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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.

Toimintavuoden 2011 alussa puretaan joulukuussa
2010 järjestettyjen Maailmanmestaruuskilpailujen
organisaatio ja laaditaan loppuraportti. Loppuyhteenvedossa kerätään saadut kokemukset ja tulokset voimavaroja ja resursseja vieneestä mittavasta MMSSBL toimii siihen kuuluvien salihankkeesta. Harkituilla toimenpiteillä hyödynnetään
bandyä ja sählyä harrastavien
MM-kisojen aikaansaama lajin tunnettuuden lisäänpiirien ja aluejärjestöjen, urheilutyminen. Tämä tarkoittaa käytännössä kiinnostuksen
seurojen sekä muiden aatteellilisääntymisen hyödyntämistä yhteistyökumppaneiden
sena järjestönä ja yhdyssiteenä.
keskuudessa sekä suuren yleisön keskuudessa. Hyödyntämistoimenpiteitä tehdään yhdessä jäsenseurojen
SSBL:n toiminnan perustana ovat
ja muiden sidosryhmien kanssa. Kuluvan vuoden
liikunnan eettiset arvot ja urheilun
reilun pelin perusteet. Toiminnas2010 MM-kisojen ponnistusten vuoksi Salibandyn
sa SSBL pyrkii edistämää tasatoimintastrategian, Visio 2013 tavoitteita ja tavoitelarvoa. (SSBL:n toimintasäännöt)
tavien visioiden toteutumista sisältävää ajanjaksoa
siirretään vuodella eteenpäin vuoteen 2014. Vuoden
2011 aikana strategian huippu-urheilutavoitteita,
koulutus- ja valmennusosioiden tavoitteita sekä viestinnän ja harrastetoiminnan visioita tullaan kirkastamaan ja uudelleen linjaamaan. Vuoden aikana strategia tarkastetaan ja uudelleen muotoillaan tarvittavilta osin.
Vuoden alkupuolella liiton toimihenkilöorganisaatiota tarkennetaan ja resursseja allokoidaan uudistuneella tavalla. Vuoden alussa aloittaa Salibandyliiton uusi marraskuussa 2010 valittu hallitus kaksivuotisen toimikautensa. Vuoden ensimmäisissä kokouksissa tullaan nimittämään uudet valiokunnat
ja valitaan niiden jäsenet. Vuoden 2009 alussa käyttöönotettu uusi valiokuntarakenne tulee myös
tarvittavilta osin muuttumaan.
Vuonna 2008 perustettu Salibandyn Tuki Säätiö tulee aloittamaan avustusten ja stipendien jaon resurssiensa puitteissa. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea salibandyharrastusta, salibandytoimintaa ja erityisesti junioritoimintaa Suomessa.

VARSINAINEN TOIMINTA
LIITON SARJATOIMINTA
Salibandyliiton aikuisten sarjat toteutetaan mahdollisimman alueellisesti liiton seitsemällä alueella.
Suurin osa sarjoista pelataan turnausmuotoisesti (2-3 ottelua/joukkue/pv).
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Kaudella 2010–11 ja 2011–12 toteutettavat aikuisten yleiset sarjat
Miesten II-VI divisioonat 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.
Naisten I divisioona pelataan valtakunnallisena sarjana kahdessa lohkossa yksittäisinä otteluina.
Naisten II-IV divisioonat pelataan alueellisina turnausmuotoisesti 6-10 joukkueen lohkoissa. Liiton
seitsemällä alueella on kullakin oma alueellinen sarjajärjestelmänsä II-IV divisioonille.
Junioreiden sarjatoiminta
Salibandyliiton juniorisarjat toteutetaan mahdollisimman alueellisesti liiton seitsemällä alueella, pojissa yhdeksässä ikäluokassa ja tytöissä viidessä ikäluokassa. Suurin osa sarjoista pelataan turnausmuotoisesti (2-3 ottelua/joukkue/pv).
Kaudella toteutettavat 2010–11 ja 2011–12 juniorisarjat
Kausi 2010-11
A-C-juniorisarjoista pelataan yksittäisinä sarjoina seuraavat: A-poikien SM-sarja (nuorten SM-sarja),
B-tyttöjen SM-sarja, B-poikien SM-sarja sekä muut B-C-junioreiden play offs –ottelut. Muut sarjat
pelataan turnausmuotoisina. A-C juniorisarjoissa (Nuorten SM-sarjat – C-juniorisarjat) pelataan
Suomen mestaruuksista neljässä poikien ikäluokassa ja kahdessa tyttöjen ikäluokassa.
A-pojat ja B-tytöt on jaettu nuorten SM-sarjaan ja I divisioonaan. Poikien nuorten SM-sarja pelataan
yhdessä 12 joukkueen lohkossa. Kahdeksan parasta joukkuetta pääsevät play offs –otteluihin. Btyttöjen SM-sarja pelataan yhdessä 10 joukkueen lohkossa. Kuusi parasta joukkuetta pääsevät play
offs –otteluihin. Muissa B-C-junioreissa pelataan alueellisen SM-karsintasarjan jälkeen valtakunnalliset SM-sarjat ja play offs -ottelut.
D-E-ikäluokissa pelataan perussarjat ja alueelliset loppusarjat. Näissä sarjoissa pelataan aluemestaruuksista. F-junioreissa ei pelata varsinaista sarjaa vaan erillisiä turnauksia.
D-F-junioreiden toiminnassa noudatetaan ensisijaisesti Salibandyliiton PeliMaailman sääntöjä ja
toissijaisesti liiton kilpailusääntöjä.
Kausi 2011-12
A-C-juniorisarjoista pelataan yksittäisinä sarjoina seuraavat: A-poikien SM-sarja (nuorten SM-sarja),
B-tyttöjen SM-sarja, B-poikien SM-sarja sekä muut B-C-junioreiden play offs -ottelut. Muut sarjat
pelataan turnausmuotoisina. A-C-juniorisarjoissa (nuorten SM-sarjat – C-juniorisarjat) pelataan
Suomen mestaruuksista neljässä poikien ikäluokassa ja kahdessa tyttöjen ikäluokassa.
A-pojat ja B-tytöt on jaettu nuorten SM-sarjaan ja I divisioonaan. Poikien nuorten SM-sarja pelataan
yhdessä 12 joukkueen lohkossa. Kahdeksan parasta joukkuetta pääsevät play offs -otteluihin. Btyttöjen SM-sarja pelataan yhdessä 10 joukkueen lohkossa. Kuusi parasta joukkuetta pääsevät play
offs -otteluihin. Muissa B-C-junioreissa pelataan alueellisen SM-karsintasarjan jälkeen valtakunnalliset SM-sarjat ja play offs -ottelut.
D-E-ikäluokissa pelataan perussarjat ja alueelliset loppusarjat. Näissä sarjoissa pelataan aluemestaruuksista. F-junioreissa ei pelata varsinaista sarjaa, vaan erillisiä turnauksia.
D-F-junioreiden pelitoiminnassa noudatetaan ensisijaisesti Salibandyliiton PeliMaailman sääntöjä ja
toissijaisesti liiton kilpailusääntöjä.
Kaudella 2010–11 junioreiden ikäluokat ovat seuraavat:
Pojat:
A-juniorit (nuorten SM-sarja ja I divisioona), johon kuuluvat vuosina 1990–1992 syntyneet pelaajat
B-juniorit, johon kuuluvat vuosina 1993–1994 syntyneet pelaajat
C 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1995 syntyneet pelaajat
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C 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1996 syntyneet pelaajat
D 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1997 syntyneet pelaajat
D 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1998 syntyneet pelaajat
E 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1999 syntyneet pelaajat
E 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2000 syntyneet pelaajat
F 1 juniorit, johon kuuluvat vuosina 2001 syntyneet pelaajat
F 2 juniorit, johon kuuluvat vuosina 2002 syntyneet pelaajat
Tytöt:
B-juniorit (nuorten SM-sarja), johon kuuluvat vuosina 1991–1994 syntyneet pelaajat
C-juniorit, johon kuuluvat vuonna 1995–1996 syntyneet pelaajat
D-juniorit, johon kuuluvat vuonna 1997–1998 syntyneet pelaajat
E-juniorit, johon kuuluvat vuonna 1999–2000 syntyneet pelaajat
F-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2001–2002 syntyneet pelaajat
Kaudella 2011-12 junioreiden ikäluokat ovat seuraavat:
Pojat:
A-juniorit (nuorten SM-sarja ja I divisioona), johon kuuluvat vuosina 1991–1993 syntyneet pelaajat
B-juniorit, johon kuuluvat vuosina 1994–1995 syntyneet pelaajat
C 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1996 syntyneet pelaajat
C 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1997 syntyneet pelaajat
D 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1998 syntyneet pelaajat
D 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 1999 syntyneet pelaajat
E 1 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2000 syntyneet pelaajat
E 2 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2001 syntyneet pelaajat
F 1 juniorit, johon kuuluvat vuosina 2002 syntyneet pelaajat
F 2 juniorit, johon kuuluvat vuosina 2003 syntyneet pelaajat
Tytöt:
B-juniorit (nuorten SM-sarja), johon kuuluvat vuosina 1992–1995 syntyneet pelaajat
C-juniorit, johon kuuluvat vuonna 1996–1997 syntyneet pelaajat
D-juniorit, johon kuuluvat vuonna 1998–1999 syntyneet pelaajat
E-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2000–2001 syntyneet pelaajat
F-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2002–2003 syntyneet pelaajat
Muu toiminta
Salibandyliiton seniorisarjat toteutetaan mahdollisimman alueellisesti liiton seitsemällä. Sarjat pelataan turnausmuotoisesti (2-3 ottelua/joukkue/pv).
Kausilla 2010–11 ja 2011–12 toteutettavat seniorisarjat:
Seniorisarjat järjestetään seuraavissa ikäluokissa: miehet 35 v, miehet 40 v, miehet 45 v, miehet 50 v,
miehet 55 v, naiset 30 v ja naiset 35 v. Mikäli joukkueita ilmaantuu riittävästi vieläkin vanhempiin
ikäluokkiin, järjestetään niissä sarjat. Sarjoissa pelataan alkulohkot, tarvittava määrä välikarsintoja ja
lopputurnaus riippuen ilmoittautuvien joukkueiden määristä. Alkulohkot järjestetään mahdollisimman alueellisina.
Vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi jokin ikäluokka saatetaan jättää pelaamatta joko kokonaan tai
pelata yhdessä tai kahdessa turnauksessa. M35-sarjassa järjestetään haastajasarja aloitteleville ja vähemmän pelanneille joukkueille. Mikäli muissakin ikäluokissa löytyy riittävästi joukkueita haastajasarjaan, järjestetään niissä sarjoissa haastajasarjat.

