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Yhteenveto

Paikalla 34 seurojen edustajaa ja kolme salibandyliiton toimihenkilöä.
Terho Laaksonen, Etelä-Suomen aluevastaava, kävi läpi kuluneen kauden kilpailukalenteria. Kevään
junnujen SM-sarjojen pudotuspelejä mahdoton porrastaa, sillä SM-sarjojen pudotuspelit tulee pelata
tiiviissä rytmissä, joten päällekkäisyyksiä tulee väkisin. A-C-junioreiden SM-sarjoissa ja 1-divareissa
runkosarjassa peräkkäisten ikäluokkien porrastus onnistuu osittain, A-C-junnujen alueellisissa sarjoissa
porrastus onnistuu lähes täysin (pl. kauden loppu). D-E-junioreissa porrastus onnistuu isolla prosentilla.
Kausi-info ilmestynyt: https://salibandy.fi/kilpailu/kausi-info/
- Kausi-infosta löytyy mm. tärkeät päivämäärät, sääntömuutokset, tietoa pelipasseista ja
edustusoikeuksista.
Etelä-Suomen sarja-info löytyy Etelä-Suomen etusivulta: https://salibandy.fi/index.php?cID=233
- Sarjainfosta löytyy alueellisten sarjojen aikataulutusta yms.
Sähköisen tulospalvelun käyttöönotto.
- Osanottajalle kerrottiin, että sähköinen pöytäkirja otetaan käyttöön kaikissa alueen A-C -junnujen
sarjoissa, sekä E2-pojissa ja E-tytöissä. Muut ikäluokat harkinnan mukaan. Kukaan ei vastustanut laajempaa
käyttöönottoa. Testiversiota kyseltiin. Vielä ei ole testiympäristöä, mutta tulospalveluohjeista löytyy
testilinkki, minkä avaamalla selviää voiko ko. konetta käyttää sähköisen pöytäkirjan tekoon. Tulospalvelussa
käytetään edelleen kiekkoliiton kehittämää Java-pohjasta alustaa. Vastuujoukkueen tulee varmistaa, että
tulospalveluun käytettävältä koneelta löytyy viimeisin Java-versio.
Käytiin läpi kilpailusääntöjen muutoksia
- Sähköiseen pöytäkirjaan liittyviä.
- B-C1-poikien valtakunnallisissa 1-divareissa ei saa käyttää Y-pelaajia.
- PR2 ja PR3 tuomion kumoaminen mahdollista tulevalla kaudella. Jos rangaistus määrätty erotuomarin
virheestä. Tällöin ottelun osapuoli voi tehdä protestin ja ilmoituksen rikkomuksesta (kts kilpailusäännöt).
Käytiin läpi A-C -junnujen valtakunnalliset sarjat
- Viime kaudella A-poikien 1-divisioona pelattiin ensimmäistä kertaa. Tulevalla kaudella 1-divisioonapaikka
varmistunut kahdeksalla joukkueelle. Elokuussa karsitaan loput neljä paikkaa.
- A-poikien SM-sarjaan ei muutoksia.
- B-poikien valtakunnallisiin sarjoihin ei muutoksia. Seuraranking tehty ja 12 sijoitettua joukkuetta suoraan
SM-karsintaan. Muut esikarsintaan.
- C1-poikien valtakunnallisiin sarjoihin ei muutoksia.
- C2-poikien SM-sarjaan ei muutoksia, ko. sarjassa ei pelata valtakunnallista 1-divisioonaa.
- A-tytöt; neljällä joukkueella (PSS, Pirkat, SBS Wirmo ja FBC Loisto) rankingin perusteella varma paikka SMsarjaan. Loput karsitaan.
- B-tyttöjen SM-sarjaan ei muutoksia.
- C-tyttöjen SM-sarja pelataan edelleen turnausmuotoisena, pudotuspelit yksittäisinä. Runkosarjassa 10
joukkuetta.
Käytiin läpi Etelä-Suomen alueelliset A-C -junnujen sarjat

- A-poikien alueellinen II-divisioona, alkusarjan jälkeen ylempi ja alempi jatkosarja jos joukkueita riittävästi.
- B-pojat syksyllä kilpa- ja haastajasarja. Keväällä jakautuu eliitti-, väli- ja haastajajatkosarjaan.
- C1- ja C2-pojissa viime kaudella kilpasarjan lisäksi ylempi ja alempi haastajasarja. Jatketaan käytäntöä
tulevalla kaudella. Jos molemmille haastajatasoille ei ole riittävästi joukkueita, haastajatasot yhdistetään
yhdeksi sarjaksi.
- Kyseltiin miksi C2-pojissa viime kaudella kolmen pelin turnaus? Yksi kolmen pelin turnaus mahdollinen jos,
ei riittävästi peliviikonloppuja. Osanottajien mielestä kolme peliä/päivä liikaa, ja jos mahdollista niin tulee
välttää ensi kaudella.
