
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILPAILUTOIMINNAN KÄSIKIRJA - 
PERUSPERIAATTEET 1.1.2023 ALKAEN 

  



 

2 
   

 

Sisällysluettelo 
 

1. TAVOITE ...................................................................................................................................................... 3 

2. TIIVISTELMÄ KILPAILUJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSESTA ............................................................................. 3 

3. KILPAILUJÄRJESTELMÄ .............................................................................................................................. 4 

4. KILPAILUTASOT – VIRALLISET KILPAILUT, SEURAKILPAILUT JA HALLISARJAT .............................................. 5 

5. JOUKKUEMUOTOISET KILPAILUT JA SARJATENNIS ...................................................................................... 7 

6. KILPAILUKALENTERI JA KILPAILUHAKU ....................................................................................................... 8 

7. TASOLASKENTA .......................................................................................................................................... 8 

8. LUOKKAPISTELASKENTA ............................................................................................................................. 9 

9. LIITTYMIS- JA REKISTERÖITYMISPROSESSIT .............................................................................................. 10 

 

 

 

  



 

3 
   

1. TAVOITE 
 

Kilpailutoiminnan strategian yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on pelaajamäärän kasvattaminen. Sen ohella  on 
tärkeää varmistaa toimiva polku aloittelevasta kilpapelaajasta aina kansainväliselle huipulle asti. Nykyinen 
kilpailujärjestelmä koetaan Tennisliitossa pääosin toimivaksi, joten tarkoituksena ei ole ollut tehdä isoa 
kokonaisuudistusta vaan laajentaa ja kehittää nykyistä järjestelmää. 

Tavoitteet: 

• Yli 8000 kilpapelaajaa (vuonna 2022 reilut 4000 lisenssipelaajaa) 
• 40 % kilpailuista uudenlaisia, moderneja, peliformaatteja 
• Yli 150 seurakilpailua per vuosi Ässässä 
• Kansainvälisten kilpailuiden määrä kasvaa 

 

2. TIIVISTELMÄ KILPAILUJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSESTA 
 

Uudistettu kilpailujärjestelmä astuu voimaan 1.1.2023. 

Alla uuden kilpailujärjestelmän kuvaus tiivistettynä. Keskeisimmät muutokset: 
 
Harrastekilpailut (seurakilpailut ja hallisarjat) nivotaan osaksi kilpailujärjestelmää 
-> Seurakilpailujen ja hallisarjojen ylläpito Ässässä mahdollista (seuralle ei kuluja) 
-> Pelaaja tulee osaksi kilpapolkua jo varhaisessa vaiheessa ja ohjautuu kilpapolulla eteenpäin 
-> Järjestävien seurojen on mahdollista hyväksyä hallisarjoihin mukaan myös ei-jäseniä (=rekisteröitynyt pelaaja) 

Tasolaskenta laajenee harrastekilpailuihin 
-> Tasopisteitä hallisarjoista ja seurakilpailuista 
-> Antaa pelaajalle kuvan pelitasosta, ohjaa pelaajat oikean tasoisiin ja tasaisiin kilpailuihin 
-> Innostaa pelaajia 
-> Motivoi seuroja järjestämään harrastekilpailuja ja pelaajia osallistumaan niihin 

Luokkapistelaskenta 
-> Kalenterivuosittain pelaajat kerryttävät luokkakohtaisia pisteitä - jokainen pelaaja on automaattisesti mukana 
”VUOSIKISASSA” osallistuessaan virallisiin kilpailuihin  

• Pisteitä kertyy voitoista samaan tapaan kuin ATP/WTA -kilpailuista 

• Nykyiset viralliset kilpailut (huippu- ja kilpatennis) jaetaan arvoltaan kolmeen tasoon ja näistä 
kierroksiin perustuvista pisteistä muodostuu pelaajan luokkapisteet (esim. kilpailun voittaja saa 100 
pistettä jne.). Laskennassa huomioidaan kilpailun kovuuskerroin. 

