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KAUSI-INFO 2014-2015  
KEVYT PDF-VERSIO 

Kausi-info 2014-15 (ent. Salibandy News) on  
perinteinen tietopaketti uuteen pelikauteen.  
Info julkaistaan viime kauden tapaan ensisijaisesti www-versiona. Tämä 
kevyt pdf-versio sisältää viittauksia (linkkejä) Salibandyliiton internet 
sivuille, josta löytyy tarkempi informaatio ko. aiheesta. 

Sarjaan ilmoittautuminen kaudelle 2014-15 alkaa pääsarjojen osalta viikolla 
17, muissa sarjoissa uuden kauden kilpailusääntöjen voimaanastumispäivää 
seuraavana arkipäivänä (2.5.) Kaikki ilmoittautumiset tehdään 
Salibandyliiton sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä. 

 

Kausi 2014-15 on salibandyn 29. sarjakausi ja toimintaan osallistuvien 
joukkueiden määrät jatkavat kasvuaan. Kaudella 2013-14 kilpailutoimintaan 
osallistui ennätysmäärä joukkueita, yhteensä yli 2700 joukkuetta. Salibandy 
houkuttelee entistä useampia pelaajia ja joukkueita mukaan sarjatoimintaan. 

Kasvu asettaa haasteita useille osa-alueille, haasteisiin vastataan niin seura- 
kuin liittotasollakin. Erotuomaritoiminta on se osa-alue, mihin haluan seurojen 
kantavan oman panoksensa. Laji on tuttu seuroissa toimiville ja sitä kautta 
kynnys erotuomaritoimintaan on matalampi lajitietämyksen ansiota.  

Kasvava sarjatoiminta tarvitsee lisää erotuomareita, jotta sarjatoiminnan laatu 
säilyy. Joukkueet haluavat hyviä erotuomareita otteluihin mikä on luonnollista. 
Kun erotuomareiden määrä on riittävä myös laatukin nousee.  

Haastan jokaisen seuran tuomaan yhden uuden henkilön elokuussa alkaviin 
erotuomarikoulutukseen. 

Hyvää salibandykautta 2014-2015 ! 

Suomen Salibandyliitto ry:n psta 
 
Ari Vehniäinen 

kilpailutoiminnan päällikkö 
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YLEISTÄ 

Salibandykausi 2014–15 on alkamassa. On siis aika tutustua tulevaan kauteen. 
Saamamme palautteen perusteella olemme muuttaneet aiemmilta kausilta tutun 
Salibandy News julkaisun nimeä. Jatkossa uuden kauden infopaketti kantaa 
yksinkertaisettua nimeä Kausi-info. Edellisen kauden tapaan infopaketti julkaistaan 
täysin nettipohjaisena versiona. Olemme myös entisestään tiivistäneet sisältöä. Tämä 
kausi-info sisältää vankan tietopaketin uuteen kauteen. 
 
Kilpailusäännöt 
Uudet kilpailusäännöt tulevat voimaan 1.5.2014 alkaen. Uudet kilpailusäännöt 
löytyvät tästä linkistä. Tutustukaa kilpailusääntöihin huolella! Merkittävimmät 
muutokset on listattu jäljempänä tässä julkaisussa, s. 13. 

Pelisäännöt 
Myös salibandyn Pelisääntöihin tulee muutoksia alkavalle kaudelle. Mm. jalkasyöttö 
sallitaan kaikilla sarjatasoilla (aiemmin kokeiluna tietyissä sarjoissa). Listaamme 
merkittävimmät muutokset kunhan yhteenveto on vahvistettu Salibandyliitossa. 
Yhteenveto on jo nyt ladattavissa englanniksi IFF:n sivuilta. Kts. lisää s. 13. 
 
Sarjatoimintaan ilmoittautuminen     
Seura ilmoittaa joukkueensa liiton sarjatoimintaan sähköisessä 
ilmoittautumisjärjestelmässä: Salibandy.net > Asioi verkossa > Sähköinen 
ilmoittautumisjärjestelmä. Kaikkiin sarjoihin ilmoittaudutaan sähköisesti, myös 
harrastesarjoihin!. Tutustu ilmoittautumisjärjestelmän ohjeeseen huolella etukäteen. 
 
Myöhästyneet sarjaan ilmoittautumiset 
Ilmoitetun sarjaan ilmoittautumisen takarajan jälkeen seuralle määrätään 
kilpailusääntöjen §30 mukainen osallistumismaksun korotus. Kaudella 2014–15 
osallistumismaksun korotus on 100 euroa / aikuisjoukkue ja 50 euroa / 
juniorijoukkue. Mahdollinen korotus laskutetaan joukkueelta jälkikäteen. Uusille 
seuroille ei ole korotettua osallistumismaksua. 
 
Rästit 
Mikäli seuralla tai sen joukkueella on aiempia rästimaksuja = mitä tahansa 
Salibandyliiton lähettämiä maksamattomia laskuja, ei seuran minkään joukkueen 
ilmoittautumista oteta huomioon. Rästimaksut on maksettava ennen ilmoittautumista, 
mikäli joukkue aikoo säilyttää sarjapaikkansa. Maksuasioissa yhteys liiton 
jäsensihteeriin: p. 044-7629970 tai matti.parviainen@salibandy.net 

(jatkuu seur. sivulla) 
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Joukkueen sarjamaksut sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä 
Seura saa joukkueidensa sarjamaksut* sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä. 
Huomaa, että jokainen lasku sisältää kaksi sivua (erät 1-2). Talleta lasku huolellisesti 
ja muista maksaa molemmat erät ajallaan. Maksamattomista laskuista muistutetaan 
kertaalleen ennen kuin ne siirretään Intrum Justitiaan. Huom: Intrumille siirretyt 
laskut voivat aiheuttaa seuralle huomattavia lisäkuluja! 

