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Suomen Pöytätennisliitto ry 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 

1 Yleistä 

 

 

Olemme palanneet koronasulkujen jälkeen normaaliin toimintaan mutta tiettyjä 
epävarmuustekijöitä on olemassa myös vuoden 2023 osalta. Tulevalle vuodelle tavoitteena on 
muutaman hankalamman vuoden jälkeen saada harrastajamäärät sekä kilpalevien pelaajien 
määrät jälleen kasvuun. Merkittävä osa edellisen vuoden toimintasuunnitelmasta kelpaa 
sellaisenaan myös vuodelle 2023.  

Pöytätennisliiton strategian mukaisesti huippupöytätenniksen kehittäminen, lajin 
harrastajamäärien ja kilpailevien uusien pelaajien lisääminen sekä uusien pysyvien 
pelipaikkojen saaminen lajin käyttöön ovat edelleen painopisteinä. Valmentajakoulutuksen 
kehittäminen ja valmentajien määrän lisääminen ovat harrastajamäärien kasvattamisen osalta 
tärkeitä painopisteitä.  

Ohjaaja- ja valmennustoimintaa sekä huippu-urheilutoimintaa tehostetaan kokonaisvaltaisesti. 
Tavoitteena on saada lisää palkattuja valmentajia. Liitto on aloittanut yhteistyössä Pajulahden 
urheiluopiston kanssa valmentajien verkkokoulutuksen suunnittelun, jonka avulla potentiaaliset 
valmentajaehdokkaat pystyisivät kouluttautumaan matalammalla kynnyksellä asuinpaikasta 
riippumatta.  

Helsingin Ruskeasuo toimii liiton harjoituskeskuksena. Huippupelaajamme tarvitsevat 
enenevässä määrin kansainvälistä kilpailukosketusta ja heihin panostaminen kuuluu myös 
tulevan vuoden kärkihankkeisiin. Kansainvälisiä otteluita pelaajat hakevat myös pelaamalla eri 
maiden sarjapelejä. 

Pöytätennistä yritetään ensisijaisesti kehittää paikkakunnilla, joilla on jo ennestään aktiivista 
toimintaa. Pysyviä harjoittelupaikkoja tarvitaan edelleen lisää isoimpiin kaupunkeihin sekä 
aktiivisille seuroille. Harrastajamäärien lisäämisessä painopisteet ovat erityisesti lasten ja 
nuorten liikunnassa sekä aktiivisesti nuorten pelaajien valmentamisessa ja toiminnassa mukana 
olevien seurojen kehittämisessä. Myös uusia aikuispelaajia tavoitellaan lisää. 

Parapöytätennis on kiinteänä osana mukana toiminnassa ja integroitu muihin aktiviteetteihin. 
Liitolla on toiminnalle oma valiokunta. Paramaajoukkueen pelaajilla on mitalitavoitteita jo 
tulevissa arvokisoissa. Suunnitelmissa on myös liittää paramaajoukkueen toiminta osaksi 
huippu-urheiluvaliokunnan toimintaa, jolloin kaikki lajin maajoukkuetoiminta olisi yhden 
valiokunnan alla.  Pöytätennis on tasa-arvoinen laji, jossa parapelaajat sekä pelaajat 
sukupuoleen tai ikään katsomatta pystyvät pelaamaan kansallisia kisoja muita oman tasoisia 
pelaajia vastaan.  

http://www.sptl.fi/
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Sosiaalisen median merkitys kasvaa jatkuvasti. Siitä huolimatta jatkamme edelleen myös 
paperilehden tekemistä. Vuoden 2023 kansainvälistä kalenteria ei vielä ole vahvistettu. 
Kärkipelaaja Benedek Oláhin takaa on Alex Naumin johdolla tulossa uusia pelaajia, jotka 
hakevat kansainvälistä menestystä.  
 
Liiton talous mahdollistaa edelleen lajille tärkeisiin asioihin panostamisen. Kansainvälinen 
kilpailutoiminta on kallistunut ja pelaajien pitää kiertää kisoja aikaisempaa enemmän. Tulevan 
vuoden talousarvio on vajaa 14000 € miinusmerkkinen. 
 
