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Suomen Pöytätennisliitto ry 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

1 Yleistä 

”Koronavuosi” 2020 merkitsi sitä, että lähes kaikki vuodelle laaditut suunnitelmat joko joutuivat 
uudelleenarviointiin tai jäivät kokonaan toteutumatta. Valitettavasti sama epävarmuus koskee 
myös tässä suunnitteilla olevaa toimintavuotta 2021. Varmaa on vain epävarmuus. Emme 
edelleenkään tiedä, toteutuvatko vuodelle 2021 kaavaillut kansainväliset arvokisat, Tokion 
olympia- ja paralympiakisat mukaan lukien. Emmekä myöskään – meistä riippumattomista 
syistä - pysty sanomaan varmasti, että kaikki kansallisesti suunniteltu toiminta pystytään 
viemään läpi. Monia osioita edellisen vuoden toimintasuunnitelmista siirtyi koronasta johtuen 
automaattisesti vuodelle 2021. 

Pöytätennisliiton strategian mukaisesti huippupöytätenniksen kehittäminen sekä lajin 
harrastajamäärien ja kilpailevien uusien pelaajien lisääminen ovat edelleen painopisteinä. 
Koronasta johtuen tavoite harrastajamäärien lisäämisestä on haastava. Valmentajakoulutuksen 
kehittämiseen ja valmentajien määrän lisäämiseen haetaan lisäpanostusta. Ohjaaja- ja 
valmennustoimintaa kehitetään ja huippu-urheilutoimintaa tehostetaan kokonaisvaltaisesti. 
Pysyviä harjoittelupaikkoja tarvitaan edelleen lisää isoimpiin kaupunkeihin sekä aktiivisille 
seuroille. 

 

 

 
Oulun Pöytätennisseuran uusi pelipaikka 

Ruskeasuon valmennuksen kehittäminen kohti yhä toimivampaa kansallista valmennuskeskusta 
on selvä tavoite. Nuoret huippupelaajamme tarvitsevat enenevässä määrin kansainvälistä 
kilpailukosketusta ja heihin panostaminen kuuluu myös tulevan vuoden kärkihankkeisiin. 

Pöytätennistä yritetään ensisijaisesti kehittää paikkakunnilla, joilla on jo ennestään aktiivista 
toimintaa. Harrastajamäärien lisäämisessä painopisteet ovat erityisesti lasten ja nuorten 
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liikunnassa sekä aktiivisesti nuorten pelaajien valmentamisessa ja toiminnassa mukana olevien 
seurojen kehittämisessä. Kouluissa tapahtuvaa välituntipingistä kehitetään edelleen. 

Parapöytätennis on kiinteänä osana mukana toiminnassa ja sisältyy talousarviossa huippu-
urheiluun sekä harrasteliikuntaan. Parapöytätenniksen toiminta on aktivoitunut huomattavasti ja 
integroituu mainiosti muihin aktiviteetteihin. Liitolla on toiminnalle oma valiokunta. 
 
Lajin viestinnän kehittämistä jatketaan ja liitto on tehnyt sopimuksen viestinnän sekä sosiaalisen 
median kehittämisestä Heikki Kiiskisen kanssa. Vuodelle 2021 on siirretty useampia 
kansainvälisiä arvoturnauksia, joista suurimpana luonnollisesti Tokion Olympialaiset. 
Pöytätenniksen suurin toivo kisoihin pääsyn suhteen lepää Benedek Oláhin harteilla. Myös lajin 
kärkipelaajan takaa on Alex Naumin johdolla tulossa uusia pelaajia, jotka hakevat 
kansainvälistä menestystä. 
 
Liiton talous mahdollistaa lajille tärkeisiin asioihin panostamisen. Tulevalle vuodelle huippu-
urheilun osalta on tulossa useita kilpailuita, joiden kustannukset nousevat korkeaksi ja jonka 
seurauksena liiton budjetti on lähes 20 000 € miinusmerkkinen. Talousarvion suunnittelu on 
tavallista epävarmemmalla pohjalla koronasta johtuen. 
 
Kansainvälisten kilpailuiden järjestäminen mahdollistaa kotimaisille pelaajille hyvätasoisten 
otteluiden pelaamisen ja kontaktien luomisen ulkomaille. Tapahtumien järjestäminen on liitolle 
myös tärkeä varainhankintakeino mutta järjestämiseen liittyy tällä hetkellä useita 
kysymysmerkkejä. 
  
