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1. KILPAILUHAKUSIVUSTO AVUKSI MARKKINOIMAAN JA LÖYTÄMÄÄN SOPIVIA KILPAILUJA  

Olemme julkaisseet tänään uuden kilpailuhakusivuston, jonka kautta toivomme pelaajien ja 
valmentajien löytävän helpommin sopivia kilpailuja. Sivustolta löytyvät kaikki viralliset kilpailut, 
joita voi rajata hakuehdoilla sekä eri kohderyhmille valmiiksi rajattuja kilpailuja.  
Sivustoa https://www.tennis.fi/kisahaku/ kannattaa markkinoida pelaajille ja linkki asettaa seuran 
omille verkkosivuille. 
Sivusto hakee otsikoihin sopivia kilpailuja automaattisesti aina tiistaisin. Poikkeuksen muodostavat 
”Kahden ottelun takuu” ja ”Rahakisat”. Mikäli haluatte kilpailunne näihin kategorioihin näkyviin, 
kirjatkaa kisatiedostonne kautta turnauksen ominaisuuksiin kohtaan Address3: #2ottelua tai 
#rahakisa. 
 

2. VUODEN 2022 KILPAILUT 
a. ARVOKILPAILUT SEKÄ KILPAILUSARJAT 
Vuodelle 2022 myönnettyjä arvokilpailuja ja kilpailusarjojen osakilpailuja kirjataan parhaillaan 

Ässään. Tarkistattehan kilpailunne tiedot, kun saatte sähköpostiin ilmoituksen kilpailun 

hyväksymisestä. 

Huom! Mikäli järjestätte Luokkamestaruussarjan osakilpailua, merkitsettehän kisatiedoston kautta 

luokan ikärajoitteen kuntoon (min. 14v). 

Vailla järjestäjää on vielä seuraavat kilpailut: 

Luokkamestaruussarja: 

9.-11.9. C-luokka 

28.-30.10. B-luokka 

b. KANSALLINEN KISAHAKU 

Kansallisten kilpailujen haku vuodelle 2022 tapahtuu 5.-15.10.2021. Hakuikkunan jälkeen kilpailuja 

voi hakea edelleen ja hakemuksia käsitellään parillisten kuukausien aluksi. Myöhemmässä 

vaiheessa haettaessa tulee huomioida päällekkäisyyksien näkökulmasta jo myönnetyt kilpailut.  

Hakuun annetaan syyskuussa tarkemmat ohjeet. 

 

https://www.tennis.fi/kisahaku/


 

c. TYKKIMÄKI KILPAILUT 

Alla olevat loppuvuoden Tykkimäki mini- ja midi Tour yksilösarjan osakilpailut asetetaan nyt 

järjestelyoikeuksien osalta hakuun. Järjestelyoikeuksia voi hakea 8.8.2021 mennessä sähköpostilla 

(raisa.tornroos@tennis.fi ) 

 

 
 

3. TENNISLIITON KILPAILUROBOTTI – ILMOITTAUTUMISET SAMAAN AIKAAN PELATTAVIIN 

KILPAILUIHIN 

Tennisliitto on ottanut käyttöön kilpailurobotin, joka tarkastelee samalle viikolle tehtyjä 

ilmoittautumisia kansallisiin kilpailuihin. Robotti pystyy tarkastelemaan ilmoittautumisia, kun 

planner ohjelmalla on haettu pelaajat tiedostoon ja ne on julkaistu internetiin. Tällöin robotti 

lähettää tuplailmoittautumisesta automaattisen viestin pelaajalle ja kilpailunjärjestäjille. 

Suosittelemme tämän vuoksi hakemaan ilmoittautumisia pariin otteeseen planner ohjelmalla jo 

ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Kilpailumääräyksissä todetaan: ” Pelaaja saa ilmoittautua ja ottaa osaa vain yhteen samanaikaisesti 

pelattavaan kilpailuun. Tästä muodostavat poikkeuksen seuraavat tapaukset:  

• Pelaaja voi osallistua henkilökohtaisen kilpailun aikana pelattavaan joukkuekilpailuun, jos se voi 

tapahtua ilman otteluaikojen siirtoa, ja hänellä on varapelaaja joukkuekilpailuun mahdollisten 

päällekkäisten ottelujen pelaamiseksi.  

• Jos luokat, joihin pelaaja osallistuu, pelataan eri päivinä.  

• Jos pelaaja on pudonnut pois ensimmäisestä kilpailusta silloin, kun toiseen voi vielä ilmoittautua. 

• Jos kansainvälisen kilpailun pääsarja pelataan eri aikaan, kun kansallinen kilpailu, pelaaja voi 

ilmoittautua kansainväliseen kilpailuun, vaikka kansainvälisen kilpailun karsinta pelataan samaan 

aikaan kansallisen kilpailun kanssa. Jos pelaaja ei pääse suoraan kansainvälisen kilpailun pääsarjaan, 

hänen on vetäydyttävä kansainvälisestä kilpailusta noudattaen ko. kilpailun määräyksiä. Pelaaja ei 

missään tapauksessa saa vetäytyä kansallisesta kilpailusta vedoten kansainväliseen kilpailuun 

osallistumiseen.  