• Eniten pisteitä vuoden aikana keränneet palkitaan Tennisliiton toimesta à kannustetaan pelaamaan 
enemmän ja oikeantasoisia pelejä 

• Nykyiset sarjapisteet sulautetaan osaksi laajempaa luokkapistelaskentaa. 

• Ikäluokat (juniorit) sekä tasoluokat (A-E) 
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3. KILPAILUJÄRJESTELMÄ  
 

 
Kilpailujärjestelmän kilpailut jakautuvat kolmeen eri tasoon: harrastetennikseen, kilpatennikseen ja 
huipputennikseen. Harrastetennis luo matalankynnyksen toimintaa kaikenikäisille tenniksen harrastajille omassa 
seurassa tai lähialueella. Seuraavan tason muodostaa kilpatennis, joka on jo valtakunnallista kilpailutoimintaa. Siinä 
pelaajat kerryttävät tasopisteiden lisäksi itselleen luokkapisteitä niin ikäluokissa kuin tasoluokissa. Kilpatenniksen 
ylimmän tason huipputenniksen kanssa muodostavat SM-kilpailut ja 1-tason kilpasarjat (Finnish Tour, Finnish Junior 
Tennis Tour, JGP ja Luokkamestaruussarja). 
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4. KILPAILUTASOT – VIRALLISET KILPAILUT, SEURAKILPAILUT JA 
HALLISARJAT 

 

Kilpailunjärjestäjänä (virallinen- tai seurakilpailu sekä hallisarja) voi toimia STL:n jäsenseura, STL tai useampi edellä 
mainituista yhdessä.  
Seurakilpailun ja hallisarjan järjestäjänä voi lisäksi toimia Tennisliiton yhteisöjäsen.   

 

 

Virallisiin kilpailuihin osallistuminen edellyttää kilpailulisenssiä ja seurakilpailuihin/hallisarjoihin osallistuminen 
harrastelisenssiä. Seurojen jäsenet saavat jäsenetuna ilmaisen harrastelisenssin. Tämä edellyttää, että seura käyttää 
jäsenrekisterinä Tennisclubia. Rekisteröityneet pelaajat (=ei-jäsenet) voivat osallistua hallisarjoihin lunastettuaan 
itselleen harrastelisenssin.   

 
a. VIRALLISET KILPAILUT (huipputennis ja kilpatennis) 

Huipputenniskilpailuihin kuuluvat Finnish Tour osakilpailut. Kilpatennikseen sisältyvät Finnish Junior Tennis Tour, 
JGP, tasoihin (A-E) ja ikään rajatut kansalliset kilpailut. 

Luokat: 
Tasoluettelon tasot 52-1 jaetaan Suomessa luokkiin A-E. Alin taso on 1. Pelaaja saa sen automaattisesti aloittaessaan 
kilpailemisen. Pelaajamäärien kasvaessa on valmius lisätä uutena tasoluokkana F. 
Kilpailuissa on mahdollista järjestää tasoon perustuvia luokkia, esim. luokat A-E. Tasoluokkia on mahdollista tämän 
lisäksi rajata tason lisäksi tietyn ikäisille, esim. N30C, jolloin mukaan pääsevät 30-vuotta ja vanhemmat, korkeintaan 
C-luokan naispelaajat. 
Lisäksi on mahdollista järjestää junioreiden ja senioreiden ikäluokkia, esim. T11 tai M50. Juniori-ikäluokissa (alle 21v) 
luokkaan voivat osallistua sinä vuonna ikärajan täyttävät pelaajat ja nuoremmat. Senioriluokissa (30v ja sitä 
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Kilpailulisenssi
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vanhemmat) luokkaan voivat osallistua sinä vuonna ikärajan täyttävät ja sitä vanhemmat. 
Junioreiden ja senioreiden ikäluokkia on lisäksi mahdollista rajata tasoon, esim P15D, jolloin mukaan pääsevät 
kilpailuvuonna 15 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat korkeintaan D-luokan pelaajat.  
 
