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KESKISEN ALUEEN KENTTÄPOSTIA (elokuun 12. päivänä 2022) 

  

 

 

Moi; 

 

Uuden sarjakauden alku lähestyy ja ensi maanantaina 15.8. sulkeutuvat Keskisen alueen 14–19-

vuotiaiden sekä aikuisten sarjat. 

Korona on paljon haitannut pelaamista parin kauden ajan, mutta tulevaan kauteen lähdetään, sillä 

mielellä, ettei Korona enää sarjojen pelaamiseen vaikuta. Myös ottelusiirtojen, luovutuksien tms. 

suhteen palataan normaaliin. Tutustu tarkasti sarjamääräyksiin. 

Olen koonnut tähän kenttäpostiin infoa alkavasta kaudesta. 

1. Sarjailmoittautuminen ja eLSA-sarjanhallinta 

2. Keskisen alueen sarjamääräykset 2022–2023 

3. Keskisen alueen mikrosarjoissa pelaavat yhdessä tytöt ja pojat 

4. Minien ja mikrojen pelisäännöt (6–12-vuotiaat) ja pelitavat 

5. Digitaalinen pöytäkirja eSCO  

6. Lisenssit  

7. Rinnakkaisedustusoikeudet  

8. Edustusoikeuden siirrot  

9. Yli-ikäisluvat  

 

Annan lisätietoja ja vastaan kysymyksiinne mielelläni. 

Koririkasta alkavaa kautta! 

Harri 

Harri Jussila, kenttäpäällikkö 

Koripalloliitto; Läntinen ja Keskinen alue 

040 741 5818  harri.jussila@basket.fi    

 

 

 

mailto:harri.jussila@basket.fi
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1. Sarjailmoittautuminen ja eLSA-sarjanhallinta 

 

Ilmoittautuminen 15.8. mennessä  

• 14–19-vuotiaiden sarjat  

• Naisten 2.div. ja Keski-Suomen Korisliiga (Miesten kuntosarja) 

 

Ilmoittautuminen 31.8. mennessä  

• 11–12-vuotiaiden sarjat (minien sarjat) 

 

Ilmoittautuminen 15.9. mennessä  

• 8–10-vuotiaiden sarjat (mikrojen ja supermikrojen sarjat) 

 

Ilmoittautumiset alueiden kaikkiin sarjoihin tehdään jatkossa eLSA-sarjanhallinnan kautta.  

Koripalloliitto parantaa tietoturvaa ja ottaa jatkossa eri käyttäjäryhmien osalta käyttöön vahvan 

tunnistautumisen. Kun kukin henkilö on tunnistautunut vahvasti kertaalleen, kirjautuu hän aina 

jatkossa kaikille Koripalloliiton vahvaa tunnistautumista vaativien järjestelmien palvelualustoille 

ID-numerolla ja luomallaan salasanalla.  

• Kirjautuminen ja vahva tunnistautuminen: https://elsa.basket.fi/ 

eLSA-sarjanhallinta on yhteydessä Sense-lisenssirekisteriin. Vahvan tunnistautumisen yhteydessä 

Sense-lisenssirekisterissä ollut yhteyshenkilö on voitu tunnistaa joukkueeseen automaattisesti 

yhteyshenkilöksi, jolloin joukkue voidaan ilmoittaa samana joukkueena uuden kauden sarjaan. 

Tämä helpottaa yhteyshenkilön joukkuetietojen hallintaa muun muassa eSCO-

pöytäkirjasovelluksen Pelaajat-listan periytyessä uudelle kaudelle. Jokainen joukkue voidaan 

ilmoittaa myös uutena joukkueena, mutta silloin joukkue menettää joukkueen edellisen kauden 

otteluhistorian sekä eSCO-pöytäkirjasovellukseen merkityn Pelaajat-listan. Suositeltavaa siis on 

ilmoittaa joukkue aiemman kauden tiedoilla.  

 

Seuran seurakäyttäjä voi kutsua yhteyshenkilöitä joukkueeseen. Seurakäyttäjä myös hyväksyy 

uudet ilmoitetut joukkueet sekä niiden yhteyshenkilöt seuraan.  

 

 

 

 

 

https://elsa.basket.fi/
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2. Keskisen alueen sarjamääräykset 2022–2023 

Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä ja voimassa olevia koripallon 

virallisia pelisääntöjä sekä 13–14-vuotiaiden ja 6–12-vuotiaiden nuorten pelisääntöjä. 

Sarjamääräykset täsmentävät ja soveltavat em. sääntöjä alueiden käyttöön.   

 

Tutustu sarjamääräyksiin huolella Keskisen alueen sarjamääräykset 2022–2023 

13–14-vuotiaiden pelisäännöt 

Tutustu myös Koripalloliiton kilpailusääntöihin 
 

 

3. Keskisen alueen mikrosarjoissa pelaavat yhdessä tytöt ja pojat 

Keskisen alueen aluehallitus on kokouksessaan 1.8.2022 sarjamääräyksellä päättänyt, että alueen 

mikroikäiset (2013–2014 syntyneet U10 ja 2015 ja myöhemmin syntyneet U08) eivät pelaa 

aluesarjaa erikseen tyttöjen ja poikien sarjoissa tulevalla kaudella. Joukkueet kaikkien yhteisessä 

mikrosarjassa voivat olla seka-, tyttö- tai poikajoukkueita. 

