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Toimintasuunnitelma 2018
Perusasiat kunnossa – Tulevaisuus hallussa!

Toiminta-ajatus

Hämeenlinnan Tennisseura ry (HTS) on vuonna 1939 perustettu urheiluseura, jonka toiminnan
tarkoituksena on ylläpitää ja edistää tennis- sekä muuta liikuntaharrastusta seuran toimintaalueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- tai kilpaurheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
HTS tunnetaan laadukkaasta ja tavoitteellisesta toiminnasta. Seuran toiminnan tärkeimmät
osa-alueet ovat: lasten ja nuorten valmennus ja ohjaus, kilpailutoiminta ja kaikenikäisten harrasteliikunta.
Hämeenlinnan Tennisseuran arvot ovat yhdessä tekeminen ja läpi elämän jatkuva peli-ilo.
Seuran jäsenmäärä on 206 henkilöä, joista naisia 53, miehiä 82, tyttöjä 21 ja poikia 50.

1. Toiminnan yleiset tavoitteet
Seura luo jäsenilleen tavoitteellisella ja järjestelmällisellä toiminnalla olosuhteet laadukkaaseen ja monipuoliseen urheiluun sekä hyvinvointiliikuntaan. Seurassa järjestetään kaikille ikäluokille ohjattua toimintaa, niin harraste- kuin kilpailuryhmillekin. Seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kehittyä nuoresta aina kansallisen tason urheilijaksi, valmentajaksi tai seuratoimijaksi.
Seuran laadukas toiminta edistää muita toiminnan edellytyksiä, kuten yhteishenkeä ja yhdessä
tekemistä.
Pyrkimyksemme on tavoittaa sellaiset harrastajat, joilla ei vielä ole seurajäsenyyttä. Seurajäsenyyden etuuksia kehitetään edelleen. Erityisesti jäsenkunnan etuuksia pelikustannuksissa
kesäkautena Aulangolla tullaan kehittämään.
Yhteistyötä Hämeenlinnan Tenniskeskus Oy:n kanssa kehitetään. Edustajamme Tenniskeskus Oy:n hallituksessa on Tuula Yliniemi.
Hämeenlinnan Tennisseura kehittää toimintaansa osallistumalla Suomen tennisliiton luomaan
Street Tennis -konseptiin, jonka avulla esitellään lajia uusille harrastajille.
Hämeenlinnan Tennisseura järjestää v. 2018 Street tennis -tapahtuman neljässä koulussa,
sekä yhdessä päiväkodissa. Suomen Tennisliitto toimittaa toimintamallit seuralle lajin esilletuomiseksi iltapäiväkerhoissa ja kouluissa.
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Osallistumme kouluissa tapahtuviin liikunnan yhteishankkeisiin (Liikkuva koulu).
Vuoden 2018 aikana Hämeenlinnan Tennisseura selvittää ja tarvittaessa solmii tarvittavan työterveyshuollon sopimuksen.

2. Hallinto, talous ja varainhankinta
Kehitämme seuran organisaatiota ja toimintaa entistä selkeämpään ja tavoitteellisempaan
suuntaan. Seuran toimintaa ohjataan pidemmän aikavälin toimintastrategialla ja toiminnan tavoitteita tarkistetaan vuosittain. Hallinnon tavoitteina ovat tehokas toiminta, selkeä tehtävien ja
vastuunjako sekä kyky nopeaan päätöksentekoon.
HTS:n tilikokous, jossa tarkastellaan päättynyt toimintavuosi, pidetään helmikuussa 2018. Toimintasuunnitelma- ja vaalikokous, jossa valitaan seuralle uusi johtokunta, pidetään marraskuussa 2018.
Hämeenlinnan Tennisseura osallistuu kevätkaudella järjestettävään Suomen Tennisliiton alueelliseen seuratapahtumaan Tampereella. Osallistumme myös Suomen Tennisliiton vuosikokoukseen huhtikuussa sekä toimintasuunnitelma- ja vaalikokoukseen marraskuussa.
Hämeenlinnan Tennisseuran johtokunnan jäseniä osallistuu Suomen Tennisliiton heinäkuussa
Tampereella järjestämään kaksipäiväisen koulutus- ja yhteistyöseminaarin, jonka pääpaino on
seuratoiminnan kehittämisessä sekä seuran organisaation ja palveluiden kehittämisessä.
Osallistumme myös Tennisliiton järjestämiin koulutustapahtumiin (tennisnohjaaja, - valmentaja
ja kilpailunjohtaja).
Vuonna 2018 otetaan käyttöön Suomen Tennisliiton jäsenseuroilleen tarjoama Seurojen toiminnanohjausjärjestelmä. Samalla päivitetään seuran jäsentiedot sekä henkilötietolain edellyttämä jäsenrekisterin ylläpitoa koskeva rekisteriseloste.
Toiminnanohjausjärjestelmän avulla seura voi hallita seuraavia asioita:
•
•
•
•
•

