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Tervehdys Suomen koko padelperheelle! 
Suomen Padelliitto toimittaa hallituksen kokousten jälkeen ”Padelliiton kuukausikirjeen”, joka julkaistaan 
liiton omissa viestintäkanavissa sekä lähetetään sähköpostitse jäsenseuroihin. Tiedotteeseen kootaan 
ajankohtaisia asioita liiton toimintaan liittyen. Seurojen toivotaan jakavan tiedote edelleen omille 
jäsenilleen. Tällä tavoin liiton toimintaa saadaan näkyvämmäksi näiltäkin osin.  
 

Tällä hetkellä Suomen Padelliittoon kuuluu 64 padelseuraa. Suomen Padelliiton jäsenseurat: 
https://padel.fi/suomenpadelliitto/#jasenseurat 
 

HALLITUS 2022 

Suomen Padelliiton hallitus kokoontui strategiapäivään tammikuun lopulla. Samalla pidettiin uuden 
hallituksen ensimmäinen hallituksen kokous. Strategiapäivässä suunniteltiin hallituksen ja liiton 
askelmerkkejä tulevalle vuodelle. Hallitus myös järjestäytyi toimikuntiin. Uudet toimikunnat ja niiden 
hallituksen edustajat alla. Tarkoitus on koota kuhunkin toimikuntaan 3-5 edustajaa myös hallituksen 
ulkopuolelta. Jos kiinnostusta löytyy, niin lähetäpä postia: office@padel.fi 
 

Hallinto- ja taloustoimikunta (Janne Jukarainen (PJ), Marja-Leena Vuorinen, Marjut 
Uusitorppa, Mika Virmalainen, Visa Korhonen)  

 
Kilpailutoimikunta (Markus Männistö (PJ), Anu Kentala, Ville Pajakkala, Riina Raskunen)  

 
Valmennustoimikunta (juniorit, maajoukkueet, valmentajakoulutus ohjelmat): (Ville 
Pajakkala (PJ), Timo Hartikainen, Jari Waaralinna, Riina Raskunen)  

 
Kumppanuus-markkinointi-viestintätoimikunta: (Mari Tirkkonen-Saunamäki (PJ), Marjut 
Uusitorppa, Timo Hartikainen, Mika Virmalainen, Visa Korhonen, Simo Lääveri)  

 
Seuratoimikunta: Marja-Leena Vuorinen (PJ), Jari Waaralinna, Visa Korhonen, Markus  
Männistö  

  

 

SUOMEN PADELLIITON KILPAILUKAUSI 2022 

Vuoden 2022 kilpailukausi on vihdoin saatu auki. Muutamia ensimmäisiä kilpailuviikonloppuja jouduttiin 

koronaviruksen vuoksi perumaan. Cupra Finnish Padel Tour #2 avasi Tour-kauden Espoossa Padel Housessa 

11.-13.2. Kaikkien tourin osakilpailuiden finaalipäivien ottelut tullaan näyttämään ISTV:llä selostusten ja 

kisastudioiden maustamana. 

 

 

 

KILPAILUKALENTERI 

https://padel.fi/suomenpadelliitto/#jasenseurat
mailto:office@padel.fi
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Vuoden 2022 kilpailukalenteri on julkaistu liiton kotisivuilla: 
https://padel.fi/kilpailutoiminta/#kilpailukalenteri.  
 
Sieltä löytyvät myös uudistetut kilpailusarjat, rankingpisteet sekä päivitetyt kilpailumääräykset. Pelaajia ja 
kilpailunjärjestäjiä kehotetaan tutustumaan voimassa oleviin kilpailumääräyksiin.  
 

Niitä seuroja, jotka järjestävät liiton kilpailuja vuonna 2022 pyydetään lisäämään heille myönnetyt vuoden 

2022 kilpailut RankedIniin. Näin saadaan koko vuoden kilpailukalenteri suoraan RankedInin kautta. 

 

ANTIDOPING 

Padel halutaan pitää puhtaana urheiluna ja harrastuksena. Padelliitollakin on voimassa Antidopingohjelma. 

Se löytyy liiton sivuilta (https://padel.fi/materiaalipankki/#dokumentit).  

