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LÄNTISEN ALUEEN KENTTÄPOSTIA (maaliskuun 8.päivänä 2022) 

 

 

Moi; 

Rajoitukset ovat vihdoin poistuneet ja kaikkia sarjoja päästään nyt pelaamaan normaalisti. 

Läntisen alueen juniorisarjat pelataan aikataulussa ja aluefinaalit järjestetään joukkueille jo 
aikaisemmin ilmoitettuina ajankohtina.  

Läntisen alueen aikuisten II divarin ja III divarin, IV divarin ja kuntosarjan ottelut pyritään 
pelaamaan 8.5.2022 mennessä eli lisäaikaa siirretyille otteluille on toukokuun puolelle asti.  
 
 

Koripallo teki uuden lisenssiennätyksen – harrastajia enemmän kuin 
koskaan aiemmin 
 

”Suurin kiitos kuuluu meidän upeille seuroillemme, jotka ovat vaikeina aikoina jaksaneet tehdä 
työtään uskomattomalla tavalla. Vaikka korona on kuulunut edelliset kaksi vuotta arkeemme, 
tuntuu hienolta, että olemme tehneet kaikkien aikojen ennätyksen tässä maailmantilanteessa. Se 
kertoo hienosta seuratyöstä sekä sitoutumisesta rakkaaseen lajiin. Lämmin kiitos kaikille – 
jatketaan tätä hienoa työtä”, kiittelee Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara. 

Koripallo teki uuden lisenssiennätyksen – harrastajia enemmän kuin koskaan aiemmin 
 

 

Läntisen alueen juniorisarjojen aluefinaalit huhtikuussa 

Mikrotyttöjen, mikropoikien, minityttöjen ja minipoikien aluefinaalit järjestetään keväällä 2022 
keskitetysti Läntisellä alueella.  

• Mikrojen aluefinaalit pelataan keskitetysti 9. tai 10.4.2022 yhden päivän tapahtumana.  

• Minien aluefinaalit pelataan keskitetysti 23. tai 24.4.2022 yhden päivän tapahtumana.  

VIELÄ EHTII HAKEMAAN MIKRO- JA MINIFINAALIEN JÄRJESTELYOIKEUKSIA. HAKUAIKA LOPPUU 
PERJANTAINA 11.3. LISÄTIEDOT > Mikrojen ja minien aluefinaalit 2022 ovat haussa Läntisellä 
alueella 
 

Läntisen alueen aluefinaalit pelataan Mikrojen sekasarjassa ja 13–19-vuotiaiden sarjoissa neljän 

joukkueen yksipäiväisinä turnauksina, joissa sarjan voittaja on järjestäjä ja sarjan 2. varajärjestäjä. 

U13- ja U16-sarjojen aluefinaalit pelataan 9. tai 10.4.2022. Mikrojen sekasarjan sekä U14- ja U19-

sarjojen aluefinaalit pelataan 23. tai 24.4.2022. 

https://www.basket.fi/basket/uutiset/koripallo-teki-uuden-lisenssiennatyksen-harrastajia-enemman-kuin-koskaan-aiemmin/
https://www.basket.fi/basket/uutiset/mikrojen-ja-minien-aluefinaalit-2022-ovat-haussa-lantisella-alueella/
https://www.basket.fi/basket/uutiset/mikrojen-ja-minien-aluefinaalit-2022-ovat-haussa-lantisella-alueella/
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Läntisen alueen seurapäivät 20.–21.5.2022 

Kahtena edellisenä keväänä jouduttiin peruuttamaan, mutta nyt… Lisätiedot tästä  

 

 

Sarjakauden jälkeen kevään turnauksiin 

Läntisellä alueella järjestetään keväällä sarjakauden loputtua turnauksia. Lisätietoja saat 
klikkaamalla turnauksen nimeä. 

AND1 turnaus, Salo, 29.4.–1.5. 

Periscope turnaus aikuisille, Tampere, 7.-8.5. 

 

Uusia sarjavastaavia tarvitaan 

Sarjavastaava on Aluehallituksen nimittämä henkilö, joka… 

• tarkistaa joukkueiden ilmoittautumiset  

• tekee omien sarjojensa otteluohjelmat kilpailuryhmän päätösten ja ohjeiden mukaisesti  

• valvoo sarjan ja otteluiden toteutumista sarjamääräysten mukaisesti sekä vahvistaa 
ottelusiirrot  

• vastaa sarjan yleisestä viestinnästä joukkueiden yhdyshenkilöille yhdessä kenttäpäällikön 
kanssa toimii yhteyshenkilönä alueen ja omien sarjojensa seurojen välillä  

• tarkemmat ohjeet sarjavastaavien tehtävistä antaa liiton alueellisen kilpailutoiminnan 
ryhmä tai aluehallitus. 

Mikäli olet kiinnostunut astumaan sarjavastaavan tehtäviin Läntisellä alueella kaudelle 2022–2023, 
ota yhteyttä kenttäpäällikköön, Harri Jussila, 040 741 5818, harri.jussila@basket.fi 

 

Iloisin Koristerveisin; 

Harri 

Harri Jussila, kenttäpäällikkö, Koripalloliitto; Läntinen ja Keskinen alue 

040 741 5818  harri.jussila@basket.fi   

 

https://www.basket.fi/basket/uutiset/lantisen-alueen-seurapaivat-20-21.5.2022/
https://and1turnaus.torneopal.fi/
https://periscopetournament.torneopal.fi/
mailto:harri.jussila@basket.fi
mailto:harri.jussila@basket.fi

