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ETELÄISEN ALUEEN URHEILUTIIMIN KOKOUS 1/2020 
 
Aika Ma 2.3. klo 17-19:30 
Paikka PPL:n toimisto Vantaa/ Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa 
Paikalla Jussi Haapala, Juuso Ilander, Ari Kenttäaho, Ville Niemi, Juha-Matti Reini, Minna 

Koivisto, Aleksi Järviaho, Mauri Tunkelo, Mika Mikola ja Ville Pulkkinen 

 
MUISTIO  
 

1. Jussi avasi kokouksen 17:10. 
2. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin ilman muutoksia. 
3. Kilpailutiimin muistio 8/2019 hyväksyttiin. 
4. Urheilutiimin kokoonpano, tavoitteet, tehtävä ja toimintatapa (Liite 1.) 

Urheilutiimin kokoonpano, toimintatapa sekä työskentelyn tavoitteet käytiin läpi ja hyväksyttiin 
ilman muutoksia. Urheilutiimin puheenjohtajana toimii Jussi Haapala ja sihteerinä Ville 
Pulkkinen. Kokoonpanoon kuuluvat läsnäolleiden lisäksi Sakari Sahamies/ Lahti. Alueen 
johtoryhmän puheenjohtajalla on osallistumisoikeus urheilutiimin työskentelyyn.   
 

5. Aluesarjatoiminta 2020 
Kilpailupäällikkö Juha-Matti Reini kävi läpi maakuntasarjatoiminnan sekä C-E-ikäluokan 
sarjatoiminnan tilannekatsauksen. D-E-ikäluokan kilpasarjojen toteuttaminen pelkästään 
yksittäisinä peleinä on osoittautumassa haasteelliseksi johtuen joukkueiden maantieteellisestä 
sijainnista. Syksyllä 2019 hyväksytyn sarjajärjestelmän mukaisesti osa peleistä sijoitetaan 
turnauksiin. Juha-Matti on tästä vielä yhteydessä joukkueisiin. 
 
G-F- ikäluokkien sarjailmoittautuminen on auki 31.3. asti. Erityisesti G-ikäisten sarjoihin pyritään 
saamaan lisää ilmoittautuvia joukkueita muun muassa kaudella 2019 JunnuSuperiin 
osallistuneista ryhmistä. Seurakehittäjät sekä aluevastaava soittavat oman alueen G-ikäiset 
ryhmät läpi varmistaakseen, että joukkueet ovat tietoisia G-aluesarjasta sekä sen 
pelaamistavasta.  
 
Pohdittavaksi kaudelle 2021 nostettiin seuraavia teemoja. Teemoihin liittyen tehdään 
taustaselvitystä. Päätöksiä tehdään syksyllä 2020. 
- Maakuntasarjan profilointi sekä pelitavasta päättäminen. Onko kyseessä nuorista pelaajista 

koostuvien joukkueiden ”kehityssarja” vai kilpailullinen sarja? Kehityssarjana pelattaessa 
enemmistö peleistä voisi sijoittua loppukesään ja syksyyn, jolloin nuorten omat sarjapelit 
vähenevät. Kilpailullinen sarja edellyttää loppusyksyn pelipäivien varaamista nousupeleille. 
Maakuntasarjassa on lisäksi herännyt paljon kritiikkiä pelimatkoista ja lohkojaoista. Kautta 
2021 ajatellen maakuntasarjan alueellisten lohkojen määrä, ottelumäärä ja mahdollisten 
nousupelien peluutustapa tulisi päättää muiden aluesarjojen tapaan jo syksyllä.  

- Sarjailmoittautumisten sekä leiri-ilmoittautumisten aikataulun siirtäminen myöhemmäksi. 
Aluesarja- sekä leiri-ilmoittautumisten ajankohdan ajoittuminen varhaiseen alkukevääseen 
jakaa mielipiteitä. Osa seuroista on pelaajamäärän suhteen epävarmassa tilanteessa, jolloin 
helmi-maaliskuun aikana tehtävä sarjailmoittautuminen tapahtuu liian aikaisiin. Toisille 
seuroista ilmoittautumisajan aikaistaminen entisestään olisi toivottavaa. Näin saataisiin 
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varattua pelaamiselle tarvittavat kenttäolosuhteet käyttöön riittävän ajoissa. 
Ilmoittautumisten päättymisajat ovat valtakunnallisia linjauksia, joihin vaikuttaa esimerkiksi 
alueiden erilaiset sarjajärjestelmät. Turnausmuotoisesti pelattavat sarjat, joissa pelipäivät 
ovat valmiiksi valitut, vaativat valmisteluaikaa huomattavasti enemmän, kuin 
sarjajärjestelmät, joissa joukkueet keskenään sopivat yksittäiset pelit keskenään. 
Aluesarjailmoittautumisen porrastamista kilpa- ja pelisarjan osalta eri tavoin sekä E-
ikäluokan sarjailmoittautumisten viivästämistä kaudelle 2021 selvitetään. Lisäksi 
valtakunnan leiritoimialalle välitetään viestiä vk-leirien ilmoittautumisaikataulun haasteista 
sekä kehitysideoita jatkoselvitystä varten.   

