennis.fi

