
Poikien
sarjajärjestelmät



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

→ karsinnat tai yksittäiset ottelut eivät ohjaa pitkässä juoksussa harjoittelua.

2. Pelaajapolku eri vaiheessa kehittyville pelaajille

a. ns. kovan kilpailun siirtämistä vuotta myöhemmäksi (C2-SM sarjan lakkauttaminen).

b. Pelaajien myöhäiskehittyminen U17 vaiheessa

c. Huippupelaajat integroituu aikuisten maailmaan U19 - U20 vaiheessa

d. Yhä tärkeämmäksi seurojen pelaajakehityksessä ovat tulleet akatemia-joukkueet (miesten 2. 

divisioona / Suomi-sarja)

3. Mahdollisuus rakentaa joukkue joustavasti

a. Korostuu keskisuurilla ja pienillä seuroille

b. Isojen seurojen ”kakkospelaajat”

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

kehittymiselle

a. Biologinen ero suuri ensimmäisen ja toisen vuoden urheilijoilla

b. Toiselle asteelle siirryttäessä suuria muutoksia nuoren elämässä, harjoitusmäärien nousu, 

koulun haasteellisuuden kasvaminen.

5. Juniori-uran jatkuminen armeijan aikana ja sen jälkeen edullisemmin

LÄHTÖKOHDAT



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
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POIKIEN SARJAT KAUDELLA 2021 - 2022 



YHTEENVETO
U15
• Joukkueet saavat vapaasti ilmoittautua haluamaansa sarjaan
• Eliittisarjan ottelut turnausmuotoisia 3 x 15min tehokasta peliaikaa
• Ei SM titteliä

U16 SM ja 1. divisioona
• Ilmoittautumisen perusteella
• Alueellinen alkusarja, lohkojako alueen sisällä U15 menestys huomioiden.
• Turnausmuotoinen 3 x 15min tehokasta peliaikaa

U17 SM ja 1. divisioona
• U16 menestyksen perusteella SM-sarja (kummankin SM-lohkon 1.-6. sekä karsintaturnauksesta 4 joukkuetta)
• Divariin n. 16 paikkaa (12 paikkaa U16 menestysten perusteella, lisäksi 4 joukkuetta hakemusten perusteella)
• Yksittäiset ottelut 3*20 min

U18 ja U22
• Joukkueet ilmoittautumisen mukaan.
• Eliittisarja Suomisarjan tyylinen ylialueellinen sarja
• Alueelliset sarjat
• Turnausmuotoisesti 3*15 min tehokasta peliaikaa

U20 SM ja 1. divisioona
• SM-sarjassa periytyvät sarjapaikat
• 1. divisioonassa periytyviä sarjapaikkoja + ns. Villikorttipaikkoja
• Villikorttipaikat päättää erillinen työryhmä, joka arvioi U17/U18/U20 menestystä ja päätökset tehdään seurojen kanssa keskustellen
• Yksittäiset ottelut 3*20 min
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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.


