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KAUSI-INFO 2017-2018 

(kevyt pdf-versio / päivitetty 3.5.2017) 

Kausi-info 2017-18 on perinteinen tietopaketti  
uuteen pelikauteen. Info julkaistaan viime  
kauden tapaan www-versiona. Julkaisemme  
myös Seurajohdolle suunnatun Seuratoiminnan 
Kausi-infon, joka täydentää kilpailutoiminnan  
Kausi-infoa. Sarjaan ilmoittaminen kaudelle 2017-18 alkaa pääsarjojen, naisten I div. ja 
miesten II div. osalta 2.5., muissa sarjoissa porrastetusti kahden seuraavan viikon aikana. 

 

Kausi 2017-18 on salibandyn 32. kilpailukausi. Viime kaudella sarjatoimintaan osallistui 

ensimmäistä kertaa yli 3000 joukkuetta. Kuluvan vuosikymmenen aikana kasvu on ollut 

noin 100 joukkuetta/kausi. Voimakkainta kasvu on nuoremmissa juniori-ikäluokissa. 

Toiminnan kasvu edellyttää reagointia monien tahojen kohdalla. Seurojen käytettävissä 

olevien olosuhteiden tulee vastata tarpeita, erotuomareiden määrää tulee kasvattaa, seurojen 

toiminnan organisoinnin kehittymistä on kyettävä tukemaan ja Salibandyliiton omien 

toimien tulee vastata entistä paremmin sarjatoiminnan haasteisiin. Konkreettisena toimena 

tähän on henkilöresurssin lisääminen sarjakauden kiivaimman valmisteluvaiheen ajaksi eli 

syksyllä 2018 Sisä-Suomen aluetoimistossa työskentelee yksi henkilö enemmän, jotta sarjat 

saadaan valmiiksi aikaisempaa paremmin ja joukkueiden tietoon. 

Turnausmuotoisissa sarjoissa kokeiltiin kaudella 2016-17 sähköistä tulospalvelua jokaiselle 

alueella. Alkukaudesta oli haasteita, mutta toiminta vakiintui kauden mittaan ja sarjojen 

palautekyselyn perusteella kokeilu oli onnistunut. Kaudelle 2017-18 turnausmuotoisia 

sarjoja tulee lisää sähköisen tulospalvelun pariin. Aluevastaavat tiedottavat näistä sarjoista 

osallistuvia joukkueita kesän aikana. 

Tässä kausi-infossa on olennaisen tärkeää tietoa kauden 2017-18 sarjoista. Tutustukaa 

materiaaleihin huolellisesti. 

Mukavaa kauden 2017-18 odotusta! 

Ari Vehniäinen 
Salibandyliiton kilpailupäällikkö 

  



sivu 2 

 

YLEISTÄ 

Salibandykausi 2017-2018 on alkamaisillaan. Onkin aika tutustua tulevaan kauteen. Tämä 

kausi-info sisältää vankan tietopaketin uuteen kauteen. 

 

Kilpailusäännöt 
Uudet kilpailusäännöt tulivat voimaan 1.5.2017. Löydät ne liiton nettisivujen materiaalisalkusta. 

Tutustukaa kilpailusääntöihin huolella! 

Sarjatoimintaan ilmoittautuminen     
Seura ilmoittaa joukkueensa liiton sarjatoimintaan sähköisessä järjestelmässä. Lisätietoa 

täällä:  Floorball.fi > palvelut > ilmoittautuminen > sarjatoiminta. Kaikkiin sarjoihin 

ilmoittaudutaan sähköisesti, myös harrastesarjoihin! Kaudella 2017-18 sarjaan ilmoittamiset 

hoidetaan salibandyn Palvelusivuston kautta. Tätä varten seura tarvitsee Palvelusivuston 

tunnuksen (muotoa A12345678). Tunnus on sama mitä seura käyttää pelaajasiirtojen 

kirjaamiseen. Tutustu järjestelmän ohjeisiin nettisivujemme ilmoittautumisten pääsivulla. 

 

Myöhästyneet sarjaan ilmoittautumiset 
Sarjaan ilmoittautumisen takarajan jälkeen seuralle määrätään kilpailusääntöjen §30 mukainen 

osallistumismaksun korotus. Kaudella 2017–18 osallistumismaksun korotus on 100 euroa / 

aikuisjoukkue ja 50 euroa / juniorijoukkue. Mahdollinen korotus laskutetaan 

ilmoittautumisjärjestelmässä lisäämällä korotusmaksu loppusummaan. Uusille seuroille ei ole 

korotettua osallistumismaksua. 