5

ALUEELLINEN TOIMINTA
Liiton alueellinen toiminta on jaettu seitsemään alueeseen: Etelä-Suomi, Länsirannikko, Sisä-Suomi,
Kaakkois-Suomi, Savo-Karjala, Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi. Kullakin toiminnallisella alueella on
aluetoimisto. Aluetoimistot sijaitsevat Oulussa, Seinäjoella, Joensuussa, Lappeenrannassa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Jokaisella toimistolla on palkatut kokopäiväiset aluevastaavat ja lisäksi Etelä-Suomen aluetoimistossa on kokopäiväinen sarjasihteeri.
Etelä-Suomi
Etelä-Suomen alue koostuu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnista. Toiminnan tavoitteina ovat
seurojen laadukkaan palvelun ja yhteistyön parantaminen, alueellisen sarjatoiminnan jatkuva kehittäminen sekä yhteistyö alueen kuntien ja mm. halliyrittäjien kanssa, kuten myös alueen erotuomarivastaavan ja paikallisen erotuomarikerhon kanssa.
Aluevastaava Terho Laaksonen siirtyy Salibandyliigan virkaa tekevästä kilpailupäälliköstä takaisin
Etelä-Suomen aluevastaavaksi ja vt. aluevastaava Jan Kondo siirtyy alueen sarjasihteeriksi vuoden
2011 alusta. Alueen suuresta joukkuemäärästä ja ottelumäärästä johtuen, sarjatoiminta on aluetoimiston tärkein työkokonaisuus. Sarjatoiminnassa pidetään seurojen palvelun ohella ajankohtainen tulospalvelu alueella korkeatasoisena. Lohkojaot tehdään alueen sisällä mahdollisimman alueellisesti.
Kaudella 2010-11 F-poikien sarjat pelataan pienennetyissä kaukaloissa ja pienennettyihin maaleihin
Kaukaloiden koko on tällöin n. 15x30m. E-tyttöjen sarja pelataan samalla periaatteella 15x30m kaukalossa. Tulevalla kaudella pelataan myös F-tyttöjen sarjaa, mihin pätee samat säännöt kuin Fpojissa ja E-tytöissä.
Tiedottamista ja vuorovaikutusta tehostetaan tietotekniikkaa hyväksi käyttäen. Le Sport tulospalveluohjelmaa käytetään reaaliaikaisesti nuorten SM-sarjassa, B- ja C-juniorien SM-sarjoissa
sekä ei-reaaliaikaisena miesten II divisioonassa. Ko. tulospalveluohjelmaa on tarkoitus testata myös
alueen turnausmuotoisissa sarjoissa. Turnausvierailuja ja seurakäyntejä tehdään mahdollisuuksien
mukaan. Lisenssitarkastuksia lisäämällä saadaan pelaajien edustusoikeuksien tarkastus aiempaa kattavammaksi. Alueella järjestettävässä aikuisten, senioreiden ja junioreiden alueliigassa on yhteistyökumppaneina liiton jäsenseuroja ja paikallinen erotuomarikerho.
Länsirannikko
Länsirannikon alue käsittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat ja Ahvenanmaan itsehallintoalueen. Toiminnan tavoitteina ovat seurojen yhteistyön ja palvelun kehittäminen ja alueellisten eri
toimijoiden (vuorovaikutustilaisuuksia) välisen yhteistyön parantaminen, alueen sarjatoiminnan ja
kortteliliigan kehittäminen.
Turnausvierailuja ja seurakäyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan. Koulukiertueita tehdään alueen alakouluille ja näiden yhteydessä tehdään yhteistyötä kuntien kanssa. Koulukiertueiden ja alueen
tapahtumien painopistealueena on tyttösalibandyn kehittäminen. Alueellisten harrasteturnausten järjestäminen yhdessä alueen seurojen kanssa.
Alueparlamentin toimintaa kehitetään ja käynnistetään toimintakausi numero neljä. Alueen perinteikäs sabasunnuntai tapahtuma järjestetään yhdessä alueparlamentin, seurojen, erotuomareiden ja
halliyrittäjän kanssa. Alueparlamentin ohella kehitetään alueellisia työryhmiä ja roolitetaan niiden
toimintaa.
Alueellisten koulutusten järjestäminen yhdessä SLU:n aluejärjestön kanssa. Yleisen tiedottamisen
kehittäminen ja alueen aluesivuille aktiivinen uutisointi.
Sisä-Suomi
Alueen toiminnallisina keskittymiä ovat Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Keski-Suomi. Pääasiallinen tehtävä on tarjota ja kehittää sarjatoimintaa alueella. Toimintavuoden aikana jatketaan painopistealueina
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pelinohjaaja- sekä maakunnallisen erotuomarirekrytoinnin hyvin käynnistynyttä kehitystrendiä: alueella toimivien erotuomarikerhojen yhteistyössä ja tuella maakunnallisiin keskittymiin kehitetään
paikallinen erotuomariverkosta.
Sarjatoiminnan laatua kehitetään edelleen. Pelikenttien koko ei voi olla este lajin harrastamisen kasvulle, vaan lajiin pienpelitoiminnan jalostaminen sekä pilotointi jatkuu maaseutupaikkakuntien pienillä pelikentillä. Lisääntyvän kuntayhteistyön sekä olosuhdevaikuttamisen kautta löydämme uutta
pelitilaa lajille. Seurojen palvelun ohella ajankohtainen tulospalvelu pidetään korkeatasoisena. Tampere-sarja herätetään uuteen kukoistukseen parantuneen arkivuorotilanteen ansiosta.
Lajimarkkinointia, kontakteja kuntiin ja oppilaitoksiin lisätään. Turnausvierailuja ja seurakäyntejä
maakuntaan jatketaan. Seurojen omat tarpeet ja toiveet sekä odotukset Salibandyliitolta kartoitetaan.
Alueellinen yhteistyö muiden lajiliittojen, kuntiin sekä halliyrittäjien kanssa jatkuu ja salibandy on
muille lajiliitoille innovatiivinen tiennäyttäjä tietotaidon alueella ja asiantuntijapalveluissa yleensä.
Salibandylla on vahvistunut näkyvyys alueen mediassa, paikallisradiossa, -tv:ssä sekä internetissä.
Alueelliset kotisivut ovat merkittävä tiedotuskanava jäsenistölle.
Kaakkois-Suomi
Kaakkois-Suomen alue koostuu Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnista. Aluetoimiston päätehtävänä on sarjatoiminta ja sen kehittäminen. Aikuisten ja junioreiden
sarjatoiminnassa huomioidaan Kaakkois-Suomen alueen laajuus. Lohkojakojen alueellistaminen
toimii yhtenä sarjojen järjestämisperiaatteena. Juniori-ikäluokkien sarjajärjestelmiä kehitetään myös
palvelemaan eritasoisia joukkueita järjestämällä laajimpiin sarjoihin tasonmukaisia lohkovaiheita.
Lajimarkkinoinnissa panostus kohdistetaan F-junioreiden ja nuorempien kerhoryhmien suuntaan
tutustuttamalla seurat, joukkueet ja kerhot erilaisin muodoin otteluihin ja turnauksiin. Peli- ja KerhoMaailmaa hyödynnetään järjestämällä yksittäisiä junioriturnauksia yhdessä alueen seurojen kanssa.
Toimintakauden tavoitteena on myös tuoda salibandya lajille uusien paikkakuntien tietoisuuteen.
Alueella jatketaan seuratapaamisia ja turnausvierailuja resurssien mukaan. Kuntien ja yksityisten
hallien olosuhdekartoituksessa tuodaan esille pelipaikkojen varusteiden kunto ja tilojen turvallisuus.
Seuroille tarjotaan valmennuskoulutusta sekä muuta seuratoimintaan liittyvää koulutusta ja ohjausta
seurojen tarpeiden mukaan.
Savo-Karjala
Alueen toiminnan päätehtävä on tarjota joukkueille mahdollisimman korkealaatuista sarjatoimintaa.
Se tarkoittaa ymmärretään mahdollisimman alueellisia lohkojakoja, hyvinä pidettyjä sarjajärjestelmiä
ja nopeaa tilastointia ja tiedottamista. Sarjatoimintaa suunniteltaessa otetaan seurojen mielipiteet
mahdollisuuksien mukaan huomioon. Alueellisen tiedottamisen pääkanavina käytetään alueen nettisivuja ja sähköpostia.
Seuratapaamisia jatketaan koko alueen laajuudella. Seurojen kanssa käytävissä keskusteluissa tulee
vuoden pääteemoja olemaan olosuhdeasiat ja alueellisen toiminnan kehittäminen. Alueella jatketaan
hyvää yhteistyötä läheisten sidosryhmien, kuten erotuomarikerhon, SLU:n aluejärjestöjen ja muiden
lajiliittojen kanssa. Valmentajakoulutusta järjestetään alueella seurojen tarpeen mukaan. Erotuomaritoiminnan osalta jatketaan aktiivista uusien erotuomarien rekrytointia yhteistyössä erotuomarikerhon
kanssa, jotta jatkossakin voidaan taata tuomareiden riittävä määrä. Laji tulee olemaan jatkossakin
vahvasti mukana PoKaLin kesä- ja talvileireillä.
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Pohjanmaa
Pohjanmaan alue koostuu Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnista. Yhä
jatkuvan kasvun myötä toimintavuoden painopistealue on sarjatoiminnan laadukas suunnittelu ja
toteutus. Toinen isompi kokonaisuus tulee olemaan tyttösalibandyn kehittäminen alueella, erityisesti
nuorimmissa ikäluokissa.
Kehityshaluisille seuroille luodaan mahdollisuuksia oman toimintansa kehittämiseen. Seurakehittämistä jatketaan alueella seuratapaamisten ja tarvittaessa räätälöityjen pakettien avulla. Myös alueverkoston tapaamisia tullaan jatkamaan.
Sarjatoiminnassa hyödynnetään olemassa olevia halleja mahdollisimman tehokkaasti. Olosuhdetyötä
on kuitenkin terävöitettävä, jotta seuroille voidaan taata riittävät harjoittelu- ja turnausolosuhteet.
Suhteita kuntien liikuntatoimiin ja muihin päättäjiin hoidetaan kuntatapaamisten avulla. Myös seuroja kannustetaan uusiin olosuhdepuolen avauksiin.
Pohjois-Suomi
Pohjois-Suomen alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Alueen pääasiallinen tehtävä on tarjota sarjatoimintaa alueen jäsenseuroille. Toimintavuoden aikana jatketaan edellisenä toimintavuotena aloitettuja seuratapaamisia. Tapaamisissa kartoitetaan seurojen toiveet ja tarpeet sekä odotukset Salibandyliitolta. Junioritoimintaan soveltuvien vaihtoehtoisten sarjatoimintamallien suunnittelua ja pilotointia jatketaan.
Toimintavuoden painopiste on tyttöjunioritoiminnan lisääminen ja kehittäminen alueella. Tyttösalibandyseminaarin toteutus talven aikana sekä seurojen tyttösalibandyn tilanteen kartoitus. Seuratoimintakoulutusta toteutetaan ja tarjotaan mahdollisuutta omiin kehityshankkeisiin yhdessä PohjoisPohjanmaan Liikunnan kanssa.

NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA
Nuoriso- ja harrasteliikunta muodostaa oman toimialan. Nuorisopäällikkö, harrastevastaava ja assistentti muodostavat tiimin. Assistentti tekee työajastaan puolet nuoriso- ja harrasteliikunnan projekteja ja toinen puoli työajasta sisältää maajoukkuesihteerin tehtävät. Lisäksi sportti työllistää -tuella
palkataan yksi työtön nuori tekemään lajiliiton Your Move -toimintaa yhteistyössä Nuoren Suomen
kanssa.
Toimialan neljä painopistealuetta ovat parantaa harrastamisen ja pelaamisen mahdollisuuksia ja laatua 6-12 –vuotiaiden ikäryhmässä, omaehtoisen harjoittelun lisääminen 12-15 –vuotiaiden ikäryhmässä, tyttösalibandyn kehittäminen ja harrastustoiminnan tukeminen ja kehittäminen nuorten ja
aikuisten keskuudessa. Lasten harrastamisen mahdollisuuksia lisätään ottamalla käyttöön lajikerhotoimintamalli ja sisällöt. Erityisesti 6-12 –vuotiaiden harjoittelussa halutaan korostaa yleismotoriikan
kehittymistä ja yksilön lajitaitojen harjoittamista. Harjoitteiden organisointia tuetaan materiaalilla,
joka tukee tilan hyödyntämistä ja pitää lapset aktiivisina.
Lisätään erillisen projektin avulla tyttö- ja naissalibandypelaajien määrää, parannetaan imagoa ja
houkutellaan lisää taustatekijöitä lajin pariin. Kouluyhteistyötä toteutetaan Koululainen Road Show kiertueen välityksellä. Lisäksi opettajien liikunnan opetusta tuetaan kolmella verkkopalvelulla.
Suunnittelen liikuntaa -, laatua liikuntakasvatukseen - ja oppitunti.fi -palvelut sisältävät lajiliiton
tuottamaa ja tarkastamaa salibandy- ja sählymateriaalia opettajille.
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Nuorten ja aikuisten harrastamisen mahdollisuuksia ja laatua lisätään kehittämällä uusia pelimuotoja
ja olemalla aktiivisesti mukana nuorille suunnatussa Your Move –kampanjassa yhteistyössä Nuoren
Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja muiden lajiliittojen kanssa. Kampanja huipentuu toukokuun lopussa järjestettävään suurtapahtumaan Helsingin Olympiastadionilla ja sen ympäristössä.

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA
KerhoMaailma
Lajikerhot ja kerhoturnaukset ovat suunnattu ensisijaisesti 6-9 –vuotiaille. Lajikerhojen sisältöjä ohjataan Nuoren Suomen ja lajiliiton lajikerhomallilla. Kerhoille tarjotaan lajiliiton varustepakettia,
joka sisältää ohjeet Kerhoturnausten järjestämisestä, maalinpienennyselementit, tulostaulut ja pahvisen kevytkaukalon. Laadullisena tavoitteena on parantaa lajikerhotoimintaa laadukkain monipuolisten ja yksilön lajitaitoja kehittävien harjoitemallien avulla. Laadullinen tavoite saavutetaan kouluttamalla lajikerhoa järjestävät seurat lajiliiton Tervetuloa Ohjaajaksi -koulutuksella. Määrällisenä tavoitteena on saada lajikerhotoiminta käynnistämään kymmenessä sinettiseurassa ja saada yhtä monta
järjestettyä kerhoturnausta siihen tarkoitetuilla säännöillä.
PeliMaailma
D-E –ikäluokissa pelataan perussarjat ja alueelliset loppusarjat. Näissä sarjoissa pelataan aluemestaruudesta kilpasarjoissa. Lisäksi ko. ikäluokkien joukkueille on tarjolla mahdollisuus pelata haastajasarjaa. E-F –junioreilla on suojalasien käyttöpakko. Suojalasien käyttöpakko astuu voimaa ikäluokka kerrallaan, tulevalla kaudella käyttöpakko koskee 1.1.1999 ja myöhemmin syntyneitä. Vanhemmille junioreille suositellaan suojalasien käyttöä.
F-junioreissa ei pelata varsinaista sarjaa vaan erillisiä turnauksia. F-junioreiden pelit pelataan pienemmällä kentällä ja pelimuotona on 3 vs. 3 tai 4 vs. 4. F-tyttöjen turnaukset käynnistyvät toimintavuoden aikana. Myös E-tytöt pelaavat pienemmällä kentällä 4 vs. 4.
Toimintavuoden tavoitteena on koulutuksen ja valistuksen kautta kannustaa pieniä juniorijoukkueita
harjoittelemaan monipuolisesti ja laadukkaasti. Monipuoliseen harjoitteluun kuuluu yleismotoriikkaharjoitteet ja omaehtoinen harjoittelu. Laadukas harjoittelu näissä ikäluokissa tarkoittaa yksilön lajitaitojen korostamista ja pienpelien pelaamista. Koulutusmateriaalien ja videoiden avulla ohjataan
organisoimaan harjoitteita siten, etteivät lapset joutuisi jonottamaan harjoituksissa ja käytettävissä
oleva tila hyödynnetään optimaalisesti. Tavoitteena on saavuttaa kaikkien D-F juniorijoukkueiden
tietoisuus koulutusmateriaaleista ja videoista uutiskirjeen, nettisivujen ja sosiaalisten medioiden välityksellä.
Nuori Suomi -yhteistyö
Yhteistyössä Nuoren Suomen kanssa toteutetaan Operaatio Pelisääntöjä, sinettiseuratoimintaa ja lajikerhohanke, jossa on 70 % salibandya ja 30 % yleismotoriikkaa. Malliin kuuluu tukimateriaalia ja
harjoitepankki, jonka avulla kerho-ohjaavat voivat harjoittaa yksilön lajitaitoja ilman jonoja, kehittää
lapsen yleismotoriikkaa monipuolisesti ja pelata kehittäviä pienpelejä. Kerhoja pilotoidaan toimintavuoden aikana sinettiseurojen kanssa. Tavoitteena on saada uuden mallin mukaisesti toimia kerhoja
vähintään 10 seurassa.
Tyttösalibandyn kehittäminen.
Kehitetään tyttösalibandyn imagoa, kasvatetaan tyttölisenssipelaajien määrää kahdella tuhannella,
lisätään valmentajien ja taustatekijöiden määrää. Toimenpiteinä ovat tyttösalibandyn Timanttikiertue
kouluissa, erilliset www-sivut ja markkinointivideot tyttösalibandysta, entisille pelaajille Uusi ura –
koulutus, tyttöjunioreiden pelaajapolun uudistaminen ja naissalibandyseminaarit.
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Kouluyhteistyö
Salibandyliitto yhteistyökumppaneineen jatkaa edellisellä toimintakaudella käynnistettyä Koululainen Road Showta. Tavoite on vuoden aikana tavoittaa valtakunnallisesti 50 koulua ja tavoittaa
15.000 lasta. Koulukiertuetta toteutetaan jokaisella Salibandyliiton alueella yhteistyössä seurojen
kanssa. Opettajien liikunnan opetusta tuetaan tiedottamalla aktiivisesti sekä suunnittelen liikuntaa että laatua liikuntakasvatukseen -verkkopalveluista, joista löytyy tukimateriaalia sählyn ja salibandyn
opettamiseen.
Nuorten harrastehanke Your Move
Your Move on SLU:n ja Nuoren Suomen, 13-19-vuotialle nuorille suunnattu kampanja. Sen tavoitteena on nuorten liikkumisen lisääntyminen ja urheilun kansanliikkeen voimistaminen. Kampanja
huipentuu 27.5-1.6.2011 Helsingissä pidettävään liikunnan ja urheilun suurtapahtumaan. Suurtapahtuman kokonaistavoite on 50 000 osallistuvaa nuorta. Tapahtuman yhteydessä järjestetään -94 syntyneille pojille Pikku Pohjala -tapahtuma, tyttöjen Taiturileiri -95 ja -96 syntyneille ja D-junioreiden
seuraturnaukset tytöille ja pojille. Lajitapahtuman määrällinen tavoite on 500 nuorta.
Lajiliitot suunnittelevat oman kampanjansa sisällön. Kaikki ideointi ja toteutus tapahtuvat kohderyhmäikäisten nuorten toimesta, lajiliittojen organisoimana. Suomen Salibandyliitto on koonnut nuoren ydintyöryhmän, jonka tehtävänä on luoda konsepti salibandyn Your Move -kampanjalle ja toteuttaa se. Työryhmä ideoi ja toteuttaa myös Your Move -suurtapahtuman konseptin sekä ainakin kolme
Salibandyliiton alaista salibandy- tai sählytapahtumaa.
Nuorten harrastehankeen tavoitteena on luoda seuroihin uusi harrastemuoto nuorille, jotka eivät ole
halukkaita tai kykeneväisiä lajin tulostavoitteelliselle harrastamiselle kilpatasolla. Harrastejoukkueille lanseerataan ulkoturnauspelimuoto, jonka turnauksissa seuroilla on mahdollista esitellä harrastustoimintaansa. Turnaukset toteutetaan nuorten ja seurojen välisellä yhteistyöllä, Salibandyliiton tukemana. Hanke saa opetusministeriön tukea.
Omatoiminen harjoittelu junioreissa
Tavoitteena on lisätä junioreiden omaehtoista harjoittelua. Luodaan taitokisakonsepti, jossa voidaan
kisata seura-, alue- ja valtakuntatasolla. Taitokisassa on erikseen lajitaito- ja yleismotoriikkaosio.
Tuotetaan omaehtoiseen harjoittelun tueksi videomateriaalia ja pelimuotoja, jotka kannustavat lapsia
ja nuoria säännölliseen omaehtoiseen liikuntaan. Hanke saa opetusministeriön myöntämää tukea.
Harrasteliikunta
Sarjatoiminnan lisäksi erilaiset harrastetapahtumat ja sarjat ovat Salibandyliiton tärkeää toimintaa.
Liitolta voi hakea SM-arvoa erilaisille harrastetapahtumille, jotka ovat riittävän laadukkaita ja noudattavat soveltuvin osin liiton sääntöjä. Rocksalibandyssa ja työpaikkasalibandyssa Salibandyliitto
on mukana järjestämässä ja kehittämässä tapahtumaa.
Rocksalibandyn yhdeksäs SM-turnaus pidetään 15.1.2011 Seinäjoella. Rocksalibandy on tarkoitettu
muusikoille ja taitelijoille.
Työpaikkasalibandyn SM-turnaus pelataan 14.5.2011. Turnauksen järjestelyistä vastaavat Salibandyliitto yhteistyössä Työpaikkaliikunta ry:n kanssa. Salibandy on suurin Työpaikkaurheilun järjestämä
turnaus. Turnauksessa on mukana noin 100 joukkuetta ja yli 1000 pelaajaa.
Muihin tapahtumiin, lajipromootioihin ja messuihin osallistutaan harkinnan mukaan. Alueilla oleviin
tapahtumiin aluevastaavat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan. Harrastevastaava osallistuu Kuntoliikuntaliiton koordinoimaan lajien aikuisten liikunnasta vastaavien toimihenkilöiden tapaamisiin
sekä on jäsenenä Kuntoliikuntaliiton järjestöliikunnan kehittämistyöryhmässä.
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Katusähly
Katusählyturnauksia järjestetään kesällä 2011 vähintään 20 paikkakunnalla ympäri Suomea. Katusählyn osaturnauksia voivat hakea kaikki Salibandyliiton jäsenseurat. Katusählyn järjestäminen on
seuroille yksi hyvä varainhankintamuoto. Seurat saavat osallistumismaksut kokonaisuudessaan itselleen. Katusählykesän toteuttamisvaihtoehtoja kartoitetaan syksyn aikana. Katusählykesän toteuttaa
joko erillinen tuotantoyhtiö tai Salibandyliitto yhteistyössä järjestävien seurojen kanssa. Katusählykesän osallistujatavoite on 4000 pelaajaa. Katusählyfinaali järjestetään elokuun lopussa Helsingissä.
Finaaliin kutsutaan kaikki kesän osaturnausten voittajajoukkueet.
Uudet pelimuodot
Harrastevastaavan liikunnanohjaaja AMK:n opinnäytetyönä valmistuu Taulukkosählyn markkinointisuunnitelma. Taulukkosählyä käydään esittelemässä 5-10 yritykselle vuoden 2011 aikana. Salibandyliiton nettisivuille tulee taulukkosählylle oma sivu, jossa on mm. peliohjeet ja taulukot. Taulukkosähly on osana Your Movie- nuorten tapahtumaa touko-kesäkuun vaihteessa 2011. Lisäksi taulukkosählyä markkinoidaan ja tehdään tunnetuksi kaikissa tapahtumissa, joissa Salibandyliitto on mukana.
Kunto- ja harrasteliikunnan tuotteet
Kunto- ja harrasteliikunnan tuoteperhe tarjoaa lajivinkkejä erilaisille harrastajille, huonokuntoisille,
lapsille, aikuisille ja vanhuksille. Tuoteperhettä voi tilata maksutta Salibandyliiton toimistosta. Ohjaajan Opas on osana harrasteliikunnan koulutuksen materiaalia.
Erityisryhmät
Uusi vammaisliikuntajärjestö VAU on perustanut salibandyjaoston, johon on yhdistetty sekä sptsalibandy että kehitysvammaisten salibandy. Salibandyliitto kehittää yhteistyössä lajijaoston kanssa
vammaisten salibandya. Kehitysvammaisten salibandytoiminnan mukaantulosta Salibandyliiton sarjatoimintaan käydään keskusteluja syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana.
Erityisryhmien salibandyn sarjatoiminta
Sähköpyörätuolisalibandyssa (spt-salibandy) pelataan kaudella 2010-2011 SM-sarjaa ja Finlandiasarjaa. I divisioonan nimi muutettiin kausipalaverissa Finlandia-sarjaksi. Molempiin sarjoihin on
ilmoittautunut viisi joukkuetta. Sarjat pelataan turnausmuotoisesti neljässä turnauksessa lokahuhtikuun aikana. Spt-salibandyssa toimii erillinen erotuomariryhmä, jotka on koulutettu viheltämään spt-salibandyn otteluja.
Kauden jälkeen pidetään palaveri, jossa on edustettuna kaikki osallistuvat seurat. Kausipalaverissa
käydään läpi mennyt kausi ja suunnitellaan tulevaa. Kuurojen salibandyssa pelataan yksi SM-turnaus
keväällä 2011. Salibandyliitto asettelee tuomarit turnaukseen ja vastaa tilastoinnista.
Erityisryhmien salibandyn maajoukkuetoiminta
Salibandyliitto ja vammaisliikuntajärjestö VAU ovat sopineet, että erityisryhmien salibandyn maajoukkuetoiminnasta vastaa VAU. Salibandyliitto tukee maajoukkueita muun muassa antamalla maajoukkueasuja joukkueiden käyttöön ja raportoimalla turnausmatkoista netissä ja Salibandy-lehdessä.
Tyttö- ja naissalibandyn kehittämisprojekti
Tyttö- ja naissalibandyprojekti perustettiin vuonna 2009 nostamaan lajin arvostusta ja saamaan lisää
naispuolisia pelaajia ja toimijoita mukaan. Projekti kestää ainakin vuoteen 2013. Jo käynnissä olevat
kehittämistoimenpiteet jatkuvat. Näitä ovat Timanttikiertue, tyttosalibandy.fi-sivusto, Kaveritreenit,
Katsomokarkelot ja Naissalibandyseminaarit. Vuoden 2011 painopisteenä on luoda tehtäväjako Sali-
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bandyliiton ja seurojen välille, jotta mahdollistetaan tyttö- ja naissalibandyn kehittyminen ja kasvaminen. Eri toimijatahojen, seurojen ja liiton tehtäväjakoa ja vastuita selkiytetään.

