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JOHDANTO
Suomen Salibandyliitto ry. (SSBL) on vuonna 1985 perustettu valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka
tarkoituksena on edistää, valvoa ja ohjata maamme salibandyn ja sählyn harrastusta ja kehitystä. Liitto toimii
siihen kuuluvien salibandya ja sählyä harrastavien piiri- ja aluejärjestöjen, urheiluseurojen sekä muiden
aatteellisena järjestönä ja yhdyssiteenä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun
reilun pelin periaatteet. Toiminnassaan liitto pyrkii edistämään tasa-arvoa. (Ote SSBL:n toimintasäännöistä)
Salibandyliitolle hyväksyttiin uudet toimintasäännöt liittokokouksessa syksyllä 2004. Toimintasääntöjen
mukaan liiton korkein päättävä elin kokoontuu kahden vuoden välein syksyisin. Toimintasuunnitelmavuosi
2006 on liittokokousvuosi. Syksyllä 2006 liittokokousväki saa valittavakseen alueellisen valtuuston, liiton
puheenjohtajan ja hallituksen. Ennen liittokokousta syksyllä 2006 järjestetään toimintasääntöjen mukainen
aluekokousten sarja, jossa kukin aluekokous valitsee mm. ehdokkaansa valtuuston jäseniksi.
Alkuvuosi 2006 tulee olemaan uuden, syksyllä 2005 hyväksytyn, toimihenkilöorganisaation rakentamista
lopulliseen muotoonsa. Kevään aikana perustetaan aluetoimistot toimihenkilöineen Pohjanmaan ja
Kaakkois-Suomen alueille. Organisaatiouudistukseen liittyy myös seuroille tarjottavien palveluiden, kuten
sarjatoiminta,
nuorisotoiminta,
koulutustoiminta
ja
harrastetoiminta,
keskitetty
koordinointi
toimihenkilöorganisaatiossa.
Liiton keskeisinä toimintoina tulevat säilymään junioreiden ja aikuisten sarjatoiminta ja sitä tukevat
seurapalvelut ja muut tukitoiminnot. Toimintasuunnitelmavuonna lasten ja nuorten kilpailujärjestelmien
kehittäminen lapsilähtöisemmäksi jatkuu. Tämä on merkittävä osa eettistä ”Peli Meille Kaikille” kehityshanketta.
Liiton voimassa oleva toimintastrategia ”Visio 2006 –Peli Meille Kaikille” on peräisin vuodelta 1998. Vuonna
2006 tullaan käynnistämään strategiatyö, jossa strategia päivitetään ja siihen linjataan tulevaisuuden
haasteet ja visiot. Toimintasuunnitelmavuonna toteutetaan laaja kilpailusääntöuudistus, jonka tavoitteena on
selkiyttää ja yksinkertaistaa kilpailu- ja sarjatoimintaa ohjaavien määräysten sisältöä ja rakennetta sekä
lomakkeistoa. Vuonna 2006 käynnistetään ja organisoidaan lähivuosien Suomelle myönnettyjen arvokisojen
järjestelyorganisaatioita.
Yhteistyötä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa tullaan tiivistämään ja vankistamaan. Salibandyliitto
vastaa omalla merkittävällä panoksellaan Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) toimiston ylläpidosta
Suomessa. Salibandyliiton uuden yhteistyökumppanin, Joulupukin (Joulupukkisäätiö) kanssa tullaan
toteuttamaan erilaisia tempauksia ja projekteja erityisesti lasten ja nuorten kohderyhmässä.

VARSINAINEN TOIMINTA
Aluetoiminta
Liiton aluetoiminta on jaettu seitsemään toiminnalliseen alueeseen: Etelä-Suomen, Länsirannikon, SisäSuomen, Kaakkois-Suomen, Savo-Karjalan, Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueeseen. Aluetoimistot
sijaitsevat viidellä paikkakunnalla: Oulussa, Joensuussa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Näillä viidellä
toimistolla on palkatut kokopäiväiset aluevastaavat ja lisäksi Etelä-Suomen aluetoimistossa on
kokopäiväinen sarjasihteeri. Liiton uusille alueille, Kaakkois-Suomeen ja Pohjanmaalle, perustetaan
toimintavuoden aikana aluetoimistot sekä palkataan toimihenkilöt.

Etelä-Suomen alue
Etelä-Suomen alue koostuu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnista. Toiminnan tavoitteina ovat
seurojen laadukkaan palvelun ja yhteistyön parantaminen, alueellisen sarjatoiminnan jatkuva kehittäminen
alueprojektin tulosten suuntaisesti, sekä yhteistyö alueen kuntien ja mm. halliyrittäjien kanssa, kuten myös
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alueen erotuomarivastaavan ja paikallisen erotuomarikerhon kanssa. Vuoden 2006 tärkein yksittäinen asia
on juniorisarjojen kehittäminen ja uudelleen organisointi.
Alueen suuresta joukkue- ja ottelumäärästä johtuen sarjatoiminta on aluetoimiston tärkein työkokonaisuus.
Sarjatoiminnassa pyritään pitämään seurojen palvelun ohella ajankohtainen tulospalvelu korkeatasoisena.
Lohkojaot tehdään myös alueen sisällä mahdollisimman alueellisesti. Tiedottamista ja vuorovaikutusta
tehostetaan tietotekniikan avulla. Turnausvierailuja ja seurakäyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan.
Lisenssitarkastukset tulevat olemaan merkittävässä roolissa alueen kilpailutoiminnan laatua kehitettäessä ja
pelaajien tasapuolista kohtelua varmistettaessa. Aluekouluttajan kanssa tehdään yhteistyössä
sarjatoiminnan kehitystyötä sekä tapahtumakalenterin suunnittelua.
Alueella otetaan osaa SLU:n valtakunnallisen Sporttisrekisterijärjestelmän kehittämiseen osallistumalla
kehitystyöryhmän kokouksiin, sekä ohjelman hyödyllisen käytön tehostamiseen liitossa. Liiton jäsenseurojen
ja paikallisen erotuomarikerhon kanssa toteutetaan aikuisten ja junioreiden alueliiga.

Länsirannikon alue
Länsirannikon alue koostuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnista sekä Ahvenanmaan
itsehallintoalueesta. Toiminnan päätavoitteita ovat jäsenseurojen ja harrastajien määrän lisääminen,
nykyisten seurojen palvelun tehostaminen, toimintojen alueellistaminen ja yhteistyö alueen seurojen kanssa.
Lisäksi tavoitteena on parantaa entisestään salibandyn harrastamista mahdollisimman laaja-alaisesti ympäri
Länsirannikkoa. Tarkoituksena on saavuttaa sekä ne kunnat, joissa ei vielä ole valmista salibandykulttuuria
että ne kunnat, joissa entisestään voidaan parantaa jo olemassa olevien salibandyseurojen voimavaroja.
Lajimarkkinointia ohjataan niihin kuntiin, jossa ei ole vielä organisoitua salibandytoimintaa. Salibandyn
lajitietoutta viedään yhä enemmän kuntien päättäjien, kuntalaisten ja tiedotusvälineiden tietoisuuteen.
Salibandyn olosuhteiden kehittämistä tuetaan konsultoimalla mahdollisia uusia hallihankkeita sekä olemalla
aktiivisesti yhteydessä kuntiin ja halliyrittäjiin. Olosuhteiden nykytilanteen rekisteröinnin kautta pyritään
tukemaan seuroja olosuhteiden kehittämisessä.
Alueen koulutustarjontaa kehitetään yhdessä aluekouluttajan kanssa. Seurojen toimintaa tuetaan tuomalla
lajia yhä enemmän tiedotusvälineisiin mm. tilastonäkyvyydellä paikallislehdissä. Yhdessä aluekouluttajan
kanssa pyritään luomaan pysyvä ja toimiva salibandyohjaajien verkosto, joka pystyy viemään lajia eteenpäin
ja tukemaan seurojen omaa toimintaa.
Alueella pyritään luomaan harrastesarja ja erilaisia harrastetapahtumia esim. harrasteturnauksia ja
tempauksia. Salibandyn koulukiertuetta jatketaan yhteistyönä seurojen kanssa. Lounais-Suomen Liikunnan
ja Urheilun kanssa jatketaan yhteistyötä mm. leiritoiminnassa ja koulutuksissa.

