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PROSESSIN ETENEMINEN

➢ Liittohallituksen nimeämä työryhmä kokoontui 13 kertaa aikavälillä 19.5.-13.11.
➢ Työryhmien kokousten lisäksi oli lukuisia pienempien ryhmien palavereita

➢ Kesällä osallistimme seurakenttää tekemällä taustakysely pelaajille, vanhemmille ja taustatoimijoille
➢ Selvitimme toiveita ja raameja työlle (esim. kuinka usein halutaan pelejä olevan)

➢ Elokuussa kilpailusektorilta pyydettiin kommentteja
➢ Syksyllä julkaistiin taustakyselyn sekä työryhmän oman työstön perusteella ensimmäinen versio 

➢ pyydettiin palautetta seuroille tehdyllä kyselyllä (vastaajina seuratoimijat, joukkueiden 
yhteyshenkilöt, pelaajat ja heidän vanhemmat)

➢ Järjestimme tehdyn kyselyn tueksi Teams-esittelyn tyttöjen ja poikien sarjaesitysluonnoksista (noin 70 
osallistujaa) 
➢ Kyselyyn saimme vastauksia noin 550 kpl
➢ Kyselyn palautteen jälkeen työstimme ja päivitimme järjestelmiä yhdessä kilpailu- ja huippu-

urheilusektorin toimihenkilöiden kanssa 6.-7.11.
➢ Työryhmä viimeisteli 13.11. lopullisen version muutoksista kaudelle 2021-22
➢ Esitys käytiin läpi kilpailusektorin palaverissa 17.11.
➢ Työ vaatii jatkotyöstöä vanhempien poikajunioreiden muutoksista kaudelle 2022-23



MIKSI TEHDÄÄN MUUTOKSIA?
➢ Nykyiset lyhyet karsinnat ohjaavat vääränlaiseen kesäharjoitteluun 

➢ Painopiste kesällä liikaa joukkuetaktiikassa ja lajiharjoittelussa fyysisen harjoittelun sijaan
➢ Nykyinen nopea elokuussa pelattava karsinta syö henkisesti tärkeää ylimenokauden lomaa heinäkuulta pelaajilta ja OTO-valmentajilta. 

Ylimenokaudella (huhti- toukokuun vaihde) ei ole todellista lomaa, silloin on valmentajille töitä ja pelaajilla koulua. Samalla joudutaan myös 
rakentamaan/miettimään seuraavan kauden joukkuetta. Muutoksen tavoitteena on ohjata joukkueita tekemään kesällä kehittävää 
harjoittelua, kun elokuussa ei odota yhden/kahden viikonlopun pikakarsinta.
➢ Alkusarjoja pidennetään, joten yhden ottelun merkitys ei ole niin suuri
➢ Tavoitteena aloittaa sarjat vasta syyskuun alussa tai elokuun viimeinen viikonloppu
➢ Elokuu jätetään valmistaviin otteluihin ja harjoitteluun

➢ Tavoitteena laskea kustannuksia vähentämällä matkustamista kauden alussa 
➢ Uudenmallinen karsinta, jossa lohkot jaetaan joukkueiden taso, mutta myös maantieteellinen sijainti huomioiden
➢ T16 syyskuu-marraskuu lyhyemmillä etäisyyksillä verrattuna aiempaan koko kauden valtakunnalliseen
➢ P15 koko kauden ylialueellinen ja turnausmuotoinen verrattuna aiempaan koko kauden valtakunnalliseen ja hybridisarjaan
➢ T18 ja P16 syys-lokakuu ylialueellisena verrattuna aiempiin valtakunnallisiin karsintoihin, joissa saattoi tulla 1-2 pitkää reissua
➢ T21 valtakunnallinen karsinta poistuu kokonaan

➢ Laadukasta junioritoimintaa useammalla joukkueella kuin tällä hetkellä paikkoja SM-sarjoissa
➢ Valtakunnallisten sarjojen joukkuemääriä nostamalla annetaan useammalle joukkueelle mahdollisuus valtakunnallisiin peleihin
➢ Tavoitteena pitää pelaajat pidempään kasvattajajoukkueissa, joiden toiminnan jatkuessa mahdollistetaan pelaamisen jatkaminen myös 

sellaisille pelaajille, joiden joukkuetoiminta olisi loppunut kärkipelaajien lähtiessä valtakunnallisiin sarjoihin eli vähennetään dropoutia
➢ Halutaan nostaa sarjojen ottelumääriä

➢ Pelaajat pystyvät paremmin keskittymään yhdessä pääjoukkueessa pelaamiseen
➢ Vähentää parhaiden pelaajien käyttämistä useassa sarjassa, jolloin 3.-4. kentällisten pelaajat saavat myös enemmän peliaikaa ja heidän 

motivaationsa jatkaa harrastusta nousee, mikä toivottavasti vähentää dropoutia



HUOMIOITAVAA MUUTOKSESSA

➢ Siirrytään käyttämään kaikissa juniorisarjoissa aikaisempien A-, B-, C1- nimitysten  jne. sijaan sarjaa ja sen ikäluokkaa kuvaavaa 
numerointia: T21 (=nykyinen A-tytöt), T18 (=nykyinen B-tytöt), P16 (=nykyinen C1-pojat), P15 (=nykyinen C2-pojat)
➢ Tähän käytäntöön siirrytään kaikissa juniori-ikäluokissa

➢ Löytyykö tarpeeksi halleja yksittäisille otteluille lokakuussa?
➢ Kaudella 2021-22 saamme kokemuksia kahdesta sarjasta (T18 ja P16)

