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ISTUMALENTOPALLON YLEISKOKOUS 2012 
 
 
Aika:  Lauantai 18.8.2012 klo 12.45 -14.58 
 
Paikka:  Pajulahden Urheiluopisto, Nastola 
 
Läsnä:  Timo Herranen (KSI), Pekka Kiiski (KSI), Anne Korhola (ESI), Satu Tiilikainen (ESI), 

Tuomo Tikkanen (Pyry), Pekka Piitulainen (Pyry), Kalle Korkalainen (ZZ Toivala), 
Seija Korkalainen (ZZ Toivala), Mika Ylönen (ZZ Toivala), Lasse Pakarinen (pj.), Suvi 
Blechschmidt (siht.), Markku Aumakallio (jaoston jäsen), Sari Mannersuo (jaoston 
jäsen) 

 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Valittiin sihteeriksi Suvi Blechschmidt ja puheenjohtajaksi Lasse Pakarinen. 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin. 
 

3. Sarjakausi 2012 – 2013 
 

a. Kotimaan sarjat ja otteluohjelmat 
 

Päätettiin miesten ja naisten SM-sarjojen otteluohjelmat ja päivämäärät sekä ykkössarjan 
päivämäärät. Ohjelmat lyödään lukkoon lopullisesti, kun joukkueet ovat vahvistaneet päi-
vämäärät. 
 
Pöytäkirjat 
 

Kaikki sarjat pelataan pienillä pöytäkirjoilla. 
 
Farmisopimus 
 

Joukkueet voivat solmia keskenään farmisopimuksia. Näistä tulee tehdä ilmoitus liittoon vä-
littömästi. Ilmoitukseksi riittää sähköpostiviesti lajijaostolle. Farmisopimusilmoitus tulee 
toimittaa VAU:lle 30.9. mennessä. 
 
Pelaajalaina 
 

Säännöt pysyvät entisellään. Pelaajalainapaperit tulee toimittaa VAU:lle 30.9. mennessä. 
 
Seuraedustuksen muutos (seurasiirto) 
 

Säännöt pysyvät entisellään. Seurasiirrot tulee toimittaa VAU:lle 30.9. mennessä.  
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i. Miesten SM-sarja 

 

Päätettiin, että miehet pelaavat kaudella 2012-2013 kolme SM-osaturnausta (10.11.2012 
Kotka, 12.1.2013 Jämsä, 23.3.2013 Toivala), jonka jälkeen pelataan finaaliottelut. Miesten 
SM-sarjaan on ilmoittautunut viisi joukkuetta. Turnausjärjestäjien lisäksi ZZ Toivala 2 ja HIY.  
 
Ensimmäinen finaaliottelu pelataan runkosarjassa toiseksi (2.) sijoittuneen kotipaikkakunnal-
la 6.4.2013. Toinen ja mahdollinen kolmas finaaliottelu ykköseksi (1.) sijoittuneen kotipaik-
kakunnalla (13.4. ja 14.4.). Pronssiottelu pelataan 3. sijoittuneen kotipaikkakunnalla 6.4.  
 
Turnauksissa pelataan yksinkertaiset sarjaohjelmat (10 peliä) kolmen erän peleinä. Sarjapis-
teet erien perusteella joko 3/0 tai 2/1. Finaaliottelut pelataan paras kolmesta tapaan. 
 

ii. Naisten SM-sarja 
 

Päätettiin, että naiset pelaavat kaudella 2012-2013 neljä SM-osaturnausta kunkin sarjaan il-
moittautuneet joukkueen kotipaikkakunnalla: 3.11.2012 Toivala, 15.12.2012 Jyväskylä, 
9.3.2013 Lappeenranta ja 27.4.2013 Espoo (HIY:n kotiturnaus pelataan Kevätturnauksen yh-
teydessä).  
 