Jäsenrekisteri
Valmennusryhmät
Tapahtumat
Jäsen-, valmennus ja muiden maksujen laskutus ja verkkomaksu
Jäsenviestintä

Asiakastyytyväisyys on tärkeä mittari, jolla mitataan kohderyhmän kokemaa palvelun laatua ja
siihen liittyviä asioita. HTS:n johtokunta toteuttaa ensimmäisen kerran vuonna 2018 ja sen
jälkeen muutaman vuoden välein kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää, miten HTS:n jäsenet kokevat asiakastyytyväisyyden seuran toiminnassa ja palveluissa sekä sitä, miten seuran
käyttämät tenniksen harjoittelupaikat vastaavat ajan vaatimuksia ja käyttäjien toiveita. Saadun
palautteen perusteella seuran toimintalinjaa ja itse toimintaa kehitetään ja uudistetaan.
Toimintavaroja seura hankkii keräämällä jäsenistöltä jäsenmaksuja ja valmennusmaksuja ja
järjestämällä kilpailutoimintaa. Taloutta vahvistaa myös kesäkaudella Aulangon tenniskenttien
kenttämaksujen tulo.
Toimintamme vahvistamiseksi olemme anoneet Hämeenlinnan kaupungilta tukea vuodelle
2018. Mahdollinen tuki käytetään elokuun lopussa pelattavan Finnish Tour- kilpailun järjestämiseen sekä Tenniskeskuksen valmennustuntien vuokrakuluihin.
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3. Koulutus-, ohjaus- ja valmennustoiminta
Hämeenlinnan Tennisseuran valmennuspäällikkönä ja yhtenä valmentajana toimii Suheil Lizana. Muina ohjaajina ja valmentajina toimivat Alina Petras ja Stéphane Gouriou. Naperotennisohjaajina toimivat Henrik Ikonen ja Raine Jussila.
Kyselyjen ja saatujen kokemusten perusteella tennis haastavana lajina kiinnostaa lapsia ja
nuoria, mutta aktiivisemman harrastamisen ja kilpailemisen tasolle haluavia pelaajia olisi tarpeen löytää seuraan lisää. Ohjaustoiminnan laatua ja seurajäsenyyden etuuksia kehittämällä
yritämme tavoittaa ne lajin harrastajat, jotka eivät vielä ole minkään tennisseuran jäseniä.
Kaudella 2016 - 2017 seuran aktiivisessa valmennuksessa ja ohjauksessa oli 85 juniori- ja 54
aikuisjäsentä. Talvikaudella 2017 – 2018 valmennuksessa ja ohjauksessa on mukana 98 juniori- ja 56 aikuisjäsentä.
Panostamme voimakkaasti alle 10-vuotiaiden (U10) toimintaan: Naperotennikseen sekä Minija Miditennikseen.
Suomen Tennisliitto on luonut valmiin mallin mini- ja miditenniskilpailuille. Sisäkaudelle 20172018 on lanseerattu Tykkimäki Mini- ja Miditennis Tour. Kaikki osallistujat saavat osallistumislahjat ja kunniakirjat ja kolme parasta palkitaan Tykkimäki-lahjakortein. Sarjassa pelataan alueellisesti sekä yksilö- että joukkuemuotoisia kilpailuja. Sarja huipentuu kansalliseen Masterskilpailuun Kouvolassa. Mini- ja Miditennis ovat tärkeässä roolissa myös valtakunnallisissa koululaisten mestaruuskilpailuissa. On tärkeää, että seura järjestää myös virallisen kilpailusarjan
ulkopuolella omia mini- ja miditenniskilpailuja.
Osallistumme vuonna 2018 uuteen 9-vuotiaille tarkoitettuun Midi Tour sarjaan. Kyseessä on
uusi sarja Tykkimäki-kilpailujen ja 10-vuotiaiden Cinia JGP:n väliin.
HTS osallistuu Suomen Tennisliiton luomaan Street Tennis-konseptiin, jonka avulla lajia esitellään uusille kohderyhmille. Tennisliitto toimittaa toimintamallit seuralle lajin esilletuomiseksi
iltapäiväkerhoissa ja kouluissa.
HTS osallistuu Hämeenlinnan Nuorkauppakamari ry:n Liikut Sää -liikunta- ja hyvinvointitapahtumaan 6.1.2018 Elenia Areenalla.
HTS osallistuu myös kouluissa tapahtuviin liikunnan yhteishankkeisiin (esim. Liikkuva koulu).
Seura järjestää toimintavuoden aikana koulutustilaisuuden lähinnä seuran sisäisten kilpailujen
toimitsija- ja muihin vapaaehtoistehtäviin halukkaille jäsenille. Koulutustilaisuuden tarkoituksena on tuottaa seuralle lisää osaavia eri tasoisten kilpailujen toimihenkilöitä ja siten tasata ja
keventää tällä hetkellä vain muutamien aktiivisten toimihenkilöiden osalle kohdistuvaa kuormitusta.

