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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Seuran tavoitteena on järjestää jäsenilleen tenniksen harrastus- ja kehittymismahdollisuuksia. Vuoden 2019
keskeisimmät tavoitteet ovat valmennuksen kehittäminen sekä yhteistyön lisääminen lähiseurojen kanssa.
Tulevan vuoden toiminnassa painopistealueet ovat:
1. Kehittää valmennusta.
a. uusien ohjaajien löytäminen mukaan toimintaan, joko omista koulutetuista tai seuran
ulkopuolelta
b. kesäkurssien / -leirin kehittäminen
2. Yhteistyön kehittäminen lähialueen seurojen kanssa.
a. mahdollinen valmennusyhteistyö
b. leirien järjestäminen
c. keskinäiset kilpailut
3. Kartoittaa mahdollisuuksia tiettyjen seurarutiinien siirtämiseksi verkkopohjaisiksi.
a. laajennetaan Tennisclub:n käyttöä valmennusryhmien hallintaan ja laskutukseen
Valmennus ja harrastus
Keskeisimpiä seuran tehtäviä ovat:
• Säännöllisen juniorivalmennuksen järjestäminen kesä- ja talvikautena
• Eritasoisten kurssien järjestäminen kesäaikana
• Varmistaa riittävät ja laadukkaat ohjausresurssit
Valmennus hallikauden aikana
Säännöllisen harjoittelun piirissä vuoden 2018 lopussa on noin 70 junioria ja noin 10 aikuista. Ohjattua
harjoittelua on tennishallilla 15 h/vko ja Kokonhallilla 3 h/vko.
Tavoitteena on:
• tavoitella valmennus- ja ohjausohjelmia, joissa voi kokea peli-iloa ja joka kannustaa onnistumisen
kautta jatkamaan ja kehittymään. Harjoittelumahdollisuus annetaan ensisijaisesti yli 6-vuotiaille ja
siitä ylöspäin. Tämän ikäisten motorinen kehitys on jo tasolla, jossa he voivat hallita paitsi omaa
liikkumistaan myös mailan käyttöä.
• tiedottaa vanhempia tennisharrastuksesta syksyisin pidettävässä vanhempainillassa.
Kurssi- ja leiritoiminta
Jatketaan käytäntöä järjestää kursseja koulujen loma-aikoina mahdollisuuksien mukaan. Kurssitoiminta
painottuu ensisijaisesti kesään.
Tavoitteena on:
• toteuttaa viikon kestävä kesäleiri junioreille kesän alussa
• antaa intensiivistä valmennusta junioreille silloin, kun heillä on lomaa
• hyödyntää puiston kenttien ja hallin päiväaikoja
• järjestää Eka tennis kurssi uusille harrastajille vuoden 2019 aikana
• toteuttaa tennisleiri vuoden 2019 aikana seuran junioreille urheiluopistolla
• pyritään järjestämään valmennusklinikoita vuoden 2019 aikana
Tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan yhteistyötä aikaansaatujen tennisvalmennuskontaktien.
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Harrastusmahdollisuus
• Kaupunginpuiston kentillä jäsenhintaiset pelitunnit sekä junioreille päivätunteja maksutta tietyin
ehdoin
• Jatketaan seuran jäsenille tarkoitettujen pelirinkitoimintaa (eri-ikäiset naiset ja miehet, 4-peli
10h/vko hallikaudella sekä innostuksen mukaan kesällä), ja otetaan uusia kiinnostuksensa
osoittaneita pelaajia mukaan.
• Järjestetään peli-iltoja junioreille ja aikuisille muutaman kerran kaudessa
Muu valmennus- ja harrastus toimintaan liittyvä
• Järjestetään syyskokouksen yhteydessä seuraillassa mestaruusmitalienjako sekä keskustelutilaisuus
seuran toiminnasta jäsenien ja vanhempien kanssa.
Valmennus- ja ohjaustoiminnan kehittäminen ja laadun nostaminen
Tavoitteena on:
• uuden / uusien ohjaajien löytäminen mukaan valmennukseen, jotta tulevaisuudessa saadaan
valmennus pidettyä hyvällä ja riittävällä tasolla
• kannustetaan ohjauksesta kiinnostuneita henkilöitä kouluttautumaan tennisohjaajiksi ja jatkamaan
seuraohjaajiksi.
Oppimistavoitteiden ja harjoitteluun liittyvien sääntöjen kirkastaminen sekä palautteen kerääminen opetukseen
osallistuneilta ja palautteen analysointi.
Tavoitteena on:
• Kehittää pelisääntökeskusteluprosessi, johon osallistuvat pelaajat ja heidän vanhempansa.
• osana pelisääntökeskustelua on kartoittaa pelaajien toiveet harjoittelun tavoitteista
• julkaista keskeiset pelisääntötulokset verkkosivuilla
• kerätä systemaattisesti palautetta seuran ohjattuun toimintaan osallistuneilta henkilöiltä.
• Analysoida palautteen tulokset ja huomioida se jatkosuunnitelmissa.
