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Suomen Pöytätennisliitto ry 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

1 Yleistä 

 

Koronaepävarmuus on edelleen ainakin jossain määrin olemassa, mistä huolimatta 
suunnittelemme ja odotamme normaalia toimintavuotta. Kahden hankalan ”pandemiakauden” 
jälkeen oleellisin tehtävämme on varmistaa, että koronan aiheuttama drop-out jää joko 
mahdollisimman pieneksi tai onnistutaan välttämään kokonaan. Merkittävä osa vuoden 2021 
toimintasuunnitelmasta kelpaa sellaisenaan myös vuodelle 2022. 

Pöytätennisliiton strategian mukaisesti huippupöytätenniksen kehittäminen sekä lajin 
harrastajamäärien ja kilpailevien uusien pelaajien lisääminen ovat edelleen painopisteinä. 
Valmentajakoulutuksen kehittäminen ja valmentajien määrän lisääminen ovat harrastajamäärien 
kasvattamisen osalta tärkeitä painopisteitä. Koronapandemia on aiheuttanut 
epävarmuustekijöitä harrastajamäärien kasvattamiseen ja uusien pelaajien rekrytointiin. 
Normaalista poiketen liiton tavoite on tällä hetkellä turvata toiminnan järjestäminen eri 
sidosryhmille ja kasvua haetaan maltillisesti tilanteen mahdollistamissa rajoissa. 

Ohjaaja- ja valmennustoimintaa sekä ja huippu-urheilutoimintaa tehostetaan 
kokonaisvaltaisesti. Pysyviä harjoittelupaikkoja tarvitaan edelleen lisää isoimpiin kaupunkeihin 
sekä aktiivisille seuroille. 

Ruskeasuon valmennuksen kehittäminen kohti yhä toimivampaa kansallista valmennuskeskusta 
on edelleen tavoitteena. Nuoret huippupelaajamme tarvitsevat enenevässä määrin 
kansainvälistä kilpailukosketusta ja heihin panostaminen kuuluu myös tulevan vuoden 
kärkihankkeisiin. Tätä työtä edistää ja vahvistaa Johanna Schüpbachin rekrytointi liiton uudeksi 
valmennuskoordinaattoriksi.  

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

Parapöytätennis on kiinteänä osana mukana toiminnassa. Parapöytätenniksen toiminta on 
aktivoitunut ja integroituu mainiosti muihin aktiviteetteihin. Liitolla on toiminnalle oma valiokunta. 
Vielä melko kokematon paramaajoukkue tarvitsee lisää kansainvälisiä pelejä, mutta pelaajilta 
odotetaan menestystä jo vuoden 2022 koitoksissa. 
 
Lajin viestinnän kehittämistä jatketaan. Sosiaalisen median merkitys kasvaa jatkuvasti. Vuoden 
2022 kansainvälinen kalenteri elää vielä epävarman tilanteen johdosta. Kärkipelaaja Benedek 
Oláhin takaa on Alex Naumin johdolla tulossa uusia pelaajia, jotka hakevat kansainvälistä 
menestystä. Pelaajat tarvitsevat kuitenkin runsaasti kansainvälisiä otteluita sekä lisää 
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kisarutiinia uusien pelaajien kohtaamisesta. 

 
Liiton talous mahdollistaa edelleen lajille tärkeisiin asioihin panostamisen. Kansainvälinen 
kilpailutoiminta on kallistunut ja pelaajien pitää kiertää kisoja aikaisempaa enemmän. Tulevan 
vuoden talousarvio on n.23000€ miinusmerkkinen. 
 
Kotimaassa järjestettävien kansainvälisten kilpailuiden järjestäminen mahdollistaa 
pelaajillemme hyvätasoisten otteluiden pelaamisen ja kontaktien luomisen ulkomaille. 
Tapahtumien järjestäminen on liitolle myös tärkeä varainhankintakeino, mutta kisojen 
järjestämiseen liittyy tällä hetkellä kysymysmerkkejä.  

  
Liiton sääntöihin kirjatut etämahdollisuuksin järjestetyt liittokokoukset sekä erilaiset 
koulutustilaisuudet ovat lisänneet tapahtumien osanottajamääriä, joten niitä jatketaan myös 
tulevana vuonna. 
 
