
 

 

Etelä-Suomen juniori-info 20.5.2020, Teams 
 
Läsnä 22 seurojen edustajaa, alueen aluevastaavat, liittokoordinaattori ja maajoukkuetie FBA valmentaja-
kouluttaja. 
 
Käytiin läpi Etelä-Suomen sarjainfo. Sarjainfossa tärkeää tietoa kauden aikatauluista, porrastuksista, 
ilmoittautumisista jne. 
 
Kerrottiin lyhyesti kilpailusääntömuutoksista (kilpailusäännöt):  
-21§ Järjestys sarjassa-kohtaan lisätty pistevertailu (esim. jos sarja keskeytyy) 
-Osallistuminen erillisiin turnaukseen ei ole peruste ottelusiirrolle liiton sarjoissa. 
-48§ mm. rinnakkaisedustus ja Y-edustus-pykäliin tullut muutoksia 
-51§ junioripelaajan pelaajasiirto painavasta syystä ilman vanhan seuran suostumusta. 
 
Käytiin lyhyesti läpi 15-21 vuotiaiden valtakunnallisten sarjojen uudistus. Ko. sarjoista vastaa tulevalla 
kaudella sarjapäällikkö Mikko Helanen. Uudistuksella mm. haluttiin päästä eroon elokuun karsinnoista, 
joissa otteluiden tärkeys ja ajankohta eivät ole olleet optimaalisia. Uudistuksen myötä valtakunnallisten 
sarjojen otteluiden määrä kasvaa ja peräkkäisten ikäluokkien porrastaminen ei enää onnistu.  
 
Huippu-urheilusektorin maajoukkuetie/FBA valmentaja-kouluttaja Jarno Nikulainen kertoi pienpelaamisen 
eduista. 3vs3 ja 4vs4 pienpeleissä pelaajien peliaktiivisuus nousee (pallokosketukset ja kaksinkamppailut). 
Pienemmässä tilassa pelin havainnoiminen paranee (katse ylhäällä) jne. Kiekkoliiton tutkimuksen mukaan 
pienemmällä kentällä pelaaminen tuottaa enemmän laukauksia, syöttöjä ja syötön vastaanottoja (kts. 
tutkimus). Pienpelit myös mahdollistavat pienemmät peliryhmät, jolloin pelaajien peliaikakin kasvaa. 
 
Viime vuoden juniori-infossa keskusteltiin E2-poikien pelimuodon muuttumisesta 4vs4 -pelaamiseen. 
Päätettiin teettää kysely alueen seuroille P11 junioreiden pelimuodosta. Kysytään seurojen mielipidettä 
P11 pelimuodosta (4vs4 / 5vs5, maalinpienennyselementti?). Kyselyn perusteella päätetään ko. ikäluokan 
kauden 2021-22 pelimuodosta. 
 
P15-P21 alueellisissa sarjoissa pyritään toteuttamaan viime kauden sarjatasot. P21 pojissa 2.divisioonassa 
joukkuemäärästä riippuen pelataan tasonmittauksen jälkeen kahdessa eri tasossa. P18 sarjassa voi 
ilmoittautua kilpa- tai haastajasarjaan, mitkä tasonmittauksen jälkeen jakautuvat joukkuemäärästä riippuen 
eri tasoille. P16 tai P15 voi ilmoittautua kilpa-, ylempään haastaja- tai alempaan haastajasarjaan, jotka 
tasonmittauksen jälkeen jakautuu useammalle tasolla joukkuemäärästä riippuen. Alueellisten sarjojen kausi 
pitenee valtakunnallisten sarjojen muutoksen vuoksi. Kauden päätteeksi pelataan alueellisten sarjojen 
valtakunnalliset loppuhuipentumat. 
 
