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Johdanto 

Grani Tennis ry. on kauniaislainen tennisseura, joka on perustettu 1974 ja tuleva vuosi on sen 44. 

toimintavuosi.  Seuran jäsenmäärä on vuoden 2017 lopussa noin 700 jäsentä, jolla se kuuluu 

Suomen suurimpiin tennisseuroihin. Seura omistaa oman mailapelihallin, FREEDOM FUND 

arenan (Kauniaisten Urheilupuisto Oy) Ymmerstan kaupunginosassa Espoossa.  

Grani Tenniksen toimintalinjan kirjaus on syntynyt hallituskäsittelyn tuloksena Nuori Suomi –sinetin 

hakuprosessiin liittyen vuonna 2009 ja se päivitetään vuosittain marraskuussa seuran 

syyskokoukselle. Toimintalinja korvaa seuran toimintasuunnitelman.  

 

Toimintalinjaa laadittaessa syntyi käsitys, että suurelta osin on kysymys valmennuksen laadusta 

(kts. seuran strategia, jotka löytyvät seuran kotisivuilta). Laatutyön jatkon kannalta on katsottu 

tarpeelliseksi päivittää toimintalinja säännöllisesti. Toimintalinjan tarkoituksena on avata Grani 

Tenniksen toimintaa sekä selvittää jäsenille ja muille toiminnastamme kiinnostuneille, millaisille 

arvoille seuran toiminta perustuu, miten käytännön asiat seurassa hoituvat ja millaisia palveluja 

seura tarjoaa.  

 

Toimintalinjaa päivitetään yhdessä päätoimisten toimijoiden ja hallituksen jäsenten kanssa. 

Toimintalinjauksen päivittämisestä vastaa seuran toiminnanjohtaja Kirsi Lassooy. 

 

 

Sisältö 

 
1. Säännöt (www.granitennis.fi) 

2. Strategia 

3. Eettiset linjaukset 

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

5. Valmennusjärjestelmä 

6. Muu seuratoiminta 

7. Organisaatio ja vastuujaot 

8. Viestintä: sisäinen ja ulkoinen 

9. Taloushallinto 

10. Lasten ja aikuisten pelisäännöt 
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1. Säännöt 
Grani Tenniksen säännöt löytyvät seuran kotisivuilta www.granitennis.fi. 

2. Strategia vuoteen 2025 

Grani Tenniksen strategia päivitettiin talven 2016-17 aikana vuoteen 2025 asti. Työryhmään 

kuuluivat Tinna Långström, Susanna Etumäki, Juha Korppi-Tommola, Sami Tikkanen, Tommi 

Vilhunen ja Kirsi Lassooy. Strategiatyössä apuna olivat Sami Tikkanen, Catharina Stackelberg ja 

Maarit Tiililä. 

 

 

 

v v v

GT MAHDOLLISTAA LIIKUNNAN ILON KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA TUKIEN.

GT on suomen innostavin ja 
innovatiivisin tennisyhteisö.
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3. Eettiset linjaukset nuorisotoiminnassa 

Grani Tennis haluaa pitää huolta jokaisesta seuran toiminnassa mukana olevasta lapsesta ja 

nuoresta.  

Lapsille ja nuorille joukkueeseen ja seuraan kuuluminen on äärimmäisen tärkeää; se on kiehtova 

kokemus- ja kasvuympäristö, jota ei voi kokea muualla kuin hyvässä seurassa. 

Seuran yleisiin tapahtumiin on kaikilla jäsenillä todellinen mahdollisuus osallistua. Tapahtumista 

tiedotetaan seuran kotisivuilla ja ilmoitustaululla sekä sähköisesti jäseninfoissa. Palvelut 

rakennetaan kustannustehokkaasti. Tavoitteenamme on tarjota kaikille tasapuolisesti 

pelimahdollisuuksia ja tapahtumia. 

 

Grani Tenniksessä suunnittelemme ja toteutamme toimintaa sekä tapahtumia niin, että tavoitamme 

mahdollisimman monia taitotasosta riippumatta. Korostamme toiminnassamme monipuolisuutta, 

terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä. Seura on sitoutunut ennaltaehkäisevään 
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(kannatusjäseniä)
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Työtyytyväisyys
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PELIOLOSUHTEIDEN 
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päihdetyöhön kaikessa toiminnassaan. Huolehdimme ohjaajien ja valmentajien osaamisen 

kehittämisestä. 

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

GT tarjoaa jäsenilleen taitotasoa ja tavoitteita vastaavaa ammattitaitoista valmennusta. Tavoitteena 

on, että GT on urheiluseura, joka järjestää valmennuksen lisäksi pelipäiviä, leirejä, Tennisliigaa ja 

toimii yhtistyössä lähiseurojen kanssa. Painopiste on junioreissa ja heidän perheissään.  

 

Toiminnan muotoja kehitämme kaudella 2018 seuraavin tavoittein: 

 

4.1. Peliolosuhteiden kehittäminen 

Seuralle on tärkeää, että käytössä on riittävä määrä kenttiä. Tällä hetkellä on käytössä 

kolme sisäkenttää noin 700 jäsenelle. Tarve lisäkentille on ilmeinen.  Tavoitteena on, että 

seuralla olisi lähivuosina kolme uuttaa sisäkenttää ja tila junioreiden fysiikkaharjoittelulle.  

Ulkokenttäalueen kehittämistä jatketaan yhdessä Kauniaisten kaupungin kanssa. 

 

4.2. Painopiste junioreissa ja heidän perheissään 

Seuran keskeisintä toimintaa on valmennustoiminta. Se jakautuu junioritenniksen osalta GT 

Tennis- ja mailapelikouluun, Teameihin (Red, Orange, Green ja GT teamit) ja 

perusvalmennukseen (mini, midi ja harraste). Juniorivalmennuksen jälkeen pelaajat siirtyvät 

halutessaan seuran aikuisvalmennukseen. 

 

STL panostaa huippu-urheilun ja valmennusjärjestelmän kehittämiseen. GT:n rooli   on 

vastata alueellaan riittävän korkeatasoisesta valmennuksesta alle 14 –vuotiaille pelaajille. 

