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YLEISTÄ 
 
Amerikkalaisen jalkapallon nuorten sarjoja on pelattu 1980-luvun puolivälin tienoilta alkaen. 
Vuosien varrella ikärajat ja säännöt ovat muuttuneet useaan kertaan. Muutokset ovat 
vaikuttaneet osaltaan sarjoihin osallistuvien joukkueiden, pelaajien ja pelattujen ottelujen 
määrään, sillä muutoksia tehdessä ei aina ole tehty ratkaisuja kokonaisuutta rakentaen 
vaan ne on tehty yksittäisten sarjatahojen tai ikäluokkien ongelmien ratkaisemiseksi. 
 
Nuorten toiminnan kehittäminen on ollut SAJL:n strategiassa keskeisessä asemassa koko 
2000-luvun. Tulokset ovat olleet positiivisia ja sekä sarjoihin osallistuvien joukkueiden 
määrissä että lisenssiharrastajien määrissä on nähtävissä selkeää kasvua. Uuden 
vuosituhannen aikana molemmat ovat moninkertaistuneet ja vuodesta 2006 alkaen 
harrastajamäärä on jälleen liki kaksinkertaistunut. Nuorten kilpailujärjestelmän lisäksi 
kasvuun ovat vahvasti vaikuttaneet miesten sarjojen lisenssikriteerit, jotka ohjaavat 
seuroja aktiiviseen nuorisotoiminnan kehittämiseen. 
 
Kasvun jatkamiseksi ja toiminnan edelleen kehittämiseksi SAJL:n hallitus nimesi kesällä 
2008 työryhmän suunnittelemaan nuorten kilpailujärjestelmäehdotuksen vuosille 2009-
2013 esitettäväksi liittokokoukselle hyväksyttäväksi syksyllä 2008. Järjestelmän 
osoittauduttua toimivaksi kokonaisuudeksi edelleen kehittämään nuorisotoimintaa, 
vakiinnutettiin kilpailujärjestelmä toimintatavaksi ohjaamaan niin miesten, naisten kuin 
nuorten sarjoja. Tässä yhteenvedossa esitellään nuorten kilpailujärjestelmä vuosiksi 2020-
2022. Koska nuorten sarjat muodostavat yhden kokonaisuuden ovat järjestelmän tavoitteet, 
ikäluokat sekä ajankohdat käsitelty yhdessä kaikkien ikäluokkien osalta, kun taas kussakin 
ikäluokassa pelattavat pelimuodot ja sarjat esitellään tarkemmin kutakin ikäluokkaa 
koskevassa kappaleessa. 
 
Taustaksi työlle käsiteltiin seurojen esittämiä toiveita 2017 toteutetusta SAJL 
Nuorisokyselystä ja sekä vuoden 2018 keväällä ja syksyllä keskusteltuja asioita SAJL:n 
strategiapäivillä. Ehdotus on tehty strategiapäivillä käydyt keskustelut ja 
nuorisovaliokunnan ja sarjapäälliköiden näkemykset huomioiden. 
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HISTORIA 
 
Alkuajat 
Suomessa alettiin pelata junioritasolla 1980-luvun puolivälissä. Alkuaikoina pelattavat 
sarjat olivat keväällä A-nuoret (21 ja alle) ja kesällä B-nuoret (18 ja alle) sekä C-nuoret (15 
ja alle, lippupallo 9vs9), jotka olivat vallitsevat sarjajärjestelmät vuoteen 1995 asti. Tuolloin 
tehtiin päätös sarjojen uudelleen järjestämiseksi Euroopassa tuolloin käytössä olleiden 
järjestelmien mukaan. 
 
Muutoksen vaikutukset 
Juniorijärjestelmän yhdenmukaistamiseksi muiden Euroopan maiden kaltaiseksi päätettiin 
siirtyä pelaamaan kesällä A-nuorten (19 ja alle) ja B-nuorten (16 ja alle) sarjat. Näiden 
lisäksi 21v ja nuorempien sarja siirrettiin samalla syksyyn pelattavaksi miesten sarjojen 
jälkeen. Lippupallo oli jo tuossa vaiheessa hiipumassa pois seurojen toiminnasta. Muutos, 
yhdistettynä lajin yleiseen alamäkeen niin harrastajamäärien kuin muidenkin asioiden 
osalta aiheutti sen, että nuorten sarja (21 ja alle) jäi vain hetken kokeiluksi ja poistui 
ohjelmasta. A-nuorten ja B-nuorten sarjoihin ilmoittautui joukkueita sekalaisesti ja B-
nuorten sarjassa oli parhaimmillaankin 2-3 joukkuetta seurojen keskittäessä pelaajansa 
vain yhteen ikäluokkaan eli A-nuoriin. Kokonaisuudessaan muutosta voidaan pitää 
epäonnistuneena, ja se melkein tuhosi nuorten sarjat Suomesta. Tähän osaltaan vaikutti 
myös lajin yleinen alamäki, mutta ei ole olemassa selkeää näyttöä siitä, että ilman 
alamäkeä 15 - 35 pelaajan joukkueista (vanha B-nuoret) olisi muodostunut useita toimivia 
uuden järjestelmän mukaisia A- ja B-nuorten joukkueita, jotka olisivat voineet pelata 
sarjansa yhtaikaisesti. 
 
