
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARVOKILPAILUJEN JA KILPAILUSARJOJEN HAKUOHJE 
 

ARVOKILPAILUT: 
Vuosien 2021 ja 2022 arvokilpailut tulee hakea viimeistään 17.6.2020. Kukin kilpailu haetaan 
erikseen omalla lomakkeella, johon järjestelyitä hakevat seurat kirjaavat pyydetyt tiedot. Lomake: 
https://www.tennis.fi/kilpailuhakukaavake-2021-2022/ 
Kilpailut pyritään myöntämään ja antamaan tiedoksi seuroille viimeistään 26.6.2020. Kilpailut 
kirjataan Ässään elokuussa 2020.  
Liitteenä on arvokilpailujen aikataulu. Aikataulusta näet mitkä kaikki kilpailut ovat nyt haettavissa. 
 
1- tai 2-vuotiset sopimukset: 
Arvokilpailuja voi hakea joko 1-vuotisella tai 2-vuotisella sopimuksella. Arvokilpailukalenteri 
pyritään pitämään mahdollisimman muuttumattomana kyseisten vuosien ajan (samat viikot). 
Ajankohtiin tai kilpailujen sisältöihin saattaa tulla kuitenkin pieniä muutoksia, ja STL pidättää 
oikeuden tehdä niitä vaikka kilpailusta olisi tehty 2-vuotinen sopimus. 2-vuotinen sopimus 
mahdollistaa järjestäjälle pitkäjänteisemmän kehittämisen ko kilpailua koskien. Arvokilpailuhaussa 
etusijalla ovat 2-vuotiset hakemukset. 
 
Arvokilpailujen järjestämisen edellytyksiä: 
- Kilpailunjohtaja on koko ajan läsnä kilpailupaikalla.  
- Ainakin yhdellä seuran kilpailunjohtajalla on voimassa oleva 2-tason kilpailunjohtajapätevyys. 
- Tulospalvelu toimii Ässään mahdollisimman ajantasaisena, vähintään tulokset jokaiselta 
kierrokselta kerralla kierroksen päätyttyä (toiveena jokaisen ottelun jälkeen). 
- Kilpailunjärjestäjä sitoutuu viestimään arvokilpailusta omissa viestintäkanavissaan Tennisliiton 
ohjeen mukaan (esim. facebook). 
- Tennisliitto ilmoittaa vuoden 2020 loppuun mennessä kilpailusarjojen 
pääyhteistyökumppanuudet.  
- Mahdolliset kilpailunjärjestäjän omat kilpailuun liittyvät sponsorisopimukset hyväksytetään 
Tennisliitossa (huomioitava mahdolliset pääyhteistyökumppanuudet). Vuoden 2021 kilpailujen 
osalta tämä voidaan tehdä aikaisintaan joulukuussa 2020. 

https://www.tennis.fi/kilpailuhakukaavake-2021-2022/


 

Sponsori saadaan liittää muodossa Koululaisten mestaruuskilpailut by…  
Mikäli Tennisliitto myy kilpailun/sarjan pääsponsorioikeuden tämän jälkeen, neuvotellaan 
kilpailunjärjestäjän kanssa, kuinka tilanne ratkaistaan molempia tyydyttävällä tavalla. 
- Kilpailunjärjestäjä sitoutuu noudattamaan STL:n ohjeita kilpailuilmeen ym suhteen 
(pystyttäminen ja edelleen lähettäminen). Osalle kilpailusarjoista (JGP, Finnish Tour ja Finnish 
Junior Tennis Tour) on teetetty oma kilpailuilme. Kilpailunjärjestäjät postittavat tavaroita 
Tennisliiton toimiston ohjeiden mukaisesti Matkahuollolla seuraaviin kilpailuihin. Ilmoittakaa 
Matkahuollossa laskutuksen tulevan Tennisliitolle. 
- JGP ja Finnish Tour kilpailuissa sekä liigassa (ulko- ja sisäkausi) tulee käyttää Dunlopin palloja. 
Muissa arvokilpailuissa ei ole pakko käyttää Dunlopin palloja. 
 