Innokkaimpien pelaajien valmennus toteutetaan yhteistyössä alueen muiden seurojen 

kanssa.  

GT toimii paikallisesti jäsenten parhaaksi. Tavoitteena innostaa mahdollisimman moni lapsi 

ja nuori tenniksen pariin kenttäkapasiteetin antamissa rajoissa. Kesätoiminta on tässä 

oleellisessa asemassa. 

Tärkeänä tavoitteena on innostaa ja kannustaa innokkaimpia pelaajia kilpailemaan. Suurin 

osa hallin tunneista parhaaseen aikaan on varattu kilpaileville, innokkaille junioreille. Seura 

tukee kilpailemista myös maksamalla kilpailujen osallistumismaksuja takaisin.  
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Vanhemmat arvostavat valmentajilta saatua palautetta nuoren kehittymisestä. Kauden 

aikana kokeilemme uuttaa peliviikkojen aikana tapahtuvaa palautteen antoa niin, että 

vanhemmat kutsutaan seuraamaan pelejä ja valmentajat tulevat heidän luokseen 

keskustelemaan vartiksi lapsen kehittymisestä. 

Kilpavalmennusta pyritään kehittään kokonaisvaltaisempaan ja yksilöllisempään suuntaan 

niin, että se palvelee seuramme tällä hetkellä olevia nuoria. 

Nuoret kesäohjaajat osallistuvat sisäiseen koulutukseen ja kenttätyöskentelyyn valmentajan 

rinnalla ja suorittavat STL:n tennisohjaajakoulutuksen. Valmentajien kehittymisestä 

huolehditaan ulkoisten ja seuran sisäisten koulutusten kautta. Yhteistoimintaa valmentajien 

kesken korostetaan. 

Kesäleirit ja –kurssit lapsille ja aikuisille Kauniaisten ulkokentillä ja hallissa on oma 

kokonaisuutensa.  

 

Keväällä suunnitellaan seuraavan valmennuskauden 2018-2019 sisältö ja tapahtumat. 

 

Aikuisvalmennukseen osallistuvat useat junioreiden vanhemmat. Perheitä palvelee myös 

talvella toteutettavat Perhetennis-kurssit. 

 

4.3. Liikunnan ilo kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien 

Tavoitteena on, että kaikilla GT toiminnassa mukana olevilla olisi hyvä olla, kokevat 

toiminnan mielekkääksi ja kokevat kuuluvansa seuraan. Harjoituksiin on mukava tulla ja 

ilmapiiri on innostava.  Valmennus on asiantuntevaa. 

 

Järjestämme junioreille fysiikkavalmennusta kolme kertaa viikossa ja aikuisille kerran. 

Talven aikana olemme järjestäneet myös ”Mielen mestarit” (mindfulness) -kurssin juniorille. 

Molemmat näemme tärkeänä osa-alueena, joita haluamme jatkossakin vahvistaa. 

 

Huolehdimme toimintamme ympäristöstä, tiloista ja välineistä. 

 

Hallin kahvio tarjoaa terveellistä aamupalaa ja välipalaa koulusta tuleville koululaisille. 
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4.4. Suomen innostavin ja innovatiivisin tennisyhteisö 

Seuraamme alamme kehitystä aktiivisesti itse opiskellen ja osallistumalla koulutuksiin. 

Meille vuorovaikutus jäsenten kanssa on tärkeää. Henkilökuntamme suhtautuu ja sitoutuu 

työhön terveellä intohimolla.  

5. Valmennusjärjestelmä 

 
 

Tennistoiminta on Grani Tenniksessä monipuolista, kaikenikäiset ja taitotasoiset huomioon ottava.  

GT:n valmennusjärjestelmä sisältää GT Tennis- ja mailapelikoulun, Minitenniksen, mini-, midi-, 

harrastetenniksen sekä Team valmennuksen (Orange, Green ja GT Team). 

Juniorivalmennuksesta siirrytään aikuisvalmennukseen. Seuran valmennukseen pääsevät 

mukaan kaikenikäiset kehitysvaiheesta riippumatta niin kauan kuin kentillä on tilaa. Hinnat 

muodostuvat kustannusperusteisesti. Tavoitteena on taata kilpailukykyinen tapa harrastaa, 

laadusta tinkimättä. Seuran valmentajat ovat ammattitaidostaan huolehtivia ja sitoutuneita 

pitkäjänteiseen työskentelyyn, jäsenten parhaaksi. Ohjaajina käytetään seuran omia kasvatteja, 

erityistä taitoa vaativissa valmennuksissa osaavia ammattilaisia. Vaalimme yhdessä tekemisen 
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henkeä ja luomme ilmapiiriä, jossa oppiminen tapahtuu jäsenen kyvyt ja tarpeet sekä toiveet 

huomioiden.  

 

5.1. GT Tennis- ja mailapelikoulu  

 

GT Tennis- ja mailapelikoulu on tarkoitettu lähinnä 1-2 –luokkalaisille lapsille ja toimii 

kuudetta vuotta. Ryhmässä aloitti 40 lasta syksyllä 2017. Toimintaa on jokaisena 

koulupäivänä klo 12-16. Lapset osallistuvat toimintaa 2-5 kertaa viikossa. Kuukausihintaan 

sisältyy terveellinen välipala ja pelipaita. 

Tenniskoulun vastaavana valmentaja toimii Veera Nurmi ja ohjaajina Nina uusitalo ja Jenny 

Jäntti. Toiminta on kaksikielistä.  

Tavoitteena on kannustaa lapsia liikunnalliseen, terveelliseen elämäntapaan. Haemme 

lapset kävellen Kauniaisten kouluilta klo 12 ja 13. Liikuntaa ja mailapelejä on vähintään 1 

tunti päivässä. Päivään kuuluu myös läksyjen tekoa ja lautapelejä.  

Syksyllä 2014 laadittiin toiminnalle toimintasuunnitelma. Se on luettavissa seuran 

kotisivuilla www.granitennis.fi. 

 
5.2. Perusvalmennus  

 
Minitennis 
Minitennis on tarkoitettu 5-8 -vuotiaille. Harjoitellaan matalilla verkoilla ja pehmeillä palloilla, 
leikinomaista ja iloista tutustumista lajiin. Monipuolista perusliikunta- ja lajitaitojen 
kehittämistä monipuolisin menetelmin.  

