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HYVÄÄ UUTTA  
SALIBANDYKAUTTA 2012-2013!

Suomen Salibandyliiton 27. sarjakausi on alkamassa. Tulevalla kaudella kamppailee liiton sarjatoimin-
nassa lähes 2500 joukkuetta ja n. 50 000 pelaajaa. Jatkuvasti kasvavat joukkue- ja pelaajamäärät ovat 
asettaneet haasteita järjestelmien kehittämiseen ilmoittautumisissa, pelaajasiirroissa ja tulospalve-
lussa. 

Viimeisimmät kehittämiskohteet ovat olleet sarjaan ilmoittautuminen ja tulospalvelu. Viime keväänä 
otettiin käyttöön sarjaan ilmoittautumisen sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä. Ensi kertaa käytös-
sä ollut järjestelmä osoitti heti toimivuutensa pienen alkukankeuden jälkeen. Sähköinen ilmoittautu-
misjärjestelmä on laajennettu myös sekä valmennuskoulutuksiin että erotuomarikoulutuksiin. 

Tulospalvelussa siirryttiin kaudella 2011–12 kokonaan LeSport järjestelmään. Turnausmuotoisten 
sarjojen ottelutulosten tulostiedotusta saatiin nopeutettua uuden järjestelmän myötä siten, että 
ottelutulokset oli luettavissa ottelupäivänä tulospalvelujärjestelmästä. 

Kauden 2012–13 Salibandy Newsiin on koottu seuroille ja joukkueille liiton kilpailutoiminnasta ja 
tukitoimista tarpeellinen tietopaketti tulevaan kauteen. Tutustukaa Salibandy Newsiin huolella!

Esko Kyyhkynen
kilpailupäällikkö
Suomen Salibandyliitto

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT  
KAUDELLA 2012-2013

Kaikki tarvittavat lomakkeet löytyvät SSBL:n materiaalisalkusta:  
Salibandy.net > Asioi verkossa > Materiaalisalkku.

Sarjatoimintaan ilmoittaudutaan sähköisessä järjestelmässä:  
Salibandy.net >Asioi verkossa > Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä.

Salibandy News ilmestyy 04/2012 Takautuvan lisenssivakuutuksen hankinta-aika 
päättyy

31.08.2012

Uudet kilpailusäännöt tulevat voimaan (uusi pelikausi 
alkaa)

01.05.2012 Sarjaanilm.aika päättyy: D-F juniorit 05.09.2012

Sarjapaikan siirtohakemusten hakuaika alkaa 01.05.2012 Farmisopimus-hakemusten takaraja 28.09.2012
Sarjaanilm.aika päättyy: N1div, M2div, PA-SM 08.05.2012 Y-pelaajailmoitusten takaraja (-> C jun.) 28.09.2012
Sarjaanilm.aika päättyy: M3-4div, N2-3div 11.05.2012 Poikkeuslupahakemusten takaraja 28.09.2012
Sarjaanilm.aika päättyy: M5div 18.05.2012 Rinnakkaisedustushakemusten kirjaamismaksut 

nousevat (kirjaa ja palauta hakemus viimeistään 
28.9.2012 alemmalla kirjaamismaksulla)

29.09.2012

Sarjapaikan siirtohakemusten takaraja (periytyvissä 
sarjapaikoissa ilmoittautumisen yhteydessä)

25.05.2012 Y-pelaajailmoitusten takaraja (-> D-E jun.) 30.11.2012

Kansallinen pelaajasiirtoaika / vapaa siirtoaika (ilman 
vanhan seuran suostumusta) alkaa

01.06.2012 Kansainvälinen siirtoaika päättyy 31.12.2012

Sarjaanilm.aika päättyy: A-C juniorit, Suomen Cup 08.06.2012 Kansallinen pelaajasiirtoaika päättyy 18.01.2013
Sarjaanilm.aika päättyy: N4div, M6div 08.06.2012 Rinnakkaisedustusten haku päättyy + rinnak-

kaisedustusten päättämisilmoitusten takaraja
18.01.2013

Kansallinen, vapaa pelaajasiirtoaika (ilman vanhan seuran 
suostumusta) päättyy

29.06.2012 Osallistumismaksu 2/2 erääntyy (lasku erästä 2 löy-
tyy samasta pdf-laskulomakkeesta kuin mistä erä 1)

25.01.2013

Kauden 2012-13 pelaajasiirrot astuvat ensimmäisen ker-
ran voimaan (edellyttää että hakemus on hyväksytty)

11.07.2012 Jäsenmaksu 2012 erääntyy (postitus vk 1-4) 02/2013

Lisenssikausi 2012-13 alkaa (myynnissä heinäkuun puoli-
välistä lähtien)

01.08.2012 Farmisopimuspelaajien ilmoittaminen päättyy 08.02.2013

Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut nousevat (kirjaa ja 
palauta siirtohakemus viimeistään 31.8.2012)

01.09.2012 Rinnakkaisedustusten voimassaolo päättyy 30.04.2013

Rinnakkaisedustusten haku alkaa 20.08.2012 Kilpailukausi 2012-13 päättyy 30.04.2013



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

gsm 0400- 529 011
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 (03) 2616 328

Kaakkois-Suomi Oksasenkatu 8 C 21, 53100 LAPPEENRANTA
- 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 Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI
- aluevastaava Mikko Helanen

gsm 0400- 529 027
fax (06) 4140 660

Pohjois-Suomi Sammonkatu 6, 90570 OULU
- aluevastaava Karo Kuussaari

gsm 0400- 529 012
fax (08) 371 741

Toimistojen aukioloajat:
Salibandyliiton Helsingin toimisto palvelee ma-pe 9-17. 
Aluetoimistot pääsääntöisesti ma-pe 9-16.

Jäsen-, lisenssi- ja maksuasiat:
Salibandyliiton jäsensihteeri Johanna Vasankari:
gsm 0400- 529 017 fax (03) 2616 328
Käyntiosoite: kts. Sisä-Suomen aluetoimisto

Pelaajasiirto- ja edustusoikeusasiat:
Salibandyliiton henkilöstöassistentti Lasse Lepola:
gsm 0400- 529 037 fax (03) 2616 328.  
Aineistotoimitukset ja tiedustelut osoitteella pelaajasiirrot@salibandy.net 
Käyntiosoite: kts. Sisä-Suomen aluetoimisto.

Palvelua myös sähköpostitse:
Salibandyliiton henkilökunta palvelee mielellään myös sähköpostitse. 
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@salibandy.net
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KAUSI 2012-2013
Salibandykausi 2012–13 on jälleen ovella. Onkin jälleen aika ilmoittaa seuran joukkueet sarjoihin ja käydä läpi muut sarjatoimin-
ta-asiat. Tämä Salibandy News julkaisu sisältää vankan tieto- ja lomakepaketin uuteen kauteen. Säilytä Salibandy News koko 
pelikauden ajan! 

Yleistä

Kilpailusäännöt

Uudet kilpailusäännöt tulevat voimaan 1.5.2012 alkaen. Uudet kilpailusäännöt löytyvät liiton internet sivuilta www.salibandy.net 
(kilpailutoiminta/säännöt ja ohjeet). Tutustukaa kilpailusääntöihin huolella!

Sarjatoimintaan ilmoittautuminen 

Myös tällä kaudella seura ilmoittaa joukkueensa liiton sarjatoimintaan sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä: Salibandy.net > 
Asioi verkossa > Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä. Huom: Kaudella 2012-13 kaikkiin sarjoihin ilmoittaudutaan sähköisesti. 
Tutustu ilmoittautumisjärjestelmän ohjeeseen huolella etukäteen. Lisätietoa sivulla 8.

Myöhästyneet sarjaan ilmoittautumiset

Ilmoitetun takarajan jälkeen seuralle määrätään kilpailusääntöjen §30 mukainen osallistumismaksun korotus. Kaudella 2012–13 
osallistumismaksun korotus on 50 euroa / aikuisjoukkue ja 25 euroa / juniorijoukkue. Korotus laskutetaan joukkueelta jälkikä-
teen.

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 joukkueen ilmoittautumista oteta huomioon. Rästimaksut on maksettava ennen ilmoittautumista, mikäli joukkue 
aikoo säilyttää sarjapaikkansa. Maksuasioissa yhteys liiton jäsensihteeriin.

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 ker-
taalleen ennen kuin ne siirretään Intrum Justitian muistutuspalveluun. Huom: Intrumille siirretyt laskut voivat aiheuttaa 
seuralle huomattavia lisäkuluja! Lisätietoa sarjamaksuista ja eräpäivistä sivulla 6. Lisätietoa sähköisestä ilmoittautumisjär-
jestelmästä sivulla 8.

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 ilmoittautu-
misen 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 käyttö-
maksua.

Tarkemmat määräykset on kerrottu Kilpailusäännöissä, §28. Poikkeavan nimen käyttömaksu valitaan sähköisen ilmoittautumi-
sen yhteydessä.

Vapautuvat sarjapaikat

Mahdollisesti vapautuvat sarjapaikat täytetään liiton Sarjavaliokunnan toimesta ja ylimpien tasojen sarjapaikat Liittohallituksen 
toimesta. Liitto tarjoaa vapautuvia sarjapaikkoja joukkueille edellisen kauden menestyksen ja alueellisten kriteereitten perus-
teella. Ylempää sarjapaikkaa ei voi hakea!
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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 1.-25.5.2012. Tarkat siirtomääräykset ja kirjaamismak-
sun suuruus määritellään Kilpailusäännöissä §29. 

Siirtohakemus tehdään käyttämällä sarjapaikansiirtolomaketta, jonka voi ladata salibandy.netin materiaalisalkusta. Ennen 
hakemuksen palauttamista sarjapaikan luovuttavan joukkueen on ilmoittauduttava omalle sarjapaikalleen! Sarjapaikan siirtoa 
voidaan hakea vain perustellusta syystä, josta on tehtävä kirjallinen selvitys.

