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VALMENNUSKOKONAISUUS
- MITEN EROAMME PERINTEISESTÄ JAOTTELUSTA

SMASH ESPOO

KAIKKI KUULUVAT 
TIIMEIHIN

KOKEILUKERRALLA VARMISTETAAN 
OIKEA TIIMI JA TASO

PERINTEINEN 
JAOTTELU:

KILPATENNIS
(MAHDOLLISESTI TIIIMEJÄ)

HARRASTAJAT
- MINITENNIS
- MIDITENNIS

- HARRASTETENNIS
- MUUT

U10
U14

U18U12



KOKEILUKERRAT RYHMISSÄ
n. 5-18 v.

RED TIIMIT

RED player

RED 10-12v

RED taso 1-2

RED STARTTI
ALOITTELIJAT

Minitennis-kenttä
n. 5-12 v.

ORANGE TIIMIT

ORANGE player

ORANGE taso 2

ORANGE taso 1

Miditennis-kenttä
n. 8-13 v.

GREEN TIIMIT

GREEN player

GREEN taso 2

GREEN taso 1

Koko kenttä
n. 10-16 v.

YELLOW TIIMIT

YELLOW player

YELLOW taso 2

YELLOW taso 1

Koko kenttä
n. 10-18 v.

TIIMIEN VÄRI KERTOO PELAAJAN OPPIMISEN KANNALTA
IHANTEELLISIMMAN KÄYTÖSSÄ OLEVAN PALLON.
(HARJOITUKSISSA KÄYTETÄÄN MYÖS MUITA PALLOJA TUKENA)

AIKUISVALMENNUS
18 v. ->

Tasot 1-7

TENNISOHJAAJA
-KOULUTUKSET

15 v. ->

ELINIKÄINEN
TENNISHARRASTUS

KILPATENNIS
HARRASTEKILPA

SARJATENNIS
SENIORISARJAT
PERHETENNIS
OMAT PELIT

TE

VALMENTAJA -TIIMIT

VALMENNUSKOKONAISUUS 2022 – PELAAJAN POLKU

Oikean tiimitason määritys RÄÄTÄLÖIDYT
YKSITYISTUNNIT

VALMENTAJAN KANSSA



ONE SMASH AHEAD

Valmennuskokonaisuus

Smash-Espoon valmennuskokonaisuus painottaa:

• U12 toimintaa ja mahdollistaa pelaajille STL:n lasten 
kilpailujärjestelmässä mukana pysymisen.

• kaikille pelaajille pitkäjänteisen, hyvin suunnitellun ja monipuolisesti 
toteutetun valmennuskokonaisuuden, jolla kasvatetaan lapsia ja nuoria 
tenniksen saloihin sekä liikunnalliseen että terveelliseen elämäntapaan.  

• tiimihengen ja yhteisöllisyyden kokemista.



Yleisinfoa Tiimeistä
Tiimit: RED, ORANGE, GREEN ja YELLOW
Tiimitasot: 
• RED Startti, RED 1-2, RED 10-12, RED player
• ORANGE 1-2, ORANGE Player
• GREEN 1-2, GREEN Player
• YELLOW 1-2, YELLOW Player

Yleisinfoa
• Pelaajan tason määrittelee valmentajatiimi sekä mm. 3 minuutin pallottelutestitulos, 

harjoituskerrat, ikä. 
• Ryhmissä harjoitellaan monilla erilaisilla palloilla.
• Pelaajia kannustetaan osallistumaan seuran sisäisiin peliharjoituksiin (oman Tiimin), erilaisiin 

pelitapahtumiin ja kilpailuihin sekä leiripäiviin KHL.
• Kesäleiriharjoittelua suositellaan kaikille Tiimin pelaajille.
• Tiimi paita jaetaan kaikille pelaajille, jota pidetään päällä tapahtumissa ja kilpailuissa.
• Pelaaja siirtyy seuraavaan Tiimiin, kun riittävä taitotaso on aiemmassa Tiimissä  saavutettu.



Miksi Tiimit?
• Lapsille ja nuorille ryhmään kuuluminen sekä kaverit on äärimmäisen tärkeää; 

se on mahtava kokemus- ja kasvuympäristö, jota ei voi kokea muualla kuin 
ryhmässä eli ”tiimissä”. Tiimihenki vahvistuu, mitä enemmän pelaajat ja 
valmentajat ovat yhdessä. 

