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Muistio 

 

Paikalla: 24 kpl seurojen edustajia ja viisi liiton toimihenkilöä. 

 

Muistiossa infotut asiat ja seurojen kommentteja. 

 

Etelä-Suomen sarjainfo esiteltiin tilaisuuden alkuun. Sarjainfo julkaistaan kokonaisuudessaan salibandy.fi 

Etelä-Suomen sivustolla. 

- Kausi alkaa 1.10 lähtien, 8.10 pikkujunnut (14v ja nuoremmat). Syyskausi päättyy 18.12.2022. 

- Kevätkausi alkaa 14.1 ja päättyy 23.4.2023. 

- Turnausmuotoisia sarjoja ei pelata: joulunaika, pääsiäinen, hiihtoloma, syysloma osittain 

(pikkujunnut, haastajasarjat eivät pelaa) 

 

- peräkkäiset ikäluokat porrastetaan edelleen alueellisissa sarjoissa (P11-P22 ja T10-T18), mutta ei 

valtakunnallisissa sarjoissa. Alueellisia ja valtakunnallisia sarjoja ei porrasteta keskenään. P8-P10 

ikäluokissa voi esittää toiveita joukkuekohtaisia toiveita porrastuksista. 

 

- Aluelopputurnaukset toivottiin porrastetusti eri viikonlopuille. Tämä onnistunee, mikäli voidaan 

pelata myös vappuaattona. Haasteet: pyritään järjestämään kaikille pelejä vielä huhtikuussa, 

pääsiäinen pitää ottaa huomioon. Lokakuussa tieto seuroille ja ko. ikäluokkien joukkueille 

aluelopputurnausten ajankohdista. 

 

Esiteltiin Etelä-Suomen kilpailukalenteri  

P14-ikäluokkaan tulee vapaaehtoisia valtakunnallisia lisäturnauksia. Pyritään porrastamaan P13 ikäluokan 

kanssa, mutta ei P15. Seurat haluavat Y-pelaajat halutaan mukaan, mikäli pelaajat kuuluu ko. joukkueeseen 

ja heillä otteluita ko. sarjassa. Ovat mukana joukkueen toiminnassa ja heidän jättäminen pois peleistä 

tuntuu väärältä. 

Voiko haastajasarjan joukkue osallistua? Voiko hakea poikkeuslupaa tähän? 

 

Valtakunnallisten  juniorisarjojen sarjavastaava Mikko Helanen esitteli valtakunnalliset sarja ja uudistukset: 

- alustus työryhmän muodostamisesta, kyselyistä. Muutokset: alkusyksyn karsinnat pois. Poikiin 

uudet ikäluokat P17, P19, P22. Tytöille mahdollisia muutoksia myös 2023-24 kaudelle. 

- Ikäluokkien päällekkäisyyksiä ei voi välttää. Kevätkauden peleille kannattaa tehdä alustavia 

salivarauksia. Syksyn jälkeen kevään otteluohjelmat pääsee tekemään vasta joulukuussa jolloin 

saattaa olla pulaa salivuoroista. 

 

- T21SM ja T21divari. Seurat kysyivät miksi ei yhdistetä sarjoja, sillä divari ei välttämättä toteudu 

vähäisen joukkuemäärän takia. Viime kaudella sarjaan ilmoittautui kolme joukkuetta. Hankaluutta 

lisää se, että divarin ilmoittautuminen on eri aikaan, myöhemmin elokuussa. Toivottiin joko 



sarjojen yhdistämistä, samanaikaista ilmoittautumista ja/tai kun joukkuemäärät tiedetään ko. 

ikäluokassa voisi siirtää joukkueita toiselle tasolle. Nyt saatetaan ilmoittaa SM-sarjaan sellaisia 

joukkueita, joille parempi taso olisi divari, koska halutaan päästä pelaamaan, eikä divari välttämättä 

toteudu. 

-> Kysely SM-sarjaan ilmoittautuneille joukkueille, haluaako pelata turnausmuotoista divari. Kuusi 

joukkuetta minimi.  

Tai karsinnat, ylempi ja alempi sarja? 

 

- Seurat ihmettelivät miksi T16SM-sarjan pudotuspelejä ei pelattu yksittäisinä otteluina? 

Sarjajärjestelmää työstämässä mm. tyttöjen MJ-valmentaja. Paljon eri ikäisiä tyttöjä pelaamassa. 

Reissaamista vähennetty. 

 

- Eri ikäluokat alueellisissa sarjoissa ja valtakunnallisissa sarjoissa. Hämmentää seuroja.  

 

Alueelliset sarjat, Terho Laaksonen esitteli 

- Pelimäärät runkosarjassa n. 20-24. Ok. Toiveena runkosarjassa maksimissaan kolme kertaa samaa 

joukkuetta vastaan.  