 
Miditennis 
Miditennis on tarkoitettu 8-12 –vuotiaille lapsille, jotka harjoittelevat 1-2 kertaa viikossa. 
Ryhmäkoko on 6 pelaajaa/kenttä ja harjoituksissa pelataan ryhmän tason mukaisilla 
palloilla ja kentillä.  Lajitaitojen oppimisen ohella sosiaaliset elementit korostuvat. 
 

Harrastetennis 
Harrastetennis on tarkoitettu yli 12v. jotka haluavat ohjausta tennistaidoissa muutaman 
kerran viikossa. Harrastetennis on perinteisempää harrastustoimintaa, missä toiminnan 
motiivit ovat moninaiset. Oppimisen ohella sosiaaliset elementit korostuvat. 
 
Perusvalmennusta hallinnoi Veera Nurmi. 
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5.3. Teamit  

Seuran juniorivalmennuksessa käy n. 250 lasta ja nuorta erilaisilla motiiveilla. Harrastuksen 

alkuvaihe on TÄRKEIN aika lajiin innostumisen ja sitoutumisen kannalta. Lapsille ryhmään 

kuuluminen on tärkeää. Innokkaimmille pelaajille tarjotaan ympärivuotinen kilpa- ja 

harrastepelaamiseen tähtäävä polku. 

Teamien tavoitteena on saada ”tenniskärpänen puremaan”, kehittyä tenniksen laji- ja 

muissa liikunnallisissa taidoissa, innostua pelaamisesta ja kilpailemisesta, kehittää taitoja 

miten toimia ryhmänä, missä pelaajat viihtyvät (innostava ja muita kunnioittava ilmapiiri), 

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

jatkaa seuraavalla kaudella Teamissä ja saada pohja elinikäiselle harrastukselle. 

Teameissa pelaajat pääsevät harjoittelemaan ja pelaamaan oman taitotasonsa mukaisessa 

ryhmässä.   Teameissa useita tasoryhmiä - kiirettä isompaan kenttään ja kovempaan 

palloon ei ole. Pyritään pelaamisen lisäämiseen omalla hallilla (pelipäivät ja 

kotihallileiripäivät) sekä yhteistyöhön lähiseurojen kanssa.  Teamiin kuuluminen näkyy 

yhtenäisissä peliasuissa ja yhdessä tekemisessä. 

 

Orange ja Green Team 

Orange ja Green –Teamit muodostavat seuran 7-10v. innokkaimmat pelaajat, joille 

tarjotaan ympärivuotinen kilpapelaamiseen tähtäävä polku. Pelaajia kaudella 2017-2018 on 

22. 

Orange Team (9) 

- 07-10 syntyneitä pelaajia 
- Teamin pelaajat harjoittelevat mini ja miditennistä ja pelaavat punaisilla ja oransseilla 

palloilla  
- ryhmäkoko 6 pelaajaa  
- harjoittelumäärä 2-3 x viikko (harjoitukset 1h) 
- pelipäiviä 8 (4 syksy /kevät) ja kotihallileiripäiviä 2 kpl. 

- kesäleiriharjoittelu 2 viikkoa 2018  
- muita yhteisiä tapahtumia  
- Orange Teamin pelaajia kannustetaan osallistumaan Etelä- Suomen ja 

pääkaupunkiseudun Tykkimäki Minitennis Team ja yksilö Tourille 2017-2018 sekä 
lisäksi heitä kannustetaan osallistumaan muihin mini – ja miditenniskilpailuihin. 
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Green Team (13) 

- 07-10 syntyneitä pelaajia 

- ryhmäkoko 6  
- Teamin pelaajat ovat käyneet valmennuksessa vähintään kolme kautta ja pystyvät 

pelaamaan ja harjoittelemaan oransseilla, vihreillä ja kovilla palloilla  
- harjoittelumäärä 2-4 x viikko (harjoitukset 1h) 
- pelipäiviä 8 ja kotihallileiripäiviä 2  
- kesäleiriharjoittelu 2 viikkoa 2018 
- Green Teamin pelaajia kannustetaan osallistumaan Etelä- Suomen ja pääkaupunkiseudun 

Tykkimäki Miditennis Team ja yksilö Tourille 2017-2018 sekä heitä kannustetaan 
osallistumaan muihin miditennis ja vihreän pallon kilpailuihin. 

 
Seuraavan kauden 2017-2018 Teamien sisältöä suunnitellaan alkuvuodesta 2018. 
 
Vastuuvalmentajana Orange ja Green teamillä on Susanna Etumäki. Teamien valmentajana 
toimii myös Timo Etumäki. 

 

GT Team 

GT Teamiin kuuluvat pelaajat ovat yli 10-17 -vuotiaita ja tavoitteena on, että he harjoittelevat 

vähintään 3 kertaa (60-90 min) viikossa neljän hengen ryhmissä. Pelaajat sitoutuvat 

harjoittelemaan ja kilpailemaan yhdessä sovitun kausisuunnitelman mukaan. GT 

Teamin valmennus toteutetaan kolmella rinnakkaisilla kentällä kolmen valmentajan johdolla 

ma-to klo 15-18 sekä muutamalla lisätunnilla klo 18-20. Valmennusryhmiä on mahdollista 

muokata kauden aikana kuusi kertaa. Valmennus on yksilöllistä ja pelaajan tavoitteista 

sovitaan jokaisen pelaajan kanssa henkilökohtaisesti. 

Teamille järjestetään leirejä kotihallissa (4 kpl) sekä urheiluopistoissa (Pajulahti marraskuussa). 

Vastuuvalmentaja sitoutuu seuraamaan pääasiassa GT Team-pelaajien kilpailuja, ja näistä 

sovitaan kauden alussa.  

Kesäisin ryhmälle järjestetään kilpavalmennusta viiden viikon ajan Akatemian massakentillä 

Kauniaisissa. 

