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Suomen Pöytätennisliitto ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
1

Yleistä
Toimintasuunnitelmassa painotetaan kuluneen kaksivuotiskauden jatkona strategian mukaisia
kohteita eli harrastajamäärien lisäämistä, seuratoiminnan kehittämistä, huippu-urheilutoiminnan
tehostamista ja hallinnon kehittämistä.
Harrastajamäärien lisäämisessä painopisteet ovat erityisesti lasten ja nuorten liikunnassa sekä
niissä olemassa olevissa seuroissa, joiden todetaan toimivan aktiivisesti nuorten pelaajien
valmentamisessa ja kehittämisessä. Pöytätennistä yritetään ensisijaisesti kehittää
paikkakunnilla, joilla on jo ennestään aktiivista toimintaa.
Integraatiolajina myös vammaisurheilu on kiinteänä osana mukana toiminnassa ja se sisältyy
talousarviossa huippu-urheiluun ja harrasteliikuntaan.
Benedek Olahin suosio ja menestys olympiapöydillä lisäsi kiinnostusta lajiimme selvästi. Se
lisää myös yhteistyötä Olympiakomitean suuntaan ja parantaa varainhankintamahdollisuuksia.
Liiton talous on kunnossa, joten pystymme panostamaan meille tärkeisiin kohteisiin myös
taloudellisesti.

2

Seura- ja nuorisotoiminta
Seuratoiminnan kehittämistä suunnittelee ja toteuttaa seuravaliokunta. Vuonna 2015 aloitettiin
tsemppiseurahanke jossa on mukana 9 seuraa (KoKa, KuPTS, Maraton, OPT-86, Por-83, PT
Espoo, TIP-70, TuPy, YPTS) Tätä hanketta jatketaan myös tulevalla kaudella.
Seurojen jäsenhankintaa autetaan tekemällä yhdessä seurojen kanssa kouluvierailuja.
Markkinointiavun lisäksi seurojen kanssa yhteistyössä järjestetään leiri ja kilpailutoimintaa
pelaajapolun alussa oleville pelaajille. Toiminnan tärkein tavoite on lisätä kilpailuissa käyvien
nuorten pelaajien määrää.
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2.1 Mailapelihanke
Keskeinen osa seurojen toiminnan tukemista on myös mailapeliliittojen yhteinen hanke, johon
neljä mailapeliliittoa (Pöytätennis, Squash, Sulkapallo, Tennis) ovat saaneet yhteisrahoitusta
OKM:ltä. Hanke jalkautuu kymmenelle paikkakunnalle, jossa tehdään lajia tunnetuksi opettajille,
koululaisille ja esikoululaisille. Hankkeen myötä pyritään saamaan pysyvää pelaamista
kouluihin, joka hyödyttää seurakenttää jatkossakin. Tulevana vuonna mailapeliyhteistyössä
painotetaan myös varhaiskasvatuksen osuutta. Tätä toimintaa tehostetaan vierailujen ja uuden
materiaalin avulla. Lisäksi pyritään käynnistämään seuroissa vain esikouluikäisille tarkoitettuja
ryhmiä

3

Valmentajakoulutus
Valmentajakoulutuksessa jatketaan käyttöönotetun VOK- luokkien mukaista koulutusta. VOK 1
tason koulutuksia jatketaan muutamalla koulutuksella vuodessa. Lisäksi tehdään illan pituisia
VOK 0 tason koulutuksia seuroissa. Tulevalla kaudella käynnistetään myös VOK 2 tason
koulutus.

4

Kilpailutoiminta
Kilpailu- ja sarjatoiminta toimivat edellisten vuosien tavoin ja niiden toimivuudesta vastaa
kilpailuvaliokunta. Kilpailuvaliokunnan vuoden 2017 tavoitteet ja painopisteet ovat
kilpailutoiminnan laadun parantaminen, SM-kilpailujen yleinen laadunvalvonta ja sarjatoiminnan
kehittäminen etenkin tuomaroinnin ja SM-sarjan osalta. SM-kilpailuista ja SM-sarjasta tullaan
lähettämään edelliskausien tapaan livelähetykset netissä. Kilpailuvaliokunta tekee myös
yhteistyötä IT-valiokunnan kanssa nettilähetyksen laadun parantamiseksi ja niiden
standardoimiseksi.
Kilpailutoiminnan rungon muodostavat liiton hyväksymät kilpailut sekä sarjapelit. Merkittävimmät
kilpailut ovat SM-kilpailut, joita järjestetään miesten ja naisten luokkien lisäksi kaikille ikäluokille
ja tasoille. Tärkeitä ovat myös GP-sarja sekä TOP-12 sarjan kilpailut. Kansainvälinen, vuosittain
järjestettävä Finlandia Open, on saavuttanut vahvan jalansijan kansainvälisessä
kilpailutoiminnassa ja kilpailuun osallistuu tulevaisuuden lupauksia useasta maasta. Finlandia
Open tarjoaa myös kilpailuun valituille suomalaisille pelaajille erinomaisen mahdollisuuden
kansainvälisen pelivauhdin kokemiseen.

