
SB-Pro salibandykerhot starttaavat syyskuussa 2020! Alla tietoa uudistuneista kerhoista. 

MISSÄ TOIMITAAN: 

Kerhot toimivat kaudella 2020-2021 Nurmijärven kunnan eri taajamissa, mahdollistaen 
mahdollisimman monelle lapselle osallistua liikunnalliseen toimintaan iloisessa ja kannustavassa 
ilmapiirissä jossa ei seisoskella vaan käytetään koko kerhotunti tehokkaasti hyödyksi. Eri-ikäisille 
tarkoitetut kerhot toimivat Klaukkalassa, Kirkonkylällä, Röykässä,  sekä Rajamäellä. 

MITÄ KERHOTOIMINTA SISÄLTÄÄ? 

SALIBANDYKERHO: 

Salibandykerhoissa päätoiminta keskittyy lapsen monipuoliseen liikuntaan. Tunnit on suunniteltu 
hyvin ja paikalla on aina vastuuvetäjä sekä apuohjaaja. Motoriset taidot pääsevät esille, kun 
liikutaan, pelataan ja leikitään yhdessä ohjaajan kanssa. Tunnista otetaan kaikki irti, ottaen 
huomioon jokaisen lapsen ikätaso. Hyvin suunniteltu kerhotunti on tehokas ja turhaa seisomista 
vältetään. Tarvittaessa kerho-ohjaaja jakaa kerholaiset pienempiin ryhmiin, jolloin ohjaaminen sekä 
kohtaaminen ja ryhmänhallinta helpottuu ja on näin ollen lapselle mieluista. Salibandy on esillä 
vahvasti ja lajiin sekä varusteisiin tutustutaan yhdessä. Syyskausi sekä kevätkausi päättyvät 
odotettuun kerhotapahtumaan yhteistyöseuramme M-teamin kanssa (mikäli koronatilanne sen sallii) 
jossa tavataan kaikki kerholaiset ja pelataan yhdessä. 

PERHEKERHO: 

Perhekerhossa päätoiminta keskittyy lapsen ja vanhemman yhteiseen liikuntaan ja yhdessäoloon 
ajatuksella, että lapsi ja aikuinen harrastavat yhdessä. Perhekerho on tarkoitettu 2- 5vuotiaille 
lapsille sekä vanhemmalle. Kerhoissa on aina ohjaaja paikalla ja toiminta on ohjattua sekä 
suunniteltua. Tunnin aikana leikitään, liikutaan, pallotellaan ja temppuillaan. Salibandy/sähly sekä 
sisäfutis on myös vahvasti esillä. Leikin kautta tutustutaan välineisiin sekä lajiin ja pidetään hauskaa 
yhdessä! 

KUKA OHJAA? 

Salibandykerhossa sekä perhekerhossa on aina paikalla kokeneet ohjaajat. Panostamme ohjaajien 
osaamiseen sekä lasten/nuorten kohtaamiseen. Salibandykerhoissa päävetäjien kaverina ovat 
apuohjaajat, jotka ovat pääsääntöisesti oman seuramme C-B junioreita. 

TAVOITTEET: 

Kerhojen tavoitteena on vahvistaa lasten motorisia ja liikunnallisia taitoja sekä tutustua salibandyyn 
lajina. Kerhoista on helppo siirtyä ikäkausijoukkueisiin, mikäli intoa riittää. Jos salibandy ei ole 
vielä tuttu laji, suosittelemme aloittamaan lajiin tutustumisen nimenomaan kerhoista. 

Perhekerhossa tavoitteena on luoda lapselle hyvä ja turvallinen ympäristö liikkua yhdessä oman 
aikuisen kanssa. Uusia taitoja opitaan yhdessä ryhmän kanssa ja liikunnan tärkeys muodostuu 
lapselle jo pienestä pitäen. 

MITÄ MAKSAA? 

Salibandy kerhot: 

Koko kausi (2020 syksy - 2021 kevät) 150€ 



Syyskausi (2020 syksy) 90€ 

Kevät (2021 kevät) 90€ 

Sisältää ohjauksen, vakuutuksen sekä kerhopaidan 

Perhekerho ( 1-2 saman perheen alle 5v lasta+aikuinen): 

Koko kausi (2020 syksy - 2021 kevät) 130e 

Syyskausi ( 2020 syksy) 70e 

Kevätkausi ( 2021 kevät) 70e 

Sisältää ohjauksen, vakuutuksen lapselle sekä kerhopaidan lapselle. 