Pöytätennisliiton vastuullisuusohjelma löytyy liiton sivuilta. Vastuullisuusohjelma-dokumentti 
sisältää liiton päivitetyn yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman, 
ympäristösuunnitelman,antidopingohjelman sekä vastuulliseen ja hyvään hallintoon, 
epäasialliseen käytökseen ja seksuaaliseen tai sukupuoliseen häirinnän ehkäisyyn sekä 
ottelumanipulaation ja vilpin vastaiseen toimintaan liittyviä ohjeistuksia. 
 

2 Seura- ja nuorisotoiminta 

Koronapandemian seurauksena erilaiset rajoitukset ovat aiheuttaneet seuratoimintaan ja sen 
kehittämiseen isoja haasteita. Tärkein tavoite on saada toiminta jälleen pyörimään 
mahdollisimman normaalisti. Liiton ja seurojen välisessä yhteistyössä painotetaan aktiivisia ja 
oman toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita seuroja.  Tavoitteena on innostaa myös aivan 
uusia tahoja mukaan aktiiviseen toimintaan.  
 

 
Keravalla aloitti syksyllä 2021 toimintansa PTS Sherwood 
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Seurojen jäsenhankintaa autetaan tekemällä yhdessä seurojen kanssa kouluvierailuja. 
Tavoitteena on tehdä kouluesittelyitä vähintään 25 eri koulussa. Markkinointiavun lisäksi 
seurojen kanssa yhteistyössä järjestetään leiri- ja kilpailutoimintaa pelaajapolun alussa oleville 
pelaajille. Toiminnan tärkein tavoite on lisätä uusien pelaajien sekä kilpailuissa käyvien nuorten 
pelaajien määrää.  
 
Kouluissa tapahtuvaa välituntipelaamista tuetaan edelleen. 
 

2.1 Seuratoiminnan laadun kehittäminen 

Seuratoiminnan kehittämistä varten on liiton sivuilla 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. Seuroja kannustetaan osallistumaan myös Olympiakomitean 
tähtiseuraprosessiin. 
. 
Seurapäivät järjestetään vuosittain. 

2.2 Seura- ja nappulaleirit 

Yhteistyössä seurojen kanssa järjestetään valmentajakoulutuksen yhteydessä kaikille pelaajille 
tarkoitettuja seuraleirejä. Seuraleirit toimivat valmentajakoulutuksen käytännön osana. 
 
Pöytätennisliitto jatkaa koronan keskeyttämää Nappulaprojektia. Tässä tehostetaan 2009 tai 
nuorempien harjoittelua järjestämällä etelän ja pohjoisen pelaajille ensin omat leirit ja 
myöhemmin myös yhteinen tapahtuma. Tapahtumiin pelaajat kutsutaan henkilökohtaisella 
kutsulla. 

2.3 Mailapelihanke  

Seurojen toiminnan tukemisen osana on myös mailapeliliittojen yhteinen hanke, johon  
neljä mailapeliliittoa (Pöytätennis, Squash, Sulkapallo, Tennis) ovat saaneet yhteisrahoitusta  
OKM:ltä.  
 
Hanke jakautuu ”livekiertueeseen” ja ”virtuaalikiertueeseen”. Livekiertueella järjestetään kahden 
päivän pituisia lajiesittelyjä koululaisille sekä koulutustapahtumia opettajille. Virtuaalikiertuetta 
varten koostetaan materiaali, jonka avulla koulut voivat itse pelata kouluilla mailapelejä. 

3 Valmentajavaliokunta 

Valmentajakoulutus on toiminut vuodesta 2020 valmentajavaliokunnan alaisuudessa.  
Valiokunta keskustelee ja tekee suunnitelmia valmennustoiminnan kehittämisestä pääosin 
Slack- keskustelualustan kautta. Koronan aikana käyttöön otettuja etäkoulutusiltoja tullaan 
jatkamaan sopivilla teemoilla myös vuonna 2022.  

http://www.sptl.fi/
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3.1 Valmentajakoulutus 

Valmentajakoulutuksessa jatketaan 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. 
 
Lisäksi valmentajakoulutusta järjestetään seurojen tarpeista jokaisen seuran toiveiden mukaan 
räätälöidyllä tavalla. Järjestämme koulutukset seurojen kanssa paikallisesti, näin saamme myös 
käytännön harjoittelun tehokkaaksi ja osallistumiskynnyksen alhaiseksi. Koulutus voi olla 
useamman illan seuravalmentajakoulutus tai illan pituinen perustekniikkakoulutus. 
 
Tavoitteena on tehdä koulutusta vähintään kymmenen seuran kanssa. 
 
