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1. Seura- ja nuorisotoiminta
Seurapalvelut ja seurayhteistyö
Tennisliitto järjestää alueellisia seuratapaamisia, joissa kuullaan seurojen tarpeita. Alueellisiin
tapaamisiin tavoitellaan 40–50 seuraa. Lisäksi Tennisliitto järjestää 1–2 valtakunnallista
seurafoorumia, joihin tavoitellaan 20–30 seuraa. Seuratapaamisissa jaetaan seurojen hyviä
käytäntöjä sekä kuullaan esityksiä seuratoimintaan liittyvistä asioista.
Tennisliitto tarjoaa seuroille niiden tarvitsemia tukipalveluita perustoiminnan osalta. Tennisliitto
tarjoaa seuroille jäsenmaksuun kuuluvana toiminnanohjausjärjestelmän, joka toimii työkaluna
seuran toiminnan ohjaamisessa (mm. valmennustoiminta, tapahtumat, ilmoittautumiset, viestintä
ja laskutus). Lisäksi Tennisliitto tekee seurakohtaisia kehitystoimenpiteitä, joilla kehitetään
seurojen jäsenpalveluita ja jäsenhankintaa.

Lajiesittelytoiminta ja yhteistyö koulujen sekä päiväkotien kanssa
Tennisliitto esittelee jäsenseurojensa kanssa lajia yhteensä 100 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 Koko
kaupunginosa pelaa -hankkeessa. Hanke alkoi vuonna 2019 ja jatkuu toukokuun 2020 loppuun.
Hankkeen tarkoituksena on luoda uusia toimintamalleja mailapelien kaupunginosapelaamisen
kehittämiseen eri puolilla Suomea. Hanke liikuttaa paljon eri ikäisiä ja eri väestöryhmistä tulevia ja
tarkoituksena on vakiinnuttaa mailapelit osaksi kaikkien arkea. Tuomalla harrastusmahdollisuudet
lähelle omaa elinympäristöä madalletaan kynnystä uuden liikuntaharrastuksen aloittamiseen.

Jäsenhankintakampanja ja jäsenpalvelut
Tennisliitto uudistaa omia sääntöjään jäsenyysmuotojen ja jäsenmaksujen osalta ja pyrkii luomaan
toimintamallit, jotka eivät aseta esteitä seurojen jäsenmäärien kasvulle vaan kannustavat seuroja
hankkimaan lisää jäseniä niin, että siitä ei suoraan seuraa Tennisliiton jäsenmaksun nousu.
Tennisliitto ottaa käyttöön tennispelaajille suunnatun mobiilijäsenkortin, jolla jäsenet saavat
alennuksia ja etuja sekä kiinnostavaa tennikseen liittyvää mediasisältöä.
Tennisliitto järjestää jäsenhankintakampanjan, jossa markkinoidaan sekä perinteisten seurojen
että uusien harrasteyhteisöjen jäsenyyksiä. Kampanja toteutetaan yhteistyössä seurojen ja
tennishallien kanssa ja siinä hyödynnetään sekä perinteistä että sosiaalista mediaa. Lisäksi
Tennisliitto hankkii seurojen jäsenille yhteisiä jäsenetuja.

2. Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
Valmentajakoulutus on tärkeä osa Tennisliiton strategiaa. Tavoitteena on kehittää valmentajien
osaamista heidän tarpeisiin nähden ja tuoda koulutusta yksilöllisemmäksi sekä lähelle
seuratoimintaa. Tennisliitto uskoo, että valmentajien osaamisella ja ammattitaidolla on suuri
vaikutus tenniksen kasvuun ja parempaan kilpatennikseen tulevaisuudessa.