Pelaajia kehotetaan tarkistamaan päivitetty ”Kiellettyjen aineiden ja menetelmien” -lista SUEK:n sivuilta 

(https://kamu.suek.fi/fi/dopingaineet/). HUOM! Kiellettyjen aineiden listalta löytyy mm. ihan tavallisia 

yskänlääkkeitä ja etenkin kolmiolääkkeiden kohdalla tulee varmistua niiden luvallisuudesta. 

 

KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISEN TÄYDENNYSHAKU 

Kilpailunjärjestämisen täydennyshaku on avoinna ja päättyy 28.2. Silloin seurat voivat hakea lisää kilpailuja 

järjestettäväkseen https://padel.fi/kilpailutoiminta/#haekilpailujarjestajaksi. Täydennyshausta ilmoitetaan 

tarkemmin lähiaikoina.  

 

UUDET KILPAILULUOKAT ND JA ME 

Uusina kilpailuluokkina mukaan tulivat Miehet E ja Naiset D. Niihin ei tarvita liiton kilpailulisenssiä. Seuran 

jäsenyys tulee olla viimeistään kahden kilpailun jälkeen. Seuroja kannustetaan järjestämään mahdollisimman 

paljon ja matalalla kynnyksellä kyseisten luokkien kilpailuja. Niissä jaetaan kuitenkin liiton rankingpisteitä, 

joilla puolestaan saa halutessaan helpommin osallistumisoikeuden ylempiin luokkiin. ME- ja ND-luokkien 

kilpailunjärjestämisoikeutta ei tarvitse erikseen hakea liitolta. Ennakkoilmoitus liiton kilpailukoordinaattori 

Riina Raskuselle (riina.raskunen@padel.fi) riittää. 

 

LISENSSIKAUSI 2022 

Suomen Padelliiton uusi lisenssikausi on käynnistynyt 1.1.2022.  
 
Kilpailulisenssit ja vapaaehtoiset, padelille räätälöidyt urheiluvakuutukset hankitaan Suomisportista, 
osoitteesta www.suomisport.fi. Suomisport on Suomen Padelliiton virallinen lisenssialusta. 
Lisenssin lunastaminen edellyttää kotiseuran valitsemista. 
 
Voimassa oleva lisenssi on edellytyksenä Suomen Padelliiton alaisiin SM- tai rankingkisoihin 
osallistumiselle. 
 

https://padel.fi/kilpailutoiminta/#kilpailukalenteri
https://padel.fi/materiaalipankki/#dokumentit
https://kamu.suek.fi/fi/dopingaineet/
https://padel.fi/kilpailutoiminta/#haekilpailujarjestajaksi
riina.raskunen@padel.fi
http://www.suomisport.fi/
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Vastuu lisenssin hankinnasta on viimekädessä kilpailevilla urheilijoilla, mutta toivomme myös seuroja 
muistuttamaan asiasta omia seuran kilpailevia pelaajia. Tämä helpottaa erityisesti alkuvuoden kisoissa 
kilpailujärjestäjinä toimivia seuroja sekä jouduttaa myös urheilijoiden omaa keskittymistä alkaviin 
kilpailuihin ottelutapahtumissa.  
 

SARJAPADEL 

Sarjapadel jatkuu maaliskuussa kauden 21-22 kolmannella kierroksella. Sarjaohjelmaan jouduttiin 
koronaviruksen vuoksi tekemään muutoksia tammikuun osakilpailun peruunnuttua koronatilanteen 
johdosta.  
 
Tammikuun kierroksen siirrosta johtuen runkosarjan aikatauluja siirrettiin kevään suunnitelluille 
viikonlopuille ja pudotuspelikierrokselle määritettiin uusi tapahtuma viikonloppu. Myös kilpailupaikkoihin, 
aikatauluihin ja otteluohjelmiin on jouduttu tekemään pieniä muutoksia. 
 
Kevään Sarjapadel runkosarjan kierrokset tullaan järjestämään seuraavina viikonloppuina: 

• 26.-27.3. 

• 21.-22.5. 
 
Suomen Padelliigan sekä divarien lopputurnaus sekä sarjakarsinnat siirtyvät pelattavaksi 28.-29.5.2022. 

• Padelliigan playoffit tullaan pelaamaan yksipäiväisenä, jolloin mestaruudet ja divarivoittajat ovat 
selvillä lauantai-iltana. Padelliigassa runkosarjan neljä parasta joukkuetta jatkavat välieriin. 
Runkosarjan voittaja valitsee välierävastustajansa jatkoon päässeistä joukkueista.  