Sisä-Suomen alue
Alueen toiminnallisina keskittymiä ovat Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Keski-Suomi. Tilastointi, koulutukset ja
erotuomariasettelu hoidetaan aluetoimiston ulkopuolisia resursseja käyttäen. Toimintavuoden
painopistealueet sarjatoiminnan edelleen kehittämisen ja jäsenseurojen laadukkaan palvelun ohella ovat
lisääntyvän kuntayhteistyön kautta tapahtuva uusien – etupäässä junioritoimintaan keskittyvien - seurojen
rekrytointi sarjatoimintaan. Aluekouluttajan kanssa tehdään erityisesti tiedotuksellista yhteistyötä alueellisten
ohjaaja- ja valmentajakoulutusten ja nuorten aluevalmennustapahtumien tiimoilta. Pelikenttien kartoittamista
sekä pelaajarekrytointia sähly- ja salibandytoiminnan piiristä tehostetaan. Sarjatoiminnassa pyritään
pitämään seurojen palvelun ohella ajankohtainen tulospalvelu alueella korkeatasoisena.
Kuntien liikuntatoimet ovat tärkeä sidosryhmä uusia paikkakuntia rekrytoitaessa, uusien pelipaikkojen
saamiseksi sekä kannustettaessa seuroja lajin harrastustoiminannan piiriin. Huomattavat vuorohintojen
korotuspaineet helpottavat salibandyn pääsemistä kunnallisiin liikuntatiloihin. Kanssakäymisen lisääminen
mahdollistaa paikkakuntakohtaisen salibandyn ja sählyn harrastepelaamisen kartoittamisen. Lasten ja
nuorten pelimaailman kehittäminen tapahtuu seurojen kerhotoiminnan kautta. Lajimarkkinointia lisätään,
kontakteja kuntiin, turnausvierailuja ja seurakäyntejä maakuntaan jatketaan henkilöresurssien
edellyttämässä mitassa.
Alueellinen yhteistyö muiden lajiliittojen kanssa jatkuu ja salibandy on useille muille lajiliitoille tiennäyttäjä
tietotaidon alueella ja asiantuntijapalveluissa yleensä. Lajinäkyvyys pidetään jo vakiintuneella tasollaan
alueen mediassa, internetissä, paikallisradiossa, ja TV:ssä. Alueelliset kotisivut ovat merkittävä
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tiedotuskanava jäsenistölle. Lajin pr-toimintaa jatketaan maakuntakierroksilla, messutapahtumilla sekä
erilaisia infotilaisuuksia järjestämällä mm. yhteistyössä erotuomarikerhon kanssa.

Kaakkois-Suomen alue
Kaakkois-Suomen alue koostuu Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen
maakunnista. Tulevan toimintavuoden painopistealueita ovat aluetoimiston perustaminen, henkilöresurssien
lisääminen alueella ja sarjatoiminnan kehittäminen. Alueellisen sarjatoiminnan kehittämisen ohessa pyritään
kehittämään liiton varsinaisten kilpailusarjojen ulkopuolisia sarjoja. Alueen seurojen ja erilaisten
toimintaryhmien harrastekerhot selvitetään ja heille pyritään kauden aikana tarjoamaan kerhoryhmien välisiä
pelejä. Kerhosarjojen aktivoimisella pyritään nostamaan jäsenseurojen toiminnan laatua. Seurojen
aktivointia kehitetään järjestämällä alueella seuratapaamisia ja seurakoulutuksia.
Alueella pyritään järjestämään riittävästi seuroille tarpeellista seurakoulutusta ja seuroja yritetään motivoida
oman toimintansa kehittämiseen niin kilpailullisella kuin harrastajaryhmienkin puolella.

Savo-Karjalan alue
Savo-Karjalan alue koostuu Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista. Toimintakaudella SavoKarjalan alueella toiminta jakaantuu sarjatoiminnan kehittämiseen, jäsenseurojen ja harrastetoimijoiden
aktiivisempaan yhteistyöhön sekä seurojen koulutukseen ja seurojen välisen yhteistyön lisäämiseen.
Sarjatoimintaa pyritään kehittämään mm. selvittämällä seurojen mielipiteet kehityssuunnista. Varsinaisen
kilpailutoiminnan ulkopuolisten harrastesarjojen ja kerhojen aktivoimiseen kiinnitetään huomiota.
Kerhotoimintojen laajuus selvitetään ja sen perustella tullaan alueelle rakentamaan paikallisia kerhoryhmien
tapahtumia, jotka palvelevat jäsenseurojen omien ryhmien toimintaa ja harrastetoiminnan yleistä
kehittymistä.
Alueella järjestetään seuratapaamisia ja jäsenseurojen välistä verkostoitumista pyritään kehittämään ja
parantamaan. Alueellisten toimijoiden ympärille pyritään rakentamaan tekijöiden tukiverkosto, jonka kautta
seurojen toimijat voivat vaihtaa ajatuksia ja siten lajin harrastamisen edellytyksen alueella paranevat.
Alueella pyritään tarjoamaan seuroille riittävästi seurakoulusta tukemaan kehittyvien seurojen ja alueen
toimintaa. Lasten liikuntaleirit ovat osa lajimarkkinointia.

Pohjanmaan alue
Pohjanmaan alue käsittää kolme Pohjanmaan maakuntaa. Tulevan toimintavuoden painopistealueita ovat
aluetoimiston perustaminen ja henkilöresurssien lisääminen alueelle. Salibandyn kokonaistilanteen
selvittäminen ja juniorijoukkueiden määrää huomattava lisääminen ovat keskeisiä tehtäviä, kuten myös
sarjatoiminnan kehittäminen. Alueen koulutusvastaavan kanssa yhteistyössä aloitetaan alueellisen
kouluttajaverkoston rakentaminen. Yhteistyön tuloksena pyritään tarjoamaan riittävä määrä alueellista
koulutusta.

Pohjois-Suomen alue
Pohjois-Suomen alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Tulevan toimintavuoden
painopistealueita ovat alueen sarjatoiminnan ja peruspalveluiden kehittäminen. Jatkamme alueen
pelipaikkojen tarkastamista sekä kartoitamme uusia mahdollisuuksia sekä alueen tunnuslukujen
päivittämistä. Alueen toimihenkilöllä vapautuu resursseja alueelliseen kehitystyöhön Pohjanmaan alueen
saadessa oman toimipisteensä.
Yhteistyötä SLU:n aluejärjestöjen kanssa lisätään ja kattavan kouluttajaverkoston rakentaminen alueelle
aloitetaan. Alueen kuntien liikuntatoimien tietämys salibandyn saralta selvitetään. Seurapalvelujen osalta
alueen seurojen toiveet ja kehittämistarpeet kartoitetaan. Alueen erityispiirteet pyritään huomioimaan
sarjajärjestelmien ja ottelujärjestelyiden valmisteluissa.

Lasten ja nuor ten liikunta
Salibandyliitto on luonut lasten ja nuorten liikunnan eettisiä linjauksia eettisen kehityshankkeen avulla, johon
Nuori Suomi ja Opetusministeriö myöntävät rahoitusta vuosina 2004–2007. Hanke kattaa kerhotoiminnan,
sarjatoiminnan G-junioreista A-junioreihin, aluejoukkuetoiminnan, sinettiseuratoiminnan, soveltavan
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salibandyn sekä Pelin Ohjaaja – koulutuksen. Konkreettisena tavoitteena on saada yhä useampia lapsia ja
nuoria mukaan urheiluseuratoimintaan sekä parantaa toiminnan laatua. Tämä tarkoittaa
osallistumiskynnyksen madaltamista ja mahdollisten osallistumisen esteiden poistamista sekä lasten ja
nuorten kilpailujärjestelmien kehittämistä.

Junioreiden sarjatoiminta
Juniorisarjat kausilla 2005–2006 ja 2006–2007
Juniorisarjat pelataan turnausmuotoisina lukuun ottamatta nuorten SM-sarjaa (A-poikien SM-sarjaa), joka
pelataan yksittäisinä otteluina.
Tyttöjen juniorisarjat pelataan A-, B-, C-, D- ja E- junioreissa yhdistettyinä ikäluokkina. Poikien sarjoista A-, B, F- ja G- juniorit pelataan yhdistettynä ikäluokkina ja C-, D- ja E- juniorit pelataan pääsääntöisesti jaettuna
vuosiluokittain.
A-pojat on jaettu nuorten SM-sarjaan ja I- divisioonaan. Nuorten SM-sarjassa pelaa 16 joukkuetta kahdessa
lohkossa. Kummankin lohkon neljä parasta pääsee play-offs – otteluihin.
B-tytöissä ja C – ikäluokissa pelataan perussarjat, loppusarjat ja valtakunnallinen loppuhuipentuma. Lisäksi
C – poikien sarjoissa pelataan välikarsinnat perussarjan jälkeen. Näissä sarjoissa pelataan Suomen
mestaruuksista. B-pojissa pelataan alkusarjan jälkeen kevätkaudella B-poikien SM-sarja (kaksi kuuden
joukkueen lohkoa). B-poikien valtakunnallinen loppuhuipentuma pelataan kahdeksan joukkueen play-offs –
turnauksena.
D-E – ikäluokissa pelataan perussarjat ja alueelliset loppusarjat. Näissä sarjoissa pelataan
aluemestaruuksista. E – poikien ikäluokat voidaan pelata yhdistettynä joillakin alueilla vähäisen
joukkuemäärän vuoksi.
F-G – junioreissa ei pelata sarjaa vaan erillisiä turnauksia.
Kaudella 2006–07 junioreiden ikäluokkiin tulee muutoksia: ikäluokat muuttuvat vuodella nuoremmaksi,
nuorin ikäluokka tulee olemaan F-juniorit ja A-junioreiden sarja muuttuu kolmivuotiseksi ikäluokaksi.
Junioreiden ikäluokat ovat kaudella 2006–07:
Ikäluokka

syntymävuosi

A-juniorit
B-juniorit
C-tytöt
C 91-pojat
C 92-pojat
D-tytöt
D 93-pojat
D 94-pojat
E-tytöt
E 95-pojat
E 96-pojat
F-tytöt
F 97-pojat
F 98-pojat

