
  
 

  
ISTUMALENTOPALLON YLEISKOKOUS 2016 
 
Aika:  Lauantai 28.5.2016 klo 12.00 (Lounas klo 11.00) 
Paikka:  Hotelli Alba, Ahlmaninkatu 4, Jyväskylä. 

Osallistujat: 
 Petri Räbinä  (lj, VAU)  
 Eeva-Liisa Hilden   (HIY, naisten mj.) 
 Helena Tenhola  (tuomari) 
 Sari Mannersuo    (tuomari 
 Jani Virtanen  (Jolepa) 
 Pekka Nygren  (KSI) 
 Timo Herranen  (KSI) 
 Helena Skogström  (lj.) 
 Yrjö Kovanen          (Palokan Pyry) 
 Anna Hirvonen        (Palokan Pyry) 
 Harri Sievänen      (LVI) 
 Vesa Välilä            (tuomari) 

 
ASIALISTA 
 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen, pj:n ja sihteerin valinta 
  
 Puheenjohtaja Helena Skogström ja sihteeri Petri Räbinä 
 
2. Asialistan hyväksyminen 
  
 Lisättiin Markku Aumakallion lähettämä ehdotus pelikauden 2016-17 SM–sarjoiksi sovittiin  käsi-

teltäväksi sarjojen kohdalla. 
 
3. Sarjakausi 2016 – 2017 kotimaan sarjat ja otteluohjelmat 

 
3.1, Miesten SM-sarja 
  
 Alustavan kyselyn mukaan sarjaan olisi varmasti lähdössä KSI ja JoLePa.  
 
 Ensisijainen vaihtoehto on sarja ns. vanhalla mallilla, jossa osallistuvat joukkueet järjestävät koti-

turnauksen ja jatkopelit: finaali pelataan paras kolmesta: 1. ottelu kakkosen kotona ja 2. ja mah-
dollinen 3. peli runkosarjan ykkösen kotona. Pronssiottelu (1 ottelu) pelataan kolmosen kotona.  

 
 Toissijainen vaihtoehto on Markku Aumakallion ehdotus avoimesta SM-sarjasta (liite).  Ehdotus 

hyväksyttiin seuraavin korjauksin:  
  - pelataan finaalipelit 1-2 ja 3-4 
  - Sarjaan lasketaan Suomen cup ja kotiturnaukset 
 
 Kotiturnausten haku elokuun loppuun mennessä, mutta ilmoittautuessa SM-sarjaan voi jo il-

moittaa kotiturnauksen päivämäärän. 
 



   
 Kolmas vaihtoehto on sama kuin edellisellä kaudella – vain SM-turnaus. Ilmoittautuminen sar-

jaan on 24.6.2016. Naisten pelaaminen miesten sm-sarjassa sallitaan – yksi pelaaja kentällä. 
Alemman sarjatason pelaaja voi olla yhdessä turnauksessa mukana menettämättä 1-sarjan sta-
tusta. Pekka Nygrenin mielestä tärkeää on saada sarja jolla on SM arvo. Ilmoittautuminen sar-
jaan 24.6.2016 

 
3.2. Naisten SM-sarja 
 
 Ilmoittautuneita joukkueita ovat Palokan Pyry, ESI-Ladyt, HIY 1 ja HIY 2. Luettiin Markku Auma-

kallion ehdotus. Kokous päätti että sarja pelataan seuraavasti ns. vanhaan malliin: jokainen osal-
listuva joukkue järjestää kotiturnauksen ja jatkopelit runkosarjan ykkönen vastaan kakkonen pa-
ras kolmesta. Runkosarjan kolmonen ja nelonen pelaavat pronssiottelun kolmanneksi sijoittuvan 
kotikentällä. Ilmoittautuminen sarjaan on 24.6.2016. 

 
3.3. Ykkössarja 
 
 Kotiturnauksen järjestäjiksi ovat ilmoittautuneet KSI Kotka ja Palokan Pyry. Järjestämishalukkuu-

den ilmoittaminen 24.6.2016 mennessä. Ykkössarjassa mahdollisuus pelata 5 pelaajalla ja pelaaja 
voi pelata vain yhdessä seurassa (poikkeus naisten maajoukkue). Sarja pelataan edellisen vuoden 
tapaan. Yksi miesten sm-sarjan pelaaja voi olla ottelussa kentällä ja toinen penkillä.  

 
3.4. Muut turnaukset 
 

1. Veteraanien SM-turnaus: Turnauksien(N40, M50,M60) haku 30.9 mennessä. Turnaus on pelat-
tava toukokuun loppuun mennessä. 
 