2000-luvun alku 
Huolestuneena nuorten sarjojen yleisestä tilasta liitto ja sen jäsenseurat valmistelivat viime 
vuosituhannen lopulla uuden järjestelmän, jonka tavoitteena oli parantaa seurojen kykyä 
vastaanottaa eri-ikäisiä harrastajia, mahdollistaa enemmän pelejä oman ikäluokan 
pelaajien kanssa sekä kehittää nuoria pelaajia urallaan eteenpäin. Näitä tarkoituksia 
varten muokattiin sarjat uudelleen siten, että A-nuorten sarja palautettiin pelattavaksi 21 ja 
alle -ikäluokkana keväällä, B-nuoret (19 ja alle) pidettiin kesällä ja syksylle aloitettiin 
uutena C-nuorten (17 ja alle) sarja. Hieman myöhemmin mukaan kilpailukalenteriin otettiin 
D- (15 ja alle) ja E-nuorten (13- ja alle) sarjat sekä 5vs5 lippupallo. 
 
Sarjojen siirtämisellä pelattavaksi eri vuoden aikoina tavoiteltiin seuroille mahdollisuutta 
tavoittaa laajempia ikäryhmiä, kun seuran toiminnassa mukana voisi olla 15 - 21-vuotiaita 
pelaajia myös silloin kun valmentajia, pelaajia ja muuta organisaatiota ei riitä edes kahteen 
erilliseen yhtäaikaiseen joukkueeseen. Järjestelmä on ollut toimiva viemään lajia 
eteenpäin ja kasvattamaan niin pelaaja- kuin joukkuemääriä. 
 
Pelattavat sarjat määräytyivät vuoden ajoille siten, että A-nuoret, jossa päävastuun 
pelaamisesta pitkässä juoksussa ja lajin kehittyessä kantavat 21 - 20-vuotiaat, pelattiin 
ennen miesten sarjojen alkua. Näin nämä pelaajat saivat olla ratkaisevassa roolissa 
peleissä ennen miesten joukkueeseen siirtymistä, jossa peliaika usein oli tämänikäisillä 
vähäisempää. Vastaavasti kesällä pelattiin B-nuorten sarja, jossa vastaavasti 
vähäisemmässä roolissa A-nuorissa olleet 19 - 18 -vuotiaat kantoivat päävastuun 
pelaamisesta. Syksylle sijoitettiin C-nuorten sarja, joka valmisti uusia pelaajia seuraavan 
vuoden sarjoihin ja mahdollisti 17 - 16 -vuotiaille paikan olla vastuunkantajina. C-nuorten 
sarja siirrettiin kilpailujärjestelmän muutoksen yhteydessä pelattavaksi myös kesällä siten, 
että sarja pääsääntöisesti vuorotteli vuoroviikoin B-nuorten sarjan kanssa. Divisioona- 
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tasolla siirryttiin myös pelaamaan 7vs7 säännöin, jonka tavoitteena oli helpottaa nuorten 
toiminnan käynnistämistä ja ylläpitämistä. 
 
2010-luku  
 
Vuonna 2011 perustettiin U11 (11 ja alle) sekä aluksi vain optiona U9 (9 ja alle) -sarjat, kun 
entistä nuoremmat tulivat mukaan lajiin.U13-ikäluokassa käynnistettiin SM-sarja vuonna 
2017. Kilpailujärjestelmän yhteydessä kokeiltiin mallia, jossa kussakin ikäluokassa pelattiin 
omat SM-sarjat kahdella eri pelaajamäärällä. Syksyn 2016 strategiapäivien suuntaviivojen 
mukaisesti tämä kokeilu ehdotettiin päättyväksi ja siirtymistä aikuisten sarjojen mukaiseen 
malliin, jossa vähäisemmällä pelaajamäärällä pelattava sarja siirretään alimmaksi 
sarjatasoksi ikäluokassa. Tässä mallissa on tarkoitus pysyä myös seuraavassa 
kilpailujärjestelmässä. 
 
