
ISTIS.INFON AJANKOHTAISTA – 

SYKSY 2012 

PETRI RÄBINÄ LAJIKOORDINAATTORIKSI 

 
Lajikoordinaattori Petri Räbinä 

(Kuva: http://www.squashkuopio.com/) 
28.12.2012 18:50 (MA) Petri Räbinä aloittaa Suvin äitiyslomasijaisuuden 2.1.2013. Miehen tavoittaa 

henkilökohtaisesti VAU:n Kuopion alueyksiköstä os. Minna Canthin katu 4 C, 3. krs., 70100 Kuopio. 

Puhelin lienee jatkossa Suvin nyt käyttämä - 0400 933 312. Ja lajit pysynevät entisinä: CP-jalkapallo, 

kelkkajääkiekko, istumalentopallo, pyörätuolirugby ja sähköpyörätuoli- 
salibandy. Sähkäri on: petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi. 

JOULUKUUN TULOKSET KALENTERI-SIVULLA 

 
6. Leipzigin berliiniläisvoittajat tuulettavat 

(Kuva: www.facebook.com) 

 
Banja Lukan mitalikolmikko potretissa 

(Kuva: http://www.okibanjaluka.com) 



 
Herastuomari H. Jokinen pillittämässä Livanin turnauksessa  

(Kuva: Istis.info/MA) 
28.12.2012 18:30 (MA) Joulukuussa pelattujen euroturnausten (Leipzig, Banja Luka, Livani) tulokset 

on saatu keräiltyä ympäri Euroopan ja kirjattu Kalenteri-sivulle ao otsikoiden alle. 

KADONNEITA AJANKOHTAISIA TIEDOSTOJA 

 
28.12.2012 18:20 (MA) Istis.info pinnistelee molempia harmaita muistisolujaan palauttaakseen mieleen 

mitä kummaa tuli joulukuussa kirjoiteltua. Seuraavassa joitakin kadotettuja liiton tiedotteita 
uusintalähetyksinä: 

Tarkistetut sarjamääräykset 

Jaoston päätöksiä 14.12.2012 

Huom: Farmipelaajat listattava VAU:lle 31.12.2012 mennessä osoitteella: 
petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi 

VAU:n jäsenkirje 12 2012 

Pajulahti Games 2012 

Kilpailukutsuja ja -ajankohtia 

* 31. Kotka-turnaus 2.2.2013 

* HIY Helsingin turnaukset: 4. Kevätturnaus 27.4. ja 4. Metropolitan Open 3.8.2013 
* 24. Werner von Siemens Cup Hampurissa 26.-28.4.2013 

Tarkemmat tiedot näistä löytyvät Kalenteri-sivulta. 

KUTSU NASTOLAN YKKÖSTURNAUKSEEN 5.1.2013 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2012-13/Sarjamaaraykset%202012-13%20UUSI.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2012-13/Jaostokokous_14122012.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2012-13/VAU%20jasenkirje%2012%202012.pdf
http://pajulahtigames.fi/index.php?page=sittingvolleyball_en_schedule


 
28.12.2012 14:15 (Aimo Niemi/MA) Nastolan Isku/Niemen Ami lähetti infolle turnaustiedotteen 

ykkösen kolmanteen osaturnaukseen Nastolaan 5.1.2013. Tiedotteesta löytyvät mm. otteluohjelmat, 

kilpailusäännöt sekä karttaohjeet. Turnaustiedote löytyy alta pdf-linkistä sekä Kalenteri-sivulta ao 

kohdasta. 

Nastolan turnaukseen ovat ilmoittautuneet molemmissa aikaisemmissa turnauksissa pelanneet KSI 2, 

Tempuntekijät, Palokan Pyry ja luonnollisesti Nastolan Isku. Lisävauhtia turnaukseen tuo 

värähdyksenomaisesti naisten maajoukkue Team Pajulahden nimellä. Joukkue pitää samaisena 
viikonloppuna viimeistelyleiriä Pajulahti Gamesia silmällä pitäen. 

Nastolan turnaustiedote 

ONGELMIA ISTIS.INFON SIVUSTOLLA 

28.12.2012 (16:35) (MA) Infon toimitus palaili tunti sitten koneen ääreen kaluttujen kinkkujen ja 

vaihdettujen villapaitojen jälkeen. Hyvillä mielin oli helppo naputella, ettei istis.infon toimitukseen 

isompia estohyökkäyksiä pyhien aikana tehty. Toimitus ehti kirjoitella joulutoivotusten päälle 

turnaustiedotteen Nastolassa lauantaina 5.1.2013 pelattavasta kolmannesta ykkösen osaturnauksesta, 

kun netti läpsähti kasaan ja vei mennessään koko Ajankohtaista-palstan sivuston. 

Turvallisuusosastomme toistuvista kehoituksista huolimatta - varmistuspäivitykset oli tehty viimeksi 

joulukuun alussa. Joten - se siitä joulukuusta ja niistä viesteistä. Yrityksistä huolimatta tietoja ei löydy, 

mutta selvittelemme vielä asiaa. Valittelemme tätäkin tapausta ja yritämme taas jatkossa muistaa joka 

kerran päivittää myös varmuustiedostot. 

Istis.info yrittää lähipäivien aikana muistella mitä tärkeitä tiedotteita ja viestejä viime viikkojen 

Ajankohtaisiin sisältyi - ja palautella niitä miten kuten takaisin. Sorry. Hyvää loppuvuotta ja kohta 
uudelleen ne Nastolan tiedot. 

