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PALAUTETTA JA TOIVEITA SEURAAVALLE KAUDELLE 

 

Muistio keskustelusta ja palautteesta, jota osallistujat antoivat aluejaostolle 

- Urheiluakatemian pisteytyksissä aluejoukkuetoiminnasta saadut pisteet voivat olla 

ratkaisevat sisään pääsemisen näkökulmasta – nimeämiset toivotaan sellaisessa 

aikataulussa, että pisteet ehtii yhteishakuun. 

- Loimaalta toivotaan F-ikäisten sarjaan kaksi tasoa, samalla tavalla kuin Power Cupissa tänä 

vuonna tulee olemaan 

o odotetaan Powerin kokemukset, jonka jälkeen tehdään kysely tämän kauden F-

junioreiden valmentajille, millaista kilpailutasoa toivoisivat 

- Toni Vahela ehdotti, että F-junioriehin saataisiin sarja, jossa pelataan E-tiikerisarjan 

säännöillö, mutta pallo olisi pehmeä ja verkko 180 cm. 

o Myös tätä asiaa pohditaan, kun F-junioreiden  

- Ylöjärven Ryhti: D-tyttöjen syöttösäännöstä – Yläkautta syöttö sallittu, C:ssä syötetään 

alakautta. Paha syöttö kehittää myös vastaanottoa. Myös vastaanotto tulisi vapauttaa. 

o jos sallitaan yläkautta syöttö, pitää myös salin mitta olla sellainen, että yläkautta 

syöttö ja hyppysyötöt ovat mahdollista. Jos alapooleissa vapautetaan syöttö, pitää 

salitila olla myös sellainen. 

- C:hen toivotaan liberosääntöä! 

- D:ssä vapaa syöttö kahden syötön rytmityksellä, pakollinen hihavastaanotto 

- Toivottiin, että E:n sarjoissa siirryttäisiin myös vapaaseen syöttöön. 

- Pelataan viiden joukkueen pooleja – Ei pelata voitoista, vaan eräpisteistä. Kilpailullisempi 

vaihtoehto olisi, että pelattaisiin mahd. kolmas erä, vaikka lyhyempänä. 

- Alimmista pooleista on todella vaikea nosta ylös, kun vain poolin voittaja nousee. Voisiko 

ensikaudelle tehdä isommat poolit, joista useampi nousee? 

- Tuomaritoimintaa tulisi myös kehittää: Mini-kentän peleissä laadukkaampaa 

tuomaritoimintaa – Nuorisotuomarit (ei vanhempia puhaltamaan). Esitettiin toive, että 

tuomarikouluttajat vetäisivät koulutukset turnauksen aluksi. Enää ei voida käyttää pelaavia 

joukkueita tuomareina kun on 4 joukkueen poolit kahdella kentällä. 

o Tuomarikouluttajien aika rajallista, koska ovat myös itse erotuomareita. 

o Yksi ratkaisu voisi olla, että seuroihin koulutettaisiin omat mini-tuomarikouluttajat, 

jotka vetäisivät seuroissa omat mini-tuomarikoulutukset ja vastaisivat että 

sääntötuntemus menee eteenpäin. 

o ETI:ltä tulossa esitys, että seurat nimeävät tuomariyhdyshenkilöt, joita käytettäisiin 

myös tähän tarkoitukseen. 

o Minien tuomarikoulutukset turnausten yhteyteen/alkuun 



- 2018 Powerin yhteyteen parin tunnin minituomareiden seurakouluttajakoulutus 

- Euran Raiku – kiitosta erotuomareille. Homma on toiminut. 

- D-ikäisissä 3 ja 5 joukkueen poolit haastavia 

o 4 on lähtökohta kun pelataan pooleissa. Poolipelaamisessa pidemmät pelimatkat. 

Sarjanhoitaja koittanut pitää pelimatkat kohtuullisina 

o 5 joukkueen turnauskessa kolmannen erän palaamattomuus on aikatauluhaaste. 

Kun pelataan pisteistä, niin ei välttämättä peluuteta heikompia pelaajia lainkaan 

- C:n AM-finaalit: viimeinen pooliturnaus, on ratkaiseva turnaus, josta valitaan joukkueet 

AM-finaaliin.  

o Sarjan hoitaja ehdotti, että hilkulla oleville joukkueille järjestettäisiin 

karsintaturnaus. 

- D-p: sarjaohjelma oli hyvä. Sääntömuutokset syöttöön erinomainen. Finaaliturnaus oli 

kokonaisuutena toimiva paketti: 8 joukkueen turnaus. 