Liiton kilpailu- ja sarjatoiminta on lisääntynyt tasaisesti ja lisenssipelaajien määrä on noussut. 
Normaalista poiketen liiton tavoite on tällä hetkellä turvata toiminnan järjestäminen eri 
sidosryhmille ja kasvua haetaan maltillisesti tilanteen sallimissa rajoissa. 
 
Koronapandemian kaikki vaikutukset eivät ole olleet pelkästään negatiivisia. Etämahdollisuuksin 
järjestetyt liittokokoukset ja erilaiset koulutustilaisuudet ovat lisänneet osanottajamääriä, joten 
niitä jatketaan myös tulevana vuonna. 
 
Pöytätennisliitto on tehnyt vastuullisuusohjelman, joka on kirjattu myös liiton strategiaan. 
Vastuullisuusohjelma-dokumentti sisältää liiton päivitetyn yhdenvertaisuus ja tasa-
arvosuunnitelman ja antidopingohjelman sekä vastuulliseen ja hyvään hallintoon, epäasialliseen 
käytökseen ja seksuaaliseen tai sukupuoliseen häirinnän ehkäisyyn sekä ottelumanipulaation ja 
vilpin vastaisen toimintaan liittyviä ohjeistuksia. 

2 Seura- ja nuorisotoiminta 

Haemme toiminnan aktivointia ensisijaisesti yhteistyöllä niiden seurojen kanssa, jotka itse ovat 
valmiit panostamaan toimintaansa. Yhteistyötä tehdään siis jo nyt aktiivisten seurojen kanssa, 
mutta tavoitteena on innostaa myös aivan uusia tahoja mukaan aktiiviseen toimintaan. 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.  
 
Mattias Bergkvist ja Taneli Keinonen auttavat resurssien puitteissa seuroja myös 
viikkoharjoituksien vetämisessä ja organisoinnissa. 
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Kenttäpäällikkö Jyväskylässä 

2.1 Seuratoiminnan laadun kehittäminen 

Seuratoiminnan kehittämistä varten on kehitetty työkalu, jonka perusidea on jakaa seuratoiminta 
eri osa-alueisiin ja löytää kehittämiskohteita sitä kautta. Osa-alueita on neljä: 1) viestintä ja 
markkinointi, 2) varainhankinta ja kilpailut, 3) johtaminen ja hallinto ja 4) urheilutoiminta ja 
olosuhteet. 
 
Työkalussa on kolme eri tasoa, joita seurojen on tarkoitus kiivetä ylöspäin. Täyttämällä yhden 
tason kriteerit seura pääsee seuraavalle tasolle. Tavoitteena on seuratyökalun käytön 
tehostaminen ja työkalun pohjalta parantaa seurojen toimintaa. Seuroja kannustetaan 
osallistumaan myös Olympiakomitean tähtiseuraprosessiin. 
. 
Seurapäivät järjestetään vuosittain. Vuonna 2020 seurapäivät toteutettiin ensimmäistä kertaa 
etäyhteyden avulla, joka mahdollisti osallistumisen eri puolilta Suomea. Seurapäivän 
osallistujamäärä oli selkeästi aikaisempaa suurempi ja myös jatkossa pyritään etsimään 
ratkaisuja, jotka mahdollistavat osallistumisen tarvittaessa ilman fyysistä läsnäoloa. 

2.2 Alueleiritoiminta 

Leiritoimintaa kehitetään alueellisten leirien pohjalta. Alueleireissä järjestelyvastuun kantaa 
isäntäseura. Alueleirien lisäksi järjestetään myös seuraleirejä. Näissä leireissä huomioidaan 
myös aikuispelaajat. 

2.3 Nappulahanke 

Jatketaan syksyllä 2020 aloitettua nappulaprojektia, jonka tarkoituksena on tehostaa nuorimpien 
(2007 tai nuoremmat) pelaajien harjoittelua. Samalla pyritään löytämään harjoittelusta 
motivoituneet pelaajat. Keskeinen osa toimintaa on alueelliset Nappulaleirit sekä koko maan 
yhteisleirit. Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan sopivaan kansainväliseen kilpailuun. 
Kaikkiin tapahtumiin pelaajat kutsutaan henkilökohtaisesti. 

http://www.sptl.fi/
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2.4 Koulupöytätennis 

Kouluille suunnatun toiminnan sekä mailapelihankkeen onnistumisen suurimpana haasteena on 
koronatilanne, joka perui tapahtumia vuonna 2020. Vuodelle 2021 tilanteen toivotaan 
helpottavan, jotta kouluihin päästään esittelemään lajia ja tapahtumia pystytään järjestämään. 
 