IDÄN IHMEITÄ - ILMAN SAIPAA 

2.12.2012 23:00 (MA) Alla olevassa Laura Haarasen reissujutussa kerrotun Moskovan turnauksen 

voittanut CSP Izmailovo voitti heti kotikisojensa jälkeen Aleksinessa Tulan alueella (noin 100 km 

Moskovasta etelään) 26.-29.11.2012 pelatun Venäjän mestaruusturnauksen. Valmentajansa Oleksander 
Ovsyannikovin johdolla joukkue otti jo seitsemännen peräkkäisen mestaruutensa. 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2012-13/Turnaustiedote%2015.1.2013%20Nastola.pdf


 
CSP Izmailovo Moscow - Venäjän Mestarit 

(Kuva: http://www.sport.mos.ru) 

Latviassa kuun vaihteessa pelattavan 10. Livani Cupin pääjärjestäjänä toimiva, Moskovan kisoissakin 

pelannut, Latvian maajoukkuepelaaja Solvita Ziemele kertoi infolle, että CSP Izmailovo on myös 

tulossa Livanin turnaukseen ja latvialaiset odottavat kuumeisella innolla uutta kohtaamista ja revanssia - 

tällä kertaa kotikentällään. Tarkempia tietoja turnauksen joukkueista ja muusta infosta Solvita lupasi 
lähetellä alkavalla viikolla. 

Itäisen naapurimaamme mestaruuskisojen tulosluettelossa on kuusi nimeä, joista mitalistit lienevät aika 

tavalla samat kuin Moskovan turnauksen venäläisosallistujat. Hopeaa kisoissa nappasi Moskovan alueen 

joukkue (epäilemättä Izmailovo Openin Team Moscow) ja pronssia Yegoryevsk - miten tuo 
paikkakunnan nimi sitten milläkin kielellä kirjoitetaankin. 

Muut sijat menivät Team Tulalle, Team Hanti-Mansijskille ja Kotkalle - ei kuitenkaan Kymenlaakson 

KSI:lle vaan Vennäänmaan (ven. Open, engl. Eagle, fin. Kotka) - 320 000 asukkaan kaupungille, joka 

sijaitsee n. 400 km lounaaseen Moskovasta. Ampumahiihdon maailmancupin kisoista tuttu Hanti-

Mansijsk on sitten vähän kauempana laajaa valtakuntaa. Länsi-Siperialaiseen kaupunkiin on 

Moskovasta matkaa lähes 3000 km. Iso maa. Hienoa, että noinkin kaukaa löytyy istiksen harrastajia. 
Tervetuloa Suomeen. 

REISSURAPORTTI MOSKOVAN TURNAUKSESTA 

 
Team FIN Moskovan turnauksessa 

(Kuva: Laura Haaranen) 

2.12.2012 19:00 (Timo Väre/MA) Naisten maajoukkueen jäsen Laura Haaranen on tehnyt viikon 

takaisesta Moskovan turnausmatkasta mallikkaan reissukertomuksen valokuvien kera. Kiitokset 



Lauralle. Juttu löytyy alla olevasta linkistä ja myöhemmin myös Tiedostot-sivujen Lukijoiden 

lähettämää-otsikon alta. 

SIILINJÄRVELLÄ SATELEE - PALKINTOJA 

1.12.2012 22:40 (ZZ/MA) Torstaina Siilinjärven kunta palkitsi vuoden aikana onnistuneita yksilö- ja 

joukkuelajien edustajia. ZZ Toivala palkittiin stipendillä istumalentopallon miesten Suomen 

mestaruudesta, miesten ja naisten Suomen cupien voitoista sekä Istumalentopallon Beachin Suomen 

mestaruudesta ja pronssisista mitaleista. Lisäksi ZZ Toivalan Mika Ylönen palkittiin henkilökohtaisesti 
vuoden siilinjärveläisenä valmentajana. Onnittelut Siilinjärven kunnalle - ja palkintojen saajille. 

KSI KOTKA 2 YKKÖSEN TURNAUSVOITTOON - NASTOLAN ISKU JATKAA 

KÄRJESSÄ 

1.12.2012 17:50 (Pekka Nygren/MA) Nastolan Isku säilytti ykkössarjan kärkipaikan tänään Kotkassa 

pelatun toisen osaturnauksen jälkeenkin. Isku sijoittui neljän joukkueen kisassa KSI 2:n jälkeen toiseksi. 
Tempuntekijät tuli kolmanneksi ennen Palokan Pyryä. 

Kotkan turnauksessa joukkueet pelasivat yksinkertaisen sarjan paras kolmesta menetelmällä. KSI 2 

voitti kaikki kolme peliään puhtaasti 2 - 0 ja kuittaili näin hieman pettymystään Lappeen turnauksesta. 

Nastolalla ei juurikaan ollut mahdollisuuksia kotkalaisia vastaan - erät 25-16 ja 25-18. Palokan Pyry jäi 

turnauksen viimeiseksi huolimatta hyvistä otteistaan. Tempuntekijöille PaPy hävisi 1 -2 ja Nastolalle 

suoraan 0-2, vaikka molemmat erät menivätkin niukimmalla mahdollisella tavalla Iskulle. Ottelutulokset 

ja sarjatilanne löytyvät alla olevasta linkistä. 

LAUANTAINA YKKÖSTÄ KOTKASSA 

30.11.2012 14:10 (MA) Marraskuun viimosta viiään ja aika vikkelässä viimassa. Toivottavasti tiet ovat 

aamuksi aurailtu ajokuntoon. Iltapäivän aluksi klo 13 Otsolan salilla aloitetaan ykkösen toisen 

turnauskierroksen pelit. Jos ajokeli aiheuttaa viivästyksiä - toivottavasti naisjaostolla kahvia ja eväitä 
riittää. 

Lauantain ensimmäisellä pelikierroksella kohtaavat Nastolan Isku vs. Kotka 2 sekä Tempuntekijät vs. 

Palokan Pyry. Sarjatilanteessa Nastolalla (7 pist.) on kahden pisteen etu Tempuntekijöihin (5). Palokan 
Pyry (4) ja KSI 2 (3) ovat takaa-ajoasemissa. 

