
Kansainväliset arvokilpailut ja valintakriteerit 

vuonna 2023 

 
 

Edustuspaikat vuonna 2023 pelattaviin nuorten kansainvälisiin arvokilpailuihin perustuvat ikäluokittain alla 

oleviin kriteereihin. Arvokilpailuilla tarkoitetaan Tennis Europen ja ITF:n järjestämiä Winter Cup ja Summer 

Cup joukkueturnauksia sekä 14-, 16- ja 18-vuotiaiden henkilökohtaisia EM-kilpailuja. Mahdollisten muiden 

nuorten kansainvälisten arvokilpailuiden osalta kriteeristöä tarkennetaan erikseen. 

 

Yleiset valintakriteerit 

Valinnat kansainvälisiin arvokilpailuihin perustuvat kokonaisharkintaan.  

Kaikilta arvokilpailuihin edellytetään sitoutumista maajoukkuetoiminnan sekä puhtaan ja reilun urheilun 

arvoihin. Haasteet tai puutteet edellä mainituissa, voivat olla esteenä valinnalle arvo- ja/tai 

karsintakilpailuun, vaikka urheilija täyttäisi pelilliset kriteerit. 

Muilta osin valinnoissa painotetaan ensisijaisesti kansainvälistä menestystä ja rankingiä, suomalaisen 

huipputennispolun kansainväliset kriteerit huomioiden. Toissijaisesti tarkastellaan oman ikäluokan SM-

kilpailuiden tuloksia. Kolmanneksi arvioidaan urheilijan muita tuloksia ja edesottamuksia. Tarvittaessa, ja 

maajoukkuevalmentajien ja -henkilöstön näkemyksen mukaan, järjestetään karsintakilpailut 

tapahtumakohtaiset ohjeet -otsikon alla olevan ohjelman mukaisesti. 

1. Sitoutuminen maajoukkuetoiminnan sekä puhtaan ja reilun urheilun arvoihin  

• Urheilijan tulee sitoutua ja toimia maajoukkuetoiminnan arvojen mukaisesti 

maajoukkuetapahtumissa, kilpailuissa ja harjoituksissa. Eri 

maajoukkuetapahtumissa voi olla yleisten arvojen lisäksi myös omia joukkueen- tai 

leiriryhmän sisäisiä yhdessä sovittuja arvoja sekä pelisääntöjä. 

• Jokaisen maajoukkuetoimintaan osallistuvan urheilijan, valmentajien ja henkilöstön 

jäsenen tulee suorittaa Puhtaasti Paras  ja Reilusti Paras -verkkokoulutukset. 

Koulutuksia suositellaan myös urheilijan vanhemmille.  

• Haasteet tai puutteet edellä mainituissa, voivat olla esteenä valinnalle arvo- ja/tai 

karsintakilpailuun, vaikka urheilija täyttää kohdissa 2, 3 tai 4 mainitut kriteerit 
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2. Kansainvälinen menestys ja ranking, suomalaisen huipputennispolun kansainväliset 

kriteerit huomioiden 

• Tämä tarkoittaa, että urheilija, joka on oman ikäluokkansa huipputennispolulla, voidaan 

valita joukkueeseen suoraan perustuen hänen kansainväliseen menestykseensä. Muuta 

kansainvälistä menestystä tai ranking sijoituksia ei tässä kohdassa huomioida.  

• Esimerkiksi 13-vuotiailla kriteerinä on TE14 rankingissa TOP-100 ja 14-vuotiailla TOP-50 

sijoitus 

3. Oman ikäluokan kaksinpelin SM-kilpailut  

• Urheilija voidaan valita joukkueeseen suoraan perustuen hänen menestykseensä 

oman ikäluokan kaksinpelin SM-kilpailuissa 

• SM-kilpailuissa menestystä tarkastellaan noin 6 kuukautta taaksepäin. Huomioon 

otettavat SM-kilpailut on nimetty ikäluokittain tapahtumakohtaisissa ohjeissa 

4. Maajoukkuevalmentajien ja -henkilöstön näkemys 

Tämä tarkoittaa, että maajoukkuevalmentajat ja -henkilöstö arvioivat urheilijan tasoa 

kokonaisuutena, ottaen huomioon muun muassa seuraavia asioita: 

• urheilijan motivaatiota tavoitella huipputennispolkua 

• urheilijan aktiivisuutta osallistua maajoukkuetoiminnan tapahtumiin sekä näyttöjä niissä 

