
  
 

ISTUMALENTOPALLON YLEISKOKOUS 2017 
 
Aika:  Sunnuntai 21.5.2017 klo 12.00 (lounas klo 11.00) 
Paikka:  Pajulahden Urheiluopisto, kokoustila Paju 
Osallistujat: Petri Räbinä (VAU:n lentopallojaosto, lajikoordinaattori) 
 Sampsa Söderholm (HIY Helsinki, VAU:n lentopallojaosto) 
 Pekka Nygren (KSI Kotka) 
 Yrjö Kovanen (Palokan Pyry, VAU:n lentopallojaosto) 
 Mika Ylönen (ZZ Toivala) 
 Veli-Matti Hakasalo (Rekolan Raikas) 
 Harri Sievänen (Rekolan Raikas) 
 Timo Väre (VAU, naisten maajoukkue) 
 Petra Pakarinen (HIY Helsinki, naisten maajoukkue) 
 Sanna Tasanko (HIY Helsinki) 
 Marja Valkeavuori (HIY Helsinki, naisten maajoukkue) 
 Mia Tarvainen (HIY Helsinki) 
 Eeva-Liisa Hildén (HIY Helsinki, naisten maajoukkue, luokittelija) 
 Maiju Marjamäki (HIY Helsinki, KSI Kotka, tuomari, luokittelija) 
 Allan Pynnönen (Palokan Pyry, JoLePa) 
 Helena Skogström (VAU:n lentopallojaosto) 
 Hanna-Maria Sariluoto (HIY Helsinki, TSI Tampere, naisten maajoukkue) 
 Hannele Pöysti (VAU, toimialapäällikkö) 
 Nora Isomäki (Lentopalloliitto, hallituksen jäsen) 
 
ASIALISTA 
 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen, pj:n ja sihteerin valinta 

 
Kokous avattiin klo 12:00. Puheenjohtajaksi valittiin Petri Räbinä ja sihteeriksi Sampsa 
Söderholm. 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
 
Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 

3. Istumalentopallon integroituminen Lentopalloliittoon 
 
Pöysti alusti, että VAU:n strategiaan kuuluu niiden lajien integrointi SLU:n lajiliittoihin, joissa 
lajiliitto on olemassa. Vuonna 2021 tavoite on, että VAU on lajiliitto vain niissä lajeissa, joissa 
SLU:lla ei ole lajiliittoa. Lajiliittoihin integroituminen on suuntaus myös kansainvälisesti. 
Integraatiosta on aivan hiljattain löytynyt yhteisymmärrys Lentopalloliitossa. 

Isomäki kertoi, että Lentopalloliitossa on vahva tahtotila ottaa istumalentopallo mukaan. 
Tällaista ei aikaisemmin ole ollut. Viime vuonna Lentopalloliitossa tehtiin 
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yhdenvertaisuussuunnitelmat. Integraatiosta on jo keskusteltu VAU:n kanssa. 
Lentopalloliitossa on valmius siihen, että kolme sarjaa on jo syksystä Lentopalloliiton 
alaisuudessa. Lentopalloliiton kilpailutoiminnan alle tulee oma jaosto istumalentopallosta. 
Integraatiokeskusteluihin halutaan mukaan lajitoimijat. Tavoitteena on, että laji voi paremmin 
integraation jälkeen. On kaavailtu, että Lentopalloliitosta Jari Lankinen, jolle kuuluu 
sarjatoiminta, tulee osaksi jaostoa. Ensi vuoden alusta myös maajoukkuetoiminta on kaavailtu 
siirtyväksi Lentopalloliiton alle Jaana Laurilan alaisuuteen. 

Kysymysten ja kommenttien osuudessa Ylönen esitti, että ennakkoluuloa istumalentopalloa 
kohtaan on ollut olemassa, iso kynnys on ollut tulla toimintaan mukaan, erityisesti 
kilpailutoimintaan. Hyvä että Lentopalloliiton kautta voidaan levittää lajitietoutta; 
Lentopalloliitto tarjoaa ”isommat hartiat”. 