SUVI VAIHTAA - VAUVALOMALLE 

29.11.2012 13:35 (Nina Jakonen/MA) VAU:n istisjoukkueen numero 1 - lajikoordinaattori Suvi 

Blechschmidt jää äitiyslomalle 27. joulukuuta 2012 lähtien. Suvin tehtäviä hoitaa äitiysloman ajan 

VAU:n nykyinen aluetoiminnan suunnittelija Petri Räbinä (petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi), joka 

palaa vuorotteluvapaaltaan kesken kaiken lajikoordinaattoriksi 1. tammikuuta 2013. Aluetoiminnan 

suunnittelija Anu Hämäläinen jatkaa määräaikaisena toimessaan Petrin sijaisena VAU:n itäisellä 
alueella. 

Petrin byroo tulee edelleen sijaitsemaan Kuopiossa VAU:n aluetoiminnan osoitteessa: Minna Canthin 

katu 4 C, 3. krs., 70100 Kuopio. Puhelin lienee jatkossa Suvin nyt käyttämä - 0400 933 312. Ja lajit 

pysynevät entisinä: CP-jalkapallo, kelkkajääkiekko, istumalentopallo, pyörätuolirugby ja 

sähköpyörätuolisalibandy. 



Istisväki yhteen ääneen toivottaa Suville hyvää äitiyttä ja jää odottelemaan mukavia vauvauutisia. Petri 

toivotellaan samalla tervetulleeksi - onha hää selvästi alan miehiä, kun alla olevassa kuvassakin pitelee 
käsissään Ressu-korttia ja istumalentopallomailaa. 

 
vs lajikoordinaattori Petri Räbinä  

(Kuva: http://www.squashkuopio.com/) 
LASSE PAKARINEN PARLAMENTTIIN 

28.11.2012 18:45 (Lasse Eva/MA) HIY Helsingin istisjoukkueen Lasse Pakarinen on nimetty Helsingin 

Seuraparlamenttiin vammaisurheilun/-seurojen edustajana. Aikaisemmat kolme vuotta tässä 

edustustossa vaikutti hiyläisistä Lasse Eva. Hienoa, ettei tarvi kokonaan käyntikortteja muutella, kun nyt 
ei vaihdu kuin toinen nimi. Onnittelut ja menestystä Lasselle vaikutusvaltaisessa joukossa. 

 
Parlamentaarikko Lasse Pakarinen  

(Kuva: Istis.info/MA) 
Seuraparlamentti on 2009 perustettu helsinkiläisten liikuntaseurojen yhteistyöelin, joka toimii 

vuorovaikutuksessa Helsingin kaupungin liikuntatoimen kanssa. Se on asiantuntijaelin Helsingin 

kaupungin päätöksenteon seuratoimintaa koskevissa asioissa, mutta sillä ei ole varsinaista päätösvaltaa. 

Seuraparlamentin päätavoitteena on koko liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen Helsingissä. Sen 

tavoitteena on vahvistaa seurojen ja liikuntatoimen välistä yhteistyötä seuratoimintaa koskevissa 

kysymyksissä. Seuraparlamentti voi omalta osaltaan myös edistää Helsingin kaupungin eri 
hallintokuntien välistä yhteistyötä liikunnan parhaaksi. 

 
http://www.helsinginseuraparlamentti.fi/ 



MARJOLAN KESKUSKOMITEA LATVIAAN 

28.11.2012 14:45 (aputoimittaja) Vastauksena istis.infon tiedusteluun kotimaisten joukkueiden 

matkustelusta ulkomaisiin turnauksiin - ESI Lappeenrantaa lähellä oleva taho viestitti infon 

toimitukseen tietävänsä, että Marjola Beachin järjestelytoimikunnan keskuskomitea on tänään 

ilmoittautunut 10. Livani Cupiin 15.-16.12.2012 Latviassa. Tiettävästi matkaan on lähdössä 

lentopallojoukkueellinen (6) miehiä, joista useimmat luultavasti ovat joskus nuorempina pelailleet 
istumalentopalloakin. 

Istis.info yritti muistella Marjola Beachin puuhahenkilöitä ja mieleen tulivat mm. MA, kilpailujohtaja 

O.Pulli, speakeri R. Pulli, verkkomestari H. Jokinen, harjavastaava R. Myllykoski ja kuljetuspäällikkö 

K. Hänninen. Siinä kuusi arvausta - lienevät oikein tai väärin. Istis.info ei vastaa vääristä vastauksista, 
mutta kiittää tiedosta ja toivottaa hyvää pelimatkaa. Terveiset Andrikselle. 

KUTSU NASTOLAN YKKÖSTURNAUKSEEN 5.1.2013 

 
28.11.2012 14:15 (Aimo Niemi/MA) Nastolan Isku/Niemen Ami on lähettänyt infolle tiedoksi kutsun 

ykkössarjan kolmanteen osaturnaukseen Nastolaan 5.1.2013. Ilmoittautuminen turnaukseen on jätettävä 

Amille 22.12.2012 mennessä joko sähköpostilla: aimoniemi(at)hotmail.com tai puhelimella numeroon: 

044 578 2466. Kutsu alla liitteenä sekä myös Kalenteri-sivulla. 

URHEILULUKIO PAJULAHTI-NASTOLAAN 

 
28.11.2012 14:00 (Suvi Blechschmidt/MA) Pajulahden liikuntakeskus aloittaa ensi syksynä 

lukiotoiminnan yhteistyössä koulutuskeskus Salpauksen lukion kanssa. Nyt siis hyvä mahdollisuus 

yhdistää urheilu ja lukio-opiskelu. Laittakaa viestiä verkostoissanne eteenpäin, jotta mahdollisimman 

moni saa tiedon. Mikäli kysymyksiä ilmenee, voitte olla suoraan yhteydessä Pajulahteen. 

MIKA YLÖSELLE KULTAINEN ANSIOMERKKI 



 
ZZ Toivalan pressa Mika Ylönen  

(Kuva: http://www.zz-toivala.com/) 
28.11.2012 00:15 (ZZ/MA) Lauantaina Siilinjärvellä pidettiin perinteinen ZZ-Gaala, jossa palkittiin 

vuoden aikaan ansioituneita ZZ-henkilöitä. Pohjois-Savon Liikunta myönsi Mika Ylöselle kultaisen 

ansiomerkin urheilun hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä. Kultaisen ansiomerkin ja 

kunniakirjan hänelle antoivat ZZ Toivalan perustajajäsen Aarne-Mikko Soininen sekä Pohjois-Savon 
Lentopallon sihteeri Raija Kumpulainen. 

