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Sisällys

Salibandyliitosta lyhyesti
Suomen Salibandyliitto ry on vuonna 1985 perustettu valtakunnallinen

liikuntajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää, valvoa ja ohjata maamme salibandyn ja
sählyn harrastusta ja kehitystä. Salibandyliitto toimii siihen kuuluvien salibandya ja sählyä

harrastavien piirien ja aluejärjestöjen, urheiluseurojen sekä muiden aatteellisena järjestönä ja 
yhdyssiteenä. Salibandyliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun

reilun pelin perusteet, ja toiminnassaan se pyrkii edistämään tasa-arvoa (toimintasäännöt).

Vuosikertomuksen kuvat: Mika Hilska, Esa Jokinen, Juhani Järvenpää, Jarmo Koskela, Anssi Koskinen, Jussi Ojala, Esa Takalo, Ville Vuorinen, Joni Winsten ja Kansainvälinen Salibandyliitto.
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 VUOSIKERTOMUS 2018

Toiminnanjohtajan katsaus

V 
uonna 2018 jatkoimme salibandyn vision ja strategian 
mukaista toimintaa yhdessä seurojen ja koko salibandy-yhtei-
sön kanssa kohti strategisia tavoitteitamme seuraten johta-
misjärjestelmämme mukaisesti asetettujen tavoitteiden 

toteutumista. Kehitimme edelleen sisäistä toimintakulttuuriamme sekä 
panostimme siihen, että brändistrategiamme mukainen Meidän Asenne 
näkyy jokapäiväisessä työssämme. Kuvasimme myös Salibandyliiton 
keskeisimmät palvelukokonaisuudet. Terävöitimme yhdenvertaisuus-
suunnittelua ja -seurantaa kytkemällä sen yhä tiiviimmin osaksi johta-
misjärjestelmäämme ja toteuttamalla konkreettisia toimenpiteitä.

Lajimme kasvu jatkui, ja rekisteröityneiden pelaajien ja harrastajien 
määrä ylitti 69 000 henkilöä kauden 2017–18 päättyessä. Loimme 
uusia pelaamisen mahdollisuuksia yhdessä seurojen ja muiden taho-
jen kanssa muun muassa pilotoimalla Eskarisäbä-konseptia ja edistä-
mällä lajin ulkona pelaamista toteuttamalla SunSäbä-tapahtumia. 
Käynnistimme myös maahanmuuttajille suunnattua salibandytoimin-
taa yhdessä paikallisten salibandyseurojen kanssa sekä organisoimme 
Perhesählyä yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallis-
yhdistysten ja salibandyseurojen kanssa.

Kilpailutoiminnassa uudistimme seurojen, liiton ja maajoukkuetoimijoiden yhteistyönä naisten ylimpien sar-
jatasojen sarjajärjestelmät tavoitteena enemmän kovempia ja tasaisempia otteluita. Nämä naisten saliban-
dyliigan ja 1. divisioonan uudistukset toteutuvat kaudella 2019–20. Valtuustoaloitteen perusteella 
Salibandyliiton hallitus nimesi aikuisten sarjatoiminnan kehittämistyöryhmän, joka selvitti aikuisten sarjojen 
suurimmat kehityskohteet. Joulukuussa hallitus hyväksyi sen esitykset aikuisten sarjojen uudistuksista, jotka 
konkretisoituvat kaudella 2020–21 kauden 2019–20 toimiessa siirtymäkautena.

Haasteenamme on edelleen lisätä suuren yleisön ja vaikuttajien tietoisuutta salibandystä ja kasvattaa sali-
bandyn medianäkyvyyttä. Toteutimme salibandyn uuden yhtenäisen ilmeen ja viestimme vuonna 2017 luo-
dun brändistrategiamme mukaisesti. Lisäsimme viestinnän määrää verkostomaisella toiminnalla, ja lajimme 
näkyvyys parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Teimme myös sopimuksen Salibandyliigan tulevien 
kausien TV-lähetyksistä.

Toteutimme avainvaikuttajien tapaamiset pääsääntöisesti suunnitelmamme mukaisesti. Yhdessä seuratoimi-
joiden kanssa rakennetut vaikuttajaverkostot saimme osin toimimaan, mutta toimintaa uudistetaan saatujen 
kokemusten perusteella vuonna 2019. Edistimme myös lajin olosuhteiden kehittämistä ja tuimme seuroja toi-
minnallisesti käynnistyvissä hallihankkeissa – uusia halleja ja pelikenttiä valmistuikin ennätystahtiin. Tavoit-
telimme SunSäbä-projektin yhteydessä päätöksiä uusista ulkopelikentistä, ja näitä syntyikin tavoitteidemme 
mukaisesti. Valmistelimme myös sähköistä hallikonseptimanuaalia seurojen käyttöön.

Salibandyn Seura360-prosessi eteni toteutusvaiheeseen siten, että viimeistelimme seurakehitys.fi-työväli-
neen tasojen 1–3 osalta, määrittelimme seurakohtaamisten sisältöjä ja toteutimme niitä suunnitelman mukai-
sesti sekä koulutimme henkilöstöämme. Valmistelimme myös alkuvuodesta 2019 järjestettävät ylialueelliset 
seurafoorumit.

Panostimme digitaalisten palveluidemme kehittämiseen laajentamalla Suomisport-urheilupalvelun toimintoja 
ja yhtenäistimme eri järjestelmien kirjautumiskäytäntöjä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Jatkoimme myös 
sähköisten järjestelmiemme uudistamis- ja kehitystyötä.

Toimintavuoden aikana miesten MM2020-kotikisaprojekti pääsi hyvään vauhtiin. Jatkoimme myös tapahtu-
maosaamisen ja -markkinoinnin kehittämistä sekä käynnistimme maajoukkueiden fanikulttuurin kehittämisen.

Huippu-urheilusektorilla kehitimme saamamme palautteen perusteella MAAJOUKKUETIE FBA -toimintaa 
seuroja, pelaajia ja valmennusta entistäkin paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi sekä maajoukkueiden toi-
mintaa ja yhteistyötä. Aloitimme myös lajin valmennuslinjan dokumentoinnin ja toteuttamisen sekä lisäsimme 
huippu-urheilun seurakohtaamisia. Lajimme huippu-urheilun vuosi huipentui Tšekissä järjestettyihin miesten 
MM-kisoihin, joissa joukkueemme voitti hienolla suorituksella MM-kultaa.

Kari Lampinen
toiminnanjohtaja
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Salibandyliitto on Suomen paras liikunnan 
palveluorganisaatio – asiakaslähtöisyys

Rohkea

Toimintakulttuurin kehittäminen Utelias

Lajin painoarvon kasvattaminen Laadukas

Myönteisen lajimielikuvan
vahvistaminen

Vuorovaikutteinen

Toiminnan painopisteet 2018–2020 Olemme

Olemme sekä harrastajien että lisenssi-
pelaajien määrällä mitattuna Suomessa 
eniten pelattu joukkuepeli. Kehitämme 
salibandya ja sählyä sekä niihin liittyvää 
sarja- ja muuta toimintaa siten, että yhä 
useampi voi ottaa lajin omakseen.

Suomalaiset ovat maailman parhaita 
salibandypelaajia, ja suomalaiset seurat
ovat maailman parhaita salibandyseuroja.
Suomi on maajoukkuetasolla maailman
paras salibandymaa. Teemme syste-
maattista ja pitkäjänteistä kehitystyötä,
jotta pelaajamme, joukkueemme,
seuramme ja tapahtumamme ovat
salibandymaailman parhaita.

Salibandy on Suomen 
suurin joukkuepeli

Suomi on maailman
paras salibandymaa

1. 2.

Salibandyn visio ja strategia 
2028

Salibandy tuottaa monipuolisimmat mahdollisuudet pelata ja urheilla –

Love the way you play. 



5

VUOSIKERTOMUS 2018

LAJIN VIESTINTÄ

LAJIN MYYNTI JA
MARKKINOINTI

MAAJOUKKUETOIMINTA

MAAJOUKKUETIE FBA
-TOIMINTA

LAJIN PELAAMISEN
JA HARRASTAMISEN

EDISTÄMINEN

SEURAKEHITYS

KOULUTUS JA
MATERIAALIT

SÄHKÖISET PALVELUT, 
mm. SUOMISPORT, SBET, 

PALVELUSIVUSTO ja 
TULOSPALVELU

KILPAILU-/SARJATOIMINTA 
KOKONAISUUDESSAAN JA 

EROTUOMARITOIMINTA

VAIKUTTAMINEN JA 
OLOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN

TAPAHTUMAT JA 
FANIKULTTUURIN 

KEHITTÄMINEN

Salibandyliiton palvelut

Salibandyliiton palvelut

S 
alibandyliitto tuottaa paljon erilaisia palveluja 
seurojen ja salibandy-yhteisön tarpeisiin, mutta 
valitettavasti emme ole onnistuneet riittävässä 
määrin levittämään tietoa kaikista tarjoamis-

tamme palveluista. Siksi asetimme tavoitteeksi kuvata 
Salibandyliiton palvelutarjoaman ja keskeisimmät 
palvelukokonaisuudet, joita tuotamme seuroille, laji-
yhteisölle ja muille kohderyhmille. Saimme tämän 
kokonaisuuden valmiiksi lokakuussa 2018. Palvelu-
kuvausten työstämiseen on osallistunut merkittävä
osa Salibandyliiton henkilöstöstä, ja lisäksi olemme 
kutsuneet mukaan seuratoimijoita antamaan palautetta 
ja kehitysideoita. Olemme tehneet kustakin palvelu-
kokonaisuudesta palvelukuvauksen, johon olemme 
määritelleet jokaisen palvelun osalta muun muassa 
seuraavat asiakokonaisuudet: 

¢ Palvelun tavoite

¢ Toiminnan laajuus ja palvelun sisältö

¢ Palvelun tuottaja ja käyttäjät

¢ Palvelun saatavuus ja käyttäminen/
 toiminnan järjestäminen

¢ Palvelun tuotokset ja hyödyt

¢ Palvelun kustannukset

¢ Palvelun onnistumisen mittaaminen

Sovimme myös, että syvennämme Salibandyliiton 
henkilöstön tietoa kaikista palveluistamme, jotta 
osaamme kaikki kertoa toiminnastamme ja tarjoamis-
tamme palveluista seuroille, lajiyhteisön toimijoille ja 
tarpeen mukaan muille kohderyhmille. Sen vuoksi 
järjestämme koko henkilöstölle päivän mittaisen
Salibandyliiton palvelut -työpajan helmikuussa 2019.

Vuoden 2018 lopulla täsmensimme palvelutarjoamamme 
viestintäsuunnitelmaa, koska haluamme lisätä merkittä-
västi seurojen, lajiyhteisön eri toimijoiden ja muiden 
kohderyhmien tietoisuutta palveluista, joita Salibandy-
liitto tarjoaa. Viestimme vuoden 2019 kuluessa aktiivi-
sesti palveluistamme tämän suunnitelman pohjalta. 
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Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Salibandyn vision ytimessä on tarjota jokaiselle kiinnostavia ja mielekkäitä

tapoja kilpailla, harrastaa ja olla mukana salibandy-yhteisössä. Yhdenvertaisen
ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin avulla laji pysyy avoimena kaikille ja 

kynnystä astua lajiyhteisöön on mahdollista madaltaa.

J 
atkoimme aktiivista työtä yhdenvertaisuuden 
parissa myös vuonna 2018. Olemme kytkeneet 
Salibandyliiton yhdenvertaisuussuunnittelun
nyt osaksi vuosisuunnitteluprosessia siten,

että yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet kootaan 
erilliseksi yhdenvertaisuussuunnitelmaksi, jonka
toteutumista seurataan ja arvioidaan samalla rytmillä 
kuin muitakin vuosisuunnitelmia.

Tavoitteenamme oli lisätä hyvinvointia ja salibandyn 
yhdenvertaisuutta mahdollistamalla paremmin 
perheiden, lasten, syrjäytyneiden nuorten, vähä-
varaisten ja maahanmuuttajien pelaamista tukemalla 
heidän harrastamistaan. Käynnistimme pilottihankkeena
maahanmuuttajille suunnattua salibandytoimintaa 
neljällä paikkakunnalla yhdessä paikallisen salibandy-
seuran kanssa tavoitteena kotouttaa paremmin maahan-
muuttajia Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Opetusministeriö myönsi Salibandyliitolle tukea 
hankkeen toteuttamiseen. Yhteistyö Liikkukaa - 
Sports For All ry:n kanssa ei toteutunut suunnitelmien 
mukaisesti.

Salibandyn Tuki -säätiö jakoi 25 000 euroa vuoden

2018 yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastus-
mahdollisuuksien tukemiseen. Salibandyliiton jäsen-
seuroilla oli mahdollisuus hakea tukea yhdenvertaisten 
ja tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen 
tähtääviin hankkeisiinsa. Avustettavia seuroja oli
kaikkiaan 17. Hakemuksista peräti 13 liittyi vähävaraisten 
tukemiseen, kaksi erityisryhmien liikuttamiseen, yksi 
maahanmuuttajien integroimiseen ja yksi matalan 
kynnyksen harrastustoimintaan. Avustuksen saaneilla 
seuroilla on raportointivelvollisuus avustuksen käytön 
toteutumisesta. 

Liikutimme perheitä yhteistyössä Mannerheimin
Lastensuojeluliiton kanssa hyödyntämällä Perhesähly-
konseptia. Tätä toimintaa organisoimme 14 paikka-
kunnalla yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
paikallisyhdistysten ja salibandyseurojen kanssa.
Matalan kynnyksen harrastustoiminnan pilottia emme 
saaneet käyntiin ponnisteluistamme huolimatta. 

Toteutimme yhteistyössä Folkhälsanin, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton ja Suomen Palloliiton kanssa 
kehityshanketta, jonka tavoitteena on tukea lasten ja 
nuorten ohjaajien taitoja luoda turvallinen ja toimiva 

Jäsenseuroilla oli mahdollisuus hakea Salibandyn Tuki -säätiöltä tukea yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastus-
mahdollisuuksien lisäämiseen tähtääviin hankkeisiinsa.
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Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että 
kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippu-
matta heidän sukupuolestaan, iästään, 
etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, 
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnos-
taan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, 
vammastaan, terveydentilastaan, seksuaali-
sesta suuntautumisestaan tai muusta henki-
löön liittyvästä syystä. Tasa-arvolla viitataan 
yleensä pelkästään miesten ja naisten 
väliseen tasa-arvoon.

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua
sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn 
ryhmään, esimerkiksi ovat maahanmuuttajia 
tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Syrjin-
tää voi olla yksittäinen teko, tai se voi olla 
seurausta epäoikeudenmukaisuutta tuotta-
vista käytännöistä tai säännöistä. Välillisenä 
syrjintänä pidetäänkin sitä, että näennäisen 
neutraali kohtelu tai käytäntö johtaa syrjiviin 
lopputuloksiin.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena
on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja
käytäntöjen arviointi ja edistävien toimen-
piteiden toteuttaminen ja osallisuuden 
lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa 
kuvataan, miten edistetään yhdenvertai-
suutta ja miten puututaan syrjintään.

ilmapiiri ryhmään sekä tunnistaa ja ehkäistä loukkaavaa 
kohtelua ja kiusaamista. Teimme kyselyn nuorille ja sen 
analysoinnin perusteella loimme materiaaleja ja ohjeita 
MLL:n sivuille sekä seurakoulutuksia.

Huippu-urheilussa edistimme yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon toteutumista muun muassa tukemalla maan-
tieteellisesti kauempaa matkustavien United-pelaajien 
matkustamista heidän osallistuessaan MAAJOUKKUE-
TIE FBA -tapahtumiin Eerikkilän Urheiluopistossa. 
Lisäksi lisäsimme alueellista tasa-arvoa toteuttamalla 
C- ja D-ikäluokan pelaajille ja heidän valmentajilleen 
veloituksetta alueellisia harjoitus- ja koulutustapahtumia 
yhdistettynä MAAJOUKKUETIE FBA -toimintaan. 
Näihin koulutustapahtumiin osallistui yhteensä noin
170 valmentajaa ja yli 380 pelaajaa. 

Tavoitteenamme oli lisätä seurakehitys.fi-kriteereihin 
yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Nämä
kysymykset sisältyvät lasten ja nuorten Tähtiseura-
kriteereihin. Yhdenvertaisuuteen liittyviä vaatimuksia 
tasoille 4–5 ei lisätty, koska nämä tasot eivät vielä 
valmistuneet. Tavoitteenamme oli myös edistää sitä, 
että jäsenseuramme käyttävät Olympiakomitean
yhdenvertaisuuskartoituksen työvälinettä, jolla seura
saa tukea yhdenvertaisuustoiminnan arviointiin ja 
toteuttamiseen, mutta vain yksi jäsenseura toteutti 
tämän kartoituksen.

Toteutimme toimitsijakoulutuksen verkko-oppimis-
ympäristöön siten, että mahdollistamme edullisen 
koulutuksen ja kaikilla asuinpaikkakunnasta riippumatta 
on yhtäläinen mahdollisuus osallistua koulutukseen. 
Koulutuksen voi nyt suorittaa itsenäisesti verkko-
opiskeluna.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi heidän sukupuolestaan, 
iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään tai kansalaisuudestaan. 



8

Seura- ja kehityspalvelut
Seura- ja kehityspalveluiden tehtäviin kuuluvat keskitetty asiakaspalvelu,

sähköisten palveluiden toteutus ja kehittäminen, Salibandyliiton päätöksenteon
koordinointi sekä salibandyn seurakehitys, josta lisää tämän

toimintakertomuksen sivulla 10. 

L 
isäksi tuotamme tukipalveluina liiton muille 
toimintasektoreille toimistopalvelut, talouden 
tukitoimet (ostolaskujen käsittelyn ja lasku-
tuksen), tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen 

toiminnan edellyttämän ohjauksen, pelaajien edustus-
oikeusasiat sekä henkilöstöasioiden kehittämisen.

Keskitetty asiakaspalvelu
Asiakaspalvelumme palveli maanantaista perjantaihin 
klo 09:30–16:00. Yhteydenotoista 62 % tuli puhelimella 
(0400 529 017), sähköpostin (asiakaspalvelu@sali-
bandy.fi) osuus oli 35 %. Facebookin sekä paikan päällä 
asioinnin osuus oli pieni, mutta etenkin Facebookin 
kautta yhteydenotot lisääntyivät. Asiakaspalvelussa 
autoimme monenlaisissa seurojen, pelaajien ja heidän 
vanhempiensa haasteissa, opastimme sähköisten 
järjestelmien käytössä, edustusoikeusasioissa, sarja-
toiminnan kysymyksissä, pelipassien ostossa sekä 
ohjasimme tarvittaessa oikealle liiton asiantuntijalle. 
Ratkaisimme 52 % yhteydenottojen aiheista yhdellä 
kertaa, 34 % ohjasimme oikealle asiantuntijalle ja 5 % 
vaati lisäselvitystä. Epäselväksi jäi 9 % yhteydenotoista.