Valmentajakoulutusta varten on luotu materiaalia liiton sivuille kaikkien käyttöön. Materiaalia 
päivitetään tarpeen mukaan.  
 
Lajin kansainvälisiin valmentajakoulutuksiin hakeudutaan aikaisempaa aktiivisemmin. 

4 Kilpailutoiminta 

Kilpailu- ja sarjatoiminnasta vastaa kilpailuvaliokunta. Kilpailuvaliokunnan vuoden 2022 tavoite 
on aktiivisen sarjapeli- ja kilpailutoiminnan mahdollisimman sujuva jatkaminen 
koronavirustilanteesta huolimatta. Lisäksi tärkeää on SM-kilpailujen järjestelyjen laadun 
varmistaminen.  

Tavoitteena on myös kohottaa etenkin nuorten kilpailevien pelaajien kilpailu- aktiivisuutta ja 
parantaa heidän kilpailukokemuksia uran ensimmäisinä vuosina. Junioreiden TOP-  
tapahtumaan hankitaan kiertopalkinnot kolmeen eri ikäluokkaan sekä pojissa että tytöissä. 

 
Rasmus Vesalainen 

Kilpailutoiminnan rungon muodostavat liiton hyväksymät kilpailut, sekä sarjatoiminta. 
Merkittävimmät kilpailut ovat SM-kilpailut, joita järjestetään miesten ja naisten luokkien lisäksi 
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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 

SM-kilpailuista ja SM-sarjasta lähetetään livelähetykset SPTL:n kanavalla YouTubessa 
PingisTV- 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. 

Vuosittain järjestettävä Finlandia Open on saavuttanut vahvan jalansijan kansainvälisessä 
kilpailutoiminnassa ja kilpailuun osallistuu runsaasti tulevaisuuden lupauksia useasta maasta. 
Koronaviruksen vuoksi viime vuonna perutun kilpailun uskotaan jatkossakin olevan 
houkutteleva kansainvälisten nousevien pelaajien keskuudessa. 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. Kilpailuvaliokunnan tavoitteena on saada yhä 
useampi seura järjestämään kilpailuja eri paikkakunnilla. 

SM-sarjan lisäksi sarjoja pelataan 1-divisioonasta aina 6-divisioonaan asti. SM-sarjan tulokset 
lähetetään liiton sivujen lisäksi kansallisiin medioihin ja paikallislehtiin 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 

Veteraanien EM-kilpailut pidetään Italian Riminissä 27.6.-2.7.2022 ja veteraanien Netu-kilpailut 
pidetään Latvian Liepajassa 22.-24.4.2022. Syksyllä 2022 perinteinen Suomi-Viro - maaottelu ja 
sen yhteydessä pidettävä kansainvälinen kilpailu on suunniteltu pidettävän Suomessa, 
luultavasti Helsingissä. Näihin kaikkiin odotetaan aktiivista Suomen veteraanien osanottoa. 
  
Veteraanien henkilökohtaiset SM-kilpailut pidetään Tampereella 29.-30.1.2022. Lisäksi 
tarkoituksena on järjestää TOP8- ja joukkue-SM-kilpailut. 
  
Suomen järjestettäväksi tullee Veteraanien NETU-kilpailut vuonna 2024. 
  
Veteraanien SM-kisojen käytännöistä on tarkoitus avata keskustelua kerätyn kyselyn tulosten 
perusteella, jonka jälkeen voidaan miettiä mahdollisia sääntöjen ja ohjeiden muutoksia. 
  
Naisveteraanien aktiivisuutta yritetään lisätä. Mahdollisena keinona on ajateltu mm. leirejä.  
  
Veteraanit osallistuvat aktiivisesti liiton sarjoihin ja muodostavat tärkeän perustan liiton 
järjestämien kilpailujen tuomaritoiminnassa 

http://www.sptl.fi/
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5 Huippu- urheilu 

Kansainvälinen kilpailukalenteri vuodelle 2022 on vielä hieman avoinna johtuen 
koronatilanteesta, joka aiheuttaa eri puolilla maailmaa edelleen toimenpiteitä. Kansainvälisen 
Pöytätennisliiton (ITTF) suunnittelema uusi WTT- kisaformaatti käynnistyi vuoden 2021 aikana 
ja uuden formaatin mukaisia kisoja on oletettavasti useita vuonna 2022. 

 
 
Vuodelle 2022 on suunniteltu Euroopan Joukkue- kilpailuiden ensimmäinen vaihe, Stage 1, 
jonka ottelut on tarkoitus aloittaa keväällä. Suomen miesten ja naisten joukkueet ovat karsinnan 
B- ryhmässä. 
 
