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Salibandyliiton yhteystiedot

Salibandyliiton 
toimisto

Alakiventie 2, 00920 HELSINKI
www�salibandy�net
info-ssbl@salibandy�net
etunimi�sukunimi@salibandy�net

Puhelin (09) 4542 140 (vaihde)
Telefax (09) 4542 1420
Puhelinpalvelu  
ma 10�30-16  
ti-pe 9�30-16

Aluetoimistot
Etelä-Suomi Alakiventie 2, 00920 HELSINKI

- aluevastaava Terho Laaksonen
- sarjasihteeri Jan Kondo
- vs�sarjasihteeri Juha Ollikainen,  
4�4�-4�9�2011

 
gsm 0400- 529 011
puh� (09) 4542 1419  gsm 0400- 529 009
fax (09) 4542 1420

Länsirannikko Yliopistonkatu 31, 20100 TURKU
- aluevastaava Tiina Koivisto

gsm 0400- 529 014
fax (02) 5151 919

Sisä-Suomi Sarvijaakonkatu 32, 33540 TAMPERE
- aluevastaava Juhani Leppänen

gsm 0400- 529 013
fax 0207 482 661

Kaakkois-Suomi Oksasenkatu 8 C 21, 53100 LAPPEEN-
RANTA
- aluevastaava Anssi Jukka

gsm 0400- 529 028
fax (05) 5411 822

Savo-Karjala Kalevankatu 8, 80100 JOENSUU
- aluevastaava Jani Holopainen

gsm 0400- 529 010
fax (013) 2675 098

Pohjanmaa Kirkkokatu 15, 60100 SEINÄJOKI
- aluevastaava Mikko Helanen

gsm 0400- 529 027
fax (06) 4140 660

Pohjois-Suomi Sammonkatu 6, 90570 OULU
- aluevastaava Marie Rautio-Sipilä

gsm 0400- 529 012
fax (08) 371 741

 

Toimistojen aukioloajat:

Salibandyliiton Helsingin toimisto palvelee ma-pe 9-17� 
Aluetoimistot pääsääntöisesti ma-pe 9-16�

Lisenssi- ja pelaajasiirtoasiat:

Salibandyliiton jäsensihteeri Johanna Vasankari:
puh� 0207 482 663 gsm 0400- 529 017 fax 0207 482 661
Käyntiosoite: kts� Sisä-Suomen aluetoimisto�

Palvelua myös sähköpostitse:

Salibandyliiton henkilökunta palvelee mielellään myös sähköpostitse� 
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi�sukunimi@salibandy�net

�



�

Kilpailusäännöt Uudet kilpailusäännöt tulevat voimaan 1.5.2011 alkaen. Uudet kilpai-
lusäännöt löytyvät liiton internet sivuilta www.salibandy.net (kilpai-
lutoiminta/säännöt ja ohjeet). Tutustukaa kilpailusääntöihin huolella!

Sarjatoimintaan 
ilmoittautuminen

Uutena toimintona tänä vuonna otetaan käyttöön sähköinen sarjaan ilmoit-
tautuminen, josta lisätietoa sivulla 10�  
Kannattaa seurata  myös salibandy�net sivustoa�

Myöhästyneet sarjaan 
ilmoittautumiset  

Ilmoitetun takarajan jälkeen seuralle määrätään kilpailusääntöjen §30 mu-
kainen osallistumismaksun korotus� Kaudella 2011–12 osallistumismaksun 
korotus on 50 euroa / aikuisjoukkue ja 25 euroa / juniorijoukkue� Korotus 
laskutetaan joukkueelta jälkikäteen�

Uusille seuroille ei ole korotettua osallistumismaksua�

Rästit Mikäli seuralla tai sen joukkueella on aiempia rästimaksuja = mitä tahansa 
SSBL:n lähettämiä maksamattomia laskuja, ei seuran minkään joukku-
een ilmoittautumista oteta huomioon� Rästimaksut on maksettava ennen 
ilmoittautumista, mikäli joukkue aikoo säilyttää sarjapaikkansa� Maksuasi-
oissa yhteys liittoon puh� 0400-529037�

Joukkueen nimi ja 
lyhenne

Samassa sarjassa pelaavat seuran joukkueet erotetaan toisistaan rooma-
laisin numeroin, esim� Testi Team I ja Testi Team II� Joukkueen poikkea-
van nimen käytöstä tulee maksaa Kilpailusääntöjen mukainen 85 euron 
kirjaamismaksu (sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä)� Poikkeavalla nimel-
lä tarkoitetaan seuranimestä eroavaa joukkuenimeä� Esim� jos seuran 
rekisteröity nimi on Testi Team ja sen joukkue haluaa käyttää sarjatoimin-
nassa nimeä Pelihirmut, on kyseessä poikkeava nimi�

Sarjaan ilmoittautuneen joukkueen nimilyhenteessä voi olla korkeintaan 10 
kirjainta; Lyhenteen on selkeästi muodostuttava joukkueen koko nimestä� 
Mikäli seuralla on useampia juniorijoukkueita samassa ikäluokassa, voi-
daan roomalaisen numeron käyttö korvata lisänimellä seuran nimilyhen-
teen kanssa (Esim� AC HaKi Vintiöt)� Tällöin ei peritä poikkeavan nimen 
käyttömaksua�

Tarkemmat määräykset on kerrottu Kilpailusäännöissä, §28� Poikkeavan 
nimen käyttömaksu valitaan sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä�

Vapautuvat sarjapaikat Mahdollisesti vapautuvat sarjapaikat täytetään liiton Sarjavaliokunnan toi-
mesta ja ylimpien tasojen sarjapaikat Liittohallituksen toimesta� Liitto tarjo-
aa vapautuvia sarjapaikkoja joukkueille edellisen kauden menestyksen ja 
alueellisten kriteereitten perusteella� Ylempää sarjapaikkaa ei voi hakea!

Sarjapaikan  
siirtohakemukset

Alemmilla sarjatasoilla (miesten III-VI ja naisten II-IV div�) sekä juniorisar-
joissa (pois lukien nuorten SM-sarja pojat/tytöt) seura voi anoa perustel-
lusta syystä sarjapaikkansa siirtoa toiselle seuralle ajalla 2�-20�5�2011� 
Tarkat siirtomääräykset ja kirjaamismaksun suuruus määritellään Kilpailu-
säännöissä §29� 

Siirtohakemus tehdään käyttämällä sarjapaikansiirtolomaketta, jonka voi 
ladata salibandy�netin materiaalisalkusta� Ennen hakemuksen palauttamis-
ta sarjapaikan luovuttavan joukkueen on ilmoittauduttava omalle sarjapai-
kalleen! Sarjapaikan siirtoa voidaan hakea vain perustellusta syystä, josta 
on tehtävä kirjallinen selvitys�

Yleistä

Valmistautuminen
kauteen 2011-2012 alkaa!

Salibandykausi 2011–12 on ovella� Onkin aika ilmoittaa seuran joukkueet sarjoihin ja käydä läpi 
muut sarjatoiminta-asiat� Tämä Salibandy News julkaisu sisältää vankan tieto- ja lomakepaketin 
uuteen kauteen� Säilytä Salibandy News koko pelikauden ajan! 
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Sarjajärjestelmät Kauden 2011–12 aikuisten, junioreiden ja Suomen Cupin sarjajärjestelmät 
valmistuvat myöhemmin keväällä� Löydät ne liiton internet sivuilta osoit-
teesta www�salibandy�net (kilpailutoiminta/sarjat ja tilastot)�

Lohkojaot Sarjojen lohkojaot tehdään ilmoittautumisten jälkeen loppukesästä! Loh-
kojakoja ei tule tiedustella puhelimitse vaan niistä ilmoitetaan joukkueiden 
yhteyshenkilöille mahdollisimman pian� Lohkojaot löytyvät valmistuttuaan 
myös SSBL:n internet sivuilta�

Turnaushakemukset Seuran tulee ilmoittaa kiinnostuksensa oman kotiturnauksen järjestämi-
sestä palauttamalla turnaushakemuslomakkeen� Huomaa, että turna-
ushakemukset on palautettava jo sarjaan ilmoittautumisten yhteydessä  
Myöhemmin tulleet hakemuksetkin huomioidaan, mikäli turnauksia on 
vielä jakamatta� Aikuisten sarjoja ja juniorisarjoja varten on eri lomakkeet! 
Hakemuksiin laitetaan mahdolliset turnauspäivämäärät ja ajat� Hakemuk-
seen merkittävän yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa myös kesällä! 
Turnaushakemuslomakkeita on saatavilla salibandy�netin materiaalisalkus-
ta� Lomakkeet ovat myös tämän Newsin liitteenä�

Sarjojen alkaminen Sarjat alkavat kaudella 2011-12 pääosin syyskuun lopulla ja lokakuun aika-
na, Suomen Cup jo hieman aiemmin�

Seniorisarjat  
(M35, M40, M45, M50, 
M55, M60, N30, N35 ja 
N40)

Seniorisarjat alkavat marras- joulukuussa� Uutena sarjana käynnistyy 
M60, mikäli riittävä määrä joukkueita ilmoittautuu� Kilpailukutsu ja ilmoit-
tautumislomakkeet toimitetaan myöhemmin kesällä liiton internet sivuille�

Pelaajasiirrot Kaikista siirtyvistä pelaajista joilla on ollut pelaajalisenssi kaudella 2010–
11 on tehtävä pelaajasiirto� Siirrot täytetään viime kauden tapaan liiton 
internet palvelussa www�salibandy�net (etusivu/asioi verkossa/pelaajasiir-
rot)� Pelaajasiirtojen etusivulta löytyy myös vankka tietopaketti siirtojen 
tekemiseen�

Pelaajasiirtoja voi hakea ajalla 1�6�2011 - 13�1�2012� Vapaa siirtoaika 
(=ilman vanhan seuran suostumusta) on 1�–30�6�2011� Kirjaamismaksut ja 
tarkat siirtomääräykset määritellään kilpailusääntöjen luvussa 8�

Henkilökohtainen  
pelaajalisenssi 

Jokaisella SSBL:n sarjassa pelaavalla tulee olla kilpailusääntöjen mu-
kaan voimassa oleva henkilökohtainen pelaajalisenssi� Kauden 2011–12 
pelaajalisenssien hinnat vahvistuvat kesä-heinäkuussa jolloin niistä 
tiedotetaan liiton internet sivuilla� Kauden 2011–12 lisenssikausi on 
1�8�2011–31�7�2012� Lisenssit lunastetaan liiton internet sivujen kautta: 
www�salibandy�net (seuraa lisenssimaksu painikkeita)� 

Liiton sähköiset  
järjestelmät

Kaudella 2011-12 SSBL uudistaa sähköisiä järjestelmiään� Uudistukset 
liittyvät sähköisen asioinnin parantamiseen� Muutostöiden vuoksi kaikki 
Sporttirekisterin seurakäyttäjätunnukset joudutaan luomaan ja toimit-
tamaan uudelleen! Suurimmat muutokset koskevat sarja- ja tapahtuma 
ilmoittautumisia� Muutoksia voi tulla kauden kuluessa muihinkin sähköisiin 
järjestelmiin� Lue tiedote sivulta 10�

SSBL toivottaa  
pelionnea

kaudelle 2011-12 !!
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1.8.2011 – 31.7.2012

Kaudella 2011-12 pelaaja voi halutessaan lunastaa internet 
järjestelmästä joko vakuutuksellisen tai vakuutuksettoman 
lisenssin� Urheiluvakuutus on tästä huolimatta pakollinen 
pääsarjapelaajilla (miesten ja naisten Salibandyliiga sekä 
M1div) ja kaikilla juniori-ikäisillä pelaajilla (pojat: synt� 1991 
tai sen jälkeen, tytöt: synt� 1992 tai sen jälkeen)� Salibandy-
liitto suosittelee kaikille pelaajille OP Pohjolan Sporttiturvaa�

