
 

 JÄSENTIEDOTE 
 23.3.2022 

 

Suomen Senioritennis ry:n 29. toimintavuosi on pyörähtänyt käyntiin. Seniorisarja on saatu pandemian 

aiheuttaman pienen tauon jälkeen jälleen pyörimään. Sarjakautta jatkettiin 31.5.2022 saakka ja Playoffit 

päätettiin pelata vasta syksyllä. Niissä sarjoissa, joissa poikkeuskausien jälkeen on SM-sarjassa kaksi lohkoa, 

pelaavat runkosarjan pelaamisen jälkeen karsinnat Playoffeihin sekä karsinnat putoamisesta 1-divariin. 

Näistä on tiedotettu joukkueen kapteeneita erikseen ja kaaviot ovat Ässässä. Myös karsintaottelut tulee 

pelata 31.5.2022 mennessä. 

• Playoffit pelataan Talissa, Vitoset 3.-4.9.2022 ja Tasakympit 17.-18.9.2022, Huom! edellisessä 

tiedotteessa otteluviikonloput olivat peräkkäisinä viikonloppuina, mutta PM-kisojen ajankohta 

aiheutti muutoksen 

• PM-kisat Tanskan Kööpenhaminassa pelataan 9.-11.9.2022 

• MM-kisat 2022 

Super Seniorit (65-70-75-80-85) Palm Beach County, Florida joukkuekisa 24.4.-29.4.2022. 

Yksilökisa (65-70-75-80-85-90) 30.4.-7.5.2022 

 

Seniorit (50-55-60) Palm Beach County; Florida, joukkuekisa 1.-6.5.2022. Yksilökisa (50-55-

60) 7.-14.5.2022 

 

Nuoret Seniorit (35-40-45) Lisbon, Oeiras ja Estoril, Portugali, joukkuekisa 31.7.-5.8.2022. 

Yksilökisa (30-35-40-45) 6.-13.8.2022 

Super-Senioreiden joukkueet on jo ilmoitettu, muihin on vielä ilmoittautumisaikaa. Kansainvälisten 

kilpailujen yhteyshenkilöinä toimivat Heikki Kettunen, puh. 0400 773 043 ja Kati Heinänen-Rautee, puh. 

050 441 8921. 

Huomioittehan, että vuoden 2022 senioritenniksen jäsenmaksu sekä Tennisliiton kilpailulisenssi tulee olla 

maksettuna ennen vuoden ensimmäistä ottelua. Samalla maksulla voi sitten aloittaa uuden sarjakauden 

syksyllä. Maksut voi suorittaa Tennisässän kautta, senioritenniksen jäsenmaksun 30€ voi myös maksaa 

suoraan Nordean tilille FI14 1247 3000 0829 87, saajana Suomen Senioritennis ry, viitteeksi pelaajan nimi. 

Huomioittehan myös, että Tennisliitto ei peri kilpailulisenssiä sen vuoden alusta lukien, kun henkilö täyttää 

80 vuotta.  

Senioritenniksen vastuulla ovat seniori-ikäluokkien maaottelut, PM- ja MM-kilpailut sekä kotimaan 

sarjatennis Playoff -tapahtumineen, jossa yhdistys huolehtii sarjan laatimisesta ja pyörittämisestä. 

Senioreiden SM-kilpailujen ajankohtia voi seurata Tennisliiton kilpailukalenterista. 



Sarjakauden 2022-2023 ilmoittautumiset avataan toukokuussa Tennisässään. Uutena sarjana mukaan tulee 

nyt myös Harrastajasarja. Sarja on M/N +30 ja tarkoitettu yli 30-vuotiaille ilman yläikärajaa, lähinnä 

kilpailutoimintaa aloitteleville ja max. E-luokan pelaajille.  Sarjaan ilmoittautuminen tapahtuu edellisvuoden 

tapaan oman seuran Sarjatennismanagerin kautta.  

 

Sekä naisten että miesten sarjat alkavat 30-vuotiaista, ja sarjat on jaettu viiden vuoden välein. Sarjat 

jaetaan osallistumismäärien mukaan eri sarjatasoihin. Sarjoihin pääsee pelaamaan, kun täyttää ko. iän 

vuoden 2023 aikana. Sarjakausi käynnistyy lokakuussa. 

Sarjamaksu on 60€/joukkue, Harrastajasarjassa 40€/joukkue, ja se laskutetaan seuralta. 

• Kesän ITF-kisat Suomessa: 

ITF Helsinki Midnight Sun by Freja 24-31.7.2022, Kalastajatorppa 

ITF Tournament Scandinavian EB-Championships 1.-7.8.2022, Hanko 

Yhdistyksen kotisivuja uudistetaan parhaillaan, ja uudet sivut julkaistaan kevään aikana! 

Toivotamme kaikille mukavaa tennisvuotta 2022! 

Jaana Heinonen 
SST toiminnanjohtaja 
puh. 040 5912978 
senioritennis@outlook.com 
www.senioritennis.fi 
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