• Tavoitteena on pitkäjänteinen, hyvin suunniteltu ja monipuolisesti toteutettu 
valmennus, jolla kasvatetaan lapsia ja nuoria tenniksen saloihin sekä 
liikunnalliseen että terveelliseen elämäntapaan.  

• Jokaiselle mukaan valitulle tarjotaan sopiva Tiimi, niin tasoltaan kuin 
tavoitteiltaan. Player ryhmien pelaajat tähtäävät voimakkaimmin kilpailullisiin 
tavoitteisiin, mutta seuran perusideologia on toimia kasvattajaseurana. Kaikissa 
Tiimeissä tärkeimpinä tavoitteina ovat oppiminen ja oma kehittyminen niin 
tennispelaajana kuin ihmisenä sekä pysyvän tennisharrastuksen 
mahdollistaminen.

• Pelaajapolku sisältää myös ohjaajien/valmentajien Tiimin, johon sopivimmat  
pelaajat ohjataan.

+TAU
STAJO

UKOT



Tiimien tavoitteet
• Herättää ja löytää ILO, INNOSTUS sekä INTOHIMO tennikseen että liikuntaan.

• Oppia tenniksen lajitaitoja.

• Oppia monipuolisesti liikunnallisia taitoja.

• Oppia tunnetaitoja.

• Kannustaa ja innostaa jatkuvaan oppimiseen.

• Kannustaa ja innostaa pelaamiseen sekä kilpailemiseen.

• Kasvattaa lapsia ja nuoria toimimaan ryhmässä, jossa kaikki viihtyvät. 
Opetellaan ja opitaan kantamaan oma vastuu ryhmän ilmapiiristä.

• Luoda polku elinikäiselle harrastukselle – pelaajan polulta mahdollisuus siirtyä 
ohjaajan polulle.



Tiimien valmennus
• Valmennus on suunnitelmallista ja tavoitteellista KAIKISSA Tiimeissä – valmentajat ovat 

ammattitaitoisia ja motivoituneita. ILO,INNOSTUS ja INTOHIMO ohjaavat valmentajien 
työtä.

• Lajitaitojen opettelemista ja kehittämistä (tekniikka, taktiikka, henkinen) monipuolisin 
menetelmin. Valmennus perustuu seuran omaan valmennusmalliin, minkä pohjana 
käytetty mm STL:n U10 opetussuunnitelmaa sekä pelilähtöistä valmennusmallia.

• Riittävästi lajiharjoituksia. Pelaamisen opettelua jo harrastuksen alkuvaiheessa matalalla 
kynnyksellä. 

• Perusliikuntataitojen opettelemista ja kehittämistä monipuolisin menetelmin.

• Useat viikkoharjoitukset, kotihalli- ja kesäleiripäivät, yhteiset tapahtumat ja turnaukset 
kasvattavat Tiimin pelaajien  sekä valmentajien yhteenkuuluvuuden tunnetta.

• Vuorovaikutus, palaute ja tiedotus pelaajille sekä vanhemmille on avointa että aktiivista. 
Palautetta Tiimin kuulumisista ja pelaajien kehittymisestä annetaan suullisesti sekä 
kirjallisesti kausittain.

• Valmennusta toteutetaan yhteistyössä valmentajien, pelaajien ja vanhempien kanssa.



Smash-Espoo painottaa U12 toimintaa

• Pelaajien taitopohja ja lajikiinnittyminen 
luodaan Red ja Orange Tiimeissä riittävillä 
toistoilla.

• Mahdollisimman moni pelaaja harjoittelee 
vähintään 2h viikossa.

• Mahdollisimman moni pelaaja osallistuu 
oman seuran ja muiden seurojen järjestämiin 
pelitapahtumiin ja kilpailuihin.

• RED 10-12 perustetaan – varmistetaan 
riittävä taitotaso ennen Orange Tiimiin 
siirtymistä.

• Tuntikarttaan priorisoidaan U12 ryhmät (2/3).

U12 pelaajat Player ryhmät Tiimien sisällä

• Seuran innokkaimmat ja kehittymishalukkaimmat 
pelaajat, jotka harjoittelevat 3-4 x viikossa ja 
osallistuvat oman seuran ja muiden seurojen 
järjestämiin pelitapahtumiin ja kilpailuihin. 

• Player ryhmiin haetaan ja valituille pelaajille 
tarjotaan kiinteitä harjoitusaikoja, useampia 
harjoituskertoja ja pienempiä ryhmäkokoja sekä 
pidempiä harjoitusaikoja. 