Edellisessä kilpailujärjestelmässä kokeiltiin otteluiden vähentämistä ja eri ikäluokkien 
samanaikaisen pelaamisen välttämistä. Saadut kokemukset eivät tukeneet pelaajamäärien 
kasvua ja johti paikoin hyvin lyhyisiin, hieman yli kuukauden mittaisiin, pelikausiin. Se, että 
2016-2019 nuorten kilpailujärjestelmässä ikäluokat ovat pelanneet vuoroittain ja 
kilpailujärjestelmän mukainen pelaajakohtainen ottelumäärä on laskettu kahden ikäluokan 
pelaamisen kautta, vähensi vähimmillään yhden ikäluokan kauden ottelumäärän 
pahimmillaan. Pelaajan osallistuessa vain yhden ikäluokan sarjaan koettiin tämä 
antimotivoivana tekijänä nuorelle urheilijalle, eikä se luo kuvaa laadukkaasta toiminnasta. 
Nämä ongelmat poistaaksemme vanhan järjestelmän mukainen ottelumäärämaksimi 
vaihdetaan minimiksi, jolloin ottelumäärää saadaan lisättyä kaikkiin ikäluokkiin samalla 
kuitenkin säilyttäen mahdollisuuden pelata kahdessa ikäluokassa. 
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TAVOITTEET 
Nuorten kilpailujärjestelmän kirjaamisen ensisijaisena tavoitteena on saada järjestelmä 
mahdollisimman hyvin seurojen tietoisuuteen. Samalla saadaan lisää pitkäkestoista 
suunnittelua mahdollistavaa materiaalia seurojen käyttöön eikä resursseja tarvitse käyttää 
joka vuosi uudestaan järjestelmän suunnitteluun. Kuten kaikkien lajia koskevien 
pitkäkestoisten linjavetojen, myös nuorten järjestelmän keskeisenä tavoitteena tulee olla 
lajin kasvattaminen. Muutoksella tavoitellaankin samalla sekä määrällistä (joukkueet, 
pelaajat) että laadullista lajin parantamisesta. 
 
Nuorten sarjojen tulee muodostaa yhteinen kokonaisuus, joka luo kantavan sillan lajin 
parissa kaikkien ikäluokkien läpi. Sen tulee pystyä vastaamaan nykyisiin haasteisiin, mutta 
samalla pitää huolehtia siitä, ettei se muodosta kasvun esteitä tulevaisuudessakaan. 
Järjestelmää rakentaessa pitää huomioida käytettävissä olevat resurssit ja huolehtia sen 
yhteensopivuudesta maajoukkuetoiminnan kanssa. 
 
Edelleen järjestelmän tulee kyetä vastaanottamaan harrastajia laajalta ikähaitarilta sekä 
kasvattaa ja kehittää pelaajia. Järjestelmässä on huomioitava myös pelaajien turvallisuus 
ja pelattavien otteluiden kesto- ja kokonaismäärä. Muina keskeisinä tavoitteina 
kilpailullisuus ja mahdollisuus tasaisiin otteluihin tulisi ohjata järjestelmän suunnittelua. 
 
Yhtenä kirjattavana tavoitteena on tuotu esiin tarve huolehtia siitä, että kussakin 
ikäluokassa on riittävästi pelejä ylläpitämään kilpailutoimintaa touko-syyskuun välisen ajan, 
joka on nuorille keskeinen motivaatiotekijä harrastaa ja harjoitella ympärivuotisesti. 
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IKÄLUOKAT 
Eri ikäluokkamalleista on käyty keskustelua ja tätä kilpailujärjestelmää valmisteltaessa 
kuultiin seuroja siitä tulisiko ikäluokat perustaa parillisiin ikävuosiin. Keskustelujen pohjalta 
tätä ei kuitenkaan nähty tarpeellisena, lukuunottamatta vanhinta ikäluokkaa. 
 
Pelattavaksi ehdotettavat sarjat 
Pojat U20, U17, U15, U13, U11, U9 
Tytöt U20, U17, U15 
 
Tarpeen vaatiessa voidaan tyttöjen puolella lisätä sarjoja myös alempiin ikäluokkiin. 
Vastaavasti pojissa tarpeen vaatiessa voidaan ottaa käyttöön U7 ikäluokka. 
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SALLITTU PELAAMINEN 
Edellisellä strategiakaudella esillä on ollut jatkuvasti myös nuorten pelaaminen aikuisten 
sarjoissa ja pelimäärät yleensä pelikautta kohden. Aikuisten kilpailujärjestelmän 
muuttuessa myös tämä muutos on huomioitava nuorten kilpajärjestelmässä. 
 
Nuorten sarjoissa joukkueiden tulee kilpailusääntöjen mukaisesti koostua samaa 
sukupuolta olevista pelaajista. Tämän osalta voidaan poikkeus myöntää U15 ja sitä 
nuorempiin ikäluokkiin. Tällöin eri sukupuolta olevan pelaajan tulee kuitenkin täyttää 
kyseisen sarjan ikäraja- ja painovaatimukset. Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää, ettei 
pelaajalle ole tarjolla omaa sukupuoltaan olevaa joukkuetta 50km säteellä tai sarjaa 
omassa ikäluokassaan. 
 