Lisätietoa haettavien arvokilpailujen sisällöistä ja vaatimuksista: 
 
JGP  
Kilpailusarjaan sisältyy Tennisliiton/sponsorin maksamat palkinnot, pokaalit ja mitalit, sekä 
pelaajille yhdessä tai kahdessa osakilpailussa jaettava osallistumislahja. Kesäkuun osakilpailussa 
sekä Mastersissa kaikki ikäluokat pyritään pelaamaan samassa paikassa. Muissa osakilpailuissa 
seurat voivat hakea mitä ikäluokkaa haluavat. Vaatimuksena on 4 kenttää/ikäluokka.  
Kun seura hakee Mastersia, tulee hakemuksesta ilmetä kenttien kulu. Kilpailusta ei tule 
osallistumismaksuja järjestävälle taholle. 
 
FINNISH TOUR  
Finnish Tour koostuu osakilpailuista, joista kaksi on yleisiä SM-kilpailuja. Kyseessä on kansallinen 
huippusarja, joka tarjoaa pelillisen ja rahallisen astinlaudan ammattilaisuraa tavoitteleville nuorille 
pelaajille sekä toisaalta mielekkään mahdollisuuden uran jatkolle kokeneille kansallisille pelaajille.  
Miesten ja naisten osakilpailut voidaan järjestää eri paikkakunnilla mutta ainakin yleiset SM-
kilpailut järjestetään samassa paikassa.  
 
Vuodesta 2021 alkaen naisissa ja miehissä pelataan 32 pelaajan kaavio (SM-kilpailuissa erilliset 
ohjeet kaavioista). Pelaajien tulee olla vähintään B2 tasoa. Tavallinen osakilpailu voidaan aloittaa 
perjantai aamuna.  
 
Palkintorahat on porrastettu osallistujamäärän mukaan.  
Yksittäinen osakilpailu, 2-peli (arvontahetken osallistujamäärä ratkaisee):  
- 3-11 osallistujaa: ei palkintorahoja 
- 12-16 osallistujaa: 1: 1000e, 2: 500e 
- 17-24 osallistujaa: 1: 1500e, 2: 800e, 3-4: 350e 
- vähintään 25 osallistujaa: 1: 2000e, 2: 1000e, 3-4: 500e, 5-8: 250e 
SM-kilpailussa edellisen lisäksi:  
Miehet ja naiset nelinpeli: 1: 500e/pari, 2: 250e/pari; Sekanelinpeli: 1. 250€/pari, 2: 125€/pari 
 
Tennisliitto tukee kilpailunjärjestäjiä rahallisesti seuraavasti: 
- 2-pelissä: 1/3 määritellystä palkintorahasta/luokka/osallistujamäärä + mikäli naisten jaettava 
palkintoraha ylittää 3000e, kattaa STL tämän ylittävän osuuden kokonaan 
- 4-pelissä ja sekanelinpelissä (SM): koko summa  

Järjestäjän osuus maksimissaan: 5280e/osakilpailu. 
Kilpailunjärjestäjä maksaa voittajille palkintorahat verokorttia vastaan. SM-mitalit tilaa ja maksaa 
Tennisliitto.  



 

FINNISH JUNIOR TENNIS TOUR  
Kilpailusarja on alle 21-vuotiaiden sarja. Osakilpailuja pelataan viisi. Kahdella osakilpailulla on SM-
arvo.  Kahdelle parhaalle rahapalkinnot 2-pelissä (kts. kilpailumääräyksistä 
vähimmäisosallistujamäärä rahapalkintoja varten). Kilpailunjärjestäjä maksaa summat verokorttia 
vastaan pelaajille. Kilpailun jälkeen (kahden viikon sisään kilpailun päättymisestä) järjestävä seura 
voi laskuttaa kilpailumääräyksissä mainitut palkintosummat Tennisliitolta. SM-mitalit tilaa ja 
maksaa Tennisliitto. 
 
SENIOREIDEN SM-KILPAILUT 
Senioreiden SM-kilpailujen järjestelyoikeudet haetaan alkusyksystä 2020. Tästä annetaan vielä 
tarkemmat tiedot. 2-pelien ja 4-pelien kilpailut tullaan pelaamaan viikoilla 8 ja 33. Sekaneli 
pelataan viikoilla 4 ja 34. 
 
KILPAILUJEN MYÖNTÄMISKRITEERIT: 
Finnish Tour kilpailujen järjestäjillä on etuoikeus JGP-osakilpailuihin seuraavasti: 
- mikäli järjestää yhden Finnish Tour osakilpailun, on etuoikeus yhteen JGP-osakilpailuun/yksi 
ikäluokka (huomioiden kenttävaatimukset) 
 
- mikäli järjestää yleiset SM-kilpailut, on etuoikeus kahteen JGP-osakilpailun ikäluokkaan 
(huomioiden kenttävaatimukset) 
 
Kilpailujen hakuprosessissa eduksi katsotaan 2-vuotiset sopimukset. 
 