Kansallisten kilpailuiden osalta suositellaan järjestämään aikaan rajattuja kilpailuja (esim. päiväkilpailut), sekä 
käyttämään formaatteja, joissa pelaajalle taataan useampi ottelu (esim. lyhennettyjä otteluita). Suomalaisen 
kilpailutoiminnan vahvuuksina voidaan pitää sitä, että eri ikäisten ja eri sukupuolisten on mahdollista pelata samoissa 
luokissa. Myös modernien kilpailuformaattien monipuolisuus ja jalkauttaminen on edennyt hyvin käytännön tasolle. 

Kilpailujen järjestämisoikeus: 
Kilpailunjärjestäjänä voi toimia STL:n jäsenseura, STL tai useampi edellä mainituista yhdessä.  
Kilpailunjohtajalla tulee olla voimassa oleva auktorisointi. Tämä edellyttää, että kilpailunjohtajalla on käytynä 
viimeisin kilpailunjohtajakoulutus viiden vuoden sisään. Arvokilpailuihin edellytetään 2-tason pätevyyttä. 

Osallistumisoikeus: 
Virallisiin kilpailuihin edellytetään pelaajalta jäsenyyttä Suomen Tennisliiton alaisessa jäsenseurassa ja 
kilpailulisenssiä.  
Senioreiden sarjatennikseen edellytetään lisäksi Senioritenniksen jäsenmaksua. 

Edustusseura: 
Edustuskelpoisuuden edellytyksenä on, että pelaaja on jäsen varsinaisessa edustusseurassaan ja että ko seura on 
Suomen Tennisliiton jäsen. Pelaaja voi olla jäsenenä yhdessä tai useammassa STL:n jäsenseurassa, mutta hän voi 
samanaikaisesti edustaa vain yhtä seuraa (poikkeuksena yhden kauden sarjatennisedustus ja senioreiden 
sarjatennis).  

Varsinaisen edustusseuran jäsenyys tarkistetaan Tennisclubin rekisterin kautta. Mikäli pelaajalla ei ole voimassa 
olevaa jäsenyyttä missään Suomen Tennisliiton alaisessa seurassa, pelaajan varsinainen edustusseura pyyhkiytyy 
pois ja hän muuttuu rekisteröityneeksi pelaajaksi. Osallistumisoikeus virallisiin kilpailuihin palautuu uuden 
jäsenyyden alkaessa. 
 
Säännöt: 
Suomen Tennisliiton kilpailumääräykset ja kurinpitomääräykset luovat sääntöpohjan kilpailutoiminnalle. Yleiset 
määräykset koskevat kaikkia kansallisia, virallisia kilpailuja. Arvokilpailuille, kilpailusarjoille ja sarjatennikselle on tehty 
tämän lisäksi vielä täydentäviä määräyksiä. 

Tasolaskenta: 
Kilpailut kerryttävät tasopisteitä ja laskentakaava löytyy kilpailumääräyksistä. 
Tasojen perusteella julkaistaan kolme kertaa vuodessa tasoluettelo, joka määrittelee osallistumisoikeuden luokkiin, 
sijoittamisen ja sarjatenniksen pelaajajärjestyksen. Tasoluettelot julkaistaan tammikuussa, toukokuussa ja 
syyskuussa. 