Tulevan vuoden aikana panostamme tasokoulutuksiin ja myös seurojen sisällä tapahtuviin
koulutuksiin. Isona teemana on edelleen lasten ja nuorten laadukas valmennustoiminta.
Tasokoulutukset pohjautuvat urheilulliseen linjaan ja näin ollen fyysinen valmennus linkittyy myös
tiiviisti tennisvalmentajien tasokoulutuksiin. Tennisliiton tehoryhmä-toiminnan kautta pilotoidaan
yksilöllisiä koulutuspolkuja ryhmän valmentajille sekä muille Suomessa työskenteleville
tavoitteellisille kilpavalmentajille.
Vuodelle 2020 on suunniteltu myös seminaareja eri kohderyhmille valmennuksessa. Lisäksi Suomi
tulee järjestämään keväällä 2020 Pohjoismaiden valmennusseminaarin. Valmentajakoulutusta
toteutetaan yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa. Tasokoulutuksia Tennisliiton sisällöillä
on tarkoitus järjestää myös isoissa seuroissa ja aktiivisissa toimintaympäristöissä ympäri Suomea
vuonna 2020.
Tennisliitto julkaisee vuoden 2019 lopussa valmentajien auktorisointirekisterin. Rekisteriin on
koottu kaikki koulutuksen käyneet valmentajat ja sitä päivitetään vuosittain lisäkoulutusten
käyntien osalta jokaisen valmentajan osalta erikseen.
Vuoden 2020 aikana valmistellaan päätösehdotus valmentajien kolmiportaisesta lisenssoinnista ja
se otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.

3. Kilpailutoiminta
Kansalliset ja kansainväliset arvokilpailut
1-tason arvokilpailukalenteri ja kilpailuja järjestävät seurat vahvistettiin loppuvuonna 2018 vuosille
2019 ja 2020. Osalle kilpailuista on määritelty vuodelle 2020 uudet ajankohdat ja järjestäjät.
Cinia Junior Grand Prix jatkuu 10-, 12-, 14- ja 16-vuotiaiden juniorien huippukilpailusarjana.
Jokaisessa ikäluokassa pelataan vuonna 2020 kuusi osakilpailua ja Masters-turnaus. Cinia tuo
kilpailusarjan sponsorina kaikille osallistujille osallistumislahjat sekä palkitsee parhaiten
menestyviä. Tavoitteena on sitouttaa ikäluokkien parhaat pelaamaan Cinia JGP -sarjaa. Yhtenä
motivaattorina toimii Cinian tarjoama Masters-turnauksen voittajien palkinto – voittajat pääsevät
seuraamaan seuraavana keväänä jotakin ATP-kilpailua. Menestyksen lisäksi on tärkeää vahvistaa ja
huomioida myös Fair Play -käytöstä kilpailuissa. Jokaisessa osakilpailussa palkitaan Fair Play pelaaja, ja yksi näistä saa lisäksi palkinnoksi matkan ATP-kilpailuun Masters-voittajien kanssa.
Vuonna 2020 aikuisten huippusarjat jatkavat pääyhteistyökumppanin nimen alla: TEHO Sport
Finnish Tour, TEHO Sport Finnish Junior Tennis Tour, TEHO Sport Tennisliiga Cup. TEHO Sport
Tennisliigan osalta TEHO Sportin kumppanuus on tällä hetkellä sovittu sarjakaudeksi 2019-2020.
TEHO Sport Finnish Junior Tennis Tour on 21-vuotiaiden kilpailusarja. Sarjassa pelataan vuonna
2020 viisi osakilpailua. Osakilpailuissa ovat mukana alle 21-vuotiaiden sisä- ja ulkokenttien SMkilpailut. Parhaat saavat rahapalkintoja ja voittajille taataan mukaanpääsy seuraavaan Finnish Tour
–osakilpailuun. Alle 18-vuotiaiden SM-kilpailut pelataan sekä sisä- että ulkokentillä. TEHO Sport
Finnish Tour on aikuisten huippukilpailusarja, jossa on vuonna 2020 kahdeksan osakilpailua
miehille ja naisille. Kilpailussa jaetaan merkittäviä rahapalkintoja. Näidenkin osakilpailujen määrää
on pystytty kasvattamaan yhteistyössä seurojen kanssa. Mukaan kilpailuihin toivotaan lisää
ulkomaisia ATP- ja WTA-tason pelaajia (ei yleiset SM-kilpailut).