HALUAAKO LAPSI JATKAA? 

Mikäli ette ole varmoja lapsen innostuksesta, tarjoamme mahdollisuutta käydä kaksi kertaa 
kokeilemassa kerhossa, ennen päätöstä aloittaa. Tämän jälkeen kerhomaksu on sitova. Mikäli 
haluatte kokeilla ensin tulee ilmoittautuminen silti tehdä seuran sivujen kautta. Mikäli päätätte 
ettette jatka kerhossa, tulee siitä tehdä kirjallinen ilmoitus paula.sojalahti@sb-pro.fi heti viimeisen 
kokeilukerran jälkeen. 

KOSKA ALKAA: 

Uusi kausi alkaa kerhoissa 1.9. alkaen. Kevätkausi starttaa 11.1.2021 mikäli koronarajoitukset eivät 
jatku 10.1.2021 jälkeen. Mikäli jatkuu, ilmoittautuneille pyritään järjestämään korvaavaa toimintaa 
ulkona. 

SALIBANDYKERHOT: 

Rajamäessä: Rajakaari 

SALIBANDYKERHO: LAUANTAI KLO 13-14: 2009-2011 syntyneet tytöt ja pojat 

SALIBANDYKERHO: LAUANTAI KLO 14-15: 2012-2014 syntyneet tytöt ja pojat 

Kirkonkylässä: Kivenpuiston koulu 

SALIBANDYKERHO, PERJANTAI  KLO 16-17: 2009-2011  syntyneet tytöt ja pojat  

ESKARISÄBÄKERHO, LAUANTAI KLO 16-17: 2014-2015 syntyneet tytöt ja pojat 

Klaukkalassa: Klaukkalan urheilupuiston koulu 

SALIBANDYKERHO, SUNNUNTAI KLO 13-14: 2011-2013 syntyneet tytöt ja pojat 

SALIBANDYKERHO, SUNNUNTAI KLO 14-15: 2009-2010 syntyneet tytöt ja pojat 

TYTTÖSÄBÄKERHO, SUNNUNTAI KLO 12-13: 2009-2015 syntyneet tytöt 

Klaukkala: Arkadia-halli  

SALIBANDYKERHO, SUNNUNTAI KLO 10-11: 2014-2015 syntyneet tytöt ja pojat 

Röykässä: Röykän koulu 

SALIBANDYKERHO, TIISTAI KLO 17-18 : 2014-2015 syntyneet tytöt ja pojat 

PERHEKERHO, SUNNUNTAI KLO 13-14 : 2015-2018 syntyneet tytöt ja pojat sekä vanhempi 



 

Varusteet: 

Mukaan kerhoon lapsi tarvitsee oman mailan (korkeus max 5 cm navan yläpuolella, kun maila on 
pystyssä lapsen edessä), salibandyn suojalasit (myös muovilinssisillä silmälaseilla voi pelata), 
vesipullon sekä sisäliikuntaan sopivat vaatteet ja sisäpelikengät.  HUOM! Ilman suojalaseja ei voi 
osallistua kerhotunnille. Kerho-ohjaajilla on mukana aina muutama ylimääräinen maila joita voi 
tarvittaessa lainata. 

ILMOITTAUTUMINEN KERHOIHIN: 

Ilmoittautuminen tapahtuu My Club järjestelmän kautta. Kerhojen sivuilta valitaan oma kerho ja 
täpätään ko.kerhon kohtaa jolloin aukeaa ikkuna missä näkyy kerhon tiedot ja ”ILMOITTAUDU” 
kohta. Lapselle luodaan järjestelmään tunnus ja tarvittavat tiedot syötetään My Clubiin. Tarvittaessa 
Paula Sojalahti auttaa tunnusten luomisessa. 

KYSYTTÄVÄÄ? 

Pyrimme kehittymään seurana koko aika ja otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia. Mikäli 
jotain tulee mieleen, olkaa rohkeasti yhteydessä! 

Lisätietoja kerhoista sekä harrastetoiminnasta antaa: 

Harrastekoordinaattori Paula Sojalahti, 040-6834428 

paula.sojalahti@sb-pro.fi 

 

  

 


