Spt-salibandyn kausipalaveri
Aika: 26.5. klo 12:00-15:10
Paikka: Salibandyliiton toimisto, Alakiventie 2
Paikalla:
Riina-Kaisa Ojala lajijaosto, Petri Matikainen ja Atso Ahonen lajijaosto, Miro Reijonen, Anna-Leena Tahkio ja
Kennet Ketola Koovee, Timo Pelkonen VAU, Göran Puska, Toni Puska ja Mats Östergård SB Vaasa, Saila
Luumi ja Anni Kyröläinen HOS, Anni Mannelin Haukiputaan Heitto (skypellä), Harri Mursu ja Ella-Riikka
Isometsä HOS, Pyry Niemelä (saapui klo 13:00)
1. Palaverin avaus
Eeva avasi palaverin ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Käytiin lyhyt esittelykierros, ketä on paikalla.
2. Viime kauden palautteet
SB Vaasa juniorit: Häslinkiä oli, kun aikatauluja vaihdettiin ja otteluohjelmaa muutettiin. Muuten on
toiminut hyvin. Erotuomaritoiminta on ollut hyvää.
SB Vaasa SM: Kausi meni miten meni, tynkäkausi, tylsää. Toivotaan parempaa tulevaisuutta.’
Koovee: Kausi oli mitä oli pelien osalta. Mutta hienoa, että tuli mitali. Kolme turnausta on liian vähän,
vähintään neljä turnausta.
HOS SM: Olisi mukavampaa kuin ei olisi niin tynkäsarja ja olisi enemmän joukkueita ja pelejä. Tallinnan
viimeinen turnaus sai kiitosta.
HOS juniors: Neljä peliä/päivä on liikaa. Olisi kivaa, että Finlandia-sarja ja SM-sarja pelaisi samoissa
turnauksissa. Toiveissa olisi, että turnaukset olisi vain Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Myös
vanhemmat reissaavat mukana ja tarvitsevat palautumisaikaa. Ei lauantaina vikaa peliä ja sunnuntaina
ekaa peliä. Mieluummin sunnuntaina eka peli, että pääsevät aikaisemmin lähtemään kotiin.
Heitto, Heavyweights: Kiitos kaikille turnauksen järjestäjille, tosi hyvin järjestetyt turnaukset.
Otteluohjelman vaihto kesken kauden oli todella harmillista, ei enää tällaista. Enemmän turnauksia
toivotaan, kolme on liian vähän.
TPS: Ei otteluohjelmamuutosta kesken kauden. Anne lopettaa, mutta on osana työnpuolesta.
3. Tulevan kauden järjestelyt
Mitä joukkueita SM:sarjaan on tulossa?: SB Vaasa, Heitto Lightweights, Estonian Wolves???, HOS:lta
kaksi joukkuetta.
Keskusteltiin siitä, että voisiko Viro tulla esim. yhteen turnaukseen. Pisteet lasketaan mukaan. Ensin
mietitään.
Olisiko mahdollista saada viides joukkue Jämäjengin tyyliin?
Finlandia-sarja: HOS Juniors, SB Vaasa, Koovee (ainakin yksi joukkue, toinen joukkue vielä
kysymysmerkki), TPS, Heitto Heavyweights

Tulevalla kaudella on neljä turnausta, mutta missä? SM-sarja vain kolmessa turnauksessa
Ensimmäinen turnaus:17-18.11.2018, Turku, TPS (varalla Helsinki)
Toinen turnaus: 26.-27.1.2019 Tampere, Vuoreksen koulu, Koovee (Finlandia-sarja)
Kolmas turnaus: 9.-10.3.2019, Oulu, Kastelli, Heitto
Neljäs turnaus: 27.-28.4.2019, Vaasa, Variskan koulu, SB Vaasa
Viimeinen ilmoittautumispäivä perjantaina 7.9.2018.
Osallistumismaksu: SM-sarja 310 euroa Finlandia-sarja 350 euroa
4. Kilpailumääräykset tulevalle kaudelle
-

pykälä kaksi: juryn kokoonpano: Mika Borg (Finlandia-sarja), Kennet Ketola (SM-sarja), Riina-Kaisa
Ojala, Eeva Welling ja Kaj Smulter
pelaajien liikkuminen sarjojen välillä: Pelaajat saavat pelata sekä SM-sarjassa, että Finlandiasarjassa yhdessä joukkueessa, paitsi pelaajat, jotka ovat pelanneet virallisessa maajoukkue
ottelussa. Nämä pelaajat saavat pelata joko SM-sarjassa tai Finlandia-sarjassa yhdessä joukkueessa.
Virallinen maajoukkue ottelu tarkoittaa MM-, tai EM-kisoja sekä maajoukkueella pelattavia kutsu
turnauksia. Yksittäiset ystävyys ottelut ei kuulu tähän listaan.

