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Harrastesarjojen Playoff-otteluiden pelaamistavat kaudella 2017-2018 
 
Harraste Aamu/Päivä 
 

• Runkosarjan 4 parasta joukkuetta Playoffeihin, 1vs4 & 2vs3 
o Välierät joukkueiden omilla vuoroilla viikolla 11/12 
o Lopputurnaus Myllypuro & Paloheinä 23.3.-24.3.2018 

▪ Pronssiottelu & Finaali 
o Joukkueet vastaavat välierien kuluista, alue osallistuu lopputurnauksen 

kustannuksiin. 
o Tarkempi lopputurnaus-info maaliskuun alkupuolella (mm. aikataulut, säännöt etc.) 
o HUOM! Muistakaa sarjanne playoffeja koskeva sääntö:  

 
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna 
yli 50 % 1.1.2018 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. 
Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen Playoff-otteluihin. 

 

Harraste Ilta Kevyt (Mestis, Liiga, KHL, NHL) 

 

• 4 parasta joukkuetta Playoffeihin per taso, 1vs4 & 2vs3 
o Välierät joukkueiden omilla vuoroilla viikolla 11/12 
o Lopputurnaus Myllypuro & Paloheinä 23.3.-24.3.2018 

▪ Pronssiottelu & Finaali 
o Joukkueet vastaavat välierien kuluista, alue osallistuu lopputurnauksen 

kustannuksiin. 
o Tarkempi lopputurnaus-info maaliskuun alkupuolella (mm. aikataulut, säännöt etc.) 
o HUOM! Muistakaa sarjanne playoffeja koskeva sääntö:  

 
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna 
yli 50 % 1.1.2018 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. 
Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen Playoff-otteluihin. 

 

Harraste Ilta Kevyt Ultralight (Mestis, Liiga, KHL, NHL) 

 

• 4 parasta joukkuetta Playoffeihin per taso, 1vs4 & 2vs3 
o Välierät joukkueiden omilla vuoroilla viikolla 11/12 
o Lopputurnaus Myllypuro & Paloheinä 23.3.-24.3.2018 

▪ Pronssiottelu & Finaali 
o Joukkueet vastaavat välierien kuluista, alue osallistuu lopputurnauksen 

kustannuksiin. 
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o Tarkempi lopputurnaus-info maaliskuun alkupuolella (mm. aikataulut, säännöt etc.) 
 
 

 

Stadi-Liiga A 

 

• 3 ylemmän jatkosarja parasta joukkuetta + alemman jatkosarjan 1. sijoittunut Playoffeihin, 
Yl.1 vs Al. 1 & 2vs3 

o Välierät joukkueiden omilla vuoroilla viikolla 11/12 
o Lopputurnaus Myllypuro & Paloheinä 23.3.-24.3.2018 

▪ Pronssiottelu & Finaali 
o Joukkueet vastaavat välierien kuluista, alue osallistuu lopputurnauksen 

kustannuksiin. 
o Tarkempi lopputurnaus-info maaliskuun alkupuolella (mm. aikataulut, säännöt etc.) 
o HUOM! Muistakaa sarjanne playoffeja koskeva sääntö:  

 
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna 
yli 50 % 1.1.2018 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. 
Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen Playoff-otteluihin. 

 

Stadi-Liiga AA 

 

• 3 ylemmän jatkosarja parasta joukkuetta + alemman jatkosarjan 1. sijoittunut Playoffeihin, 
Yl.1 vs Al. 1 & 2vs3 

o Välierät joukkueiden omilla vuoroilla viikolla 11/12 
o Lopputurnaus Myllypuro & Paloheinä 23.3.-24.3.2018 

▪ Pronssiottelu & Finaali 
o Joukkueet vastaavat välierien kuluista, alue osallistuu lopputurnauksen 

kustannuksiin. 
o Tarkempi lopputurnaus-info maaliskuun alkupuolella (mm. aikataulut, säännöt etc.) 
o HUOM! Muistakaa sarjanne playoffeja koskeva sääntö:  

 
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna 
yli 50 % 1.1.2018 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. 
Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen Playoff-otteluihin. 
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Stadi-Liiga AAA Divisioona 

 

• Runkosarjan 4 parasta joukkuetta Playoffeihin, 1vs4 & 2vs3 
o Välierät joukkueiden omilla vuoroilla viikolla 11/12 
o Lopputurnaus Myllypuro & Paloheinä 23.3.-24.3.2018 

▪ Pronssiottelu & Finaali 
o Joukkueet vastaavat välierien kuluista, alue osallistuu lopputurnauksen 

kustannuksiin. 
o Tarkempi lopputurnaus-info maaliskuun alkupuolella (mm. aikataulut, säännöt etc.) 
o HUOM! Muistakaa sarjanne playoffeja koskeva sääntö:  

 
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna 
yli 50 % 1.1.2018 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. 
Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen Playoff-otteluihin. 