* Junioreiden SM-karsintoihin osallistuvat joukkueet saavat karsintasarjan laskut 
ilmoittautumisjärjestelmästä. Kolmas erä laskutetaan liiton toimesta karsintojen 
päätyttyä, jolloin on tiedossa jatkaako joukkue SM-sarjassa vai aluesarjassa. 
 
Joukkueen nimi ja lyhenne 
Samassa sarjassa pelaavat seuran joukkueet erotetaan toisistaan roomalaisin 
numeroin, esim. Testi Team I ja Testi Team II. Joukkueen poikkeavan nimen käytöstä 
tulee maksaa Kilpailusääntöjen mukainen 85 euron kirjaamismaksu (sarjaan 
ilmoittautumisen yhteydessä). Poikkeavalla nimellä tarkoitetaan seuranimestä eroavaa 
joukkuenimeä. Esim. jos seuran rekisteröity nimi on Testi Team ja sen joukkue haluaa 
käyttää sarjatoiminnassa 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, voidaan roomalaisen numeron 
käyttö korvata lisänimellä seuran nimilyhenteen 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 pääsarjojen osalta Liittohallituksen 
toimesta ja muiden valtakunnallisten sekä miesten II div. osalta kilpailuvaliokunnan 
toimesta. Alueellisten alempien sarjojen vapautuvat sarjapaikat täytetään 
aluekohtaisesti. Liitto tarjoaa vapautuvia sarjapaikkoja joukkueille edellisen kauden 
menestyksen ja alueellisten kriteereitten perusteella. Ylempää sarjapaikkaa ei voi 
hakea! Lisätietoa vapautuvista sarjapaikoista. Lue lisää vapaiden sarjapaikkojen 
täyttämisestä tästä linkistä.  

(jatkuu seur. sivulla) 
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Sarjapaikan siirtohakemukset 
Alemmilla sarjatasoilla (miesten III-VI ja naisten II-IV div.) sekä juniorisarjoissa (pois 
lukien nuorten SM-sarja pojat/tytöt) seura voi anoa perustellusta syystä 
sarjapaikkansa siirtoa toiselle seuralle ajalla 2.-23.5.2014. Tarkat siirtomääräykset ja 
kirjaamismaksun suuruus määritellään Kilpailusäännöissä §29. 
 
Siirtohakemus tehdään käyttämällä sarjapaikansiirtolomaketta, jonka voi ladata 
salibandy.netin materiaalisalkusta. (2.5. alkaen) Ennen hakemuksen palauttamista 
sarjapaikan luovuttavan joukkueen on ilmoittauduttava omalle sarjapaikalleen! 
Sarjapaikan siirtoa voidaan hakea vain perustellusta syystä, josta on tehtävä 
kirjallinen selvitys. 

HUOM! Sarjapaikansiirtoja voidaan hakea vasta kun kauden 2014-15 kilpailusäännöt 
ovat astuneet voimaan ja lomake on julkaistu (2.5.). 
 
Sarjajärjestelmät     
Kauden 2014–15 aikuisten, junioreiden ja Suomen Cupin sarjajärjestelmät 
valmistuvat kevään aikana. Löydät ne liiton internet sivuilta: kilpailutoiminta > sarjat 
ja tilastot. 

Sarjamääräykset yksittäisiin otteluihin 
Seuraavilla Salibandyliiton tasoilla noudatetaan yksittäisten otteluiden 
sarjamääräyksiä: Miesten II divisioona, Naisten I divisioona, Poikien nuorten SM-
sarja, Tyttöjen nuorten SM-sarja, B-poikien SM-sarja, C 1 poikien SM-sarja, C 2 
poikien play-off ottelut ja C-tyttöjen play-off ottelut. Sarjamääräykset on jo julkaistu 
tulevaa kautta varten. 
 
Lohkojaot 
Sarjojen lohkojaot tehdään ilmoittautumisten jälkeen loppukesästä! Lohkojakoja ei 
tule tiedustella puhelimitse vaan niistä ilmoitetaan joukkueiden yhteyshenkilöille 
postitse mahdollisimman pian. Lohkojaot löytyvät valmistuttuaan myös Salibandyliiton 
internet sivuilta: kilpailutoiminta > sarjat ja tilastot. 
 
Turnaushakemukset 
Seuran tulee ilmoittaa kiinnostuksensa oman kotiturnauksen järjestämisestä 
palauttamalla turnaushakemuslomakkeen (lataa tästä). Huomaa, että 
turnaushakemukset 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. Hakemukseen merkittävän 
yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa myös kesällä! Turnaushakemuslomakkeita on 
saatavilla salibandy.netin materiaalisalkusta. 
 
Sarjojen alkaminen 
Sarjat alkavat kaudella 2014-15 jo elokuussa, mutta pääosin syyskuun lopulla ja 
lokakuun aikana. Sarjaohjelmat julkaistaan liiton internet sivujen tilastopalvelussa 
hyvissä ajoin ennen sarjojen alkamista. 
 
