
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marraskuu 2020 
 

1. KORONAVIRUSTILANTEEN HUOMIOIMINEN KILPAILUTOIMINNASSA 

Haluamme muistuttaa, että jokaisen kilpailunjärjestäjän tulee Tennisliiton alaisessa 

kilpailutoiminnassa noudattaa valtioneuvoston, aluehallintoviraston (AVI) ja Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeita. 

 
Tennisliitto on päivittänyt kilpailemiseen liittyviä ohjeistuksiaan. 
Ohjeet löytyvät kokonaisuudessaan: 
https://www.tennis.fi/uutiset/tennisliiton-suositukset-pelaamiseen/  
Luethan erityisesti kohdan KILPAILUJOHTAJILLE JA TURNAUKSIIN OSALLISTUJILLE 
 
Muistutamme: 

- Mikäli henkilöllä on flunssan oireita tai on muuten sairas, kilpailuun osallistuminen ja 

oleskelu pelipaikalla on kielletty.  

- Tennisliitto suosittelee, että pelaajan lisäksi pelipaikalle tulee korkeintaan yksi 

taustahenkilö (huoltaja, valmentaja tai muu vastaava). 

- Kasvomaskien käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille liikuntaan tai urheiluun sekä niiden 

seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat). 

- Kilpailupaikalla ja ottelutapahtuman yhteydessä ei kätellä toistaiseksi. Ottelun päätyttyä 

pelaajat kohtaavat verkolla vähintään 2 metrin etäisyys huomioiden ja kiittävät toisiaan 

ottelusta.  

- Järjestäjä valvoo, että tapahtumapaikalla noudatetaan etäisyys- ja hygieniasääntöjä 

(ohjeistus käsi- ja yskimishygieniasta sekä käsidesin saatavuus). Lähikontakteja (vähintään 2 

metrin etäisyys) ja ihmisjoukkojen syntymistä tulee välttää. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://www.tennis.fi/uutiset/tennisliiton-suositukset-pelaamiseen/


 

- Tarpeetonta oleskelua pelipaikalla erityisesti osallistujamäärältään isoissa kilpailuissa ei 

suositella – pelaajia ohjeistetaan saapumaan pelipaikalle oman otteluaikansa mukaan ja 

poistumaan alueelta ottelun päätyttyä. 

- Kilpailun järjestäjän tulee varmistaa, että pelaajat ovat tietoisia poikkeustilanteesta 

johtuvista erityisjärjestelyistä ja ohjeistusten tulee olla näkyvillä paikoilla (hyödynnä 

Tennisliiton materiaaleja). 

- Mikäli henkilö on matkustanut 10 vrk sisällä maissa, joihin on voimassa 

matkustus/maahantulorajoituksia, kilpailuihin osallistuminen ja oleskelu pelipaikalla on 

kielletty. 10 vrk karanteenista voi vapautua THL:n ohjeistuksen mukaisilla negatiivisilla 

testituloksilla. 

 

Pyydämme kilpailunjohtajia laittamaan kilpailukutsuun linkin Tennisliiton ohjeisiin. 

Pyydämme kilpailunjärjestäjiä lisäksi lähettämään pelaajille sähköpostilla ohjeet ennen 

kilpailua. Seuratkaa oman alueenne ohjeita ja muokatkaa kisakohtaiset ohjeenne 

alueellisten ohjeiden pohjalta.  

 

Yhteistyöllä vastuullisesti eteenpäin! 

 

2. KILPAILUNJOHTAJAKOULUTUKSIA 

2-tason kilpailunjohtajakoulutus etäyhteydellä (Teams) vuoden 2021 

arvokisajärjestäjille 13.1. klo 10-12.  

Toivomme kaikkien arvokisanjärjestäjien osallistumista, koulutus on ilmainen. Koulutus 

toimii jatkokoulutuksena auktorisoinnin ylläpitäjänä. 