Tiimieteneminen
• Tennis on lajina monipuolinen ja haastava ja vaatii monenlaisia erilaisia taitoja. Erityisesti 

harrastuksen alkuvaiheessa jo alkeellisten pelitaitojen saavuttamiseksi tarvitaan riittävästi 
lajiharjoittelua. Tärkeitä, laadukkaita toistoja olisi saatava riittävästi, jotta edistyminen motivoisi 
jatkamaan eteenpäin. Kannustamme ja mahdollistamme pelaajia harjoittelemaan enemmän 
sekä osallistumaan oman seuran ja muiden seurojen järjestämiin pelitapahtumiin ja kilpailuihin. 

• Kokemuksemme mukaan pelaaja saavuttaa tietyt Tiimit (pallon ja kenttäkoon) seuraavasti:
• Softiksesta Rediin tarvitaan n. 100h harjoitustuntia
• Redistä Orangeen n. 100h
• Orangesta Greeniin n. 100h lisää 
• Greenistä Yellow Tiimiin 100h lisää

• Pelaaja kartuttaa 1 viikkotunnilla sisäkaudella n.38h lajiharjoitusta. 

• Harjoittelumäärät ovat suuntaa antavia ja niihin vaikuttavat mm. pelaajan aloitusikä ja 
pituuskasvun kehitys sekä  yleisliikunnalliset taidot. Mutta mitään palloa tai kenttäkokoa ei tulisi 
ohittaa, jotta riittävät tekniset taidot saavutetaan. Kiirettä ei saisi olla eikä ikään tulisi tuijottaa 
liikaa – tärkeintä olisi taata pelaajalle riittävästi oman taitotasonsa mukaista valmennusta Red ja 
Orange Tiimeissä. Tällä varmistamme että Green ja Yellow Tiimeissä harjoittelee ja pelaa  
teknisesti taitavia pelureita, jotka voivat  nauttia tenniksen pelaamisesta lopun elämäänsä.



Red ja Orange Player -ryhmät
Red player
• Player ryhmään haetaan innokkaita 2016-2014 syntyneitä pelaajia, jotka harjoittelevat 3 x 

vko. Molempiin suuntiin on ns. kk maksullinen koeaika.

• Ryhmän pelaajat harjoittelevat ma-to klo 18-19 / 14-15 (päivistä valitaan 3), ryhmään
valitaan 6-12 pelaajaa. Kentällä ryhmäkoko 6.

• Kausimaksuun sisältyy seuran sisäiset tapahtumat (peliharjoitukset ja KHL) sekä 1 viikko
kesäleiriä v 2023

• Ryhmällä on lisäksi 2 erillistä yhteistapahtumaa  (esim. päivän luontoretki tmv).
Orange player

• Player ryhmään haetaan innokkaita 2014-2012 syntyneitä pelaajia, jotka harjoittelevat 3-4 x 
vko. Osa harjoituksista on 1.5h pituisia.

• Ryhmän pelaajat harjoittelevat ma-pe klo 15-18 (tarkempi ajankohta selviää myöhemmin), 
ryhmään valitaan 6-12 pelaajaa. Kentällä ryhmäkoko 6.

• Kausimaksuun sisältyy seuran sisäiset tapahtumat (pelipäivät ja KHL) sekä 1 viikko kesäleiriä 
v 2023

• Player (OGY) ryhmillä lisäksi 2 erillistä yhteistapahtumaa (esim. päivän luontoretki, leffailta)



Green ja Yellow Player -ryhmät
Green player

• Player ryhmään haetaan innokkaita 2013-2011 syntyneitä pelaajia, jotka harjoittelevat 3-4 x 
vko. Osa harjoituksista on 1.5h pituisia.

• Ryhmän pelaajat harjoittelevat ma-pe klo 15-18 (tarkempi ajankohta selviää myöhemmin), 
ryhmään valitaan 4 pelaajaa.

• Kausimaksuun sisältyy seuran sisäiset tapahtumat (pelipäivät ja KHL) sekä 1 viikko kesäleiriä v 
2023

• Player (OGY) ryhmillä lisäksi 2 erillistä yhteistapahtumaa (esim. päivän luontoretki, leffailta)

Yellow player

• Player ryhmään haetaan 2011-2010 syntyneitä pelaajia, jotka harjoittelevat 3-4 x vko. Osa 
harjoituksista on 1.5h pituisia.

