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1. ASKELMERKIT KILPAILUTOIMINNAN AVAAMISEEN 
Tenniksen sarjatennis- ja kilpailutoiminta avataan portaittain ulkokaudelle 
viranomaispäätökset, vastuullisuus ja terveysturvallisuus huomioiden. Tennisliiton hallitus 
päätti asiasta kokouksessaan perjantaina 16.4.2021. 
Päätökset kokonaisuudessaan: https://www.tennis.fi/uutiset/tennisliiton-suositukset-
pelaamiseen/  
 
Suunnitellut askelmerkit tiivistetysti: 
toukokuu 

• Sisäkauden sarjatennistä jatketaan valtakunnallisesti ulkokentillä 1.5.2021 alkaen 
(sisäkenttiä voi hyödyntää perus- ja kiihtymisvaiheen alueilla). Paikalla ovat vain pelaajat, ei 
yleisöä. Kausi päättyy 6.6.2021 ja nousukarsinnat pelataan 11.-13.6.2021.  

• Alueelliset 8 pelaajan kilpailut (juniorit ja aikuiset) sallittu ulkona kaikissa 
sairaanhoitopiireissä, joissa se on viranomaispäätösten puitteissa 
mahdollista. Hakeminen: aluekilpailut 

• Kansalliset ulkokilpailut perutaan toukokuulta – pl. huipputennis, erikseen haettavat 
aluekilpailut ja lasten Tykkimäki-osakilpailut.  

 
kesäkuu 

• Kansallinen kilpailutoiminta pyritään avaamaan 1.6.2021 alkaen.  
o Ilmoittautuminen kilpailuihin pidetään kiinni, kunnes avaamispäätös annetaan. 

• Ulkokauden sarjatennis käyntiin 7.6. 
 

2. SISÄKAUDEN SARJATENNIS JATKUU ULKOKENTILLÄ 
Yleinen sarjatennis: 
Sisäkauden sarjatennistä on mahdollista jatkaa ulkokentillä 1.5.2021 alkaen. Sisäkenttiä voi 
hyödyntää perus- ja kiihtymisvaiheen alueilla. Ottelussa saa olla paikalla vain pelaajat, ei 
yleisöä.  

https://www.tennis.fi/uutiset/tennisliiton-suositukset-pelaamiseen/
https://www.tennis.fi/uutiset/tennisliiton-suositukset-pelaamiseen/
https://www.tennis.fi/aluekilpailut/


 

 
Kausi päättyy 6.6.2021 (tulokset tulee olla kirjattuna Ässään), ja nousukarsinnat pelataan 
11.-13.6.2021. Otteluaikojen sopimisen suhteen kannattaa nyt olla aktiivinen.  
 
2-divisioonasta alaspäin nouseminen/nousukarsintoihin osallistuminen on mahdollista 
lohkojen ykkösille, joilla on pelattuna vähintään 50% otteluista, joukkueet eivät putoa ja 
pelaamattomista otteluista ei sakoteta. 
 
Senioreiden sarjatennis: 
Senioritennis ry antaa omat ohjeet Senioreiden sarjatennikseen liittyen. 
 

3. SEURASIIRROT 
Varsinaisen edustusseuran muutoksia ja ulkokauden 2021 yleisen sarjatenniksen 
edustusmuutoksia voi ilmoittaa 15.5. asti. Seurasiirto tulee tehdä alla olevan linkin kautta. 
https://www.tennis.fi/kilpailut/pelaajille/seurasiirrot/  
Tennisliitto julkaisee haetut siirrot 17.5. tennis.fi sivuilla. Uudet edustukset merkitään 
Ässään pelaajatietoihin 27.5.  
 

4. KILPAILUNJOHTAJAKOULUTUKSIA 
Onko teillä tarvetta kouluttaa kilpailuihin valvojia, esimerkiksi kesätyöntekijöitä, joiden 
vastuulla ei ole arvonnan tekeminen? Suosittelemme heille valvojakoulutusta, joka 
järjestetään ke 19.5. klo 15-18.30 Teamsin välityksellä. Ilmoittautumiset viim. 10.5. 
 
1-tason kilpailunjohtajakoulutus järjestetään Teamsillä 2.6. klo 15-18.30 sekä 9.6. klo 15-
18.30. Ilmoittautumiset viim. 24.5.  
 
Lisätietoa: https://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailunjarjestajalle/kilpailunjohtajakoulutus/  
 

5. ROAD TO FINLAND vs. INDIA – MUKAAN JÄRJESTÄJÄKSI? 
1.6.-15.8.2021 pelataan seurakilpailuina aikuisharrastajien (yli 18-vuotiaat, korkeintaan D-
luokan pelaajat) nelinpelikilpailuja. Jokaisen kilpailun voittajapari etenee elokuussa 
Vierumäellä pelattavaan finaalitapahtumaan. Finaalitapahtumaan pääseville Davis Cup -
aiheisia palkintoja sekä voittajille VIP-liput maaotteluun Suomi – Intia. 
Strategian mukaisesti konsepti tarjoaa valmiin kilpailumuodon, joka kiinnostaa ja aktivoi 
seurakilpailujen järjestämiseen Ässässä, aktivoi seuran harrastajapelaajia ja avaa heille ovia 
viralliseen kilpailutoimintaan. 

Lähde mukaan järjestäjäksi, lisätietoa ja haku linkin takaa avautuvalla lomakkeella 
viimeistään 30.4.  
https://www.tennis.fi/kilpailut/harrastetennis/kesan-seuraharrastekilpailu-road-to-finland-
vs-india/  
 

6. JUNIOREIDEN SM-LIIGACUP 
11-, 13- ja 15-vuotiaiden joukkuekilpailu pelataan Vierumäellä 8.-11.8.2021. Liitteenä 
mainos kilpailusta. Ilmoittautumiset viim. 6.6. lomakkeella:  
https://link.webropol.com/s/sm-liigacup-2021  
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https://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailunjarjestajalle/kilpailunjohtajakoulutus/
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7. ULKOKAUDEN 2021 SARJATENNIS 
Sarjakauden peliaika on 7.6.-22.8. Nousu- ja putoamiskarsinnat pelataan 3.-5.9. 
Otteluohjelma pyritään julkaisemaan 25.5. mennessä. 
 
Huomioi uusi toimintatapa! Ilmoittautuminen sarjaan päättyy 15.5. Edellisen ulkokauden 
joukkueet ovat lähtökohtaisesti mukana myös ulkokaudella 2021, mutta seuran 
sarjatennismanagerin pitää käydä vahvistamassa joukkueen osallistuminen sarjaan ja 
merkitä joukkueille kapteenit. Uusien joukkueiden ilmoittaminen ja vanhojen vetäytyminen 
2-divisioonasta alaspäin tulee myös tehdä seuran sarjamanagerin toimesta Ässässä.  
Lisätietoa ja sarjamanagerien tulevat koulutukset: 
https://www.tennis.fi/uutiset/sarjatennismanagereille-webinaarikoulutus-29-ja-30-3/  
 
Sivulla https://www.tennis.fi/kilpailut/sarjatennis/ulkokausi/  lisätietoa ja lomake ilmoittaa 
uusia sarjamanagereita. 
 
Sarjatennikseen liittyvät kysymykset: toimisto@tennis.fi  
 
 
Terveisin, 
Raisa Törnroos-Heinonen 
Tennisliitto, kilpailupäällikkö 
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