Luokkapistelaskenta: 
Viralliset kilpailut kerryttävät luokkapisteitä junioreiden ikäluokkien ja tasoluokkien osalta.  
 
            b. SEURAKILPAILUT JA HALLISARJAT (harrastetennis) 

Seurakilpailuja ovat: 
- U10 luokissa (mini, midi, green) lähiseuroja kokoavat matalan kynnyksen kilpailutapahtumat 
- 11-vuotiaiden ja vanhempien junioriluokat sekä tasoluokat seuraavasti: 
* seuran sisäinen harrastekilpailu 
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* ystävyysottelu kahden seuran välillä 
* seuran sisäinen mestaruuskilpailu 
 
Ässässä ylläpidettävä hallisarja on seuran tai yhteisöjäsenen järjestämä useamman kuukauden – yleensä sisä- tai 
ulkokauden mittainen – kilpailumuoto, jossa pelataan joko 2-pelejä tai 4-pelejä. Yleisenä peliformaattina voidaan 
pitää sitä, että tietyn ajan sisällä lohkon pelaajat pelaavat vastakkain ja ajan umpeuduttua pelaajat siirtyvät 
menestyksen mukaan joko ylempään tai alempaan lohkoon, jossa ottelut jatkuvat. 

Kilpailujen järjestämisoikeus: 
Seurakilpailun ja hallisarjan järjestäjänä voi toimia Tennisliiton alainen jäsenseura, STL tai Tennisliiton yhteisöjäsen.   

Osallistumisoikeus: 
Järjestävä taho voi määritellä yllä olevien kriteerien mukaisesti saako kilpailuun osallistua vain yhden seuran jäsenet 
tai useamman seuran jäsenet. Hallisarjoihin voidaan lisäksi ottaa mukaan myös rekisteröityneitä pelaajia (=ei 
minkään seuran jäseniä). Pelaajalla tulee olla harrastelisenssi, jonka Tennisliiton alaisen jäsenseuran jäsen saa 
automaattisesti jäsenetuna, mikäli jäsenrekisteriä ylläpidetään TennisClubissa. Muuten sen voi ostaa Ässästä. 

Säännöt: 
Seurakilpailuja ei sido kilpailumääräykset. Järjestävän tahon on tärkeää antaa kilpailukutsussa kaikki tarvittava tieto 
kilpailuun liittyen pelaajille. Tennisliitto tarjoaa seurakilpailuille sähköisen ylläpitoalustan ja tasopisteet. 

Kilpailuhaku: 
Seurakilpailuja voi perustaa milloin vain. 
Kilpailu saadaan perustettua ja julkaistua Ässään heti Planner-ohjelmaa käyttäen. Mikäli halutaan rajata 
osallistumisoikeutta vain tiettyihin seuroihin, tulee kilpailu perustaa Ässän kilpailuhaun kautta. 
Hallisarjan perustamisesta tai alueellisesta joukkuekilpailusta tulee olla yhteydessä Tennisliittoon. 

Tasolaskenta: 
Ässässä olevat seurakilpailut ja hallisarjat kerryttävät tasopisteitä seuraavasti: 
- Hallisarjoista kaikista otteluista 
- Seuranmestaruuskilpailuista kaikista otteluista 
- Seurakilpailuista kaikista otteluista 
- Tasopisteitä ei kerry 9-vuotiaiden ja sitä nuorempien luokista, mukaan lukien mini- ja miditennis  

 

5. JOUKKUEMUOTOISET KILPAILUT JA SARJATENNIS 
 

Sarjatennis on Suomessa merkittävä kilpailumuoto. Suomessa pelataan yleistä sarjatennistä Tennisliigasta alkaen 
useilla eri divisioonatasoilla sisä- sekä ulkokaudella, Senioritennis ry:n hallinnoimaa senioreiden sarjatennistä 
sisäkaudella sekä keskitettynä viikonloppuna Junioreiden SM-liigacupia ulkokaudella.  

Seurojen järjestämät joukkuemuotoiset kilpailut ovat aina hallisarjoja. Ne nähdään harrastetason toimintana, jonka 
kautta pelaajia pyritään ohjaamaan mukaan muuhun kilpailutoimintaan. Tennisliiton ja Senioritenniksen 
hallinnoimat sarjatennikset ovat virallista kilpailutoimintaa. Niiden ylimmillä sarjatasoilla pelataan SM-mitaleista. 

