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1. ÄSSÄN JA TENNISCLUBIN YHTEYS AUKEAA 5.9.2019 
Tennisliiton seuroille tarjoaman toiminnanohjausjärjestelmän TennisClubin ja Tennisliiton 
kilpailujärjestelmän Ässän välille avataan yhteys, jonka avulla seurojen jäsenet saavat automaattisesti 
pelaajanumeron ja voivat tilata itselleen Ässän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tämä helpottaa uusien 
pelaajien kirjautumista Ässään, koska Tennisliitto ei enää toimi välikätenä rekisteröinnissä. Yhteyden avulla 
pyritään myös estämään muiden kuin seuroissa jäsenenä olevien kilpaileminen. 
 
Yhteyden avaaminen tapahtuu 5.9.2019. Talvikauden 2019-2020 aikana yhteys lisää vain uudet jäsenet 
Ässään. Kun tämän toimivuus on varmistettu, avataan toisessa vaiheessa yhteys, joka estää pelaajien 
kilpailemisen, kun heidän jäsenyytensä seurassa on päättynyt (eikä pelaajalla ole uutta kilpailemiseen 
oikeuttavaa jäsenyyttä). 
HUOM! Seurojen kannalta on tärkeää varmistaa tietojen ylläpitäminen TennisClubiin. Pelaajien tiedoissa 
tulee olla ainakin nimi, syntymäaika (voi olla esim. 1.1.1900) ja sukupuoli. Pelaaja rekisteröityy itse Ässään 
ja prosessi on mahdollista vain, mikäli pelaajan tiedot on oikein lisätty seuran jäsenrekisteriin, 
TennisClubiin. Tennisliitto ei rekisteröintejä pysty enää tekemään. 
Mikäli seuranne ei käytä lainkaan TennisClubia, seura voi antaa liitolle oikeuden ylläpitää pelaajatietoja 
TennisClubissa. Tämä ei kuitenkaan ole toivottavaa, sillä tässä tapauksessa seuran jäsenyyden alla voi 
kilpailla sellaisia pelaajia, jotka eivät oikeasti ole seuran jäseniä.  
TennisClubin käytössä apua saa seurapalvelupäällikkö Henrik Zilliacukselta (henrik.zilliacus@tennis.fi). 

 

2. ÄSSÄN KÄYTTÖOHJE PELAAJILLE 

Uusi Ässän käyttöohje pelaajille on julkaistu sivuilla: https://www.tennis.fi/kilpailut/tournament-software/ 

Tässä muun muassa ohjeet kuinka uusi kilpapelaaja saa käyttöönsä Ässän pelaajaprofiilin ja 

pelaajanumeron.  

3. SEURAAVA TASOLUETTELO 

Seuraava tasoluettelo julkaistaan to 19.9. Siinä on huomioitu pisteet otteluista elokuun 2019 loppuun 
saakka. 
Viikonlopun 20.-22.9. kilpailut pelataan nykyisen tasoluettelon mukaisesti. Yleisessä sarjatenniksessä 
pelaajajärjestys menee aina voimassa olevan tasoluettelon mukaan. 
Syyskuun alun rankingpisteet tasoluettelon julkaisemiseen saakka lasketaan nykyisten tasojen mukaan. 
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4. TYKKIMÄKI TEAM TOUR 2019-2020 

Tykkimäki Team Tourille voi ilmoittautua vielä tämän viikon ajan. Rohkeasti mukaan joukkuemuotoisiin 
kisoihin! 
Joukkueet ilmoittautuvat Gabor Lovrolle: gabor.lovro@granitennis.fi 

Lisätietoa Tykkimäki Team Tourista: http://www.tennis.fi/kilpailut/tykkimaki-mini-ja-miditennis-
tour/tykkimaki-mini-ja-midi-team-tennis/  

Otteluohjelma ilmoitetaan joukkueille 16.9.2019. 
 

5. KOULUTUKSIA 

Kilpailunjohtajakoulutuksia: 

-1-tason koulutus/jatkokoulutus Helsingissä (Talin Tenniskeskus) su 29.9.2019 klo 10-18. Ilmoittautumiset 
viimeistään 20.9., raisa.tornroos@tennis.fi, hinta 60e/osallistuja (ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä 
laskutetaanko osallistumismaksu seuralta vai osallistujalta).  

Seurat voivat lisäksi tilata omia kilpailunjohtajakoulutuksia (tasot: valvoja, 1-taso ja jatko). Niillä alueilla 
joilla toimii aluekoordinaattori, tilataan koulutukset aluekoordinaattorin kautta. 

Lisätietoja koulutuksista ja hinnoista: https://www.tennis.fi/koulutus/kilpailunjohtajakoulutus/ 

Tuomarikoulutuksia: 

1. la 28.9. klo 11-15, Helsinki, Talin Tenniskeskus. 

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta, raisa.tornroos@tennis.fi 
Lisätietoa: https://www.tennis.fi/kilpailut/tuomarikoulutukset/  

6. ARVOKILPAILUT JA KILPAILUSARJAT  

 
Ilman järjestäjää on vielä seuraavat kilpailut: 
 
LUOKKAMESTARUUSSARJA 
1. osakilpailu 7.-9.2.  
B vailla järjestäjää 
 
6. osakilpailu 23.-25.10.  
B vailla järjestäjää 
C vailla järjestäjää 
 
SENIOREIDEN SM-KILPAILUT  
Sisäkausi 2020 
10.-15.2.2020              2-ja 4-pelit, ikäluokat M/N 40,50,60,70,80,90 vailla järjestäjää 
 
Ulkokausi 2020 
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4.-7.6.2020                   sekanelinpeli, ikäluokat 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80 vailla järjestäjää 
 
Mikäli olette kiinnostuneita edellä mainittujen järjestämisestä, laitattehan allekirjoittaneelle sähköpostia.  

 
 
Tennisterveisin, 
Raisa Törnroos-Heinonen 
Tennisliitto, kilpailupäällikkö 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


