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Häirintä- ja kiusaamistapausten käsittely 
seurassa
• Selvitä rikos- ja muut taustatiedot (työntekijät ja vapaaehtoiset)

• Perehdytä seuran toimijat (lainsäädäntö, eettinen toiminta, seuran linja)

• Valvo ja seuraa toimintaa

• Suhtaudu kaikkiin epäilyihin vakavasti mutta käsittele asiat luottamuksellisesti

• Puutu heti mahdollisiin kiusaamis- tai häirintätapauksiin sekä muihin epäkohtiin

• Tarvittaessa kysy apua Tennisliitosta tai Suomen urheilun eettiseltä keskukselta

• Kerro seurassa oleville miten voi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä

• Seuran sisällä: toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja hallitus, valmentaja

• Tennisliitto: Henrik Zilliacus

• Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

• ILMO

• Et ole yksin

• https://www.tennis.fi/tennisliitto/yhdenvertaisuus/

https://ilmo.suek.fi/#!/
https://etoleyksin.fi/
https://www.tennis.fi/tennisliitto/yhdenvertaisuus/


Seurojen jäsenmaksut

• Yhteensä n. 250.000 € (n. 11,50 €/pelaaja) 

• Perustuu 8 jäsenluokkaan

• Luokat 7-8 (7 suurinta seuraa) n. 73.700 €

• Luokka 6 (16 seuraa) n. 66.100 €

• Luokat 4-5 (30 seuraa) n. 62.100 €

• Luokat 1-3 (114 seuraa) n. 50.000 €

• Jäsenmäärä perustuu seurojen ilmoitukseen

• Osa seuroista ei ilmoita oikeita määriä

• Seuroilla on jäsenyyksiä joiden tuotto alle liiton kustannuksen

• Seuran jäsenluokalla merkittävä vaikutus maksuun



Tennisliiton palvelut

•Maajoukkuetoiminta

•Tenniksen yleinen markkinointi

Palvelut tenniksen hyväksi

•Sähköiset palvelut (TennisClub, TK-malli)

•Seurapalvelupäällikkö (neuvonta, materiaalit, koulutus ja kehitys)

•Street Tennis

•Seuratapaamiset

•Kilpailujärjestelmä

•Valmentajakoulutus

•Seurojen toimintaa tukeva viestintä ja markkinointi

Palvelut seuroille

•Kilpailuoikeus (edellyttää lisenssin)

•Tennis-applikaatio (kehitteillä)

Palvelut pelaajille

•Tällä hetkellä ei palveluita

Palvelut halleille



Talous- ja hallintopalvelut seuroille

•Myyntilaskut (esim. jäsenmaksut, valmennus, tapahtumat)

•Ostolaskut ja reskontra

•Kirjanpito ja talouden seuranta

•Budjetointi

•Raportointi hallitukselle

Taloushallinto

•Palkanlaskenta

•Työajan seuranta

•Työsopimusasiat

Henkilöstöhallinto

•Nettisivujen ylläpito

•Sosiaalinen media - Instagram (all), Facebook (for elderly people) , Whatsapp (all), Twitter (for media), YouTube (young ones), SnapChat (young ones)

•Jäsen- ja uutiskirjeet

Viestintä

•Jäsenrekisterin hallinta

•Avustushakemukset

•Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

•Muu konsultointi (esim. lakiasiat, strategia)

Muu hallinto



Palveluiden toteutus

Seura

PalveluyhtiöTennisliitto

• Seura valitsee tarvittavat palvelut

• Tennisliitto/palveluyhtiö tuottaa 
palvelut

• Osa palveluista voi kuulua 
Tennisliiton jäsenmaksuun

• Tennisliitto voi tukea kehittyvien 
seurojen palvelumaksuja

• Keskittämällä hyvä asiantuntemus 
ja kustannustaso -> seurat voivat 
keskittyä ydintoimintaan



Hämeenlinnan 
Tennisseura

n. 250 jäsentä (+40%)

Talvi 180 pelaajaa, kesä 
80 pelaajaa

3 päätoimista, 2 osa-
aikaista

4 sisäkenttää, 4 
ulkokenttää

Valko-Pallo 
(Vantaa)

n. 400 jäsentä (+65%)

Talvi 140 pelaajaa, kesä 
60 pelaajaa

1 päätoimista, 9 osa-
aikaista

5 sisäkenttää, 4 
ulkokenttää

Salon 
Tennisseura

n. 220 jäsentä (+80%)

Talvi 93 pelaajaa, kesä 
65 pelaajaa

1 päätoiminen, 6 osa-
aikaista

2 sisäkenttää, 5 
ulkokenttää


