
NAISTEN SARJAJÄRJESTELMÄT 21-22  
 
Naisten Liigan alkusarja 
Pelataan 10 joukkueen kaksinkertainen sarja sekä ylimääräisinä otteluina avausturnaus, 
yhteensä 20 ottelua. Sarjan kuusi (6) parasta Naisten Liigaan. Loput neljä (4) Naisten Liigan 
alempaan jatkosarjaan. 
 
Naisten Liiga 
Naisten Liiga pelataan kuuden (6) joukkueen kaksinkertaisena sarjana (yht. 10 ottelua, 
alkusarjan pisteet jäävät voimaan). Kaikki joukkueet jatkavat pudotuspeleihin sijoilla 1.-6. 
 
Naisten Liigan alempi jatkosarja 
Naisten Liigan alkusarjan neljä (4) viimeistä muodostavat yhdessä Naisten Mestiksen 
karsinnasta tulevan kahden (2) joukkueen kanssa kuuden (6) joukkueen alemman jatkosarjan, 
jossa pelataan kaksinkertainen sarja (yht. 10 ottelua). Sarjan kaksi parasta Naisten Liigan 
pudotuspeleihin sijoille 7.-8. Sijoille 3.-6. sijoittuneet jatkavat Naisten Liigan karsintasarjaan, 
jossa pelataan kaksinkertainen sarja (6 ottelua, alemman jatkosarjan pisteet voimassa). Sarjan 
kaksi parasta Liigaan kaudelle 22-23. 
 

Naisten 
Mestiksen 
karsintasarja 
 
xx j. 
3 lohkoa 
xx ott. 
 
3 j. (lv) ristiin-
karsintaan 
11.9. – 
12.12.2021 
 

Naisten Mestis 
- 6 joukkuetta 
- xx x sarja 
- xx ottelua 

5 j. (2. sij. + 2 
parasta 3. sij. 
joukkuetta 

Naisten  
Suomi-Sarja 

 
xx joukkuetta 2/3 
lohkoa 10–12 
ott./joukkue tammi-
maaliskuu 

Naisten 
Mestiksen  
sijoitusottelut 
paras kolmesta 
 

11 j. 

Naisten 
Liigan 
alkusarja 
- 10 j. 
- 2 x sarja + 
avausturnaus 
- 20 ottelua / 
joukkue 
 
11.9. – 
12.12.2021 

Naisten Liigan 
ylempi jatkosarja 
- 6 joukkuetta 
- 2 x sarja (10 ott) 
 
16.1. – xx.3.2022 

Naisten Liigan 
pudotuspelit 
 
8 joukkueen 
pudotuspelit 
6 yl + 2 al 
joukkuetta 
pv, ve ja fin 
paras 
viidestä, yksi 
pronssiottelu 

6 joukkuetta 

Naisten Liigan 
alempi jatkosarja 
- 4+2 j. = 6 j. 
- 2x sarja = 10 ott. 
- 2 parasta 
pudotuspeleihin 
sij. 7.-8. 
loput 4 karsintaan, 
alemman jatkosarjan 
pisteet voimassa 
 
16.1. – xx.3.2022 
 

3 j. 
(lohkovoit
tajat) 

 

 

Naisten Suomi-
Sarjan 
lopputurnaus 
 

4 joukkuetta 

 

Naisten Liiga-
karsinta 
Loput 4 
joukkuetta 2 
kierrosta = 6 ott. 
pisteet voimassa 
2 parasta liigaan  
22-23 
 

Ristiinkarsinta 
3 j. 1x-sarja 
2 parasta Liigan 
al. jatkos. 
 
15.-19.12.2021 

2 j. 

1 j.  