(jatkuu seur. sivulla) 
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Seniorisarjat (M35, M40, M45, M50, M55, M60, N30, N35 ja N40) 
Seniorisarjat alkavat marras- joulukuussa. Vanhimpien ikäluokkien sarjat toteutetaan, 
mikäli riittävä määrä joukkueita ilmoittautuu. Kilpailukutsu toimitetaan kesän aikana 
liiton internet sivuille. Ilmoittautuminen tapahtuu viime kauden tapaan liiton 
sähköisessä järjestelmässä heti kun kilpailukutsu on julkaistu. 

Pelaajasiirrot ja edustusoikeudet 
Kaikista siirtyvistä pelaajista joilla on ollut pelaajalisenssi kaudella 2013–14 on 
tehtävä pelaajasiirto. Siirrot täytetään viime kauden tapaan liiton internet palvelussa. 
Pelaajasiirtojen omilta sivuilta löytyy myös vankka tietopaketti siirtojen tekemiseen. 
 
Pelaajasiirtoja voi hakea ajalla 2.6.2014 - 16.1.2015. Vapaa siirtoaika (=ilman vanhan 
seuran suostumusta) on 2.-30.6.2014. Kirjaamismaksut ja tarkat siirtomääräykset 
määritellään kilpailusääntöjen luvussa 8. 

Y-ilmoituksen kohdalla painotamme, että kyseessä on ilmoitus, ei hakemus. Tämä 
tarkoittaa sitä, että seura itse vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. B-
poikien, C1-poikien, C2-poikien ja C-tyttöjen SM-karsinnoissa, SM-sarjassa ja play-
offs karsinnoissa ei saa käyttää Y-pelaajia. 

Lisää tietoa pelaajasiirroista löydät edustusoikeuksien pääsivulta, tästä linkistä. 
Palvelemme edustusoikeusasioissa numerossa 0400-529017 tai sähköpostitse 
pelaajasiirrot@salibandy.net 
 
Henkilökohtainen pelaajalisenssi 
Jokaisella Salibandyliiton sarjassa pelaavalla tulee olla kilpailusääntöjen mukaan 
voimassa oleva henkilökohtainen pelaajalisenssi. Kauden 2014–15 lisenssikausi on 
1.8.2014–31.7.2015. Lisenssit lunastetaan liiton internet sivujen kautta. Lisenssien 
hinnat ja yksityiskohdat varmistuvat toukokuun aikana, jolloin päivitämme tiedot 
sivuillemme. Kauden 2014-15 lisenssit ovat myynnissä elokuun alusta alkaen. 
 
Lisenssikortti 
Kauden 2014-15 lisenssikortin toimitustapa varmistuu alkukesästä. Löydät 
viimeisimmän lisenssikorttitiedon Salibandy.netistä: > Asioi verkossa > Lisenssit > 
Lisenssitietoa > Lisenssikortti 
 
Salibandyliitto toivottaa pelionnea kaudelle 2014-15 !! 
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TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 2014-15 

Tälle sivulle olemme listanneet merkittävimpiä päivämääriä kaudella 2014-15. 
Lisätietoa löydät liiton kilpailusäännöistä. Voit olla myös yhteydessä liiton 
puhelinpalveluun 0400-529017. 

Toukokuu 
Uudet kilpailusäännöt tulevat voimaan / uusi pelikausi alkaa: 01.05.2014 
Kansainvälinen siirtoaika alkaa: 01.05.2014 
Sarjapaikan siirtohakemusten hakuaika alkaa: 02.05.2014 
Sarjaanilm.aika päättyy N1div, M2div, PA-SM: 09.05.2014 
Sarjaanilm.aika päätyy M3-4div, N2-3div: 16.05.2014 
Sarjaanilm.aika päättyy M5div: 23.05.2014 
Sarjapaikansiirtohakemusten takaraja:  23.05.2014 (periytyvissä ilmoittautumisen 
yhteydessä) 
Sarjaanilm.aika päättyy B-C juniorit SM-karsinta: 23.05.2014 
Sarjaanilm.aika päättyy Suomen Cup: 30.05.2014 
 
Kesäkuu 
Kansallinen pelaajasiirtoaika / vapaa siirtoaika alkaa: 02.06.2014 
Sarjaanilm.aika päättyy muut A-C juniorit: 13.06.2014 
Sarjaanilm.aika päättyy N4div, M6div: 06.06.2014 
Kansallinen, vapaa pelaajasiirtoaika päättyy: 30.06.2014 

Heinäkuu 
Uudet Pelisäännöt tulevat voimaan: 01.07.2014 
Kauden 2013-2014 pelaajasiirrot astuvat aikaisintaan voimaan: 10.07.2013 
 
Elokuu 
Lisenssikausi 2014-2015 alkaa (myös myynti) 01.08.2014 
Rinnakkaisedustusten haku alkaa: 11.08.2014 
Sarjaanilm.aika päättyy D-juniorit: 29.08.2014 
Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut nousevat: 30.08.2014 
Takautuvan lisenssivakuutuksen hankinta-aika päättyy: 31.08.2014 

 

(jatkuu seur. sivulla) 
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Syyskuu 
Sarjaanilm.aika päättyy E-F juniorit: 05.09.2014 
Farmisopimus -hakemusten takaraja: 26.09.2014 
Y-pelaajailmoitusten takaraja (-> C jun.) 26.09.2014 
Poikkeuslupahakemusten takaraja: 26.09.2014 
Rinnakkaisedustushakemusten kirjaamismaksut nousevat: 27.09.2014 
 