Sarjajärjestelmät 

Kauden 2012–13 aikuisten, junioreiden ja Suomen Cupin sarjajärjestelmät valmistuvat myöhemmin keväällä. Löydät ne liiton 
internet sivuilta osoitteesta www.salibandy.net (kilpailutoiminta/sarjat ja tilastot).

Lohkojaot

Sarjojen lohkojaot tehdään ilmoittautumisten jälkeen loppukesästä! Lohkojakoja ei tule tiedustella puhelimitse vaan niistä ilmoi-
tetaan joukkueiden yhteyshenkilöille postitse mahdollisimman pian. Lohkojaot löytyvät valmistuttuaan myös SSBL:n internet 
sivuilta.

Turnaushakemukset

Seuran tulee ilmoittaa kiinnostuksensa oman kotiturnauksen järjestämisestä palauttamalla turnaushakemuslomakkeen. Huo-
maa, 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 2012-13 pääosin syyskuun lopulla ja lokakuun aikana, Suomen Cup jo hieman aiemmin.

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

Seniorisarjat alkavat marras- joulukuussa. Kilpailukutsu toimitetaan myöhemmin kesällä liiton internet sivuille. Ilmoittautuminen 
liiton sähköisessä järjestelmässä!

Pelaajasiirrot

Siirtyvistä pelaajista joilla on ollut pelaajalisenssi kaudella 2011–12 on tehtävä pelaajasiirto. Siirrot täytetään viime kauden ta-
paan liiton internet palvelussa www.salibandy.net (etusivu/asioi verkossa/pelaajasiirrot). Pelaajasiirtojen etusivulta löytyy myös 
vankka tietopaketti siirtojen tekemiseen.

Pelaajasiirtoja voi hakea ajalla 1.6.2012 - 18.1.2013. Vapaa siirtoaika (=ilman vanhan seuran suostumusta) on 1.–29.6.2012. Kir-
jaamismaksut ja tarkat siirtomääräykset määritellään kilpailusääntöjen luvussa 8. Lue myös Newsin sivu 7.

Henkilökohtainen pelaajalisenssi

Jokaisella SSBL:n sarjassa pelaavalla tulee olla kilpailusääntöjen mukaan voimassa oleva henkilökohtainen pelaajalisenssi. Kauden 
2012–13 lisenssikausi on 1.8.2012–31.7.2013. Lisenssit lunastetaan liiton internet sivujen kautta: www.salibandy.net (seuraa 
lisenssimaksu painikkeita). Lisätietoa lisensseistä sivulla 14. 

Lisenssikortti

Kauden 2012-13 lisenssikortin toimitustapa varmistuu vasta alkukesästä. Löydät viimeisimmän lisenssikorttitiedon Salibandy.
netistä: > Asioi verkossa > Lisenssit > Lisenssitietoa > Lisenssikortti 

SSBL toivottaa pelionnea kaudelle 2012-13 !!
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A I K U I S T E N  SARJAT 2012-2013

Sarja ilm. erä-
päivä

osall.maksu
eräpvm I 
osa

osall.mak-
su eräpvm 
II osa

Naisten I divisioona   8.5.12 22.5.12 25.1.13

Miesten II divisioona   8.5.12 22.5.12 25.1.13

Miesten III - IV divisioonat 11.5.12 25.6.12 25.1.13

Naisten II - III divisioonat 11.5.12 25.6.12 25.1.13

Miesten V divisioona 18.5.12 01.6.12 25.1.13

Naisten IV divisioona 8.6.12  22.6.12 25.1.13

Miesten VI divisioona 8.6.12  22.6.12 25.1.13

Suomen Cup * 1.6.12 1.6.12 1.6.12

OSALLISTUMISMAKSUT 2012-2013

Ilmoittautumisjärjestelmä antaa laskut pdf-tiedostona (2 erää).

Sarja Osall.mak-
su I osa

Osall.mak-
su II osa

Naisten I divisioona 270 € 270 €

Miesten II divisioona 380 € 380 €

Miesten III - VI divisioonat 445 € 445 €

Naisten II - IV divisioonat 445 € 445 €

Suomen Cup naiset; I – IV divisioonat                105 € 105 €

Suomen Cup miehet; II-VI divisioonat                 160 € 160 €

Suomen Cup miehet; liiga ja I divisioona  sisältyy kauden 2012–13 sarjamaksuun

Suomen Cup naiset liiga sisältyy kauden 2012–13 sarjamaksuun

Sarjoihin ilmoittaudutaan SSBL:n sähköisessä järjestelmässä! Katso lisätietoja sivulta 8.

ILMOITTAUTUMISAJAT JA ERÄPÄIVÄT 
PELIKAUDELLE 2012–2013
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J U N I O R E I D E N  SARJAT 2012-2013

Sarja ilm. eräpäivä osall.maksu
eräpvm I osa

osall.maksu eräpvm II 
osa

Nuorten SM-sarja (pojat ja tytöt)  8.5.12 22.5.12 25.1.13

Muut A-C –juniorit 8.6.12 22.8.12 25.1.13

D-F -juniorit 5.9.12 19.9.12 25.1.13

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

Nuorten SM-sarja (pojat) 1992-94 270 € 270 €

Nuorten I div (pojat) 1992-94 340 € 340 € 

B pojat (SM-kars. + SM-sarja) 1995-96 550 € 190 €  

B pojat (SM-kars. + aluesarja) 1995-96 550 € 350 €

B pojat (aluesarja) 1995-96 350 € 350 €

Nuorten SM-sarja (tytöt) 1993-96 235 € 235 €   

Nuorten I div (tytöt) 1993-96 245 € 245 €

C1 pojat 1997 350 € 350 €  

C2 pojat 1998 350 € 350 €  

C-tytöt 1997-98 195 € 195 €   

D1 pojat 1999 330 € 330 €  

D2 pojat 2000 330 € 330 €

D-tytöt 1999-2000 175 € 175 €  

E1 pojat  2001 315 € 315 €  

E2 pojat  2002 315 € 315 €  

E-tytöt 2001-02 125 € 125 €     

F1 pojat  2003 145 € 145 €     

F2 pojat  2004 145 € 145 €     

F-tytöt  2003-04 125 € 125 €   

OSALLISTUMISMAKSUT 2012–2013

Ilmoittautumisjärjestelmä antaa laskut pdf-tiedostona (2 erää). 

ILMOITTAUTUMISAJAT JA ERÄPÄIVÄT  
PELIKAUDELLE 2012–2013

Sarjoihin ilmoittaudutaan SSBL:n sähköisessä järjestelmässä! Katso lisätietoja sivulta 8.
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SARJAAN ILMOITTAUTUMINEN LIITON 
SÄHKÖISESSÄ JÄRJESTELMÄSSÄ!

Kaikkiin Salibandyliiton sarjoihin ilmoittaudutaan sähköisesti. Paperisia lomakkeita ei enää ole tarjolla missään sarjassa.

ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ PÄHKINÄNKUORESSA:
Ilmoittautumisjärjestelmän käyttöalustana on tuttu ja turvallinen Sporttirekisteri. Ilmoittautumiset tehdään käyttäen seurojen 
yksilöllisiä sportti-id –tunnuksia. 

TÄRKEÄÄ! Sähköinen ilmoittautuminen edellyttää seurakäyttäjätunnuksia. Mikäli seurallanne ei tunnuksia ole, niitä voi tiedus-
tella liiton jäsensihteeriltä p. 0400-529017. Seuratunnukset myönnetään vain SSBL:n rekisteriin merkitylle seuran yhteys-
henkilölle. Seuran yhteyshenkilö voi olla myös toimiston ”yleisosoite”.

Näin seura ilmoittaa joukkueen sarjaan:
Surffaa osoitteeseen salibandy.net ja valitse sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä (asioi verkossa >> sähköinen ilmoittautumisjär-
jestelmä >> sarjaan ilmoittautuminen)

Tutustu ensin ilmoittautumisjärjestelmän ohjeeseen!

Valitaan ilmoittautumisten pääsivulta oikea sarja ja klikataan halutun sarjan ilmoittautumislinkkiä.

Tunnistaudutaan palveluun seuran hallinnoimalla sportti-id:llä + salasanalla.

Syötetään joukkueen tiedot. Seuraa mahdollisia ruudun lisäohjeita.

Vahvistetaan sähköinen ilmoittautuminen.

Otetaan talteen järjestelmän antamat maksulomakkeet (sarjamaksu kahdessa tasasuuruisessa erässä, joten huomaa, 
että laskutiedosto sisältää sekä erä1 että erä2 lomakkeet). Vahvistus + kopio laskusta lähtee ilmoittajan sähköpostiin.

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: Jokainen seuran joukkue tulee ilmoittaa yksitellen. Seuran tunnukset toimivat normaaliin tapaan myös nippulisens-
sien ja lisenssiraporttien koostamisessa.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MUISTA NÄMÄ ASIAT KUN ILMOITAT  
JOUKKUETTA SARJAAN:

Ovathan seurasi tiedot ajan tasalla?  
Seuratunnus toimii ja se on oikean henkilön nimellä?
Talleta  ilmoittautumisjärjestelmän viimeisellä sivulla antama lasku:  
Pdf-tiedosto sisältää kaksi sivua (erä 1 ja erä 2).
Maksa erä 1 ko. sarjan eräpäivään mennessä (kts. sivu 6)
Muista maksaa erä 2 viimeistään 25.1.2013.  
Vinkki: Tee maksuajastus jo nyt omassa verkkopankissasi!

1.

2.

3.
4.
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TAPAHTUMAAN ILMOITTAUTUMINEN 
SÄHKÖISESSÄ JÄRJESTELMÄSSÄ

Myös muihin liiton tapahtumiin (kurssit, leirit, seminaarit…) ilmoittautudutaan liiton sähköisessä järjestelmässä.

