
SPL Eteläinen alue  
Etelä Futsal Harrasteliiga 2022–2023 

 
Aikuisten Harrastefutsalin ilmoittautuminen on avoinna ja aikaa ilmoittautua on 22.9. asti. 
 
Ilmoittautumisohje 

o jos joukkue on pelannut aikaisemmilla kausilla, niin se ilmoitetaan sarjaan TASO:ssa (Kilpailut -
välilehti) 

o jos joukkue ei ole pelannut aikaisemmin, niin se ilmoitetaan uutena joukkueena sarjaan tästä >>  

Huom. Jalkapallo- ja futsaljoukkueet pitää olla ominaan, eli et voi ilmoittaa jalkapallojoukkuetta 
futsalsarjaan. 

Ilmoittautuneet joukkueet >> 

o Vahvista ilmoittautumisenne Tasossa (Kilpailut -välilehti) 
o Mahdolliset toiveet ja esteet tulee ilmoittaa viimeistään 22.9. mennessä (Esteet-välilehti - 

Perustellut toiveet otteluajoista tai -paikoista) 

Sarjat ja otteluohjelmat 
Sarjoihin on vapaa ilmoittautuminen.

o Miehet harraste Futsal-Ykkönen 
o Miehet harraste Futsal-Kakkonen  
o Miehet harraste Futsal-Kolmonen 
o Miehet harraste Futsal-Nelonen 
o Sekasarja harraste Futsal  

 

o Naiset harraste Futsal-Ykkönen 
o Naiset harraste Futsal-Kakkonen  
o Naiset harraste Futsal-Kolmonen 
o Naiset harraste Futsal-Nelonen 

Otteluohjelmat ja tulokset löytyvät Tulospalvelusta: www.palloliitto.fi/tulospalvelu 
Huom. Kun klikkaat sarjataulukossa joukkuettasi, suodattuu ohjelmaan vain omat ottelunne. 
 
Maksut 
Kauden maksut ovat noin 600-800€ riippuen lohkon joukkuemäärästä. Maksut sisältävät erotuomari- ja 
kenttäkulut. Laskut tulevat sähköpostitse joulukuun alussa. 
 
Kentät 
Ottelut pelataan Merihaan palloiluhallissa, Myllypuron ja Hakaniemen Arena Centerissä sekä Tapiolan 
Esport Centerissä. Pelipäivät ovat lauantaina ja sunnuntai, Myllypurossa pelataan myös perjantai-iltaisin. 
 
Pelaajien ja taustahenkilöiden rekisteröinti 
Joukkueen yhteyshenkilön tulee rekisteröityä Pelipaikassa joukkuetoimihenkilöksi, jotta hän pääsee 
käyttämään Tasoa mm. ottelupöytäkirjoihin liittyen. Harrastesarjaan voi osallistua niin kaveriporukat kuin 
jäsenseuratkin, eikä siinä vaadita maksullisia pelipasseja. Pelaajille tulee kuitenkin tehdä  
Pelipaikassa maksuton aikuisten harrastepelaajarekisteröinti, jotta heidät voi lisätä ottelupöytäkirjoihin.  
 

o Pelipaikan seurakäyttäjän ohjeet (mm. joukkuetoimihenkilön rekisteröinti) 
o Ohje aikuisten harrastepelaajarekisteröintiin (pelaajalla ei PalloIDtä) 
o Ohje aikuisten harrastepelaajarekisteröintiin (pelaajalla on PalloID) 

 
Harrastesarjoissa pelaaville pelaajille suositellaan vapaa-ajan vakuutusta. Sarjan järjestäjä ei vastaa 
mahdollisista loukkaantumisista. 
 
 

http://taso.palloliitto.fi/taso/login.php
https://taso.palloliitto.fi/taso/ilmoitajoukkue.php?turnaus=etefshl2223
https://taso.palloliitto.fi/taso/ilmoittautuneet.php?turnaus=etefshl2223
https://www.palloliitto.fi/tulospalvelu
https://fin.ma.services/entity/home?client=MXwwfDB8MHwwfDB8MHwwfDB8MHwwfDB8MHwwfDEwMHwxMDB8NTE0MjV8MTU4OTc4MzU4Nnx8NmY5ZjU2NTA2NWU1MDU1MzgyMTVkYmFkM2IyMWU2ZDQ%3D
https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/folders/35000215522
https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/articles/35000200656-aikuisten-harrasterekister%C3%B6inti-kun-pelaajalla-ei-ole-viel%C3%A4-palloid-numeroa
https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/articles/35000153663-lis%C3%A4%C3%A4-pelaajarooli-aikuisten-harraste


Edustusoikeudet 
Jalkapalloa kaudella 2022 miesten/naisten Kolmosessa tai ylemmissä aikuisten sarjoissa, poikien/tyttöjen 
SM-sarjassa tai Ykkösessä sekä futsalia kaudella 2022-2023 miesten Kakkosessa, naisten Ykkösessä tai 
ylemmissä aikuisten sarjoissa pelaavat pelaajat eivät saa osallistua Harrastesarjaan. KKI-
sarjoissa pelaaminen ei aiheuta rajoituksia harrastesarjoihin. Pelaaja voi pelata useassa eri harrastesarjan 
joukkueessa, mutta samalla tasolla vain yhdessä joukkueessa. Sarjoissa ei ole ylä- eikä alaikärajaa. 
 