Suomen Pöytätennisliitto
Finnish Table Tennis Association
www.sptl.fi

Toimintasuunnitelma

SPTL

2017

5 (9)

Kansallisia kilpailuja järjestetään monipuolisesti ympäri maata lähes jokaisena pelikauden
viikonloppuna. Kilpailukalenteri on pyritty rakentamaan mahdollisimman hyvin kansallisten
kilpailujen onnistumisen mahdollistamiseksi. Mestaruussarjan lisäksi sarjoja pelataan Idivisioonasta V-divisioonaan. Mestaruussarjan tulokset julkaistaan liiton sivujen lisäksi
mahdollisimman laajasti myös muissa medioissa. Kaikki kilpailu- ja sarjatulokset julkaistaan
liiton sivujen uusitussa tulosjärjestelmässä.

4.1 Veteraanitoiminta
Pöytätenniksen veteraanitoiminta on aktiivista ja vahvassa kasvussa. Veteraaneille suunnattuja
kilpailuita järjestetään vuoden 2017 aikana seuraavasti:
Veteraanien SM-kilpailut Helsingissä 28- 29.1.2017.
Veteraanien TOP-8 Helsingissä 29.4.2017.
Veteraanien joukkue-SM sekä perinteinen Viro-maaottelu syksyllä 2017
Veteraanien EM-kilpailut järjestetään Ruotisin Helsingborgissa 26.6- 1.7.2017.

5

Huippu-urheilu
Huippu-urheiluvaliokunta vastaa hallituksessa sovituin periaattein ylimmän tason kilpailu- ja
valmennus-/koulutustoiminnasta. Suomen kärkipelaajien valmennuksesta vastaa liiton
palkkaama valmentaja. Valiokunta organisoi liiton leiritykset eri ikäluokkien maajoukkuepelaajille
ja maajoukkueisiin pyrkiville. Lisäksi valiokunta organisoi sovittujen periaatteiden mukaisesti
maajoukkuetason valmennuksen. Maajoukkueryhmien harjoitukset järjestetään arki-iltaisin liiton
toimesta Helsingin Ruskeasuolla. Valmentajana toimii liiton päävalmentaja Mattias Bergkvist.
Lisäksi liitto järjestää yhteistyössä Mäkelänrinteen urheilulukion kanssa aamuvalmennuksen
kolmena aamuna viikossa. Valmennuksesta vastaa Samuli Soine.

Huippu-urheiluvaliokunta esittää pelaajat kansainvälisiin kilpailuihin sekä tekee esitykset
arvokisojen pelaajavalinnoista liittohallitukselle. Valiokunta esittää myös valmentajat
kansainvälisiin kilpailuihin sekä vastuuvalmentajat eri maajoukkueryhmiin. Huippuurheiluvaliokunta koordinoi yhteistyötä Pöytätennisliiton seurojen, piirien ja alueiden,
Puolustusvoimien Urheilukoulun, urheiluakatemioiden ja urheilulukioiden kanssa.
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5.1 Aikuiset
Vuoden 2017 keväällä järjestetään henkilökohtaiset MM-kilpailut Saksassa sekä syksyllä EMkilpailut Luxemburgissa. Miesten ja naisten joukkueet osallistuvat EM-karsintoihin, joiden
viimeiset ottelut pelataan keväällä 2017. Karsintojen perusteella määräytyy paikka ensi vuoden
EM-kisoihin. Vuoden 2017 päätavoite aikuisten maajoukkueilla on parantaa edellisten EMkisojen joukkuesijoituksia.
Liitto tukee Benedek Olahin osallistumista avoimiin kilpailuihin. Lisäksi tavoitteena on saada
parannusta Huippu- Urheiluyksikön pöytätennikselle kohdistamiin tukiin. Muiden aikuispelaajien
osalta liiton tukea katsotaan tapauskohtaisesti.