Pelimäärien rajoittamiseksi ehdotetaan vuosiksi 2020 - 2022 jatkettavaksi mallia, joka sallii 
yhden alapuolella pelattavan sarjan pelaamisen. Tämän ei pitäisi rajoittaa seurojen 
osallistumismahdollisuuksia eri sarjoihin, mutta se kykenisi poistamaan kaikkein 
suurimmat ottelumäärät sekä ohjaamaan pelaajien valintaa sarjoista, joihin ottaa osaa.  
 
Oheisessa taulukossa ehdotetut 
sallitut nuorten sarjat ylimmästä 
sarjatasosta riippuen. Ylin pelattava 
sarja 

Sallitut nuorten sarjat 
Pojat 

Sallitut nuorten sarjat 
Tytöt 

Aikuisten sarjat U20, U17 U20, U17 
U20 U20, U17 U20, U17, U15 
U17 U17, U15 U17, U15, U13 
U15 U15, U13 U15, U13, U11 
U13 U13,U11 U13, U11,U9 
U11 U11 (U9) U11, U9 

 
U9 ikäluokassa ei voi pelata ylikäisenä. 
 
Pelaaja, joka haluaa pelata yli-ikäisenä alemman ikäluokan sarjassa ei voi pelata omaa 
ikäluokkaansa ylemmässä sarjassa. 
 
Kilpailusäännöissä on erikseen rajoituksia koskien pelaajien vaadittavaa ikää tai 
lupaprosessia koskien pelaamista aikuisten sarjoissa. 
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YLI-IKÄISET PELAAJAT 
Yli-ikäisten pelaajien sallimista nuorten sarjoissa ehdotetaan jatkettavaksi, mutta vain 
rajoitetulla määrällä edellisvuoden lopulla syntyneitä.  
 
Y 
Edellisenä vuonna lokakuun alun ja vuoden lopun välissä syntyneet 
Edellä mainittuna aikana syntyneet yli-ikäiset saavat osallistua otsikon nuorten sarjoihin. Y-
pelaajia saa olla pelipäivän kokoonpanossa korkeintaan kaksi kappaletta ja nämä voivat 
kauden aikana vaihdella. Pelaajalla tulee olla kypärässään teipattuna Y-kirjain. Lasten 
sarjoissa tulee huomioida lisäksi mahdolliset painorajoitukset pelaajan peluuttamisessa. 
 

Pelattava sarja Yli-ikäisenä sallitut nuorten sarjat 
Miesten ja naisten sarjat Ei voi pelata yli-ikäisenä nuorten sarjoissa 

U20 U17 
U17 U15 
U15 U13 
U13 U11 
U11 U9 sarjassa ei sallita yli-ikäisiä pelaajia. 

 
Lisäksi tytöt saavat pelata U15 nuorten sarjassa vielä sen vuoden, kun täyttävät 17 vuotta. Jos 
pelaaja on pelannut naisten sarjassa, hän ei ole enää oikeutettu pelaamaan U15 sarjassa. 
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PELAAJAMÄÄRÄT 
Eri sarjat ehdotetaan pelattavaksi seuraavilla pelaajamäärillä. Strategiapäivien esityksen 
mukaisesti ehdotetaan, että nuorten sarjoissa noudatettaisiin jatkossa aikuisten sarjojen 
jakoja siten, että ylimmät sarjatasot pelataan isommalla pelaaja määrällä ja vähäisemmällä 
pelaajamäärällä on kyse alimmasta sarjatasosta. 
 
U20 11vs11 7vs7 
U17 11vs11 7vs7 
U15 11vs11 7vs7 
U13 9vs9 5vs5 
U11 7vs7 5vs5 
Tytöt U19, U17, U15 7vs7 

 
Sarja järjestetään, jos sarjaan ilmoittautuu vähintään neljä joukkuetta. Aiemman mallin 
mukaisesti nuorten sarjoista ei pelata sijoitus- ja pronssiotteluita eikä jaeta pronssimitaleita. 
Sarjoissa pelataan vain sarjojen loppuottelut. Jos joukkueita ikäluokassa on vähemmän 
kuin neljä, liitto tekee joukkueille otteluohjelman, mutta kyseessä ei tällöin ole SM-sarja. 
 
Sarjoihin osallistumisen varmistamiseksi joukkueella tulee olla riittävästi pelaajia. 
Suositeltavaksi minimi pelaajamääräksi on havaittu 25 pelaajaa 11 pelaajan sarjoihin, noin 
20 pelaajaa 9--pelaajan sarjoihin, noin 15 pelaajaa 7-pelaajan sarjoihin ja noin 10 pelaajaa 
5-pelaajan sarjoihin. Joukkueen tulee ilmoittaa pelaajalistansa samalla kun se ilmoittautuu 
sarjaan. 
 