Toimintaohjeet vakuutuksettoman lisenssin lunasta-
miseksi:
Vakuutukseton lisenssi lunastetaan internet järjestelmästä 
samaan tapaan kuin vakuutuksellinenkin� Ainoana erona 
on se, että lisenssin lunastavat joutuvat vakuuttamaan, että 
heillä on salibandyn kilpaurheilun kattava oma vakuutus 
(koskee ainoastaan pääsarja- sekä juniori-ikäisiä pelaajia)�

Pääsarjatasojen pelaajat (miesten ja naisten Salibandylii-
ga sekä M1div) joutuvat toimittamaan vakuutuksettoman 
lisenssin lunastamisen jälkeen liittoon vakuutustodistuksen 
omasta salibandyn kilpaurheilun kattavasta vakuutukses-
taan� Pelkkä vakuutusyhtiön kirjoittama todistus riittää (ei 
erillistä liiton kaavaketta)� Todistus tulee toimittaa viimeis-
tään 14 vrk ennen ensimmäistä sarjapeliä�

Pääsarjapelaajien vakuutustodistus toimitetaan osoitteella:
SSBL / “vakuutustodistus”
Sarvijaakonkatu 32
33540 Tampere
Faksilla numeroon 0207-482661  tai sähköpostitse�

Juniori-ikäisten pelaajien oman vakuutuksen tiedot tulee 
antaa lisenssijärjestelmään vakuutuksetonta lisenssiä 
lunastettaessa� Mikäli tietoja ei ole annettu, pelaaja on 
edustuskelvoton� Erillistä vakuutustodistusta ei tarvitse 
lähettää liittoon�

Juniori-ikäinen pelaaja on liiton kilpailusääntöjen mukaan 
pojissa v� 1991 tai sen jälkeen syntynyt henkilö ja tytöissä 
v� 1992 tai sen jälkeen syntynyt henkilö�

Muut sarjatasoilla M2-6div / N1-4div sekä harrastesar-
joissa pelaavat henkilöt voivat lunastaa vakuutuksettomia 
lisenssejä vapaasti� Huomatkaa: Tietoteknisistä syistä 
vakuutuksettoman lisenssin lunastaminen onnistuu internet 
järjestelmästä aikuisikäisillä vain rastittamalla vakuutuksen 
olemassaolo ja kirjoittamalla vakuutustietoihin esim� “oma 
vakuutus”� Erillistä vakuutustodistusta ei tarvitse lähettää 
liittoon, eikä vakuutus ole tässä kohderyhmässä pakolli-
nen, vaikka sitä suositellaankin�

Liiton kilpailusääntöjen mukaan miehissä v� 1990 tai 
aiemmin syntynyt henkilö ja naisissa v� 1991 tai aiemmin 
syntynyt henkilö ei ole enää juniori-ikäinen�

Vakuutuksettoman T-lisenssin lunastamisessa on huomioi-
tava, että juniori-ikäisen henkilön tulee antaa oman vakuu-
tusyhtiönsä tarkat tiedot järjestelmään� Vakuutuksettomalla 
T-lisenssillä saa tuomita myös pääsarjatason peleissä�

Lisenssit 2011-12

Kaksi eri tapaa lunastaa lisenssi:
INTERNET: 
Lisenssit lunastetaan yksittäin osoitteesta www�salibandy�net -> tiedot kirjautuvat re-
aaliaikaisesti rekisterijärjestelmään, joka antaa pelaajakohtaiset maksutiedot� Lisens-
sin voi maksaa heti verkkomaksuna tai tulostaa paperisen laskulomakkeen� Maksu 
kirjautuu liiton lisenssirekisteriin 1-3 päivän viiveellä, riippuen maksajan käyttämästä 
pankista�  

NIPPULISENSSI: 
Liiton jäsenseurojen yhdyshenkilöille myönnetään erillisestä hakemuksesta seurakäyt-
täjätunnuksia, jolla seuran yhdyshenkilö pääsee internetin Sporttirekisterissä lunas-
tamaan ja maksamaan nipussa useamman pelaajan lisenssimaksut sekä selailemaan 
oman seuransa lisenssitietoja� Näin seuran on helppoa kontrolloida, että joukkueessa 
pelaavien pelaajien lisenssit ovat kunnossa� Kilpailusääntöjen mukaan seura vastaa 
otteluissa peluuttamiensa pelaajien edustusoikeudesta! 

Tärkeä tietää seurakäyttäjätunnuksesta: SSBL on ottanut käyttöön sähköisen 
ilmoittautumisjärjestelmän� Tämän vuoksi KAIKKI seurakäyttäjätunnukset on jouduttu 
luomaan uudelleen� Toimitamme uudet tunnukset jäsenseurojen yhteyshenkilöille huhti-
toukokuun vaihteessa�

 
Esitäytettyjä lomakkeita tai paperisia nippulisenssejä ei enää ole� Liitto voi kuitenkin seuran kirjallisesta tilauksesta 
koostaa nippulisenssin esim� jäsenseuran pelaajalistan pohjalta� Tämä on maksullinen palvelu (0,85e/pelaaja)� Tiedustelut 
liiton jäsensihteeriltä gsm 0400-529 017�

Lisenssikortit toimitetaan vain kilpalisenssiluokissa� Toimitus tapahtuu erissä, alkukaudesta useammin ja loppukaudesta n� 
kerran kuukaudessa� Aikuisikäisille pelaajille lisenssikortti toimitetaan ensisijaisesti mobiiliversiona�

Vakuutus pakollinen pääsarjoissa ja juniori-ikäisillä pelaajilla.
- vain pääsarjapelaajien tulee toimittaa vakuutustodistus liittoon!
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Lisenssimaksujen muistilista:
Pelaajien lisenssit lunastetaan internetistä yksittäin tai nipussa: Tiedot kirjautuvat heti rekisteriin� Maksu kirjautuu 1-3 
päivän viiveellä riippuen maksajan pankista�
Pelaajalle voidaan lunastaa vakuutuksellinen tai vakuutukseton lisenssi� Urheiluvakuutus on pakollinen vain juniori-ikäi-
sillä ja kaikilla pääsarjatason pelaajilla (miesten ja naisten salibandyliigat + M1div)
Mikäli aiot hankkia vakuutuksettoman lisenssin, tutustu ensin lunastusohjeisiin� 
Vakuutuksellista lisenssiä lunastettaessa tulee muistaa, että vakuutusyhtiö OP Pohjola tarvitsee myös henkilötunnuksen 
loppuosan: Ilman sitä lisenssiä ei saa lunastettua�
Lisenssit maksetaan vain virallisilla internet järjestelmästä tulostetuilla lomakkeilla, joissa on oma yksilöllinen viitenume-
ro, jonka avulla maksut kohdistuvat oikealle henkilölle�
Samaa viitettä saa käyttää vain kerran� Ilman viitettä ei missään nimessä saa maksaa!
Lisenssien maksutili: Nordea 157230 – 342998�
Ota aina lisenssimaksusta kuitti talteen ja säilytä se huolellisesti koko kauden ajan�
Muista myös mahdolliset pelaajasiirrot ja tutustu voimassa oleviin kilpailusääntöihin

LISENSSIÄ EI SAA MAKSAA TAVALLISENA TILILLE PANONA!  
OHJEISTAKAA SEURANNE PELAAJIA LISENSSIN OIKEAAN HANKINTATAPAAN => INTERNET PALVELU, 

JOSSA JÄRJESTELMÄ ANTAA TARKAT MAKSUTIEDOT (VIITENUMERO, OIKEA TILINUMERO, JNE�)

Lisää lisenssiohjeita saat osoitteesta www�salibandy�net� Lisätietoja myös liiton puhelinpalvelusta tai jäsensihteeriltä�  

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Seurakäyttäjätunnus -
Salibandyliitto uudisti palvelun,  
lue tarkemmat ohjeet sivulta 10�

�

Edustusoikeuksien valvonta-
tunnus
- Seuran edustaja voi tarkistaa edustusoikeuk-
sia�

Salibandyliiton jäsenseura voi anoa käyttäjätunnusta Inter-
net palveluun, jossa seuran edustaja pääsee selaamaan 
kaikkien liiton jäsenseurojen lisenssipelaajien luetteloja� 
Listauksessa näkyy nykyisen ja edellisen kausien tilanteet� 
Lisenssirekistereistä voidaan tarkistaa tietyn pelaajan 
edustusoikeus eli missä seurassa pelaajalla on lisenssi täl-
lä hetkellä ja missä se oli viime kausilla� Edustusoikeuksien 
valvontatunnus on täysin erillinen seurakäyttäjätunnukses-
ta� Näitä kahta tunnusta ei siis tule sekoittaa toisiinsa�

Tilauslomakkeet ja ohjeet liiton Internet sivuilta: 

Huom! Edustusoikeus- ja seurakäyttäjätunnuksia myönnetään vain 
yksi per liiton jäsenseura.

Vakuutus pakollinen pääsarjoissa ja juniori-ikäisillä pelaajilla.
- vain pääsarjapelaajien tulee toimittaa vakuutustodistus liittoon!
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A I K U I S T E N  SARJAT

Sarja ilm. eräpäi-
vä

osall.maksu
eräpvm I 
osa

osall.mak-
su eräpvm 
II osa

Naisten I divisioona   6�5�11 20�5�11 27�1�12

Miesten II divisioona   6�5�11 20�5�11 27�1�12

Miesten III - IV divisioonat 13�5�11 10�6�11 27�1�12

Naisten II - III divisioonat 13�5�11 10�6�11 27�1�12

Miesten V divisioona 20�5�11 17�6�11 27�1�12

Naisten IV divisioona 10�6�11   5�8�11 27�1�12

Miesten VI divisioona 10�6�11   5�8�11 27�1�12

Suomen Cup * 10�6�11 10�6�11

OSALLISTUMISMAKSUT 2011-2012

Osallistumismaksu laskutetaan joukkueilta liiton sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä kahdessa erässä�  

Sarja Osall.mak-
su I osa

Osall.mak-
su II osa

Naisten I divisioona 255 € 255 €

Miesten II divisioona 360 € 360 €

Miesten III - VI divisioonat 420 € 420 €

Naisten II - IV divisioonat 420 € 420 €

Suomen Cup naiset; I – IV divisioonat                200 €

Suomen Cup miehet; II-VI divisioonat                 300 €

Suomen Cup miehet; liiga ja I divisioona  sisältyy kauden 2011–12 sarjamaksuun

Suomen Cup naiset liiga sisältyy kauden 2011–12 sarjamaksuun

Sarjoihin ilmoittaudutaan SSBL:n sähköisessä järjestelmässä! Katso lisätietoja sivulta 10.

*Suomen Cupiin ilmoittaudutaan paperisella lomakkeella.