Valmennus- ja koulutustoiminnan tavoitteet:
1. Houkutellaan seuraan lisää juniori- ja aikuispelaajia
a. lisäämällä alueen kansalaisten tennistuntemusta tiedottamalla seuran toiminnasta
b. järjestämällä alkeiskursseja/jatkokursseja/tennisklinikkaohjausta
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c.
d.
e.
f.

järjestämällä Naperotennis-toimintaa
järjestämällä tennistapahtumia kouluissa/päiväkodeissa (Street Tennis)
jatkamalla U10-toimintaa vuonna 2017 julkaistun opetussuunnitelman pohjalta
pitämällä kiinteää yhteyttä valmennuksessa olevien lasten ja nuorten vanhempiin

2. Edistetään lasten ja nuorten pelitaitoja ryhmän valmentajan asettaminen tavoitteiden mukaisesti
a. laatimalla kausisuunnitelma (valmennusmalli) (syksy/talvi/kesä)
b. valitsemalla kuhunkin ryhmään sopiva valmentaja
c. muodostamalla toimivia ryhmiä (tasoryhmät)
d. kierrättämällä pelaajia eri valmennusryhmissä
e. järjestämällä mini- ja miditenniskilpailuja omille valmennettaville
f. kannustamalla valmennettavia osallistumaan kilpailuihin (esim HTS-sisäkisat)
3. Huolehditaan seuran jäsenten hyvinvoinnista tenniksen parissa
a. toimimalla aktiivisesti hämeenlinnalaisen tenniksen olosuhteiden ja palvelujen kehittämiseksi niin, että ne kaikilta osin vastaavat lajin ja ajan vaatimuksia
b. kouluttamalla uusia valmentajia ja ohjaajia
c. järjestämällä tarvittaessa myös aikuisikäisille jäsenille mielekästä ja laadukasta valmennusta ja tennisohjausta
d. järjestämällä mielekkäällä tavalla toteutettuja seuran sisäisiä juniori- ja aikuiskilpailuja
e. ylläpitämällä valmentajien ja valmentajiksi aikovien aktiivisuutta ja motivaatiota
(hyvä ilmapiiri)
f. tekemällä turnausmatkoja
g. huolehtimalla riittävästä ja ajantasaisesta tiedottamisesta
4. Turvataan valmentajien osaaminen kansallisen tennistoiminnan tasolla osallistumalla Tennisliiton koulutustilaisuuksiin
5. Osallistutaan Tennisliiton ja seurojen leireille ja tehdään yhteistyötä muiden seurojen
kanssa
6. Osallistutaan kuntotennikseen ja kaupungin liikuntatapahtumiin.
Aikatauluja 2018:
Kevätkausi
1) Ryhmävalmennus alkaa keskiviikkona 3.1.2018
2) Liikut Sää 6.1. (Elenia Areena)
3) Kouluissa lajiesittelyt (tammikuussa)
4) HTS sisäkisat Tenniskeskuksessa 17.3. (lasten ja aikuisten)
5) HTS Sisäkisat Tenniskeskuksessa 21.4. (lasten ja aikuisten)
6) Street Tennis (päivämäärä vielä auki-toukokuussa)
7) Kesän alkeiskurssit 26-27.5. (Tenniskeskus)
8) Ryhmävalmennus loppuu torstaina 31.5.
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Kesäkausi
1) Aulanko Cup 8.-10.6. Aulangolla
2) Ryhmävalmennus JAKSO I 11.6-6.7.
3) Ryhmävalmennus JAKSO II 30.7-24.8.
4)

