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BTK – PORVOON VERKKOPALLOSEURA RY:N TOIMINTALINJA 

 

 

1. VISIO 

Seuran tavoite on järjestää jäsenilleen tenniksen harrastus- ja kehittymismahdollisuudet. 

 

2. EETTISET LINJAUKSET 

2.1. TASAPUOLISUUS JA OIKEUDENMUKAISUUS 

- Kaikille annetaan tasapuolisesti opetusaikaa 

- Leikkien, pelien ja järjestyksenpidon säännöt ovat kaikille samat ja niistä pidetään 

kiinni 

 

2.2 ROHKAISEMINEN JA POSITIIVISUUS 

- Kaikkia rohkaistaan liikkumaan 

- Positiivisuuden kautta rohkeuteen 

 

2.3. VASTUULLINEN TOIMINTA JA KOHTUULLISUUS 

- Toiminta on avointa. 

- Seuran taloutta ja rahaliikennettä seurataan 

- Seura hakee aktiivisesti avustuksia junioritoiminnan tukemiseen  

- Seuratoiminta ei tuota voittoa 

 

3. TOIMINNAN TAVOITTEET 

3.1. KASVATUS 

- Keskustelukulttuurin ja vuorovaikutteisuuden kehittäminen ja  

saaminen osaksi harjoitusmetodia 

- Yhtenäisten pelisääntökeskustelujen aloittaminen ja läpivieminen 

juniorivalmennusryhmille yhdessä vanhempien kanssa. 

 

3.2. OPETUS 

- Omien opetusohjelmien   laatiminen ja käyttöönotto mineille ja junioreille kaudella 

alkaen kaudesta 2012-13 sekä pitemmällä aikajänteellä erillisen harjoitusohjelmaan 

kehittäminen edistyneimmille / kilpailuihin suuntautuneille junioreille. 

- Toiminnalliseen oppimiseen perustuvien metodien mukaanottaminen opetusohjelmiin 

 

3.3. HALLINNOINTI 

- Kehittää edelleen taloudenseurantamenetelmiä 

- Kehittää edelleen verkkopohjaista viestintää ja luoda ilmoittautumismahdollisuus 

seuran verkkosivujen kautta 

- Hyödyntää Tennisliiton kautta saatuja ohjelmia käytännön työssä esim. 

jäsenrekisterihallinnassa 
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- Seuran sääntöuudistuksen loppuun saattaminen 

- Palautteen kerääminen systemaattisesti junioriryhmiltä sekä palautteen analysointi ja 

huomioiminen toiminnan suunnittelussa 

- Hoitaa sinettiseura auditointi vuonna 2014 kunniakkaasti läpi. 

 

3.4. OLOSUHTEET JA RESURSSIT 

- Nostaa opetukseen osallistuvien koulutus / ammattitasoa ja laajentaa ohjaajakuntaa. 

- Tukea ja edistää seuran käytössä olevin keinoin pelimahdollisuuksien laajentamista ja 

parantamista esimerkiksi hallihanketta. 

 

4. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPA 

4.1.RYHMÄJAKO 

Ryhmät jaetaan iän, harrastuneisuuden, tavoitteellisuuden ja tason mukaan.  

- Alle 10 v. ovat minejä ja kisoissa käyneet minit ovat kisaminejä 

- Yli 10 v. ovat junioreita. He palaavat harraste ja edistyneiden ryhmissä.  

- Kilpailuissa käyneet minit ja juniorit pyritään kokoamaan omiin ryhmiinsä. 

- Tavoitteellisimmilla junioreilla on mahdollisuus osallistua valmennukseen 

naapurikaupunkien seurojen kilparyhmissä (esim. Kotka Smash tennis,).  

- Kysynnän mukaan perustetaan perhetennisryhmiä, joissa vanhemmat ja lapset 

pelaavat yhdessä. 

- Aikuisille omat harjoitusryhmät. 

 

 4.2.HARJOITTELUMÄÄRÄ 

Harjoitteluaikaa pyritään antamaan toiveiden mukaan seuralla käytettävissä olevan 

kenttäajan sallimissa rajoissa. Jos joudutaan valintatilanteisiin, harjoitusajan 

jakamisessa suositaan kisoissa käyneitä ja ahkeria harjoittelijoita. 

 

4.3. MAKSUT 

Maksun suuruuteen vaikuttaa merkittävimmin harjoitteluryhmän koko. 

Avustukset ohjataan juniorimaksujen huojentamiseen. 