Yhdistelmäjoukkue on yksi vaihtoehto saada riittävä pelaajamäärä kasaan valitulle 
sarjatasolle. Yhdistelmäjoukkueesta tarkemmin katso kohta Erityiset sääntömuutokset. 
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ERITYISET SÄÄNTÖMUUTOKSET 
 
Kaikki eri ikäluokkia koskevat erityissäännöt mainitaan joko sääntökirjassa tai 
sarjamääräyksissä. Liittohallitus vahvistaa nämä muutokset vuosittain. 
 
Nuorten sarjoissa on poikkeuksellisesti mahdollista osallistua sarjaan 
yhdistelmäjoukkueella. Joukkueen tulee kuitenkin valita se seura, jota yhdistelmäjoukkue 
virallisesti edustaa, ja joka vastaa joukkueen toiminnasta ulospäin. Yhdistelmäjoukkueen 
voi muodostaa vain kaksi seuraa. 
 
Nuorten sarjoissa on mahdollista siirtyä kilpailusääntöjen mukaisesti koko sarjakauden 
ajaksi määräaikaisella siirrolla ilman kirjaamismaksua, jos oma seura ei osallistu kyseiseen 
ikäluokkaan. Siirron aikana ei voi pelata otteluita omassa seurassaan vaan siirto koskee 
koko pelikautta. 
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PAINORAJAT 
 
U15 ja sitä nuorempien sarjoissa on voimassa pelaajan painoon liittyviä rajoituksia. 
Painorajat vahvistetaan liittohallituksen päätöksellä. 
 
U15, U13, U11 ja U9-nuorten pelaajien painot tulee ilmetä pelaajaluettelosta. Jos 
painorajan ylittävä pelaaja koskee palloon suunnitellusti yrityksen aikana, peli vihelletään 
poikki välittömästi. Jos painorajan ylittävä pelaaja saa pallon haltuunsa muuten (esim 
syötönkatko/rähmäys), saa hän edetä pallon kanssa. Painorajan ylittävä pelaaja ei voi 
pelata pelkästään ns. blokkaavana pelaajana QB, WR, RB, TE pelipaikoilla. 
 
SAJL:n liittohallitus voi tarpeen vaatiessa muuttaa painorajoja kuultuaan tulosyksikköä. 
Mahdolliset muutokset painorajoihin voidaan panna täytäntöön välittömästi. 
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VALMENTAJAT JA JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT 
Jokaisen nuorisojoukkueen valmennukseen osallistuvan on tullut suorittaa vähintään 
SAJL:n 1 tason valmentajatutkinto. Seuroille suositellaan, että korvausta valmentamisesta 
suoritetaan vain koulutetuille valmentajille. 
 
Jokaisen SAJL:n lasten ja nuorten toimintaan osallistuvan tulee soveltua lasten ja nuorten 
toimintaan. Seuroja muistutetaan velvollisuudesta jokaisen lasten ja nuorten toimintaan 
osallistuvan rikostaustojen selvittämiseen. SAJL tekee rikostaustaselvityksen kaikista liiton 
nuorisotoiminnassa mukana olevista aikuisista. 
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AJANKOHDAT JA OTTELUMÄÄRÄT 
Sarjojen ajankohtiin ehdotetaan muutosta siten, että kaikissa ikäluokissa tarjotaan pelejä 
touko-syyskuun välisenä aikana. Heinäkuu pyritään rauhoittamaan peleiltä U15 ja sitä 
nuorempien ikäluokkien osalta silloin kuin se on mahdollista ja vierekkäiset ikäluokat 
pyritään pelaamaan eri viikoilla. Pelipäivien osalta seuroille suositellaan nuorten otteluita 
pelattavaksi ensisijaisesti tiistai-torstai välisenä ajankohtana. Erityisesti silloin kuin 
joukkueiden kotikaupunkien välinen etäisyys on alle 150 kilometriä. 
 
Poikien U20 ja U17 -sarjoissa tavoitellaan jatkossa yhteensä 6-8 ottelua minimissään 
molemmissa ikäluokissa joukkuetta kohti (aiemmin maksimissaan). 
 
Poikien U15 -sarjoissa tavoitellaan vastaavasti 6-8 ottelua joukkuetta kohti, kuten myös 
U13 sarjamuotoisena pelattaessa, U13, U11 ja U19 turnauksina pelattavissa sarjoissa 
tavoitellaan 6-8 turnausta. 
 
Tyttöjen sarjoissa tavoitellaan kilpailutoiminnan käynnistymistä ja vakiinnuttamista. 
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JOUKKUEIDEN RANKING 
Seuraavan vuoden sarjoihin joukkueet sijoitetaan edellisvuoden menestyksen mukaisessa 
järjestyksessä. Edelliskaudella pelanneet, mutta sarjan kesken jättäneet joukkueet 
sijoitetaan rankingiin edellisvuonna pelanneiden jälkeen. Useamman joukkueen 
luovuttaessa sarjan kesken ranking määräytyy näiden joukkueiden osalta edellisvuonna 
ennen luovutusta kertyneiden sarjapisteiden mukaisesti. Näiden ollessa tasan ranking 
ratkaistaan 1) pelattujen otteluiden määrän 2) tehtyjen pisteiden 3) arvonnan perusteella. 
Uudet joukkueet arvotaan ranking-sijoille edellisvuonna pelanneiden jälkeen. 
 