 
6. Alueen itä-lännet 2020  

Päätös itä-länsistä tehtiin aikatauluhaasteiden takia Villen, Samin ja Jussin toimesta 18.2.2020. 
C- juniorit 2.8.2020: Kinnarin Pesis 2006 
D-juniorit 22.8.2020: Jokioisten Koetus juniorit ry 
E-juniorit 9.8.2020: Kuusankosken Puhti 
Pelaajien ilmoittaminen itä-länteen tehdään sähköisellä lomakkeella. Ville auttaa sähköisen 
lomakkeen laatimisessa. Pelaajat valitaan Eteläisen alueen ks. ikäluokan aluesarjassa pelaavista 
joukkueista ja julkaistaan noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Kilpailuryhmä auttaa Juha-
Mattia pelinjohtajien valinnassa sekä aluejaon tekemisessä. Ville selvittää mahdollisuutta 
maksaa valituille itä-länsivalmentajille matkakorvaukset. 
 

7. C-ikäluokan talvipelaaminen kaudella 2020-2021  
Talvikaudella 2019-2020 hallipelikokeiluun ilmoittautui 15 joukkuetta, joista 11 pelasi 1-2 peliä. 
Peleistä 6-7 pelataan yksittäisinä 2h peleinä ja yksi neljän joukkueen turnauksena (peliaika 1,5h). 
Pelipaikkoina ovat toimineet Klaukkalan palloiluhalli, Eerikkilä sekä Kotka. Alue kartoitti 
halliolosuhteet sekä osallistui taloudellisesti hallivuorojen kustannuksiin. Pelien 
järjestämisvastuu oli joukkueilla. Kokeilun nettokustannusvaikutus tulee Eteläiselle alueelle 
olemaan n. 2000 euroa hallimaksuja.  Seura maksoivat peleistä liitolle 40€/peli/joukkue 
omavastuun (yhteensä n. 800 euroa).  
 
Kokeilu oli onnistunut ja käytäntöä päätettiin jatkaa. Talvikaudelle 2020-2021 pyritään 
löytämään vakiovuoro Klaukkalan hallista, joissa vuoroviikoin pelaavat C-tytöt sekä C-pojat. 
Tämän lisäksi selvitetään mahdollisuutta järjestää 1-2 yksittäistä turnausta Eerikkilässä tai 
Pajulahdessa. Toteutustapa säilyy samana. Ikäluokka on ensisijaisesti C-juniorit. Sarjaan 
osallistumisoikeus on ensisijaisesti alueen omilla joukkueilla.  Alue osallistuu hallivuorojen 
kustannuksiin ja joukkueet vastaavat ottelutapahtuman järjestelyistä yhdessä 
kokonaisuudessaan. Hallivuorojen kustannuksiin liittyvää joukkueiden omavastuuosuutta 
korotetaan. Odotettavissa on hallivuorojen merkittävä lisääntyminen, joka kasvattaa alueelle 
kohdistuvien vuokrakustannusten määrää 4 000-6 000 euron tasolle. Sarjailmoittautuminen 
pyritään avaamaan loppukeväästä 2020. 
 

8. Aluevalmennustoiminta kaudella 2020-2021  
Kuluneella kaudella kokeiltiin C-ikäisten aluevalmennuksen leiripäiviä (pojat Kouvolassa 9.11., 
tytöt Eerikkilässä 22.12.). Kokeiluihin osallistui 7 valmentajaa ja 19 pelaajaa.  Kokeilun 
kustannusvaikutus Eteläiselle alueelle oli n. 1400 euroa. Tilaisuudet olivat maksuttomia. Tämän 
lisäksi alue järjesti 2-tason juniorivalmentajakoulutukset (3 viikonloppua) Pajulahdessa Petri  
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Pennasen johdolla. Yli 10 alueemme valmentajaa suoritti kokonaisuuden läpi. Kustannukset 
tulivat osallistujan maksettavaksi (225 €/vkl).  
 
Palaute juniorivalmentajapolun koulutusviikonlopuista oli erittäin positiivinen. Tapahtumissa oli 
runsas osallistujajoukko. Vastaavasti alueen C-ikäisten leiripäivät eivät tavoittaneet toivottua 
määrää valmentajia. C-ikäisten leiripäivät koettiin sisällön ja toteutuksen osalta erittäin 
onnistuneiksi osallistujamäärän vähyydestä huolimatta. 
 
Alueellista valmentajien koulutustoimintaa päätetään jatkaa kaudella 2020-2021. C-ikäisten 
valmentajien leiripäivät yhdistetään samaksi kokonaisuudeksi tyttöjen ja poikien osalta. Lisäksi 
C-valmentajien leiripäivän liittäminen osaksi 2-tason koulutusviikonloppua selvitetään. Tulevalle 
kaudelle on mahdollista, että 2-tason koulutusviikonloppujen toteuttaminen siirtyy Savo-
Karjalaan. Savo-Karjalan valmentajat tulivat tänä vuonna alueemme koulutukseen, koska heille 
ei koulutuskokonaisuutta järjestetty. Ville selvittää mahdollisuutta saada Petri Pennanen 
jatkamaan kouluttajana ja kouluttamaan minimissään pelitaitoviikonlopun Pajulahdessa.  