• vertailtavien pelaajien keskinäisiä otteluita 6 kuukautta taaksepäin 

• muuta kaksinpelissä 6 kuukauden sisällä osoitettua kilpailumenestystä ja rankingiä 
kansainvälisesti sekä kansallisesti 

• nelinpelissä osoitettua kilpailumenestystä kansainvälisesti ja oman ikäluokan SM-
kilpailuissa 

• henkilökohtaisen valmentajan näkemys urheilijasta ja kehityssuunnitelma 

• urheilijan käytös ja sitoutuminen maajoukkuetoiminnan arvoihin 
maajoukkuetapahtumissa, kilpailuissa ja harjoituksissa 

5. Karsintakilpailut 

• Urheilija voidaan valita joukkueeseen perustuen hänen menestykseensä nimetyssä 

karsintakilpailussa 

• Nimetyt karsintakilpailut voivat olla kaksinpelin arvokilpailuja tai erikseen järjestettäviä 

kutsukilpailuja. Karsintakilpailut ilmoitetaan maajoukkuetoiminnan vuosikalenterissa ja 

tässä tiedostossa otsikon tapahtumakohtaiset ohjeet alla. 

• Karsintakilpailuissa joukkueeseen valittavien urheilijoiden valintaperusteena käytetään 

kyseisen kilpailun tuloksia. Kilpailukutsussa ilmoitetaan sijoitukset, joilta urheilijat 

valitaan suoraan joukkueeseen tai varasijalle  

• Jos karsintakilpailut pelataan kutsukilpailuna, valittavien urheilijoiden valinnat 

perustuvat kokonaisharkintaan ja vastaaviin perustein kuin suorat pelaajavalinnat 

arvokilpailuihin 
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Tapahtumakohtaiset ohjeet  

Suomen nuorten maajoukkueet osallistuvat vuonna 2023 alla lueteltuihin nuorten kansainvälisiin 

arvokilpailuihin. Otsikoiden alla on kuvattu tapahtumakohtaiset ohjeet kilpailuiden sekä niihin liittyvien 

valintojen ajankohdista. 

Alle 12-vuotiaiden Winter Cup 

Alle 12-vuotiaiden Winter Cup karsintaturnaukset pelataan 27.-29.1.2023, josta jokaisen turnauksen kaksi 

parasta joukkuetta etenevät 10.-12.2.2023 pelattavaan lopputurnaukseen. Tyttöjen ja poikien joukkueisiin 

valitaan kolme urheilijaa ja varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta 

pelaajasta joutuu jättämään matkan väliin. Lisätietoa Winter Cup:sta.  

Suorat pelaajavalinnat joukkueeseen ilmoitetaan to 24.11.2023 mennessä maajoukkuetoiminnan 

kotisivuilla. Jos joukkueeseen valittuja urheilijoita on vähemmän kuin kolme, järjestetään karsintakilpailu 

jäljellä olevista paikoista joukkueeseen. Karsintakilpailu on 7.-9.1.2023 pelattava 12-vuotiaiden 1. Fazer JGP. 

Huom! Winter Cup -turnaukseen voidaan Tennis Europen sääntöjen mukaisesti valita vain pelaajia, jotka 

ovat täyttäneet 27.1.2023 mennessä 10-vuotta. 

SM-kilpailut, joiden tulokset huomioidaan pelaajavalintoja arvioitaessa: 

• 2. Fazer JGP / SM 12v. 14.4.-18.4.2022 

• 5. Fazer JGP / SM 12v. 19.-22.8.2022 

 

Alle 14-vuotiaiden Winter Cup 

Alle 14-vuotiaiden Winter Cup karsintaturnaukset pelataan 3.-5.2.2023, josta jokaisen turnauksen kaksi 

parasta joukkuetta etenevät 16.-18.2.2023 pelattaviin finaaleihin. Tyttöjen ja poikien joukkueisiin valitaan 

kolme urheilijaa ja varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta pelaajasta joutuu 

jättämään matkan väliin. Lisätietoa Winter Cup:sta.  

Suorat pelaajavalinnat julkaistaan 24.11.2023 mennessä. Jos joukkueeseen valittuja urheilijoita on 

vähemmän kuin kolme, järjestetään karsintakilpailu jäljellä olevista paikoista joukkueeseen. Karsintakilpailu 

pelataan kutsuturnauksena ja se järjestetään Talin Tenniskeskuksella 19.-20.12.2022. Kutsut 

karsintakilpailuun valituille urheilijoille toimitetaan 24.11.2023 mennessä. Valinnat julkaistaan 

maajoukkuetoiminnan kotisivuilla. 

