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Hei Suomen Senioritennis ry:n jäsen,
Vuosi 2019 lähenee loppuaan, kiitos kaikille aktiivisesta tennisvuodesta.
Sarjakausi 2019 -2020 jatkuu ja viimeiset ottelut tulisi olla sarjaohjeiden mukaisesti pelattuna
15.3.2020 mennessä. Joukkueet, jotka eivät pelaa Playoffeissa, voivat pelata jäljellä olevia otteluita
vielä tämänkin jälkeen.
Vielä puuttuu joidenkin joukkueiden pelijärjestys pelaajaluettelosta. Muistutan vielä, että pelaajat
ovat aakkosjärjestyksessä, kun oikea pelaajajärjestys on tehty, näkyy pelaajan nimen edessä
järjestysnumero 1,2,3… Pelijärjestyksen merkitsemisestä vastaavat joukkueiden kapteenit, jos
merkitseminen tuottaa ongelmia, ottakaa yhteys toimistoon, niin saadaan asia kuntoon. Tämä on
aiheuttanut joitakin ongelmatilanteita, kun joukkueet ovat pelanneet väärässä pelijärjestyksessä.
Muistutus Senioritenniksen jäsenmaksun ja Tennisliiton kilpailulisenssin maksamisesta vuodelle
2020. Senioritenniksen jäsenmaksu 30€, sekä Tennisliiton kilpailulisenssi pitää olla maksettuna
ennen vuoden 2020 ensimmäistä sarjaottelua. Vuoden 2020 maksut voi maksaa Ässässä jo
kuluvan vuoden joulukuussa, joten ne on hyvä hoitaa jo tässä vaiheessa kuntoon. Maksut pääsee
maksamaan Tennisässässä omilla tunnuksilla sisään kirjautuneena. Olettehan tarkkana tämän
vuoden puolella maksaessanne, että maksatte vuoden 2020 maksut, vuoden 2019 maksut ovat
myös näkyvillä vuoden loppuun.
Kevään Playoffit pelataan 28.-29.3. vitoset, sekä 4.-5.4. tasakymppiset.
Sarjasääntöjen tarkennus on tehty sääntökohtaan 3.
3. Pelaajan pelioikeus ja yhteystiedot 3.1 Pelaaja voi pelata vain yhden seuran joukkueissa saman
sarjakauden aikana. Poikkeuksena ikäluokka M/N70 ja ylöspäin, pelaaja voi pelata myös yhden toisen
seuran eri ikäluokan joukkueessa. (esim. 70-vuotias voi halutessaan pelata 65- vuotiaiden sarjassa eri
seurassa) Tällöin pelaajan on oltava mainittuna kummankin seuran pelaajaluettelossa viimeistään 31.12

Sarjasäännöt kokonaisuudessaan löytyvät senioritenniksen kotisivuilta www.senioritennis.fi,
kohdasta kilpailumääräykset.
Senioritennis ry:n syyskokous valitsi yhdistyksen hallituksen vuodelle 2020:
Nurmi Seppo, puheenjohtaja (LVS) puh. 0400 490 906 seppo.nurmi(at)phnet.fi

Aaltonen Pirjo (Smash) puh. 040 705 4524 pirjo.aal(at)gmail.com
Haavisto Katariina (TVS-Tennis) puh. 040 7633314 katariina.haavisto(at)vehmaa.fi
Hammaren Juha (LoTe) puh. 0400 318588 juha.hammaren(at)aktia.fi
Heinonen Tommi (KoTS) puh. 045 671 8025 tommi.heinonen(at)saunalahti.fi
Hänninen Seppo (RoVS) puh. 040 516 7922 seppo.hanninen(at)ahcon.fi
Kalliomäki Ylva (VarTe) puh. 040 5869411 ylva.kalliomaki(at)gmail.com
Ketonen Pirjo (HVS) puh. 040 358 0236 pirjo.ketonen2(at)luukku.com
Kettunen Heikki (HyTS) puh. 0400 773 043 hese.kettunen(at)outlook.com
Kilpeläinen Päivi (TTS) puh. 050 552 4482 pk.kilpelainen(at)gmail.com
Kolehmainen Reijo (LTS) 040 5486360 reijo.kolehmainen(at)lappeenrannanenergia.fi
Leppänen Johanna (Smash) puh. 040 589 2527 johanski(at)live.com
Parmas Mari-Liis (TaTs) puh. 040 5633035 mlparmas(at)hotmail.com
Sajalinna Annika (LTK) puh. 044 011 1326 annika.sajalinna(at)hotmail.com
Äijö Tiina (OTC) puh. 050 3424277 tiina.aijo(at)icloud.com

PM-kisat pelataan ensi vuoden syksyllä Ruotsissa ja Viro-maaottelu kesällä Virossa, ajankohdat
ilmoitetaan myöhemmin.
MM-joukkuekisapaikat ja -ajat vuodelle 2020 on päätetty ja ne ovat:
Young Seniors 35,40,45 Umagissa, Kroatiassa 13.-18.9.2020
Seniors 50,55,60 Boca Raton, Florida 26.4.-1.5.2020
Super Seniors 65,70,75,80,85 Mallorca, Espanja 11.-16.10.2020
Kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä Johanna Leppäseen naisten osalta ja Heikki Kettuseen tai Seppo
Hänniseen miesten osalta, tai senioritenniksen toimistoon. MM-joukkueet pyritään nimeämään
kolme kuukautta ennen tapahtumaa.
Lisätietoja ajankohtaisista asioista löytyy senioritenniksen kotisivuilta.
Mukavaa ja liikunnallista loppuvuotta!
Suomen Senioritennis ry
Toimisto puh. 040 5912978 Jaana Heinonen
senioritennis@outlook.com
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