Marraskuu 
Y-pelaajailmoitusten takaraja (-> D-E jun.) 28.11.2014 
 
Joulukuu 
Kansainvälinen siirtoaika päättyy: 31.12.2014 

Tammikuu 
Kansallinen pelaajasiirtoaika päättyy: 16.01.2015 
Rinnakkaisedustusten haku päättyy + rin.edustusten päättämisilmoitusten takaraja: 
16.01.2015 
Osallistumismaksu 2/2 erääntyy: 23.01.2015 
 
Helmikuu 
Jäsenmaksu 2015 erääntyy: 2/2015 
(jäsenmaksut toimitetaan jäsenseuroille sähköpostilla pdf-muodossa tammikuun 
puolivälissä) 
Farmisopimuspelaajien ilmoittaminen päättyy: 06.02.2015 

Huhtikuu 
Rinnakkaisedustusten voimassaolo päättyy: 30.04.2015 
Kilpailukausi 2014-15 päättyy: 30.04.2015 
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ILMOITTAUTUMISAJAT, HINNAT JA ERÄPÄIVÄT 

Huom! Kaikki sarjaan ilmoittautumiset tehdään liiton sähköisessä 
ilmoittautumisjärjestelmässä. Järjestelmä antaa joukkuekohtaisen maksulomakkeen. 
Sarjamaksu on jaettu kahteen erään. 

AIKUISTEN sarjailmoittautumisten takarajat ja sarjamaksujen eräpäivät 

Sarjataso 
ilmoittautumisen 
eräpäivä 

osallistumismaksun 
eräpvm 1. osa 

osallistumismaksun 
eräpvm 2. osa 

Miesten 
Salibandyliiga 

2.5.2014 2.5.2014 * 

Naisten Salibandyliiga 2.5.2014 2.5.2014 * 

Miesten Divari 2.5.2014 2.5.2014 * 

Naisten I divisioona* 9.5.2014 23.5.2014 23.1.2015 

Miesten II divisioona 9.5.2014 23.5.2014 23.1.2015 

Miesten III-IV 
divisioonat* 

16.5.2014 30.5.2014 23.1.2015 

Naisten II-III 
divisioonat 

16.5.2014 30.5.2014 23.1.2015 

Miesten V divisioona 23.5.2014 30.5.2014 23.1.2015 

Naisten IV divisioona 6.6.2014 19.6.2014 23.1.2015 

Miesten VI divisioona 6.6.2014 19.6.2014 23.1.2015 

Suomen Cup 30.5.2014 30.5.2014   

* keskitetyn et-maksujärjestelmän pilotissa ovat mukana Naisten I div. ja Miesten III 
div. Näiden sarjojen osalta et-maksujärjestelmän kulut (palkkiot ja ylläpitokulut) 
laskutetaan erikseen osallistumismaksun lisäksi. 

AIKUISTEN sarjamaksut 

Sarjataso 
Os.maksu  
erä 1 

Os.maksu  
erä 2 

Sarjamaksu  
yht. 

Naisten I divisioona 300 € 300 € 600 € 

Miesten II divisioona 405 € 405 € 810 € 

Miesten III-VI divisioonat 485 € 485 € 970 € 

Miesten III divisioona (Etelä-Suomi) 730 € 730 € 1460 € 

Naisten II-IV divisioonat 485 € 485 € 970 € 

Suomen Cup naiset 115 € 115 € 230 € 

Suomen Cup miehet 170 € 170 € 340 € 

Suomen Cup miehet; liiga ja Divari * * * 

Suomen Cup naiset liiga * * * 

* sisältyy kauden 2014–15 sarjamaksuun. 

(jatkuu seur. sivulla)



  sivu 9 / 20 
 

Kausi-info on Suomen Salibandyliiton julkaisema tietopaketti tulevaan pelikauteen. Kaudelle 2014-15 infopaketti julkaistaan vain www-
versiona ja ladattavana pdf-versiona. (PÄIVITETTY 02.05.14 -> ajantasaisimman version löydät aina internet sivuiltamme.) 

JUNIOREIDEN sarjaanilmoittautumisten takarajat ja sarjamaksujen eräpäivät 

Sarjataso 
ilmoittautumisen 
eräpäivä 

osallistumismaksun 
eräpvm 1. osa 

osallmistumismaksun 
eräpvm 2. osa 

Nuorten SM (pojat 
ja tytöt)* 

9.5.2014 23.5.2014 23.1.2015 

B-C juniorit SM-
karsinta 

23.5.2014 6.6.2014 23.1.2015 

Muut A-C -juniorit 13.6.2014 19.6.2014 23.1.2015 

D-juniorit 29.8.2014 12.9.2014 23.1.2015 

E-F -juniorit 5.9.2014 19.9.2014 23.1.2015 

G-juniorit 
(KerhoMaailma) 

aluekoht. aluekoht. 23.1.2015 

  syys-lokakuu     

* Nuorten SM-sarja (pojat) on mukana keskitetyn et-maksujärjestelmän pilotissa. 
Tämän sarja osalta et-maksujärjestelmän kulut (palkkiot ja ylläpitokulut) laskutetaan 
erikseen osallistumismaksun lisäksi. 

JUNIOREIDEN sarjamaksut 

Sarjataso Synt. 
Os.maksu 
erä 1 

Os.maksu 
erä 2 

Sarjamaksu 
yht. 