 

4.4. TIEDOTTAMINEN 

Seuratoiminnasta tiedotetaan verkkosivuilla, jäsenille kotiin kerran vuodessa 

postitettavalla kirjeellä sekä hallin ja puistonkentän ilmoitustauluilla. S-postilla 

tiedotetaan ajankohtaisista valmennukseen ja ohjaukseen liittyvistä asioista ohjatuissa 

ryhmissä oleville sekä satunnaisesti muille jäsenille. 

 

4.5. TALKOOT 

Massakenttien kunnostustalkoista ja kesätalkkaritoiminnasta vastaavat pääasiassa 

sarjatennikseen osallistuvat pelaajat.  

Junioreiden peli-illoissa vanhemmat juniorit ja vanhemmat toimivat tuomareina ja 

avustajina. Suuremmissa tapahtumissa kuten minitourkilpailuissa vanhemmat hoitavat 

talkoohengessä buffettia. Tuotto käytetään junioritoimintaan. Talkooväen 

muistamisesta johtokunta päättää tilannekohtaisesti erikseen. 
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 4.6. KOULUTTAUTUMINEN OHJAUS- / VALMENNUSTEHTÄVIIN 

Seura kannustaa ohjauksesta kiinnostuneita henkilöitä osallistumaan koulutukseen ja 

tukee heitä hakemalla apurahoja tai kompensoimalla muulla tavoin esimerkiksi Suomen 

Tennisliiton, Valon tai Suomen Liikunta ja Urheilu järjestämien kurssien kustannuksia. 

Tuettava koulutus kattaa kursseja tenniksen perusteista aina valmentajatutkintoon 

saakka ja ohjaus- ja valmennustoiminnan täydennyskoulutuksen. 

 

5. URHEILUSEURAN ORGANISOINTI 

Seuran asioita hoitaa johtokunta, joka on valittu yleiskokouksessa vuodeksi kerrallaan. 

Siihen kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Johtokuntalaisten tehtäväalueet sovitetaan 

heidän kiinnostuksen ja innostuksen mukaan. 

Seuran valmennustoiminnan toteuttamiseen on pääsääntöisesti viime vuosien ajan 

käytetty ammattivalmentajien palveluja. Valmennus- ja ohjauspalveluja on ostettu 

kulloisenkin yrityksen kautta. Viime vuosina valtaosan valmennus- ja 

ohjaustoiminnasta on hoitanut Pekka Sulosalmi, Tennis-Pekka ky kautta. 

Vuonna 2014, johtokunnan sisäinen työjako on seuraava: 

Helka Turunen, puheenjohtaja  

- vuosittainen toimintasuunnitelma ja -kertomus yhdessä johtokunnan kanssa 

- johtokunnankokousten koollekutsuminen, esityslista ja muistio  

- valmennus ja ohjaus 

 ilmoittautumisten vastaanotto hallikaudelle (minit, juniorit ja aikuiset) 

 valmennusryhmien jakaminen yhdessä valmentajan kanssa 

 tiedotus valmennusryhmille  

 valmennusmaksujen laskeminen ja laskujen laatiminen 

 - junioreiden ystävyystapahtumat ja junioripeli-iltatuki 

- avustusten hakeminen yhdessä talousihmisten kanssa 

- historiikkityön loppuun saattaminen 

Kirsi Oksanen, sihteeri,  

- aikuistoiminta 

 naisten lohkopelit  

 peli-illat ja peliringit 

- jäsentiedote 

- kesäkurssit 

 - jäsenrekisterin hallinnan avustaminen 

 

Peter Sandelin,  

- pääskytien tenniskerho, tuki 

- tuki historiikkikirjan viimeistelyssä ja ruotsinkielinen osuus 

- ylimenokauden mentorointi 

 - sarjatennis  

- kilpailut  

Satu Nygård,  

- verkkosivujen ylläpito 
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- ohjaustoiminnan kehittäminen 

- junioritoiminta, avustustoiminnan järjestelyt 

Jorma Suutarinen,    

- Some-tuki  

Sinikka Vähäkangas,  

- rahastonhoitaja  

 laskujen maksu ja  

 maksusuoritusten seuranta 

- kasvatus (valmentaja-/ohjaaja ja sääntökeskustelutuki) 

Annika Martas 

- tiedotustoiminnan tuki ja kehitys 

  

Johtokunnan ulkopuolella vapaaehtoisvoimin edistävät seuran toimintaa useat henkilöt 

eri toiminta-alueilla. Hannu Nousiainen hoitaa jäsenrekisteriä ylimenokauden aikana ja 

vastaa puiston kenttien huollosta yhdessä sarjajoukkueiden kanssa. Joukkuevastaavat 

ovat Janne Mikkilä 3-div., Jari Lähde 4-div. ja Juhani Koskiranta M60. Timo Helle 

hoitaa seuran tilinpäätöksen toimittamisen. Pääskytien kerhon ohjauksesta vastaavat 

ensisijaisesti Hector Villafuerte ja Ronja Kivinen. Junioripeli-iltojen toteuttamisesta 

vastaavat lasten vanhemmat, ensisijaisesti perheet Lenkkeri, Aitolahti ja Vaittinen. 

