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1. Johdanto 
 
 
Kiitos, että olet joukkueenjohtajana antamassa tärkeän panoksesi suomalaisen 
salibandyn hyväksi. Ilman taitavia, innokkaita ja asialleen omistautuneita 
taustajoukkoja yksikään salibandyjoukkue ei pystyisi toimimaan. 
 
Tämän oppaan tarkoitus on toimia jokaisen joukkueen ja joukkueenjohtajan 
työkaluna jokapäiväisessä työssä joukkueen toiminnan pyörittämisessä ja 
kehittämisessä. Aivan kaikkea tietoa ei ole kuitenkaan mielekästä sisällyttää yhteen 
oppaseen ja sitä varten tekstin lomassa on linkkejä joista löydät lisätietoa asiasta. 
Oppaan lopussa on vielä linkkiluettelo, josta löydät helposti koottuna tarvitsemasi 
tiedot. 
 
Opas julkaistaan ainoastaan sähköisenä ja näin käytettynä se toimiikin parhaiten, 
koska oppaassa on paljon linkkejä lisämateriaaliin. Opas on kirjoitettu kuitenkin 
siten, että se tulostettunakin toimii hyvänä käsikirjana ja useimmat tarvitsemasi 
tiedot löytyvät suoraan sen sivuilta. 
 
Seurat ja joukkueet toimivat hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä ja hyvin erilaisin 
tavoittein. Tämä opas on pyritty kirjottamaan mahdollisimman yleisellä tasolla siten, 
että oppaan sisältö olisi hyödynnettävissä mahdollisimman monelaisissa seuroissa ja 
joukkueissa. 
 
Joukkueenjohtajan opas julkaistaan tässä muodossa ensimmäistä kertaa, joten 
kehityskohteita varmasti löytyy. Palautetta oppaasta voit lähettää sähköpostilla 
osoitteeseen: jani.holopainen@floorball.fi 
  

mailto:jani.holopainen@floorball.fi
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2. Kilpailutoiminnan vuosikello 
 
Kausi 2017 – 18 (1.5.2017 – 30.4.2018) 
 
Kesäkuu 
1.6. Kansallinen pelaajasiirtoaika/vapaa siirtoaika alkaa 
30.6. Vapaa pelaajasiirtoaika päättyy 
 
Heinäkuu 
1.7. alkaen Vanhan seuran suostumus pelaajasiirrolle tarvitaan 
 
Elokuu 
1.8. Lisenssikausi 2017-18 alkaa 
7.8. Rinnakkaisedustusten haku alkaa 
31.8. Takautuvan lisenssivakuutuksen hankinta-aika päättyy 
 
Syyskuu 
1.9. Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut nousevat 
22.9. Farmisopimuksen haun takaraja 
22.9. Y-pelaajailmoituksen takaraja (B-C –juniorit) 
22.9. Poikkeuslupahakemusten takaraja 
23.9. Rinnakkaisedustushakemusten kirjaamismaksut nousevat 
 
Marraskuu 
1.11. Sarjapaikansiirrossa mukana ollut pelaaja voi hakea uutta pelaajasiirtoa 
 
Joulukuu 
31.12. Kansainvälinen siirtoaika päättyy 
 
Tammikuu 
15.1. Kansallinen pelaajasiirtoaika päättyy 
19.1. R-edustuksen haku päättyy / päättämisilmoituksen takaraja 
 
Helmikuu 
2.2. Farmisopimuspelaajien ilmoittautuminen päättyy 
2.2. A-C –junioreiden pelaaminen oman seuran saman ikäluokan kahdessa eri 

joukkueessa (valtakunnallinen ja alueellinen sarja) päättyy  
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3. Seura ja joukkue 
 
 

Seura on yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, joka on merkitty patentti- ja 

rekisterihallituksen ylläpitämään yhdistysrekisteriin.  

 

Seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää seuran vuosikokous (joissain seuroissa seuralla 

on kaksi vuosikokousta). Tarkemmat tiedot löytyvät seuran säännöistä. 

 

Vuosikokousten välillä seuran toimintaa johtaa vuosikokouksen  valitsema hallitus, 

joka sitoutuu toimimaan seuran sääntöjen, arvojen ja toimintaperiaatteiden 

mukaisesti. Hallitukseen valittuja henkilöitä kutsutaan luottamushenkilöiksi. 

Seuran luottamushenkilöiden toimikauden pituus on määriteltynä seuran 

säännöissä. 

 

Seuran hallituksen vastuisiin kuuluu mm. seuran varainhoidosta huolehtiminen, 

mikä tarkoittaa sitä, että hallitus on viime kädessä vastuussa seuran joukkueiden 

talouden hoidosta. Joukkueiden rahat ja omaisuus ovat seuran, joskin seura on 

antanut joukkueille valtuudet käyttää niitä talousohjeidensa mukaisesti. 

 

Seuran ja sen joukkueen välillä olisi hyvä olla jatkuvaa tiedonvaihtoa. 

 

Joukkue on seuran alaisuudessa toimiva yksikkö, joka sitoutuu noudattamaan 

seuran sääntöjä. 

 

Joukkueen taustat ovat usein organisoituneet niin, että siellä on mm. 

valmennuksesta, taloudesta, huollosta sekä joukkueenjohdosta vastaava henkilö tai 

henkilöitä. Näitä henkilöitä kutsutaan toimihenkilöiksi. Seuran toimintaoppaassa tai 

vastaavassa saattaa olla ohjeet millaisia toimihenkilöitä joukkueen taustoilla tulee 

olla, ja mitkä ovat toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut. Tehtävienjako ja 

vastuualueet helpottavat uusien toimihenkilön rekrytointia joukkueen taustoille. 

 

Joukkueenjohtajan tehtävä on nimensä mukaisesti johtaa joukkueen toimintaa. Hän 

toimii samalla myös linkkinä seuran ja joukkueen välillä.  Joukkueenjohtaja toimii 

usein myös joukkueen yhteyshenkilönä Salibandyliiton suuntaan. Joukkueenjohtajan 
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on hyvä olla perillä seuran arvoista, toimintatavoista ja ollellisimmista 

yhteistyösopimuksista. Hyvin hoidetussa seurassa seura huolehtii joukkueenjohtajan 

perehdyttämisestä edella mainittuihin asioihin. 

 

Joukkueen toiminta rytmittyy usein yhteen kilpailukauden (1.5.-30.4.) kanssa. 

Keväällä luodaan toimihenkilöiden kesken suuntaviivat tulevaa kautta ajatellen. 

Valmentajan kanssa katsotaan tulevan kauden sarjakuviot, sekä mahdolliset 

harjoitusottelut ja -turnaukset. Talousvastaavan kanssa käydään läpi tulevan kauden 

budjettia. Kun toimihenkilöt ovat saaneet suunnittelut tehtyä, on niistä hyvä hetki 

informoida pelaajia ja heidän vanhempiaan. 
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4. Joukkueenjohtaja ja vanhemmat 

 

Joukkueenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää pelaajien vanhemmat ajan 

tasalla joukkueen toiminnoista. Varmin tapa tavoittaa vanhemmat on käydä 

kasvotusten juttelemassa heidän kanssaan harjoitusten tai ottelutapahtumien 

yhteydessä. Vanhempien kanssa on hyvä käydä läpi myös seuran ja joukkueen 

talous. Varsinkin kesken kautta mukaantulevien pelaajien vanhemmat on hyvä 

yrittää tavata heti ensimmäisten harjoituskertojen yhteydessä ja käydä läpi seuran 

sekä joukkueen toimintatapoja. Sähköiseen viestintään löytyy monenlaisia 

vaihtoehtoja ja usein seura saattaa suositella jonkun tietyn viestinäkanavan käyttöä. 