HUIPPU-URHEILU
Huippusalibandyn markkinoinnista, mainosmyynnistä sekä miesten ja naisten salibandyliigojen kehittämisestä vastaa. vuonna 1998 perustettu Salibandyliiton omistama osakeyhtiö, SSBL Salibandy
oy, jonka nimitys arkikielessä on Salibandyliiga. Salibandyn huippu-urheilu ja valmennustoiminnoista vastaa valmennuspäällikkö. Maajoukkuetoimintojen koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa valmennuspäällikkö yhdessä liittohallituksen alaisen huippu-urheiluvaliokunnan ja sen työryhmien
kanssa.
Huippusalibandyn kehittäminen amatööriurheilun lähtökohdista on salibandyn huippuurheilutoimintojen merkittävä kehityslinjaus. Huippusalibandy-toimintoja kehitetään ammattimaisemmaksi huippu-urheiluksi huomioiden lähtökohta. Arvovalintana tuodaan esikuvien kautta esiin
huipulle tähtääville nuorille salibandya todellisena huippu-urheiluna. Miesten ja naisten maajoukkueet sekä kansallinen huippu-urheilu toimivat esikuvien, tavoitteiden ja mahdollisuuksien tarjoajina
tavoitteellisille nuorille.
U19-poikien ja –tyttöjen maajoukkuetoiminta tarjoaa nuorille kehittyville pelaajille haastavan mahdollisuuden kansainvälisiin kontakteihin ja huippuotteluihin. Nuorten maajoukkuetoimintaa parannetaan kehittämällä alueellista tarkkailujärjestelmää ja maajoukkuevalmentajat tekevät seurojen kanssa
yhteistyötä junioripelaajien kehittämiseksi ja kansainvälisen tason vaatimusten kertomiseksi.
Maajoukkueille tarjotaan laadukkaaseen kansainväliseen toimintaan ja menestykseen riittävät resurssit, jotta lajin asema kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna huippu-urheiluna vahvistuu. Maajoukkueiden päätapahtumina ovat lajin maailmanmestaruuskilpailut.
Kansallisen huippu-urheilun pääsarjoja ovat miesten Salibandyliiga, naisten Salibandyliiga ja miesten I-divisioona, joiden sarjajärjestäjänä liiton kanssa tehdyllä sopimuksella toimii SSBL Salibandy
oy (Salibandyliiga). Tavoitteena on edelleen kehittää näiden pääsarjojen urheilutoiminnan laatua,
statusta ja näkyvyyttä mediassa.
Pääsarjat
Liigan alaisia sarjoja ovat miesten salibandyliiga, naisten salibandyliiga ja miesten 1. divisioona.
MM-kisojen kilpailusihteeri Ari Vehniäinen palaa takaisin liigan kilpailupäälliköksi vuoden 2011
alusta.
Kaudella 2010-11 miesten salibandyliiga pelataan 14 joukkueen kaksinkertaisena sarjana, kahdeksan
parasta joukkuetta jatkaa play offs otteluihin, jotka pelataan paras viidestä systeemillä.
Naisten salibandyliiga pelataan 12 joukkueen kaksinkertaisena sarjana, kahdeksan parasta jatkavat
play off otteluihin, jotka pelataan paras viidestä systeemillä.
Miesten 1-divisioona pelataan viimeisen kerran kahdessa 10 joukkueen lohkossa, joukkueet pelaavat
toisiaan vastaan kaksi kertaa oman lohkonsa sisällä ja kerran toisen lohkon joukkueita vastaan. Lohkojen kaksi parasta jatkavat liigakarsintoihin, kaudelle 2011-12 sarja muuttuu yksilohkoiseksi 14
joukkueen sarjaksi.
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Kaudella 2011-12 miesten salibandyliiga pelataan 14 joukkueen kaksinkertaisena sarjana.
Naisten liiga pelataan 12 joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Miesten I-divisioonan pelataan yhdessä 14 joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana.
Miesten 1-divisioonan kehitystä seurataan erityisen tarkasti alueellisesta ja urheilullisesta näkökulmasta sarjajärjestelmän muutoksen johdosta.

