
 

 

Etelä-Suomen juniori-info 2.6.2020, Helsinki 
 
Paikalla 13 seurojen edustajaa ja aluevastaavat + etäyhteydellä huippu-urheilujohtaja 
 
 
Juniori-info avattiin klo 18 ja huippu-urheilujohtaja Jarkko Rantala kertoi kuulijoille kestävästä 
pelaajakehittymisestä. 
 
Avauspuheenvuoron jälkeen kuultiin paikalla olleiden seurojen kuulumisia. Yhteinen viesti oli, että pelaajat 
ovat palanneet innolla takaisin harjoituksiin ja meneillään oleville leireille. Korona toi seuroihin 
taloustappioita ja lomautuksia, mutta niistäkin uskottiin selviytyvän. 
 
Aluevastaava kertoi koronan vaikutuksista liiton toimintaan. Tällä hetkellä edetään normaalisti, joskin 
lomautusten yms seurauksena mm. otteluohjelmien työstämisessä ollaan normaalista tilanteesta jäljessä. 
Seurojen ja joukkueiden tulee myös varautua siihen, että kilpailukautta ei välttämättä voida viedä 
normaalisti loppuun, vaan kausi saattaa jatkua vielä toukokuussa. 
 
Joulukuun miesten MM-kisat Helsingissä aiheuttaa myös kilpailukalenteriin haasteita. 5. ja 12.12 ei pelata 
liiton otteluita. MM-kisojen kohtalo ratkeaa syyskuun lopussa ja jos kisat päätetään siirtää, voidaan ko. 
päiviä käyttää varapelipäivinä. 
 
Esiteltiin Etelä-Suomen sarja-info. Sarja-info julkaistu salibandy.fi Etelä-Suomen alueen etusivulla. Infosta 
löytyy tärkeää tietoa kauden aikatauluista jne. 
 
Kysyttiin voiko F2-poikien peleihin tarvittaessa ottaa mukaan pelaajia, joilla G-junnuille tarkoitettu 
kerhopelipassi. Ko. passilla ei voi pelata kuin KerhoMaailman turnauksissa, ja jos haluaa pelata F-junnuissa, 
tulee passi korottaa KisaMaailman pelipassiksi. 
 
Jos seuroilla löytyy ylimääräisiä joukkueita (joukkue-id) palvelusivustolla ja niistä haluaa päästä eroon -> 
yhteys asiakaspalveluun, missä id:t voidaan päivittää ei-aktiivisiksi. Jos seurat tarvitsevat uusia joukkueita, 
suoraan yhteys aluevastaavaan, joka lisää joukkueet palvelusivustolle. 
 
Sähköinen pöytäkirja oli tarkoitus ottaa käyttöön tulevalla kaudella myös D1-E1-pojissa, mutta 
resurssiongelma vielä ratkaisematta. Jos ei voida ottaa resurssityöntekijää avuksi syksyllä, saatetaan ko. 
ikäluokissa vielä käyttää paperista ottelupöytäkirjaa. E2-pojissa olisi tarkoitus ottaa käyttöön sähköinen 
ottelupöytäkirja ja muissa ikäluokissa jatkaa sähköisellä pöytäkirjalla. 
 
Esiteltiin kilpailusääntöihin tulleita muutoksia (kts tarkemmin infon materiaalista tai salibandy.fi) 
 
Esiteltiin junioreiden valtakunnallisten sarjojen (A-C -juniorit) kehittämistyöryhmä. 
 
Esiteltiin D1-poikien vapaaehtoinen valtakunnallinen lisäturnausmahdollisuus tulevalla kaudella. 
Turnaukset pelataan 14-15.11.2020 ja 20-21.3.2021. Osallistumisoikeus ylimmän kilpasarjan joukkueilla. 
 
Esiteltiin sarjakyselyn vastausten mukainen tärkeysjärjestys juniorisarjoja suunniteltaessa. Tärkeimpänä 
pidettiin joululomaa ja peräkkäisten ikäluokkien porrastusta. Näiden jälkeen tärkeimpänä pidettiin talvi- ja 



 

 

syyslomaa, joita pystytään ottamaan osittain huomioon. Pääsiäisenä ei pelata, pl mahdollisia vanhempien 
junnujen pudotuspelejä. 
 