Kouluille suunnatut toimet voidaan jakaa seuraaviin: 1. lajinesittelypäivät joissa mainostetaan 
seurojen toimintaa, 2. välituntikilpailuihin 3. koulutetaan oppilaita toimimaan välituntipingiksen 
oppilasohjaajina. 
 
Koulupöytätenniksen määrälliset tavoitteet: lajiesittelytapahtumat kouluilla 25 kpl, 
välituntikilpailut/tapahtumat 25 kpl. Kummikoulutoiminnassa määrällisten tavoitteiden asemasta 
kehitetään toimivia käytäntöjä muutaman koulu/seura -parin kanssa. Kaikkia kouluyhteistyön 
muotoja tehostetaan, mutta erityisesti välituntipelaamisen kehittäminen on keskiössä 
tulevaisuudessa. Syksyllä painopiste on lajinesittelypäivissä ja keväällä pääpanostus on 
välituntipelaamisessa ja välituntikilpailuissa. Myös näissä toimissa keskitymme paikkakunnille, 
joissa seurat ovat aktiivisia 

2.5 Mailapelihanke  

Keskeinen osa seurojen toiminnan tukemista on myös mailapeliliittojen yhteinen hanke, johon 
neljä mailapeliliittoa (Pöytätennis, Squash, Sulkapallo, Tennis) ovat saaneet yhteisrahoitusta 
OKM:ltä. Edellinen hanke kohdentui vain nuoriin. Nyt hanke koskee kaikkia ikäryhmiä. Myös 
jatkossa paikallisten seurojen palveleminen on hankkeen keskiössä. 
 
Hankkeen kanssa jatketaan 3-4 luokkalaisten mailapelikilpailua joukkueina entistä useammalla 
paikkakunnalla. Kilpailu huipentuu Helsingissä pelattavaan lopputurnaukseen. 
 
Hankkeessa uutena toimenpiteenä panostetaan virtuaalimateriaaliin ja virtuaalikiertueeseen. 

3 Valmentajavaliokunta 

Valmentajakoulutus on toiminut vuodesta 2020 valmentajavaliokunnan alaisuudessa.  
Valiokunta keskustelee ja tekee suunnitelmia valmennustoiminnan kehittämisestä pääosin 
Slack- keskustelualustan kautta. 

3.1 Valmentajakoulutus 

Valmentajakoulutuksessa jatketaan käyttöönotetun VOK- luokituksen mukaista koulutusta. 
Seuravalmentaja (VOK-1) tason lajiosia järjestetään itsenäisesti, kaudella 2021 koulutuksia 
järjestetään enemmän paikallisesti ja käytännönläheisemmin. Kilpavalmentajakoulutusta (VOK-
2 tason) järjestetään osittain yhteistyössä muiden tahojen, kuten muiden mailapeliliittojen, 
kanssa. VOK 0- tason koulutusta jatketaan edellisen vuoden tapaan. Nämä koulutukset 
järjestetään seurojen omilla saleilla ja kestävät noin 1,5 tuntia. Tarkoitus on innostaa ja 
rohkaista uusia henkilöitä mukaan valmennustoimintaan. 
 
Koulutusta järjestetään myös etäyhteydellä toteutettavissa valmentajailloissa. 
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Jo käynnistynyttä materiaalin tuottamista jatketaan niin seuravalmentajakoulutuksen kuin 
kilpavalmentajakoulutuksen tarpeisiin. 

4 Kilpailutoiminta 

Kilpailu- ja sarjatoiminnasta vastaa kilpailuvaliokunta. Kilpailuvaliokunnan vuoden 2021 
tavoitteet ja painopisteet ovat kotimaan kilpailujen kategorisoinnin toteutuksen seuranta, 
aktiivisen sarjapelitoiminnan ylläpitäminen koko maan alueella ja SM-kilpailujen järjestelyjen 
laadun varmistaminen. Tavoitteena on kasvattaa etenkin nuorten kilpailevien pelaajien kilpailu-
aktiivisuutta ja parantaa heidän kilpailukokemustaan uran ensimmäisinä vuosina. 

SM-kilpailuista ja SM-sarjasta lähetetään livelähetykset SPTL:n kanavalla YouTubessa 
PingisTV:n nimellä. Myös GP-kilpailuista lähetetään aina suorat lähetykset. Pyrimme 
laajentamaan livelähetysten valikoimaa siten, että saisimme mahdollisimman monesta 
tapahtumasta livekuvaa joko YouTubeen tai Facebookiin. PingisTV on tärkeä suomalaisen 
pöytätenniksen näyteikkuna, joten sen laatu pyritään vakioimaan korkealle tasolle. 

