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FUTSAL 
Futsal on vauhdikas sisäpeli, jota voi pelata myös ulkona. Jalkapalloa 
huomattavasti pienemmän kentän johdosta laji vaatii pelaajilta paljon 
taito-ominaisuuksia, nopeita oivalluksia ja vilkasta pelisilmää. Samoja 
asioita kuin jalkapallossakin, mutta vielä korostetummin.  
 

Pelitilan ja pelaajien määrään suhteutettuna futsalissa pelaajilla on huo-
mattavasti vähemmän aikaa reagoida tilanteisiin kuin jalkapallossa. Peli 
vaatii hyvää peliälyä ja kentällisten hyvää yhteispeliä. Taktiset oivalluk-
set ja niiden noudattaminen on tärkeää. 
 

Juniorijalkapalloilijoille futsal on mitä parhain taidon ja peliälyn ke-
hittämismuoto. Pienellä kentällä kaikki pääsevät osalliseksi peliin. Pelin 
aikana kaikille tulee paljon kosketuksia palloon ja pelaajat oppivat hal-
litsemaan palloa ahtaassa tilassa. Futsalin avulla on helppo kehittää 
pallonhallintaa ja tekniikkaa.  
 

Futsal tuo mukavaa vaihtelua harjoitteluun, josta on varmasti hyötyä 
myös jalkapallokentillä. Pienellä kentällä pelaajat oppivat reagoimaan 
nopeasti vaihtuviin tilanteisiin, jolloin myös pelisilmä kehittyy. Futsalissa 
pärjää myös fyysisesti heikommat, sillä kovemmat taklaukset eivät ole 
sallittuja. Näin myös pienemmät saavat mahdollisuuden loistaa, kun ei-
vät jää isompien jalkoihin. Myös maalivahdit hyötyvät futsalista, sillä 
etenkin lähitorjuntoja tulee pelin aikana paljon ja pallon pelaaminen 
jalalla kehittyy. 
 

Futsalissa olosuhteet ovat aina tasaisen hyvät ja osallistuminen  
futsal-sarjoihin takaa sen, että pelejä on myös talvikaudella. 

ILMOITA SIIS JOUKKUEESI MUKAAN FUTSALSARJAAN 2021-22! 

FUTSALIN SARJATARJOTIN  
ITÄISELLÄ ALUEELLA  

KAUDELLA 2021-2022 

✓ FM2 Miesten Kakkonen  

✓ FM3 Miesten Kolmonen 

✓ FM4 Miesten Nelonen 

✓ FM351 Miehet 35 Futsal-Ykkönen 

✓ FM401 Miehet 40 Futsal-Ykkönen 

✓ FM451 Miehet 45 Futsal-Ykkönen 

✓ FP171 (s. 2005) Ykkönen 

✓ FP151 (s. 2007) Ykkönen 

✓ FP141 (s. 2008) Ykkönen 

✓ FP131  (s. 2009) Ykkönen 

✓ FP121 (s. 2010) Ykkönen 

✓ FP11 (s. 2011)  

✓ FP10 (s. 2012) 

✓ FP9 (s. 2013) 

✓ FP8 (s. 2014) Minifutsal *) 

✓ FP7 (s. 2015) Minifutsal *) 

✓ FN2 Naisten Kakkonen 

✓ FN3 Naisten Kolmonen 

✓ FT181 (s. 2004) Ykkönen  

✓ FT151 (s. 2007) Ykkönen  

✓ FT131 (s. 2009) Ykkönen  

✓ FT121 (s. 2010) Ykkönen  

✓ FT11 (s. 2011) Ykkönen  

✓ FT10 (s. 2012) Ykkönen 

✓ FT9 (s. 2013) 

✓ FT8 (s. 2014) Minifutsal *) 

✓ Miesten Futsal-Harraste Ykkönen  

✓ Naisten Futsal-Harraste Ykkönen  

*) Minifutsalin pelimuoto 4v4, pieni kenttä  
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PELITAVAT 

Kaikki muut sarjat pyritään pelaamaan 
maantieteellisissä lohkoissa, paitsi Miesten 
Kakkonen (FM2), joka pelataan max.10 jouk-
kueen alueellisena sarjana. FM2 pelataan 
yksittäisinä otteluina ja kaikki muut sarjat 
turnausmuotoisina.  

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen TASO-järjestelmässä  
kilpailuun ”Itä Futsal 2021-2022”  alkaen 
1.8.2021.  
Ilmoittautuminen viimeistään: 

✓ Miesten Kakkonen > 29.8. mennessä 

✓ Muut kilpasarjat > 19.9. mennessä 

✓ Lapset 11 v. ja nuor. > 3.10. mennessä 

✓ M/N harrastesarjat > 3.10. mennessä 

Lisätiedot / Itäisen alueen sarjat: 

✓ Kilpailupäällikkö Veijo Vainikka, p. 0400 846 280, sp. veijo.vainikka(a)palloliitto.fi  

✓ Kilpailuasiantuntija Mika Järvinen, p. 040 764 0103, sp. mika.jarvinen(a)palloliitto.fi 

Lisätiedot / valtakunnalliset sarjat: 

✓ Futsalkilpailupäällikkö Jouni Pihlaja, p. 040 672 6330, sp. jouni.pihlaja(a)palloliitto.fi 