1986-1988
1989-1990
1991-1992
1991
1992
1993-1994
1993
1994
1995-1996
1995
1996
1997-1998
1997
1998

6

Muu juniori- ja nuorisotoiminta
Nuori Suomi -yhteistyö
Nuoren Suomen kanssa yksi keskeisimmistä yhteistyömuodoista on ollut Operaatio Pelisäännöt. Djunioreiden ja sitä nuorempien juniorijoukkueiden sarjoihin osallistumisen ehtona on joukkueen Pelisääntöjen
tekeminen. Vuonna 2003 käyttöönotettua linjausta, jossa pelisäännöt ovat osana sarjaan ilmoittautumista,
jatketaan ja menetelmää kehitetään edelleen mm. Pelisääntökoulutuksen tehostamisella.
Eettisen kehityshankkeen työ jatkuu. Hanke tuo Nuoren Suomen mukaan Salibandyliiton nuorisotoiminnan
koko kokonaisuuteen. Hankkeessa ollaan mukana vuosina 2004 – 2007 ja ulkopuolinen rahoitus kaudelle
2005–2006 on varmistunut.

Muut yhteistyötahot
Koulut, seurakunnat ja kansalaisjärjestöt ovat olleet Salibandyliiton yhteistyötahoja ja tätä yhteistyötä tullaan
jatkamaan ja kehittämään. Uusien yhteistyömuotojen ja mahdollisuuksien kartoittaminen lasten ja nuorten
liikunnan kehittämiseksi jatkuu. Eettisten linjausten korostuminen avaa mahdollisuuksia uudenlaisille
yhteistyötahoille, jotka ovat tärkeitä lasten ja nuorten salibandyn ja sählyn kehittämisen kannalta.

Koulutus ja koulutusmateriaalit
Tenavasähly-koulutusmateriaalin ja DVD:n markkinointi aloitetaan. Kerhotoiminnan koulutuspaketin
kehitystyö aloitetaan ja se nivoutuu tiukasti yhteen sarjatoiminnan ikäluokkamuutosten kanssa. Sählyn ja
salibandyn ohjaajakoulutus jatkuu alueellisesti osana TASON-1 ohjaaja- ja valmentajakoulutuksia.
Pelinohjaaja – koulutukset jatkuvat Etelä-Suomen alueella. Ota minut mukaan salibandyyn – soveltavan
salibandyn oppaan markkinointi ja jakelu kohdistetaan jäsenseuroille.

Seuratoiminnan kehittäminen
Laadukas seuratoiminta ei motivoi ainoastaan lapsia ja nuoria harrastamaan vaan myös vanhempia sekä
seurojen muita toimijoita. Toiminnan määrä ei takaa laatua, mutta lajin harrastamisen esteenä on sellaisia
tekijöitä kuten ohjaajien ja valmentajien pula sekä tilaongelmat ja niiden kalleus. Nuorisotyön pääkohtia
seuratoiminnassa ovat Operaatio Pelisääntöjen arvostuksen kohottaminen seuroissa, kerhotyön tukeminen
sekä vuorovaikutus eettisen kehityshankkeen työssä. Sinettiseurojen tukemista niiden tiellä johtoseuroiksi,
joilla on ensimmäisenä välineet ja kyky vastata liikuntakulttuurin haasteisiin, jatketaan.

Leiritoiminta, tapahtumat ja turnaukset
Alueellista valmennusleiritoimintaa kehitetään eettisen kehityshankkeen mukaisesti ja valmennus- ja
koulutussektorin tarpeiden suuntaisesti. Eri yhteistyötahojen projektien ja tapahtumien järjestelyihin ja
toteuttamiseen osallistutaan projektiluontoisesti.

Taikaviitta-turnaukset
Taikaviitta on osoittautunut hyvin suosituksi sarjatoiminnan vaihtoehtoisena paikallisena toimintana.
Tavoitteena on kasvattaa osallistuvien pelaajien määrää mm. turnauksen markkinointia tehostamalla sekä
uusien, tuotteiden kehittämisellä. Kehittämistyötä tehdään läheisessä yhteistyössä pääyhteistyökumppani
SanomaMagazinesin sekä Nuoren Suomen kanssa.

Aikuisten liikunta
Aikuisten sarjatoiminta
Aikuisten yleiset sarjat kausilla 2005–2006 ja 2006–2007
Miesten II - VI divisioonien sarjat pelataan alueellisina. Liiton seitsemällä alueella on kullakin oma alueellinen
sarjajärjestelmänsä II-VI divisioonille. Miesten II-divisioona pelataan yksittäisinä otteluina. Miesten muut
alueelliset sarjat pelataan turnausmuotoisina, 6-10 joukkueen lohkoissa.
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Naisten superykkönen pelataan valtakunnallisena sarjana kahdessa lohkossa yksittäisinä otteluina. Naisten
II - IV divisioonien sarjat pelataan alueellisina turnausmuotoisesti 6-10 joukkueen lohkoissa. Liiton
seitsemällä alueella on kullakin oma alueellinen sarjajärjestelmänsä II-IV divisioonille.

Seniorisarjat kausilla 2005–2006 ja 2006–2007
Seniorisarjat järjestetään seuraavissa ikäluokissa: miehet 35 v, miehet 40 v, miehet 45 v, miehet 50 v, naiset
30 v ja naiset 35 v. Mikäli joukkueita ilmaantuu riittävästi vielä vanhempiin ikäluokkiin, järjestetään niissä
sarjat. Sarjoissa pelataan alkulohkot, tarvittava määrä välikarsintoja ja lopputurnaus riippuen ilmoittautuvien
joukkueiden määristä. Alkulohkot pyritään järjestämään mahdollisimman alueellisina. Vähäisen
ilmoittautumismäärän vuoksi jokin ikäluokka saatetaan jättää pelaamatta joko kokonaan tai pelata yhdessä
tai kahdessa turnauksessa.

Harrastetoiminta
Uusia harrastesarjoja ja – turnausmuotoja suunnitellaan yhteistyössä alue- ja sarjatoimintasektorin kanssa.
Tavoitteena on luoda uusia harrasteturnauksia ja -sarjoja, joita toteutetaan kalenterivuoden eri aikoina.
Uudet sarjat ja turnaukset on tarkoitettu niille, jotka haluavat osallistua salibandy- tai sählyturnauksiin ilman
sarjatoiminnalle tyypillisiä pitkäjänteisen sitoutumisen vaatimuksia.

Lumisähly
Kaudella 2006–2007 pilotoidaan Lumisählykiertue suurimpien laskettelukeskusten ja paikallisten
jäsenseurojen kanssa. Lumisähly toteutetaan Katusählystä tutulla menetelmällä paikallisten alkuturnausten
ja voittajajoukkueiden loppufinaalikokonaisuutena.

Katusähly
Katusählyturnauksia järjestetään touko-elokuussa 20–28 eri puolilla Suomea. Osallistujatavoite on 3000
pelaajaa. Alueellinen katusählyilmoittelu keskitetään kesän alussa maakuntalehtiin. Katusählyn laajaan
näkyvyyteen, erityisesti lopputurnauksen osalta, panostetaan aikaisempaa voimakkaammin solmimalla
yhteistyösopimus tapahtumien järjestämiseen ja markkinointiin erikoistuneen yrityksen kanssa. Yhteistyötä
jäsenseurojen kanssa jatketaan. Katusählyn tiedottaminen keskittyy omille kotisivuille osoitteeseen
www.katusahly.fi ja www.salibandy.net/katusahly. Kesän finaali järjestetään keskeisellä paikalla
pääkaupunkiseudulla ja sen ympärille kehitetään oheistoimintaa.

Ohjaajan Opas
Ohjaajan Oppaan markkinointia suunnataan jäsenseuroille ja erityisesti uusille seuroille. Ohjaajan Opas
kuuluu sählyn ja salibandyn ohjaajakoulutuksen kurssimateriaaliin.

Kunto- ja harrasteliikunnan tuoteperhe
Sählyn tuoteperheen (Perhesähly, Kävelysähly, Sekasähly, Sykesähly ja Metrisähly) materiaalia toimitetaan
tilausten mukaan seuroille, kunnille ja muille toiminnan käynnistämisestä kiinnostuneille tahoille. Kehitetään
seurantajärjestelmä, jonka avulla saadaan tietoa toteutuneista sählyn tuoteperheryhmistä eri puolilla
Suomea.
Kuntien, seurakuntien ym. järjestämän sähly- ja salibandytoiminnan laajuutta ei tällä hetkellä tiedetä. Vuoden
2006 aikana toteutetaan kysely, jonka avulla puutteita paikataan.