Näin ilmoittaudut liiton tapahtumaan:
Salibandyliiton tapahtumiin voi ilmoittautua joko yksityishenkilönä tai vaihtoehtoisesti seura voi ilmoittaa jäsenensä (yhden tai 
useamman kerralla). Lasku muodostuu aina ilmoittajalle.

Surffaa osoitteeseen salibandy.net ja valitse sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä (asioi verkossa >> sähköinen ilmoittautumisjär-
jestelmä >> tapahtumaan ilmoittautuminen)

Tutustu ensin ilmoittautumisjärjestelmän ohjeeseen!

Tunnistaudutaan joko omalla henkilökohtaisella sportti-id:llä + salasanalla tai mikäli ilmoittautumisen tekee seura, tunnistaudu-
taan seuratunnuksella (valitse linkki ” Ilmoitan useampia henkilöitä seurastani”). 

Annetaan järjestelmän kysymät tiedot.

Valitaan kurssimaksu + mahdolliset lisäpalvelut.

Vahvistetaan ilmoittautuminen.

Otetaan talteen järjestelmän antama maksulomake (maksu yhdessä erässä). Järjestelmä toimittaa kopion ilmoittautujan sähkö-
postiin.

Maksu tulee olla suoritettuna eräpäivään mennessä. Maksutilanteet tarkistetaan paikan päällä kouluttajan 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 ilmoittau-
tuminen ja maksu ehdollinen kunnes liitto vahvistaa lopulliset osallistujat.

Sähköistä ilmoittautumista kehitetään jatkuvasti. Lisätietoa sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä saa numeroista 0400-
529037 tai 0400-529017. Tähän numeroon myös kaikki käyttäjätunnuksiin liittyvät tiedustelut. Ohjeita löydät myös osoitteesta 
salibandy.net (klikkaa ilmoittautumisjärjestelmän banneria).

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Kisa- ja PeliMaailmat ovat 
tarkoitettu 7-14 -vuotiail-
le. KisaMaailman säännöillä 
pelaavat F-juniorit ja E-ty-
töt. PeliMaailman säännöillä 
pelaavat D-juniorit ja E-po-
jat. Niissä omat sääntönsä, 
joilla on pyritty huomioimaan 
lasten ja nuorten ikä- ja ke-
hitystaso. Mitä pienemmistä 
lapsista on kysymys, sitä jous-
tavammaksi säännöt on yritetty 

tehdä. Joukkueiden / peliryhmien kokoa on rajattu, jotta kaikki 
lapset saisivat pelata mahdollisimman paljon ja tasapuolisesti. 
Pienimmille lapsille on omat säännöt, jossa peliä pelataan pie-
nempiin maaleihin pienemmällä kentällä.  Vanhemmat juniorit 
pelaavat isommalla kentällä isoihin maaleihin, mutta säännöillä 
(mm. tasainen peliaika) kannustetaan kehittämään lapsia paljon 
myös yksilöllisesti ja takaamaan kaikille samat mahdollisuudet 
kehittyä.
Harjoittelun tulisi tukea pelejä ja siinä pelaavien junioreiden 
kehittymistä.  Monien motoristen taitojen osalta ollaan näissä 
ikäluokissa fyysisesti herkkyyskausissa. Hyvät harjoitukset si-
sältävät yleismotoriikkaa kehittäviä harjoituksia, pitävät lapset 
poissa jonoista, takaavat paljon pallokosketuksia ja toistoja, ke-
hittävät enemmän yksilön taitoja kuin joukkuetaktiikkaa. Har-
joituksissa on tärkeä muistaa, että pelaamalla oppii pelaamaan. 
On suositeltavaa harjoitella erilaisia pelitilannerooleja erilaisilla 
pelimuodoilla. 
Ohessa on vielä koosteita Kisa- ja PeliMaailmasta. Tarkemmat 
säännöt löytyvät Salibandyliiton sivuilta Kisa- ja PeliMaailma 
-osioista.

KisaMaailma (F-juniorit ja E-tytöt)
pelimuotona 4 vs. 4
pelataan pienemmällä pelikentällä (kentän min. koko 24 x 12  max. 
30 X 15 m)
pienemmät maalit (joko  juniorimaali tai maalinpienennyselementti)
F-junioreissa pelataan erillisiä turnauksia, ikäluokassa ei ylläpi-
detä sarjataulukkoa, otteluissa ei käytetä pöytäkirjaa, joukkueet 
toimittavat turnaukseen pelaajalistan ja ottelun maalit merkitään 
tukkimiehenkirjanpidolla turnauskorttiin (pelaajalistat ja turnaus-
kortit löytyvät Salibandyliiton nettisivujen materiaalipankista)
otteluissa on käytössä 1,5 min vaihtosääntö
maksimikoko  joukkueelle on 14 pelaajaa/ottelu (sisältää maali-
vahdit)
ikäluokassa on sallittu rinnakkaisedustus, joka tarkoittaa. että 
pelaaja voi edustaa saman seuran eri ikäkausijoukkueita/peliryh-
miä ilman rajoituksia
joukkueessa voi olla rajoittamaton määrä Y-pelaajia (maksimis-
saan vuoden yli-ikäinen pelaaja), yhdessä ottelussa Y-pelaajia voi 
olla maksimissaan neljä
peleissä noudatetaan ensisijaisesti KisaMaailman sääntöjä ja mui-
den pelisääntöjen kohdalla sekä sääntötulkinnoissa noudatetaan 
Suomen Salibandyliiton (SSBL) kilpailu- ja pelisääntöjä.
Huom! E-tytöt noudattavat KisaMaailman sääntöjä seuraavin 
poikkeuksin: Ylläpidetään sarjataulukkoa ja mahdollisuus ilmoit-
tautua kilpa- tai haastajasarjaan
joukkueiden tulee käydä ja palauttaa pelisääntökeskustelu van-
hempien ja toimihenkilöiden välillä ennen sarjan pelien alkua
peleissä noudatetaan ensisijaisesti KisaMaailman sääntöjä ja mui-
den pelisääntöjen kohdalla sekä sääntötulkinnoissa noudatetaan 
Suomen Salibandyliiton (SSBL) kilpailu- ja pelisääntöjä.

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

KISAMAAILMA JA PELIMAAILMA
KAUDELLA 2012–13

 PeliMaailma (D-juniorit ja E-pojat)
pelimuotona 5 vs. 5
pelataan isolla kentällä, suositaan pelikenttiä, jotka eivät ole täysi-
mittaisia (kentän suositus minimikoko on 32 X 16 m)
sarjatasovaihtoehtoja on kaksi: kilpa- ja haastajasarja
ikäluokissa on sallittu rinnakkaisedustus, tällä halutaan kannustaa 
joukkueita tekemään pienempiä peliryhmiä 
joukkueen maksimikoko on 17 pelaajaa/ottelu (sis. maalivahdit)
joukkueessa voi olla neljä Y-pelaajaa ja heistä voi kaksi maksimis-
saan merkitä pöytäkirjaan
ikäluokissa tulee taata kaikille pelaajille tasaisesti peliaikaa
joukkueiden tulee käydä ja palauttaa pelisääntökeskustelu vanhem-
pien ja toimihenkilöiden välillä ennen sarjan pelien alkua
peleissä noudatetaan ensisijaisesti  PeliMaailman sääntöjä ja mui-
den pelisääntöjen kohdalla sekä sääntötulkinnoissa noudatetaan 
Suomen Salibandyliiton (SSBL) kilpailu- ja pelisääntöjä.

Muutokset D-F –junioreissa viime kau-
teen verrattuna

Myös F-junioreilla on mahdollisuus ilmoittautua kilpa -tai 
haastajasarjaan. Peleistä ei kuitenkaan ylläpidetä sarjatauluk-
koa. Sarjaluokittelulla on tarkoitus saada tasaisempia yksit-
täisiä pelejä niin vähän pidempään pelanneille kuin aloitta-
ville joukkueille. Hyvä tapa mitata oma sarjataso on pelata 
muutaman harjoitusottelu elokuussa ja ilmoittautua syyskuun 
alussa sitten jompaankumpaan sarjatasoon. Jos sarjatasoihin ei 
tule tarpeeksi joukkueita, niin kaikki ilmoittautuneet pelaavat 
samassa sarjassa
D-E -junioreissa peli keskeytetään jos peliaikaa on pelattu 30 
min tai enemmän ja maaliero on 12 maalia.
Myös D-junioripelaaja voi pelata ikäistään vanhemmissa ikä-
luokissa oman, huoltajan ja valmentajan harkinnan mukaan

Usein esitetyt kysymykset  
Kisa-tai PeliMaailmasta

Miksi pelaajamäärä (KisaMaailma 14 ja PeliMaailma 
17 / ottelu) on rajoitettu peleissä?

vastaus: Säännöillä on tarkoitus kannustaa pienempiin 
peliryhmiin, jotta kaikki saisivat osallistua peleihin enemmän. 
Salibandyn junioriotteluissa ei ole yksilön kannalta mielekäs-
tä pelata yli kolmen kentällisen miehityksellä. Ihanne tilanne 
on pelata pelejä joko kahdella tai kolmella kentällisellä. Jos 
harjoitusryhmä lähenee 25 pelaajan vahvuutta, suositellaan 
tekemään kaksi peliryhmää ja hyödyntämään tarvittaessa ikä-
luokkaan kuuluva rinnakkaisedustus. Junioreissa on parempi 
vaihtoehto pelata liian pienellä kuin liian suurella peliryhmällä.  
Peliin kuuluu oppimista, toistoja ja hikeä. Jos pelaaja määrä on 
17-22 pelaajan välillä, niin suositellaan pelaajien pelihuilivuoron 
kierrättämistä. Tietty määrä pelaajia huilaa / peli.

