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Jaosto
Salibandyjaoston tavoitteena on taata harrastusmahdollisuus lapsille ja nuorille, sekä
aikuisille salibandyn parissa ohjaten jäseniään kasvamaan vastuuntuntoisiksi
yhteiskunnan jäseniksi. Jaoston toiminnassa otetaan huomioon sosiaaliset,
kasvatukselliset ja terveydelliset tavoitteet.
Salibandyjaosto on osa yleisseura Mäntyharjun Virkistystä, jonka sääntöjen puitteissa
toimimme. Seuran sääntöihin pääset tästä. Kaikki joukkueiden pelaajat ovat
Mäntyharjun Virkistyksen jäseniä. Ylintä päätösvaltaa käyttää seuran vuosikokous. Koko
seuran asioista päättää johtokunta, jossa jokaisella jaostolla on oma edustus. Jaostot
puolestaan päättävät lajiin liittyvistä asioista ja yhteisistä linjauksista, joiden mukaan
joukkueet toimivat. Jaosto valitsee keskuudestaan edustajan johtokuntaan. Joukkueen
vastuut, velvollisuudet ja oikeudet on kuvattu erikseen myöhemmin.
Salibandyjaosto

joukkueet

Yleisurheilujaosto

Lentopallojaosto

Seuran johtokunta
Seuran yleiskokous vuosikokous
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Kuva 1. Päätöksentekoketju seurassa

Joukkueiden muodostaminen, harjoittelu ja ottelutoiminta
Salibandyjaostossa joukkueet ovat aina kahden ikäluokan yhdistelmäjoukkueita (pois
lukien aikuisten sarjat), jotta voidaan turvata mahdollisimman pitkälle joukkueen
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koossapysyminen. Useamman ikävuoden ylittäviä joukkueita muodostetaan, mikäli se
joukkueen koossapysymiseksi on tarpeellista.
Joukkueessa voi perustellusta syystä pelata y-ikäisiä (eli maksimissaan 1 vuoden
vanhempia pelaajia). Sääntöjen mukaan y-ikäisiä saa nimetä joukkueeseen neljä ja
pelikokoonpanossa voi yhtä aikaa olla kaksi yli-ikäistä. Tarvittaessa voidaan anoa
erillistä poikkeuslupaa peluuttaa useampaa y-ikäistä joukkueessa samanaikaisesti.
Mikäli seuralla on pelaajan ikäryhmään sopiva joukkue, hän pelaa ensisijaisesti tässä
joukkueessa. Y-ikäisillä pelaajilla ei tavoitella parempaa pelimenestystä vaan heidän
joukkueeseen nimeäminen on perusteltua esim. jos ikäluokassa ei joukkuetta ole
lainkaan. Huom! Yli-ikäisyyssäännöt ja poikkeusluvat koskevat alueellista toimintaa.
Seura pyrkii tukemaan yksittäisten motivoituneiden pelaajien kehittymistä tarjoamalla
mahdollisuuksien mukaan mahdollisuutta pelata sääntöjen niin salliessa myös