Tapahtumat
Rock SM-turnaus järjestetään tammikuussa. Turnauksen järjestelyt toteutetaan yhteistyössä jäsenseurojen
ja paikallisen elävän musiikin yhdistyksen kanssa.
Lasten ja nuorten toimialan kanssa osallistutaan sopiviksi arvioiduille messuille. Muihin mahdollisiin kunto- ja
harrasteliikunnan
tapahtumiin
osallistutaan
mahdollisuuksien
ja
erikseen
arvioitavien
hyödynnettävyystarpeiden mukaan. Salibandyalueilla järjestettäviä messu- ja muita seurojen järjestämiä
tapahtumia tuetaan toimittamalla materiaalia.
Harrastevastaava osallistuu Kuntoliikuntaliiton koordinoimiin lajiliittojen harrastepäälliköiden ja SLU:n
aluetyöntekijöiden tapaamisiin ja seminaareihin.
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Soveltava liikunta
Erityisryhmien liikunta salibandyssa tarkoittaa sarjatoimintaa, järjestöjen yhteistyön avulla toteutettavaa
toimintaa sekä materiaalin tuotantoa.

Erityisryhmien salibandyn sarjatoiminta
Salibandyliitto, Suomen Invalidien Urheiluliitto (SIU) ja Lihastautiliitto järjestävät yhteistyössä
sähköpyörätuolisalibandyn SM-sarjan. Sarja pelataan turnausmuotoisesti. Kauden päätteeksi pidetään
palaveri, jossa käsitellään mennyt kausi ja suunnitellaan tulevaa kautta.

Yhteistyössä toteutettava sarja- ja muu salibandytoiminta
Salibandyliitto ja Kuurojen Urheiluliitto järjestävät yhteistyössä Kuurojen SM-sarjan. Salibandyliiton
vastuualueet ovat tilastointi ja tuomariasettelut. Kehitysvammaisten salibandya tuetaan palkitsemalla Fair
Play-joukkue.
Salibandyliitto tukee erityisryhmien salibandymaajoukkueiden toimintaa antamalla joukkueiden käyttöön
maajoukkueasuja sekä mainostamalla ja raportoimalla maajoukkueiden pelejä Salibandylehdessä sekä
salibandynetissä. Lisäksi tarjotaan mahdollisuutta osallistua valmentajakoulutuksiin alennetuin hinnoin.

Materiaalit
Ota Minut mukaan salibandyyn – soveltavan salibandyn oppaan markkinointi ja jakelu kohdistetaan
jäsenseuroille.

Laaja-alainen tasa-arvo – Peli Meille Kaikille
Peli Meille Kaikille – valiokunnan työn mahdollisuuksien tasa-arvon määrittelyvaihe saadaan päätökseen.
Tosiasiallisen tasa-arvon toteutumisen selvitystyö aloitetaan pilottihankkeella.

Huippu-urheilu
Yleistä
Huippusalibandyn markkinoinnista ja kehittämisestä vastaa 1.1.1999 perustettu Salibandyliiton omistama
osakeyhtiö, SSBL Salibandy Oy. Yhtiöstä käytetään arkikielessä myös nimeä Salibandyliiga. Salibandyn
valmennustoiminnasta vastaa liiton valmennus- ja koulutuspäällikkö. Maajoukkuetoiminnan koordinoinnista
ja kehittämisestä vastaa liittohallituksen alainen maajoukkuevaliokunta, jonka alaisuudessa työskentelee
liiton maajoukkuesihteeri.
Miesten ja naisten maajoukkuetoiminnalla tarjotaan huipulle tähtääville nuorille tavoitteita ja esikuvia. U19poikien ja -tyttöjen maajoukkuetoimintaa ylläpitämällä tarjotaan nuorille kehittyville pelaajille mahdollisuus
kansainvälisiin kontakteihin ja huippuotteluihin. Tarjoamalla maajoukkueille riittävät toimintaresurssit
kansainväliseen toimintaan ja menestykseen, saavutetaan lajille vankempi jalansija arvostettuna huippuurheiluna niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Joukkueiden päätavoitteet ovat lajin
maailmanmestaruuskilpailut.
Kansallisen huippu-urheilun pääsarjoja ovat miesten Salibandyliiga, naisten Salibandyliiga ja miesten
1.divisioona, joiden sarjajärjestäjänä liiton kanssa tehdyllä sopimuksella toimii SSBL Salibandy Oy (jo
kaudesta 1999 - 2000 alkaen). Tavoitteena on edelleen kehittää näiden salibandyn pääsarjojen toiminnan
laatua ja näkyvyyttä mediassa.
Liittohallitus hyväksyi kesäkuussa 2004 uuden huippusalibandystrategian. Strategian visio vuodelle 2010 on
seuraava: Suomi on maailman paras salibandymaa, Salibandyliiga on maailman paras salibandysarja ja
Salibandyliiga on paras kansallinen sisäpalloilulajien sarja. Toimenpiteet vision toteuttamiseksi jatkuvat
vuonna 2006. Strategian kaikkien tavoitteiden toteutumisen eteen tarvitaan paljon työtä ja resursseja niin
liigassa kuin seuroissakin. Toiminnan lisäresursointia on tehtävä myös huippusalibandyssa.
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Arvokilpailut ja Eurooppa-cup
Vuonna 2006 pelataan miesten MM-kilpailut toukokuussa Ruotsissa ja U19 naisten MM-kilpailut
marraskuussa Saksassa. Miesten MM-kisat ovat merkittävä mediatapaus paitsi Ruotsissa myös Suomessa.
Kansainvälinen Salibandyliitto (IFF) järjestää lisäksi seurajoukkueiden Eurooppa-cupin, jonka
lopputurnauksessa tammikuussa Tshekin Ostravassa pelaavat Suomesta SSV (miehet), ja Tikkurilan Tiikerit
(naiset).

Maaottelut ja muut tapahtumat
Kotimaassa pelattavat maaottelut eivät vielä ole selvillä. Neljän suuren salibandymaan kanssa on tarkoitus
aloittaa uusi Euro Floorball Tour, jonka ensimmäinen osaturnaus miehissä ja U19 miehissä pelataan
suunnitelmien mukaan marraskuussa Suomessa. Muita maaotteluita järjestetään kansainvälisten
maajoukkuekalenterien selvittyä. Miesten ja naisten maajoukkue pelaa liiga all starsia vastaan Helsingin
Jäähallissa 28. tammikuuta. Miesten ottelu televisioidaan.
Suomen Cupin (YleX Cup) kehittämistä jatketaan edelleen. Tavoitteena on saada yhä enemmän joukkueita
mukaan. Suunnitelmissa on jatkaa loppuotteluiden järjestämisessä yhteistyötä kori- ja lentopallon kanssa.

Markkinointi ja markkinointiviestintä
Salibandyliigan voimassaoleva TV-sopimus tuotantoyhtiö Bluemedian kanssa on voimassa vuoden 2006
kevääseen saakka. Neuvottelut ja uusi sopimus tulevien kausien osalta on tarkoitus saada valmiiksi em.
tahojen kanssa alkuvuodesta. Salibandyn Suomen Cupin loppuottelut nähtäneen jälleen televisiossa Ylen
kanavilla.
Salibandyliiga markkinoi huippusalibandya aikaisempia vuosia aktiivisemmin. Mediaan ollaan aktiivisessa
yhteydessä paitsi henkilökohtaisesti myös säännöllisen viikkotiedotteen ja muiden tiedotteiden kautta.
Salibandyliiga.fi on merkittävä ja suuren kävijämäärän omaava huippusalibandyn päätiedotuskanava.
Salibandylehden huippusalibandysisältöä kehitetään. Yhteistyökumppanuuksista haetaan uutta ilmettä ja
tehoa myös lajimarkkinoinnin suhteen. Joukkueiden tähtipelaajia tuodaan esille.

Sarjatoiminta kausilla 2005–06 ja 2006–07
Kaudella 2005–06 miesten Salibandyliiga pelataan yksittäisinä otteluina, 12 joukkueen kolminkertaisena
runkosarjana, jonka jälkeen kahdeksan parasta pelaa pudotuspelit. Naisten Salibandyliiga pelataan
yksittäisinä otteluina, 12 joukkueen kaksinkertaisena runkosarjana, jonka jälkeen kahdeksan parasta pelaa
pudotuspelit. Miesten 1.divisioona pelataan yksittäisinä otteluina kahdessa 10 joukkueen lohkossa, joissa
pelataan kolminkertainen runkosarja. Miesten ja naisten Suomen Cup 2005 pelataan syksyn 2005 aikana.
Ensimmäiset kierrokset pelataan turnausmuotoisesti ja kolmannesta kierroksesta lähtien ottelut pelataan
yksittäisinä otteluina.
Kaudella 2006–07 miesten Salibandyliiga pelataan yksittäisinä otteluina 14 joukkueen sarjana. Naisten
Salibandyliiga pelataan yksittäisinä otteluina 10 joukkueen sarjana. Miesten 1.divisioona pelataan
yksittäisinä otteluina kahdessa 10 joukkueen lohkossa. Näiden sarjojen sarjajärjestelmät päätetään keväällä
2006 ennen ilmoittautumisajan alkamista. Miesten ja naisten Suomen Cup 2006 pelataan syksyn aikana.
Kaudella 2007–08 miesten ja naisten Salibandyliigat sekä miesten 1.divisioona pelataan yksittäisinä
otteluina. Joukkuemäärät näissä sarjoissa päätetään kevään 2006 aikana.