Joukkueen vaihtaessa 11vs11 ja 7vs7 sarjojen välillä tulkitaan joukkue uudeksi 
joukkueeksi ilmoittautumallensa sarjatasolle. 
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U20, U17, U15, U13 SARJAT 
Sarjassa tavoitellaan 6-8 ottelua per osallistuva joukkue. Kaikilla joukkuemäärillä tähän ei 
kaikkien joukkueiden osalta päästä. Alla olevat sarjaohjelmat on luotu neljästä joukkueesta 
ylöspäin. Vähäisemmällä joukkuemäärällä pelattaessa pelataan kaksinkertainen sarja ja 
loppuottelu.  
 
Jos sarjaan osallistuu vähintään 10 joukkuetta (lukuun ottamatta alinta sarjatasoa), 
pelataan sarjassa SM-sarjan lisäksi divisioona. Tällöin divisioonan runkosarjan voittaja 
pääsee suoraan SM-sarjan välieriin. 
 
Jos joukkueita osallistuu 13 tai enemmän, divisioonan voittaja ei nouse SM-sarjan välieriin. 
 
Jos joukkuemäärä on 19 tai enemmän pelataan SM-sarjan ja 1-divisioonan lisäksi 2-
divisioona. 
 
Niinä vuosina kun pelataan SM-sarjan lisäksi divisioona(t) lisätään kilpailukalenteriin 
ylemmän sarjan viimeisen ja alemman sarjan runkosarjan voittaneen joukkueen välinen 
karsintaottelu. 
 
Divisioonassa ei pelata erikseen pudotuspelejä vaan sijoitukset määräytyvät runkosarjan 
sijoitusten mukaisesti.  
 
Loppuottelu pelataan paremmin SM-runkosarjassa sijoittuneen kotona, ellei liittokokous 
päätä siirtää ottelun järjestämistä liiton toteutettavaksi. 
 
4-joukkuetta 
 

Viikko 1 1vs4  2vs3 
Viikko 2 3vs1  4vs2 
Viikko 3 1vs2  3vs4 
Viikko 4 4vs1  3vs2 
Viikko 5 1vs3  2vs4 
Viikko 6 2vs1  4vs3 
Viikko 7 loppuottelu 

 
5-joukkuetta 

Viikko 1  1 vs 2 ja 3 vs 4  Lepo 5 
Viikko 2  3 vs 1 ja 2 vs 5  Lepo 4 
Viikko 3  1 vs 5 ja 4 vs 2  Lepo 3 
Viikko 4  4 vs 1 ja 3 vs 5 Lepo 2 
Viikko 5  2 vs 3 ja 5 vs 4 Lepo 1 
Viikko 6  2 vs 1 ja 4 vs 3  Lepo 5 
Viikko 7 1 vs 3 ja 5 vs 2  Lepo 4 
Viikko 8 5 vs 1 ja 2 vs 4  Lepo 3 
Viikko 9  1 vs 4 ja 5 vs 3  Lepo 2 
Viikko 10 3 vs 2 ja 4 vs 5 Lepo 1 
Viikko 11 Välierä 2vs3 
Viikko 12 Loppuottelu 

 
6-joukkuetta 

Viikko 1  1vs2  3vs4  5vs6 
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Viikko 2  4vs1 6vs2  3vs5 
Viikko 3  1vs6 2vs3  5vs4 
Viikko 4  3vs1 2vs5 4vs6 
Viikko 5  1vs5 4vs2 6vs3 
Viikko 6  2vs1 4vs3 6vs5 
Viikko 7  1vs4 2vs6 5vs3 
Viikko 8 6vs1 3vs2 4vs5 
Viikko 9 5vs1 2vs4 3vs6 
Viikko 10 1vs3 5vs2 6vs4 
Viikko 11 välierät (1vs4 ja 2vs3) 
Viikko 12 Loppuottelu 

 
7-joukkuetta 

Viikko 1  1 vs 2 ja 3 vs 4 ja 5 vs 6 Lepo 7 
Viikko 2  3 vs 1 ja 4 vs 2 ja 7 vs 5 Lepo 6 
Viikko 3  1 vs 4 ja 3 vs 6 ja 2 vs 7 Lepo 5 
Viikko 4  5 vs 1 ja 6 vs 2 ja 7 vs 3 Lepo 4 
Viikko 5  1 vs 6 ja 2 vs 5 ja 4 vs 7 Lepo 3 
Viikko 6 7 vs 1 ja 5 vs 3 ja 6 vs 4 Lepo 2 
Viikko 7 2 vs 3 ja 4 vs 5 ja 6 vs 7 Lepo 1 
Viikko 8 Välierät 
Viikko 9 Loppuottelu 