Miksi pelataan 4 vs. 4 pienellä kentällä tai pienempiin 
maaleihin?

vastaus: Kentän koko ja maalit on tarkoitus suhteuttaa pe-
laajien kokoon ja liikkeeseen, niin että pelissä tulisi riittävästi 
pallokosketuksia ja toistoja. Kentän koko hyvä olla sellainen, 

•
•

•
•

•
•

•
•

•
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että pelaajalla on riittävästi haastetta eli ei ole liikaa aikaa ja 
tilaa pelkästään juoksemalla viedä peliä eteenpäin. Toisaalta 
taas liian pieni tila ja alkeelliset lajitaidot voivat hidastaa lajitai-
tojen oppimista jos peli on pelkkää törmäilyä. Pelimuodossa 
4 vs. 4 on päädytty kenttien kokoon niin, että minimikoko on 
24 x 12 m ja maksimikoko 30 x 15 m. Rajat ovat ohjeelliset 
ja antavat paikalliselle harkinnalle mahdollisuuden joustoon. 
Pelimuodolla 4 vs. 4 halutaan viedä ajatukset viisikkopelaami-
sesta pelaajan yksilöllisten taitojen kehittämiseen ja erilaisten 
yksinkertaisten pelitilanneroolien opetteluun. Viralliset maalit 
jättävät liikaa tilaa ylös ja saattavat jopa ohjata junioreita am-
pumaan löysiä roikkupalloja, joilla harvemmin tulevaisuudessa 
tehdään maaleja. Tehokkaimmat vedot kohdistuvat usein 
maalivahdin jalkojen yläpuolelle ja maalivahdin kainaloihin ja 
pään viereen. 

Miksi sarjoissa on tasaisen peliajan sääntö? Mitä se 
tarkoittaa käytännössä? Miten sitä valvotaan?

vastaus: Pelaamalla oppii pelaamaan. Jokaisella lapsella on 
oikeus osallistua myös kilpailuihin. Koska D-F -ikäluokis-
sa luodaan pohjaa lajitaitojen oppimiselle ja liikunnalliselle 
elämäntavalle on tärkeää, että kaikki saavat osallistua kilpai-
lutoimintaan mahdollisimman tasavertaisesti. Myös pelit ovat 
oppimistilanteita ja luovat pohjaa sekä taitojen että itseluotta-
muksen kehittymiselle.  F-junioreissa ja E-tytöissä on 1,5 min 
vaihtosääntö ja kaikki pelaavat yhtä paljon pelissä. E-junioreis-
sa tulee tasaisen peliajan toteutua yhden turnauksen sisällä 
ja D-junioreissa kauden aikana. Pelaajamäärät ovat rajoitettu 
ottelua kohden (KisaMaailma 14 ja Pelimaailma 17 kpl) ja jos 
joukkueessa on enemmän pelaajia, niin huilivuorojen tulee 
kiertää tasaisesti joukkueessa. Tasaista peliaikaa ei tule sotkea 
kilpaurheilua haittaavaksi periaatteeksi. Urheilun kuuluu, että 
pelit yritetään voittaa. Tässä on tietysti kysymys keinoista. Ei 
ole tarkoitus tuoda kaikkia elementtejä aikuisten maailmasta 
lasten peleihin. Osaava D-F- juniorijoukkueen valmentaja ei 
lähde hakemaan voittoa keskittymällä harjoittelussa joukkue-
taktiikkaan ja peluuttamalla pelkästään tietyssä ajankohdassa 
pisimmälle lajitaidoissa ehtineitä junioreita. Juniorijoukkue voi 
vastustajan mukaan valita pelaajia, jotka pelaavat pelin. Etukä-
teen kovempaa vastustajaa vastaan voidaan peluuttaa pidem-
mälle lajitaidoissa ehtineitä ja vastaavasti aloittelevia pelaajia 
etukäteen heikompia vastustajia vastaan. Seurassa voidaan 
myös tehdä tasojoukkueita, jolloin peliryhmistä tulee tasai-
sempia ja peluuttaminen helpottuu. Peliaikaa ei tule mitata 
sekuntikellolla, mutta tasaisen peliajan periaate tulee toteutua 
isossa kuvassa. Ihannetilanteessa tasaista peliaikaa ei tarvitse 
valvoa, koska joukkueen toimihenkilöt ymmärtävät lasten 
iän ja kehitystason ja hyvällä suunnittelulla tasaisen peliaika 
voidaan toteuttaa pyrkimällä mahdollisimman tasaisiin  pelei-
hin. Kauden alussa pidetyn vanhempien ja toimihenkilöiden 
pelisääntökeskusteluissa tulee sopia tasaisen peliajan periaat-
teista ja käytännöistä. Tasaista peliaikaa ei myöskään osteta, 
joten harjoituksissa käynti saa kuitenkin vaikuttaa peliaikaan. 
On kuitenkin hyvä muistaa, että koulun tai toisen harrastuk-
sen takia poissaolot eivät saisi vaikuttaa peliaikaan.  Ottelun 
erotuomarilla / pelinohjaalla on oikeus puuttua, jos joukkue 
peluuttaa epätasaisesti. Lisäksi joukkueilla on mahdollisuus 
pyytää erotuomaria kirjaamaan ottelun pöytäkirjan huom. 
kohtaan: Tasainen peliaika ei toteutunut. Tämän jälkeen lajilii-
tosta selvitetään mistä kirjaus johtuu.

Miksi sama pelaaja voi pelata tietyn seuran useam-
massa saman ikäluokan joukkueessa?

vastaus: Ikäluokkaan kuuluvalla rinnakkaisedustuksella on 
tarkoitus helpottaa pienempien peliryhmien muodostamista. 
Tarvittaessa peliryhmä voi sääntöjen puitteissa lainata pelaajaa 
toisesta peliryhmästä. Lisäksi sääntö tukee oikein käytetty-
nä pelaajan yksilöllistä kehittymistä: pelaaja voi pelata esim. 
vähemmän pelanneiden ryhmässä ja hakea välillä lisähaastetta 
enemmän pelanneiden kanssa. Säännön tarkoituksena on 
mahdollistaa kaikille pelaajille lisää peliaikaa. Uskalletaan teh-
dä pelaajamäärältään pienempi joukkue ja lainata tarvittaessa 
ikäluokan toisesta joukkueesta pelaajia. Toinen vaihtoehto on 
muodostaa isompi harjoitusrinki ja siitä kaksi eri peliryhmää. 
Sääntöä ei missään nimessä ole tarkoitettu siihen, että pisim-
mälle lajitaidoissa ehtineet pelaisivat kahdessa peliryhmässä. 
Jos seuran joukkueet  / peliryhmät pelaavat eri sarjatasoilla 
(kilpa/haastaja), niin ylemmän sarjatason pelaajia ei saa lainata 
alemman sarjatason joukkueeseen. Lisäksi pelaaja voi edustaa 
alueellisissa loppuhuipentumissa vain yhtä joukkuetta / sarja. 
On kuitenkin myönnettävä, että rinnakkaisedustussääntö 
tukee paremmin isoja seuroja.

Miksi joukkueeseen voi kuulua Y-pelaajia (ikäistään 
vanhempia)?

vastaus: Perusperiaate on, että jokainen pelaa omassa 
ikäluokassa. Seuroilla ei välttämättä ole joukkueita jokaiseen 
omaan ikäluokkaan.  Lapset kehittyvät myös hyvin syklisesti ja 
jos lapsi on kehityksestä jäljessä, voidaan hänet myös ilmoit-
taa Y-pelaajaksi. Välillä lapset aloittavat harrastuksen myö-
häisemmässä ajankohdassa ja saattavat olla selvästi ikäluokan 
pelaajia taidollisesti tai fyysisesti jäljessä. Aloittelevan pelaa-
jan voi myös ilmoittaa Y-pelaajaksi. Myös erittäin painavat 
sosiaaliset syyt voivat olla peruste Y-pelaajastatukseen. Jos 
lapselle löytyy lähiseudulta oman ikäluokan joukkue ja hän 
taidollisesti mahtuu niihin pelaamaan, tulee hänen ehdotto-
masti pelata omassa ikäluokassa. On vastuutonta valmenta-
jalta ottaa joukkueeseen Y-pelaaja vahvistaakseen joukkuetta. 
Pelaajan tulee pelata omassa ikäluokassa jollei edellä mainitut 
periaatteet täyty. On myös hyvä huomioida, että Y-pelaajia 
(jos paikkakunnalla oman ikäluokan joukkue) ei huomioida 
pelaajapolkutapahtuminen valinnoissa. Y-pelaajasääntö on 
tarkoitettu ensisijaisesti pienemmille paikkakunnille, jotta lajin 
harrastaminen olisi mahdollista. Y-pelaaja voi olla maksimis-
saan vuoden yli-ikäinen.
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Osallistumismaksut:
Suomen Cup naiset; I – IV divisioonat 210 
Suomen Cup miehet; II-VI divisioonat 320 

Suomen Cup miehet; Salibandyliiga ja Divari 
sisältyy kauden 2012–13 sarjamaksuun

Suomen Cup naiset; Salibandyliiga 
sisältyy kauden 2012–13 sarjamaksuun

Ilmoittautumiset 1.6.2012 mennessä.

Lisätiedot salibandyliiga.fi/suomen-cup

Ilmoittautukaa 
nyt ja syksyllä 

vastassa saattaa 
olla jopa hallitseva 

Suomen mestari!
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1.8.2012 – 31.7.2013

Kaudella 2012-13 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. 1992 tai sen jälkeen, tytöt: synt. 1993 tai sen jälkeen). Salibandyliitto suositte-
lee kaikille pelaajille OP Pohjolan Sporttiturvaa.

Toimintaohjeet vakuutuksettoman lisenssin lunastamiseksi:

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 aino-
astaan pääsarja- sekä juniori-ikäisiä pelaajia).