Kotimaassa järjestettävien kansainvälisten kilpailuiden järjestäminen mahdollistaa 
pelaajillemme hyvätasoisten otteluiden pelaamisen ja kontaktien luomisen ulkomaille. 
Tapahtumien järjestäminen on liitolle myös tärkeä varainhankintakeino. 

  
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. Lajissa ei ole tullut selvitykseen ongelmatapauksia 
mutta kaikkeen mahdolliseen epäasialliseen käyttäytymiseen pyritään puuttumaan välittömästi.  
 
Pöytätennisliitto on mukana EU-Erasmus hankkeessa yhteistyössä Viron liiton kanssa. 
Hankkeen nimi on ” Integration of immigrants and gender equality in table tennis through 
comprehensive inclusion”. Lisäksi pöytätennis on mukana muiden mailapelien kanssa Suomen 
Valmentajien vetämässä ”Valmentaa kuin nainen”-hankkeessa. 
 
Vuonna 2023 Suomen Pöytätennisliitto täyttää 85 vuotta. Merkkivuotta juhlistetaan 
todennäköisesti syksyllä, mitä suunnittelemaan perustetaan työryhmä. 

2 Seura- ja nuorisotoiminta 

Keskeinen osa toimintaa on tukea seuroja heidän jäsenhankinnassa. Tämä toteutetaan muun 
muassa tekemällä kouluissa lajiesittelyitä yhdessä seurojen kanssa. Pöytätennisliiton lupaus 
tässä on tukea jokaista seuraa, joka on lajiesittelyistä kiinnostunut. Tavoitteena on tehdä 
vähintään 15 kouluesittelyä. 
 

 
Lajiesittelyä Jyväskylässä 

 
Kouluissa tapahtuvaa välituntipelaamista tuetaan. Keväällä vieraillaan viidellä paikkakunnalla 
(15 koulua), joissa vieraillaan kouluilla innostamassa ja käynnistämässä välituntipelaamista. 

http://www.sptl.fi/
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2.1 Seurapäivät ja seurojen sparraukset 

Seurakoulutusta järjestetään ”etänä” sekä livenä toteutettavana seurapäivässä. Seurailtoja 
järjestään seurojen tarpeiden mukaisesti ja seurapäivä kerran kaudessa. 
 
Halukkaiden seurojen kanssa käydään keväällä seurojen ja toiminnanjohtajan/kenttäpäällikön 
kanssa seurojen toiminnan kehittämiseen tähtäävät keskustelut (tavoitteena 20 seuraa). 

2.2 Seura- ja nappulaleirit 

Seurojen kanssa yhteistyössä järjestetään kaikille pelaajille tarkoitettuja seuraleirejä. Seuraleirit 
voivat olla myös osa valmentajakoulutusta ja sen käytännön osa. 
 
Nappulahanketta jatketaan ja tehostetaan. Tässä tehostetaan 2009 tai nuorempien harjoittelua 
järjestämällä etelän ja pohjoisen pelaajille ensin omat leirit ja myöhemmin myös yhteinen 
tapahtuma. Tapahtumiin pelaajat kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla. 
 

    
Pohjoisen ja etelän nappulaleirit 2022 

2.3 Seuratoimintakilpailu 

Valiokunta kehittää kilpailun, joka mittaa seurojen toiminnan määrää ja laatua. Parhaille 
seuroille tulisi taloudellinen tuki. Kilpailu pidetään kaudella 2023–2024 

3 Valmentajakoulutus 

Valmentajakoulutus on toiminut vuodesta 2020 valmentajavaliokunnan alaisuudessa.  
Valiokunta keskustelee ja tekee suunnitelmia valmennustoiminnan kehittämisestä pääosin 
Slack- keskustelualustan kautta. Etäkoulutusiltoja tullaan järjestämään sopivilla teemoilla 
vähintään 6 kertaa vuodessa 

