Lännen alueen tiivistelmä/muistio kausi-infoista
Kausi-infoissa käytiin läpi seuraavat kokonaisuudet:
Maajoukkuetie-tapahtumat
P13: 05, 09 ja 01/02
P14/P15: 05/06, 08/09 ja 01/02
P16: 05, 10 ja 01
P17: 06, 08
P19: 06
T14: 05, 09 ja 02
T16: 06, 08 ja 01
T18: 06, 08 ja 01
Alueleirien ajankohdat
Tytöt 14:
1. Maaliskuun viimeinen viikonloppu (ei pääsiäinen), tulevan kauden ikäluokat
2. Joulukuun ensimmäinen viikonloppu
Tytöt 16:
1. Marraskuun ensimmäinen viikonloppu
Pojat 13:
1. Huhtikuun ensimmäinen viikonloppu (ei pääsiäinen), tulevan kauden ikäluokka (P12)
2. Marraskuun viimeinen viikonloppu (eri päivä kuin P15)
Pojat 14:
1. Lokakuun viimeinen viikonloppu
Pojat 15:
1. Marraskuun viimeinen viikonloppu (eri päivä kuin P13)
Säbäkipinä-koulutus
-

Aloittavat valmentajat/ohjaajat
Säbäkipinä-koulutus on kevyt yhden arki-illan koulutus konkreettisista työkaluista arjen
valmennukseen, harjoituskerran organisointiin, sekä kehittävien harjoitteiden vetämiseen tai jopa
niiden kehittämiseen.
Koulutuksessa on mahdollisuus perehtyä teorioihin, joiden kautta koulutussisällöt ovat luotu.
Valmennuslinja, sekä siihen liittyvät avainharjoitteet ovat vapaasti käytettävissä valmentajan
pelipassin ostaneille valmentajille.

-

KOULUTUS ON MAKSUTON, MUTTA EDELLYTTÄÄ KOULUTUKSIIN OSALLISTUVILTA SALIBANDYLIITON
VALMENTAJAN PELIPASSIA

SBV 1 – koulutus
-

Kohderyhmä: alle 13-vuotiaiden valmentajat
Tavoite: YKSI LAADUKAS HARJOITUSKERTA
Sisältö: Psyyke, taidon opettaminen, Salibandyliiton valmennuslinja, harjoituksen suunnittelu ja
harjoitusilmapiiri
- Koulutuksen laajuus on viisi neljän oppitunnin moduulia
• Viisi arki-iltaa (välissä noin 1 kk tauko)
• Yksi arki-ilta ja kaksi viikonloppupäivää (välissä noin 1 kk tauko)
• Yhteensä 5 ennakko- tai oppimistehtävää
- Koulutuksen hinta:
• Avoin koulutus 250 €/henkilö
• Seurakoulutus 2200 € + tilavuokrat, maksimissaan 20 henkilöä
SBV 2 – koulutus
-

Kohderyhmä: 13-15-vuotiaiden valmentajat
Tavoite: LAADUKAS HARJOITUSJAKSO
Sisältö: Psyyke, taidon opettaminen, Salibandyliiton valmennuslinja,
Koulutuksen laajuus on yksi pelikausi
• Aluetapahtumat (livetapaamiset) P13-P15
• Verkkokoulutukset (psyyke, fysiikka)
Level 1 ja level 2

Seurakäynnit
-

Valmennusosaajien työaikaan on laskettu seurakäyntejä alueen seuroissa
Ensisijaisesti seurakäynnit ovat niille seuroille/joukkueille joiden valmentajat ovat kyseisellä kaudella
olleet Salibandyliiton koulutuksissa
Seurakäynti voi olla joko vierailu harjoituksissa tai otteluseuranta
Ohjelmarunko tulee valmennusosaajalta
Seurakäynnillä olisi hyvä olla mukana seuran muita valmentajia, varsinkin harjoitusten seurannassa