Jaettu informaatio kannattaa kiinnittää myös joukkueen kotisivuille/tms., sillä esim. 

sähköpostitse jaettu tieto saattaa jäädä monelta huomioimatta. 

 

Vanhempien palavereita on hyvä pitää säännöllisesti. Yksi vaihtoehto on tavata 

vanhemmat kolmesti kauden aikana. Aloituspalaverissa on hyvä kerrata joukkueen 

ja seuran pelisäännöt. Kauden puolessa välissä voidaan käsitellä esiinnousseita 

kysymyksiä ja mahdollisia ongelmatilanteita. Kauden päätteksi käydään kulunutta 

kautta läpi, sekä suunnitellaan tulevaa. Kauden päätöspalaverissa on myös hyvä 

hetki etsiä lisää toimihenkilöitä joukkueen taustoille seuraavaa kautta varten. 

 

Useimmat ristiriidat joukkuetoiminnassa liittyvät pelaajien peluutukseen tai 

joukkuemaksuihin. Pelaajien peluutuksesta päättää viime kädessä valmentaja, mutta 

seuralla olisi hyvä olla linjattuna tiettyjä periaatteita peluutuksen suhteen, joista 

joukkueenjohtajankin on hyvä olla selvillä. Joukkueenjohtajan on hyvä muistutella 

vanhempia aika ajoin siitä, että annetaan valmentajille työrauha. Vanhempien 

tärkein rooli on kuljettaa, kustantaa ja kannustaa. 

 

Joukkuemaksut herättävät usein kysymyksiä ja tunteita pelaajien vanhemmissa. 

Aktiivisella ja avoimella tiedottamisella pysäytetään moni vierimään lähtenyt 

lumipallo. Kauden kuluessa saattaa tulla tilanteita, missä pelaaja on halukas 

siirtymään toiseen seuraan. Tällaisia tilanteita varten seuralla tulisi olla ohjeistus, 

missä kerrotaan pelaajan velvollisuuksista seuraa kohtaan ennen kuin seura voi 

hyväksyä hänen siirtymisensä uuteen seuraan. 

 

Pelaajasiirrot on kuvattu tarkemmin luvussa 8. 
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Joukkueenjohtaja on yksi tärkeimmistä henkilöistä joukkueen toiminnan kannalta! 

• Positiivinen asenteesi vaikuttaa muiden toimintaan positiivisesti 

• Kuuntele ja jaksa kuunnella kaikkia 

• Ole rehellinen, oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikkia kohtaan 
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4. Seuran ja vanhempien välinen sopiminen 
 

Salibandyliitto suosittelee kaikille seuroilleen toimintamallia, jossa pelaajien 

(junioripelaajan kyseessä ollessa hänen vanhempiensa) ja seuran välillä sovitaan 

keskeisistä asioista tiiviillä kirjallisella sopimuksella. Näin vältetään myöhemmin 

epäselvyydet ja riitatilanteet.  

 

Alla on yksi esimerkki sopimuksen sisällöstä, jota seurat ja joukkueet voivat muokata 

omien tarpeidensa mukaisesti. 

 

 

Pelaajan liittyessä joukkueeseen seuran/joukkueen vastuulla on huolehtia 

seuraavista asioista 

- montako harjoituskertaa viikossa, missä ja milloin harjoitellaan 

- mihin sarjoihin ja turnauksiin osallistutaan 

- ketkä joukkuetta valmentavat 

 

Ryhmän toiminnan keskeiset periaatteet 

- peliajan jakaminen pelaajille, ryhmän kilpailullisuus 

- pelaajan siirtyminen toiseen seuraan kesken kauden 

 

Mitä velvollisuuksia pelaajalla ja hänen vanhemmillaan on? 

- mitä maksuja ja millaisella aikataululla tulee suorittaa 

- velvollisuus liittyä seuran jäseneksi ja maksaa seuran jäsenmaksu 

- velvollisuus hyväksyä joukkueen säännöt 

- tietosuojaan liittyvät suostumukset (valokuvien käyttöoikeus, jäsenrekisteriin 

tallennettavat tiedot jne.) 

- kuinka pitkäksi aikaa pelaaja (ja huoltaja) sitoutuvat velvollisuuksiin, mahdollinen 

kokeiluaika ja sen pituus 

- mitä maksuja tulee maksaa, jos jää toiminnasta pois kesken kauden (voi vaihdella 

riippuen poisjäännin syystä)  
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5. Kilpailusäännöt ja kilpailutoiminta 
 
Salibandyliiton kilpailusäännöt ovat voimassa kauden kerrallaan, toukokuun alusta 

huhtikuun loppuun. Kaikki liiton kilpailutoimintaan osallistuvat sitoutuvat 

noudattamaan kilpailusääntöjä. Kilpailusääntöjen lisäksi toiminnassa noudatetaan 

pelisääntöjä, sarjamääräyksiä, lasten (D-G -juniorit) pelimuotojen sääntöjä, 

turvallisuusmääräyksiä, toimitsijamääräyksiä, tulospalvelumääräyksiä ja 

pelaajasiirtomääräyksiä. Näihin sääntöihin, ohjeisiin ja määräyksiin löytyvät linkit 

tämän oppaan lopusta. 

 

Monia kilpailusääntöjen kohtia käsitellään tarkemmin tämän oppaan myöhemmissä 

luvuissa. Tässä kuitenkin esiteltynä kilpailusääntöjen sisältö otsikkotasolla (suluissa 

viittaus tämän oppaan lukuun) 

 

1. Yleistä 

2. Eettiset periaatteet 

3. Kilpailutoiminnan järjestäminen (5) 

4. Osallistuminen kilpailutoimintaan (7) 

5. Viralliset ottelutapahtumat (9 ja 10) 

6. Muut ottelutapahtumat 

7. Pelaaja koskevat säännöt (8) 

8. Pelaajasiirrot (8) 

9. Erotuomaritoiminta 

10. Kurinpitoasiat, rikkomukset ja vastalauseet 

 

Kilpailusäännöt löytyvät kokonaisuudessaan: 

http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/kilpailusaannot 

  

http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/kilpailusaannot
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6. Lasten pelimuotojen säännöt 
 

PeliMaailma 
 

PeliMaailma-ikäluokkiin kuuluvat 10–13-vuotiaat pojat sekä 9–12-vuotiaat tytöt (D- 

ja E-juniorit). Peleissä noudatetaan ensisijaisesti ko. ikäluokkien mukaan räätälöityjä 

PeliMaailman sääntöjä ja toissijaisesti Suomen Salibandyliiton (SSBL) kilpailu- ja 

pelisääntöjä. Pelimaailman säännöt löytyvät osoitteesta www.floorball.fi (Palvelut –

> Materiaalit –> Säännöt ja ohjeet).  