Vuosittaisessa ZZ-Gaalassa palkittiin lisäksi mm. Mia Tarvainen Aarne-Mikko Soinisen "sisupuukolla". 

Mia sai taiteilija Matti Mattssonin tekemän ZZ-kaulakorun. Perusteena oli aktiivinen ja innostunut 

osallistuminen seuratapahtumiin. Onnittelut. Hienoa ZZ. 

VUODENVAIHTEEN ISTISTAPAHTUMIA 

26.11.2012 00:30 (MA) Moskovan turnauksesta kotimaan kuvioihin ja vuodenvaihteen tuleviin 

ististapahtumiin - ja pikkasen myös muistutusta ulkomaan ihmeistä. Kotosuomessa jatketaan pelejä ensi 

viikon lauantaina Kotkassa ykkösen toisella osaturnauksella neljän joukkueen voimin ja kaksi viikkoa 

myöhemmin jännittävällä naisten toisella SM-turnauksella Jyväskylässä. Samanaikaisesti Kotkan 

ykkösen kanssa on perinteinen LE-Cup Leipzigissä Saksassa ja Keski-Suomen kisan kanssa samaisena 

viikonloppuna pelataan Latviassa 10. Livani Cup, mihin Andris Ulmanis jo kesällä Marjolassa 

houkutteli myös suomalaisjoukkueita. Leipzigissa pari vuotta sitten käynyt HIY Helsinki ainakin oli 
jossain vaiheessa syksyä Latvian turnauksesta kiinnostunut. 

Istumalentopallon nykyisessä euromekassa Balkanilla on 7.-9.12. jo 11. Banja Luka Open Bosnia-

Hertsegovinassa. Suomalaisjoukkueita ei tiettävästi sinne ole matkustelemassa. Info yrittää kuitenkin 

seurailla ja välitellä senkin kisatapahtumia. Tammikuussa jatketaan kotimaan ykkössarjaa heti 5.1. 

Nastolassa ja viikkoa myöhemmin Jämsässä pelataan miesten SM-sarjan toinen osaturnaus. Kotimaan 

seuraava kansainvälinen istiskisa - naisten maajoukkueen osalta - on 3. Pajulahti Gamesin yhteydessä 
18.-20.1.2013. Näillä eväillä mennään uudelle istisvuodelle 2013. 

Tulevia istumalentopallotapahtumia: 

1.12.2012 Ykkösen 2. osaturnaus Kotkassa (KSI Kotka) 

1.-2.12.2012 6. LE-Cup 2012, Leipzig, Saksa 

7.-9.12.2012 11. Banja Luka Open, Bosnia and Herzegovina 

15.12.2012 Naisten SM-sarjan 2. osaturnaus Jyväskylässä (Palokan Pyry) 
15.-16.12.2012 10. Livani Cup, Latvia 



5.1.2013 Ykkösen 3. osaturnaus Nastolassa (Nastolan Isku) 

12.1.2012 Miesten SM-runkosarjan 2. osaturnaus Jämsässä (JoLePa) 
18.-20.1.2013 3. Pajulahti Games (naisten maajoukkueet) Nastolassa (VAU) 

MOSKOVAN TURNAUKSEN LOPPUTULOKSET 

 
Voittajajoukkue CSP Izmailovon naiset valmentaja Alexander Ovsyannikovin luennolla  

(Kuva: http://www.cspizmailovo.ru) 
25.11.2012 14:50 (Timo Väre/MA) Väreen Timppa välitti tekstiviestillä Moskovan turnauksen 

lopputulokset. Finaalissa isäntäemäntäjoukkue CSP Izmailovo voitti Latvian tasokkaassa pelissä 3 - 1, 

kolmossijasta pelatussa ottelussa Team Moscow kaatoi Suomen maajoukkueen suoraan 3 - 0 ja 

jumbofinaalissa Japani löi Yegoryevskin samoin erin 3 - 0. Turnauksen loppujuhlallisuuksien 

yhteydessä kaikki ulkomaiset joukkueet ilmaisivat olevansa tyytyväisiä turnausjärjestelyihin ja lupasivat 
kukin tulla takaisin ensi vuonna. 

Suomen joukkue istui lauantai-iltana bussissa yhteensä viisi tuntia. Pelien jälkeen ulkomaiset joukkueet 

kiikutettiin kaupunkikierrokselle, joka sitten jatkui ja jatkui. Kolmen tunnin kohdalla Timolta tuli 

kotimaahan tuskastunut tekstiviesti: Edelleen bussissa ja täältä taitaa olla hotellillekin kaksi tuntia. No - 

pelireissut maailmalla ovat joskus tuollaisia. Intis.info odottelee joukkueelta raporttia ja kokemuksia 
turnauksesta. 

Turnauksen lopulliset sijoitukset: 

1. CSP Izmailovo 

2. Team Latvia 

3. Team Moscow 

4. Team Finland 

5. Team Japan 
6. Yegoryevsk 

MOSKOVAN VALOT VÄHÄN HIIPUIVAT 



 

 
Suomi - Team Moscow 

(Kuvat: http://www.cspizmailovo.ru) 

24.11.2012 16:00 (Timo Väre/MA) Suomen naisten maajoukkueen hyvät pelit perjantaina - erityisesti 

voitto Japanista - eivät kantaneet enään lauantain otteluissa. Kolmesta pelistä kolme tappiota ja sijoitus 

sarjataulukossa nyt neljäs. Huomenna sunnuntaina pelattava sarjan viimeinen ottelu (Japani - Team 
Moscow) voi vielä muuttaa tilanteen ja pudottaa suomalaiset jumbofinaaliin. 