 
Yläkoululeirityksessä on järjestetty ensimmäinen vuosi 7-luokkalaisten ryhmälle Pajulahdessa. 
Ryhmä tuli täyteen (20 nuorta).  Leirityksen valmennus on toteutettu yhteistyössä Tahkon 
kanssa.  Leirityksen kustannukset tulevat osallistujien maksettavaksi (924 €/vuosi). Alue ei saa 
toiminnasta tuloja. Yläkoululeiritystä pyritään laajentamaan Pajulahdessa kaudelle 2020-2021 
perustettavalla uudella 7-luokan ryhmällä. Lisäksi nykyinen ikäluokka jatkaa 8-luokan 
yläkoululeirityksessä. Ryhmäkoko molemmissa ryhmissä on 20. Leiritykseen haetaan 
valtakunnallisen haun mukana keväällä 2020. Ville selvittää valmennuskokoonpanoja tulevalle 
kaudelle. Tavoitteena on etsiä uusi valmennuspari (liiton työntekijä ja seuraedustaja) 
aloittamaan uuden 7-luokan ryhmän kanssa. Tavoite on, että yksi valmennuspari vetää läpi 
yhden ikäluokan kaikki kolme leiritysvuotta.  

 
9. Muut asiat 

Ville varmisti uudestaan Timo Lammiselta kokouksen jälkeen pelaajien liikkumiseen liittyvät 
karenssit maakuntasarjan osalta.  
 
Pelaaja, joka on pelannut ylemmällä sarjatasolla, voi pelata ylemmän sarjan runkosarjan 
päättymisen jälkeen alempana vain jos: 
- ylemmistä peleistä ei ole karenssia voimassa 
- on pelannut alemmassa sarjassa tätä ennen vähintään 25% alemman runkosarjan pelimäärästä 
 
Toisaalta loppukauden liikkuminen on helpottunut, toisaalta vaikeutunut. Se, että on pelannut 
alemmassa sarjassa vähintään 25% vaikeuttaa siirtymistä alempaan sarjaan. Joissain tapauksissa 
voi vaikuttaa voimasuhteisiin, mutta toisaalta auttaa pelaajapolulla. 
 

10. Seuraava kokous 
Seuraava tapaaminen 19.5 klo 15-18. Tarvittaessa akuutit asiat tiedotetaan WhatsApp-ryhmässä 
tai pidetään etäkokouksia.  

11. Jussi päätti kokouksen 19:30. 
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Liite 1. Urheilutiimi 
 

 
Tavoitteet  Urheilullisen tason nostaminen 
  Kilpasarjajoukkuemäärän lisääminen 
  Joukkuemäärän lisääminen G-F-ikäluokissa  
   
Tapa toimia 
 Mitä se on? 

 
Luottamuksellisuus Noudatamme vaitiolovelvollisuutta yksittäisten seurojen asioissa.  

Edistämme toinen toistemme työtä. 
 

Avoimuus Teemme työmme toisillemme näkyväksi.  
Esitämme rohkeasti vaihtoehtoisia ratkaisuja. 
 

Yhtenäisyys Puhumme aluetoiminnasta ”yhdellä suulla”.  
 

Käytänteet Hyvin valmisteltuja kokoontumisia 3-4krt/vuosi. 
Päätöksenteko on järjestelmällisesti tietoon ja palautekyselyihin 
perustuvaa. Tarvittaessa käytäntöä testataan pilotilla. 
Seuraavan kauden kilpailutoimintaan liittyvät linjaukset tehdään 
syksyllä.  
Talvipelaamisen ja aluevalmennuksen linjaukset tehdään keväällä.   
Seurojen tahtotilan tuomista esille ja aluetoiminnan viestin viemistä 
takaisin. 
Junioripäällikkötiimi toimii urheilutiimin alla erillisenä yksikkönä.  
 

Rooli Urheilutiimi on alueen kilpailu- ja valmennustoiminnan kehitys- ja 
toteutustyöryhmä.  
Tiimillä on operatiivinen toimivalta: 

- päättää alueelliseen kilpailutoimintaan liittyvistä linjauksista 
valtakunnallisten kilpailumääräysten pohjalta (toteutuksesta 
vastaa kilpailupäällikkö tukenaan aluevastaava, urheilutiimi 
ja kilpailukauden alkaessa 15.4. kilpailuryhmä) 

- päättää talvipelaamiseen ja aluevalmennukseen liittyvistä 
linjauksista sekä toteuttaa näitä yhdessä aluevastaavan 
kanssa 
 

 
 
 

Uskottava muutos syntyy aidosta halusta kehittää toimintakulttuuria ja pyrkiä tuloksiin yhdessä. 
 
       