Liiton huippusarja, TEHO Sport Tennisliiga, jatkaa kansallisen tenniksen lippulaivana ja siihen
panostetaan sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Liigassa on mukana kansallisia
huippupelaajia ja ulkomaisia vahvistuksia maailman huipulta asti. Vuonna 2019 pilotoitu ja hyväksi
koettu TEHO Sport Tennisliigan yhteinen finaalitapahtuma toteutetaan myös vuonna 2020.
Finaalitapahtumassa naiset ja miehet pelaavat sijoista 1, 2, 3 ja 4. Lisäksi vuonna 2020 samassa
yhteydessä pelataan Tennisliigan karsintaottelut. Uutta lisäarvoa ja näkyvyyttä Tennisliigaan tuo
yhteistyö Nelonen Median Ruutu-palvelun kautta. Kierroksilta tuotetaan palveluun seurojen
myötävaikutuksella lähetyksiä. Lisäksi liiton puolesta tuotetaan monikameralähetyksiä. Näkyvyys
Ruutu-palvelussa sekä muu liiton tuottama markkinointi ja viestintä tuovat pelaajia ja seuroja
entistä paremmin esille.
Kansallisten kilpailujen lisäksi Suomessa järjestetään kansainvälisiä juniorien TE- ja ITF-kilpailuja
sekä ITF World Tennis Tour - (aiemmin ITF Transition Tour) ja ATP Challenger -tason
ammattilaiskilpailuja. Tennisliitto tavoittelee samaa määrää ammattilaiskilpailuja kuin vuonna
2019. TE U12, U14 ja U16 sekä ITF U18 kilpailumäärä pysyy vuonna 2020 ennallaan. Lisäksi
Tennisliitto järjestää 12-vuotiaiden poikien Winter Cup -turnauksen 31.1.-2.2.2020 (paikka avoin)
sekä naisten Fed Cup Eurooppa/Afrikka 2. ryhmän turnauksen Talin Tenniskeskuksessa 4.7.2.2020.

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.
Kansalliset kilpailut myönnetään kahdessa osassa. Samoja luokkia ei myönnetä lähialueella
samaan aikaan. Kilpailukalenterin runko muodostuu myönnetyistä arvokilpailuista (1-taso) ja
sarjatennikselle rajatuista viikonlopuista.
Kilpailumääräykset antavat perustan kansallisten kilpailujen järjestämiselle ja valvonnalle.
Kilpailupäällikön toimenkuvaan kuuluu 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 koulutuksia eri puolella Suomea
tarpeen mukaan.
Vuonna 2018 alkanut Luokkamestaruussarja tulee jatkumaan myös vuonna 2020. Sarjaan kuuluu
kuusi osakilpailua ja Masters. Luokkina ovat B-E -luokat, ja kaikissa näissä pelataan kaksin- ja
nelinpelit sekä sekanelinpelit. Tavoitteena on ylläpitää mielekästä kilpailuformaattia, joka
houkuttaa pelaamaan sarjassa useamman osakilpailun ja kasvattamaan ottelumääriä. Erityisesti
mukaan tavoitellaan aikuisharrastajia, joiden määrä seuroissa on kasvussa. Lisäksi vuonna 2020
pyritään järjestämään kansallisia kilpailuja luokissa 45D (45-vuotiaiden D-luokka) ja 60D (60vuotiaiden D-luokka). Kilpailujen osalta seurataan motivoivatko ne aikuisharrastajia enemmän
mukaan kilpailutoimintaan.
Sarjatennis on jaettu talvi- ja kesäkausiin. Miehissä sarjatasot ulottuvat Tennisliigasta 5.
divisioonaan ja naisissa Tennisliigasta 3. divisioonaan. Alimmat sarjatasot pelataan aikapeleinä ja
niihin saa osallistu vain D- ja E-luokan pelaajia. Miesten 4. divisioonassa saa pelata ainoastaan B-E

