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YLEISESTI
PT Jyväskylä perustettiin kesäkuussa 2020 koko 
Jyväskylän alueen yhteiseksi pöytätenniksen 
erikoisseuraksi. Seura syntyi kolmen seuran sulautuessa 
yhteen. Nämä kolme seuraa olivat Jyskän Ryhti, Harjun 
Sporttiklubi ja Liikunnan Riemun pöytätennisjaosto. 

Vuoden 2020 marraskuussa seuralla on toiminnassaan 
mukana hieman yli 60 pelaajaa, joista jäseniä on 52. 
Seuran toiminassa aktiivisesti mukana olevia 
junioripelaajia on 29. Pelilisenssin syyskauden 2020
 aikana on ostanut 26 pelaajaa, joista junioreita on 11. 

Seuran jokapäiväistä toimintaa ohjaa seuran missio, joka 
on laadukkaan ja monipuolisen pöytätennistoiminnan 
tarjoaminen Jyväskylässä. Seuran toiminnan 
johtamisesta vastaavat puheenjohtaja ja kahdeksan 
henkinen hallitus. 

PT Jyväskylä pitää harjoituksensa Vaajakosken 
liikuntahallilla ja Jokelan koululla Palokassa. Käytössä 
on 15 pöytää (11 Vaajakoskella ja 4 Palokassa). 
Junioriryhmiä seuralla on kolme: kaksi pingiskoulu-
ryhmää ja yksi kilpajunioriryhmä. Aikuisten ryhmiä on 
kaksi: kilpa-/harrasteryhmä ja aloittelijaryhmä.

Vuotta 2020 leimasi koronapandemia, jolle ei näy tätä 
kirjoittaessa päätöstä. Pandemian vaikutuksia seuran 
toimintaan on erittäin vaikea arvioida.
 Toimintasuunnitelmassa on arvioitu koronan 
vaikuttavan toimintaan suunnilleen yhtä paljon kuin 
tänä keväänä.
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Seuran unelmana on oma 
pöytätennishalli tai- tila. 
Tämä halli on Ashfordista, 
Englannista.



SEURAN VISIO
Syksyllä 2026 PT Jyväskylä on Suomen suurin 
pöytätenniseura, joka tarjoaa jokaiselle jäsenelleen 
reitin omaan pöytätennisunelmaansa.

Yllä oleva visio ohjaa seuran kehitystä. Suomen suurin 
pöytätennisseura on puhtaasti määrällinen tavoite, jota 
seurataan seuraavilla mittareilla ja tavoitteilla. 
 
 Seuran jäsenmäärä: 

 150 jäsentä (nyt 52)

 Lisenssipelaajien määrä: 

 100 pelaajaa, yli 50% junioreita (nyt 26/42%)

”Reitti omaan pöytätennisunelmaan” kuvaa seuran 
laadullista kehittymistä. Vuonna 2026 jokaiselle 
PT Jyväskylän toimintaan mukaan tulevalle pelaajalle 
tarjotaan reitti kohti hänen omia tavoitteitaan ja 
unelmiaan. Nämä tavoitteet voivat vaihdella 
olympialaisista kivaan harrastamiseen, mutta kaikille 
pyritään tarjoamaan reitti näiden toteuttamiseen. 
Unelmia myös selvitetään aktiivisesti ja niiden 
kehittymistä seurataan seuran ja valmentajien johdolla. 

Seuraavilla sivuilla on avattu osa-alueittain, miten PT 
Jyväskylä kulkee kohti visiotaan. Avattuna ovat seuran 
toimenpiteet ja tavoitteet ensi vuodelle sekä visio, 
miltä toiminta näyttää kyseisen osa-alueen osalta 
vuonna 2026. 
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Vuonna 2020 seuran 
pingiskouluun on 
osallistunut noin 
30 junioria. 



YHTEISÖ
VISIO 2026 

PT Jyväskylä on vähintään 150 jäsenpelaajan yhteisö. 
Jäsenet kokevat seuran vahvasti omakseen ja kantavat 
ylpeästi seuran värejä. Seurassa on hyvä olla.