ILMOITTAUTUMISAJAT JA ERÄPÄIVÄT 
PELIKAUDELLE 2011–2012



�

J U N I O R E I D E N  SARJAT

Sarja ilm. eräpäivä osall.maksu
eräpvm I osa

osall.maksu eräpvm II 
osa

Nuorten SM-sarja (pojat ja tytöt)  6�5�11 20�5�11 27�1�12

Muut A-C –juniorit 9�6�11 5�8�11 27�1�12

D-F -juniorit 2�9�11 16�9�11 27�1�12

Ikäluokat Synt. vuodet Osall.maksu I Osall.maksu II   

Nuorten SM-sarja (pojat) 1991-93 255 € 255 €

Nuorten I div (pojat) 1991-93 320 € 320 € 

B pojat 1994-95 330 € 330 €  

Nuorten SM-sarja (tytöt) 1992-95 220 € 220 €   

Nuorten I div (tytöt) 1992-95 230 € 230 €

C1 pojat 1996 330 € 330 €  

C2 pojat 1997 330 € 330 €  

C-tytöt 1996-97 180 € 180 €   

D1 pojat 1998 310 € 310 €  

D2 pojat 1999 310 € 310 €

D-tytöt 1998-99 160 € 160 €  

E1 pojat  2000 295 € 295 €  

E2 pojat  2001 295 € 295 €  

E-tytöt 2000-01 115 € 115 €     

F1 pojat  2002 130 € 130 €     

F2 pojat  2003 130 € 130 €     

F-tytöt  2002-2003 115 € 115 €   

OSALLISTUMISMAKSUT 2011–2012

Osallistumismaksu laskutetaan joukkueilta liiton sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä kahdessa erässä� 

ILMOITTAUTUMISAJAT JA ERÄPÄIVÄT 
PELIKAUDELLE 2011–2012

Sarjoihin ilmoittaudutaan SSBL:n sähköisessä järjestelmässä! Katso lisätietoja sivulta 10.

*Suomen Cupiin ilmoittaudutaan paperisella lomakkeella.
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SSBL OTTAA KÄYTTÖÖN 
SÄHKÖISEN  

ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN
- muutos koskee niin sarja- kuin kurssi-ilmoittautumisia!

Kaudesta 2011-2012 lähtien Salibandyliiton sarjoihin, kursseille, leireille, tms. tapahtumiin ilmoittaudutaan sähköi-
sesti. Paperiset lomakkeet siirtyvät vähitellen historiaan. 

Alkuvaiheessa sähköisen ilmoittautumisen ulkopuolelle jäävät 
seuraavat sarjatasot:

Suomen Cup
Pääsarjat (Miesten/Naisten liigat + M1div)
Harrastesarjat (esim� seniorit ja aluesarjat)
Soveltava salibandy (esim� SPT)

Yllä mainituissa sarjoissa ilmoittaudutaan edelliskauden 
tapaan� Kaikkiin muihin SSBL:n kilpasarjoihin ilmoittaudutaan 
sähköisesti� Paperisia lomakkeita ei näissä sarjoissa saa enää 
käyttää, ellei SSBL toisin määrää esim� sähköisessä järjestel-
mässä ilmenevän pitkäkestoisen häiriön vuoksi�

ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ PÄHKINÄNKUORESSA:
Ilmoittautumisjärjestelmän käyttöalustana on tuttu ja turvallinen Sporttirekisteri� Ilmoittautumiset tehdään käyttäen yksilölli-
siä sportti-id –tunnuksia,  jotka ovat olleet pelaajien ja seurojen käytössä jo useita vuosia� 

TÄRKEÄÄ! Sähköisen ilmoittautumisen käyttöönotto edellyttää, että kaikki nykyiset seurakäyttäjätunnukset poiste-
taan� SSBL lähettää kaikille jäsenseurojensa rekisteriin merkityille yhteyshenkilöille uudet tunnukset toukokuun alussa! 
Tunnuksia voi myöhemmin tiedustella myös numerosta 0400-529017� Seuratunnukset myönnetään vain SSBL:n rekiste-
riin merkitylle seuran yhteyshenkilölle� Seuran yhteyshenkilö voi olla myös toimiston ”yleisosoite”�

S E U R A : 
NÄIN ILMOITAT JOUKKUEEN SSBL:N SARJATOIMINTAAN

Valitaan ilmoittautumisten pääsivulta oikea sarja ja klikataan halutun sarjan ilmoittautumislinkkiä�
Tunnistaudutaan palveluun seuran hallinnoimalla sportti-id:llä + salasanalla�
Syötetään joukkueen tiedot�
Vahvistetaan sähköinen ilmoittautuminen�
Otetaan talteen järjestelmän antamat maksulomakkeet (sarjamaksu kahdessa tasasuuruisessa erässä)�
Joukkueen tiedot siirtyvät Sporttirekisteriin ja käsittelyä jatkaa liiton aluevastaava�
Odotetaan SSBL:n alue/sarjavastaavan hyväksyntää ilmoittautumiselle� Huom: Seuran rästit SSBL:lle ovat este 
hyväksynnälle� Ilmoittautuminen on alustava kunnes seura on suorittanut rästinsä  
tai sopinut maksusuunnitelmasta�

Huomattavaa: Toistaiseksi jokainen seuran joukkue tulee ilmoittaa yksitellen� Seuran tunnukset toimivat normaaliin tapaan 
myös nippulisenssien ja lisenssiraporttien koostamisessa.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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YKSITYISHENKILÖ: 
NÄIN ILMOITTAUDUT KURSSEILLE, LEIREILLE TAI MUUHUN LIITON TAPAHTUMAAN

Valitaan ilmoittautumisten pääsivulta haluttu tapahtuma ja klikataan sen ilmoittautumislinkkiä�
Tunnistaudutaan omalla henkilökohtaisella sportti-id:llä + salasanalla�
Annetaan järjestelmän kysymät tiedot�
Valitaan maksaja (itse/seura)�
Vahvistetaan ilmoittautuminen�
Otetaan talteen järjestelmän antama maksulomake (maksu yhdessä erässä)�
Maksu tulee olla suoritettuna eräpäivään mennessä� Maksutilanteet tarkistetaan jatkossa paikan päällä koulutta-
jan toimesta� Liitolla on oikeus evätä tapahtumaan osallistuminen, mikäli maksua ei ole suoritettu�
Mikäli tapahtuma on sellainen, mihin liitto päättää osallistujat ilmoittautuneiden joukosta (esim� Pikku Pohjola leiri), 
on ilmoittautuminen ja maksu ehdollinen kunnes liitto vahvistaa lopulliset osallistujat�

Huomattavaa: Tulevaisuudessa seura voi ilmoittaa jäseniään kootusti kursseille�

Järjestelmän käyttöönotosta aiheutuu varmasti odottamattomia ongelmia, joita pahoittelemme� Kaikki järjestelmän toimin-
taa haittaavat viat pyritään korjaamaan välittömästi� 

Sähköistä ilmoittautumista kehitetään jatkuvasti� Tulevaisuudessa ilmoittautumisjärjestelmä laajenee ja uusia toimintoja 
(esim� verkkomaksu) otetaan käyttöön� Järjestelmää myös hienosäädetään pitkin kesää ja syksyä� Tiedotamme seuroja 
oleellisista päivityksistä�

Lisätietoa sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä saa numerosta 0400-529017� Tähän numeroon myös kaikki käyttäjätun-
nuksiin liittyvät tiedustelut� Ohjeita löydät myös osoitteesta salibandy�net (klikkaa ilmoittautumisjärjestelmän banneria)�

SEURAN YHTEYSHENKILÖ!
Toimitamme uudet seurakäyttäjätunnukset kaikille liiton jäsenseuroille toukokuun 
alussa, sähköpostilla. Jos et mielestäsi ole viestiä/viestejä nähnyt, ota yhteyttä liit-
toon p. 0400-529017, jotta voimme tarkistaa seuranne tilanteen, päivittää yhteystie-
dot ja toimittaa tunnuksen uudelleen.

•
•
•
•
•
•
•

•
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ETELÄ-SUOMEN  ALUETOIMISTO
Alakiventie 2,  
00920 HELSINKI

Toimisto avoinna:
ma-pe klo 9�00-17�00

Puhelinpalvelu:
ma  klo 11�00-16�00 
ti-pe  klo 10�00-16�00

Aluevastaava
Terho Laaksonen  
terho�laaksonen@salibandy�net 
gsm 0400- 539 011 
fax 09- 4542 1420

Sarjasihteeri  
Jan Kondo
jan�kondo@salibandy�net
puh� (09) 454 21419   
gsm 0400- 529 009

Sarjasihteeri
Juha Ollikainen (1�4�-2�9�2011)
juha�ollikainen@salibandy�net
puh 09- 454 21419
fax 09- 454 21420

ALUEEN VALMENNUSTOIMINTA
Aluekouluttaja 
Miikka Lamu
miikka�lamu@salibandy�net
puh 0400-  529 026

ALUEEN EROTUOMARITOIMINTA 
Alueen erotuomarivastaava
Petri Sillberg
petri�sillberg@gmail�com
puh 0400- 630 769

ETELÄ-SUOMEN ALUE

Seuroja:    331
Joukkueita   952
Lisenssipelaajia   17148
Alueen kuntien lukumäärä 42
Hallien lukumäärä  52
Joukkueita (Lukumäärät)

Miehet   400
Naiset   74
Pojat   312
Tytöt   67
Seniorit   99

Erotuomareita   340
Siirtoja/vuosi   1440
Sarjaotteluita/vuosi  8500

•
•
•
•
•
•

»
»
»
»
»

•
•
•

ALUEEN EDUSTAJAT LIITON LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ

Liittohallitus Matti Ahde (Helsinki)
Matti Karjula (Porvoo)
Ann-Christin Kautto (Espoo)
Ville Turunen (Helsinki)

Liittovaltuusto Sanna Siltanen (Salibandyseura Viikingit ry) 
 varajäsen Jari Kettunen
Jukka Haavisto (Kerkkoon Urheilijat) 
 varajäsen Yrjö Kokljuschkin (Tikkurilan Tiikerit ry)
Matti Kahila (SB-Pro Nurmijärvi ry)
 varajäsen Anne Salminen (Porvoon Salibandyseura)
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Erotuomarivaliokunta Marjo Alanko (Helsinki)
Veli Halonen (Helsinki)
Ville Turunen (Helsinki)

Huippu-urheiluvaliokunta Arja Kilpeläinen (Espoo)
Erik Piispa (Helsinki)

Juniorivaliokunta Ann-Christin Kautto (Espoo)
Jarno Huolman (Vantaa)

Järjestö- ja seuratoimintava-
liokunta

Timo Kekkonen (Kirkkonummi
Riitta Hellgren (Vantaa) 
Jari Oksanen (Helsinki) 
Marko Paju (Söderkulla)

Kansainvälinen valiokunta Matti Ahde (Helsinki)
Risto Kauppinen (Helsinki)
John Liljelund (Espoo)

Kilpailuvaliokunta Ville Turunen (Helsinki)
Markku Rantala (Helsinki)

Kurinpitovaliokunta Rainer Ehro (Vantaa)
Ann-Christin Kautto (Espoo)
Sami Rahikainen (Vantaa)

Liiton kurinpitoryhmä Rainer Ehro (Vantaa)
Sirpa Leppäkangas (Helsinki)
Sami Rahikainen (Vantaa)
Jussi Wahe (Helsinki)

Olosuhdevaliokunta Kaisa Tamminen (Helsinki)
Sääntövaliokunta Jukka Haavisto (Porvoo)

Tom Hedkrok (Helsinki)
Tulevaisuusvaliokunta Matti Ahde (Helsinki)

Mikael Fogelholm (Helsinki)
Paula Jouhten (Vantaa)
John Liljelund (Espoo)
Risto Nieminen (Helsinki)
Mika Panzar (Helsinki)
Eila Ruuskanen-Himma (Helsinki)
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KAAKKOIS-SUOMEN ALUE

Jäsenseuroja:   71
Joukkueita   192
Lisenssipelaajia   3529
Alueen kuntien lukumäärä 45
Hallien lukumäärä  40
Joukkueita (Lukumäärät)

Miehet   68
Naiset   14
Pojat   79
Tytöt   21
Seniorit   10

Erotuomareita   79
Siirtoja/vuosi   336
Sarjaotteluita/vuosi  1900

•
•
•
•
•
•

»
»
»
»
»