- 12 joukkueen turnaus voisi olla näyttävä, enemmän joukkueita saataisiin mukaan… 

- Kaikissa E: ja D: sarjoissa poolijärjestelmä 

- A-tyttöjen AM-finaalit ennen kauden alkua. 

- Yli-ikäissääntö puhutti E- ja D- ikäisillä. Alue ehdottaa seuraavalle kaudelle uutta 

toimintamallia: AM-sarjoissa yli-ikäisiä ei saa pelata ylemmissä välierissä, eikä A-

finaaleissa. Jos joukkuessa on yli-ikäisiä, joiden halutaan pelaavan kausi loppuun, 

tiputetaan joukkue alempaan välieräturnaukseen, josta ei enää pääse A-finaaliin. Välierät 

on osa finaalitapahtumaa.  

o Lomake, jolla ilmoitetaan yli-ikäinen pelaaja.  

o Mobiililisenssin avulla päästään paremmin kiinni yli-ikäisiin pelaajiin. 

o Idea futiksesta. Yli-ikäinen pelaaja sidotaan nuorempien ikäluokkaan, jolloin ei voi 

pelata lainkaan oman ikäluokan turnauksissa. 

- C/B-ikäisten sarjoihin ja turnausjärjestelyihin. 8 turnausta kauden aikana, joista 5/6 jojo oli 

saanut tehtyä varauksen. Saivat järjestää turnauksen, mutta  seuraavaa turnausta eivät  

pystyneet hoitamaan: Rankin tiputettiin 18 ->  84. Hyvät salit olisi ollut tarjolla muihin, 

esim. sijoitusturnauksiin.  Ehdotus: Rankin rangaistuksia ei saisi tulle joukkueelle, joka ei 

pysty kahden jo heitä ennen peruuttaneen seuran jälkeen saamaan salia. 

- Tervettä järkeä salin koko-asioihin! Ja Yhteisymmärrys turnaukseen osallistuvien 

joukkueiden kesken pitäisi riittää poikkeusmittoihin. Lopputurnauksissa ollaan tiukkoja. 

o salit on jo järjestelmässä – saleille määritellään statukset. 

o kilpaurheilua tekevät seurat voivat vaatia myös olosuhteilta samaa 

o harrastetoiminnassa pitäisi ajatella seurojen/joukkueiden etua. 

- Torneopal hälyttämään, jos samalle seuralle on samalle viikonlopulle määritelty useampia 

turnauksia – salit ja tuomarit vaikea saada 

- 2-sarjajoukkueessa monta junnupelaajaa, vaikea löytää aikuisten peleille ajankohta. 

o Aikuisten pelit sunnuntaina ja junnuturnaukset lauantaina.  

- 2-sarjan ohjelmaa toivotaan aikaisemmin. Muutosehdotukset kahden viikon sisällä. 

- Pelin siirto-oikeus tulisi koskea vain yhtä junnusarjaa. Toivotaan tarkempaa kriteeristöä. 

- Aikuisjoukkueille toivottiin Osa-lisenssiä. Yksi pelaaja jolla oli kantapää kipeä – oli raskaana. 

Olisi halunnut syksyn pelata… 

 



- 2005 syntyneiden massaleirille valmentajat ja vanhemmat eivät saaneet jäädä katsomaan- 

linjaus, miten toimitaan. 

 

- Tiedot leireistä ja ilmoittautumiskäytännöistä seurassa useammalle henkilölle kuin 

valmentajalle. 

- Huomautus: ruokailu on vasta klo – otattehan oman aamupalaevään. 

 

- Harrastesarjaan yhteystyökumppani, jossa on vetovoimaa nuorisoon. 

- Huomio minien pöytäkirjasta: Minien säännöissä ei määritellä joukkueen kokoa. Silti 

pöytäkirjaan mahtuu vain 6 pelaajan numero, jotka ovat siis kiertovaihdossa. 

 

ENNAKKOON NETISSA ESITETYT KYSYMYKSET/KOMMENTIT, ja niihin vastaukset 

Viesti #1 

tämän kauden asioista kommentteja: 

• D-ikäisten yläkautta syöttäminen on hyvä juttu, jatkoon! Voisiko sitä ajatella laajennettavan 
jo EAM-sarjoihin? 
Yläkauttasyöttösääntö ei laajene EAM-sarjoihin. 