vanhemmassa ikäluokassa. Nämä päätökset tehdään aina pelaajakohtaisesti ja
molempien joukkueiden valmentajien yhteisellä sopimuksella. Jos nuorempi pelaaja
pelaa vanhempien sarjassa, hänen turnauksiin osallistumisensa ei saa aiheuttaa
varsinaisesti joukkueessa pelaaville pelaajille tilannetta, että he eivät tämän vuoksi
pääse pelikokoonpanoon mukaan. Lisäksi kahdessa joukkueessa pelaaminen ei saa
vaarantaa omanikäisten joukkueen toimintaa. Eli esim. päällekkäisten pelitapahtumien
osalta pelaaja lähtökohtaisesti osallistuu omanikäistensä peliin. Jos pelaaja harjoittelee
ja/tai pelaa seuran kahdessa eri joukkueessa, hän maksaa kausimaksun vain omaan
joukkueeseen. Mahdolliset varustehankinnat pelaaja kustantaa itse.
Rinnakkaisedustuksella pelaavat pelaajat katsotaan joukkueen täysimääräisiksi jäseniksi
ja heitä kohdellaan kuten muitakin joukkueen pelaajia, vaikka he eivät esim. osallistuisi
kaikkiin harjoituksiin tai peleihin. Mahdollisista maksuhuojennuksista voidaan sopia,
mikäli seuran omaa joukkuetta ei saataisi pystyyn ilman R-pelaajia.
Seuran joukkueet osallistuvat pääasiassa alueelliseen sarjatoimintaan siten, että kukin
joukkue kuitenkin tekee päätöksen sarjatasosta, jolle osallistuu. Salibandykoululaiset
eivät vielä osallistu turnaustoimintaan, mutta voivat kauden päätteeksi pelata
harjoitusotteluita lähiseurojen kanssa, niin halutessaan. Seurassa ei tehdä
tasojoukkueita ennen C-ikäluokkaa, mutta samassa ikäluokassa voi olla useampi
joukkue, jos pelaajamäärä on riittävä. Esim. 4 vs 4 pelimudoissa useamman joukkueen
muodostaminen turnauksiin on perusteltua, jotta kaikille saataisiin paljon peliaikaa.
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Molemmissa tapauksissa kuitenkin pelaajia tulisi olla molempiin joukkueisiin vähintään
kaksi täyttä kentällistä ja maalivahti, sekä riittävästi valmentajia.
Seurassa harjoitellaan pääsääntöisesti 1-3 krt/viikossa. Alla olevasta taulukosta löydät
keskimääräiset harjoitusmäärät. Kaikille suositellaan monipuolista liikkumista ja myös
muiden lajien harjoittelemista. Kilpailullisesti tavoitteellisille pelaajille voidaan tarjota
tukea itsenäiseen harjoitteluun ja yläkouluikäiset voidaan ohjata hakeutumaan
valtakunnalliseen salibandyn yläkoululeiritykseen. Lisäksi taitavimmat pelaajat voidaan
D-ikävaiheessa ohjata hakeutumaan Salibandyliiton maajoukkuetie –kartoituksiin.
Salibandykerho
G2-F2 -juniorit
F1- E1