Sarjojen tulospalvelussa käytetään Le-Sport tulospalveluohjelmaa reaaliaikaisena.
Miesten Salibandyliigan kehitystyöryhmä nimettiin syksyllä 2010. Sen tavoitteena on uudistaa liigalisenssin ehdot kaudelle 2011-2012.
Maajoukkueet
Miesten maajoukkue
Miesten maajoukkue aloittaa valmistautumisen kohti vuoden 2012 MM-kisoja. Maaotteluiden yhteydessä maajoukkue kokoontuu leirille päivää tai kahta ennen varsinaista tapahtumaa. Helmikuussa
miesten maajoukkue on mukana Ruotsi-ottelussa Ruotsin Karlskronassa. Kisaprojekti starttaa kolmen päivän laajalla leirillä ennen tapahtumaa. Huhtikuussa miehet osallistuvat Euro Floorball Tour turnaukseen Ruotsissa. Kesäleirejä maajoukkueella on yksi leiri, jossa pelaajat testataan. Syyskuun
kansainvälisenä viikonloppuna maajoukkue pelaa maaottelut ja pelipaikka ja vastustajat vahvistuvat
myöhemmin. Marraskuussa pelataan Euro Floorball Tour – Tsekissä.
Maajoukkuevalmentajat tarkkailevat aktiivisesti pelaajia kotimaan sarjaotteluissa ja Champions cupissa sekä resurssien mukaan myös ulkomailla pelaavia tarkkaillaan kauden aikana. Seuravalmentajien kanssa yhteistyötä kehitetään ja yhteydenpitoa tiivistetään sekä jokaisessa seurassa käydään esittelemässä maajoukkueen toimintaa, maajoukkuepelaajien vaatimuksia sekä pidetään maajoukkueen
pelitapaa korostavat lajiharjoitukset.
Poikien U19 maajoukkue
Poikien maajoukkue jatkaa uudistuneen valmistautumista kohti toukokuussa Saksassa 2011 pelattavia MM-kisoja. Joukkue leireilee pääsääntöisesti maajoukkuepelien yhteydessä kasainvälisinä viikonloppuina. Helmikuussa on ohjelmassa Ruotsi-ottelu Karlskornassa. Huhtikuussa maajoukkue
leireilee Virossa, jossa joukkue pelaa Viron maajoukkuetta vastaan. Ennen MM-kisoja joukkue leireilee Eerikkilässä ja siirtyy sieltä suoraan Saksassa pelattaviin MM-kisoihin.
Syyskuun kansainvälisenä viikonloppuna maajoukkue pitää leirin Eerikkilässä. Ennen Tsekissä marraskuussa pelattavaa Euro Floorball Tourin turnausta maajoukkue leireilee kotimaassa.
Maajoukkuepelaajien kartoitusjärjestelmässä nostetaan seuravalmentajien merkitystä, lisäämällä yhteydenpito maajoukkueringissä olevien pelaajien seuravalmennuksen kanssa. Seuravalmennukselle
kerrotaan kansainvälisen pelin vaatimuksista ja mitä ne tarkoittavat harjoittelussa.
Naisten maajoukkue
Maajoukkue pitää leirityksiä maaottelutapahtumien yhteydessä kansainvälisinä viikonloppuina sekä
yhdessä kesäleiritapahtumassa. Naisten maajoukkueen tapahtumavuosi päättyy naisten MM-kisoihin
Sveitsissä. Vuosi käynnistyy helmikuussa Ruotsi-ottelulla Karlskronassa. Huhtikuussa joukkue osallistuu Euro Floorball Tourin turnaukseen Sveitsissä. Kesällä joukkueella on ohjelmassa kaksi kesäleiriä Suomessa. Syyskuussa joukkue pelaa maaottelut, joiden paikka vahvistuu kevään 2011 aikana.
Syksyn Euro Floorball Tourin turnaus on marraskuussa Suomessa. Ennen MM-kisojen alkua maajoukkue leireilee vielä kotimaassa.
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Naisten maajoukkueen osalta yhteistyötä seuravalmennuksen kanssa pyritään kehittämään ja pelaajatarkkailua suoritetaan aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä seurajoukkue peleissä. Naisten
maajoukkueen valmennus vierailee seurajoukkueissa ja pitää seuroille luennon ja harjoitukset, joissa
maajoukkueen pelitapaa avataan seuravalmennukselle.
Tyttöjen U19 maajoukkue
Tyttöjen maajoukkue valmistautuu kohti seuraavia 2012 pelattavia MM-kisoja. Tyttöjen leiritykset
ovat suunniteltuna maajoukkuepelien yhteyteen. Helmikuussa tytöt ovat mukana Ruotsi-ottelussa,
jonka yhteydessä pidetään leiri kotimaassa. Marraskuussa on vuorossa Euro Floorball Tour –turnaus
Suomessa ja samassa yhteydessä joukkueella on leiritys. Tyttöjen maajoukkue pelaa yksinkertaisen
sarjan naisten I-divisioonassa ja näillä otteluilla saadaan joukkueelle lisää yhteisiä pelejä sekä jatkuvampaa seurantaa pelaajistoa koskien.
Maajoukkuepelaajien kartoitusjärjestelmässä nostetaan yksilöiden oman seuroissa tapahtuvan harjoittelun merkitystä, kehittämällä pelaajien testausta ja omatoimista harjoittelua.
B-maajoukkue/Opiskelijamaajoukkue
Miesten ja naisten B-maajoukkueet käynnistävät ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa. Joukkueet pitävät vuoden aikana kaksi leiriä kansainvälisinä viikonloppuina sekä yhden kesätapahtuman,
joka toimi yhteistyössä miesten ja naisten maajoukkueiden kanssa. Miesten B-maajoukkue osallistuu
syyskuussa Suomessa pelattavaan kansainväliseen seurajoukkueturnaukseen. Naisten B-maajoukkue
pelaa syyskuussa ottelut, joiden vastustat selviävät myöhemmin. Tavoitteena on tarjota miesten ja
naisten maajoukkueeseen tähtääville lupaaville pelaajille mahdollisuus hakea kansainvälistä kosketusta ja kokemusta huippupeleistä.
Opiskelijamaajoukkueilla ei ole toimintaa vuoden 2011 aikana. Seuraavaksi opiskelijamaajoukkue
pelaa MM-kisoissa 2012 keväällä.

TUKITOIMINNOT
VALMENTAJAKOULUTUS JA SEURAKEHITTÄMINEN
Valmentajapolku
Pelaajille on luotu seuranta -ja tarkkailupolku. Myös valmentajille rakennetaan oma reitti, jonka varrella on erilaisia kehittymisen mahdollisuuksia. Keskeisinä pysäkkeinä toimivat valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) kurssit ja pelaajapolun tapahtumat.
Valtakunnallisen valmentajakoulutuksen tasovaatimukset uusiutuvat ja salibandyn koulutusjärjestelmän uudistaminen aloitetaan vuoden aikana. VOK-peruskurssien sisällöt päivitetään ja puuttuvat
materiaalit valmistetaan. Kurssien markkinointiin tehdään uusi konsepti. Kohdemarkkinointia valmentajille ja seuroille lisätään. Teemaseminaarit otetaan jatkokoulutuksena tehokkaammin käyttöön
ja hyödynnetään yhteistyökumppaneita, kuten Suomen Valmentajat ry. ja SLU:n alueet. Valmentajana kehittymisen tueksi valmistetaan uusimuotoisia valmennusmateriaaleja.
Huippuvalmennuksen tietoutta siirretään suoraan koulutuksen sisältöihin, maajoukkuevalmentajien
kanssa yhteistyössä. Muutenkin valmennustoiminta ja valmentajakoulutus kohtaavat liiton järjestämissä tapahtumissa, kuten tyttöjen Taiturileirit ja poikien Pohjola-tapahtumat. Salibandyn valmenta-
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jakerhon rakenne ja toiminta uudistetaan. Haetaan suoraa palautetta ja sparrausta koulutukseen ja
valmennusmateriaaleihin. Ikäluokka- ja aluevalmentajille järjestetään koulutus- ja kehityspäivät,
jossa ikäluokka- ja aluevalmentajat pääsevät kehittämään pelaajakartoitusjärjestelmää ja suunnittelemaan omaa toimintaansa.
Mentorointi seuratyön tueksi
Toimintatapaa juurrutetaan seuroihin. Ohjausprosessissa on mukana vähintään 2 seuraa joka alueelta.
Seurat valitaan isompien, hyvin organisoitujen, seurojen joukosta. Liiton kouluttamat lajimentorit
perehdyttävät seuran valmentajia ja mentoroivat seuran valmennuspäällikköä tai vastaavaa. Tukitoimi kohdistuu valmentajiin, mutta samalla nostetaan muita seuran kehittämisen tarpeita. Mentorointi
otetaan käyttöön myös liiton omissa sidosryhmissä, ikäluokkavalmentajat, aluevalmentajat, maajoukkuevalmentajat, Akatemiavalmentajat ja kouluttajat.
Seurakehittäminen
Seuratoiminnan suunnittelussa on huomioitu erilaisten seurojen erilaiset tarpeet hahmottamalla neljä
tapaa kohdata seuroja. Tavat ovat: 1) seuratoiminnan peruskoulutusten toteuttaminen liiton ja muiden
koulutusta tarjoavien tahojen, esim. SLU-alueiden kanssa, 2) hyviksi todettujen toimintatapojen jakaminen 3) seurakohtaisten kehittymisohjelmien avulla sekä 4) miesten Salibandyliigan joukkueiden
laatukartoituksen avulla. Seurojen toiminnan kehittämisen ja kehittymisen kautta alueellinen ja paikallinen lajitoiminta kehittyy.
Seuratoiminnan peruskoulutusten toteutusta (Seuratoimintapuu) jatketaan alueellisesti yhteistyössä
SLU -alueiden kanssa. Koulutustarjonta kohdennetaan salibandyseuroille yhteisen viestinnän ja koulutuskalenterin avulla. Yhteistyön tavoitteena on toteuttaa seuratoiminnan peruskoulutukset kullakin
salibandyalueella.
Seuratoiminnassa hyviksi koettujen toimintatapojen ja työskentelymenetelmien jakaminen toteutetaan yhteistyössä alueellisen toiminnan kehitystoimenpiteiden kanssa. Hallinnon tueksi työstetään
yksinkertaisia mallipohjia. Toimintavuonna käynnistetään kolmas salibandyseurojen kehittymisohjelma. Ohjelmaan valitaan enintään kymmenen seuraa. Kehittymisohjelma koostuu neljästä työskentelyviikonlopusta ja seurojen omista kehittymistoimenpiteistä. Vuonna 2008 tehdyn miesten Salibandyliigan laatukartoituksen kehitystoimenpiteitä tuetaan ja seurataan toimintavuoden aikana. Uudet
liigaseurat auditoidaan vuoden 2010 aikana ja otetaan mukaan kehitystoimenpiteiden pariin.
Valmennustoiminta
Pelaajapolku
Tyttöjen pelaajakartoitusjärjestelmässä Taiturileirit ja Pohjola-leirit järjestetään tammikuussa ja toukokuussa. Kahden päivän leireillä pelaajien tasoa mitataan erilaisin harjoittein ja pelein. Leirien tavoitteena on antaa pelaajille vinkkejä harjoitteluun matkalla kohti huippusalibandya. Poikien alueelliset Pikku Pohjola -tapahtumat järjestetään tammikuussa, toukokuussa ja joulukuussa. Tammikuun
ja joulukuun tapahtumat ovat suunnattu 1995-syntyneille ja toukokuun tapahtuma 1994-syntyneille
poikapelaajille.
Toukokuun lopussa on Nuoren Suomen organisoima valtakunnallinen Your Move -tapahtuma Helsingissä. Siellä kohtaavat nuoret, 12-18-vuotiaat, eri lajeista. Tyttöjen Taiturileiri (-97 s.) ja poikien
Pikku Pohjola (-94 s). pidetään tämän massatapahtuman yhteydessä. Elokuussa järjestetään tyttöjen
ja poikien Pohjola Cup -tapahtumat. Valtakunnalliset pelaajien seurantatapahtumat on suunnattu
1993-syntyneille poikapelaajille ja 1993–94- syntyneille tyttöpelaajille. Pohjola Cupit ovat poikien ja
tyttöjen maajoukkueiden pelaajakartoitustapahtumia.
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Talenttileirit
Kesä- ja elokuussa järjestetään Eerikkilän urheiluopistolla 1994–1995- syntyneille tytöille ja pojille
Talentti –leirit, joiden tavoitteena on antaa ikäluokan pelaajille vaihtoehtoja ja ohjeita kokonaisvaltaiseen harjoitteluun. Leiriohjaajina ja valmentajina toimivat lajimme huippuvalmentajat ja -pelaajat.
Urheiluakatemiat alueellisina valmennuskeskuksina
Urheiluakatemiat ovat erittäin tärkeä toimintamuoto urheilijoiden kasvattamisessa ja lajin tason nostamisessa. Urheilulukioista tulee perusryhmä, jota laajennetaan Urheiluakatemian statusta hakevilla
pelaajilla. Tämä mahdollistaa tasokkaiden aikuispelaajien ryhmään pääsyn. Toimintaa kehitetään
Pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Oulussa ja Etelä-Pohjanmaalla. Toimintavuoden aikana selvitetään tilanne Porissa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Lajiliiton velvoite on
vastata valmennustoiminnasta.
Valmennuskeskuksissa järjestettävän aamuvalmennuksen tavoitteena on tukea huippu-urheiluun tähtääviä nuoria ja olla osana seuravalmennusta. Valmennusta tapahtuu urheiluoppilaitosten valmennusryhmissä, urheiluakatemioissa tai edellä mainittujen yhdistelmissä. Urheiluoppilaitosten mestaruusturnaus järjestetään vuoden alussa Eerikkilän urheiluopistolla. Turnaus järjestetään kutsuturnauksena, jonne kutsutaan kaikki oppilaitokset, joissa on salibandyn valmennusryhmä. Turnaukseen kelpuutetaan juniori-ikäiset pelaajat.
Fyysisten ominaisuuksien testaaminen
Toteutetaan systemaattisesti kaikkien maajoukkueiden kanssa. Perinteisen testipatterin lisäksi tarjotaan voimaominaisuuksien ja liikkuvuuden testausta. Seurajoukkueita testataan tilauksesta. Viitearvoja ja tavoitearvoja ylläpidetään netissä. Mittaamiseen kehitetään uusia muotoja, joita testataan mm.
Urheiluakatemioissa. Tavoitteena on myös yhteinen rekisteri, jonne saadaan pelaajakohtaiset testit ja
otteluseurannan arviot.