Kysyttiin olisiko tarpeellista ottaa D-E -junnuissa syksyn ilmoittautumisessa käyttöön neljäs taso. Viime 
kaudella joukkueen pystyi ilmoittamaan kilpa, ylempään tai alempaan haastajasarjaan. Tulevalle kaudella 
pystyy ilmoittamaan joukkueen ylempään tai alempaan kilpasarjaan tai ylempään tai alempaan 
haastajasarjaan. Näistä neljästä tasosta muodostetaan kevätkaudelle joko viisi tai kuusi tasoa. Tällöin 
saataisiin sekä syksyllä, että keväällä tasaisempia pelejä. Alimmat haastajasarjat olisi tarkoitettu sellaisille 
joukkueille, jotka pelaavat harrastusmielessä, joukkue on vasta perustettu eikä joukkueella ole toistaiseksi 
kilpailullisia tavoitteita (kts. tarkemmin juniori-infon materiaaleista). 
 
Juteltiin alimman sarjatason tärkeydestä. Näillä tasoilla kuuluisi pelata harrastejoukkueita, vasta-
aloittaneita jne. Kilpapelaajia ei tulisi käyttää näissä sarjoissa. 
 
Sarjatasot ovat toteutettavissa jos joukkuemäärät sen sallivat. Tasoja voidaan joutua yhdistelemään jos 
joukkueita ei ilmoittaudu tarpeeksi tietylle tasolle. 
 
Käytiin läpi PeliMaailman sääntöihin tehtyjä päivityksiä. Säännöt menevät osittain uusiksi 
edustusoikeuskohtien osalta, sillä D-E -poikien sarjoihin päätettiin ottaa käyttöön uusi sarjataso 
syyskaudelle. PeliMaailman säännöt julkaistaan viimeistään viikolla 25. 
 
Toivottiin, että ylimmän kilpasarjan ja alimman haastajasarjan joukkueiden välillä ei olisi pelaajaliikennettä. 
Muuten tasojen välillä voi pelaajia lainata PeliMaailman sääntöjen mukaisesti. 
 
Keskusteltiin myös E2-poikien mahdollisesta siirtymisestä 4vs4 -pelimuotoon (ei vielä tulevalle kaudelle). 
Ko. pelimuodossa pelaajat lähempänä toisiaan, pallokosketuksia ja osallistumista peliin tulee enemmän ja 
aika pallon kanssa vähenee jne. 
 
F-junnuissa jatketaan vielä kolmella eri sarjatasolla. Joukkueet voivat vaihtaa sarjatasoa kevätkaudelle ja 
jälki-ilmoittautuminen kevätkaudelle on edelleen mahdollista. Tuloksia ei edelleenkään toivottu 
päivitettävän tulospalveluun. Käytössä edelleen joukkueiden itse tulostama turnauskortti. 
 
G-junnuissa pyritään lisäämään ottelumääriä. Pelit 12 min ja joukkueella neljä peliä/turnaus, mikä koettiin 
vielä hyvänä muotona, koska pelit viedään tehokkaasti läpi n. 2-2,5 tunnissa. Mahdollinen otteluiden lisäys 
tulisi kevätkaudelle. 
 
Keskusteltiin myös G-junnuotteluiden ”pelinohjaajista”. G-junnuissa kotijoukkueeksi merkitty joukkue 
vastaa pelinohjaajasta ja on usein pelaajan vanhempi tai joukkueen toimihenkilö. Näiden taso tietenkin 
vaihtelee. Pelinohjaamisessa pääpaino ei ole viheltämisellä vaan nimenomaan pelin ohjaamisella. Peli tulee 
pitää mahdollisimman juoksevana ja pelin pysäyttämistä pitää välttää. Päätettiin, että työstetään 
paremmat ohjeistukset ja mietitään ”opetusvideon” mahdollisuutta. Lisäksi seuroissa kannattaa kiinnittää 
huomiota pelinohjaamiseen, eli harjoitusten peliosuuksissa kannattaa harjoitella myös pelinohjaamista 
pillin kanssa ja vanhempia junioreita kannattaa kysellä mukaan G-junnujen pelinohjaamiseen. Nämä 
toimisivat ensikosketuksina jos mielii esim. Erotuomarikurssille tms. 
 
Kokous päätettiin klo 20:50. 
 