Henkilöstö ja vastuujaot Länsirannikon ja Sisä-Suomen osalta
•
•
•
•

Länsirannikko:
• Valmennuspäällikkö Aki Vilander
• Valmennusosaamisen kehittäjä Henrik Johansson
Keski-Suomi
• Valmennuspäällikkö Tuomas Pulkkinen
• Valmennusosaamisen kehittäjä Joonas Kaasalainen
Sisä-Suomi & Kanta-Häme
• Valmennuspäällikkö Jussi Huovinen
• Valmennusosaamisen kehittäjä Hannu Santanen
Satakunta
• Valmennuspäällikkö & valmennusosaamisen kehittäjä Mikko Lehti

Länsirannikko
(Tiina Koivisto)
-> Länsirannikon sarjatoiminnan kokonaisuus
-> Länsirannikon sarjakohtaiset palaverit

-> Valtakunnallinen Säbäkipinätoiminta
-> Säbäkipinätoiminta Länsirannikolla
-> Länsirannikon harrastetoiminnan kehittäminen
-> Länsirannikon harrastetoiminnan kehittämistyöryhmän toiminta
-> Länsirannikon seurakäynnit
-> Lännen alueen seurakehitys.fi ja tähtiseura auditointi
Sisä-Suomi
(Jaakko Kaistinen)
-> Sisä-Suomen sarjatoiminnan kokonaisuus
-> Sisä-Suomen Säbäkipinätoiminta
-> Sisä-Suomen alueen harrastetoiminnan kehittäminen
-> Sisä-Suomen harrastetoiminnan kehittämistyöryhmän toiminta
-> Sisä-Suomen seurakäynnit
-> Sisä-Suomen sarjakohtaiset palaverit
-> Länsirannikon ja Sisä-Suomen ylialueelliset sarjat
Pelimuodot P14-> nuoremmat + T14 -> nuoremmat
-

käytiin läpi kaikissa tilaisuuksissa 5.5.2022 Lännen kehityspäivillä päätetyt pelimuodot P14->
nuoremmat ja T14 -> nuoremmat
T14 sarjan 4v4 pelimuoto herätti keskustelua/vastustusta osassa osallistujissa Hämeenlinnassa ja
Tampereella.
Kauden 2023-24 pelimuodot päätetään seuraavilla Lännen kehityspäivillä 17.2.2023.

Perusteluita pelimuodoille:
1. Pienempi kynnys osallistua sarjatoimintaan
o Sarjatoimintaan pystyy osallistumaan ~ 10 pelaajalla
o Mahdollisuus harrastaa pitempään omalla paikkakunnalla
2. Pelin opettaminen (pelaamisen perusperiaatteet)
o Ei perinteisiä pelipaikkoja, pelataan havaintojen perusteella
3. Pelaajien aktiivisempi osallistuminen → vähemmän pelaajia
o Pallokosketusten määrä lisääntyy, jokainen pelaaja osallistuu peliin
o Peli tarjoaa fyysisesti kehittävää toimintaa (liikuttu matka, intensiteetti)
o Tuki harjoittelusta → rajoitteet, pelimuodot
4. Yksi iso osa kokonaisuutta
o Valmennuskoulutus, seurakäynnit tukemaan muutosta
5. Pienempi kenttä mahdollistaa pelaamisen useammalla pelipaikalla
Aikataulut kausi 2022-23
Kausi-infot: Jyväskylä, Tampere, Hämeenlinna, Pori ja Turku (ilmoittautumiset Suomisportin kautta)
Pihapeliviikko: 5-9.9.2022
Säbäkipinä Eskariviikko: 5-9.9.2022
Säbäkipinä Virtuaaliviikko: 3-7.10.2022
Toiminnallisen alueen palaverit syksy 2022:
Keski-Suomi, viikko 44

Kanta-Häme, viikko 45
Pirkanmaa, viikko 46
Satakunta, viikko 47
Varsinais-Suomi, viikko 48
Lännen kehityspäivät 17.2.2023 piknik-risteily (Turku-Maarianhamina-Turku)
Osallistujamäärät kausi-infoissa:
Jyväskylä: 8 henkilöä seuroista, Salibandyliitosta 4 henkilöä
Hämeenlinna: 8 henkilöä seuroista, Salibandyliitosta 3 henkilöä
Tampere: 5 henkilöä seuroista, Salibandyliitosta 3 henkilöä
Pori: 13 henkilöä, Salibandyliitosta 3 henkilöä
Turku: 14 henkilöä, Salibandyliitosta 3 henkilöä

