
Istumalentopallon yleiskokous 2015 

Aika 23.5.2015, Pajulahden urheiluopisto, Pajulahdentie 167, Nastola 

Aloitus klo 12:00 

Lopetus klo 15:10 

Osallistujat 

Petri Räbinä   (lj, VAU) 

Sampsa Söderholm  (lj, Hiy / LVI) 

Lasse Pakarinen  (lj, Hiy / LVI) 

Paula Voutilainen  (lj, Palokan Pyry) 

Helena Tenhola  (tuomarien edustaja) 

Jani Virtanen   (Jolepa) 

Pekka Nygren   (Ksi) 

Timo Herranen  (Ksi) 

Pekka Kiiski  (Ksi) 

Mika Ylönen   (ZZ Toivala) 

Helena Skogström  (naisten maajoukkue, VAU) 

Timo Väre  (naisten maajoukkuevalmentaja oli paikalla joukkueen asioiden ja luokittelun 

käsittelyn ajan) 

 

1. Järjestäytyminen 

Puheenjohtajaksi Petri Räbinä 

Sihteeriksi Lasse Pakarinen 

 

2. Asialista hyväksyminen 

Lisättiin ”Pokaaliasia” kohtaan ”muut asiat”. 

 

3. Sarjakausi 2015 – 2016 

PJ kertoi lajijaoston pohtineen tulevaa kautta kuluneella viikolla puhelinkokouksessa. 

 

i. SM-sarja miehet 

Kolmella joukkueella ei haluta tehdä sarjaa, minimi neljä, jotta saadaan virallinen SM-sarja status. 

Jos neljää joukkuetta ei saada, pelataan keväällä 2016 SM-turnaus päättyneen kauden tapaan.  

Alustava SM-turnauksen ajankohta on 19. -20.3.2016. 

Ilmoittautuminen SM-turnaukseen on sarjasta poiketen 7.2.2015. 

Sarjaan ilmoittautuminen 30.6.2015 mennessä. 

 

Ksi Kotka, ZZ Toivala ja Jolepa ovat mukana miesten SM-sarjassa yhdellä joukkueella. Joukkueen 

saaminen pääkaupunkiseudulta vielä epävarma. 

 

Keskustelu sarjasta, toivomuksena saada sarja turnauksen sijaan. 

Sarjajärjestelyissä päädytään ehdotukseen pelata kaikkien kotikentällä turnaus ja lisäksi 

finaaliturnaus (vastaava kuin naisten päättyneen kauden pelisysteemi). 



Pelit ovat kolme-eräisiä. Eli jokaisessa turnauksessa joukkueelle tulee 9 erää per turnaus. 

Finaalipelit ovat paras viidestä (ts. 3 voittoerän pelejä). 

 

Lopputurnauksessa runkosarjan 1. ja 2. pelaavat finaalin. Vastaavasti runkosarjan 3. ja 4. pelaa 

pronssista. VAU / Räbinä selvittää, että loppuottelut (finaali ja pronssipelit) pelataan samassa 

turnauksessa. Alustavasti selvitetään paikaksi Pajulahden urheiluopistoa (naisten finaalipelit olisivat 

samaan aikaan). 

 

Jos miehillä ei toteudu sarja, pyrittäisiin siihen, että SM-turnaus pelataan samaan aikaan naisten 

finaalipelien kanssa. Tällöin lähtökohtainen järjestäjän on Ksi Kotka. 

 

ii. SM-sarja naiset  

Naiset haluavat pelata vastaavalla systeemillä kun päättyneellä kaudella. 

Toivomus, että kulta ja pronssipeli pelattaisiin samassa paikassa. Yleiskokous asetti tavoitteeksi, 

että naisten finaalipelit pelataan samassa paikassa miesten finaali pelien (jos sarja) tai SM-

turnauksen yhteydessä.   

 

Naiset pelaavat sarjan, vaikka joukkueita olisi vähemmän kuin neljä ja SM-arvo epävirallinen ”VAUN 

mestaruus”. 