Pelimaailman säännöt ovat joustavampia, jotta pienempiä junioreita voidaan 

peluuttaa ja kehittää heidän kehityksensä/tasonsa mukaisissa peleissä. 

Tarkoituksena ei ole tukea joukkueen kilpailullista menestystä. Joustavuus tuo 

seuralle lasten toimintaan liittyvää liikkumavaraa – ja samalla myös vastuuta. 

Säännöissä saattaa olla alueellisia poikkeavuuksia. Ne löytyvät alueiden 

nettisivuilta,  http://floorball.fi/kilpailu/alueelliset-sarjat/ 

 

Pelisäännöt  

Joukkueeseen kuuluu enintään 17 pelaajaa ottelua kohden. Loppuhuipentumissa 

(myös haastajafinaalissa) joukkueeseen saa nimetä enintään 20+2 pelaajaa: kaksi 

”ylimääräistä” pelaajaa merkitään silloin pöytäkirjassa kohtaan “Joukkueen 

toimihenkilöt”. 

 

Peli keskeytetään, jos peliaikaa on kulunut vähintään 30 minuuttia ja maaliero on 12 

maalia tai enemmän.  

 

Jos pelaajalla on vääränlaiset varusteet, hän saa huomautuksen ja kehotuksen 

korvata väärä tai puuttuva varuste asianmukaisella. Jos pelaaja yrittää vielä 

huomautuksen jälkeen pelata väärällä varustuksella, hänelle määrätään 

kilpailusääntöjen mukaisesti pelirangaistus (PR1).  

 

Pelaaja, joka on unohdettu merkitä pöytäkirjaan, kärsii viiden minuutin 

joukkuerangaistuksen.  

 

 

 

http://floorball.fi/kilpailu/alueelliset-sarjat/
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Edustusoikeus  

 

Jokaisella pelaajalla tulee olla kisapassi (E-juniorit) tai pelipassi (D-juniorit).  

 

Pelaaja saa saman päivän aikana pelata enintään kahdessa eri joukkueessa/ 

ikäluokka. Mikäli seuralla on samassa lohkossa useampi joukkue, pelaaja saa pelata 

saman päivän aikana ainoastaan yhdessä saman lohkon joukkueessa. 

 

Jos seuralla on samassa ikäluokassa useampi joukkue, pelaaja voi edustaa seuran 

muita joukkueita seuraavasti: 

 

- Haastajasarjan joukkueeseen kauden alussa kiinnittynyt pelaaja voi pelata kaikissa 

saman seuran saman ikäluokan joukkueissa. 

- Kilpasarjan joukkueeseen kauden alussa kiinnittynyt pelaaja voi pelata kaikissa 

seuran saman ikäluokan joukkueissa, jos seura lukitsee 5-8 pelaajaa ko. kilpasarjan 

joukkueeseen ennen sarjojen alkamista. Lukitut pelaajat eivät voi pelata samalla tai 

alemmilla sarjatasoilla muissa joukkueissa. Lukitut pelaajat voivat pelata ainoastaan 

siinä joukkueessa mihin hänet on lukittu tai ylemmän sarjatason joukkueessa (esim. 

väli/kilpasarjan joukkueeseen lukittu pelaaja voi pelata eliittisarjan joukkueessa). 

Lukittujen pelaajien tulisi lähtökohtaisesti olla oman joukkueensa 

runkopelaajia/parhaimmistoa ja ko. ikäluokan pelaajia. Y-pelaajia ei voi lukita. 

Lukitut pelaajat ilmoitetaan sarjavastaavalle s-postitse ennen sarja-avausta. Jos 

joukkueen sarjataso vaihtuu jatkosarjojen osalta, lukitukset voi tehdä/päivittää 

ennen jatkosarjojen alkamista. Lukitsemissäännön tarkoituksena ei ole vahvistaa 

haastajasarjan joukkueita vaan mahdollistaa pelitaidoiltaan kilpa- ja 

haastajasarjan välimaastossa olevien pelaajien pelaaminen taitotasoaan 

vastaavissa otteluissa. 

- Lukittuja pelaajia voi vaihtaa pelaajasiirtoajan puitteissa. Lukittujen pelaajien 

vaihtamisesta pitää ilmoittaa sähköpostitse aluevastaavalle. Kilpasarjaan lukitut 

pelaajat julkaistaan osoitteessa floorball.fi/palvelut/ edustusoikeudet. 

 

Aluelopputurnauksissa (myös haastajafinaalissa) pelaaja voi edustaa vain yhtä 

joukkuetta/ikäluokka.  
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Joukkueessa voi olla enintään neljä vuoden yli-ikäistä pelaajaa, ja yhdessä pelissä 

korkeintaan kaksi yli-ikäistä pelaajaa kentällä ja yksi maalivahtina. Yli-ikäisistä 

pelaajista tehdään Y-ilmoitus Salibandyliittoon, ja heidät merkitään Y-merkinnällä 

pöytäkirjaan, samaan sarakkeeseen kapteenien kanssa 

 

Tytöt voivat pelata poikien kanssa ilman erityislupaa maksimissaan vuotta 

nuorempien poikien sarjassa. Kaksi vuotta vanhempaa tyttöä ei voi nimetä Y-

pelaajaksi poikien sarjoihin.  

 

Junioripelaaja voi edustaa myös toista junioriseuraa, jos omassa seurassa ei ole ko. 

ikäluokkaa tai pelaajan omaa ikäluokkaa (kaksoisedustus). Seuran tulee tehdä 

kaksoisedustuksista hakemus sähköpostitse aluevastaavalle.  

 

Olosuhteet ja varusteet  

Kentän koko on vähintään 32 m x 16 m ja enintään 40 m x 20 m (täysimittainen 

kenttä).  

 

Peleissä on käytettävä suojalaseja.  

 

Varusteilla on oltava Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) hyväksyntä.  

 

Pelin jälkeen myös pelaajat kättelevät ottelun tuomarit. Pelaajien tulee kätellä 

vastustajat asiallisesti, oli lopputulos tai tunnelma millainen hyvänsä. Siksi vähintään 

toisen tuomarin ja valmentajan on valvottava, että kättely tapahtuu 

asianmukaisesti, reilun pelin hengessä.  

 

KisaMaailma 

 

KisaMaailma-ikäluokkiin kuuluvat 7–8-vuotiaat tytöt sekä 8–9-vuotiaat pojat (F-

juniorit). Peleissä noudatetaan ensisijaisesti KisaMaailman sääntöjä ja toissijaisesti 

Suomen Salibandyliiton (SSBL) kilpailu- ja pelisääntöjä  

KisaMaailman sääntöjen tavoitteena on saada lasten toiminnalle ja kehitykselle 

sopiva pelimuoto, pelaajamäärä ja kentän koko, mahdollistaa pienemmät 

peliryhmät sekä lisätä peliaikaa. Säännöissä saattaa olla alueellisia poikkeavuuksia. 
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Alueelliset poikkeavuudet löytyvät alueiden nettisivuilta. 

 

Pelisäännöt  

Joukkueeseen kuuluu F-junioreissa vähintään viisi ja enintään 14 pelaajaa. 

 

Kentällä on samanaikaisesti maalivahti ja neljä kenttäpelaajaa. Kaikille pelaajille on 

annettava yhtä paljon peliaikaa.  