 

Erääntyneet laskut 
Mikäli seuralla tai sen joukkueella on erääntyneitä avoimia laskuja = mitä tahansa 

Salibandyliiton lähettämiä maksamattomia laskuja, seuran pääsy sarjaan 

ilmoittamisjärjestelmään evätään kunnes velvoitteet on hoidettu kuntoon. Kaikki erääntyneet 

laskut on maksettava ennen sarjaan ilmoittamista mikäli joukkue aikoo säilyttää sarjapaikkansa. 

Maksuasioissa yhteys liiton jäsensihteeriin: ks. yhteystiedot. 

 

Joukkueen sarjamaksut sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä 
Seura saa joukkueidensa sarjamaksut* sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä. Huomaa, että 

jokainen lasku sisältää kaksi erää. Talleta lasku huolellisesti ja muista maksaa molemmat erät 

ajallaan. Seura ja joukkue voivat seurata laskujen tilanteita Palvelusivustolla. Maksamattomista 

laskuista myös muistutetaan kertaalleen ennen kuin ne siirretään Intrum Justitiaan. Huom: 

Intrumille siirretyt laskut voivat aiheuttaa seuralle huomattavia lisäkuluja! Eri sarjojen 

osallistumismaksut löydät tästä kausi-infosta. 

* Junioreiden SM-karsintoihin osallistuvat joukkueet ilmoittautuvat ensin karsintoihin ja 

sijoitusten selvittyä uudelleen joko SM-sarjaan tai aluesarjaan. 
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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. Tämä tapahtuu ilmoittamalla 

sarjavastaavalle poikkeavan nimen käytöstä. Sarjavastaavan hyväksynnän jälkeen liitto muokkaa 

joukkuenimen halutuksi ja toimittaa kilpailusääntöjen mukaisen laskun poikkeavan 

joukkuenimen käytöstä. 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. 

 

Seurat eivät ilmoittautumisjärjestelmässä itse voi muokata joukkuenimiä. Joukkuenimet 

pohjautuvat edellisellä kaudella käytettyihin nimiin, myös juniorisarjoissa. 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. 

Alue- ja sarjavastaavat lisäävät kaikki uudet aikuis- ja juniorijoukkueet ilmoittamisjärjestelmään. 

Mikäli siis jokin joukkue puuttuu tai pitää lisätä uutena, yhteys omaan aluevastaavaan. 

 

Tarkemmat joukkuemääräykset on kerrottu Kilpailusäännöissä, §28 ja 

ilmoittautumisjärjestelmän ohjeessa. 

 

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!  

Sarjapaikan siirtohakemukset 
Alemmilla sarjatasoilla (miesten III-VI ja naisten II-IV div.) sekä juniorisarjoissa (pois lukien A-

poikien SM-sarja) seura voi anoa perustellusta syystä sarjapaikkansa siirtoa toiselle seuralle 

ajalla 2.-20.5.2017. Tarkat siirtomääräykset ja kirjaamismaksun suuruus 

määritellään Kilpailusäännöissä §29. 

 

Siirtohakemus tehdään käyttämällä sarjapaikansiirtolomaketta, jonka voi ladata 

floorball.fi 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 2017-18 valtakunnallisten aikuisten  junioreiden sekä Suomen Cupin sarjajärjestelmät 

löytyvät sarjakohtaisilta sivuilta: Pääsarjat / Valtakunnalliset / Alueelliset. Kyseisiä sivuja 

päivitetään toukokuusta alkaen. 
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Sarjamääräykset yksittäisiin otteluihin 
Pääsarjoissa noudatetaan pääsarjojen sarjamääräyksiä, nämä päivitetään floorball.fi sivustolle 

jokaisen sarjan omalle infosivulle. 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 ja I div., C 1 poikien SM-sarja, C 2 

poikien play-off ottelut ja C-tyttöjen play-off ottelut.  

 

Lohkojaot 
Alueellisten sarjojen lohkojaot tehdään ilmoittautumisten jälkeen loppukesästä! Lohkojakoja ei 

tule tiedustella puhelimitse vaan niistä ilmoitetaan joukkueiden yhteyshenkilöille postitse 

mahdollisimman pian. Lohkojaot löytyvät valmistuttuaan myös alueiden sivuilta. 

