
WINTER CUP 2022 PELAAJAVALINNAT 

Pelaajavalinnat Winter Cup -turnauksiin sekä kansallisiin valintaturnauksiin on lueteltu alla.  

Lisätietoa valintaturnauksiin osallistuville urheilijoille toimitetaan 23.12. mennessä ja Winter Cup 

joukkueisiin valituille urheilijoille viimeistään 10.1. 

Valinnat perustuvat arvokilpailuiden valintakriteereihin vuodelle 2022. Lisätietoa Winter Cup -turnauksesta 

löytyy täältä.  

Terveysturvallisuus  

Huomioithan, että kaikki maajoukkuetoiminta toteutetaan terveysturvallisuus ja viranomaisohjeet sekä -

määräykset huomioiden. On mahdollista, että esimerkiksi koronatilanne aiheuttaa peruutuksia tai 

muutoksia ohjelmaan lyhyelläkin varoitusajalla. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan suoraan 

valintaturnauksiin tai Winter Cup joukkueisiin valituille urheilijoille. 

 

Tytöt 12v.  

Alle 12-vuotiaiden Winter Cup pelataan 28.-30.1.2022, josta jokaisen turnauksen kaksi parasta joukkuetta 

etenevät 11.-13.2.2022 pelattaviin finaaleihin. Suomen joukkueeseen nimetään valintaturnauksen 

perusteella kolme pelaaja ja yksi varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta 

pelaajasta joutuu jättämään matkan väliin. 

Valintakilpailu pelataan sunnuntaina 9.1. Kilpailu aloitetaan jo lauantaina 8.1, jos osallistujamäärä on 6 

pelaajaa tai enemmän. Pelipaikka ja -tapa ilmoitetaan osallistujille 23.12. mennessä. 

Winter Cup -joukkueeseen valitut urheilijat: - 

Valintakilpailuun valitut urheilijat aakkosjärjestyksessä:  

- Annika Ali, Annina Kanerva, Dora Kemppainen, Emma Curcher, Lily Hagelberg, Siiri Metsäranta, 

Sonia Sirenius, Vanessa Lagerlöf 

Päivitys 19.12: Korjattu, että valintakilpailu pelataan, jos osallistujamäärä on yli 6 pelaajaa. Alun perin 

tekstissä luki, että valintakilpailu pelataan, jos osallistujia on 6 pelaajaa tai enemmän. 

 

Pojat 12v. 

Alle 12-vuotiaiden Winter Cup pelataan 28.-30.1.2022, josta jokaisen turnauksen kaksi parasta joukkuetta 

etenevät 11.-13.2.2022 pelattaviin finaaleihin. Suomen joukkueeseen on valittu kolme pelaajaa. Joukkuetta 

voidaan myöhemmin täydentää varapelaajalla. 

Winter Cup -joukkueeseen valitut urheilijat aakkosjärjestyksessä:  

- Aatu Niemelä, Alex Tuomolin, Kaius Ketola 

Valintakilpailu: ei pelata 

 

 

https://www.tennis.fi/wp-content/uploads/2021/12/Arvokilpailut-ja-valintakriteerit-vuonna-2022-paivitetty-8.12.2021.pdf
https://www.tenniseurope.org/page/16371/Tennis-Europe-Winter-Cups-by-HEAD


Tytöt 14v. 

Alle 14-vuotiaiden Winter Cup pelataan 4-6.2.2022, josta jokaisen turnauksen kaksi parasta joukkuetta 

etenevät 17.-19.2.2022 pelattaviin finaaleihin. Suomen joukkueeseen on valittu suoraan yksi pelaaja. Kaksi 

muuta pelaajaa ja varapelaaja nimetään joukkueeseen valintaturnauksen perusteella. Varapelaaja 

kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta pelaajasta joutuu jättämään matkan väliin. 

Valintakilpailu pelataan torstaina 6.1. Pelipaikka ja -tapa ilmoitetaan osallistujille 23.12. mennessä. 

Winter Cup -joukkueeseen valitut urheilijat:  

- Milla Kotamäki 

Valintakilpailuun valitut urheilijat aakkosjärjestyksessä:  

- Emma Tuominen, Ilona Haavisto, Ilona Kanerva, Irina Rissanen 

 

Pojat 14v. 

Alle 14-vuotiaiden Winter Cup pelataan 4-6.2.2022, josta jokaisen turnauksen kaksi parasta joukkuetta 

etenevät 17.-19.2.2022 pelattaviin finaaleihin. Suomen joukkueeseen on valittu kolme pelaajaa. Joukkuetta 

voidaan myöhemmin täydentää varapelaajalla. 

Winter Cup -joukkueeseen valitut urheilijat aakkosjärjestyksessä:  

- Lucas Eriksson, Miro Savolainen, Oliver Kiljunen 

Valintakilpailu: ei pelata 

 

Tytöt 16v. 

Alle 16-vuotiaiden Winter Cup pelataan 4-6.2.2022, josta jokaisen turnauksen kaksi parasta joukkuetta 

etenevät 18.-20.2.2022 pelattaviin finaaleihin. Joukkueeseen nimetään valintaturnauksen perusteella 

kolme pelaaja ja yksi varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta pelaajasta 

joutuu jättämään matkan väliin. 

Valintakilpailu pelataan torstaina 6.1. Kilpailu aloitetaan jo keskiviikkona 5.1, jos osallistujamäärä on yli 6 

pelaajaa. Pelipaikka ja -tapa ilmoitetaan osallistujille 23.12. mennessä. 

Winter Cup -joukkueeseen valitut urheilijat: - 

Valintakilpailuun valitut urheilijat aakkosjärjestyksessä:  

- Daria Bibanina, Emma Virtanen, Emilia Lehtinen, Karoliina Krook, Iida Heinonen, Liinu Heiskanen, 

Linnea Venesmaa,  Lorna Pujals, Natalia Papshev, Nuppu Palm  

Päivitetty 19.12: Korjattu, että valintakilpailu pelataan, jos osallistujamäärä on yli 6 pelaajaa. Alun perin 

tekstissä luki, että valintakilpailu pelataan, jos osallistujia on 6 pelaajaa tai enemmän. Lisäksi 

valintakilpailuun valittujen urheilijoiden listaan on päivitetty urheilijan nimi, joka puuttui 17.12. julkaistusta 

urheilijalistasta.  

 

 



Pojat 16v. 

Alle 16-vuotiaiden Winter Cup pelataan 4-6.2.2022, josta jokaisen turnauksen kaksi parasta joukkuetta 

etenevät 18.-20.2.2022 pelattaviin finaaleihin. Suomen joukkueeseen on valittu kolme pelaajaa. Joukkuetta 

voidaan myöhemmin täydentää varapelaajalla. 

Winter Cup -joukkueeseen valitut urheilijat aakkosjärjestyksessä:  

- Felix Alopaeus, Oskari Paldanius, Otso Martikainen  

Karsintakilpailu: ei pelata 

 

Lisätietoa:  

Roope Kailaheimo 

Huipputennis- ja tapahtumapäällikkö 

Suomen Tennisliitto 

 

Sähköpostiosoite: roope.kailaheimo(at)tennis.fi   

Puhelinnumero: 010 574 3955 

 

 

 


