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ASIALISTA 
 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen, pj:n ja sihteerin valinta 

2. Asialistan hyväksyminen 

3. Hyväksyttiin 

4. Kotimaan sarjat ja otteluohjelmat (sarjakausi 2018 – 2019) 

i. Miesten SM-sarja 
Potentiaalisia joukkueita: Kotka, Helsinki, JoLePa, ZZ Toivala 
-  suljettu SM-sarja, aikatauluun varattava tauko hiihtolomien ajaksi 
-  naispelaajien pelaamista sarjassa ei rajoiteta 
- kaksinkertainen runkosarja 3 joukkueen turnauksina 
- runkosarjan 1. ja 2. loppuotteluihin, loppuottelut kahdessa ottelussa (ei paras kolmesta) 

runkosarjan 3. ja 4. pronssiotteluun, pronssiottelu yksi ottelu. 
- sitova ilmoittautuminen elokuun puoliväliin mennessä; mikäli ei tule neljää 

ilmoittautunutta joukkuetta, toteutetaan avoin SM-turnaus 
ii. Naisten SM-sarja 

-  alustava ehdotus: suljettu SM-sarja toissa kauden tapaan, vähintään 3 joukkuetta 
- Pelitapa, kaikki järjestävät yhden turnauksen. Sijoitusottelut. 
- sitova ilmoittautuminen elokuun puoliväli; mikäli ei tule kolmea ilmoittautunutta 

joukkuetta, pelataan avoin SM-turnaus  
 

iii. Ykkössarja 
- Turnausjärjestämishalukkuus elokuun puoliväliin mennessä 
-  Ilmoittautumiset kolme viikkoa ennen turnausta 
- 3-4 turnausta  
-  Vanha pelijärjestelmä hyvä 
 

  



  Istumalentopallon yleiskokous 2018 

iv. Muut turnaukset 
1. Suomen Cup  

Palokka keskustelee alustavasti turnauksen järjestämisestä Homenokka-turnauksen 
yhteydessä. Palokka on yhteydessä lentopalloliittoon keskusteluiden jälkeen. 

2. Muut kansalliset turnaukset 
Kotka turnaus (kv.) tammi-helmikuun vaihteessa. Tarkennetaan Herraselta/Nygreniltä 
ajankohta. 

3. Kansainväliset turnaukset 
Pajulahti Games tammikuu, Paravolley europen kautta tunnukset workplacesivustolle. 
Joulukuussa etelä-koreassa seurajoukkueiden turnaus 

4. Kesän 2018 Beach-turnaukset 
Helsingissä Laajasalossa elokuun 11. päivä 2 vs 2 SM-pelit. Alustana viira. 

5. Ikämiesturnaukset (M50, …) 
60-sarja myös mahdollisesti tulossa (3 joukkuetta) 
Avoin haku vuoden loppuun asti 

  
5. Säännöt ja määräykset 

i. Tuomariasiat 
Tuomarikoulutuksen piirissä markkinoidaan istumalentopallon tuomarointia. Pelin nopeus 
asettaa hyviä haasteita tuomaroinnin kehittämiseen. 
Vilkas keskustelu tuomarinimeämisestä ja tuomaripulasta. Joukkueiden velvoittaminen 
tuomarihankintaan. 
Rajatuomareista voisi olla enemmän apua. 

ii. Maksut ja palkkiot 
Mahdollinen jäsenmaksu sisällytetään osallistumismaksuun. Pelaajarekisteriä varten oma 
harrastajapassi. 
Tuomaripalkkiot yhteiseen taulukkoon lentopallotuomareiden kanssa 

iii. Luokittelu, pelaajaluettelointi 
Luokittelutapahtumia tarvitaan luokittelijoiden koulutuksen eteenpäin viemiseksi. 
Tarjotaan tilaisuuksia pelaajien luokitteluun. 

iv. Pelaajan edustusoikeus (SM vs. ykkössarja) 
2/1-sääntö pois  

v. Farmisopimus (farmisopimukseen kuuluvien pelaajien lukumäärä) 
Farmisääntö ennallaan 

vi. Kurinpitoasiat 
vii. Muut sääntö- ja sarjamääräysasiat 

Naisten sarjaan toiseksi tuomariksi joukkueiden oma tuomari 
6. Muut asiat 

Istis infon ulkoasu liiton kaltaiseksi  

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:10 


