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MIKÄ ON TOIMINTAOPAS
Toimintaoppaaseen on pyritty kokoamaan seuran strategiat, linjaukset, toimintatavat, eri
seuratoimijoiden tehtävät ja vastuut sekä eri toimintojen ohjeistukset. Toimintaoppaasta löytyvät
myös tärkeimmät yhteystiedot. Toimintaoppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana, jonne on
koottuna yhteen paikkaan kaikki oleellinen tieto seuran toiminnasta.
Toimintaopas jaetaan uuteen kauteen valmistautuessa sähköisesti kaikille seuran toimihenkilöille
(joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, valmentajat, työntekijät ja muut seuran toimihenkilöt).

OULUN LUISTINSEURA – YLEISKUVAUS
Oulun Luistinseura (OLS) on perustettu vuonna 1880. Toiminnassa olevista palloiluseuroista OLS
on Suomen vanhin seura. OLS:n johtokunnan alaisuudessa toimii neljä erillistä lajijaostoa. OLS:n
lajeissa (salibandy, jalkapallo, jääpallo, keilailu) on mukana n. 2 000 lisenssipelaajaa.

OLS-S AL I B AN D Y

OLS-Salibandyn toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus laadukkaaseen harrastus- ja
kilpatoimintaan perinteikkäässä urheiluseurassa. Kaudella 2017-2018 mukana on lähes 50
joukkuetta ja kaikkiaan vajaat 1 000 lisenssipelaajaa.
OLS:n ry:n johtokunta sekä salibandyjaosto ovat seuran ylimpiä päättäviä elimiä ja vastaavat
seuran ja jaoston kokonaisvaltaisesta toiminnasta koskien mm. taloudenhoitoa ja työntekijöiden
palkkauksia. OLS-Salibandyn käytännön toiminnasta vastaavat seuran salibandyn työntekijät, jotka
valitsee OLS ry:n johtokunta.
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1. TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA
T O I M I N T A - AJ A T US

OLS Salibandy tarjoaa:


Kilpatoimintaa sekä korkealaatuista valmennusta lapsille, nuorille sekä aikuisille



Edullista ja lähellä kotia tapahtuvaa harrastetoimintaa lapsille ja nuorille (OLS Leijonaliiga)



Hyvän kasvuympäristön, joka omalta osaltaan tukee lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua
sekä kehitystä



Mahdollisuuden kehittyä salibandypelaajana kohti kotimaista ja kansainvälistä huippua omien
edellytysten ja tavoitteiden puitteissa

A R VO T

OLS Salibandyn toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:


Valmennuksessa keskeisintä on yksittäisen pelaajan kokonaisvaltainen(tekninen,
taktinen,fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen) kehittäminen toimivaksi osaksi joukkuetta.



Kaikkien pelaajien huomioiminen, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohteleminen



Pelaajan omien lähtökohtien ja tavoitteiden hyväksyminen toiminnan lähtökohtana



Tiedottaminen ja avoimuus toiminnassa

S TR A TE GI S E T T AV O I T T E E T



Miesten edustusjoukkue Salibandyliigassa



Kilpajuniorijoukkueet A – E1 -junioreissa



Kaupunginosajoukkueet C – G -junioreissa



Salibandykerhot lajikipinän herättäjänä
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Jokaisella harrasteryhmällä on vähintään kaksi ohjaajaa



Valmentajat ja ohjaajat ovat motivoituneita ja koulutettuja



Valmentajilla ja ohjaajilla on käytettävissään paras mahdollinen koulutusmateriaali



B-D2 -junioreiden edustusjoukkueet mukana FBA-MAAJOUKKUETIE -toiminnassa
valmennuspäällikön koordinoimana



A-junioreiden joukkue SM-sarjassa. B-C -junioreiden edustusjoukkueiden ensisijainen tavoite on
pelata SM-sarjaa.



Jäsenhankinta on organisoitua ja perustuu kouluyhteistyöhön ja lajiesittelyihin



Jokainen kilpajoukkue on taloudellinen yksikkönsä, joka vastaa kausimaksujen perinnästä



Seura huolehtii valmentaja-, joukkueenjohtaja-, erotuomari- ja toimitsijakoulutusten
järjestämisestä



Seuran ja joukkueiden tiedottaminen on avointa ja aktiivista



Seuran juniorijoukkueilla on tunnistettava ja yhteinen pelitapa (Missio 2019)



Seuralla on pelaajapolku kerhoista Salibandyliigaan asti



Seuran pelaajapolku tuottaa pelaajia kansainvälisiin peleihin (U16, U19, U21, opiskelijoiden
maajoukkue, A-maajoukkue)
T O I M E N PI TE E T

S TR A T E G I S I I N T A VO I T TE I S I I N P Ä Ä S E M I S E K S I



Seura takaa kaikille tunnollisesti harjoitteleville ja joukkueen sääntöjä noudattaville
junioripelaajille peliaikaa omantasoisessa ryhmässä



Jokaisessa harjoitusryhmässä on pelaajien ja vanhempien kesken sovittu pelisäännöt



On määritelty toimintaa ohjaavat arvot, tavoitteet ja keinot ja niitä myös seurataan käytännön
työssä kauden aikana



Vanhemmilta kerätään palaute joukkueen ja seuran toiminnasta kaksi kertaa vuodessa



Joukkueiden harjoittelu on monipuolista ja sillä pyritään kehittämään pelaajien lajitaidollisia,
fyysisiä, motorisia, psyykkisiä, sekä sosiaalisia ominaisuuksia



Jokaiselle ikäluokalle on tarjolla tukea harjoittelun organisoimiseksi



Kaikessa toiminnassa pyritään ylläpitämään korkeaa moraalia ja ottamaan huomioon lapsen
kokonaisvaltainen kasvu
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Seuran joukkueet pyrkivät laadukkaalla toiminnalla hyvään pelilliseen menestykseen, mutta
menestys ei ole itseisarvo, eikä sen takia uhrata joukkueen pitkän aikavälin kehitystä.



Seurassa edellytetään pelaajien, valmentajien sekä vanhempien noudattavan yhteisesti sovittuja
pelisääntöjä ja toimintaperiaatteita kentällä ja sen ulkopuolella



Valmentajilta edellytetään tehtävään sitoutumista ja halua itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Seura
tukee omalta osaltaan valmentajien kehitystä mm. valmentajien jaksopalavereissa ja keskinäisissä
keskusteluissa.



Seura tarjoaa tukea joukkueenjohtajille ja rahastonhoitajille antamalla heille tarvittavat ohjeet
tehtävien suorittamiseen



Seura kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ja pyrkii omalta osaltaan nostamaan suomalaisen
salibandyn tasoa, tunnettavuutta ja arvostusta



Seura pyrkii kasvattamaan toimintaansa ja saamaan lajin pariin yhä useampia nuoria
salibandypelaajan alkuja



Seura pyrkii olemaan aktiivisesti kehittämässä ja lisäämässä salibandyn harrastusmahdollisuuksia
sekä olosuhteita



Seurassa luodaan pelaajapolkua, jonka tavoitteena on kehittää pelaajia edustusjoukkueisiin, sekä
ohjata pelaajia valmennus ja erotuomaritoimintaan



Joukkueiden harjoitus- ja ottelumäärät kasvavat ikäkausittain aina B-junioreihin saakka, jolla
takaamme portaikkomaisen kehityskäyrän
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2. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
T O I M I N N AN J O H T A J A
Ville Oksa

ville.oksa@ols.fi
050 – 5337 376
Toiminnanjohtaja vastaa salibandytoiminnan kokonaisuudesta. Toiminnanjohtajan työaika on
37,5h viikossa. Toiminnanjohtajan esimiehenä toimii seurajohtaja ja seuran johtokunta. Toimii
harraste- ja tyttösalibandyvastaavan esimiehenä.