Aluehallitus näki monta tavoiteltavan arvoista hyötyä mikroikäisten sarjojen (U10 ja U08) 

pelaamisessa ns. sekasarjana.  

 

Samaa sarjaa pelaavien joukkueiden määrä kasvaa 3–6 joukkueen sarjasta tai lohkosta. Suurempi 

joukkuemäärä tuo mukanaan monia hyötyjä. Se mahdollistaa erillisten Keski-Suomen ja 

Pohjanmaan lohkojen pelaamisen, mahdollisesti jopa kahdella sarjatasolla. Alueelliset lohkot taas 

vähentävät matkustusta Koripalloliiton ympäristösuunnitelman mukaisesti sekä helpottavat 

perheiden arkea vähentämällä matkustukseen käytettävää aikaa sekä matkustuskustannuksia. 

Suurempi joukkuemäärä tuo myös vaihtelua joukkueiden arkeen. Pienet sarjat pysyvät koko 

junioriputken pieninä sarjoina, joissa samoja joukkueita vastaan pelataan vuodesta toiseen, jopa 

kyllästymiseen saakka. 

Tyttöjen pelaaminen poikien sarjoissa on ollut viime aikoina aktiivisen keskustelun aiheena. Ilman 

poika-tyttö -jakoa pelattava Keskisen alueen mikrojen sarja on ajan hengen mukaista 

sarjatoimintaa. 

 

 

 

 
 
 
 

https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/keskinen_alue_sarjamaaraykset_2022-2023.pdf?mhk36
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/2021-22_13-14v_nuorten_pelisaannot.pdf?v4pv
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/kilpailusaannot_2022-23_vahvistettu_22_6_2022.pdf?jww1d
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4. Minien ja mikrojen (6–12-vuotiaat) pelisäännöt ja pelitavat 

Keskisen alueen aluehallitus on kokouksessaan 1.8.2022 sarjamääräyksellä antanut minien ja 

mikrojen pelisääntöihin seuraavista asioista tarkemmat määräykset eli ensisijaiset pelitavat: 

 

• Mini-ikäluokissa korin korkeus on 260 cm, pelipallon koko on 5, peliaika 4x8 min. Sarjoissa 
kentällä on samanaikaisesti viisi pelaajaa molemmista joukkueista. Otteluihin nimetään 
kaksi erotuomaria.  
UUTTA: Mikäli mini-ikäluokkaan muodostuu kaksi divisioonatasoa, mini-ikäluokan 1. 
divisioonassa korin korkeus on 305 cm. 

 

• Mikro-ikäluokissa korin korkeus on 260 cm, pelipallon koko on 5, peliaika 4x8 min. 
Sarjoissa kentällä on samanaikaisesti neljä pelaajaa molemmista joukkueista. Otteluihin 
nimetään kaksi erotuomaria. 

 

• Supermikro-ikäluokissa korin korkeus on 260 cm, pelipallon koko on 4, peliaika 4x6 min. 
Sarjoissa kentällä on samanaikaisesti neljä pelaajaa molemmista joukkueista. Otteluihin 
nimetään kaksi erotuomaria.   

 
Minien, mikrojen ja supermikrojen sarjaotteluissa ei ole puoliaikaa, kaikki erätauot ovat kahden 
minuutin pituisia  
 
Joukkueet voivat valmentajien johdolla minien, mikrojen ja supermikrojen sarjaotteluissa sopia 
ennen ottelutapahtumaa seuraavista säännöistä: pelaajamäärä, pelipallon koko, korin korkeus, 
peliaika, vapaaheittoviivan etäisyys korilevystä, erätaukojen pituus. Paikallinen sopiminen voidaan 
tehdä kyseisen ikäluokan säännöissä mainittujen vaihtoehtojen väliltä. Mikäli yhteisymmärrykseen 
ei päästä, ovat yllä olevat ensisijaiset säännöt voimassa. 
 
 

Mini- ja mikrosarjojen pelitavat 
 
Keskinen aluehallitus on kokouksessaan 1.8.2022 päättänyt: 
 

• Minien sarjat 2022–2023 pyritään pelaamaan tasosarjoina (1 div. ja 2.div.) sekä 
syys- että kevätkaudella. 
 

• Mikrojen sarjat 2022–2023 pyritään pelaamaan alueellisina lohkoina syyskaudella ja 
tasosarjoina (1 div. ja 2.div.) kevätkaudella. 

 
 

 

 

 

 

https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/minien_ja_mikrojen_pelisaannot_2020.pdf?hlax4
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/minien_ja_mikrojen_pelisaannot_2020.pdf?hlax4
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5. Digitaalinen pöytäkirja eSCO 

 
Ottelupöytäkirjana käytetään digitaalista pöytäkirjasovellus eSCO:a, mutta ottelupaikalla tulee 
kuitenkin olla aina paperinen pöytäkirja varalla. eSCO:a käytetään joukkuekoodilla, jonka 
joukkueen yhteyshenkilö saa eLSA:sta. Myös eLSA:N seurakäyttäjä näkee kaikkien seuransa 
joukkueiden joukkuekoodit.  
 