Finnish Tour 24-26.8. (Aulangolla).

5) Syksyn alkeiskurssit 25-26.8. (Tenniskeskus)

Syyskausi
6) Ryhmävalmennus alkaa 3.9.
7) HTS Sisäkisat (Tenniskeskus)
8) Hämeenlinnan Kansalliset 16-18.11. (Tenniskeskus)
9) Tykkimäen Mini-Midi 24.11. (Tenniskeskus)
10) HTS Sisäkisat (Tenniskeskus)
11) Ryhmävalmennus loppuu 21.12.2018.

4. Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on seuran vastuulle annettujen kilpailujen järjestäminen käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollisimman hyvin ja sääntöjen mukaisesti. Onnistuneiden kilpailutapahtumien edellytyksenä on toimitsijoiden ehdoton sitoutuminen
kilpailujen järjestelyihin. Seuran kilpailutoiminnan onnistumisen edellytyksenä on myös, että
seuran urheilijat ovat sitoutuneita kilpailutoimintaan kaikilla tasoilla.
Tennisliiton kilpailunjohtajakoulutuksen suorittaneita ja aktiivisesti kilpailunjohtajina toimivia on
seurassa tällä hetkellä kolme: Sini Kiuas, Leena Tiitola ja Raine Jussila. Kilpailunjohtaja- tai
tuomarikoulutuksista kiinnostuneet voivat ilmoittautua seuran johtokunnalle, joka harkintansa
mukaan voi hoitaa koulutuskustannukset osin tai kokonaan.
Kilpailujen järjestäminen on osa seuran varainhankinnan kokonaisuutta.

4.1. Kansalliset kilpailut
HTS järjestää toimintavuonna 2018 seuraavat kansalliset kilpailut:
- Aulanko Cup 8. - 11.6. Aulangolla, sarjoina MB, MC, MD, NB, NC, M50 ja M60
- Finnish Tour -kilpailusarjan miesten osakilpailu 24. – 26.8. Aulangolla
- Hämeenlinnan kansalliset tenniskilpailut marraskuussa Tenniskeskuksessa.
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4.2. Tykkimäki Mini- ja Miditennis Tour
Tykkimäki Mini- ja Miditennis Tour pyritään järjestämään marraskuussa 2018. Lisäksi osallistutaan koululaisten mestaruuskilpailuihin ja Tykkimäki Mini- ja Miditennis Tourin tapahtumiin.

4.3. Sarjatennis
HTS-miehet pelaavat sarjatennistä seuraavilla joukkueilla:

Sisäkausi 2017 - 2018
•
•

HTS, III- divisioona
HTS-2, IV-divisioona.

Ulkokausi 2018
•
•
•

HTS miehet II- divisioona
HTS-2 miehet Hämeen aluesarja ja/ tai IV- divisioona
Tarvittaessa perustetaan myös joukkueet HTS-3, HTS-4 jne.