Valmentajakoulutuksessa jatketaan VOK- luokituksen mukaista koulutusta. Pajulahden 
urheiluopiston kanssa suunnitellaan koulutuspaketti, joka sisältää verkkokoulutusmateriaalin 
sekä itsenäisen opiskelun työkaluja. Koulutuksesta on mahdollista saada myös muissa 
koulutuksissa hyväksi luettavia opintopisteitä. 
 

http://www.sptl.fi/
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Lisäksi valmentajakoulutusta järjestetään seurojen tarpeista jokaisen seuran toiveiden mukaan 
räätälöidyllä tavalla. Järjestämme koulutuksia seurojen kanssa paikallisesti, näin saamme myös 
käytännön harjoittelun tehokkaaksi ja osallistumiskynnyksen alhaiseksi. Koulutus voi olla 
useamman illan seuravalmentajakoulutus tai illan pituinen perustekniikkakoulutus. 
 

 
Seuravalmentajakoulutusta Keravalla 

 
Tavoitteena on tehdä koulutusta vähintään kymmenen seuran kanssa. Koulutukset voidaan 
myös yhdistää seuraleireihin. Erityisesti painotetaan aivan uusien valmentajien koulutusta. 
Muutenkin pelaajien vanhempien saaminen mukaan on uutena toimenpiteenä. Tätä tehdään 
vanhempainilloilla ja starttikoulutuksilla. 
 
Valmentajakoulutuksia 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 2023 tavoite 
on aktiivisen sarjapeli- ja kilpailutoiminnan suosion kasvattaminen niin aktiivisina 
pelaajamäärinä, kuin kilpailumäärinäkin mitaten. Lisäksi erityisen tärkeää on SM-kilpailujen 
järjestelyjen laadun varmistaminen. 

Tavoitteena on jatkaa etenkin nuorten kilpailevien pelaajien kilpailuaktiivisuuden kohottamista, 
ja parantaa heidän kilpailukokemuksiaan uran ensimmäisinä vuosina. Seuroja kannustetaan 
tuomaan nuoret pelaajansa virallisiin kilpailuihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Kilpailutoiminnan rungon muodostavat liiton hyväksymät kilpailut ja 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. Kärkipelaajien kilpailuaktiivisuuden lisäämiseen GP-kilpailuissa ja 
TOP-16 kilpailussa pyritään löytämään keinoja. 

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. Sen laatu pyritään vakioimaan korkealle tasolle. 

http://www.sptl.fi/
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Finlandia Open on World Table Tennis (WTT) organisaation toimintamuutosten vuoksi tauolla 
vuonna 2022, mutta vuodelle 2023 kilpailua yritetään jälleen saada järjestettäväksi Suomeen. 
Nähtäväksi jää voidaanko suosituksi osoittautunutta Finlandia Openin PKO pelijärjestelmää 
käyttää jatkossakin, vai joudutaanko sitä muuttamaan WTT organisaation sanelemana. PKO 
järjestelmä, jossa kaikki sijat ratkaistaan, on ollut erittäin suosittu kehittyvien kansainväliselle 
tasolle nousevien pelaajien ja heidän valmentajiensa keskuudessa. 

Finlandia Openin rinnalla on kasvamassa kansainvälinen juniorikilpailu Helsinki Junior Open, 
joka järjestetään vuosittain toukokuussa. Finlandia Junior Openin järjestämisvastuussa on ollut 
vantaalainen seura TIP-70. Kansainvälisestä parakilpailusta, Para Finland Openista, pyritään 
tekemään jokavuotinen tapahtuma. Se järjestettiin ensimmäisen kerran Pajulahdessa vuonna 
2019 ja se sai erittäin positiivisen kansainvälisen vastaanoton myös vuonna 2022. Kilpailu on 
osoittautumassa liitolle tärkeäksi kilpailuksi myös taloudellisesti. 

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 mahdollisimman paljon kilpailuja eri paikkakunnilla. 

 
BC-kisat Porissa 

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. 