GT Teamiin haetaan ja valmentajat valitsevat pelaajat nykyisten taitojen ja motivaation ja 

kilpatenniksen harjoittelemiseen sitoutumisen mukaan. Syksyllä 2017 GT Teamissä aloitti 35 

pelaajaa; 17 tyttöä ja 18 poikaa. 
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Kilpavalmentaja laatii ryhmän pelaajille kilpailukalenterin ennen seuraavan kausien alkua. 

Valmentaja on mukana ennalta sovituissa kilpailuissa. Omatoimiseen harjoitteluun seuran 

ohjatun valmennuksen ohella kannustetaan. Seura järjestää ohjattua fysiikkaharjoittelua kolme 

kertaa viikossa Kasavuoren koululla maanantaina ja tiistaina klo 17-18 ja keskiviikkona klo 19-

20. Tästä on vastannut Veera Nurmi ja Mikko Järvenpää yhdessä EsboIF:n 

yleisurheiluohjaajien kanssa. Taito- ja kilpailulliset tavoitteet laaditaan yksilöllisesti.  

Henkistä hyvinvointia pyritään tukemaan jokaisessa valmennustapahtumassa. Tämän lisäksi 

seura on järjestänyt junioreille mindfulness-kurssin ”Mielen mestarit”. Kokemukset tästä ovat 

olleet niin positiiviset, että näitä pyritään jatkossakin järjestämään. 

Seura pyrkii tukemaan kilparyhmän pelaajia taloudellisesti.  Kilpapelaajia tuetaan ja 

motivoidaan mm. seuraavilla tavoilla:  

- Tuntilaskutus on portaittainen eli tuntihinta laskee, kun määrät lisääntyvät. 

-  Kilpapelaajat voivat pelata hallissa ja ulkokentillä vapaita tunteja veloituksetta.  

- kilpailumaksuja korvataan takaisin hakemuksia vastaan. 

- kilpailumenestystä tuetaan stipendein (JGP, SM) 

- kannustetaan osallistumaan sarjatennikseen, jota seura tukee. 

Kilpatenniksen pitkän tähtäimen tavoitteena on valmentaa pelaajia hyvälle kansalliselle tasolle. 

Halutessaan pelaajilla on mahdollisuus jatkaa GT Teamissä täytettyään 16 vuotta tai he voivat 

osallistua yksittäisille tunneille sopivaan tasoryhmään. Seura pitää tärkeänä peli- ja 

harjoittelumahdollisuuksien tarjoamista näille pelaajille ja näin tukea harrastuksen jatkumista 

aikuisikään.  

Vastuuvalmentajana toimii Mikko Järvenpää. GT Teamissä valmentavat myös Susanna ja 
Timo Etumäki. 

 
 
5.4. Aikuisryhmävalmennus  

 
Aikuisryhmävalmennus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille seuran jäsenille. Kaudella 
2017-2018 harjoitellaan viikoittain pääsääntöisesti 1,5 tunnin opetuksessa neljän hengen 
ryhmissä tasosta riippuen. Ryhmät harjoittelevat kausisuunnitelman mukaan. Käytössä 
on nettipohjainen korvausjärjestelmä. 
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Tavoitteet voidaan asettaa  

1. perusteiden opiskeluun,  
2. kunnon kohentamiseen,  
3. harrastetennikseen mukavassa ryhmässä sekä  
4. kilpailullisiin tavoitteisiin. 

Tasoryhmäperusteinen ryhmävalmennus 

Näillä ryhmillä on käytössään nettipaikkausjärjestelmä: 
 

• F – Starttiaikuiset 
• E- Perustason harrastaja 
• D- Keski-/edistyneen tason harrastaja 
• C- Harrastaja ylin taso 
• B- Harrastekilpa (STL -ranking C-D) 
 
Aikuisvalmennuksen vastuuvalmentajana toimii Timo Etumäki. Tuntivalmentajina toimii 
Esa Nykänen ja Mikko Järvenpää sekä Georges Kouassivi-Benissan.  
 
 
 

5.5. Tennisleirit ja-kurssit kesällä 

 
Seura järjestää tennisleiritoimintaa hallissa juhannusta edeltävien kolmen viikon aikana 

ja elokuun kahtena ensimmäisenä viikkona.  Leirit ovat viikon mittaisia ja päivittäin on 

toimintaa klo 9-15.  Leirien tavoitteena on tutustuttaa lapsia lajiin ja tarjota lapsille 

luotettavaa ja liikunnallista toimintaa vanhempien ollessa vielä töissä. Tämän toiminnan 

myötä seura työllistää monta ohjaajaa joka kesä (25 ohjaajaa kesällä 2017). 

Kesällä järjestetään ulkona myös aikuisten 10 intensiivikursseja (8 h) eri tasoisille. 

 

6. Muu seuratoiminta 

6.1. Kilpailutoiminta 

6.1.1. Sarjatennis 

GT:n naiset ja miehet pelaavat kaudella 2017-18 Tennisliigaa, joka on tenniksen 

korkein sarjataso Suomessa. Pelitapahtumat tukevat seuran tavoitetta innostaa 
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kaikenikäisiä pelaajia lajin pariin. Seura haluaa tämän toiminnan myötä tarjota 

pelaajille hyvin järjestettyjä pelitapahtumia. Seuran jäsenille tapahtumat tarjoavat 

huipputennistä omassa kotihallissa. Linjatuomareina ja pallotyttöinä ja -poikina 

toimivat juniorit näkevät huippupelaamista läheltä. 

Näiden kahden joukkueen lisäksi GT:llä on 17 joukkuetta eri sarjoissa kaudella 2017-

2018. Miesten sarjatennisjoukkueita on viisi ja naisten kaksi. Loput ovat miesten ja 

naisten seniorijoukkueita. Seura tukee kaikkia sarjatennisjoukkueita maksamalla 

niiden osallistumismaksut, pallot kotiotteluihin ja tarjoamalla kentät puoleen hintaan 

perjantaisin klo 19 jälkeen, lauantaiaamuisin ennen klo 12 ja lauantaisin klo 17.30 

jälkeen.  

Kesällä GT tukee joukkueita tarjoamalla ulkokentät veloituksetta kotiotteluihin.  