 

6. PELISÄÄNNÖT 

6.1 PELISÄÄNTÖKESKUSTELU 

Pelien-, leikkien ja järjestyssäännöistä valmentaja sopii ryhmänsä kanssa. 

Yhtenäisten pelisääntökeskustelujen toteuttaminen eri ryhmille yhdessä vanhempien 

kanssa on seurassa kehityskohde. 

 

6.2. SÄÄNTÖKESKUSTELUN ONNISTUMISEN EDISTÄMINEN 

Keskustelujen toteuttamistavasta keskustellaan valmentaja / ohjaajaryhmän kanssa 

kasvatuksesta vastaavan henkilön avustuksella / johdolla. 

 

6.3. PELISÄÄNNÖT JA KASVATUS 

Kun säännöt on tehty, niiden olemassa olo tuodaan esille positiivisesti. Sääntöjen 

mukaan toimimisesta annetaan kehuja. Jos kuitenkin joku ei noudata sääntöjä, 

muistutetaan säännöistä ja kerrotaan miten käyttäytymistä on muutettava. Mikäli 

kahden muistutuksen / kehotuksen jälkeen tapoja ei ole korjattu, pyydetään lapsi / nuori 

jäähylle, esim istumaan tietty aika tuolilla tai tulemaan seisomaan valmentajan viereen. 

Tarvittaessa kasvatuksellisia solmuja avataan kasvatusasiantuntijan luotsaamana. 

 

7. TOIMINTAMUODOT 

Ohjausta ja valmennusta annetaan eri-ikäisille ja -tasoisille ryhmille hallikaudella ja 

kesällä. Kaikille halukkaille pyritään tarjoamaan harjoittelumahdollisuus. 
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Alle 10v 

- Minitennis 

 

Yli 10v. 

- Harrastajapelaajat 

- Edistyneet / kisapelaajat 

- Fysiikkaharjoitukset 

 

Muita ryhmiä 

- Perhetennis 

- Aikuistenryhmät 

 

Hallikaudella pelataan viikoittaisissa ryhmissä ja loma-aikoina kursseilla  

- Kokonniemen tenniskeskuksessa 

- Pääskytienkoululla 

- Urheiluhallilla 

 

Hallikaudella harjoituksiin osallistuvat maksavat opetuksesta / valmennuksesta 

lukukausimaksun. Johtokunta määrittää maksut sellaisiksi, joilla katetaan toiminnasta 

aiheutuvat kustannukset. Maksun suuruuteen vaikuttaa eniten ryhmäkoko. Etukäteen 

ilmoitetut pitkät sairauspoissaolot voidaan huomioida lukukausimaksuissa. Maksuja ei 

korvata jälkikäteen rahana. 

Tavoitteellisimmilla junioreilla on mahdollisuus mennä valmennukseen 

naapurikaupunkien valmennusryhmiin. 

Kesällä pelataan kursseilla ja kesävalmennusjaksossa 

- Keskuspuiston kentillä  

Johtokunta määrittää kurssimaksut sellaisiksi, joilla katetaan kursseista aiheutuvat 

kustannukset. Seuran juniorijäsenien kesäkurssimaksuun ei sisällytetä kenttämaksua 

silloin, kun kesäkurssi pidetään arkena päiväaikaan.  Muille ja aikuisille kurssimaksut 

ovat korkeampia. 

  

Junioreille seura järjestää peli-iltoja ja innostuneisuuden mukaan ystävyyspelejä / 

leirejä naapuriseurojen kanssa sekä mestaruuskisat elokuussa. 

 Aikuisille on tarjolla peli-iltoja, pelirinkejä sekä mahdollisuus osallistua 

 sarjatennisjoukkueeseen ja mestaruuskisoihin. 

 Kesällä seuran hallinnoimilla kentillä jäsenillä on mahdollisuus pelata edullisin 

 jäsenhinnoin. Junioreilla on mahdollisuus pelata maksutta tietyin ehdoin. 