Kilpailuvaliokunta vastaa pelaajien ratinglaskennan toteuttamisesta. Ratinglistat päivitetään 
liiton sivuille, joka viikonloppu. Kilpailuvaliokunta seuraa vuonna 2023 erityisesti 
ratinglaskentajärjestelmän ajantasaisuutta pitkällä aikavälillä. Varsinaisen ratingjärjestelmään 
mahdollisten tulossa olevan muutosten selvitystyön tekee sen tutkintaan erityisesti asetettu 
työryhmä. Ratinglaskentajärjestelmän tarkoitus on olla reilu kuvaus pelaajien 
paremmuusjärjestyksestä. Järjestelmän tulee palkita aktiivisuudesta ja menestyksestä. 

Kilpailuvaliokunta jatkaa kilpailujen järjestämisessä auttavien ohjelmien PT-Gurun ja PT Velhon 
tukemista sitä tarvitseville seuroille. Kilpailuvaliokunta on tukemassa mahdollisuuksien mukaan 
WebWelhon kehitystyötä. WebWelhon on tarkoitus olla ohjelmisto, joka korvaa PT-Gurun ja PT 
Velhon. Se tulisi toimimaan SPTL:n sivustolla verkkopohjaisesti ja se olisi kaikkien seurojen 
käytössä. 

Kilpailuvaliokunta valitsee joka kuukausi kuukauden pingisteon ja julkaisee sen pöytätennisliiton 
nettisivuilla. Tarkoituksena on nostaa esiin ilmiöitä, pelaajia ja taustahenkilöitä, jotka eivät 
välttämättä saa ansaitsemaansa huomiota. Valinnat aloitettiin vuonna 2012 kuukauden pelaaja 
nimellä, joten valintoja on tehty jo yli 10 vuotta keskeytymättömästi. 

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

Kansainvälinen kilpailukalenteri vuodelle 2023 on vielä hieman avoinna, koska Kansainvälisen 
Pöytätennisliiton (ITTF) kilpailuorganisaatio World Table Tennis (WTT) ei ole vielä julkaissut 
vuoden 2023 kilpailukalenteria. Arvokisat vuodelle 2023 ovat kuitenkin tiedossa. 
 
Vuonna 2023 Suomen naisten ja miesten maajoukkueet pelaavat toukokuussa joukkue EM-
kilpailuiden Stage 2-vaiheessa pääsystä EM-loppukilpailuun, joka järjestetään syyskuussa 
Malmössa. 
 

  
Miesten ja naisten joukkueet selviytyivät EM-karsintojen viimeiseen vaiheeseen, joka järjestetään keväällä 2023 

 
Toukokuun lopussa pelataan henkilökohtaiset MM-kilpailut Durbanissa Etelä-Afrikassa. 
Kilpailuun pääsee mukaan 128 pelaajaa. Miesten ykköspelaaja Benedek Oláh on nykyisellä 
listasijoituksellaan selkeästi kisassa mukana. Muista pelaajistamme Alex Naumin pitää nostaa 
listasijoitustaan, jotta kisapaikkaan olisi mahdollisuus. Naispelaajiemme osalta kisapaikka 
näyttää tällä hetkellä epätodennäköiseltä. 
 
Kesäkuussa järjestetään European Games- kisat Krakovassa Puolassa, johon toivomme 
Benedek Oláhin pääsevän mukaan. 

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. Vastuuvalmentajat yhdessä huippu-
urheiluvaliokunnan kanssa valitsee joukkueet ja pelaajat arvokisoihin. 
 
Ulkomailla asuvien ja harjoittelevien maajoukkuepelaajien seuranta ja yhteydenpito tapahtuu 
ensisijaisesti valmentajien sekä valmennusjohtajan toimesta. 

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/


 
Toimintasuunnitelma 2023 

SPTL 
 

 

9 (15) 
 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Suomen Pöytätennisliitto                                                                                             
Finnish Table Tennis Association  
www.sptl.fi  
                                                                                                                                                                                                

  

 
Liitto jatkaa pääkaupunkiseudulle ja Ruskeasuon pelihallin ympärille rakentuvan 
harjoituskeskuksen kehittämistä. Kokonaisvaltaiseen harjoitteluun tullaan jatkossakin etsimään 
uusia toimintamalleja. Lahjakkuuksille annetaan valmennuksellista tukea harjoittelemiseen ja 
kansainväliseen kilpailemiseen. Ruskeasuolla järjestetään pelaajien kanssa säännöllisiä 
tapaamisia, joihin on tarkoituksena saada luennoimaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 
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 Puolassa. 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. 
 