Pääsarjatasojen pelaajat (miesten ja naisten Salibandyliiga sekä M1div) joutuvat toimittamaan vakuutuksettoman lisenssin 
lunastamisen jälkeen liittoon vakuutustodistuksen omasta salibandyn kilpaurheilun kattavasta vakuutuksestaan. Pelkkä 
vakuutusyhtiön kirjoittama todistus riittää (ei erillistä liiton kaavaketta). Todistus tulee toimittaa viimeistään 14 vrk ennen 
ensimmäistä sarjapeliä.
 
Pääsarjapelaajien vakuutustodistus toimitetaan osoitteella:
SSBL / “vakuutustodistus”
Sarvijaakonkatu 32
33540 Tampere

Faksilla numeroon 03-261 63 28  tai sähköpostitse johanna.vasankari@salibandy.net.

Juniori-ikäisten pelaajien oman vakuutuksen tiedot tulee antaa lisenssijärjestelmään vakuutuksetonta lisenssiä lunastettaes-
sa. Mikäli tietoja ei ole annettu, pelaaja on edustuskelvoton. Erillistä vakuutustodistusta ei tarvitse lähettää liittoon.
Juniori-ikäinen pelaaja on liiton kilpailusääntöjen mukaan pojissa v. 1992 tai sen jälkeen syntynyt henkilö ja tytöissä v. 1993 
tai sen jälkeen syntynyt henkilö.

Lisenssit 2012-13 

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

NIPPULISENSSI:  
Seuran yhdyshenkilö pääsee seurakäyttäjätunnuksella internetin Sporttirekisterissä 
lunastamaan ja maksamaan nipussa useamman pelaajan lisenssimaksut sekä selailemaan 
oman seuransa lisenssitietoja. Näin seuran on helppoa kontrolloida, että joukkueessa pe-
laavien pelaajien lisenssit ovat kunnossa. Kilpailusääntöjen mukaan seura vastaa otteluissa 
peluuttamiensa pelaajien edustusoikeudesta!

 
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 jäsensih-
teeriltä gsm 0400-529 017.

Lisenssien hinnat kaudelle 2012-13 löydät tämän Newsin sivulta 16. 
Lisenssikorttien toimitustapa ei valitettavasti ollut tiedossa Newsin mentyä painoon. Asia varmistuu vasta alkukesästä. Viimei-
simmän tiedon lisenssikorteista löydät osoitteesta Salibandy.net > Asioi verkossa > Lisenssit > Lisenssitietoa > Lisenssikortti

Vakuutus on pakollinen vain pääsarjoissa ja juniori-ikäisillä pelaajilla.  
Ainoastaan 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-ikäisillä ja kai-
killa 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 loppu-
osan: Ilman sitä lisenssiä ei saa lunastettua.

Lisenssit maksetaan vain virallisilla internet järjestelmästä tulostetuilla lomakkeilla, joissa on oma yksilöllinen viitenumero, jonka 
avulla maksut kohdistuvat oikealle henkilölle.

Samaa viitettä saa käyttää vain kerran. Ilman viitettä ei missään nimessä saa maksaa!

Lisenssien maksutili: Nordea FI21 1572 3000 3429 98.

Ota aina lisenssimaksusta kuitti talteen ja säilytä se huolellisesti koko kauden ajan.

Muista myös mahdolliset pelaajasiirrot ja tutustu voimassa oleviin kilpailusääntöihin

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tilauslomakkeet ja ohjeet liiton Internet sivuilta: 

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

Muut sarjatasoilla M2-6div / N1-4div sekä harrastesarjoissa pelaavat henkilöt voivat lunastaa vakuutuksettomia lisensse-
jä 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 pakollinen, vaikka sitä suositellaan-
kin.

Liiton kilpailusääntöjen mukaan miehissä v. 1991 tai aiemmin syntynyt henkilö ja naisissa v. 1992 tai aiemmin syntynyt 
henkilö ei ole enää juniori-ikäinen.

Vakuutuksettoman T-lisenssin lunastamisessa on huomioitava, että juniori-ikäisen henkilön tulee antaa oman vakuutusyh-
tiönsä tarkat tiedot järjestelmään. Vakuutuksettomalla T-lisenssillä saa tuomita myös pääsarjatason peleissä.

LISENSSIÄ EI SAA MAKSAA TAVALLISENA TILILLE PANONA! OHJEISTAKAA SEURANNE PELAAJIA LISENSSIN 
OIKEAAN HANKINTATAPAAN => INTERNET PALVELU, JOSSA JÄRJESTELMÄ ANTAA TARKAT MAKSUTIEDOT 
(VIITENUMERO, OIKEA TILINUMERO, JNE.)

EDUSTUSOIKEUKSIEN VALVONTATUNNUS
- Seuran edustaja voi tarkistaa edustusoikeuksia.

Salibandyliiton jäsenseura voi anoa käyttäjätunnusta Internet palveluun, jossa seuran edustaja pääsee selaamaan kaikkien liiton 
jäsenseurojen lisenssipelaajien luetteloja. Listauksessa näkyy nykyisen ja edellisen kausien tilanteet. Lisenssirekistereistä voi-
daan tarkistaa tietyn pelaajan edustusoikeus eli missä seurassa pelaajalla on lisenssi tällä hetkellä ja missä se oli viime kausilla. 
Edustusoikeuksien valvontatunnus on täysin erillinen seurakäyttäjätunnuksesta. Näitä kahta tunnusta ei siis tule sekoittaa 
toisiinsa.
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LISENSSILUOKKA Lisenssi (liiton osuus) Vakuutuksen osuus (OP-
Pohjola)

Lisenssin hinta yhteensä

J1 & J2, ei vakuutusta 30 € 30 €

J1 lisenssi 30 € 65 € 95 €

J2 lisenssi 30 € 12 € 42 €

Ha-lisenssi 25 € 20 € 45 €

Ha-lisenssi, ei vakuutusta 25 € 25 €

Hj-lisenssi 20 € 3 € 23 €

Hj-lisenssi, ei vakuutusta 20 € 20 €

K1 & K2, ei vakuutusta 30 € 30 €

K1 30 € 140 € 170 €

K2 30 € 70 € 100 €

L1 & L2, ei vakuutusta 39 € 39 €

L1 39 € 230 € 269 €

L2 39 € 150 € 189 €

Sählypassi, ei vakuutusta 3 € 3 €

Sählypassi 3 € 4 € 7 €

Valmentaja (sis. Sb-lehden) 13 € 13 €

T-lisenssi, ei vakuutusta 26,99 € 26,99 €

T-lisenssi 26,99 € 20 € 46,99 €

LISENSSIHINNAT KAUDELLA 2012-13

Lisenssit lunastetaan osoitteessa Salibandy.Net > Asioi verkossa > Lisenssit
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PELAAJASIIRROT 
Pelaajasiirrot kirjataan edelliskausien tapaan Salibandyliiton sähköises-
sä järjestelmässä: Asioi verkossa > Pelaajasiirrot ja edustusoikeudet > 
Pelaajasiirrot

Siirtyvistä pelaajista, joilla on ollut pelaajalisenssi kaudella 2011-12, on 
tehtävä pelaajasiirto!

Kansallinen siirtoaika on 1.6.-2012 – 18.1.2013 Vapaa siirtoaika 
(ilman vanhan seuran suostumusta) on ajalla 1.-29.6.2012. 

Helpoiten siirtoprosessi hoidetaan seuran sisällä keskitetysti. Siirto-
jen tekeminen kannattaakin antaa seurassa sellaiselle henkilölle, joka 
on siirtoja ennenkin hoitanut. Eniten ongelmia aiempina kausina on 
syntynyt siitä, kun pelaajat itse tai heidän vanhempansa yrittävät hoi-
taa prosessia ensimmäistä kertaa. Huom! Siirrot hyväksyy seurassa 
vain yhdistyksen laillinen nimenkirjoittaja(t).

Näin pelaajasiirto tehdään:
Syötä siirron perustiedot siirtojärjestelmään osoitteessa Salibandy.net > Asioi verkossa > Pelaajasiirrot ja edustusoikeudet 
> Pelaajasiirrot > Tee pelaajasiirto
Järjestelmä kirjaa siirron liiton tietokantaan ja antaa sinulle automaattisesti siirtokaavakkeen ja kirjaamismaksun tilinsiirto-
lomakkeen (kts. lisää kohdasta 6).
Tulosta pelaajasiirtolomake ja tilisiirtolomake. 
Ota allekirjoitukset pelaajasiirtolomakkeeseen. Seurojen nimen kirjoittaa vain yhdistyksen laillinen nimenkirjoittaja(t).
Muista mahdollinen junioripelaajan kasvattajaraha (tiedustele vanhasta seurasta). Lisätietoa löydät Salibandy.netistä (pelaa-
jasiirtojen etusivu).
Maksa pelaajasiirron kirjaamismaksu järjestelmän antamalla tilisiirtolomakkeella. Maksu tulee olla suoritettuna, jotta siirto 
voidaan ottaa käsittelyyn! Siirtohakemusta ei katsota saapuneeksi ennen kuin maksu on suoritettu. Tilisiirtolomakkeeseen 
tulostuva summa on kulloinkin voimassa olevien kirjaamismaksusääntöjen mukainen: Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailu-
sääntöjen takarajat ovat voimassa kirjaamismaksun osalta riippumatta siitä, minkä summan järjestelmä tietojen kirjaamis-
hetkellä antaa. 
Lähetä tulostettu ja allekirjoitettu siirtolomake Salibandyliiton Sisä-Suomen aluetoimistoon. Tarkemmat yhteystiedot löy-
dät tulostamastasi siirtolomakkeesta. 
Tarkkaile pelaajasiirtojen etusivulta löytyvää hyväksyttyjen siirtojen listaa. SSBL ei toimita erillisiä kuittauksia siirtojen 
osapuolille. Yhteyttä otetaan ainostaan jos siirtohakemuksessa on puutteita.