EROTUOMARITOIMINTA
Erotuomaritoiminnan kehittämistä jatketaan erotuomarivaliokunnan (ETV) johdolla. ETV:n työn
tukena toimivat sen työryhmät. Tavoitteena on kohottaa erotuomaritoiminnan laatua kaikilla tasoilla
liiton yleisen 2013 –strategian, Peli salibandyerotuomarille –visioita tulevaisuuteen ja siihen liittyvien tarkempien kehitysohjelmien mukaisesti. Keinoina ovat mm. uusien erotuomarien ja erotuomarivalmentajien (tarkkailijoiden) rekrytoinnin tehostaminen, alueellisen koulutuksen tukeminen ja sektorin kaiken koulutuksen kehittäminen. Yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa lisätään. Samoin kaudella 2001-02 aloitettua jatkuvan koulutuksen –periaatetta toiminnassa jatketaan.
Kaudella 2003-04 käyttöön otettujen yhteispohjoismaisten erotuomarikoulutusmateriaalien tilalle on
valmistumassa uudet et -koulutusmateriaalit. Materiaalit on tehty yhdessä johtavien salibandymaiden (Norja, Ruotsi, Sveitsi, Tshekki) et-sektoreiden kanssa vuosien 2010 ja 2011 aikana. Alueiden
erotuomari-, erotuomarikoulutus-, erotuomarivalmennusvastaavien ja erotuomariasettelijoiden työtä
tuetaan. Yhteistyötä alueellisten erotuomarikerhojen kanssa jatketaan. ETV kokoontuu säännöllisesti
asioiden hoidon vaatimalla tavalla. Erotuomarivaliokunnan alaisten työryhmien työtä vakiinnutetaan.
Liiga- ja liittoerotuomarikoulutus
Erotuomarivaliokunta ja pääsarjakoulutustyöryhmä kouluttavat kaikki miesten ja naisten liigojen
sekä liittotason erotuomarit. Koulutuksessa ulkopuolisten kouluttajien käyttöä lisätään. Suomen Erotuomarien Liiton (SEL) järjestämään huippuerotuomarikoulutukseen osallistuu myös salibandyn liigaerotuomareita. Kansainvälistä erotuomarivaihtoa jatketaan muiden salibandymaiden kanssa. Kauden aikana liigakoulutustilaisuuksia pidetään vähintään kolme ja liittokoulutusryhmän jäsenille kak-
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si. Koulutusta monipuolistetaan ja fyysisissä testeissä käytetään ETV:n hyväksymiä 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 jatketaan naiserotuomarien ja –toimijoiden määrän kasvattamista alueellisesti tavoitteena kattavan naiserotuomariverkoston luominen. Naisten osuutta valtakunnallisessa
naisten otteluihin panostavien erotuomareiden koulutusryhmässä edelleen lisätään ja tyttöjen Pohjola
Cup –tapahtumaa hyödynnetään koulutuksessa.
Alue-erotuomarikoulutus
ETV ja aluekoulutustyöryhmä kouluttavat jokaiselle alueelle alue-erotuomarikouluttajia. Nämä kouluttavat alueillaan alueen erotuomarivastaavan ja et -koulutusvastaavan johdolla alue-erotuomareita.
Eettisen kehityshankkeen mukaisesti koulutetaan pelinohjaajia F-juniorien otteluihin. Alueilla käytetään paikallisten salibandyerotuomarikerhojen apua ja muutenkin tehdään yhteistyötä paikallisten
kerhojen kanssa.
Eri alueiden koulutustapahtumat ovat pääsääntöisesti samansisältöisiä. Peruskoulutusmateriaalit pohjautuvat johtavien salibandymaiden yhteiseen koulutusmateriaaliin. Alueiden välistä vuorovaikutusta
tuetaan. Lisäksi liiton erotuomariasiantuntija yhdessä valiokunnan ja sen työryhmän edustajien kanssa jatkaa alue-erotuomaritoiminnan tukea mm. vierailemalla alueiden koulutustapahtumissa. Alueiden erotuomarivastaavien lisättyä koulutusta jatketaan ja heidän toimintaansa alueillaan tuetaan.
Alueiden et -koulutusvastaavien työtä tarkennetaan koulutuksella. Vuorovaikutusta alueiden seurojen, erotuomarien ja aluevastaavien välillä kehitetään. Poikien Pohjola Cup -tapahtumaa käytetään
eri alueiden nuorten lupaavimpien erotuomareiden koulutushuipentumana. Miesten II divisioonaa
tuomitsevien alue-erotuomareiden koulutusta jatketaan A4-kehitysohjelman mukaisesti sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.
Erotuomarivalmennus ja otteluvalvonta
Erotuomarivalmennuksen (=erotuomaritarkkailun) kehitysohjelman tarkoitus on kehittää ja tukea
yksittäistä erotuomaria ja erotuomariparia. Lisäksi se on oikeudenmukaisen erotuomariluokituksen
perusta. Erotuomarivalmennuksen kautta erotuomarien toiminta saadaan kohdistettua oikeille tasoille. Erotuomarivalmennusta jatketaan aiemmassa muodossa miesten liigassa. Liigassa tavoitteena on
tarkkailla otteluista 70%. Et-valmennusta suoritetaan myös muissa yksittäisissä otteluissa.
Naisten liigassa pyritään 40 %:n ja miesten 1.divisioonassa 30 %:n tarkkailumääriin. Miesten ja naisten liigoissa sekä miesten 1.divisioonassa tehdään myös joukkueiden suorittamaa erotuomariarviointia (joukkuepalaute) sekä erotuomareiden omatoimista itsearviointia. Joukkuepalautteen kerääminen
käynnistetään miesten II divisioonassa. Alueellisen et-valmennuksen resursseja lisätään jokaisella
alueella aloittavalla alueen et-valmennusvastaavalla. Tämä suorittaa yhdessä alueerotuomarivalmentajien kanssa yksittäisiä et-valmennuksia ja koordinoi alueen et-valmennuksen
kehittämistä. ETV ja pääsarjakoulutustyöryhmä kouluttavat pääsarjaerotuomarivalmentajat (otteluvalvojat). ETV ja alue-erotuomarivalmennustyöryhmä kouluttavat alueelliset et –valmentajat. Tavoitteena on lisätä et –valmentajien määrää. Otteluvalvontaa suoritetaan yksittäisissä otteluissa.
Olosuhdetarkkailu
Miesten ja naisten liigoissa sekä miesten 1.divisioonassa suoritetaan edelleen tarvittaessa olosuhdetarkkailua. Olosuhdetarkkailua tekevät ETV:n kouluttamat pääsarjaerotuomarivalmentajat (ottelu-