Nygren mainitsi, että joukkueita kiinnostaa integraatioon liittyen talousasiat, lisenssimaksut 
ym. kustannukset, sillä lähihistoriassa Lentopalloliiton koventuneet lisenssimaksut ovat 
kaataneet monta alasarjajoukkuetta. Ongelmia on kohdattu pelaajien vakuuttamisessa. 
Vakuutusyhtiöt ovat olleet nihkeitä myöntämään istumalentopalloilijoille vakuutuksia ja 
korvauksia. 

Isomäki vastasi, että Lentopalloliitossa on kiinnitetty huomiota pelaajamäärien laskuun. 
Pelaajamäärien laskuun on myös reagoitu. Vuoden teemana on ”lisää lentopalloa”. 
Istumalentopallon lajitoimijoilla on rooli, mahdollisuus ja vastuu neuvotella lisenssimaksut 
ym. asiat. 

Pöysti kertoi, että muiden lajien integraatiossa on tiedostettu kynnykset, mm. kulujen 
kasvamisen pelko, eri lisenssivaihtoehdot ym. (vakuutuksellinen ja vakuutukseton lisenssi on 
olemassa, alhaisin lisenssimaksu on ollut 30-40 euroa, vakuutukselliset lisenssit voivat maksaa 
useita satoja). 

Pynnösen mukaan istumalentopalloilijoille ei yleensä ole myönnetty vakuutusta. Jos pelaajien 
lukumäärä joukkueessa on esim. 15 ja lisenssimaksu 30 euroa, tämä kustantaa 450 euroa, 
mutta mitä tällä saadaan? 

Isomäki vastasi, että laji saa Lentopalloliiton alaisuudessa lisää näkyvyyttä, TorneoPal-
tulospalvelujärjestelmä on käytössä, mobiilissa toimivat pöytäkirjat ja muut Lentopalloliiton 
toiminnot. Tuomaritoiminnan yhdistyessä on mahdollista saada lisää tuomareita.  

Pöysti kertoi, että aivan hiljattain Lentopalloliitossa on aloittanut urheilutoiminnan johtaja 
Sami Heikkiniemi (kehittäjä). Tahtotila lajiperheessä on vielä lajia eteenpäin. Tähän kuuluu 
myös rekrytointi. 

Marjamäen kysymykseen tuomarilisensseistä Isomäki esitti, että on enemmän 
istumalentopallon oma asia miettiä tuomareiden lisenssiasiaa. 

Nygren mainitsi, että pyöritetyt pelaajalisenssimaksujen hinnat ovat samassa hintaluokassa 
kuin kausimaksut, joita pelaajilta seuroissa joudutaan nykyisellään keräämään. Ykkössarjan 
suhteen huoli on, että jos joudutaan maksamaan lisenssejä, miten tämä vaikuttaa sarjan 
joukkueisiin, kun kyseessä on ”harrastajasarja”. 
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Isomäki mainitsi, että todella paljon on istumalentopallon itse päätettävissä. Jaosto on sitä 
varten. 

Väre huomautti, että pelaajilta kerätyt maksut istumalentopallossa ovat kuitenkin aika pieniä 
useisiin muihin lajeihin verrattuna. 

Pöysti kertoi, että naisten maajoukkueessa nähdään potentiaalia. Integraatio on käytännössä 
ainut järkevä keino viedä maajoukkuetoimintaa eteenpäin. 

Valkeavuori mainitsi, että lisäpelaajien rekrytointi maajoukkueeseen on vaikeaa, koska 
”normilentopalloilijoiden” vammat harvoin riittävät luokittelussa. 

Pöysti kertoi, että maajoukkuerekrytoinnissa yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen, 
kuten Paralympiakomitean, kanssa. 

Isomäki kertoi integraatiokeskustelun päätteeksi, että Lentopalloliitossa halutaan nähdä kaikki 
yhtenä perheenä, kun samaa lajia pelataan. 

