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Tuleva jalkapallokausi 2023 

Sarjailmoittautumiset päättyvät portaittain tammi-helmikuussa 2023 

Aikuiset ja nuoret 31.1., lapset (11 v ja nuoremmat) 28.2. sekä naiset 8v8 

31.3. mennessä. 

Ne sarjat, mihin sarjapaikka on ansaittu, on ilmoitettu meidän toimestamme 

Tasoon ja joukkueita pyydetään vahvistamaan ilmoittautumiset ohjeiden 

mukaan 31.12 mennessä. 

Toimihenkilöt 

Kaikkien seura- ja joukkuetoimijoiden tulee tehdä rooli Pelipaikassa. 
Pelipaikassa ylläpidetään taustahenkilöiden yhteystietoja ja sieltä ne 

päivittyvät Tasoon. Roolin uudistamisen voi käydä tekemässä uuden 
pelipassikauden alkaessa joulukuun alusta lähtien, vain aktiivisten tiedot 

päivittyvät Pelipaikasta Tasoon, siksi uudistaminen on tärkeää. Tarkasta 
Tasosta (välilehti Seuratiedot), että sieltä löytyvät ajan tasalla olevat 

seuratoimijatietonne. 

Pelipaikkaan liittyvät asiat hoituvat jäsenpalveluiden kautta ja tässä linkki 

tukiportaaliin: Palloliitto Tuki >>. 

Alueelliseen sarjaan ilmoittautuminen 

Tapahtuu osoitteessa Taso kirjautuminen >> . 

Valtakunnallisten kilpailuiden sekä Miesten Kolmosen ja Nelosen sekä nuorten 

Liiga Pohjoisen joukkueet on jo ilmoitettu sarjoihin ja joukkueita on pyydetty 
vain vahvistamaan sarjapaikat 30.11. mennessä. Muihin sarjoihin saa 

ilmoittautua vapaasti. Kuitenkin niin, että uusi joukkue ilmoitetaan aina 

alimmalle sarjatasolle. 

• Huom, P15 ja P14 sekä T15 alimmille sarjatasoille tarjotaan pelimuoto 

8v8. 

 

Seuran yhteyshenkilö ilmoittaa joukkueet sarjoihin. Pohjalla ovat viime kauden 
joukkueet valmiina. Valitse siis listassa jo olemassa oleva ja ilmoita oikeaan 

sarjaan. Voit tarvittaessa vaihtaa siinä kohtaa joukkueenjohtajaa, edellyttäen, 

että hänellä on joukkueentoimihenkilön rooli tehtynä Pelipaikassa. 

https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/home
https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php
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Kun joukkue on ilmoitettu sarjaan, tulee ko. sarjan nimi oikealle joukkueen 

nimen perään (pohjp23/sarja). 

Järjestelmä lähettää joukkueen yhteyshenkilöksi merkitylle sähköpostin, kun 
ilmoittautuminen on tehty ja pyytää joukkuetta vahvistamaan osallistumisen. 

Tämän tarkoitus on, että me näemme täällä, että joukkueen yhteyshenkilöllä 

on oikeat tiedot ja hän pääsee Tasoon päivittämään mm. joukkueen pelaajat. 

Ilmoitetut joukkueet päivittyvät myös tulospalveluun: Ilmoittautuneet >> 

Uudet joukkueet ilmoitetaan tarpeen mukaan. Ole tällöin huolellinen joukkueen 
nimen kanssa. Joukkueen nimi -kenttään tulee tarvittaessa joukkueen lisänimi 

esim. valkoinen, jos samassa ikäluokassa on useampi joukkue, muussa 

tapauksessa kenttä jätetään tyhjäksi. Nimessä on jo valmiiksi seuran lyhenne, 
älä siis poista sitä, vaan laita / –merkki väliin ja sen perään ilman välilyöntejä 

lisänimi (yhteensä max. 20 merkkiä). Nimeen ei laiteta syntymävuotta, paitsi 
jos pelataan vuotta vanhemmissa. Kenttään tulevaa nimeä käytetään 

otteluohjelmassa. Lisänimi ei ole pakollinen, vaan sillä erotetaan samassa 
ikäluokassa pelaavat seuran joukkueet. Älkää käyttäkö muiden seurojen nimiä 

(esim. Barca ja ManU), vaan olkaa ylpeitä omasta seurastanne ja käyttäkää 

lisänimenä esim. numeroita, värejä tai kaupunginosia. 