1 krt/vko, ei ohjattua kesäharjoittelua
1 krt/vko, ei ohjattua kesäharjoittelua
1-2 krt/vko, kesäharjoittelu
omatoimista/ohjattua osan kesää
2-3 krt/vko, kesäharjoittelu
omatoimista/ohjattua

D2 -

Peleissä pyritään takaamaan kaikille yhtä paljon peliaikaa G-F –ikäluokissa, jos pelaaja
on osallistunut joukkueen harjoituksiin aktiivisesti ja toiminut harjoituksissa kaikkensa
yrittäen. E-ikäluokasta eteenpäin pelitilanteet muuttuvat ja vaihdot tapahtuvat
jatkuvalla vaihdolla, jolloin ei tasaista peliaikaa pystytä takaamaan. E-C –ikäluokissa
kuitenkin edelleen kaikki pääsevät pelaamaan tasosta riippumatta, mikäli ovat
osallistuneet harjoitustoimintaan ahkerasti. Peliaika vain ei välttämättä jakaudu
tasaisesti. Mikäli joukkueessa on paljon pelaajia suositellaan, että turnauksiin
lähdetään maksimissaan kolmen kentällisen kokoonpanolla, jotta voidaan taata
peliaikaa. Ns. huilivuoroa kierrätetään tällöin tasaisesti kaikkien pelaajien kesken. Mikäli
D1-C-ikäiset osallistuvat kilpasarjan toimintaan voidaan tiukoissa peleissä peluuttaa
vain joukkueen parhaita pelaajia.
Pelaajan siirtymisestä kokonaan seuran sisällä joukkueesta toiseen päättävät
joukkueiden valmentajat sekä pelaajan perhe ja pelaaja itse. Mikäli joukkue, josta
pelaaja siirtyy, jatkaa toimintaansa ei pelaajan mukana siirry mitään rahaliikennettä,
esim. kausimaksuja yms.
Joukkueen toimihenkilöt ja roolit
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Joukkueiden ylin päättävä elin on joukkuekokous. Siihen saavat osallistua pelaajien
vanhemmat (ala-ikäiset pelaajat) tai täysi-ikäiset pelaajat. Aikuisten sarjatasolla
pelaavissa joukkueissa myös alaikäiset pelaajat voivat osallistua oman huoltajansa
suostumuksella. Jos on tarvetta äänestykselle, se on rajattu pelaajakohtaisesti yhteen
ääneen.
Joukkueen johtoryhmä muodostuu valmentajista, joukkueenjohtajasta sekä muista
mahdollisista toimihenkilöistä, kuten rahastonhoitajasta, turnaus-, kioski-, nettisivu-, ja
varustevastaavista.
Nämä henkilöt valitaan pääsääntöisesti joukkuekokouksessa.
Joukkueenjohtajan tehtävät:
Joukkueenjohtajan tärkein tehtävä on toimia yhdyssiteenä joukkueen, seuran,
pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä. Tarkemmat tehtävät on hyvä määritellä
joukkuekohtaisesti. Tehtävät voivat vaihdella joukkueen tason ja joukkueessa olevien
muiden roolien mukaan. Kannustamme jakamaan tehtäviä ja joukkueenjohtajia voi olla
myös kaksi, jotta työtaakka helpottuu.
Joukkueenjohtajan tehtävät on kuvattu Salibandyliiton joukkueenjohtajan oppaassa:
https://salibandy.fi/uploads/2020/08/43504f33-joukkueenjohtajan_opas_2020-21.pdf
Valmentajan tehtävät:
Valmentajan päätehtävä on suunnitella ja toteuttaa joukkueen harjoittelu sen
tavoitteiden mukaisesti. Valmentaja vastaa pelaajien peluuttamisesta ja
ottelukokoonpanojen nimeämisestä. Valmentaja toimii yhteistyössä vanhempien ja
joukkueen johtotiimin kanssa.
Joukkueessa on hyvä sopia myös kuka vastaa taloudesta, turnauksista, tiedottamisesta,
välinehankinnoista.
Joukkue myös päättää kuka/ketkä edustavat joukkuetta jaoston kokouksissa.
Tyypillisesti henkilö on joukkueen valmentaja/t ja joukkueenjohtaja.
Pelaaja ja perhe:
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Pelaaja ja perhe sitoutuvat joukkueen sääntöihin ja osallistuvat mahdollisuuksien
mukaan talkootehtäviin. Pelaaja sitoutuu harjoittelemaan ahkerasti ja olemaan mukana
toiminnassa koko kauden ajan. Pelaaja ja/tai huoltajat ilmoittavat ajoissa poissaoloista
joukkueen sopimalla tavalla. Pelaaja ja/tai huoltajat kertovat avoimesti joukkueen
johdolle ja valmentajille, mikäli joukkueen toiminnassa on jotain mikä mietityttää.