Timo Väre kommentoi peleistä lyhyesti: "Tänään törmättiin Latvian torjuntaan ja siihen loppui usko - 

eli 3 x 3-0. Väsykin taisi iskeä. Huomenna sijat 3/4 tai jumbomatsi." Pisteiden valossa ottelu Latviaa 

vastaan oli tiukka - mikä tietysti osaltaan syö hävinnyttä naista jos miestäkin. Loppupeleissä paikallisia 
irinoita vastaan ei oikein tuntunut puhtia riittävän. 

Toisen päivän ottelutulokset: 

CSP Izmailovo - Japani 3-1 (22-25, 25-10, 25-19, 25.10) 

Yegoryevsk - Team Moscow 0-3 (8-25, 12-25, 12-25) 

Yegoryevsk - CSP Izmailovo 0-3 (7-25, 13-25, 15-25) 

Latvia - Suomi 3-0 (25-23,25-15, 25-23) 

Japani - Latvia 1-3 (18-25, 26-24, 20-25, 22-25) 

Suomi - Team Moscow 0-3 (11-25, 18-25, 20-25) 

Yegoryevsk - Latvia 0-3 (12-25, 12-25,13-25) 

Suomi - CSP Izmailovo 0-3 (16-25, 14-25, 14-25) 
Japani - Team Moscow (ottelu pelataan vasta sunnuntaina) 

Sarjataulukko: 
(Ottelut, voitot, häviöt, erät ja pisteet) 

1. CSP Izmailovo.. 5 5 0 15 - 01 10 

2. Team Latvia...... 5 4 1 12 - 04 08 

3. Team Moscow.. 4 2 2 06 - 06 04 



4. Team Suomi...... 5 2 3 06 - 09 04 

5. Team Japani...... 4 1 3 05 - 09 02 
6. Yegorievsk........ 5 0 5 00 - 15 00 

Sunnuntaina pelataan sijoitusottelut: 1. Izmailovo vs 2. Latvia, 3. vs 4. ja 5. vs 6. Yegoryevsk. Tsemppiä 

mimmukat. Voitto viimeisessä ja hymyillen kotiin. Ja kotiin ovat tulossa Laura Haaranen, Helena 

Skogström, Petra Pakarinen, Helvi Seppänen, Raisa Möller, Hanna-Maria Sariluoto, Kielo Korkalainen 
ja toivottavasti myös Timo Väre. 

 
Joukkueet avajaisjuhlissa  

(Kuva: http://www.cspizmailovo.ru) 

 
Suomettaret avajaisissa  

(Kuva: http://www.cspizmailovo.ru) 
Avajaisten kunniavieraana ei ollutkaan infon veikkauksista huolimatta Putin, vaan Moskovan kaupungin 

urheilupäällikkö Olga Dzhumanchuk. Olga korosti juhlapuheessaan turnauksen merkitystä 

vammaisurheilulle, lupaili turnaukselle jatkossakin tukea ja edistää ulkomaisten joukkueiden tuloa 
kisoihin. 

Paikallinen CSP Izmailovon pääjohtaja Vitali V. Trinity ("Trinity ratsastaa jälleen", italowestern 

vuodelta 1971 - tuskin sama ukko - hups.), jota myös liikunta- ja urheiluministeriksi tituleerattiin, 

vakuutti osaltaan Izmailovon edelleen jatkavan turnauksen kehittämistä. 



MOSKOVAN VALOT 

 
Moskovan kisajuliste 

(Kuva: http://www.cspizmailovo.ru) 
23.11.2012 19:20 (Timo Väre/MA) Naisten maajoukkuevalmentaja Timo Väre viestitteli infolle 

Moskovan turnauksen alkaneen: "Pitkä päivä, 14 tuntia hommia. Nyt matkalla hotelliin. Huomenna 

vielä pitempiä tyttöjä vastassa - mm. Latvian keskipituus yli 190 cm. Tänään kaksi 3 - 0 voittoa - 

Japanista ja Yegorievskistä. Aluksi pelataan kaikki kaikkia vastaan - huomenna kolme peliä. 
Sunnuntaina sijoitusottelut." 

Izmailovo Open järjestetään nyt toisen kerran ja ensimmäisen kerran kansainvälisenä. Turnaus jatkuu 

huomenna lauantaina klo 10 käynnistyvillä juhlallisilla avajaisilla. Ulkomaisille vieraille on lauantai-

iltana varattu erilaista kulttuuriohjelmaa. Näinköhän suomineitoset muuta kuin unikulttuuria 

harrastelevat: pitkä päivä taas, kovia pelejä, odottelua hallissa ja päälle hotellista pelipaikalle toista 

tuntia - ja sama takaisin. 

Ensimmäisen päivän ottelutulokset: 

Japani - Yegorievsk 3 - 0 (25-3, 25-4, 25-5) 

Latvia - Team Moscow 3 - 0 (25-19, 25-20, 25-19) 

Suomi - Yegorievsk 3 - 0 (25-8, 25-11, 25-16) 

Latvia - CSP Izmailovo 0 - 3 (17-25, 19-25, 20-25) 

Suomi - Japani 3 - 0 (25-20, 25-18,25-16) 
Team Moscow - CSP Izmailovo 0 - 3 (11-25, 25-27,15-25) 

Vähäisellä vennään ymmärryksellä CSP Izmailovon joukkue on lähes sama kuin Venäjän naisten 

maajoukkue - ja valmentajanakin sama mies - Alexander Ovsyannikov. Team Moscow on taas nuorten 

joukkue. Tai kuten Timppa asian ilmaisi: "Vector jäi kisasta pois - Venäjä pelaa kahdella joukkueella - 

hyvällä ja vähän paremmalla." Yegorievsk lienee enempi lajia aloittelevampi tiimi - mene ja tiedä (?). 
Seuraillaan kisan ja tulosten etenemistä infon sivuilla. 