- Tytöissä joukkuemäärät määrittelevät sarjajärjestelmät ja mahdolliset tasot.
- Kysyttiin voiko vanhempien junnujen ilmoittautumista myöhäistää. ”jälki-ilmoittautuminen” mahdollista.
Siitä pitää olla tapauskohtaisesti yhteydessä aluevastaavaan. Jos joukkue peruuttaa valtakunnallisen sarjan
karsintoihin osallistumisen, ei voi osallistua enää alueelliseen sarjaan.
- Toivottiin kauden pidennystä A-C -junnuille jatkosarjojen jälkeen maaliskuussa. Pelattaisiin halleissa, missä
ei pelata junnujen pudotuspelejä. Tiedostetaan kauden aikaisen päättymisen ongelma. Katsotaan onko
tähän jotain ratkaisua.
D-E -junnut
- D-E -junioreiden yhteisjoukkue-esitys. Tätä mahdollisuutta kysytty useamman seuran toimesta ja
useammalta alueelta. PSS:n toiminnanjohtaja esitteli yhteisjoukkuesopimuksen lisäämistä PeliMaailman
sääntöihin:
- Yhteisjoukkue mahdollistaisi pienempien seurojen ikäluokkien osallistumisen ko. ikäluokan sarjaan sekä
seurojen yhteisten tasojoukkueiden kasaamisen ikäluokkiin. Perusperiaatteet tulisivat jo voimassa olevista
A-C -junioreiden yhteisjoukkuemääräyksistä. PeliMaailmassa edustusoikeus vapaampaa, ja se toivottiin
otettavan huomioon D-E -junioreiden määräyksiä tehtäessä. Toivottiin, että PeliMaailman
edustusoikeussäännöt olisivat voimassa myös yhteisjoukkueissa. Määräyksiä aletaan työstää ensin liiton
sisällä ja harkitaan otetaanko seurojen edustajia tämän jälkeen mukaan työstöön.
PeliMaailman säännöt tulee olla valmiina ennen kesäkuuta.
Harkittavia asioita:
- Kaksoisedustuspelaajia ei saa nimetä yhteisjoukkueeseen?
- Kilpasarjaan lukitaan 1-7 pelaajaa/seura, muut voisivat pelata myös haastajasarjoissa.
- Ulottuisi myös KisaMaailmaan (F-junnut).
- Toivottiin kaksoisedustuspelaajien määrään kasvattamista. PeliMaailman säännöissä ei määritelty
pelaajien määrää, joten kysely tarkoitti varmaan rinnakkaisedustusta. Nämä määräykset ja kilpailusäännöt
jo hyväksytty tulevaksi kaudeksi, joten ei muutosta ensi kaudelle.
- Kaksoisedustus myös KisaMaailmaan.
- PeliMaailman sääntöihin muutos koskien Y-pelaajia. Y-pelaajastatus voidaan poistaa pelaajasiirron myötä.
- Kyseltiin myös Y-pelaajan käyttöä valtakunnallisissa sarjoissa. Kilpailuvaliokunnan linjauksena on ollut, että
Y-pelaajia ei saa käyttää VK-sarjoissa. Y-pelaajia ei jatkossakaan saa käyttää A-C-junnujen valtakunnallisissa
sarjoissa, tähän ei tule muutosta.
- D-E -junioreissa peräkkäiset ikäluokat pyritään edelleen porrastamaan. Tyttöjen sarjoissa F-junnut voidaan
porrastaa.
- Haastajasarjoissa pelataan usealla tasolla haastajamestaruudesta. Välisarjasta pääsee pelaamaan paikasta
aluelopputurnaukseen. Välisarjassa ei jaeta mitaleja. D-tytöissä välisarjan joukkueiden haaste

aluelopputurnaukseen pääsemiseen koettiin liian vaikeaksi.
- Kysyttiin ”harrastesarjojen” perään. Miten pelaajat, jotka eivät pärjää edes alimmalla haastajatasolla,
otetaan huomioon. Neuvottiin kysymään pelaamisen kehittäjä Tiina Koivistolta. Jalkapallossa seurat
pyörittävät sarjoja ja omia turnauksiaan. Raaseporissa Koivisto auttanut paikallisen liigan kehittämisessä.
Liigassa tasorajoitus, pelimuoto yms. voidaan sopia joukkueiden kesken, ei ikäluokkia. Liitosta pitäisi löytyä
tietoa mistä saada apua, yhteystietoja yms.
- Jälki-ilmoittautuminen E-A junnuihin. Mahdollisuutta jälki-ilmoittautua tulee kysyä suoraan
aluevastaavalta marraskuun loppuun mennessä D-E-junnuissa, lokakuun loppuun mennessä A-C-junnuissa,
eli viimeistään silloin kun alkusarjat päättyvät. F-junnuissa jälki-ilmoittautuminen mahdollista viime kauden
tapaan marraskuun loppuun asti.