Vastuualueet:


Seuran salibandytoiminnan johtaminen



Junioreiden edustus- ja kilpajoukkueet (A-E -juniorit)



Miesten edustusjoukkue

Työtehtävät:


Seuran puhelimen, sähköpostin ja toimiston päivystys



Junioreiden kilpajoukkueiden (A-E -junioreiden) koordinointi: pelaajasiirrot &
sarjailmoittautumiset



Jäsentiedotus seuratapahtumista



Kotisivujen ja sosiaalisen median päivittäminen



Seuramaksujen laskutus



Vuorojako



Juniorivalmentajien rekrytointi yhdessä valmennuspäällikön kanssa



Turnausten ja leirien järjestäminen  yhteistyö valmennuspäällikkö/harraste- ja
tyttösalibandyvastaava



Miesten edustusjoukkueen yhteyshenkilö
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H A R R AS TE -

J A TY T TÖ S AL I B AN D Y V AS T AA V A

Juice Mustonen
juice.mustonen@ols.fi
044 – 7518 774

Vastuualueet:


Harrastetoiminta



Tyttösalibandy



Kerhotoiminta

Työtehtävät:


OLS:n Leijonaliigan koordinointi ja kehittäminen



Tyttösalibandyn koordinointi ja kehittäminen



Vuorojako yhdessä toiminnanjohtajan ja valmennuspäällikön kanssa



Ohjaajien rekrytointi harraste- ja kerhotoimintaan

V AL M E N N US P Ä ÄL L I K K Ö
Eetu Vehanen
eetu.vehanen@ols.fi
044-9710056

Vastuualueet:


Valmennuslinjaus ja sen kehittäminen



Valmennuskoulutukset ja jaksopalaverit valmentajille



Tehoryhmäharjoittelun suunnittelu ja toteutus E2 -ikäluokalle (2007-syntyneet)



OSUA -yhteistyö



Urheilupuolen kehittäminen
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Työtehtävät:


FBA Maajoukkuetie -toiminnan koordinointi



Kilpajoukkueiden harjoittelun ja pelaamisen koordinointi



Harrastevastaavan sparraus



Maalivahtivalmennuksen yhteistyö ja sparraus



Valmentajarekrytointi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa

M A AL I V A H TI V AL M E N T AJ A
Hannu Koivisto
hannuhkoivisto@hotmail.com
050 - 4334686

Vastuualueet:


Maalivahtivalmennus



Maalivahtivalmennuskoulutus

M U U OLS- T O I M I S TO N

HENKILÖSTÖ

Salibandyn kolmen työntekijän lisäksi seuran toimistolla (Rommakkokatu 30, Heinäpää)
työskentelee muiden lajien työntekijöitä sekä henkilöitä, joilla on vastuualueenaan mm. lajien ja
seuran henkilöstö- ja taloushallinto sekä myynti ja markkinointi.
Näissä asioista yhteyshenkilönä toimii:

SEURAJOHTAJA
Samuli Niskanen
samuli.niskanen@ols.fi
0400 - 680 555
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3. TALOUS
Seuran juniorijoukkueet, aikuisten edustusjoukkueet, jaostot sekä seuran hallinto ja liiketoimi
muodostavat taloudellisesti omat, erilliset yksikkönsä. Nämä kaikki ovat yhdistettynä OLS ry:n
yhteiseen kirjanpitoon. OLS-Salibandyn seuramaksuilla tehdään mahdolliseksi junioreiden
salibandytoiminta. OLS:n miesten ja naisten edustusjoukkueet ovat taloudellisesti erillisiä
yksiköitä.

S E UR A M AK S U T

OLS-Salibandyn seuramaksuilla tehdään mahdolliseksi junioreiden salibandytoiminta. OLS:n
miesten ja naisten edustusjoukkueet ovat taloudellisesti erillisiä yksiköitä. Salibandyn seuramaksu
kattaa valmentajakorvaukset, sarjamaksut, yksityisten toimijoiden vuoromaksut, seuran
jäsenmaksut, pelaajasiirtojen kirjaamismaksut sekä koulutukset (mm. valmentaja, maalivahti,
fysiikka, ravinto). Lisäksi maksulla katetaan mm. puhelin- ja pankkikulut sekä liiton ja seuran
kokoustapahtumat ja muut jaoston toimintaan liittyvät kulut. Seuramaksu kattaa osittain myös
salibandyn seuratyöntekijöiden palkkakuluja.
Salibandyjaosto on sitoutunut kattamaan osan Maajoukkuetie -toiminnan kuluista. Tämä on
huomioitu osaltaan Maajoukkuetie -joukkueiden suuremmissa seuramaksuissa.
E D US T US -

J A K I L P AJ O UK K UE E T

(B-E1 - J UN I O RI T )



B -edustus (Maajoukkuetie) – 415e



B -kilpajoukkue – 340e



C1 -edustusjoukkue (Maajoukkuetie) – 400e



C1 -kilpajoukkue – 340e



C2 -edustusjoukkue (Maajoukkuetie) – 385e



D1 -edustusjoukkue (Maajoukkuetie) – 370e



D1 -kilpajoukkue – 330e



D2 -edustusjoukkue (Maajoukkuetie) – 370e



E1 -edustusjoukkue – 330e



E1 -kilpajoukkue – 330e
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B-tytöt – 340e



C-tytöt – 330e



D-tytöt – 320e
Laskutus kahdessa erässä – 1.erä 15.10.2017 ja 2.erä 15.1.2018.

H A R R AS TE -

J A K E RH O TO I M I N T A

(L E I J O N AL I I GA J O UK K UE E T )



C-F -juniorit – 280e



G-juniorit – 220e



E-tytöt – 280e



F/G-tytöt – 220e



Kerhot 4-5 -vuotiaat – 80e/syyskausi & 80e/kevätkausi

Seuramaksu sisältää:


pelipaidan painatuksineen



SSBL:n lisenssin



vakuutuksen



osallistumisen OLS Leijonaliigan pelitapahtumiin



joukkueen harjoitusvarustepaketin



ohjatut harjoitukset



valmentajien/ohjaajien koulutus



valmentajan/ohjaajan korvaus



seuran jäsenmaksun
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4. VIESTINTÄ
Viestintä ulkoisesti medialle ja seuran sisällä on tärkeää. Seuran viestinnästä vastaavat
seurajohtaja, toiminnanjohtaja, harraste- ja tyttösalibandyvastaava ja valmennuspäällikkö.
Joukkueiden viestinnästä vastaavat joukkueenjohtaja, valmentajat tai muu joukkueen
vastuuhenkilö. Seura käyttää viestinnässään pääasiassa sähköpostiviestintää, kotisivuja sekä
sosiaalisen median kanavia.

P AI K AL L I S M E D I A

Seura pyrkii olemaan aktiivisesti esillä paikallismediassa. Etenkin näkyvyys sanomalehti Kalevassa
on tärkeää. Seura pyrkii saamaan kuvallisia tekstejä seuran ja joukkueiden kiinnostavista
tapahtumista. Kuvallisissa jutuissa tulee seuran henkilöillä olla aina seuran oma varustus esillä.
Lehteen annetuissa lausunnoissa on syytä keskittyä vain valmennettavan joukkueen toimintaan.

K O TI S I V U T ( S AL I B AN D Y . O L S . F I )

Kotisivut ovat yksi tärkeimmistä viestintävälineistä. Jokainen kilpajoukkue vastaa oman joukkueen
viestinnästä ja uutisoinnista. Tavoitteena on että jokaisella joukkueella on aina omilla sivuilla
päivitetty tieto pelaajista, toimihenkilöistä, otteluista ja harjoituksista. Lisäksi positiivista
näkyvyyttä tuovat lyhyet otteluraportit, sekä kuvat joukkueen otteluista. Miesten
edustusjoukkueen otteluista sivuille tehdään erikseen ottelumainos sekä otteluennakot ja
otteluraportit.

