
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maaliskuu 2021 
 

1. KORONAVIRUSTILANTEEN VAIKUTUS KILPAILUTOIMINTAAN 

Viimeisin päivitys tilanteesta löytyy: https://www.tennis.fi/uutiset/tennisliiton-suositukset-

pelaamiseen/  

 

2. TASOLUETTELO 

Koronavirustilanteesta ja kilpailutauosta johtuen voimassa oleva tasoluettelo, ja sitä kautta 

pelaajien tasot, on jäädytetty ulkokauden 2021 loppuun asti. Toukokuussa ei siis julkaista 

tasoluetteloa, vaan seuraava tasoluettelo julkaistaan syyskuussa 2021.  

 

3. KILPAILUNJOHTAJAKOULUTUKSIA 

Sivulle https://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailunjohtajakoulutus/ on päivitetty kaikki tarjolla 

olevat koulutukset kesän loppuun saakka. Tarjolla on valvojakoulutus, 1-tason 

kilpailunjohtajakoulutus, kaksi planner koulutusta liittyen seurakilpailujen ja hallisarjojen 

ylläpitoon sekä sovittelukoulutus. Luethan sivuilta lisää! 
 

4. NUORTEN HARRASTEKISAT – UUSI KONSEPTI 

Aloitamme ulkokaudesta alkaen uuden kisakonseptin, Nuorten harrastekisat. Kyseessä on 

yhden päivän kilpailu tason 1 ja 2 pelaajille ikäluokissa 12v ja 14v. 12-vuotiaiden luokka 

pelataan vihreäpistepallolla. Kaikille taataan vähintään kolme lyhennettyä ottelua.  

Lue konseptista lisää ja tule mukaan järjestäjien joukkoon: 

https://www.tennis.fi/kilpailut/nuorten-harrastekisat/  

 

5. ROAD TO FINLAND vs. INDIA – UUSI KONSEPTI 
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15.5.-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 15.4.  

https://www.tennis.fi/kilpailut/kesan-seuraharrastekilpailu-road-to-finland-vs-india/  
 

6. 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 aukeaa maanantaina 29.3. ja 

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/ lisätietoa ja lomake ilmoittaa uusia 

sarjamanagereita. 

 

Sarjatennikseen liittyvät kysymykset: toimisto@tennis.fi  
 

7. KAIVATAAN KISAJÄRJESTÄJIÄ 

Koronasta johtuvien kisamuutosten vuoksi kaipaamme järjestäjiä alla oleville kilpailuille. 

Olethan yhteydessä allekirjoittaneeseen pikimmiten, mikäli haluatte toimia järjestäjänä. 
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Tykkimäki Tour, yksilösarjan osakilpailu 29.5. tai 30.5. 

 
 

Luokkamestaruussarjan SM-tason osakilpailu, E-luokka 8.-10.10.2021. 
 

 

Terveisin, 

Raisa Törnroos-Heinonen 

Tennisliitto, kilpailupäällikkö 

 
 
 

Alue 29.5. tai 30.5.

Pohjois-Suomi

Itä-Suomi ja Kaakkois-Suomi Smash-Kotka

Häme ja Keski-Suomi

Lounais-Suomi

Etelä-Suomi HyTS 

Länsi-Suomi