17

valvojat). Tavoitteena on tukea yhtenäisen salibandykulttuurin luomista eri puolelle maata kuitenkin
säilyttäen ja tukien alueiden ja joukkueiden omaleimaisuutta.
Erotuomariasettelu ja luokitukset
Erotuomariasettelua kehitetään edelleen useimpien yksittäisten ottelujen osalta keskitettyyn järjestelmään perustuvaksi. Asettelun pääsarjoissa tekee liiton et –työntekijä tai ETV:n nimeämät henkilöt.
Muissa sarjoissa asettelijoina toimivat alueiden asettelijat. Käytössä on 14-portainen erotuomariluokitusjärjestelmä. Erotuomarin luokitus perustuu suoritettuun erotuomarikoulutukseen, tehtyihin
tarkkailuihin sekä muihin erotuomaritoimintaan liittyviin tekijöihin.
Toimitsijakoulutus
Toimitsijakoulutuksen läpikäyminen on edelleen pakollinen koti-/vastuujoukkueiden toimitsijatehtävissä toimiville kilpailusääntöjen määräämällä tavalla. Koulutuksesta huolehtivat ETV:n, alueiden
erotuomarivastaavien ja et -koulutusvastaavien johdolla alueen erotuomarikouluttajat. Koulutus on
maksullinen. Koulutustilaisuuksia järjestetään kootusti alueilla. Lisäksi seuroille järjestettyjä toimitsijakoulutuksia jatketaan, ja niissä seurat hankkiessaan koulutustilat maksavat ainoastaan kouluttajakustannukset. Pääsarjoissa toimitsijakoulutuksesta huolehtii sarjajärjestäjä (sähköinen pöytäkirja).
Erotuomarisektorin yhteistyö seurojen, joukkueiden, valmentajien ja yksittäisten pelaajien kanssa on
toiminnan kehittymiselle välttämätöntä. Yhteistyön tavoitteena on lisätä keskinäistä yhteisymmärrystä lajin eri sidosryhmien välillä. Erotuomarikoulutuksessa painotetaan vuorovaikutustaitoja. Erotuomaritoiminnan julkisuuskuvan kohottaminen (et-brandi) on myös yhteinen tavoite. Kaikella toiminnalla edistetään yleisen myönteisen työskentelykulttuurin takaamista erotuomareille.
Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisiä erotuomaripareja koulutetaan ja nimetään Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) vaatimusten mukaisesti. Vuoden 2011 alussa on kansainväliset normit täyttävät neljä miesten kv. otteluihin osoitettua erotuomariparia ja kaksi naisten kv. otteluihin osoitettua erotuomariparia. Jatkossa
on tavoitteena nimetä molemmista liigaryhmistä myös kv. erotuomareita, jotka toimivat ns. varaerotuomareina varsinaisten kv. erotuomarien ollessa estyneitä kv. tehtävien hoitamiseen. Pääsarjoissa
voidaan jatkaa kansainvälistä erotuomarivaihtoa IFF:n jäsenmaiden kanssa, mikäli sarjajärjestäjä
sitoutuu vaihtoon. Kv. erotuomarivalmentajia (observer) koulutetaan IFF:n erotuomarivaliokunnan
(RC) ohjeiden mukaisesti ja käytetään kv. et-valmennustehtävissä. ETV jatkaa toimintaansa IFF:n
RC:ssa ja on aktiivisesti mukana kehittämässä kv. erotuomaritoiminnan eri osa-alueita.

VIESTINTÄ JA LAJIMARKKINOINTI
SSBL:n toiminnan laajentuessa tarve tehokkaaseen viestintään kasvaa koko ajan. Sähköisten viestintävälineiden tehokas hyödyntäminen antaa mahdollisuuden monikanavaiseen viestintään, mutta samanaikaisesti viestien läpisaaminen muuttuu koko ajan haasteellisemmaksi informaation määrän ja
tarjonnan kasvaessa yhteiskunnassa. Viestien pitää olla kohdennettuja ja niiden sisältö yhä tarkempaan mietitty. Onnistunut viestintä vaatii erilaisten tarpeiden tunnistamista, joiden myötä viestit pitää
laatia toimintaa tukeviksi.
Internetin ympärille rakennettu viestintäkokonaisuus
Liiton viestinnän pääkanava on internetsivusto www.salibandy.net. Uudistettujen sivujen kehitystyö
jatkuu, jonka vuoksi nettisivusto on rakennettu avoimen lähdekoodin ympärille. Monien muiden yhteisöjen tavoin SSBL viestii myös facebook-ympäristössä. Yhä useammin viestintä on myös verkkoon toimitettua liikkuvaa kuvaa. Liitolla on oma kanava YouTube-yhteisöpalvelussa, joka on integroitu liiton nettisivustoon. Videotarjontaa tullaan lisäämään toimialakohtaisesti tuotettuina.
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Lisenssipelaajille tarkoitettuja tiedotteita lähetetään säännöllisesti uutiskirjein. Liiton uutistarjonta on
myös mahdollista saada RSS-syötteenä. SSBL:n otettua ensimmäisenä urheilun lajiliittona testikäyttöön mobiililisenssikortin, avautui samalla yksi kanava lisää jäsentiedottamiseen, sillä kännykässä
kulkeva lisenssikortti pitää sisällään kevyen lajiportaalin. Myös tämän vaihtoehdon tarjoamia viestintämahdollisuuksia kehitetään ja jakelua todennäköisesti laajennetaan. Jokapäiväisessä jäsenneuvonnassa puhelin- ja sähköpostipalvelulla on edelleen roolinsa.
Salibandy-lehti
Painettuina tuotteina SSBL julkaisee Salibandy-lehteä ja tilastokirjaa. Virallisiin dokumentteihin
kuuluvat toimintakertomus ja -suunnitelma, kilpailutoiminnan tietopaketti SalibandyNews. JunnuNews on korvattu uutiskirjeillä.
Salibandy-lehdessä keskitytään lifestyle- ja henkilöartikkeleihin, ja ilmiöihin salibandyn ympäriltä.
Myös varusteet kiinnostavat lukijoita. Kaupallisen salibandyjulkaisun edelleen puuttuessa Salibandylehdellä tuetaan huippusalibandyn statusta. Liiga- ja maajoukkuenäkyvyys painottuu myös sisällössä.
Lehden tavoitteena ja samalla haasteena on tarjota jokaiselle jotakin salibandyn laaja harrastajakunta
huomioiden. Eritoten junioreille suunnattuja juttuja tarvitaan enemmän. Lehden levikkiä internetin
kautta lisätään ja yhteistyötä ulkopuolisen toimitussihteerin kanssa jatketaan.
Monitasoinen viestintä
Sidosryhmäviestintää ja aktiivista toimintaa erilaisissa työryhmissä (eritoten olosuhteet) ja valiokunnissa jatketaan. Yhteydenpito yhteiskunnallisiin vaikuttajiin eri foorumeilla on tärkeää niin edunvalvonnan näkökulmasta kuin positiivisen lajikuvan vahvistamisen kannalta.
SSBL:n viestinnän tulee olla läpileikkaavaa niin alueellisesti kuin toimialoittaisesti. Koko jäsenistölle suunnatun yleisviestinnän ohella tarvitaan entistä enemmän ”jalkautettua” paikallistasolla (SSBL:n
alueet) tapahtuvaa viestintää, jossa aluevastaavilla on tärkeä rooli.
Esimerkkeinä kohdennetusta viestinnästä ovat katusählyn, seurakehityshankkeen ja tyttösalibandyn
omat internetsivut.
Salibandyseurojen omaehtoista viestintää on edistettävä ja kannustettava. Seuroille tarkoitettua viestintäkoulutusta toteutetaan seurakehitysohjelman puitteissa. SSBL:n organisaation sisäistä tiedonkulkua kehitetään. Salibandyliiton viestinnän ja SSBL Salibandy Oy:n markkinoinnin yhteistyötä tehostetaan edelleen. Tiedotusvälineille tarjotaan jutunaiheita niin huippu-urheilu- kuin harrasteperspektiivistä lähtöisin. Myös yhteydenpito toimittajiin pitää olla säännöllistä.
Lajimarkkinointi
Salibandya markkinoidaan vauhdikkaana, energisenä ja innovatiivisena lajina, joka tarjoaa kaiken
ikäisille mahdollisuuden pelata ja harrastaa lajia monella eri tasolla. Salibandyn markkinointia painotetaan internetiin, ja etenkin sosiaalisiin medioihin, joissa lajin harrastajat toimivat aktiivisesti. Tämän lisäksi perinteisempiä markkinointikanavia hyödynnetään resurssien puitteissa etenkin salibandyn brändin kehittämisessä. Salibandyliiton projekteissa pidetään mukana vahva lajimarkkinoinnillinen näkökulma. Lajimarkkinoinnissa hyödynnetään MM-kisojen tuoma positiivinen julkisuus sekä
kiinnostuksen kasvu lajia kohtaan.
Huippusalibandyn markkinoinnista vastaa SSBL Salibandy Oy. Huippusalibandyn tunnettuutta ja
kiinnostavuutta lisätään aktiivisin ja suunnitelluin toimenpitein. Markkinointitoimenpiteiden tavoitteet pohjautuvat myös huippusalibandyn osalta Salibandyliiton strategiaan. Huippusalibandyn markkinoinnissa etsitään aktiivisesti uusia ja innovatiivisia markkinointiratkaisuja. SSBL Salibandy Oy
on edelläkävijöiden joukossa sosiaalisten medioiden ja uusien sovellutuksien hyödyntämisessä.
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Huippusalibandysta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuuksia seurata suoria liigaotteluita television
sekä internetin välityksellä. SSBL Salibandy Oy panostaa vahvasti liikkuvan kuvan monipuoliseen
hyödyntämiseen.
SSBL Salibandy Oy:n ja Nelonen Media yhteistyösopimuksen kautta tv-kanana Nelonen Sport Pro
näyttää 25-30 suoraa Salibandyliigan ottelua. TV-ottelut tuotetaan vahvasti lajin näköiseksi, jotta ne
tukevat lajimarkkinointia parhaalla mahdollisella tavalla. TV-otteluissa tuodaan esille salibandyn
pelaaja- ja valmentajapersoonia henkilökuvahaastatteluilla.
Salibandyliigan ja maajoukkueen pelaajista luodaan esikuvia nuorille salibandyn harrastajille. Pelaajat näkyvät Salibandyliigan markkinointimateriaaleissa ja heistä tehdään yhä tunnetumpia urheilua
seuraaville ihmisille.
Salibandyliiga ja Salibandyliitto kartoittaa vahvasti uusia kustannustehokkaita keinoja tuoda lajia
esille. Markkinointipartnereiksi haetaan yrityksiä, jotka ovat sopivat lajin imagoon ja ovat edellä
kävijöitä markkinointialalla.