 

6.1.2. Seuran järjestämät kilpailut vuonna 2018 

Kevään 2018 kilpailut: 

Tammikuu 

• neljä Tennisliigan runkosarjan kotiottelua  
13.1. miehet  
14.1. miehet  
27.1  miehet ja naiset 

 

 Helmikuu 

• 10.2. Tykkimäki Mini- ja miditenniskisa 
 

 Maaliskuu 

• 17.3. Tykkimäki Mini- ja miditenniskisa 
 

 Toukokuu 

• 12.-14.5. Granin juniorikansalliset T/P 10 ja 12 
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 Kesäkuu 

• 9.6. Granin päiväkisa NC 

• 10.6. Granin päiväkisa MC 
 

 Elokuu 

• 10.-12.8. Granin juniorikansalliset T/P 11 ja T/P 13 
 

Seura on laatinut kilpailunjohtajan ohjekansion, johon on koottu ohjeet tasokkaiden 

kilpailujen järjestämiseen. Tämän avulla seura varmistaa tasaisen laadun 

järjestämissään kilpailuissa.   Seura pyrkii ohjaamaan tarvittavan määrän seuran 

jäseniä kilpailunjohtajakoulutukseen.  

 

Muu kilpailutoiminta hallissa: sisäkaudella perjantai-iltapäivät on varattu pelipäiviksi 

teamvalmennukseen osallistuville junioripelaajille.  

STL on ottanut kevään aikana käyttöön Tournament Software –ohjelmiston 

korvaamaan vanhan TennisÄssä -tulospalvelu- ja ilmoittautumisohjelman.  

STL tulee tarjoamaan toiminnanohjausjärjestelmän seurojen käyttöön. Tämä 

ohjelmisto on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta. 

 

6.2. Ryhmätennis 

Seurassamme toimiin 12 aikuisten nelinpeliryhmää, joissa jokaisessa 4-12 pelaajaa. 

Näiden ryhmien käytössä on noin 30 tuntia viikossa. Pyrimme kannustamaan heitä 

pelaamaan arkiaamuisin niin paljon kuin mahdollista. 

Aikuisille järjestämme myös keskiviikkoisin Bamsen nelinpelit, jossa Bamse Schoultz 

opastaa nelinpelin saloihin senioripelaajia.  
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6.3. Seuratoiminta  

• Vanhempainiltoja järjestään elokuussa ja toukokuussa. 

• Tyytyväisyyskysely valmennukseen osallistuville järjestetään keväisin 

• Joulukuussa puurojuhla (minitennistapahtuma) junioreille ja senioreille 

• Tennismatkoja pyritään järjestämään vuosittain 

• Palkinnot: 

Seura jakaa huomionosoituksia menestyneille pelaajille ja aktiivisille toimijoille. Seuran 

palkinnot jaetaan pikkujoulujen yhteydessä. 

Palkinto Jakoperuste Päättää 

Limun pokaali Paras 18-vuotias 

Hallitus, valmennustmk 

ehdotuksesta 

Kasakki Paras 14-vuotias 

Hallitus, valmennustmk 

ehdotuksesta 

Caron malja Paras tyttöjuniori 

Hallitus, valmennustmk 

ehdotuksesta 

Vuoden tulokas Yli 12-vuotias juniori, joka on  

Hallitus, valmennustmk 

ehdotuksesta 

  

osoittanut erityistä innostusta 

tennikseen   

LähiTapiola 

malja Vuoden seurateko Hallitus 

Pokaali 

Mini-, midi – ja vihreän pallon 

innokkaimmat pelaajat T ja P 

Hallitus, valmennustmk 

ehdotuksesta 

 

Rahastopalkinto (LähiTapiola): 

- vuoden senioripelaaja 

- vuoden vapaaehtoinen 

- vuoden ohjaaja 
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• Päihteiden ennaltaehkäisy 

Seura on sitoutunut ennaltaehkäisevään päihdetyöhön kaikessa toiminnassaan. 

Valmentajat, ja seuran muut toimijat ja aikuiset ovat sitoutuneet noudattamaan 

päihteettömyyttä valmennuksessa, kilpailuissa, leireillä ja kaikessa toiminnassaan 

lasten ja nuorten kanssa.  Mahdollisiin ongelmiin puututaan välittömästi. 

• Varainhankinta 

Seuran pääasialliset varainhankintatavat ovat jäsenmaksut, kilpailut ja tapahtumat, 

sponsoritoiminta ja avustukset.  

Seuran jäsenmäärä on viime vuodet ollut noin 700 jäsentä. 

Hallin avautumisen ja toimintaedellytysten paranemisen ansiosta jäsenmäärä on 

kasvanut. Jäsenmaksut ovat vuonna 2017: 

• aikuiset 45 € 

• juniorit 25 € 

• liittymismaksu 0 € 

 

• Avustukset 

 

Seura on saanut vuosittain toiminta- ja kohdeavustusta Kauniaisten kaupungilta. 

Seura pyrkii hakemaan avustuksia myös säätiöltä ja opetusministeriöltä vuosittain. 

• Tyytyväisyyskyselyt 

Toiminnan laadullisia tuloksia mittaa sähköinen jäsentyytyväisyyskysely, joka 

toteutetaan keväisin valmennuksessa olevien lasten vanhemmille, 

aikuisvalmennettaville ja senioripelaajille. 

 

7. Organisaatio ja vastuujaot  

7.1. Johtaminen 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-7 muuta 

jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan 

syyskokouksessa. Hallituksen jäsenten hallituskausi on kolme vuotta siten, että 
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kunakin vuonna kolmannes hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Hallitus kokoontuu 

noin 6 kertaa vuodessa. 

 

Seuran toiminnan johtaminen päätöksentekotasolla tapahtuu luottamushenkilöistä 

koostuvien toimikuntien sekä hallituksen kokouksissa. Kunkin toimikunnan 

vetovastuu on erikseen nimettävällä hallituksen jäsenellä. Seurassa toimivat 2017 

seuraavat toimikunnat toiminnallisten kokonaisuuksien mukaan nimettynä ja 

vastaavat hallitukselle. Seuran hallituksen puheenjohtaja vuonna 2017 toimii Hannu 

Piiroinen. 