Kilpailutoiminta tulee koostumaan sisäisistä, seurojen välisistä ja kansallisista kisoista, joihin voivat osallistua eriikäiset ja -tasoiset pelaajat.
Tavoitteena on:
• madaltaa kilpailukynnystä harjoittelemalla kilpailunomaista tilannetta positiivisessa hengessä
jäsenille avoimissa tilaisuuksissa
• tiedotetaan junioreiden kilpailuista verkkosivuilla
• jatkaa perinteitä aikuis- ja seniorisarjoissa
Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi järjestetään seuran sisäisiä kisatilaisuuksia lohkoperiaatteella (peliillat), näihin iltoihin voi osallistua myös pelaajia lähialueen muista seuroista. Tarjotaan
kilpailumahdollisuuksia jo minitennikseen osallistuville, sekä sitä vanhemmille junioreille.
Seura järjestää tai osallistuu seuraaviin kilpailutapahtumiin:
• junioreiden ja aikuisten sisäisiä kisoja
• kannustetaan pelaajiamme lähtemään alueen mini- ja miditennis kilpailuihin sekä muihin
juniorisarjojen kilpailuihin
• järjestetään yhteinen minitennisilta lähialueen muiden seurojan kanssa vuoden 2019 aikana.
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seuran ja kaupungin mestaruuskilpailut pelataan kaikissa sarjoissa elokuussa. Juniorisarjat
peluutetaan ensisijaisesti lohkopeleinä.
STL:n sarjatennis
- Osallistutaan miesten ja naisten STL:n sarjatennikseen sisä- ja ulkokaudella otetaan mukaan
junioreita
kartoitetaan mahdollisuutta järjestää Porvoossa virallinen tenniskilpailu. Kilpailussa voitaisiin
keskittyä esimerkiksi sekanelinpeli kisaan tai johonkin kohdennettuun muuhun ryhmään.
Kannustetaan junioreita koululaistennikseen joulukuun lopulla

Seuran näkyvimpiä tehtäviä on pyörittää kesällä toimintaa Kaupunginpuiston ulkokentillä
Tavoitteena on sopia:
• kunnostustalkoot huhti-toukokuussa
• kenttien hoito kesän ajaksi
• aikuisten peli-iltakäytännön jatkaminen
Tavoitteisiin pääsemiseksi ilmoitetaan verkkosivuilla talkoista ja peli-illoista, organisoidaan ajanvaraus ja
hoitolistat sekä rahastusmenettely.
Erilaisilla maksuilla ja avustuksilla kerätyillä varoilla katetaan valmennus-, koulutus- ja kilpailutoimintaan sekä
juniorivalmennuksessa tarvittavat välineet.
Tulevanakin vuonna haetaan ahkerasti avustuksia laajan junioritoiminnan tarpeisiin. Tavoitteena on
pitää tulot ja menot tasapainossa.
Pääasialliset tulonlähteet ovat:
• jäsenmaksut
• kenttämaksut (puiston kentät + tennishalli)
• lukukausimaksut (valmennus ja ohjaus)
• kurssimaksut
• avustukset (kaupunki, yritykset, yhdistykset)
Seuran toiminnan rahoitussuunnitelma ilmenee talousarviosta.
Seuran toiminnasta tiedotetaan avoimessa, liikuntaan ja toimintaan kannustavassa hengessä.
Valmennukseen liittyvässä tiedottamisessa käytetään nimenhuutoa
Seura tiedottaa toiminnastaan:
• seuran verkkosivuilla
• Kokonniemen tenniskeskuksen ilmoitustaululla
• sähköpostitse tennisclubin kautta seuran jäsenille.
Hallinnointi ja muu toiminta
Keskeinen tavoite on saada toimintaa mukaan uusia vapaaehtoisia ja toimintojen uudistaminen. Laaja
harrastustoiminta heijastuu myös seuran hallinto- ja ylläpitotehtäviin kuten taloushallintoon,
tiedottamiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen. Yhteiskunnassa ja lainsäädännössä on vuosien saatossa
tapahtunut muutoksia, joiden johdosta esimerkiksi seuran säännöt tulisi päivittää vastaamaan nykyisiä
vaatimuksia. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi pysyvä tavoite on saada uusia seuratoimijoita
aktivoiduksi mukaan seuran keskeisiin tehtäviin. Tavoitteena on helpottaa seuran rutiinitoimintoja
Tennisclub:n avulla.
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Tavoitteena on:
• Kannustaa seuran vanhempia junioreita tulemaan mukaan avustamaan nuorempien junioreiden
valmennuksessa sekä uusien harrastajien hankkimisessa (seuran esittelyt, eka tennis kokeilut, jne)
• Uusien henkilöiden rekrytointi seuratoimintaan
• Tehdään tenniksen lajiesittelyä sopivissa tilaisuuksissa
• Pitkän ajan tavoite on käydä läpi hallintoon liittyviä tehtäviä ja päivittää ne (pitkällä tähtäimellä
säännöt)

JOHTOKUNTA