S O S I A AL I N E N

MEDIA

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin palveluita ja sovelluksia (mm. Facebook, Instagram,
Twitter, Snapchat), joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto.
Sosiaalinen media ja omat kotisivumme eloon herättämällä saamme tuotua seuramme ja
joukkueidemme toimintaa esiin, sekä herätettyä kiinnostusta lajiamme kohtaan suhteellisen
pienellä, mutta tärkeällä panostuksella. Tällä hetkellä seurallamme on käytössä Facebook-sivut
(2331 seuraajaa), Twitterissä kaksi eri tiliä junioreille ja edustustusjoukkueelle (@olssalibandy ja
@olssalibandyedustus) sekä Instagram (1739 seuraajaa). Lisäksi Leijonaliigalla ja OLS-tytöillä on
omat Facebook-sivunsa.
14

Seuralla on paljon joukkueita ja työntekijöiden on mahdotonta tiedottaa ja päivittää kaikkien
joukkueiden puolesta. Tähän kaivataan kaikkien juniorijoukkueidemme panosta.
On suotavaa, että jokainen joukkue löytää joukostaan tiedotusvastaavan (aikuisen), joka raportoi
säännöllisesti oman joukkueensa toiminnasta. Raportointi voi olla kuvia, videoita, otteluraportteja
ja haastatteluja. Käytännössä mitä tahansa! Joukkueelle voi perustaa mm. omat Facebook-sivut tai
luoda Instagram tilin. Tätä kautta työntekijät voivat jakaa päivityksiä, kuvia ja videoita helpoiten
eteenpäin seuran sosiaalisen median kanavilla. Materiaalia voi laittaa myös esim. OLS-Salibandyn
Facebook-sivuille lähettämällä yksityisviestin. Tapoja on monia ja tiedottamisen ei tarvitse olla
tunteja aikaa vievää puuhaa. Riittää kun se on säännöllistä.
HUOM! Aina kun laitetaan materiaalia lapsista ja nuorista sosiaaliseen mediaan, pitää kysyä
aina lupa kuvattavan vanhemmilta.
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5. KILPA- JA URHEILUTOIMINTA
P E L A AJ A PO L K U

OLS tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa salibandya kilpa- ja harrastajatasolla
omien lähtökohtien, tavoitteiden ja motivaation mukaisesti. Pelaajapolun päätepiste on miesten
edustusjoukkue. Pelaajapolulla huomioidaan pelaajan yksilöllinen motivaatio harjoittelua kohtaan,
jolloin hänelle on tarjolla enemmän harjoitteleva kilparyhmä (junioreiden edustus- ja
kilpajoukkueet) ja vähemmän tavoitteellinen harrasteryhmä (OLS Leijonaliigajoukkue).
Tyttösalibandypuolella seura pyrkii tekemään määrätietoista työtä alueen ja valtakunnan
tyttösalibandyn vahvistamiseksi. OLS tarjoaa joukkueita 4-vuotiaiden kerhotoiminnasta naisten
edustusjoukkueeseen (3. div.) asti. Tällä hetkellä alueen tyttösalibandyn lippulaiva on SSRA:n
naisten liigajoukkue, johon OLS pyrkii omalla toiminnallaan kehittämään pelaajia.

M I E S TE N

E D US T US J O U K K U E

Edustusjoukkue on seuran salibandyn lippulaiva, joka toimii junioritoiminnan ulkopuolisena
yksikkö sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Edustusjoukkue pelaa maan korkeimmalla
sarjatasolla miesten Salibandyliigassa. Edustusjoukkueessa pyritään mahdollisimman
laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen harjoitteluun, jossa urheilijan olosuhteet ja
toimintaympäristö antavat mahdollisuuden kehittyä urheilijana. Edustusjoukkueen rungon
muodostavat OLS:n pelaajapolun läpikäyneet pelaajat

A- N UO RE T

A-nuorten joukkue toimii junioritoiminnan ulkopuolisena yksikkönä sekä taloudellisesti että
toiminnallisesti. Joukkueen tavoitteena on kehittää pelaajia pääsarjatasolle asti sekä seuran
omaan liigajoukkueeseen että alueen Divarijoukkueeseen (LNM). Joukkueen tavoite on pelata SMsarjaa ja taistella vuosittain SM-sarjan voitosta.
J UN I O RE I D E N

E D US T US - J A K I L P AJ O UK K UE E T

(B-E1 - J UN I O RI T )

OLS:n junioreiden kilpatoiminta jakaantuu Edustus- ja Kilpajoukkueisiin.
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Edustus- ja kilpajoukkuetoiminnan alaisiin joukkueisiin hakeudutaan TRY-IN tapahtumien kautta.
Oulun Luistinseuran kilpatoiminta aloitetaan pelaajien siirtyessä E1-ikäluokkaan.
Kilpajoukkueiden harjoittelu on tavoitteellista ja lähes ympärivuotista toimintaa.
Kilpatoiminnan alaisissa joukkueissa pyritään laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen nuoren
urheilijan yksilölliseen kehitykseen ja toimintaan osana joukkuetta.
Joukkueet osallistuvat Suomen Salibandyliiton sarjoihin sekä alueen muihin sarjoihin. Pelaajien
harjoittelumäärät kasvavat vanhempiin ikäluokkiin mentäessä. Edustus- ja kilpajoukkueet toimivat
tiiviissä yhteistyössä keskenään. Toiminnan tavoitteena on tarjota pelaajalle hänen sen hetken
tasoa vastaavaa haastetta ja vastuuta.
E2-ikäluokassa(Kaudella 2017-2018 -07 syntyneet) jokainen motivoitunut pelaaja ja valmentaja
pääsevät mukaan Tehoryhmä-toimintaan, jossa kokoonnutaan 2x/kk valmennuspäällikön vetämiin
harjoituksiin. Harjoituksissa tarjotaan valmentajille valmennuskoulutusta ja pelaajille monipuolista
tasoryhmäharjoittelua. Tehoryhmätoiminnan tavoitteena on kehittää valmentajien osaamista
arjessa, tarjota pelaajille lisämotivaatiota lajin harjoittelua kohtaan, sekä kartoittaa ikäluokan
pelaajien ja valmentajien tasoa. Tehoryhmän kausi huipentuu keväisin pelattavaan turnaukseen,
jonne kootaan tehoryhmästä joukkue/joukkueet. Turnaus on samalla ensiaskel kilpatoiminnan
alaisuuteen.
OLS on FBA-MAAJOUKKUETIE -yhteistyöseura. Seuraa edustaa MAAJOUKKUETIE -tapahtumissa D2B -junioreiden edustusjoukkueet. MAAJOUKKUTETIE -tapahtumissa pelaajien kokonaisvaltaista
kehittymistä seurataan testien ja pelaamisen kautta. Kauden aikana on kaksi kehittymisen
seuranta-tapahtumaa (kevät ja syksy) ja yksi pelitapahtuma(tammikuu). Pelaajien kehittymisen
seurannan lisäksi joukkueiden valmentajat ovat mukana liiton valmennuskoulutuksessa(SBV2).
Tapahtumat järjestetään Salibandyliiton valmennuskeskuksessa Eerikkilän urheiluopistolla.
Valmennuskoulutuksen ja seurantapahtumien lisäksi salibandyliiton työntekijät tekevät kauden
aikana kaksi seuravierailua joukkueiden ja seuratoiminnan arkeen.

H A R R AS TE J O U K K UE E T (L E I J O N AL I I G AJ O UK K UE E T , 10-14 V .)

Harrastejoukkueisiin (Leijonaliigajoukkueisiin) voivat ilmoittautua kaikki, joilla on kiinnostus
aloittaa salibandyn harrastaminen. Aikaisempaa pelikokemusta ei tarvitse olla.
Harrastejoukkueet pelaavat OLS:n järjestämää alueellista harrastesarjaa, joka kantaa nimeä
Leijonaliiga. Leijonaliigajoukkueiden tarkoituksena on tarjota helppo ja mielekäs tapa aloittaa
salibandyn pelaaminen Oulun Luistinseurassa. Toiminta käynnistyy elokuussa ja loppuu toukokuun
loppupuolella (kausi määräytyy aina sen mukaan, miten koulujen ja liikuntalaitosten salit tulevat
käyttöön).
17

Leijonaliigajoukkueiden toiminta pyritään keskittämään mahdollisimman lähelle kotia. Eri
kaupunginosiin perustetaan joukkueita, jotka harjoittelevat yhdessä oman alueen koulujen
liikuntasaleissa tai Oulun kaupungin liikuntalaitoksissa. Joukkueet erotellaan eläintunnuksin.
Leijonaliigajoukkueisiin ilmoittautuminen uuden kauden osalta avataan aina toukokuun
loppupuolella.