 

- P22 samalla tavalla kuin kausi 21-22. Kaudella 21-22 vain kuusi joukkuetta. Tulevalla kaudella esim. 

04-syntynyt haastajapelaaja menee pelaamaan ko. sarjaa. Tämä ei seurojen mielestä hyvä tilanne.  

04-ikäiset pojat kuuluvat P22 sarjaan. Ei omaa ikäluokkaa. Ovat neljä vuotta nuorempia kuin 

vanhimmat ko. ikäluokan pelaajat. Joukkuemäärät ei valitettavasti mahdollista uusia ikäluokkia 

alueellisiin sarjoihin. Haastajatason pelaajille ikävä tilanne.  

P22 pysyvä ikäluokka. Alueille P17 ja P19 sarja? Etelässä kannatusta, jolloin P18 jäisi pois.  

 

- P18 kilpa- ja haastajatasot ja näille jatkosarjoihin lisätasot jos joukkuemäärä sallii.  

 

- P15-P16 voi ilmoittautua neljälle tasolle. Tasojen toteutuminen riippuu joukkuemäärästä. Ikäluokat 

porrastetaan alueella.  

 

- Viime kaudella T16 ja T18-ikäluokkien alueellisissa sarjoissa joukkuemäärät todella alhaisia.  

 

- Uudistettu aluelopputurnaus, eli parhaat suoraan välieriin. Tälle kannatusta – jatketaan. Alkusarjan 

menestys huomioitu paremmin. 

 

- Esiteltiin Savo-Karjalan muutokset ja uudistukset nuorimpien ikäluokkien sarjoihin. Savo-Karjalassa 

joukkuemäärät alhaisempia kuin etelässä, jolloin pelimuotoja muokattu ja ikäluokkia yhdistetty 

(liite).  

 

 

Janne Juntto esitteli lasten pelimuodot: 

- Jääkiekossa tutkittu: pienpelit lisäävät kosketuksia palloon, havainnointia, pelaajan aktiivisuus 

kasvaa. Kaukalon koko -> pelaajan tila vähenee mitä pienemmässä kaukalossa pelataan. 

 



- Seurat muistuttivat, että tutkimus tehty jääkiekossa, missä laukaisutaidon oppiminen kestää 

pidempään (johtuu myös varusteista). Salibandypallo ja mailat kevyempiä, jolloin jo nuorilla voi olla 

tehokas ja hyvä laukaus, mikä saattaa johtaa pienessä kaukalossa jatkuvaan laukaisukilpailuun kun 

ollaan kokoajan maalintekoetäisyydellä. Näin ollen lajit ei täysin verrattavissa. 

Keskusteltiin pelimuodoista kaudella 2022-23:  

- P13-P14 ja T14: 

- jatketaan viime kauden malliin ja pelimuoto 5vs5. Pojissa neljä ilmoittautumistasoa ja tytöissä 

alkuun kilpa- ja haastajasarja. Sarjataulukot säilyvät. 

 

- P11-P12, T12  

-  Pojissa neljä ilmoittautumistasoa ja tytöissä alkuun kilpa- ja haastajasarja. 

-  Osa seuroista toivoi, että P11 muutetaan takaisin 5vs5 pelimuotoon. Valmentajista tuntui, että 

menee vuosi hukkaan kun pelataan 4vs4. Maajoukkuetiellä P12-P13 ikäluokissa käydään läpi paljon 

taktiikkaa, mm. noppafemmaa. Pelattu 4vs4 jo kaksi vuotta F-junnuissa. Pelaajakehitys ei edisty. 

Paljon vetoja eikä elementtejä.  

- Osa taas kertoi, että pallollinen peli parani. Pelaajilla enemmän vastuuta 4vs4 ja vähemmän 

taktiikkaa. Elementit mukaan? P11 viimeisiä ikäluokkia kun uusia pelaajia tulee mukaan – 4vs4 

tukee tätä. Pienpeli tukee pelaamista myös huipputasolla, jolloin ei ole mahdollista opettaa 

perustekniikkaa. Pyritään kehittämään valmennusta enemmän yksilön kehittämiseen.  

- P12 kilpasarja ja ylempi haastajasarja: 5vs5. Alin haastajasarja ja alin haastajajatkosarja 4vs4, 

30x15m kaukalo. Sarjataulukot säilyvät. 

- jatketaan P11 kilpa- ja haastajasarjassa 4vs4, ilman maalinpienennyselementtiä, sarjataulukko 

säilyy. 

- T12 jatketaan kauden 21-22 tapaan, eli 4vs4, 30x15m kaukalo. Sarjataulukko säilyy. 