5.2 Nuorten huippu-urheilu
Toiminnalla pyritään varmistamaan lahjakkaiden nuorten määrällisesti riittävä ja laadukas
harjoittelu sekä mahdollisuus kansainväliseen kilpailemiseen, joka antaa pohjan tavoitella
Euroopan huippua. Liitto rakentaa pitkä-jänteisen ja tavoitteellisen valmennusjärjestelmän sekä
tukimuotoja huippuyksilöiden harjoittelun tukemiseksi. Ensi kaudella fysiikkatestaukseen ja
fyysiseen harjoitteluun tullaan panostamaan aikaisempaa enemmän ja kärkipelaajille tullaan
tekemään kunnolliset testit sekä fysiikkaohjelmat. Lahjakkuuksille annetaan valmennuksellista
tukea harjoittelemiseen ja kansainväliseen kilpailemiseen. Liitto myös pyrkii saamaan parhaita
junioripelaajia mukaan kansainvälisille leireille. Seurojen ja vanhempien rooli kansainvälisen
kilpailemisen tukemisessa on edelleen tärkeä.

Kansainvälisen kilpailemisen osalta pelaajille etsitään sopivia kilpailuja. Ensi vuoden tärkeimmät
kansainväliset kilpailut junioreille ovat kesällä järjestettävät Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailut
sekä Junioreiden EM-kilpailut. Liitto tukee taloudellisesti eri ikäryhmien kärkijunioreiden
osallistumista muutamaan avoimeen kilpailuun.
Pöytätennisliiton järjestämille leireille ja harjoitteluun pyritään löytämään monipuolisuutta myös
muiden lajien sekä eri alojen asiantuntijoiden avulla.
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5.3 Vammaistoiminta
Liikuntavammaisten toiminta on ollut vuoden 2011 alusta SPTL:n alaisuudessa. Vuonna 2017
painopiste on uusien vammaispelaajien rekrytoimisessa lajin pariin.
Vammaispöytätenniksen kärkipelaajia tuetaan mahdollisuuksien mukaan ja parhaiden pelaajien
osallistumista liiton leiritoimintaan jatketaan aikaisempien vuosien tapaan.
Liitto järjestää vuosittain vammaisten SM-kilpailut.

6

Säännöt ja tuomarikoulutus
Sääntövaliokunta vastaa liiton sääntöjen kehittämisestä ja tulkinnasta. Sääntövaliokunnan
alaisuudessa on myös kotimainen tuomaritoiminta. Vuonna 2017 on tarkoitus järjestää lisää
tuomarikoulutusta. Kotimaisia tuomareita pyritään saamaan mukaan myös ulkomaisiin
kilpailuihin.

7

Tietojärjestelmät ja IT tuki
Vuonna 2017 IT-valiokunta keskittyy edellisenä vuonna uusittujen järjestelmien käytön
tukemiseen sekä jatkokehittämiseen. Järjestelmistä ovat nyt käytössä tiedotus- ja
jakelukanavana
toimiva
verkkosivusto tapahtumakalentereineen
sekä
lisenssija
sarjapelijärjestelmät. Tärkeimpinä kehityskohteina ovat kilpailutoimintaa ja pelaajien kehityksen
seurantaa avustavat tietojärjestelmät. Videoarkiston ja suorien videolähetysten parantamista
kehitetään järjestelmien ja lähetyslaitteiston avulla. IT-valiokunta toimii myös sisällöntuottajana
mm. ohjeistuksen ja tapahtumien videoinnin avulla.