Ottelupöytäkirjaan tulee merkitä pelaajien, valmentajien ja erotuomareiden lisenssinumerot 
kokonaisuudessaan eSCO:n käyttöohjeen mukaisesti.   
 
eSCO – digitaalinen pöytäkirja eSCO:n käyttöohje 
 
 

6. Lisenssit  

Lisenssikategorioihin ei tullut edelliskauteen verrattuna muutoksia. Hinnat ja myytävät lisenssit 

osoitteessa https://www.basket.fi/basket/info/lisenssit/lisenssihinnasto/   

Lisenssin voi lunastaa osoitteessa https://basket.lisenssikauppa.fi/shop/. Lisenssi on maksettava 

lunastettaessa tai 24 h kuluessa sähköpostiin tulleen linkin kautta. Sähköpostiin ei tule erikseen 

vahvistusta lisenssistä, vaan yo. sähköpostiosoitteeseen lähetetty linkki muuttuu maksun jälkeen 

”maksettu”-linkiksi, josta näkee myös pelaajan Basket-ID -numeron eli lisenssinumeron. Lisenssiä 

voi korottaa kalliimmaksi lisenssiksi halvemman ostettuaan kirjautumalla uudelleen lisenssin 

ostoon. Mahdollinen vakuutus tulee korottaa samalla vastaamaan korkeamman lisenssin 

vakuutusta. 

 

7. Rinnakkaisedustusoikeudet 

Rinnakkaisedustusoikeuden voi hankkia suoraan 

osoitteessa https://www.edustus.fi/basket/collateral/athlete. Rinnakkaisedustusoikeuden voi 

lunastaa vasta kun peruslisenssi pelaajalle on maksettu. Nuorten rinnakkaisedustusoikeudet ovat 

myynnissä 31.12.2022 asti, seniorikorikseen rinnakkaisedustusoikeuden voi lunastaa koko kauden 

ajan.   

Rinnakkaisedustusoikeus, kilpailusäännöt 6.luku PELAAJA 40-42 § 

 

 

https://www.basket.fi/basket/info/sarjatoiminta/esco-digitaalinen-poytakirja/
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/27437/uusi_esco-kayttoohje_paivitetty_03_02_2022.pdf?csxur
https://www.basket.fi/infosivut/lisenssihinnasto/
https://basket.lisenssikauppa.fi/shop/
https://www.edustus.fi/basket/collateral/athlete
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/kilpailusaannot_2022-23_vahvistettu_22_6_2022.pdf?jww1d
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8. Edustusoikeuden siirrot 

Edustusoikeuden siirron palveluun pääsee osoitteessa www.edustus.fi/basket. Palvelussa kuka 

tahansa voi aloittaa pelaajan seurasiirron. Palvelu lähettää vahvistussähköpostit pelaajan / 

huoltajan sekä seurojen sähköpostiosoitteisiin. Kun kaikki hyväksynnät on palvelussa suoritettu, 

siirtyy seurasidonnaisuus lisenssirekisterissä automaattisesti seuraavaksi päiväksi uuteen seuraan. 

Edustusoikeuden siirron voi tehdä ennen lisenssin maksamista tai sen jälkeen. Siirtoaika päättyy 

28.2.2023.  

 

9. Yli-ikäisluvat 

Erivapaudet ikärajasta alueen järjestämissä nuorten sarjoissa, kilpailusäännöt 6.luku PELAAJA 38 § 

Kaikki keskisen alueen yli-ikäishakemukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen 
harri.jussila@basket.fi, otsikolla ”Keskisen alueen yli-ikäishakemus”. Hakemuksessa tulee ilmetä 
pelaajan seura, nimi, syntymäaika ja perustelut hakemukselle.  

 
Keskisen alueen aluehallitus on täsmentänyt kilpailusääntöjen 38 §:n mukaisesti nuorten pelaajien 
edustusoikeuksia alueen nuorten sarjoissa seuraavasti:  
 
Luvan voi saada vain yhteen divisioonaan. 
 
14-vuotiaiden SM-karsintasarjana toimivaan 14-vuotiaiden syyskauden I divisioonaan ei voi anoa 
yli-ikäislupia.  
 
Alueen I-divisioonissa ja II-divisioonissa pelaavissa joukkueissa saa kunkin ottelun pöytäkirjassa 
olla merkittynä enintään kaksi tällaisen luvan saanutta pelaajaa. Joukkuekohtaisesti 
myönnettävien lupien määrää ei tässäkään tapauksessa rajoiteta.   

 

  

http://www.edustus.fi/basket
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/kilpailusaannot_2022-23_vahvistettu_22_6_2022.pdf?jww1d
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/kilpailusaannot_2022-23_vahvistettu_22_6_2022.pdf?jww1d

