
KILPAILUTOIMINTA
TENNISLIITTO

 → tukee kansainvälisten kilpailuiden järjestämistä eri 
tasoilla

 → ylläpitää kilpailujärjestelmää, joka tarjoaa kiinnos-
tavia kilpailumuotoja eri kohderyhmille

 → kehittää ja markkinoi uusia peliformaatteja, jotka 
lisäävät kilpailemista

SEURAT
 → järjestävät kilpailuita ja tarjoavat jäsenilleen sarja-

tennistoimintaa
 → kasvattavat sisäisiä kilpailu- ja pelitapahtumia 

Ässässä

TAVOITTEET
 → Kansainvälisten kilpailuiden määrä kasvaa junio-

reille ja ammattilaisille
 → Suomessa on yli 8000 kilpa- ja harrastetason 

pelaajaa
 → Uudenlaisia peliformaatteja järjestetään vähintään 

40 % kaikista kilpailuista
 → Seurojen harrastekilpailutapahtumia on yli 150 

tapahtumaa vuosittain

VALMENNUSTOIMINTA
TENNISLIITTO

 → luo edellytykset aikuisten maajoukkueiden 
menestykselle

 → kehittää valmennuskeskusta, jossa 
parhaat junioripelaajat harjoittelevat 
päivittäisvalmennuksessa, tehopäivillä ja leireillä

SEURAT

 → toteuttavat ja kehittävät laadukasta 
valmennustoimintaa

 → Kasvattaa alle 12-vuotiaiden pelaajien 
ottelumääriä

TAVOITTEET

 → Davis Cup -joukkue pelaa maailmanlohkossa, 
naisten joukkue taistelee paikasta Fed Cup I 
-ryhmässä

 → Nuorten ikäryhmissä on 3 pelaajaa ITF18 TOP50 
ja 6 pelaajaa TE14 TOP50 strategiakauden aikana

 → U12-sarjassa on 100 pelaajalla yli 50 ottelua 
vuodessa

SEURATOIMINTA
TENNISLIITTO

 → luo laatuseurajärjestelmän, jonka avulla tuetaan 
seurojen kehitystä valmennustoiminnan, val-
mentajien osaamisen ja hallinnon digitalisoinnin 
osalta.

 → innostaa seuroja niiden kehitystyössä laatuseu-
roiksi

SEURAT

 → kehittää toimintaa huippu- ja kilpatason tähti-
seuroiksi, joilla on kyky tuottaa kansainvälisesti 
ja kansallisesti menestyviä pelaajia.

 → kehittää toimintaa nuorten ja aikuisten tähti-
seuroiksi, jotka tarjoavat laadukkaita palveluita 
jäsenistölleen

TAVOITTEET

 → Suomessa on 40 auditoitua tähtiseuraa

 → Tennisliiton jäsenmäärä on yli 26 000 jäsentä

 → Laatuseurojen toiminta täyttää vuosittain niille 
asetetut kriteerit

TAPAHTUMAT
TENNISLIITTO

 → järjestää innostavia tennistapahtumia tenniksen 
markkinoimiseksi ja taloudellisten resurssien 
vahvistamiseksi

 → vastaa Davis Cup ja Fed Cup -tapahtumien ja 
Tennisgaalan järjestelyistä

 → tukee taloudellisesti kv. tapahtumien  
järjestelyitä

 → luo uuden massatapahtumakonseptin  
junioreille ja aikuisille

SEURAT

 → vastaavat Challenger- ja ITF-ammattilaistur-
nausten järjestelyistä

TAVOITTEET

 → Tapahtumat tuottavat Tennisyhteisölle  
taloudellisia resursseja (ei Tennisliitolle)

 → Tenniksen mitattu medianäkyvyys ja  
markkina-arvo kasvaa

KEHITTYVÄ 
KILPATENNIS
Tennisliitolla on toimiva ja houkutte-
leva kilpailujärjestelmä. Seurat tar-
joavat valmennusta ja kannustavaa 
matalan kynnyksen kilpailutoimintaa.

KASVAVA  
HARRASTETENNIS
Seurat tarjoavat valmennusta, 
matalan kynnyksen kilpailutoi-
mintaa ja kiinnostavia tenniksen 
pariin johdattavia tapahtumia.

YDINTOIMINNOT

STRATEGISET VALINNAT

ONNISTUMISEN 
EDELLYTYKSET

TENNIKSEN STRATEGIA 2024

MENESTYVÄ  
HUIPPUTENNIS
Suomesta tulee kansainvälisesti 
menestyviä pelaajia junioreiden, 
aikuisten ja senioreiden sarjoihin.

TENNISLIITON VASTUULLISUUSOHJELMA
Hyvä hallinto, Turvallinen toimintaympäristö, Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, Ympäristö ja ilmasto sekä Antidoping.TENNIS.FI

OLOSUHTEET
Hankkeet, kaupunki- 

ja kuntayhteys

RESURSSIT
Talous ja hallinto

OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN

Koulutukset

DIGITALISAATIO
Laadukas  

digiympäristö 

VIESTINTÄ JA 
MARKKINOINTI
Lajin näkyvyyden 

parantaminen