• Hallinto ja varainhankinta  (Harri Lauslahti) 

• Valmennus (Hannu Piiroinen) 

• Kilpailut (Juhapekka Suutarinen)  

• Aikuistennis (Kati Männistö) 

• Viestintä (Aki Seeck) 

• Vanhempaintoimikunta (Tinna Långström) 

 

 

Pääperiaatteena on, että hallitus keskittyy hallinnollisiin (esim. resursointi ja 

yhdistyslain säätämät velvoitteet) asioihin ja toiminnan sisällölliset asiat kuuluvat 

toimikuntien toimivallan piiriin. Toimikunnat valmistelevat ja esittelevät ehdotuksia 

hallituksen päätettäväksi. 

7.2. Seuran varsinaiset kokoukset 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista varsinainen vuosikokous 

kokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa. Kokouksen paikan ja 

tarkemman ajan määrää hallitus. 

 

Vuosikokouksessa esitetään vuosikertomus ja vahvistetaan tilinpäätös.  

Syyskokouksessa valitaan hallitus, puheenjohtaja, tilintarkastajat sekä vahvistetaan 

toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus.  

7.3. Organisaatio 

Seuran toimintaa johtaa toiminnanjohtaja.  Tointa hoitaa Kirsi Lassooy. 

Toiminnanjohtaja on myös hallin toimitusjohtaja. Hänen tehtävinään on seuran 
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mielekkään toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen ja sekä vastata seuran 

viestinnästä.  

Toiminnanjohtaja ja valmentajat toimivat tiiviissä yhteistyössä. 

Seuralla on neljä päätoimista valmentajaa ja 4-6 osa-aikaista ohjaajaa. 

Seuran valmentajat ja ohjaajat pätevöityvät omatoimisen opiskelun, työkokemuksen, 

erilaisten projektien ja kouluttautumisen kautta. Tavoitetasona pidetään, että jokainen 

seuran ohjaustöitä tekevä käy STL:n Ohjaajakoulutuksen (taso I) ja että päätoimisesti 

töitä tekevät ovat vähintään Seuravalmentaja (taso II) tasoisia. 

Järjestelmätason vastuuvalmentajien tulee olla koulutuksen ohella kokeneita ja 

luonteeltaan sopivia työskentelyyn lasten ja aikuisten kanssa ja tuntea omakseen 

seuran arvoista ja eettisistä linjauksista muodostettu toimintalinja. Rekrytointi tehdään 

tätä periaatetta silmällä pitäen huolella. Voidaan sanoa, että valmentajaksi kasvetaan 

Grani Tenniksessä ja pitkän aikavälin tavoite on mahdollisimman korkea 

omavaraisuusaste valmennus- ja ohjaustehtävien suorittajissa. Ulkopuolisten 

virikkeiden tärkeyttä korostetaan aktiivisella otteella seurayhteistyössä. 

 

7.4. Tärkeimpien luottamus- ja toimihenkilöiden työn ja vastuiden 

kuvaukset: 

7.4.1 Hallituksen tehtävät 

- Toteuttaa seuran kevät ja syyskokousten päätökset 

- Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 
- Valita tarvittavat jaokset, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 
- Vastata seuran taloudesta 
- Ylläpitää jäsenluetteloa 
- Seuran ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen 

- Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle 
- Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä vastata jäseniä koskevista kurinpitotoimista 
- Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan 
- Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään 2 viikkoa ennen 

vuosikokousta 
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 7.4.3. Puheenjohtajan tehtävät  

- Yhdistyksen vuosikokouksen valmistelu, pitäminen, esityslistan laatiminen ja 
päätösten toimeenpano 

- Hallituksen kokousten kutsuminen ja johtaminen 
- Toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen 

- Edustaminen (kaupunki, liitto, jne.) 
 

7.4.3. Toiminnanjohtajan tehtävät 

- Seuran toiminnan suunnittelu ja kehittäminen 
- Seuran toiminnan ja seuran omistaman halliyhtiön toiminnan yhteensulauttaminen 
- Valmentajien rekrytointi ja työsopimukset 
- Valmentajien koulutus 
- Vastuuvalmentajien ohjaaminen ja kehityskeskustelut 

- Palaverit 
- Seuran sähköposti 
- Seuran kotisivujen ylläpito ja vastuu jäseninfosta 
- Vastuu sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta 
- Tyytyväisyyskyselyn käytännön toteuttaminen ja tulosten raportointi 

- Yhteydet Tennisliittoon ja Valoon 
 

 

7.4.4. Valmentajien tehtävät  

 

Juniorivalmennuksen vastuuvalmentajan tehtävät 

1. Juniorivalmennuksen pääorganisointi 

- laatii tuntikartat 

- rekrytoi ohjaajat 

- laatii valmennusryhmät kauden alussa ja vastaa muutoksista kauden 

aikana 

2. vastaa tiedottamisesta juniorivalmennuksen osalta 

3. valmistelee juniorivalmennuksen laskutuksen 

4. vastaa junioreiden kesätoiminnasta 

- rekrytoi ohjaajat 

- laatii viikko-ohjelman ja ohjeistaa ohjaajat 

- tiedottaminen vanhemmille (leiri-info) 

5. toimii seuran junioritoiminnan esimiehenä 

- toimii valmentajien ja ohjaajien esimiehenä (sisällöllinen) 
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- käsittelee toiminnasta saadun palautteen 

- kannustaa kouluttautumiseen 

- laatii kausien vaihteessa (syksy/kevät) kausisuunnitelman rungon mini- ja 

miditennispelaajien ohjaajille 

6. tuntien suunnittelu ja ohjaaminen 

- laatii kausisuunnitelman ja tuntikohtaisen suunnitelman sekä 

kilpailusuunnitelmat yhdessä Team pelaajien vanhempien kanssa 

- valitsee kentän, pallon ja harjoitteet pelaajan kykyjen ja iän mukaan 

- on läsnä ja aidosti kiinnostunut pelaajien kehittymisestä 

- on tietoinen motorisesta herkkyyskaudesta (tekniikan opettaminen) ja 

ymmärtää toistojen välttämättömyyden  

- luo kannustavan positiivisien ilmapiirin, takaa samalla työrauhan 

- pelaa itse mukana – ymmärtää mallioppimisen merkityksen 

- tulee ajoissa hallille ja kentälle (täsmällisyys) 