Sähköiset palvelut
Sähköisiin palveluihimme kuuluvat muun muassa
Suomisport, Palvelusivusto ja Sbet. Keskeiset
tavoitteemme olivat sähköisten järjestelmien raja-
pintojen kehittäminen ja kirjautumisen yhdentäminen 
(Suomisport, Sbet ja Moodle) sekä Suomisportin 
toimintojen laajentaminen ja käytettävyyden
parantaminen yhteistyössä Olympiakomitean ja
Vincit Oy:n kanssa. 

Paransimme sisäistä työnjakoamme ja suunnitelmalli-
suutta kuvaamalla käytössämme olevat sähköiset
järjestelmät ja määrittelemällä kehitys- ja ylläpitovastuut 
sekä kehitystyön aikataulut. Toteutimme erotuomari- ja 
toimitsijakoulutuksiin liittyvän Suomisport-Sbet-Moodle 
-rajapinta-automatisaation, mikä vähensi käsin tehtävän 
työn määrää satoja tunteja. Vuoden lopussa pilotoimme 
Suomisportin kertakirjautumista sbet:ssä. 

Yhdenmukaistimme palvelusivuston ja Suomisportin 
tietoja: kaudelle 2018–19 ilmoittautumisen yhteydessä 
seuralta vaadittiin nimetty yhteyshenkilö palvelu-

sivustolle, jotta muun muassa avointen laskujen tiedon-
annot saavuttavat oikeat henkilöt seurassa. Suomi-
sportissa saman yhteyshenkilön tuli olla seurakäyttäjä, 
joka voi kutsua muita seurakäyttäjiä omasta seurastaan. 
Suomisportissa otimme käyttöön jäsenmäärän
raportointiominaisuuden ja saimme yhteensä 272/800 
jäsenseuralta tämän tiedon. 

Suomisportin kehitystyön kokonaisvaltainen johtaminen 
on Olympiakomitean vastuulla, ja sen kehitystyötä 
koordinoi Olympiakomitean kokoama ohjausryhmä, 
jossa edustajinamme toimivat Mervi Kilpikoski
ja Lasse Lepola. 

Olympiakomitea kehitti tapahtumanhallintaa ja EU:n 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimia asioita yhteisillä 
varoilla. Salibandyssa hankimme Suomisportin kerta-
kirjautumisen ja kehitimme ryhmäpassien hankinnan 
ominaisuuksia. Olympiakomitea tiedottaa liitto- ja 
seurakäyttäjiä Suomisportin ajankohtaisista asioista 
uutiskirjeellä kuukausittain.

Elina Anttonen (vas.) aloitti elokuussa seurakehittäjänä 
Salibandyliiton seura- ja kehityspalvelut -sektorilla.
Vieressä seura- ja kehityskoordinaattori Hanne Nyrönen.

Digitaalisten järjestelmien kehittäminen asiakaskokemuksen 
parantamiseksi (Suomisport, Sbet ja Moodle)

Salibandyn seurakehitys ja Seura360- prosessit

 Toteutunut Osin toteutunut 
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Salibandyliiton päätöksenteko
Salibandyliiton hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä 
12 kertaa. Lisäksi hallitus piti neljä sähköpostikokousta. 
Salibandyliiton valtuusto kokoontui 21.4.2018 Helsin-
gissä Superfinaalin yhteydessä järjestettyyn sääntö-
määräiseen kokoukseen. Kurinpitovaliokunta kokoontui 
24 kertaa, kilpailuvaliokunta 16 ja erotuomarivaliokunta 
13 kertaa. Lisäksi hallitus kutsui valiokuntien puheen-
johtajat ja sihteerit yhteiseen keskustelutilaisuuteen, 
joka järjestettiin 26.10.2018. Valtuuston nimittämä 
valituslautakunta kokoontui 11 kertaa. 

Hallitus nimesi valtuuston aloitteen perusteella aikuisten 
sarjatoiminnan kehittämistyöryhmän, joka kokoontui 
kaksi kertaa ja työsti ehdotuksen hallitukselle syksyn 
2018 aikana, naisten liigan kehitysryhmän, joka
kokoontui kaksi kertaa, sekä miesten liigan kehitys-
ryhmän, joka kokoontui kaksi kertaa.

Seuratoiminnan ansiomerkkejä myönnettiin ja
toimitettiin seurojen hakemusten perusteella yhteensä 
13 henkilölle. Luettelo myönnetyistä ansiomerkeistä on 
toimintakertomuksen sähköisen version liitteissä.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)
Valmistauduimme EU:n tietosuoja-asetuksen voimaan-
tuloon (25.5.2018) arvioimalla toimintamme keskeiset 
muutoksia tarvitsevat toiminnot ja teimme ensivaiheen 
muutokset. Jotta voimme palvella salibandy-yhteisöä ja 
salibandysta kiinnostuneita tahoja parhaamme mukaan, 
keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja. 
Arvostamme yksityisyyttä ja olemme sitoutuneet
suojaamaan sitä. Käsittelemme henkilötietoa tietosuoja-
selosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Otimme käyttöön Suomisportin käyttäjäsopimukset, 
uusimme henkilötietojen käsittelyn selosteemme ja 
lisäsimme selosteet henkilötietojen käsittelystä peli-
passien ostoon (vakuutuksellinen ja vakuutukseton) ja 
tapahtumiin ilmoittautumisiin. Muutimme julkisuuden 
linjausta kurinpitopäätösten osalta ja avasimme tieto-
suoja@salibandy.fi-sähköpostiosoitteen tietosuojan 
yhteydenottoja varten. Tiedotimme seuroille tietosuoja-
asetuksen vaatimista muutoksista seurojen omassa 
toiminnassa.

Valtakunnalliset toiminnanjohtajapäivät järjestettiin 23.–24. marraskuuta Helsingissä.
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Seurakehitys

S 
euraohjelma vakiintui salibandyn seurakehityk-
seksi – toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jossa 
kohtaamme seurojen toimijoiden kanssa eri-
laisissa ympäristöissä (mm. seurafoorumit, 

työpajat, kahdenkeskiset palaverit) sekä tuemme
seurojen toimintaa ja kehittymistä (Seura360-prosessin
ja seurakehitys.fi-työvälineen hyödyntäminen, seuratuki-
hakemusten sparraukset). Seurakehityksen jatkuvuu-
desta pidimme huolta perustamalla kokopäivätoimisen 
seurakehittäjän tehtävän. Seura360-asiantuntijoihin 
kuului yhteensä 11 Salibandyliiton toimihenkilöä, 
joiden käyttämä työaika seurakehitykseen vaihteli 10 ja 
100 %:n välillä. 

Seurakohtaamiset ja Seura360-prosessit
(sisältäen Tähtiseura-ohjelman)
Toteutimme eteläisen Suomen päätoimisten työn-
tekijöiden verkostotapaamiset 29.1.2018 Helsingin
Casinolla (Varainhankinta) ja 5.4.2018 Salibandyliiton 
toimistolla Helsingin Myllypurossa (Henkilötietojen 
käsittely ja GDPR). Syksyllä järjestimme Olympia-
komitean Tähtiseurapäivien yhteydessä salibandyn 
Tähtiseurojen tapaamisen 6.10.2018. Valtakunnalliset 
toiminnanjohtajapäivät järjestimme 23.–24.11.2018.
Tapahtuman teemana oli toiminnanjohtajan ja puheen-
johtajan keskinäinen yhteistyö ja vuorovaikutus sekä 
seurakehityksen tulevat suuntaviivat. Marras-joulu-
kuussa valmistelimme Ylialueelliset seurafoorumit,
jotka järjestämme alkuvuodesta 2019. 

Onnistuimme käynnistämään seurakehitysprosessin 
seurakehitys.fi-työvälinettä hyödyntäen 84 seuran
kanssa. Seurakehitys.fi on seuran itsearvioinnin ja
kehitystoiminnan työväline, jossa on kolme eri tasoa.
Kun kaikkiin alemman tason kysymyksiin vastasi
KYLLÄ, pääsi etenemään ja kehittämään toimintaa 
seuraavalle tasolle. Toteutimme tasojen 1 ja 2 seura-
kehitystapaamisia sekä tason 3 arviointitapaamisen. 
Keräsimme palautteen seurakehitykseen osallistuneilta 
seuroilta keväällä. Tasojen 4 ja 5 luomisen työpaja- ja 
asiantuntijatyöskentely käynnistyi, mutta ei edennyt 
pilotointiin. 

Hyödynsimme seurakehitys.fi-työvälineen tason 2 
kysymyksiä Sinettiseurojen auditoinneissa Tähti-
seuroiksi. Auditoimme yhden uuden Tähtiseuran
(FB Factor) ja aloitimme neljän seuran kanssa
kehitysprosessin kohti Tähtiseura-statusta. Yhdis-
timme Tähtiseura-kriteerit (lapset ja nuoret sekä
aikuisten liikunta) seurakehitys.fi-työvälineeseen. 
Toteutimme yhteensä 69 seurakohtaamista, joiden 
osallistujina oli 260 henkilöä.

Seuratuki
Käynnistimme syksyllä yhteistyössä Jyväskylän yliopis-
ton liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden kanssa 
seuratuki-opintokokonaisuuden, jossa opiskelijat

sparraavat salibandyseuroja seuratukihakemuksen 
tekemisessä. Neljä salibandyseuraa osallistui opiskelija-
yhteistyöhön.

Salibandyn seuratukihakemuksia saapui Salibandyliitolle 
lausuttavaksi yhteensä 29, joista 11 oli palkkaushankkeita 
ja 18 toiminnallisia kehityshankkeita.

Seuratiedotus ja materiaalit
Keskeiset informaatiokanavamme olivat Seuratoiminta-
osio salibandy.fi-sivuilla ja seurojen Suomisport-
käyttäjille kerran kuukaudessa toimitettu seuratiedote. 
Kohdistimme seuratiedotteen noin 1200 Suomisportin 
seurakäyttäjälle (vuonna 2017 jakelu noin 850 henki-
lölle), joista keskimäärin 56 % avasi uutiskirjeen 
(vuonna 2017 noin 44 %). 

Päivitimme oppaan joukkueenjohtajille ja julkaisimme 
seuraavat suositukset junioritoiminnan periaatteiksi 
sekä seurojen toimintaa tukemaan: ”Joukkueen maksut
ja perustavat periaatteet” ja ”Rikostaustaotteen
selvittäminen lasten kanssa toimivilta”.

Salibandyliitto kohtaa jäsenseuroja säännöllisesti seura-
kehityksen puitteissa. Tapaamisissa jaetaan ajankohtaista 
seuratietoa, vaihdetaan kokemuksia puolin ja toisin sekä 
verkostoidutaan.
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Miesten Salibandyliigan runkosarja pelattiin kaudella 
2017–2018 jo kahdennentoista peräkkäisen kerran 14 
joukkueen kaksinkertaisena sarjana.
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Kilpailutoiminta
Kilpailusektorin tehtävänä on järjestää laadukasta kilpailutoimintaa

jäsenseuroille ja niiden jäsenille sekä arvioida ja kehittää sarjatoimintaa
lajia edistävällä tavalla strategian mukaisesti. 

Vuoden 2018 painopistealueita olivat:

¢ Asiakaspalvelutarpeen toteuttaminen hyödyntäen
 sähköisiä järjestelmiä tehokkaasti

¢ Reaaliaikaisen tulospalvelun käyttö entistä
 laajemmin

¢ Otteluohjelmien valmistumisen aikataulujen
 suunnittelun, toteutuksen ja seurannan
 terävöittäminen

¢ Naisten kahden ylimmän sarjatason
 sarjajärjestelmien uudistaminen

Toimintavuoden aikana laajensimme onnistuneesti 
sähköisen reaaliaikaisen tulospalvelujärjestelmän 
käyttöä yhä useampiin turnausmuotoisiin sarjoihin. 
87 %:ssa aikuisten ja A–C -junioreiden sarjoissa oli
käytössä reaaliaikainen tulospalvelu. Lisäksi neljällä
pienemmällä alueella myös D- ja E-junioreiden
sarjoissa ylläpidettiin reaaliaikaista tulospalvelua. 
Jatkoimme edellisellä kaudella käynnistettyä tulos-
palvelun päivystystä viikonloppuisin kilpailukauden 
aikana auttaen joukkueita tulospalvelun ongelma-
tilanteissa. Sarjatoimintaan osallistui 2984 joukkuetta, 
jotka pelasivat yhteensä 30 579 ottelua.

Saimme nostettua käytössä olevien sähköisten
järjestelmien toimintavarmuutta. Haasteita kohtasimme 
edelleen osassa järjestelmien kehitystoimenpiteitä.

Panostuksemme otteluohjelmien valmistumisen aika-
taulujen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan 
toteutui valtaosin. Pieniä haasteita kohtasimme ruuhka-
huippuina, jolloin pienimpien junioreiden ottelu-
ohjelmien valmistumisessa oli viiveitä.

Uudistimme naisten kahden ylimmän sarjatason sarja-
järjestelmät niihin osallistuvia joukkueita ja maajoukku-
eita paremmin palveleviksi. Uudistukset toteutuvat 
kaudella 2019–2020. Lisäksi teimme valtuustoaloitteen 

perusteella sarjatoiminnan kehitystyöryhmän kanssa
laajan työstön aikuisten sarjatoiminnan kehittämiseksi. 
Työstön tuloksista saamme nauttia kaudella 2020–21, 
jolloin perustamme uudet sarjatasot sekä miesten 
Divarin että naisten Salibandyliigan alapuolelle.

Kurinpito
Pääsarjoissa oli vuoden 2018 aikana 23 kurinpito-
päätöstä, joista miesten Salibandyliigassa 11, naisten 
Salibandyliigassa 5 ja miesten Divarissa 7. Vuonna
2018 muissa sarjoissa kurinpitopäätöksiä oli yhteensä 
130 kpl, joista 49 koski juniorisarjoja.

Reaaliaikainen tulospalvelu käytössä 80 %:ssa aikuisten ja A–C-junioreiden sarjoissa

Reaaliaikaisen tulospalvelun toimitsijakoulutus sähköiseen Moodle-ympäristöön

Naisten kahden ylimmän sarjatason sarjajärjestelmien uudistaminen

Sarjojen otteluohjelmien valmistuminen aikataulujen mukaisesti täyttäen joukkueiden/seurojen odotukset

Kilpailusääntöjen ja PeliMaailman sääntöjen päivitys vastamaan kauden 2018–19 tarpeita alueelliset erot huomioiden

Erotuomarikoulutuksien sisältöjen ja toimintamallien siirtäminen kokonaisuudessaan sähköiseen ympäristöön (Moodle)

Junioreiden loppuhuipentumien kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

 Toteutunut Osin toteutunut 
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Pääsarjat ja TEHO Sport Suomen Cup
Pääsarjoista miesten Salibandyliigan kausi 2017–18 
pelattiin 14, naisten Salibandyliiga 10 ja miesten Divari 
14 joukkueen sarjana. Salibandyliigaan nousi Divarin 
finaalit voittanut porilainen Karhut. 

Naisten Salibandyliigaan nousi Pelicans SB (Lahti).
Miesten Divarissa uusia joukkueita olivat Salibandy-
liigasta pudonnut Salba (Rauma) sekä 2. divisioonasta 
nousseet Kirkkonummi Rangers ja Merikoski SBT 
(Oulu).

Miesten ja naisten Suomen mestaruudet ratkaistiin
21.4. yksittäisissä otteluissa Superfinaalissa Hartwall 
Arenassa Helsingissä. Naisten finaalia seurasi paikan 
päällä 5 170 katsojaa ja miesten finaalia 7 153 katsojaa. 
Classic puolusti miesten mestaruutta onnistuneesti 
voittamalla Happeen 6–2. SB-Pro voitti naisten mesta-
ruuden kukistamalla Classicin 3–2. Kaudella 2018–19 
Suomen Mestaruudet ratkaistaan finaalisarjoissa.

TEHO Sport Suomen Cupin mestaruudet ratkottiin 
Tampere Areenalla 20.1. Miesten Cup-mestariksi pelasi 
Classic kaatamalla Divarijoukkue Loviisan Torin lukemin 
9–2. Myös naisten mestaruuden vei Classic, joka voitti 
SB-Pron lukemin 7–3.

Etelä-Suomi
Etelä-Suomen alue käsittää Uudenmaan ja Itä-Uuden-
maan maakunnat. Laji on levinnyt alueen kaikkiin
kuntiin. Sarjatoimintaan osallistui yhteensä 1 022
joukkuetta. Miesten 2.–6. divisiooniin osallistui 321 
joukkuetta, naisten 2.–4. divisiooniin 69 joukkuetta
ja A–G-junioreiden sarjoihin 530 joukkuetta. Seniori-
sarjoissa pelasi 90 joukkuetta. Alueella pelattiin
vuoden aikana 10 621 ottelua.

Varsinaisen kilpailutoiminnan lisäksi järjestimme yhteis-
työssä alueen seurojen kanssa aikuisten ja junioreiden 
alueliigaa. Pääkaupunkiseudun kouluilla on omat 
sarjansa, ja salibandy on lajina pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemiassa Urheassa.

Alueen kenttätilanne on tällä hetkellä hyvä. Kävimme 
sopimushallien kanssa ennen kauden alkua sopimus-
neuvottelut sekä teimme hallitarkastukset. Pääkaupunki-
seudun ulkopuolisista kunnista pääosa myöntää omille 
salibandyseuroilleen harjoitus- ja pelivuoroja. Pää-
kaupunkiseudulla kunnat ohjaavat seurat harjoittele-
maan yksityishalleihin, mikä on suuri kustannusongelma 
varsinkin juniorijoukkueille. 

Länsirannikko
Länsirannikon alue koostuu Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan maakunnista sekä Salon seudun alueesta
ja Ahvenanmaan itsehallintoalueesta. Länsirannikon 
aluetoimisto sijaitsee Turussa, LiikU ry:n tiloissa
useiden muiden lajiliittojen kanssa. Sarjatoimintaan 
osallistui yhteensä 483 joukkuetta. Miesten 2.–5. 
divisiooniin osallistui 98 joukkuetta, naisten 2.–4.
divisiooniin 34 joukkuetta ja A–G-junioreiden sarjoihin 
335 joukkuetta. Seniorisarjoissa pelasi yhdeksän
joukkuetta. Alueella pelattiin 3 596 ottelua. Näiden 
lisäksi pelattiin noin 1 500 Kortteliliiga-ottelua viidellä
eri toiminnallisella alueella: Salon seudulla, Turun 
seudulla, Vakka-Suomessa, Satakunnassa ja Säkylän 
alueella. 

Syksyllä 2018 järjestimme Laitilassa pienimmille tyttö-
pelureille (E- ja F-tytöt) Timanttiturnauksen, johon 
osallistui joukkueita Uudestakaupungista, Turusta, 
Maskusta ja Laitilasta. Aktiivisia seura- ja lajitoimijoita 

Salibandyliiton laajaan sarjatoimintaan osallistui 2 984 joukkuetta. Virallisia otteluita kertyi 30 579, joista yli 20 000 pelattiin 
juniorisarjoissa.
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palkitsimme Varsinais-Suomen ja Satakunnan urheilu-
gaaloissa.