luokan pelaajia. Muutoin sarjat ovat avoimia.
Kilpailutoimikunnan alla toiminut tuomaritoiminnan kehitystyöryhmä on tuonut konkreettisia
toimenpiteitä toteutettavaksi tuomaritoiminnan kehitystyöhön liittyen. Työryhmän tavoitteena on
lisätä kansallisella huipputasolla tuomareiden määrää ja vahvistaa tuomaritoiminnan perustaa
lisäämällä tietoutta säännöistä ja luomalla junioreille kokemuksia tuomarina toimimisesta.
Tennisliigaan tuotiin kaudelle 2018-19 linjatuomarit helpottamaan päätuomarin työskentelyä.
Tavoitteena oli samalla aktivoida seurojen pelaajia (nuoria) tuomaritoiminnan polulle.
Menettelytapa jatkuu edelleen. Liitto tarjoaa tietyn määrän liigaseuroille ilmaisia koulutuksia
(päätuomareille ja linjatuomareille). Perustan vahvistamiseksi tullaan vuonna 2020 järjestämään
pelaajien sääntökoulutuksia ja junioreiden SM-liigacupissa toteutetaan sääntökoulutus ja
tuomarikokeilu.
Kilpailutoimikunta on päättänyt toteuttaa rankinglaskentaan vuoden 2020 alusta muutoksia.
Oikeellisemman tuloksen saavuttamiseksi kierroskertoimet poistetaan kaikista muista paitsi
arvokilpailuista sekä luovutusvoiton pistelaskentaa muutetaan. Pelaajien ottelupisteet ja rankingit
tullaan prosessoimaan ja julkaisemaan kerran kuussa. Lisäksi kilpailutoimikunta on päättänyt
aloittaa selvityksen/valmistelun lasten rankingpistelaskentaan liittyen.

Aloittelija- ja harrastajataso
Tennis on peli ja siihen kuuluu kiinteänä osana kilpaileminen. Seurojen työn lisäksi järjestelmän
tulee antaa mahdollisuus lapsille ja nuorille kilpailemiseen. Perustan alle 10-vuotiaiden
kilpailutoiminnalle luo seurojen sisäinen mini- ja miditennis kilpailutoiminta. Seuraavana askeleena
toimii Tykkimäki Team Tour (pelataan Etelä-Suomessa) sekä Tykkimäki-yksilösarja. Alle 10vuotiaiden osalta mini- ja miditenniksessä on saavutettu kilpapelaajien määrässä kasvua. Polkua
on vahvistettu 9-vuotiaiden Miditour-kilpailusarjalla. Sarjan tarkoituksena on kasvattaa ja
valmistaa sekä pelaajia että vanhempia kilpapelaamisen maailmaan. Sarjassa pelataan vuonna
2020 ennätyksellisesti seitsemän osakilpailua.
Sähköinen kilpailujärjestelmä antaa pohjan myös harrastajatasoisen kilpailutoiminnan
kehittämiseen. Seurakilpailuja ja hallisarjoja on mahdollista ylläpitää Tennisliiton sähköisessä
kilpailujärjestelmässä, Tennisässässä. Vuonna 2020 kyseisten kilpailuiden määrää Tennisässässä on
tavoitteena kasvattaa. Harrastepelaamisen kehittämiseen haetaan jatkuvasti toimivia malleja
seura- ja hallikohtaisesti.

4. Huippu-urheilu
Aikuisten huippu-urheilu

Naisten maajoukkuetoiminnan painopisteitä ovat nuoren pelaajasukupolven kasvattaminen ja
motivointi, maajoukkuetoiminnan laajentaminen sekä naistenniksen näkyvyyden kasvattaminen.
Naisten Fed Cup -maajoukkueen tavoitteena on nousu I-ryhmään. Joukkue leireilee kapteeni
Emma Laineen johdolla ennen Fed Cup -tapahtumaa valmistautuen yhdessä tuleviin otteluihin.
Fed Cup -tapahtuma järjestetään Helsingissä Talin Tenniskeskuksessa 4.-7.2.2020.
Miesten maajoukkuetoiminnan painopisteitä ovat nuoren pelaajasukupolven kasvattaminen ja
motivointi, maajoukkuetoiminnan laajentaminen ja miestenniksen näkyvyyden kehittäminen.