K E R HO TO I M I N T A (4-5 V .)

OLS tarjoaa kerhotoimintaa 4-5 -vuotiaille lapsille. Kerhotoiminnan tarkoituksena on tutustuttaa
lapset leikkien ja pelien kautta mukaan lajiin ja herättää kipinä salibandyharrastukselle erilaisten
motorisia taitoja kehittävien pelien ja leikkien kautta unohtamatta itse salibandyn lajitaitojen
harjoittelua.

H A RJ O I T US M Ä Ä R ÄT

Alla olevassa taulukossa olevat määrät ovat laitettu ikäluokkakohtaisiksi suositusmääriksi.
Taulukossa on eroteltu kilpa- ja harrastepuoli. Harjoitusten määrä nousee sen myötä mitä
vanhempaan ikäluokkaan mennään. Harjoituskerta sisältää lajiharjoituksen lisäksi mahdollisen
oheisharjoittelun.

JOUKKUE

HARRASTEJOUKKUEET

KILPAJOUKKUEET

A-nuoret - 18-20 v.

-

4-6 krt / vko + OSUA

B-juniorit - 16-17 v.

2krt / vko

3-6 krt / vko + OSUA

C-juniorit - 14-15 v.

2 krt / vko

3-4 krt / vko + OSUA

D-juniorit - 12-13 v.

2 krt / vko

3-4 krt / vko + OSUA

E-juniorit - 10-11 v.

2 krt / vko

3-4 krt / vko

F-juniorit - 8-9 v.

2 krt / vko

-

G-juniorit - 6-7 v.

1 krt / vko

-

Kerhot - 4-5v.

1 krt / vko

-
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6. EDUSTUS- JA KILPAJOUKKUEIDEN TOIMIHENKILÖT JA
TEHTÄVÄT
J O UK K UE E N J O H TA J A

Joukkueenjohtaja on pelaajien vanhempien valitsema henkilö, joka yhteistyössä muiden
joukkueen toimihenkilöiden kanssa vastaa joukkueen toiminnasta kauden aikana.
Joukkueenjohtajan tulee tehtäviä hoitaessaan esiintyä ja käyttäytyä esimerkillisesti ja seuran
kasvatuksellisia linjauksia noudattaen, sekä noudattaa tehtävässään lakeja ja asetuksia, SSBL:n
sääntöjä sekä seuran periaatteita.

Joukkueenjohtajan tehtävät


Toimii tiedonvälittäjänä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien, vanhempien ja
valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa. Hoitaa tarvittaessa
tiedottamisen myös seuran työntekijöille.



Osallistuu tarvittaessa vastuuvalmentajan kanssa joukkueen kausisuunnitelman tekoon



Laatii yhdessä rahastonhoitajan kanssa joukkueelle talousarvion



Kutsuu joukkueen vanhemmat kokoukseen vähintään 2 – 3 kertaa kaudessa ja toimii kokouksen
puheenjohtajana



Vastaa joukkueen omatoimisen varainhankinnan suunnittelusta ja hankintatoimenpiteistä



Vastaa peliasujen ja muiden seura-asujen hankinnoista ja painatusten organisoinnista.
(Painatusohjeet löytyvät seuran kotisivuilta materiaalipankista).



Huolehtii ja vastaa siitä, että kaikki joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt ovat asianmukaisesti ja
ajoissa lisenssivakuutettu ja muuten edustuskelpoisia seurassa



Huolehtii joukkueen pelaajasiirtojen ilmoittamisen toiminnanjohtajalle, joka vastaa
pelaajasiirtojen toteutumisesta (vapaa pelaajasiirtoaika alkaa 1.6.2017)



Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla; varaa kuljetukset ja järjestää
ruokailut, sekä tarvittaessa yöpymiset. Toimittaa pelaajaluettelon ajallaan ja kuittaa
ottelupöytäkirjan. Sovittaessa nämä mainitut tehtävät voidaan antaa myös jonkun muun
tehtäväksi.



Toimii kotiotteluissa ns. turnausisäntänä; huolehtii riittävän määrän toimitsijoita otteluihin, sopii
pukuhuonejärjestelyt ottelupaikan vastaavan kanssa, lähettää mahdolliset turnauskutsut
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vierasjoukkueille, järjestää mahdolliset ruokailut, ilmoittaa otteluiden lopputulokset
tulospalveluun ja postittaa heti seuraavana arkipäivänä ottelupöytäkirjat liiton aluetoimistoon


Osallistuu joukkueen kurinpitotoimiin yhdessä joukkueen muun johdon kanssa

R A H AS TO N HO I T AJ A

Rahastonhoitaja on joukkueen pelaajien vanhempien valitsema henkilö, joka vastaa joukkueen
talouden hoidosta. Rahastonhoitajan tulee tehtävässään noudattaa lakeja ja asetuksia, sekä
seuran toimintaperiaatteita ja talousohjesääntöä. Rahastonhoitajalla on käyttöoikeus joukkueen
tiliin – rahastonhoitajan lisäksi myös jollakin muulla joukkueen erikseen nimeämällä henkilöllä voi
olla tilinkäyttöoikeus joukkueen tiliin. Myös seuran nimeämällä henkilöllä on aina tilille
tilinkäyttöoikeus seuran toimistolta käsin. Lisäksi tiliin on mahdollista liittää pankkikortti
helpottamaan käytännön toimia. Tilinkäyttäjistä päättää seuran johtokunta. Rahastonhoitaja saa
ohjeistuksen toimintaansa seuran työntekijöiltä.

Rahastonhoitajan tehtävät:


Laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen kausibudjetin ja seuraa sen toteutumista



Maksaa joukkueen laskut ajallaan



Valvoo säännöllisesti kausimaksujen kertymistä pelaajakohtaisesti ja tarvittaessa puuttuu asiaan,
mikäli maksut ovat myöhässä sovitusta aikataulusta 



Kirjoittaa ja toimittaa joukkueen laskut käyttäen seuran laskupohjaa



Laatii kuukausittain joukkueen tilitapahtumista selvityksen käyttäen seuran kirjanpitopohjaa ja
toimittaa kuukausittaisen aineiston seuran toimistolle rahastonhoitajalle annetun ohjeistuksen
mukaisesti 



Arkistoi joukkueen tositteet

H U O L T AJ A

Huoltaja on joukkueen pelaajien vanhempien valitsema henkilö joka vastaa pelaajien
huoltotoimenpiteistä ja huoltovarusteista.
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Huoltajan tehtävät


Huolehtii joukkueen yhteisistä tavaroista: pallokassi, ensiapulaukku, juomapullot ja arvoesineet
yms.



Toimii valvojana pelireissuilla yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa



Vastaa tarvittaessa pelaajien varustehuollosta sekä huoltotoimenpiteistä



Päivittää joukkueen huoltovarusteita ja täyttää vajaavaisuuksia (pallot, ensiapulaukku,
juomapullot)

T I E D O T US V AS T A AV A

Jokaisesta joukkueesta suositellaan löytyvän henkilö, joka vastaa kotisivujen päivittämisestä oman
joukkueen osalta. Seuran toimistolta saa tunnukset sekä ohjeistuksen kotisivujen päivittämiseen.