Naisten joukkueen jalkeille saaminen olisi toivottavaa, mutta innostuksen tulee lähteä pelaajista.
Kantavana ajatuksena HTS:n sarjatoiminnassa on, että joukkueita ilmoitetaan sarjoihin sellainen määrä, että kaikki halukkaat pääsevät pelaamaan tasoaan vastaavaa sarjatennistä.
Suomen Senioritennis Ry:n sarjoissa HTS:llä on ollut perinteisesti runsas osanotto. Kaudella
2017 – 2018 HTS asettaa senioritennikseen 13 joukkuetta.
Erilaisiin harraste-, alue- ym. sarjoihin HTS ilmoittaa joukkueita pelaajien halukkuuden ja kiinnostuksen mukaan.

4.4 Sisäinen kilpailutoiminta
Seura järjestää muutaman kerran vuodessa kaikille jäsenilleen avoimia ja maksuttomia HTSsisäkisoja.

5. Olosuhteet ja niiden kehittäminen
Tunnemme lajin olosuhdevaatimukset ja tiedostamme oman vastuumme. Tulemme toimimaan
entistä määrätietoisemmin sen puolesta, että etenkin valmennus- ja ohjausvastuullemme annetut lapset ja nuoret voivat harrastaa hienoa lajiaan terveellisessä, turvallisessa ja nykyajan
vaatimukset täyttävässä toimintaympäristössä.

5.1. Hämeenlinnan Tenniskeskus
HTS:n sisäkauden toiminta suositun sarjatenniksen, valmennus- ja ohjaustoiminnan sekä
omien ja järjestämisvastuullemme myönnettyjen kansallisten ja muiden kilpailujen osalta tapahtuu Hämeenlinnan Tenniskeskuksessa.
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HTS ostaa kilpailu- ja valmennustoiminnassaan tarvitsemansa tunnit Hämeenlinnan Tenniskeskus Oy:ltä.
HTS:n johtokunta laatii Hämeenlinnan Tenniskeskus Oy:lle Tenniskeskuksen kehittämistä
koskevan toimenpide-esityksen, jossa pääpaino kiinnitetään
1. olosuhteiden kehittämiseen
2. toimintojen ja palvelujen nykyaikaistamiseen sekä
3. toiminnan tuottavuuden kehittämiseen.
Toimenpide-esityksen laatimisen perustana käytetään muun muassa vuoden 2018 alkupuolella toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia.

5.2. Aulangon tenniskentät
Hämeenlinnan Tennisseura on ylpeä oikeudestaan saada ylläpitää ja hallinnoida Aulangon
siistiä ja viihtyisää tenniskenttäaluetta. Päävastuun Aulangon kenttien toiminnasta kesällä
2018 kantavat kenttävastaavat Raine Jussila ja Tom Tarvainen.
HTS on viime vuosina uhrannut huomattavan määrän sekä taloudellisia että aikaresursseja
Aulangon tenniskenttäalueen kunnostamiseen ja kehittämiseen. Kenttäalueen kehittämistä ja
siistimistä tullaan 2018 kevään ja kesän aikana aktiivisesti jatkamaan. Erityisesti kenttien 2 ja
4 Vanajaveden puoleisia nurmi- ja pusikkoalueita ja kentän 1 Aulangontien puoleista jyrkännettä tullaan siistimään.
Kenttien peliverkkoja uusitaan kesäksi 2018. Lisäksi kevytrakenteisen massavaraston hankkiminen on tulevan kesän tavoitteena. Pitkän tähtäimen tavoitteena on pukuhuonerakennuksen
uusiminen ajanmukaiseksi.
Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehdään kevään kuluessa vuokrasopimus kesästä 2018.
Viime vuosina talkoointo on ollut kiitettävää ja kentät on saatu rivakasti hyvään pelikuntoon.
Toivottavasti myös keväällä 2018 kentillä nähdään tuttujen lisäksi myös uusia, innokkaita talkoolaisia.
Kenttienhoitajiksi palkataan edellisvuosien tapaan seuran valmennuksessa olevia pelaajia.
Etusijalla ovat edellisenä kesänä hyvin työnsä hoitaneet nuoret. Kesällä 2017 vakituisia kentänhoitajia oli kuusi, joiden lisäksi kolme kentänhoitajaa työskenteli lyhyempiä jaksoja. Kesällä
2018 määrä pysynee samana. Sujuvan toiminnan ja palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi pelikauden alku- ja loppuosien työvoimaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota.
Työntekijöiden perustuntipalkkaa tulee nostaa eurolla tai kahdella helpottaaksemme motivoituneiden kesätyöntekijöiden rekrytointia.