Turnaushakemukset 
Seuran tulee ilmoittaa kiinnostuksensa oman kotiturnauksen järjestämisestä 

palauttamalla turnaushakemuslomake. Huomaa, että turnaushakemukset on palautettava jo 

sarjaan ilmoittautumisten yhteydessä. Myöhemmin tulleet hakemuksetkin huomioidaan, mikäli 

turnauksia on vielä jakamatta. Hakemuksiin laitetaan mahdolliset turnauspäivämäärät ja ajat. 

Hakemukseen merkittävän yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa myös kesällä!  

 

Sarjojen alkaminen 
Junioreiden SM-sarjojen karsinnat pelataan kahdessa vaiheessa 19.-20.8. ja 26.-27.8. 

Valtakunnallisten sarjojen aikataulut kaudelle 2017-18 löytyvät tästä kausi-infosta. 

Turnausmuotoiset sarjat alkavat pääosin syyskuun lopulla ja lokakuun aikana. Alueellisten 

sarjojen alustavat alkamisajat löytyvät alueiden sivuilta. Sarjaohjelmat julkaistaan sivujen 

tulospalvelusivuilla hyvissä ajoin ennen sarjojen alkamista. 

 

Seniorisarjat (M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, 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. 

Suomen Cup 
Suomen Cup uudistuu kaudelle 2017-18. Mukaan tulee nyt enemmän pääsarjajoukkueita. Myös 

tämän kauden Cup tarjoaa etuja alasarjajoukkueille. Cupista on kerrottu enemmän floorball.fi 

sivuilla (huippu-urheilu > Suomen Cup). 

 

Pelaajasiirrot ja edustusoikeudet 
Kaikista siirtyvistä pelaajista joilla on ollut pelaajalisenssi kaudella 2016–17 on tehtävä 

pelaajasiirto. Pelaajasiirto toteutetaan tekemällä pelaajasiirtohakemus liiton sähköisessä 

pelaajasiirtojärjestelmässä, Salibandyn Palvelusivustolla. Pelaajasiirtojen omilta nettisivuilta 

löytyy myös vankka tietopaketti siirtojen tekemiseen. 

 

Pelaajasiirtoja voi hakea ajalla 1.6.2017 - 15.1.2018. Vapaa siirtoaika (=ilman vanhan seuran 

suostumusta) on 1.-30.6.2017. Kirjaamismaksut ja tarkat siirtomääräykset 

määritellään kilpailusääntöjen luvussa 8 sekä erillisissä pelaajasiirtomääräyksissä. 

  



sivu 5 

 

Y-ilmoituksen kohdalla painotamme, että kyseessä on ilmoitus, ei hakemus. Tämä tarkoittaa sitä, 

että seura itse vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. B-poikien, C1-poikien ja C2-

poikien sekä A-, B- ja C-tyttöjen SM-karsinnoissa, SM-sarjassa ja play-offs karsinnoissa ei saa 

käyttää Y-pelaajia. 

Lisää tietoa pelaajasiirroista löydät floorball.fi > edustusoikeuksien pääsivu. Palvelemme 

edustusoikeusasioissa numerossa 0400-529017 tai sähköpostitse pelaajasiirrot@floorball.fi 

 

Henkilökohtainen pelaajalisenssi 
Jokaisella Salibandyliiton sarjassa pelaavalla tulee olla kilpailusääntöjen mukaan voimassa oleva 

henkilökohtainen pelaajalisenssi. Kauden 2017–18 lisenssikausi on 1.8.2017–31.7.2018. 

Lisenssit lunastetaan liiton internet sivujen kautta. Myyntijärjestelmä vaihtuu täksi kaudeksi ja 

on jatkossa täysin uusi Suomisport. Uusittu järjestelmä tarjoaa käyttäjälleen paljon parannuksia, 

mm. täysin reaaliaikaisen maksun kaikilla yleisimmillä maksutavoilla. Lisenssitiedot myös 

päivittyvät tulospalveluun minimiviiveellä. Lisenssien hinnat ja yksityiskohdat varmistuvat 

touko/kesäkuun aikana, jolloin päivitämme tiedot sivuillemme. Kauden 2017-18 lisenssit ovat 

myynnissä elokuun alusta alkaen. 