Päivitettäviä asioita nettisivuille ovat:


Pelaajalistat



Tulevien otteluiden lisäys



Otteluiden tulosten päivittäminen



Mahdolliset otteluraportit



Joukkueen toimihenkilöiden yhteystiedot



Harjoitusajat ja -paikat

V AL M E N T AJ A T

Valmentajat ja ohjaajat rekrytoidaan pääsääntöisesti 1–2 kaudeksi kerrallaan. Toiminnanjohtaja ja
valmennuspäällikkö pyrkivät rekrytoimaan jokaiseen joukkueeseen vastuuvalmentajan ja muut
valmentajat. Seura vastaa valmentajien palkkioista sekä heidän kouluttamisesta erikseen sovituin
periaattein.
Valmentajien tehtävä on auttaa, innostaa ja ohjata kaikkia joukkueen pelaajia kehittymään kauden
aikana. Valmentamisessa tulee pyrkiä ottamaan aina huomioon yksilöllisyys joukkueen sisällä.
Valmennustoiminta nojaa seuran perusarvoihin ja valmennuksessa korostetaan kasvatuksellisia ja
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opetuksellisia tavoitteita unohtamatta kuitenkaan kilpailullisuutta. Urheilun perusarvoihin kuuluu
voittaminen ja kilpailu. Lasten ja nuorten parissa kilpailu on pitkälti itsensä voittamista ja
ylittämistä. Vanhimmissa ikäluokissa (A- ja B-juniorit) edustusjoukkueiden toiminta on
kilpaurheilua, mutta niissäkin ikäluokissa voittaminen ei aja arvojen ja pitkän tähtäimen kehityksen
edelle.
Päävalmentaja on vastuussa joukkueen valmennukseen liittyvästä toiminnasta. Sarjatoiminnassa
mukana olevilla valmentajilla on oltava voimassa oleva valmentajalisenssi, jonka joukkue maksaa
valmentajalle.

Valmentajan tehtävät:


Kausisuunnitelman laatiminen yhdessä joukkueenjohdon ja valmennuspäällikön kanssa



Yksittäisten harjoitusten suunnittelu



Joukkueen nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin



Otteluiden ja harjoitusten johtaminen



Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muiden joukkueen toimihenkilöiden kanssa



Läsnäolovelvollisuus joukkueen tapahtumissa



Osallistuminen valmentajien tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan



Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana



Osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin sekä vanhempien informointi joukkueen
harjoittelusta ja toiminnasta



Seuran asettamien valmennuksellisten linjauksien noudattaminen



Joukkueen harjoituspäiväkirjan täyttö yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa
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7. VALMENTAJAKOULUTUKSET JA TAPAAMISET
Valmennuspäällikkö järjestää noin kuuden viikon välein jaksopalaverin seuran edustus- ja
kilpajoukkueiden valmentajille. Jaksopalaverit ovat valmennuskoulutuksia, joissa ideoidaan,
kehitetään ja raportoidaan valmennustoimintaa teemojen mukaisesti.
Seuran maalivahtivalmentajat pitävät kilpailukaudella kerran viikossa maalivahtiharjoitukset, jonne
voi osallistua kuka tahansa seuran juniorimaalivahti. Maalivahtivalmentaja järjestää kerran
kaudessa juniorivalmentajille tarkoitetun koulutuksen, jonka tavoitteena on kehittää valmentajien
osaamista maalivahtivalmennuksen parissa.
Jaksopalavereiden lisäksi valmennuspäällikkö kehittää valmennuskoulutuksia valmentajien
tarpeiden ja vaihtelevien teemojen mukaisesti. Aiempien koulutuksien teemoja ovat olleet mm.
Ravinto ja fyysinen harjoittelu.
MAAJOUKKUETIE -toiminnan kautta B-D2 -ikäluokkien päävalmentajat saavat salibandyliiton
2.tason koulutuksen. Tapahtumien aikana valmennuskoulutuksesta vastaa valmennuspäällikkö ja
salibandyliiton työntekijät.
Salibandyliiton 1.tason valmennuskoulutus järjestetään seuran juniorivalmentajille tarpeen
mukaan n. 2-vuoden välein.
Seuran huippuvalmentajille pyritään tarjoamaan mahdollisuus käydä Valmentajan
Ammattitutkinto(VAT) ja HVK(Huippuvalmentajakurssi).
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8. PELAAJAT JA VANHEMMAT
Valmentaja käy pelisäännöt läpi yhdessä pelaajien kanssa. Pelisäännöt ovat OLS-Salibandyn
suosituksia joukkueen säännöiksi. Joukkueet voivat lisätä näiden suositusten tueksi omia
sääntöjään yhteisessä pelisääntökeskustelussa.
P E L A AJ AN

PE L I S Ä ÄN N Ö T



Kuuntelen ja tottelen valmentajaa sekä muita aikuisia taustahenkilöitä



Käyttäydyn hyvin muita kohtaan harjoituksissa ja turnauksissa enkä hauku pelikavereitani, vaikka
heille sattuisi virheitä



Olen sovittuun aikaan paikalla ja oikeassa varustuksessa harjoituksissa ja turnauksissa



Arvostan myös vastustajia ja tuomareita, sekä heidän suorituksiaan



Osaan huolehtia omasta hygieniastani, ravinnostani ja hoidan myös koulutehtäväni tunnollisesti
harrastuksen ohella



Lupaan harjoitella myös omalla ajallani kehittääkseni liikunta- ja salibandytaitojani



Noudatan joukkueen yhteisesti sopimia sääntöjä

V AN HE M PI E N

R O O L I J A P E L I S Ä ÄN N Ö T

Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita. Heillä on päävastuu taloudesta ja he hyväksyvät
kokouksissaan joukkueen talous- ja toimintasuunnitelmat ja laativat itsellensä pelisäännöt seuran
antamien raamien pohjalta. Vanhemmat valitsevat keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt, jotka
työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Toimihenkilöt ja toivottavasti
mahdollisimman moni vanhemmista osallistuu seura- ja joukkuetasolla lasten harrastukseen ja sitä
kautta myös meitä kaikkia yhdistävään harrastustoimintaan. Heillä tulee olla ymmärrys siitä, että
lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta.
Pelisäännöt:


Kannustan tasapuolisesti kaikkia



Osaan pitää ajatukseni järkevään tapaan ominani (esim. lasten taitojen tai ulkonäön arvostelu,
haukkuminen jne.)



Arvostan valmentajien ja erotuomarien työtä
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Olen yhdessä muiden vanhempien kanssa luomassa ilmapiiriä, jossa lapsella on oikeus onnistua ja
epäonnistua



Toimin omalta osaltani esimerkkinä lapsille



Opetan lapseni huolehtimaan joukkueen tapahtumiin saapumisesta, hygieniasta, ravinnosta ja
levosta



En huutele alatyylisesti tai muutenkaan nimitellen vastajoukkueen vanhemmille ja/tai
joukkuetaustoille



En arvostele oman tai vastajoukkueen pelaajia



En nauti vastajoukkueen pelaajien epäonnistumisista ja näytä sitä avoimesti



En uhkaile omaa jälkikasvuani, jos pelaaminen ei suju heidän mieleisellään tavalla tai jos tulee
epäonnistumisia



En ota asiattomasti kantaa erotuomariston ratkaisuihin



En ohjaa kentällä olevia pelaajia pelillisissä asioissa (valmentajien tehtävä)



En arvostele oman joukkueen valmentajan peluuttamista tai muita pelillisiä ratkaisuja
T AL O U D E L L I S E T

V E L V O L L I S U UD E T

Pelaajien vanhempien tulee hoitaa taloudelliset velvollisuutensa joukkuetta ja seuraa kohtaan
ajallaan ja pitää kiinni joukkueen yhteisesti sopimista aikatauluista. (Ongelmatilanteissa tulee
joukkueen johdon ottaa yhteys seuran toimijoihin).
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9. JOUKKUEEN TALOUS JA VARAINHANKINTA
Jokainen joukkue on oma taloudellinen yksikkönsä. Joukkueiden taloudellinen tilikausi noudattelee
pelikauden kestoa. Pelikauden vuosittaisten menojen ja tulojen on pyrittävä kohtaamaan
mahdollisimman tarkasti niin, että tilikauden tulos on lähellä nollaa.