- kannustaa pelaajia osallistumaan seuran pelipäiviin ja seuraotteluihin 

- vastaa Orange ja Yellow Teamin pelaajista  

- organisoi Green, Blue ja Pink Teamin valmennuksen yhdessä muiden 

ohjaajien kanssa 

- organisoi perjantain pelipäivän 

 

7. toimii seuran nuorisotoiminnan vastaavana suhteessa Valoon ja STL:oon 

8. muut tehtävät 

- osallistuu sisäiseen koulutukseen ja huolehtii omasta jatkokoulutuksesta 

- osallistuu seuran Infon tekemiseen 

- organisoi koulujen Minitennis-Tourin yhdessä muiden valmentajien kanssa  

- toimii kilpailunjohtajana syksyllä ja keväällä seuran järjestämällä 

Tykkimäki minitennis Tourilla 

- organisoi Norpe Tennisliigan pallotytöt ja -pojat sekä linjatuomarit 

- toimii kilpailunjohtajana yhdessä seuran järjestämässä kilpailussa 

- toimii mentorina seuran Tennisohjaajakoulutuksen osallistuville ohjaajille. 

 

Tavoitteet: 

Minitennis (5-8 v.) 

- pelaajat oppivat toimimaan ryhmässä ja toimimaan ohjeiden mukaan 
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- pelaajat oppivat lajin alkeet 

- pelaajat innostuvat lajista ja jatkavat seuran mini/miditenniksessä 

Miditennis (8-12 v.) 

- pelaajat oppivat pallottelemaan oransseilla palloilla keskenään  

- osaavat peruslyöntien lisäksi alkeissyötön ja lentolyönnin 

- osallistuvat seuran järjestämiin pelipäiviin ja seuraotteluihin 

- innostuvat lajista ja jatkavat seuran harrastetenniksessä tai 

kilpavalmennuksessa 

Laatumittarit: 

1. Tyytyväisyyskysely 
2. Lopettaneet / uudet pelaajat 
3. Pelaajien osallistuminen seuran järjestämiin tapahtumiin  
4. Orange ja Green teamin pelaajien kilpailuaktiivisuus ja menestys 

 

 

Kilpavalmentajan tehtävät 

1. kilpavalmennuksen kokonaisuuden suunnittelu ja valmentaminen 

- laatii kausisuunnitelman ja tuntikohtaiset suunnitelmat 

- on läsnä ja aidosti kiinnostunut pelaajien kehittymisestä 

- luo kannustavan positiivisen ilmapiirin ja takaa samalla työrauhan 

- pelaa itse mukana – ymmärtää mallioppimisen merkityksen 

2. vastaa kilpapelaajien harjoituspäiväkirjoista 

3. laatii kilpailukalenterin pelaajille kausittain yhdessä pelaajan ja vanhempien 

kanssa 

4. seuraa pelaajien kilpailuja sovitusti (6 kilpailua/vuosi) 

5. vastaa pelaajien fysiikkavalmennuksesta  

6. vastaa tiedottamisesta kilpavalmennuksen osalta 

7. vastaa pelaajien vuosittaisesta leiristä 

8. laatii valmennusryhmät kauden alussa ja vastaa muutoksista kauden aikana 

9. valmistelee kilpavalmennuksen laskutuksen 

10. vastaa kilpajunioreiden kesätoiminnasta ja toiminnasta muina loma-aikoina 

11. Muut tehtävät 

- organisoi Minitennis-Tourin yhdessä juniorivalmentajan kanssa 
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- toimii kilpailunjohtajana sovituissa seuran kilpailuissa 

 

Tavoitteet: 

- kilpailumenestys – kansallisen tason pelaajia 

- pelaajien aktivointi kilpailemiseen ja harjoitteluun 

- pelaajien kehittäminen tasapainoisiksi urheilijoiksi teknisesti, taktillisesti, 

fyysisesti ja henkisesti  

Laatumittarit: 

1. Pelaajien kilpailumenestys ja aktiivisuus 

2. Pelaajien kehittyminen ja terveys 

3. Tyytyväisyyskysely 

4. Lopettaneet  

 

Aikuisvalmentajan tehtävät 

1. tuntien suunnittelu ja ohjaaminen 

- laatii kausisuunnitelman ja tuntikohtaisen suunnitelman 

- on läsnä ja aidosti kiinnostunut pelaajien kehittymisestä 

- luo kannustavan, positiivisen ja rennon ilmapiirin 

- pelaa itse mukana – ymmärtää mallioppimisen merkityksen 

- kannustaa pelaajia osallistumaan seuran pelipäiviin ja sarjatennikseen 

2. tiedottaminen aikuisvalmennuksen osalta 

3. laatii valmennusryhmät kauden alussa ja vastaa muutoksista kauden aikana 

4. valmistelee aikuisvalmennuksen laskutuksen 

5. ylläpitää aikuisvalmennuksen korvausjärjestelmää netissä 

6. suunnittelee ja toteuttaa aikuisvalmennuksen klinikoita ja kursseja 

7. vastaa aikuisten kesätoiminnasta 

- suunnittelee kurssiohjelman 

- luo ryhmät ja hoitaa tiedottamisen netissä ja sähköpostitse 

8. muut tehtävät 

- osallistuu sisäiseen koulutukseen ja huolehtii omasta jatkokoulutuksesta 

- osallistuu valmentajien palavereihin 
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- osallistuu tennismatkojen suunnitteluun ja toteutukseen aikuisvalmennuksen 

osalta 

- toimii kilpailunjohtajana sovitusti seuran järjestämissä kilpailuissa 

Tavoitteet: 

- pelaajien viihtyminen ja tyytyväisyys 

Laatumittarit: 

1. Tyytyväisyyskysely 

2.  Lopettaneet / uudet pelaajat 

3. Pelaajien osallistuminen seuran järjestämiin tapahtumiin 

 