Peliaika on 2 x 15 min. Yksi erä sisältää kymmenen puolentoista minuutin vaihtoa, 

jotka tapahtuvat toimitsijoiden antamasta äänimerkistä. Vaihdon ajan pelikello on 

pysähdyksissä. Muuten pelikello käy koko ajan: sitä ei pysäytetä edes maalin jälkeen.  

 

Peleissä vältetään antamasta jäähyjä: sääntöjä opetetaan ensisijaisesti ohjaamalla.  

Jos maaliero kasvaa neljään, häviöllä oleva joukkue saa ottaa peliin yhden 

ylimääräisen kenttäpelaajan. Kun maaliero kaventuu kahteen, pelaajamäärä 

palautetaan ennalleen.  

 

KisaMaailmassa käytetään turnauskorttia ja pelaajalistoja, jotka korvaavat 

varsinaisen ottelupöytäkirjan. 

 

Edustusoikeus  

F-junioreissa jokaisella pelaajalla tulee olla junioreiden kisapassi.  

 

Joukkueessa/peliryhmässä voi olla useampia enintään vuoden yli-ikäisiä pelaajia. Y-

pelaajat ilmoitetaan aluevastaavalle ennen pelejä. Yhdessä ottelussa voi käyttää 

enintään neljää yli-ikäistä pelaajaa. Tytöt voivat pelata poikien kanssa ilman 

erityislupaa maksimissaan vuotta nuorempien poikien kanssa.  

 

Pelaaja voi edustaa yhden päivän aikana kahta saman seuran ja ikäluokan 

joukkuetta/ peliryhmää.  

 

Edustusoikeuksia koskevat poikkeuslupahakemukset toimitetaan suoraan 

aluevastaaville. 
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Olosuhteet ja varusteet  

Kentän koko on vähintään 24 m x 12 m ja enintään 30 m x 15 m. Maali pienennetään 

maalinpienennyselementillä.  

Maalin edessä on maalialue, jonka sisällä maalivahti saa ottaa pallon käteensä. 

Järjestäjä valitsee viivat, joilla maalialue rajataan. Jos sopivia viivoja ei löydy, 

maalivahdin alueeksi voidaan sopia ”kaksi askelta”.  

 

Peleissä on käytettävä suojalaseja. Kaikilla varusteilla on oltava Kansainvälisen 

Salibandyliiton (IFF) hyväksyntä.  

 

KerhoMaailma 

 

KerhoMaailma-ikäluokkiin kuuluvat 5–7-vuotiaat pojat ja tytöt (G-juniorit). Peleissä 

noudatetaan ensisijaisesti KerhoMaailman sääntöjä ja toissijaisesti Suomen 

Salibandyliiton (SSBL) kilpailu- ja pelisääntöjä. G-juniorit pelaavat omilla, oman 

ikäluokkansa mukaan räätälöidyillä KerhoMaailman säännöillä. Tavoitteena on 

saada lasten toiminnalle ja kehitykselle sopiva pelimuoto, pelaajamäärä ja kentän 

koko, mahdollistaa pienemmät peliryhmät sekä lisätä peliaikaa. Säännöissä saattaa 

olla alueellisia poikkeavuuksia. Alueelliset poikkeavuudet löytyvät alueiden 

nettisivuilta. 

 

Pelisäännöt 

Joukkueeseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän pelaajaa ottelua 

kohden. Heidät merkitään pelaajalistaan, maalivahti yhtenä pelaajana muiden 

joukossa. Maalivahtia saa vaihtaa ja peluuttaa myös kenttäpelaajana. 

Kentällä on samanaikaisesti maalivahti ja kolme kenttäpelaajaa. Kaikille pelaajille on 

annettava yhtä paljon peliaikaa. 

Peliaika on 12 min. Pelikello käy koko ajan; sitä ei pysäytetä edes maalin jälkeen. 

Pelinohjaaja merkitsee ottelun maalit tuloskorttiin tukkimiehen kirjanpidolla. Tulos 

ilmoitetaan pelin jälkeen joukkueille. 

 

Peleissä vältetään antamasta jäähyjä: sääntöjä opetetaan ensisijaisesti ohjaamalla. 

Joukkueelle voidaan määrätä rangaistuslaukaus, jos rikotulla pelaajalla on selvä 

maalintekotilanne. Jäähy voidaan viheltää, jos pelaaja syyllistyy useamman kerran 

samaan rikkeeseen tai epäurheilijamaiseen käytökseen. 
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KerhoMaailman peleissä tuomarina toimii kotijoukkueeksi merkityn joukkueen 

vanhempi tai toimihenkilö. 

 

Edustusoikeus 

Jokaisella pelaajalla tulee olla junioreiden kerho- tai kisapassi. 

 

Joukkueessa/peliryhmässä voi olla useampia enintään vuoden yli-ikäisiä pelaajia. 

Yhdessä ottelussa voi käyttää enintään kahta yli-ikäistä pelaajaa. Y-pelaajia ei 

tarvitse ilmoittaa. 

 

Pelaaja voi edustaa saman päivän aikana useampaa joukkuetta/peliryhmää. 

 

Olosuhteet ja varusteet 

Kentän koko on vähintään 18 m x 9 m ja enintään 24 m x 12 m. Maali pienennetään 

maalinpienennyselementillä.  

 

Maalin edessä on maalialue, jonka sisällä maalivahti saa ottaa pallon käteensä. 

Järjestäjä valitsee viivat, joilla maalialue rajataan. Jos sopivia viivoja ei löydy, 

maalivahdin alueeksi voidaan sopia ”kaksi askelta”. 

Jos pallo menee yli laidan, ylimenopuolen maalivahti ottaa maalinsa katolta 

varapallon ja heittää sen peliin. 

 

Peleissä on käytettävä suojalaseja. Kaikilla varusteilla on oltava Kansainvälisen 

Salibandyliiton (IFF) hyväksyntä.  
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Lasten pelimuotojen säännöt taulukkona 
 
 

Ikäluokka Peliaika Kentällä Pel. P x L (m) Y-pel. m.p.el. Lisenssi 

D-pojat 3 x 15 5 + 1 17* 32x16 – 40x20 2 / 4 ei pelipassi 
E-pojat 3 x 15  5 + 1 17* 32x16 – 40x20 2 / 4 ei kisapassi 

D-tytöt 3 x 15  5 + 1 17* 32x16 – 40x20 2 / 4 ei kisa/pelip. 
E-tytöt 3 x 15  5 + 1 17* 32x16 – 40x20 2 / 4 ei kisapassi 

F-juniorit 2 x 15  4 + 1 14 24x12 – 30x15 4 / n kyllä kisapassi 

G-juniorit 1 x 12  3 + 1 7 9x18 – 24x12 2 / n kyllä kisapassi 
 
Pel. = maksimimäärä pelaajia joukkueessa / ottelu 
* loppuhuipnetumassa ja haastajafinaalissa 20 + 2 
P x L (m) = kentän koko minimi – maksimi 
Y-pelaajat (pelissä / kauden aikana) 
m.p.el. = maalinpienennyselementti 
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7. Osallistuminen kilpailutoimintaan 
 
Salibandyliitto järjestää kilpailutoimintaa naisten ja miesten sarjoissa sekä A-G –
junioreiden sarjoissa. Kaudella 2017-18 junioreiden ikäluokat ovat: 
 