Sarjakohtaiset rajoitukset Miehet 

o Harraste Futsal-Ykköseen saa osallistua jalkapallon Nelosen ja alempien sarjojen pelaajat. Pelaaja 
saa pelata Futsal-Kolmosessa ja alemmissa sarjoissa. 

o Harraste Futsal-Kakkoseen saa osallistua jalkapallon Kutosen ja alempien sarjojen pelaajat. Pelaaja 
saa pelata Futsal-Vitosessa ja alemmissa sarjoissa. Poikkeuksena ottelussa saa kuitenkin 
pelata korkeintaan kaksi (2) pelaajaa, jotka ovat kaudella 2022 pelanneet jalkapalloa Vitosessa 
ja/tai kaudella 2022-23 Futsal-Nelosessa. Pelaajia voi olla joukkueen vahvuudessa enemmän kuin 
kaksi, mutta vain kaksi saa pelata ottelussa. Pelaajat pitää ilmoittaa 31.12. mennessä 
sähköpostilla Eteläisen alueen kilpailutoimintoon.  

o Harraste Futsal-Kolmoseen saa osallistua jalkapallon Seiskan pelaajat. Pelaaja saa pelata Futsal-
Kutosessa ja alemmissa sarjoissa. Poikkeuksena ottelussa saa kuitenkin pelata korkeintaan kaksi (2) 
pelaajaa, jotka ovat kaudella 2022 pelanneet jalkapalloa Kutosessa ja/tai kaudella 2022-23 Futsal-
Vitosessa. Pelaajia voi olla joukkueen vahvuudessa enemmän kuin kaksi, mutta vain kaksi saa pelata 
ottelussa. Pelaajat pitää ilmoittaa 31.12. mennessä sähköpostilla Eteläisen alueen 
kilpailutoimintoon. 

o Harraste Futsal-Neloseen ei saa osallistua jalkapalloa Seiskassa tai ylempänä pelaavat eikä Futsal-
Kutosessa tai ylempänä pelaavat. 

o Sekasarja Harraste Futsaliin ei saa osallistua jalkapalloa Seiskassa tai ylempänä pelaavat eikä Futsal-
Kutosessa tai ylempänä pelaavat. 

 
Sarjakohtaiset rajoitukset Naiset 

o Harraste Futsal-Ykköseen saa osallistua jalkapallon Nelosen ja alempien sarjojen pelaajat. Pelaaja 
saa pelata Futsal-Kakkosessa ja alemmissa sarjoissa. 

o Harraste Futsal-Kakkoseen saa osallistua jalkapallon Vitosen ja alempien sarjojen pelaajat. Pelaaja 
saa pelata Futsal-Kolmosessa ja alemmissa sarjoissa. Poikkeuksena ottelussa saa kuitenkin pelataan 
korkeintaan kaksi (2) pelaajaa, jotka ovat kaudella 2022 pelanneet jalkapalloa Nelosessa ja/tai 
kaudella 2022-23 Futsal-Kakkosessa. Pelaajia voi olla joukkueen vahvuudessa enemmän kuin kaksi, 
mutta vain kaksi saa pelata ottelussa. Pelaajat pitää ilmoittaa 31.12. mennessä 
sähköpostilla Eteläisen alueen kilpailutoimintoon. 

o Harraste Futsal-Kolmoseen ei saa osallistua jalkapalloa Vitosessa tai ylempänä eikä Futsal-
Kakkosessa tai ylempänä pelaavat. Poikkeuksena ottelussa saa kuitenkin pelataan korkeintaan kaksi 
(2) pelaajaa, jotka ovat kaudella 2022 pelanneet jalkapalloa Vitosessa. Pelaajia voi olla joukkueen 
vahvuudessa enemmän kuin kaksi, mutta vain kaksi saa pelata ottelussa. Pelaajat pitää 
ilmoittaa 31.12. mennessä sähköpostilla Eteläisen alueen kilpailutoimintoon. 

o Harraste Futsal-Neloseen ei saa osallistua jalkapalloa Vitosessa tai ylempänä eikä Futsal-Nelosessa 
tai ylempänä pelaavat. 

o Sekasarja Harraste Futsaliin saa osallistua jalkapallon Nelosen ja alempien sarjojen pelaajat. Pelaaja 
saa pelata Futsal-Kolmosessa ja alemmissa sarjoissa. 

 
Mikäli pelaaja on pelannut enintään kaksi peliä virallisessa sarjassa, josta aiheutuu rajoituksia, ei sellaista 
lasketa vielä ko. sarjan pelaajaksi ja anomuksesta voidaan ko. pelaajalle antaa lupa pelata Harrasteliigassa. 
Jatko-otteluihin ei uusia lupia enää myönnetä. 
 
Harrastepelisäännöt >> 
 
 

https://www.datocms-assets.com/62562/1663057013-harrastefutsal-pelisaannot-etelainen-ver2.pdf

