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ITF Participation Conference – Retention in 
Participation

- Tennis lajina maailman suosituimpien joukossa
- Globaalisti TOP3 laji: 1) Jalkapallo, 2) Koripallo, 3) Tennis → yli 1 biljoona seuraajaa

- Social participation (=sosiaalinen media) TOP5

- Global Tennis Report 2019
- 87 miljoonaa harrastajaa

- lähes 500 000 kenttää

- 164 000 valmentajaa

- 53% miehiä ja 47% naisia



ITF Participation Conference – Nielsen Sport

- Tutkimukseen keskittynyt globaali toimija

- Suurin kasvupotentiaali ihmisissä, joita ei vielä tunneta – keitä nämä ovat?
- ”Urheilun ulkopuoliset”:

- nuoret naiset 13%
- milleniaalit 8%
- tapahtumakävijät 30%

- Globaalit trendit
- Kilpailu vapaa-ajasta kovaa
- Datan avulla kehittyminen
- Viihteellisyys ja live-kokemuksen merkitys
- Vaikuttajamarkkinointi
- 14-vuotiaiden tyttöjen dropout liikunnasta on 60% maailmanlaajuisesti



ITF Participation Conference

- Globaalihaaste on löytää keinot alati kasvavassa kilpailussa

- Liikuntaan osallistumisella on tutkitusti merkittäviä hyötyjä –
yhteiskunnallinen vaikuttavuus

- Terveys

- Parempi koulumenestys

- Syrjäytymisriskin vähentyminen

- Kehittää psykologisia ja emotionaalisia taitoja

- Millä tavoin tennis voi linkittyä yhteiskunnallisiin asioihin?
- Merkityksellisyyden luominen – olla läsnä ja merkittävä tekijä paikallisesti, alueellisesti ja 

valtakunnallisesti, esimerkiksi kouluyhteistyö ja liikunnan tuominen sairauksien 
hoitomuodoksi (Ranska)



ITF Participation Conference - Miksi ihmiset 
harrastavat ja keinot harrastajien säilyttämiseen?

- Syyt lopettamiselle: 
- fyysisesti liian vaativaa 36%
- ei ole pelikaveria 35%
- liian kiireisiä 21%

- Lajin ulkopuolisten syyt osallistumattomuudelle:
- ei ole kiinnostunut 45%
- ei tunne ketään lajin parista 28%
- tennistä ei pelattu koulussa 22%

- Motivaattorit ja avaintekijät onnistumiseen:
- ensivaikutus (ensimmäisen kerran kokemus)
- jatkuvuuden luominen - yksittäinen tempaus ei riitä
- sosiaalisuus
- koulutetut laadukkaat valmentajat
- saavutettavuus



ITF Participation Conference - kilpaileminen

- Kilpailullisuus on tenniksen yksi vahvimmista lajiominaisuuksista
→ se on myös yksi harrastajien saamisen ja säilyttämisen kulmakivistä

Oppeja muualta:
- PGA Golf: lapsille toimii lyhyet ja joukkuemuotoiset kilpailut (ei kovin tyypillistä lajille)
- eSport osaksi perinteisiä urheilutapahtumia (AUS Open – League of Legends, eSailing World 

Championships, FIFA / MLS 65%)
- Pelillistäminen (district app - milleniaalit!) 
- Kosmos / Madrid: Ball Kids –program
Billie Jean King:
- Tyttöjen ja poikien sosiaalisten eroavaisuuksien huomioiminen kilpailemisessa (kaikki voittaa vs. 

voittajat)

”Children want to play with their friends, not against them”

Billie Jean King
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