Joukkuemuotoiset hallisarjat: 
- Järjestäminen edellyttää aina kilpailun perustamisesta ja pelisäännöistä sopimista Tennisliiton kanssa. 
Joukkuemuotoisen hallisarjan perustaminen edellyttää teknisesti Tennisliitolta toimia. 
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- Ovat aina useamman kuukauden kestäviä kilpailuja. 
- Ylläpidetään Ässässä  
- Järjestävänä tahona Tennisliiton alainen jäsenseura, STL tai yhteisöjäsen. 
- Kilpailunjärjestäjä voi rajata osallistumisen vain oman seuran pelaajiin, useamman seuran pelaajiin tai ottaa 
mukaan myös ei-jäseniä (=rekisteröitynyt pelaaja) 
- Tulee olla alueellisesti rajattuja, ei valtakunnallisia. 
- Otteluiden tulee olla lyhennettyjä. 
- Edellyttää järjestävältä taholta joukkuemaksun maksamista/joukkue Tennisliitolle. 
- Kerryttävät tasopisteitä 1.1.2023 alkaen. 

 

6. KILPAILUKALENTERI JA KILPAILUHAKU 
 

Kilpailukalenterin pohjan muodostavat kahdelle vuodelle kerrallaan määritellyt arvokilpailujen ja kilpailusarjojen 
ajankohdat. Tässä tavoitellaan pelaajakohderyhmien mukaisesti toimivaa kalenteria ja ajankohtia, jolloin seuroille on 
mahdollista kilpailuja järjestää. Samalle viikolle saattaa sijoittua pelaajalle useampi sopiva kilpailu tapahtumien 
runsaasta tarjonnasta johtuen. Arvokilpailuissa ja kilpailusarjoissa on vastaavat luokat sekä naisille että miehille. 
Seuraavassa vaiheessa kilpailukalenteri täydentyy kansallisilla, virallisilla, kilpailuilla, joiden ajankohtien ja luokkien 
valinta tehdään pitkälti seurojen omien toiveiden ja intressien mukaan. Rajoitteina toimivat arvokilpailuiden ja 
kilpailusarjojen myötä tulevat luokkarajoitukset. Lisäksi huomioidaan alueellisia päällekkäisyyksiä. Erityisesti A- ja B-
luokkia ei voida järjestää lähekkäin.  
Seurakilpailuja voidaan sähköiseen kilpailujärjestelmään (=kilpailukalenteriin) perustaa tämän jälkeen joustavasti 
seuran tarpeiden mukaan. 

Arvokilpailut ja kilpailusarjat myönnetään kaksivuotisina sopimuksina.  
Arvokilpailut annetaan haettavaksi parillisina vuosina, touko-kesäkuussa. 
Kansalliset kilpailut haetaan 5.-15.10. Tämän jälkeen kilpailuja täydennetään myöntämällä niitä parillisten kuukausien 
ensimmäinen arkipäivä. Kilpailuhaku on auki koko ajan. 
Seurakilpailuja voi täydentää kilpailukalenteriin vapaasti milloin vain. 

 

7. TASOLASKENTA  

Tasolaskennan perusteet on kerrottu kilpailumääräyksissä. Tiivistetysti sanoen pelaajalle lasketaan otteluista pisteitä 
(huomioiden pelaajan oma taso ja vastustajan taso), ja iästä riippuen näistä pisteistä vuoden tai kahden vuoden 
aikajänteeltä keskiarvo, jonka perusteella hänet asetetaan tasoluetteloon paremmuusjärjestykseen kolme kertaa 
vuodessa. Pelaajat jaetaan tasoihin ja sen myötä eri luokkiin. Tasoluettelot julkaistaan 2-peliin ja 4-peliin. 