 

Lisenssikortti 
Kauden 2017-18 lisenssikortin toimitustapa on Suomisport mobiilisivut ja erillinen 

mobiiliaplikaatio. Lisätietoa korteista saadaan heinäkuussa. Löydät viimeisimmän 

lisenssikorttitiedon floorball.fi sivuilta: > palvelut > lisenssit > lisenssikortti 

Tärkeät päivämäärät 
Olemme listanneet merkittävimpiä pelikauden takarajoja ja muita tärkeitä päivämääriä tähän 

kausi-infoon. 

Salibandyliitto toivottaa antoisaa kautta 2017-18 !!! 
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TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 

Tälle sivulle olemme listanneet merkittävimpiä päivämääriä kaudella 2017-18. Lisätietoa löydät 

liiton kilpailusäännöistä. Voit olla myös yhteydessä liiton puhelinpalveluun 0400-529017. 

Toukokuu 

• Uudet Kilpailusäännöt tulevat voimaan / uusi pelikausi alkaa: 01.05.2017 

• Uudet Pelisäännöt tulevat voimaan: 01.05.2017 

• Kansainvälinen siirtoaika alkaa: 01.05.2017 

• Sarjaanilmoittautuminen liiton sähköisessä järjestelmässä alkaa: 02.05.2017 

• Sarjapaikan siirtohakemusten hakuaika alkaa: 02.05.2017 

• Sarjaanilm.aika päättyy pääsarjoissa = liigat ja Divari: 5.5.2017 

• Sarjaanilm.aika päättyy A-pojat SM: 10.5.2017 

• Sarjaanilm.aika päättyy N1div, M2div: 12.05.2017 

• Yhteisjoukkuesopimuksen toimittamisen takaraja: 16.05.2017 

• Sarjaanilm.aika päättyy A-tytöt SM-karsinta ja B-C juniorit SM-karsinta: 19.05.2017 

• Sarjaanilm.aika päätyy M3-4div, N2-3div: 19.05.2017 

• Sarjapaikansiirtohakemusten takaraja: 19.05.2017 (periytyvissä ilmoittautumisen yhteydessä) 

• Sarjaanilm.aika päättyy M5div: 26.05.2017 

Kesäkuu 

• Kansallinen pelaajasiirtoaika / vapaa siirtoaika alkaa: 01.06.2017 

• Sarjaanilm.aika päättyy Suomen Cup: 14.06.2017 

• Sarjaanilm.aika päättyy muut A-C juniorit: 16.06.2017 

• Sarjaanilm.aika päättyy N4div, M6div: 21.06.2017 

• Kansallinen, vapaa pelaajasiirtoaika päättyy: 30.06.2017 

Heinäkuu 

• Vanhan seuran suostumus pelaajasiirrolle tarvitaan: 01.07.2017 alkaen 

• Kauden 2017-18 pelaajasiirrot astuvat aikaisintaan voimaan: 10.07.2017 

• Lisenssikausi 2016-17 päättyy: 31.07.2017 

Elokuu 

• Lisenssikausi 2017-2018 alkaa (myös myynti) 01.08.2017 

• Rinnakkaisedustusten haku alkaa: 07.08.2017 

• Sarjaanilm.aika päättyy A-tytöt SM, A-tytöt (SM-kars+1div): 23.8.2017 

• Sarjaanilm.aika päättyy D-juniorit: 23.08.2017 

• Sarjaanilm.aika päättyy B-C-juniorit (SM, 1div),  

B-C-juniorit (SM-kars. + aluesarja): 30.8.2017 

• Takautuvan lisenssivakuutuksen hankinta-aika päättyy: 31.08.2017 
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Syyskuu 

• Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut nousevat: 01.09.2017 

• Sarjaanilm.aika päättyy E-F juniorit: 01.09.2017 

• Farmisopimus -hakemusten takaraja: 22.09.2017 

• Y-pelaajailmoitusten takaraja (-> C jun.) 22.09.2017 

• Poikkeuslupahakemusten takaraja: 22.09.2017 

• Rinnakkaisedustushakemusten kirjaamismaksut nousevat: 23.09.2017 

Marraskuu 

• Sarjapaikansiirrossa mukana ollut pelaaja voi hakea uutta pelaajasiirtoa: 01.11.2017 