Sarjatoiminnan kehitystyö
Miesten liigassa toimii kehitysryhmä, jossa liigaseurat ovat edustettuina. Naisten liigassa järjestetään
seuraseminaari alkuvuodesta. Kaikkien pääsarjojen seuroille tullaan edelleen järjestämään pakollisia
sarjapalavereita. Vuorovaikutuksen kautta tehdään sarjajärjestelmiä ja -määräyksiä koskevia päätöksiä.
Miesten Salibandyliigassa otetaan käyttöön erityiset liigalisenssiehdot. Totuttuun tapaan sarjamääräyksien,
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sarjapalavereiden, koulutuksen ja joukkuekohtaisen konsultoinnin avulla kehitetään huippujoukkueiden
toimintaa vastaamaan yhä paremmin yleisön, median ja yhteistyökumppaneiden odotuksia.

Miesten maajoukkue
Miesten maajoukkueen elokuussa 2004 alkanut kaksivuotisperiodi huipentuu Tukholmassa, Globenissa
toukokuussa 2006 pelattaviin MM-kilpailuihin, missä joukkueen tavoitteena on voittaa maailmanmestaruus.
Maajoukkueen päävalmentajana toimii Petteri Nykky, apunaan valmentajat Jussi Jäntti ja Mika Ahonen.
Joukkueenjohtajana toimii Henri Arteva, huoltajana Petri Kanter ja fysioterapeuttina Antti Luhta.
Maajoukkuevalmentajat tarkkailevat aktiivisesti pelaajia sarjaotteluissa ja keräävät palautetta
seurajoukkueiden valmentajilta. Yhteistyön kehittäminen maajoukkue- ja seuravalmennuksen välillä on yksi
periodin pääteemoista. Vuoden 2006 aikana maajoukkue pelaa MM-kilpailuihin valmistavia otteluita
helmikuussa kaksoismaaottelussa Sveitsissä ja huhtikuussa neljän maan turnauksessa Tshekissä.
Syksyn 2006 kalenterista löytyy ainakin perinteinen Ruotsi-ottelu joulukuussa.

Naisten maajoukkue
Naisten maajoukkueen startti kohti vuoden 2007 MM-kisoja alkaa tammikuun 2006 leirillä. Helmikuussa
naisten maajoukkue osallistuu neljän maan turnaukseen, johon Suomen lisäksi osallistuu Norja, Ruotsi ja
Sveitsi. Muita maaotteluita pelataan mahdollisuuksien mukaan niin paljon kuin mahdollista, Suomessa ja
myös ulkomailla.
Syksyllä maajoukkue tutustuu tulevaan kisakaupunkiin ja pelaa maaottelut Tanskassa. Erityisen tärkeätä on
perehtyä tuleviin kisaolosuhteisiin majoituksen ja harjoitusolosuhteiden osalta. Syksy 2006 päättyy
perinteiseen Ruotsi-otteluun joulukuussa.
Naisten päävalmentajana toimii Seppo Pulkkinen ja valmentajana Kati Eteläpää. Joukkueenjohtajana jatkaa
Jaana Oikarinen. Fysioterapeuttina toimii Jasmine Lönnroth ja huoltajana Anniina Paavilainen.

Poikien (U19) maajoukkue
Poikien maajoukkueelle valitaan uusi päävalmentaja ja johtoryhmä heti vuoden 2006 alussa.
Uudet maajoukkuevalmentajat tarkkailevat ja kartoittavat uusia pelaajia, sillä katseet on jo kohdistettu
seuraavaan arvokisaetappiin. Poikien maajoukkue leireilee ensimmäisen kerran syyskuussa 2006
Eerikkilässä, kun aluejoukkueet ovat ratkaisseet paremmuutensa Pohjola Cupissa elokuussa. Toisen kerran
poikien maajoukkue kokoontuu Eerikkilään lokakuussa valmistautumaan marraskuun Euro Floorball Tour
turnaukseen. Poikien maajoukkue päättä kautensa perinteiseen Ruotsi – otteluun joulukuussa, jonka
järjestelyistä vastaa vuonna 2006 Ruotsi.

Tyttöjen (U19) maajoukkue
Vuonna 2006 tyttöjen maajoukkueen päävalmentajana toimii Harri Lind ja valmentajana Petri Heino.
Joukkueenjohtajana jatkaa Kaarina Salomaa. Fysioterapeuttina toimii Päivi Åström ja huoltajana Mari
Kauranen.
Tyttömaajoukkueen vuoden 2006 päätavoite on marraskuussa Saksassa pelattavat U19 tyttöjen toiset MMkisat. MM-kisoissa 6.-12.11. pelaavat vuonna 1988 ja myöhemmin syntyneet pelaajat. Keväällä 2006
tyttöjen maajoukkue tarkkailee tiiviisti kisaikäluokan pelaajia. Kesän jälkeen elokuussa on ensin Pohjola Cup
ja sen jälkeen maajoukkueen valmistautuminen MM-kisoihin alkaa toden teolla. Joukkue leireilee
Eerikkilässä ennen syyskuussa pelattavaa kolmen maan turnausta Tshekin ja Sveitsin tyttömaajoukkueiden
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kanssa. Viimeistelyleirit pidetään lokakuussa Eerikkilässä ja marraskuussa Helsingissä ennen MM-kisoja.
Kisojen jälkeen tyttömaajoukkue päättää kautensa perinteisessä Ruotsi -ottelussa joulukuussa, joka
pelataan Ruotsissa.

Alueellinen valmennustoiminta
Vuoden 2006 alueellisessa valmennusleiritoiminnassa ovat mukana vuonna 1988 ja myöhemmin syntyneet
ikäluokkiensa lahjakkaimmat pelaajat. Aluevalmennustoiminnan laatua kehitetään aluevalmentajien ja
uuden alueellisen valmennustoimintamallin avulla, jotta toiminta saataisiin tukemaan mahdollisimman hyvin
aikataulullisesti nuorten U19 maajoukkueiden toimintaa.
Vuonna 2006 aluejoukkuetoiminta uudistuu kokonaisuudessaan. Suurimmat muutokset koskevat aluejakoja,
jotka uudistetussa toimintamallissa poistuvat kokonaan. Tarkoituksena on jakaa jokaiselle alueelle
kiintiömäärä pelaajapaikkoja lopputurnaukseen, Pohjola cupiin, jossa muodostetaan lopullisesti pelaavat
joukkueet. Uudet aluevalmentajat tarkkailevat ja kartoittavat pelaajia keskittyen vuosina 1988–90
syntyneisiin ikäluokkiin. Aluevalmentajat toimivat Pohjola cupissa joukkueiden valmentajina ja ennen
turnausta järjestävät oman alueensa aluevalmennusleirit.
Alueellinen valmennustoiminta laajenee vuonna 2006 nuorempiin ikäluokkiin, kun Pohjola cupin rinnalla
alkavat pyörimään Pikku Pohjola – turnaukset, joiden myötä alue- ja maajoukkuevalmentajat saavat
hyödyllistä tietoa tulevista ikäluokista. Tyttöjen aluevalmennustoiminnassa vuosi 2006 on painotukseltaan
tärkeä vuosi, koska tyttöjen U19 MM-kisat pelataan marraskuussa 2006 Saksassa.

TUKITOIMINNOT
Koulutustoiminta
Yleistä
Uusittu valmentajakoulutus toimii toimintavuonna kokonaisuudessaan. Keskeisessä osassa on alueellinen
toiminta ja aluekouluttajan edellytykset toimia. TASON-1 koulutus toteutetaan täysin alueellisesti ja TASO-2
osittain. Valmentajille suositellaan koulutuksen osalta valmennustason mukaisia pätevyyskriteerejä. Viestintä
valmentajille toteutetaan säännöllisesti netin ja tiedotteiden kautta. Koulutustoiminnan markkinointiin ja
tiedotukseen panostetaan.

Koulutusvaliokunta
Työskentelyn tavoitteena on koulutusvaliokunnan työskentelyn vakiinnuttaminen koulutuksen kokonaisuutta
ohjaavana asiantuntijaryhmänä. Ohjaaja -ja valmentajakoulutuksen osalta seurataan valtakunnallisen
valmentajakoulutusorganisaation kehittymistä ja reagoidaan kehityksen vaatimalla tavalla.

Alueellinen koulutus
Tavoitteena on rekrytoida aluekouluttajat jokaiselle alueelle. Toimenkuva, palkkausjärjestelmä ja periaatteet
määritellään alueen toiminnan laajuuden mukaan. Tehtävät sovitaan yhdessä kunkin aluevastaavan kanssa,
ko. alueen kokonaisuuteen sopiviksi.