Nuorten SM (pojat) 1994-96 295 € 295 € 590 € 

Nuorten I div (pojat) 1994-96 370 € 370 € 740 € 

B pojat (SM-kars. + SM-sarja) 1997-98 580 € 220 € 800 € 

B pojat (SM-kars. + aluesarja) 1997-98 580 € 390 € 970 € 

B pojat (aluesarja) 1997-98 400 € 400 € 800 € 

Tyttöjen SM 1995-98 265 € 265 € 530 € 

Tyttöjen I div 1995-98 275 € 275 € 550 € 

C1 pojat (SM-kars. + SM-sarja) 1999 580 € 220 € 800 € 

C1 pojat (SM-kars. + aluesarja) 1999 580 € 390 € 970 € 

C1 pojat (aluesarja) 1999 385 € 385 € 770 € 

C2 pojat (SM-kars. + SM-sarja) 2000 580 € 390 € 970 € 

C2 pojat (SM-kars. + aluesarja) 2000 580 € 390 € 970 € 

C2 pojat (aluesarja) 2000 385 € 385 € 770 € 

C tytöt (SM-kars. + SM-sarja) 1999-00 380 € 230 € 610 € 

C tytöt (SM-kars. + aluesarja) 1999-00 380 € 230 € 610 € 

C tytöt (aluesarja) 1999-00 225 € 225 € 450 € 

D 1 pojat 2001 365 € 365 € 730 € 

D 2 pojat 2002 365 € 365 € 730 € 

D-tytöt 2001-02 205 € 205 € 410 € 

E 1 pojat 2003 350 € 350 € 700 € 

E 2 pojat 2004 350 € 350 € 700 € 
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E-tytöt 2003-04 160 € 160 € 320 € 

F 1 pojat 2005 215 € 215 € 430 € 

F 2 pojat 2006 215 € 215 € 430 € 

F-tytöt 2005-06 155 € 155 € 310 € 

G-juniorit 2007-08 aluekoht.     

HUOM! C-tyttöjen SM-karsintasarjan hintatiedoissa oli virhe. Sarjan 
kokonaishinta on sekä SM-sarjassa että aluesarjassa jatkaville 610 euroa. 
Yllä olevassa taulukossa on korjattu hinta! 

B-C junioreiden SM-karsintoihin osallistuvat joukkueet saavat ensimmäisen osan 
sarjamaksusta ilmoittautumisjärjestelmästä (yllä olevassa taulukossa merkitty erä 
1:nä). Salibandyliitto laskuttaa erikseen joukkueita (yo. taulukossa merkitty erä 2:na) 
kun SM-sarjaan päässeet joukkueet ovat tiedossa. Lue lisää B-C SM-karsintojen 
järjestelystä tästä linkistä. 

Harrastesarjoihin (esim. Seniorit) julkaistaan myöhemmin erilliset kilpailukutsut, 
joista käy ilmi sarjamaksut ja takarajat. 

KAIKKI sarjaan ilmoittautumiset tehdään liiton ilmoittautumisjärjestelmässä! 

Sarjatoiminnan kysymyksiin vastaavat ensisijaisesti Salibandyliiton aluevastaavat, kts. 
yhteystiedot viimeisellä sivulla. Valtakunnallisten sarjojen osalta tiedusteluihin vastaa 
sarjavastaava, kts. yhteystiedot seur. sivulta. Sarjalaskutustiedusteluihin vastaa liiton 
jäsensihteeri, yhteystiedot viimeisellä sivulla. 
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VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN SARJAVASTUUT 
 

Sarjataso Sarjavastaava Puhelin 

Miesten Salibandyliiga Jyrki Paajanen 0400-529 020 

Naisten Salibandyliiga Jyrki Paajanen 0400-529 020 

Miesten Divari Jyrki Paajanen 0400-529 020 

Naisten I divisioona Tiina Koivisto 0400-529 014 

Nuorten SM-sarja Terho Laaksonen 0400-529 011 

B-poikien SM-sarja Jani Holopainen 0400-529 010 

C1-poikien SM-sarja Mikko Kaksonen 0400-529 028 

C2-poikien SM-sarja Olli Junttila 0400-529 012 

Tyttöjen SM-sarja Tiina Koivisto 0400-529 014 

C-tyttöjen SM-sarja Mikko Helanen 0400-529 027 

Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@salibandy.net  
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VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN PÄIVÄMÄÄRÄT 

Alla olevat päivämäärät ovat valtakunnallisten sarjojen alustavat  
aikataulut kaudelle 2014-15. 

B-, C1- ja C2-poikien sekä C-tyttöjen SM-karsintojen ensimmäinen  
vaihe pelataan 23.-24.8. ja toinen vaihe pelataan 30.-31.8. 
  

Sarjataso 
Kausi 
alkaa 

Syyskausi 
päättyy 

Kevätkausi 
alkaa 

Runkosarja 
päättyy 

Miesten 
Salibandyliiga 

19.9.2014 22.11.2014 20.12.2014 1.3.2015 

Naisten 
Salibandyliiga 

20.9.2014 21.12.2014 3.1.2015 8.3.2015 

Miesten Divari 20.9.2014 21.12.2014 11.3.2015 7.3.2015 

Naisten I 
divisioona 

4.10.2014 14.12.2014 3.1.2015 7.3.2015 

Nuorten SM-sarja 27.9.2014 14.12.2014 11.1.2015 1.3.2015 

B-poikien SM-sarja 28.9.2014 13.12.2014 10.1.2015 8.3.2015 

C1-poikien  
SM-sarja 

27.9.2014 14.12.2014 11.1.2015 14.3.2015 

C2-poikien  
SM-sarja 

11.10.2014 13.12.2014 10.1.2015 8.3.2015 

Tyttöjen SM-sarja 11.10.2014 13.12.2014 3.1.2015 7.3.2015 

C-tyttöjen  
SM-sarja 

11.10.2014 13.12.2014 10.1.2015 15.3.2015 

HUOM! Aikataulut ovat alustavia. Muutokset mahdollisia. 
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SÄÄNTÖMUUTOKSET 

Tälle sivulle on listattu sekä KILPAILU- että PELISÄÄNTÖJEN  
muutokset kaudelle 2014-15. 