Kilpailutoiminnan rungon muodostavat liiton hyväksymät kilpailut, sekä sarjatoiminta. 
Merkittävimmät kilpailut ovat SM-kilpailut, joita järjestetään miesten ja naisten luokkien lisäksi 
kaikille ikäluokille ja tasoille. SM-kilpailujen lisäksi tärkeitä kilpailuja ovat GP-sarjan kilpailut, joita 
järjestetään useita kaudessa. Uudistettu TOP-16 lopputurnaus ja sen karsinta pidetään myös 
korkealla prioriteettilistalla. 

Vuosittain järjestettävä Finlandia Open on saavuttanut vahvan jalansijan kansainvälisessä 
kilpailutoiminnassa ja kilpailuun osallistuu runsaasti tulevaisuuden lupauksia useasta maasta. 

Finlandia Open on järjestetty useana vuonna joulukuussa itsenäisyyspäivän tienoilla Lohjalla 
Kisakalliossa. Finlandia Openin rinnalla on kasvamassa kansainvälinen juniorikilpailu Helsinki 
Junior Open, joka järjestetään vuosittain toukokuussa. Kansainvälisestä parakilpailusta pyritään 
tekemään jokavuotinen tapahtuma. Se järjestettiin ensimmäisen kerran Pajulahdessa vuonna 
2019 ja se sai erittäin positiivisen kansainvälisen vastaanoton. 

Kansallisia kilpailuja järjestetään monipuolisesti ympäri maata lähes jokaisena pelikauden 
viikonloppuna. Kilpailukalenteri on järjestelty kansallisten kilpailujen onnistumisen 
mahdollistamiseksi mahdollisimman hyvin. 

SM-sarjan lisäksi sarjoja pelataan 1-divisioonasta aina 6-divisioonaan asti. SM-sarjan tulokset 
julkaistaan liiton sivujen lisäksi kansallisissa medioissa ja paikallislehdissä ympäri Suomen. 
Kaikki kilpailu- ja sarjatulokset tarkkoine tilastoineen julkaistaan liiton sivujen 
tulosjärjestelmässä.. 

Liiton sivujen kisa- ja sarjapelejä koskevia koronaohjeistuksia päivitetään säännöllisesti 
viranomaisten linjausten mukaisesti. 

4.1 Veteraanitoiminta 

Vuoden 2021 kansainvälisten kilpailujen tilanne on koronapandemian vuoksi vielä avoin. MM-
kilpailut on määrä pitää Ranskan Bordeauxissa 26.4.- 2.5.2021. Lajipiirien arvio on, että näin 
suurta tapahtumaa ei vielä ensi keväänä järjestetä, vaan siirto on odotettavissa. Alun perin 2021 
keväällä oli määrä pelata myös EM-kilpailut Walesin Cardiffissa. Sen järjestäjät ovat jo siirtäneet 
vuodella eteenpäin, ajankohta olisi 26.6.- 2.7.2022. Vuodelle 2020 aiotut Pohjois-Euroopan 
mestaruuskilpailut on nekin siirretty keväälle 2021. Järjestämisvuorossa olisi Latvia.  
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Veteraanien kotimainen kilpailutoiminta noudattelee perinteistä. SM-kilpailut pelataan 6.-7.3., 
tällä kerralla Helsingissä, joukkuemestaruuksista kilpaillaan syyskaudella, tavallisesti 
marraskuussa. 
 
Syyskuun alussa suunnitelmissa on perinteinen Suomi-Viro maaottelu ja sen yhteydessä 
pidettävä kansainvälinen kilpailu, paikkana Helsinki. 
 
Vuosittaiselle TOP8-turnaukselle etsitään sopivaa ajankohtaa. 
 
Veteraanit osallistuvat aktiivisesti liiton sarjoihin ja muodostavat tärkeän perustan liiton 
järjestämien kilpailujen tuomaritoiminnassa 
 
Suomelle on myönnetty vuoden 2022 veteraanien NETU-kilpailut. Järjestelyjen suunnittelu 
siirtyy myöhemmäksi, koska kisaa on siirretty kahdella vuodella eteenpäin. 