•
•
•

KAAKKOIS-SUOMEN ALUETOIMISTO
Oksasenkatu 8 C 21
53100 Lappeenranta

Toimisto avoinna
ma-pe klo 9�00-16�00

Puhelinpalvelu: 
ma-pe klo 9�00-16�00

Aluevastaava
Anssi Jukka
anssi�jukka@salibandy�net 
gsm  0400-529 028 
fax  05-541 1822

ALUEEN VALMENNUSTOIMINTA ALUEEN EROTUOMARITOIMINTA

Aluekouluttaja
Atte Juuti
atte�juuti@salibandy�net 
puh�  0400-509 909

avoin

ALUEEN EDUSTAJAT LIITON LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ
Liittohallitus Marja-Sisko Luode (Kotka) 

Liittovaltuusto Marja Talikka (NST-Lappeenranta ry)
  varajäsen Markus Helvasto (Pontuksen Nouseva Voima ry)
Rauno Sarja (HU-46 ry)
  varajäsen Arri Kiili (SC Jenga ry)
Olli Lehtonen (Korven Honka ry)
  varajäsen Anne Auraskari (SB Tuska Team ry)

Juniorivaliokunta Petri Tuominen (Heinola)

Olosuhdevaliokunta Marja-Sisko Luode (Kotka) 
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LÄNSIRANNIKON ALUE

Jäsenseuroja:   111
Joukkueita   341
Lisenssipelaajia   6020
Alueen kuntien lukumäärä 65
Hallien lukumäärä  34
Joukkueita (Lukumäärät)

Miehet   126
Naiset   34
Pojat   149
Tytöt   20
Seniorit   12

Erotuomareita   110
Siirtoja/vuosi   490
Sarjaotteluita/vuosi  2800

•
•
•
•
•
•

»
»
»
»
»

•
•
•

LÄNSIRANNIKON ALUETOIMISTO
Yliopistonkatu 31
20100 Turku

Toimisto avoinna:
ma-pe klo 8�00-16�00

Puhelinpalvelu:
klo 10�00-16�00

Aluevastaava 
Tiina Koivisto 
tiina�koivisto@salibandy�net
gsm  0400 529 014
fax  02- 515 1919

ALUEEN VALMENNUSTOIMINTA ALUEEN EROTUOMARITOIMINTA

Aluekouluttaja
Peter Eriksson
peter�eriksson@salibandy�net
puh�  0500 170768

Alueen erotuomarivastaava
Vesa Vuorinen
vesa�vuorinen@pp�inet�fi
puh 0400- 525 595

ALUEEN EDUSTAJAT LIITON LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ

Liittohallitus Jyrki Kangasniemi (Pori)
Valtteri Mikkola (Turku)

Liittovaltuusto Anssi Reunanen (SB Naantali ry)
 varajäsen Sari Laakso (FBC Turku ry)
Veli-Pekka Jokipuu (SBS Masku ry)
 varajäsen Krista Forsman (Salon Palloilijat ry)
Juha Kiviniemi (TPS Salibandy ry)
 varajäsen Jarkko Nieminen (Rauman Salba ry)

Huippu-urheiluvaliokunta Valtteri Mikkola (Turku) 
Juniorivaliokunta Juha Pyyhtiä (Turku)
Kilpailuvaliokunta Jarkko Nieminen (Rauma)
Järjestö- ja seuratoimintavaliokunta Harri Lindblom (Littoinen)
Kilpailuvaliokunta Jarkko Nieminen (Rauma)
Sääntövaliokunta              Jyrki Kangasniemi (Pori)
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POHJANMAAN ALUE

Jäsenseuroja:   54
Joukkueita   164
Lisenssipelaajia   3111
Alueen kuntien lukumäärä 43
Hallien lukumäärä  32
Joukkueita (Lukumäärät)

Miehet   60
Naiset   19
Pojat   69
Tytöt   15
Seniorit   1

Erotuomareita   82
Siirtoja/vuosi   398
Sarjaotteluita/vuosi  1600

•
•
•
•
•
•

»
»
»
»
»

•
•
•

POHJANMAAN ALUETOIMISTO
Kirkkokatu 15
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna
ma-pe klo 8�00-16�00

Aluevastaava
Mikko Helanen
mikko�helanen@salibandy�net
gsm  0400- 529 027
fax  06- 414 0660

ALUEEN VALMENNUSTOIMINTA ALUEEN EROTUOMARITOIMINTA

Aluekouluttaja
Kristian Hiltunen
kristian�hiltunen@salibandy�net 
puh� 040-502 3392

Alueen erotuomarivastaava
Ronny Brännbacka
ronny�b@multi�fi
puh�  044 506 0046

ALUEEN EDUSTAJAT LIITON LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ

Liittovaltuusto Tuulikki Kangasluoma (Seinäjoen Peliveljet ry)
 varajäsen Mikko Vasanko (Seinäjoen Sisu ry)
Simo Kourio (Woodcutters ry)
 varajäsen Markku Neva-Keturi (Ilmajoen Salibandy ry)
Mika Sarkkinen (Nibacos Kokkola ry)
 varajäsen Timo Ristimäki (Nurmon Jymy ry)

Erotuomarivaliokunta Klaus Koskela pj� (Pietarsaari)
Huippu-urheiluvaliokunta Jorma Hyytiä (Seinäjoki)
Kurinpitovaliokunta Ari-Pekka Laitalainen (Vaasa)
Sääntövaliokunta Klaus Koskela (Pietarsaari)
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POHJANMAAN ALUETOIMISTO
Kirkkokatu 15
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna
ma-pe klo 8�00-16�00

Aluevastaava
Mikko Helanen
mikko�helanen@salibandy�net
gsm  0400- 529 027
fax  06- 414 0660

ALUEEN VALMENNUSTOIMINTA ALUEEN EROTUOMARITOIMINTA

Aluekouluttaja
Kristian Hiltunen
kristian�hiltunen@salibandy�net 
puh� 040-502 3392

Alueen erotuomarivastaava
Ronny Brännbacka
ronny�b@multi�fi
puh�  044 506 0046

POHJOIS-SUOMEN ALUE

Jäsenseuroja:   66
Joukkueita   155
Lisenssipelaajia   4106
Alueen kuntien lukumäärä 64
Hallien lukumäärä  31
Joukkueita (Lukumäärät)

Miehet   68
Naiset   14
Pojat   49
Tytöt   7
Seniorit   17

Erotuomareita   81
Siirtoja/vuosi   274
Sarjaotteluita/vuosi  295

•
•
•
•
•
•

»
»
»
»
»

•
•
•

POHJOIS-SUOMEN ALUETOIMISTO
Sammonkatu 6
90570 Oulu

Toimisto avoinna:
ma-pe klo 8�30-16�30

Puhelinpalvelu 
ma-pe 8�30-16�30

Aluevastaava
Marie Rautio-Sipilä
marie�rautio-sipila@salibandy�net
puh� 0400- 529 012
fax 09-371 741

ALUEEN VALMENNUSTOIMINTA ALUEEN EROTUOMARITOIMINTA

Aluekouluttaja
Karo Kuussaari
karo�kuussaari@salibandy�net  
puh� 050-589 3899

Alueen erotuomarivastaava
Marko Ihalainen
marko�ihalainen@oulunerotuomarikerho�fi
puh� 044- 2808703

ALUEEN EDUSTAJAT LIITON LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ

Liittovaltuusto Jussi Tolonen (UIFK ry)
 varajäsen Arto Ojala (Merikoski SBT)
Jukka Teerikangas (Limingan Niittomiehet ry)
 varajäsen Milja Raudusoja (OFBC ry)
Reino Moilanen (Kuusamon Pallo-Karhut ry)
 varajäsen Juha Tervo (PaKa ry)

Erotuomarivaliokunta Jouni Kääriäinen (Oulu)

Kurinpitovaliokunta Saija Himanka (Oulu)
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SAVO-KARJALAN ALUE

Jäsenseuroja:   64
Joukkueita   148
Lisenssipelaajia   2589
Alueen kuntien lukumäärä 35
Hallien lukumäärä  25
Joukkueita (Lukumäärät)

Miehet   76
Naiset   11
Pojat   49
Tytöt   5
Seniorit   7

Erotuomareita   68
Siirtoja/vuosi   474
Sarjaotteluita/vuosi  1360

•
•
•
•
•
•

»
»
»
»
»

•
•
•

SAVO-KARJALAN ALUETOIMISTO
Kalevankatu 8
80110 Joensuu

Toimisto avoinna:
ma-pe klo 8�00-16�00

Aluevastaava
Jani Holopainen
jani�holopainen@salibandy�net 
gsm  0400 529 010 
fax  013- 267 5098 

ALUEEN VALMENNUSTOIMINTA ALUEEN EROTUOMARITOIMINTA

Aluekouluttaja
Atte Juuti
atte�juuti@salibandy�net  
puh�  0400 509909

Avoin

ALUEEN EDUSTAJAT LIITON LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ

Liittohallitus Harri Väänänen (Varpaisjärvi)

Liittovaltuusto Markus Holopainen (Lehmo Balls -96 ry)
 varajäsen Heimo Lyhykäinen (Tuupovaaran Urheilijat ry)
Kalevi Aho (SB Raatti ry)
 varajäsen Mauri Pursiainen (Outokummun pallo 84 ry)
Olli Kankimäki (Kuopion Salibandyseura ry)
 varajäsen Katariina Manninen (Kuopion Salibandyseura ry)

Erotuomarivaliokunta Mika Saastamoinen (Joensuu)
Juniorivaliokunta Arto Hiltunen (Hiltulanlahti)
Kilpailuvaliokunta Tanja Kamaja-Miskala (Kuopio)
Kurinpitovaliokunta Harri Väänänen (Varpaisjärvi)
Liiton kurinpitoryhmä Harri Väänänen (Varpaisjärvi)
Sääntövaliokunta Harri Väänänen (Varpaisjärvi)
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SISÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Sarvijaakonkatu 32
33540 Tampere

Toimisto avoinna:
ma-pe klo 8�30-16�30

Puhelinpalvelu:
ma-pe klo 09�30-16�00

Aluevastaava
Juhani Leppänen
juhani�leppänen@salibandy�net
puh�  0207 482 662
gsm  0400- 529 013
fax  0207 482 661

ALUEEN VALMENNUSTOIMINTA ALUEEN EROTUOMARITOIMINTA

Aluekouluttaja
Tapio Tamminen
tapio�t�tamminen@salibandy�net
puh� 0400- 669 986 tai 0400- 529 034

Alueen erotuomarivastaava
Jani Mäcklin
jani�macklin@kesset�com
puh� 050-518 0044

ALUEEN EDUSTAJAT LIITON LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ
Liittovaltuusto Markku Lappi (MultiAnts ry)

 varajäsen Jani Mäcklin (Tampereen erotuomarikerho ry)
Minna Simonen (Koo-Vee ry)
 varajäsen Jari Pulkkinen (SB Juupajoen Junnut ry)
Esa Johansson (SC Classic ry)
 varajäsen Nina Ojanen (Forssan Suupparit ry)

Erotuomarivaliokunta Juha Sirkka (Tampere)

Juniorivaliokunta Jari Fagerström (Tampere) 
Jari Pulkkinen (Juupajoki)

Kilpailuvaliokunta Jouni Kulmala (Tampere)
Sari Rinta-Luopa (Kangasala)

SISÄ-SUOMEN ALUE

Jäsenseuroja:   158
Joukkueita   441
Lisenssipelaajia   8672
Alueen kuntien lukumäärä 46
Hallien lukumäärä  62
Joukkueita (Lukumäärät)