Valtakunnallinen koulutus
Pääosin valmentajakoulutuksen TASO-2 ja TASO-3 toteutetaan keskitetysti, ensisijaisesti urheiluopistoilla.
Vuosittain järjestetään oma seminaari tai salibandyvalmentajien tapahtuma Valmentaminen Suomessa seminaarin yhteydessä.
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Suomen salibandyvalmentajat -kerho
Kerhon tavoitteena on nostaa valmentajan asemaa ja arvostusta. Kerhon toiminta toteutetaan yhteistyössä
Suomen Valmentajat ry:n kanssa. Kerhon toimintaa ohjaa oma johtoryhmä. Kerhon nettisivuille toimitetaan
säännöllisesti, viikoittain, valmennuksellisia juttuja.

Koulutus- ja valmennusmateriaali
Vuonna 2006 tuotetaan uutta ja uusitaan vanhaa koulutus- ja valmennusmateriaalia. Valtaosa materiaaleista
valmistetaan itse koulutuspäällikön johdolla, ja osa yhteistyössä liikunnan ammattiin opiskelevien
lajivalmentajien, Urheiluoppilaitosten ja KIHU:n kanssa.

Valmennustoiminta
Toimintasuunnitelmavuonna toteutetaan Salibandyliiton tukitoimia, jotka kohdistuvat maajoukkue- ja
aluejoukkuetasoisiin pelaajiin. Toiminnan tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, joka tukee yksittäistä
pelaajaa ja seuroja alueellisesti.

Nuoren urheilijan ura
Nuoren urheilija ura on kokonaisuus, johon kuuluu useita toimenpiteitä yli 14-vuotiaiden, motivoituneiden
pelaajien tukemiseksi.
Talenttileirit
Pojille järjestetään kolme Talenttileiriä ja tytöille yksi. Talenttileirit ovat valinnaisia leirejä taitaville ja
motivoituneille pelaajille.
Pikku Pohjola Cup
Pikku Pohjola cup on alueellinen turnaus, joka on tarkoitettu vuosina 1990–91 syntyneille pojille ja tytöille.
Toimintavuonna aloitetaan näiden ikäluokkien seuranta. Yhdellä tai kahdella alueella kokeillaan Pikku
Pohjola finaaliturnauksen järjestämistä. Turnaukseen valitaan alueen parhaat vuonna 1990 syntyneet
pelaajat. Kokeilu toteutetaan poikien ikäluokassa.
Aluevalmennusleirit
Alueellisille aluevalmennusleireille valitaan potentiaalisia pelaajia, jotka voivat edustaa aluettaan Pohjola Cup
– turnauksessa. Aluevalmentajat järjestävät alueelliset valmennusleirit.
Pohjola Cup
Pohjola Cup pelataan elokuussa. Pohjola cupin joukkueet muodostetaan pojissa vuonna 1989 syntyneistä,
ja tytöissä 1989–90 syntyneistä pelaajista. Joukkueet muodostetaan tapahtumassa, johon tavoitellaan
kaikkia parhaita pelaajia kyseessä olevista ikäluokista.
Alueelliset valmennuskeskukset
Alueellisten valmennuskeskusten toiminta on erittäin tärkeää urheilijoiden kasvattamisessa ja lajin tason
nostamisessa. Keskukset toimivat urheilulukioiden ympärillä ja tavoitteena on laajentaa niiden toiminta ns.
Akatemiaksi joka paikkakunnalla. Tämä mahdollistaa useampien pelaajien ryhmään pääsyn. Toimintaa
kehitetään pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Joensuussa. Porin, Jyväskylän, Lappeenrannan
ja Oulun tilanteet ja mahdollisuudet selvitetään.

Testaustoiminta
Testaustoiminta toteutetaan systemaattisesti kaikkien liiton joukkueiden kanssa (maa -ja aluejoukkueet)
sekä alueellisissa valmennuskeskuksissa. Viitearvojen ja tulosten ylläpito järjestetään seuroja palvelevaksi.
Urheiluopistojen yhteistyö
Yhteistyötä jatketaan Eerikkilän Urheiluopiston kanssa. Yhteistyö laajennetaan koskemaan myös
Pajulahden Urheiluopistoa. Koulutukset ja liiton leiritykset pyritään keskittämään näihin opistoihin.
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Erotuomaritoiminta
Yleistä
Erotuomaritoiminnan kehittämistä jatketaan erotuomarivaliokunnan (ETV) johdolla. Tavoitteena on kohottaa
erotuomaritoiminnan laatua kaikilla tasoilla Peli salibandyerotuomarille – visioita tulevaisuuteen, 2010 –
ohjelman ja siihen liittyvien tarkempien kehitysohjelmien mukaisesti. Keinoina ovat mm. uusien erotuomarien
ja tarkkailijoiden (erotuomarivalmentajien) rekrytoinnin tehostaminen, alueellisen koulutuksen tukeminen, ja
sektorin kaiken koulutuksen kehittäminen (esim. kuvallisen viestinnän osuuden lisääminen). Yhteistyötä eri
sidosryhmien kanssa lisätään. Samoin kaudella 2001–2002 aloitettua jatkuvan koulutuksen – periaatetta
toiminnassa tehostetaan. Kaudella 2003–04 aloitettua yhteispohjoismaisen erotuomarikoulutusmateriaalin
käyttöä laajennetaan. Alueiden erotuomarivastaavien, koulutusvastaavien ja erotuomariasettelijoiden työtä
tuetaan. Yhteistyötä alueellisten erotuomarikerhojen kanssa jatketaan. Erotuomarivaliokunta kokoontuu
säännöllisesti asioidenhoidon vaatimalla tavalla.

Liiga- ja liittoerotuomarikoulutus
Erotuomarivaliokunta kouluttaa kaikki liiga- ja liittoerotuomarit. Valiokunnan avuksi perustetaan erityinen
kouluttajaryhmä näiden ryhmien koulutustapahtumien tueksi. Koulutuksessa ulkopuolisten kouluttajien
käyttöä jatketaan. Liigakoulutustilaisuuksia pidetään vähintään kolme kauden aikana. Liittokoulutusryhmän
jäsenille järjestetään myös erillisiä koulutustilaisuuksia kauden aikana. Koulutusta monipuolistetaan ja
fyysisissä testeissä käytetään uusia erotuomarivaliokunnan kehittämiä malleja. Tavoitteena on edelleen
mahdollisimman yhtenäisen erotuomaritoiminnan kehittyminen ylimmille sarjatasoillemme. Lisäksi
tavoitteena on joustava luokitustasojen korjaaminen kesken kaudenkin, jotta jokainen tuomari tuomitsisi
menestymisensä osoittamalla tasolla.

Naiserotuomarikoulutus
Kehitysohjelman mukaisesti käynnistetään suunnittelu naiserotuomarien ja -toimijoiden määrän
kasvattamiseksi alueellisesti ja aloitetaan erityinen koulutusjärjestelmän suunnittelu tavoitteena kattavan
naiserotuomariverkoston luominen.

Alue-erotuomarikoulutus
Erotuomarivaliokunta kouluttaa jokaiselle alueelle alue-erotuomarikouluttajia. Nämä kouluttavat alueillaan
alueen erotuomarivastaavan ja koulutusvastaavan johdolla alue-erotuomareita. Etelä-Suomen alueelle
koulutetaan eettisen kehityshankkeen mukaisesti pelinohjaajia F-G – juniorien otteluihin. Alueilla käytetään
paikallisten salibandyerotuomarikerhojen apua ja muutenkin tehdään yhteistyötä paikallisten kerhojen
kanssa. Eri alueiden koulutustapahtumat ovat pääsääntöisesti samansisältöisiä. Peruskoulutusmateriaalit
pohjautuvat yhteispohjoismaiseen erotuomarikoulutusmateriaaliin. Alueiden välistä vuorovaikutusta tuetaan.
Lisäksi liiton erotuomarivastaava yhdessä valiokunnan edustajien kanssa jatkaa alue-erotuomaritoiminnan
tukea mm. vierailemalla alueilla erotuomarikerhojen koulutustapahtumissa. Alueiden erotuomarivastaavien
koulutusta lisätään ja toimintaa tuetaan sekä alueellisten toimintasuunnitelmien laatimista jatketaan.
Alueiden koulutusvastaavien työtä tarkennetaan koulutuksella. Vuorovaikutusta alueiden seurojen,
erotuomarien ja aluevastaavien välillä kehitetään. Pohjola Cup – tapahtumaa käytetään eri alueiden nuorten
lupaavimpien erotuomareiden koulutushuipentumana. Miesten 2. divisioonaa tuomitsevien alueerotuomareiden koulutusta jatketaan uuden kehitysohjelman mukaisesti sekä valtakunnallisesti että
alueellisesti.