Laskenta huomioi Ässässä olevat kansalliset ottelutulokset (viralliset - ja seurakilpailut sekä hallisarjat) sekä 
Suomessa pelattavien kansainvälisten kilpailujen 2-peliluokkien pääsarjojen tulokset (Tennis Europe). Pois luetaan 
mini- ja miditennisluokat, 9v ja sitä nuoremmat.  

Tasoluettelo määrittää kilpailuluokkiin osallistumisoikeuden, sijoittamisen ja sarjatenniksen pelaajajärjestyksen. 
Käytöstä poistuu vanha rankinglista.  
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8. LUOKKAPISTELASKENTA 
 

Virallisiin, kansallisiin kilpailuihin, luodaan lisää mielenkiintoa pelaajille laajentamalla nykyisiä 
luokkapistelaskentamalleja (= Finnish Tour, Finnish Junior Tennis Tour, JGP, Luokkamestaruus, 9v Miditour). 
Virallisista kilpailuista jaetaan 1.1.2023 alkaen kilpailujen tason, vahvuuskertoimen ja pelaajien voittamien kierrosten 
mukaisesti luokkapisteitä alla olevissa luokissa.  

Junioreiden ikäluokkien luokkapistelaskennat: 

Mini- ja miditennis 
* Seurojen sisäiset pelitapahtumat (10p) 
** Alueelliset mini- ja miditennis tapahtumat / Orange Bowl (20p) 
*** 9v Miditour ja Koululaisten mestaruuskilpailut (30p) 
-> Kerätyillä pisteillä pystytään seuraamaan pelaajien kilpailuaktiivisuutta ja saadaan osallistumisoikeus Mastersiin. 
 
10v, 12v, 14v, 16v 
1-tason kertoimet SM-kilpailut 
2-tason kertoimet JGP-kilpailut (muut kuin SM) 
3-tason kertoimet kansallisista ikäluokkakilpailuista  
-> Kerätyillä pisteillä 8 eniten kerännyttä pelaajaa/ikäluokka kutsutaan Mastersiin 
21v 
1-tason kertoimet SM-kilpailut 
2-tason kertoimet 21v FJTT-kilpailut (muut kuin SM) 
3-tason kertoimet kansallisista kilpailuista 
-> Kolme eniten pisteitä kerännyttä/luokka palkitaan rahapalkinnoin. 
 

Tasoluokkien luokkapistelaskennat: 
A 
1-tason kertoimet SM-kilpailut 
2-tason kertoimet Finnish Tour (muut kuin SM) 
3-tason kertoimet kansallisista luokkakilpailuista 
-> Kolme eniten pisteitä kerännyttä/luokka palkitaan rahapalkinnoin. 
B, C, D, E 
1-tason kertoimet SM-kilpailut 
2-tason kertoimet Luokkamestaruuskilpailut (muut kuin SM) 
3-tason kertoimet kansallisista luokkakilpailuista  
-> Eniten pisteitä keränneet/luokka palkitaan 
 

Senioreiden ikäluokkien osalta luokkapistelaskennan käyttöönottoa arvioidaan vuodelle 2024. 

Laskentaan otetaan mukaan pelaajan 6 parasta kilpailua/kalenterivuosi/luokkapistelaskenta. 
Junioriluokkien 10, 12, 14 ja 16 luokkapistelaskennassa pisteet huomioidaan aina kalenterivuonna  31.10. asti, jotta 
pelaajat ehditään saada selville ja kutsuttua Mastersiin mukaan. 
 
Junioreiden ikäluokkien luokkapistelaskennassa pisteitä kerrytetään siihen sarjapistelaskentaan mihin luokkaan 
osallistuu. Esim. 12-vuotiaiden JGP-kilpailusta ja kansallisesta 11-vuotiaiden luokasta kertyy pisteitä 12v 
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luokkapistelaskentaan. Pelaaja voi siis kerryttää pisteitä useampaan eri ikäluokkalaskentaan. 
 
