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KILPARYHMÄ 
 
Kilparyhmän tavoitteena on mahdollistaa ja auttaa pelaajaa 
tavoittelemaan kansallista kärkeä 

• Pelipaikka naisten/ miesten SM-liigassa 
• Menestys Finnish Tourilla ja muissa kansallisissa 

arvokilpailuissa 
• Yliopistotennis USA:ssa (1. divisioona) 

 
KRITEERIT 

Kenttä- ja valmentajaresurssit ovat rajalliset, minkä takia 
joudumme tekemään valintoja eri ryhmiin ja ohjelmiin 
valittavien pelaajien välillä. Kaikki valinnat tekee 
valmennuskomitea kokonaisarvion perusteella. 
Valmennuskomiteaa johtaa valmennuspäällikkö Saku Siivonen 
ja siihen kuuluvat kaikki kilpavalmentajat.  

Valinnoissa kilpa- ja haastajaryhmiin painotetaan seuraavia 
asioita: 

• Pelaajan toiminta edellisellä kaudella: harjoitus- ja 
kilpailuaktiivisuus, toimiminen ryhmässä, oma effort 
(alku- ja loppuverryttelyt, loppuun asti yrittäminen 
harjoituksissa, keskittyminen, ravinnosta huolehtiminen, 
energia jne.) ikään suhteutettuna 

• Ottelutulokset edellisen 12 kuukauden ajalta ja 
kehityssuunta 

• Vanhempien sitoutuminen kilpatennikseen 
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TOIMINNANKUVAUS 
 
Harjoittelu 

• 46 viikkoa vuodessa 
• 5-8 tennisharjoitusta viikossa 
• 2-4 erillistä fysiikkaharjoitusta viikossa 

Kilpaileminen 
• Kilpailuseuranta kansallisissa arvokilpailuissa 
• Muut kansainväliset ja kansalliset kilpailut katsotaan yhdessä 

vastuuvalmentajan kanssa 
• Henkilökohtainen kilpailukalenteri 

Valmennus 
• Jokaisella pelaajalla nimetty vastuuvalmentaja 

Harjoitusajat talvikaudella: 
• Aamuharjoitukset 7.30-9.00/ 9.00-10.30 
• Ala-aste 14.30-16.00 
• Yläaste 14.30-16.00/ 16.00-17.30 
• Lukio 14.30-16.00/ 16.00-17.30 

 
HINNOITTELU 
 
U14 OHJELMAT (2007-2010 -syntyneet) 
 
Lajivalmennuksesta vastaavat Pasi Löfman (2007-2008) ja Niklas Bucht 
(2009-2010), oheistreeneistä Nikola Zujic ja Pirpa Takki.  
 
U14, ohjelma 1. Kausimaksu 7200€. 
Tennis* 

• Yksilöllinen kehityssuunnitelma 
• 4 iltapäiväharjoitusta 
• 2 aamuharjoitusta (Aamuharjoituksissa käytetään pelaajien TE-tunteja) 

Fyysinen 
• Yksilöllinen kehityssuunnitelma 
• Lihastasapainokartoitus 3 kertaa vuodessa ja ohjeet kotiharjoitteluun 
• Fysiikkatestit 2 kertaa vuodessa 
• 2-3 erillistä oheistreeniä  
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Kilpailuseuranta 
• JGP-kilpailut (seura maksaa valmentajan palkka-, matka- ja majoituskulut) 
• Kansainväliset kilpailut 

o Harkitaan tapauskohtaisesti: ohjelmaan kuuluu 4 kv. kilpailua, missä 
seura maksaa valmentajan matka- ja majoituskulut 

o Mahdollisissa muissa kv. kisoissa matkalle osallistuvat pelaajat 
maksavat yhteisvastuullisesti valmentajan matka- ja majoituskulut 

 
U14, ohjelma 2. Kausimaksu 8400€. 
Tennis* 

• Yksilöllinen kehityssuunnitelma 
• 6-7 aamu- ja iltapäiväharjoitusta (Aamuharjoituksissa käytetään pelaajien 