Erotuomariasettelu ja luokitukset
Erotuomariasettelua kehitetään edelleen useimpien yksittäisten ottelujen osalta keskitettyyn järjestelmään
perustuvaksi. Tällöin erotuomarivaliokunnan nimeämät henkilöt asettelevat erotuomarit miesten ja naisten
liigapeleihin sekä miesten 1.divisioonan peleihin. Muissa sarjoissa asettelijoina toimivat alueiden asettelijat.
Käytössä on 12-portainen erotuomariluokitusjärjestelmä. Erotuomarin luokitus perustuu suoritettuun
erotuomarikoulutukseen, tehtyihin tarkkailuihin sekä muihin erotuomaritoimintaan liittyviin tekijöihin.

Toimitsijakoulutus
Kaudella 2005–2006 toimitsijakoulutuksen läpikäyminen on edelleen pakollinen koti/vastuujoukkueiden
toimitsijatehtävissä toimiville kilpailusääntöjen määräämällä tavalla. Koulutuksesta huolehtivat
erotuomarivaliokunnan, alueiden erotuomarivastaavien ja koulutusvastaavien johdolla alueen koulutetut
erotuomarikouluttajat. Koulutus on maksullinen. Koulutustilaisuuksia järjestetään kootusti alueilla. Lisäksi
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seuroille järjestettyjä toimitsijakoulutuksia jatketaan, ja niissä seurat hankkiessaan koulutustilat maksavat
ainoastaan kouluttajakustannukset.

Erotuomaritarkkailu ja otteluvalvonta
Erotuomaritarkkailun (=erotuomarivalmennuksen) uuden kehitysohjelman tarkoitus on kehittää ja tukea
yksittäistä erotuomaria ja erotuomariparia. Lisäksi se on oikeudenmukaisen erotuomariluokituksen perusta.
Tarkkailutoiminnan kautta erotuomarien toiminta saadaan kohdistettua oikeille tasoille. Erotuomaritarkkailua
jatketaan aiemmassa muodossa miesten liigassa. Liigassa tavoitteena on tarkkailla otteluista 80 %.
Tarkkailua suoritetaan myös muissa yksittäisissä otteluissa. Naisten liigassa ja miesten 1.divisioonassa
pyritään 55 % tarkkailumäärään. Pääsarjoissa tehdään myös joukkueiden suorittamaa erotuomariarviointia
(joukkuepalaute) sekä erotuomareiden omatoimista itsearviointia. Miesten 2.divisioonan ja naisten
superykkösen tarkkailutavoite on 35 % tulevana vuonna. Alueellista tarkkailua lisätään ja kohdennetaan
varsinkin aloittaviin ja lupaaviin erotuomareihin. Erotuomarivaliokunta kouluttaa pääsarjatarkkailijat
(otteluvalvojat) ja nämä yhdessä alueiden et – vastaavien ja koulutusvastaavien kanssa alueelliset et –
tarkkailijat. Tavoitteena on lisätä tarkkailijoiden määrää erilaisin keinoin. Otteluvalvontaa suoritetaan
yksittäisissä otteluissa.

Olosuhdetarkkailu
Miesten ja naisten liigoissa sekä miesten 1.divisioonassa suoritetaan edelleen tarvittaessa
olosuhdetarkkailua. Olosuhdetarkkailua tekevät erotuomarivaliokunnan kouluttamat pääsarjatarkkailijat
(otteluvalvojat). Tavoitteena on tukea yhtenäisen salibandykulttuurin luomista eri puolelle maata kuitenkin
säilyttäen ja tukien alueiden ja joukkueiden omaleimaisuutta.

Yhteistyö seurojen ja joukkueiden kanssa
Erotuomarisektorin yhteistyö seurojen, joukkueiden, valmentajien ja yksittäisten pelaajien kanssa on
toiminnan kehittymiselle välttämätöntä. Koulutuksessa painotetaan vuorovaikutustaitoja. Yhteistyön
tavoitteena on lisätä keskinäistä yhteisymmärrystä lajin eri sidosryhmien välillä.

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisiä erotuomaripareja koulutetaan ja nimetään Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) vaatimusten
mukaisesti. Vuoden 2006 alussa Suomessa on kansainväliset normit täyttäviä mieserotuomaripareja kolme
ja yksi naiserotuomaripari. Salibandyliigassa voidaan jatkaa kansainvälistä erotuomarivaihtoa IFF:n
jäsenmaiden kanssa, mikäli liigajoukkueet sitoutuvat vaihtoon. Kv. erotuomaritarkkailijoita koulutetaan IFF:n
erotuomarivaliokunnan (RC) ohjeiden mukaisesti ja käytetään kv. tarkkailutehtävissä. Erotuomarivaliokunta
jatkaa toimintaansa IFF:n RC:ssa ja on mukana kehittämässä kv. erotuomaritoiminnan eri osa-alueita.

Viestintä ja lajimarkkinointi
Viestintä
Salibandyliiton viestintä kattaa jäsenille tarkoitetun sisäisen tiedotuksen sekä sidosryhmille suunnatun
ulkoisen tiedotuksen.
Liiton viestintä kohdentuu kilpa-, nuoriso- ja harrastetoimintaan sekä erityisliikuntaan, SSBL Salibandy Oy:n
keskittyessä huippusalibandyn statuksen vahvistamiseen.
Liiton viestinnän pääkanavat ovat salibandy.net-portaali ja perinteikäs (17 vuosikerta) Salibandy-lehti.
Täydentävinä viestiminä toimivat SalibandyNews, JunnuNews, seuratiedotteet, mediatiedotteet ja
tiedotustilaisuudet. Kattojärjestöviestinnän lisäksi aluetoimistoista tehdään yhä enemmän paikallisen tason
tiedotusta.
SSBL:n viestintä noudattaa ”Peli meille kaikille - visio 2006”-strategiaa, jossa viestinnän keskeisiä arvoja
ovat totuudenmukaisuus, avoimuus ja monensuuntaisuus.
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Sisäinen tiedotus
Salibandy –lehti
Salibandy -lehti ilmestyy vuonna 2006 kuusi kertaa (nrot 1-3 keväällä ja 4-6 syksyllä). Lehti on SSBL:n
lisenssiin kuuluva jäsenetu. Painosmäärä seuraa lisenssipelaajien lukumäärää ja nousee vuonna 2006
hiukan yli 40 000 kappaleen. Lehden laajuus on 64–84 sivua.
Lehti seuraa kilpailu- ja sarjatoiminnan ohella SSBL:n strategiassa tärkeäksi määriteltyjä arvoja sekä
laajemmalti salibandya koskettavia aiheita. Lehden sisällön suunnittelussa tehdään yhteistyötä SSBL
Salibandy Oy:n kanssa.
Salibandy.net -portaali
Merkittävä osa SSBL:n viestinnästä tapahtuu internetin kautta. Salibandy.net -portaali on vakiinnuttanut
asemansa harrastajien keskuudessa ja saavuttanut erittäin korkeat kävijäluvut. Myös sähköpostin
välityksellä tapahtuva vuorovaikutus jäsenistön suuntaan on merkittävää.
SalibandyNews ja JunnuNews
Seura- ja joukkuepostituksina lähetettävät Salibandy- ja JunnuNews toimivat sarjatoimintaan liittyvien
asioiden tiedotuskanavina kauden aikana. SalibandyNews on kilpailutoiminnan ja JunnuNews
junioritoiminnan infopaketti.

Ulkoinen tiedotus
SSBL Salibandy Oy:n keskittyessä parantamaan huippusalibandyn asemaa mediassa, liiton roolina on
voimistaa salibandyn ja sählyn asemaa harraste- ja kuntoliikuntamuotona. Joulupukki-yhteistyö avaa uusia
näkymiä salibandyn aseman vankistamiseen ala-asteikäisten koululaisten keskuudessa.
Yhteiskuntasuhteet
SSBL toimii aktiivisena salibandyn ja sählyn edunvalvojana ja yhteistyötahona valtiovallan, kuntien, SLU:n ja
lajiliittojen suuntaan.
Tulostiedottaminen
SSBL:n alaisten sarjojen sarjataulukot ovat nähtävissä liiton internet-sivuilla. Yksittäisinä otteluina
pelattavista sarjoista ottelukohtaiset tilastot julkaistaan samaan tapaan kuin pääsarjojen osalta
Kaikkien sarjatasojen tilastot, piste- ja jäähypörssit julkaistaan kauden 2005–2006 päätteeksi kausikirjassa.

Hallinto
Liiton toimintasääntöjen mukaan sääntömääräinen jäsenkokous, liittokokous kokoontuu syksyllä 2006.
Tuossa kokouksessa valitaan alueellinen valtuusto, liiton puheenjohtaja sekä liittohallituksen jäsenet
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Liittokokouksessa valitaan myös valituslautakunta. Ennen liittokokousta
kullakin seitsemällä alueella kokoontuvat aluekokoukset, jotka nimeävät esityksensä alueensa edustajiksi
valtuustoon
Valtuusto kokoontuu keväällä käsittelemään sääntömääräisiä asioita eli hyväksymään liiton tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen vuodelta 2005. Liittohallitus jatkaa toimintasuunnitelmavuonna kokoontumista
puheenjohtajansa johdolla noin kuukauden välein. Se toteuttaa toimintasäännöissä sille määriteltyä tehtävää
johtaa, valvoa ja ohjata salibandytoimintaa Suomessa. Liittohallituksen asioiden valmistelevina eliminä
toimivat vuoden 2005 alussa nimetyt valiokunnat. Liittokokouksen vuonna 2004 nimeämä valituslautakunta
käsittelee jäsenistön valitusasiat liiton korkeimpana ja viimeisenä valituselimenä.
Toimintasuunnitelmavuosi on vuonna 2003 alkaneen alueprojektin toimeenpanoaikaa. Vuoden
alkupuoliskolla liiton toimihenkilöorganisaation muutosvaihe saadaan päätökseen. Liiton vuonna 2005
perustetuille uusille alueille, Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen, perustetaan aluetoimistot ja rekrytoidaan
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toimihenkilöt vastaamaan alueen sarja- ym. toiminnasta. Liiton seuroille tarjoamaa palvelua koordinoimaan
perustetaan liiton organisaatioon uusi toimi.