Kausi-infossa nousi esille seuraavat asiat:
-

Muutokset pelimuotoihin:
• vastustus T14 sarjaan Hämeenlinna ja osassa osallistujista Tampereella
• pelimuotomuutosten johdosta saadaan joukkue sarjaan (pelaajamäärä)
• toivottiin pelimaailman sääntöihin edustusoikeuksien osalta lievennyksiä
• tiedotetaan lopulliset pelimuodot ja pelimaailman säännöt, kun kaikki kausi-infot
on pidetty
• osallistumismaksuihin toivottiin huojennuksia, kun pelimuodot muuttuu

-

Sarjakohtaiset infot ja mahdollisuus vaikuttaa lohkojakoihin + sarjajärjestelmiin koettiin erittäin
positiiviseksi
Säbäkipinä-koulutuksien päivämääriä saatiin sovittua eri toiminnallisilla alueilla

-

Muita huomioita kaudesta 2022-23
Tässä tiivistetysti tärkeää tietoa Lännen alueen alueellisissa turnausmuotoisista sarjoista koskien kautta
2022-23. Tämä info ei koske mitään valtakunnallista sarjaa eikä niiden karsintoja.
Syyskausi:
•

Syyskausi 10.9.-18.12.2022
Aikuisten sarjat alkavat aikaisintaan 17/18.9.2022
Junioreiden alueelliset sarjat alkavat aikaisintaan 23/24.9.2022
Säbäkipinä ikäluokkien sarjat alkavat aikaisintaan 1.10.2022
sarjakohtaiset alkamispäivämäärät julkaistaan sarjojen omilla sivuilla (salibandy.fi)

Kevätkausi:
- 5.1. – 30.4.2023

Muita tärkeitä nostoja:
-

Syyslomaa EI ole mahdollista huomioida sarjojen suunnittelussa
Isänpäivä on normaali pelipäivä kaikissa sarjoissa
Turnauspäivä on monella sarjalla 6.12.2022 ja 6.1.2023
Turnauksista joulutauko 19.12.2022 – 5.1.2023
Hiihtoloma (viikko 8 ) pyritään huomioimaan nuorempien junioreiden sarjoissa (T14-> nuoremmat ja
P14-> nuoremmat), T21-T16 ja P21-P15 sarjoissa ei mahdollista huomioida.
Pääsiäisenä ei ole turnauksia missään alueellisissa sarjoissa

Loppuhuipentumat:
Länsirannikon ja Sisä-Suomen ylialueelliset loppuhuipentumat pelataan kahdella eri tavalla
1) sarjasijoitusten mukaiset alueloppuhuipentumat 2) kaikille avoimet aluelopputapahtumat.
Loppuhuipentumat ja lopputapahtumat pelataan huhtikuun aikana, tarkemmat päivämäärät sarjakohtaisesti
julkaistaan syksyn 2022 aikana. Lopputapahtumiin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista ja tähän tulee
erillinen ilmoittautuminen.
Sarjojen rytmitys:
Junioreiden sarjoissa pyritään porrastamaan peräkkäisten ikäluokkien turnaukset eri päiville, mutta tästä ei
voida 100% lupausta antaa. Mikäli joukkueenne pelaa kahden eri ikäluokan sarjaa on mahdollisiin
päällekkäisyyksiin pystyttävä varautumaan.
Sähköinen pöytäkirja (reaaliaikainen tulospalvelu) on Länsirannikon alueella käytössä kaudella 2022-23
kaikissa aikuisten sarjoissa sekä junioreiden sarjoissa (pois lukien kortteliliiga).
Tulospalvelu toimii samalla tavalla kuin kaudella 2021-22, vanhat tunnukset toimivat myös tulevalla kaudella.
Mikäli tunnukset ovat hukassa tai uusi joukkue ei ole vielä tunnuksia saanut, voi tunnuksia tiedustella
Salibandyliiton asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@salibandy.fi / 0400-529017 (ma-pe klo. 9.30-16.30).
Tulospalvelun päivystys sarjakauden aikana la & su klo. 9.00-17.00 tulospalvelu@salibandy.fi / 044 737 4168.
Pelimaailman säännöt : https://salibandy.fi/fi/info/saannot/lasten-pelimuotojen-saannot/