Tärkeimpiä muutoksia kauden 2014-15 hyväksytyissä  
Kilpailusäännöissä ovat: 
 
•    30§ Seuran ilmoittaman joukkueen yhteyshenkilön tulee olla vähintään 18-
vuotias. Yksi henkilö voi olla yhteyshenkilönä enintään viidessä joukkueessa 
 
•    48§. A-C-junioripelaajien rinnakkaisedustukseen on tullut laajennus: pelaaminen 
kahden eri seuran juniorijoukkueessa samanaikaisesti on mahdollista 
rinnakkaisedustuksen kautta, kunhan omalla seuralla ei ole joukkuetta 
sarjatoiminnassa samassa ikäluokassa, johon rinnakkaisedustusta haetaan. Tällaisia 
rinnakkaisedustusoikeuspelaajia saa nimetä yhteen joukkueeseen enintään neljä ja 
joista enintään kaksi saa olla nimettynä yhteen pöytäkirjaan. 
 
•    54§. Kasvattajakorvaussääntöjä on muutettu siten, että kasvattajakorvausluokkia 
on enää kaksi entisen kolmen luokan sijasta. Jotta vanha seura on oikeutettu 
kasvattajakorvauksiin, tulee pelaajan vanhassa seurassa olleita kasvattajakorvauksiin 
oikeuttavia kausia olla vähintään kaksi. 
 
•    Pelaajasiirtojen kirjaamimaksuja on tarkistettu. 
 
•    56§. Farmisopimusmahdollisuutta on laajennettu siten, että toisen 
sopimusjoukkueista tulee olla yksittäisiä otteluita pelaava joukkue (aiemmin toisen 
joukkueista tuli olla pääsarjajoukkue). 

Kilpailusäännöt on ladattavissa pdf muodossa täältä. 

 
Pelisääntöjen muutokset kaudelle 2014-15: 
 
Myös salibandyn pelisääntöihin tulee muutoksia alkavalle kaudelle, mm. jalkasyöttö 
sallitaan kaikissa sarjoissa. Listaamme tähän merkittävimmät muutokset kunhan 
yhteenveto on saatu kirjoitettua. Muutoksiin voi jo nyt tutustua IFF:n sivuilla 
englanniksi. Lataa pdf-tiedosto tästä. 

Uudet Pelisäännöt astuvat voimaan 1.7.2014 
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LISENSSITIETOA 

Muutoksia lisenssien nimiin kaudelle 2014-2015 

Jokaisen Salibandyliiton järjestämiin kilpailuihin/turnauksiin osallistuvan pelaajan 
tulee hankkia pelaajalisenssi ennen ensimmäistä otteluaan. Kaudella 2014-2015 
lasten ja nuorten lisenssien nimet muutetaan passeiksi. Passien nimet seuraavat 
lasten ja nuorten sarjatoiminnan nimiä ja niiden pohjalta on aiempaa helpompi valita 
oikea passi. 

Aikuisten lisenssit ovat edelleen nimeltään lisenssejä. Juniori-ikäisellä ja pääsarjojen 
pelaajalla pitää olla lisenssin/passin lisäksi salibandyn kilpailutoiminnan kattava 
urheiluvakuutus. Salibandyliiton lisenssejä/passeja voi edelleen ostaa Pohjolan 
Sporttiturva-vakuutuksen kanssa tai ilman sitä. 

Salibandya seuroissa harrastaville, mm. kerhoissa, suositellaan harrastetoimintaan 
suunnattuja vakuutuksellisia lisenssejä. 

Aikuisten pelaajalisenssit 

Kilpailulisenssi (entiset K1 ja K2-lisenssit) ja pääsarjalisenssi (entinen L-lisenssi) 

Kilpailulisenssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille naisille ja miehille, jotka osallistuvat 
kilpailutoimintaan. Miehissä tämä tarkoittaa sarjatasoja 2.-6.-divisioonat, naisissa 1.-
4.-divisioonat sekä yli 18-vuotiaita A-junioreita.  

Kilpailulisenssillä voi pelata myös seniorisarjoissa (M35 – M60 ja N30 – N35 jne.). 
Kilpailulisenssi on mahdollista valita ilman vakuutusta tai Pohjolan Sporttiturva – 
vakuutuksen kanssa, jossa on joko 1.000 € tai 8.500 € hoitokatto. 

Pääsarjalisenssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille naisten ja miesten salibandyliigojen 
sekä miesten divarin pelaajille. Pääsarjalisenssillä ei voi pelata seniorisarjoissa. 
Pääsarjalisenssin voi valita ilman vakuutusta tai Pohjolan Sporttiturva-vakuutuksella, 
jossa on 8.500 € hoitokatto. Vakuutuksettomien pääsarjalisenssin hankkijoiden tulee 
toimittaa todistus voimassaolevasta urheiluvakuutuksesta liitolle ennen ensimmäistä 
otteluaan. Merkintä toimitetusta todistuksesta lisätään ko. pelaajan tietoihin 
Sporttirekisteriin. 