- P8-P10 ja T8-T10 

- Pojissa neljä ilmoittautumistasoa ja tytöissä alkuun kilpa- ja haastajasarja. 

- P10 kuten kaudella 21-22, eli 4vs4, 30x15m kaukalo, 2x15min + maalinpienennyselementti. 

Ei sarjataulukoita eikä ottelutulosten julkaisuja. 

- P9 kausi 22-23 samaan tapaan kuin 21-22 eli 4vs4, 30x15m kaukalo, 2x15min + 

maalinpienennyselementti. Kaudella 2023-24 pelimuoto 3vs3, 2x15 min, 20x12m kaukalo, 

elementti ja yksi tuomari kaudella 2023-24. 

- P8 pelimuoto kuten kaudella 21-22, eli 3vs3, 20x12m kaukalo, 12min peliaika, 

maalinpiennyselementti ja pelinohjaaja kotijoukkueeksi merkitystä joukkueesta. Seurat 

toivoivat, että palataan siihen malliin, jolloin isossa kaukalossa pelataan kahta ottelua yhtä 

aikaa. 

- T10 kuten kaudella 21-22, eli 4vs4, 30x15m kauakalo, 2x15min + 

maalinpienennyselementti.  

- P8-P10 ja T10 ei sarjataulukoita eikä ottelutulosten julkaisuja. 

- T8 järjestetään erillisiä Säbäkipinä-turnauksia. 

 



Pelimaailman säännöt 2022-23 

- Päivitetään PeliMaailman muutamia sääntökohtia. 

- Y-pelaajasääntö sama kuin kilpailusäännöissä, eli voi ilmoittaa neljä vuoden yli-ikäistä pelaaja, joista 

kaksi voi nimetä ottelukokoonpanoon. Mikäli tarve käyttää enemmän ja perustelut löytyy, voi 

hakea poikkeuslupaa. 

- Ilmoittautumishetken sarjataso seuraa joukkuetta koko kauden, eli jos syksyllä esim. ilmoittautuu 

ylempään haastajasarjaan ja nousee kevääksi alempaan kilpasarjaan, voi pelaajia liikuttaa koko 

kauden tasojen välillä, mikäli tason nousun tullessa lukitsee kevääksi kilpasarjaan viisi pelaajaa. 

- Kalle Kurki (GrIFK), Essi Jaanus (EräViikingit) ja Petri Oinonen (KorsKa) oikolukevat säännöt ja ne 

julkaistaan kesäkuussa. 

Seurat toivoivat selkeyttä pelipassikategorioihin, jolloin sekoilu passien suhteen vähenee. Päivitetään 

kunkin ikäluokan sarjojen sivulle minkä pelipassin ko. sarja vaatii. 

Seuroista myös tuntui, että uudistuksia tehdään liikaa kilpailu tai huippu-urheilu edellä. Kuitenkin 

pelipassimääriä pitäisi nostaa, mikä on hankalaa kun alueellinen sarjatoiminta supistuu. 

Hallien maalinpienennyselementit kuntoon. Laitetaan kysely elokuussa halleille elementeistä. 

Kevään 2023 juniori-infossa ei käydä läpi ikäluokkien kenttäpelaajien määriä, vaan pääpaino runkosarjan 

ottelumäärissä ja osallistumismaksuissa eri ikäluokissa ja tasoilla. 

 

Osallistujalista: 

Janne Juntto (JoKi, SSBL 

Erkki Enström (Blackbirds) 

Tony Isoksela (Oilers) 

Miro Mäkelä (EräViikingit) 

Mika Lumikaski (M-Team) 

Paula Sojalahti (SB-Pro) 

Antti Tuominen (SB-Pro) 

Kalle Kurki (GrIFK) 

Jyrki Paajanen (M-Team) 

Antti Niska (M-Team) 

Essi Jaanus (EräViikingit) 

Jari Oksanen  (EräViikingit) 

Jukka Welin (SB Vantaa) 

Valtteri Uusitalo (SB Vantaa) 

Sami Martikainen (Helsinki United) 

Jan Qvickström (ÅIF) 

Mikael Lax (PSS) 

Kia Lehmusvuori (ÅIF) 

Petri Oinonen (KorsKa) 

Mikko Honkanen (LoSB) 

Juha Erälaukko (Hawks) 

Sebastian Fager-Pintilä (Rangers) 

Ansa Kokljuschkin (Tiikerit) 

Jani Komsi (Indians) 



 

Mikko Helanen (SSBL) 

Janne Juntto (SSBL) 

Jan Kondo (SSBL) 

Terho Laaksonen (SSBL) 

Eeva Welling (SSBL) 

 

 