 

Sarjaan ilmoittautuminen 30.6.2015 mennessä. 

 

iii. 1- Sarja 

Turnauksen järjestämishalukkuuden ilmoittautuminen 30.6.2015 mennessä. 

Alustavasti Kotka ja Jyväskylän seutu järjestää. 

 

Salivuoro turnaukselle yleisesti 10 – 18. 

 

Keskustelua sm-pelaajien edustusoikeudesta 1-sarjassa. 

 

Jos SM-sarja järjestetään, toimitaan farmisopimuksen suhteen seuraavasti.  

Nimetään farmijoukkueeseen enintään kuusi pelaajaa syyskuun loppuun 2015 mennessä. Näiden 

siirtyminen sarjojen välillä rajoittamaton tammikuun 2016 loppuun, jolloin sarjataso pitää valita. 

Käytäntö on vastaavaa kun päättyneellä sarjakaudella. 

 

  



iv. Muut turnaukset 

 

1. Veteraanien SM-turnaus 

Alustava ajankohta 9.4.2016 

Turnauksen haku 30.9.2015 mennessä. 

 

2. Suomen CUP 

Ensisijaisesti tavoitellaan järjestämistä Homenokkaturnauksen yhteydessä 26. - 27.9.2015. 

Järjestämisen edellytyksenä on, että miehiin ja naisiin saadaan vähintään neljä joukkuetta. 

Ilmoittautuminen Suomen Cuppiin 30.6.2015 mennessä. Jos neljää joukkuetta ei saada, 

Suomen Cup turnausta ei järjestetä Homenokkaturnauksen yhteydessä. Tiedostetaan myös riski 

mahdollisesta lentopalloliiton tuomarien samanaikaisesta koulutuksesta, joka voi vaikeuttaa 

tuomarien saantia turnaukseen. 

 

Tällöin pelattaisiin kahdella kentällä per päivä, alustavasti miehet sunnuntaina ja naiset 

lauantaina. Kokouksessa tulleiden alustavien ilmoittautumisien perusteella vaikuttaa 

todennäköiseltä, että Suomen Cup järjestetään Homenokkaturnauksen yhteydessä 26. - 

27.9.2015. 

 

3. Jolepa sekaturnaus 

Jolepa / Virtanen suunnittelee sekaturnausta syksylle ennen suomen-cup turnausta (alustavia 

ajankohtia syyskuu 5. tai 12.9.2015). 

Sekaturnauksessa tullaan paikalle yksittäisinä pelaajina, asetetaan eri luokkiin 

harrastuneisuutensa perusteella. ”Luokitelluista pelaajista arvotaan joukkueet. 

Tuomarien suhteen vastaava menettely kuin beach, pelataan ilman tuomareita. 

Sekaturnauksessa tavoitteena 3-4 peliä per joukkue. 

 

4. Kesän 2015 Beach turnaukset 

Ainoa turnausta hakenut on Helsinki Metropolitan 1.-2.8.2015. 

Pelisysteemi 2 vs. 2.  

Kesän 2016 beach turnausten haku 31.12.2015 mennessä. 

 

5. Kansainväliset turnaukset  

a) Pajulahti Games 22.-24.2.2016 

Ks. kohta naisten maajoukkue. 

 

b) Kotka-turnaus 

Aika on 6.2.2016.  

Paikka Karhulan liikuntahalli. 

Ykkössarjaa ei kytketä nyt Kotka-turnaukseen. 

 

  



c) Muut turnaukset 

Leipzig 

Köpenhamina 

Puola IKS Atak 

 

4. Sarjamääräykset 

a. Luokittelu 

Luokitteluasiat yleisesti ja maajoukkueisiin liittyen. 

Viimeksi on ollut Pajulahti-games yhteydessä. 

Seuraavaan luokittelukoulutukseen saadaan uusia osallistujia suomesta. Ts. luokittelijatilanteeseen 

on tulossa parannusta. Myös maailmanlaajuisesti luokittelijoita on vähän ja vaikea saada 

turnauksiin. 