Naisten mahdollinen liigakarsinta tullaan pelaamaan myös la 28.5. Miesten mahdollinen 
liigakarsinta pelataan vastaavasti su 29.5., mikäli miesten divarin toiseksi tullut on 
nousukelpoinen. Liigasta karsijaksi joutuu runkosarjan viimeiseksi jäänyt seura. 

• Miesten 1. divarin molempien lohkojen kaksi parasta pelaavat ristiin divarin välierät, ja välierien 
voittajat finaalin 

• Naisten divarin kaksi parasta joukkuetta pelaavat divarin finaalin. 
• Miesten 2. divari Runkosarja pelataan yksinkertaisena sarjana. 2. divarin voittaja on runkosarjan 

voittanut joukkue 

Alkuvuoden peruutetusta turnauksesta johtuvat muutokset tulevat vaikuttamaan myös seuraavaan 
Sarjapadel kauteen ja tulevaisuudessa sarjat pyritään mahduttamaan saman kalenterivuoden sisälle. 
Seuraava kausi 2023 tulee kuitenkin käynnistymään jo kuluvan loppuvuoden 2022 aikana yhdellä runkosarja 
kierroksella. 

Kevään 2022 otteluaikataulut on julkaistu Rankedinin sarjasivuille ja padel.fi materiaalipankkiin perjantaina 
18.2.2022. 
 
Miesten Padelliiga ja 1. divarilohkot 
Naisten Padelliiga ja divari 
Miesten 2. divari 
  
Sarjapadelin 2-divari aloittaa uutena kilpailumuotona kevätkaudella 2022 maaliskuun Sarjapadelkieroksella. 
Uuteen sarjaan lähdetään kahdeksan joukkueen voimin. 

https://padel.fi/wp-content/uploads/2022/02/Sarjapadel-otteluohjelma-21-22-kevat-22-2.0.pdf
https://rankedin.com/en/teamleague/307/suomen-padelliiga-miehet
https://rankedin.com/en/teamleague/308/suomen-padelliiga-naiset
https://rankedin.com/en/teamleague/362/suomen-padelliiga-miehet-2-divari
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Sarjapadelin Padelliigan ja divareiden liiton yhteyshenkilönä toimii Padelliiton toiminnanjohtaja Visa 
Korhonen, visa.korhonen@padel.fi 
 

SENIOREIDEN SARJAPADELTURNAUS 

Senioreiden sarjapadelturnaus järjestetään Tampereella 23.-24.4. Senioreiden sarjapadelturnauksen 
säännöt mukailevat liiton sarjapadelsääntöjä. Ilmoittautumisista ja säännöistä tiedotetaan tarkemmin 
lähiaikoina. 
 

 

KOULUTUKSIA 

PADELOHJAAJAKOULUTUS 

Padelohjaajakursseja järjestetään edelleen kevätkaudella (seuraavana ohjelmassa mm. Pori ja Toijala). 
Keväälle on myös suunniteltu uusia Kilpailunjohtajakoulutuksia. Ne toteutetaan etäyhteyksin. Molemmista 
koulutuksista löytyy lisätietoja liiton kotisivuilta: https://padel.fi/seuroille/. 
 
Mikäli seuranne on kiinnostunut järjestämään padelohjaajakoulutuksen, laittakaa viestiä Riinalle 
(riina.raskunen@padel.fi). Koulutus on yksipäiväinen (8h). Mukaan mahtuu 10-15 osallistujaa. 
Koulutukseen tulee varata 2 kenttää (3, jos osallistujia yli 12). käytännön harjoitteluun sekä jonkinlainen 
”kokoustila” teoriaosuuteen. Tiedustelut Riinalta oheiseen sähköpostiin tai puhelimitse 0413149610. 
 