5. Sääntömuutokset kaudelle 2018-2019
- Kysyttiin, miten viime kauden sääntömuutokset ovat vaikuttaneet? Tähän ei osattu heti sanoa
mitään, puhuttiin ensin vain uusista tuomareista Oulussa, joista vielä huomasi, että ovat vasta lajin
alussa. Itse sääntömuutokset eivät aiheuttaneet keskustelua.
- Nopeusmittaus: teksti muutettava vastaamaan uutta mittalaitteistoa. Anni kommentoi, että
säännöissä pitäisi olla maininta, että pelituolien pitää olla sellaisia, että niitä voi nykyisellä
mittalaitteistolla mitata. Tästä käytiin pidempääkin keskustelua mm. mikä on rangaistus
ylinopeudesta? Ei muuteta rangaistusta, viiden minuutin rangaistus. Pitääkö SM-sarjan ja Finlandiasarjan nopeuseroa vielä suurentaa? Finlandia-sarjan nopeutta pienennettäisiin.
- Maila: pysyy samana
- Rangaistuslaukaus: ei muuteta vielä ns. pystysalibandyn sääntöä mukailevaksi. Sääntömuutos
ehdotetaan ensin kansainvälisiin sääntöihin.
- Sääntömuutosten käsittely: kaikki sääntöihin ja erotuomareihin liittyvät kysymykset lajijaoston
erotuomareita edustavalle jäsenelle.
6. Miten saadaan SM-sarja elvytettyä? Miten saadaan lajin pariin enemmän pelaajia? Miten lajin
markkinointia pitäisi tehdä?
Ryhmätöiden läpikäynti:
I ryhmä: Miro, Ella, Harri, Göran ja Ansku: Paljon on yritetty kaikenlaista, keinot tuntuvat olevan
vähissä. Taloudellinen tukeminen pelituolin saantiin olisi tärkeää. Voitaisiinko perustaa säätiö? Tähän
kommentoitiin, että säätiöitä on jo monenlaisia, mm. Tukilinja, Vammaisurheilun Tuki ry. Omasta
aktiivisuudesta on paljon kiinni, että osaa hakea apua. Lajijaostosta voi kysyä apua, mistä kaikkialta voi
hakea tukea.
Nettisivuista keskusteltiin, että ovat näivettyneet. Voisiko joku ottaa kopin niiden päivittämisestä.
Nettisivut kannattavat olla suht. stabiilit, että niitä ei tarvitsisi koko ajan päivittää. Enemmän faceen ja
instaan lyhyitä nostoja lajista. Saisiko nettisivut niin, että facebookin uutiset linkittyisivät siihen.
Salibandy.fi-sivustolle myös nostoja. Nettisivuille harjoitepankki.

Vastuujoukkueohjeet tehtiin aikoinaan ja siinä oli mm., että vastuujoukkue tekee lehdistötiedotteen.
Tulevaisuudessa turnaukset sähköisen pöytäkirjan pariin, eli reaaliaikainen pöytäkirja.
II- ryhmä: Saila, Mats, Pyry, Kennet, Pete
Aika pitkälti samoja ajatuksia kuin ensimmäisellä ryhmällä. Voisiko Liikuntamaassa spt-salibandy olla
vahvemmin mukana. Esim. sellainen tila, että 2 vs. 2 ja eri ikäryhmiä mukaan, junnuja, naisia, miehiä ja
eri toimintakykyisiä. Jos käy esim. fysioterapeutilla, niin sinne lajiesitteitä ja paikallisiin lasten
sairaaloihin. Erilaisille toimintapäiville mukaan, enemmän yhteyttä Lihastautiliiton päähän.
Muita keskusteluja ryhmätöiden pohjalta
VAU:lta ja Salibandyliitolta toivottiin apua, ettei aina olisi samat henkilöt, jotka tekevät lajin
levitystyötä. Esim. jos jonnekin paikkakunnalle viedään lajimarkkinointia, mutta sinne ei saada omia
henkilöitä innostumaan asiasta. Anni kommentoi, että konkreettista apua tarvitaan esim. niin, että
uusien toimijoiden kanssa tavataan parin illan ajan ja kerrotaan, mitä pitää tehdä. Voisiko olla tutortoimikunta. Saila kommentoi, että mielellään auttaisi uusia joukkueita. Tutor-toimikuntaan
kiinnostuneita olisi mm. Saila, Anni, Pyry (Pyry sillä, että voisi auttaa ongelman ratkomisessa). Vaasan
halukkuutta kysyttiin auttaa Seinäjokea, jos siinä tarvetta tulee.
Eevan tulee kirjoittaa ohjeet, että mitä kaikkea pitäisi tietää, jos sarjaan tulee mukaan. Infot uudelle
seuralla/joukkueelle ja uudelle pelaajalle.
VAU:lla on laitteisto, millä voi streemata otteluita. Syksyllä katsotaan, kun aikataulut ovat varmistuneet,
että onnistuisiko laitteiston kiertäminen turnauksissa.
Keskustellaan ensi kaudella lajijaostossa valmennuskoulutuksesta.
7. Kansainväliset asiat
-

-

Jos joillakin on kiinnostusta kansainvälisiin toimiin, niin 13.6. on lajijaoston kokous ja siellä
nimetään Suomen ehdokkaat. Jos haluaa ehdottaa itseään KV-tehtäviin, tulee olla valmius lähteä
MM-kisoihin, missä paikat täytetään.
Tavoitteena on järjestää 2020 EM-kisat Suomessa. Vapaaehtoisia tarvitaan kisojen järjestelyihin.
Seuroihin voi viedä viestiä, että onko kiinnostuneita toimimaan kisojen parissa.

8. Muut asiat
-

Harri Mursu järjestää Finnish Open CupSummer party:n 2 vs. 2 turnauksen 7.7. Kirkkonummella
Masalassa

9. Palaverin päättäminen
-

Riina-Kaisa kiitti kaikkia aktiivisesta palaveriin osallistumisesta.
Palaveri päätettiin klo 15:10.