NYKYTILA

Seuralla on marraskuussa 2020 52 jäsentä. Toiminnassa on 
ollu mukana vuoden aikana reilut 60 pelaajaa. Seuralla ei ole 
vielä omaa edustusasua, eikä yhteisiä tapahtumia. 

SUUNNITELMA 2021

Tavoitteet:
 
 1. Yli 70 jäsentä. 
 
 2. Seura-asujen saaminen käyttöön. 
 
 3. Seuran yhteishengen kasvattaminen.

Konkreettiset toimenpiteet:

 1. Perustamme nykyisen kahden junioriryhmän 
 lisäksi yhden uuden junioriryhmän. 

 2. Hankimme seuran jäsenille ostettavaksi seuran 
 peliasut sekä seuran verkkarit. 
 
 3. Järjestämme seuran sisäisiä kilpailuja sekä 
 kauden päätös- tai avaustapahtuman.  
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Pöytätennisliiton 
kenttäpäällikkö Taneli
Keinonen vieraili
syksyllä Jyväskylässä.



VALMENNUS
VISIO 2026

Seuralla on töissä ammattivalmentaja ja useita päteviä 
pöytätenniksen valmentajakoulutuksen käyneitä 
apuvalmentajia. Seuralla on selkeä valmennuslinja ja 
mahdollisuudet eri tasoisten pelaajien valmentamiseen.

NYKYTILA

Tällä hetkellä seuralla on neljä valmentajaa, jotka tekevät val-
mennusta tuntityönä. Valmentajien korvaus on 10-20 euroa/
kerta. Valmennuslinjaa seuralla ei ole. 

SUUNNITELMA 2021

Tavoitteet:
 
 1. Valmennuslinjan luominen. 
 
 2. Valmentajien koulutuksen kehittäminen. 
 
 3. Pelaajien tavoitteiden ja toiveiden selvittäminen 
 nykyistä selkeästi paremmin.

Konkreettiset toimenpiteet:

 1. Luomme seuralle kirjallisen valmennuslinjan. 

 2. Olemme aktiivisia liiton koulutusten suhteen.

 3. Teemme pelaajille kirjallisen kyselyn, jossa 
 selvitetään heidän toiveensa ja tavoitteensa. 
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Lenni Kemppainen 
(kuvassa) ja Mihai 
Girlea voittivat 
lokakuussa 2020 seuran 
historian ensimmäisen  
SM-mitalin: alle 
12-vuotiaiden 
joukkuepronssin!



KILPAILUTOIMINTA
VISIO 2026

Seuralla on 100 lisenssipelaajaa (junioreita yli puolet) ja 15 
sarjajoukkuetta, joista yksi pelaa SM-sarjaa.  Jyväskylässä 
järjestetään vähintään kolmet kansalliset kilpailut ja yhdet 
SM-kilpailut (juniorit, BC, tms.)

NYKYTILA 

Lisenssipelaajia on 26 (11 junioria). Sarjajoukkueita on neljä: 
yksi 2.-divisioonassa, kaksi 3.-divisioonassa ja yksi 
4.-divisioonassa. Kilpailuja ei  järjestetty koronan vuoksi.

SUUNNITELMA 2021

Tavoitteet:
 
 1. Yli 40 pelaajaa kilpailuihin. 
 
 2. Omien kilpailujen järjestäminen.
 
 3. Sarjajoukkueiden määrän kasvattaminen.
 1.-divisioonan sarjapaikan tavoitteleminen.

Konkreettiset toimenpiteet:

 1. Järjestämme huhtikuussa 2021 omat kansalliset 
 kilpailut sekä koululaisten SM-kilpailut.  

 2. Perustamme ensi kaudelle 1-2 uutta joukkuetta, joista  
 toinen koostuu täysin junioreista. 
 
 3. Panostamme edustusjoukkueen kokoonpanoon.   
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Vaajakosken liikunta-
halli on seuran tärkein 
harjoituspaikka. 