Harrastetoimintaan, mm. seniorisarjoihin sopii Pistemestarilisenssi (entinen Ha-
lisenssi). Pistemestarilisenssi on C2-junioreille sitä vanhemmille tarkoitettu nuorten ja 
aikuisten harrastelisenssi, jolla voi osallistua esim. Pistemestari-turnauksiin, 
katusählyyn ym. harrastetapahtumiin sekä mm. seniorisarjoihin (M35 – M60 ja N30 – 
N35 jne.). 

(jatkuu seur. sivulla) 
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Lasten ja nuorten pelaajalisenssit 

Lasten ja nuorten kilpailulisenssit ovat Kerhopassi (entinen Sählypassi), Kisapassi 
(entinen J2-lisenssi) ja Pelipassi (entinen J1-lisenssi). Lasten ja nuorten passit on 
mahdollista valita ilman vakuutusta tai Pohjolan Sporttiturva – vakuutuksen kanssa, 
jossa on 8.500 € hoitokatto. 

Kerhopassi on tarkoitettu G-junioreiden Kerhomaailma -turnausten ikäluokalle. 

Kisapassi linkittyy Kisamaailma-pelimuotoon ja on tarkoitettu E-F junioreille. 

Pelipassi linkittyy D-junioreiden Pelimaailmaan, ja on tarkoitettu alle 18-vuotiaille D-
A-junioreille. Juniori-ikäinen pelaaja voi pelata edelleen Pelipassilla myös naisten ja 
miesten salibandyliigoissa ja miesten divarissa.  

Lasten harrastelisenssi on Säbämestaripassi (entinen Hj-lisenssi). Säbämestaripassi 
on tarkoitettu seurojen kerhotoiminnan ensimmäiseksi lisenssiksi, eikä se oikeuta 
osallistumaan liiton organisoimaan sarja- tai turnaustoimintaan. Myös 
Säbämestaripassi on mahdollista valita ilman vakuutusta tai Pohjolan Sporttiturva – 
vakuutuksen kanssa. 

Julkaisemme tällä sivulla myöhemmin myös tarkat lisenssihinnat. Lisenssien 
myynti kaudelle 2014-2015 alkaa heti lisenssikauden vaihtuessa, perjantaina 
1.8.2014. 

Lisenssien lunastus tapahtuu liiton internet sivuilla, lisenssien pääsivulta, josta löydät 
myös kaiken tarpeellisen lisätiedon lisensseihin liittyen. Voit olla myös yhteydessä 
liiton puhelinpalveluun 0400-529017 (ark. 9.30-16) tai lisenssit@salibandy.net
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PELAAJASIIRTOTIETOA 

Salibandyliiton sarjahallinta- ja tulospalvelujärjestelmän uudistus jatkuu kaudella 
2014-15. Tämän vuoksi olemme joutuneet lykkäämään sähköisen 
pelaajasiirtojärjestelmän käyttöönottoa vuodella. Pelaajasiirrot, ja kaikki muut 
edustusoikeusasiat, hoidetaan edelliskauden tapaan. 

Pelaajasiirtoja koskevia muutoksia kaudelle 2014-15: Kasvattajakorvausta saa 
jatkossa vain kahdesta A-C juniorikaudesta (Jotta vanha seura on oikeutettu 
kasvattajakorvauksiin, tulee pelaajan vanhassa seurassa olleita kasvattajakorvauksiin 
oikeuttavia kausia olla vähintään kaksi). Myös pelaajasiirtojen kirjaamismaksuihin on 
tullut korotuksia seuraavasti: Vapaan siirtojan kirjaamismaksut ovat 30e/aikuinen ja 
15e/juniori. Vapaan siirtoajan jälkeen aikuisten sarjoihin siirtymisen kirjaamismaksu 
on 65e (pois lukien pääsarjat), A-C junioreiden 45e ja D-E junioreiden 15e. 

Kansallinen siirtoaika alkaa kesäkuun ensimmäisenä maanantaina (2.6.). 
Vapaa siirtoaika, ilman vanhan seuran suostumusta, päättyy maanantaina 30.6. 
Siirtoaika päättyy kokonaisuudessaan perjantaina 16.1.2015. 

Kansainvälinen siirtoaika alkaa jo 1.5.2014 Kansainvälisistä siirroista vastaa IFF. Lue 
lisää IFF:n nettisivuilta. 

Huom! Myös A-C junioreiden rinnakkaisedustuksiin on tullut muutos. Katso lisätietoa 
salibandy.netistä. 

Siirry tästä linkistä edustusoikeuksien pääsivulle. 

Edustusoikeusasioissa palvelee liiton puhelinpalvelu 0400-529017 tai 
pelaajasiirrot@salibandy.net 
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D-G JUNIORIT 

Tiesitkö, että junnut pelaavat omilla, oman ikäluokkansa mukaan räätälöidyillä 
säännöillä? Miten junnujen salibandysäännöt eroavat virallisista säännöistä? Tutustu 
alla olevista linkeistä Kerho-, Kisa- ja Pelimaailman pelimuotoihin ja jopa tarkkoihin 
sääntöihin. 

PeliMaailma | KerhoMaailma | KisaMaailma 
 
Muista myös, että joukkueilla on mahdollisuus osallistua kilpa- tai haastajasarjaan! 
Huomioi valinnassa ainakin seuraavat asiat: 

• Tavoitteena on, heti kauden alusta alkaen taata kaikille osallistujille tasaisia, 
kehittäviä ja oman taitotason pelejä. 
  