HALLINTO JA TALOUS
Talous
Liiton talouden hallinta ja vakaa talous tulee olemaan toimintasuunnitelmavuoden 2011 painopistealueita. Talouden seurantajärjestelmiä kehitetään edelleen toimalavastaavien kanssa yhdessä. Säännöllistä raportointia tullaan edelleen jatkamaan ja kehittämään. Myös talouden raportointijärjestelmiin ja raporttien keruuperiaatteisiin tullaan kiinnittämään huomiota.
Käytössä olevaa sähköistä ostolaskujen kierrätysjärjestelmää (eOffice) tullaan käyttämään. Toimintasuunnitelmavuonna kartoitetaan myös mahdollisuutta ottaa käyttöön matkalaskujen sähköinen järjestelmä. Liiton taloushallintoa tehostetaan erilaisilla organisaation työnjakoratkaisuilla alkuvuonna
2011.
Maksuvalmiuden suunnittelulla varmistetaan hyvä likviditeetti läpi kalenterivuoden. Jäsenistöltä
kerättävien maksujen korottamisessa pitäydytään kohtuullisella tasolla.
Kulurakenne budjetissa 2011

Tulorahoitus budjetissa 2011

Yhteistyösopimuk
set
7%
Tomintaavustukset
19 %

Muut tuotot
0%

Ulkopuoliset
palvelut
-9 %

Osanottomaksut
38 %

Muut toimintakulut
-6 %

Luottotappiot ja
korkokulut
0%

Avustukset ja tuet
0%
Muut kulut
-1 %

Materiaalikulut
-2 %

Vuokratuotot
0%

Paino-, toimitus ja
postituspalvelut
-4 %

Poistot
0%

Pääsymaksut
0%
Korkotuotot
0%

Henkilöstökulut
yhteensä
-36 %

Ilmoitus- ja
mainostuotot
0%
Myyntituotot
0%

Jäsen- ja
lisenssimaksutuot
ot
26 %

Siirrot, luovutus
yms. tuotot
8%

Matka- ja
majoituskulut
-22 %
Vuokrat
-19 %

Liiton tulorahoitus säilyy entisenkaltaisena. Sarjojen osanottomaksut muodostavat 38 prosenttia tuloista. Seurojen jäsenmaksut ja pelaajien lisenssimaksut muodostavat tulorahoituksesta 26 prosentin
osuuden. veikkausvoittovaroista jaettavan valtion toiminta-avustuksen osuus on 19 prosenttia tulora-
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hoituksesta. Yhteistyösopimusten osuus on 7 prosenttia, samoin kuin siirto-, luovutus- ym. sakkomaksujen osuus.
Myös kulurakenne säilyy edellisvuosien kaltaisena. Henkilöstökulujen osuus on 36 prosenttia, matka- ja majoituskulujen osuus on 22 prosenttia. Vuokrien osuus on 19 prosenttia.
Talousarvion suurus on 5.288.001 euroa, ja talousarvion mukainen toiminnallinen tulos näyttää nollaa. Talousarvion muutos edellisvuoden 2010 talousarvioon on -17,44 prosenttia. Talousarvion pieneneminen johtuu vuoden 2010 MM-kisoista, joiden vaikutus vuoden 2010 budjetissa on n. 1,4 milj.
euroa. Tarkemmat taloustiedot ilmenevät liitteenä olevasta talousarviosta 2011.
Organisaatio
Vuoden 2011 aikana Salibandyliiton toimihenkilöorganisaation toimintaa, tavoitteita ja painopistealueita tarkennetaan strategiatarkennuksen suuntaisesti. Vuonna 2008 aloitettua organisaatiouudistusta jatketaan tiimityön ja prosessien toiminnan kehittämisellä. Tavoitteena on organisaation toiminnan
jatkuva kehittyminen sekä toimivuuden, tehokkuuden ja laadun parantaminen. Strategia ohjaa tavoitteiden asettamista.
Salibandy-yhteisön (KUVA 1) eri organisaatioiden ja toimialojen yhteistyötä syvennetään toimintavuoden aikana. Tavoitteena on saada eri asiantuntijoiden osaaminen laajemmin koko salibandyyhteisön hyödyksi. Toimintavuoden aikana tullaan tekemään rekrytointeja sijaisuuden ja työpaikanvaihdoksen synnyttämien tarpeiden vuoksi. Rekrytoinneissa huomioidaan strategiatarkistuksen asettamat mahdolliset uudet odotukset toimihenkilöorganisaation menestymiselle.

Suomen Salibandyliiton prosessiorganisaatio.
Järjestötoiminta ja prosessiohjaus

Sähköinen jäsenhallinta ja tietojärjestelmien kehittäminen
Tietojärjestelmien käyttämisessä ja palveluiden ostamisessa on tapahtunut paljon muutoksia viimeisten kahden vuoden aikana. Toimintavuotena 2011 tarkastetaan tietojärjestelmien toimivuutta ja Sali-
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bandyliiton järjestelmätarvetta. Verkkopalvelu-uudistus saatetaan toimintavuoden aikana päätökseen
kotisivujen osalta.

Päätöksentekojärjestelmä
Jäsenseurojen edustajista koostuva liittokokous kokoontuu parillisen vuoden marraskuussa. Liittokokousten välillä liiton korkeinta päätösvaltaa käyttää valtuusto.
Valtuusto koostuu salibandyalueiden seurojen edustajista. Kullakin seitsemällä alueella on kolme
varsinaista valtuustoedustajaa. Kullakin edustajalla on henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston varsinainen kokous kutsutaan koolle huhtikuussa. Valtuuston varsinaisessa kokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja hyväksytään tilinpäätös sekä myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan johdolla noin kerran
kuukaudessa. Lisäksi pidetään
sähköposti- ja puhelinkokouksia.
Liittohallitus toteuttaa sille
SSBL:n toimintasäännöissä määriteltyä tehtävää johtaa, valvoa ja
ohjata salibandytoimintaa Suomessa. Liittohallituksen päätöksistä ja toiminnan linjauksista
tiedotetaan kunkin kokouksen
jälkeen Internet-sivuilla.
Liittohallitus päättää, mitä valiokuntia työnsä toteuttamiseksi
tarvitaan. Valiokuntarakenne
noudattelee strategisia tavoitteita
ja toimihenkilöorganisaation
muodostusta. Valtuuston ja valiokuntien perehdytysoppaat ovat käytössä tehtävien aloittamisen helpottamiseksi.
Ansiomerkkijärjestelmä
Liiton ansiomerkkejä ovat hopeiset ja kultaiset ansiomerkit sekä seuratoiminnan kultainen ansiomerkki. Muita huomionosoituksia ovat liiton viiri ja liiton kultainen viiri.
Liiton ansiomerkkejä myönnetään liiton elimissä tai seurojen toiminnassa pitkään toimineille henkilöille hakemuksesta. Seuroja kannustetaan hakemaan seuratoiminnan kultaista ansiomerkkiä 15 salibandyn toimintavuoden täyttyessä.

OLOSUHDETYÖ
SSBL:n olosuhdetyö käsittää kolme osa-aluetta: liikuntapaikkarakentaminen ja -varustelu, liikuntapaikkavuorojen jakoperusteet ja taksat, sekä tapahtuma- ja kenttäturvallisuus.
Toimintavuonna pääpaino on olosuhteiden alueellisessa kehittämisessä. Vuoropuhelulla seurojen ja
kuntien, ja niiden päättäjien kanssa haetaan ratkaisuja salibandyn olosuhdeongelmien lieventämiseksi. Uusia hallihankkeita, korjausrakentamista ja hallien varustelua edistetään aktiivisella osallistumisella salibandy- ja monitoimihallien rakennus- ja varustesuunnitteluun.
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Toimintavuonna osallistutaan aktiivisesti sekä valtakunnalliseen että alueelliseen järjestöyhteistyöhön, liikuntarakentamisen messuihin ja erilaisiin seminaareihin. Liitto pyrkii auttamaan aktiivisesti seuroja alueellisesti olosuhdeasioiden parantamiseksi.

EETTINEN TYÖ
Päihteet ja tupakka ja muut vastaavat aineet
SSBL:n kilpailusääntöjen mukaan ottelutapahtumissa päihteiden, nuuskan ja tupakan käyttö sekä
päihtyneenä esiintyminen osallistuvien joukkueiden jäseniltä on kielletty. Liiton sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa painotetaan päihteiden tai niiden käytön kuulumattomuutta urheiluun tai urheiluun liittyviin tilaisuuksiin.
Antidopingtoiminta
Salibandyliiton antidopingtyö jatkuu aktiivisena. Antidopingtoiminnassa tehdään vuoden aikana kolutusta säännöllisesti. Liiton valmentaja- ja ohjaajakoulutuksissa on osana antidopingtyö. Yhteistyötä IFF kanssa on testauspoolitoiminnassa, jossa testauspooli 1:een kuuluu kolme mies- ja naispelaajaa. Heidän osaltaan on voimassa olinpaikkatietojen ilmoittamisen suhteen tarkempi seuranta ja ilmoitusvelvollisuus.
Salibandyliitto tilaa vuoden aikana Suomen ADT:ltä kilpailuissa ja kilpailuiden ulkopuolella otettavia dopingtestejä. Näkyvä osa lajiliiton antidopingtyötä on miesten salibandymaajoukkueen kuuluminen Suomen Antidopingtoimikunnan alaiseen Puhtaasti Paras – ohjelman tähdistöön, jossa tähdistö edistää puhtaan urheilun arvoja ja viestiä. Puhtaasti Paras – informaatiotilaisuuksia pidetään Suomen ADT:n toimesta liiton tapahtumissa kaksi kertaa vuoden aikana.
Vedonlyönti ja reilu peli
SSBL:n kilpailusäännöissä, maajoukkuesopimuksissa, sekä pääsarjojen pelaaja- ja toimihenkilösopimuksissa kielletään ottelutapahtumiin osallistuvilta henkilöiltä vedonlyönti oman joukkueen otteluista. Liiton toiminta- ja kilpailusääntöjen mukaan kilpailutoiminnassa noudatetaan SLU:n hyväksymiä reilun pelin yleisiä periaatteita ja eettisiä arvoja.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Suomen Salibandyliitto ry on kansainvälisen salibandyliiton (International Floorball Federation, IFF)
perustajajäsen. IFF:lla on vuoden 2010 lopulla 52 jäsenmaata. IFF.n toimisto sijaitsee Helsingissä,
SSBL:n ja Salibandyliigan toimistojen yhteydessä. IFF:n pääsihteerinä työskentelee John Liljelund,
tiedottajana Merita Bruun, kilpailuassistenttina Kaarina Salomaa ja toimistokoordinaattorina Veli
Halonen.
IFF:n puheenjohtaja ja hallitus valitaan joulukuussa 2010 Helsingin yleiskokouksessa. Urheilijakomitea valitaan urheilijoiden toimesta Helsingin MM-kisojen aikana. IFF:n hallitukseen, työryhmiin ja
valiokuntiin esitetään Suomen Salibandyliiton edustajia aktiivisesti. Naisten osuutta pyritään lisäämään myös kansainvälisessä työssä.
IFF:n toiminnan painopiste vuonna 2011 on edelleen jäsenmaiden toiminnan kehittäminen ja laajentaminen kolmiosaisen kehitysseminaarin avulla. Seminaari koostuu kolmesta osasta: valmennus-,
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erotuomari- ja järjestökoulutuksesta. Kehitysseminaarien uutena tavoitteena on valmistaa maat vuoden 2012 jälkeen käyttöön otettavaan MM-kisojen osallistujalisenssin vaatimuksiin.
Kansainväliset tapahtumat vuonna 2011
Poikien (U19) MM-kisat pelataan toukokuussa Saksassa. Muita kansainvälisiä viikonloppuja on neljä: helmikuussa pelataan miesten, naisten, poikien (U19) ja tyttöjen (U19) Ruotsi-ottelut Ruotsissa,
huhtikuussa Sveitsissä pelataan naisten Euro Floorball Tour –turnaus ja samaan aikaan miesten
Ruotsissa. Syyskuun viikonlopun ohjelma ei ole suunnitelmaa kirjoitettaessa vahvistunut.
Naisten ja tyttöjen Euro Floorball Tour –turnaus pelataan marraskuussa Suomessa ja vuosi huipentuu
naisten MM-kisoihin Sveitsissä joulukuussa.

Liite:
Talousarvio 2011
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