 
8-joukkuetta 
 

Viikko 1  1 vs 2 ja 3 vs 4 ja 5 vs 6 ja 7 vs 8 
Viikko 2 2 vs 3 ja 4 vs 5 ja 6 vs 7 ja 1 vs 8 
Viikko 3 5 vs 1 ja 6 vs 2 ja 7 vs 3 ja 8 vs 4 
Viikko 4 3 vs 1 ja 4 vs 2 ja 7 vs 5 ja 8 vs 6 
Viikko 5 5 vs 3 ja 6 vs 4 ja 7 vs 1 ja 8 vs 2 
Viikko 6 1 vs 4 ja 2 vs 7 ja 5 vs 8 ja 3 vs 6 
Viikko 7 1 vs 6 ja 4 vs 7 ja 2 vs 5 ja 3 vs 8 
Viikko 8 Välierät 
Viikko 9 Loppuottelu 

 
9-joukkuetta 
 

Viikko 1  1 vs 2 ja 3 vs 4 ja 5 vs 6 ja 7 vs 8 Lepo 9 
Viikko 2 3 vs 1 ja 4 vs 2 ja 7 vs 5 ja 6 vs 9 Lepo 8 
Viikko 3 2 vs 5 ja 3 vs 6 ja 9 vs 1 ja 8 vs 4 Lepo 7 
Viikko 4 1 vs 8 ja 2 vs 9 ja 5 vs 3 ja 4 vs 7 Lepo 6 
Viikko 5 7 vs 1 ja 8 vs 2 ja 9 vs 3 ja 6 vs 4 Lepo 5 
Viikko 6 1 vs 4 ja 6 vs 2 ja 5 vs 8 ja 9 vs 7 Lepo 3 
Viikko 7 2 vs 7 ja 3 vs 8 ja 1 vs 6 ja 9 vs 5 Lepo 4 
Viikko 8 7 vs 3 ja 4 vs 9 ja 5 vs 1 ja 8 vs 6 Lepo 2 
Viikko 9 2 vs 3 ja 4 vs 5 ja 6 vs 7 ja 8 vs 9 Lepo 1 
Viikko 10 Välierät 
Viikko 11 Loppuottelu 

 
 

10 joukkuetta 
 



 

 

Luottamuksellinen 

Pelataan viiden (5) joukkueen SM-sarja ja viiden (5) joukkueen divisioona yllä esitetyllä 5-
joukkueen runkosarjalla. Runkosarjan jälkeen SM-sarjan runkosarjan kolme parasta ja 
divisioonan runkosarjan paras jatkavat välieriin. SM runkosarjan 1. kohtaa välierissä 
kotonaan divisioonan runkosarjan 1. ja SM 2. vastaavasti SM 3. 
 
11 joukkuetta 
Pelataan kuuden (6) joukkueen SM-sarja ja viiden (5) joukkueen divisioona yllä esitetyillä 
5- ja 6-joukkueen runkosarjalla. Runkosarjan jälkeen SM-sarjan runkosarjan kolme parasta 
ja divisioonan runkosarjan paras jatkavat välieriin. SM runkosarjan 1. kohtaa välierissä 
kotonaan divisioonan runkosarjan 1. ja SM 2. vastaavasti SM 3. 
 
12 joukkuetta 
Pelataan kuuden (6) joukkueen SM-sarja ja kuuden (6) joukkueen divisioona yllä esitetyllä 
6-joukkueen runkosarjalla. Runkosarjan jälkeen SM-sarjan runkosarjan kolme parasta ja 
divisioonan runkosarjan paras jatkavat välieriin. SM runkosarjan 1. kohtaa välierissä 
kotonaan divisioonan runkosarjan 1. ja SM 2. vastaavasti SM 3. 
 
13 joukkuetta 
Pelataan kahdeksan (8) joukkueen SM-sarja ja viiden (5) joukkueen divisioona yllä 
esitetyillä 8- ja 5-joukkueen runkosarjalla. Divisioonan voittaja ei enää etene SM-sarjan 
välieriin. 
 
14 joukkuetta 
Pelataan kahdeksan (8) joukkueen SM-sarja ja kuuden (6) joukkueen divisioona yllä 
esitetyillä 8- ja 6-joukkueen runkosarjalla. Divisioonan voittaja ei enää etene SM-sarjan 
välieriin. 
 
15 joukkuetta 
Pelataan yhdeksän (9) joukkueen SM-sarja ja kuuden (6) joukkueen divisioona yllä 
esitetyillä 9- ja 5-joukkueen runkosarjalla. Divisioonan voittaja ei etene SM-sarjan välieriin. 
 
16 joukkuetta 
Pelataan kahdeksan (8) joukkueen SM-sarja ja kahdeksan (8) joukkueen divisioona yllä 
esitetyllä 8-joukkueen runkosarjalla. Divisioonan voittaja ei etene SM-sarjan välieriin. 
 