Pojat     Syntymävuosi 
A-juniorit (SM-sarja ja 1. divisioona)   1997-1999 
B-juniorit (SM-sarja, 1. divisioona ja aluesarjat) 2000-2001 
C1-juniorit (SM-sarja, 1. divisioona ja aluesarjat) 2002 
C2-juniorit (SM-sarja ja aluesarjat)   2003 
D1-juniorit     2004 
D2-juniorit     2005 
E1-juniorit     2006 
E2-juniorit     2007 
F1-juniorit     2008  
F2-juniorit     2009 
G-juniorit     2010 ja myöhemmin 
 
Tytöt     Syntymävuosi 
A-juniorit (SM-sarja ja aluesarjat)   1998-2000 
B-juniorit (SM-sarja ja aluesarjat)   2001-2002 
C-juniorit (SM-sarja ja aluesarjat)   2003-2004 
D-juniorit     2005-2006 
E-juniorit     2007-2008 
F-juniorit     2009-2010 
G-juniorit     2011 ja myöhemmin 
      
Salibandyliiton sarjat pelataan pääasiassa turnausmuotoisina. Yksittäisinä otteluina 
pelataan miesten ja naisten salibandyliigat ja 1. divisioonat, miesten 2. divisioona, A-
poikien SM-sarja, B- ja C1-poikien SM-sarjat ja 1. divisioonat, C2-poikien SM-sarja 
osittain, A- ja B-tyttöjen SM-sarjat sekä osa Suomen Cupin kierroksista. 
 
D-G –junioreiden sarjoissa ei tilastoida pelaajien henkilökohtaisia tehopisteitä. F- ja 
G-junioreiden sarjoissa ei pidetä sarjataulukkoja. 
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Valtaosa salibandyliiton kilpailutoiminnasta toteutetaan alueellisesti. Salibandyliiton 
toiminnassa Suomi on jaettu seitsemään alueeseen. Turnausmuotoiset sarjat 
pelataan alueellisina tai ylialueellisina. Ajankohtaisen tiedon sarjoista, 
otteluohjelmista ja sarjajärjestelmistä löydät sarjan omalta nettisivuilta, joille löytyy 
linkki kunkin alueen etusivun kautta. 
 
http://floorball.fi/kilpailu/alueelliset-sarjat/ 
 

Joukkueen yhteystiedot 
 
Seura ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä joukkueelle yhteyshenkilön. Joukkueen 
tulee pitää omat yhteystietonsa ajan tasalla Palvelusivustolla 
(www.palvelusivusto.fi/fb). Palvelusivustolle kirjaudutaan joukkuetunnuksilla. 
Joukkuetunnukset ovat muotoa SBT12345. 
 
Joukkueen tulee lisätä Palvelusivustolle vähintään seuraavat yhteystiedot 

- Yhteyshenkilö (ainoastaan yksi henkilö, joukkueen virallinen edustaja) 
- Joukkueenjohtajat 

o Yhteyshenkilö on tyypillisesti joukkueenjohtaja ja tähän kohtaan 
lisätään muut joukkueenjohtajat, jos niitä joukkueella on. Kaikille 
joukkueenjohtajiksi merkityille henkilöille lähetetään joukkuetta 
koskevat sähköpostit salibandyliitosta. Yhteyshenkilöä ei tarvitse lisätä 
erikseen joukkueenjohtajaksi. 

- Päävalmentaja 
- Mahdolliset muut valmentajat 

 

Yhteisjoukkue 

 
A-C junioreiden yhteisjoukkue muodostuu kahden eri seuran pelaajista ja 
yhteisjoukkueella voi osallistua A – C -junioreiden sarjatoimintaan. Yhteisjoukkue ei 
voi osallistua A-poikien SM-sarjaan eikä A-poikien 1. div. loppusarjaan.  
Seurat tekevät yhteisjoukkuesopimushakemuksen liiton lomakkeella, jonka liitto 
joko hyväksyy tai hylkää. Yhteisjoukkuesopimushakemus on toimitettava liitolle 
16.5. mennessä. Tehdystä yhteisjoukkuesopimushakemuksesta suoritetaan liitolle 
kirjaamismaksu 300 €. Hyväksytty yhteisjoukkuesopimus on voimassa yhden 
sarjakauden. 
 
Tarkemmat määräykset yhteisjoukkueiden seurojen roolista ja pelaajien 
edustusoikeudesta annetaan A-C -junioreiden yhteisjoukkuemääräyksissä. 
Yhteisjoukkuemääräykset  

http://floorball.fi/kilpailu/alueelliset-sarjat/
http://www.palvelusivusto.fi/fb)
http://floorball.fi/files/9514/9338/6890/Yhteisjoukkuemrykset_2017-18.pdf
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8. Pelaajasiirrot, lisenssit ja edustusoikeus 
 
 

Pelaajasiirrot 
 
Kansalliset pelaajasiirrot 2017-2018 
Pelaajista, joilla on ollut salibandyn pelaajalisenssi kaudella 2016-17 ja jotka pelaavat 
Salibandyliiton sarjoissa kaudella 2017-18 eri seurassa kuin kaudella 2016-17, tulee 
tehdä pelaajasiirtohakemus. Mikäli pelaajan joukkue vaihtuu kesken kautta saman 
seuran sisällä, tulee tehdä hänestä tehdä seuran sisäinen siirtohakemus. 
 
Kansallisten pelaajasiirtojen siirtoaika on 1.6.2017-15.1.2018. 
 
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 kaikille jäsenseuroille. 
Uusille seuroille tunnus toimitetaan jäsenhakemusprosessin aikana. Tunnuksen 
käyttö Palvelusivustolla vastaa allekirjoitusta. 

Salibandyliitto suosittelee perehtymään tarkemmin pelaajasiirto ohjeisiin ja 
päivämääriin linkin takaa: 

http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/pelaajasiirrot/  

 

KANSAINVÄLISET PELAAJASIIRROT 

Mikäli pelaaja on vaihtamassa seuraa ulkomaille, tulee hänestä tehdä 
kansainvälinen pelaajasiirto. Kansainvälinen siirtoaika on 1.5.-31.12.2017. 

Tiivistetyt toimintaohjeet löydät Salibandyliiton internet sivuilta: 
http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/pelaajasiirrot/kansainvaliset-
pelaajasiirrot/ 

  

http://www.palvelusivusto.fi/fb/
http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/pelaajasiirrot/
http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/pelaajasiirrot/kansainvaliset-pelaajasiirrot/
http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/pelaajasiirrot/kansainvaliset-pelaajasiirrot/
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Lisenssit 

Jokaisen Salibandyliiton järjestämiin sarjoihin osallistuvan pelaajan tulee hankkia 
pelaajalisenssi ennen ensimmäistä otteluaan.  