Sisä-Suomi
Salibandyliiton Sisä-Suomen alue koostuu Kanta-
Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnista. 
Sisä-Suomen aluetoimisto sijaitsee Tampereella.
Sarjatoimintaan osallistui yhteensä 535 joukkuetta. 
Miesten 2.-6. divisiooniin osallistui 149 joukkuetta, 
naisten 2.-4. divisiooniin 42 joukkuetta ja 
A–G-junioreiden sarjoihin 313 joukkuetta. Seniori-
sarjoissa pelasi 18 joukkuetta. Alueella pelattiin 6 037 
ottelua.

Sisä-Suomen ja Länsirannikon alueiden B–E-nuorten 
sarjoissa pelattiin ylialueellisia sarjoja. Junioriseurat 
saivat jo syksyllä mahdollisimman aikaisin oman-
tasoisiaan pelejä. Sarjatasot määrittelimme Eliitti-
sarjaksi, Kilpasarjaksi ja Haastajasarjaksi. Eliittisarjan 
ulkopuolelle jäävät pelasivat kilpa- ja haastajasarjaa, 
joissa kukin sai myös omalla toiminnallisella alueellaan 
oman taitotasonsa mukaisia ottelutapahtumia.

Sisä-Suomen alueelle valmistui keväällä 2018 Kauppi 
Sports Center (Tampere), Nummikeskus (Hämeen-
linna) sekä Liikuntakeskus Buugiin O2-Jyväskylän 
Ampparipesä. Ne ovat olleet syksystä alkaen käytös-
sämme Sisä-Suomen sarjatoiminnassa. Pirkanmaalla 
otteluista valtaosa pelattiin kaupallisissa halleissa, 
Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa taas kunnallisissa 
halleissa johtuen kaupallisten hallien vähäisyydestä. 

Kaakkois-Suomi
Kaakkois-Suomen alue käsittää Päijät-Hämeen, 
Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maa-
kunnat. Aluetoimisto sijaitsee Lappeenrannassa.
Sarjatoimintaan osallistui yhteensä 256 joukkuetta. 
Miesten 2.–5. divisiooniin osallistui 64 joukkuetta, 
naisten 2. divisioonaan yhdeksän joukkuetta ja
A–F-junioreiden sarjoihin 169 joukkuetta. Seniori-
sarjoissa pelasi seitsemän joukkuetta. Alueella
pelattiin 2 647 ottelua.

Vuoden 2018 aikana teimme kymmenen seuravierailua, 
joissa tapasimme yhteensä 28 seuratoimijaa yhteensä 
kahdeksasta eri seurasta. Toukokuussa 2018 järjestimme 
Savo-Karjalan alueen kanssa Varkaudessa yhteisen 
kehittämispäivän, johon osallistui 19 henkilöä neljästä-
toista eri seurasta.

Vuonna 2017 käynnistetty harrastesarjatoiminta Päijät-
Hämeen seudulla jatkui aktiivisena. Harrastesarjassa 
pelattiin vuonna 2018 noin 280 ottelua F- ja G-ikä-
luokissa.

Savo-Karjala
Savo-Karjalan alueeseen kuuluvat Pohjois-Karjalan
ja Pohjois-Savon maakunnat. Aluetoimisto sijaitsee 
Joensuussa. Sarjatoimintaan osallistui yhteensä 210 
joukkuetta. Miesten 2.–5. divisiooniin osallistui 71 
joukkuetta, naisten 2.–3. divisiooniin 14 joukkuetta
ja A–G-junioreiden sarjoihin 118 joukkuetta. Seniori-

sarjoissa pelasi kuusi joukkuetta. Alueella pelattiin
1 910 ottelua.

Teimme yhteistyötä seurojen kanssa sekä poika- että 
tyttöjunioreiden sarjatoiminnan kehittämiseksi. Poika-
junioreiden sarjatoiminnan kehitystyöryhmä kokoontui 
kertaalleen, ja pidimme kaksi sähköpostikokousta. 
Kehitystyöryhmässä oli edustajat neljästä seurasta: 
Josba junioreista, LeBa-96:sta, SB Welhoista ja 
Varkauden Tarmosta. Tyttösäbän kehitysryhmä
kokoontui yhden kerran toukokuussa. Tyttösäbän
kehitysryhmässä oli edustajat kuudesta seurasta:
Apasseista, Coach Teamista, FB Factorista, Josba 
junioreista, SB Welhoista ja Varkauden Tarmosta. 
Lisäksi järjestimme junioriseurojen ylialueellisen
tapaamisen yhdessä Kaakkois-Suomen alueen kanssa 
toukokuussa Varkaudessa.

Pilotoimme alueella Joukkueenjohtaja-koulutusta SB 
Welhojen joukkueenjohtajien kanssa tammikuussa. 
Olosuhteisiin saimme parannusta, kun Lieksan liikunta-
halli ja Nepenmäen koulun liikuntahalli Joensuussa 
avautuivat elokuussa.

Aluevastaava on jäsenenä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-
Savon yhteistoiminta-alueen ”Elinvoimainen seura-
toiminta” -ryhmässä. Ryhmä antoi lausunnot yhteis-
toiminta-alueelta tulleisiin seuratukihakemuksiin.

Pohjanmaa
Pohjanmaan alue koostuu Etelä-Pohjanmaan, Pohjan-
maan ja Keski-Pohjanmaan maakunnista. Pohjanmaan 
aluetoimisto sijaitsee Seinäjoella Kehityskeskus Voltin 
tiloissa, missä toimii useita eri lajiliittoja sekä urheilu-
seuroja. Sarjatoimintaan osallistui yhteensä 245
joukkuetta. Miesten 2.–5. divisiooniin osallistui 69 
joukkuetta, naisten 2.–3. divisiooniin 24 joukkuetta ja 
A–F-junioreiden sarjoihin 149 joukkuetta. Alueella 
pelattiin 2 346 ottelua.

Pietarsaaren Rettig Sport Centerin liikuntahallin toinen 
salibandykenttä saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2018, ja 
Ähtäriin nousi uusi liikuntahalli syksyllä 2018. Lisäksi 
ulkona pelaamisen olosuhteet alueella kohenivat, kun 
Nurmoon ja Isoonkyröön valmistui koulujen yhteyteen 
salibandyn pihakaukalot. 

Pohjois-Suomi
Pohjois-Suomen alue koostuu Pohjois-Pohjanmaan,
Kainuun ja Lapin maakunnista. Aluetoimisto sijaitsee 
PopLin toimitalossa Oulussa. Sarjatoimintaan osallistui 
yhteensä 189 joukkuetta. Miesten 2.–5. divisiooniin 
osallistui 66 joukkuetta, naisten 2.–3. divisiooniin 24 
joukkuetta ja A–E-junioreiden sarjoihin 88 joukkuetta. 
Seniorisarjoissa pelasi kahdeksan joukkuetta. Alueella 
pelattiin 1 922 ottelua.

Alueen matkustuskilometrien ja -ajan tehostamisessa 
teimme uuden ennätyksen. Tämä yhdessä junioreiden 
harrastesarjojen erotuomariyhteistyön kanssa on 
nostanut alueen erotuomaritilanteen hyvälle tasolle. 
Ylivieskaan saimme uuden kentän parantamaan
alueen hallitilannetta.
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Erotuomaritoiminta
Erotuomaritoiminnan tehtävänä on taata Salibandyliiton kilpailutoimintaan 
riittävä määrä erotuomareita siten, että Salibandyliiton otteluissa on kaikille

tasoille riittävästi tehtävän vaatimuksiin soveltuvia erotuomareita.

Uusia tekijöitä
Salibandyliiton pitkäaikaisen erotuomaripäällikön Jukka 
Parviaisen jäätyä pois liiton palveluksesta uutena ero-
tuomaripäällikkönä aloitti 1.5.2018 Mika Saastamoinen. 
Samalla päiväyksellä alkoi Antti Partasen johtaman 
erotuomarivaliokunnan toimikausi.

Koulutuksen ja sähköisten palveluiden
kehittämistä
Kehitimme erotuomarien koulutusjärjestelmää isoin 
askelin, ja nyt meillä on käytössä laadukas, nykyaikainen 
koulutusjärjestelmä. Siirsimme kaikki erotuomarikoulu-
tukset materiaalien ja sääntökokeiden osalta sähköiseen 
oppimisympäristöön. Sähköisen pöytäkirjan toimitsija-
koulutuksessa siirryimme kokonaan ajasta ja paikasta 
riippumattomaan verkkopohjaiseen koulutukseen. 

Saimme tietojen sujuvan siirtymisen erotuomaritoimin-
nan eri sähköisten alustojen välillä toimimaan. Koulutus-
materiaalit koulutuksiin valmistuivat edelleen liian 
myöhään, mutta sähköiseen oppimisympäristöön
siirtymisen myötä materiaalien käyttö eri koulutus-
ryhmien kanssa sujui jouhevammin. Erotuomarin 
kehittymis- ja oppimispolun selkeyttämisessä otimme 
pieniä askeleita eteenpäin, mutta tämän osalta
tehtävää on vielä paljon jatkossakin.

Tarpeeksi tuomareita
Erotuomaritoiminnan keskeinen tehtävä on varmistaa 
riittävän osaavat erotuomarit kaikkiin Salibandyliiton 
otteluihin. Tämän varmistamiseksi panostimme ero-
tuomareiden rekrytointiin, koulutukseen ja valmen-
nukseen. Toimintavuoden aikana emme kuitenkaan 
onnistuneet erotuomareiden rekrytoinnissa toivotulla 
tavalla.

Alueellisissa johtoryhmissä sekä koulutus- ja erotuomari-
valmennustehtävissä oli tärkeissä rooleissa yli 100 oto-
toimijaa. Kehitimme alueellisten johtoryhmien toimintaa 
johtoryhmien yhteisellä tapaamisella Eerikkilän urheilu-
opistolla sekä alueiden erotuomarivastaavien oman 
verkoston toimintaa vahvistamalla. Alueellisen ero-
tuomaritoiminnan tukeminen ja kehittäminen edisti 
valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista.

Yhteinen pelikäsitys -projekti
Aloitimme Salibandyliigavalmentajien kanssa yhteistä 
pelikäsitystä kehittävän toiminnan. Naisten ja miesten 
Salibandyliigajoukkueiden valmentajat keskustelivat 
erotuomaritoiminnan linjauksista yhdessä Salibandy-
liiton pääsarjaerotuomaritoiminnan vastuullisten kanssa. 
Yhteistyö käynnistyi onnistuneesti, ja työ yhteisen 
ymmärryksen lisäämiseksi jatkuu.

Kansainvälistä toimintaa
Salibandyliiton kouluttajat kouluttivat Isossa-Britanniassa 
syksyn aikana paikallisen lajiliiton pyynnöstä noin 50 
uutta tuomaria. Suomalaisia erotuomareita ja ottelu-
valvojia oli laajasti mukana kansainvälisissä turnauksissa, 
ja heidän osaamisensa arvostetaan maailmalla korkealle. 
Arvostuksen huipentumana voidaan pitää Sami Rahi-
kaisen nimitystä miesten MM-kisojen erotuomari-
johtajaksi (Head of Referees).

Erotuomaritoiminnan keskeinen tehtävä on varmistaa 
riittävän osaavat erotuomarit kaikkiin Salibandyliiton 
otteluihin.
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Pelaamisen kehittäminen
Pelaamisen kehittämisen sektorin tehtävänä on kehittää ja tarjota

varsinaisen kilpailutoiminnan ulkopuolisia pelaamisen ja harrastamisen
mahdollisuuksia ja muotoja eri kohderyhmille sekä kasvattaa lajin

vaikuttavuutta ja rekisteröityjen harrastajien määrää.

Lasten ja aikuisten harrastepelaamisen
lisääminen ja monipuolistaminen
Nostimme salibandya paremmin esille lajien välisessä 
tarjonnassa, kun perheet valitsevat harrastusta lapsel-
leen ikäryhmässä 5–9-vuotiaat. Käynnistimme uuden 
Eskarisäbä-konseptin, jonka tavoitteena on mahdollistaa 
liikunnallinen päivä eskari-ikäisille.

Teimme seuroille ohjeet siitä, miten voi toteuttaa
liikunnallisen päivän, ohjausvideon sekä materiaaleja ja 
jaettavia esitteitä. Eskarisäbä-kerhojen käynnistämisen 
avuksi olemme tehneet Lasten Lajikerhotoiminnan 
käynnistämiseen oppaan sekä toiminnan sisällön
kehittämiseen Säbämestari-lajikansion ja samannimisen 
koulutuksen ohjaajille ja valmentajille. Järjestimme 24 
koulutusta, joissa koulutimme yhteensä 275 ohjaajaa, 
valmentajaa tai opettajaa.

Pilotoimme Eskarisäbä-toimintaa keväällä 2018 kuudella 
eri toiminta-alueella. Syksyllä 2018 avasimme seuroille 
tukihaun, jossa seurojen oli mahdollista saada tukea 
varustepaketteihin, ohjaajapalkkioihin, kuljetuskustan-
nuksiin tai salivuokriin. Tukea haki 16 seuraa, joille 
kaikille myönnettiin heidän hakemansa tukimuoto. 
Toteutimme Eskarisäbä-toimintaa 14 paikkakunnalla 16 
seuran kanssa ja liikutimme arviolta 2 500 lasta ympäri 
Suomea.

Teimme yhteistyötä 28 lasten ja aikuisten alueellisen 
harrastesarjan tai turnauksen kanssa. Vuoden aikana 
mukaan tuli neljä uutta harrastesarjaa ja 54 uutta
joukkuetta. Alkuvuodesta käytimme harrastesarjoissa 
Statbeat-tulospalvelua ja vuoden aikana siirryimme 
käyttämään TorneoPal-palvelua. Sarjojen pelaajat 
rekisteröitiin Salibandyliiton harrastepelaajiksi, joiden 
kokonaismäärä oli 7 712 pelaajaa vuonna 2018. Määrä 
lisääntyi 2 322 pelaajalla, mutta jäimme tavoittees-
tamme lisätä pelaajien määrää 4 000 harrastajalla.

Ulkona pelaaminen
Lisäsimme salibandyn ja sählyn ulkona pelaamista. 
Jatkoimme perinteistä Katusähly-kiertuetta ja kehitimme 
kokonaan uuden ulkona pelaamisen SunSäbä-konseptin. 
Samalla edistimme uusien ulkopelipaikkojen
rakentamista.

Tuotteistimme SunSäbä-konseptin, uuden ulkona 
pelaamisen muodon, jossa pelataan sählyä ja sali-
bandya ulkoalustalla ja -kaukalossa. Toteutimme
SunSäbä-toimintaa kesäkiertueella yhteensä 21 paikka-
kunnalla ylittäen tavoitteemme reilusti. Kokeilimme 
erilaisia pelimuotoja ja lajisovelluksia. Ulkopelipaikoista 
perustimme rekisterin, johon kirjasimme tiedossa olevat 
paikat sekä niiden paikkatiedot ja kuvat. Kymmenellä 
paikkakunnalla rakennettiin tai tehtiin rakennuttamis-
päätös uusista ulkopelipaikoista. Viestimme erittäin 
aktiivisesti SunSäbä-toiminnasta, olosuhteista, piha-
peleistä ja lajin eri sovelluksista. Ulkona pelaamisen 
paikallisia sarjoja ei käynnistynyt toimintavuoden aikana.

SunSäbää pelattiin viime kesän helteillä muun muassa 
Suomenlinnassa.

Eskarisäbä- toiminta

Ulkona pelaamisen edistäminen Nuorten matalan kynnyksen harrastesarjatYhdenvertaisuutta edistävät hankkeet

Lasten ja aikuisten harrastesarjojen määrän kasvattaminen

 Toteutunut Osin toteutunut Ei toteutunut
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Järjestimme myös touko-elokuussa 23 Katusählyn 
SM-osaturnausta ympäri Suomen. Katusähly-kiertueelle 
osallistui yli 3 000 pelaajaa, ja Katusähly-finaali pelattiin 
8.9. Helsingissä. 

Yhteisöjen pelaamisen 
kehittäminen
Työpaikkasalibandyn SM-osaturnauksia järjestettiin 
Kaarinassa, Seinäjoella ja Jyväskylässä. SM-loppu-
turnaus pelattiin Helsingissä 12.5. Työpaikkasalibandyn 
SM-osaturnauksissa ja lopputurnauksessa joukkueita 
oli mukana yhteensä 74. 

Toteutimme yhdessä Sotilasurheiluliiton kanssa toista 
kertaa Tupaliigan. Pelit ajoittuivat varusmiesten vapaa-
aikaan. Vuonna 2018 varuskuntia oli mukana viisi ja 
varusmiehiä noin 1 400. 

Pienten kuntien harrastesarjojen kokeiluna Savon 
maakunnassa jatkoimme Nilakkaliigaa, jossa pilotoimme 
myös naisten harrastesarjaa.

Tyttösalibandyn kehittäminen
Tyttösalibandyn alueellisia palavereita ja tyttösalibandy-
seurojen tapaamisia järjestimme kymmenen. Akti-
voimme myös tyttösalibandyn sosiaalisen median 
kanavia – tyttösalibandyn Facebook-sivulle ja Insta-
gramiin teimme 2 päivitystä/viikko.

Olimme edelleen mukana Valmentaa kuin nainen
-hankkeessa, joka muun muassa tuki Urheilijasta
Valmentajaksi koulutukseen osallistuvia. Hanke järjesti 
alueellisia tapaamisia valmennuksesta kiinnostuneille 
naisille. Kolmannet naisten huippuvalmentajapäivät 
järjestettiin marraskuussa. 

Soveltava salibandy
Sähköpyörätuolisalibandyssa pelattiin SM-sarjaa ja 
Finlandia-sarjaa. SM-sarjassa oli mukana neljä
joukkuetta ja Finlandia-sarjassa kuusi joukkuetta.
SM-sarjaa pelattiin kahdessa turnauksessa ja Finlandia-
sarjaa kolmessa turnauksessa. SM-sarjan voitti SB 
Vaasa ja Finlandia-sarjan HOS Juniors Helsingistä. 

Erityisryhmien salibandyn SM-turnaus pelattiin 27.1. 
Tampereella. Erityisryhmien salibandyturnaukseen ovat 
oikeutettuja osallistumaan kehitysvammadiagnoosin 
lisäksi myös muun diagnoosin (esim. ADHD) omaavat. 
Turnauksessa pelattiin kilpa- ja haastajasarja. Kilpa-
sarjan voitti Koovee All Blacks Tampereelta ja haastaja-
sarjan Vaappuankat Turusta.

Mahdollistimme myös perheiden, maahanmuuttajien ja 
vähävaraisten pelaamista, mistä voit lukea tarkemmin 
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo -osiosta (sivut 6–7).

Katusähly on jo käsite yhtenä ulkona pelaamisen muotona. Syyskuussa järjestettiin perinteinen Katusähly-kiertueen loppu-
turnaus, jossa ratkaistiin eri sarjojen Suomen mestaruudet. Kaikkiaan kesän Katusähly-turnauksiin osallistui yli 3 000 pelaajaa.
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Huippu-urheilu
Huippu-urheilusektorin tehtävänä on kehittää suomalaista huippusalibandya kohti

strategista tavoitetta olla maailman paras salibandymaa vuonna 2028.