KILPAILUSARJOJEN OSAKILPAILUT 
Vuoden 2021 kilpailusarjojen osakilpailut tulee hakea viimeistään 17.6.2020.  
Kukin kilpailu haetaan erikseen omalla lomakkeella, johon järjestelyitä hakevat seurat kirjaavat 
pyydetyt tiedot. Lomake: https://www.tennis.fi/kilpailuhakukaavake-2021-2022/ 
Kilpailut pyritään myöntämään ja antamaan tiedoksi seuroille viimeistään 26.6.2020. Kilpailut 
kirjataan Ässään elokuussa 2020.  
Liitteenä on arvokilpailujen aikataulu. Aikataulusta näet mitkä kaikki kilpailut ovat nyt haettavissa. 
 
TYKKIMÄKI MINI- JA MIDITENNIS YKSILÖSARJA 
Koko Suomen mittakaavassa pelataan alueellisesti yksilösarjaa. Sarjasta tuotetaan juliste, joka 
tullaan lähettämään seuroille syyskuun aikana. Palkinnot ja osallistumislahjat tulevat Tennisliitosta 
kisajärjestäjille. 

Hakevan seuran vastuualueet 
·       Seura vastaa, että kilpailuun mahtuu mukaan vähintään 16 pelaajaa/sarja (suurempi    

määrä toivottavaa) 
·       Kilpailussa pelataan Tykkimäki Tourin sääntöjen mukaisesti 
·       Kilpailussa on vähintään kaksi peliohjaajaa/sarja 
·       Ilmoittaa hakiessa pelataanko kilpailu lauantaina vai sunnuntaina 

 
9V MIDITOUR 
Kilpailusarjan osakilpailuja järjestetään vain Etelä-Suomessa. Konseptiin kuuluu, että ottelut 
pelataan kokonaisella midikentällä (lohkovaiheessa jaettu kenttä), oranssilla pallolla ja kaikki saavat 
useamman lyhennetyn ottelun.  

https://www.tennis.fi/kilpailuhakukaavake-2021-2022/


 

Sarjasta kerätään pisteitä. Eniten pisteitä keränneet kutsutaan alkuvuodesta 2022 palkintoleirille. 
 
Palkinnot kilpailuihin tulevat Tennisliitosta. 
 
LUOKKAMESTARUUSSARJA 
Luokkamestaruussarjaa pelataan luokissa: B-E, pelimuotoina 2-peli, 4-peli ja mixti. Sarjaan kuuluu 
yhdet SM-arvoiset kilpailut.  
Kilpailut annetaan hakuun ”minimiluokkapareina” seuraavasti: 

• NE, ME 

• ND, MD 

• NC, MC 

• NB, MB 

Kaikissa luokissa pelataan 2-peli, 4-peli ja sekanelinpeli. E-luokassa pelataan lyhennettyjä otteluita 

ja kaikille taataan vähintään kaksi ottelua. 

Minimissään kilpailunjärjestäjällä tulee olla 4 kenttää käytössä kilpailun aikana/minimiluokkapari. 

Samanaikaisesti voi hakea järjestettäväksi useampaa luokkaa, mikäli kenttämäärä sen sallii. 

Vuoden 2021 alusta alkaen sarjassa ei pelata enää Mastersia vaan sarjan menestyjät palkitaan 

muuten. Kilpailunjärjestäjältä ei siis enää peritä loppupalkintoa varten vuoden 2020 tapaan 2€ per 

kaksinpelaaja tai nelinpelipari. 

Osakilpailuissa jaetaan vähintään Luokkamestaruusmitalit, jotka järjestäjä maksaa. 
 
LUETHAN VIELÄ HAKEMAASI KILPAILUA KOSKEVAT KILPAILUMÄÄRÄYKSET! Päivitetyt 
kilpailumääräykset julkaistaan kesäkuun alussa. Vuoden 2021 arvokilpailuihin saattaa tulla vielä 
pieniä täydennyksiä sääntöihin vuodenvaihteessa 2020-2021. 
 
Terveisin, 
Raisa Törnroos-Heinonen 
Tennisliitto, kilpailupäällikkö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


