Sisä-Suomen tyttösalibandypalaveri
Muistio
Aika: 9.6.2021 klo 18:00-19:35
Paikka: Teams-palaveri
Linjoilla: Esa Koreasalo LeKi, Jarkko Mäkelä, Tero Vartainen ja Toni Katajisto Classic, Hanna Virtaranta ja
Pirita Heiskanen Koovee, Heidi Karlsson ja Riina Haapamäki SBT PaPo, Kurt Palmroth Kalvolan Keihäs, Raimo
Matinkari ja Marko Mäkinen Häme Stars, Jenni Veijonen, Mari Laukkanen ja Marianna Vesanen Ylöjärven
Ilves, Janne Korhonen Pirkkalan Pirkat, Tiina Koivisto, Matti Parviainen ja Eeva Welling Salibandyliitto
1. Palaverin avaus
Eeva Welling toivotti kaikki linjoilla olevat tervetulleiksi. Hienoa, että kauniista ja aurinkoisesta säästä
huolimatta moni tuli linjoille. Päivän aiheet käytiin lyhyesti läpi: seurojen tilanteet, Länsirannikon
tyttösalibandypalaverin terveiset, Sisä-Suomen sarjojen toiveet ikäluokittain sekä Tyttösalibandyn
ajankohtaiset asiat.
2. Seurojen ja joukkueiden tilanteet tulevalle kaudelle
Esa Koreasalo LeKi/VesVi yhteisjoukkue: yhteisjoukkue Lempäälän, Vesilahden ja Valkeakosken kanssa.
Yhteisjoukkueena tulee T14 ja T12-joukkueet.
Hanna Virtaranta, Pirita Heiskanen Koovee: T18 Hyvä tilanne joukkueessa. On saatu tarpeeksi pelaajia,
liikennettä on toki ollut ja aika paljon on tyttöjä jäänyt pois. Yhteisiä pelaajia T16 tyttöjen kanssa.
Valtakunnalliseen sarjaan T18 ja T16. T18 aluesarjaan mahdollisesti myös mukaan. T14 joukkueessa on
huono tilanne. Kovasti rummutetaan, että saataisiin kerhosta mukaan lisää pelaajia. T12-joukkuetta ei tällä
hetkellä ole, halua on saada siihenkin ikäluokkaan joukkue. Kerhotoimintaa on, mutta tällä hetkellä ei ole
T10 ja T8 tyttöihin joukkuetta.
Heidi Karlsson, Riina Haapamäki SBT PaPo: T14 joukkue ainakin, nuorempia ei ole tulossa. Ei ole saatu
uusia nuorempia pelaajia. Vanhemmista joukkueista ei osaa vielä sanoa, kyselyt joukkueille käynnissä.
Janne Korhonen, Pirkat: Hyvä tilanne, T14 -T12-ikäluokassa mietitään, tuleeko yksi vai kaksi joukkuetta. T16
olisi menossa aluesarjaan, jos saataisiin sarja kasaan. T10-ikäluokassa oltiin viime vuonna SÄBÄMESTARIsarjassa. Tällä hetkellä ei ole T10-joukkuetta. Kerhotoiminta pienemmille on ollut sekakerhoja.
Jarkko Mäkelä T16 jojo ja Tero Vartiainen T18 jojo Classic: T16 ja T18 pelataan valtakunnallista. Ei muista
Classicin jengeistä ole enemmän tietoa. T18 akatemia joukkue ehkä menossa alueelliseen sarjaan. Classicin
T14 lähtee T16 aluesarjaan. Classicilta etukäteistieto, että kaikkiin muihin sarjoihin tulee joukkue paitsi T21sarjaan.

Jenni Veijonen, Mari Laukkanen, Marianna Vesanen, Ylöjärven Ilves: Naisten joukkue ja kolme tyttöjen
joukkuetta T14, T12 ja T10. Hyvät pohjat, mutta tarvitaan vielä lisää pelaajia, varsinkin T14-ikäluokkaan.
Pienemmissä on parempi tilanne. Lisäksi harrasteryhmiä alakoululaisille, toisen lajin rinnalle mahdollisuus
harrastaa ja salibandykerhoja myös.
Ylöjärvi toivoo kovasti T10 SÄBÄMESTARI-sarjaa.
Kurt Palmroth, Kalvolan Keihäs: T16, T14 ja T12 aluesarjaan joukkueet
Raimo Matinkari, Marko Mäkinen Häme Stars: T18 ja T16 valtakunnallisiin. T14, T12 ja T10 ainakin näillä
näkymin alueellisiin sarjoihin. T14 kilpaan ja T12 kilpa-tai haastaja, vähän kiikun kaakun. Nuoremmissa
ikäryhmissä pelien puute on vaikuttanut siihen, että pelaajia on hävinnyt. Naiset menevät kakkosdivariin.
Lisäksi on Pirkkojen kanssa yhteisjoukkue T21-sarjaan.
Sisä-Suomen alueellisiin sarjoihin tulevat joukkueet palaveriin osallistuneiden seurojen osalta:
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3. Länsirannikon tyttösalibandypalaverin kuulumiset
Länsirannikon kanssa yhteneväisiä asioita, mitä kannattaa pohtia.
Pelimaailman sääntöihin muutokset:
- T14 kaksoisedustuksella voi edustaa toista seuraa, vaikka seuralla on kyseisessä sarjassa joukkue.
Voi edustaa kahdessa seurassa alhaalta ylöspäin
T12 pelaa 4vs4
Ylialueelliset sarjat (toiveet):
- T12 – ei ylialueellista
- T14 – keväällä kilpasarjassa ylialueellinen loppusarja tai eliittisarja
- T16 – keväällä sekä haastajasarja että kilpasarja olisi ylialueellisia
Loppuhuipentumat:
- kaikilla joukkueilla mahdollisuus osallistua
- tietyt tasoluokitukset
Kommentit:
- loppuhuipentuma kuulostaa tosi hyvältä
- T14 sääntömuutos kiinnostaa myös