5 Huippu- urheilu 

Vuoden 2020 ohjelmaan tuli paljon peruuntumisia ja muutoksia Covid-19 pandemian takia. 
Useita kilpailuita siirrettiin vuodelle 2021, joten vuodesta on tulossa todella tiivis ja kiireinen ellei 
koronapandemia edelleen aiheuta ongelmia.  
Vuodelle 2021 on suunniteltu Euroopan joukkue EM- kilpailuiden ensimmäinen vaihe, Stage 1, 
joka on tarkoitus järjestää tammikuussa. Miesten ja naisten joukkueet ovat karsinnan B- 
ryhmässä. Helmikuulle on suunniteltu Euroopan Olympiakarsinnat Moskovassa, johon ainakin 
Benedek Oláh osallistuu. Näistä karsinnoista neljä pelaajaa selviytyy kisoihin. Helmi-maaliskuun 
vaihteeseen on siirretty joukkueiden MM-kilpailut, jotka on tarkoitus järjestää Busanissa Etelä-
Koreassa. Sekä miesten että naisten joukkueemme ovat selviytyneet kisoihin. Kevään aikana 
tulisi vielä pelata maailman Olympiakarsinta, jonka paikka ei vielä tiedossa, sekä joukkueiden 
EM-kisojen Stage 2 -vaihe. 
 
Kesäkuussa olisi vuorossa Euroopan henkilökohtaisten luokkien mestaruuskilpailut Varsovassa 
Puolassa ja heinäkuussa vuoden kohokohta Tokion Olympialaiset, jonne toivomme Benedek 
Oláhin pääsevän. 
 
Kansainvälisten kisojen siirtymisen lisäksi vuoden 2021 suunnitelmia hankaloittaa 
Kansainvälisen Pöytätennisliiton (ITTF) suunnitteleman uuden WTT- kisaformaatin aloitus. 
Tokion kisojen siirtyminen vuodella eteenpäin sekä useiden kisojen siirtyminen ovat 
vaikeuttaneet kilpailukalenterin suunnittelua. 
 

 
Benedek Oláh 
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5.1 Aikuiset 

Liitto tukee Oláhin sekä mahdollisuuksien mukaan myös muiden kärkipelaajien osallistumista 
avoimiin kilpailuihin Tavoitteena on saada korotus huippu-urheiluyksikön pöytätennikselle 
kohdistamiin tukiin. Huippu-urheiluvaliokunta valitsee joukkueet ja pelaajat arvokisoihin. 
 

 
 
 

5.2 Nuorten huippu-urheilu 

Toiminnalla pyritään varmistamaan lahjakkaiden nuorten määrällisesti riittävä ja laadukas 
harjoittelu sekä mahdollisuus kansainväliseen kilpailemiseen, mikä antaa pohjan tavoitella 
Euroopan huippua.  
 
Liitto jatkaa pääkaupunkiseudulle ja Ruskeasuon pelihallin ympärille rakentuvan 
harjoituskeskuksen kehittämistä. Ruskeasuolle pyritään saamaan kaikki parhaat juniorit 
harjoittelemaan keskitetysti liiton päävalmentajan johdolla. Fyysiseen harjoitteluun tullaan 
jatkossakin etsimään uusia toimintamalleja ja fysiikkavalmentajan ottamista mukaan toimintaan 
selvitetään. Lahjakkuuksille annetaan valmennuksellista tukea harjoittelemiseen ja 
kansainväliseen kilpailemiseen. Liitto pyrkii myös saamaan parhaita junioripelaajia mukaan 
kansainvälisille leireille. Seurojen ja vanhempien rooli kansainvälisen kilpailemisen tukemisessa 
on edelleen tärkeä. 
                                              
Kansainvälisen kilpailemisen osalta junioripelaajille etsitään sopivia ja kustannuksilta järkeviä 
kilpailuja. Ensi vuoden tärkeimmät kansainväliset kilpailut junioreille ovat kesällä järjestettävät 
Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailut sekä junioreiden EM-kilpailut Kroatiassa. Liitto tukee 
taloudellisesti eri ikäryhmien kärkijunioreiden osallistumista muutamaan avoimeen kilpailuun.  
 
Alle 21-vuotiaiden EM-kilpailuihin pääsee Euroopan 56 parasta pelaajaa, joiden joukkoon 
toivomme Alex Naumin kuuluvan. Kisat siirtyivät vuodelle 2021, mutta paikkaa ei ole vielä 
tiedossa.   

6 Parapöytätennis 

Parapöytätenniksestä vastaa hallituksen erikseen valitsema paravaliokunta. 
 