Pöytätennis on mukana useamman lajin yhteisessä EM-tapahtumassa Münchenissä elokuussa. 
Kisoissa pelataan pöytätenniksen osalta henkilökohtaisten luokkien EM- kilpailut.  

5.1 Aikuiset 

Liitto tukee mahdollisuuksien mukaan Benedek Oláhin ja muiden kärkipelaajien osallistumista 
arvokilpailuiden lisäksi myös avoimiin kilpailuihin. Tavoitteena on saada korotus huippu-
urheiluyksikön pöytätennikselle kohdistamiin tukiin. Huippu-urheiluvaliokunta valitsee joukkueet 
ja pelaajat arvokisoihin. 
 
Ulkomailla asuvien ja harjoittelevien maajoukkuepelaajien seuranta ja yhteydenpito tapahtuu 
ensisijaisesti uuden valmennuskoordinaattorin sekä valmentajien toimesta. 

 
Benedek Olah edustaa myös tulevalla kaudella Ranskan pääsarjassa pelaavaa Jura Morezia. 

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.  

http://www.sptl.fi/
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Liitto jatkaa pääkaupunkiseudulle ja Ruskeasuon pelihallin ympärille rakentuvan 
harjoituskeskuksen kehittämistä. Fyysiseen harjoitteluun tullaan jatkossakin etsimään uusia 
toimintamalleja. Lahjakkuuksille annetaan valmennuksellista tukea harjoittelemiseen ja 
kansainväliseen kilpailemiseen. Ruskeasuolla järjestetään pelaajien kanssa säännöllisiä 
kuukausitapaamisia, joihin on tarkoituksena saada luennoimaan myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita. 
 

 
Junioreiden EM-joukkue 2021 

 

Kärkijunioreiden kansainvälisten kisapelien lisääminen on ensiarvoisen tärkeää, mikäli pelaajien 
odotetaan menestyvän tulevaisuudessa myös kotimaan ulkopuolella. 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. Liitto pyrkii 
saamaan parhaita junioripelaajia mukaan myös kansainvälisille leireille. Seurojen ja 
vanhempien rooli kansainvälisen kilpailemisen tukemisessa on edelleen tärkeä. 
 
Alle 21-vuotiaiden EM-kilpailuihin pääsee Euroopan 56 parasta pelaajaa, joiden joukkoon 
odotamme ainakin Alex Naumin kuuluvan.   

6 Parapöytätennis 

Parapöytätenniksestä vastaa hallituksen erikseen valitsema paravaliokunta. 

Vuonna 2022 painopisteenä on edelleen uusien paravalmentajien rekrytointi.  

http://www.sptl.fi/
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Maajoukkueella on lyhyen ajan tavoitteena menestys EM-kisoissa 2022. Pitkällä aikavälillä 
tavoitteena on saada 3 pelaajaa Pariisin Paralympialaisiin 2023. Tähän liittyen käynnistettiin 
projekti Pariisi. Tarkoitus on saada Tapolan ja Natunen kohdalla n. 800 tuntia harjoitusta 
vuosittain. Mäkelällä aluksi n. 500 tuntia ja siitä nousujohteisesti ylöspäin. Ensi vuonna se 
tarkoittaa n. 15-19 leiriä Pajulahdessa sekä 3-6 kansainvälistä kilpailua, riippuen 
koronatilanteesta.  

Pöytätennisliitto on lähtenyt ajamaan yhdessä Suomen Paralympiakomitean kanssa naisten 1-
luokan saamista Pariisin vuoden 2024 Paralympialaisiin.  Lisäksi asialistalla on ollut parapuolen 
rankingjärjestelmän uudistaminen. 

Maajoukkueeseen kuuluu Aino Tapola, Timo Natunen ja Aaro Mäkelä. 

 
Aino Tapola (kuva Paralympic team) 

6.1 Kansainvälinen kilpailutoiminta 

Kansainvälinen kilpailukalenteri ei ole vielä ensi vuodeksi ilmestynyt, mutta ilmeisesti Para EM- 
kisat järjestetään. Kilpailu on pelaajiemme päätavoitteena vuonna 2022. 

Lisäksi on tarkoitus käydä 4-5 muussa kansainvälisessä kilpailussa vuoden 2022 aikana, 
mukaan lukien Para Finland Open. 

