
Korson	  Vedosta	  tuli	  Vantaa	  Ducks	  
	  
Lentopallon	  Mestaruusliigassa	  pelaa	  tällä	  kaudella	  11	  miesten	  joukkuetta	  ja	  9	  naisten	  joukkuetta	  sekä	  
Kuortaneen	  valmennuskeskuksen	  joukkue	  naisten	  runkosarjassa.	  Tamperelainen	  Mesto	  luopui	  naisten	  
liigan	  paikastaan.	  
	  
Uutena	  nimenä	  miesten	  liigassa	  on	  Vantaa	  Ducks,	  joka	  on	  Korson	  Vedon	  käyttöön	  ottama	  liigajoukkueen	  
nimi.	  Pielaveden	  Sampo	  kulkee	  puolestaan	  nykyään	  nimellä	  Sampo	  Volley.	  	  
	  
	  
LIIGAJOUKKUEET	  VIIME	  KAUDEN	  LOPPUJÄRJESTYKSESSÄ	  
	  
Miehet	  
1.	  Kokkolan	  Tiikerit	  
2.	  Vammalan	  Lentopallo	  
3.	  Hurrikaani-‐Loimaa	  
4.	  LEKA	  Volley	  
5.	  ETTA	  
6.	  Sampo	  Volley	  
7.	  Rantaperkiön	  Isku	  
8.	  Raision	  Loimu	  
9.	  Team	  Lakkapää	  
10.	  Liiga-‐Riento	  
11.	  Vantaa	  Ducks	  (Korson	  Veto)	  
	  
Naiset	  
1.	  HPK	  
2.	  LP	  Viesti	  	  
3.	  Oriveden	  Ponnistus	  
4.	  LP	  Kangasala	  
5.	  WoVo	  Rovaniemi	  
6.	  Pölkky	  Kuusamo	  
7.	  LP-‐Vampula	  
8.	  LiigaPloki	  
9.	  Pieksämäki	  Volley	  
	  
	  
SARJAJÄRJESTELMÄT	  
	  
Mestaruusliigassa	  3-‐0-‐	  ja	  3-‐1-‐voitosta	  voittaja	  saa	  3	  pistettä	  ja	  hävinnyt	  0	  pistettä.	  3-‐2-‐voitosta	  voittaja	  saa	  
2	  pistettä	  ja	  hävinnyt	  yhden	  pisteen.	  Sarjataulukon	  sijoitukset	  määräytyvät	  niin,	  että	  Mestaruusliigassa	  
paremmuuden	  määrittelee	  ensimmäiseksi	  joukkueen	  saavuttamien	  voittojen	  määrä,	  sen	  jälkeen	  pisteet.	  
	  
Naisten	  liigassa	  Lentopalloliiton	  valmennuskeskusjoukkueen	  peleistä	  jaetaan	  pisteitä	  liigajoukkueelle	  
samoin	  kuin	  runkosarjassa	  (3-‐2-‐1-‐0	  pistettä),	  eikä	  Kuortaneen	  joukkuetta	  huomioida	  sarjataulukossa.	  
	  
	  
	  
	  
	  



MIEHET	  
	  
Miesten	  liigassa	  pelataan	  yhdentoista	  joukkueen	  kolminkertainen	  runkosarja.	  Runkosarjassa	  sijoille	  1-‐8	  
päätyneet	  joukkueet	  pelaavat	  puolivälierät	  (3-‐5	  ottelua)	  pääsystä	  välieriin,	  puolivälierien	  voittajat	  pelaavat	  
välierät	  (4-‐7	  ottelua),	  välierien	  häviäjät	  pronssiottelut	  (2-‐3	  ottelua)	  ja	  välierien	  voittajat	  finaalit	  (4-‐7	  
ottelua).	  
	  
Runkosarjassa	  sijoille	  1-‐4	  sijoittuneet	  joukkueet	  saavat	  valita	  sijoituksensa	  mukaisessa	  järjestyksessä	  
puolivälierävastustajansa	  runkosarjan	  sijoille	  5-‐8	  sijoittuneista	  joukkueista	  välittömästi	  runkosarjan	  jälkeen	  
pidettävässä	  tilaisuudessa.	  Ensimmäiseksi	  sijoittunut	  joukkue	  valitsee	  vastustajan	  sijoilta	  7	  ja	  8,	  toiseksi	  
sijoittunut	  joukkue	  sijalta	  6	  sekä	  edellisestä	  valinnasta	  jäljelle	  jääneen	  välillä,	  kolmanneksi	  sijoittunut	  
joukkue	  valitsee	  joukkueen	  sijalta	  5	  ja	  aikaisemmista	  valinnoista	  jäljelle	  jääneen	  väliltä.	  Neljänneksi	  
sijoittunut	  saa	  vastaansa	  jäljelle	  jääneen	  joukkueen.	  
	  