 

4. Kotimaan sarjat ja otteluohjelmat (sarjakausi 2017 – 2018) 
 
i. Miesten SM-sarja 

 
Keskusteltiin jaoston ehdotuksesta. Päädyttiin kannattamaan sarjamuotoista SM-sarjaa, 
jossa kaksinkertainen runkosarja 3 joukkueen turnauksina. Turnauksissa pelataan 
täysimittaiset ottelut. Runkosarjan 1. ja 2. loppuotteluihin, runkosarjan 3. ja 4. 
pronssiotteluun. Naisten pelaamista sarjassa ei rajoiteta. Edellytys sarjan toteutumiselle on 
vähintään 4 joukkueen ilmoittautuminen sarjaan. Ilmoittautuminen sarjaan 22.6.2017 
mennessä. Jaosto toimittaa joukkueille tarkemmat suuntaviivat sarjaa koskien, jotta 
joukkueet tietävät, mihin ovat sitoutumassa. 
 
KSI Kotka ja JoLePa ovat valmiudessa pelaamaan SM-sarjaa. Muista joukkueista muun 
muassa ZZ Toivala, SI Siilinjärvi, Rekolan Raikas ja HIY Helsinki miettivät vielä tilannetta. 
 
Mikäli sarjaan ei ilmoittaudu vähintään 4 joukkuetta, pelataan SM-lopputurnaus keväällä 
2018. Kuluneen kauden avoin SM-sarja sai paljon arvostelua ja kokouksen konsensus oli, 
että avointa sarjaa ei tule viedä läpi tulevalla kaudella. 
 

ii. Naisten SM-sarja 
   
Sarjaan ilmoittautuminen 22.6.2017 mennessä. Sarja toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita 
joukkueita on vähintään 4. Sarjan toteutuminen näyttää alustavasti vaikealta, sillä HIY saa 
alustavasti jalkeille vain yhden joukkueen ja ainoa toinen varma joukkue sarjaan on 
Palokan Pyry. SI Siilinjärvi olisi alustavasti osallistumassa joihinkin turnauksiin (esim. 
Suomen CUP). ESI Ladyt halukkuus osallistua sarjaan ei ole selvillä. 
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Mikäli sarjaan ei ilmoittaudu vähintään 4 joukkuetta, pelataan SM-lopputurnaus keväällä 
2018 samassa paikassa ja samaan aikaan kuin mahdollinen miesten SM-lopputurnaus. 
Mikäli sarjaa ei tule, naisten joukkueilla on joka tapauksessa mahdollisuus osallistua 
ykkössarjaturnauksiin. 
 

iii. Ykkössarja 
 
Ykkössarjan turnausjärjestäjähalukkuus ilmoitetaan 22.6.2017 mennessä. Alustavasti KSI 
Kotka ja Palokan Pyry järjestävät ykkössarjaturnauksen. Potentiaalisia muita 
turnausjärjestäjiä Hongiston Tarmo (Lohja) ja TSI Tampere. 
 

iv. Muut turnaukset 
 
1. Suomen Cup 
 
Järjestetään vanhalla kaavalla Palokan Pyryn toimesta 30.9.-1.10.2017 Hipposhallissa. 
Miesten turnauksen edellytys vähintään 4 joukkuetta. Naisten turnauksen edellytys, 
vähintään 4 joukkuetta. Naiset pelaavat lauantaina, miehet sunnuntaina. Käytössä on kaksi 
kenttää, kuten aikaisemmin. 
 
Pyry laittaa tietoa ennakkoilmoittautumisesta turnaukseen kesän aikana. Toivottiin, että 
mainittuun integraatiokehitykseen liittyen Lentopalloliitto jalkauttaisi henkilöitä 
esittelemään lajia, jakamaan materiaalia (esim. infopiste, jossa voisi myös pyöriä 
videomateriaalia) 
 
2. Muut kansalliset turnaukset 
 
ks. seuraava kohta 
 
3. Kansainväliset turnaukset 
 
36. kansainvälinen Kotka-turnaus 10.2.2018 (alustava päivä), 
Pajulahti Games 19.-21.1.2018 
 
4. Kesän 2017 Beach-turnaukset 
 
Helsinki Metropolitan Open, 2 vs. 2 pelimuodon SM-turnaus 5.8.2017 Helsingin 
Hevossalmessa. Sarjat: miehet, naiset. 
 