• Eri ikäisten junnujen turnausten järjestäminen eri viikonloppuina: hyvä asia, jatkoon! Voisi 
olla hyvä entistä enemmän rohkaista seuroja siihen, että nuoremmille pelaajille annettaisiin 
mahdollisuus pelata ylemmissä sarjoissa myös oman ikäluokkansa lisäksi. 

• poolisysteemi: ehdottomasti jatkoon! 
Poolipelaaminen pysyy ennallaan alueen sarjoissa (E-D) 

• 3 ja 5 joukkueen poolit: ei jatkoon! Toki taitaa olla mahdoton ajatus, kun sarjoissa ei 
välttämättä ole neljällä jaollista määrää joukkueita. Voittoerät pitäisi kuitenkin mieluummin 
pelata, vaikka se onkin rankkaa viiden joukkueen pooleissa, kun pelejä on paljon. 
Mieluummin sitten vaikka sovitaan, että pelataan viiden joukkueen poolissa kaikki erät 
15:een pisteeseen, mutta että kaksi erävoittoa pitää saada. Ja kolmen joukkueen poolit 
voisi pelata kaksinkertaisena sarjana samalla 15 pisteen systeemillä! Ja voisi olla hyvä 
kierrättää joukkueita 3 ja 5 joukkueen turnauksissa, koska monesti ne nyt ovat olleet niitä 
alimpia ja aina samat joukkueet pelasivat niissä, eli siis että joskus vaikka A-pooli voisi olla 
kolmen tai viiden joukkueen turnaus. 
A-pooli tulee säilymään neljän joukkueen turnauksina. Muuten kiertoa oli paljon 
joukkuemäärissä kauden aikana. Lohkojoen koko riippuu sarjaan ilmoittautuvien 
joukkueiden määrästä. 
 
Yli-ikäisten peluuttamisesta sellainen ajatus on mielessä, että voisiko sitä ajatella vähän 
joustavammin, eli siltä pohjalta mikä on yli-ikäisen pelaajan taitotaso ja historia tiukan 
syntymävuoteen tuijottamisen sijaan. Eli esimerkki: tyttöjen D-AM -joukkueessa on 5 
oikean ikäistä ja mukaan olisi tyrkyllä kolme yli-ikäistä, jotka ovat aloittaneet harrastuksen 
eilen. Taidollisesti eivät välttämättä ole vielä edes samalla tasolla oikean ikäisten kanssa, 
mutta nykysääntöjen mukaan vain yksi kerrallaan saa pelata pelissä. Koko joukkueen etu 
olisi että 5+3 tyttöä olisivat kaikki käytettävissä peleissä. 



AM-sarjoissa yli-ikäisten pelaajien käyttöä tullaan rajoittamaan, ja sääntöä 
tiukentamaan, niin että säännön väärinkäytöksiltä voitaisiin välttyä. 
 
Ehdotus: yli-ikäisten määrä voisi olla D-ikäisissä rajoittamaton. Poikkeuksena A-ja B-
poolit, missä kilpavarustelun estämiseksi sallitaan vain yksi yli-ikäinen siinä tapauksessa, 
että joukkueessa muutoin ei ole kuutta pelaajaa. Jos on kuusi pelaaja oikean ikäisiä, niin 
sitten ei sallita edes sitä yhtä. Saman ajatuksen voisi toteuttaa E-ikäisissä pelaajamäärään 
sovellettuna. 
 
Nimimerkki: LLLK 

 

Viesti #2 

+D-ikäisten yläkautta syöttäminen on hyvä juttu ja kuudella pelaaminen aluesarjassa. 
+D-ikäisten yli-ikäissääntö hyvä. Sain c-ikäset harjoittelemaan yläkautta syöttöä peli 
tilanteessa. Ei enempää yli-ikäisiä kentälle. 
 
- Syöttösääntö 1-2 ja vaihto on mielestäni hieman huono d-aluesarjassa, mutta palvelee 
ehkä juuri tuon yläkautta syötön kanssa. 
Juuri tästä syystä se on kehitetty. 
Eli jos yläkautta syöttö poistuu olisi hyvä purkaa myös syöttäjän vaihtaminen. 
Ei poistu. Sääntö pysyy ennallaan. 
- 3 joukkueen poolit huonoja koska 3 eräiset pelit on pitkiä jo tämän syöttörumban takia. 
Jos pienempiä pooleja sit normi pelit vaan. 
3 joukkueen poolit mahdollistavat myös yksittäisten pelien palaamisen arki-iltoina. 
Tulemme suosittelemaan tätä yhdeksi vaihtoehdoksi, jos turnauksen järjestäminen 
viikonloppuun on haastavaa 
 
Kiitos sarjanhoitajalle. Hienosti ja jouhevasti homma toimi. Ikäväkseni en pääse Huittisiin 
toivottavasti pääsen näin vaikuttamaan :) 
 
Nimimerkki: #11 

 

Viesti #3 

Seuran koottu palaute alueen toiminnasta sekä kehittämisehdotuksia. 
 