Pelaaja ei voi vaatia, että ottelujärjestyksen tekemisessä huomioidaan hänen pelaamisensa toisessa 

kilpailussa. 

 

4. JUNIOREIDEN SM-LIIGACUP 

11-, 13- ja 15-vuotiaiden joukkuekilpailu pelataan Vierumäellä 8.-11.8.2021. Mikäli ette ole vielä 

ilmoittautuneet, on se mahdollista tehdä 25.6. mennessä lomakkeella:  

https://link.webropol.com/s/sm-liigacup-2021 

 

5. ULKOKAUDEN 2021 YLEINEN SARJATENNIS 

Lohkot ja otteluohjelma löytyvät Ässästä. Peliaika on 7.6.-22.8. Nousu- ja putoamiskarsinnat 

pelataan 3.-5.9. Sovittehan otteluajat vastustajan kanssa kesäkuun aikana ja kirjaatte otteluajat 

Ässään. 

Sarjamanagereita ja kapteeneita koskien on julkaistu uutinen: https://www.tennis.fi/uutiset/kuka-

on-sarjatennismanageri-ja-mita-han-tekee/  

9.-10.10.2021 6.-7.11.2021 11.-12.12.2021

Pohjois-Suomi

Itä-Suomi ja Kaakkois-Suomi

Häme ja Keski-Suomi

Lounais-Suomi

Etelä-Suomi 

Länsi-Suomi

mailto:raisa.tornroos@tennis.fi
https://link.webropol.com/s/sm-liigacup-2021
https://www.tennis.fi/uutiset/kuka-on-sarjatennismanageri-ja-mita-han-tekee/
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6. KORONAVIRUSTILANNE JA KILPAILUTOIMINTA 
Olemme onneksi päässeet avaamaan kilpailutoiminnan koronavirustilanteen aiheuttaman tauon 
jälkeen. Tilanne on viruksen suhteen parempi mutta muistutan että kilpailujen järjestäminen vaatii 
edelleen vastuullisuutta ja pelaajien tulee noudattaa annettuja ohjeita. Tennisliiton suositukset 
löytyvät: https://www.tennis.fi/uutiset/tennisliiton-suositukset-pelaamiseen/  
Mikäli kilpailupaikalla ilmenee koronavirustartunta, pyydän kilpailunjärjestäjää ilmoittamaan 
siitä Tennisliittoon mahdollisimman nopeasti mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. 
Tiivistetysti ohjeet kilpailupaikalla: 
- Mikäli henkilöllä on flunssan oireita: pelaaminen ja oleskelu pelipaikalla on kielletty. 
- Kasvomaskien käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille liikuntaan tai urheiluun sekä niiden 

seuraamiseen käytettävissä sisätiloissa.  
- Kenttien/hallien ylläpitäjän tulee varmistaa, että pelaajat ovat tietoisia poikkeustilanteesta 

johtuvista erikoisjärjestelyistä ja ohjeistusten tulee olla näkyvillä paikoilla. Hallien ja pelaajien 
vastuulla on, että ohjeistuksia noudatetaan. 

- Vältä läheisiä kontakteja ja pidä pelikaveriin/pelikavereihin vähintään 2 metrin etäisyys. 
- Pidättäydytään tenniksen normeihin kuuluvista kättelyistä. 
- Suositellaan välttämään turhaa oleskelua pelipaikalla – paikalle tullaan vähän ennen peliaikaa 

ja alueelta poistutaan välittömästi ottelun jälkeen.  
- Huolehdi käsien pesusta ennen ja jälkeen ottelun. Seurat ja hallit huolehtivat käsidesin 

riittävyydestä pelipaikoilla. 
- Seuraa ja noudata THL:n matkustuskaranteeneja. 
 
 

7. DAVIS CUP 

Miesten maajoukkueen Suomi-Intia -maaottelu lähestyy! Kaikille avoin lipunmyynti avattiin tänään 

maanantaina 21.6. Varmista nyt lippusi syksyn huikeimpaan tennistapahtumaan. Lipunmyynti ja 

lisätietoa: https://www.tiketti.fi/davis-cup-by-rakuten-suomi-intia-espoo-metro-areena-espoo-

lippuja/75122 

 
8. MUUTA 

 
Olen kesälomalla 5.7.-8.8. Tarvittaessa saat apua sähköpostilla toimisto@tennis.fi tai puhelimella 

puh. 010 5743959 (palvelee arkisin klo 10-14). 

 
Terveisin, 
Raisa Törnroos-Heinonen 
Tennisliitto, kilpailupäällikkö 
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