8

Tiedotus ja markkinointi
Liiton tiedotus ja markkinointi sai uutta vauhtia Benedek Olahin selviydyttyä olympiapöydille.
Tiedotusvastaava Teemu Oinas on tehnyt työtä vasta vuoden, mutta tulokset mediassa näkyvät
jo nyt. Tätä työtä jatkamme. Sosiaalisen median käyttöä lisätään ja vuoden 2016 aikana
valmistuneet uudet kotisivut edesauttavat varsinkin lajin sisäisen viestinnän onnistumista.
Pöytätennis-lehti ilmestyy edelleen neljästi vuodessa. Lehti postitetaan kaikille lisenssin
lunastaneille ja lehden erikseen tilanneille. Lehdessä julkaistaan ajatonta laji-informaatiota.
Työvaliokunnan tavoitteena on, että kauden 2016- 2017 päätteeksi Ruskeasuon hallin kaikki
pöydät ovat yritysten nimikkopöytiä, mikä avittaa merkittävästi liiton varainhankintaa. Myös
vakuutusyhtiöyhteistyötä selvitellään.

9

Hallinto ja työntekijät
Liittokokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kahdeksan jäsentä sekä neljä varajäsentä. Liiton puheenjohtajana on toiminut Esko Heikkinen
ja varapuheenjohtajana Sonja Grefberg. Uusi puheenjohtajisto valitaan syyskokouksessa 2016.
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Liitossa työskentelee kaksi kokoaikaisesti palkattua henkilöä sekä päävalmentaja.
Kenttäpäällikkö Taneli Keinosen vastuulla on seuratoiminnan ja ohjaajakoulutuksen
kehittäminen, päävalmentaja Mattias Bergkvist vastaa maajoukkuetoiminnasta ja
toiminnanjohtaja Mika Räsänen liiton hallinnosta ja muusta toiminnasta yhteistyössä
valiokuntien kanssa. Toiminnanjohtaja toimii myös kenttäpäällikön ja päävalmentajan
hallinnollisena esimiehenä.

9.1 Valiokunnat
Hallitus valitsee tarvittaessa vuosittain valiokunnat ja jaostot, jotka toimivat hallituksen apuna.
Ne hoitavat liitolle kuuluvia asioita hallituksen antamin valtuuksin.

10 Suhdetoiminta
Pöytätennisliitto on mukana Olympiakomitean ja Paralympiakomitean toiminnassa. Toimintaan
pyritään osallistumaan aikaisempaa enemmän. Sitä kautta vaikutamme lajimme tulevaisuuteen.
Esko Heikkinen ja Jarmo Siekkinen ovat liiton edustajat Olympiakomitean valtuuskunnassa

10.1 Kansainvälinen toiminta
Liiton edustaja osallistuu Kansainvälisen pöytätennisliiton (ITTF), Euroopan Pöytätennisliiton
(ETTU) sekä Pohjoismaisen Pöytätennisunionin (NETU) liiton kokouksiin. Tavoitteena on pitää
hyvät suhteet muiden maiden edustajiin ja valvoa Suomen etua suhteessa kansainvälisiin
tapahtumiin.
Sonja Grefberg on ETTU:n hallituksen sekä ITTF:n Board of Directorsin jäsen, jonka lisäksi hän
on aktiivisesti mukana kansainvälisten arvokisojen järjestelyissä.

11 Varainhankinta
Liiton varainhankinnan suunnittelusta ja markkinointitoimenpiteistä vastaa työvaliokunta. Liiton
omatoiminen
varainhankinta
koostuu
pääasiassa
jäsen-,
lisenssi-,
sarjaja
kilpailulupamaksuista. Lisäksi jokavuotisesta Finlandia Open - kilpailusta saadaan jonkin verran
lisätuottoja. Mainostulot ja kilpailutulot ovat pieni osa kokonaisuudesta, mutta niiden osuuden
kasvattamiseen tähdätään. Myös seuroilla on mahdollisuus saada rahoitusta omaan
toimintaansa hankkimalla liitolle yhteistyökumppaneita

12 Ansiomerkkitoiminta
Liitto myöntää omia ansiomerkkejä seurojen ja liiton toiminnassa ansioituneille henkilöille. Tämä
asia korostuu vuoden 2017 aikana, sillä perustamme toimikunnan valmistelemaan liiton 80vuotisjuhlia vuonna 2018.
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13 Antidoping
Pöytätennisliiton antidopingohjelma uusittiin vuoden 2015 lopulla. Hyväksytty ohjelma löytyy
liiton omien nettisivujen lisäksi myös ADT:n sivuilta. Antidopingvalistus hoidetaan sekä liiton
viestintävälineitä käyttäen että erilaisilla informointitilaisuuksilla. Valistuksen kohteena ovat sekä
pelaajat, valmentajat, seurat että pöytätenniksen harrastajat.
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