V 
uoden 2018 yhtenä painopisteenä oli luoda 
maajoukkuetoimintaan vuosikello ja ohjaus-
järjestelmä, joiden avulla maajoukkueiden 
toiminnot ovat samankaltaisia. Painopistei-

tämme olivat myös MAAJOUKKUETIE FBA -toiminnan 
vahvistaminen ja kehittäminen sekä liiton valmennus-
linjan luominen ja jalkauttaminen lähemmäs seurojen 
arkea. Lisäksi tavoitteenamme oli järjestää alueellisia 
valmennuskoulutuksia MAAJOUKKUETIE-toiminnassa 
mukana olevien United-pelaajien valmentajille ja lisä-
tukea aikuisten maajoukkueessa pelaaville tai sinne 
murtautuville pelaajille sekä tehostaa aloittavien
valmentajien kouluttautumista.

Henkilöstöresurssien muutokset
Vuoden 2018 aikana ensimmäisen kerran Suomessa 
salibandyn miesten maajoukkueessa aloitti päätoiminen 
valmentaja. Petteri Nykky liittyi kokopäivätoimisesti 
huippu-urheilusektorin henkilökuntaan 1.5. alkaen 
päävastuunaan miesten maajoukkueen sekä suomalai-
sen huippusalibandyn kehittäminen. Saimme myös 
lisäresursseja huippusalibandyn tekemiseen, kun Jussi 
Huovinen aloitti 1.5. Floorball Academyn valmentaja-
kouluttajana, Salibandyliiton kouluttajana sekä poikien 
U16-maajoukkueen päävalmentajana. 

Maajoukkueiden toiminnan yhtenäistäminen ja
valmennuslinjan jalkauttaminen toimintaamme
Salibandyssä maajoukkueet ovat perinteisesti toimineet 
hyvin vahvasti omina yksikköinään. Vuonna 2018 aloi-
timme toimintojen yhtenäistämisen, jonka avulla halu-
amme varmistaa valmennuslinjan mukaisen toiminnan 
kaikissa ikäluokissa sekä parantaa joukkueiden välistä 
keskusteluyhteyttä. Merkittävänä tekijänä keskustelu-
yhteyden parantamisessa ovat maajoukkue- ja
MAAJOUKKUETIE-valmentajien säännölliset kokoon-
tumiset. Vuosikellon mukaisesti kokoonnuimme huhti-
kuussa Superfinaalin yhteydessä ja toisen kerran 
syyskuussa Eerikkilän urheiluopistolla. Tilaisuudet olivat 
erinomainen paikka jakaa tietoa tiimeistä toisiin sekä 
syventää yhteistä ymmärrystä yhteisistä asioistamme. 
Keväällä käsittelimme maajoukkuetoiminnan arvoja ja 
syksyllä 2020-luvun voittavaa salibandyä. Maajoukkue- 

ja MAAJOUKKUETIE-valmentajien yhdessä tekemien 
ryhmätöiden kautta saimme hyvää materiaalia,
jota olemme voineet käyttää erilaisissa koulutus-
tilaisuuksissa. Valmennustiimit työstivät myös ikä-
luokkiensa avainharjoitteita. Emme kuitenkaan vielä 
onnistuneet viemään niitä avoimeen sähköiseen
ympäristöön suomalaisten valmentajien käyttöön. 

Olemme toteuttaneet kaikkien maajoukkueiden
testaamisen keväästä 2018 alkaen yhtenäisellä tavalla. 
Testit pohjautuvat MAAJOUKKUETIE FBA -toiminnassa 
tehtäviin testeihin, jolloin saamme jatkossa pelaajis-
tamme faktoihin perustuvaa tietoa fyysisestä kehittymi-
sestä alkaen 12 ikävuodesta ja päättyen maajoukkueuran 
loppuun. Olemme myös luoneet yhteisiä toimintatapoja 
yhteydenpidossa seuroihin. Näin varmistamme, että 
maajoukkuevalmentajien kokemukset pelaajista kansain-
välisessä ympäristössä siirtyvät mahdollisimman hyvin 
seuravalmentajien käyttöön. Pelaajien kehittäminen 
tapahtuu seuroissa, jota maajoukkuetoiminnan pitää 
tukea.

Maajoukkueiden kilpailullinen menestyminen
Vuosi 2018 oli vilkas tapahtumavuosi maajoukkuetoimin-
nassa. U19-tytöt pelasivat MM-turnauksen Sveitsin St. 
Gallenissa ja toivat sieltä hopeiset mitalit Suomeen. 

Maajoukkueet edustavat Salibandyliiton huippu-urheilu-
toiminnan kärkeä toiminnan ulottuessa alle 16-vuotiaista 
tytöistä ja pojista aikuisten maajoukkueisiin saakka.

Maajoukkueiden kilpailullinen menestys

Maajoukkueiden toimintamallien yhtenäistäminen

Valmennuslinjan luominen ja jalkauttaminen

United- pelaajien valmentajien alueellinen koulutus

Huippuyksilöiden harjoittelun tehostaminen

Valmentajakoulutuksen kehittäminen

 Toteutunut Osin toteutunut Ei toteutunut
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Kesäkuussa oli vuorossa opiskelijoiden MM-turnaus 
Puolan Lodzissa, jossa naiset voittivat kultaa ja miehet 
pronssia. Vuosi huipentui joulukuussa Prahassa kaikkien 
aikojen MM-turnaukseen, joka päättyi Suomen miesten 
kultajuhliin vakuuttavan finaaliesityksen jälkeen. Muut 
maajoukkueemme toimivat vuosikellojensa mukaisesti, 
joista erityisesti mainittakoon U16-maajoukkueidemme 
ensimmäiset kansainväliset pelit. Tytöt pelasivat helmi-
kuussa Tampereella kaksoismaaottelun Latvian U19-
tyttöjä vastaan, ja pojat osallistuivat huhtikuussa 
Sveitsissä Zugissa U17 Trophyyn, jossa pelasivat 
Sveitsin U17-aluejoukkueet (itä-, keski- ja länsi-Sveitsi) 
ja kaksi U17-joukkuetta Tšekistä. 

Valmentajakoulutuksen kehittäminen
Emme onnistuneet yhtenä painopisteenä olleessa 
aloittavien valmentajien kouluttautumisen helpottami-
sessa. Tavoitteenamme oli tuoda ennen SBV1-tason 
koulutuksen aloittamista joitakin pieniä moduuleja, 
joiden avulla aloittava valmentaja pääsisi alkuun.
Kuitenkin hyvin nopeasti meille selvisi, että moduulien 
sijaan meidän on uudistettava koko SBV1-tason
koulutus. Siksi päätimme keskittää voimavaramme 
uusimaan SBV1-koulutusta, minkä toteuttaminen
siirtyi vuodelle 2019. 

Järjestimme MAAJOUKKUETIE-toiminnassa oleville 
United-pelaajien valmentajille seitsemällä alueella 
maksuttoman yhden päivän mittaisen koulutuksen D- ja 
C-tytöissä sekä D-pojissa. Koulutuksiin osallistui 
yhteensä 167 valmentajaa ja 383 pelaajaa, jotka toimivat 
tapahtumissa demoryhminä. Alueelliset koulutukset 
osoittautuivat erinomaisiksi ja tukivat hyvin myös
valmennuslinjamme jalkauttamista ja tietoisuuden 
lisäämistä valmennuslinjamme keskeisistä asioista 
seuroissa toimivien valmentajien keskuudessa.

Valitettavasti emme onnistuneet kilpailukauden aikana 
järjestämään C-poikien valmentajien koulutusta.

Huippuyksilöiden harjoittelun tehostaminen
Hallitus teki esitykseemme myönteisen päätöksen, jolla 
resursoimme yksilöiden harjoittelun tehostamista 
vuoden 2018 aikana. Myös Olympiakomitean Huippu-
urheiluyksikkö osoitti meille resursseja toimintaan. 
Valitsimme pelaajat naisten ja miesten maajoukkue-
valmentajien esityksistä. Tavoitteena oli myös tunnistaa 
tulevaisuuden huippupelaajia, jotka eivät olleet keväällä 
2018 vielä murtautuneet maajoukkueisiin. Näitä valintoja 
tukivat nuorisomaajoukkueidemme valmentajat. Tuen 
piiriin eivät kuuluneet pelaajat, jotka vielä olivat toisen 
asteen opinnoissa, koska heillä oli käytössään urheilu-
akatemioiden tuki. Samoin valittujen pelaajien joukkoon 
eivät myöskään kuuluneet Puolustusvoimien urheilu-
koulussa palvelevat pelaajat, joille harjoittelun tuki tuli 
joukko-osaston kautta. 

Projektin tarkoituksena oli tehostaa pelaajien arki-
valmentautumista luomalla jokaiselle tuettavalle urheili-
jalle mahdollisimman yksilöllinen tukimuoto. Tuettujen 
urheilijoiden ympärille syntyi muutamille paikkakunnille 
valmennusryhmiä aamuharjoitteluun, jolloin tuettujen 
urheilijoiden avulla saimme vahvistettua alueen muiden-
kin motivoituneiden pelaajien harjoittelua. Toiminnan 
tavoitteena oli tuoda aikuisjoukkueisiin kovenevaa 
kilpailua sekä tuottaa fyysisesti yhä valmiimpia nuoria 
pelaajia haastamaan kokeneempia maajoukkuepelaajia. 
Aamuharjoittelun tehostamisella halusimme myös 
vastata haasteeseen, joka tulee pelaajien lopetettua 
toisen asteen opiskelut, jolloin he myös jäävät yleensä 
urheiluakatemian toiminnasta pois. Lisätuen avulla 
saimme ostettua asiantuntija-apua huippupelaajien 
arkeen vahvistamaan seuratoimintaa ja tehostamaan 
pelaajien harjoittelun suunnittelua ja sen ohjaamista. 

Testaamme MAAJOUKKUETIE FBA -toiminnassa mukana olevien pelaajien fyysisiä
ominaisuuksia 12 ikävuodesta alkaen. Pelaajakohtaista tietoa kertyy aikuisikään saakka.
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Vaikuttaminen ja olosuhteet
Tehtävänä on lisätä salibandyn yhteiskunnallista painoarvoa ja vaikuttavuutta

valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä varmistaa, että salibandya koskevat päätökset
ja ratkaisut tehdään oikean ja ajantasaisen tiedon perusteella.

Vaikuttajaverkosto 
Salibandyn painoarvon ja vaikuttavuuden lisäämiseksi 
rakentamiemme alueellisten vaikuttajaverkostojen 
toiminta painottui lähes yksinomaan olosuhdeasioiden 
edistämiseen. Verkostojen toiminta nykyisessä muodos-
saan ei tyydytä, vaan tarvitsemme lisää resursseja ja 
toimijoita verkostoihin. Havaintojemme ja tekemiemme 
selvitysten perusteella päätimme muuttaa verkostojen 
rakennetta siten, että alueelliset nimelliset rajat poiste-
taan ja rakennamme yhden valtakunnallisen vaikuttaja-
verkoston, joka koostuu alueellisista vaikuttajista. Tämä 
rakennustyö tapahtuu vuonna 2019.

Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuuden arviointi
Julkaisimme lokakuussa palveluksi jäsenistölle Jäsen-
tutkan, jossa salibandyn pelipassitiedot on yhdistetty 
väestörekisteritietoihin. Seurat kirjautuvat seura-
tunnuksillaan järjestelmään ja saavat seurakohtaista 
tietoa pelipassin lunastaneiden henkilöiden sijainnista, 
ikäjakaumista, markkinaosuuksista sekä aloittaneiden
ja lopettaneiden määristä sekä postinumeroalueittain 
että ikäryhmittäin. Lisäksi järjestelmä tuottaa väestö-
rekisterin väestöennusteisiin perustuen ennusteet 
seuran tilanteesta kahden ja seitsemän vuoden kuluttua. 

Osallistuimme Suomen Olympiakomitean järjestämiin 
”Vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen liikuntajärjes-
töissä” -työpajoihin. Niissä kehitimme yhdessä vaikutta-
vuusketjumenetelmää liikuntajärjestöjen vaikuttavuuden 
arvioinnin välineeksi tulevaisuudessa. Työpajojen tulok-
sena syntyi opas ”Vaikuttavuuden arviointi liikunta- ja 
urheiluyhteisöissä”. Tulemme hyödyntämään kehitettyä 
menetelmää Salibandyliiton toiminnan suunnittelun ja 
johtamisjärjestelmän kehittämisessä.

Olosuhteet ja hallirakentamisen konseptointi
Edistimme olosuhteiden kehittymistä suorilla yhteyden-
otoilla ja tapaamisilla seurojen, kuntien liikuntatoimien, 
yksityisten halliyrittäjien sekä muiden toimijoiden 
kanssa. Liiton internetsivuilla, seminaareissa ja erilai-
sissa tapaamisissa toimme esille salibandyn lajitietoutta 
ja olosuhdevaatimuksia. 

Vuosikertomusvuonna uusia palloiluhalleja syntyi/
avattiin kaikkiaan 11 kappaletta (12 kpl v. 2017). Näistä 

kahdeksan oli kunnallisia ja kolme yksityisiä. Uusia 
pelikenttiä syntyi kaikkiaan 20 kappaletta (18 kpl v. 
2017). Näistä 13 oli kunnallisia ja seitsemän yksityisiä. 
Ylläpidimme olosuhderekisteriä, johon kirjasimme
kaikki yhteydenotot, konsultoinnit ja tapaamiset.
Rekisteriin tallensimme myös muun muassa lehti-
artikkelit, kuvat ja asiakirjat.

Osallistuimme pelaamisen kehittämisen sektorin
organisoimiin SunSäbä-tapahtumiin 12 paikkakunnalla. 
Tapasimme tapahtumien yhteydessä kyseisen kunnan 
liikuntapaikkavastaavia ja liikuntajohtajia tavoittee-
namme edesauttaa lähiliikuntapaikkojen ja salibandyyn 
sekä sählyyn soveltuvien ulkoliikuntapaikkojen synty-
mistä. Uusia salibandyn ja sählyn pelaamiseen erin-
omaisesti soveltuvia multisport-ulkopelikenttiä syntyi 
kaikkiaan kymmenen eri puolille Suomea.

Rakensimme salibandyn hallirakentamisen manuaalin 
www.salibandyhalli.fi. Se on palvelusivusto, johon 
keräsimme tietoa ja informaatiota liittyen hallirakentami-
sen suunnitteluun, käynnistämiseen, toteuttamiseen 
sekä käyttöönottoon. Vuosikertomusvuonna syntyi 
palvelusivuston beta-versio 1.0. Palvelusivuston julkista-
misen sidosryhmille siirsimme alkuvuoteen 2019.

Jäsentutka ja hallirakentamisen manuaali ovat esimerkkejä 
Salibandyliiton sähköisistä tukipalveluista seurojen, kuntien 
ja yksityisen sektorin olosuhdetyöhön. Salibandyliiton 
yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen on ollut kehittä-
mässä ja esittelemässä näitä palveluja.

Uudet ulkopelikentät

Jäsentutkapalvelu seuroille

www.salibandyhalli.fi - sivusto

Vaikuttajatapaamiset
Vaikuttajaverkostot

 Toteutunut Osin toteutunut 
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Viestintä
Viestinnän tehtävänä on salibandyn medianäkyvyyden sekä

painoarvon ja vaikuttavuuden lisääminen.

V 
iestintä on laajalti mukana Salibandyliiton
eri toiminnoissa. Vuonna 2018 viestintä tuki
ja huomioi entistä vahvemmin ja monipuoli-
semmin Salibandyliiton eri toimintasektoreita. 

Viestinnän päivittäinen tekeminen keskittyi erityisesti 
laadukkaaseen sisällöntuotantoon, aktiivisuuteen
sosiaalisessa mediassa sekä tiiviiden mediasuhteiden 
rakentamiseen ja vaalimiseen. Vilkas tapahtuma-
vuosi, joka huipentui Prahassa pelattuihin miesten 
MM-kisoihin, piti huolen, ettei tuotettujen sisältöjen 
aiheista ollut pulaa.

Sisällöntuotanto 
Aloitimme vuonna 2017 Salibandyliiton sisällön-
tuotannon voimakkaan uudistusprojektin. Laadimme 
sisällöntuotannon uudistamisesta ja uudenlaisesta 
tekijäverkostosta suunnitelman, jonka toteutimme 
vuoden 2018 aikana. Tuotimme enemmän viestintää 
kaikilla mittareilla sekä loimme uusia tapoja viestiä. 
Hankimme myös käyttöön relevantit mittarit ja työ-
välineet viestinnän mittaamista varten. Näin viestin-
tämme oli myös dokumentoidusti suunnitelmallista ja 
säännöllistä. Mittaroinnin kumppaniksi valikoimme 
Sponsor Insightin.

Vahvistimme ja kehitimme entisestään sisällön-
tuotannon tekijäverkostoa. Vuonna 2018 viestinnän 
sisällön tuottamiseen osallistui kaikkiaan noin 40
henkilöä sekä useita yhteistyöyrityksiä. Toteutimme 
puolen tusinaa viestinnällistä pilottihanketta sisällön-
tuotantoverkoston avulla. Näistä merkittävimpiä olivat 
muun muassa Superfinaalia markkinoinut Sankarit-
videosarja, SunSäbä-kiertueen vahva viestintä-
kokonaisuus, huippu-urheilusektorin kanssa toteutettu 
videosarja sekä SSBL Salibandy Oy:n kanssa yhteis-
työssä toteutettu sosiaaliseen mediaan keskittynyt 
Salibandyliiga-kiertue. Huolimatta piloteista ja uusista 
kokeiluista oli viestinnän päivittäisenä peruskalliona 
laadukas, suunnitelmallinen ja monikanavainen perus-
tekeminen.

Mediayhteydet
Yksittäisellä toimittajalla on tänä päivänä iso merkitys 

salibandyn kaltaiselle lajille. Yksi selkeistä kärkihank-
keistamme olikin mediasuhteiden aktiivinen ylläpito, 
tiivistäminen sekä suhteiden hyödyntäminen. 

Luotettavia ja toimivia mediasuhteita ei luoda
hetkessä. Vuonna 2017 aloitimme mediasuhteiden 
aiempaa aktiivisemman luomisen sekä myös niiden 
dokumentoinnin, ja vuonna 2018 systemaattinen
toimintamme kantoi jo hedelmää.

Toimittajia palvelimme hyvinkin yksilöllisesti. Tarjo-
simme aktiivisesti aiheita, vastasimme välittömästi 
kyselyihin ja hankimme halutut tiedot. Tuotimme
jopa yksittäisten medioiden räätälöityihin tarpeisiin 
liikkuvaa kuvaa. Medioiden vapaaseen käyttöön
tuotimme tuhansittain salibandyaiheisia valokuvia.
Pitkin vuotta näkyi säännöllisesti mediaonnistumisia
ja uutiskynnyksen ylityksiä. Tulokset näkyivät myös 
Sponsor Insightin tekemissä kuukausittaisissa
mediaraporteissa. Koko vuoden aikana salibandyn
sanomalehtikuvien määrä kasvoi noin 10 prosenttia
ja verkossa julkaistujen kuvien tai videoiden määrä
noin 15 prosenttia. Salibandyn tv-kontaktit kasvoivat 
puolestaan edellisvuodesta lähes 40 prosenttia.

Vuodelle 2018 suunnitellut pelitapahtumien ulko-
puoliset mediatapaamiset jätimme toteuttamatta,
koska onnistuimme palvelemaan ja tavoittamaan
toimittajia muutenkin laadukkaasti. Useammasta
suunnasta saimmekin vuoden aikana positiivista
palautetta toiminnastamme median edustajien
suuntaan.

