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Variston Tennis VarTe r.y.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
YLEISTÄ
Lajiharrastusta kehitetään edelleen jäsenistön toivomusten mukaisesti.
Painopisteet ovat junioreiden valmentamisessa, kilpailujen järjestämisessä sekä osallistumisessa
Tennisliiton sarjatennikseen.
Myös kunto- ja harrastetennis ovat merkittäviä osa-alueita toiminnassa.
Toteutetaan sinettiseuran ideologiaa.
SEURATOIMINTA
Vuosijuhla marras- tai joulukuussa.
Vuosikokoukset huhti- ja marraskuussa.
Jäsenistön yhteiset peli-illat lauantaisin Varistossa.
Kevät-/syystalkoiden järjestäminen yhdessä tenniskeskuksen kanssa.
KOULUTUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
Turvataan omien seuravalmentajien ja tuomareiden riittävyys ja ammattitaito sekä vastuuhenkilöiden
pätevyys osallistumalla Tennisliiton koulutukseen ja järjestämällä omia koulutustilaisuuksia.
Osallistutaan Tennisliiton kevät- ja syyskokouksiin.
VALMENNUSTOIMINTA
Sisäkauden tenniskoulu 2017/2018
Sisäkauden tenniskoulu kestää elokuun lopulta toukokuun loppuun. Valmennusta ei ole joulun ja uuden
vuoden välillä, eikä hiihtolomaviikolla.
Perusvalmennuksessa mukana noin 160 junioria ja noin 60 senioria.
Toimintaa varten varataan noin 80 tuntia / viikko.
Seitsemän valmentajaa/ohjaajaa on töissä sisäkaudelle.
Kesäkauden tenniskoulu
Päivittäinen tenniskoulu järjestetään kesä- ja elokuun aikana viikoilla 23, 24, 25, 31 ja 32 Varistossa.
Markkinointi lehti-ilmoituksin yhdessä tenniskeskuksen kanssa sekä esittelytunneilla ala-asteen
kouluissa huhti-/toukokuun aikana. Tavoitteena vähintään 100 oppilasta.
Järjestetään lähiseudun 1-3 luokkalaisille ”tenniskilpailut” huhti-toukokuussa hallilla.
Osallistutaan harrastemessuille huhtikuussa ja järjestetään Street-Tennis-tapahtuma Tennisliiton kanssa.
Kesäkauden tenniskurssit
Tenniskurssit kaikenikäisille kesäkuun aikana arki-iltaisin.
Markkinointi yhdessä tenniskoulun kanssa.
Tavoite vähintään 20 kurssilaista.
KILPAILUTOIMINTA
Seuran kilpailut
Toukokuussa massakauden avauskisat ja ulkomestaruuskilpailut elo- tai syyskuussa, kilpailujen
yhteyteen järjestetään mahdollisuus jäsenten yhteistapaamiseen.
Sisäkaudella järjestetään viisi tenniskoulun pelipäivää seuran junioreille.

Kansalliset kilpailut
Kansallisia kilpailuja järjestetään 1 kpl keväällä, 2 kpl kesällä ja 1 kpl syksyllä.
Sarjatennis
Osallistutaan sarjatennikseen. Sarjatennikseen ilmoitetaan 3 joukkuetta kansallisiin sarjoihin ja 17
joukkuetta seniorisarjoihin.
Seuraottelut
Seuraottelut järjestetään mahdollisuuksien mukaan lähiseurojen kanssa.
Varisto Masters
Järjestetään Varisto Masters -hallisarja yhdessä tenniskeskuksen kanssa.
VARAINHANKINTA
Toimintasääntöjen puitteissa suunnataan pääosa käytettävissä olevista varoista seuratoiminnan
kehittämiseen.
JÄSENHANKINTA
Jäsenhankintaa tehdään lähinnä valmennuksen ja muun hallilla tapahtuvan toiminnan kautta.
VIRKISTYSTOIMINTA
Jäsenistön yhteistoiminnan lisäämiseksi järjestetään yhteismatka tai -leiri koti- tai ulkomaassa.
Järjestetään seuratoimintaa tukevia tapahtumia, kuten ulkomestaruuskilpailut, vuosijuhlat, talkoot, peliillat yms.
TIEDOTUSTOIMINTA
Seuran tiedotteita laitetaan esille seuran internet-sivuille ja ilmoitustaululle. Jäsentiedotteen
toimittaminen 2-3 kertaa vuodessa.
Toimintakalenterin laatiminen ja ylläpitäminen vuosittain.