17 joukkuetta 
Pelataan yhdeksän (9) joukkueen SM-sarja ja kahdeksan (8) joukkueen divisioona yllä 
esitetyillä 9- ja 8-joukkueen runkosarjalla. Divisioonan voittaja ei etene SM-sarjan välieriin. 
 
18 joukkuetta 
Pelataan yhdeksän (9) joukkueen SM-sarja ja yhdeksän (9) joukkueen divisioona yllä 
esitetyillä 9-joukkueen runkosarjalla. Divisioonan voittaja ei etene SM-sarjan välieriin. 
 
19 joukkuetta 
Pelataan kahdeksan (8) joukkueen SM-sarja, kuuden (6) joukkueen 1-divisioona ja 5-
joukkueen 2-divisioona yllä esitetyillä 8-, 6- ja 5-joukkueen runkosarjalla. Divisioonan 
voittaja ei etene SM-sarjan välieriin. 
 
20 joukkuetta tai enemmän 
Liittohallitus määrittää joukkuemäärät kolmelle sarjatasolle. 
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U13 TURNAUKSET, U11 JA SITÄ NUOREMPIEN SARJAT 
Turnauksia järjestetään pääsääntöisesti 6-7 kappaletta kilpailuvuoteen ja joukkueen tulee 
osallistua kaikkiin määrättyihin turnauksiin. Tarvittaessa joukkueet arvotaan turnauksiin.  
 
Turnausten otteluohjelmat määräytyvät alla olevien mukaisesti. Turnaukseen osallistuvat 
joukkueet arvotaan kirjaimiksi otteluohjelmaan sijoittamista varten. Joukkueen kirjain 
vaihtuu turnauksesta toiseen siten, että joukkue on seuraavassa turnauksessa aina 
seuraava kirjan. Eli joukkue, joka on A ensimmäisessä turnauksessa on B seuraavassa, C 
sitä seuraavassa jne. 
 
Joukkueella ja yksittäisellä pelaajalla saa olla enintään kaksi ottelua päivässä.  
 
4 joukkuetta (4 turnausta) 
AvsB  BvsC 
CvsD  DvsA 
 
5 joukkuetta (5 turnausta) 
AvsB  EvsC  BvsE 
CvsD  DvsA   
 
6 joukkuetta (6 turnausta) 
AvsB  EvsC  BvsE 
CvsD  DvsF  FvsA 
 
7 joukkuetta (7 turnausta) 
AvsB  GvsB  AvsG 
CvsD  DvsE 
EvsF  FvsC 
 
8 joukkuetta (7 turnausta) 
AvsB  DvsA 
CvsD  BvsC 
EvsF  HvsE 
GvsH  EvsG 
 
9 joukkuetta  mallit 4 joukkuetta ja 5 joukkuetta (7 turnausta) 
10 joukkuetta mallit 5 joukkuetta x2 (7 turnausta) 
11 joukkuetta  mallit 5 joukkuetta ja 6 joukkuetta (7 turnausta) 
12 joukkuetta mallit 6 joukkuetta x2 (7 turnausta) 
13 joukkuetta mallit 6 joukkuetta ja 7 joukkuetta (7 turnausta) 
14 joukkuetta mallit 7 joukkuetta x2 (7 turnausta) 
15 joukkuetta  mallit 7 joukkuetta ja 8 joukkuetta (7 turnausta) 
16 joukkuetta mallit 8 joukkuetta x2 (7 turnausta) 
17 joukkuetta mallit 6 joukkuetta x2, 5 joukkuetta  x1 (7 turnausta) 
18 joukkuetta mallit 6 joukkuetta x3 (7 turnausta) 
19 joukkuetta mallit 6 joukkuetta x2, 7 joukkuetta x1 (7 turnausta) 
20 joukkuetta Mallit 5 joukkuetta x4 (7 turnausta) 
 
21 ja enemmän joukkueita, liittohallituksen vahvistama edellä esitettyä mallia jatkava 
otteluohjelma. 
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LIITTOKOKOUKSEN PÄÄTÖS  
 
Liittokokous hyväksyi tämän sarjajärjestelmän kokouksessaan 2018 antaen 
liittohallitukselle valtuutuksen korjata sekä kirjoitusvirheet että esiin tulevat muut 
mahdolliset virheet dokumentissa yhdenmukaisen sarjajärjestelmän varmistamiseksi. 
 
 
KORJAUKSET 
 
2.1.2020 5 joukkueen sarjassa oli sekä viikolla 4 että 9 otteluksi merkitty 3vs5, koska 

kyseessä on ilmeinen virhe, korjattiin viikon 9 otteluksi 5vs3 
13.12.2020 Liittokokouksen päätöksellä muutettu yli-ikäisyyssääntöä tyttöjen osalta sekä 

sallittuja sarjoja. 
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