
U10 KARTOITUSTOIMINTA: 

 

VASTUUVALMENTAJAT: JUSSI KOIVISTO / TaTS, VILLE JUHAMO / SMASH & TIMO KUNNAS / HVS 

 Tavoitteet: 
 Koota säännöllisesti yhteen ikäryhmän lahjakkaimpia pelaajia sekä kouluttaa 

valmentajia ja vanhempia U8-10 -ikäluokissa 
 Vahvistaa pelaajien kokonaisvaltaista kehittymistä (videointi / tekninen analysointi, 

urheilullisuus testit ja painottaa urheilullisia arvoja: harjoittelu, ravinto, lepo) 
 Pelaajien valintakriteerit: 
 Innokkuus (tennis/urheiluaktiivisuus), osaaminen (menestys U9/U10-ikäluokissa) ja 

urheilullisuus (fyysinen testi seuroissa). 
 Seurojen valmentajat valitsevat ja ehdottavat pelaajia kartoitustoimintaleireille 

yhdessä vastuuvalmentajien ja maajoukkuevastaavan kanssa        
 KARTOITUS TAPAHTUMA WILSON CUP TAMPERE – URHEILULLISUUS KARTOITUKSET JA U10 

VALMENTAJAT PAIKALLA TURNAUKSESSA 13-4.15.4 
 LEIRIT PAJULAHDESSA: 4.6-6.6. , 6.8-8.8 , 2.11-4.11          

 

 

U12 MAAJOUKKUE: 

VASTUUVALMENTAJAT: ERIK HAKKARAINEN / PAJULAHTI & VILLE TUOVINEN / HVS  

 

 Tavoitteet: 

 Koota säännöllisesti yhteen ikäryhmän lahjakkaimpia pelaajia harjoittelemaan ja 
kilpailemaan Suomessa ja ulkomailla sekä kouluttaa valmentajia ja vanhempia 

 Vahvistaa pelaajien kokonaisvaltaista kehittymistä (videointi / tekninen analysointi, 
urheilullisuus testit ja painottaa urheilullisia arvoja: harjoittelu, ravinto, lepo) 

 Mahdollistaa ikäluokan parhaille pelaajille kilpailuita oman ikäluokan Euroopan 
parhaiden parissa 

 Pelaajien valintakriteerit 
 Innokkuus (tennis/urheiluaktiivisuus), osaaminen (menestys U12 JGP-kilpailuissa) ja 

urheilullisuus (fyysinen testi seuroissa) 
 Ikäryhmän vastuuvalmentajat valitsevat pelaajat yhdessä maajoukkuevastaavan 

kanssa 
 

 

 

 

 

 



 

 

U14 MAAJOUKKUE: 

 

VASTUUVALMENTAJAT: JOONAS JALKANEN / HVS , VILLE NYGÅRD / ÅLK  & ERIK HAKKARAINEN / PAJULAHTI 

 

Tavoitteet: 
 Vahvistaa pelaajien kokonaisvaltaista kehittymistä (videointi / tekninen / taktinen 

analysointi, fyysinen testaaminen ja painottaa urheilullisia arvoja: harjoittelu, ravinto, 
lepo) 

 Mahdollistaa ikäluokan parhaille pelaajille kilpailuita oman ikäluokan Euroopan 
parhaiden parissa (TE 1 kategorian kilpailut, joukkueiden EM-kilpailut) 

 Tiivis yhteistyö pelaajien kehittämisessä henkilökohtaisen valmentajan sekä 
vanhempien kanssa pelaajan oman kehityssuunnitelman pohjalta 

 Pelaajien valintakriteerit 
 Innokkuus (tennis/urheiluaktiivisuus), osaaminen (menestys TE12/TE14 –kilpailuissa, 

oman ikäluokan SM-kilpailut) ja urheilullisuus (fyysinen testi seuroissa)  
 Ikäryhmän vastuuvalmentajat valitsevat pelaajat yhdessä maajoukkuevastaavan 

kanssa 
 

 

U18 KANSALLINEN HAASTAJARYHMÄ: TOTEUTETAAN TENNISLIITON JA SEUROJEN YHTEISTYÖNÄ 

MUKANA OLEVAT TAHOT: HVS, TaTS, PAJULAHTI, HLK & TVS 

 Parhaiden pelaajien henkilökohtaiset valmentajat vastuussa omien pelaajien 
kehityksestä 

 8 ITF –kilpailumatkan osalta neljä seuraa järjestävät jokainen kaksi kilpailumatkaa 
 STL tukee matkoja 750 € / matka. 
 Mukana olevien tahojen pelaajat vastaavat omista kuluistaa matkalla, muille 

pelaajille 30e/päivä omavastuu osuus. 
 

 

U23 MAAJOUKKUE: 

VASTUUVALMENTAJAT: PASI VIRTANEN & ANTTI TUOMI 

Toiminta ja tavoitteet: 
 6 Futures -kilpailumatkaa, 15 000 $ 
 2 viikon harjoitusleiriä 
 Tavoitteena mahdollistaa nuorille huippupolulla oleville ammattilaisturnauksia 
 Samalla tavoitteena on tukea Suomen huipputenniksen kasvua ja tahtotilaa, joten 

mukaan voi liittyä myös vanhempia tavoitteellisia pelaajia 
 



 

 

                                                             

 