Miesten maajoukkue hävisi Itävallalle nousukarsintaottelunsa syksyllä 2019 ja maaliskuussa 2020
joukkue saa vastaansa I-ryhmän putoamiskarsinnassa Meksikon. Joukkueelle tarjotaan
ensiluokkaiset valmistautumisolosuhteet otteluihin. Joukkueen kapteenina toimii Jarkko
Nieminen. Valmistautumisleireillä valmentajana mukana on Veli Paloheimo.

Nuorten huippu-urheilu

Nuorten valmennustoiminnan tehostamisen osalta Tennisliitto tukee kaikkia nuorten
maajoukkueisiin valittuja pelaajia useilla eri toiminnoilla. Tennisliiton nuorten maajoukkuetoiminta
rakentui vuonna 2019 pitkälti tehoryhmä-toiminnan ympärille, missä nuorten kyvykkäiden
pelaajien harjoittelua ja kansainvälistä kilpailemista tehostettiin. Tavoitteena oli, että pelaajien
arki kestää kansainvälisen vertailun laadussa ja määrissä. Tehoryhmä-toiminnassa oli mukana
tiiviimmin kahdeksan pelaajaa ikäluokista 2004-2006 ja laajempaan leiritystoimintaan kuului noin
20 pelaajaa eri ikäryhmistä. Tehoryhmä-toimintaa järjestettiin Talin Tenniskeskuksessa. Nuorten
maajoukkueleirejä järjestettiin alle 12-vuotiaille kilpapelaajien aluille myös Tampereella sekä
Liikuntakeskus Pajulahdessa.
Jatkamme tehoryhmä-toimintaa vuonna 2020 ja tavoitteena on laajentaa laadukkaasti
tavoitteellisten pelaajien kokonaisvaltaista valmennustoimintaa eri ikäryhmissä. Tehoryhmätoiminta on suunnattu kansainvälisen tason nuorille. Toimintaa kehitetään yhteistyössä
Tennisliiton, pelaajan kotiseuran sekä pelaajan kehityksessä mukana olevien sidosryhmien kanssa.
Kyvykkäille nuorille pelaajille luodaan koko vuodelle henkilökohtainen suunnitelma, jossa
määritellään pelaajan harjoitusohjelma, kilpailuohjelma sekä liiton tarjoamat tukipalvelut koko
vuoden osalta. Toiminnan toteutuksesta vastaavat kaksi Tennisliiton päätoimista valmentajaa.
Painopiste tulevan vuoden nuorten maajoukkuetoiminnassa on Tennisliiton strategian mukaisesti
alle 14- vuotiaiden pelaajien kehittymisen tukemisessa ja myös parhaiden U18 ITF-pelaajien
kehittymisen tukemisessa. Tavoitteena on vaikuttaa pelaajien kehittymiseen jo urapolun
varhaisessa vaiheessa ja auttaa parhaita pelaajia heidän kehityksessään U18 Grand Slam -tasolle ja
taloudellisen tuen piiriin. Fyysisellä puolella tavoitellaan loukkaantumisten ennaltaehkäisyä ja
pelaajien fyysisten valmiuksien parantamista. Tulemme mahdollistamaan kyvykkäille ja innokkaille
nuorille pelaajille Tennisliiton kautta noin 40 kansainvälistä kilpailumatkaa eri ikäryhmissä.
Nuoremmissa ikäluokissa Tennisliitto pyrkii myös tarjoamaan pelaajille laadukkaita ensimmäisiä
kansainvälisiä kilpailumatkoja lähialueella ja tavoitteellista leiritystoimintaa. Kaikissa ikäluokissa
fyysinen testaus ja kartoitukset kuuluvat maajoukkuepelaajille 2-3 kertaa vuodessa. Fyysinen
testaus toteutetaan pääosin Talin Tenniskeskuksella Tehoryhmä-toiminnassa.
Tennisliitto jatkaa pelaajien suoraa taloudellista tukemista. Tukimalli uudistetaan rankingperusteiseksi ja se esitellään vuoden 2019 lopussa pelaajille. Tennisliiton hallitus päättää aina
kuluneen vuoden pohjalta vuosittain tuettavat pelaajat sekä pelaajille asetettavat velvoitteet tuen
saamiselle.