Liigakarsinta	  
	  
Runkosarjassa	  sijoille	  10	  ja	  11	  päätyneet	  joukkueet	  pelaavat	  pudotuspelit	  (3-‐5	  ottelua)	  1-‐sarjan	  
loppuotteluihin	  selvinneiden	  joukkueiden	  kanssa.	  Otteluparit	  ovat	  L10-‐1s/2	  ja	  1s/1-‐L11.	  Kotiedun	  saavat	  
liigan	  10.	  ja	  1-‐sarjan	  1.	  	  
	  
	  
NAISET	  
	  
Naisten	  liigassa	  pelataan	  yhdeksän	  joukkueen	  kolminkertainen	  runkosarja	  sekä	  koti-‐	  ja	  vierasottelut	  
Lentopalloliiton	  valmennuskeskusjoukkuetta	  vastaan.	  
	  
Runkosarjassa	  sijoille	  1-‐8	  päätyneet	  joukkueet	  selviytyvät	  puolivälieriin	  (3-‐5	  ottelua).	  Puolivälierien	  voittajat	  
pelaavat	  välierät	  (4-‐7	  ottelua),	  välierien	  häviäjät	  pronssiottelut	  (2-‐3	  ottelua)	  ja	  voittajat	  finaalit	  (4-‐7	  
ottelua).	  
	  
Puolivälierissä	  käytetään	  samaa	  vastustajan	  valintamenettelyä	  kuin	  miehissäkin.	  
	  
Liigakarsinta	  
	  
Runkosarjassa	  sijalle	  9.	  päätynyt	  liigajoukkue	  pelaa	  pudotuspelit	  (3-‐5	  ottelua)	  1-‐sarjan	  loppuotteluiden	  
voittajan	  kanssa.	  Kotiedun	  saa	  1-‐sarjan	  voittaja.	  
 
	  
LIIGAA	  TELEVISIOSSA	  JA	  NETISSÄ	  
	  
Yle	  Urheilu	  näyttää	  runsaasti	  liigaotteluita	  kauden	  aikana	  ja	  on	  hienosti	  mukana	  heti	  avausviikonloppuna.	  
Yle	  näyttää	  sunnuntaina	  16.10.	  Porissa	  Isomäki	  Areenassa	  pelattavat	  kaksi	  ottelua,	  VaLePa	  –	  Hurrikaani	  ja	  
LP-‐Vampula	  –	  LP	  Kangasala.	  Oulun	  Raksilassa	  on	  myös	  12.11.	  kahden	  tv-‐ottelun	  tapahtumapäivä.	  Silloin	  
nähdään	  pelit	  ETTA	  –	  Tiikerit	  ja	  WoVo	  –	  HPK.	  Yle	  näyttää	  tv-‐pelejä	  myös	  vuoden	  2017	  puolella.	  	  
	  
Yle	  Areenassa	  nähdään	  kauden	  aikana	  parisen	  kymmentä	  ottelua	  maanantaisin.	  Internetin	  puolella	  pelejä	  
nähdään	  muutenkin	  runsaasti,	  esimerkiksi	  ISTV	  näyttää	  useita	  Mestaruusliigan	  pelejä	  ja	  myös	  muilta	  
nettikanavilta	  tulee	  paljon	  liigapelejä.	  
	  
	  
	  
	  



SUOMEN	  CUPISSA	  PELATAAN	  PUOLIVÄLIERÄPAIKOISTA	  	  
	  
Lentopallon	  Suomen	  Cupin	  1.	  kierroksen	  otteluissa	  pelataan	  yksi	  ottelu,	  jonka	  voittaja	  selviää	  
puolivälierävaiheeseen.	  
	  