Joulukuu 

• Kansainvälinen siirtoaika päättyy: 31.12.2017 

Tammikuu 

• Kansallinen pelaajasiirtoaika päättyy: 15.01.2018 

• Rinnakkaisedustusten haku päättyy  

+ R-edustusten päättämisilmoitusten takaraja: 19.01.2018 

• Osallistumismaksu 2/2 erääntyy: 19.01.2018 

Helmikuu 

• A-C junioreiden pelaaminen oman seuran saman ikäluokan  

kahdessa eri joukkueessa päättyy: 02.02.2018 

• Farmisopimuspelaajien ilmoittaminen päättyy: 02.02.2018 

• Jäsenmaksu erääntyy: 10.02.2018 (jäsenmaksut on laskutettu Palvelusivustolla) 

Huhtikuu 

• Rinnakkaisedustusten voimassaolo päättyy: 30.04.2018 

• Kilpailukausi päättyy: 30.04.2018 
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ILMOITTAUTUMISAJAT, HINNAT JA ERÄPÄIVÄT 

Aikuiset 

Sarja 
Ilm. 
päättyy   

Erä 1 Eräpäivä 1 Erä 2 Eräpäivä 2 

Miesten Salibandyliiga 5.5.2017 2600 €  5.5.2017 2600 €  19.1.2018 

Naisten Salibandyliiga 5.5.2017 1150 € 5.5.2017 1150 € 19.1.2018 

Miesten Divari 5.5.2017 1450 € 5.5.2017 1450 € 19.1.2018 

Miesten 2. div. 12.5.2017 435 € 19.5.2017 435 € 19.1.2018 

Miesten 3.-4. div. 19.5.2017 515 € 26.5.2017   515 € 19.1.2018 

Miesten 3. div. (tehokas 

peliaika 3x15 min.)  
19.5.2017 760 € 26.5.2017 760 € 19.1.2018 

Miesten 5. div. 26.5.2017 515 € 2.6.2017 515 € 19.1.2018 

Miesten 6. div.  21.6.2017 515 € 30.6.2017 515 € 19.1.2018 

Naisten 1. div. 12.5.2017 325 € 19.5.2017 325 € 19.1.2018 

Naisten 2.-3. div. 19.5.2017 515 € 26.5.2017 515 € 19.1.2018 

Naisten 4.div. 21.6.2017 515 € 30.6.2017 515 € 19.1.2018 

Miesten Suomen Cup 14.6.2017 190 € 14.6.2016 190 € 19.1.2018 

Naisten Suomen Cup 14.6.2017 125 € 14.6.2017 125 € 19.1.2018 

Seniorit M35, M40, M45, M50, 

M55 ja N30  
13.9.2017 650 € 13.9.2017  -  - 

Seniorit N35, N40, M60, M65 13.9.2017 520 € 13.9.2017  -  - 
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Juniorit 

Sarja Ilm. päättyy Erä 1 Eräpäivä 1 Erä 2 Eräpäivä 2 

A-poikien SM-sarja 10.5.2017 360 €  19.5.2017 360 € 19.1.2018 

A-poikien 1. div. 16.6.2017 410 € 30.6.2017   410 €  19.1.2018 

B-pojat SM-karsinta 19.5.2017 150 € 19.5.2017     

B-pojat SM-sarja 30.8.2017 345 € 15.9.2017 345 € 19.1.2018 

B-pojat 1. div. 30.8.2017 345 € 15.9.2017 345 € 19.1.2018 

B-pojat (SM-kars. + aluesarja) 30.8.2017 440 € 15.9.2017 440 € 19.1.2018 

B-pojat aluesarja 16.6.2017 440 € 30.6.2017 440 € 19.1.2018 

C1-pojat SM-karsinta 19.5.2017 150 € 19.5.2017     

C1-pojat SM-sarja 30.8.2017 345 € 15.9.2017 345 € 19.1.2018 

C1-pojat 1. div. 30.8.2017 345 € 15.9.2017 345 € 19.1.2018 

C1-pojat (SM-kars. + aluesarja)  30.8.2017 430 €  15.9.2017 430 €  19.1.2018 

C1-pojat aluesarja  16.6.2017 430 €  30.6.2017 430 €  19.1.2018 

C2-pojat SM-karsinta 19.5.2017 150 € 19.5.2017     

C2-pojat SM-sarja 30.8.2017 390 €  15.9.2017 390 €  19.1.2018  

C2-pojat (SM-kars. + aluesarja)  30.8.2017 420 €  15.9.2017 420 €  19.1.2018 

C2-pojat aluesarja  16.6.2017 420 €  30.6.2017 420 €  19.1.2018 

            