Sosiaalinen media
Laadimme vuoden 2017 aikana Salibandyliitolle
uuden sosiaalisen median strategian ja vuonna 2018 
toteutimme ja jalkautimme suunnitelmaa. Tavoittee-
namme oli, että viestintämme kaikissa sosiaalisen 
median kanavissa on suunnitelmallista sekä laaditun 
strategian ja uuden brändistrategian mukaista, ja
tässä onnistuimme hyvin. Uudistimme sosiaalisen 
median tilit ja yhtenäistimme niiden ilmeet.
Muodostimme neljä pääkanavaa: Facebook,
Instagram, Twitter ja YouTube. Nämä kaikki neljä

Sisällöntuotantoverkoston vahvistaminen

Viestinnän määrän lisääminen ja mittarointi

Mediayhteyksien tiivistäminen Verkkosivujen uudistaminenSome- strategian jalkauttaminen

Salibandyliiton vahvistaminen viestivänä organisaationa

 Toteutunut Osin toteutunut Ei toteutunut
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laitoimme salibandy.fi-tunnisteen alle. Myöhemmin 
vuoden aikana loimme Salibandyliitolle myös
LinkedIn-tilin. 

Panostimme sosiaaliseen mediaan selkeästi enemmän 
kuin koskaan aiemmin. Tuotimme myös enemmän 
puhtaasti sosiaaliseen mediaan suunniteltuja sisältöjä. 
Suuntasimme esimerkiksi Salibandyliiga-kiertueen 
kaikki sisällöt suoraan sosiaaliseen mediaan.

Viestivä organisaatio
Viestinnän vuotta sävytti vahva sisäinen yhteistyö. 
Viestintä on luonteeltaan poikkileikkaavaa toimintaa, 
mikä näkyi toiminnassamme selkeästi vahvemmin kuin 
aiemmin. Eniten viestintäsektorin resursseja ja huomiota 
saivat edelleen huippu-urheilu eli maajoukkueet sekä 
pääsarjat eli miesten ja naisten Salibandyliigat sekä 
miesten Divari.

Uudenlaisella yhteistyöllä lisäsimme monipuolisesti 
tietoisuutta liiton eri toimintasektorien toiminnasta. 
Muun muassa kilpailutoiminnan, pelaamisen
kehittämisen sekä vaikuttamisen sektorin ja erotuomari-
toimijoiden kanssa suunnittelimme ja toteutimme 
yhdessä laajoja sisältökokonaisuuksia. Kerroimme 
esimerkiksi liikkuvan kuvan keinoin SunSäbä-kiertu-

eesta, lajia muuttaneista sääntömuutoksista sekä TEHO 
Sport Suomen Cupin uudistuksista. Kaikkien toiminta-
sektoreiden kanssa emme päässeet vielä tiiviiseen 
yhteistyöhön, ja osa suunnitelluista projekteista siirret-
tiin vuodelle 2019.

Tuotettujen sisältöjen lisäksi panostimme henkilökunnan 
aktivointiin viestijöinä. Vuoden alussa toteutimme 
kaksiosaisen somekoulutuksen henkilökunnalle. Lisäksi 
opastimme ja rohkaisimme aktiivisesti läpi vuoden 
toimihenkilöitä viestimään omissa kanavissaan.

Verkkosivu-uudistus
Vuonna 2017 toteutimme Salibandyliiton verkkosivujen 
uudistusprojektin, jossa päähuomio oli lajin brändi-
uudistuksen yhteydessä sivujen visuaalisessa ilmeessä. 
Vuonna 2018 suunnitelmana oli aloittaa ja toteuttaa 
laajempi uudistusprojekti verkkosivujen osalta, mutta 
päätimme siirtää uudistuksen myöhempään ajan-
kohtaan, sillä olennainen osa verkkosivu-uudistusta on 
myös Salibandyliiton tulospalvelun uudistaminen.
Tämä uudistus ei ollut mahdollista näin lyhyellä aika-
välillä, joten teimme verkkosivu-uudistuksen osalta 
alustavia suunnitelmia ja kartoituksia pidemmälle
aikavälille. Loppuvuodesta vaihdoimme verkkosivujen 
palvelinkumppania.

Salibandyn neljällä pääkanavalla (Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube) on sosiaalisessa mediassa yhteensä lähes 100 000 
seuraajaa. Vuonna 2018 kanavissa julkaistiin keskimäärin yhteensä noin 500 postausta per kuukausi.
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Lajin myynti ja markkinointi 
(SSBL Salibandy Oy)

Lajin myynnin ja markkinoinnin tehtävänä on kasvattaa lajin kaupallista
kiinnostavuutta ja vahvistaa sen positiivista mielikuvaa, hankkia yhteistyö- ja

mediakumppaneita ja luoda heille kaupallisia mahdollisuuksia sekä lisätä
salibandyn kuluttamista (tapahtumat, fanituotteet, sähköiset mediat).

S 
alibandyliiton hallitus teki huhtikuussa päätök-
sen käynnistää lajin kaupallisen arvon kasvatta-
misen projektin, jonka ensimmäisenä konk-
reettisena toimena käynnistimme miesten 

Salibandyliigan strategiatyön. Strategiatyön tekijäksi 
valikoitui tarjousten perusteella Republic of Communi-
cations Oy. Syksyn 2018 aikana osallistimme strategia-
työhön Salibandyliigajoukkueiden lisäksi Salibandyliiton 
ja SSBL Salibandy Oy:n hallitukset ja toimihenkilöitä, 
yhteistyökumppaneita, median edustajia sekä lajin 
sidosryhmiä.

Optimoimme lajin myynnin ja markkinoinnin resursoin-
tia, ja helmikuusta alkaen yhteistyökumppanuuksista 
vastasi avainasiakaspäällikkö, uusien kumppanuuksien 
hankinnasta myyntipäällikkö, kaupallisista sisällöistä 
sekä markkinointiviestinnästä markkinointipäällikkö. 

Laadimme lajin myynnille ja markkinoinnille sponso-
rointistrategian, jonka keskeisenä tavoitteena oli
kuvata SSBL Salibandy Oy:n sponsoroinnin toiminta-
malli ja salibandyn kaupallistamisen johtavat teemat 
seuraavasti: arvon muodostus, asiakkuuksien hallinta, 
näkyvyyselementit, uusien kumppanuuksien kartoitta-
minen sekä olemassa olevien kumppaneiden arvon 
nostaminen. Sisällytimme sponsorointistrategiaan
myös tavoitteen sitouttaa yhteistyökumppanit
markkinoimaan salibandya heidän omissa kanavissaan. 
Nostimme toiminnassamme tyttö- ja naissalibandyn 
painoarvoa sekä sisällytimme Salibandyliiton toimin-
nalliset konseptit (SunSäbä, työpaikkasalibandyn 
SM-kisat, MAAJOUKKUTIE) selkeämmin osaksi
vastikkeellisia kumppanuusneuvotteluja. 

Maajoukkueet
Salibandymaajoukkueiden kansainvälinen menestys 
lisäsi yritysten kiinnostusta olla mukana maajoukkue-
yhteistyössä. Nuorten maajoukkuepelaajien hyödyn-
täminen maajoukkueen kaupallisessa näkyvyydessä
otti selkeitä askeleita eteenpäin. Miesten maajoukkueen 
hienot esitykset toivat maailmanmestaruuden joulu-

kuussa Prahassa pelatuissa MM-kilpailuissa, ja menes-
tys nosti salibandyn näkyvyyttä eri media-alustoilla 
laajasti. Urheilumarkkinoinnin maailmassa ennen
kuulumatonta oli saada maajoukkueeseen valittu
urheilija (Jussi Piha) tuottamaan sisältöä MM-kisoista 
yhteistyökumppanin (Veikkaus) kanaviin. Maajoukkueen 
pelipaidan visuaalista ulkoasua harmonisoitiin paina-
malla logot ilman taustaväriä. Maajoukkueiden menes-
tystä olivat mahdollistamassa OP Vakuutus, Craft,
VW Hyötyautot, Tupla, Olvi, Subway, Unihoc, Decens
ja K-Rauta. Uusina kumppaneina mukaan tulivat
Stadium ja Talgraf.

Salibandyliigat
Laadimme Salibandyliigalle markkinointisuunnitelman, 
jonka keskeisenä sisältönä oli hyödyntää sosiaalisen 
median eri kanavia laajasti, vapaasti IS-TV:ltä katsotta-
via kuukauden otteluita, harmonisoida tuotteen
visuaalisuutta eri liigapaikkakunnilla sekä markkinoida 

Yhteistyösopimuksilla on olennainen osa huippusalibandyn 
myynnissä ja markkinoinnissa. SSBL Salibandy Oy:n 
toimitusjohtaja Kimmo Nurminen (vas.) ja Stadium Oy:n 
myyntipäällikkö Mika Turola kättelevät alkavan kumppa-
nuuden merkiksi.

 Toteutunut Osin toteutunut Ei toteutunut

Salibandyliigan tapahtumaotteluiden tuki

Fanituotteiden verkkokaupan avaaminen Salibandyliiton toiminnallisten konseptien kaupallistaminenSalibandyliigan markkinointisuunnitelma

Lajin sponsorointistrategia ja tuotteistaminen
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tapahtumaotteluita yhdessä liigaseurojen kanssa. 
Kesäkuussa solmittu mediayhteistyö Nelonen Media 
Finlandin kanssa siirsi Salibandyliiga-lähetykset
Ruudun kanaville. Yhteistyö mahdollisti myös liiga-
seurojen itsensä tuottamia ottelulähetyksiä fanikamera-
tuotannolla. Ruudun lisäksi Salibandyliiga-otteluita 
näytettiin VeikkausTV:llä. 

Salibandyliigan katsojakeskiarvot kasvoivat edelleen.
Miesten runkosarjassa eniten yleisöä keräsivät Classic, 
TPS ja SPV. Runkosarjan katsojakeskiarvo oli 631. 
Superfinaali pelattiin Hartwall Arenassa kolmannen 
kerran, ja se huomioiden miesten Salibandyliigan 
pudotuspelien yleisökeskiarvo oli 1 027 katsojaa, 
yhteensä lähes 33 000 katsojaa. Naisten Salibandy-
liigan pudotuspelien yleisökeskiarvo oli Superfinaali 
huomioiden 463 katsojaa, yhteensä yli 9 700 katsojaa 
(naisten Superfinaalia seurasi 5 170 katsojaa).

Salibandyliigan kehitysryhmässä liigaseuroja edustivat 
Classic (Tampere), Esport Oilers (Espoo), Happee 
(Jyväskylä) ja SPV (Seinäjoki). Perustimme naisten 
Salibandyliigalle oman kehitysryhmänsä, joka perehtyi 

naisten liigalle keskeisten asioiden kehittämiseen. 
Syksyllä Helsingissä järjestetyssä Salibandyliigan 
mediatilaisuudessa uutisoimme jokaisesta naisten 
Salibandyliigan runkosarjassa tehdystä maalista
ohjattavan 10 euroa tyttö- ja naissalibandyn
kehittämiseen.

Verkkokauppa maajoukkueen fanituotteille
Avasimme syksyllä fanituotteiden verkkokaupan, jonka 
ensimmäisiksi tuotteiksi valitsimme maajoukkueen 
fanipaidan ilman kumppanilogoja, hupparityylisen 
pusakan, kevyen untuvatakin, kevyen varustekassin
sekä maajoukkuelippiksen. Verkkokaupan teknisestä 
toteutuksesta vastasi Polea ja fanituotteiden
merkkauksesta, varastoinnista ja logistiikasta Fais 
Finland. Lanseeraustoimenpiteiden jälkeen ensimmäi-
nen verkkokauppaostos tehtiin 9. lokakuuta, ja Stadium-
yhteistyön myötä fanituotteet tulivat saataville myös 
Helsingin Forum-kauppakeskuksen Stadium-myymä-
lään. Välittömästi voitetun MM-finaalin jälkeen toimme 
verkkokauppaan maailmanmestaruuslippiksen sekä
mestaruuspaidan.

Suomen salibandymaajoukkueiden erinomainen kansainvälinen menestys on näkynyt yritysten kasvavana kiinnostuksena olla 
mukana maajoukkueyhteistyössä. Samalla myös medianäkyvyys on kasvanut. 
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J 
ärjestimme vuoden 2018 aikana kolme kansain-
välistä maaottelutapahtumaa, TEHO Sport 
Suomen Cup -finaalitapahtuman sekä järjestyk-
sessään kolmannen Superfinaalin. 

Syyskuun alusta sektorin toimintaan kuului myös
maajoukkueiden ja lajin fanikulttuurin kehittäminen, 
jonka merkittävin toimenpide oli Prahan miesten
MM-kilpailujen faniohjelman järjestäminen.

Tapahtumatuotannollisesti kiireinen vuosi
Järjestimme TEHO Sport Suomen Cupin finaali-
tapahtuman Tampereella 20. tammikuuta yhteis-
työssä Classicin kanssa. Tapahtumaa oli päivän aikana 
seuraamassa noin 1000 uniikkia katsojaa. Sekä naisten 
että miesten cup-mestaruudet vei nimiinsä Classic 
Tampereelta.

Helmikuun 3.–  4. päivä järjestimme Tampereen
AutoCenter Areenalla yhteistyössä Koovee Salibandyn 
kanssa tyttöjen ja poikien alle 19-vuotiaiden Suomi-
Ruotsi -maaottelutapahtuman. mikä oli hallin ensim-
mäinen kansainvälinen tapahtuma. Kaksipäiväinen 
tapahtuma myytiin loppuun molempina päivinä, kun 
sekä lauantaina että sunnuntaina hallissa oli yli 750 
uniikkia katsojaa.

21. huhtikuuta järjestimme Hartwall Arenalla Helsingissä 
järjestyksessään kolmannen ja toistaiseksi viimeisen 
Superfinaalin. Tapahtumaan osallistui 7 153 uniikkia 
katsojaa, 128 vapaaehtoista, noin 50 median edustajaa 
ja yli 30 alihankkijaa. Sen kävijätyytyväisyys (kävijä-
tutkimus, Sponsor Insight 2018) oli korkein kolmesta 
järjestetystä Superfinaalista. Kehitystä edelliseen 
vuoteen tuli yli 10 % erittäin tyytyväisten osuuden
kasvaessa yli 30 %:n.

Huhtikuun 27.–29. päivinä järjestimme Nurmijärvellä 
uudessa Arkadia Hallissa yhteistyössä paikallisen 
seuran SB-Pron kanssa naisten Euro Floorball Tour 
-turnauksen, johon osallistuivat Suomen, Ruotsin, 
Sveitsin ja Tšekin maajoukkueet.

Syyskuun 1. päivä järjestimme yhteistyössä Porvoon 
Salibandyseuran ja Porvoon kaupungin kanssa
Porvoon Kokonhallissa sekä naisten että alle
19-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueiden Suomi-Ruotsi 
-maaottelut. Tapahtuma myytiin loppuun jo kaksi
viikkoa ennen tapahtumaa. 

Tapahtumien katsojatyytyväisyyttä mitattiin oma-
tuotantoisin kävijäkyselyin, joista viestittiin tapahtu-
missa, Salibandy.fi-medioissa sekä Lippupisteen 
verkko-ostajien keskuudessa. Kaikkien tapahtumien
Net Promoter Score oli positiivinen. Suosittelijoita
oli kaikissa tapahtumissa yli 35 % kyselyiden
kokonaisvastaajamääristä. Superfinaalin kävijä-
tutkimuksen tuotti Sponsor Insight.

Tukea seurojen tapahtumajärjestelyihin
Kaudeksi 2018 – 2019 miesten Salibandyliigaan
lanseerattiin seurojen tukitoimeksi yhteistyössä SSBL 
Salibandy Oy:n kanssa tapahtumaotteluiden tuki-
konsepti. Taloudellista ja toiminnallista tukea saivat 
hakea kaikki Salibandyliiga-seurat, ja hakemuksia
tuli kaikkiaan kahdeksalta seuralta, joista jokaiselle 
myönnettiin sekä taloudellista että toiminnallista
tukea.

Tuki sisälsi tapahtumainfran rakentamiseen, tapahtuman 
markkinointiin tai tapahtumatuotantoon kohdistettua 
taloudellista tukea sekä viestinnällistä, markkinoinnillista 
ja toiminnallista tukea. Lisäksi Salibandyliiton asian-
tuntijat olivat seurojen käytettävissä.

Syksyn 2018 aikana tapahtumaotteluita järjestivät 
Westend Indians, Happee, Oulun Luistinseura,
EräViikingit, SB Welhot ja Seinäjoen Peliveljet.
Vuoden 2019 tapahtumiin tukea myönnettiin Esport 
Oilersille ja Classicille.

Kaikista syksyn 2018 Miesten Salibandyliigan tapahtuma-
otteluista tehtiin ottelutapahtuma-analyysi, jotka toimi-
tettiin seurojen hyödynnettäväksi. Ottelutapahtuma-
analyysejä varten laadittiin yhteistyössä asiantuntijoiden 

Seurojen tapahtumajärjestelyjen tukeminen

Ottelutapahtumien kävijätyytyväisyyden tutkiminen, analysointi ja suunnitelma kävijätyytyväisyyden kehittämiseksi

Maajoukkueiden ja lajin fanikulttuurin kehittämisen käynnistys

Tapahtumatuotantojen onnistuminen

 Toteutunut Osin toteutunut 

Tapahtumat ja fanikulttuurin 
kehittäminen

Tehtävänä on tarjota kuluttajille ja yhteistyökumppaneille elämyksellisiä,
yhteisöllisiä ja kiinnostavia tapahtumia kehittäen samalla maajoukkueiden ja lajin

fani- ja kannatuskulttuuria. Näin lisätään lajin mediahuomiota ja painoarvoa.



VUOSIKERTOMUS 2018

25

kanssa ottelutapahtuma-analyysilomake. Analyysejä 
tehtiin myös seitsemästä muusta ottelutapahtumasta. 

Vuoden 2018 aikana valmisteltiin myös Tapahtuma-
järjestämisen Käsikirja, joka julkaistaan vuoden 2019 
alussa. Dokumentti on laadittu sekä Salibandyliiton 
perehdytysmateriaaliksi että seurojen ja joukkueiden 
tueksi tapahtumajärjestelyihin. 

Ennen näkemätön faniohjelma
Prahan MM-kisoissa
Järjestimme Prahan MM-kisoihin yhteistyössä Elämys-
matkojen kanssa fanipalveluita suomalaisille kisaturis-
teille. Charter-lentokoneessa matkusti Prahaan yli 120 
salibandyfania, ja O2 Areenassa oli kahdessa katsomo-
lohkossa kolmen viimeisen turnauspäivän aikana yli 
300-päinen suomalaisten fanikatsomo. 

Lisäksi suomalaisfaneille järjestettiin Prahassa ennakko- 
ja jatkotapahtumia. Maajoukkueen fanitilaisuuteen 
perjantaina 7.12. osallistui Prahan keskustan ravintolassa 
yli 400 ja sunnuntain 9.12. päätösjuhlaan lähes 500 
suomalaisfania. Faneille järjestettiin myös jatkojuhlat 
perjantaina 7. ja lauantaina 8. joulukuuta, kun fanit 
risteilivät jokilaivalla Vltava-joella.