6.2 Kansallinen kilpailutoiminta 

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

6.3 Valmennus 

Valiokunta järjestää maajoukkueen paraleirejä noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Leirit pidetään 
pääsääntöisesti Pajulahdessa ja tarvittaessa Helsingin Ruskeasuolla.  

http://www.sptl.fi/
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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 

7 Säännöt ja tuomaritoiminta 

Sääntö- ja tuomarivaliokunta vastaa liiton toiminta- ja pelisääntöjen sekä kilpailumääräysten 
tulkinnasta ja kehittämisestä. Sen alaisuudessa on myös tuomaritoiminta. Tuomarikoulutusta 
jatketaan tavoitteena saada kotimaisia tuomareita entistä enemmän mukaan kansallisten 
kilpailujen lisäksi myös ulkomaisiin kilpailuihin, kun kilpailutoiminta elpyy pandemian jälkeen. 
Asko Rasinen edustaa Suomea Euroopan pöytätennisliiton ETTU:n Umpires and Referees -
komiteassa. 
 

 
Joonas Kivimäki seuraa päätuomarin penkiltä Romanian tyttöjen  

joukkueen juhlintaa junioreiden EM-kisoissa 

8 Tietojärjestelmät ja IT-tuki 

Vuonna 2022 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 kehittää WebWelho kilpailunvetosovelluksen 
jäsenistön käyttöön. 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 sekä 
tapahtumien striimauksen ja videoinnin avulla. 

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

Liiton tiedotusta ja markkinointia kehitetään edelleen, tiedotuksesta päävastuussa on liiton 
tiedotuskoordinaattori. Tiedotuksen painopiste on Benedek Oláhin ja muiden suomalaisten 
kärkipelaajien kansainvälisissä otteluissa sekä tärkeimmissä kotimaan 
pöytätennistapahtumissa. 
  
Sosiaalisen median merkitys myös liiton tiedotuksessa on kasvanut. Sosiaalisen median 
tarjontaa pyritään pitämään säännöllisenä ja ajantasaisena. SPTL:n kotisivut edesauttavat 
varsinkin lajin sisäisen viestinnän onnistumista. Facebookissa toimiva pingisfoorumi toimii 
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. 

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. 
Johanna Schüepbach tekee töitä liiton valmennuskoordinaattorina oman toiminimensä kautta. 
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 henkilöstön hallinnollisena esimiehenä. 

10.1 Valiokunnat 

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

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. 

http://www.sptl.fi/
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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 on ETTU:n hallituksen sekä ITTF:n Board of Directorsin jäsen, jonka lisäksi hän 
on aktiivisesti mukana kansainvälisten arvokisojen järjestelyissä. Asko Rasinen on ETTU:n 
tuomarivaliokunnan jäsen. 

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.  

Kilpailu- ja muun toiminnan taas vakiinnuttua Työvaliokunta ottaa tavoitteekseen paitsi 
Ruskeasuon pöytien mainosmyynnin lisäämisen, myös ainakin yhden pääsponsoritason 
yhteistyökumppanin löytämisen vuoden 2022 aikana. 

Varainhankinnan kannalta pelaajien lisenssimaksut ja joukkueiden sarjamaksut ovat 
keskeisessä roolissa. Niiden toteutuminen on luonnollisesti sidoksissa koronapandemian 
kehittymiseen.  

Pöytätennisliitto on perustanut Pöytätennisrahaston. Rahaston tarkoituksena on tukea 
pöytätenniksen suomalaista juniori- ja maajoukkuevalmennusta jakamalla apurahoja tai 
edistämällä tätä toimintaa muilla käyttötarkoitukseen sopivilla tavoilla. Apurahoja jaetaan 
rahaston tuotoista. 

 

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. 

 
Ansiomerkit myönnetään järjestyksessä pronssisesta alkaen. Järjestyksestä voidaan poiketa 
erityisistä syistä hallituksen päätöksellä. 

http://www.sptl.fi/
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Juha Suotmaa vastaa liiton ansiomerkkihakemusten vastaanottamisesta sekä ansiomerkkilistan 
ylläpidosta. 

14 Antidoping 

Pöytätennisliiton hyväksytty antidopingohjelma löytyy liiton omien nettisivujen lisäksi SUEK:n 
sivuilta.  

 
 
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. 
 
Pöytätennisliiton sivuilta löytyy sivusto SUEK:n toiminnasta sekä linkki SUEK:n sivuille. 

15 Vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Pöytätennisliiton vastuullisuusohjelma löytyy liiton nettisivuilta. 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. 

http://www.sptl.fi/