 

Salibandyliiton kilpailu- ja toimihenkilölisenssit kaudella 2017-2018  

Kilpaileminen salibandyssa  Kenelle? 
Vakuutus 
pakollinen 

Omavastuu 
Hoitokorvaus 

maksimi 
Salibandy- 

liitto 
Pohjola Yhteensä 

Pääsarjalisenssi, ei vak. 
Pääsarjalisenssi  

Salibandyliigat, miesten 
1. divari kyllä 100,00 15 000,00 47,00 

47,00 270,00 
47,00 
317,00 

HUOM! A-C ikäiset pojat (97-03) ja tytöt (98-04) saavat pelata syntymävuotensa mukaisella passilla/lisenssillä pääsarjassa. 
Kilpailulisenssi, ei vak. 
Kilpailulisenssi  

Aikuiset 1999 ja 
aikaisemmin synt. ei 100,00 15 000,00 38,00 

38,00 152,00 
38,00 
190,00 

Pelipassi, ei vakuutusta 
Pelipassi  Juniorit 2000-2005 synt. kyllä 100,00 15 000,00 38,00 

38,00 89,00 
38,00 
127,00 

Kisapassi, ei vak. 
Kisapassi  

Juniorit 2006 ja 
myöhemmin syntyneet kyllä 

 
15 000,00 38,00 

38,00 22,00 
38,00 
60,00 

Voimassa myös muiden seurojen urheilulajeissa. Lisää: OPn Sporttiturvan tuoteselosteessa 
Seniorisarjalisenssi, ei vak. 
Seniorisarjalisenssi  

Vain seniorisarjoissa 
pelaavat ei 100,00 15 000,00 26,00 

26,00 50,00 
26,00 
76,00 

Erotuomarilisenssi, ei vak. 
Erotuomarilisenssi  Erotuomareille ei 100,00 15 000,00 26,00 

26,00 12,00 
26,00 
38,00 

Toimihenkilöt  
       

Valmentajalisenssi, ei vak. 
Valmentajalisenssi  

Valmentajille pakollinen ei 100,00 15 000,00 26,00 
26,00 15,00 

26,00 
41,00 

Sisältää käyttöoikeuden Salibandyliiton valmentajafoorumiin ja harjoite- ja ideapankkiin. Pöytäkirjaan merkityillä valmentajalla tulee olla kilpa- tai 

valmentajalisenssi miesten salibandyliigassa, I ja II divisioonassa sekä naisten salibandyliigassa ja I divisioonassa ja A-E – junioreiden sarjoissa. 

Toimihenkilölisenssi, ei vak. 
Toimihenkilölisenssi  

Joukkueiden 
toimihenkilöille ei 100,00 15 000,00 9,00 

9,00 9,00 
9,00 
18,00 

 
 

 
Tietoa lisensseistä, lisenssiluokista, muutoksista ja vakuutusehdoista löydät linkin 
takaa. Sivulta löydät myös usein kysytyimmät kysymykset ja vastaukset – osion. 
 
http://floorball.fi/kilpailu/kausi-info/lisenssit/  

 
  

http://floorball.fi/kilpailu/kausi-info/lisenssit/
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Vakuutus 
 
Kaikki Salibandyliiton lisenssit voidaan lunastaa OP Vakuutus Oy:n Sporttiturvan 

kanssa tai ilman sitä. Sporttiturva on erityisesti salibandyn tarpeisiin räätälöity 

määräaikainen vakuutus.  

 

Urheiluvakuutus on pakollinen kaikille juniori-ikäiselle pelaajille, miesten 

Salibandyliigan, naisten Salibandyliigan ja miesten Divarin pelaajille, sekä miesten 2. 

divisioonan ja naisten 1. divisioonan pelaajille. Juniori-ikäinen pelaaja on määritelty 

kilpailusäännöissä: pojat synt. 1997 tai sen jälkeen / tytöt synt. 1998 tai sen 

jälkeen. Miesten 3.-6. divisioonissa, naisten 2.-4. divisioonissa, seniorisarjoissa ja 

muissa harrastesarjoissa ja -tapahtumissa urheiluvakuutus on vapaaehtoinen. 

 

Salibandyliiton yhteistyökumppani urheiluvakuuttamisessa on OP Vakuutus Oy. 

Tarjoamme lisenssien yhteydessä OP:n Sporttiturva-vakuutusta. Urheiluvakuutus voi 

olla myös toisen vakuutusyhtiön tarjoama. Huomaa, että kaikki yleiset vapaa-ajan- 

tai tapaturmavakuutukset eivät korvaa salibandyn kilpailutoiminnassa tapahtuvia 

vahinkoja. Tarkista asia vakuutusyhtiöstäsi! 

 

 

Edustusoikeus 
 
 
RINNAKKAISEDUSTUS 

 

A-C juniori-ikäiselle pelaajalle voidaan myöntää rinnakkaisedustusoikeus toiseen 

seuraan. Rinnakkaisedustusta voidaan hakea ajalla 7.8.2017-19.1.2018. Samalle 

pelaajalle voidaan rinnakkaisedustusoikeus myöntää enintään kaksi kertaa kauden 

aikana. Y-pelaaja tai farmisopimuspelaaja ei voi saada rinnakkaisedustusoikeutta. 
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Rinnakkaisedustusoikeutta voidaan hakea: 

 
1) Juniori-ikäiselle pelaajalle edustamaan toisen seuran aikuisjoukkuetta, joka on 

eri sarjatasolla, kuin oman seuran aikuisjoukkue. Rinnakkaisedustusoikeuden 

ollessa voimassa, pelaaja voi edustaa vain sitä aikuisten joukkuetta, johon 

rinnakkaisedustus on myönnetty.  

 

2) Juniori-ikäiselle pelaajalle edustamaan toisen seuran juniorijoukkuetta, mikäli 

pelaajan omalla seuralla ei ole joukkuetta Salibandyliiton sarjoissa siinä 

ikäluokassa, johon rinnakkaisedustusoikeutta haetaan. Yhteen 

juniorijoukkueeseen voidaan nimetä enintään neljä 

rinnakkaisedustuspelaajaa, joista enintään kaksi voidaan merkitä yhden 

ottelun pöytäkirjaan.  

Rinnakkaisedustusoikeus astuu voimaan seitsemän (7) päivän kuluttua 
hakemuksesta 

Hakulomake ja päättämislomake 

http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/rinnakkaisedustukset/  

 
 
YLI-IKÄISEN JUNIORIPELAAJAN EDUSTUS B-C -JUNIOREISSA 
 

Seura voi B-C juniori-ikäluokissa tehdä kirjallisen ilmoituksen [Y-ilmoitus] liittoon 

korkeintaan vuoden yli-ikäisen pelaajan [Y-pelaaja] käyttämisestä tietyssä 

juniorijoukkueessaan. Joukkueeseen voidaan ilmoittaa saman pelikauden aikana 

enintään neljä yli-ikäistä pelaajaa.  

Y-pelaajaksi ilmoitettu pelaaja saa pelata seurassaan ainoastaan ilmoitetussa 

juniorijoukkueessa saman pelikauden aikana. Y-pelaaja saa lisäksi pelata yhdessä 

seuransa miesten III-VI divisioonajoukkueessa tai naisten II-IV 

divisioonajoukkueessa.  

B-C -juniorisarjoissa seura ei saa ilmoittaa Y-pelaajaksi rinnakkaisedustuspelaajaa. 

Joukkue saa käyttää samassa ottelussa korkeintaan kahta Y-pelaajaa. B-, C1- C2-

http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/kilpailutoiminta/rinnakkaisedustus/
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/kilpailutoiminta/rinnakkaisedustus/
http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/rinnakkaisedustukset/
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poikien ja B-C -tyttöjen SM-karsinnoissa, SM-sarjassa ja pudotuspelikarsinnoissa ei 

saa käyttää Y-pelaajia.  

