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1§ Tarkoitus 
Näiden määräysten tarkoituksena on mahdollistaa pelaajakehitystä tukeva D – E -junioreiden 

peluuttaminen kahden eri seuran yhteisjoukkueessa. Yhteisjoukkue mahdollistaa kahden eri 
seuran tietyn ikäluokan osallistumisen sarjaan ja/tai mahdollistaa pelaajien pelaamisen sopivalla 
sarjatasolla.  
 
2§ Määritelmät ja yleiset määräykset 
Yhteistoimintaseura  

• Yhteisjoukkueen muodostavat pelaajat kahdesta eri seurasta, joita kutsutaan 
yhteistoimintaseuraksi. Yhteisjoukkue toimii toisen yhteisjoukkuetta koskevan 
Yhteisjoukkuesopimuksen solmineen seuran alaisuudessa. Tästä seurasta käytetään näissä 
määräyksissä termiä Vastuuseura. Tällä seuralla on vastuu joukkueen toiminnasta. 
Yhteisjoukkueessa ei saa pelata kaksoisedustuspelaajia.  

Yhteisjoukkue 
• Salibandyliiton D – E -junioreiden sarjatoimintaan osallistuva joukkue, joka koostuu 

pelaajista, joiden edustusoikeus on toisessa ko. joukkuetta koskevan 
Yhteisjoukkuesopimuksen allekirjoittaneista yhteistoimintaseuroista. 

• Yhteisjoukkueen toiminta käsittää yhden sarjakauden, eikä sitä voida perustaa vain 
erilliseen yksittäiseen kilpailuun. 

• Yhteisjoukkueen tulee kaikessa kilpailutoiminnassa esiintyä nimellä, jossa on 
Yhteistoimintaseuran nimet tai sen lyhenteet ja se on kilpailun järjestäjän hyväksymä nimi 
muodossa A/B, missä vastuuseuran nimi mainitaan ensin. Mahdollisella saman ikäluokan 
toisella joukkueella on sama nimi ja sen perässä on oltava roomalainen järjestysnumero. 
Lisänimet yhteisjoukkueiden nimissä eivät ole sallittuja. 

• Samaa ikäluokkaa koskevissa yhteisjoukkueissa tulee sopimuskumppaneiden olla aina 
samoista kahdesta yhteistoimintaseurasta. 

 
Yhteisjoukkuesopimus 

• Kahden yhteistoimintaseuran solmima kirjallinen sopimus yhteisjoukkueen 
muodostamisesta, ylläpidosta ja hallinnosta. 

• Sopimuksen voi tehdä vain yhdeksi sarjakaudeksi. 
• Sopimuksen tehneiden yhteistoimintaseurojen kotipaikkojen ja toiminta-alueiden tulee olla 

keskenään sellaiset, että kaikkien sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien osallistuminen 
säännölliseen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan on mahdollista. Jokaisesta 
muodostettavasta Yhteisjoukkueesta on solmittava erillinen sopimus.  

• Mikäli yhteistoimintaseuroilla on yhteisjoukkue tietyssä ikäluokassa, ei siihen ikäluokkaan 
voi lisäksi ilmoittaa jommankumman yhteistoimintaseuran omaa joukkuetta.  

• Samassa ikäluokassa pelaavia yhteisjoukkueita koskevia sopimuksia voi seuralla olla 
korkeintaan kaksi. Poikkeuksena Etelä-Suomessa korkeintaan kolme yhteisjoukkuetta 
samassa ikäluokassa. Joukkueiden pelatessa samassa ikäluokassa, tulee joukkueet Etelä-
Suomen, Länsirannikon ja Sisä-Suomen alueella ilmoittaa eri tasoille. 

• Yhteisjoukkuetoiminnan käynnistyessä laadittu yhteisjoukkuesopimus kirjaamismaksun 
kuitteineen on toimitettava sähköisellä lomakkeella Salibandyliitolle 19.8.2020 mennessä. 
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Sopimus astuu voimaan, kun siitä perittävä kirjaamismaksu on suoritettu ja aluevastaava 
on hyväksynyt yhteisjoukkuesopimuksen. 

 
II LUKU  
 
PELAAJAN PELUUTTAMINEN 
 
3§ Pelioikeus, sen muutokset ja rajoitukset 

• Yhteisjoukkueen pelaajat tulee nimetä joukkueeseen liiton lomakkeella viimeistään 10 vrk 
ennen pelaajan pelaamista yhteisjoukkueessa. Mikäli pelaaja siirtyy seuran sisäisellä tai 
normaalilla pelaajasiirrolla yhteisjoukkueeseen, tulee pelaajasiirto suorittaa ensin 
hyväksytysti (kolmen päivän siirtokarenssi), minkä jälkeen hänet voidaan nimetä 
yhteisjoukkueeseen. Näin ollen siirtynyt pelaaja voi nimeämisen jälkeen pelata aikaisintaan 
10 vrk kuluttua yhteisjoukkueessa.  

• Yhteistoimintaseuraan rekisteröity pelaaja voi pelata yhteisjoukkueiden lisäksi 
emoseuransa muissa ikäluokissa kilpailu- ja PeliMaailman sääntöjen puitteissa seuraavin 
alueellisin rajoituksin.  

 
1. Mikäli yhteistoimintaseuroilla on samassa ikäluokassa kaksi tai useampi yhteisjoukkue, 

joista toinen joukkue on kilpasarjassa, tulee kilpasarjan joukkueeseen lukita kahdeksan 
pelaajaa ja Etelä-Suomessa 10 pelaajaa, jotta lukitsemattomat pelaajat voivat pelata 
toisessa saman ikäluokan haastajasarjan yhteisjoukkueessa. Pelaajia tulee lukita 
molemmista seuroista. Etelä-Suomessa kilpasarjassa pelannut pelaaja ja vuotta 
nuorempien kilpasarjaan lukittu pelaaja ei saa pelata alimmassa haastajasarjassa. Lukitut 
pelaajat voivat pelata normaalisti emoseuran vanhemman ikäluokan joukkueissa. Mikäli 
joukkue ei lukitse pelaajia kilpasarjaan, eivät kilpasarjan joukkueen pelaajat voi pelata 
saman ikäluokan haastajasarjan joukkueessa. 

 
 
III LUKU 
 
4§ Muita määräyksiä 

1. Kirjaamismaksu on 150 €. Salibandyliitto on velvollinen julkaisemaan järjestämiinsä kilpailuihin 

vuosittain osallistuvat Yhteisjoukkueet ja niiden sopimusten piiriin kuuluvat seurat 
 

 
 

 