A-tytöt SM-karsinta 19.5.2017 100 € 19.5.2017     

A-tytöt SM-sarja 23.8.2017 260 €  15.9.2017 260 €  19.1.2018 

A-tytöt (SM-kars. + I div.) 23.8.2017 290 €  15.9.2017 290€  19.1.2018 

A-tytöt I div. 16.6.2017 330 €  30.6.2017 330 €   19.1.2018 

B-tytöt SM-karsinta 19.5.2017 100 € 19.5.2017     

B-tytöt SM-sarja 30.8.2017 260 €  15.9.2017 260 €  19.1.2018 

B-tytöt (SM-kars. + aluesarja) 30.8.2017 290 €  15.9.2017 290 €  19.1.2018 

B-tytöt aluesarja 16.6.2017 330 €  30.6.2017 330 €  19.1.2018 

C-tytöt SM-karsinta 19.5.2017 100 € 19.5.2017     

C-tytöt SM-sarja 30.8.2017 275 €  15.9.2017 275 €  19.1.2018 

C-tytöt (SM-kars. + aluesarja) 30.8.2017 275 €  15.9.2017 275 €  19.1.2018 

C-tytöt aluesarja 16.6.2017 300 €  30.6.2017 300 €  19.1.2018 

            

D1- ja D2-pojat 23.8.2017 400 €  15.9.2017 400 €  19.1.2018 

E1- ja E2-pojat 1.9.2017 390 €  22.9.2017  390 €  19.1.2018 

F1- ja F2-pojat 1.9.2017 255 €  22.9.2017 255 €  19.1.2018 

G-pojat 
alue-koht. 

syys-lokakuu 
100 €  10.11.2017 100 €  19.1.2018 

            

D-tytöt 23.8.2017 260 €  15.9.2017 260 €  19.1.2018 

E-tytöt 1.9.2017 210 €  22.9.2017  210 €  19.1.2018 

F-tytöt 1.9.2016 185 €  22.9.2017  185 €  19.1.2018 

G-tytöt 
alue-koht. 

syys-lokakuu 
100 €  10.11.2017 100 €  19.1.2018 
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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 

Suomen Cup (yksittäiset ottelut) Jyrki Paajanen 0400-529 020 

Naisten I divisioona Esko Kyyhkynen 0400-529 001 

A-poikien SM-sarja Terho Laaksonen 0400-529 011 

B-poikien SM-sarja, I div. Jani Holopainen 0400-529 010 

C1-poikien SM-sarja, I div. Mikko Helanen 0400-529 027 

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

A-tyttöjen SM-sarja Esko Kyyhkynen 0400-529 001 

B-tyttöjen SM-sarja Esko Kyyhkynen 0400-529 001 

C-tyttöjen SM-sarja Jan Kondo 0400-529 009 

Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@floorball.fi 

Poikien SM-sarjojen koordinoinnista vastaa Jani Holopainen ja tyttöjen SM-sarjojen 

koordinoinnista vastaa Jyrki Paajanen. 
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VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN PÄIVÄMÄÄRÄT 

Valtakunnallisten sarjojen alustavat aikataulut kaudelle 2017-18.  

B-, C1- ja C2-poikien SM-karsinnat pelataan 19.-20.8. ja 26.-27.8. Tyttöjen SM-sarjojen 

karsinnat pyritään järjestämään siten, että B-tyttöjen karsinnat ovat eri päivinä kuin A- ja C-

tyttöjen karsinnat: A- ja C-tytöt pelaavat 19.-20.8. ja  B-tytöt 26.-27.8. 