Tutustu etukäteen siirto-ohjeisiin ja useimmin kysyttyihin kysymyksiin osoitteessa Salibandy.net > Asioi verkossa > Pelaa-
jasiirrot ja edustusoikeudet > Pelaajasiirrot

Kysyttävää pelaajasiirroista? 
Lähetä kysymyksesi osoitteella pelaajasiirrot@salibandy.net Tähän osoitteeseen voi myös toimittaa siirtohakemuksia.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
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Salibandyliiton valmentajakoulutusjärjestelmää päivitetään par-
haillaan ja kehitystyötä tehdään yhdessä Eerikkilän Valmennus-
keskuksen ja muiden valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. 
Kehitysprosessissa linjataan valmentajakoulutusten tasojen 1-3 
rakenteet, sisällöt ja toimintatavat. Päivitetyn valmentajakoulu-
tusjärjestelmän tavoitteena on vahvistaa valmentajien osaamis-
ta Pelaajan polun eri vaiheissa: lapsuus-, nuoruus- ja valinta- ja 
huippuvaihe.    

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehitystyön tavoitteet;
Lisää osaavia valmentajia Pelaajan polun eri vaiheisiin
Valmentajien osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen

Koulutusjärjestelmän uudistukset
Suomen Salibandyliiton koulutusjärjestelmän tasojen 1-3 uu-
distukset tulevat käytäntöön vuoden 2013 aikana. Uudistusten 
tavoitteena on huomioida entistä voimakkaammin valmentami-
sen kokonaisvaltaisuus, yksilön kehitysvaiheet ja suomalaisen 
pelitavan ja – ideologian vahvuudet.

Liiton koulutusjärjestelmässä on mahdollista kouluttautua 3- 
tasolle saakka. Liikunta-alan 4- ja 5- tason koulutukseen voi 
hakeutua ammatillista koulutusta tarjoavissa opistoissa, am-
mattikorkeakouluissa ja yliopistossa.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus aloitetaan koulutusjärjestel-
män 1- tasolta. Opintokokonaisuus muodostuu kolmesta eri 
koulutuksesta: Yksilön lajitekniikka, Yksilön pelitaidot ja Ko-
konaisvaltainen harjoittelu. Kokonaisvaltainen harjoittelu on 
uusi koulutussisältö 1-tason koulutuskokonaisuudessa, jonka 
sisällöt muodostuvat Terve Urheilija -ohjelmasta.

Salibandyliito järjestää yhteistyössä SLU alueiden kanssa tuki- 
ja täydennyskoulutuksia lasten ja nuorten valmentajille ja oh-
jaajille. 1- tason koulutusjärjestelmää tukevat erityisesti Lasten 
Urheilu ja Taitojen oppiminen – koulutukset. Salibandyliiton 
seurojen valmentajat voivat käydä SLU alueiden avoimissa kou-
lutuksissa tai salibandyn tilauskoulutuksissa.  
 
2- taso muodostuu kolmesta eri kurssista: SBJ2, SBN2 ja SBV2. 
Uudistusten myötä 2- tasosta muodostuu yksi kokonaisuus, 
joka viedään läpi prosessikoulutuksena keväästä 2013 alkaen. 
Suositeltavaa on, että 2-tasoa suorittavat valmentajat käyvät 
puuttuvat kurssit vuoden 2012 aikana. 2- tason koulutusuudis-
tuksen myötä vuodesta 2013 lähtien vanhan 2-tason suoritta-
minen on vaikeaa, koska sisällöt on jaettu yhteen kokonaisuu-
teen. 

3- tason Salibandyn Huippuvalmentajakoulutuksen (SBV3) si-
sällöt, rakenne ja toimintavavat päivittyvät vuoden 2012 kehi-
tystyön aikana. Seuraava 3- tason Huippuvalmentajakoulutus 
aloitetaan keväällä 2013, mihin tulee erillinen haku.    

Suomen Salibandyliiton valmentaja- ja ohjaajakoulu-
tuksen koulutuspolun löydät Salibandy.netistä >Kou-
lutus ja valmennus > Koulutus > Koulutusjärjestelmät 
kaaviona.

•
•

SUOMEN SALIBANDYLIITON 
VALMENTAJA - JA OHJAAJAKOULUTUS

1- TASO
1-tason suorittaminen edellyttää 1- tason koulutusten suorit-
tamista (60 h) sekä vähintään yhden vuoden valmentajakoke-
muksen. Aiemmin suoritettu vastaavaan osaamiseen tähtäävä 
koulutus pyritään lukemaan hyväksi 1-tason opinnoissa ja tason 
suorituksessa.

1-tason osaamistavoitteet keskittyvät yksittäisen harjoitusker-
ran laadukkaaseen toteuttamiseen. Valmentajan osaaminen las-
ten ja nuorten parissa tunnistetaan harjoituksissa ja otteluissa 
yksilöä kehittävästä valmennuksesta ja ohjauksesta. Tavoittee-
na on vahvistaa erityisesti valmentajien osaamista, jotka toimi-
vat Pelaajan polun lapsuusvaiheen valmentajina ja ohjaajina.

1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus
Kokonaisvaltainen harjoittelu, 20h
Yksilön lajitekniikka*, 20h
Yksilön pelitaidot*, 20h

* Yksilön lajitekniikka koulutukset toteutetaan kevään ja syksyn 2012 
aikana vielä SBJ1 koulutuksina. Uudet sisällöt otetaan käyttöön vuoden 
2012 lopulla.

* Yksilön pelitaidot koulutukset toteutetaan kevään ja syksyn 2012 
aikana vielä SBN1 koulutuksina. Uudet sisällöt otetaan käyttöön vuoden 
2012 lopulla.

SLU alueiden tuki ja täydennyskoulutus
Koulutukset toimivat startti-, tuki- ja täydennyskoulutuksina 
lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille 1-tasolla. Koulutuk-
set on uudistettu ja päivitetty valmentaja- ja ohjaajakoulutuk-
sen (VOK) perusteiden mukaisiksi. Lisätietoja VOK -perusteis-
ta löydät osoitteesta valmentajakoulutus.fi/vok/

Lasten Urheilu, 9h 
Taidon opettaminen, 6h

2- TASO
2- tasolle (Salibandyvalmentajakoulutus) hakeminen edellyttää 
1-tason opintokokonaisuuden suorittamista. 2- tason koulutus 
toteutetaan prosessikoulutuksena, mikä sisältää 200 h koulu-
tusta. Salibandyvalmentajakoulutus muodostuu lähiopetukses-
ta (10vrk) sekä koulutusprosessin aikana ennakko- ja oppimis-
tehtävistä valmentajan toimintaympäristössä.

2-tason suorittaminen edellyttää Salibandyvalmentajakoulutuk-
sen suorittamisen. Käytännön valmennustyötä olisi hyvä olla 
vähintään kolmen vuoden ajalta. 2-tason opintokokonaisuutta 
on hyvä täydentää valmentajille suunnatuilla seminaareilla ja 
omia kehitystarpeita palvelevilla täydennyskoulutuksilla.
 
2- tason osaamistavoitteet keskittyvät harjoitus- ja kilpailu-
kauden suunniteluun ja toteuttamiseen, missä huomioidaan 
vahvasti yksilön kehittyminen osana joukkueen- / ryhmän toi-
mintaa.  Tavoitteena on vahvistaa erityisesti nuoruus- ja valin-
tavaiheen valmentajien osaamista. 

•
•
•

•
•
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3-TASO
3- tasolle (Salibandyn huippuvalmentajakoulutus) hakemi-
nen edellyttää 2-tason opintokokonaisuuden suorittamista. 
Valmentajalla tulee olla valmennuskokemusta vähintään viisi 
vuotta. Salibandyn huippuvalmentajakoulutus on suunnattu 
aikuisten huippuvaiheen ja nuoruus- ja valintavaiheen valmen-
nustyössä toimiville valmentajille. 
Koulutuksessa käsitellään yksilövalmennuksen optimointia sa-
libandyssa sekä pelaajan valintoja ja mahdollisuuksia harjoitella 
ammattimaisesti sekä hallita kokonaisuutta. Viisikkopelaami-
sessa avataan maajoukkueiden pelitavat ja lajin kehittymisen 
suuntaviivat. Lajin tutkimuksia ja analyysejä hyödynnetään 
niiden valmistumisen myötä. Kokonaisuuteen kuuluu näytön-
omaisia tehtäviä ja tenttejä.
Valmentajan Ammatti Tutkinnon (VAT) sisällöt huomioidaan 
koulutuksessa.

 LAPSUUSVAIHE 
Ikä  0-6  6-10   10-13   

     NUORUUSVAIHE 
  13-15    15-18 

HUIPULLEVALMISTA 
VAVAIHE 18-22 

HUIPPUVAIHE 
22 -  

Valmentajan 
erikoisammattitutkinto 

TA
SO

 
1 

2 
3 

4 
5 

Lastenliikunnan 
ammattitutkinto 

Yliopisto 

YKSILÖN 
LAJITEKNIIKKA, 20 h 

(SBJ1) 

YKSILÖN 
PELITAIDOT, 20 h 

(SBN1) 

KOKONAISVALTAINEN 
HARJOITTELU, 20 h 

SALIBANDYVALMENTAJAKOULUTUS 
(SBV2, SBN2, SBJ2) 

SALIBANDYN HUIPPUVALMENTAJAKOULUTUS 

VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO  
(VAT) 30 ov 

ILO INNOSTUS INTOHIMO 
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Valmentaja ja ohjaajakoulutus 2012
Koulutuskalenteri

