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ETELÄ-POHJANMAAN LENTOPALLOSEUROJEN MAAKUNTAPARLAMENTTI 
 
Aika: ti 7.11.2017. Kahvitarjoilu / valtakirjojen tarkistus 18.00 ja kokous 18.30.  
 
Paikka: Elinkeinotalo (PLU), Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki 
 
Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 
 

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Maakuntajaoston puheenjohtaja Jaakko Lepistö avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
2. Todettiin edustettuina olevat jäsenseurat valtakirjan perusteella ja niiden äänimäärät 

 
Laihian Luja  10 ääntä 
Nurmo Volley  2 ääntä 
Nurmon Jymy  10 ääntä 
Vaasan Kiisto  10 ääntä 
Ylistaron Kilpa-Veljet  1 ääni      
  Yht. 33 ääntä 

 
3. Kokouksen järjestäytyminen 

 
Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Lepistö ja sihteeriksi Ari Hautala. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä 
ääntenlaskijoiksi valittiin Terttu Karhumaa ja Katarina Järvinen. 

 
4. Lentopalloliiton edustajan puheenvuoro 

 
Aluepäällikkö Kirsi Martinmäki kertoi, että seurakäyntejä on pyydetty sekä tehty paljon ja erilaisia projekteja on 
vireillä. Koulutuksia muutoin hyvin, mutta I-taso ei toteutunut alueella. Tavoite on joukkue- ja lisenssimäärien 
kasvuun sekä ohjaajien saamiseen ja kouluttamiseen. Lisäksi seurojen toimintaa tulee kehittää ja 
aluevalmentajaverkostoa parantaa. Lp-liitto palkkaa kaikille alueille päävalmentajan, maksettava palkkio on 
merkittävä. 

 
5. Maakuntajaoston toiminta- ja talouskatsaus 2017 sekä suunnitelmat 2018 

 
Kilpailuryhmän selonteon tekivät Ari Hautala (aikuiset) ja Risto Valkama (nuoret). Aikuisten puolella 
joukkuemäärä pysyi samana. Uusia joukkueita tuli 4 kpl. AM-turnauksia ei tänä syksnä pelattu lainkaan.  
Kova tarve olisi tehdä suurempi projekti ja kaivaa kaikkien kuntien / kylien saleilla pelaavat joukkueet sekä 
haastaa heitä mukaan sarjatoimintaamme. 
 
Nuorten määrät ovat hyvällä tasolla joskin pientä laskua on. Toiminta vakaalla pohjalla ja joukkueita 
valtakunnan mittapuun mukaan toiseksi eniten Lounaan jälkeen. Yhteistyötä tehdään jatkossakin kaikkien 
tahojen kanssa. Kaksipäiväisten lopputurnausten järjestäminen kokeiluun keväällä? 
 
Beach Volley lepää oman onnensa nojassa eikä sillä ole vastuuhenkilöä. Erilaisia sarjoja ja turnauksia 
pelataan, mutta varsinaista kiertuetta (nuorille) eikä AM-turnauksia ole enää vuosiin ollut. Kaivataan 
vastuuhenkilöä tai ryhmää, joka lähtisi toimintaa vetämään. 
 
Tuomariryhmän selonteon esitteli Ari Hautala. Nuorten tuomarikoulutuksia ollut kaksi (62 koulutettua).  Ensi 
kaudella tavoite 150 uutta NT. Aikuisten koulutuksia pidetty neljä, joista 3 kpl 3-luokan ja yksi 2-luokan kurssi. 
Kolmosen kortillisia saatiin 38 (sis. Kuortane 21) ja kakkosen kortillisia 2 kpl. Sama tavoite ensi vuodeksi.  
 
 



 
Aluejoukkuetoiminnan selonteot tekivät poikien puolelta Antti Försti ja Marku Hautamäki sekä tytöistä Maikki 
Salmi. Leiritykset eivät aivan täydellisesti onnistuneet, aikataulut menivät päällekkäin ja aikaisemmin täytyisi 
aloittaa / suunnitella. Muutoksia toimintaan tarvitaan alueella, pelaajien taitotaso huolestuttavan huono. 
 
Talouskatsauksen teki Jaakko Lepistö. Vuosi oli jälleen taloudellisesti hyvä ja jatkossakin talouteen keskitytään 
tarkkuudella. Sarjatoiminnan tuotot ovat talouden runko ja muutoin kulujen kasvaessa on saatava myös tuloja, 
että homma toimii vakaalla pohjalla. Nuorten toiminta on jatkon perusta eli pidetään huoli jatkuvuudesta. 
Tuetaan nuorten aluejoukkuetoimintaa mahdollisimman paljon, etteivät omavastuut karkaa käsistä. 
Urheiluakatemiat saavat vuonna 2018 jaostolta merkittävät avustukset. 

 
6. Käsitellään muut jaostolle käsiteltäviksi tuodut asiat   

 
Ei käsiteltäviä asioita 

 
7. Valitaan 2 edustajaa lentopalloliiton valtuustoon sekä varajäsenet heille 2017 - 2018 

 
Ehdotettiin Jaakko Lepistöä, Terttu Karhumaata ja Katarina Järvistä. Äänestyksen jälkeen liittovaltuustoon 
valittiin Terttu Karhumaa Seinäjoelta ja Katarina Järvinen Vaasasta. 

 
8. Valitaan maakuntajaoston puheenjohtaja ja muut erovuoroiset jäsenet vuodelle 2017 

 
Erovuorossa jaostosta olivat Jaakko Lepistö ja Seppo Hanka, jotka eivät olleet enää käytettävissä jatkoon. 
Valittiin heidän tilalleen Jukka-Pekka Vesala Laihialta ja Jussi Ahonen Kristiinankaupungista. Lisäksi Pasi 
Luostarinen ei ole enää ollut mukana, joten todettiin että etsitään/täydennetään jäsen hänen tilalle myöhemmin.  
 
Puheenjohtajaksi Valittiin Katarina Järvinen Vaasasta. 

 
9. Muut mahdolliset asiat 

 
Ei muita asioita 

 
10. Kokouksen päätös 

 
Kokous päätettiin klo 20.50 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
Seinäjoella 11.11.2017 

 
  
_______________________________  _________________________________ 
Jaakko Lepistö    Ari Hautala 
puheenjohtaja    sihteeri 

 
_______________________________  _________________________________ 
Terttu Karhumaa   Kaarina Järvinen 
pöytäkirjan tarkistaja   pöytäkirjan tarkistaja 