LAURI JAAKKOLA HOITOVAPAALLE 

 
Lauri Jaakkola 

(Kuva: http://www.vammaisurheilu.fi/fin/lehti/) 



23.11.2012 00:05 (Suvi Blechschmidt/MA) Vammaisurheilu & -liikunta-lehden toimittaja, 

viestintäassistentti Lauri Jaakkola jää hoitovapaalle 8 kuukauden ajaksi. Lauri on toimittanut mm. 

VAU:n nettisivustoa ja siellä pitänyt huolta mm. istumalentopalloilun tiedotuksesta ja tulospalvelusta. 
Istiksen Sarjamääräyksissä 2012-13 tulostiedotteet ilmoitetaan lähetettäväksi VAU:n osalta Laurille. 

Suvi Blechschmidt kertoo, että Laurin hoitovapaan aikana kaikki tiedotteet VAU:lle pitää lähettää 

osoitteella: lehti(at)vammaisurheilu.fi. Infon Tiedostot-sivuston Sarjamääräyksiin sekä miesten ja 

naisten SM-sarjojen tulosilmoituksiin osoite on valmiiksi muutettu. Muutoin huomioinette osoitteen 
muutoksen. 

Istis.info kiittelee Lauria hyvin hoidetuista tiedotushommista ja toivottaa mukavia kakkavaippasessioita. 

Tervetuloa ensi kesän lopuilla takaisin näihin talkoisiin. 

YKKÖSSARJA JATKUU KOTKASSA 1.12.2012 

 
22.11.2012 00:30 (MA) Ykkössarjan turnaukset jatkuvat reilun viikon kuluttua lauantaina 1.12.2012 

Kotkassa Otsolan koulun salilla. Lappeella lokakuun lopulla pelanneista joukkueista ovat jääneet pois 

molemmat eteläisen Karjalan joukkueet - eikä uusia ole kisaan ilmoittautunut. Näin Kotkassa pelataan 

neljän joukkueen kesken turnausmuotoinen sarja ykkösen pisteistä. 

Ottelut Otsolassa alkavat klo 13.00. Saliin pääsee klo 12 alkaen. Ottelut turnauksessa pelataan paras 

kolmesta systeemillä. Ensimmäisellä kierroksella kohtaavat sarjakärki Nastolan Isku ja Lappeella 

turnausvoiton kabinetissa (tai Myllymäen koulun takahuoneessa) menettänyt KSI Kotka 2 sekä 

Tempuntekijät vs Palokan Pyry. Otteluohjelma ja kisasäännöt löytyvät Kalenteri-sivulta ao kohdasta. 

Kotkassa pelataan, toisin kuin ensimmäisessä turnauksessa Lappeenrannassa, virallisilla tuomareilla - 

yksi per ottelu. Ja parhaaseen kotkalaiseen tapaan tarjolla on on kisapuffetti ja niitä ah niin hyviä ja 
perinteisiä merilohisipulivoileipiä. Oi josko oisin saanut olla muukaanaa. 

VÄREEN ENKELIT MOSKOVAAN 

 
Kuva Moskovan Izmailovo Open Cupista 2011 

(Kuva: http://www.cspizmailovo.ru/) 



17.11.2012 12:50 (MA) Tietämättä onko Väreen Timo halunnut pitää naisensa piilossa - istis.info 

paljastaa lähdettään kertomatta, että naisten maajoukkue on osallistumassa ensi viikonloppuna 

Moskovassa pelattavaan Izmailovo Openiin. Moskovalaisen urheiluseura CSP:n nettisivuilla asiasta on 
pieni juttu, missä kerrotaan kyseessä olevan järjestyksessään toinen (perinteinen) Open. 

Moskovan turnaukseen osallistuu seitsemän joukkuetta. Ulkomaisia joukkueita edustavat Lontoossakin 

kisannut Japani (7.), Latvia sekä Suomi. Venäläisjoukkueet ovat: Yegoryevsk (kaupunki n. 100 km 

Moskovasta kaakkoon), Vector Moscow (tuttu kesän Marjola Beachistä) sekä isäntäseuran CSP 
Izmailovon kaksi joukkuetta. 

Turnaus alkaa lauantaina 24.11. klo 10 pidettävillä avajaisilla, joihin ohjelman mukaan osallistuu 

arvovaltaisia vieraita (Putin? - infon arvaus). Ensimmäisen päivän pelit ovat klo 11-17. Sunnuntaina 

pelataan sijoituspelejä klo 9-13 ja turnaus päättyy juhlallisen arvovaltaisesti klo 15. Hyviä pelejä 

naisjoukkueellemme. 

SYKSYN AJANKOHTAISET SENSUROITU 

16.11.2012 17:50 (MA) Istis.info on vissiin liian monisanainen ja -syinen. Ehkä myös liian innokas 

kuvaaja. Huomattiin toimituksessa juuri, että tilanpuute vaivaa. Siksi piti siirtää Ajankohtaista-palstan 

syksyn tarinat muutamaa viime päivää lukuunottamatta etusivulta pois. Tekstit - jos niitä nyt kukaan 
tarvitsee - löytyvät ainakin jonkin aikaa Arkistot-sivulta. 

PAJULAHDESSA LUOKITTELUSEMINAARI 18.1.2013 

 
16.11.2012 16:50 (Suvi Blechschmidt/MA) Pajulahti Games kilpailutapahtuman yhteydessä 

tammikuussa 2013 järjestetään kaikille vammaisurheilun luokittelusta kiinnostuneille seminaari, jossa 

on mahdollista kuulla mitä luokittelu vammaisurheilussa nykyään on ja miten luokittelutoimintaan 
pääsee mukaan. Samaisena päivänä pääsee myös seuraamaan monia vammaisurheilulajeja. 

Toivomme erittäin runsasta osanottoa myös eri lajien valmentajilta sekä muilta toimijoilta, sillä 

luokittelulla on iso rooli myös uusien urheilijoiden rekrytoimisessa lajiin sekä suosittelemme seminaaria 

totta kai myös alan opiskelijoille, joilla on kiinnostus toimia vammaisurheilun parissa tulevaisuudessa. 