• Lapset nauttivat suunnilleen oman tasoisista peleistä. 
  

• Sarjatason valinnassa kannattaa miettiä kuluneen kauden pelimenestystä ja 
toisaalta voi pelata elokuussa muutaman harjoitusottelun jos on epävarma 
oman joukkueen tasosta. 
  

• Sarjajärjestelmät asettuvat lopulliseen muotoonsa, kun sarjavastaavat näkevät 
joukkuemäärät. Sarjajärjestelmiä laadittaessa otetaan huomioon, että 
haastajasarjan parhaat joukkueet pääsevät vielä haastamaan kilpasarjan 
joukkueita. 
  

• Sarjatason valinnassa kannattaa miettiä kuluneen kauden pelimenestystä ja 
toisaalta voi pelata elokuussa muutaman harjoitusottelun jos on epävarma 
oman joukkueen tasosta 

Kilpasarjan joukkue? 

• Harjoittelee vähintään kolme kertaa viikossa 
• Joukkueesi pitäisi kuulua kilpailullisesti alueen parhaimmistoon (määrä riippuu 

alueen joukkueiden kokonaismäärästä) 
• Joukkue on ollut kasassa muutaman vuoden 

Haastajasarjan joukkue? 

• Harjoittelee 1-3 kertaa viikossa 
• Erityisesti uusille/ vähän aikaa toimineille joukkueille 

Lisätietoa Peli- Kisa- ja Kerhomaailmasta antaa Salibandyliiton aluevastaavilta, 
yhteystiedot viim. sivulla. 
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EROTUOMARIT 

Haastava, mutta antoisa harrastus?  
Se on erotuomarina toimiminen! 

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. 

Salibandyerotuomareita on jo melkein tuhat, mutta tarvitsemme lisää innokkaita 
harrastajia. Koulutamme taas lisää erotuomareita ensi syksynä 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 näköalapaikalla näkemässä 
lajin ja sen harrastajien kehityksen. Mutta ennen kaikkea saat harrastuksesta paljon 
uusia ystäviä ja 
mielenkiintoista haastetta vapaa-aikaasi. 

Tule mukaan syksyn erotuomarikursseille ja huomaa, että aloittaville pelaajalisenssin 
omaaville uusille erotuomareille ensimmäisen kauden koulutus on maksuton. 
 
Kiinnostuitko? 
Ilmoittaudu erotuomarikurssille liiton sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä. 
Päivitämme loppukesästä ilmoittautumisjärjestelmään kaikki syksyn 
koulutuspäivämäärät ja lisätiedot. Ilmoittautuminen tapahtuu henkilökohtaisella 
Sporttirekisteritunnuksella tai syöttämällä henkilö- ja osoitetiedot järjestelmään. 
Lopuksi tallennetaan järjestelmän antama kurssimaksulomake. 

Tutustu myös erotuomareiden omiin sivuihin tästä linkistä. 
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KILPAILUTOIMINNAN YHTEYSTIEDOT  
(sivu ei www-versiossa) 
 
Yleistä 
 
Salibandyliiton vaihde: 09-4542140  
- Kaikki yleiset tiedustelut 
Sähköinen yhteydenotto: salibandy.net/palaute 
 
Salibandyliiton valtakunnallinen  
palvelunumero: 0400-529017  
- Kaikki edustusoikeusasiat, lisenssiasiat  
ja erotuomareiden matkakorvausasiat.  
Sähköpostilla: pelaajasiirrot@salibandy.net /  
lisenssit@salibandy.net / et-kulukorvaukset@salibandy.net 
 
Sarjatoiminnan yhteystiedot 
 
Kilpailutoiminnan päällikkö Ari Vehniäinen: 0400-529021 
Liigapäällikkö Jyrki Paajanen: 0400-529020 
 
Valtakunnallisten sarjojen sarjavastaavat on kerrottu sivulla 11. 
 
Aluetoimistot 
 
Etelä-Suomi 
Alakiventie 2, 00920 HELSINKI 
 
Aluevastaava: Terho Laaksonen 
gsm  0400 529 011 | fax  09 4542 1420 
 
Aluevastaava: Jan Kondo 
gsm 0400 529 009 | fax 09 4542 1420 
 
Kaakkois-Suomi 
Oksasenkatu 8 C 21, 53100 LAPPEENRANTA 
 
Aluevastaava: Mikko Kaksonen 
gsm  0400 529 028 | fax  05 541 1822 
 
Länsirannikko 
Yliopistonkatu 31, 20100 TURKU 
 
Aluevastaava: Tiina Koivisto 
gsm  0400 529 014 | fax  02 515 1919 
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Pohjanmaa 
Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI 
 
Aluevastaava: Mikko Helanen 
gsm  0400 529 027 | fax  06 414 0660 
 
Pohjois-Suomi 
Sammonkatu 6, 90570 OULU 
 
Aluevastaava: Olli Junttila 
gsm  0400 529 012 | fax  08 371 741 
 
Savo-Karjala 
Länsikatu 15, 80110 JOENSUU 
 
Aluevastaava: Jani Holopainen 
gsm  0400 529 010 
 
Sisä-Suomi 
Sarvijaakonkatu 32, 33540 TAMPERE 
 
Aluevastaava: Juhani Leppänen 
gsm 0400 529 013 | fax. 03 2616 328 
 
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@salibandy.net 
 
Salibandyliiton tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta salibandy.net 