Ilmoittautumiset viim. 6.1.: raisa.tornroos@tennis.fi 

 

1-tason kilpailunjohtajakoulutus etäyhteydellä (Teams). Koulutus koostuu kahdesta 

erillisestä osiosta, jotka toteutetaan: 3.2. klo 15-18 sekä 10.2. klo 15-18. 

Koulutus maksaa 35e/osallistuja. 

Mikäli olet jo 1-tason kilpailunjohtajakoulutuksen käynyt ja haluat osallistua 2. osaan 

(planner perusteet), on koulutus ilmainen ja toimii sinulle jatkokoulutuksena. 

Ilmoittautumiset viim. 25.1.: raisa.tornroos@tennis.fi 

 

Jatkokoulutus, sovittelukoulutus ti 13.4. klo 17-21 Helsingissä lähikoulutuksena 

Konfliktien ennaltaehkäisy kilpailutoiminnassa 

Kaipaatko konkreettisia, sovittelevia ratkaisumenetelmiä ristiriitatilanteisiin? Haluatko 

tietää, miten luodaan kohtaavaa ja kuulevaa kilpailutoimintaa? Työpajassa tutustutaan 

mailto:raisa.tornroos@tennis.fi
mailto:raisa.tornroos@tennis.fi


 

sovittelumetodeihin. Miten konflikteja voi ennaltaehkäistä ja käsitellä sovittelun 

metodein? 

Kouluttajana Leena Saarela, sovittelukouluttaja 

Koulutus maksaa: 40e 

Mukaan mahtuu 20 osallistujaa, ensin tarjoamme jokaiselle seuralle yhtä paikkaa. Mikäli 

paikkoja jää vapaaksi, voi yhdestä seurasta osallistua useampi. 

Ilmoittautumiset viim. 30.3.: raisa.tornroos@tennis.fi 

 

LISÄTIETOA KOULUTUKSISTA: https://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailunjohtajakoulutus/  

3. PLANNER OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN 

Kilpailunjohtaja, mikäli et jo ole päivittänyt planner ohjelmaan uusinta versiota (2020.5), 

tee se heti. Päivitys onnistuu parhaiten osoitteesta: 

https://www.tournamentsoftware.com/product/download.aspx?id=16&s=2  

Sivun alimmaisena suomenkielinen versio. Ohjelman päivittäminen ei kadota 

kisatiedostojesi tietoja ohjelmasta. 

 
4. NAISTEN KISAVIIKONLOPPU 

Tyttö- ja naispelaajien tennisharrastus- ja kilpailutoimintaa on pyritty tukemaan eri keinoin. 

Iloksemme voimme todeta, että aktiivisten naisharrastajien määrä on kasvussa. 

Kilpailutoimikunta on päättänyt rakentaa viikonlopusta 6.-7.3.2021 ”naisten 

kisaviikonloppua”. Viikonloppuun toivotaan seurojen omien intressien ja kohderyhmien 

mukaan saamaan eri tasoisia kilpailuja / luokkia ja tapahtumia. Näitä tullaan kohdennetusti 

nostamaan esille Tennisliiton viestinnässä. Mikäli haluat olla mukana Naisten 

kisaviikonlopun kisojen järjestäjänä, käy kirjaamassa kisahakemuksesi Ässään. Toivottavasti 

voimme olla yhdessä tarjoamassa mielekkäitä luokkia minitenniksestä senioreihin, 

harrastajista ammattilaispelaajiin. 

 
5. KANSALLISTEN KILPAILUJEN HAKEMINEN 

Muistutan, että uudistuneen toimintatavan myötä kansallisia kilpailuja vuodelle 2021 voi 

hakea jatkuvasti Ässän kautta. Hakemukset käsitellään Tennisliitossa aina parillisten 

kuukausien alussa.  

 
 
Terveisin, 
Raisa Törnroos-Heinonen 
Tennisliitto, kilpailupäällikkö 
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