Valmentajille annetaan kuitenkin työrauha ja esimerkiksi peleissä peluuttamiseen
vanhemmat eivät puutu.
Joukkueiden toimintatavat ja pelisäännöt
Juniorijoukkueet sopivat yhteisistä pelisäännöistä aina kauden alussa niin vanhempien
kuin pelaajienkin kesken. Pelaajien kanssa pyritään rakentamaan sellaiset säännöt, joita
he itse pystyvät noudattamaan ja ne kirjataan aina mahdollisuuksien mukaan
tekemisenä, jota halutaan toiminnassa nähdä. tyyliin kannustan kaveria.
Yhteisistä toimintavaoista sovittaessa on hyvä käydä läpi mm.
 poissaolot ja niistä ilmoittaminen
 peleihin kulkeminen
 peleissä toiminta
 joukkueen maksukäytänteet
 jne
Kaikissa joukkueissa on kiusaamiselle nollatoleranssi. Kiusaamistilanteet selvitetään
ensisijaisesti joukkueen sisällä. Ensimmäisessä vaiheessa asia otetaan puheeksi ja mikäli
käytös ei muutu kehotuksista huolimatta ja kiusaaminen jatkuu, voidaan pelaajalle
antaa harjoitus- ja turnauksiin osallistumiskielto määräajaksi. Mikäli tämäkään ei auta,
pelaaja voidaan erottaa joukkueesta.
Pelaajan erottaminen
Joukkueeseen mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta kesken kauden
muista kuin erityisen painavista, hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvistä
syistä.
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Joukkueesta voidaan myös erottaa myös taloudellisten velvoitteiden merkittävästä
laminlyönnistä johtuen. Ennen erottamista asia käsitellään salibandyjaostossa.
Erottaminen voi olla määräaikainen tai koko kautta koskeva.
Viestintä (sisäinen ja ulkoinen)
Salibandyjaostolla on omat alasivut Mäntyharjun Virkistyksen nettisivuilla, joissa
jokaisella joukkueella on oma sivunsa. Jokaisesta joukkueesta valitaan
nettisivuvastaava, joka huolehtii sivujen päivittämisestä. Tunnukset saa seuran
kehittämispäälliköltä Sari Karpilta. Seuran sivuilla tulee olla vähintäänkin ajantasaiset
tiedot joukkueen harjoituksista, kuvaus joukkueen toiminnasta, sekä yhteystiedot.
Joukkueella voi olla myös käytössään omia tiedotuskanavia. Mikäli joukkueella on
sähköpostilistoja, niin niissä on huomioitava GPDR-määräykset. Whatsapp –ryhmiä
luotaessa on huomioitava palvelun ikärajat ja pyydettävä huoltajien suostumus näiden
ryhmien luomiseen nuorille pelaajille. Seuraaville tahoille on hyvä olla omat
keskustelu/tiedotusfooruminsa:
 joukkueen johtotiimi (valmentajat, JOJO)
 Vanhempien ryhmä, jossa valmentajat ja joukkueen johtotiimi mukana
 Tarvittaessa pelaajien oma ryhmä (johon ainakin juniorijoukkueissa on myös
vanhemmilla halutessaan pääsy)
Muita ylimääräisiä whatsapp ym. ryhmiä ei suositella perustettavaksi.
Joukkueiden on myös hyvä valita keskuudestaan henkilö, joka vastaa mahdollisten
lehtijuttujen kirjoittamisesta paikallislehteen. Näissä kirjoituksissa on miettiä, millaisia
asioita itse haluaisit lehdestä lukea. Mahdollisuuksien mukaan, erityisesti D-ikäisten ja
nuorempien, pelejä raportoitaessa on nostettava tasaisiesti kaikkia pelaajia esiin ja
esimerkiksi pyrittävä valokuvissa siihen, että aina sama pelaaja ei olisi kuvissa.
Kriisiviestinnästä vastaa aina ensi kädessä seuran puheenjohtaja ja hallitus.
Peliasut ja muut varusteet
Seuran viralliset värit ovat keltainen ja musta. Joukkueet käyttävät näitä värejä
peliasuissaan. Peliasuissa tulee myös olla Mäntyharjun Virkistyksen logo tai
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vaihtoehtoisesti teksti MäVi, sekä mahdollisesti koko seuraa sponsoroivien yritysten
logot, mikäli johtokunta on näin ohjeistanut.
Peli- ja joukkueasujen tulee olla yhteneväiset koko joukkueella. Kts. myös kohta
sponsorointi.