Toukokuu

Tapahtuma Koulutus Aika Paikka Hinta Ilmoittautuminen

Kokonaisvaltainen 
harjoittelu 

I – taso 5.-6.5.  Helsinki 175 € 22.4. mennessä 

Taitojen oppiminen I – taso, SLU 8.5. ja 14.5 Helsinki 75 € 30.4. mennessä 

Taitojen oppiminen I – taso, SLU 10.5 ja 21.5 Tampere 75 € 30.4. mennessä 

SBJ1 I – taso  11.–12.5. Tampere 160 € 30.4. mennessä 

SBJ1 I – taso  19.–20.5.   Helsinki 160 € 30.4. mennessä 

Kokonaisvaltainen 
harjoittelu 

I – taso 19.–20.5.  Tampere 175 € 6.5. mennessä 

Kokonaisvaltainen 
harjoittelu 

I – taso 26.–27.5.  Kuortane 175 € 13.5. mennessä 

Kesäkuu

Tapahtuma Koulutus Aika Paikka Hinta Ilmoittautuminen

SBV2 II – taso 16.–17.6. Tampere 225 € 
290 € 

16.5. mennessä 
täysihoito 

Elokuu

Tapahtuma Koulutus Aika Paikka Hinta Ilmoittautuminen

SBN1 I – taso  23.–25.8. Tampere 160 € 10.8. mennessä 

SBN1 I – taso  25.–26.8. Helsinki 160 € 10.8. mennessä 

Syyskuu

Tapahtuma Koulutus Aika Paikka Hinta Ilmoittautuminen

SBN2 II – taso  8.-9.9. Eerikkilä 225 € 
290 € 

10.8. mennessä 
täysihoito 
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Pelaajapolku

Pelaajapolkutapahtumat jatkuvat toukokuussa

Suomessa on tyttö- ja poikapelaajia pelaajapolkuikäluokissa yhteensä noin 11 000 lisenssipelaajaa. Pelaajapolkutapahtumiin kut-
sutaan vuosittain 1322 tyttö- ja poikapelaajaa. Pelaajapolulla pelaajat voivat kulkea viiden kauden ajan. Kaikki pelaajat eivät kulje 
polkua alusta loppuun, vaan matkaan voi hypätä kesken polun. Yksilöt kehittyvät eri tahtiin ja nuorista urheilijoista on vaikea 
ennustaa, kenestä tulee lajimme uusi tähti. 

Yksilön kehityksen seuranta

Pelaajapolun tavoitteena on seurata yksilön kehittymistä ja urheilijana kasvamista. Toukokuussa järjestettäviin pelaajapolku-
tapahtumiin kutsutaan eri ikäluokkien lahjakkaimmat pelaajat. Valitut pelaajat pääsevät kahden päivän ja yhden yön kestäville 
leireille harjoittelemaan ikäluokan muiden lahjakkuuksien kanssa.
Pelaajapolkutapahtumissa pelaajista saadut tiedot ja tulokset kirjataan jatkossa yksilön kehityksen seurantaan luotuun järjes-
telmään EeNettiin. EeNettiä kehitetään yhdessä Sami Hyypiä Akatemian kanssa salibandyn pelaajapolun tarpeita vastaavaksi. 
Jatkossa kaikkien pelaajien tiedot siirretään EeNettiin ja sieltä ikäluokkavalmentajat, seuravalmentajat ja pelaajat pääsevät 
seuraamaan yksilön kehittymistä vuosien aikana. EeNet tulee jatkossa toimimaan pelaajapolkutoiminnan lisäksi valmentajakou-
lutuksen tukena. 

Pelaajavalinnat noin kuukausi ennen pelaajapolkutapahtumia

Seuraavat pelaajapolkutapahtumat ovat poikien Pikku Pohjola 1- ja Pikku Pohjola 2- tapahtumat 5.- 6.5.2012. Pelaajavalinnat 
suoritetaan Pikku Pohjola 1- ja Pikku Pohjola 2- tapahtumiin sekä muihin kevään tapahtumiin noin kuukausi ennen pelaajapolku-
tapahtumaa. Kaikki valitut pelaajat saavat henkilökohtaisen kutsun pelaajapolkutapahtumiin. 

Pohjola Cupit elokuussa

Kesän 2012 pelaajapolkutapahtumat huipentavat tyttöjen ja poikien Pohjola Cupit. Pohjola Cupit järjestetään perinteiseen 
tapaan Eerikkilän urheiluopistolla. Poikien Pohjola Cup järjestetään 9.- 12.8.2012 ja tyttöjen Pohjola Cup 17.- 19.8.2012. Poikien 
Pohjola Cupiin valitaan 102 1994-syntynyttä poikapelaajaa. Tyttöjen Pohjola Cupiin valitaan 68 1994–95-syntynyttä tyttöpelaa-
jaa. Pelaajavalinnat Pohjola Cupeihin tehdään toukokuun loppuun mennessä ja kutsut pelaajille lähetään kesäkuun ensimmäisen 
viikon aikana.

PELAAJAPOLKUTAPAHTUMAT 2012
Taiturileiri 1, 1998-syntyneet tytöt
17.- 18.5.2012, Eerikkilän urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Lasse Eriksson
26.- 27.5.2012, Eerikkilän urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Lasse Eriksson
Pikku Pohjola 1, 1998-syntyneet pojat
5.- 6.5.2012, Eerikkilän urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Lasse Eriksson
12.- 13.5.2012, Tanhuvaaran urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Atte Juuti
19.- 20.5.2012, Eerikkilän urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Lasse Eriksson
26.- 27.5.2012, Kuortaneen urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Kristian Hiltunen
Taiturileiri 2, 1997-syntyneet tytöt
17.- 18.5.2012, Eerikkilän urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Veli-Matti Hemmo
26.- 27.5.2012, Eerikkilän urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Veli-Matti Hemmo
Pikku Pohjola 2, 1997-syntyneet pojat
5.- 6.5.2012, Eerikkilän urheiluopisto, l 
iiton vastuuhenkilö Miikka Lamu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12.- 13.5.2012, Virpiniemen liikuntaopisto,  
liiton vastuuhenkilö Peter Eriksson
19.- 20.5.2012, Eerikkilän urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Veli-Matti Hemmo
26.- 27.5.2012, Tanhuvaaran urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Atte Juuti
Pohjolaleiri, 1995-syntyneet tytöt
17.- 18.5.2012, Eerikkilän urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Kristian Hiltunen
26.- 27.5.2012, Eerikkilän urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Miikka Lamu
Pohjolaleiri, 1995-syntyneet pojat
17.- 18.5.2012 Tanhuvaaran urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Miikka Lamu
19.- 20.5.2012, Tanhuvaaran urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Miikka Lamu
Pohjola Cup, 1994-95-syntyneet tytöt
17.- 19.8.2012, Eerikkilän urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Lasse Eriksson
Pohjola Cup, 1994-syntyneet pojat
9.- 12.8.2012 Eerikkilän urheiluopisto,  
liiton vastuuhenkilö Lasse Eriksson 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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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 kansainvä-
lisiin tehtäviin saakka ja kaikkea siitä väliltä. Ja onkohan salibandy pian myös 
olympialaji?

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 ke-
hityksen. Mutta ennen kaikkea saat harrastuksesta paljon uusia ystäviä ja 
mielenkiintoista 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, 
sidonnaisuuksia ei saa olla kilpailijoihin.

VASTUULLISUUS käsittää mm. kilpailijoiden turvallisuudesta huolehtimisen.

AVOIMUUS sekä rakentava suhtautuminen pelaajiin, valmentajiin, katsojiin ja toisiin erotuomareihin kuuluvat myös perusasioi-
hin 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 
periaatteiden pohjalta.

Tule mukaan syksyn erotuomarikursseille ja huomaa, että aloittaville pelaajalisenssin omaaville uusille erotuomareille 
ensimmäisen kauden koulutus on maksuton.

Kiinnostuitko?
Ilmoittaudu erotuomarikurssille osoitteessa salibandy.net (asioi verkossa > sähköinen ilmoittautumis-
järjestelmä). Päivitämme loppukesästä ilmoittautumisjärjestelmään kaikki syksyn koulutuspäivämäärät ja 
lisätiedot. Ilmoittautuminen tapahtuu henkilökohtaisella Sporttirekisteritunnuksella tai syöttämällä henki-
lö- ja osoitetiedot järjestelmään. Lopuksi tallennetaan järjestelmän antama kurssimaksulomake. Huomaa, 
että kouluttajat tarkistavat kurssimaksujen tilanteet kurssipaikalla. Mahdollinen kurssimaksu tulee siis olla 
maksettuna etukäteen. Lisätietoa sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä löydät sivulta 8.
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Katusähly
–kesäpeli meille kaikille!
Aikuisten sarjat: 60 € | Lasten sarjat: 25 € 

Tarkemmat tiedot Katusählyturnauksista:  
www.katusahly.fi

Katusählyturnausten kalenteri 2012 
(Oikeudet muutoksiin pidätetään.)

