
GT TEAMIT 2018-2019

RED  ORANGE  GREEN  GT KILPATEAM 



GRANI TENNIKSEN PELAAJAN POLKU



MIKSI GT?
• yksi Suomen suurimmista tennisseuroista
• viihtyisä ja turvallinen halli
• ystävällinen ilmapiiri
• ammattitaitoiset ja välittävät valmentajat
• monipuolinen lähiliikuntapaikka koko perheelle
• terveellinen välipala
• pelaajan polulla monta vaihtoehtoa harrastaa 

tennistä
• raikas seurailme



MIKSI 
GT TEAMIT?
• Grani Tenniksen juniorivalmennuksessa käy yli 220 lasta ja nuorta erilaisilla motiiveilla ja 

jokaiselle tarjotaan innostusta vastaava ryhmä
• GT:n kaikkien teamien lähtökohta on tenniksen pelaaminen ja kilpaileminen 
• tavoitteellisimmat kilpapelaajat muodostavat GT Teamin, joka toiminta tähtää 

voimakkaimmin kilpailullisiin tavoitteisiin. Esikilparyhmien Red, Orange ja Green Teamien 
tavoitteena on johdattaa nuoret kilpapelaajan polun alkuun ja GT:n kilpateameihin 

• pitkäjänteinen toiminta, oppimiseen innostaminen ja kasvatuksellinen toiminta on mahdollista 
pienryhmissä ja useamman kerran viikossa harjoittelevilla. Olemme vanhempien ja koulun 
kanssa kasvattamassa nuoria urheilun avulla elämään. Tavoitteena on kasvattaa nuoria 
liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan Päästäksemme tähän, tarjoamme tenniksen 
lajiharjoittelun ohella muutakin liikuntaa ja nuoren hyvinvointia tukevaa toimintaa

• GT:n pelaajat tulevat hallin lähialueilta. Kuuluminen omaan seuraan ja Teamiin on nuorelle 
tärkeä osa harrastusta ja se antaa mahdollisuuden luoda elinikäisiä ystävyyssuhteita.



TEAMIEN 
TAVOITTEET
• herättää ja ylläpitää intohimoa tennikseen ja liikuntaan
• luoda pohja elinikäiselle harrastukselle
• kehittää tenniksen lajitaitoja
• kehittää liikunnallisia taitoja
• innostaa jatkuvaan oppimiseen
• innostaa pelaamiseen ja johdattaa pelaajia sopivan tasoisiin kilpailuihin
• kasvattaa nuoria toimimaan ryhmässä, missä pelaajat viihtyvät ja 

jokainen oppii kantamaan oman vastuunsa ryhmän toiminnasta
• innostaa osallistumaan tennikseen kokonaisvaltaisesti (huipputenniksen 

seuraaminen, toimiminen pallotyttönä tai –poikana, tuomarina tai 
tennisohjaajana).



TEAMEISTÄ

• iloista ja innostavaa!
• tennis on peli!
• pelaajat pääsevät harjoittelemaan ja pelaamaan oman taitotasonsa 

mukaisessa Teamissä
• teamien sisällä tasoryhmiä, missä pelaajien tavoitteet huomioidaan
• edellinen taso hallittava ennen kuin siirrytään isompaan kenttään ja 

kovempaan palloon
• pelaamista ja kilpailemista harjoitellaan omalla hallilla (pelipäivät ja vkl 

tapahtumat) sekä yhteistyössä lähiseurojen kanssa
• Seuraan ja Teamiin kuuluminen näkyvää (yhtenäiset asut + yhdessä 

tekeminen + seuran viestintä).



VALMENNUKSEN 
SISÄLTÖ
• lajitaitojen kehittäminen  (tekniikka, taktiikka, henkinen)
• perusliikuntataitojen kehittäminen
• kilpailemiseen totutellaan oman seuran pelipäivissä ja asteittain 

kannustetaan pelaajia osallistumaan sopiviin kilpailuihin
• kehitetään pelaajien urheilullista asennetta ja sitoutumista monipuoliseen ja 

tavoitteelliseen harjoitteluun 
• tunne kuulumisesta teamiin syventyy kotihalli- ja liikuntaopistoleireillä
• kaikilla tasoilla valmennus on suunnitelmallista ja tavoitteellista
• vuorovaikutus ja palaute pelaajille ja vanhemmille avointa ja aktiivista 
• valmennuksen sisällöstä vastaa valmentajatiimi
• nuoren harrastuksen tukena vanhemmat.



RED TEAM 
• vuosina 2012-10 syntyneitä pelaajia, jotka koostuvat  GT:n  

minitennisryhmäläisistä ja GT Tennis- ja mailapelikerholaisista
• Red Teamin pelaajat ovat käyneet valmennuksessa vähintään yhden kauden 

ja ovat innokkaita oppimaan lisää
• ryhmäkoko 6  pelaajaa
• harjoittelumäärä  2-3 x vko (harjoituksen kesto 1 tunti)
• kesäleiriharjoittelua 2 viikkoa kesällä 2019 
• lauantain pelitapahtuma n. kerran kuukaudessa
• muita tapahtumia 2-4 ( esim. Tennisliigan seurantaa, leffailta, 

trampoliinipuisto)
• Red Teamin pelaajia kannustetaan osallistumaan Tykkimäki Team Tourille  ja 

muihin minitenniskilpailuihin
• valmennus perustuu STL:n laatimaan U10-opetussuunnitelmaan.