Y-ilmoitus on toimitettava liittoon 22.9. mennessä. Y-ilmoitus tulee olla kirjattu 

ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa Y-pelaajana. Pelaajaa, joka ei ole 

pelannut kuluvalla kaudella, koskeva Y-ilmoitus voidaan tehdä missä vaiheessa 

kautta tahansa.  

Y-ilmoitus on aina kausikohtainen. Kun Y-pelaaja siirtyy pelaajasiirron kautta, 

päättyy tämän pelaajan Y-pelaaja oikeus samalla ilman erillistä ilmoitusta.. 

Lisätietoja ja kirjattujen y-ilmoitusten listat löydät osoitteesta: 

http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/y-edustukset/ 

Y-ilmoituslomake 

 

POIKKEUSLUPA 

Erityistukea tarvitseville lapsille tai nuorille on mahdollista hakea edustusoikeutta, 

pelaamista tai ottelua koskevia poikkeuslupia. Edustusoikeutta koskeva 

poikkeuslupahakemus perusteluineen on toimitettava liittoon 22.9. mennessä. 

Hyväksytty poikkeuslupa on kausikohtainen.  

Jos pelaaja tarvitsee poikkeuslupaa, lisätietoja ja hakemuslomakkeen löydät: 

http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/poikkeusluvat/  

 

A-C JUNIORIN PELAAMINEN OMAN SEURAN SAMAN JUNIORI-IKÄLUOKAN 
KAHDESSA ERI JOUKKUEESSA  

A-C junioreissa pelaaminen on mahdollista pelaajan oman seuran saman juniori-

ikäluokan kahdessa eri joukkueessa 2.2. asti. Toisen joukkueista tulee pelata A-C 

junioreiden valtakunnallista sarjaa ja toisen alueellista sarjaa. Pelaaja saa 

pelioikeuden alueellisen sarjan joukkueessa aikaisintaan kahdeksantena päivänä 

siitä, kun hän on pelannut valtakunnallista sarjaa. Pelaaja saa pelioikeuden 

valtakunnallisen sarjan joukkueessa seuraavana päivänä siitä, kun hän on pelannut 

http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/y-edustukset/
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/kilpailutoiminta/y-ilmoitus/
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/kilpailutoiminta/y-ilmoitus/
http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/poikkeusluvat/
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alueellista sarjaa. Pelaaja saa pelata ainoastaan toisessa ikäluokan joukkueessa 2.2. 

jälkeen. Seuran tulee kiinnittää pelaaja toiseen joukkueeseen 2.2. mennessä 

ilmoittamalla pelaajan loppukauden joukkue liittoon.  

 

Kysyttävää edustusoikeuksista tai lisensseistä?  

Kaikissa edustusoikeus- ja lisenssiasioissa palvelee liiton puhelinpalvelu 0400-

529017 (ma-pe klo 9.30-16). Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla: 

lisenssit@floorball.fi / pelaajasiirrot@floorball.fi tai Salibandyliiton Facebook -

sivuilta yksityisviestein. Sähköisten yhteydenottokanavien vastausaika n. 1 vrk. 

  

mailto:lisenssit@floorball.fi
mailto:pelaajasiirrot@floorball.fi
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9. Turnauksen järjestäminen 
 
Joukkueenjohtaja on yleensä päävastuussa kotiturnauksen/-ottelun järjestämisestä 

seurassa. Turnauksen järjestäminen vaatii paljon työtä ja on liikaa yhdelle ihmiselle. 

 

Parhaiten turnauksen järjestäminen hoituu kokoamalla ”Kotiturnausten 

työryhmän”, joka auttaa jakamalla jokaiselle oma vastuualueensa esimerkiksi. 

Joukkueenjohtajan kannattaa laatia toimintasuunnitelma / muistilista työryhmää 

helpottamaan ja rahastonhoitajan ilmoittaa kotiturnausten budjetti. Tässä yksi 

esimerkki tehtävienjaosta: 

 

 

Turnausta järjestävässä tiimissä kannattaa olla nimettynä esimerkiksi 

• kioskivastaava – hoitaa kioskitoiminnan 

• tiedotusvastaava – laatii tiedotteet ja hoitaa tulospalvelun 

• palkintovastaava – huolehtii palkintoasiat 

• toimitsijavastaava – huolehtii toimitsijat jokaiseen peliin 

 

 

Paikalle kannattaa tulossa ajoissa. Silloin aikaa jää riittävästi kaukalon ja kioskin 

rakentamiseen, pukuhuoneiden merkkaamiseen (älä unohda järjestää tuomareille 

omaa pukuhuonetta), äänilaitteiden ja tulospalvelun testaamiseen. Tarkista, että 

toimitsijapöydän yhteydestä löytyy pallot, pöytäkirjat yms. 

 

Jos, turnauksessa on oheisohjelmaa tai yhteistyökumppaneita kannattaa sille 

alueelle laittaa oma vastaava. Joukkue ja / tai seura voivat markkinoida omaa 

toimintaansa ja yhteistyökumppaneille kannattaa kertoa kotiturnauksesta ja kutsua 

heidät kannustamaan kotijoukkue voittoon!  

 

Kansainväliset turnaukset 
 

Osallistumisesta kansainväliseen pääsarjatason joukkueiden turnaukseen tulee 

seuran hakea IFF:n sääntöjen mukainen lupa liitolta. Hakemus tulee toimittaa 

liittoon viimeistään kolme viikkoa ennen turnauksen alkua. 
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Muuhun kansainväliseen turnaukseen osallistumisesta on ennen ottelutapahtumaa 

tehtävä kirjallinen ilmoitus liittoon. Hakemus/ilmoitus on tehtävä liiton lomakkeella. 

Osallistuvan joukkueen on ilmoitettava otteluun osallistuvien pelaajien ja 

toimihenkilöiden nimet, turnaus, ottelupaikka ja otteluaika sekä mahdollisuuksien 

mukaan vastustajajoukkue. Ilmoitus on tehtävä mm. osallistujien vakuutusturvan 

vuoksi. 

 

Kansainvälisen turnauksen järjestämisestä on ennen ottelutapahtumaa tehtävä 

kirjallinen ilmoitus liittoon. Ilmoitus on tehtävä liiton lomakkeella. Järjestäjän on 

ilmoitettava turnauksen ajankohta, paikka, osallistuvat seurat ja joukkueet. 

 

Osallistuminen kansainväliseen turnaukseen 

Kansainvälisen turnauksen järjestäminen 

  

http://floorball.fi/files/4814/0246/8872/Kv-turnaus_osallistuminen.pdf
http://floorball.fi/files/1714/8404/2208/Kv-turnaus_jarjestaminen.pdf
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10. Yksittäisen ottelun järjestäminen 
 

Yksittäisen ottelun järjestämisestä on omat sarjamääräyksensä. 