Sarjataso 
Kausi  
alkaa 

Syyskausi  
päättyy 

Kevätkausi  
alkaa 

Runkosarja  
päättyy 

Miesten Salibandyliiga 23.9.2017 30.12.2017 13.1.2018 10.3.2018 

Naisten Salibandyliiga  avoin       

Miesten Divari  avoin       

Naisten I divisioona  7.10.2017  16.12.2017 6.1.2018  17.3.2018 

A-poikien SM-sarja 23.9.2017       

B-poikien SM-sarja/I div. 23.9.2017  17.12.2017  14.1.2018  17.3.2018 

C1-poikien SM-sarja/I div. 23.9.2017       

C2-poikien SM-sarja 23.9.2017       

A-tyttöjen SM-sarja 30.9.2017  17.12.2017  6.1.2018  10.3.2018 

B-tyttöjen SM-sarja 7.10.2017  16.12.2917  13.1.2018  17.3.2018 

C-tyttöjen SM-sarja 30.9.2017       

HUOM! Aikataulut ovat alustavia. Muutokset mahdollisia. 
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SÄÄNTÖMUUTOKSET 

Tältä sivulta löydät merkittävimmät Kilpailusääntöjen muutokset tiivistettynä. Tärkeimpiä 
muutoksia kauden 2017-18 hyväksytyissä Kilpailusäännöissä ovat: 

• A-C -junioreiden yhteisjoukkuemääräykset (3§) 

• Pelaajalisenssi tulee voimaan heti, kun sitä koskeva maksu on oikein maksettu ja tieto 

maksetusta pelaajalisenssistä on rekisteröitynyt liiton lisenssirekisteriin (39§) 

• Pääsarjapelaajan ei tarvitse toimittaa vakuutustodistusta,  

kun pelaajalla oma vakuutus (40§) 

• A-C -junioreiden pelaaminen kahdessa saman ikäluokan joukkueessa (48§) 

• Erotuomari- ja toimitsijapalkkiot päivitetty (61§) 

• Sarjapaikan siirto, täsmennetty pelaajasiirron aikarajaa (29§) 

• Toimitsijamääräykset, liitto antaa erikseen tarkemmat määräykset (34§) 

• Ottelupöytäkirja, korostettu erotuomarin vastuuta (36§) 

• Peliaika, erätauon pituus 10 -> 12 min (40§) 

• Rinnakkaisedustusoikeus, vain yhteen seuraan kerrallaan (48§) 

• Erotuomariasettelut, annettava ”päivää” -> ”vuorokautta” ennen...(59§) 

• Kurinpidolliset seuraamukset, erotuomarille voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, mikäli 

pöytäkirjaan jäänyt virheitä (64§) 

• Vuotuiset tarkistukset (esim. vuosiluvut ja ikäluokat) 
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PELAAJASIIRTOTIETOA 

Kaudella 2017-18 Salibandyliiton kansalliset pelaajasiirrot kirjataan, hyväksytään ja maksetaan 

Salibandyn Palvelusivustolla. Käytäntö on sama kuin edellisellä kaudella. Seurat hoitavat 

siirtoprosessin keskenään käyttämällä Palvelusivuston seuratunnusta (muotoa A12345678). 

Tunnus on toimitettu edellisellä kaudella kaikille jäsenseuroille. Uusille seuroille tunnus 

toimitetaan jäsenhakemusprosessin aikana. Tunnuksen käyttö Palvelusivustolla vastaa 

allekirjoitusta. 

Siirtoprosessi pähkinänkuoressa: 

1. Pelaajan uusi seura merkitsee pelaajan siirtyväksi Palvelusivustolla. (huom: Tunnuksen 

käyttö vastaa seuran allekirjoitusta). 

2. Uusi seura tarkistaa, tietojen kirjaamisen yhteydessä, onko pelaajasta maksettava 

kasvattajakorvaus. Mikäli on, maksusta sovitaan vanhan seuran edustajan kanssa erikseen 

ja asiasta tehdään merkintä (rasti ruutuun) kirjaamissivulla. Seura myös vakuuttaa, että 

heillä on pelaajan täysi suostumus siirron tekemiseen, ja että pelaajalla ei ole mitään 

hoitamatonta velvoitetta vanhaa seuraa kohtaan. 

3. Tieto siirtohakemuksen asettamisesta vireille lähtee vanhalle seuralle. 

4. Vanha seura tarkistaa siirron tiedot, esim. mahdollinen kasvattajakorvaus, ja hyväksyy 

siirron siirtojärjestelmässä (huom: tunnuksen käyttö vastaa seuran allekirjoitusta). Tämä 

vaihe jää välistä vapaalla siirtojajalla. Tällöin vanha seura kuitenkin näkee 

järjestelmässä seurasta pois siirtyneet pelaajat ja mahdollisiin epäkohtiin voi puuttua 

kuten aiemmillakin kausilla (=pelaajalla hoitamattomia velvoitteita). 