T AL O US A R VI O

Joukkueiden tulee raamittaa kauden talousarvio keväisin ennen kauden toiminnan alkamista, kun
joukkueen kausisuunnitelma on selvillä. Talousarvion tulee sisältää mahdollisimman tarkasti
joukkueen kaikki arvioidut tulot ja menot kauden aikana. Joukkueiden tulojen ja kulujen määrä
määrittelee lopulta pelaajien kuukausi- ja kausimaksun suuruuden. Talousarvion laativat
rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja. Kauden aikana talousarviota tulee tarkastella säännöllisesti ja
tehdä siihen mahdollisesti tarvittavat korjausliikkeet. Mikäli joukkueelle jää kaudesta ylijäämää, on
ylijäämä mahdollista siirtää joukkueen seuraavan kauden toimintaan. Joukkue voi myös yhteisellä
päätöksellä palauttaa ylijäämän tasasuuruisesti kaikkien pelaajien kesken, mikäli joukkue ei esim.
jatka samassa kokoonpanossa seuraavalla kaudella. Näistä menettelyistä tulee aina olla koko
joukkueen hyväksymä päätös.

K A US I M AK S U

Joukkueen jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan kuukausi- ja/tai kausimaksua joukkueen
tilille. Maksun suuruus muodostuu talousarvion pohjalta, maksua kerätään kattamaan joukkueen
toiminnan kulut. Pelaaja maksaa kausimaksua joukkueeseen, jossa hän on lähtökohtaisesti
kirjoilla. Mikäli pelaaja pelaa kauden aikana myös toisessa OLS:n joukkueessa, on tästä sovittava
erikseen toiselle joukkueelle maksettava osuus. Kausimaksusta ei ole saatavilla sisar- tai muita
alennuksia.

V AR AI N H AN K I N T A

Joukkueella on mahdollisuus pienentää kuukausi- ja kausimaksun suuruutta tekemällä itsenäistä
varainhankintaa. Varainhankinnassa tulee huomioida voimassa olevat säännöt ja ohjeistukset.
Verottaja on julkaissut 17.3.2017 uuden ohjeistuksen koskien mm. yleishyödyllisen yhteisön
talkootyön verotusta. Linkki ohjeistukseen:
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https://www.vero.fi/fiFI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Tyonantajat/Yleishyodyllisten_yhteisojen_ja_julkisyh(4
2693
Joukkue voi hankkia mukaan toimintansa tukemiseen yhteistyökumppaneita. Seuralla on
solmittuna koko seuraa kattavia yhteistyösopimuksia ja ne tulee jättää joukkueiden oman
varainhankinnan ulkopuolelle. Joukkueiden tulee kunnioittaa näitä sopimuksia ja olla tekemättä
yhteistyösopimuksia näiden kumppaneiden kanssa ristiriidassa olevien yhteistyötahojen kanssa.
Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. Oulun Energia, Terveystalo, OP Oulu ja Intersport
Rintamäki.
Kuljetusyhteistyö meillä on ollut seurassa jo lähes 20 vuoden ajan Pohjolan Matkojen kanssa.
Pohjolan Matkat pystyy vastaamaan näin suuren seuran tarpeisiin ja heidän kalustonsa on laaja ja
laadukas. Pohjolan Matkat on toimittanut seurahinnat, jotka ovat saatavissa toimistolta.
Majoitussopimus seuralla on vuoden 2017 osalta tehtynä Restelin (Cumulus, Rantasipi, HolidayInn)
kanssa. Restelin HotSport etuna saa joukkueenjohtaja tai majoituksen kuittaaja hyvitystä
majoituslaskusta PINS kortin kautta ja seura saa myös joukkueiden ostojen kautta bonusta. Ao.
linkistä voi esim. joukkueenjohtaja saada PINS korttiin HotSport etumerkinnän. Laita liittyessäsi
yhteyshenkilöksi Samuli Niskanen ja seuraksi Oulun Luistinseura ry. Linkki liittymiseen alla:
https://www.restel.fi/fi/restel/hotsport/
Ottelu- ja turnaustapahtumissa järjestettävä kahvio- ja kioskitoiminta on yksi mahdollisuus
joukkueiden itsenäiseen varainhankintaan. Mikäli varainhankitaan liittyvästä toiminnasta on
kysymyksiä, niin kannattaa olla yhteydessä seuran toimistolle. On parempi selvittää ennakkoon
varainhankinnan periaatteet, jos niistä ei ole täyttä selvyyttä.
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10. SEURA-ASUSTEET JA VARUSTEET
PELI-

J A S E U R A - AS US T E E T

Peli- ja seura-asusteina jokaisen joukkueen tulee käyttää ehdottomasti Puma -asustemalleja.
Seuralla on käytössään seura-asuste katalogi, josta löytyy seurahintaiset asusteet. Katalogi löytyy
seuran kotisivuilta materiaalipankista kohdasta OLS-tuotteet. Jokainen joukkue vastaa itse
kaikista varustetilauksistaan. Tilauskaavakkeet varusteiden tilausta varten löytyvät myös seuran
kotisivuilta materiaalipankista.
OLS Salibandy seuratuotteet löytyvät Intersport Rintamäeltä. OLS seuratuotteita ovat Puman
seuratekstiilit ja Fat Pipe -mailamallisto. Intersport Rintamäki palvelee myös muissa asioissa
seuramme jäseniä. Intersport Rintamäen alakerrassa on OLS osasto, jossa on kaikki sovitusmallit
esillä. OLS:n jäsenalennukset ovat voimassa myös Intersport Valkeassa.
Alennuksen saaminen edellyttää voimassa olevan jäsenkortin esittämistä maksun yhteydessä
kassalla. Tarjous on voimassa 31.5.2018 saakka.

Seura-alennukset:
Sykemittarit

-10% alkuper.hinnasta

Vaatteet ja jalkineet

-25% alkuper.hinnasta

Juoksu-/ sisäpelijalkineet

-25% alkuper.hinnasta

Jalkapallokengät

-25% alkuper.hinnasta

Asics jalkineet

-20% alkuper.hinnasta

Huoltajatarvikkeet

-20% alkuper.hinnasta

Salibandyn lajikohtaiset tuotteet

-30% alkuper.hinnasta

Jalkapallon lajikohtaiset tuotteet

-30% alkuper.hinnasta

Jääkiekko/jääpallovarusteet ja tarvikkeet -30% alkuper.hinnasta
Luistimet

Seuranettohinnoin

Mailat

Tarjoushinnoin hyllystä
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Intersport Rintamäen yhteyshenkilö:
Pirkko Nurro / Seuratekstiilit
08 321 23 56
pirkko.nurro@intersport.fi

Puma-seuratuotteiden lisäksi (peliasut, toppatakit, tuulipuvut jne) joukkue voi tilata myös esim.
mailat edullisesti ryhmätilauksena Intersport Rintamäestä. Seuran kotisivuilta materiaalipankista
löytyy Intersport Rintamäen FAT-PIPE -mailojen erikoishinnasto OLS:n junioreille koskien kautta
2017-2018. Erikoishintoihin ovat oikeutettuja kaikki poikien A-E -ikäluokkien edustus- ja
kilpajoukkueet sekä naisten joukkue ja tyttöjen B-E -ikäluokkien joukkueet. Hinnat ovat voimassa,
kun pelaaja ostaa vähintään kaksi mailaa kerralla ja sitoutuu pelaamaan koko kauden Fat Pipe mailoilla.

A S US TE I D E N

P AI N A T U S

Asusteiden merkkaustyön suorittaa PREANTA OY. Joukkueet huolehtivat itse asusteiden
painatuksesta ja siihen liittyvistä kustannuksista.
Varusteet viedään PREANTAAN ja samalla annetaan painatusohjeet painatuslomakkeen
muodossa. Painatuslomake ja tarkemmat ohjeet painatukseen löytyvät seuran kotisivuilta
materiaalipankista. (lomakkeen voi laittaa myös spostiin myynti@preanta.fi)
Kun painatus on valmis, tulee Preantalta ilmoitus tekstiviestillä tilausvaiheessa ilmoitettuun
numeroon.
Yhteystiedot:
PREANTA OY
Takalyötynkatu 4, 90140 Oulu
Marja-Liisa Piira
marja-liisa.piira@preanta.fi
040-962 8962
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11. SARJATOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN,
EDUSTUSOIKEUS JA PELAAJASIIRROT
Jokainen joukkue on vastuussa, että pelaajalla on voimassaoleva lisenssi sekä edustusoikeus
seurassa ja joukkueessa. Joukkueenjohtajan vastuulla on tarkistaa pelaajan edustusoikeus sekä
lisenssin voimassaolo ennen ensimmäistä virallista ottelua.
Alle on koottu tärkeimmät asiat, mutta joukkueen toimihenkilöiden on hyvä tutustua SSBL:n
kausioppaaseen (http://floorball.fi/files/6614/9381/1253/kausi-info_17-18_pdf.pdf), josta löytyy
kaikki tarvittava tieto SSBL:n sarjatoimintaan liittyen.

