
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
syyskuu 2020 
 

1. ARVOKILPAILUT JA KILPAILUSARJAT  

Liitteenä vielä kerran myönnetyt järjestelyoikeudet arvokilpailuille vuosille 2021/2022, sekä 
kilpailusarjojen osakilpailujen (Tykkimäki yksilösarja, 9V Miditour ja Luokkamestaruussarja) 
järjestelyoikeudet yhdeksi vuodeksi. Kilpailut tullaan kirjaamaan Ässään syyskuun puoleen väliin 
mennessä. Täydennäthän kilpailukutsun heti kuntoon saadessasi sähköpostiin turnausavaimen.  
Ilman järjestäjää ovat vielä alla olevat kilpailut. Mikäli olet kiinnostunut järjestelyoikeuksista, 
olethan yhteydessä allekirjoittaneeseen. 
 
18v SM-KILPAILUT 
28.-31.1.  
FINNISH TOUR 
Finnish Tour 2. 26.-28.3.  
Finnish Tour 6. 27.-29.8 naiset vailla järjestäjää 
LUOKKAMESTARUUSSARJA 
1. osakilpailu 5.-7.2. E-luokka 
2. osakilpailu + SM 26.-29.3. E-luokka 
5. osakilpailu 10.-12.9. B- ja C-luokat 
6. osakilpailu 29.-31.10. B- ja C-luokat 
9V MIDITOUR  
1. osakilpailu 6.-7.2.  
 
Liitteestä näet lisäksi olemassa olevat Tykkimäki yksilösarjan järjestäjät. Puuttuvia 
kilpailuja/kisajärjestäjiä voidaan täydentää edelleen. 
 

2. SENIOREIDEN SM-KILPAILUT VUOSINA 2021 ja 2022 
Seniorien SM-kilpailut ovat nyt haettavissa 2-vuotisina sopimuksina. Haku: sähköpostilla 
allekirjoittaneelta viim. 25.9. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä kilpailun ajankohta, 
kilpailunjohtajan nimi, osanottomaksu sekä muut mahdolliset kilpailun laatuun liittyvät seikat. Alla 
kilpailujen ajankohdat. Vuonna 2021 kilpailut seuraavat samoja viikkonumeroita. 



 

 
29.-31.1. Sekanelinpeli 
22.-28.2. Vitoset (2-peli ja 4-peli) 
5.-11.7. Tasavuodet (2-peli ja 4-peli) 
16.-22.8. Vitoset (2-peli ja 4-peli) 
27.-29.8. Sekanelinpeli 
18.-24.10. Tasavuodet (2-peli ja 4-peli) 
 

 
3. KANSALLISET KILPAILUT VUODELLE 2021 

Kansalliset kilpailut, ajalle 1.1.-31.12.2021, haetaan Ässän kautta 5.-15.10.2020. Seurojen 
pyynnöstä kilpailuja voi nyt hakea koko vuodeksi kerrallaan.  
Ennen hakuaikaa laaditaan ohjeet, kuinka paljon minkäkin tasoisia kilpailuja samalle ajankohdalle 
voi hakea. Näistä annetaan ohjeet ennen hakua. 
Muistattehan, että kaikissa virallisissa kansallisissa kilpailuissa tulee olla kilpailunjohtaja, jonka 
viimeisin kilpailunjohtajakoulutus on käyty viiden vuoden sisään. Kilpailunjohtajarekisteri löytyy: 
http://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailunjohtajarekisteri/ 
 

4. KANSALLISTEN KILPAILUJEN HAKEMINEN JATKOSSA JOUSTAVAMPAA 

Seuroilla ja halliyhtiöillä on erilaisia tarpeita/toiveita kilpailuhakuun liittyen. Seurat ovat toivoneet 
sekä joustavampaa kilpailuhakua että kilpailujen hakemista kerralla pidemmäksi aikaa. 
Kilpailutoimikunnan päätöksellä syksyllä tapahtuvassa kansallisten kilpailujen haussa voi hakea 
kilpailuja keralla koko vuodeksi 2021. Tennisliitto pidättää kuitenkin oikeuden tehdä muutoksia 
loppuvuoden myönnettyihin kilpailuihin (esim. kansainvälisten kilpailujen vaikutus). Joustavuutta 
lisätään sillä, että varsinaisen hakuajan (5.-15.10.) jälkeen hakuaika pidetään koko ajan auki 
Ässässä ja haettuja kilpailuja myönnetään Tennisliiton toimesta parillisten kuukausien 
ensimmäinen arkipäivä. Mikäli seuralla on pikaisempi tarve käsittelylle, peritään siitä 100 euron 
käsittelymaksu. Luonnollisesti jokaisessa hakuvaiheessa tulee huomioida kilpailutoimikunnan 
asettamat rajoitukset sekä jo Ässään myönnetyt kilpailut. 
 