Turnauksissa pelataan yksinkertaiset sarjat kolmen erän otteluina. Sarjapisteet lasketaan 
eräpisteiden mukaan (3/0 tai 2/1). SM-sarjan voittaja selviää suoraan yo turnausten perus-
teella.  Sarjaan ovat ilmoittautuneet ZZ-Ladyt, ESI-Ladyt, HIY ja Palokan Pyry. 
 

iii. Ykkössarja 
 

Ykkössarjassa pelataan viisi erillistä turnausta kauden aikana (20.10.2012 Lappeenranta, 
1.12.2012 Kotka, 5.1.2013 paikka avoin , 16.2.2013 Jyväskylä ja 27.4.2013 Espoo. Espoon 
turnaus pelataan Kevätturnauksen yhteydessä. Ykkössarjan turnauksissa saa olla kaksi SM-
sarjan miespelaajaa, mutta vain yksi pelaaja voi olla kerrallaan kentällä. Tämä sääntö ei kos-
ke naispelaajia.  
 

iv. Muut turnaukset 
 

1. Veteraanien SM-turnaus 
 

Seurat voivat hakea järjestettäväkseen veteraanien SM-turnausta (M50 ja N40). Turnaus tu-
lee järjestää kevään 2013 aikana. Haku tulee tehdä 31.12.2012 mennessä VAU:lle. Turnaus 
on SM-arvoinen mikäli siihen ilmoittautuu vähintään neljä (4) joukkuetta. 
 

2. Suomen Cup 2013 
 

Keskusteltiin vuoden 2013 Suomen Cupin pelaamisesta Jyväskylässä pidettävän Homenokka-
turnauksen yhteydessä. Näin saataisiin hyvää näkyvyyttä lajille. Palokan Pyryn edustajat lu-
pasivat alkaa selvittämään asiaa. 
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Seurat voivat kuitenkin hakea järjestettäväkseen Suomen Cupia. Haku 28.2.2013 mennessä 
VAU:lle. Turnaus on SM-arvoinen mikäli siihen ilmoittautuu vähintään neljä (4) joukkuetta.  
 

3. Muut kansalliset turnaukset 
 

Kauden aikana järjestetään Kotka-turnaus ja Espoon Kevätturnaus. 
 

4. Kesän 2013 SM-Beach-turnaukset 
 

Haku 28.2.2013 mennessä VAU:lle. Tarkennetut säännöt valmistuvat 28.2.2013 mennessä 
työryhmän toimesta, jota vetää Markku Aumakallio ja johon kuuluvat Sampsa Söderholm, 
Eero Penttinen ja Mika Ylönen.  
 

5. Kansainväliset turnaukset 
 

18.-20.1.2013 Pajulahti Games, Nastola 
14.-22.9.2013 naisten ja miesten EM-kilpailut, Elblag, Puola 
 
Muista kansainvälisistä turnauksista lisätään tietoa info-sivuille sitä mukaa, kun tietoja saa-
daan. 
 

v. Sarjamaksut kaudella 2012-2013 
 

Päätettiin, että naisten SM-sarjan sarjamaksu on 40 euroa/joukkue ja miesten 70 eu-
roa/joukkue. Liitto laskuttaa sarjamaksut sarjoihin ilmoittautuneilta joukkueilta syksyn aika-
na. Miesten SM-sarjassa on sovittu joukkueiden kesken kulujen kattamisesta. 
 
Seurojen on mahdollista hakea 300 euron turnaustukea VAU:lta Kevätturnauksen, Kotka-
turnauksen ja Suomen Cupin järjestelykuluihin. Tuen saamiseksi hakijan on toimitettava va-
paamuotoinen hakemus tuelle Suville VAU:hun. Tuet myönnetään hakemusten perusteella.  
  

4. Sarjamääräykset  
 

Sarjamääräykset päivitetään ja toimitetaan joukkueille ja info-sivuille ennen kauden alkua. 
 

a. Luokittelu 
 

VAU:n kaikki sarjat pelataan ilman luokittelua.  Kansainvälisesti luokitteluun ei ainakaan lä-
hiaikoina ole tulossa muutoksia. Mikäli muutoksia kansainvälisiin luokittelusääntöihin halu-
taan, tulisi WOVD:n jäsenmaiden olla aktiivisia ja toimittaa esitys muutoksesta WOVD:n 
yleiskokoukseen. Esimerkiksi Suomi voi tehdä muutosehdotuksen yleiskokoukseen. Seuraava 
yleiskokous on vuoden 2014 MM-kilpailujen yhteydessä Puolassa. 
 