Mikäli sama joukkue osallistuu useaan sarjaan, pitää jokaisesta tehdä oma 

joukkue. 

 

Pelipassit 

Muistathan, että kaikkien pelipassien voimassaolo päättyy 31.12.2022. Uusia 
passeja voi ostaa 1.12.2022 alkaen ja ne ovat voimassa myös loppuvuoden. 

Hinnat ja ohjeet: https://www.palloliitto.fi/kilpailut/pelipassit-ja-vakuutukset/ 

Vapaa siirtoaika 

Sopimuksettomien amatööripelaajien vapaa siirtoaika alkoi 16.11. ja päättyy 

27.2.2023. Tämän päivän jälkeen vanhan seuran ei tarvitse suostua 
pelaajasiirtoon ennen kuin 16.11.2023, paitsi jos pelaaja on syntynyt ennen 

1.1.1989 tai 31.12.2011 jälkeen. Tarkemmin Kilpailumääräyksissä kohta 13 

Linkki kilpailumääräyksiin >> 

Naisten sarjat 

Naisten joukkueet voivat ilmoittautua Kolmoseen tai 8v8 sarjaan. 

https://taso.palloliitto.fi/taso/ilmoittautuneet.php?turnaus=pohjp23&_ga=2.146642676.1596366409.1580113926-60730783.1576419550
https://www.palloliitto.fi/kilpailut/pelipassit-ja-vakuutukset/
https://www.palloliitto.fi/saannot-maaraykset-ja-ohjeet?saanto=jalkapallon-kilpailumaaraykset&pykala=13-kansallinen-siirtoaika-ja-rekisterointi
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Erotuomarit ja pelinohjaajat 

Viime vuosina olemme saaneet mukavasti uusia aikuiserotuomareita ja heistä 

monesta pääasiassa positiivista palautetta. Iso kiitos tästä rekrytoinnista 

kaikille teille! 

Erotuomareita tarvitaan kuitenkin aina lisää. Sillä taataan jatkuvuus ja tason 
nousu. Järjestämme helmi-huhtikuussa erotuomareiden peruskoulutuksia. 

Kurssien ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet päivitetään Palloliiton nettisivuille. 

Linkki koulutuskalenteriin >> 

Nuorten joukkueiden (P/T14–15) pelinohjaajakoulutusta tullaan järjestämään 

keväällä. Olettehan seuroista yhteydessä klaus.kulju@palloliitto.fi , kun 

haluatte koulutuksen seurallenne. 

Yhteisjoukkueet 

Yhteisjoukkuesopimukset ovat voimassa kalenterivuoden. Joka vuosi pitää 
tehdä uudet maksulliset sopimukset, lisäksi jokaisesta joukkueesta pitää tehdä 

oma sopimus, ei voi olla YJ1 ja YJ2 samassa sopimuksessa. Hinta on 100 

€/sopimus kaudella 2023. Lisätietoja: Yhteisjoukkuemääräykset, jalkapallo >> 

 

Turnaukset 

Turnauksiin pitää aina anoa Palloliiton lupa. Turnausluvat haetaan 

seurakäyttäjän toimesta Tasossa.  

Tukipalvelu 

Jäsenpalveluihin (mm. taustahenkilöiden rekisteröinnit, pelipassit ja 

pelaajasiirrot) liittyvät asiat hoituvat tukipalvelun kautta, tukiportaali: 

Palloliitto Tuki >> ja sähköposti: tuki@palloliitto.fi. 

 

 

 

https://www.palloliitto.fi/opi-ja-kehity/erotuomarille-ja-pelinohjaajalle?tab=alueelliset-koulutukset
mailto:klaus.kulju@palloliitto.fi
https://www.palloliitto.fi/saannot-maaraykset-ja-ohjeet?saanto=yhteisjoukkuemaaraykset-jalkapallo
https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/home
mailto:tuki@palloliitto.fi