 

b. Osanottomaksut 2015 – 2016 

Suomen Cup 80 eur. 

Veteraaniturnaus ja 1-sarja 60 eur. 

 

Sarjamaksut per joukkue: 

- Naiset (50 + 30) yhteensä 80 euroa. 

- Miehet  (70 + 30) yhteensä 100 euroa. 

Käytännössä 30 eur osuus on VAU:n jäsenmaksu. Menettelyllä varmistetaan seurojen jäsenyys 

VAU:ssa. 

 

c. Tiedottaminen ja tulosten ilmoittaminen 

Vanha käytäntö. 

Todettiin txt-tv ei ole ottanut istis-juttuja. 

Aikanaan on edellytetty sopimusta. VAU/Räbinä selvittää, onko sopimusasia kunnossa. 

 

Yleisesti median kiinnostus on alhaista. 

Homenokkaturnauksesta oli kaksi juttua. Palokan Pyry oli Keski-Suomen radion haastattelussa, kun 

pääsivät naisten SM-finaaliin. 

 

d. Säännöt ja mahdolliset muut menettelytavat 

 i. Beach Volley 

2 vs. 2 pelitavassa. Ehdotus naisilla verkon korkeuden laskeminen 105 cm hyväksyttiin. 

Kansainvälisillä beach-säännöillä pelattavaa turnausta ei vielä näköpiirissä. 

 

ii. Pelaajalistat 

Ilmoittautumisen yhteydessä 30.6.2015 mennessä, mahdollisuus täydentää 31.12.2015 asti. 

 

iii. Pelaajien edustusoikeudet ja seurasiirrot 

Ennen kauden alkua ei tarvetta tehdä virallisia siirtoja. 

Kauden aikana siirto seurojen yhteisestä sopimuksesta paikkakunnan vaihtamisen tms. oleellisen 

syyn vuoksi. 

 



 

iv. Tuomariasiat / Tuomarilinja 

Keskustelua, onko käsittelylinja säännöissä liian korkea? 

Olisiko kakkostulkintalinja riittävä? 

Keskustelua oli myös linjan tasaisuudesta. 

Jatkossakin pyritään keskittämään istiksen viheltämistä ”istis-tuomareille”. 

Keväällä 2015 miesten sarja puuttui joten tuomareillakin tuntuma vähäisempi SM-turnauksessa. 

 

Yleisesti todettiin, että joukkueiden tulee kunnioittaa tuomarin päätöksiä ja kommentoida 

vähemmän. Tuomarit voit käyttää sanktioita tarvittaessa enemmän tilanteen rauhoittamiseksi. 

 

Todettiin, että pystypallon kansainväliset säännöt muuttuvat verkkovirheen osalta. Antennien 

välissä tapahtuva verkkovirhe on virhe (aiempi sääntö, kosketus verkon yläosan verkkonauhaan). 

 

Muutos verkkovirheen osalta takaisin vanhaan sääntöön pystypallon tapaan on todennäköinen. 

Asiaa selvitetään. 

 

v. Farmisopimus 

Ks. kohta miesten sm-sarja. 

 

vii. Valitusprosessi 

Valitukset käsitellään turnauksessa juryssä ja päätöksestä valittaminen mahdollista VAUN sääntö ja 

lajivaliokuntaan. 

 

Joukkueen kapteeni ilmoittaa protestihalukkuudesta välittömästi tuomarille pelissä. Ottelun 

päätyttyä ei voi tehdä protestia jos ei ole tehty ilmoitusta tuomarille pelin aikana. Ottelun jälkeen 

kokoontuu jury, joka käsittelee protestin. 

 

Jury kootaan seuraavasti: 

- Tuomari,  

- turnauksen järjestäjän edustaja ja  

- yksi osallistuvan seuran edustaja (tarvittaessa täydennetään toisesta joukkueesta, jos jääviys 

ongelma) 

 

  



5. Kauden parhaiden palkitseminen 2015 - 2016 

Yleisesti ääniä saatiin hyvin ja lajivaliokunnalla oli helppo ja selkeä tehdä valinnat joukkueilta 

tulleiden äänien perusteella. 