Miehet   175
Naiset   46
Pojat   168
Tytöt   20
Seniorit   32

Erotuomareita   150
Siirtoja/vuosi   880
Sarjaotteluita/vuosi  4327

•
•
•
•
•
•

»
»
»
»
»

•
•
•



20

Ensimmäiset ottelut jo ennen sarjakauden alkua 
Cupin Loppuhuipentumassa pelataan finaalin 
lisäksi pikkufinaali ja haastajafinaali

SUOMEN CUP  
PÄHKINÄNKUORESSA
Cup alkaa kahdella turnauskierroksella syyskuussa (1� turnauskierros 
3�–4�9�2011 ja 2� turnauskierros 17�-18�9�2011), jossa joukkueilla on 
2-4 ottelua/turnauskierros� Turnauskierrosten jälkeen (3� kierros) Cup 
pelataan yksittäisinä otteluina�

Ensimmäisellä turnauskierroksella ovat mukana pääsääntöisesti III-VI 
divisioonajoukkueet� Parhaimmisto jatkaa toiselle turnauskierrokselle� 
II divisioonajoukkueet tulevat mukaan 1�-3� kierroksella, I divisioona-
joukkueet tulevat mukaan 2� turnauskierroksella tai 3� kierroksella ja 
liigajoukkueet tulevat mukaan 3� tai 4� kierroksella, riippuen Cupiin 
osallistuvien joukkueiden määrästä� 3� kierroksella pelataan alueel-
lisen kaavion mukaan� Loppuhuipentumassa ratkotaan eri finaalien 
voittajat� 

Suomen Cupin järjestelmä tehdään ilmoittautumisten jälkeen, kun 
joukkuemäärä on selvillä� Järjestelmä toimitetaan joukkueille kesäkuun 
loppuun mennessä�

Lohkojako turnauksiin tehdään mahdollisimman alueelliseksi� Lohkoja-
ot ja kaaviot tehdään heti ilmoittau-tumisten jälkeen, kun osallistuvien 
joukkueiden lukumäärä ja kotipaikat ovat selvillä� 

Kahden ensimmäisen kierroksen turnauksen järjestelyistä vastaa 
vastuujoukkue� Seura voi myös anoa turnausta järjestettäväkseen (kts� 
ilm�lomake)�

Lisätietoja: kilpailupäällikkö Ari Vehniäinen,  
email: ari�vehniainen@salibandy�net tai gsm 0400–529 021�

ILMOITTAUTUMINEN
Suomen Cupiin ilmoittaudutaan palauttamalla Suomen Cupin ilmoit-
tautumislomake, jonka liitteeksi on lai-tettava maksutosite osallistu-
mismaksun maksamisesta�  Lomakkeen ja tositteen tulee olla Suomen 
Sali-bandyliiton toimistolla 10�6�2011 klo 16 mennessä�

Osallistumismaksut: miesten Suomen Cupin 2011-12 osallistumismak-
su on 300 €.
HUOM� Osallistumismaksut kattavat turnauskierrosten salikulut ja 
erotuomarien matkakulut�

MIESTEN SUOMEN CUP - 
JÄRJESTELMÄ 2011-12
Turnaukset (1.-2. turnauskierros):

Kahden ensimmäisen turnauskierroksen ottelut pelataan turnausmuo-
toisina ja lohkojako tehdään mahdollisimman alueelliseksi�

1� turnauskierroksen parhaimmisto jatkaa toiselle turnauskierrokselle� 
Peliaika on 3 x 15 minuuttia, joista kolme viimeistä minuuttia pelataan 
tehokkaana� 
Sarjajärjestäjä vastaa salivarauksista ja –kuluista sekä erotuomari-
asettelusta ja erotuomareiden matkakuluista�
Joukkueet jakavat erotuomarimaksut; toinen joukkue toiselle ja toinen 
toiselle erotuomarille�
Kuhunkin turnaukseen nimetään vastuujoukkue, joka vastaa toimitsi-
jatehtävistä�
Turnauksia voi myös anoa järjestettäväkseen�

Ensimmäisen turnauskierroksen ottelut pelataan 3�-4�9�2011�  Toisen 
turnauskierroksen ottelut pelataan 17�-18�9�2011� 

•
•

•
•

•

•

•

•

MIESTEN  SUOMEN CUP 2011-12
3. kierros:

Kolmas kierros pelataan alueellisen kaavion mukaan� 
Runkopelipäivä on su 9�10�2011 
Ottelut pelataan yksittäisinä otteluina ja peliaika on 3 x 20 min� teho-
kasta peliaikaa�
Kotijoukkue vastaa ottelujärjestelyistä ja siihen liittyvistä kuluista 
kuten yksittäisissä otteluissa yleensä (kts� KilpS) lukuun ottamatta 
loppuotteluita, joiden järjestelyistä vastaa Salibandyliiga�

 4. kierros ja eteenpäin:
Ottelut pelataan yksittäisinä otteluina ja peliaika on 3 x 20 min� teho-
kasta peliaikaa� Otteluparit arvotaan�
Runkopelipäivät: 4�kierros su 30�10�, 5�kierros su 27�11�, 6�kierros 
(puolivälierät) su 11�12� 
Kotijoukkue vastaa ottelujärjestelyistä ja siihen liittyvistä kuluista 
kuten yksittäisissä otteluissa yleensä (kts� KilpS) lukuun ottamatta 
loppuotteluita, joiden järjestelyistä vastaa Salibandyliiga�
Alemman sarjatason joukkueella on kotietu, kunnes Cupissa on jäl-
jellä 8 joukkuetta, jolloin kotietu mää-räytyy arvonnan mukaan� Mikäli 
joukkueet ovat samalla sarjatasolla, määräytyy kotietu arvonnan 
mukaan�

LOPPUHUIPENTUMA
Cup-mestaruudet (miesten finaali, pikkufinaali ja haastajafinaali) rat-
kaistaan loppuhuipentumassa� Pikku-finaaliin ja haastajafinaaliin ovat 
oikeutettuja aikuisten sarjoissa pelaavat joukkueet� Cupin loppuhui-
pen-tuma pelataan tammikuussa 2012�

Miesten finaalin ja pikkufinaalin peliaika on 3 x 20 min� tehokasta peli-
aikaa� Haastajafinaalissa peliaika on 3 x 15 min� tehokasta peliaikaa�

Pikkufinaalissa ovat vastakkain kaksi miesten Cupissa pisimmälle 
edennyttä II-VI -divisioonan joukkuetta� 

Mikäli samalle kierrokselle etenee useampi kuin yksi II-VI -divisioo-
nan joukkue, pääsee pikkufinaaliin se, joka putoamistaan edeltävällä 
kierroksella on pudottanut ylemmän sarjan joukkueen� Mikäli pudo-
tetut joukkueet ovat samalla sarjatasolla, ratkaisee tätä edellinen 
kierros (jne�)�
Jos ratkaisua ei synny, ratkaistaan pikkufinaaliin pääsijä ylimääräi-
sessä karsintaottelussa� Jos vertailtava kierros on pelattu turna-
uksena, verrataan pikkufinaaliin pyrkivien joukkueiden 1) sijoitusta 
lohkossaan, 2) pisteitä, 3) maalieroa, 4) tehtyjä maaleja, 5) arvotaan�
Mikäli pikkufinaaliin selviytyvä joukkue pääsee loppuotteluun, vali-
taan pikkufinaaliin em� kriteerein seuraavaksi sijoittunut joukkue�

Haastajafinaalissa ovat vastakkain kaksi miesten Cupissa pisimmälle 
edennyttä IV-VI – divisioonan joukkuetta� 

kts� joukkueen määräytyminen edeltä
Mikäli haastajafinaaliin selviytyvä joukkue pääsee pikkufinaaliin, va-
litaan haastajafinaaliin em� kri-teerein seuraavaksi sijoittunut joukkue�

PALKINNOT
Miesten finaalin voittajajoukkue saa 10 000 € ja häviäjä 3 000 €.
Miesten pikkufinaalin voittaja saa 750 €.
Miesten haastajafinaalin voittaja saa 500 €.

Miesten finaalin voittaja saa voittajamitalit, hävinnyt hopeamitalit�
Pikkufinalistit ja haastajafinalistit saavat osallistujamitalit�

•
•
•

•
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Ensimmäiset ottelut pelataan jo ennen sarjakauden 
alkua 
Cupin Loppuhuipentumassa pelataan finaalin 
lisäksi pikkufinaali 

SUOMEN CUP  
PÄHKINÄNKUORESSA
Suomen Cup 2011-12 alkaa turnauskierroksilla syyskuussa (1� turnaus-
kierros 3�–4�9�2011 ja 2� turna-uskierros 17�-18�9�2011), josta parhaat 
jatkavat kolmannelle kierrokselle� Kolmannesta kierroksesta läh-tien 
ottelut pelataan yksittäisinä otteluina� 

Liigajoukkueet tulevat mukaan osallistujamäärästä riippuen toiselle 
turnauskierrokselle tai kolmannelle kierrokselle� Loppuhuipentumassa 
ratkotaan eri finaalien voittajat! 

Suomen Cupin järjestelmä tehdään ilmoittautumisten jälkeen, kun 
joukkuemäärä on selvillä� Järjestelmä toimitetaan joukkueille kesäkuun 
loppuun mennessä�

Lohkojako turnauksiin laitetaan mahdollisimman alueelliseksi� Lohko-
jaot ja kaaviot tehdään heti ilmoit-tautumisten jälkeen kun osallistuvien 
joukkueiden lukumäärä ja kotipaikat ovat selvillä�

Ensimmäisten kierroksien turnauksen järjestelyistä vastaa vastuu-
joukkue� Seura voi myös anoa turna-usta järjestettäväkseen (kts� ilm�
lomake)�

Lisätietoja: sarjasihteeri Jyrki Paajanen, Email: jyrki�paajanen@sali-
bandy�net tai gsm� 0400–529 020�

ILMOITTAUTUMINEN
Suomen Cupiin ilmoittaudutaan palauttamalla Suomen Cupin ilmoit-
tautumis-lomake, jonka liitteeksi on laitettava maksutosite osallistu-
mismaksun maksamisesta�  Lomakkeen ja tositteen tulee olla Suomen 
Salibandyliiton toimistolla 10�6�2011 klo 16 mennessä�

Osallistumismaksu: 200 €
HUOM� Osallistumismaksu kattaa turnauskierrosten salikulut ja ero-
tuomarien matkakulut� 

•

•

Naisten SUOMEN CUP 2011-12
NAISTEN SUOMEN CUP – 
JÄRJESTELMÄ 2011-12
Turnaukset (1.-2. turnauskierros):

Joukkuemäärästä riippuen pelataan yksi tai kaksi turnauskierrosta�
Ensimmäisellä turnauskierroksella joukkueet jaetaan alueellisiin 3-5 
joukkueen lohkoihin� Parhaimmisto jatkaa toiselle turnauskierrokselle�
Peliaika turnauksissa on 3 x 15 minuuttia, joista kolme viimeistä 
minuuttia pelataan tehokasta pe-liaikaa� 
Sarjajärjestäjä vastaa salivarauksista ja – kuluista sekä erotuomari-
asettelusta ja erotuomareiden matkakuluista� 
Joukkueet jakavat erotuomaripalkkiot; toinen joukkue toiselle ja 
toinen toiselle erotuomarille�
Kuhunkin turnaukseen nimetään vastuujoukkue, joka vastaa toimitsi-
jatehtävistä�
Turnauksia voi myös anoa järjestettäväkseen�
Ensimmäinen turnauskierros pelataan 3�–4�9�2011 ja toinen turnaus-
kierros 17�-18�9�2011�

3. kierros:
Kolmas kierros pelataan alueellisen kaavion /arvonnan mukaan 
(osallistujamäärästä riippuen)�
Ottelut pelataan yksittäisinä otteluina ja peliaika on 3 x 20 min� teho-
kasta peliaikaa�
Kotijoukkue vastaa ottelujärjestelyistä ja siihen liittyvistä kuluista 
kuten yksittäisissä otteluissa yleensä (kts� KilpS) lukuun ottamatta 
loppuotteluita, joiden järjestelyistä vastaa Salibandyliiga�

4. kierros ja eteenpäin:
Otteluparit arvotaan�
Ottelut pelataan yksittäisinä otteluina ja peliaika on 3 x 20 min� teho-
kasta peliaikaa�
Kotijoukkue vastaa ottelujärjestelyistä ja siihen liittyvistä kuluista 
kuten yksittäisissä otteluissa yleensä (kts� KilpS) lukuun ottamatta 
loppuotteluita, joiden järjestelyistä vastaa Salibandyliiga�

 

LOPPUHUIPENTUMA
Cup-mestaruudet (naisten finaali ja pikkufinaali) ratkaistaan loppu-
huipentumassa� Pikkufinaaliin ovat oikeutettuja aikuisten sarjoissa 
pelaavat joukkueet� Cupin finaalien ajankohta on tammikuu 2012�

Naisten finaalissa ja naisten pikkufinaalissa peliaika on 3 x 20 min� 
tehokasta peliaikaa�

Pikkufinaalissa ovat vastakkain kaksi naisten Cupissa pisimmälle 
edennyttä I - IV -divisioonan joukkuet-ta� Pikkufinaaliin ovat oikeutettu-
ja naisten sarjoissa pelaavat joukkueet�

Huom� Pikkufinaali järjestetään vain jos I - IV – divisioonan joukkueita 
on mukana enemmän kuin 12 kappaletta�
Mikäli samalle kierrokselle etenee useampi kuin yksi I - IV -divisioo-
nan joukkue, pääsee pikkufi-naaliin se, joka putoamistaan edeltävällä 
kierroksella on pudottanut ylemmän sarjan joukkueen� Mi-käli pu-
dotetut joukkueet ovat samalla sarjatasolla, ratkaisee tätä edellinen 
kierros (jne�)�
Jos ratkaisua ei synny, ratkaistaan pikkufinaaliin pääsijä ylimääräi-
sessä karsintaottelussa� Jos ver-tailtava kierros on pelattu turna-
uksena, verrataan pikkufinaaliin pyrkivien joukkueiden 1) sijoitusta 
lohkossaan, 2) pisteitä, 3) maalieroa, 4) tehtyjä maaleja, 5) arvotaan�
Mikäli pikkufinaaliin selviytyvä joukkue pääsee loppuhuipentumaan, 
valitaan pikkufinaaliin em� kriteerein seuraavaksi sijoittunut joukkue�

PALKINNOT
Naisten finaalin voittajajoukkue saa 3500 € ja häviäjä 1000 €. 
Naisten pikkufinaalin voittaja saa 500 €. 
Naisten finaalin voittaja saa voittajamitalit, hävinnyt hopeamitalit�
Pikkufinalistit saavat osallistujamitalit�
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PeliMaailma on tarkoitettu 7-14 -vuotiaille� Siinä omat sääntönsä, 
joilla on pyritty huomioimaan lasten ja nuorten ikä- ja kehitysta-
so� Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä joustavammaksi 
säännöt on yritetty tehdä� Joukkueiden / peliryhmien kokoa on 
rajattu, jotta kaikki lapset saisivat pelata mahdollisimman pal-
jon ja tasapuolisesti� Pienimmille lapsille on omat säännöt, jossa 
peliä pelataan pienempiin maaleihin pienemmällä kentällä�  Van-
hemmat juniorit pelaavat isommalla kentällä isoihin maaleihin, 
mutta säännöillä kannustetaan kehittämään lapsia paljon myös 
yksilöllisesti ja takaamaan kaikille samat mahdollisuudet kehit-
tyä� 

Harjoittelun tulisi tukea PeliMaailman pelejä ja siinä pelaavi-
en junioreiden kehittymistä�  Monien motoristen taitojen osalta 
ollaan näissä ikäluokissa fyysisesti herkkyyskausissa� Hyvät 
harjoitukset sisältävät yleismotoriikkaa kehittäviä harjoituksia, 
pitävät lapset poissa jonoista, kehittävät enemmän yksilön tai-
toja kuin joukkuetaktiikkaa ja painottavat pienpelejä� Saliban-
dyliitolla on käynnissä kokonaisvaltainen harjoittelu -projekti, 
jossa tavoitteena on lisätä junioreiden omaehtoista harjoittelua, 
tehostaa ohjattua harjoittelua ja kehittää fyysis-motorista oheis-
harjoittelua� Kokonaisvaltaisesta harjoittelusta löytyy lisätietoa 
tästä oppaasta ja liiton nettisivuilta� Tekniikkataiturikisat, kuu-
kaudet kikat…�

Lähtökohtaisesti jokainen juniori pelaa omassa ikäluokassaan� 
Pelaajalla on mahdollisuus pelata, yhdessä aikuisten kanssa 
tehdyllä päätöksellä, ikäistään vanhemmissa junioreissa oman 
harkinnan mukaan� Jos pelaajan kehitys on viivästynyt, lajin 
aloitteleva harrastaja tai oman ikäluokan joukkuetta ei löydy 
paikkakunnalta, on mahdollista pelata maksimissaan vuoden 
yli-ikäisenä sarjoissa� Rinnakkaisedustuksella halutaan tukea 
seuroja tekemään pienempiä peliryhmiä� Tarvittaessa (joukku-
eesta/peliryhmästä pelaajia sairaana tai matkoilla tai huomioida 
pelaajan henkilökohtainen kehitys) pelaajaa voidaan lainata toi-
seen saman seuran joukkueeseen/peliryhmään�

D-F –PeliMaailma kaudella 2011–12
Ohessa on vielä koosteita PeliMaailmoista� Tarkemmat säännöt 
löytyvät Salibandyliiton sivuilta PeliMaailma-osiosta�
 

F-PeliMaailma ja E-tytöt
pelimuotona 4 vs� 4
pelataan pienemmällä pelikentällä (kentän max� koko 

30 X 15 m)
pienemmät maalit (joko juniorimaali tai maalinpie-

nennyselementti)
F-junioreissa pelataan erillisiä turnauksia, ikäluokas-

sa ei ylläpidetä sarjataulukkoa, E-tytöissä mahdollisuus 
osallistua joko kilpa- tai haastajasarjaan ja sarjoista 
ylläpidetään sarjataulukkoa

otteluissa ei käytetä pöytäkirjaa, joukkueet toimitta-
vat turnaukseen pelaajalistan ja ottelun maalit merkitään 
tukkimiehenkirjanpidolla turnauskorttiin (pelaajalistat ja 
turnauskortit löytyvät Salibandyliiton nettisivujen materi-
aalipankista)

otteluissa on käytössä 1,5 min vaihtosääntö
maksimikoko  joukkueelle on 14 pelaajaa/ottelu 

(sisältää maalivahdit)
ikäluokassa on sallittu rinnakkaisedustus, joka 

tarkoittaa� että pelaaja voi edustaa saman seuran eri 
ikäkausijoukkueita/peliryhmiä ilman rajoituksia

joukkueessa voi olla rajoittamaton määrä Y-pelaajia 
(maksimissaan vuoden yli-ikäinen pelaaja), yhdessä otte-
lussa Y-pelaajia voi olla maksimissaan neljä

peleissä noudatetaan ensisijaisesti F-PeliMaailman 
sääntöjä ja muiden pelisääntöjen kohdalla sekä sääntö-
tulkinnoissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton (SSBL) 
kilpailu- ja pelisääntöjä�

D-E –PeliMaailma  
(pois lukien E-tytöt)

pelimuotona 5 vs� 5
pelataan isolla kentällä, suositaan pelikenttiä, jotka 

eivät ole täysimittaisia (kentän suositus minimikoko on 32 
X 16 m)

sarjatasovaihtoehtoja on kaksi: kilpa- ja haastajasar-
ja

ikäluokissa on sallittu rinnakkaisedustus, tällä halu-
taan kannustaa joukkueita tekemään pienempiä peliryh-
miä 

joukkueen maksimikoko on 17 pelaajaa/ottelu (sis� 
maalivahdit)

joukkueessa voi olla neljä Y-pelaajaa ja heistä voi 
kaksi maksimissaan merkitä pöytäkirjaan

ikäluokissa tulee taata kaikille pelaajille tasaisesti 
peliaikaa

peleissä noudatetaan ensisijaisesti D-E  -PeliMaa-
ilman sääntöjä ja muiden pelisääntöjen kohdalla sekä 
sääntötulkinnoissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton 
(SSBL) kilpailu- ja pelisääntöjä�
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Salibandyliitto on rakentamassa 
valmentajille kehittävään har-
joitteluun tarvittavat valmiudet, 
joiden avulla valmentaja pystyy 
luomaan laadukkaan harjoitte-
luympäristön lapsille ja nuorille� 
Lehtisessä esitetyt asiat on tar-
koitettu kilpaurheilusta innostu-
neille 11 - 15-urheilijoille� Tar-
koituksena on kannustaa lapsia 
ja nuoria liikkumaan enemmän 
omatoimisesti ja monipuolisem-
min�

Taitokisat
Salibandyn taitorata on kehitetty mittaamaan pelaajan mailan- ja 
pallonhallintaa� Radalla pelaaja suorittaa seuraavia taitoja: kulje-
tus yhdellä ja kahdella kädellä, syöttö rysty- ja kämmenpuolelta, 
laukaus rysty- ja kämmenpuolelta, pallon nosto ja haltuunotto� 
Taitorata keskittyy lajitaidon testaamiseen� Kisoja järjestetään 
eri tasoilla, joista parhaat jatkavat eteenpäin� Kisat pidetään 
seura- alue- ja valtakunnallisella tasolla tytöille ja pojille� Valta-
kunnallinen kisa järjestetään pojille miesten liigafinaalien yhte-
ydessä ja tytöille naisten liigafinaalien yhteydessä� Liiton netti-
sivuilla ylläpidetään top50 listoja ikäluokittain�  
Lue lisää taitokisoista osoitteesta; salibandy�net/taitotesti

Kasva urheilijaksi –testi
Nuoren Suomen ja lajiliittojen yhdessä kehittämä Kasva Urhei-
lijaksi testi�  Testillä mitataan fyysis-motorisia ominaisuuksia, 
motivaatiotasoa ja ravintotottumuksia� Testi kertoo fyysis-moto-
risista kyvyistä omassa ikäluokassaan ja lajissaan� Testi ohjaa 
harjoittelemaan ja kehittämään lasta tai nuorta omassa lajis-
saan� Seurassa kannattaakin miettiä kuinka fyysis-motorinen 
harjoittelu toteutetaan�   Kasva Urheilijaksi testi julkaistaan Your 
Move –tapahtuman yhteydessä pe 26�5�2011

Harjoittelun seuraaminen
Suositusten mukaan lasten ja nuorten tulisi olla joka päivä 
fyysisesti aktiivisia 2 tunnin ajan� Ruutumediaan saisi käyttää 
enintään kaksi tuntia päivässä Lasten ja nuorten tulisi liikkua 
monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla� Ohjattu liikunta on teho-
kasta, joka edistää taitojen oppimista, antaa virikkeitä ja tarjoaa 
mukavaa yhdessäoloa kavereiden kanssa� Ohjattu liikunta akti-
voi lasta liikkumaan enemmän myös omatoimisesti ja luo hyvät 
edellytykset elinikäiselle liikunnan harrastamiselle�

Lajiharjoittelu kannattaa jakaa osiin, jossa harjoitellaan eri osa-
alueita� Alkulämmössä ja loppuverryttelyssä voidaan kehittää 
lasten ja nuorten fyysis-motorisia taitoja ja lajiosuuksilla kehite-
tään lajitaitoja�

Pelaajan teholukemat olisivat päivää kohti 2+2� Seuranta toteu-
tettaisiin yhden viikon jaksoissa syksyllä ja keväällä� Tarkoituk-
sena on seurata fyysistä aktiivisuutta ja ruutumediaan käytettyä 
aikaa� Fyysiseen aktiivisuuteen sisältyy kaikki lapsen liikkumi-
nen omatoimisesti sekä ohjatusti� Ruutumedialla tarkoitetaan 
lapsen käyttämää aikaa televisioon, tietokoneeseen ja peli-
konsoleihin� Lapset ja nuoret kirjaavat viikon ajan omatoimiset 
ja joukkueen yhteiset harjoitukset sekä ruutumediaan käytetyn 

ajan� Näin voidaan seurata liikkuvatko lapset ja nuoret riittävästi 
päivän aikana�

Tehoviikon jälkeen valmentaja kerää pelaajilta treenipäiväkirjat 
ja tekee niistä yhteenvedon� Ensimmäinen seurantaviikko on 
tarkoitus toteuttaa syksyllä 2011� Yhteenvetotaulukko lähetetään 
Salibandyliittoon osoitteeseen: kim�sallstrom@salibandy�net 
Lähettäneiden kesken arvotaan koulutusleiri joukkueelle (20+4) 
Eerikkilään�
 

Kehittävä alkulämpö ja lop-
puverryttely
Liitto tekee kaksi erilaista mallivideota kevään 2011 aikana, jos-
sa on esimerkit ulkona, kaukalon ulkopuolella ja kaukalossa teh-
täville kehittäville harjoitteille� Liiton sivuille tulee lisäksi erilaisia 
vaihtoehtoisia harjoitteita, jotka valmistavat pelaajia harjoituk-
siin sekö harjoituksista palautumiseen� Seura luo toimintatavan 
joukkueille alkulämpöön ja loppuverryttelyyn� 

Alkulämmön tarkoituksena on saada kroppa mahdollisimman 
hyvään valmiustilaan harjoituksia varten� Alkulämmössä inten-
siteetti kasvaa loppua kohti, joka tarkoittaa että syke nousee 
tasaisesti alkulämmön loppua kohti ja samalla saadaan eri li-
hasryhmät aktivoitua� Alkulämmössä tehtävät harjoitteet ovat 
samalla eri ominaisuuksia kehittäviä harjoitteita�

Loppuverryttelyn tarkoituksena on saada kropasta harjoituksis-
sa kertyneet maitohapot liikkeelle ja intensiteetin on tarkoitus 
laskea pikkuhiljaa loppua kohden� Tämä mahdollistaa sen, että 
myös pienet verisuonet pysyvät auki koko loppuverryttelyn ajan, 
jolloin kuona-aineet poistuvat lihaksista nopeammin� Myös lop-
puverryttelyn harjoitteet ovat osa kehittävää harjoittelua� 

Alkulämmön ja loppuverryttelyn harjoitteista kannattaa vaihtaa 
kuukauden välein muutama liike, jotta lasten ja nuorten mielen-
kiinto säilyy eivätkä lihakset totu liikaa samanlaisiin treeneihin�

Kuukauden kikka –videot
Kikka-videoiden tarkoituksena on aktivoida lapset ja nuoret har-
joittelemaan omatoimisesti lajitaitoja� Videoissa kerrotaan selke-
ästi millä tavalla lajitaitoja voidaan harjoitella erilaisissa tiloissa� 
Kikka-videoita on tulossa seitsemän kappaletta liiton nettisivuille 
vuoden 2011 aikana; Kikka-videot ilmestyvät nettisivuille; maa-
lis-, huhti-, elo-, syys-, loka-, marras- ja joulukuussa� 

Tervehdys valmentajille
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Suomen Salibandyliiton pelaajien kartoitus- ja seurantajärjes-
telmä on ollut kehitystyön alla ja uudistettu järjestelmä otetaan 
pojissa käyttöön kevään 2011 tapahtumissa� Tulevan touko- ke-
säkuun aikana 1996- ja -97 syntyneillä on edessä ikäluokkien 
ensimmäiset pelaajapolkutapahtumat�

Poikien pelaajapolkujärjestelmätapahtumat koostuvat kuudesta 
eri tapahtumasta� Uudistetussa järjestelmässä ikäluokan tapah-
tumat järjestetään vuoden sykleissä, mihin pelaajat valitaan aina 
yhdestä ikäluokasta� Poikkeuksena on pelaajapolun viimeinen 
vaihe Pohjola Cup, mihin voidaan valita vuoden nuoremmasta 
ikä-luokasta lahjakkaimmat yksilöt tasonmittaukseen�

Uudistuksen myötä pelaajapolkuleirit järjestetään pääosin kil-
pailukauden ulkopuolella touko-, kesä- ja elokuun aikana� Poik-
keuksena on Pikku Pohjola 3, joka järjestetään tammikuussa 
viikolla 1, koska saman vuoden keväällä pelaajat pisteytetään 
urheiluoppilaitoksiin�

Pikku Pohjola tapahtumista 
kohti maajoukkuetoimintaa 
Salibandyliiton pelaajapolun tavoitteena on tukea kilpaurheilus-
sa tavoitteellisesti mukana olevien 14 -19 – vuotiaiden pelaajien 
urheilijaksi kasvun ja kehittymisen edellytyksiä yhdessä seura-
valmennuksen sekä urhei-luopisto- / akatemiavalmennuksen 
kanssa� 

Uudessa järjestelmässä pelaajat kutsutaan ensimmäiseen ta-
pahtumaan 7� luokan toukokuussa eli samana vuonna, kun 
pelaaja tulee 14- vuoden ikään� Vanhassa järjestelmässä en-
simmäinen kartoitus- ja seuranta-tapahtuma oli kaksi vuotta 
myöhemmin (9� luokan aikana)�
Pelaajapolkujärjestelmän kolme ensimmäistä tapahtumaa ovat 
Pikku Pohjola tapahtumia, joihin pelaajat valitaan alueellisesti� 
Valittavien pelaajien määrään vaikuttavat ikäluokan alueellinen 
lisenssipelaajamäärä sekä ikäluokan alueellinen taso� Pikku 
Pohjola 1� ja 2� tapahtumien teemat ja sisällöt on rakennettu 
henki-lökohtaisen taidon, tekniikan ja taktiikan ympärille� Pikku 
Pohjola 3� tapahtuman sisältö rakentuu urheilun, harjoittelun ja 
opiskelun ympärille, sillä seuraavan kevään aikana nuorilla ur-
heilijoilla on mahdollisuus hakea 2� asteen yhteishaussa urhei-
luoppilaitoksiin�

Pikku Pohjola ikäisellä pelaajalla on mahdollisuus osallistua Ta-
lentti -leireille, joka ei varsinaisesti kuulu järjestelmään, mutta 
tukee sitä hyvin� 
   
Kolmen ensimmäisen kauden jälkeen Pikku Pohjola tapahtumi-
en jälkeen pelaajat siirtyvät Pohjola leiri vaiheeseen� Pohjola-
leirit ovat rakenteeltaan Pikku Pohjola leirien kanssa samantyy-
lisiä viikonloppuleirejä, mutta sisällöiltään pelipainotteisempia� 
Yksilön henkilökohtaista taidon ja tekniikan vaatimuksia kehi-
tetään viisikon yhteistyön vaatimusten mukaisesti� Pohjola leiri 
1 toteutetaan alueellisella ajattelulla, mutta pelaajamäärät ovat 
pienempiä Pikku Pohjola tapahtumiin suhteutettuna� Myös eri 
alueiden tapahtumia tullaan yhdistämään, mm� Pohjanmaa ja 
Pohjois-Suomi� Pohjola leiri 2 on valtakunnallinen pelaajapolku-
tapahtuma, joka järjestetään Eerikkilän Urheiluopistolla� Leirin 
tavoitteena on arvioida ikäluokan valtakunnallista tasoa sekä 
kartoittaa pelaajien seuraavaa tasoa eli Pohjola Cupia varten, 
johon valitaan valtakunnallisesti parhaat pelaajat�

Viimeinen pelaajapolkutapahtuma ennen maajoukkuetoimintaa 
on Pohjola Cup� Poikien järjestelmässä se on nelipäiväinen ta-
pahtuma Eerikkilän Urheiluopistolla, mikä sisältää harjoittelua, 

pelaamista ja testausta� Pohjola Cupin pääpaino on peleissä ja 
tapahtuman päätavoite on kartoittaa potentiaalisimmat yksilöt 
seu-raavan kauden U19 maajoukkuetoimintaan� 

Laatua tapahtumien sis-
ältöön ja rakenteeseen 
Pikku Pohjola tapahtumat toteutetaan kahden päivän leirityksi-
nä urheiluopistoilla� Yksi merkittävimmistä uudistuksista on ta-
pahtumien rakenteen ja sisältöjen uudistukset� Tulevaisuudessa 
leirien sisältöjen painopiste on yksilön henkilökohtaisten ominai-
suuksien harjoittaminen ja kehittäminen ikäluokan herkkyyskau-
det huomioiden� Myös henkilökohtainen palaute tulee olemaan 
suuressa roolissa kaikissa pelaajapolkutapahtumissa� Sitä tuke-
maan on valmistettu palautejärjestelmä, missä yksilön kehitty-
mistä arvioidaan koko pelaajapolkutaipaleen ajan aina nuorten 
maajoukkuetoimintaan saakka�

Ikäluokkavalmentajat
Järjestelmän uudistuessa myös valmennustoimintaa on kehi-
tetty yksilön kehitystarpeita palvelevaksi� Aluevalmentajien toi-
menkuva uudistuu ja nimeke muuttuu ikäluokkavalmentajaksi� 
Poikien pelaajapolkuikäluokkiin valitaan ikäluokittain neljä val-
mentajaa, jotka nimikkeensä mukaisesti vastaavat yhden ikä-
luokan toiminnasta� Ikäluokalla on vastuuvalmentaja sekä kolme 
valmentajaa�

Eerikkilä, Kuortane, Tanhu-
vaara ja Virpiniemi mahdol-
listavat huippuolosuhteet
Pelaajapolkutapahtumat järjestetään tulevaisuudessa neljällä 
urheiluopistolla, mitkä mahdollistavat optimaa-liset olosuhteet 
laadukkaan ja monipuolisen leirin toteuttamiselle� 

POIKIEN PELAAJAPOLKU UUDISTUU
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U19 MJ MM-KISAT 5/2011 5/2013 5/2013 5/2015 5/2015 5/2017 

5� Kausi Pohjola Cup (valtakunnallinen) 8/2011 8/2012 8/2013 8/2014 8/2015 8/2016 

4�-5� Kausi Pohjola leiri 2� (valtakunnallinen) 6/2011 6/2012 6/2013 6/2014 6/2015 6/2016 

4� Kausi Pohjola leiri 1� (alueellinen) 5/2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/2015 

3� Kausi Pikku Pohjola 3� (alueellinen) 12/2010 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014 

2� Kausi Pikku Pohjola 2� (alueellinen) 5/2011 5/2012 5/2013 

1� Kausi Pikku Pohjola 1� (alueellinen) 5/2011 5/2012 

IKÄLUOKKA 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Päämäärät tulevaisuuden  
urheilijaksi kehittymiselle