5. Ikämiesturnaukset (M50) 
 
ZZ Toivala ilmoitti anovansa M50 turnausta järjestettäväksi. Ajankohta huhtikuussa 2018. 
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5. Säännöt ja määräykset 

i. Tuomariasiat 
 
Tiedostettiin lajia koskeva tuomaripula useilla paikkakunnilla. Kiiteltiin tuomareiden 
joustavuutta käytännön asioissa. 
 
Kokous oli sitä mieltä, että maksettu erotuomarilisenssi ei ole välttämätön edellytys. Myös 
entinen tuomari voi viheltää saatuaan istumalentopallon erituomarivastaavan 
luvan/koulutuksen tuomintaan. 
 
Tuomarien määriä otteluissa ei ole tarve muuttaa. 
 

ii. Maksut ja palkkiot 
 
Keskusteltiin sarjamaksuista ja turnausmaksuista sekä tuomaripalkkioista. Ei nähty 
välttämätöntä tarvetta muuttaa näitä. Miesten SM-sarjan sarjamaksun suuruudeksi 70 
euroa voisi olla sopiva. SM-lopputurnauksen maksu 120 euroa per joukkue. 
 

iii. Luokittelu, pelaajaluettelointi 
 
Suomeen on saatu 3 uutta istumalentopallon luokittelijaa, joista Eeva-Liisa Hildén ja Maiju 
Marjamäki olivat mukana kokouksessa. Luokittelukriteeristö on äskettäin uudistettu. Osin 
luokittelua on tiukennettu, osin uusia sairauksia on otettu luokittelun piiriin. Luokittelijoilla 
on työn alla selkokielisen ohjeistuksen laadinta lajiväelle. 
 
Pelaajaluettelointikäytäntö pyritään säilyttämään entisellään. 
 
Pelaajarekrytointi: Skogström kertoi, että yhdessä Italian kanssa on haettu Erasmus-
apurahaa pelaajarekrytointiin. Jos toteutuu, lähdetään oppilaitoksiin; yksi joukkue pääsee 
Italiaan pelaamaan; kohde nuoret. 
 

iv. Pelaajan edustusoikeus (SM vs. ykkössarja) 
 
Kokous oli sitä mieltä, että jos miesten SM-sarja toteutuu, palautetaan vanha ns. 2/1 
sääntö (kaksi SM-pelaajaa pöytäkirjassa, yksi kentällä). Jos miesten SM-sarja ei toteudu, 
edustusoikeutta ei voida säännellä, sillä sääntely olisi epätasa-arvoista. Sääntely ei koske 
naispelaajia. 
 
Pelaajalla on oikeus pelata SM-sarjaa joukkueessa, jos pelaajan nimi on liittoon 
toimitetussa joukkueen nimilistassa. SM-sijoitusotteluissa pelaamisen edellytyksenä on 
ainoastaan nimi nimilistassa (ts. aikaisempi esiintyminen joukkueessa ennen sijoitusottelua 
ei tulisi olla edellytys). 
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v. Farmisopimus (farmisopimukseen kuuluvien pelaajien lukumäärä) 
 
Seurataan Lentopalloliiton tilannetta. Pyritään toteuttamaan farmisopimus vastaavan 
sisältöisenä. Informoidaan joukkueita myöhemmin ja annetaan mahdollisuus 
kommentoida. 
 

vi. Kurinpitoasiat 
 
Käytiin läpi sarjamääräysten tekstiä. Ei nähty tarpeen päivittää käytäntöjä. 
 

vii. Muut sääntö- ja sarjamääräysasiat 
 
Ei asioita. 

 
6. Kauden mies- ja naispelaajan valinta: kausi 2016-2017 

Valitaan kauden 2016-2017 voittajajoukkueista parhaat pelaajat, siten että valinnat ehtivät 
Lentopalloliittoon ajoissa kutsun saamiseksi liiton palkitsemistilaisuuteen; valinnasta 
ilmoitetaan myöhemmin. 

7. Lentopallojaoston kokoonpano 

Jaostosta poisjäävän Helena Skogströmin tilalle ehdotettiin Mika Ylöstä, joka valittiin 
yksimielisesti jaoston jäseneksi. Muut nykyiset jäsenet jatkavat. 

8. Muut asiat 

Toivottiin asioiden valmistelussa enemmän avoimuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa mm. 
kommentointikierrosten muodossa. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00. 

 