Vuonna 2021 painopiste on uusien paravalmentajien rekrytointi. Maajoukkueella on tavoitteena 
menestys Tokion 2021 karsintakilpailuissa ja Tokion paralympialaisissa. 
 
Pöytätennisliitto on lähtenyt ajamaan yhdessä Suomen Paralympiakomitean kanssa naisten 1-
luokan saamista Pariisin vuoden 2024 Paralympialaisiin.   

http://www.sptl.fi/
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6.1 Kansainvälinen kilpailutoiminta 

Tokion karsintakilpailut järjestetään Slovenian Laskossa huhtikuussa. Karsinnan voittaja pääsee 
paralympialaisiin. Potentiaaliset karsintoihin pyrkivät pelaajat osallistuvat mahdollisuuksien 
mukaan 1-2 kansainväliseen kisaan ennen karsintoja.  Suomesta kilpailuihin osallistuvia 
pelaajia ovat ainakin Aino Tapola, Timo Natunen ja Esa Miettinen. Karsintaan pääsee kuhunkin 
luokkaan yksi osanottaja per maa.  
 
Tokion jälkeen osallistutaan vielä syksyllä 1-2 kisaan. 

6.2 Kansallinen kilpailutoiminta 

SM-kilpailut järjestetään syksyllä Ruskeasuolla. Parapelaajat osallistuvat ahkerasti myös 
normaaleihin kansallisiin kilpailuihin ja sarjapeleihin. 
 

 
Naisten 1-luokan pelaaja Aino Tapola 

6.3 Valmennus 

Valiokunta järjestää maajoukkueen paraleirejä noin kerran kuukaudessa. Leirit pidetään 
Pajulahdessa sekä Helsingin Ruskeasuolla. Aaro Mäkelä pääsee neljästi vuodessa 
Paralympiakomitean järjestämälle nuorten Paralympialeirille Pajulahteen. Nuorten leirin 
yhteydessä paramaajoukkueen pelaajat Aino Tapola ja Timo Natunen ovat myös leireilleet 
Pajulahdessa. Maajoukkueen valmennuksesta vastaavat Martti Autio, Hannu Sihvo, Iivari 
Hartikainen ja Kimmo Jokinen.  
 
Lisäksi järjestetään 1-2 avointa leiriä parapelaajille 
 
 

6.4 Koulutus ja lajinlevitys 

Pyritään samaan paravalmentajaopas valmiiksi sekä osallistumaan Paralympiakomitean 
järjestämiin lajikiertueisiin ja koulutuksiin.. 

http://www.sptl.fi/
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7 Säännöt ja tuomaritoiminta 

Sääntövaliokunta vastaa liiton toiminta- ja pelisääntöjen sekä kilpailumääräysten tulkinnasta ja 
kehittämisestä. Sääntövaliokunnan alaisuudessa on myös tuomaritoiminta. Tuomarikoulutusta 
jatketaan tavoitteena saada kotimaisia tuomareita entistä enemmän mukaan kansallisten 
kilpailujen lisäksi myös ulkomaisiin kilpailuihin. 
  
Kansallisten tuomareiden koulutus toteutetaan etäkoulutuksena. Koulutettuja tuomareita 
käytetään tuomareina kansallisissa arvokisatapahtumissa. Tuomarikoulutuksen tavoitteena on 
mahdollistaa menestyksellinen osallistuminen 2022 ITTF:n International Umpire (IU) 
kokeeseen, jonka Sami Pyykkö ja Janne Annunen suorittivat 2020. Vuonna 2021 Asko Rasinen 
edustaa Suomea Euroopan pöytätennisliiton ETTU:n Umpires and Referees -komiteassa. 
Kansainvälisen kilpailutoiminnan toivottavasti elpyessä alkuvuodesta 2021 aktiiviset  
tuomarimme osallistuvat sopiviin kansainvälisiin kisoihin. 

            
 

Suomalaistuomarit Asko Rasinen ja Joonas Kivimäki ovat osallistuneet useisiin kansainvälisiin kisoihin viime vuosien aikana. 
Vasemmalla kaksikko palaamassa Norjan mestaruuskisoista, oikealla Asko Rasinen U21- EM-kisoissa, joissa hän tuomitsi naisten 
nelinpelin finaalin. 