 

Kauden vaikuttaja on Allan Pynnönen. 

Allan välitti kiitokset ja nosti myös seuran, Palokan Pyryn nimen esiin. 

Allan päätti vastikään pitkä uran VAUn hallituksessa. 

 

Kauden miespelaaja Arto Vinni  

 

Kauden naispelaaja Marja Valkeavuori 

 

Kauden tuomari Helena Tenhola 

 

Jatketaan kauden parhaiden valintaa samalla systeemillä kun päättyneellä pelikaudella. 

Kaikilla sarjoihin osallistuneilla joukkueilla on oikeus ehdottaa valintoja.  

Miehet äänestää miehiä ja naiset naisia. 

 

6. Lentopallojaoston kokoonpano 

Jani Virtanen ehdotettiin ja hän on ilmoittanut halukkuutensa, valittiin. 

Helena Skogström ehdotettiin, hänet valittiin. 

 

Jaosto toivoo, että kenttä kunnioittaa jaoston tekemiä päätöksiä. 

 

7. Muut asiat 

a) Pokaali asia 

Miesten SM-pokaalissa loppuu tila mestaruuksien kaiverruksille. 

Lisäksi miesten pokaalin mukana kulkee lehtiö, jossa viimeisimpien voittajajoukkueiden esittelyt, 

pelaajien nimet ja joukkuekuvat. 

 

Keskusteltiin uudesta pokaalista. Siihen laitettaisiin kaikki mestarijoukkueet vuodesta 65. 

Mallin tulee olla saunan kestävä. 

 

Tämän lisäksi tulisi erillinen ”mestarien kirja”, johon tulisi tarkempia tietoja voittajajoukkueista. 

Petri Räbinä / VAU selvittää muutoksia. 

 

b) Naisten maajoukkue 

Timo Väre esitteli toimintaa. 

Naiset leireilevät kotimaassa, eivät lähde kesällä turnauksiin. 

 

Toive, että yksi naisten SM-sarjakierros ennen syksyn EM-kisoja, jotka ovat 7.-15.11.2015. 

 

Uusia ”kolmosluokiteltuja” pelaajia on yksi Tampereella ja yksi Kouvolassa, sekä yksi 

pystypallotaustainen pelaaja joka päässee mukaan toimintaan myöhemmin syksyn aikana. 



EM-kisoissa realistisena tavoitteena ovat mitaliottelut. 

 

Toinen projekti naisilla Pajulahti Games, jossa selvitellään mahdollisuutta järjestää kaksi turnausta 

samassa yhteydessä (nk. subzone turnaus, joilla kerätään pisteitä mm. RIO-projektia ajatellen).  

 

Tulevaisuudessa siintää Rio, johon tulee pääsemään vain kahdeksan maata. Pisteytysjärjestelmä 

paralympialaisten pääsyn suhteen haasteellinen.  

 

c) Miesten maajoukkue 

Tiedusteltiin mahdollisuutta, että luokittelematon joukkue osallistuisi maajoukkueena 

kansainväliseen turnaukseen. Tällaista ei kuitenkaan VAU lähtisi tukemaan. 

Kokonaisuutena luokiteltuja mies-pelaajia on tällä hetkellä vähän. 

Ilman kansainvälistä toimintaa luokittelun tarvettakaan ei ole ollut ja luokittelujen vähäisyys johtuu 

osin myös tästä. 

 

Luokitteluasiat yleisesti ja maajoukkueisiin liittyen. 

Viimeksi on ollut luokittelijat Pajulahti-games yhteydessä. 

Seuraavaan luokittelukoulutukseen saadaan uusia osallistujia suomesta. Ts. luokittelijatilanteeseen 

on tulossa parannusta. Myös maailmanlaajuisesti luokittelijoita on vähän ja vaikea saada 

turnauksiin. 