SM-kilpailut, joiden tulokset huomioidaan pelaajavalintoja arvioitaessa: 

• 2. Fazer JGP / SM 14v. 15.4.-18.4.2022 

• 5. Fazer JGP / SM 14v. 12.-15.8.2022 

 

Alle 16-vuotiaiden Winter Cup 

Alle 16-vuotiaiden Winter Cup karsintaturnaukset pelataan 3-5.2.2023, josta jokaisen turnauksen kaksi 

parasta joukkuetta etenevät 17.-19.2.2023 pelattaviin finaaleihin. Tyttöjen ja poikien joukkueisiin valitaan 

kolme urheilijaa ja varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta pelaajasta joutuu 

jättämään matkan väliin. Lisätietoa Winter Cup:sta.  
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Suorat pelaajavalinnat julkaistaan 24.11.2023 mennessä. Jos joukkueeseen valittuja urheilijoita on 

vähemmän kuin kolme, järjestetään karsintakilpailu jäljellä olevista paikoista joukkueeseen. Karsintakilpailu 

pelataan kutsuturnauksena ja se järjestetään Talin Tenniskeskuksella 19.-20.12.2022 Kutsut 

karsintakilpailuun valituille urheilijoille toimitetaan 24.11.2023 mennessä. Valinnat julkaistaan 

maajoukkuetoiminnan kotisivuilla. 

SM-kilpailut, joiden tulokset huomioidaan pelaajavalintoja arvioitaessa: 

• 2. Fazer JGP / SM 16v. 15.4.-18.4.2022 

• 5. Fazer JGP / SM 14v. 19.-22.8.2022 

 

Alle 12-vuotiaiden Summer Cup 

Alle 12-vuotiaiden Summer Cup karsintaturnaukset pelataan 27.-30.7.2023, josta jokaisen turnauksen kaksi 

parasta joukkuetta etenevät 10.-13.8.2023 pelattaviin lopputurnauksiin. Tyttöjen ja poikien joukkueisiin 

valitaan kolme urheilijaa ja varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta 

pelaajasta joutuu jättämään matkan väliin. Lisätietoa Winter Cup:sta.  

Suorat pelaajavalinnat julkaistaan 24.5.2023 mennessä. Jos joukkueeseen valittuja urheilijoita on 

vähemmän kuin kolme, järjestetään karsintakilpailu jäljellä olevista paikoista joukkueeseen. Karsintakilpailu 

on 12.6. alkavalla viikolla pelattava 12-vuotiaiden 3. Fazer JGP. 

Huom! Summer Cup -turnaukseen voidaan Tennis Europen sääntöjen mukaisesti valita vain pelaajia, jotka 

ovat täyttäneet 27.7.2023 mennessä 10-vuotta. 

SM-kilpailut, joiden tulokset huomioidaan pelaajavalintoja arvioitaessa: 

• 2. Fazer JGP / SM 12v. 6.4.-10.4.2023 

 

Alle 14-vuotiaiden Summer Cup 

Alle 14-vuotiaiden Summer Cup karsintaturnaukset 2.-4.7.2023, josta jokaisen turnauksen kaksi parasta 

joukkuetta etenevät 7.-9.7.2023 pelattaviin finaaleihin. Tyttöjen ja poikien joukkueisiin valitaan kolme 

urheilijaa ja varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta pelaajasta joutuu 

jättämään matkan väliin. Lisätietoa Winter Cup:sta.  

Suorat pelaajavalinnat julkaistaan 20.4.2023 mennessä. Jos joukkueeseen valittuja urheilijoita on 

vähemmän kuin kolme, järjestetään karsintakilpailu jäljellä olevista paikoista joukkueeseen. Karsintakilpailu 

on 20.-22.5. pelattava 14-vuotiaiden Fazer JGP. 