- Juteltiin pelimuodoista. Osan mielestä E2-pojille oikea pelimuoto olisi 4vs4 pienellä kentällä, jolloin tilaa ja
aikaa on vähemmän, mikä kehittäisi pelaajaa enemmän. Osa oli sitä mieltä, että taitoerot korostuisivat
tässäkin pelimuodossa; heikompitasoisilla pelaajilla vähemmän aikaa pallon kanssa, jolloin ratkaisut eivät
välttämättä kehitä ko. pelaajia. Osa kertoi myös, että pelaajat nauttivat kun pääsevät eroon
maalinpienennyselementeistä ja vaihtovihellyksistä. Pelimuotokeskustelua jatketaan liiton sisällä.
F-Junnut
- Turnaus- ja ottelumääriin oltiin tyytyväisiä. Turnausten rytmittäminen haastavaa, sillä käytössä ei tietylle
ikäluokalle riittävästi samoja päivämääriä, jolloin yksi turnauskierros saattaa vaatia kolme viikonloppua.
- Ehdotettiin, että F1- ja F2-poikien kilpasarjassa ja ylemmässä haastajasarjassa poistetaan
vaihtovihellykset. Alimmassa haastajasarjassa vaihtovihellykset olisivat vielä käytössä. Alimmassa
haastajasarjassa vaihtovihellykset tukisivat mahdollisesti aloittavien valmentajien toimintaa otteluissa; ei
tarvitsisi keskittyä vaihtoihin. Vaihtovihellysten poistuessa kolmannen erän kolme viimeistä minuuttia
voitaisiin pelata tehokkaalla peliajalla. Harkitaan poistetaanko kaikista sarjoista vaihtovihellykset.
- F-tytöissä käytössä vaihtovihellykset.
- Ihmeteltiin miten yhdelle joukkueelle osunut aina turnauksen ensimmäinen peli. Seikkaa ei välttämättä
voi ottaa huomioon ohjelmaa laatiessa.
- Saman joukkueen peliryhmillä voi olla samaan aikaan vastuuturnaus. Joukkueet asetellaan joukkueina
otteluohjelmaan, ei peliryhminä. Sarjavastaavat eivät voi ottaa asiaa huomioon ohjelmaa laatiessa.
- Ensi kaudella F-pojilla syksyllä neljä, ja keväällä viisi turnausta. Tytöillä neljä syksyllä ja neljä keväällä.
G-junnut
- Tulevalle kaudelle kevääksi lisäturnaus, eli ensi kaudella pelataan kolme turnausta syksyllä ja neljä
keväällä.
- Vastuuturnaukset; max yksi vastuuturnaus syksyllä ja yksi keväällä/seura.
Muuta
- Kaudella 2020-21 on koti MM-kisat; 2020 syksy saattaa aiheuttaa poikkeuksia. Alkusarjat saattavat loppua
jo marraskuun puolella ja tiettynä päivinä ei pelata, jotta kaikki halukkaat pääsevät seuraamaan kisoja.
Kauden 2020-21 kilpailukalenteri tulee poikkeamaan selvästi normaalista
- Erotuomarikoordinaattori aloitti, ensisijainen tavoite 15 % tuomareita lisää. Keinot: seurakoulutus,
yhteistyökoulutus. Seuran kannattaisi käyttää harjoitusotteluissaan oman seuran erotuomariksi
koulutettuja jäseniä.
- Pikkupaikkakunnilla ei tuomareita.

- koulutusten ajankohdat ja paikat yleisesti näkyville.
- Salibandy.fi erotuomarisektorin sivujen päivittäminen. Hoidetaan kuntoon ennen kauden alkua.
- Erotuomaripuolella oppimisympäristössä järjestelmähaasteita.
- Aloittelevat tuomarit viheltäisivät mahdollisimman paikallisesti? Tuomarit voivat valita ensisijaiset hallit ja
asettelija pyrkii pitämään matkustuskulut mahdollisimman alhaisina.
- Ei toivota aloittelevien tuomareiden viheltävän keskenään. Aina mentori mukana kun aloitteleva tuomari
aseteltu otteluun. Ei välttämättä toteudu kun riittävän luokituksen omaavia tuomareita ei ole tarpeeksi.
- Toivottiin, että pilli soisi useammin – parempi kuin liian vähän. Aloittelevalla tuomarilla kynnys
viheltämiselle; katsojat, toimihenkilöt yms eivät välttämättä huutamiselle alenna kynnystä.
- Seurojen ja joukkueiden tulisi kiinnittää huomiota siihen, että niiden jäsenet eivät käyttäydy asiattomasti
erotuomareita kohtaan. Positiivistakin palautetta saa antaa!
- Toimitsijakoulutuksessa voisi kertoa tuomaritoiminnasta, toimitsijat voivat puuttua huuteluun jne.