Muistathan välittää viestiä eteenpäin omissa verkostoissasi ja muistathan myös itse ilmoittautua! Suvi 

THE TEAM GENERAL CLUB - KENRAALIKERHO 

15.11.2012 13:00 (MA) Ja vielä tätä histuuriaa.., Istis.info nimesi joskus pysty- ja istumalentopallon 

kaksoismestarit the Double Touch - Kaksoiskosketus clubiksi. Lienee siis mahdollista nimistää Suomen 

miesten maajoukkuekapteenitkin omaan kerhoonsa. Tämä tuli myös mieleen Matti Pullin lähettämistä 
viesteistä ja kuvista. Yhdessä kuvassa kolme pitkäaikaista kipparia poseeraa Salosen Retsin pihamaalla. 



 

Maajoukkuekapteenit ryhmäkuvassa Sysmässä 2012: vas. Matti Pulli (1993-2004), Juhani Laaksonen (1978-1985) ja 

Aulis Vistbacka (1986-1992)  

(Kuva: Matti Pulli) 
Istis.infon toimitus yritti tarkistella vuosilukuja SIUta ja sittiksestä. Aivan kaikkien 

maajoukkuetapahtumien pelaajaluettelot eivät ole tarkasti tiedossa, eivät myöskään nimetyt kapteenit. 
Mikäli kuvassa olevilla herroilla itsellään tai jollain muulla on tarkempia tietoja - olkaa yhteydessä. 

Ehkä ihan ensimmäinen miesten istumalentopallon maajoukkue nimettiin, Suomen siviili- ja 

asevelvollisuusliiton (nyk. Invalidiliiton) toimesta, Oslon kansainväliseen turnaukseen toukokuussa 

1966. Pelaajaluettelo ei ole tallentunut asiakirjoihin - ei siis myöskään joukkueen kapteeni eikä 

valmentaja. Tämän jälkeen liitto nimesi joukkueen vuosittaisiin Solna-kisoihin Ruotsiin ainakin 1967-

69. Tämän jälkeen Ruotsin mestaruuskisoihin lähetettiin yleensä Suomen Mestari-joukkue. 

Vuonna 1974 järjestettiin ensimmäisen kerran istumalentopallon PM-kisat - taas Oslossa - Suomi jäi 

kisoissa viitossijallaan viimeiseksi. Tuon joukkueen pelaajat ovat tiedossa, kapteeni ei. Ensimmäiset 

arvokisamitalit Suomi saavutti seuraavista pohjoismaisista kisoista Tukholmasta 1978. Silloin 

kenraalina jo hääräsi Juhani Laaksonen Turuust. Ja oliko Juhanin jälkeen vuorossa suoraan Aulis 
vuonna 1986 vai ehtikö joku muu kokeilemaan tuota virkaa ennen häntä? 

Naisten osalta kapteenittaret ovat myös hieman hakusessa. Kiva olisi nekin tarkistaa. Naisten 

maajoukkue osallistui ensi kertaa arvomittelöihin PM-kisoissa 1982 kipparinsa tamperelaisen Satu 

Tahlo-Jortikan kohdolla. Saattaa olla, että Satu hoiteli hommaa koko sen vuosikymmenen aina vuoteen 

1989. Eeva Vartia kipparina mainitaan ensi kertaa vuonna 1990 ja hän jatkoi varmaankin vuoteen 1998. 

Oliko sen jälkeen vuorossa Minna Jokinen (o.s. Hiltunen) - vai mahdollisesti taas joku muu ennen 

Minnaa. Ken tietää - kertokoon. Koskahan tai millä iällä sitä alkaa unohtaa tämmöset 

historihourehtimiset? 

LISÄÄ HISTORIALLISIA ASIOITA 

14.11.2012 23:25 (MA) Vauhtiin päästyään ja kun mitään tilastoitavaakaan ei tunnu käsillä olevan - 

istis.info jatkaa toisen (tai herra tietää monennenko) riippuvuutensa parissa. Tökätään lisää tuota vanhaa 

kamaa - historian laakerilehtien rapinaa. Pullin Matti joskus laitteli terveisiä ja kuvia 1990-2000-luvun 

miesten maajoukkueen nykykuvioista - mm. keväisestä Tallinna-turnauksesta sekä kesän 
veteraanitapaamisesta Salosen Reijon tiluksilla Sysmässä. Alla kuva Tallinnan tiimistä. 



 

FIN 1997 Tallinnassa 2012: takana vas. Veli.Matti Tuominen (10), Aulis Vistbacka (10),  

Keijo Hänninen (11), Sami Tervo (8), Olli Venäläinen (8) ja alh. vas. Petri Kapiainen (8),  

Matti Pulli (11), Jari Heino (7) sekä Allan Pynnönen (4). (Kuva: Matti Pulli)

 
Valokuvan alla nimilistan suluissa olevat numerot esittävät miesten arvokisamitalien (PM-, EM-, MM- 

ja paralympiakisat) määrää miesten maajoukkueessa. Aika kasa kilisevää - yhteensä 77 mitalia kuvassa 

olevalla porukalla. Olis siinä osuuskaupan muovikassilla kannateltavaa. Terveiset vaan kaikille. Hienoja 
muistoja maailmalta. 

HÄMEESSA HITAAT NETTIYHTEYDET 

14.11.2012 23:20 (MA) Istis.infon kysely Historia-sivuston SIUta ja sittistä linkin toimivuudesta on 

poikinut useamman ilmoituksen. Kiitos virkeille virittäjille - linkki kyllä tuntuu toimivan. Info ei oikein 

kaukona osaa autella asiasta kysellyttä, mutta mietti, että voisko olla kyse palomuurista ja jos ei siitä, 

niin maakunnasta. Hämehän vanhan kansan tiedon mukaan ei ole niitä nopeimpia. Josko nettiyhteydet 

siellä puolen maata ovat samaa tavaraa. Jos ei anopillakaan pelitä - info lupaa laittaa postipostissa 
mustavalkoisen paperipinkan tulemaan. Kiitos kiinnostuksesta. 