Pyörätuolitennistoiminta
Tennisliitto 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. Liiton hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain antidopingohjelman, joka julkaistaan
www.tennis.fi -sivuilla. Miesten, naisten ja junioreiden maajoukkuepelaajille sekä kansainvälisiin
kilpailuihin osallistuville pelaajille toimitetaan vuosittain tietoa antidopingtoiminnasta ja
erivapausmenettelystä. Valmentajakoulutuksessa asia on esillä laajasti
seuravalmentajakoulutuksen yhteydessä. Tennisliiton valmennustoiminnassa mukana olevien
valmentajien työsopimuksiin sekä maajoukkuepelaajien sopimuksiin on sisällytetty
antidopingpykälä.

5. Viestintä
Tennisliiton viestinnän kulmakivenä toimivat kotisivut, www.tennis.fi, jota tukevat sosiaalisen
median kanavat Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube. Lisäksi Tennisliiton kuva- ja
materiaalipankki toimii seurojen, yhteistyökumppaneiden, median ja seuraajien työkaluna.
Kotisivuilta tenniksestä kiinnostuneet löytävät kaiken oleellisen tiedon niin ammattilais-, juniori- ja
senioritoiminnasta kuin seura-, harraste- ja kilpatoiminnasta. Tennisliiton kanaviin tuotetaan ja
jaetaan ajankohtaista sisältöä niin tekstin, kuvien kuin videoidenkin muodossa. Seuroilla ja
kilpailunjärjestäjillä on myös mahdollisuus tuottaa materiaalia Tennisliiton viestintäkanaviin,
minkä myötä seuratoimijat voivat tuoda esille niiden tärkeiksi kokemia aiheita.
Tennisliiton viestinnän pohjana ovat sen arvot tuloksellisuus, peli-ilo, yhdessä tekeminen ja
välittäminen sekä missio: ”Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista
seuroissa kaikilla taitotasoilla.”. Viestinnän sisältö voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: 1)
tenniksen kiinnostavuuden ja näkyvyyden kasvattaminen ja 2) perusviestintä palvelemaan
jäsenistöä. Tennisliiton viestintä on avointa, systemaattista ja aktiivista.
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 ja tapahtumat toimivat uusien ajankohtaisten asioiden ja
tekojen keskustelun herättäjinä sekä tarjoavat lajille uudenlaista näkyvyyttä eri medioissa.
Yhteistyökumppanuus-viestintä on tärkeä osa tätä toimintaa.
Urheilutoimittajia kontaktoidaan henkilökohtaisesti ja mediatilaisuuksia laajemmalle toimittaja- ja
kuvaajakaartille järjestetään pari kertaa vuodessa. Urheilumediaa lähestytään aktiivisesti
tiedottein – esimerkiksi kansainvälisen suomalaismenestyksen yhteydessä (juniorit ja
ammattilaiset) ja kansallisten kärkikilpailuiden osalta.
Tennisliiton livestream-tuotannot pyörivät Nelonen Median Ruutu-palvelussa (TEHO Sport
Tennisliiga ja TEHO Sport Finnish Tour) ja YouTubessa (muut kansalliset kilpailut).

Viestintäkokonaisuudesta vastaa kokoaikainen viestintäpäällikkö yhteistyössä Tennisliiton
toiminnan eri osa-alueista vastaavien kanssa.