Marraskuusta alkaen kerättyyn maajoukkueiden fani-
rekisteriin liittyi vuoden loppuun mennessä noin 400 
henkilöä ja suomalaisfanien Facebook-yhteisöön yli
550 henkilöä. 

Prahassa O2 Areenassa oli kahdessa katsomolohkossa kolmen viimeisen MM-turnauspäivän aikana yli 300-päinen suomalaisten
fanikatsomo.

Miesten MM-pokaali oli esillä useissa jäsenseurojen järjes-
tämissä salibandyotteluissa. Niin pokaali kuin mahdollisuus 
tavata MM-pelaajia keräsivät nuorten salibandyfanien 
huomion. 



26

Miesten MM-kisat 2020
Järjestämme joulukuussa 2020 Miesten MM-kisat, jotka ovat sen vuoden suurin

kansainvälinen huippu-urheilutapahtuma Suomessa. Tavoitteenamme on tehdä erin-
omaisen kisatapahtuman lisäksi ainutlaatuinen ”kisamatka” kaikille sidosryhmille.

M 
M-kisoihin osallistuu 16 maata. Suomen 
lisäksi kisoissa pelaavat maat selviävät 
MM-karsinnoissa helmikuussa 2019. MM-
kisojen alkulohkot ja puolivälierät pelataan 

Helsingin jäähallissa (4.–   10.12.2020), sekä välierät että 
mitaliottelut Hartwall Arenassa (11.–   12.12.2020).

MM-kisat ovat tärkeä vaihe matkallamme kohti strate-
gista tavoitettamme tehdä salibandystä Suomen suurin 
joukkuepeli. Kisat eivät ole meille pelkkä tapahtuma, 
vaan kasvuun tähtäävä matka, joka alkaa hyvissä ajoin 
ennen kisoja ja jatkuu niiden jälkeenkin. Meille tämä 
matka on siis paljon enemmän kuin sarja huippupelejä.

Tavoitteenamme on MM-kisojen avulla vahvistaa sali-
bandyn lajimielikuvaa ja kasvattaa harrastajamääriä. 
Kisatavoitteita ovat Suomen maajoukkueen menestymi-
sen lisäksi kisojen kaupallinen menestys ja yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus. Lisäksi panostamme pitkä-

kestoiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa sekä 
yhteisöllisyyden luomiseen kisojen ympärille. Yleisön 
suosion saavutamme luomalla ainutlaatuisen, rohkean ja 
houkuttelevan kisakonseptin perustuen laadukkaaseen 
tuotteistukseen. Tavoittelemme paikan päälle kisoihin
yli 100 000 katsojaa.

Kisaprojektin valmistelut lähtivät liikkeelle jo kolme 
vuotta ennen kisoja. Aloitimme yhteistyön suunnittelun 
Helsingin kaupungin kanssa jo syksyllä 2017. Toiminnalli-
sen yhteistyön käynnistimme syksyllä 2018 Eskarisäbä-
toiminnalla, yhteisellä kisajulkistuksella Helsingin 
kaupungintalolla sekä kotikisojen yhteisellä markkinoin-
nilla Prahan MM-kisoissa. Vuoden lopulla teimme 
tapahtumayhteistyösopimuksen.

Loimme vuoden 2018 keväällä kisojen asemoinnin ja 
brändistrategian, joka pohjautuu lajin strategiaan ja 
visuaaliseen ilmeeseen. Asemointi kiteytyy sanaan 
ENEMMÄN, ja tavoitteenamme on tehdä kisoista 
ENEMMÄN kuin aikaisemmin on nähty. Tämä tavoite 
toteutuu yhdessä tekemällä, verkostoitumalla ja jaka-
malla salibandyn kautta syntyvää urheilullista, 
kaupallista ja yhteiskunnallista menestystä.

Viimeistelimme keväällä sopimuksen kisojen
järjestämisestä Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) 
kanssa. Alkusyksystä teimme sopimukset kisa-areenojen 
kanssa. Sovimme kumppanimyynnin toteutuksesta ja 
tuotteistuksesta sekä mainostoimistoyhteistyöstä 
Markkinointiosakeyhtiö i2:n kanssa. Käynnistimme 
kumppanimyynnin alkusyksystä 2018, ja yhteistyö 
kisaprojektiin mukaan lähtevien kumppaneiden kanssa 
alkaa heti alkuvuodesta 2019. Kisojen tapahtuma-
johtajana aloitti Hanne Pirkola lokakuussa 2018, ja 
hallitus hyväksyi kisaorganisaation joulukuussa. Loppu-
vuodesta teimme sopimukset kisojen matkatoimisto-
palveluista, hospitality-palveluista ja -myynnistä,
tutkimuspalveluista sekä lipunmyyntipalveluista. 

Jani Alkio haastatteli miesten maajoukkueen päävalmentaja 
Petteri Nykkyä 6. marraskuuta Helsingin kaupungintalolla 
pidetyssä MM2020-lanseeraustilaisuudessa.
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Kansainvälinen toiminta 

S 
uomen Salibandyliitto on Kansainvälisen sali-
bandyliiton (IFF) perustajajäsen. Kansain-
välinen liitto perustettiin vuonna 1986 yhdessä 
Ruotsin ja Sveitsin kanssa. IFF:ssa oli toiminta-

vuoden 2018 lopussa 70 jäsenmaata. IFF on Kansain-
välisen Olympiakomitean jäsen.

IFF:n ja Suomen Salibandyliiton tekemän sopimuksen 
mukaisesti IFF:n päätoimisto toimii Suomessa vuodet 
2017–2020. Toimisto sijaitsee Helsingissä Suomen 
Salibandyliiton toimiston yhteydessä, ja siellä työsken-
teli vuonna 2018 päätoimisesti seitsemän henkilöä.

Each One – Teach One (EOTO)
Jatkoimme osaltamme Kansainvälisen Salibandyliiton 
käynnistämää Each one – Teach one -hanketta Viron ja 
Ukrainan kanssa.

VIRO
Yhteistyö vuonna 2018 painottui Viron erotuomari-
toiminnan kehittämiseen erotuomarivaihtojen
muodossa. Teimme erotuomarivaihtoja molemmin 
puolin. Virolaisia erotuomareita kävi tuomitsemassa 
otteluita Suomen sarjoissa, ja suomalaisia erotuoma-
reita tuomitsi Viron sarjan otteluita. Suomalais-
tuomarit Sari Kallioinen ja Mona Niskala toimivat
Viron naisten Meistriliigan finaalissa erotuomareina 
huhtikuussa 2018. Erotuomaripäällikkö Mika Saasta-
moinen toimi Viron miesten finaalin otteluvalvojana. 
Luovutimme myös Viron Saalihokiliitolle suomalaista 
valmennusmateriaalia Viron valmennustoiminnan
kehittämisen tueksi.

UKRAINA
Vuoden 2018 kuluessa teimme yhteistyötä Ukrainan 
kanssa lähinnä erotuomarivaihdon kautta. Erotuomari-
vaihdossa Suomessa kävivät helmikuussa Marian 
Hrabovyk ja Sabadash Svyatoslav, joille annoimme 
erotuomarivalmennusta.

Kansainväliset edustukset
Kimmo Nurminen toimi IFF:n hallituksen jäsenenä (IFF 
Central Board).

Joulukuussa miesten MM-kisojen yhteydessä Prahassa 
järjestetyssä IFF:n Yleiskokouksessa (General 
Assembly) Suomen edustajina olivat puheenjohtaja 
Risto Kauppinen ja toiminnanjohtaja Kari Lampinen.

Kari Lampinen edusti Suomea Ruotsin, Sveitsin, Tšekin 
ja Suomen EuroFloorball Tour -yhteistyöryhmässä. 
Ryhmässä valmisteltiin vuoden kuluessa muun muassa 
esitystä Euro Floorball Championships -turnauksen 
järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen. IFF:n yleiskokous 
hyväksyi esityksen turnauksen järjestämisestä ja päätti 
antaa sen IFF:n hallituksen valmisteltavaksi. 

Kimmo Nurminen toimi Champions Cup Steering 
Group -työryhmän puheenjohtajana, ja Kari Lampinen 
osallistui sen kokouksiin Suomen edustajana. Ryhmässä 
valmisteltiin vuoden kuluessa vuodesta 2023 alkaen 
mahdollisesti toteutettavaa uutta Champions Cup 
-konseptia. 

Kimmo Nurminen ja Toni Nikunen osallistuivat markki-
nointityöryhmän (Core Country Marketing Network 
Group) työskentelyyn.

Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) yleiskokous kerää yhteen kansallisten lajiliittojen edustajat. Viimeisin yleiskokous pidettiin 
Prahassa MM2018-kisojen yhteydessä. Paikalla oli 51 jäsenmaata, joukossa myös Salibandyliiton puheenjohtaja Risto Kauppinen 
(vas.) ja IFF:n puheenjohtaja Tomas Eriksson.
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Talous

V 
uoden 2018 kokonaistuotto (liikevaihto) oli noin 
9,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli noin 
3 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, mikä 
johtui pääosin seuroilta edelleen veloitettujen 

erotuomaripalkkioiden ja -matkakulujen kasvaneesta 
määrästä sekä MAAJOUKKUETIE FBA -toimintaan 
liittyvien osanottomaksujen kasvusta. Tämä johtui
ensimmäisestä täysimääräisestä toimintavuodesta. 
Vuoden 2018 taloudellinen tulos on 198 000 euroa
alijäämäinen.

Merkittävimmät syyt alijäämän muodostumiseen olivat
kilpailutoiminnan budjetoitua suuremmat operatiiviset 
kulut sekä se, että emme ole korottaneet sarjatoiminnan 
osallistumismaksuja kolmeen pelikauteen emmekä
korottaneet pelipassien hintojakaan kaudelle 2018–2019. 
Tämä on ollut tietoinen päätös, koska tavoitteenamme on 
ollut omalta osaltamme hillitä lajin harrastamisen kustan-
nusten kasvua ja edellisinä tilikausina Salibandyliiton 
talous on ollut ylijäämäinen. 

Kilpailutoiminnassa tapahtuneet henkilöstömuutokset ja 
pidemmät poissaolot aiheuttivat lisäkuluja. Lisäksi ero-
tuomaritoiminnan palkkio- ja matkakulut sekä sbet-
järjestelmän kehittämiskustannukset olivat budjetoitua 
suuremmat. Panostukset viestinnän määrään ja laatuun 

aiheuttivat myös jonkin verran budjetoitua suuremmat 
kustannukset. Tilikauden aikana palkkasimme seura-
kehitystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi päätoimisen 
seurakehittäjän ja miesten maajoukkueen päävalmentajan 
tehtävä muuttui päätoimiseksi, mikä lisäsi palkkakustan-
nuksia.

Osanottomaksujen osuus tulorahoituksesta oli edellis-
vuosien tapaan merkittävin. Niiden osuus oli 30 prosent-
tia (29 % v. 2017). Noin 21 prosenttia tulorahoituksesta 
tuli jäsen- ja pelipassimaksutuloina (22 % v. 2017). 
Pelipassien kokonaismäärä ja niistä saadut tuotot laskivat 
hieman. Erotuomaripalkkioiden ja -matkakustannusten 
edelleenlaskutus muodostivat 26 prosenttia tulorahoituk-
sesta (26 % v. 2017). Valtion toiminta-avustuksen osuus 
tulorahoituksesta oli 12 prosenttia (12 % v. 2017).
Seurojen jäsenmaksu oli 230 euroa. 

Palkkojen ja sosiaalikulujen osuus koko kulurakenteesta 
oli 23 prosenttia (23 % v. 2017). Palkkioiden suhteellinen 
osuus oli noin 27 % (27 % v. 2017), ja ne koostuvat 
pääosin erotuomaripalkkioista. Vuokrat muodostivat
kokonaiskuluista 14 prosenttia (15 % v. 2017). Matkakulu-
jen osuus kuluista oli 20 prosenttia (18 % v. 2017). 

Tarkemmat euromääräiset tiedot liiton vuoden 2018 
taloudellisesta tuloksesta ilmenevät tasekirjasta.

Pelipassimaksutuotot
19 %

Toiminta-avustus
12 %

Erityisavustukset
1 %

Osanottomaksut
30 %

Jäsenmaksutuotot
2%

Yhteistyösopimukset
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Erotuomaripalkkioiden
seuralaskutus
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Muut tuotot
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TULOSLASKELMA
 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

VARSINAINEN TOIMINTA

 Tuotot

    Osanottomaksut 2 916 210,24 2 741 566,37

    Pääsylipputuotot 45 130,85 18 325,70

    Muut tuotot 2 826 810,59 2 746 480,16

    Tuotot yhteensä 5 788 151,68 5 506 372,23

 Kulut

  Henkilöstökulut

   Palkat -1 815 308,98 -1 718 789,83

   Henkilösivukulut

    Eläkekulut -307 715,92 -289 613,95

    Muut henkilösivukulut -109 077,33 -89 677,84

    Henkilösivukulut yhteensä -416 793,25 -379 291,79

  Henkilöstökulut yhteensä -2 232 102,23 -2 098 081,62

   Palkkiot -2 681 004,47 -2 494 767,84

  Poistot -12 596,87 -11 976,17

  Muut kulut

   Vuokrakulut -1 395 971,03 -1 359 391,48

   Ulkopuoliset palvelut -842 779,96 -791 961,87

   Matkakulut -1 922 185,97 -1 724 207,97

   Materiaalikulut -151 146,12 -207 250,04

   Muut varsinaisen toiminnan kulut -591 066,92 -574 203,14

   Muut toimintakulut yhteensä -4 903 150,00 -4 657 014,50

 Kulut yhteensä -9 828 853,57 -9 261 840,13

    Varsinainen toiminta yhteensä -4 040 701,89 -3 755 467,90
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 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

VARAINHANKINTA

 Tuotot

  Jäsenmaksutuotot 199 762,00 204 834,00

  Pelipassituotot 1 800 831,27 1 869 775,01

  Yhteistyösopimukset 485 219,71 530 833,53

  Muut tuotot 19 935,20 1 105,00

  Tuotot yhteensä 2 505 748,18 2 606 547,54

 Kulut 

  Muut kulut -9 714,32 -10 240,66

  Kulut yhteensä -9 714,32 -10 240,66

    Varainhankinta yhteensä 2 496 033,86 2 596 306,88

 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

  Tuotot

   Korkotuotot ja osinkotuotot 1 131,90 1 029,00

  Kulut

   Korko- ja muut rahoituskulut -885,51 -915,33

 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 246,39 113,67

Kulujäämä  -1 544 421,64 -1 159 047,35

 YLEISAVUSTUKSET

  Valtion toiminta-avustus 1 130 000,00 1 130 000,00

  Valtion erityisavustukset 110 000,00 60 000,00

  Erityismäärärahat 106 268,47 83 750,00

  Yleisavustukset yhteensä 1 346 268,47 1 273 750,00

Tilikauden alijäämä/ylijäämä -198 153,17 114 702,65
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Vastaavaa

 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineelliset hyödykkeet

  Koneet ja laitteet 12 211,52 12 800,11

  Kalusteet 25 579,27 23 128,40

  Yhteensä 37 790,79 35 928,51

 Sijoitukset

  Muut osakkeet ja osuudet 259 009,40 259 009,40

  Pysyvät vastaavat yhteensä 296 800,19 294 937,91

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 Lyhytaikaiset saamiset

   Myyntisaamiset 933 041,30 957 947,49

   Korkosaamiset (Pääomalaina) 60 000,00 60 000,00

   Siirtosaamiset 43 828,30 81 344,65

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 036 869,60 1 099 292,14

 Rahoitusarvopaperit   

  Osakkeet ja osuudet 4 120,61 4 120,61

  Rahat ja pankkisaamiset 2 878 497,03 3 356 799,49

  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 919 487,24 4 460 212,24

 VASTAAVAA 4 216 287,43 4 755 150,15

Vastattavaa

 31.12.2018 31.12.2017

 OMA PÄÄOMA

  Edellisten tilikausien ylijäämä 765 406,94 650 704,29

  Tilikauden yli-/alijäämä -198 153,17 114 702,65

  Oma pääoma yhteensä 567 253,77 765 406,94

 VIERAS PÄÄOMA

  Lyhytaikainen vieras pääoma

   Saadut ennakot 1 122 123,84 1 171 343,00

    Ostovelat 266 004,26 420 564,76

    Muut velat 186 353,34 185 140,68

    Siirtovelat 2 074 552,22 2 212 694,77

  Lyhytaikainen vieras pääoma 3 649 033,66 3 989 743,21

  VASTATTAVAA 4 216 287,43 4 755 150,15
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Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä poistojen perusteet:

 ¢ Sijoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.

 ¢ Muut pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoonsa vähennettynä
  suunnitelman mukaisilla poistoilla.

 ¢ Saamiset, muu rahoitusomaisuus ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. 

 ¢ Koneista ja kalustosta on tehty poistosuunnitelman mukainen 25 % menojäännöspoisto.

 2018 2017

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Kokonaistuotot ja -kulut

Kokonaistuotot 9 641 300,23 9 387 698,77

Kokonaiskulut -9 839 453,40 -9 272 996,12

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -198 153,17 114 702,65

Muut tuotot

 Erotuomaripalkkioiden ja matkakulujen edelleenveloitus 2 534 832,00 2 463 896,00

 Pelaajasiirtojen kirjausmaksut 209 378,00 176 337,00

 Muut   82 600,59 106 247,16

 Yhteensä 2 826 810,59 2 746 480,16

Vuokrakulut

 Salivuokrat 1 131 085,69 1 104 346,14

 Toimiston vuokrat 154 863,95 141 980,42

 Muut vuokrat 110 021,39 113 064,92

 Yhteensä 1 395 971,03 1 359 391,48

Matkakulut

 Erotuomarit 672 138,00 661 417,00

 Maajoukkueet 522 445,00 522 299,00

 Valmennustoiminta 322 174,00 154 996,00

 Muut   405 428,97 385 495,97

 Yhteensä 1 922 185,97 1 724 207,97



34

Tasetta koskevat liitetiedot

Omistukset muissa yrityksissä

 ¢ SSBL Salibandy Oy, kotipaikka Helsinki, omistusosuus sata prosenttia. 

 ¢ Yhtiön oma pääoma 31.12.2018 on noin 330 tuhatta € ja tilikauden 1.1.–31.12.2018 voitto noin 2 tuhatta €.