GT Tennis- ja mailapelikoulun vastuuvalmentajan tehtävät 

1. tuntien suunnittelu ja ohjaaminen 

- laatii kausisuunnitelman ja tuntikohtaisen suunnitelman 

- valitsee kentän, pallon ja harjoitteet pelaajan kykyjen ja iän mukaan 

- on tietoinen motorisesta herkkyyskaudesta (tekniikan opettaminen) ja 

ymmärtää toistojen välttämättömyyden 

- on läsnä ja aidosti kiinnostunut pelaajien kehittymisestä 

- luo kannustavan, positiivisen ja rennon ilmapiirin 

- pelaa itse mukana – ymmärtää mallioppimisen merkityksen 

- kannustaa pelaajia osallistumaan seuran pelipäiviin ja seuraotteluihin 

2. vastaa tenniskoulun organisoinnista ja tiedottamisesta 

- vanhempainillat 

- siirtymiset koululta hallille kävellen tai kyydillä 

3. muut tehtävät 

- huolehtii omasta lisäkoulutuksestaan 

- osallistuminen sisäiseen koulutukseen 

- osallistuminen valmentajien viikoittaisiin palavereihin 

- toimiminen kilpailunjohtajana yhdessä seuran järjestämässä kilpailussa / 

vuosi 

 

 

Tavoitteet: 
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- GT Tennis- ja mailapelikoulun kehittäminen kiinnostavaksi 

palveluksi 

- tasapainoinen valmennus tennistekniikan, taktiikan ja fysiikan osalta 

- positiivisen ja kannustavan oppimisilmapiirin luominen  

- pelaajien yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 

- potentiaalisten kilpapelaajien tunnistaminen ja rohkaiseminen 

lisätreeneihin 

- vastaukset kyselyihin vuorokauden sisällä  

 

Laatumittarit: 

1. Tyytyväisyyskysely 

2.  Lopettaneet / uudet pelaajat 

3. Pelaajien osallistuminen seuran järjestämiin tapahtumiin 

 

8. Viestintä 

GT:n viestintäkanavat: 

- kotisivut 

- FB ja Instagram 

- sähköpostiviestit 

- ilmoitustaulut hallilla 

- näyttöruutu pelikassan takana 

 

GT ylläpitää vuorovaikutteista tiedottamista. Seura tavoitteena on pitää kotisivunsa ajan tasalla ja 

opastaa jäsenistöä niiden aktiiviseen seuraamiseen. Kotisivut päivitetään vastaamaan GT:n uutta 

visuaalista ilmettä alkuvuoden aikana. Kotisivuilta löytyvät ilmoittautumiset ohjattuun 

valmennukseen, kilpailuihin, tapahtumiin sekä mahdolliset äkilliset muutokset tai tiedotettavat asiat.  

 

Tämän lisäksi valmentajat ovat viestittävät aktiivisesti ryhmien toiminnasta sähköpostitse. 

 

Sosiaalisen viestinnän muotoja kehitetään ja uusia tapoja seurataan. FB sivuilla kootaan 

maanantaisin junioripelaajien viikonlopun kilpailuista kooste. 

 

Ulkoisessa tiedottamisessa pyritään kohtuulliseen näkyvyyteen vähintään paikallisissa medioissa 

(Kaunisgrani ja Länsiväylä) ja Tennislehdessä. Viestintä kuuluu toiminnanjohtajan toimenkuvaan. 
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9. Taloushallinto 

Seuran talous- ja palkkahallinto on ulkoistettu Suomen Urheilutilit Oy –nimiselle yhtiölle. Yhtiö 

hoitaa osto- ja myyntireskontran, laskutuksen, maksuliikenteen, palkkojen maksun ja kirjanpidon. 

Yhtiö toimittaa kuukausittain tuloslaskelman ja taseen seuran taloudesta vastaaville henkilöille ja 

hallituksen jäsenille. 

Käytössä on jäsenrekisteriohjelma Jalmari ja ilmoittautumisohjelma Ilmari. Laskutus tapahtuu 

Jalmarin avulla sähköisesti. Vuoden 2018 alusta siirrytään käyttämään STL:n tarjoamaa SL 

toiminnanohjausjärjestelmää. 

Seuran taloudellisen tilan kehitystä seurataan ja ennustetaan myös sisäisen kassavirtalaskennan 

avulla.  

Seuran tilintarkastajana toimii KHT Jarmo Niemelä ja varatilintarkastajana Timo Packalén. 

 

10. Pelisäännöt 

Seurassamme lapset ja nuoret, vanhemmat, valmentajat ja ohjaajat tekevät joka kauden alussa 

vuosittaiset pelisääntösopimukset, joita sitoudutaan noudattamaan kaikessa harrastus- ja 

seuratoiminnassa. Pelisääntöjen laatimisessa käytetään apuna eri ikäkausien Nuori Suomen Pelin 

henki -vihkosia. Pelisäännöt ovat nähtävillä seuran nettisivuilla.  

 

10.1. Lasten ja nuorten pelisäännöt 2018 

- yritän parhaani (asenne, minkä voi oppia) 

- kuuntelen ja noudatan valmentajan antamia ohjeita 

- käyttäydyn hyvin harjoituksissa ja hallissa 

- kannustan ja kunnioitan harjoituskavereitani 

- tulen ajoissa harjoituksiin, tennisvarusteet mukanani 

Kaikki, niin pelaajat kuin valmentajat / ohjaajat ovat omalta osaltaan vastuussa 
harjoitusten ilmapiiristä ja luovat sen yhdessä. 

 

10.2. Vanhempien ja ohjaajien pelisäännöt 2018 



  

Toimintalinja 2018 

 

 

26 

 

- lasten tennisharrastus on leikinomaista, monipuolista ja hauskaa. 

- kannustamme kaikkia lapsia/nuoria tasapuolisesti 

- tiedostamme, että tennisharrastus on myös kasvatusta tenniksen avulla 

- toimimme niin, että Grani Tennis toimisi hyvänä kasvuympäristönä lapsille ja nuorille 

- huomioimme lapsen kehityksen omaan itseensä, emmekä vertaile sitä toisiin 
pelaajiin tai voittoihin 

- puutumme kiusaamiseen heti 

- toimimme niin, että harjoituksissa olisi harjoittelu- ja pelirauha 
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