Miehet	  
1.	  kierros	  
Su	  9.10.	  14.00	  Turun	  lyseo	  TuTo	  -‐	  Hurrikaani	  Loimaa	  
Ke	  12.10.	  18.30	  Hakkarin	  liikuntahalli	  Lempäälän	  Kisa	  -‐	  VaLePa	  
Ke	  12.10.	  18.30	  Kerttulan	  liikuntahalli	  Raision	  Loimu	  –	  Vantaa	  Ducks	  
Ke	  12.10.	  18.30	  Maaningan	  urheilutalo	  Maaningan	  Mahti	  -‐	  LEKA	  Volley	  
Ke	  12.10.	  19.00	  Toijalan	  monitoimihalli	  Akaa	  Volley	  -‐	  Rantaperkiön	  Isku	  
To	  20.10.	  18.30	  Joensuun	  urheilutalo	  Liiga-‐Riento	  -‐	  Sampo	  Volley	  
Ke	  2.11.	  18.00	  Oulun	  urheilutalo	  ETTA	  -‐	  Team	  Lakkapää	  
	  
Puolivälierät	  (13.11.	  ja	  27.11.)	  
Ensimmäisenä	  mainittu	  aloittaa	  kotipelillä.	  
Tiikerit	  -‐	  ETTA	  /	  Lakkapää	  
LeKi	  /	  VaLePa	  -‐	  Akaa	  Volley	  /	  Isku	  
TuTo	  /	  Hurrikaani	  -‐	  Loimu	  /	  Ducks	  
Mahti	  /	  LEKA	  -‐	  Riento	  /	  Sampo	  
Välieräparit	  arvotaan	  joukkueiden	  ollessa	  selvillä.	  
	  
Naiset	  
1.	  kierros	  
La	  1.10.	  Pölkky	  Kuusamo	  -‐	  WoVo	  Rovaniemi	  	   3-‐0	  (25-‐17,	  25-‐19,	  25-‐23)	  
Ke	  5.10.	  Liedon	  Parma	  -‐	  LP-‐Vampula	  	   	   0-‐3	  (14-‐25,	  16-‐25,	  10-‐25)	  
La	  29.10.	  18.00	  Pohjantien	  koulu	  Puijo	  Wolley	  -‐	  Pieksämäki	  Volley	  
	  
Puolivälierät	  (6.11.	  ja	  27.11.)	  
Ensimmäisenä	  mainittu	  aloittaa	  kotipelillä.	  
LP-‐Vampula	  -‐	  HPK	  
Pölkky	  -‐	  LP	  Kangasala	  
Pieksämäki	  /	  Puijo	  -‐	  OrPo	  
LiigaPloki	  -‐	  LP	  Viesti	  
Välieräparit	  arvotaan	  joukkueiden	  ollessa	  selvillä.	  
	  
PERÄTI	  KAHDEKSAN	  JOUKKUETTA	  EUROOPAN	  KENTILLÄ	  
	  
Euroopan	  seuracupeissa	  nähdään	  peräti	  kahdeksan	  suomalaista	  joukkuetta.	  Uudistuneessa	  Mestarien	  
liigassa	  taistelevat	  Kokkolan	  Tiikerit	  ja	  HPK.	  Kummankin	  avauspelit	  ovat	  1.11.	  Valko-‐Venäjällä.	  Tiikerien	  
vastustaja	  on	  Stroitel	  Minsk	  ja	  HPK:n	  vastustaja	  Minchanka	  Minsk.	  Tiikerien	  kotipeli	  on	  6.11.	  ja	  HPK:n	  5.11.	  
	  
Miesten	  SM-‐hopeamitalisti	  VaLePa	  kohtaa	  CEV	  Cupin	  avauskierroksella	  serbialaisen	  Nis´n.	  Raision	  Loimu	  
kohtaa	  puolestaan	  Mestarien	  liigan	  parin	  Gentofte	  Volley	  (Tanska)	  -‐	  Budvanska	  Rivijera	  Budva	  
(Montenegro)	  häviäjän	  ja	  Hurrikaani-‐Loimaa	  saa	  vastaansa	  Mestarien	  liigan	  parin	  Abiant	  Lycurgus	  
Groningen	  (Hollanti)	  -‐	  Dobrudja	  07	  Dobrich	  (Bulgaria)	  häviäjän.	  	  
	  
Naisten	  CEV	  Cupin	  ainoa	  suomalaisjoukkue	  LP	  Salo	  (LP	  Viesti)	  saa	  vastaansa	  Kroatian	  mestarijoukkueen	  
Mladost	  Zagrebin.	  Naisten	  Challenge	  Cupissa	  LP	  Kangasala	  saa	  vastaansa	  norjalaisen	  Randaberg	  IL:n.	  OrPo	  
puolestaan	  kohtaa	  saksalaisen	  Schweriner	  SC:n.	  	  CEV	  Cupissa	  ja	  Challenge	  Cupissa	  suomalaisten	  pelit	  
alkavat	  vasta	  joulukuussa.	  



BUDJETIT	  
	  
	  
	  
	  
	  
TAVOITTEET	  
	  
	  
	  
	  