Talous
Talouden hallinta tulee säilymään keskeisenä osana liiton toimintaa. Toimialojen ja eri sektoreiden toiminta
priorisoidaan taloudellisuuden periaatteella. Toteutettavat tapahtumat ja projektit suunnitellaan tarkoin
etukäteen ja taloudelliset yllätykset pyritään eliminoimaan. Maksuvalmiuden suunnittelulla ja likviditeetin
varmistamisella turvataan liiton vakaa taloudellinen asema. Kirjanpitojärjestelmän kehittämisen ja
paperittoman järjestelmän mahdollisuudet tullaan kartoittamaan.
Liiton tulorahoituksen rakenne säilyy edellisvuosien kaltaisena. Valtaosa rahoituksesta muodostuu
jäsenistöltä kerättävistä maksuista. Osanottomaksujen osuus on 42 prosenttia ja jäsen- ja lisenssimaksujen
osuus 28 prosenttia liiton tulorahoituksesta. Muut merkittävimmät tuloerät ovat toiminta-avustukset (19 %)
sekä yhteistyösopimukset (5 %). Suurimpina kuluerinä tulee olemaan henkilöstökulut (28 %) sekä vuokrat
(23 %). Muita merkittäviä kulukokonaisuuksia ovat matka- ja majoituskulut (19 %) sekä ulkopuoliset palvelut
(14 %).
Talousarvio on tasapainossa ja liiton talousarvion mukainen tulos on nolla. Talousarvion loppusumma 3,5
milj. euroa. Tarkemmat taloustiedot ilmenevät liitteenä olevasta vuoden 2006 talousarviosta.

Olosuhdetyö
SSBL:n olosuhdetyö käsittää kolme osa-aluetta: liikuntapaikkarakentaminen
liikuntapaikkavuorojen jakoperusteet ja taksat sekä tapahtuma- ja kenttäturvallisuus.

ja

-varustelu,

Aktiivisella järjestö- ja kuntayhteistyöllä edistetään liikuntapaikkojen suunnittelua, rakentamista ja varustelua
siten, että sekä salibandyn tilatarpeet ja – vaatimukset tulee huomioitua kilpa- ja harjoittelutoiminnan
kannalta, että salibandykaukalo ja – maalit tulevat kuulumaan liikuntasalin perusvarustuksekseen.
Kunnissa, etenkin suurissa kunnissa, joissa salibandy ei saa sisäliikuntavuoroja oikeassa suhteessa
harrastajamääriin nähden, edunvalvontatyössä tuodaan entistä paremmin esille salibandyn harrastamisen
laajuus ja samalla vaikutetaan harjoitus- ja kilpailuvuorojen jakoperusteisiin siten, että salibandy tulisi
paremmin huomioiduksi vuoroja jaettaessa. Toimintavuonna jatketaan kuntiin ja muihin päättäjiin
suuntautuvaa edunvalvontatyötä, uusien hallihankkeiden tukemista ja salibandyn olosuhdevaatimuksista
tiedottamista.
Kilpailujen tapahtuma- ja kenttäturvallisuutta kehitetään valvomalla liiton turvallisuusmääräysten
noudattamista. Seuroja ja halliyrittäjiä neuvotaan mahdollisten puutteiden korjaamisessa.
Järjestöyhteistyön ja seminaarien kautta vaikutetaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti salibandyn
olosuhdeongelmien esillä olemiseen ja ongelmien parantamiseen.

Eettinen työ
Liiton eettinen työ pohjautuu Peli Meille Kaikille - ideologiaan, jossa pääarvoina ovat laaja-alainen tasa-arvo
ja suvaitsevaisuus. Pääarvojen toteutumisen läpiviemiseksi työssä huomioidaan sukupuoleen,
alueellisuuteen ja ikään perustuva tasa-arvo, monikulttuurisuus, erityisliikunta sekä näiden tekijöiden tuomat
soveltavat lajimuodot. Soveltavan salibandyn levittämistä varsinaisen sarjatoiminnan ulkopuoliseen
toimintaan tehostetaan jakamalla erityistä Soveltavan salibandyn opasta jäsenseuroille ja muille yhteisöille.
Eettistä työtä viedään eteenpäin SSBL:n kaikilla toiminnan tasoilla ja sektoreilla. Toimintaa ohjaavat Reilun
Pelin periaatteet.
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Antidoping
Liitto toteuttaa Antidopingohjelmansa mukaisesti dopingin vastaista työtä sekä edesauttaa eettisesti
kestävien valintojen ja arvojen tekemistä salibandyssa. Liitto tekee läheistä yhteistyötä Suomen
Antidopingtoimikunnan kanssa etenkin ennaltaehkäisevässä antidopingtyössä, joka perustuu
kouluttamiseen ja tiedottamiseen. Varsinainen urheilijoiden dopingtestaus suoritetaan sekä harjoitus- että
kilpailukaudella Suomen Antidopingtoimikunnan toimesta. Liiton antidopingohjelma on huomioinut myös
mahdollisen kriisityön. Toimintavuonna jatketaan anrtidopingohjelman mukaista valistus- ja koulutustyötä
puhtaan urheilun puolesta.

Päihteet, tupakka ja muut vastaavat aineet
Liitto pyrkii sekä sisäisessä että ulkoisessa tiedottamisessaan ja kannanotoissaan huolehtimaan siitä, että
urheiluun liittyvissä tilanteissa, kuten voitonjuhlissa ja urheilijoiden ja johdon lausunnoissa ei välitetä
nuorisolle myönteistä kuvaa päihteiden käytöstä tai niiden liittymisestä urheilemiseen. Lisäksi liiton
kilpailusäännöissä kielletään ottelutapahtumissa päihteiden, nuuskan ja tupakan käyttö sekä päihtyneenä
esiintyminen osallistuvien joukkueiden jäseniltä.

Vedonlyönti ja reilun pelin periaatteet
Liiton
kilpailusäännöissä,
sarjamääräyksissä,
maajoukkuesopimuksissa
sekä
liigan
toimihenkilösopimuksissa kielletään ottelutapahtumiin osallistuvilta henkilöiltä vedonlyönti. Liiton toimintaan
osallistuvien edellytetään kunnioittavan liiton toimintasääntöjen tarkoituspykälään kirjattua toiminnan
perusperiaatetta: Liikunnan eettisten arvojen ja reilun pelin periaatteiden noudattamista.

Kansainvälinen toiminta
Suomen Salibandyliitto ry. on Kansainvälisen Salibandyliiton perustajajäsen (International Floorball
Federation IFF). IFF:ssä on tällä hetkellä 36 jäsenmaata ja jäsenmäärä kasvaa. IFF:n toimisto toimii
Suomessa, Helsingissä, Suomen Salibandyliiton toimiston yhteydessä. Suomen Salibandyliitto kustantaa
osan kansainvälisen liiton toimiston ylläpitokustannuksista. Salibandyliitto saa opetusministeriöltä tukea
kansainvälisen liiton ylläpitämiseen Suomessa. IFF:n pääsihteeri on suomalainen John Liljelund ja
assistentti suomalainen Merita Bruun. IFF:n puheenjohtajana toimii Tomas Eriksson Ruotsista. Hallituksessa
Suomea edustaa Risto Kauppinen.
IFF:n toiminnan pääpainopisteinä tulee jatkossa olemaan jäsenmaiden toiminnan kehittäminen erityisen
kehitysohjelman kautta ja työ Kansainvälisen Olympiakomitean tunnustuksen saavuttamiseksi.
Kansainvälisen salibandyn kehittämispaikkoja ovat IFF:n valiokunnat. SSBL:n aktiivisuus sekä vahva
suomalaisedustus IFF:n valiokunnissa tullaan säilyttämään myös toimintasuunnitelmavuotena. Yksi
keskeinen tehtävä on rakentaa IFF:n toimiston toimintaedellytykset liiton toimiston yhteyteen ja auttaa IFF:ää
oman markkinointinsa käynnistämisessä.
Vuoden 2006 kansainvälisen toiminnan huipentuma on toukokuussa Ruotsissa järjestettävät miesten MMkisat. Tyttöjen MM-kisat pelataan marraskuussa Saksassa.
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Liite: Talousarvio 2006
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