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1. KORONAVIRUSTILANTEEN VAIKUTUS KILPAILUTOIMINTAAN 

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

pelaamiseen/  

 

2. PÄIVITETYT KILPAILUMÄÄRÄYKSET 

Päivitetyt kilpailumääräykset astuvat voimaan 1.1.2022, ja ne julkaistaan sivuilla 

https://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailumaaraykset/ vuodenvaihteessa. 

 

Päätetyt muutokset kootusti: 

LUOKKAMESTARUUSSARJA: Luokkamestaruussarjasta poistetaan ikäraja. 
 
ULKOKAUDEN SM-LIIGACUP: Myös naisissa pelataan kolme 2-peliä, ja tarvittaessa kaksi 4-
peliä. 
 
YLEISET SM-KILPAILUT: Naisten kaaviokoko/pelitapa yhdenmukaistetaan miesten kanssa. 
JGP-SARJA: 10v ja 12v osakilpailuissa (ei SM-kilpailut) voidaan Tennisliiton toimiston 
päätöksellä muokata pääsarjan kokoa ja sinne suoraan pääsevien pelaajien määrää, ja sitä 
kautta vaikuttaa karsinnassa pelaavien pelaajien määrään. Tavoitteena on mahdollistaa 
järkevän kokoiset karsintalohkot ja osallistujille useampia otteluita. 
 
ALUEELLINEN MINI- JA MIDITENNIS TOUR: Laajennetaan osallistumisoikeutta vuodella sekä 
mini- että miditenniksessä. Pyrkimyksenä on, että pelaajat pelaavat tasollisesti 
mielekkäissä luokissa. 
 

3. VUODEN 2022 KILPAILULISENSSIT 

Vuoden 2022 kilpailulisenssit ovat nyt ostettavissa www.tennisassa.fi sivujen kautta. 
Kilpailulisenssi tarvitaan kaikkeen viralliseen kilpailutoimintaan. Lisenssi ei sisällä 
vakuutusta. Vuoden 2022 kilpailulisenssi on voimassa koko kalenterivuoden.  
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Mikäli pelaat Senioreiden sarjatennistä, tulee kilpailulisenssin lisäksi maksaa 
Senioritenniksen jäsenmaksu. Se on nyt myös ostettavissa Ässän kautta. 
Vielä joulukuun ajan Ässän kautta voi ostaa myös vuoden 2021 lisenssejä. Valitsethan siis 
tarkasti haluamasi lisenssivaihtoehdon.  
 

4. SEURAAVA TASOLUETTELO 

Seuraava tasoluettelo julkaistaan to 20.1.2022. Siinä on huomioitu ottelutulokset vuoden 

2021 loppuun asti. Uusi tasoluettelo astuu voimaan heti kun se julkaistaan. Yleisessä 

sarjatenniksessä pelaajajärjestys määräytyy voimassa olevan tasoluettelon mukaan. 

Pelaajajärjestys saattaa siis muuttua joukkueen sisällä. 

 

5. TOURNAMENT PLANNER -SEURALISENSSIT 

Kaikille vuonna 2022 kilpailuja järjestäville seuroille lähetetään tammikuussa sähköiseen 

kilpailujärjestelmään vuoden 2022 Tournament planner -lisenssi. Vielä tammikuun ajan 

kilpailuja voidaan ylläpitää vuoden 2021 lisenssillä. Älä asenna uutta ohjelmistoversiota 

ennen kuin olet saanut vuoden 2022 lisenssin. 

 

6. YLEINEN SARJATENNIS 
Sovittehan viimeistään nyt tulevat yleisen sarjatenniksen peliajat ja merkitsette ne Ässään. 
Sisäkauden peliaika 2-5.divisioonien osalta päättyy 10.4.2022. Nousukarsinnat pelataan 
22.-24.4.2022. Muistattehan myös hankkia vuoden 2022 kilpailulisenssin ennen vuoden 
ensimmäistä ottelua. 
 

7. ALUEELLINEN MINI- JA MIDITENNIS KIERTUE 
Vuoden 2022 alueelliset mini- ja midikiertueen kilpailut (ent. Tykkimäki Tour) asetetaan 
hakuun tammikuun 2022 alussa. Kilpailuja saadaan järjestettyä toivottavasti kuusi 
kappaletta/alue. On erittäin tärkeää, että saamme tarjottua lapsille mielekkäitä matalan 
kynnyksen pelitapahtumia. Toivomme seuroilta, kuten ennenkin, aktiivista otetta 
kilpailujen järjestämisessä ja pelaajien ohjaamisessa niihin. 
 

 
 
 