 
Aleksandra Titievskaja junioreiden EM-kisoissa 

 
Alle 21-vuotiaiden EM-kilpailuihin pääsee Euroopan 56 parasta pelaajaa. Kisat järjestetään 
huhtikuussa Sarajevossa, Bosnia-Herzegovinassa. Kilpailuun pääsemiseksi kärkijunioreidemme 
Sam Khosravin, Aleksi Räsäsen, Alexandra Titievskajan ja Ramona Betzin täytyy nostaa 

nykyistä maailmanlistasijoitustaan. 

6 Veteraanitoiminta 

Veteraanien MM-kilpailut pidetään Omanin Muscatissa 15.1.-21.1.2023 ja veteraanien EM-
kilpailut Norjan Sandefjordissa 26.6-1.7.2023. Syksyllä 2023 perinteinen Suomi-Viro - maaottelu 
ja sen yhteydessä pidettävä kansainvälinen kilpailu on suunniteltu pidettävän Tallinnassa. 
Näihin kaikkiin odotetaan aktiivista Suomen veteraanien osanottoa. 

 
Veteraanien henkilökohtaiset SM-kilpailut pidetään Tampereella 28.-29.1.2023. Lisäksi 
järjestetään veteraanien TOP 8- ja joukkue-SM-kilpailut.  
Tampereella järjestetään 5.-8.7.2023 European Master Games-kilpailu, jossa pöytätennis on 
mukana yhtenä lajina. 
  
Naisveteraanien aktiivisuutta yritetään lisätä. Mahdollisena keinona on ajateltu mm. leirejä.  
  

http://www.sptl.fi/
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Veteraanit osallistuvat aktiivisesti liiton sarjoihin ja muodostavat tärkeän perustan liiton 
järjestämien kilpailujen tuomaritoiminnassa. 
 
Suomen järjestettäväksi tulee Veteraanien NETU-kilpailut vuonna 2024, mitä varten 
perustetaan järjestelytoimikunta vuoden 2023 aikana. 

7 Parapöytätennis 

Parapöytätenniksestä vastaa hallituksen erikseen valitsema paravaliokunta. 

Uusien paravalmentajien rekrytointi on edelleen painopisteenä.  

Maajoukkueella on lyhyen ajan tavoitteena menestys EM-kisoissa 2023. Aino Tapola ja Timo 
Natunen ovat potentiaalisia mitaliehdokkaita tulevissa kilpailuissa. Pelaajat harjoittelevat 
tavoitteellisesti kohti Pariisin kisoja 2024.  

 
Timo Natunen ja Aino Tapola Para MM-kisojen sekanelinpelissä 

Pöytätennisliitto on lähtenyt ajamaan yhdessä Suomen Paralympiakomitean kanssa naisten 1-
luokan saamista Paralympialaisiin.   

Suomessa järjestettävä Para Finland Open on saanut paljon positiivista palautetta osallistujilta 
ja tavoitteena on saada vakiinnutettua kilpailu joka vuotiseksi tapahtumaksi kansainväliseen 
kilpailukalenteriin. 

Maajoukkueeseen kuuluvat Aino Tapola, Timo Natunen ja Aaro Mäkelä. 

7.1 Kansainvälinen kilpailutoiminta 

Kansainvälinen kilpailukalenteri ei ole vielä ensi vuodeksi ilmestynyt, mutta Para EM- kisat 
järjestetään syksyllä 2023. Kilpailu on pelaajiemme päätavoite tulevana vuonna. 

