
 
     14.11.2019 
 
 

ETELÄISEN ALUEEN KILPAILUTIIMIN KOKOUS 8/2019 
 
Aika To 14.11.2019 klo 15-18 
Paikka Ravintola Oklahoma, Tikkuraitti 15  
Paikalla Juuso Ilander, Marko Hovi, Jussi Haapala, Juha-Matti Reini, Minna Koivisto, Sami 

Ritola, Mauri Tunkelo ja Ville Pulkkinen 
Muuta Alue tarjosi illallisen kiitoksena kilpailutiimin toiminnasta 2019. 
   

MUISTIO  
 

1. Jussi avasi kokouksen 15:00 
2. Työjärjestys hyväksyttiin. 
3. Kilpailutiimin kokouksen 7/2019 muistio hyväksyttiin ilman muutoksia. 
4. Kilpailujärjestelmä kaudella 2020 (liite) 

Kilpailujärjestelmä kaudella 2020 päätettiin seuraavilla muutoksilla ja tarkennuksilla. Muutokset 
on kirjattu erilliseen liitteeseen. 
- Maakuntasarja sarjailmoittautumisen/sarjapaikan hakemisessa yhteydessä kysytään 

halukkuus nousta sarjaan. Jos halukkuutta lohkon joukkueilla ei ole nousta, voi runkosarjan 
pelaamisen takaraja siirtyä myöhäisempään ajankohtaan. 

- Maakuntasarjaan tehdään otteluohjelmat pelipäivineen valmiiksi.  
- Maakuntasarjan pelejä ei sijoiteta Suurleirin ja Nuorisoleirin päälle. Muuten sarjassa on 

määrä pelata säännöllisesti. 
- Karenssiuudistusten vaikutus maakuntasarjaan selvitetään Timo Lammiselta. Tulee 

varmistua siitä, että maakuntasarjan ratkaisupeleissä ei joukkueita keinotekoisesti 
vahvisteta. Ville varmistaa, että asia on huomioita kilpailumääräyksissä.  
 

- C-B-tyttöjen ja naisten aluesarjan ristikkäiset pelit ovat epävirallisia pelejä. Tämä vaikuttaa 
pelien tuomari- ja toimitsijavelvoitteisiin.  

- C-B-sarjaan lähtevien joukkueiden taso ja pelaajien ikähaarukka selvitetään 
sarjailmoittautumisen yhteydessä mielekkäiden ottelujen löytämiseksi. 

 
- D-pelisarjassa voidaan tehdä lähilohkoja, jos joukkuemäärä sen mahdollistaa. 
- D- ja C- sarjoissa pitkät pelimatkat sijoitetaan turnauksiin.   

 
- E-pelisarjan sääntöuudistuksesta (3 palon peli) ei ole mahdollista poiketa esimerkiksi 

pelinjohtajien keskinäisellä ottelukohtaisella sopimisella. Sarja pelataan uudistuksen 
mukaisesti. Uudistuksen tavoitteena on pelaajien kehittäminen. 
 

- Yli-ikäisyydestä tiedotetaan paremmin. Yli-ikäisyydet ovat myös kilpasarjoissa mahdollisia. 
 

 
- Sarjakohtaiset pelipäivät ovat suuntaa-antavia, mutta eivät sitovia. Joukkueet voivat 

keskenään sopia pelejä poikkeaviin ajankohtiin.  
 
 



5. Urheilutiimin toiminta kaudella 2020  
Kilpailutiimin toiminta laajenee koskemaan kilpailu- ja valmennustoiminnan kehittämistä 
(urheilutiimi). 
- Kilpailu- ja valmennustoiminnan kehittäminen jatkuu 3 kertaa vuodessa pidettävillä 

tapaamisilla (alustavasti: maaliskuu, syyskuu, marraskuu). Näistä vastaa Ville yhdessä 
urheilutiimin puheenjohtajan kanssa.  

- Juniorityön kehittäminen yhdessä junioripäälliköiden ja seurakehittäjien kanssa tapahtuu 
noin kuukausittain pidettävissä kokoontumisissa. Tästä vastaa Aleksi Järviaho 

- Kilpailuryhmä pitää etäkokouksen tarvittaessa liittyen sarjatoiminnan valmisteluihin ennen 
sarjakautta tai kilpailumääräysten tulkintaan kilpailukauden aikana. Tämä koostuu 
kilpailupäälliköstä sekä kolmesta maakunnallisesta edustajasta. Tästä vastaa 
kilpailupäällikkö. 

- Kokoonpanot 2020: (johtoryhmän puheenjohtajalla on osallistumisoikeus kaikkiin ryhmiin) 
o Kehittämistyöryhmä: Ville Niemi, Jussi Haapala, Ari Kenttäaho, Juuso Ilander, Sakari 

Sahamies sekä työsuhteiset Minna Koivisto, Juha-Matti Reini, aluevastaava ja 
seurakehittäjät.  

o Junioritoiminnan kehittäminen seuroissa: alueen junioripäälliköt ja seurakehittäjät  
o Kilpailuryhmä: Juha-Matti Reini, Ville Niemi, Jussi Haapala ja Juuso Ilander 

 
6. Muut asiat 

a. Kilpailutiimin kannanotto yli-ikäisyyksien myöntämisperusteista kaudelle 2020.   
Yli-ikäisyyshakemuksia myönnetään samoilla perusteilla (taitotaso, joukkueen 
muodostaminen, oman ikäluokkajoukkueen puuttuminen). 
 
Kahdesta yli-ikäisestä toinen voisi olla jokerina ja toinen osallistua ulkopeliin. Tällä 
ehkäistään y-pelaajien sijoittamista keskeisille pelipaikoille. 
 
Yli-ikäisyyshakemuksen liittyessä taitotasoon, voisi hakemukseen liittää alueen 
seurakehittäjän lausunt0/ hakemus voisi kiertää seurakehittäjän kautta. Tällä voitaisiin 
vaikuttaa tarpeettoman hyvien pelaajien y-lupahakemuksiin.  
 
Alueen kilpailupäälliköllä voisi olla oikeus myöntää yhden ottelun yli-ikäisyyslupa. 
 
B-poikien sarjamuutoksen vaikutus yli-ikäisyyshakemuksiin tulee seurata.  
 

7. Seuraava kokous 
2020 urheilutiimin ensimmäinen kokoontuminen pidetään maaliskuun 1. viikolla Vantaalla.  
 

8. Jussi päätti kokouksen 16:50 
 
Jussi Haapala ja Ville Pulkkinen 
       