-

mikä on Länsirannikon tilanne T16 aluesarjassa? 5-10 välissä joukkuemäärä
sarjojen aloitukseen: pitäisi päästä viimeistään syyskuun alussa pelaaman, mahdollisimman pian →
ehkä ei ihan syyskuun alussa pääse pelaamaan, on paljon seurojen järjestämiä turnauksia
valtakunnallisissa on aika tiivis tahti, jos syyskuun loppupuolella vasta aloitetaan. T16
valtakunnallisen sarja alkaa syyskuun alussa.

4. Kauden 2021-22 toiveet ikäluokittain
Matti kyseli joukkueiden toiveita ikäluokittain
T21 aluesarja, jos sellainen tulisi:
- ei toiveita, sellaista ei vielä ole alueella ollut
T18 aluesarja:
- ei toiveita, on ollut ylialueellinen ennen Länsirannikon kanssa
T16 aluesarja:
- toivotaan sarjan toteutumista ja Länsirannikon kanssa yhdistelemistä
- alueellinen tehdään, jos vähän joukkueita, jouduttaneen yhdistelemään Länsirannikon kanssa
T14 aluesarja:
- ylialueellinen eliittisarja kuulostaa makeelta, mutta mietinnässä, jos kahdella joukkueella ollaan eri
sarjoissa
- Ylöjärven Ilveksen joukkue on haastajatasoinen
- vielä ei ilmoittautuneita niin paljon, että saisi kaksi tasoa
- pitäisi saada tasoja aikaiseksi, että saataisiin tasaisia pelejä, tarvittaessa ylialueellisena
T12:
-

Ylöjärven Ilveksen joukkue haastajatasoinen eli alueellinen sarja mielellään
4vs4 pelimuotoa toivotaan
alkusarja ja sen jälkeen jaettaisiin tasojen mukaan esim. loppukaudesta
voisiko seurat panostaa siihen, että kentän koko olisi tasalaatuisempi (ei olisi niin erikokoiset
kentät)
olisiko mahdollista joukkueiden kanssa sopia, pelataanko 4vs4 tai 5vs5 → voi olla hieman sekava

T10:
T8:

samanlainen viritys kuin viime kaudella → Säbämestarisarja
oli hyvin toimiva systeemi, joukkueiden keskinäinen palaveri ennen sarjan alkua
voisiko alkaa vähän aiemmin → uskotaan, että saadaan aloitettua aikaisemmin
saisiko palaveriajan sovittua jo nyt? Palaveri olisi elokuussa: ke 18.8. klo 18:00 (alustava)
samoja toimihenkilöitä eri ikäluokissa, ettei olisi samoina päivinä turnauksia

-

ei taida joukkueita olla tulossa tällaiseen sarjaan
taitaa pelaajat mennä T10-sarjaan
jos joukkueita tulisi, voisi tehdä saman tyylisen sarjan kuin T10-sarjassa

5. Ajankohtaiset tyttösalibandysta
-

-

kysely tehty joulukuussa 2020, noin sata vastaajaa
Nostot kyselystä:
o yhteistyö
o tyttöpuolen valmennuksen kehittäminen sekä lisää valmentajia
o uudistusta ilmeelle
o lisää pitkäjänteisyyttä tarvittaisiin tyttöpuolelle ja tekijöitä, ettei toiminta lakkaa, kun
innokas puuhahenkilö lopettaa
tapahtuu tulevaisuudessa
o pienemmille junioreille edelleen kaverikortit → ilme muuttuu, lisäksi tulee muuta pientä
jaettavaa materiaalia
o osallistetaan vanhemmat juniorit miettimään, mitä tyttösalibandylla olisi heille tarjottavana

6. Palaverin päätös
Eeva Welling päätti palaverin 19:35. Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille. Toivottavasti syksyllä
päästään normaaliin rytmiin takaisin ja myös pelaajia, niin lopettaneita kuin uusia, löytää tiensä takaisin
seuroihin ja joukkueisiin.