TE-tunteja) 
• 1 yksityistunti 

Fyysinen 
• Lihastasapainokartoitus 3 kertaa vuodessa ja ohjeet kotiharjoitteluun 
• Fysiikkatestit 2 kertaa vuodessa 
• 3-4 oheistreeniä  

Kilpailuseuranta 
• JGP-kilpailut (seura maksaa valmentajan palkka-, matka- ja majoituskulut) 

o Harkitaan tapauskohtaisesti: ohjelmaan kuuluu 4 kv. kilpailua, missä 
seura maksaa valmentajan matka- ja majoituskulut 

o Mahdollisissa muissa kv. kisoissa matkalle osallistuvat pelaajat 
maksavat yhteisvastuullisesti valmentajan matka- ja majoituskulut 

 
Kausimaksu sisältää: 

• Valmennuksen 
• Kilpailuseurannan (valmentajan palkan sekä matka- ja majoituskulut) 
• Kenttämaksut iltapäivätreenien osalta, aamutreeneissä käytetään 

osallistujien TE-tunteja 
• HVS:n jäsenmaksun 
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U20, ohjelmat (2006-syntyneet ja vanhemmat) 
 
Lajivalmennuksesta vastaavat Pasi Virtanen ja Antti Tuomi, oheistreeneistä 
Nikola Zujic ja Mikko Pehkonen.  
 
U20, ohjelma 1. Kausimaksu 6600€. 
Tennis 

• 3 iltapäiväharjoitusta (ma-pe välissä 14.30-16.00) 
• 3 aamuharjoitusta (ti, to ja pe 7.30-9.00/ 9.00-10.30) 
• Aamuharjoituksissa käytetään pelaajien TE-tunteja 

Fyysinen 
• Lihastasapainokartoitus 2 kertaa vuodessa ja ohjeet kotiharjoitteluun 
• Fysiikkatestit 2 kertaa vuodessa 
• 2-3 erillistä oheistreeniä  

Kilpailuseuranta 
• Valmentajien suunnitelman mukaan vähintään 8 kilpailussa kauden aikana 

(kansalliset arvokilpailut, kotimaan kv.kisat) 
 
U20, ohjelma 2. Kausimaksu 7200€. 
Tennis 

• 4 iltapäiväharjoitusta (ma-pe välissä 14.30-16.00) 
• 2 aamuharjoitusta 
• Aamuharjoituksissa käytetään pelaajien TE-tunteja 

Fyysinen 
• Lihastasapainokartoitus 2 kertaa vuodessa ja ohjeet kotiharjoitteluun 
• Fysiikkatestit 2 kertaa vuodessa 
• 2-3 erillistä oheistreeniä  

Kilpailuseuranta 
• Valmentajien suunnitelman mukaan vähintään 8 kilpailussa kauden aikana 

(kansalliset arvokilpailut, kotimaan kv.kisat) 
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VELVOLLISUUDET 
 
Sitoutuminen kilpatenniksen pelisääntöihin 
 
Edustaa HVS-Tennistä naisten ja miesten SM-liigassa, mikäli valitaan 
mukaan joukkueeseen.  
 
Toimii ikään soveltuvissa vapaaehtoistöissä kansainvälisessä kilpailussa 
marraskuussa 

• Ala-aste: pallotyttö tai -poika 
• Yläaste ja lukio: linjatuomari, järjestysmies 

 
Pelaajien koulu on järjestetty niin, että se mahdollistaa harjoittelun aamuisin 
ja iltapäivisin. 
 
Kilpavalmennustoiminta on seuran puolelta taloudellisesti vahvasti tuettua. 
Pelaajien, jotka edustavat muuta seuraa kuin HVS, on mahdollista hakea ja 
tulla valituksi mukaan toimintaan, mutta hinta on korotettu +20%.  
 
VIESTINTÄ 
 

• 5 kertaa vuodessa ilmestyvä kilpavalmennuksen infokirje 
• Kuukausittain ilmestyvä HVS:n Verkkosanomat 
• Vastuuvalmentaja informoi käytännön asioista 
• Vanhempainvartit 3 kertaa kaudessa 
• Käytännön asiat ja maksut valmennuspäällikkkö Saku Siivonen 

(saku.siivonen@hvstennis.fi) 
 