OLOSUHTEET
VISIO 2026

Toiminta pyörii omassa vakituisessa pöytätennistilassa, 
johon mahtuu vähintään 12 pöytää. 

NYKYTLA 

Tällä hetkellä seuralla on käytössään 15 pöytää, joista yksi on 
heikkokuntoinen. Salivuoroja on käytössä yhteensä 17 tuntia. 

SUUNNITELMA 2021

Tavoitteet:
 
 1. Salivuorojen määrää lisääntyy 20 tuntiin.
 
 2. Seuralle hankitaan kaksi uutta pöytää, jolloin 
 laadukkaiden pöytien kokonaismäärä on 16. 
 
 3. Seura on aktiivinen uusien tilamahdollisuuksien   
 suhteen. 

Konkreettiset toimenpiteet:

 1. Olemme aktiivisia kaupungin suuntaan keväällä   
 ja lisäämme Jokelan/Vaajakosken vuoroja.  

 2. Hankimme Pöytätennisliitolta kevään
 2021 aikana kaksi uutta pöytää.

 3. Osallistumme Hippos-hankkeen kokouksiin ja
 selvitämme erilaisia olosuhtevaihtoehtoja. 
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MARKKINOINTI & VIESTINTÄ
VISIO 2026

Viestintä on aktiivista ja erottuvaa. PT Jyväskylä tunnetaan 
alueellisesti hyvin. Seuralla on useita taloudellista tukea 
tarjoavaa yhteistyökumppania.

NYKYTLA 

Seuran ulkoinen viestintä tapahtuu nettisivujen, Facebookin ja 
Instagramin kautta. Sisäinen viestintä tapahtuu WhatsAppissa. 
Taloudellista tukea tarjoavia kumppaneita ei ole. 
PT Jyväskylän perustaminen on uutisoitu aluelehdissä.  

SUUNNITELMA 2021

Tavoitteet:
 
 1. Uusien yhteistyökumppanien hankkiminen.
 
 2. Nettisivujen aktiivinen päivittäminen.
 
 3. Live-lähetysten tarjoaminen kilpailuista.

Konkreettiset toimenpiteet:

 1. Luomme yhteistyökumppanihankintaan materiaalit ja  
 hankimme 2-3 uutta kumppania.

 2. Jaamme nettisivujen päivittämisen vastuuta. 

 3. Perustamme seuralle oman YouTube-kanavan. 
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HALLINTO
VISIO 2026

PT Jyväskylää johdetaan järjestelmällisesti, 
suunnitelmallisesti ja nykyaikaisesti. Seuran hallinnossa 
vastuu on jaettu usealle henkilölle. PT Jyväskylä on 
Tähtiseura. 

NYKYTLA 

Seuran hallinnosta vastaavat puheenjohtaja ja kahdeksan 
hengen hallitus. Tehtäviä on jaettu hallituksen jäsenille. 
Seura ei saanut vuonna 2020 taloudellista tukea. 

SUUNNITELMA 2021

Tavoitteet:
 
 1. Seuran sähköisen hallinnon parantaminen.
 
 2. Ulkopuolisen taloudellisen tuen saaminen.
 
 3. Seuran laadukkaan tekemisen arviointi.

Konkreettiset toimenpiteet:

 1. Otamme käyttöön sähköisen seurahallintatyökalun,  
 kuten SuomiSportin.

 2. Haemme seuratukea kaupungilta ja OKM:ltä. 

 3. Aloitamme loppuvuodesta Tähtiseura-prosessin. 
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TALOUSARVIO

MENOT

Valmennusmaksut   5 500 €
Salimaksut    3 000 €
Pienhankinnat    1 500 €
Lisenssikulut    1 300 €
Sarjamaksut    600 €
Markkinointikulut   300 €
Nettisivut     200 €
Muut kulut    800 €

YHTEENSÄ    13 200 €  

TULOT

Juniorimaksut    6 200 €
Aikuisten toimintamaksut  4 900 €
Sponsoritulot/tuet   1 000 €
Jäsenmaksut    600 €
Kilpailutulot    500 €

YHTEENSÄ    13 200 €  
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