T16-T18 alueellisissa sarjoissa pyritään toteuttamaan kilpa- ja haastajasarjat. Viime kaudella C-tytöissä 
toteutui, mutta B-tytöissä ei. Valtakunnallisten sarjojen uudistuminen voi vähentää alueellisten sarjojen 
joukkuemäärää ja toteuttaminen hankaloituu. Kauden päätteeksi pelataan alueellisten sarjojen 
valtakunnalliset loppuhuipentumat. T21 alueellista sarjaa ei järjestetä, vaan joukkueet voivat ilmoittautua 
valtakunnalliseen 1.divisioonaan.  
 
P11-P14 sarjoissa ilmoittaudutaan neljälle eri tasolle; ylempi kilpa-, alempi kilpa-, ylempi haastaja- ja alempi 
haastajasarja. Tasojen kuvaukset löytyvät Etelä-Suomen etusivulta ja ko. ikäluokan sivuilta. Syksyn 
tasonmittausta voidaan lyhentää, jolloin joukkueet ohjautuvat aikaisemmin oman tason mukaan 

https://salibandy.fi/uploads/2021/05/823be8d4-es-sarjainfo2122.pdf
https://salibandy.fi/uploads/2021/04/479b1d63-kilpailusaannot_2021-22.pdf
https://www.finhockey.fi/index.php/ajankohtaista/item/5187-tutkimus-pienpeleista-selvittaa-miksi-u11-ja-u12-ikaluokat-pelaavat-jatkossa-myos-pienen-kentan-peleja
https://www.finhockey.fi/index.php/ajankohtaista/item/5187-tutkimus-pienpeleista-selvittaa-miksi-u11-ja-u12-ikaluokat-pelaavat-jatkossa-myos-pienen-kentan-peleja
https://salibandy.fi/uploads/2021/04/3c1ba195-sarjatasojen-kuvaus-ilmoittautumiseen-2021-22.pdf


 

 

jatkosarjoihin. Ikäluokan joukkuemäärän mukaan lopputurnauksen toteuttamistapoja voi olla useita. Esim. 
tuttu kuuden joukkueen lopputurnaus tai eliittisarjan kaksi parasta joukkuetta etenee suoraan 
lopputurnauksen välieriin. Eliittisarjan 3-6. sijoittuneet joukkueet ja kilpajatkosarjan kaksi parasta 
joukkuetta karsivat porrastetusti muista välieräpaikoista.  
 
T12-T14 sarjoissa ilmoittaudutaan kilpa- tai haastajasarjaan, jotka joukkuemäärästä riippuen jakautuvat 
tasonmittauksen jälkeen useammalle tasolle.  
 
P8-P10 ja T10-T12 ikäluokissa jatketaan samalla tavalla kuin viime kaudella sarjatasojen ja ottelumäärien 
suhteen. Keskusteltiin myös alimman sarjatason tärkeydestä. Näillä tasoilla kuuluisi pelata vain 
harrastejoukkueita, vasta-aloittaneita jne. Kilpapelaajia ei tulisi käyttää näissä sarjoissa. Mikäli seuroilla 
sarjoissa useampi peliryhmä, voi toiveita turnausajankohdista esittää ilmoittautumisajan päättymisen 
jälkeen sarjavastaavalle. 
 
P8-P10 ja T10 sarjoissa voi marraskuussa ilmoittaa uusia joukkueita kevätkaudeksi sarjaan jälki-
ilmoittautumisella ja joukkueet voivat myös vaihtaa sarjatasoaan kevätkaudeksi, mikäli syyskauden 
sarjataso ei tunnu oikealta. 
 
Käytiin läpi PeliMaailman sääntöjä. Suuria muutoksia ei tehdä. Kaksoisedustus-sääntöä päivitetään, sillä 

rinnakkaisedustusoikeutta päivitettiin myös kilpailusääntöihin. Kaksoisedustusta voi ensi kaudella hakea 
toiseen seuraan, vaikka omassa seurassa olisi ko. ikäluokassa joukkue. Kaksoisedustusta voi hakea 
toisen seuran joukkueeseen, mikäli omassa seurassa ei ole joukkuetta ko. sarjatasolla. 
  
Kokous päätettiin klo 19:45. 
 