➢ Tästä tulee tehdä johtopäätöksiä kaudelle 2022-23
➢ Salitilanteesta johtuen pitkämatkalaisten ja/tai pitkien pelimatkojen ei välttämättä onnistu niin usein kuin nyt
➢ Otteluiden alkamisajat voivat olla aikaisemmat/myöhäisemmät kuin mihin on totuttu
➢ Voi olla mahdollista, että otteluita pelataan totuttua heikommissa olosuhteissa

➢ Mitä vaikutuksia järjestelmän muutoksella alueellisten sarjojen joukkuemääriin?
➢ Huomioitava erityisesti tyttöjen sarjat
➢ Todennäköisesti harvemmat joukkueet pelaavat kahden ikäluokan sarjoja, koska ottelumäärien noustessa sarjoja ei voi 

porrastaa yhtä hyvin kuin aiemmin. Esim. T16 ja T18 valtakunnallisten sarjojen runkopelipäivät eivät täysin väistä toisiaan
➢ Arkipelaaminen auttaisi salivarauksissa ja erotuomareiden saatavuudessa, mutta vaikeuttaa ideaalia harjoittelurytmiä
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MIKÄ MUUTTUU TYTÖISSÄ?
➢ Kaikki halukkaat joukkueet voivat ilmoittautua valtakunnalliseen sarjaan
➢ Eri sarjoissa ilmoittaudutaan joko valtakunnalliseen tai alueelliseen sarjaan, koko kausi pelataan näissä sarjoissa => otteluohjelmien 

teko helpottuu, alueellisten sarjojen ei tarvitse odottaa SM-karsintoja

➢ C-tytöt => T16
➢ Sarja pelataan kokonaisuudessaan turnausmuotoisena 
➢ Yhden viikonlopun karsinnan sijaan ylialueelliset alkusarjat syyskuu-marraskuu, jonka perusteella joukkueet SM-sarjaan ja 1. 

divisioonaan
➢ Joukkuemäärä valtakunnallisissa sarjoissa nousee, alkusarjan jälkeen SM-sarja ja 1. divisioona
➢ Ottelumäärä nousee noin 10 ottelulla (n. 30 ottelua) 
➢ Pudotuspelien sijaan SM-lopputurnaus?
➢ Ei väistä täysin T18 sarjaa (runkopelipäivät voivat mennä päällekkäin)

➢ B-tytöt => T18
➢ Yhden viikonlopun karsinnan sijaan ylialueelliset alkusarjat elokuun loppu – lokakuun puoliväli

➢ Turnausmuotoinen, 3 x 15 tehokasta, noin 4-5 turnausta
➢ Joukkuemäärä valtakunnallisissa sarjoissa nousee, SM-sarjan lisäksi myös 1. divisioona
➢ Ottelumäärä nousee (n. 30 ottelua + pudotuspelit)
➢ Väistää edelleen T21 sarjaa mahdollisuuksien mukaan
➢ Ei väistä täysin T16 sarjaa (runkopelipäivät voivat mennä päällekkäin)

➢ A-tytöt => T21
➢ Ei karsintoja vaan kaikki halukkaat joukkueet ilmoittautuvat suoraan SM-sarjaan tai 1. divisioonaan
➢ Otteluohjelma voidaan tehdä jo kesällä
➢ Väistää edelleen T18 sarjaa mahdollisuuksien mukaan
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POIKIEN SARJAT KAUDELLE 2021-2022 

Päätökset näistä sarjoista tehdään 3/2021 mennessä 
ja tavoitteena on, että nämä sarjat toteutetaan 
kaudella 2022-23



MIKÄ MUUTTUU POJISSA?
➢ Kaikki halukkaat joukkueet voivat ilmoittautua valtakunnalliseen sarjaan
➢ Eri sarjoissa ilmoittaudutaan joko valtakunnalliseen tai alueelliseen sarjaan, koko kausi pelataan näissä sarjoissa => otteluohjelmien 

teko helpottuu, alueellisten sarjojen ei tarvitse odottaa SM-karsintoja

➢ C2-pojat => P15
➢ Sarjan SM-arvo poistuu
➢ Sarja pelataan kokonaisuudessaan turnausmuotoisena 
➢ Joukkuemäärä ylialueellisessa sarjassa nousee, kaikki halukkaat mukaan
➢ Ottelumäärä nousee noin 10 ottelulla (n. 30 ottelua) 
➢ Lyhyen valtakunnallisen karsinnan sijaan ylialueelliset karsinnat (14-16 ottelua), syyskuu – marraskuu
➢ Karsintojen jälkeen ylemmät ja alemmat jatkosarjat ylialueellisissa lohkoissa (14-16 ottelua), tammikuu - huhtikuu
➢ Ylemmän ja alemman jatkosarjan lopputurnausviikonloppu, huhtikuu

➢ C1-pojat => P16
➢ Lyhyen valtakunnallisen karsinnan sijaan ylialueelliset alkusarjat elokuun loppu – lokakuun puoliväli

➢ Turnausmuotoinen alkusarja noin 5 turnausta
➢ Joukkuemäärä valtakunnallisissa sarjoissa nousee 24 joukkuetta → n. 32 joukkuetta 
➢ Pudotuspelit: SM-sarjan lohkojen 4 parasta, huhtikuu

- HUOM! Nykyisten A- ja B-poikien sarjat pelataan kaudella 2021-22 kuten kuluvalla kaudella, muutokset näihin sarjoihin tulevat 
kaudelle 2022-23 ja esitykset niistä tehdään liittohallitukselle helmikuussa 2021
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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.


