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Hei Suomen Senioritennis ry:n jäsen,
Vuosi 2021 lähenee loppuaan, kiitos kaikille aktiivisesta tennisvuodesta. Edellinen 2020-2021
sarjakausi oli poikkeuksellinen, ja huolimatta sarjakauden tauoista ja poikkeuksellisesta kestosta,
käynnissä oleva sarjakausi 2021-2022 käynnistyi suuruudeltaan liki samanlaisena, lähes 500:n
joukkueen sarjana.
Suomen Senioritennis ry on eri urheilujärjestöistä riippumaton yhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on
järjestää sarjatennistä ja edistää kansainvälistä toimintaa Suomen seniorikäisille pelaajille Suomen
Tennisliitto ry:n ja Suomen Senioritennis ry:n yhteistyösopimuksen mukaisilla tavoilla.
Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa, tulot koostuvat sarjamaksuista sekä yhdistyksen
jäsenmaksuista, kuluina ovat sarjatenniksen ja Playoffsien järjestäminen, kansainvälinen
maajoukkuetoiminta ja kotimaassa järjestettävien kansainvälisten seniorikilpailujen tukeminen
sekä hallintokulut.
Sarjakausi 2021 -2022 jatkuu ja viimeiset SM-sarjan ottelut tulisi olla pelattuna maaliskuun
loppuun mennessä. Divarijoukkueet ja vanhempien ikäluokkien, 75-80, voivat pelata jäljellä olevia
otteluita vielä tämänkin jälkeen, vaikka koko kevään toukokuun loppuun asti. Joukkueet voivat
keskenään sopia otteluiden siirtämisestä keväälle, mutta Ässään tulee merkitä uusi, siirretty
otteluaika. Sarjakausi on puolivälissä ja otteluista on tällä hetkellä pelattu 35%, joten olkaa
kapteenit aktiivisia ja sopikaa pelejä, ettei tule keväällä kiire.
Joukkueiden kapteeneille on lähetetty sarjaan liittyviä tiedotteita kauden aikana, ja niitä
lähetetään edelleen tarpeen mukaan.
Senioritennis seuraa Valtioneuvoston sekä Tennisliiton ohjeita Koronan suhteen. Tällä hetkellä ei
ole sarjaotteluita koskevia rajoituksia Suomessa pelaamiseen, Seniorisarjaa ei luokitella
joukkuepeliksi, pelaajat voivat kuitenkin ilman sanktioita siirtää otteluita yhdessä sopien, myös
ottelupaikaksi voidaan sopia joku muu, kuin varsinainen kotiottelupaikka. Pelaajien tulee
noudattaa Tennisliiton ja Valtioneuvoston, sekä paikallisen viranomaisen antamia
turvallisuusohjeita pelipaikoilla.
Muistutus Senioritenniksen jäsenmaksun ja Tennisliiton kilpailulisenssin maksamisesta vuodelle
2022. Senioritenniksen jäsenmaksu 30€, sekä Tennisliiton kilpailulisenssi pitää olla maksettuna
ennen vuoden 2022 ensimmäistä sarjaottelua. Vuoden 2022 maksut voi maksaa Ässässä jo nyt,

joten ne on hyvä hoitaa jo tässä vaiheessa kuntoon. Vuoden 2022 maksuilla pelataan kuluva
sarjakausi sekä tulevan sarjakauden 2022-2023 syyskausi. Maksut maksetaan Tennisässässä omilla
tunnuksilla sisään kirjautuneena. Olettehan tarkkana tämän vuoden puolella maksaessanne, että
maksatte vuoden 2022 maksut, vuoden 2021 maksut ovat myös näkyvillä vuoden loppuun. 80vuotiaat ja sitä vanhemmat pelaajat ovat vapautettuja Tennisliiton kilpailulisenssimaksusta.
Kevään Playoffit pelataan 9.-10.4.2021 vitoset, sekä 23.-24.4.2021 tasakymppiset.
Senioritennis ry:n syyskokous valitsi yhdistyksen hallituksen vuodelle 2022, uusina hallituksen
jäseninä aloittavat Matti Laamanen (TaTe), Kati Heinänen-Rautee (Smash) ja Jari Karvonen(HVS).
Hallituksen kokoonpano löytyy kotisivuilta www.senioritennis.fi
Vuoden 2022 Senioreiden SM-kilpailujen ajankohdat ja paikat on valittu:
28.-30.1.2022 Sekanelinpeli Tuusulan Tennisseura
21.-27.2.2022 Vitoset (35,45,55,65,75,85) HVS-Tennis, Helsinki
7.-12.7.2022 Tasavuodet (40,50,60,70,80,90) Lawn-Tennis Club 33, Helsinki
11.-14.8.2022 Sekanelinpeli Lawn-Tennis Club 33, Helsinki
15.-21.8.2022 Vitoset (35,45,55,65,75,85) Sport Club Vierumäki
12.-16.10.2022 Tasavuodet 40 ja 50, TVS-Tennis, Turku
17.-24.10.2022 Tasavuodet 60, 70 ja 80 Hyvinkään Tennisseura
Senioreiden MM-kisat 2022 järjestetään seuraavasti:
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
Kotimaan ITF-kisapäivät on julkaistu ITF-kalenteriin, ja ne pelataan seuraavasti:
ITF Helsinki Midnight Sun by Freja 24-31.7.2022, Kalastajatorppa
ITF Tournament Scandinavian EB-Championships 1.-7.8.2022, Hanko

PM-kisoista sekä Viro -maaottelusta tiedotetaan myöhemmin.
Kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä Heikki Kettuseen tai senioritenniksen toimistoon. MM-joukkueet
pyritään nimeämään kolme kuukautta ennen tapahtumaa.
Tennisgaalassa palkittiin Senioritenniksen osalta Vuoden Miespelaajana Tapio Nurminen,
Naispelaajana Mari-Liis Parmas sekä Vuoden Ansioituneena Seniorina Robert Kajaslampi.
Onnittelut palkituille!

Lisätietoja ajankohtaisista asioista löytyy senioritenniksen kotisivuilta.
Mukavaa ja liikunnallista loppuvuotta!
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