SEURAVALMENTAJAKOULUTUS 

Liiton II-tason valmentajakoulutuksen pilottikoulutus on käynnissä ja ensimmäinen avoin koulutus on 
tarkoitus järjestää Turussa 2.-3.4. (lähijakso 1) ja 14.-15.5. (lähijakso 2). Tarkempia tietoja ja hakuohjeet 
löydät: https://padel.fi/seuroille/#koulutukset  
 

KILPAILUNJOHTAJAKOULUTUS 

Jatkossa liiton alaisten kilpailujen järjestämiseen vaaditaan kilpailunjohtajalta suoritettu 
kilpailunjohtajakoulutus. Koulutuksen tarkoituksena on, että liiton kilpailuissa kilpailuilmoitukset, 
ilmoittautumiset, kaaviot, arvonnat, kilpailutapahtumat ja raportointi sujuisivat kaikissa kilpailuissa oikein, 
sujuvasti ja laadukkaasti. Seuraavat kilpailunjohtajakoulutukset ovat: 
 
Ke 23.3.2022 klo 17-20 etäkoulutus 
Ma 22.8.2022 klo 17-20 etäkoulutus 
Ke 14.12.2022 klo 17-20 etäkoulutus 
 
Ilmoittautuminen koulutuksiin liiton kotisivuilta: https://padel.fi/seuroille/ 
 
 

MUUT ASIAT 

PADELIN KANSAINVÄLINEN JUNIORITAPAHTUMA 12.3.2022 

file:///C:/Users/Käyttäjä/Downloads/visa.korhonen@padel.fi
https://padel.fi/seuroille/
mailto:riina.raskunen@padel.fi
https://padel.fi/seuroille/%23koulutukset
https://padel.fi/seuroille/
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Suomen Padelliitto järjestää yhdessä Viron Padelliiton kanssa padelin kansainvälisen junioritapahtuman. 
Tapahtuma järjestetään La 12.3.2022 Padel Club Finlandin Tammiston klubilla Vantaalla. 
Tavoitteena on tutustua, harjoitella ja pelata yhdessä sekä luoda pohjaa tuleville tapahtumille. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:  
 
https://padel.fi/2022/02/15/padelin-junioritapahtuma/ 
 
Tapahtuma on ollut erittäin kysytty ja vapaat paikat ovat täyttyneet todella nopeasti. Tapahtumaan voi 
kuitenkin vielä ilmoittautua ja mikäli paikat menevät kokonaan täyteen, otetaan käyttöön 
varapaikkakäytäntö ja peruutustapauksissa paikkoja vapautetaan ilmoitautumisjärjestyksessä. 
 
SUOMEN PADELLIITOLLE VALTIONAVUSTUSTA 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2022 valtionavustukset valtakunnallisille ja alueellisille 
liikuntaa edistäville järjestöille. Suomen Padelliitto oli ensimmäistä vuottaan valtionavustuskelpoinen ja 
liiton avustus vuodelle 2022 on 25.000 euroa.  
 
Lue lisää: https://okm.fi/-/liikuntaa-edistaville-jarjestoille-jaettiin-42-miljoonaa-euroa 
Tutustu: Avustukset lajiliitoittain 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät seuratukipäätökset julkaistaan myöhemmin kevään aikana. Padelseuroista 
seuratukea haki yhteensä yhdeksän eri seuraa. 

 

KORONAVIRUSEPIDEMIA 

Suomen Padelliitto kehottaa jäsenseurojaan sitoutumaan toiminnassaan Olympiakomitean 1.2.2022 
päivittämiin suosituksiin terveysturvallisista harjoitus- ja kilpailutoiminnoista. Ne puolestaan perustuvat 
OKM:n ja THL:n laatimiin suosituksiin. Alla linkki suosituksiin. 
 
Suositukset terveysturvalliseen harrastus- ja kilpailutoimintaan: 
https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/13/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-
urheiluun/ 
 
 
 
 
 
Erinomaista padelvuotta 2022 toivottaen  

Suomen Padelliitto 

https://padel.fi/2022/02/15/padelin-junioritapahtuma/
https://okm.fi/-/liikuntaa-edistaville-jarjestoille-jaettiin-42-miljoonaa-euroa
https://okm.fi/documents/1410845/4265472/Liikuntaa+edist%C3%A4vien+j%C3%A4rjest%C3%B6jen+yleisavustus+2022.pdf/7d915505-0430-e5a2-e6d0-941717c3fb63/Liikuntaa+edist%C3%A4vien+j%C3%A4rjest%C3%B6jen+yleisavustus+2022.pdf?t=1644396066327
https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/13/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/13/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