5. YLEINEN SARJATENNIS  

Talvella 2020-2021 sarjatennis alkaa 15.10.2020 ja päättyy 2-5. divisioonien osalta 11.4.2021. 
Nousukarsinnat pelataan 23.-25.4.2021 (muut paitsi Tennisliigan karsinta). Myös talvikausi alkaa 
hieman normaalia myöhemmin kesän sarjaan vaikuttaneesta koronatilanteesta johtuen. 
Kaikki vanhat joukkueet ovat automaattisesti mukana seuraavalla sisäpelikaudella. HUOM! Tämä 
koskee sisäkaudesta 2018-2019 alkaen myös naisten 3. divisioonan ja miesten 5. divisioonan 
joukkueita. 
Uusien joukkueiden tulee ilmoittautua lomakkeella (https://www.tennis.fi/kilpailut/sarjatennis/) 
15.9. mennessä ja mahdollisten poisjäävien joukkueiden vetäytyä 15.9.2020 mennessä 
sähköpostilla: toimisto@tennis.fi Vetäytymisen takaraja koskee ainoastaan 2.-5. divisioonien 
joukkueita. Ylemmillä sarjatasoilla takarajat määritellään erikseen. Ilmoittautumisen yhteydessä 
on mainittava seura, joukkueen yhteyshenkilö ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti) sekä 
laskutusosoite, jos muu kuin edustettavan seuran. 
Lohkot ja otteluohjelma ovat nähtävissä 15.10. mennessä osoitteessa www.tennisassa.fi. 
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UUTTA! SEURAN SARJATENNISVASTAAVAN NIMEÄMINEN 
Yleiseen sekä senioreiden sarjatennikseen osallistuvia seuroja pyydetään ilmoittamaan seuran 
sarjatenniksestä vastuullinen henkilö täällä: https://www.tennis.fi/seurat/sarjatennis-managerin-
ilmoittaminen/ 6.9.2020 mennessä. Sarjatennisvastaavalla tulee olla seuran puolesta oikeus nähdä 
seuran jäsenten henkilö- ja yhteystietoja Tennisässässä. Sarjatennisvastaaville pidetään elo-
syyskuun aikana 2-3 webinaaria, joissa käsitellään Tennisässään tulleita uusia toiminnallisuuksia 
sarjatennisjoukkueiden hallintaan liittyen. Talvikaudesta 2020-2021 alkaen sarjatennisvastaavat 
pääsevät mm. käsittelemään joukkueiden ilmoittautumisia ja vetäytymisiä, muokkaamaan 
kapteenien tietoja sekä seuran joukkueiden tuloksia ja aikatauluja. Lisätietoa webinaareista 
lähetetään pian. 
 
Sarjatennistä koskevissa asioissa lisätietoa Roope Kailaheimolta, roope.kailaheimo@tennis.fi  
 
Tennisliigan otteluohjelma on julkaistu www.tennisliiga.fi sivuilla. 1-divisioonan otteluohjelma 
tullaan lisäämään syyskuun alussa.  
 

6. SEURASIIRROT 

Seurasiirrot astuvat seuraavan kerran voimaan 10.10.2020. Sekä varsinaiset edustusmuutokset 

että sisäkauden 2020-2021 sarjatennisedustusmuutokset tulee siis tehdä 30.9.2020 mennessä 

(Huom! myöhennetty aikataulu). Huomaattehan, että sarjatennisedustusmuutokset ovat aina 

voimassa vain yhden sisä- tai ulkokauden!   

 

Muutos ilmoitetaan http://www.tennis.fi/kilpailut/seurasiirrot/ sivulla olevalla lomakkeella.  

Tennisliitto tekee 1.10. listan www.tennis.si sivuille kaikista haetuista siirroista. Vanhoilla seuroilla 
on 8.10.2020 asti aikaa evätä siirto. Mikäli esteestä ei ilmoiteta liittoon 8.10. mennessä, 
hyväksytään liiton toimesta haetut siirrot. Siirrot kirjataan pelaajatietoihin 10.10.2020. 
 

7. SEURAAVA TASOLUETTELO 

Seuraava tasoluettelo julkaistaan to 24.9. Siinä huomioidaan pisteet otteluista elokuun 2020 loppuun 
saakka. 
Viikonlopun 25.-27.9. kilpailut pelataan nykyisen tasoluettelon mukaisesti. Yleisessä sarjatenniksessä 
pelaajajärjestys menee aina voimassa olevan tasoluettelon mukaan. 
 

8. TYKKIMÄKI TEAM TOUR 2020-2021 

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

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

 
9. KOULUTUKSIA 

Kilpailunjohtajakoulutuksia: 
Järjestämme 1-tason kilpailunjohtajakoulutuksen etäyhteydellä (zoom). Koulutus koostuu 
kahdesta erillisestä osiosta, jotka toteutetaan: 23.9. klo 14-17 sekä 30.9. klo 14-17. 
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Koulutus maksaa 35e/osallistuja. 
HUOM! Mikäli olet jo 1-tason kilpailunjohtajakoulutuksen käynyt ja haluat osallistua 2. osaan 
(planner perusteet), on koulutus ilmainen. 
Ilmoittautumiset viim. 16.9.: raisa.tornroos@tennis.fi 
Ilmoitathan osallistujilta nimen, seuran ja sähköpostin. Lähetämme sähköpostiin ennen koulutusta 
ohjeet koulutukseen liittymiseen. 
Lisätietoja: http://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailunjohtajakoulutus/  
 
Tuomarikoulutuksia: 
Järjestämme kaksi Tennisliigajoukkueille ilmaista päätuomarikoulutusta webinaareina (Zoom). 
ma 5.10.2020 klo 18-20 (jo päätuomareina toimineille) Koulutuksessa läpikäydään päivitettyjä 
sääntöjä, toimintatapoja sekä linjausta käytösrikkeisiin puuttumisesta. 
ti 6.10.2020 klo 18-20 (uusille päätuomareille) 
Ilmoittautumiset viim. 30.9. raisa.tornroos@tennis.fi 
Lisätietoa: https://www.tennis.fi/kilpailut/tuomarikoulutukset/  

 

 
 

Terveisin, 
Raisa Törnroos-Heinonen 
Tennisliitto, kilpailupäällikkö 
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