 2018 2017

Erittely merkittävimmistä siirtoveloista

 Pelipassien vakuutusosuus 1 760 047,00 1 829 951,00

 Lomapalkkavelka sos.kuluineen 272 246,40 275 076,00

 Muut siirtovelat 42 258,82 107 667,77

 Yhteensä 2 074 552,22 2 212 694,77

Liitetiedot henkilöstöstä

 2018 2017

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä toimialoittain

 Nuorisoliikunta 9,0 9,0

 Aikuisten liikunta 10,0 10,0

 Huippu-urheilu  4,5 4,0

 Järjestötoiminta 9,0 8,5

 IFF kansainvälinen liitto 6,5 6,0

 Yhteensä 39,0 37,5

Vastuut ja vakuudet

 2018 2017

Leasing-vastuut

 Vuonna 2019 (2018) erääntyvät 51 850,00 67 679,00

 Vuoden 2020 (2019) jälkeen erääntyvät 30 090,00 49 570,00

 Yhteensä 81 940,00 17 249,00

Annetut takaukset tytäryhtiö SSBL Salibandy Oy:n puolesta

     140 000,00 140 000,00
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Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut

toiminnanaloittain

 2018 2017

NUORISOLIIKUNTA

 Osanottomaksut 1 020 673,58 959 548,23

 Muut tuotot 282 681,06 274 648,02

     1 303 354,64 1 234 196,25

Palkkiot   -804 301,34 -748 430,35

 Henkilöstökulut -513 383,51 -482 558,77

 Muut kulut -1 176 756,00 -1 117 683,48

     -2 494 440,85 -2 348 672,60

AIKUISTEN LIIKUNTA

 Osanottomaksut 1 078 997,79 1 014 379,56

 Muut tuotot 848 043,18 823 944,05

     1 927 040,97 1 838 323,60

 Palkkiot  -938 351,56 -873 168,74

 Henkilöstökulut -558 025,56 -524 520,41

 Muut kulut -1 029 661,50 -977 973,05

     -2 526 038,62 -2 375 662,19

HUIPPU-URHEILU

 Osanottomaksut 758 214,66 712 807,26

 Pääsylipputuotot 45 130,85 18 325,70

 Muut tuotot 1 413 405,30 1 373 240,08

     2 216 750,81 2 104 373,04

Palkkiot   -938 351,56 -873 168,74

 Henkilöstökulut -558 025,56 -524 520,41

 Muut kulut -1 274 819,00 -1 210 823,77

     -2 771 196,12 -2 608 512,92

JÄRJESTÖTOIMINTA

 Osanottomaksut 58 324,20 54 831,33

 Muut tuotot 282 681,06 274 648,02

     341 005,26 329 479,34

 Henkilöstökulut -602 667,60 -566 482,04

 Poistot  -12 596,87 -11 976,17

 Muut kulut -1 421 913,50 -1 350 534,21

     -2 037 177,97 -1 928 992,41

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -4 040 701,89 -3 755 467,90
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Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista,

tositelajeista ja niiden säilytystavoista

tilikautena 1.1.– 31.12.2018

Kirjanpitokirjat

 tilinpäätös ......................................................................................................sidottuna

 päiväkirja ........................................................................................................sähköisinä tallenteina

 pääkirja ..............................................................................................................sähköisinä tallenteina

 raportit ................................................................................................................sähköisinä tallenteina

 reskontrat .......................................................................................................sähköisinä tallenteina

 palkkakirjanpito ...................................................................................sähköisinä tallenteina

Tositelajit ja säilyttämistapa

 kaikki tositteet ........................................................................................paperitulosteina tai sähköisinä tallenteina



37

VUOSIKERTOMUS 2018



38

Salibandyliiton organisaatio
ja toimintasektorit

SEURAT MUUT KUMPPANIT

MYYNTI JA MARKKINOINTI 
(SSBL SALIBANDY OY)

Kimmo Nurminen
toimitusjohtaja

VIESTINTÄ

Jussi Ojala
viestintäpäällikkö

TAPAHTUMAT JA FANI-
KULTTUURIN KEHITTÄMINEN

Janne Bruun
kehityspäällikkö

VAIKUTTAMINEN

Jari Kinnunen
yhteiskuntasuhdejohtaja

TALOUS 

Claes Grapes
talouspäällikkö

TOIMINNANJOHTAJA

Kari Lampinen

HALLITUS

SEURA-  JA KEHITYS-
PALVELUT

Mervi Kilpikoski
kehityspäällikkö

PELAAMINEN
JA  KILPAILU-

TOIMINTA 

Ari Vehniäinen
kilpailupäällikkö

HUIPPU- 
URHEILU

Jarkko Rantala
huippu- 

urheilujohtaja
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Salibandyn suosio kasvaa
SALIBANDYN REKISTERÖITYJEN PELAAJIEN JA HARRASTAJIEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995–2018
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18

SOME-MITTAREILLA
SUOMEN TOISEKSI SEURATUIN 

URHEILULIITTO
Brandsome 2018

50 MILJOONAA 
sivukatselua vuodessa
salibandy.fi-sivustolla

Yli 69 000 
rekisteröityä pelaajaa

YLI MILJOONA 
suomalaista seuraa salibandya

SponsorOptimizer 2017

400 000 
harrastajaa

ENITEN ARVOSTUSTA
KASVATTANUT URHEILU-

LAJI SUOMESSA
Taloustutkimus 2017

Salibandyliitolla on lähes

800 jäsen-
seuraa

Salibandyliiton sarjoissa pelaa
noin 3 000 joukkuetta ja 

pelataan noin 30 000 ottelua



41

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

41

VUOSIKERTOMUS 2018

Salibandy on suomalainen 
menestyslaji

AIKUISTEN MM-MITALIT 
1996–2018

KULTA

4 miehet, 2 naiset

HOPEA

6 miehet, 8 naiset

PRONSSI

2 miehet, 2 naiset

7 MAAJOUKKUETTA 

Naiset, miehet,
U23 miehet,

U19 tytöt, U19 pojat,
U16 tytöt, U16 pojat

KOKONAISVALTAINEN
PELAAJIEN JA VALMENTAJIEN 

KEHITTÄMISJÄRJESTELMÄ
650 valmentajaa ja 2 200 pelaajaa



SM-mitalistit 2017-18
 kulta hopea pronssi

Miehet ....................................Classic Happee Nokian KrP
A-pojat ...................................Classic Steelers EräViikingit
B-pojat ..................................Koovee Esport Oilers Tikkurilan Tiikerit
C1-pojat ...............................EräViikingit TPS Esport Oilers
C2-pojat .............................Classic Esport Oilers OLS

Naiset .....................................SB-Pro Classic EräViikingit
A-tytöt .....................................FBC Loisto Pelicans SB PSS
B-tytöt ....................................FBC Loisto Pirkkalan Pirkat LoSB
C-tytöt ....................................SBS Wirmo PSS SB-Pro

TEHO Sport Suomen Cup
Miehet ....................................Classic
Aluefinaalien voittajat ....................................................Sastamolo (pohjoinen)
  Rangers (etelä)
  LeBa -96 (itä)
  Happee Steamers (länsi)
Naiset .....................................Classic
Pikkufinaali ....................FBC Loisto

Seniorit kulta hopea pronssi

N30 .............................................EVVK Ä-lasti Pommit
N35 .............................................Team Skumppa Tiikerit VK-95
M35 ............................................Pro Stars SC Dalmac AC HaKi
M40 ............................................Valtti SBS Kings Pro Stars
M45 ............................................SC Dalmac Vantaan NMKY Pro Stars
M50 ............................................Pro Stars SC Dalmac Jeremy Hårdis
M55 ............................................Tiikerit SC Dalmac Bewe
M60 ............................................ErNu Bewe Pegasos MaHa
M65 ............................................ Valtti Bewe SI-SU Sisu

kulta hopea pronssi

SPT-salibandyn
SM-sarja ..................................Helsinki Outsiders SB Vaasa Jämäjengi

Finlandia-sarja ..............Helsinki Outsiders Heavyweights Koovee

Erityisryhmien
SM-turnaus ........................Koovee All Blacks SB Welhot SB Vantaa

Vuonna 2018 nimetyt Legendat
21.4.2018 Superfinaali, Helsinki

Jussila Esa
Morottaja Jenni

Seuratoiminnan kultainen
ansiomerkki
vähintään 15 vuotta seuratoimintaa Salibandyliiton jäsenseurassa

nro  päätöspvm Hakenut seura

68 ...............Leppänen Sami 13.1.2018 Salon Palloilijat ry
69 ...............Hietaranta Jussi 28.2.2018 Kangasalan
   Urheilijat KU-68 ry
70................Takkinen Pirkko 20.4.2018 Pieksämäen
   Salibandy ry
71 ..................Kallioinen Kari 23.5.2018 EräViikingit ry
72 ................Vainiomäki Arto 15.6.2018 Flanels ry
73 ................Huikko Pekka 15.6.2018 Flanels ry
74 ................Tonteri Antti 15.6.2018 Flanels ry
75 ................Hurri Vesa 15.6.2018 Flanels ry
76 ...............Kuusinen Pasi  15.6.2018 Flanels ry
77 ................Mäyry Asko 27.10.2018 SPV ry
78................Kangasluoma Tuulikki  27.10.2018 SPV ry
79 ...............Koponen Tommy 27.10.2018 SPV ry
80 ...............Turunen Ari-Pekka 27.10.2018 Sudet Salibandy ry

Salibandyliiton ja SSBL Salibandy Oy:n henkilöstö 2018
henkilö pvm nimike sektori

Aikko Mikko ..................................................30.10. saakka...............................................................myyntipäällikkö SSBL Salibandy Oy
Alastalo Eetu..............................................1.2.–14.5. .............................................................................Länsirannikon aluevastaava Kilpailutoiminta
 1.–31.1. ja 15.8.–31.12. .....................................Tulospalvelun päivystäjä (osa-aikainen) Kilpailutoiminta
Anttonen Elina.........................................1.8. alkaen.........................................................................seurakehittäjä Seura- ja kehityspalvelut
Bergström Sanna ...........................................................................................................................................Länsirannikon aluevastaava Kilpailutoiminta
Bruun Janne .............................................................................................................................................................tapahtumapäällikkö Tapahtumat
Eriksson Lars ..........................................................................................................................................................valmennuspäällikkö NOV Huippu-urheilu
Grapes Claes .........................................................................................................................................................talouspäällikkö Hallinto
Hagman Mira ..........................................................................................................................................................assistentti Seura- ja kehityspalvelut
Helanen Mikko .....................................................................................................................................................Pohjanmaan aluevastaava, pelaamisen kehittäjä Pelaamisen kehittäminen
Holopainen Jani .................................................................................................................................................Savo-Karjalan aluevastaava, pelaamisen kehittäjä Pelaamisen kehittäminen
Huoponen Markku ........................................................................................................................................tiedotuspäällikkö Viestintä
Junttila Olli ..................................................................................................................................................................Pohjois-Suomen aluevastaava, pelaamisen kehittäjä Pelaamisen kehittäminen
Kaksonen Mikko ................................................................................................................................................Kaakkois-Suomen aluevastaava, pelaamisen kehittäjä Pelaamisen kehittäminen
Ketolainen Mari ....................................30.4. saakka ................................................................Länsirannikon aluevastaava Kilpailutoiminta
Kilpikoski Mervi ..................................................................................................................................................kehityspäällikkö Seura- ja kehityspalvelut
Kinnunen Jari .........................................................................................................................................................yhteiskuntasuhdejohtaja Vaikuttaminen
Koivisto Tiina ...........................................................................................................................................................pelaamisen kehittäjä Pelaamisen kehittäminen
Kondo Jan ....................................................................................................................................................................Etelä-Suomen aluevastaava Kilpailutoiminta
Kyyhkynen Esko .................................................................................................................................................sarja- ja olosuhdepäällikkö Kilpailutoiminta
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henkilö pvm nimike sektori

Laaksonen Terho  Etelä-Suomen aluevastaava Kilpailutoiminta
Lampinen Kari  toiminnanjohtaja Hallinto
Lamu Miikka  valmennuspäällikkö Huippu-urheilu
Lepola Lasse  järjestelmävastaava Seura- ja kehityspalvelut
Nikunen Toni  markkinointikoordinaattori SSBL Salibandy OY
Nurminen Kimmo  toimitusjohtaja SSBL Salibandy Oy
Nykky Petteri  miesten maajoukkueen päävalmentaja Huippu-urheilu
Nyrönen Hanne  seura- ja kehityskoordinaattori Seura- ja kehityspalvelut
Nyström Tomi 1.8.–30.11. sarjasihteeri Kilpailutoiminta
Ojala Jussi  viestintäpäällikkö Viestintä
Oksanen Jari  valmennuspäällikkö Huippu-urheilu
Paajanen Jyrki  pääsarjapäällikkö Kilpailutoiminta
Parviainen Jukka 30.4. saakka erotuomaripäällikkö Kilpailutoiminta
Parviainen Matti  Sisä-Suomen aluevastaava  Kilpailutoiminta
Pirkola Hanne 22.10. alkaen tapahtumajohtaja MM 2020
Rantala Jarkko  huippu-urheilujohtaja Huippu-urheilu
Ruuskanen Ulla 17.9. alkaen avainasiakaspäällikkö SSBL Salibandy Oy
Saastamoinen Mika 30.4. saakka seurakehittäjä Seura- ja kehityspalvelut
 1.5. alkaen erotuomaripäällikkö Kilpailutoiminta
Sällström Kim  kehityspäällikkö  Pelaamisen kehittäminen
Vasankari Johanna  jäsensihteeri Seura- ja kehityspalvelut
Vehniäinen Ari  kilpailupäällikkö Kilpailutoiminta
Viren Pauliina äitiyslomalla markkinointikoordinaattori SSBL Salibandy OY
Welling Eeva  pelaamisen kehittäjä  Pelaamisen kehittäminen

Toiminimellä

Airaksinen Gabriel  erotuomarikordinaattori (osa-aika) Kilpailutoiminta
Hilska Mika  tiedottaja (osa-aika) Viestintä
Tiiainen Reeo  videotuottaja (osa-aika) Viestintä

Siviilipalveluksessa palvelusaika toimipiste

Airaksinen Gabriel  elokuu 2017 - heinäkuu 2018 Helsinki
Kallio Oliver  heinäkuu 2018 - toukokuu 2019 Tampere
Korpi Miikka  heinäkuu 2018 - toukokuu 2019 Helsinki
Nyström Tomi  marraskuu 2017 - toukokuu 2018 Tampere
Piirilä Helmer  joulukuu 2018 - heinäkuu 2019 Tampere
Veijonen Visa  lokakuu 2017 - elokuu 2018 Tampere
Viikeri Teemu  maaliskuu 2018 - joulukuu 2018 Tampere

Luottamusjohto
2018
Hallitus

Hoffström Peter, Turku
Kangasluoma Tuulikki, Seinäjoki
Kauppinen Risto, Helsinki, pj.
Kilpeläinen Arja, Espoo, varapj.
Kohonen Mikko, Jyväskylä
Laamanen Juuso, Jyväskylä
Lyytinen Timo, Kuopio
Mikkola Valtteri, Turku
Rantanen Jukka, Forssa

Valtuusto

Etelä-Suomi
Illén Esa, Rangers
Jukka Anssi, PSS
Knutsson Juha, USBEK
1. varaj. Roslund Rasmus, Indians
2. varaj. Hellgren Riitta, SB Vantaa
3. varaj. Väkiparta Kari, SC Hawks

Kaakkois-Suomi
Joutjärvi Petri, Sudet Salibandy
Koskinen Jari, PHSB
Talikka Marja, NST-Lappeenranta
1. varaj. Helvasto Markus, PoNoVo
2. varaj. Söderholm Jan, Top Team
3. varaj. Kotiranta Jesse, Voima

Länsirannikko
Kiviniemi Juha, TPS Salibandy
Launiainen Kati, HuKu
Rokosa Joni, SalBa
1. varaj. Aaltonen Timo, FBT Karhut
2. varaj. Ahonen Arto, SB Naantali
3. varaj. Lintunen Ville, FBC Turku

Pohjanmaa
Leino Jukka, SB Vaasa
Löija Marko, IBF Blue Fox 
Ristimäki Timo, Nurmon Jymy
1. varaj. Sarkkinen Mika, Nibacos Kokkola
2. varaj. Haapasaari Katariina, SPV
3. varaj. Isomaa Carolina, Jeppis FBC

Pohjois-Suomi
Mustonen Juha-Matti, OLS
Teerikangas Jukka, Limingan Niittomiehet 
Tervo Juha, Pallo-Karhut Kuusamo
1. varaj. Juntunen Katja, Limingan Niittomiehet
2. varaj. Kukkonen Timo, OLS
3. varaj. Kallankari Pasi, Kempeleen Kiri

Savo-Karjala
Holopainen Markus, FB Factor
Manninen Katriina, SB Welhot
Ronkainen Jarkko, Josba juniorit
1. varaj. Lappi Panu, SB Welhot
2. varaj. Näsänen Arto, Josba juniorit
3. varaj. Immonen Tuomo, Varkauden Tarmo

Sisä-Suomi
Ilmarinen Matti, SC Urbans
Lappi Markku, MultiAnts
Simonen Minna, Koovee
1. varaj. Kangasmäki Esa, Ilves
2. varaj. Laitila Juha, FoSu
3. varaj. Salminen Mika, Pirkat
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Naisten Salibandyliigan

kehitystyöryhmä

1.5.2018–30.4.2019
Haapala Joonas, NST-Lappeenranta
Hämäläinen Jouni, EräViikingit
Kangasluoma Tuulikki, pj., hallitus
Paajanen Jyrki, Salibandyliitto
Peltola Irina, Classic
Vidgren Sami, ÅIF
Virtanen Marko, Pelicans SB

Miesten Salibandyliigan

kehitystyöryhmä

Koponen Tommy, SPV
Kotilainen Pasi, Happee
Laamanen Juuso, pj., hallitus
Nikunen Toni, SSBL Salibandy Oy
Nurminen Kimmo, SSBL Salibandy Oy
Vehkaoja Jouni, Esport Oilers
Vehniäinen Ari, Salibandyliitto

Sarjatoiminnan kehitystyöryhmä

Ahonen Arto, valtuusto, SB Naantali
Hellgren Riitta, valtuusto, SB Vantaa
Junttila Olli, Salibandyliitto
Laaksonen Terho, Salibandyliitto
Leino Jukka, valtuusto, SB Vaasa
Rantanen Jukka, pj., FoSu
Ruotsalainen Jani, LeBa-96
Vehniäinen Ari, Salibandyliitto

Salibandyliiton nimeämät henkilöt 2018

Valiokunnat

1.1.–30.4.2018 1.5.–31.12.2018

Erotuomarivaliokunta  Erotuomarivaliokunta 
Ajalin Teemu Ajalin Teemu
Alanko Marjo Alanko Marjo
Heikkilä Mikko Heikkilä Mikko
Koskinen Janne Koskinen Janne
Kääriäinen Jouni, pj Partanen Antti, pj.
Partanen Antti Pitkänen Petri
Saastamoinen Mika, siht.  Saastamoinen Mika, siht. 

Kilpailuvaliokunta Kilpailuvaliokunta
Kamaja-Miskala Tanja  Hirvonen Juha
Kulmala Jouni Kulmala Jouni, varapj.
Lappi Markku Lappi Markku
Leino Jukka Leino Jukka
Ojanen Marko, pj.  Rantala Markku
Rantala Markku Rusanen Leena
Salomaa Kaarina, varapj. Salomaa Kaarina, pj.
Vehniäinen Ari, siht. Vehniäinen Ari, siht.