S AR J A TO I M I N T A AN

I L M O I T T AU T U M I N E N

Seura ilmoittaa kaikki kilpajoukkueet liiton sarjatoimintaan sähköisessä järjestelmässä ja maksaa
kaikkien B-E1 -junioreiden osallistumismaksut sarjaan. Joukkue ilmoittaa toiminannanjohtajalle,
mihin sarjaan on osallistumassa. Ilmoittautuessa sarjaan, joukkueella tulee olla yhteyshenkilö, jolle
lasku sarjamaksusta lähetetään. Tätä joukkueen ei tarvitse itse maksaa, vaan toimisto huolehtii
laskun. Yhteyshenkilönä toimii joukkueenjohtaja.

LISENSSI

J A V AK U U T US

Jokainen pelaaja on velvollinen huolehtimaan omasta pelaajalisenssistä, sekä vakuutuksesta.
Pelaajalisenssi sisältää pelioikeuden otteluihin/turnauksiin. Lisenssiä lunastaessa on mahdollisuus
hankkia myös tapaturmavakuutus. Myös jokaisella valmentajalla tulee olla Salibandyliiton
valmentajalisenssi, jonka hänen joukkueensa kustantaa hänelle.
Jokaisella Salibandyliiton sarjassa pelaavalla tulee olla kilpailusääntöjen mukaan voimassa oleva
henkilökohtainen pelaajalisenssi. Kauden 2017–18 lisenssikausi on 1.8.2017–31.7.2018. Lisenssit
lunastetaan liiton internet -sivujen kautta.
Myyntijärjestelmä vaihtuu täksi kaudeksi ja on jatkossa täysin uusi Suomisport. Uusittu järjestelmä
tarjoaa käyttäjälleen paljon parannuksia, mm. täysin reaaliaikaisen maksun kaikilla yleisimmillä
maksutavoilla. Lisenssitiedot päivittyvät myös tulospalveluun minimiviiveellä. Lisenssien hinnat ja
yksityiskohdat varmistuvat touko-kesäkuun aikana, jolloin SSBL päivittää tiedot sivuillensa.
Kauden 2017-18 lisenssit ovat myynnissä elokuun alusta alkaen.
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P E L A AJ AS I I RR O T

Kaudella 2017-18 Salibandyliiton kansalliset pelaajasiirrot kirjataan, hyväksytään ja maksetaan
Salibandyn Palvelusivustolla. Käytäntö on sama kuin edellisellä kaudella. Seurat hoitavat
siirtoprosessin keskenään käyttämällä Palvelusivuston seuratunnusta (muotoa A12345678).
Tunnuksen käyttö Palvelusivustolla vastaa allekirjoitusta.
Pelaajasiirroista seurassamme vastaa toiminnanjohtaja (Ville Oksa), jolle jokainen joukkue
ilmoittaa joukkueeseen siirtyvät pelaajat sähköpostilla. Ilmoittaessa pelaajasiirroista tulee mainita
pelaajan nimi, syntymäaika ja pelaajan vanha seura.
Kansallinen siirtoaika alkaa 1.6.2017. Vapaa siirtoaika, ilman vanhan seuran suostumusta,
päättyy 30.6. Vanhan seuran hyväksyntä tarvitaan vapaan siirtoajan jälkeen. Siirtojen
kirjaamismaksut nousevat 1.9.2017. Siirtoaika päättyy kokonaisuudessaan 15.1.2018.
Kansainvälinen pelaajasiirtoaika alkaa jo 1.5.2017 Kansainvälisistä siirroista vastaa IFF. Kv-siirrot
tehdään IFF:n sääntöjen mukaan, eikä niitä siis kirjata Salibandyliiton järjestelmässä. Lisätietoja
Kansainvälisen liiton internet -sivuilta: www.floorball.org. Kaudella 2017-18 kaikki muut kansalliset
edustusoikeusasiat (esim. R-edustukset ja Y-ilmoitukset) hoidetaan niin ikään sähköisesti
Palvelusivustolla. Muut tärkeät päivämäärät mm. edustusoikeuksiin liittyen on koottu SSBL:n
kausi-infoon.
S I I R T O PR O S E S S I

P Ä H K I N ÄN K U O R E S S A :

1. Pelaajan uusi seura (OLS) merkitsee pelaajan siirtyväksi Palvelusivustolla, kun joukkue on
toimittanut siirtyvän pelaaja tiedot toiminnanjohtajalle.
2. Uusi seura tarkistaa, tietojen kirjaamisen yhteydessä, onko pelaajasta maksettava
kasvattajakorvaus. Mikäli on, maksusta sovitaan vanhan seuran edustajan kanssa erikseen ja
asiasta tehdään merkintä (rasti ruutuun) kirjaamissivulla. Seura myös vakuuttaa, että heillä on
pelaajan täysi suostumus siirron tekemiseen, ja että pelaajalla ei ole mitään hoitamatonta
velvoitetta vanhaa seuraa kohtaan.
3. Tieto siirtohakemuksen asettamisesta vireille lähtee vanhalle seuralle.
4. Vanha seura tarkistaa siirron tiedot, esim. mahdollinen kasvattajakorvaus, ja hyväksyy siirron
siirtojärjestelmässä. Tämä vaihe jää välistä vapaalla siirtoajalla. Tällöin vanha seura kuitenkin
näkee järjestelmässä seurasta pois siirtyneet pelaajat ja mahdollisiin epäkohtiin voi puuttua kuten
aiemmillakin kausilla (=pelaajalla hoitamattomia velvoitteita).
5. Huomioitavaa: Mikäli vanha seura ei hyväksy siirtoa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa,
siirtohakemus mitätöityy ja prosessi joudutaan aloittamaan alusta.
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6. Uudelle seuralle avautuu ladattavaksi + tulostettavaksi pelaajan siirtohakemus. Siihen otetaan
pelaajan/ allekirjoitus.
7. Seurojen sähköisesti ja pelaajan käsin allekirjoittama siirtohakemuslomake säilytetään uuden
seuran toimesta kahden (2) pelikauden ajan. Papereita ei tarvitse lähettää mihinkään, ellei liitto
niitä erikseen pyydä nähtäväksi.
8. Kun siirtolomake on ladattu, avautuu uudelle seuralle myös kirjaamismaksun suorittamissivu.
Valittavana ovat kaikki Paytrail maksunvälityspalvelun maksuvaihtoehdot. Myös pelaaja voi
maksaa kirjaamismaksun Palvelusivustolla kirjautumalla henkilötunnuksella (muotoa P12345678).
Tunnuksia voi tiedustella liiton palvelunumerosta 0400-529017 tai pelaajasiirrot@floorball.fi.
9. Kirjaamismaksu välittyy heti Salibandyliiton järjestelmään ja siirto etenee automaattiseen
hyväksyntään.
10. Edustusoikeuden alkamispäivä uudessa seurassa on +7vrk kirjaamismaksun suorittamisesta.
sivu 14
11. Pelaajan tiedot kirjautuvat automaattisesti pelaajasiirtolistalle, josta selviää tarkka
edustusoikeuden alkamispäivä.
12. Liitto tarkistaa pistokokeina tai tarvittaessa automaattisen hyväksynnän tietoja.
13. Seuran sisäinen siirto on muutoin edellä kuvatun mukainen, mutta vanhan seuran hyväksyntä
jää pois, koska uusi ja vanha seura ovat tässä yhteydessä sama asia.
Lisätietoja pelaajasiirroista: http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/pelaajasiirrot/
Y- E D US T UK S E T