SM-kilpailut, joiden tulokset huomioidaan pelaajavalintoja arvioitaessa: 

• 2. Fazer JGP / SM 14v. 6.4.-10.4.2023 

 

Alle 14-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut 

Alle 14-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut pelataan 24.-30.7.2023. Kilpailuun valitaan kaksi poikaa ja 

tyttöä sekä yhdet varapelaajat. Kaksinpelin lisäksi kilpailussa pelataan myös nelinpeli, johon valitut pelaajat 

osallistuvat parina. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku pelaajista joutuu jättämään matkan 

väliin. 
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Suorat pelaajavalinnat julkaistaan 31.5.2023 mennessä. Jos joukkueeseen valittuja urheilijoita on 

vähemmän kuin kolme, järjestetään karsintakilpailu jäljellä olevista paikoista joukkueeseen. Karsintakilpailu 

on 12.6. alkavalla viikolla pelattava 14-vuotiaiden 3. Fazer JGP. 

Huom! Tennis Europen ja ITF:n sääntöjen mukaisesti 14-vuotiaiden EM-kilpailuihin voidaan valita vain 

vuonna 2009 ja 2010 syntyneitä pelaajia. 

SM-kilpailut, joiden tulokset huomioidaan pelaajavalintoja arvioitaessa: 

• 2. Fazer JGP / SM 14v. 6.4.-10.4.2023 

 

Alle 16-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut 

Alle 16-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut pelataan 24.-30.7.2023. Kilpailuun valitaan kaksi poikaa ja 

tyttöä sekä yhdet varapelaajat. Kaksinpelin lisäksi kilpailussa pelataan myös nelinpeli, johon valitut pelaajat 

osallistuvat parina. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku pelaajista joutuu jättämään matkan 

väliin. 

Suorat pelaajavalinnat julkaistaan 31.5.2023 mennessä. Jos joukkueeseen valittuja urheilijoita on 

vähemmän kuin kolme, järjestetään karsintakilpailu jäljellä olevista paikoista joukkueeseen. Karsintakilpailu 

on 12.6. alkavalla viikolla pelattava 16-vuotiaiden 3. Fazer JGP. 

Huom! EM-kilpailuiden sääntöjen mukaisesti 16-vuotiaiden EM-kilpailuihin voidaan valita vain vuonna 2007 

ja 2008 syntyneitä pelaajia. 

SM-kilpailut, joiden tulokset huomioidaan pelaajavalintoja arvioitaessa: 

• 2. Fazer JGP / SM 16v. 6.4.-10.4.2023 

 

Alle 18-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut 

Alle 18-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut pelataan 17.-23.7.2023. Kilpailuun valitaan kaksi poikaa ja 

tyttöä sekä yhdet varapelaajat. Kaksinpelin lisäksi kilpailussa pelataan myös nelinpeli, johon valitut pelaajat 

osallistuvat parina. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku pelaajista joutuu jättämään matkan 

väliin. 

Suorat pelaajavalinnat julkaistaan 31.5.2023 mennessä. Jos joukkueeseen valittuja urheilijoita on 

vähemmän kuin kolme, järjestetään karsintakilpailu jäljellä olevista paikoista joukkueeseen. Karsintakilpailu 

on 19.-21.6. pelattava 18-vuotiaiden SM-kilpailu.  

Huom! EM-kilpailuiden sääntöjen mukaisesti 18-vuotiaiden EM-kilpailuihin voidaan valita vain vuonna 2005 

ja 2006 syntyneitä pelaajia. 

SM-kilpailut, joiden tulokset huomioidaan pelaajavalintoja arvioitaessa: 

• SM 18v. 26.-29.1.2023 

 

Alle 13-vuotiaiden Pohjoismaiden mestaruuskilpailut sekä mahdolliset muut ystävyysottelut 

PM-kilpailuiden ja mahdollisten muiden ystävyysotteluiden osalta kriteeristöä julkaistaan sitä mukaan, kun 

tapahtumien aikataulut ovat tiedossa. Pohjana valinnoissa käytetään yleisiä arvokilpailuiden 



valintakriteerejä. Mahdolliset karsintakilpailut pyritään aikatauluttamaan kartoitus- ja maajoukkueleirien 

yhteyteen.  

 

Arvot, pelisäännöt ja osallistumismaksut 

Arvokilpailuiden ja kansainvälisten kilpailumatkojen pelisäännöt sekä osallistumismaksut löytyvät ohjeita 
maajoukkuetoimintaan liittyen -otsikon alta, liitteestä kilpailumatkojen arvot, pelisäännöt ja hinnasto. 
Maajoukkuetoiminnan arvot on esitelty saman nimisen otsikon alla. 