Kurinpitovaliokunta Kurinpitovaliokunta
Ehro Rainer Ehro Rainer
Hilska Mika, siht. Englund Olli
Leppäkangas Sirpa Hilska Mika, siht.
Mäkelä Jarkko Leppäkangas Sirpa
Rahikainen Sami, pj.  Mäkelä Jarkko
Wahlsten Sauli Rahikainen Sami, pj. 
 Wahlsten Sauli
 Winsten Joni

Sääntövaliokunta Sääntövaliokunta
Hedkrok Tom Hedkrok Tom
Kangasniemi Jyrki Kangasniemi Jyrki
Kyyhkynen Esko, siht. Kyyhkynen Esko, siht.
Mikkola Valtteri, pj. Mikkola Valtteri, pj.
Savola Sarianne Savola Sarianne

Valituslautakunta Valituslautakunta
Hellgren Riitta Hellgren Riitta
Kohtala Mikko, OTM Kohtala Mikko, OTM
Neimo Markus, OTK Neimo Markus, OTK
Oksanen Jari Oksanen Jari
Vuola Lasse, AA, KTM, pj. Vuola Lasse, AA, KTM, pj.

huippu-urheilusektori

Miesten maajoukkue
Haapalainen Ari ...................................hieroja-huoltaja
Jäntti Juha......................................................valmentaja
Jäntti Juha......................................................joukkueenjohtaja 30.7.2018 saakka
Kuitunen Samu ......................................valmentaja
Nykky Petteri.............................................päävalmentaja
Oksanen Jari .............................................joukkueenjohtaja
Toivoniemi Henri ................................mv-valmentaja
Öhman Aleksi ...........................................fysioterapeutti

Naisten maajoukkue
Huhtimo Markus .................................valmentaja 
Hämäläinen Jouni ............................hieroja-huoltaja 
Iivonen Niko ................................................fysioterapeutti 
Kurronen Heidi ......................................hieroja-huoltaja 1.9.2018 saakka
Kurronen Lasse ....................................päävalmentaja 
Meuronen Juho ....................................mv-valmentaja 
Salomaa Kaarina ...............................joukkueenjohtaja 31.5.2018 saakka
Ukkonen Tiia ..............................................joukkueenjohtaja 1.6.2018 alkaen
Vilander Aki..................................................valmentaja 1.4.2018 alkaen
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Miehet U23 maajoukkue
Eriksson Lars ............................................päävalmentaja
Lehto Mikko .................................................valmentaja
Oksanen Jari .............................................joukkueenjohtaja
Räisänen Tomi ........................................fysioterapeutti
Sihvonen Jussi .......................................valmentaja

Pojat U19 maajoukkue
Bäcksbacka Tony ..............................mv-valmentaja
Juuti Atte...........................................................päävalmentaja
Kinnunen Marko ..................................huoltaja-fysio
Korhonen Stefan ................................valmentaja
Krankka Janne ........................................valmentaja
Larinmaa Mikko ...................................huoltaja-fysio
Lindqvist Timo .......................................joukkueenjohtaja

Tytöt U19 maajoukkue
Holopainen Maarit ..........................fysioterapeutti 31.5.2018 saakka
Hukkanen Henna ...............................huoltaja 1.10.2018 alkaen
Hämeen-Anttila Tapio ...............joukkueenjohtaja 
Kettunen Aake .........................................mv-valmentaja 31.5.2018 saakka
Kokkonen Liisa .......................................mv-valmentaja 1.6.2018 alkaen
Lahti Niina ......................................................huoltaja 
Pienihäkkinen Matti ......................valmentaja 1.6.2018 alkaen
Röning Tiina ...............................................valmentaja 31.5.2018 saakka
Röning Tiina ...............................................päävalmentaja 1.4.–31.5.2018
Santanen Hannu .................................valmentaja 1.6.2018 alkaen
Saukkonen Kari ....................................valmentaja 31.5.2018 saakka
Taka-aho Renate ................................huoltaja 1.6.2018 alkaen
Tamminen Tapio .................................päävalmentaja 31.3.2018 saakka
Vilander Aki..................................................päävalmentaja 1.6.2018 alkaen

Pojat U16 maajoukkue
Huovinen Jussi ......................................päävalmentaja
Ihalainen Ilona .........................................fysioterapeutti
Jokinen Ville ...............................................mv-valmentaja
Nikulainen Jarno ................................valmentaja
Palonen Tommi .....................................joukkueenjohtaja
Pantzar Ilja ....................................................valmentaja

Tytöt U16 maajoukkue
Kokkonen Liisa .......................................valmentaja 
Pulkkinen Vesa ......................................valmentaja 15.11.2018 saakka
Santanen Hannu .................................päävalmentaja 
Silen-Toivonen Kirsi .......................huoltaja 
Taka-aho Renate ................................huoltaja 
Turunen Ville ..............................................valmentaja 
Varis Toni ..........................................................mv-valmentaja

Opiskelijoiden MM-kisat, miehet
Eriksson Lars ............................................päävalmentaja
Haapalainen Ari ...................................hieroja-huoltaja
Lehto Mikko .................................................valmentaja
Oksanen Jari .............................................joukkueenjohtaja
Räisänen Tomi ........................................fysioterapeutti
Sihvonen Jussi .......................................valmentaja

Opiskelijoiden MM-kisat, naiset
Huhtimo Markus .................................valmentaja
Iivonen Niko ................................................fysioterapeutti
Kurronen Heidi ......................................hieroja-huoltaja
Kurronen Lasse ....................................päävalmentaja
Oksanen Jari .............................................joukkueenjohtaja

Urheiluakatemiavalmentajat
Eriksson Lars ............................................Urhea/Märsky
Haapalainen Ari ...................................Urhea/Märsky
Helanen Mikko .......................................Seinäjoki
Hernetkoski Mikko ...........................Tampere
Hirvonen Petteri ..................................Lahti
Hynynen Sauli .........................................Porvoo
Härkönen Antti-Jussi ..................Pori
Ihme Jarno ....................................................Seinäjoki
Juurela Jouni.............................................Joensuu
Juuti Atte...........................................................Turku
Kallio Jarkko ...............................................Kokkola
Kapanen Lauri ........................................Urhea/PHYK
Karjalainen Kim ....................................Urhea/Märsky
Karkamo Arno .........................................Urhea/Sotunki
Kotilainen Tero .......................................Jyväskylä
Kukkola Jani ................................................Urhea/Märsky
Kuussaari Karo ......................................Oulu
Laine Olli ..........................................................Turku
Lammi Aleksi.............................................Urhea/Espoo
Lamu Miikka ...............................................Tampere
Lax Mikael ......................................................Urhea/Märsky
Lehto Jukka .................................................Urhea/PHYK
Leino Jukka ..................................................Vaasa
Naava Joonas ..........................................Urhea/PHYK
Oinonen Ville ............................................Lappeenranta
Pantzar Iivo ..................................................Tampere
Ruotsalainen Jukka .......................Turku
Salin Eemeli ................................................Tampere
Salomaa Samuli ..................................Tampere
Seppä Juha ..................................................Urhea/Espoo
Suomela Kati .............................................Urhea/Märsky
Tiihonen Mikko ......................................Kuopio
Toriseva Seppo .....................................Tampere
Torni Petri .......................................................Hämeenlinna

MAAJOUKKUETIE FBA -valmentajat 
Tytöt
Hiukka Piritta ............................................DT
Hämeen-Anttila Tapio ...............BT/DT
Ihalainen Ilona .........................................fysio
Kettunen Aake .........................................BT mv
Kilpijärvi Inka .............................................CT
Kivinen Jouni .............................................DT
Kokkonen Liisa .......................................BT mv
Korhonen Lasse...................................CT
Kärkkäinen Antti ..................................DT
Kääriäinen Marika ............................BT
Melava Tia .....................................................DT
Morottaja Jenni.....................................CT
Nummelin Mikko ................................CT
Pienihäkkinen Matti ......................BT
Pulkkinen Vesa ......................................CT
Tillander Tessy .......................................CT
Turpeinen Johanna ........................DT
Turunen Ville ..............................................CT
Vaittinen Marko .....................................BT
Varis Toni ..........................................................CT/DT mv
Vesa Riikka ....................................................DT
Vilander Aki..................................................BT
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Pojat
Bäcksbacka Tony ..............................BP mv
Hakala Harri................................................CP -04
Huovinen Jussi ......................................CP -03
Ihalainen Ilona .........................................CP -03
Ihalainen Ilona .........................................CP -04
Jokinen Ville ...............................................CP -03 mv
Juuti Atte...........................................................BP
Keinänen Paolo ....................................CP -04 mv
Korhonen Stefan ................................BP
Krankka Janne ........................................BP
Manner Ville ...............................................DP -05-06
Myyryläinen Henry .........................DP -05-06
Nieminen Pekka ..................................DP -05-06 mv
Niskala Henri ............................................DP -05-06
Nikulainen Jarno ................................CP -03
Nykänen Sami ........................................DP -05-06
Nyström Jari ..............................................CP -04
Pantzar Ilja ....................................................CP -03
Seppä Juha ..................................................DP -05-06
Toivoniemi Henri ................................DP -05-06 mv
Tukiainen Timo ......................................CP -04
Tuominen Johan..................................DP -05-06

Kouluttajat
Bäcksbacka Tony
Eriksson Lars
Forsman Hannele
Haapalainen Ari
Hakala Olli-Pekka
Haverinen Marko
Huovinen Jussi
Härmä Jarmo
Juuti Atte
Jäntti Juha
Kokkonen Liisa
Korhonen Stefan
Koskela Juha
Koskinen Saku
Krankka Janne
Kuitunen Samu
Kurronen Lasse
Lampinen Kyösti
Lamu Miikka
Malinen Jari-Pekka
Manner Ville
Meuronen Juho
Myyryläinen Henry
Nikulainen Jarno
Niskanen Henri
Nissinen Jari
Nykky Petteri
Oksanen Jari
Pantzar Ilja
Pasanen Kati
Piispa Erik
Rantala Jarkko
Räisänen Anu
Röning Tiina

Tilastoijat

Paganus Simo.................................................Savo-Karjala
Vehniäinen Ville ............................................Länsirannikko/Kaakkois-Suomi

Erotuomariasettelijat 2018

Airaksinen Gabriel...................................naisten Salibandyliiga + TASM
Kajava Jarmo ....................................................Pohjois-Suomi
Kankkunen Timo .........................................Savo-Karjala + miesten pääsarjat/koko Suomi
Kilpikoski Marko ..........................................Etelä-Suomi/alueen yksittäiset
Kirsilä Pertti ........................................................Pohjanmaa
Laakso Jussi .......................................................S-S, Pirkanmaa/alueen yksittäiset
Laitinen Jarkko ..............................................Länsirannikko/alueen yksittäiset
Lampinen Reijo ............................................S-S/K-S/alueen turnausottelut
Merenheimo Tero .....................................Etelä-Suomi/alueen turnausottelut
Mäkelä Tapio .....................................................Länsirannikko/alueen turnausottelut
Pitkänen Petri ..................................................S-S/K-Häme/alueen yksittäiset
Sikiö Mikko ...........................................................S-S/K-Häme/alueen turnausottelut
Suhonen Petri .................................................S-S/Pirkanmaa/alueen turnausottelut
Virtanen Kimmo ...........................................S-S/K-S/alueen yksittäiset 
Virtanen Marko..............................................Kaakkois-Suomi + naisten pääsarjat/koko Suomi (kevät 2018)

Alueiden erotuomaritoiminnan

johtoryhmien toiminnassa mukana

olleita 2018

Airaksinen Gabriel...........................Etelä-Suomi
Fränti Marko ...............................................Pohjanmaa
Hakala Henri ..............................................Sisä-Suomi
Heikkinen Markku .............................Kaakkois-Suomi
Holopainen Jani ...................................Savo-Karjala
Hämäläinen Jari ..................................Savo-Karjala
Hämäläinen Olli-Pekka ...........Savo-Karjala
Jokioja Esa ....................................................Länsirannikko
Järvi Timo .......................................................Pohjanmaa
Kajava Jarmo ............................................Pohjois-Suomi
Kallio Heikki.................................................Pohjois-Suomi
Keisu Jenni....................................................Etelä-Suomi
Keskitalo Kari............................................Savo-Karjala
Kirsilä Pertti ................................................Pohjanmaa
Kirves Juhani.............................................Savo-Karjala
Kontunen Jouni .....................................Sisä-Suomi
Kyllönen Ari ..................................................Pohjois-Suomi
Kylmämaa Pasi .....................................Kaakkois-Suomi
Laitinen Jarkko ......................................Länsirannikko
Leppäkangas Jari .............................Pohjanmaa
Markkanen Mikko .............................Etelä-Suomi
Myllykangas Miikka .......................Sisä-Suomi
Mäcklin Jani ................................................Sisä-Suomi
Niskala Sami .............................................Pohjois-Suomi
Nurmi Pasi ....................................................Sisä-Suomi
Partio Marko ..............................................Kaakkois-Suomi
Pitkänen Rami ........................................Pohjanmaa
Sarvanko Carita ...................................Sisä-Suomi
Saukkonen Kari ....................................Kaakkois-Suomi
Sundvall Markku .................................Sisä-Suomi
Sällinen Toni ...............................................Kaakkois-Suomi
Tuoriniemi Jyrki ....................................Länsirannikko
Virtanen Kimmo ...................................Sisä-Suomi
Visuri Henri ..................................................Pohjois-Suomi
Vuorinen Vesa .........................................Länsirannikko

Alueiden et-kouluttajat 2018

Ahonen Janne..................................................Etelä-Suomi
Airaksinen Gabriel...................................Etelä-Suomi
Autio Kari-Pekka .........................................Savo-Karjala
Brännbacka Ronny ................................Pohjanmaa
Ehro Rainer ..........................................................Etelä-Suomi
Flinkman Mervi .............................................Etelä-Suomi
Fränti Marko .......................................................Pohjanmaa
Haapasaari Katariina ..........................Pohjanmaa
Hakala Heikki ....................................................Länsirannikko
Hannula Joni ......................................................Pohjanmaa
Heikkilä Mikko .................................................Länsirannikko
Heikkinen Markku .....................................Kaakkois-Suomi
Helanen Mikko ...............................................Pohjanmaa
Hämäläinen Jari ..........................................Savo-Karjala
Hämäläinen Olli-Pekka ...................Savo-Karjala
Häyrinen Janne.............................................Savo-Karjala
Intala Kimmo .....................................................Sisä-Suomi
Järventausta Tommi ............................Sisä-Suomi
Järvi Timo ...............................................................Pohjanmaa
Kallio Heikki.........................................................Pohjois-Suomi
Kankkunen Timo .........................................Savo-Karjala
Kantola Juhani ................................................Pohjois-Suomi
Kapiainen Marko ........................................Etelä-Suomi
Keisu Jenni............................................................Etelä-Suomi
Keskitalo Kari....................................................Savo-Karjala
Kirsilä Pertti ........................................................Pohjanmaa
Kirves Juhani.....................................................Savo-Karjala
Kolkka Joonas .................................................Etelä-Suomi
Kontunen Jouni .............................................Sisä-Suomi
Korhonen Esko ..............................................Pohjois-Suomi
Kyllönen Ari ..........................................................Pohjois-Suomi
Kylmämaa Pasi .............................................Kaakkois-Suomi
Laitinen Jarkko ..............................................Länsirannikko
Lampinen Reijo ............................................Sisä-Suomi
Leppäkangas Jari .....................................Pohjanmaa
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Markkanen Mikko .....................................Etelä-Suomi
Marttinen Manu ...........................................Etelä-Suomi
Matinlauri Henri ...........................................Sisä-Suomi
Myllykangas Miikka ...............................Sisä-Suomi
Mäki Jarno .............................................................Savo-Karjala
Mäkisalo Janne .............................................Pohjanmaa
Niskala Sami .....................................................Pohjois-Suomi
Nurmi Pasi ............................................................Sisä-Suomi
Nyman Tomi .......................................................Etelä-Suomi
Paasi Mika .............................................................Länsirannikko
Partio Marko ......................................................Kaakkois-Suomi
Pitkänen Joni ....................................................Pohjanmaa
Pitkänen Petri ..................................................Sisä-Suomi
Pitkänen Rami ................................................Pohjanmaa
Rannikko Teemu..........................................Sisä-Suomi
Rautakivi Ilkka ..................................................Etelä-Suomi
Sarvanko Carita ...........................................Sisä-Suomi
Sivenius Mikael .............................................Kaakkois-Suomi
Sundvall Markku .........................................Sisä-Suomi
Sällinen Toni .......................................................Kaakkois-Suomi
Virtanen Marko..............................................Kaakkois-Suomi
Vuorinen Vesa .................................................Länsirannikko
Weurlander Minna ..................................Etelä-Suomi
Weurlander Toni .........................................Etelä-Suomi

Erotuomarivaliokunnan työryhmissä

toimineet henkilöt 2018

Autio Kari-Pekka .........................................Pieksämäki
Ehro Rainer ..........................................................Vantaa
Flinkman Mervi .............................................Helsinki
Häikiö Janne ......................................................Helsinki
Kilpikoski Marko ..........................................Kerava
Kylmämaa Pasi ............................................. Imatra
Laitinen Jarkko ..............................................Turku
Myllykangas Miikka ...............................Kangasala
Parviainen Iiro .................................................Helsinki
Rahikainen Sami ........................................Vantaa
Rannikko Teemu..........................................Nokia
Saastamoinen Mika ..............................Helsinki
Saukkonen Kari ............................................Jyväskylä
Timonen Tuomo ..........................................Tampere

IFF edustus
Alanko Eliisa .......................................................Athletes’ Commission
Haaponiemi Ismo ......................................Disciplinary Committee, puheenjohtaja
Hedkrok Tom .....................................................Appeal Committee
Liljelund John...................................................Executive Committee
Nikunen Toni ......................................................Core Country Marketing Network Group
Nurminen Kimmo ..................................... IFF Central Board
Nurminen Kimmo .....................................Champions Cup Steering Group, puheenjohtaja
Nylander Tiina ................................................Medical Committee, varapuheenjohtaja
Saastamoinen Mika ..............................Referee Committee
Tiitu Tero ...................................................................Athletes’ Commission
Vehniäinen Ari .................................................Rules and Competition Committee, varapuheenjohtaja

Salibandyliiton edustukset muissa järjestöissä
Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia, johtoryhmä
Oksanen Jari

Suomen Olympiakomitean Liikkujan polku -vaikuttajaverkosto
Kinnunen Jari

Palloilu Säätiö
Kauppinen Risto (hallituksen jäsen)

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia, URHEA-säätiön hallintoneuvosto
Oksanen Jari

Salibandyn Tuki -säätiö
Ahde Matti, pj.
Haaponiemi Ismo
Kauppinen Risto
Kinnunen Jari, asiamies
Kuitunen Henri
Liljelund Marjo, varapj.

SSBL Salibandy Oy:n hallitus
Auremaa Tomi
Enlund Roger
Kohonen Mikko
Lampinen Kari
Vesterbacka Peter
Vienola Heikki, pj.

Urheilun oikeusturvalautakunta
Hedkrok Tom (jäsen)



Suomen Salibandyliitto ry

Finnish Floorball Federation

Alakiventie 2, FI-00920 Helsinki

tel +358 (0)400 529 017

www.salibandy.fi

Salibandy on Suomen nopeimmin kasvava ja

kehittyvä joukkueurheilulaji. Haluamme luoda liikettä,

joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä.

 

Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä

noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia

ja harrastajia on jo yli 69 000. 