Mikäli joukkueessa pelaa vuoden ikäluokkaa vanhempi junioripelaaja, tulee hänestä tehdä Ypelaaja ilmoitus Suomen Salibandyliittoon.
Joukkueenjohto on vastuussa, että pelaajalla on voimassaoleva oikeus pelata joukkueessa.
Joukkueessa saa olla enintään neljä vuoden vanhempaa junioripelaajaa, joista enintään kaksi saa
pelata yhdessä ottelussa. Y-pelaajia ei saa käyttää SM-karsinnoissa eikä SM-sarjassa.
Lisätietoja Y-edustuksesta: http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/y-edustukset/
R I N N AK K AI S E D US T US

A-C juniori-ikäiselle pelaajalle voidaan myöntää rinnakkaisedustusoikeus toiseen
seuraan. Rinnakkaisedustusoikeutta voidaan hakea:
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Juniori-ikäiselle pelaajalle edustamaan toisen seuran aikuisjoukkuetta, joka on eri sarjatasolla, kuin
oman seuran aikuisjoukkue. Rinnakkaisedustusoikeuden ollessa voimassa, pelaaja voi edustaa vain
sitä aikuisten joukkuetta, johon rinnakkaisedustus on myönnetty.
Juniori-ikäiselle pelaajalle edustamaan toisen seuran juniorijoukkuetta, mikäli pelaajan omalla
seuralla ei ole joukkuetta SSBL:n sarjoissa siinä ikäluokassa, johon rinnakkaisedustusoikeutta
haetaan. Yhteen juniorijoukkueeseen voidaan nimetä enintään neljä rinnakkaisedustuspelaajaa,
joista enintään kaksi voidaan merkitä yhden ottelun pöytäkirjaan. (Pelaaminen kahden eri seuran
juniorijoukkueessa samanaikaisesti on mahdollista R-edustuksen kautta, kunhan omalla seuralla ei
ole joukkuetta sarjatoiminnassa samassa ikäluokassa, johon R-edustusta haetaan). Tällaisia Redustusoikeuspelaajia saa nimetä yhteen joukkueeseen enintään neljä ja joista enintään kaksi saa
olla nimettynä yhteen pöytäkirjaan.)
Lisätietoja rinnakkaisedustuksesta:
http://floorball.fi/palvelut/edustusoikeudet/rinnakkaisedustukset/

12. EROTUOMARIMAKSUT SSBL:N SARJOISSA
Salibandyliitto laskuttaa kaikkia Salibandyliiton sarjoissa pelaavia seuran joukkueita keskitetysti
seuralaskulla. Lasku lähetetään toiminnanjohtajalle ja lasku maksetaan seuran toimesta.
Seura erittelee jokaisen joukkueen osuuden keskitetystä erotuomarilaskusta ja laskuttaa
joukkueelta oman osuuden seuralaskusta. Laskutus tapahtuu neljässä erässä kauden aikana.
Keskitetty erotuomaripalkkioiden maksu tarkoittaa sitä, että Salibandyliitto suorittaa
erotuomaripalkkiot keskitetysti seurojen puolesta ja laskuttaa erotuomaripalkkiot seuroilta.
Järjestelmän käyttöönotto tarkoitti sitä, että kaudesta 2014-2015 alkaen salibandyssa
luovuttiin vallitsevasta tavasta, jossa joukkueet maksavat erotuomaripalkkion ottelutapahtuman
yhteydessä.
Rahastonhoitajille tiedoksi: Erotuomarimaksujen maksu seuralle kirjataan kuten toimintamaksut
eli kustannuspaikalle “1970 – rahasiirrot seuralle”.
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13. HARJOITUSVUOROT
Seura hakee ja jakaa keskitetysti kesä- ja talviharjoituskauden vakiovuorot. Muiden vuorojen
hakeminen ja varaaminen on joukkueiden omalla vastuulla.
Kesäharjoitusvuorot haetaan helmikuun, sekä talvivuorot huhtikuun puoleenväliin mennessä.
Kesän harjoitusvuorot Oulun kaupungin liikuntalaitoksille jaetaan ajanjaksolle 22.5.-6.8.2017 ja
talven harjoitusvuorot ajalle 7.8.2017-20.5.2018.
Koulujen salit jaetaan kesälle ajanjaksolle 5.6.-30.7.2017 ja talvelle 21.8.2017-20.5.2018.
Seura jakaa talvikauden vuorot kahteen otteeseen. Ensimmäinen vuorojako tehdään ennen
junioreiden SM-karsintoja ja toinen karsintojen jälkeen.
Toiminnanjohtaja hakee ja jakaa yhdessä valmennuspäällikön ja harraste- ja
tyttösalibandyvastaavan kanssa kaupungin kesä- ja talvisalivuorot. Vuoroja jaettaessa otetaan
huomioon joukkueiden toivomukset, mutta seuran työntekijät päättävät viimekädessä sopivan
harjoitusvuorojaon.
Seura on ottanut kaudelle 2017-2018 muutamia harjoitusvuoroa yksityisiltä toimijoilta. Ottamalla
näitä vuoroja, pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monelle joukkueelle hyvät
harjoitteluolosuhteet kaupungin vuorotilanteen ollessa haastava. Vuoroja tarjotaan ensisijaisesti
D-E- juniorijoukkueille, sekä tyttöjunioreille valmennuspäällikön ja toiminnanjohtajan päätöksellä.
Seura maksaa harjoitusvuoroista 50% osuuden ja joukkue 50% osuuden.
O UL UN

K A UP UN G I N L I I K U N T AL AI TO S TE N H AR J O I T US P AI K A T :

Kastellin monitoimitalo (A- ja B-sali): Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu
Värtön liikuntahalli: Kurkelankuja 2, 90230 Oulu
Kasarmin liikuntasali: Upseerinkatu 4, 90130 Oulu
Raatin liikuntasali: Raatintie 2, 90100 Oulu
Oulunsalon liikuntakeskus: Tuohikuja 6, 90460 Oulunsalo
Hiukkavaaran monitoimitalo (koulun sali): Tahtimarssi 3, 90670 Oulu
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V UO RO J E N

PE R UM I N E N J A K I E R R ÄT Y S

Mikäli joukkueelta jää oma kaupungin liikuntalaitosten harjoitusvuoro käyttämättä, on vuoro
muistettava perua viimeistään 3 päivää ennen vuoroa. Vuoro perutaan lähettämällä sähköposti
osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@ouka.fi
Ennen vuoron perumista on hyvä ilmoittaa käyttämättä jäävästä vuorosta muille joukkueille. On
hyvä, jos toiset joukkueet voivat varata käyttämättä jääviä vuoroja seuran sisällä itselleen ennen
kuin ne ovat kaikkien saatavilla Web-Timmissä.

O HJ E

V UO RO J E N K I E RR Ä T T ÄM I S E E N :

1. Ilmoita käyttämättä jäävästä vuorostasi toiminnanjohtajalle sähköpostilla (ville.oksa@ols.fi , joka
jakaa vuoron eteenpäin muille joukkueille)
tai
2. Ilmoita käyttämättömästä jäävästä vuorostasi "OLS-valmentajat" Facebook -ryhmässä
2. Laita perään omat yhteystietosi. Vuorosta kiinnostunut valmentaja sopii henkilökohtaisesti tarjolla
olevasta vuorosta sen tarjoajan kanssa, jotta vältytään tuplabuukkauksilta. Näin ollen
toiminnanjohtajan ei tarvitse olla välikätenä, kun sovitaan vuoroista.
3. Jos vuoro ei mene kaupaksi, vuoro tulee perua 3 päivää ennen vuoroa lähettämällä sähköposti
osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@ouka.fi
Vuorojen käyttämättä jättäminen on kallista. Käyttämättömästä vuorosta tullut lasku peritään
joukkueelta, jolle kyseinen vuoro on merkitty!
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14. LOUKKAANTUMISEN SATTUESSA
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