b. Tiedottaminen ja tulosten ilmoittaminen 
 

Todettiin, että tiedottaminen toimii hyvin Markku Aumakallion ja istumalentopallo.info –
sivujen kautta.  
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c. Säännöt ja mahdolliset muut menettelytavat 
 

i. Istumalentopallon säännöt 
 

Sääntöjen päivitysten käännöstyö on parasta aikaa meneillään. 
 

ii. Beach Volleyn säännöt 
 

Käsiteltiin kohdassa Kesän 2013 SM-Beach-turnaukset. 
 

iii. Pelaajalistat 
 

SM-sarjoissa pelaavien joukkueiden tulee toimittaa pelaajalistat VAU:lle välittömästi. Pelaa-
jalistoja voi päivittää 31.12.2012 asti.  
 

iv. Pelaajan edustusoikeus ja seurasiirrot 
 

Käsiteltiin kohdassa 3.  
 

v. Tuomariasiat 
  
Miesten SM-turnauksiin ei muutoksia tuomariasioissa. Naisten SM-turnausten ottelut pela-
taan entiseen tapaan yhdellä tuomarilla. 
 
Päätettiin, että ykkössarjan turnauksissa tuomareina voivat toimia myös henkilöt/pelaajat, 
joilla ei ole tuomarikorttia. Järjestävien seurojen on kuitenkin pyrittävä siihen, että myös yk-
kössarjaturnauksissa käytetään virallisia tuomareita. Näin saadaan nykyisille ja mahdollisesti 
uusille tuomareille mahdollisuuksia tuomita useampia istumalentopallo-otteluita. Lisäksi 
tuomarit, jotka pelaavat turnauksessa voivat myös viheltää turnauksessa. 
 

5. Kauden parhaiden palkitseminen 2012-2013 
 

Kaudella 2012-2013 palkitaan paras istumalentopalloilija ja istumalentopallovaikuttaja. Ää-
nestyksestä tiedotetaan kauden loppupuolella ja palkitsemiset hoidetaan Kevätturnauksen 
yhteydessä Espoossa. 
 

6. Lentopallojaoston kokoonpano 
 

VAU:n lentopallojaostossa jatkavat Markku Aumakallio, Lasse Pakarinen ja Sari Mannersuo. 
Pyydettiin kokoukseen osallistujilta ehdotuksia VAU:n lentopallojaoston neljänneksi jäsenek-
si. Kokous ehdotti jäseneksi Mika Ylöstä ja Sampsa Söderholmia. Mika Ylönen kieltäytyi ve-
doten töihin, joita seurassa on, mutta lupautui Markun etäavuksi nettiasioissa. Sampsa Sö-
derholm vastasi ehdotukseen myöntävästi ja on näin ollen neljäs jaoston jäsen kauden 2012 
alusta alkaen.  
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7. Maajoukkueet 

 

Todettiin, että keväällä 2012 tehty kysely koskien miesten maajoukkuetoiminnan käynnis-
tämistä ei tuottanut yhtään yhteydenottoa. 
 
Naisten maajoukkueen päävalmentajana jatkaa Timo Väre, joka etsii koko ajan joukkueelle 
avuksi toista valmentajaa. Vuodeksi 2013 suunnitteilla on noin yksi maajoukkueleiri/kuukau-
si sekä muutama kansainvälinen turnaus kotimaassa ja mahdollisesti Venäjällä. Maajoukkue-
leirit ovat pääsääntöisesti Pajulahdessa, mutta leirejä pyritään tuomaan myös muille paikka-
kunnille. Päätavoite vuonna 2013 on Puolan EM-kilpailut. Vuoden 2013 suunnitelma lyödään 
lopullisesti lukkoon, kun valtion VAU:lle myöntämät määrärahat vuodelle 2013 ovat loppu-
syksystä selvillä.  
 

8. Muut asiat 
 

Mika Ylönen otti esille lajin markkinoimisen ja istumalentopallosarjoissa pelaavien entisten 
pystylentopalloilijoiden hyödyntämisen lajin markkinoinnissa. Aletaan miettiä keinoja ja jo 
olemassa olevia mm. lentopalloliiton tapahtumia, joissa voitaisiin olla mukana. Ideoita saa 
mieluusti lähettää jaostolle.  
 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58. 
 
 
Helsingissä 19. elokuuta 2012 
 
 
 
 
 
 
Lasse Pakarinen   Suvi Blechschmidt 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
  

 