• Vuosina 2010-09 syntyneitä pelaajia, jotka koostuvat GT:n miditennisryhmistä sekä GT 
Tennis ja -mailapelikoulusta

• Orange Teamin pelaajat harjoittelevat punaisilla ja oransseilla palloilla
• ryhmäkoko 6 pelaajaa
• harjoittelumäärä 3-4 x vko (harjoituksen kesto 1 tunti)
• lauantain pelitapahtuma n. kerran kuukaudessa
• kotihallileiripäivä 2 (1 syksyllä ja 1 keväällä)
• kesäleiriharjoittelua 2 viikkoa kesällä 2019 
• muita tapahtumia 2-4 ( esim. Tennisliigan seurantaa, leffailta, trampoliinipuisto)
• Orange Teamin pelaajia kannustetaan osallistumaan  Etelä-Suomen ja 

pääkaupunkiseudun Tykkimäki Team ja yksilö Tourille Mini – ja/tai Miditennis 2018-2019 
sekä muihin mini – ja miditenniskilpailuihin

• valmennus perustuu STL:n laatimaan U10-opetussuunnitelmaan.

ORANGE TEAM 



GREEN TEAM  
• vuosina 2010-07 syntyneitä pelaajia, jotka koostuvat pääosin kauden 2017-2018 

Orange ja Green Teamin pelaajista
• ryhmäkoko 5-6
• Green Teamin pelaajat ovat käyneet valmennuksessa vähintään kolme kautta ja 

pystyvät pelaamaan ja harjoittelemaan oransseilla ja vihreillä palloilla
• harjoittelumäärä 3-4 x vko (harjoituksen kesto 1-1,5 tuntia)
• kotihallileiripäiviä 4 ( 2 syksyllä ja 2 keväällä)
• kesäleiriharjoittelua 2 viikkoa kesällä 2019 
• muita tapahtumia 2-4 ( esim. Tennisliigan seurantaa, leffailta, trampoliinipuisto)
• Green Teamin pelaajia kannustetaan ja ohjataan osallistumaan Etelä-Suomen ja 

pääkaupunkiseudun Tykkimäki Tourille 2017-2018 sekä oman ikäluokan  kilpailuihin.
• valmennus perustuu STL:n laatimaan U10-opetussuunnitelmaan.



GT TEAMIT 
• vuosina 2009-00 syntyneitä pelaajia, jotka jaetaan taitotason mukaan harjoitusryhmiin
• GT Teamin sisällä toimii GT kilpateam 1 ja 2, joiden pelaajia valmennetaan kilpailemiseen 

ja tavoitteena on aktiivinen kilpaileminen. GT Team 3:n pelaajilta ei edellytetä 
kilpailemista. 

• pelaaja kuuluu yhteen Teamiin, mutta voi harjoitella myös muihin Teameihin kuuluvien 
pelaajien kanssa

• GT Kilpateam 1:n muodostavat seuran tavoitteellisemmat kilpailevat pelaajat. 
Vastuuvalmentaja laatii vanhemman kanssa kilpailukalenterin ja yksilölliset tavoitteet.

• GT Teameihin kuuluvat ne seuran pelaajat, jotka ovat asenteeltaan urheilullisia ja 
omaavat riittävät pelitaidot. 

• etuasemassa ovat kilpailevat pelaajat ja ryhmistä nostetaan esiin yksilöitä, jotka 
kilpailevat säännöllisesti. Aktiivisesti kilpailevan pelaajan kehittyessä valmentaja voi 
ehdottaa nousua ylemmälle Team-tasolle

• Teamien valmennus tähtää pelaajan kehittymiseen ja menestykseen kansallisella tasolla. 
Pelaajat ovat alle 18-vuotiaita ja harjoittelevat 4-5 hengen ryhmissä. Yksi harjoitus 
kestää 60 tai 120 minuuttia. Valmentaja voi ehdottaa privaattitunteja lisäharjoituksen 
osalta. Tämän lisäksi pelaajia kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun sellaisina 
viikonloppuina, kun ei ole kilpailuja.



HARJOITUSAJAT 
(alustavat)

Team Harjoitusajat (alustavasti suunniteltu)

Red Team > 2-3 x vko ma-pe 14-15 + tarvittaessa 1-2 iltatreeni (ma ja ke 18-
19)

Orange Team > 3-4 x vko ma-pe 14-15
Green Team > 3-4 x vko ma-pe 15-16 
GT  Team > 2-4 x vko ma-pe 15-20



AIKATAULU
• ilmoittautuminen Teameihin avoinna kotisivuilla 7.5.-20.5.
• pelaajille vahvistetaan Team paikka kaudelle 2018-2019 viimeistään 

3.6.2018.
• elokuussa viikolla 33 järjestämme yhteistapahtuman Team pelaajille ja 

vanhemmille, missä Teamien valmentajat esittelevät kauden 
tapahtumakalenterin (leiripäivät ym. yhteiset tapahtumat)

• Team pelaajien sisäkausi alkaa 20.8.2018.