8 Tietojärjestelmät ja IT-tuki 

Vuonna 2021 IT-valiokunta jatkaa liiton pelaajarekisterin ja sen palvelujen ylläpitoa sekä uusien 
toimintojen kehittämistä. Järjestelmistä ylläpidossa ovat nyt tiedotus- ja jakelukanavana toimiva 
SPTL.FI - sivusto, jossa olennaisia osia ovat uutistarjonnan lisäksi PingisTV - kanava, 
lisenssijärjestelmä verkkomaksuineen, tapahtumakalenteri, sarjapelijärjestelmä, ottelutietokanta 
sekä kilpailujen tulosjärjestelmä. IT- valiokunta on myös tukemassa uuden PT-Velhoon 
pohjautuvan kilpailunvetosovelluksen kehitystä. Järjestelmiä kehitetään jatkuvasti jäsenistöä 
monipuolisemmin ja joustavammin palveleviksi.  
 
IT-valiokunta pyrkii laajentamaan tavoitteitaan tukevaa harrastetoimintaa, yhteistyötä muiden 
pöytätennistoimijoiden kanssa sekä toimii myös sisällöntuottajana mm. ohjeistuksen ja 
tapahtumien videoinnin avulla.. 

http://www.sptl.fi/
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9 Tiedotus ja markkinointi 

Liiton tiedotusta ja markkinointia kehitetään edelleen. Tiedotuksen keihäänkärkenä ovat 
Benedek Oláhin ja muiden suomalaisten kärkipelaajien kansainväliset ottelut, sekä tärkeimmät 
kotimaan pöytätennistapahtumat. 
  
Heikki Kiiskinen on ottanut vastuuta Benedek Oláhin tapahtumien tiedottamisesta. Hänen 
lentopallon puolelta hankkimaa ammattitaitoaan pyritään hyödyntämään paremmin 
pöytätennistiedotuksessa vuonna 2021 ja hänen kanssaan on tehty sopimus 
tiedotuskoordinaattorin tehtävistä.  
  
Sosiaalisen median tarjontaa pyritään pitämään säännöllisenä ja ajantasaisena. SPTL:n 
kotisivut edesauttavat varsinkin lajin sisäisen viestinnän onnistumista. Facebookissa toimiva 
pingisfoorumi on saanut hyvän vastaanoton epävirallisemman tiedotuksen ja keskustelun 
kanavana pöytätennispiireissä. 
  
Pöytätennislehti ilmestyy edelleen neljästi vuodessa. Lehti postitetaan kaikille lisenssin 
lunastaneille ja lehden erikseen tilanneille. Lehdessä julkaistaan ajatonta laji-informaatiota. 
. 

Työvaliokunta tavoittelee edelleen tilannetta, jossa Ruskeasuon hallin kaikki pöydät 
olisivat yritysten nimikkopöytiä. Myös hallin yleisilmettä kehitetään kohti todellista 

pöytätenniksen valmennuskeskusta.  

Pöytätennisliitto on tehnyt valmisteluita oman Pöytätennisrahaston perustamista varten. 

10 Hallinto ja työntekijät 

Liittokokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kahdeksan jäsentä sekä neljä varajäsentä.  

Liitossa työskentelee kaksi kokoaikaisesti palkattua henkilöä sekä päävalmentaja. Lisäksi 
Samuli Soine toimii valmennuksessa sekä Heikki Kiiskinen tiedotuksen parissa tuntitöissä. 
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. Tulevalle vuodelle Räsäsen työaikaa ohjataan myös valmennustoiminnan 
kehittämiseen ja toimistotöitä jaetaan tarpeen mukaan tuntityöntekijälle. Toiminnanjohtaja toimii 
myös kenttäpäällikön ja päävalmentajan hallinnollisena esimiehenä. 

10.1 Valiokunnat 

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

http://www.sptl.fi/
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11 Suhdetoiminta 

Pöytätennisliitto on mukana Olympiakomitean ja Paralympiakomitean toiminnassa. Toimintaan 
pyritään osallistumaan aikaisempaa enemmän. Sitä kautta vaikutamme lajimme tulevaisuuteen.  

Pöytätennisliitto on myös pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (URHEA) jäsen. 

11.1 Kansainvälinen toiminta 

Liiton edustaja osallistuu Kansainvälisen pöytätennisliiton (ITTF), Euroopan Pöytätennisunionin 
(ETTU) sekä Pohjois-Euroopan Pöytätennisunionin (NETU) kokouksiin. Tavoitteena on pitää 
hyvät suhteet muiden maiden edustajiin ja valvoa Suomen etua suhteessa kansainvälisiin 
tapahtumiin. 

