
Tyttöjen
sarjajärjestelmät



LÄHTÖKOHDAT
1. Lapsuus- ja nuoruusvaiheessa harjoittelun suuntaaminen pelaajien kehittämiseen, jota ottelut tukevat 

→ elokuun karsinnat poistuvat, eivät ohjaa pitkässä juoksussa harjoittelua

→ kaikki tavoitteelliset joukkueet pääsevät mukaan valtakunnallisiin U17 ja U20 sarjoihin

1. Valtakunnallisiin sarjoihin osallistutaan vanhempana

a) U15 sarja on syyskauden alueellinen, kevätkauden ylialueellinen 

b) U17 sarjassa osallistutaan ensimmäistä kertaa valtakunnalliseen sarjaan (nykyään U15 pelaajat)

2. Tavoitteena vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta ja mahdollistaa pidempään pelaaminen lyhyillä matkoilla edullisesti

a) U16 ja U18 sarjat pelataan mahdollisimman alueellisesti

b) U15, U17 ja U20 sarjoissa ei tarjota alueellista sarjaa, vaan pelaajat voivat osallistua niiden lisäksi alueelliseen U16 tai U18 sarjaan, 

jolloin niihin saadaan lisää pelaajamassaa

3. Mahdollisuus rakentaa joukkueita joustavasti

a) Sama pelaaja voi osallistua yhteen valtakunnalliseen sarjaan (U17 tai U20) sekä ikänsä mukaiseen alueelliseen sarjaan

b) Pelaajat toimivat samoissa joukkueissa viereisten ikäluokkien kanssa koko ajan, kauden vaihtuessa uusien joukkueiden 

muodostaminen helpottuu

4. Huippu-urheilun kannalta 2. asteen opiskelujen kolme ensimmäistä vuotta on ”primetime” aikaa kehittymiselle

a) Koulun ja aamuharjoittelun tullessa mukaan 1. vuosi jatketaan tutussa U17 joukkueessa, uuteen sarjaan siirrytään vasta lukion 2.

luokalla

5. Ehkäistään drop-outia junioriuran jälkeen tarjoamalla U23 sarjaa

a) Antaa mahdollisuuden jatkaa juniorijoukkueessa ja samalla aloittaa pelaaminen naisten joukkueessa

b) Sarjassa on vähän pelejä, joten kustannukset eivät ole suuret

c) Sopii myös pelaajille, jotka haluavat keskittyä opiskeluun, mutta jatkaa pelaamista kevyemmin



UUDISTUKSEN JOHTOAJATUS

• Syyskaudella pelataan nykyistä enemmän alueellisesti ja löydetään oma taso

• Pienemmät kustannukset

• Tasoa ei tarvitse määrittää muutaman viikonlopun karsinnoissa

• Kevätkaudella päästään pelaamaan enemmän omantasoisia pelejä

• Tasaiset pelit motivoivat ja tuovat onnistumisia

• Tukee pelaajakehitystä



TYTTÖJEN SARJAT KAUDELLE 2021-2022
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

VALTAKUNNALLINEN

YLIALUEELLINEN

ALUEELLINEN



U15

1. Kaikki sarjaan ilmoittautuneet joukkueet mukaan

2. Alueellinen syyskausi, ylialueellinen kevätkausi tason mukaan

3. Valtakunnallinen lopputurnaus, ei SM-titteliä

U17 ja U20

1. Kaikki valtakunnalliseen sarjaan ilmoittautuneet mukaan

2. U17 ottelut turnausmuotoisia 3 x 15 min tehokasta peliaikaa syyskaudella, kevätkaudella yksittäiset ottelut 3 x 20 min

3. U20 yksittäisiä 3 x 20 min tehokasta peliaikaa

4. SM titteli

5. Ei tarjota alueellisia sarjoja

6. Seura voi ilmoittaa yhden joukkueen U17 sarjaan ja yhden joukkueen U20 sarjaan

7. U17 ja U20 pääosin samat pelipäivät eli eivät väistä toisiaan. U17 väistää U16 & U18 ja U20 väistää U18 & U23 mahdollisimman hyvin

U16 ja U18

1. Alueelliset sarjat (kilpasarja ja haastajasarja)

2. Ei SM titteliä

3. Valtakunnallinen lopputurnausviikonloppu, jokaisen alueen korkeimman sarjatason voittaja mukaan

U23

1. Joukkueet saavat vapaasti ilmoittautua SM-sarjaan tai 1. divisioonaan

2. SM-titteli

3. 5 turnausta ja SM-lopputurnaus

4. Sarjan tarpeellisuudesta tehdään kysely 99-04-syntyneille ja sen vastausten perusteella päätetään, esitetäänkö tällaista sarjaa perustettavaksi

YHTEENVETO 



U15 2021-2022



U16 2021-2022



U17 2021-2022

Ilmoittautuessaan joukkue kertoo haluaisiko osallistua SM-sarjaan vai 
divariin. Lopulliset päätökset sarjatasoista tekee erillinen asiantuntijoista 
koostuva ryhmä seurojen kanssa keskustellen.  



U18 2021-2022



U20 2021-2022



U23 2021-2022



1999-2001

Kilpapolku

F-Liiga A

F-Liiga B

1. divisioona

U23 SM-
sarja / 

1.divisioona

?

Harrastepolku

Alueelliset 
2. – 4. 

divisioonat

2002-2003

Kilpapolku

F-Liiga A

F-Liiga B

1. 
divisioona

U20 SM-
sarja

Harrastepolku

Alueelliset 
2. – 4. 

divisioonat

U23 1. 
divisioona

?

2004

Kilpapolku

U20 SM-sarja U18 kilpasarja

Harrastepolku

U18 
harrastesarja

2005

Kilpapolku

U17 SM-sarja U18 kilpasarja

Harrastepolku

U18 
harrastesarja

2006

Kilpapolku

U17 SM-sarja U16 kilpasarja

Harrastepolku

U16 
harrastesarja

2007

Kilpapolku

U15 
eliittisarja

U16 kilpasarja

Harrastepolku

U16 
harrastesarja



Salibandy on Suomen nopeimmin kasvava ja kehittyvä joukkueurheilulaji.  
Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä.

Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa.  
Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on jo yli 65 000.