 2. Suomen Cup: Palokan Pyry on hakenut kisaa ja järjestää sen 1-2.10.2016. Joukkueita tulisi olla 
vähintään 4 / sarja, että turnaus pelataan. Miehet pelaavat la 1.10 ja naiset 2.10.  

 
3. Muut kansalliset turnaukset. Kevät-turnaus? 
 

 4. Kesän 2016 Beach-turnaukset: Metropolitan 2 vs. 2 16-17.7.2016, ja 11.8 Hernesaari 3. vs 3. 
sekajoukkueet paralympia-päivän yhteydessä 

 
5. Kansainväliset turnaukset: Kotka turnaus 11.2.2017 ja Pajulahti Games 20-22.1.2017 

  
4.  Sarjamääräykset 
   
4.1. Luokittelu   
  
 Koulutus on mahdollista kansainvälisten turnauksien yhteydessä – voidaan hakea koulutusta 

esim.: Pajulahti Gamesiin. Kotimaan sarjoissa ei käytetä luokittelua. 
 
4.2. Osanottomaksut kaudella 2016-2017 
 
 Suomen Cup: 100 euroa/joukkue 
 Veteraaniturnaus ja 1-sarja: 60€/joukkue 
 Sarjamaksut per joukkue:  
  - Naiset  50+30 VAU 
  - Miehet 70+30 VAU 
  - Avoin SM: Turnauskohtaiset maksut: 80 + 30 VAU 
 Lopputurnaus: 150€ 



   
 
4.3. Tiedottaminen ja tulosten ilmoittaminen 
 
 Joukkueitten on ilmoitettava sarjamääräysten mukaan. Petri ottaa yhteyttä VAU:n tiedottajaan 

olisiko muita vaihtoehtoja käytettävissä. 
 
4.4. Säännöt ja mahdolliset muut menettelytavat 
 

1. Pelaajalistat: Turnaukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja sarjamuodossa 24.6 mennessä ja 
täydennys 31.12.2016 mennessä.  
 
2. Pelaajan edustusoikeus ja seurasiirrot: Ennen kauden alkua.  Kauden aikana siirto on mahdol-
lista seurojen yhteisestä sopimuksesta paikkakunnan vaihtamisen tms. oleellisen syyn vuoksi. 
 
3. Tuomariasiat  
Tuomarilinja: Takapuolen nouseminen – Sari… 
 
4. Farmisopimus:  
Vanha farmisopimuspohja. Jos SM-sarja järjestetään, toimitaan farmisopimuksen suhteen seu-
raavasti: Nimetään farmijoukkueeseen enintään kuusi pelaajaa syyskuun loppuun 2016 mennes-
sä. Näiden siirtyminen sarjojen välillä rajoittamaton tammikuun 2017 loppuun, jolloin sarjataso 
pitää valita. 
 
5. Valitusprosessi:  
Valitukset käsitellään turnauksessa juryssä ja päätöksestä valittaminen mahdollista VAU:n Sään-
tö- ja lajivaliokuntaan. Joukkueen kapteeni ilmoittaa protestihalukkuudesta välittömästi tuoma-
rille pelissä. Ottelun päätyttyä ei voi tehdä protestia, jos ei ole tehty ilmoitusta tuomarille pelin 
aikana. Merkintä pöytäkirjaan. Ottelun jälkeen kokoontuu jury, joka käsittelee protestin. 
Jury kootaan seuraavasti: 
 - Tuomari,  

       - turnauksen järjestäjän edustaja ja  

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

  on jääviysongelma) 

5. Kauden parhaiden palkitseminen 2016-2017 
 
 Kauden aikana olevien turnausten jokaisen ottelun jälkeen valitaan vastustajan joukkueesta ar-

vokkain pelaaja joka merkitään pöytäkirjaan. Järjestävän seuran toimitsijapöytä tarkistaa että pe-
laajat on nimetty. 

 
6.   Lentopallojaoston kokoonpano 
 
 Lasse Pakarinen ja Paula Voutilainen jäävät pois. Tilalle valittiin Yrjö Kovanen.  
 
7.  Muut asiat 
 
 Yleinen viestiminen nettisivuilla. Toivottavaa on, ettei missään kirjoituksissa mennä henkilökoh-

taisuuksiin. Pelaajien käyttäytyminen istumalentopallon otteluissa. 
 
8.  Kokouksen päättäminen  

 