Muutosehdotus nuorempien junioreiden (f- ja e-ikäiset) sarjoihin: 

• Varsinkin pienemmissä seuroissa ”ongelmaksi” voi koitua se, että ei saada järkevästi 
koottua joukkueita. Esimerkiksi meidän seurassa on nyt pari kautta ollut hyvin 
tyttövoittoinen f-junioreissa, sekä tällä hetkellä ja alkavalla kaudella myös e-junioreissa. On 
mielestämme kohtuutonta, että yhden-kolmen pojan takia joutuu joukkue ilmoittamaan 
itsensä sekasarjaan, mikä käytännössä on tarkoittanut poikien sarjaa. Ilman suurempia 
ongelmia olemme toki pärjänneet, eikä ongelma ole tokikaan siinä, etteikö tytöt pärjäisi 
pojille – ongelmaksi koituu lähinnä pelipaikat, jossa ei ole käytettävissä kuin se kaksi 



pukuhuonetta. 
 

• Ehdotus: Koska fyysiset ominaisuudet tyttöjen ja poikien kesken ei vielä f- ja e-junioreissa 
todellakaan näy eikä tunnu, niin eikö vaihtoehtoisesti tällaiset joukkueet voi olla myös 
pelaamassa tyttöjen sarjaa? Jos halutaan, niin voidaanhan sinne rajata, että kentällä voi 
olla vain yksi poika. Tai tarvitseeko esimerkiksi f/e-junioreissa ollenkaan tehdä 
sukupuolijakoa? 
F-ikäisten sarjatoiminta tulee muuttumaan, jonka myötä todennäköisesti sekä tyttö-, 
poika- ja sekajoukkueet ilmoittautuvat kaikki samoihin sarjoihin. 
E-ikäisten sääntöihin ei ole tulossa muutosta. Toistaiseksi E-ikäisissä pojissa on ollut 
vähemmän joukkueita, minkä vuoksi sekajoukkueet ovat olleet arvokasta täydennystä 
sarjaan. Mutta kiitos vinkistä. Pohdimme asiaa. 
 
Alueleiritoiminta: 

• Emme tiedä kuuluuko tämä asia sarjaparlamenttiin, mutta alueleiritoiminnasta voisi antaa 
sellaista palautetta, että on aika hassua kun kaikki toiminta on keskitetty Kisakallioon. 
Esim. 2003 leirille kutsutuista 27 pojasta ainakin 17:llä on huomattavasti lyhyempi matka 
esimerkiksi Varalaan. Puitteissa ei tokikaan ole valittamista, mutta oikeasti voisi 
leiritoimintaa suunnata hieman keskeisemmin ja edes omalle alueelle. Meidän alueilta 
matkaa kertyy 278 km/suunta, mikä on käytännössä yli 3 tunnin ajomatka! Tämä tietää 
aina ylimääräisiä kustannuksia ja/tai heräämistä reilusti ennen kukonlaulua. 
 
Aluejoukkueiden yhteiskuljetukset: 

• On hienoa että yhteiskuljetuksia järjestetään, mutta syvästi toivoisimme, että kulkureittejä 
suunnitellessa huomioitaisiin myös pohjoiselta alueelta valituksi tulleita pelaajia. Nyt 
lyhimmillään esim. c-poikia kuskattiin 150 km päähän (Pelit syyskuussa oli Parikkalassa, 
pojat kyydittiin Lahteen). Jos asiaa halutaan peilata ja tasavertaistaa liikkumisia, voisi 
seuraavan kerran bussi lähteä liikkeelle vaikka Virroilta. 
Yritämme kehittää toimintaa. Kiitos palautteesta! 
 
Palautetta C-ikäisten AM- finaaliturnausten joukkueista: 

• AM-finaaliturnausten joukkuevalinnat meni aivan eri tavalla kuin alueen sivuilla oli annettu 
ymmärtää. Myöskään kilpailuvastaava (Juha Silvanto) ei ollut mitenkään halukas 
oikaisemaan tekemiään ratkaisuja, vaikka ne olivat selkeästi vastoin alueen ilmoittamia 
periaatteita. 

