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AGENDA

• Ohjeet Zoomin käyttöön
• Tenniksen Strategia 2024
• Ajankohtaiset: kilpailutoiminta | seuratoiminta | valmennustoiminta | 

tapahtumat | vastuullisuusohjelma
• Tennisliiton johtamisjärjestelmä



OHJEET ZOOMIN KÄYTTÖÖN

• Aseta äänenvoimakkuus sopivalle tasolle ja oma 
mikrofoni auki

• Järjestäjä sulkee osallistujien äänen ja jakaa 
puheenvuorot yksitellen

• Pyydä puheenvuoroa viittaamalla (raise hand)
• Voit myös kysyä keskustelutoiminnon (chat) 

kautta
• Pidä oma puheenvuorosi tiiviinä



PELATAAN 
VASTUULLISESTI





KILPAILUTOIMINTA
• Koronavirustilanne on edelleen haastava, alueet antaneet omia ohjeistuksiaan

• Tennisliiton ohjeistukset löytyvät täältä. Noudatetaan viranomaisten ja alueiden päätöksiä.
• Kansallinen kilpailutoiminta tauolla 14.2.2021 asti – tilannetta tarkastellaan seuraavan kerran 

1.2.2021
• Luokkamestaruussarjan 1. osakilpailulle ei haeta uutta ajankohtaa. Senioreiden SM-kilpailut siirretään jo 

tässä vaiheessa pelattavaksi 4.-10.5.2021 sisäkilpailuna. Kilpailu piti pelata 22.-28.2.2021. Tykkimäki 
Mastersia ei pelata toukokuussa 2021. Kilpailun tilalle tullaan hakemaan osakilpailujärjestäjät kaikille 
alueille.

• Yleinen ja senioreiden sarjatennis tauolla 31.1.2021 asti
• Suunnitelmia tehdään toiminnan aloittamiselle – tämän hetkisen tiedon pohjalta näyttää sarjatennis 

olevan ensin mahdollista aloittaa. Sarjatenniksen tilannetta tarkastellaan viikottain, seuraavan kerran 25.1. 
Kun päätös avaamisesta tehdään, käynnistyy sarjatennis siitä viikon päästä.

• OKM: erityisavustus urheiluseuroille: avustusta voivat hakea urheiluseurat lasten ja nuorten 
kilpa- ja huippu-urheilutavoitteisen toiminnan turvaamiseksi koronaepidemian aikana. 
Avustusta voi hakea 1.6. 2020 – 31.1.2021 aiheutuneisiin kustannuksiin.

• Valtion kustannustuen 2. hakukierros auki 26.2.2021 asti (Valtiokonttori)

https://www.tennis.fi/uutiset/tennisliiton-suositukset-pelaamiseen/
https://www.tennis.fi/uutiset/okm-erityisavustus-urheiluseuroille-toiminnan-turvaamiseksi-koronavirustilanteessa/
https://www.valtiokonttori.fi/yleinen/usein-kysyttya-yritysten-kustannustuesta-toinen-hakukierros/


TENNIKSEN LAATUSEURAT

Suomen Tennisliitto - Finlands Tennisförbund

LASTEN & NUORTEN TÄHTIMERKKI 
AIKUISTEN TÄHTIMERKKI

KILPAURHEILUN TÄHTIMERKKI

HUIPPU-URHEILUN TÄHTIMERKKI



SEURATOIMINTA

• Tenniksen laatuseuraohjelman ilmoittautuminen auki 31.1.2021 asti
• Seuratoiminnan kehittäminen moniulotteisesti. Kyseessä on pitkäkestoinen 

kehitysprosessi, joka auttaa seuroja ymmärtämään paremmin toimintaansa ja 
suuntaansa.
• 15 seuraa jo jättänyt ilmoittautumisen – kiinnostusta ympäri Suomen

• Seurojen vaikuttamispaikat – lue lisää täältä
• seurawebinaarit | kalenteri
• toiminnanjohtajatapaamiset 7kpl – 26.1.2021 | kalenteri & ilmoittautuminen
• aluekiertue 6.2.-18.3. | kalenteri & ilmoittautuminen
• valtakunnalliset tapaamiset
• olosuhdeseminaari

https://www.tennis.fi/seurat/laatuseuraohjelma/
https://www.tennis.fi/uutiset/seuroille-suunnatut-tapaamiset-2021-seurawebinaarit-toiminnanjohtajien-tapaamiset-aluetapaamiset-ja-valtakunnalliset-tapaamiset/
https://www.tennis.fi/seurat/seurawebinaarit/
https://www.tennis.fi/seurat/toiminnanjohtajien-tapaamiset-2021/
https://www.tennis.fi/seurat/alueelliset-seuratapaamiset/


VALMENNUSTOIMINTA
• Valmennuskeskus
• Yläkoululeiritys käynnistyy Vierumäellä: 

14.-18.3.2021 ja 9.-13.5.2021
• 28 osallistujaa ympäri Suomea
• Vierumäen lajivastaava Petja Nykänen, 

naisten maajoukkuekapteeni Emma 
Laine sekä Tennisliiton 
koulutuspäällikkö Harri Suutarinen



TAPAHTUMAT

• Vierumäellä tulossa Tennis Team Finland Boot
Camp 
• Vierumäelle suunnitteilla 

massatapahtumakonsepti junioreille ja aikuisille
• Vuoden isot tapahtumat: Tampere Open, Davis 

Cup: Suomi – Intia, Tali Open, Tennisgaala



VASTUULLISUUSOHJELMA

• Tutustu tenniksen vastuullisuusohjelmaan täältä: Hyvä hallinto, Turvallinen 
toimintaympäristö, Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, Ympäristö ja ilmasto sekä 
Antidoping
• Naisverkosto – lisää naisia ja tyttöjä tenniskentille
• alkaa webinaareilla – 3.2.2021, 17.2.2021, 24.3.2021, 21.4.2021
• alueellisia tapaamisia – 15.5.2021 / Kauniainen

• Kohti tasa-arvoisempaa urheilua –webinaari 29.1.2021 klo 9.00-11.30
• Tennisliiton vastuullisuusohjelmasta vastaava Jarno Tiusanen ja toimitusjohtaja 

Teemu Purho kertomassa tehdyistä toimenpiteistä ja tulevasta

https://www.tennis.fi/uutiset/tenniksen-strategia-2024-vastuullisuusohjelma/
https://www.tennis.fi/uutiset/naisverkosto-lisaa-naisia-ja-tyttoja-tenniskentille/


TENNISLIITON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

• Uudistettu vastaamaan paremmin tämän hetken tennisyhteisön tarpeita, 
sitouttamaan jäsenseurat tehokkaammin päätöksentekoon ja palvelemaan 
paremmin käynnistynyttä uutta strategiakautta.
• Kantavana ideana on toimia yhdessä seurojen kanssa. Seuroille on luotu 

uusia paikkoja osallistua keskusteluun ja päästä vaikuttamaan – yhdessä 
enemmän, yhdessä menestyen
• Uutena toimintamallina aloittavat neuvonantoryhmät, Advisory Board
• tukea ja auttaa niin operatiivista johtoa kuin hallitusta
• jäsenseurat voivat ehdottaa jäseniä 31.1.2021 asti
• Lue lisää ja hae täältä.

https://www.tennis.fi/tennisliitto/strategia-ja-toimintasuunnitelma/
https://www.tennis.fi/uutiset/tennisliiton-uudistunut-johtamisjarjestelma-haku-advisory-boardeihin-auki-31-1-2021-asti/






KIITOS!
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