6. Talous, hallinto ja varainhankinta
Taloutta seurataan kuukausittain ja kuluja karsitaan toiminnoista, jotka eivät tue uutta strategiaa.
Liitolla on yhteistyökumppanuuksia varten erilaisia kaupallisia yhteistyömuotoja, joille
kumppanuuksia etsitään. Yhteistyökumppanuuksia haetaan huippu-urheiluun, lasten ja nuorten
toimintaan sekä kilpailutoiminnan osalle. Varainhankintaa voidaan toteuttaa yhden tai useamman
toimijan kanssa. Tennisliiton pääyhteistyökumppanina jatkaa Cinia ja merkittävinä muina
yhteistyökumppaneina Porsche ja Olvi kanssa. Street Tenniksen osalta pitkä yhteistyö LähiTapiolan
kanssa päättyy ja uusi kumppani Street Tenniksen osalta aloittaa vuoden alussa.
Vuonna 2018 Tennisliitto perusti osakeyhtiön, joka on sata prosenttisesti Tennisliiton
omistuksessa. Tennisliiton suurimpien tapahtumien liiketoimintojen hoitaminen järjestetään
osakeyhtiön kautta. Yhtiö tulouttaa vuosittain sekä kiinteän että taloudelliseen menestykseen
perustuvan osuuden sopimustuottona Tennisliitolle.

7. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Tennisliitto edistää toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Hallitus nimeää vuoden
ensimmäisessä kokouksessa eettisen toimikunnan jatkamaan vuonna 2019 aloitettua työtä
yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa.
Liiton tasa-arvo-ohjeistuksessa on seuroille yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja urheilun eettisiin
asioihin liittyviä ohjeita – tasa-arvo-ohjeistus löytyy www.tennis.fi -sivuilta. Tennisliitto järjestää
koulutuksia tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta seuratoiminnassa mukana oleville, erityisesti
valmentajakoulutusten yhteydessä.
Toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa yhdenvertaiset, tasa-arvoiset ja eettisesti kestävät
harrastusmahdollisuudet jokaiselle tenniksen harrastajalle.

8. Henkilöstö
Tennisliiton työntekijöillä on liiton strategiaa tukevat toimenkuvat ja vastuualueet, joita
päivitetään säännöllisesti pidettävissä kehityskeskusteluissa. Kehityskeskusteluissa seurataan
henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista, työhyvinvointia ja koulutustarpeita.
Liiton toimisto pitää viikkopalavereita 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.

9. Sidosryhmäsuhteet
Tennisliitto tapaa aktiivisesti merkittäviä sidosryhmiään. Olympiakomitean kanssa jatketaan
yhteistyötä huippu-urheilun osalta ja lasten liikuttamisen 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.

10.

Palkitsemistoiminta

Palkitsemistoimikunta anoo Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kunniamerkkejä, ITF:n ja TE:n
kansainvälisiä tunnustuksia, myöntää liiton ansiomerkkejä seurojen ansioituneille henkilöille sekä
seurojen anomuksesta että liiton puolesta ja tekee ehdotuksia muista huomionosoituksista.
Tennisliiton hallitus myöntää kultaiset ansiomerkit.

11.

Naistoimikunta

Naistoimikunta kerää varoja junioritenniksen tukemiseen myymällä lippuja teatteri- ja
konserttiesityksiin, järjestämällä arpajaisia ja peli-iltoja sekä olemalla tv-ohjelmien yleisönä. Tänä
vuonna käynnistynyttä kangaskassi kampanjaa jatketaan samoin kuin joulukorttien myyntiä.
Toimikunta kehittää muita mahdollisia varainhankinta-aktiviteetteja ja avustaa tarvittaessa
Tennisliittoa sen tapahtumissa. Toimikunta ohjaa tukensa osin stipendeinä Suomen Tenniksen
Tukisäätiön, osin junioristipendeinä suoraan seuralle niiden juhlavuosina.

12.

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.
Senioritennis ylläpitää ja kehittää valtakunnallisesti kattavaa, kaikki seniori-ikäluokat sisältävää
sarjatennisjärjestelmää tavoitteena saada mahdollisimman moni seniori-ikäinen tennisliikunnan
pariin sekä osallistumaan SM-kilpailuihin ja 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.