6. Viestintä ja palkitseminen
HTS kehittää jatkuvasti kotisivustoaan (www.hameenlinnantennisseura.fi) ja jäsentiedottamisensa muita keinoja. Seura panostaa jatkossa entistä enemmän kotisivujensa ajantasaisuuteen ja laatuun sekä opastaa jäsenistöä niiden aktiiviseen seuraamiseen. Kotisivuilta löytyvät
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seuran yleistietojen lisäksi ilmoittautumiset ohjattuun valmennukseen, kilpailuihin, tapahtumiin
sekä toimintaa koskevat mahdolliset äkilliset muutokset ja muut tiedotettavat asiat.
Seura käyttää laajemmassa viestinnässä ja tapahtumiensa uutisoinnissa myös Hämeen Sanomia. Tarpeen mukaan käytössä ovat lisäksi sosiaalisen median (esim. Facebook, Twitter)
tarjoamat jatkuvasti ja nopeasti kehittyvät vuorovaikutukselliset kanavat.
Hämeenlinnan tennisyhteisöllä on oma WhatsApp-ryhmä – ”HTS-tennisfoorumi”, jossa jaetaan
tietoja ja keskustellaan tennikseen liittyvistä asioista. Ryhmään ilmoittautumisohjeet löytyvät
seuran kotisivujen Ajankohtaista-osiosta.
Sisäisessä viestinnässä johtokunta käyttää sähköpostia, WhatsAppia ja tekstiviestejä.
Suomen Tennisliiton Tennislehti löytyy osoitteesta www.tennislehti.fi ja ilmestyy kahdeksan
kertaa vuoden 2018 aikana.
Jaskan Malja-palkinnolla palkitaan seuran jäsenistöstä vuosittain yksi henkilö. Palkittavan valitsee seuran johtokunta sille tehtyjen esitysten pohjalta. Palkitsemisesta on laadittu omat
säännöt, jotka löytyvät seuran kotisivuilta.

Lopuksi
Hämeenlinnan Tennisseura pysyy, kehittyy ja tunnustetaan arvostettuna hämeenlinnalaisena
urheilun erikoisseurana. Se tuottaa jäsenistölleen liikuntaan ja urheiluun liittyviä positiivisia elämyksiä.
HTS kantaa oman vastuunsa yhteiskunnallisesta kasvatus- ja nuorisotyöstä. Yhdessä saman
henkisten yhteistyökumppaneiden ja yhteisöjen kanssa saavutamme parhaan tuloksen. Haluamme tehdä yhteistyötä omaa osaamistamme hyödyntäen, siitä nauttien ja antaen oman panoksemme lajimme valtakunnalliseen kehittämiseen.
Seuran junioritoiminnassa tärkeintä on toimintaan osallistuvien pysyminen ohjatussa harrastustoiminnassa ja nauttiminen kehittymisestä sekä onnistumisista. Kehittymiseen tennispelaajana luodaan myös edellytykset ja tuetaan urheilijaa hänen urallaan.
Hämeenlinnan Tennisseura on urheiluseura, jossa on avoin ja kannustava ilmapiiri ja kaikki
harrastajat ovat tervetulleita seuratoimintaan.
HTS:n jäsenet pärjäävät niin urheilussa kuin elämässä.
”Perusasiat kunnossa – tulevaisuus hallussa."

Hämeenlinnassa 29.11.2017
Hämeenlinnan Tennisseuran johtokunta
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