 

Yksittäisten otteluiden sarjamääräykset 

 

Yksittäisinä otteluina pelataan pääsarjojen lisäksi miesten 2. divisoona, naisten 1. 

divisioona, A-poikien SM-sarja, A-tyttöjen SM-sarja, B-poikien SM-sarja ja 1. 

divisioona, B-tyttöjen SM-sarja, C1-poikien SM-sarja ja 1. Divisioona, C2-poikien SM-

sarja ja C-tyttöjen SM-sarjan play off –ottelut sekä osa Suomen Cupin kierroksista. 

 

Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue vastaa kaikista ottelun kuluista (kenttävuokra, 

erotuomaripalkkiot, erotuomareiden matkakulut) ja varaa salivuoron ottelua varten. 

 

Hallivarauksessa tulee ottaa huomioon, että ennen ottelun alkua joukkueille on 

varattava vähintään 25 minuuttia lämmittelyaikaa. Lämmittely päättyy 5 minuuttia 

ennen ottelun alkua esittelyjä varten. Esittelyssä esitellään vierasjoukkue, 

kotijoukkue ja erotuomarit.  

  

http://floorball.fi/files/7714/9338/6042/Yksittisten_otteluiden_sarjojen_sarjamrykset_2017-18.pdf
http://floorball.fi/files/7714/9338/6042/Yksittisten_otteluiden_sarjojen_sarjamrykset_2017-18.pdf
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11. Tulospalvelu 
 
Salibandyliiton sarjoissa on käytössä kaksi erilaista tapaa tulospalveluun. Sarjoissa, 

joissa käytetään paperista pöytäkirjaa, joukkue ilmoittaa ottelutuloksen 

tulospalveluun ottelun päätyttyä. Reaaliaikasen tulospalvelun sarjoissa 

vastuujoukkue pitää ottelutapahtumista kirjaa suoraan reaaliaikaiseen sähköiseen 

tulospalveluun, ottelupöytäkirjoja ei käytetä. 

 

Tulospäivitys ja reaaliaikainen tulospalvelu tehdään molemmat Salibandyliiton 

palvelusivustolla (www.palvelusivusto.fi/fb), jonne kirjaudutaan joukkuetunnuksilla. 

(Joukkuetunnukset ovat muotoa SBT12345). 

 

Ajantaiset tulospalveluohjeet löytyvät aina täältä 

http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/kilpailutoiminta/tulospalvelun-ohjeet/ 

 

Tulosten ilmoittaminen tulospalveluun 
 
Sarjoissa, joissa käytetään paperista pöytäkirjaa joukkueet lisäävät Palvelusivustolle 

sarjakokoonpanonsa (pl. D-G –junioreiden sarjat) ennen kauden alkua ja 

huolehtivat, että sarjakokoonpano on ajantasalla koko kauden ajan.  

 

Turnauksen vastuujoukkue päivittää turnauksen ottelutulokset ottelupäivän aikana 

viimeistään kahden tunnin päästä turnauksen päättymisestä. Suosittelemme 

ottelutuloksen päivitystä heti jokaisen ottelun päättymisen jälkeen. 

 

Kun turnauksen pöytäkirjat on palautettu aluetoimistolle tilastoijat päivittävät 

pistepörssit tulospalveluun. Vastuujoukkueen tehtäviin kuuluu pelaajien 

henkilökohtaisten pisteiden laskeminen aluetoimistolle lähetettäviin pöytäkirjoihin  

 

Reaaliaikainen tulospalvelu 

 

Salibandyliiton alueiden on välillä on vaihtelua siinä missä sarjoissa on käytössä 

reaaliaikainen tulospalvelu. Aluevastaavat tiedottavat hyvissä ajoin ennen kauden 

alkua joukkueita asiasta. 

 

http://www.palvelusivusto.fi/fb)
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/kilpailutoiminta/tulospalvelun-ohjeet/
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Reaaliaikaisen tulospalvelun sarjoissa jokainen joukkue lisää sarjakokoonpanonsa 

Palvelusivustolle ennen kauden alkua ja huolehtii, että sarjakokoonpano on 

ajantasalla koko kauden ajan. 

 

Jokainen joukkue lisää ottelukokoonpanonsa jokaiseen turnausmuotoisen sarjan 

otteluun viimeistään 30 minuuttia ennen ottelun alkua ja yksittäiseen otteluun 2 

tuntia ennen ottelun alkua. Ottelukokoonpanon voi lisätä jo edellisenä päivänä. 

 

Ottelun kotijoukkue tai turnauksen vastuujoukkue syöttää otteluiden 

ottelutapahtumat reaaliaikaisesti sähköiseen ottelupöytäkirjaan ja ottelun tilastot 

ovat reaaliajassa seurattavissa Salibandyliiton tulospalvelussa. 

 

Salibandyliiton tulospalvelu 

  

http://floorball.fi/tulokset/
http://floorball.fi/tulokset/
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12. Liiton henkilökunta ja yhteystiedot 
 

Alta löydät oman alueesi aluevastaavan yhteystiedot, johon voit olla yhteydessä jos 

tarvitset apua. Kysy rohkeasti, jos jokin asia mietityttää! 

Alueet ja aluevastaavien yhteystiedot (sposti: etunimi.sukunimi@floorball.fi) 

Etelä-Suomi  

Terho Laaksonen, 0400-529011 

Jan Kondo, 0400-529009 

Sisä-Suomi 

Matti Parviainen, 0400-529013 

Länsirannikko 

Mari Ketolainen, 044-7630648 

Kaakkois-Suomi 

Mikko Kaksonen, 0400-529028  

Savo-Karjala 

Jani Holopainen, 0400-529010 

Pohjanmaa 

Mikko Helanen, 0400-529027 

Pohjois-Suomi 

Olli Junttila, 0400-529012 

 

Lisää tietoa Salibandyliiton toimintasektoreista ja henkilöstöstä löydät linkin takaa 

http://floorball.fi/salibandy-info/yhteystiedot/henkilokunta/  

  

http://floorball.fi/salibandy-info/yhteystiedot/henkilokunta/
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KIRJALLISUUTTA 
 
Rauste, Olli: Lasten ja nuorten urheilun oikeussäännöt, Tietosanoma 2017 

http://floorball.fi/files/5314/9311/3326/Kilpailusaannot_2017-18.pdf
http://floorball.fi/files/5314/9311/3326/Kilpailusaannot_2017-18.pdf
http://floorball.fi/files/3014/4186/9727/SalibandynSaannot.pdf
http://floorball.fi/files/3014/4186/9727/SalibandynSaannot.pdf
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/pelimaailman-saannot/
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/pelimaailman-saannot/
http://floorball.fi/files/7714/9338/6042/Yksittisten_otteluiden_sarjojen_sarjamrykset_2017-18.pdf
http://floorball.fi/files/7714/9338/6042/Yksittisten_otteluiden_sarjojen_sarjamrykset_2017-18.pdf
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/turvallisuusmaaraykset/
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/turvallisuusmaaraykset/
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/toimitsijamaaraykset/
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/toimitsijamaaraykset/
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/tulospalvelumaaraykset/
http://floorball.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/tulospalvelumaaraykset/
http://floorball.fi/files/4514/9632/0752/pelaajasiirtomaaraykset_2017-18.pdf
http://floorball.fi/files/4514/9632/0752/pelaajasiirtomaaraykset_2017-18.pdf
http://floorball.fi/files/9514/9338/6890/Yhteisjoukkuemrykset_2017-18.pdf
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