• Joukkuevalinnat eivät menneet sovittujen poolikierrosten jälkeisessä järjestyksessä. 
Ilmeisesti näiden epäselvyyksien vuoksi molemmissa A-finaaleissa pelasi kuuden sijasta 
seitsemän joukkuetta? Jatkoa ajatellen ”pelisääntöjen” tulisi olla niin selkeät, että ne ei jätä 
tulkinnanvaraa. 
Tämän kauden kokemusten perusteella kauden 2017-2018 sarjajärjestelmää muutetaan 
niin, että finaaliturnauksista tulee saman kokoisia.  
 
LUMISATEEN KESKELTÄ TOIVOTAMME KAIKILLE LÄMPIMÄMPÄÄ KESÄÄ JA 
KIITOKSET TÄSTÄ KAUDESTA. 
 
Nimimerkki KVVT 

 



Viesti #4 

• D- ikäisten yläkautta syöttösääntö hyvä, mutta vaatii ehdottomasti kaverikseen tuon max. 
kahden perättäisen syötön säännön.  

• Kahden syötön syöttövuorot yleisesti ottaen todella hyvä keksintö tähänkin lajiin. Tällä 
estetään hyvin syöttävän joukkueen pelin dominointi syöttöpelillään. Pitkät syöttöputken 
eivät ole nuorten sarjoissa kummallekaan joukkueelle oikeasti kehittäviä. Tällä säännöllä 
pakotetaan hyvin syöttävä joukkue pelaamaan myös hyvää vastaanottopeliä ja 
hyökkäyspeliä. Heikommalle syöttäjälle annetaan aina se toinen mahdollisuus kohti 
parempaa suoritusta(= kehittävämpää). Voi esim. ekan koittaa vielä kehitysvaiheessa 
olevalla yläkautta syötöllä ja sen jälkeen tarvittaessa toisen ns. varman päälle syöttämällä 
alakautta. 

• C- ikäisten pakollinen ala-aloitus ja vastaanotto hyvä asia. Nykysysteemillä jatkoon 
seuraavallekin kaudelle 

• itse en myöskään kannata noita 3 ja 5 joukkueen lohkoja, joissa ei pelata otteluvoitoista. 
Mieluimmin pelattaisiin vaikka kolme erää 15 pisteeseen. 

• Yli-ikäisten säännön rukkaisin uusiksi. Mielestäni kalenterivuosi on ainoa selkeä yli-ikäis 
pelaajan määrittelykriteeri. Se on kaikille hyvin selkeä. Mutta yli-ikäisten pelaajien määrään 
tekisin rajuja muutoksia. Pitäisi ensisijaisesti miettiä asiaa, miksi joukkue/ seura haluaa 
peluuttaa yli-ikäistä ylipäätään. Mahdollisesti seuralla ei aina välttämättä olisi yli-ikäisten 
käyttö menestymis tarkoituksissa. A- ja B- pooleihin/ finaaleihin en siltikään yli- ikäisiä 
pelaajia päästäisi. Vastaus edellisissä viesteissä 

• jos joukkuetta ei harrastajamäärien vuoksi saada muuten kasattua, niin ehdottomasti 
silloin pitäisi sallia vanhempia pelaajia, mutta silloinkin nämä vanhemmat pelaajat pitäisi 
olla tasoltaan sieltä vanhemman joukkueen alapäästä( toki vaikea seurata) 

• jos joukkueella/ seuralla ei ole tarpeeksi harrastajia että saataisiin esim. D- aluejoukkue ja 
C- joukkue molemmat. Silloin voisi kahden ikäisistä seura tehdä yhden joukkueen missä 
olisi esim. puolet D- ikäisiä ja puolet C- ikäisiä ja pelaisivat halutessaan D-aluesarjaa 
taikka jos taitotasot riittävät, niin myös C- sarjaa 
Nuoremmat pelaajat saavat aina pelata vanhemmassa ikäluokassa ilman rajoitusta. 

• jos seuralla ennestään esim. DT- alue joukkue jossa riittävästi pelaajia, mutta seurassa 
aloittanut pari uutta C- ikäistä tyttöä ilman lajitaustaa, jotka taitotasonsa takia eivät koe 
pystyvänsä harrastamaan lajia vielä oman ikäisten joukossa, niin silloin sallittaisiin heidän 
harrastaa ja pelata lajia nuoremmissa. Tässä tapauksessa nykyisen yhden yli-ikäisen 
käyttö ottelussa tuottaisi hankaluuksia. 
 
Nimimerkki Leipuri 

 

 