Sonja Grefberg valittiin uudelleen syksyllä 2020 ETTU:n hallituksen sekä ITTF:n Board of 
Directorsin jäseneksi, jonka lisäksi hän on aktiivisesti mukana kansainvälisten arvokisojen 
järjestelyissä. Lisäksi Asko Rasinen valittiin ETTU:n tuomarivaliokuntaan. 

12 Varainhankinta 

Liiton varainhankinnan suunnittelusta ja markkinointitoimenpiteistä vastaa työvaliokunta. 
Omatoiminen varainhankinta koostuu lähinnä jäsen-, lisenssi-, sarja- ja kilpailulupamaksuista. 
Lisäksi Finlandia Open - kilpailusta saadaan jonkin verran lisätuottoja. Finlandia Openin tavoin 
kansainvälinen parakisa, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2019, toimii myös 
varainhankintana. Mainostulot ovat pienempi osa tulorahoitusta, mutta niiden kasvattamiseen 
pyritään. Tavoitteena on myös yhden isomman yhteistyökumppanin löytäminen. 

Varainhankinnan kannalta pelaajien lisenssimaksut ja joukkueiden sarjamaksut ovat 
keskeisessä roolissa. Niiden toteutuminen on luonnollisesti sidoksissa koronapandemian 
kehittymiseen. Tässä vaiheessa oletamme, että syksyllä 2021 tilanne on nykyistä paremmin 
hallinnassa. 

13 Ansiomerkkitoiminta 

Liitto myöntää omia ansiomerkkejä seurojen ja liiton toiminnassa ansioituneille henkilöille. 
Suomen Pöytätennisliitolla on kolme eritasoista ansiomerkkiä, joita voidaan myöntää 
anomuksesta liittohallituksen päätöksellä seuraavin perustein: 
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut paikallisen 
pöytätenniksen hyväksi. 
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut maamme 
pöytätenniksen hyväksi joko seura- tai liittotasolla. 
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut 
maamme pöytätenniksen hyväksi liitto- ja tai kansainvälisellä tasolla. 
Kultainen plaketti voidaan myöntää henkilölle, joka on poikkeuksellisen ansiokkaasti toiminut 
maamme pöytätenniksen hyväksi liitto- tai kansainvälisellä tasolla. 

http://www.sptl.fi/
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Ansiomerkit myönnetään järjestyksessä pronssisesta alkaen. Järjestyksestä voidaan poiketa 
erityisistä syistä hallituksen päätöksellä. 
 
Juha Suotmaa vastaa liiton ansiomerkkihakemusten vastaanottamisesta sekä ansiomerkkilistan 
ylläpidosta. 

14 Antidoping 

Pöytätennisliiton hyväksytty antidopingohjelma löytyy liiton omien nettisivujen lisäksi SUEK:n 
sivuilta. Pöytätennisliiton sivuilta löytyy sivusto SUEK:n toiminnasta sekä linkki SUEK:n sivuille.  
 
Antidopingvalistus hoidetaan sekä liiton viestintävälineitä käyttäen että erilaisilla 
informointitilaisuuksilla. Tiedotusta ja viestintää aiheesta tullaan lisäämään entisestään. 
Valistuksen kohteena ovat sekä pelaajat, valmentajat, seurat että pöytätenniksen harrastajat. 

15 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Suomen Pöytätennisliiton toimintakulttuurissa kaikkia kanssapelaajia ja muita toiminnassa 
mukanaolevia ihmisiä arvostetaan yksilöinä. Reilun pelin periaatteiden lisäksi haluamme 
korostaa toiminnassamme puhtaan urheilun, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden periaatteita. 
Pöytätennisliitto sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään 
syrjintää kaikessa toiminnassaan. Liitto vahvistaa monimuotoisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä 
harraste- ja kilpailutoiminnassaan ja myös hallinnossa. Monimuotoisessa lajikulttuurissa 
arvostetaan sen kaikkia toimijoita. 
 
Pöytätennis on lajina erittäin tasa-arvoinen. Kilpailujärjestelmä mahdollistaa järkevät kamppailut 
pelaajien välille iästä, sukupuolesta, koosta, mahdollisesta vammasta tai sairaudesta 
riippumatta. Pöytätenniksellä on mahdollisuus järjestää myös yhteisiä leirejä, joissa voi olla 
mukana junioreita, aikuisia sekä parapelaajia sukupuolesta riippumatta. 
 
Liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma löytyy liiton nettisivuilta. 

http://www.sptl.fi/