 

Stadi-Liiga AAA Liiga 

 

• Runkosarjan 4 parasta joukkuetta Playoffeihin, 1vs4 & 2vs3 
o Välierät joukkueiden omilla vuoroilla viikolla 11/12 
o Lopputurnaus Myllypuro & Paloheinä 23.3.-24.3.2018 

▪ Pronssiottelu & Finaali 
o Joukkueet vastaavat välierien kuluista, alue osallistuu lopputurnauksen 

kustannuksiin. 
o Tarkempi lopputurnaus-info maaliskuun alkupuolella (mm. aikataulut, säännöt etc.) 
o HUOM! Muistakaa sarjanne playoffeja koskeva sääntö:  

 
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna 
yli 50 % 1.1.2018 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. 
Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen Playoff-otteluihin. 

 

Töölö-Liiga 

 

• Runkosarjan 4 parasta joukkuetta Playoffeihin, 1vs4 & 2vs3 
o Välierät joukkueiden omilla vuoroilla viikolla 11/12 
o Lopputurnaus Myllypuro & Paloheinä 23.3.-24.3.2018 

▪ Pronssiottelu & Finaali 
o Joukkueet vastaavat välierien kuluista, alue osallistuu lopputurnauksen 

kustannuksiin. 
o Tarkempi lopputurnaus-info maaliskuun alkupuolella (mm. aikataulut, säännöt etc.) 
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Naiset Harrastesarja Pro 

 

• Runkosarjan 4 parasta joukkuetta Playoffeihin, 1vs4 & 2vs3 
o Välierät joukkueiden omilla vuoroilla viikolla 11/12 
o Lopputurnaus Myllypuro & Paloheinä 23.3.-24.3.2018 

▪ Pronssiottelu & Finaali 
o Joukkueet vastaavat välierien kuluista, alue osallistuu lopputurnauksen 

kustannuksiin. 
o Tarkempi lopputurnaus-info maaliskuun alkupuolella (mm. aikataulut, säännöt etc.) 
o HUOM! Muistakaa sarjanne playoffeja koskeva sääntö:  

 
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna 
yli 50 % 1.1.2018 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. 
Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen Playoff-otteluihin. 

 
Naiset Harrastesarja Classic 

 

• Runkosarjan 4 parasta joukkuetta Playoffeihin, 1vs4 & 2vs3 
o Välierät joukkueiden omilla vuoroilla viikolla 11/12 
o Lopputurnaus Myllypuro & Paloheinä 23.3.-24.3.2018 

▪ Pronssiottelu & Finaali 
o Joukkueet vastaavat välierien kuluista, alue osallistuu lopputurnauksen 

kustannuksiin. 
o Tarkempi lopputurnaus-info maaliskuun alkupuolella (mm. aikataulut, säännöt etc.) 
o HUOM! Muistakaa sarjanne playoffeja koskeva sääntö:  

 
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna 
yli 50 % 1.1.2018 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. 
Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen Playoff-otteluihin. 

 

Naiset Harrastesarja Light 

 

• Runkosarjan 4 parasta joukkuetta Playoffeihin, 1vs4 & 2vs3 
o Välierät joukkueiden omilla vuoroilla viikolla 11/12 
o Lopputurnaus Myllypuro & Paloheinä 23.3.-24.3.2018 

▪ Pronssiottelu & Finaali 
o Joukkueet vastaavat välierien kuluista, alue osallistuu lopputurnauksen 

kustannuksiin. 
o Tarkempi lopputurnaus-info maaliskuun alkupuolella (mm. aikataulut, säännöt etc.) 
o HUOM! Muistakaa sarjanne playoffeja koskeva sääntö:  
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Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna 
yli 50 % 1.1.2018 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. 
Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen Playoff-otteluihin. 

 