• Ryhmän pelaajat harjoittelevat ma-pe klo 15-19 (tarkempi ajankohta selviää myöhemmin), 
ryhmään valitaan 4 pelaajaa.

• Kausimaksuun sisältyy seuran sisäiset tapahtumat (pelipäivät ja KHL) sekä 1 viikko kesäleiriä v 
2023

• Player (OGY) ryhmillä lisäksi 2 erillistä yhteistapahtumaa (esim. päivän luontoretki, leffailta)



Tiimien muut ryhmät
Valmennukseen haetaan ja valintakriteereitä on mm. pelaajan oma innokkuus, halu harjoitella ja pelata. Lisäksi arvostetaan 
pelaajan valmiutta pariharjoitteluun ja omatoimiseen tekemiseen. Pelaajavalinnoissa niin "vanhat" kuin uudet ovat samalla viivalla 
em. kriteerit huomioiden.

Mahdolliset valmennusajat kaudella 2022-2023 muilla kuin Player-ryhmillä ja valinnoissa painotetaan em. lisäksi:

U12 (Red ja Orange) ma-pe klo 13-19, 1-2 kenttää käytössä

• Valmennuksessa mukana oleva pelaaja harjoittelee vähintään kaksi kertaa viikossa.

• Pelaaja osoittanut kiinnostusta seuran järjestämiin pelitapahtumiin ja kotihallileireihin.

U12 (Red ja Orange) ma-pe klo 13-16 ja su 15-19, 1-2 kenttä käytössä

• Valmennuksessa mukana oleva pelaaja harjoittelee yhden tunnin viikossa.

U12/18 (Green ja Yellow) ma-pe klo 13-19, 1-2 kenttää käytössä

• Valmennuksessa mukana oleva pelaaja harjoittelee vähintään kaksi kertaa viikossa.

• Pelaaja osoittanut kiinnostusta seuran järjestämiin pelitapahtumiin ja kotihallileireihin.

U12/18 (Green ja Yellow) ma-pe klo 13-16 ja su klo 15-19, 1-2 kenttä käytössä

• Valmennuksessa mukana oleva pelaaja harjoittelee yhden tunnin viikossa.

Mikäli kenttäaikoja jää vapaaksi, niin kerta viikossa pelaaville myös muut kuin yllä mainitut ajankohdat ovat mahdollisia. Kerran 
viikossa pelaavat harjoittelevat kuitenkin aina omissa ryhmissään.



Valmentajatiimi
• Valmentajat riittävän ammattitaitoisia – heillä harjoitusten ja tapahtumien 

organisointitaidot hyvät sekä ymmärtävät pelaajan lyöntien että 
liikkumisen progressiivisen kehittymisen

• Valmentajat sitoutuneita Tiimeihin ja seuran valmennusfilosofiaan sekä 
opetussuunnitelmaan

• Valmentajilla on ymmärrys lasten ja nuorten opettamisesta

• Valmentajilla on hyvät pedagogiset ja ryhmänhallintataidot

• Valmentajilla näkyy työssä innostus, ilo & intohimo

• Jatkuva uteliaisuus oppimiseen ja itse elämään



Aikataulu
Viikko 7: 
• Kauden 2022-2023 valmennuskokonaisuus julkiseksi
Viikko 12
• vanhempain ilta Olarin tennishallilla ti 22.3.
Viikko 14: 
• Ma 4.4. kausihaku 2022-2023 avataan kaikille. 
Viikko 22:
• Haku Player ryhmiin päättyy 31.5. – valinnoista ilmoitetaan 23.6. mennessä.
Viikko 30:
• Haku muihin ryhmiin päättyy 31.7. 
Viikko 32:
• Valmennusajat julkaistaan la 13.8.2022
• Kausi alkaa ma 15.8.2022



ONE SMASH AHEAD

Tervetuloa oppimaan tennistä hyvässä TIIMISSÄ!

+TAUSTAJOUKOT

Lisätietoja:

• www.smash-espoo.fi

• smash-espoo@smashtennis.fi

U12 RED JA ORANGE TIIMIT:

Susanna Etumäki U12-vastuuvalmentaja
susanna.etumaki@smashtennis.fi 

U18 GREEN JA YELLOW TIIMIT:

Timo Etumäki U18-vastuuvalmentaja
timo.etumaki@smashtennis.fi 