Pariisin paralympialaisia silmällä pitäen kansainvälisiä kilpailuja täytyy saada vähintään 6–7 
kappaletta vuodessa. 

http://www.sptl.fi/


 
Toimintasuunnitelma 2023 

SPTL 
 

 

11 (15) 
 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Suomen Pöytätennisliitto                                                                                             
Finnish Table Tennis Association  
www.sptl.fi  
                                                                                                                                                                                                

  

7.2 Kansallinen kilpailutoiminta 

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

7.3 Valmennus 

Parapöytätenniksen vastuuhenkilönä toimii Hannu Sihvo. Martti Autio toimii Aino Tapolan ja 
Iivari Hartikainen Timo Natusen henkilökohtaisena valmentajana. Aaro Mäkelä harjoittelee 
seuran juniorivalmennusryhmässä Espoossa sekä myös Hannu Sihvon ja Mika Räsäsen 
ohjauksessa. Useita paralympiamitaleita urallaan saavuttanut Kimmo Jokinen on myös mukana 
valmennusryhmässä. Mäkelä kuuluu nuorten paralympiaryhmään. 

Parapelaajat leireilevät tiiviisti. Jatkossa pyritään ottamaan osaa myös kansainvälisille leireille 
2–3 kertaa vuodessa, jotta pelaajat saavat riittävästi harjoitusmääriä sekä uusia vastustajia. 

Helsingissä Ruskeasuo toimii edelleen pääpaikkana, Tapola harjoittelee siellä arkisin 
käytännössä joka päivä Aution ohjauksessa. Natusen osalta pääpaikkana on Kuopion ’luola’. 
Mäkelä harjoittelee Espoossa ja Ruskeasuolla. Kotimainen leiritys tapahtuu lähinnä 
Pajulahdessa. 

Lisäksi pyritään järjestämään 1-2 avointa leiriä parapelaajille. 

8 Säännöt ja tuomaritoiminta 

Sääntö- ja tuomarivaliokunta vastaa liiton toiminta- ja pelisääntöjen sekä kilpailumääräysten 
tulkinnasta ja kehittämisestä. Sen alaisuudessa on myös tuomaritoiminta. 
 
Kansallista tuomarikoulutusta kehitetään tavoitteena saada lisää tuomareita, joita tarvitaan liiton 
järjestämien kansainvälisten tapahtumien onnistumiseksi. Koulutuksissa tavoitteena on sekä 
tuomareiden määrän että osaamistason lisääminen. 
 

 
Asko Rasinen, International Referee sekä Blue Badge-tuomari 

 
Asko Rasinen on suorittanut International Referee -tutkinnon ensimmäisenä Suomessa ja 
Joonas Kivimäki on saanut merkittäviä tuomaritehtäviä MM-tasolla. Kansainvälisellä 
tuomaritoiminnalla ja -näkyvyydellä toivotaan olevan myönteinen vaikutus liiton anoessa 
tapahtumia järjestettäväksi Suomessa. 

http://www.sptl.fi/


 
Toimintasuunnitelma 2023 

SPTL 
 

 

12 (15) 
 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Suomen Pöytätennisliitto                                                                                             
Finnish Table Tennis Association  
www.sptl.fi  
                                                                                                                                                                                                

  

9 Tietojärjestelmät ja IT 

Vuonna 2023 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. 

10 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. 

11 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 ja Johanna Kaimio toimivat 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. Toiminnanjohtaja toimii henkilöstön 
hallinnollisena esimiehenä. 

http://www.sptl.fi/
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11.1 Valiokunnat 

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

12 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. 

12.1 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. 

 
Euroopan liiton kokous Münchenissä 

 

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. 

13 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 toimii myös varainhankintana.  

Kilpailu- ja muun toiminnan taas vakiinnuttua Työvaliokunta ottaa tavoitteekseen paitsi 
Ruskeasuon pöytien mainosmyynnin lisäämisen, myös ainakin yhden pääsponsoritason 
yhteistyökumppanin löytämisen vuoden 2023 aikana. 

http://www.sptl.fi/
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Varainhankinnan kannalta pelaajien lisenssimaksut ja joukkueiden sarjamaksut ovat 
keskeisessä roolissa.  

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. 

14 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. 
 
Juha Suotmaa vastaa liiton ansiomerkkihakemusten vastaanottamisesta sekä ansiomerkkilistan 
ylläpidosta. 
 

15 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. 

http://www.sptl.fi/
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16 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. 
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