
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
toukokuu 2022 

 
1. SEURAAVA TASOLUETTELO  

Seuraava tasoluettelo julkaistaan 12.5. Siinä on huomioitu ottelutulokset 30.4. asti.  
Viikonloppu 13.-15.5. pelataan vanhan tasoluettelon mukaisesti, ja viikonlopusta 20.-22.5. 
siirrytään käyttämään uutta. Sarjatenniksessä käytetään aina voimassa olevaa 
tasoluetteloa, eli 12.5. alkaen uutta. 
 

2. SEURASIIRROT 
Varsinaisen edustusseuran muutoksia ja ulkokauden 2022 yleisen sarjatenniksen 
edustusmuutoksia voi ilmoittaa 15.5. asti. Seurasiirto tulee tehdä alla olevan linkin kautta. 
https://www.tennis.fi/kilpailut/pelaajille/seurasiirrot/  
Tennisliitto julkaisee haetut siirrot 16.5. tennis.fi sivuilla. Vanhalla seuralla on 22.5. asti 
mahdollista evätä siirto esimerkiksi maksamattomien maksujen vuoksi. Mikäli estettä 
siirrolle ei ole, vanhan seuran ei tarvitse erikseen hyväksyä siirtoa. Uudet edustukset 
merkitään Ässään pelaajatietoihin 23.5.  
 

3. JUNIOREIDEN SM-LIIGACUP - KOKOA JOUKKUE JA ILMOITAUDU MUKAAN! 
Junioreiden suosittu joukkuekilpailu pelataan Vierumäellä 11- ja 13-vuotiaiden osalta ma-
to 27.-30.6. ja 15-vuotiaiden sarjat pelataan ke-pe 29.6.-1.7. 
Kilpailemisen ohella on luvassa iloa ja hauskuutta erilaisten aktiviteettien parissa. 
Joukkueet toimivat myös tuomareina toistensa otteluissa. 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 25.5. mennessä: 
https://www.tennis.fi/kilpailut/kilpatennis/junioreiden-sm-liigacup/  

 

4. ULKOKAUDEN 2022 SARJATENNIS 
Sarjatenniksen alimmat tasot, miesten 5-divisioona ja naisten 3-divisoona, toimivat 
erinomaisena joukkuemuotoisena kilpailumuotona harrastepelaajille. Ottelut toteutetaan 
lähialueella ja ne pelataan aikapeleinä, jolloin kenttävarausten tekeminen on helppoa. 
Asiaa kannattaa markkinoida jäsenistöllenne ja koota uusia joukkueita. Lisätietoa: 
https://www.tennis.fi/aloita-sarjatennis/ 
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Sarjakauden peliaika on 28.5.-21.8. Nousu- ja putoamiskarsinnat pelataan 2.-4.9. 
Otteluohjelma pyritään julkaisemaan 27.5. mennessä. 
 
Ilmoittautuminen sarjaan päättyy 2-divisioonasta alaspäin 15.5. Edellisen ulkokauden 
joukkueet ovat lähtökohtaisesti mukana myös ulkokaudella 2022, 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.  
 
Sivulla https://www.tennis.fi/kilpailut/sarjatennis/ulkokausi/  lisätietoa ja lomake ilmoittaa 
uusia sarjamanagereita. 
Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen tekemiseen: 
https://www.tennis.fi/uutiset/ilmoittautuminen-ulkokauden-sarjatennikseen-kaynnissa-1-
4-15-5/ 
 
Sarjatennikseen liittyvät kysymykset: toimisto@tennis.fi  
 

5. ARVOKILPAILUHAKU VUOSILLE 2023 JA 2024 
Tulevien kahden vuoden arvokilpailujen ja kilpailusarjojen haku tapahtuu 30.5.-17.6. 
Seuroille annetaan kilpailujen ajankohdat ja tarkemmat ohjeet toukokuun puolen välin 
jälkeen.  
 

6. ILMOITTAUTUMINEN USEAMPAAN KILPAILUUN YHTÄ AIKAA 
Kilpailumääräysten mukaisesti pelaaja saa ilmoittautua ja osallistua vain yhteen samaan 
aikaan pelattavaan kilpailuun. Viime aikoina tämän suhteen on esiintynyt jonkin verran 
ongelmia. Tilannetta helpottamaan on otettu käyttöön ”e-robotti”, joka tarkistaa 
päällekkäisiä ilmoittautumisia. Tarkistus tapahtuu silloin kun kilpailunjärjestäjä lataa 
pelaajat planner-ohjelmaan. Kehotamme siis kilpailunjärjestäjiä lataamaan pelaajia 
useampaan kertaan ennen kilpailua ja hyvissä ajoin. E-robotti lähettää päällekkäisistä 
ilmoittautumisista viestit sekä pelaajalle että kilpailunjohtajille. Pelaajalla on velvollisuus 
vetäytyä muista kilpailuista siten että jäljelle jää vain yksi. 
 
 
Terveisin, 
Raisa Törnroos-Heinonen 
Tennisliitto, kilpailupäällikkö 
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