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GT valmennuskokonaisuus



Miksi GT Teamit

• seuran juniorivalmennuksessa käy n. 250 lasta ja nuorta erilaisilla motiiveilla

• harrastuksen alkuvaihe on TÄRKEIN aika lajiin innostumisen ja sitoutumisen kannalta

• lapsille Teamiin kuuluminen on tärkeää

• innokkaimmille pelaajille tarjotaan ympärivuotinen kilpapelaamiseen tähtäävä polku



Teamien tavoitteet

• ”saada tenniskärpänen puremaan”

• kehittyä tenniksen lajitaidoissa 

• kehittyä liikunnallisissa taidoissa

• innostua pelaamisesta/kilpailemisesta

• toimimaan ryhmänä, missä pelaajat viihtyvät (hyvä, leppoisa, innostava ilmapiiri)

• innostua seuraamaan tennistä ja toimimaan mm. pallotyttönä ja –poikana SM-liigassa

• jatkaa seuraavalla kaudella Teamissä

• saada pohja elinikäiselle harrastukselle



Teameistä yleisesti

- tärkeintä on, että pelaajat pääsevät harjoittelemaan ja pelaamaan oman taitotasonsa 
mukaisessa Teamissä

- Teameissa useita tasoryhmiä 

- kiirettä isompaan kenttään ja kovempaan palloon ei ole

- pelaamisen lisääminen omalla hallilla (pelipäivät ja vkl tapahtumat) sekä yhteistyö 
lähiseurojen kanssa

- Teamiin kuuluminen näkyvämmäksi (yhtenäiset asut + yhdessätekeminen, juttuja kotisivuille 
+ fb)



Teamien valmennus

• Lajitaidot  ( tekniikka, taktiikka, henkinen)

• Perusliikuntataidot

• Pelipäivät 

• Turnaukset

• Kotihallileiripäivät ja leirit

• Valmennus suunnitelmallista ja valmentajilla mielessä kokonaisuus 

• Palaute pelaajille

• Yhteydenpito / viestintä

• YHTEISTYÖ valmentajat, vanhemmat ja muut toimijat



Red Team 

- -08-09 syntyneitä pelaajia, pelaajat koostuvat Tenniskoulun ja GT minitennisryhmäläisistä 

- Red-Teamin pelaajat ovat käyneet valmennuksessa vähintään yhden kauden ja pystyvät 
pallottelemaan punaisella pallolla

- ryhmäkoko 6-8 pelaajaa/kaksi tasoryhmää, tytöt ja pojat yhdessä

- harjoittelumäärä  2-3 x  vko (harjoitukset 1h)

- pelipäiviä 4-6 ( 2-3 syksy/kevät)

- kesäleiriharjoittelu 1-2 vkoa 2016 kesä (kesäkuu/elokuu)

- muita tapahtumia 2-4 

- Red Teamin pelaajia kannustetaan osallistumaan Minitenniskiertueelle ja muihin 
minitenniskipailuihin 



-

- -06-07 syntyneitä pelaajia, pelaajat koostuvat pääosin Mailapelikoulun, Red Teamin 
pelaajista ja GT:n mini- ja miditennisryhmistä

- Orange Teamin pelaajat harjoittelevat kaikenvärisillä palloilla.

- ryhmäkoko 6 pelaajaa

- harjoittelumäärä 2-4 x vko (harjoitukset 1 -1,5h)

- pelipäiviä 4-8 (2-4  syksy /kevät )

- kesäleiriharjoittelu 2-3 viikkoa 2016 

- muita tapahtumia 2-4 

- Orange Teamin pelaajia kannustetaan osallistumaan  Etelä- Suomen ja 
pääkaupunkiseudun Mini – ja Miditennis Tourille 2015-2016 sekä muihin mini – ja 
miditenniskilpailuihin

Orange Team 



Green Team  

- 05-07 syntyneitä pelaajia, pelaajat koostuvat pääosin 2014-2015 kauden Orange Teamin 
pelaajista

- ryhmäkoko 5-6

- Green Teamin pelaajat ovat käyneet valmennuksessa vähintään kolme kautta ja pystyvät 
pelaamaan ja harjoittelemaan vihreillä / kovilla palloilla

- harjoittelumäärä 2-4 x vko (harjoitukset 1,5h)

- pelipäiviä 4-8

- kotihallileiripäiviä 0-3 

- kesäleiriharjoittelu 1-3 viikkoa 2016  (kesäkuu ja elokuu)

- Green Teamin pelaajia kannustetaan osallistumaan 9-11v. kilpailuihin kaudella 2015-2016

- kilpaileville Green Teamin pelaajilla mahdollisuus seuraprivaatteihin



Player Team 

- 05-01 syntyneitä pelaajia,  ryhmäkoko 4 

- Teamin pelaajat ovat motivoituneita ja sitoutuvat harjoittelemaan sekä kilpailemaan yhdessä 
sovitun kausisuunnitelman mukaan – kilpailukalenteri ja kilpailuseuranta

- harjoittelumäärä 3-4 x vko (harjoitukset 1,5h)

- ohjatut fysiikkaharjoitukset Ymmerstan koululla to klo 18-19, pelaajia ohjataan myös 
yksilöityyn fysiikkavalmennukseen

- kesäharjoittelu 2-4 viikkoa 2016 – leiriharjoittelu 2 x pvä lajia + oheisharjoittelu

- kotihallileiripäiviä 4

- urheiluopistoleiritys

- Teamin pelaajilla mahdollisuus seuraprivaatteihin 



Aikataulu 

• Toukokuu vko 20 pelaajat ilmoittautuvat Teameihin kaudelle 2015-2016

• Toukokuu vko 22 Teamit julkistetaan

• Elokuu vko 32-33 Team tapahtuma pelaajille

• Elokuu vko 33 esitellään Teamien tapahtumakalenteri 2015-2016 

• Team harjoitukset alkavat vko 34