Tasoluokkiin osallistumalla pelaaja kerryttää itselleen pisteitä siihen luokkapistelaskentaan, johon hänen alkuvuoden 
tasonsa (=tammikuun tasoluettelo) hänet asettaa. Pelaajan ollessa tammikuun tasoluettelossa C-luokassa, kertyy 
hänelle koko vuoden ajan pisteitä kaikista eri osallistumistaan tasoluokista, joihin hänellä on osallistumisoikeus, C-
luokkapistelaskentaan. Korkeammista luokista kertyy suurempia pisteitä.  
 
Pisteiden suuruuteen vaikuttaa tasoluokissa lisäksi kovuuskerroin, jossa huomioidaan neljän parhaan sijoitetun 
pelaajan tasot. 
 
4-pelit ja sekanelinpelit ovat mukana luokkapistelaskennassa 50% 2-pelin pisteistä. 

Luokkapistelaskennan osalta on hyvä huomioida: 

➔ Ollakseen kärjessä, kannattaa pelata oman ikäluokan SM-kilpailut ja arvokilpailut. 
➔ Pisteet lähtevät nollasta aina kalenterivuoden alussa eli kannattaa olla aktiivinen heti vuoden alussa. 
➔ Aktiivisuus kilpailuosallistumisissa palkitaan. Kun kilpailuja enemmän kuin 6/luokkapistelaskenta, tippuu 

heikompia pisteitä pois laskennasta. 
➔ Pelaaja voi olla mukana useammassa eri luokkapistelaskennassa (useampi ikäluokkalaskenta ja yksi 

tasolaskenta) 
➔ Nykyiset kilpailusarjakohtaiset pisteet sulautetaan osaksi laajempaa luokkapistelaskentaa (JGP ja FJTT ovat 

osa ikäluokkalaskentaa, FT on osa A-luokan luokkapistelaskentaa ja Luokkamestaruussarja sulautuu osaksi 
tasoluokkapistelaskentaa. 

 

9. LIITTYMIS- JA REKISTERÖITYMISPROSESSIT 
 

Pelaajan rekisteröitymisprosessiin tuli muutoksia maaliskuussa 2022. Rekisteröitymisprosessin uudistuksen 
tarkoituksena on helpottaa pelaajien rekisteröitymistä kilpailujärjestelmä Tennisässään, pienentää kilpailemisen 
aloittamisen kynnystä, sekä lisätä Ässässä ylläpidettävien seurakilpailuiden määrää.  
Pelaajan liittymisprosessia on muokattu siten, että hän pystyy nopeilla ja helpoilla toimenpiteillä liittymään seuraan, 
rekisteröitymään Ässään (saa käyttäjätunnukset) ja sen jälkeen ostamaan kilpailulisenssin sekä ilmoittautumaan 
kilpailuihin.  
 
Uudistuksen keskeiset muutokset ovat: 

- Uusien jäsenten tiedot siirtyvät automaattisesti Tennisclubista Tennisässään siinä vaiheessa, kun pelaaja on 
merkitty seuran jäseneksi.  

- Kaikille seuroille avataan käyttöön pelaajan käyttöliittymä 
o pelaajan käyttöliittymä on tarpeellinen kaikille seuroille, sillä jatkossa esimerkiksi seurasiirrot 

tehdään Tennisclubin kautta 
- Jäsenhakemukset suositellaan kerättävän Tennisclubin kautta. Käytännössä pelaaja tekee 

jäsenhakemuksen rekisteröitymällä Tennisclubin käyttäjäksi ja valitsemalla haluamansa seuran 
seuralistalta. Pelaaja saa samassa yhteydessä luotua itselleen Tennisclubin käyttäjätunnukset. Hakemuksen 
hyväksymisen jälkeen pelaaja saa seuran tarjoamat Tennisclubin sisällöt käyttöönsä, sähköpostiin ohjeet 
Ässään rekisteröitymisestä sekä kilpailemisen aloittamisesta. 

 

 