5. Huomioitavaa: Mikäli vanha seura ei hyväksy siirtoa seitsemän (7) vuorokauden 

kuluessa, siirtohakemus mitätöityy ja prosessi joudutaan aloittamaan alusta. 

6. Uudelle seuralle avautuu ladattavaksi + tulostettavaksi pelaajan siirtohakemus. Siihen 

otetaan pelaajan allekirjoitus. 

7. Seurojen sähköisesti ja pelaajan käsin allekirjoittama siirtohakemuslomake säilytetään 

uuden seuran toimesta kahden (2) pelikauden ajan. Papereita ei tarvitse lähettää 

mihinkään, ellei liitto niitä erikseen pyydä nähtäväksi. 

8. Kun siirtolomake on ladattu, avautuu uudelle seuralle myös kirjaamismaksun suorittamis-

sivu. Valittavana ovat kaikki Paytrail maksunvälityspalvelun maksuvaihtoehdot. Myös 

pelaaja voi maksaa kirjaamismaksun Palvelusivustolla kirjautumalla henkilötunnuksella 

(muotoa P12345678). Tunnuksia voi tiedustella liiton palvelunumerosta 0400-529017 tai 

pelaajasiirrot@floorball.fi 

9. Kirjaamismaksu välittyy heti Salibandyliiton järjestelmään ja siirto etenee automaattiseen 

hyväksyntään. 

10. Edustusoikeuden alkamispäivä uudessa seurassa on +7vrk kirjaamismaksun 

suorittamisesta. 
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11. Pelaajan tiedot kirjautuvat automaattisesti pelaajasiirtolistalle, josta selviää tarkka 

edustusoikeuden alkamispäivä. 

12. Liitto tarkistaa pistokokeina tai tarvittaessa automaattisen hyväksynnän tietoja.  

13. Seuran sisäinen siirto on muutoin edellä kuvatun mukainen, mutta vanhan seuran 

hyväksyntä jää pois, koska uusi ja vanha seura ovat tässä yhteydessä sama asia. 

Järjestelmän käyttöön on julkaistu kattavat ohjeet: floorball.fi  > pelaajasiirtojen pääsivu. 

Kansallinen siirtoaika alkaa 1.6.. Vapaa siirtoaika, ilman vanhan seuran suostumusta, päättyy 

30.6. Siirtoaika päättyy kokonaisuudessaan 15.1.2018. 

Kansainvälinen pelaajasiirtoaika alkaa jo 1.5.2017 Kansainvälisistä siirroista vastaa IFF. Kv-

siirrot tehdään IFF:n sääntöjen mukaan, eikä niitä siis kirjata Salibandyliiton järjestelmässä. 

Lisätietoja Kansainvälisen liiton internet sivuilta: www.floorball.org 

Kaudella 2017-18 kaikki muut kansalliset edustusoikeusasiat (esim. R-edustukset ja Y-

ilmoitukset) hoidetaan niin ikään sähköisesti Palvelusivustolla. 

Muut tärkeät päivämäärät mm. edustusoikeuksiin liittyen olemme koonneet tähän kausi-infoon. 

Kysyttävää edustusoikeuksista? 

Edustusoikeusasioissa palvelee Salibandyliiton valtakunnallinen puhelinpalvelu 0400-529017 

ma-pe klo 9.30-16. Sähköpostitse tapahtuvat yhteydenotot osoitteella pelaajasiirrot@floorball.fi 

Vastausaika on ruuhka-aikaan n. 2 vuorokautta, joten sähköpostilla tulee tehdä vain kiireettömät 

yhteydenotot. Tutustu myös internet sivujemme edustusoikeus-osioon! 

 

 

Kausi-info on Salibandyliiton julkaisema tietopaketti tulevaan pelikauteen. Kaudelle 2017-18 

infopaketti julkaistaan vain www-versiona osoitteessa floorball.fi  ja ladattavana pdf-versiona. 

Lisätietoja sarjatoiminnasta saa Salibandyliiton aluevastaavilta (kts. yhteystiedot floorball.fi) 

ja valtakunnallisesta palvelunumerosta 0400-529017 (ma-pe 9.30-16). 

 