Jokainen kilpaurheilullisesti tavoitteellisessa mieles-
sä urheiluun suhtautuva nuori harjoittelee ja liikkuu 
vähintään 18 tuntia viikossa
Jokainen kilpaurheilullisesti tavoitteellisessa mieles-
sä urheiluun suhtautuva nuori on sisäistänyt urheili-
jaksi kasvamisen edellytykset 
Nuorten tavoitteet ja harjoittelu ovat tasapainossa 
keskenään
Valmentajat ja vanhemmat osaavat aktivoida ja tukea 
nuoria saavuttamaan motiiviensa mukaisen harjoitte-
lu- ja kokonaisliikuntamäärän

•

•

•

•

Pelaajapolun tavoitteet
Motivoida pelaajia harjoittelemaan tavoitteellisesti ja 
laadukkaasti sekä määrältään riittäväksi 
Tapahtumien valmennus- ja ohjaustoiminta ohjaa 
urheilijan omatoimista harjoittelua monipuolisuuteen 
niin lajitaitojen kuin fyysis- motoristen ominaisuuksi-
en osalta 
Pelaajat innostuvat kehittämään itseään urheilijoiksi
Kannustaa pelaajia suunnittelemaan opiskelu- ja 
urheilu-uraa
Kartoittaa ikäluokan parhaat yksilöt huippusalibandyn 
pariin
Pelaajapolun tapahtumissa keskitytään nuoreen 
urheilijaan yksilönä

Tapahtumien valmennuksellinen sisältö ja ohjaus
Palautejärjestelmä

•

•

•
•

•

•

•
•



Toukokuu

15�5� Vantaa SB Vantaa Vantaan kaupunkijuhla Krista Laine krista�laine@sbvantaa�fi

21�5� Lappeenranta PoNoVo Markus Helvasto markus�helvasto@tietokoura�com

Kesäkuu

11�6� Jyväskylä Happee Anne Muukkonen muukkonen@hotmail�com

11�6� Lappeenranta NST Hiekkalinnan avajaiset Sauli Hynynen sauli�hynynen@nst-lappeenranta�net

11�6� Hattula Pekolan Isku Hattulapäivät Janne Oksanen toimisto@parolanvisa�fi

12�6� Kerava Keravan Bandy Kävelykatu Jukka Ritola jukka�ritola@keravanbandy�net

18�6� Joensuu Lehmo Balls-96 Jari Reinikainen jari�reinikainen@telemail�fi

19�6� Varkaus Hukka-Pallo Topi Tirronen totirron@gmail�com

Heinäkuu

2�7� Kajaani Papas Markkinakatu Ann-Mari Hella annmari�hella@fcwimma�fi

3�7� Mäntyharju Mantyharjun Virkistys Loma-asuntomessut Henry Parta henry�parta@pitajanuutiset�fi

9�7� Kokkola Nibacos Wanhan Kallen kesäviikko Jani Koivisto jani�koivisto@nibacos�fi

9�7� Hanko Snell’s Angels FC Satama Christian Snell christian�snell@pp�inet�fi

9�7� Imatra Imatran Voima Imatra Big Band Festival Tomi Varis tomivaris@hotmail�com

16�7� Joroinen Huutokoski IF Finntriathlon Eki Kutvonen eki�kutvonen@gmail�com

23�7� Oulu Oulun Tarmo Ville Valjus katusahly@ouluntarmo�fi

30�7� Turku FBC Turku Kauppakeskus Skanssi Antti Vääri antti�vaari@duosport�fi

30�7� Tuuri Pallosuharit Jouni Hautalahti jouni�hautalahti@luukku�com

30�7� Hankasalmi SPV Neste Jari-Pekan piha Tommy Koponen tommy�koponen@peliveljet�com

31�7� Mikkeli Urheiluseura Hatsina Henry Myyryläinen henry�myyrylainen@hatsina�net

Elokuu

6�8� Forssa Fosu Holja-markkinat, PicNic Jukka Rantanen jukka�rantanen@fosu�fi

6�8� Kuopio KSS Matkustajasatama Ville Punkki ville�punkki@kss�fi

6�8� Panelia Peli-Weljet Panelia Panelia-päivä Sami Rintamaa sami�rintamaa@gmail�com

13�8� Lahti Lahti Royals Joni Poutanen jn1@netti�fi

27.8. Helsinki Katusählyfinaali Kampin Narinkkatori Helsinki 

Tarkemmat tiedot turnauksista löydät:  www�katusahly�fi

Aikuisten sarjat 60€ • Lasten sarjat 25€
Oikeudet muutoksiin pidätetään�



EROTUOMARIT
- PELISSÄ MUKANA

Haluaisitko lähteä mukaan mukavaan 
harrastustoimintaan?

Salibandyssa erotuomaritehtäviä riittää 
monella tasolla. Kaikki tehtävät ovat eri tavalla 
haastavia: Voit tuomita pienien juniorien 
otteluista aina kansainvälisiin tehtäviin saakka 
ja kaikkea siitä väliltä. Ja onkohan salibandy 
pian myös olympialaji?

Salibandyerotuomareita on jo melkein 
tuhat, mutta tarvitsemme lisää innok-
kaita harrastajia. Koulutamme jatkuvan 
koulutuksen periaatteella lisää erotu-
omareita kentillemme. 

Tämä harrastus ei maksa sinulle, vaan voit 
saada harrastuksesta myös pienen rahallisen 
korvauksen. Palkkiot vaihtelevat sarjoittain ja 
turnauksissa voit tuomita useamman pelin 
peräkkäin.  Erotuomarina olet näköalapai-
kalla näkemässä lajin ja sen harrastajien 
kehityksen. Mutta ennen kaikkea saat 
harrastuksesta paljon uusia ystäviä ja mielen-
kiintoista haastetta vapaa-aikaasi.

EROTUOMARITOIMINNAN PERUSTANA 
OVAT EETTISET PERIAATTEET:

-OIKEUDENMUKAISUUS tarkoittaa reilun 
pelin takaamista kaikille.

-REHELLISYYS pitää sisällään mahdollisuuden 
myös tehdä inhimillisiä virheitä.

-PUOLUEETTOMUUS ja RIIPPUMATTOMUUS 
tarkoittavat asettumista tietyissä asioissa 
kilpailijoiden tai kilpailun yläpuolelle, sidon-
naisuuksia ei saa olla kilpailijoihin.

-VASTUULLISUUS käsittää mm. kilpailijoiden 
turvallisuudesta huolehtimisen.

-AVOIMUUS sekä rakentava suhtautuminen 
pelaajiin, valmentajiin, katsojiin ja toisiin 
erotuomareihin kuuluvat myös perusasioihin 
erotuomaritoiminnassa.

-SUVAITSEVAISUUS on osa reilua peliä. 
Erotuomarin on välittömästi puututtava 
havaitsemaansa vastustajaa halventavaan tai 
rasistisena pidettävään käyttäytymiseen.

-KASVUN TUKEMINEN tarkoittaa sitä, että 
erotuomarilla on tärkeä asema kasvattajana 
junioriotteluissa Nuoren Suomen periaat-
teiden pohjalta.

Tule mukaan syksyn erotuomarikursseille! Ja 
huomaa: aloittaville pelaajalisenssin omaaville 
uusille erotuomareille kauden koulutus on 
maksuton.

Lisätietoja erotuomarikursseista löydät 
loppukesästä osoitteesta salibandy.net 



Päivä Kurssi Paikka Täysihoito Hinta

Toukokuu

6�-8�5� SBJ1 Tanhuvaara majoitus + ruoka 155 €

7�5� SBMV1 Tanhuvaara ruokailu mahdolli-
suus

50 / 70€ 
(+DVD)

7�-8�5� HTE Eerikkilä majoitus + ruoka 155 €

7�-8�5� SBV1 Oulu 110 €

7�-8�5� SBV1 Helsinki  110 €

13�–15�5� SBJ1 Helsinki  125 €

13�–15�5� SBN1 Turku 125 €

14�–15�5� SBV1 Kuortane  110 €

14�5� SBMV1 Helsinki 50 / 70€ 
(+DVD)

14�5� SBMV1 Turku  50 / 70€ 
(+DVD)

20�–22�5� SBV2 Oulu

20�–22�5� HTE Eerikkilä majoitus + ruoka 155 €

20�–22�5� HTE Tanhuvaara majoitus + ruoka 155 €

20�–22�5� SBN1 Helsinki  125 €

20�–22�5� SBN2 Helsinki  170 € 

25�& 28�-29�5� SBV 1 Jyväskylä  110 €

27�–29�5� HTA Tanhuvaara majoitus + ruoka 155 €

27�–29�5� HTE Kuortane majoitus + ruoka 155 €

27�–29�5� HTA Kuortane majoitus + ruoka 155 €

Kesäkuu

2�-3�6� HTA Eerikkilä majoitus + ruoka 155 €

8�-10�6� SBV3, 
1� jakso

Eerikkilä majoitus + ruoka Haku päät-
tyy 10�4�

11�–12�6� SBV2 Eerikkilä majoitus + ruoka 185 €

Elokuu     

5�-7�8 SBN1 Helsinki  125 €

5�-7�8 SBJ 1 Oulu  125 € 

6�-7�8� SBV 1 Pohjanmaa 100 €

12�–14�8� PN Eerikkilä majoitus + ruoka 185 €

13�–14�8� SBV1 Heinola  110 €

13�–14�8� SBN1 Helsinki  125 €

19�–21�8� PN, 
tytöt / 
naiset

Eerikkilä majoitus + ruoka 185 €

19�–21�8� SBN2 Eerikkilä majoitus + ruoka 185 €

26�-28�8� SBN1 Oulu  125 € 

26�–28�8� SBN1 Tampere  125 €

Syyskuu

7�-10�9� SBV3, 2 
jakso

Eerikkilä  majoitus + ruoka  

16�-18�9� SBN2 Oulu   

23�–25�9� SBJ2 Eerikkilä majoitus + ruoka 185 €

24�–25�9� SBJ1 Kuortane  125 €

30�9�-2�10� SBN2 Eerikkilä majoitus + ruoka 185 €

Valmentaja-ja ohjaajakoulutus 2011 / 
Salibandyliitto

Kalenterin päivitys ja ilmoittautumiset:  
http://salibandy�net/koulutus-ja-valmennus/koulutus/koulutuskalenteri-2011/

Lisätiedot / tiedustelut
Seurakohtaiset tilauskurssit 1-
tasolle sovitaan aluekouluttajien 
kanssa!

Suomen Salibandyliitto ry� /
Finnish Floorball Federation
Alakiventie 2, FIN-00920 Helsinki
www�salibandy�net

Jari Oksanen
Koulutuspäällikkö
+ 358 400 529 002
ari�oksanen@salibandy�net

Miikka Lamu
vt� Koulutus- ja valmennuskoordinaattori / Etelä-
Suomi
+ 358 400 529 026
miikka�lamu@salibandy�net 

Tapio Tamminen (->31�5� saakka)
Aluekouluttaja Sisä-Suomi
+ 358 400 529 034
tapio�t�tamminen@salibandy�net

Atte Juuti
Aluekouluttaja Savo-Karjala ja Kaakkois-Suomi
+ 358 400 509 909
atte�juuti@salibandy�net

Peter Eriksson
aluekouluttaja Länsirannikko
+ 358 500 170 768
peter�eriksson@salibandy�net 

Kristian Hiltunen
Aluekouluttaja Pohjanmaa
+ 358 40 502 3392
kristian�hiltunen@salibandy�net

Karo Kuussaari
aluekouluttaja Pohjois-Suomi
+ 358 50 589 3899
karo�kuussaari@salibandy�net