TOUKOKUU paikkakunta järjestäjä tapahtumapaikka lisätietoja antaa   

26.5. Hollola Hollolan  
Urheilijat -46 

Hollolan 
Salpakangas Vesa Ahonen hu46salibandy@ 

gmail.com 040-5805304 

27.5. Kirkkonummi Kirkkonummi 
Rangers 

Rangersin 
juhlavuosi Leena Tasala leena.tasala@ 

kirkkonummirangers.fi 0400-217711 

KESÄKUU      

8.6. Vantaa Tikkurilan 
Tiikerit 

Sokos Hotel 
Vantaa Yrjö Kokljuschkin tikkurilan.tiikerit@ 

kolumbus.fi 040-5552361 

9.6. Hattula Pekolan Isku Hattula 
Päivät Janne Oksanen toimisto@ 

parolanvisa.fi 050-5882589 

9.6. Kiuruvesi Kiuruveden 
Urheilijat Kesänavaus Kari Saastamoinen kari.saastamoinen@ 

ylasavonrasti.net 0400-373080 

16.6. Joensuu Lehmo Balls-
96 Joensuun tori Jari Reinikainen jari.reinikainen@ 

leba96.fi 050-5688588 

16.6. Hyvinkää SCH Villatehdas Jarkko Vesa jarkko.vesa@ 
notinnovatedhere.fi 046-8100009 

17.6. Jyväskylä Happee Sataman Yö Anne Muukkonen muukkan@ 
hotmail.com 044-3752383 

17.6. Kerava Blackbirds Kävelykatu Janne Juntto janne.juntto@ 
blackbirds.fi 044-7312216 

30.6. Kouvola Kouvolan 
Sudet 

Kävelykatu 
Manski Tero Laurila tero.laurila@ 

sudet.fi 044-2994145 

HEINÄKUU      

7.7. Kokkola Nibacos Kokkolan 
Kesäviikko Risto Koljonen risto.koljonen@ 

kokkola.fi 044-7809308 

14.7. Turku FBC Turku Skanssi Antti Vääri antti.vaari@ 
duosport.fi 045-3248600 

20.7. Pietarsaari Jeppis FBC Jaakon päivät Viljar Hanso viljar@ 
jeppisfbc.fi 040-9352231 

21.7. Töysä Pallosuharit Tuuri Jouni Hautalahti jouni.hautalahti@ 
luukku.com 040-7001383 

28.7. Imatra Imatran 
Voima Keskuskatu Tomi Varis tomi.varis@ 

imatranvoima.net 045-8636024 

28.7. Oulu Oulun Tarmo Raksilan 
tekojääkenttä Tuomo Takala katusahly@ 

ouluntarmo.fi 040-5447811 

ELOKUU      

4.8. Kuopio Kuopion 
Welhot 

Matkustajasatam
a Ville Punkki ville.punkki@ 

welhot.fi 050-5377173 

4.8. Mikkeli Urheiluseura 
Hatsina 

Liikekeskus 
Stellan edessä Ville Lepistö toimisto@ 

hatsina.net 044-7700057 

4.8. Panelia Peli-Weljet 
Panelia Panelia-päivä Sami Rintamaa sami.rintamaa@ 

gmail.com 040-5964714 

11.8. Lahti Lahti Royals Kävelykatu Joni Poutanen www.
lahtiroyals.fi 044-3095998 

25.8. Helsinki Katusähly 
finaali Narikkatori Eeva Welling eeva.welling@ 

salibandy.net 0400-529006 

Katusählykiertueen yhteistyökumppanit: 
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SARJATOIMINTAAN  
ILMOITTAUTUMINEN

Kaikkiin sarjoihin puolestaan ilmoittautudutaan liiton sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä: salibandy.net > asioi ver-
kossa > sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä > sarjaan ilmoittautuminen. Muutos koskee kaudella 2012-13 myös seniori- ja 
harrastesarjoja!

Tallenna jokainen sähköisen järjestelmän antama sarjalasku huolellisesti: Laskulinkki löytyy ilmoittautumisprosessin viimei-
seltä sivulta. Kopio laskusta toimitetaan myös ilmoittajan sähköpostiin. Tärkeää: Lasku on pdf muodossa ja sisältää kaksi 
sivua (erät 1-2). Liitto muistuttaa maksamattomista laskuista ennen kuin ne siirretään Intrum Justitian muistutuspalveluun. 
Huom: Intrumille siirretyt maksamattomat laskut voivat aiheuttaa seuralle huomattavia lisäkuluja!

Mikäli ette ole saaneet jonkin joukkueen sarjalaskua, ottakaa välittömästi yhteyttä liiton jäsensihteeriin 0400-529017 tai 
omaan aluevastaavaan, jotta voimme toimittaa teille kopion.

Salibandyliitto siirsi viime kaudella kaikki tilastot LeSport 
tulospalveluun. Operaatio mahdollisti entistä reaaliaikaisem-
mat ja kattavammat tilastot. Alasarjoissa vastuujoukkueiden 
tehtäväksi tuli ottelutulosten ilmoittaminen tietokantaan. 

Pääsääntöisesti toiminta oli moitteetonta, mistä haluammekin 
esittää suuren kiitoksen. 

Olemme saaneet parantuneesta tulospalvelusta runsaasti po-
sitiivista palautetta. Lisääkin otamme vastaan: Voit osallistua 
tulospalvelukyselyyn osoitteessa salibandy.net > kilpailutoi-
minta > sarjat ja tilastot. Vastausaikaa on koko kesä.

LESPORT TULOSPALVELU

LOMAKKEET
Salibandyliitto ei enää julkaise paperisia lomakkeita. Löydät kaikki Salibandyliiton lomakkeet 
sähköisessä muodossa osoitteesta salibandy.net > asioi verkossa > materiaalisalkku. 
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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
gsm 0400- 529 009 
fax 09- 4542 1420

ALUEEN VALMENNUSTOIMINTA 

Liittokouluttajat
Lasse Eriksson
lasse.eriksson@salibandy.net
puh 0400-  529 016

ALUEEN EROTUOMARITOIMINTA

Alueen erotuomarivastaava
Petri Sillberg
petri.sillberg@gmail.com
puh 0400- 630 769

ETELÄ-SUOMEN ALUE

Seuroja:    328
Joukkueita   990

Miehet   406
Naiset   72
Pojat   331
Tytöt   76
Seniorit   105

Lisenssipelaajia   18522
Alueen kuntien lukumäärä  42
Hallien lukumäärä  52
Erotuomareita   317
Siirtoja/kausi   1963
Sarjaotteluita/kausi  9500

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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KAAKKOIS-SUOMEN ALUE

Jäsenseuroja:   73
Joukkueita   207

Miehet   72
Naiset   13
Pojat   83
Tytöt   26
Seniorit   13

Lisenssipelaajia   4285
Alueen kuntien lukumäärä  45
Hallien Lukumäärä  40
Erotuomareita   73
Siirtoja/vuosi   323
Sarjaotteluita/vuosi  1980

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

Alueen erotuomarivastaava
Kari Saukkonen
kari.saukkonen@wippies.com
puh 050- 441 8553
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LÄNSIRANNIKON ALUE

Jäsenseuroja:   112
Joukkueita   354

Miehet   124
Naiset   38
Pojat   157
Tytöt    21
Seniorit   14

Lisenssipelaajia   6281
Alueen kuntien lukumäärä  65
Hallien lukumäärä  35
Erotuomareita   125
Siirtoja/kausi   514
Sarjaotteluita/kausi  3300

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

Liittokouluttaja
avoinna

Alueen erotuomarivastaava
Vesa Vuorinen
vesa.vuorinen@pp.inet.fi
puh 0400- 525595
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POHJANMAAN ALUE

Jäsenseuroja   54
Joukkueita   173

Miehet   65
Naiset   19
Pojat   72
Tytöt   15
Seniorit     2

Lisenssipelaajia   3300
Alueen kuntien lukumäärä  43
Hallien lukumäärä  35
Erotuomareita   126
Siirtoja/kausi   264
Sarjaotteluita/kausi  1650

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

POHJANMAAN ALUETOIMISTO
Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki

Toimisto avoinna
ma-pe klo 8.00-16.00

Puhelinpalvelu 
ma-pe 09.00-16.00

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
Jukka-Pekka Jantunen
jukka-pekka.jantunen@veo.fi
puh 040- 709 1783
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POHJOIS-SUOMEN ALUE

Seuroja    70
Joukkueita   132

Miehet   72
Naiset   15
Pojat   43
Tytöt   7
Seniorit   17

Lisenssipelaajia   4639
Alueen kuntien lukumäärä  64
Hallien lukumäärä  31
Erotuomareita   70
Siirtoja/kausi   272
Sarjaotteluita/kausi  1300

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

POHJOIS-SUOMEN ALUETOIMISTO
Sammonkatu 6
90570 Oulu

Toimisto avoinna:
ma-pe klo 9.30-17.30

Puhelinpalvelu 
ma-pe 8.30-16.30

Aluevastaava
Karo Kuussaari
karo.kuussaari@salibandy.net 
puh 0400- 529 012
fax 08-371 741

ALUEEN VALMENNUSTOIMINTA ALUEEN EROTUOMARITOIMINTA

Aluekouluttaja
Liittokouluttaja
Peter Eriksson
peter.eriksson@salibandy.net
puh 0500- 170 768

Alueen erotuomarivastaava
Marko Ihalainen
marko.ihalainen@oulunerotuomarikerho.fi
puh 044- 280 8703
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SAVO-KARJALAN ALUE

Jäsenseuroja   67
Joukkueita   153

Miehet   76
Naiset   10
Pojat   56
Tytöt   4
Seniorit   7

Lisenssipelaajia   2697
Alueen kuntien lukumäärä  35
Hallien lukumäärä  27
Erotuomareita   68
Siirtoja/kausi   227
Sarjaotteluita/kausi  1500

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

SAVO-KARJALAN ALUETOIMISTO

Kalevankatu 8
80110 Joensuu

Toimisto avoinna:
ma-pe klo 8.00-16.00

Puhelinpalvelu 
ma-pe 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

Alueen erotuomarivastaava
Kari Keskitalo
kari_keskitalo@luukku.com
puh 041- 461 0357
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SISÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO

Sarvijaakonkatu 32
33540 Tampere

Toimisto avoinna:
ma-pe klo 9.00-16.00

Puhelinpalvelu:
ma-pe klo 09.30-16.00

Aluevastaava
Juhani Leppänen
juhani.leppänen@salibandy.net
gsm  0400- 529 013
fax  03- 261 6328

ALUEEN VALMENNUSTOIMINTA ALUEEN EROTUOMARITOIMINTA

Liittokouluttaja
Miikka Lamu
miikka.lamu@salibandy.net
puh 0400- 529 026

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

SISÄ-SUOMEN ALUE

Jäsenseuroja   160 
Joukkueita   432

Miehet   165
Naiset   45
Pojat   176
Tytöt   13
Seniorit   33

Lisenssipelaajia   8765
Alueen kuntien lukumäärä  53
Hallien lukumäärä  42
Erotuomareita   218
Siirtoja/kausi   1016
Sarjaotteluita/kausi  4549

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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