
WINTER CUP 2023 PELAAJAVALINNAT 

 
 

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

Valinnat perustuvat arvokilpailuiden valintakriteereihin vuodelle 2023. Valintakriteerit löytyvät 

maajoukkuetoiminnan kotisivuilta. Lisätietoa Winter Cup -turnauksesta löytyy täältä. 

 

Tytöt 12v.  

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

etenevät 10.-12.2.2023 pelattavaan finaaliturnaukseen. Joukkueessa on kolme pelaajaa ja kapteeni. 

Suomen joukkueeseen on valittu suoraan yksi pelaaja: 

- Lily Hagelberg (HVS) 

Muut kaksi pelaajaa sekä varapelaaja nimetään karsintakilpailun tulosten perusteella. Karsintakilpailun 

voittaja sekä finalisti valitaan Winter Cup -joukkueeseen ja kolmanneksi sijoittunut varapelaajaksi. 

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

Karsintakilpailu on 7.-9.1.2023 pelattava 1. Fazer JGP 12v.  

 

Pojat 12v. 

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

etenevät 10.-12.2.2023 pelattavaan finaaliturnaukseen. Joukkueessa on kolme pelaajaa ja kapteeni. 

Suomen joukkueeseen on valittu suoraan kaksi pelaaja: 

- Johannes Kanerva (HVS), Mikael Lehtinen (HVS) 

Kolmas pelaaja sekä varapelaaja nimetään karsintakilpailun tulosten perusteella. Karsintakilpailun voittaja 

valitaan Winter Cup -joukkueeseen ja finalisti varapelaajaksi. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos 

joku kolmesta pelaajasta joutuu jättämään matkan väliin. 

Valintakilpailu on 7.-9.1.2023 pelattava 1. Fazer JGP 12v. 

 

https://www.tennis.fi/valmennus/porsche-junior-team-finland/nuorten-maajoukkuetoiminta/
https://www.tenniseurope.org/page/16371/Tennis-Europe-Winter-Cups-by-HEAD
https://www.tennisassa.fi/tournament/75883618-5F7F-42C0-A2CE-B041B9D43544
https://www.tennisassa.fi/tournament/75883618-5F7F-42C0-A2CE-B041B9D43544


Tytöt 14v. 

Alle 14-vuotiaiden Winter Cup pelataan 3-5.2.2023, josta jokaisen turnauksen kaksi parasta joukkuetta 

etenevät 16.-18.2.2023 pelattaviin finaaleihin. Joukkueessa on kolme pelaajaa ja kapteeni. 

Suomen joukkueeseen on valittu suoraan kaksi pelaajaa: 

- Linda Rimpi (HVS), Milla Kotamäki (TATS) 

Kolmas pelaaja sekä varapelaaja nimetään karsintaturnauksen tulosten perusteella. Varapelaaja kutsutaan 

kilpailumatkalle, jos joku kolmesta pelaajasta joutuu jättämään matkan väliin. 

Karsintakilpailuun valitut pelaajat: 

- Amanda Nicol (V-P), Annina Kanerva (HVS), Stella Sirenius (HVS), Viivi Virtanen (ÅLK), Wilhelmina 

Vainikka (Smash) 

Karsintakilpailu pelataan Talin Tenniskeskuksella 19.-20.12.2022.  

 

Pojat 14v. 

Alle 14-vuotiaiden Winter Cup pelataan 3-5.2.2023, josta jokaisen turnauksen kaksi parasta joukkuetta 

etenevät 16.-18.2.2023 pelattaviin finaaleihin. Joukkueessa on kolme pelaajaa ja kapteeni. 

Suomen joukkueeseen on valittu suoraan kolme pelaajaa: 

- Aatu Niemelä (Smash), Alex Tuomolin (HVS), Kaius Ketola (HVS) 

Karsintakilpailua ei järjestetä.  

 

Tytöt 16v. 

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

etenevät 17.-18.2.2023 pelattaviin finaaleihin. Joukkueessa on kolme pelaajaa ja kapteeni. 

Suomen joukkueeseen on valittu suoraan kaksi pelaajaa: 

- Iida Heinonen (HLK), Nuppu Palm (Smash) 

Kolmas pelaaja sekä varapelaaja nimetään karsintakilpailun tulosten perusteella. Varapelaaja kutsutaan 

kilpailumatkalle, jos joku kolmesta pelaajasta joutuu jättämään matkan väliin. 

Karsintakilpailuun valitut pelaajat: 

- Daria Bibanina (Smash-Kotka), Emilia Lehtinen (HVS), Ilona Haavisto (TATS) 

Karsintakilpailu pelataan Talin Tenniskeskuksella 19.-20.12.2022.  

 

 

 

 



Pojat 16v. 

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

etenevät 17.-18.2.2023 pelattaviin finaaleihin. Joukkueessa on kolme pelaajaa ja kapteeni. 

Suomen joukkueeseen on valittu suoraan kolme pelaajaa: 

- Felix Alopaeus, Linus Lagerbohm, Oskari Paldanius 

Lisäksi järjestetään karsintakilpailu varapelaajan paikasta, suoraan valittujen pelaajien epävarman 

loukkaantumistilanteen takia. Varapelaajien järjestys nimetään karsintakilpailun tulosten perusteella. 

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

Karsintakilpailuun valitut pelaajat: 

- Aku Salo (HVS), Lassi Vepsäläinen (SVS), Niklas Korsström (GT) 

Karsintakilpailu pelataan Talin Tenniskeskuksella 19.-20.12.2022.  

 

Lisätietoa:  

Roope Kailaheimo 

Huipputennis- ja tapahtumapäällikkö 

Suomen Tennisliitto 

 

Sähköpostiosoite: roope.kailaheimo(at)tennis.fi   

Puhelinnumero: 010 574 3955 

 

 

 