Maksut
Juniorijoukkueen perusmaksut koostuvat pääasiassa sarja- ja tuomarimaksuista, sekä
varustekustannuksista. Lisäksi joukkue voi osallistua erillisiin turnauksiin, joista tulee
omat maksunsa. Valmentajille ei makseta korvausta ja salivuorot ovat alle 18-vuotiaille
ilmaisia. Tämän lisäksi pelaajalle tulee maksettavaksi pelipassi, jonka hinta riippuu
pelaajan iästä sekä siitä onko mukana vakuutus. Joukkueen pelaajan tulee myös olla
seuran jäsen, jotta voi osallistua toimintaan. Valmentajat maksavat kausittain
valmentajalisenssin ja seuran jäsenmaksun.
Koska kyseessä on seuratoiminta, joka on yleishyödyllistä, ei joukkue saa tuottaa
voittoa. Maksuja ja sponsoreita ja talkootuloja kerätään vain sen verran, mitä
joukkueella on menoja. Kauden jälkeen kasassa voi olla ns. puskurisumma, jolla
saadaan seuraava kausi käyntiin (mm. sarjamaksut maksettua).
Lähtökohtaisesti pelaaja sitoutuu koko kauden ajaksi toimintaan mukaan.
Kausimaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole jokin erittäin painava syy palautukselle.
Näissäkin tilanteissa katsotaan tapauskohtaisesti, mitkä ovat jo menneet kulut.
Lue lisää seuran talousohjeesta.
Sponsorien hankinta ja talkootyö
Varainhankinnassa on noudatettava verotukseen liittyviä lakeja ja asetuksia sekä
huomioitava seuran asema yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Kaikki veronkiertoon
viittaavat järjestelyt on kielletty. Pienin yksikkö, jolle talkoo-tai sponsorituoton voi
jakaa, on joukkue. Kaikki henkilökohtainen talkoo- tai sponsorivarojen jakaminen
pelaajille on kielletty (ts. ’korvamerkittyä’ rahaa ei saa olla).
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Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esim. sponsorirahaa hankkinut henkilö ei voi
saada hyvitystä muista maksuistaan, eivätkä talkoisiin osallistuneet ole oikeutettuja
pienempiin maksuihin kuin talkoisiin osallistumattomat. Kukaan ei myöskään voi saada
vapautusta kausimaksusta. Verottaja katsoo tällaiset edunsaajat (junioreilla
vanhemman) henkilökohtaiseksi ansiotuloksi. Jaosto ei voi päättää, että
talkoovelvoitteesta voi suoriutua maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille.
Varainkeruu järjestetään ensisijaisesti omalla toiminnalla tuotemyynnin sijaan, sillä
tuotemyynti voidaan katsoa elinkeinotoiminnan harjoittamiseksi. Mikäli jaosto/joukkue
päätyy myymään jotakin tuotetta, tulee myynnin tapahtua oman toiminnan sisällä
(harjoituksissa ja tapahtumissa ym). Tuotteiden myynti esimerkiksi Facebookissa ei ole
sallittua. Mikäli jaosto/joukkue harkitsee tuotemyyntiä, asiasta tulee ilmoittaa seuran
rahastonhoitajalle jo suunnitteluvaiheessa, jotta pystytään seuraamaan, ettei seuran
yhteenlaskettu myynti ylitä 10 000 euroa. Tämän ylittävältä osalta olemme
arvonlisäverovelvollisia. Myynnin tapahtuessa muualla kuin seuran omassa
toiminnassa, tapahtumissa ja kilpailuissa, tulee huolehtia arvonlisäverosta.
Arvonlisäverovelvollisuus koskee esimerkiksi kesäteatterikahvitusta ja ilotulitemyyntiä.
Salibandyjaosto antaa ohjeistukset joukkueille yhteisten mainospaikkojen myynnistä,
esim. mahdolliset laitamainokset, sekä sopii minimihinnat näihin.
Joukkueen rahat
Joukkueen talous on osa seuran taloutta. Jokaiselle joukkueelle on luotu oma
kustannuspaikka seuran kirjanpitoon. Tämä kustannuspaikka seuraa ikäluokkaa aina
koko joukkueen olemassaoloajan. Joukkueen pelaajilta kerätyt maksut ovat
joukkuekohtaisia. Pelaajan siirtyessä toiseen joukkueeseen, alkuperäiselle joukkueelle
kerätyt varat eivät siirry pelaajan mukana, mikäli joukkue jatkaa toimintaansa. Pelaajan
siirtyessä toiseen seuraan tai harrastuksen loppuessa rahat jäävät joukkueelle.
Mikäli tiedossa on, että joukkue hajoaa kokonaan kauden päätteeksi, pyritään
joukkueen rahat käyttämään loppuun, ellei kyseessä ole joukkueen pelaajien
jakautuminen seurassa esim. kahden eri joukkueen alle. Tällaisessa tilanteessa rahat
siirretään seurassa jatkavien pelaajien uusille joukkueille. Mikäli joukkue hajoaa ja osa
pelaajista siirtyy pois seurasta, siirretään jäljelle jäänet varat sille
joukkueelle/joukkueille, johon seuraan jäävät pelaajat siirtyvät. Mikäli kaikki joukkueen
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pelaajat lopettavat tai siirtyvät toiseen seuraan, päättää jaosto rahojen käyttämisestä
salibandyä edistävällä tavalla. Ennen varojen jakamista maksetaan joukkueen tililtä
mahdolliset maksamattomat laskut / sakkomaksut.
Pelaajan siirtyminen toisen seuran joukkueeseen
Kun pelaaja siirtyy toisen seuran joukkueeseen, hänelle annetaan siirtolupa vasta, kun
kaikki taloudelliset velvoitteet seuraa kohtaan on hoidettu.
Ongelmatilanteet
Ongelmatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan joukkueen sisällä. Tarvittaessa
voidaan pyytää jaostosta edustusta paikalle. Mikäli ongelma ei ratkea joukkueen omilla
toimenpiteillä, otetaan asia käsittelyyn jaoston kokouksessa.
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