HISTORIALLISTA MAINONTAA 

14.11.2012 14:00 (MA) Kun ei mitään hienompaakaan uutisoitavaa näille sivuille nyt ole viskata - 

heitetään kehiin istiksen historiaa - SIUta ja sittistä. Toimitus sai sähköpostia, missä hieman salaivaisesti 

kiiteltiin historiikkia ja todettiin mm., että olis sitä ehkä mukava lukeakin, mutta kun infon Historia-
sivulla olevaa linkkiä ei vaan saa mitenkään auki. 

Istis.infon toimituksen kahdella koneella linkki kyllä avautuu ihan hyvin. Mutta täältähän se on tuonne 

laatikkoon tökättykin. Olisi kiinnostava tietää, jos muillakin on linkin kanssa vaikeuksia. Linkin takana 

oleva osoite on seuraava: https://sites.google.com/site/siutajasittista/. Kannattaa kokeilla kopioida tuo ja 
liittää se nettisivuksi. Saattaa onnistua tai sitten ei. Jos muillakin ongelmia - yritetään pelittää kuntoon. 



 

Suomi – Slovenia MM-kisoissa 1998  

(Kuva: Johanna Hytönen, Suomen Invalidien Urheiluliitto ry)

 KYSELY KANSAINVÄLISISTÄ KAAVAILUISTA 

13.11.2012 00:40 (MA) Iltamyöhäinen info-kysely seurajoukkueiden suunnitelmista tai aikeista 

osallistua tällä kaudella 2012-13 tiedossa oleviin kansainvälisiin karkeloihin. Istis.info toivoo 

joukkueiden lähettävän tietoa mahdollisista tai jo sovituista osallistumista kotimaan ulkopuolella 

pelattaviin turnauksiin. Tiedot voi lähettää osoitteella: webmaster.istumalentopallo(at)gmail.com. 

Toki tervetullutta on myös tieto, jos jossain päin suurta isänmaatamme kaavaillaan uutta kansainvälistä 

kisatapahtumaa tälle tai vaikkapa seuraavalle 2013-14 pelikaudelle. 31. Kotka-turnaus ja Espoon 4. 

Kevätturnaus on jo merkitty kisakalenteriin tälle kaudelle ja ne tultaneen toteuttamaan kansainvälisinä 
kekkereinä - ymmärtääkseni. 

BEACH VOLLEY KUULUMISIA 

13.11.2012 00:30 (MA) Kalenteri-sivulle on kirjattu ehdotus 21. Marjola Beach Volley turnauksen 

ajankohdasta. Istis.info toivoo, että kesällä 2013 pelattavaksi suunniteltuja turnauksia jo nyt 

haarukoitaisiin ja merkittäisiin kalentereihin, vaikka esimerkiksi SM-Beach Volleyn hakuaika onkin 
vasta 28.2.2013. Ilmoitukset näistäkin webmasterin sähköpostiin. 

Istumalentopallon sääntötarkistuksia laatimaan valittiin yleiskokouksessa työryhmä: Markku 

Aumakallio (kokoonkutsuja), Sampsa Söderholm, Mika Ylönen ja Eero Penttinen. Kokoonkutsuja 

odottelee vielä hetken beach-kenttien jäätymistä ja joulun ajan kiireitä. Palataan käynnistyskuvioihin 

marras-joulukuun vaihteessa MA:n laatimalla pohjapaperilla, mistä sitten aletaan pakettia yhteisesti 
sähköpostin välityksellä purkamaan ja kasaamaan. 

WOVD:n julkistamien sääntöjen kääntäminen ei ole tässä vaiheessa mahdollista eikä varmaan 

tarkoituksen mukaistakaan. Huomioidaan ne omana asianaan ja tehdään itsellemme parhaat mahdolliset 
ja pelillisesti toimivat säännöt. Ja myydään ne sitten vaikka kansainväliselle liitolle. 

ZZ-NÄKÖKULMIA KOTKAN PELEISTÄ 

12.11.2012 12:00 (MA) ZZ-Toivalan sivuilla (Uutiset) on savolaismallinen selostus lauantaina Kotkassa 
pelatuista miesten SM-sarjaturnauksen peleistä. Käykää katsomassa. 



 

Kallu Lång torjumassa Penttisen Eeron iskua (Kuva: Timo Vesterinen, Kotka)

 ISÄNPÄIVÄKUVIA KOTKAN SM-TURNAUKSESTA 

11.11.2012 13:45 (MA) Ammattimies istiksessä ja valokuvauksessa - Timo Vesterinen Kotkasta laittoi 

istis.infolle hienoja kuvia eilisestä KSI Kotkan ja ZZ Toivalan välisestä ottelusta Otsolan koulun salilta. 

Info liittää joitakin kuvia alle ihan vaan Isänpäivän kunniaksi. Valitettavasti kuvat piti liiaksikin 

pienentää sivustolle, mutta pannaan ne myöhemmin tarkempina Galleriaan. Mukavaa Isänpäivää - 
äideillekin. 

Koska istis.info nykyään on tekijänoikeusasioissa tarkkana kuin tikujataku - info kyseli Kotkassa 

Timolta kuvien oikeuksien perään. Timo ammattimiehenä tietenkin totesi, että asia on ok, kunhan 

hinnoista sovitaan. Ja jatkoi, että käviskö kahvit seuraavassa ististurneessa. Info tietysti siihen, että 

käypi mainiosti - kiitosta vaan. Infomiehen jo kääntyessä lähtemään luvat haalarissa - kuului Timon 
ääni: Ja mie maksan. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

(Kuvat: Timo Vesterinen, Kotka)

 ZZ TOIVALA SARJAN PIIKKIPAIKALLE 

10.11.2012 20:45 (MA) Otsolan koulun salissa hikoiltiin kahdella kentällä pitkä iltapäivä miesten SM-

runkosarjan 1. osaturnauksen merkeissä. ZZ Toivala ja KSI Kotka olivat vähän odotetustikin omassa 

sarjassaan ja nappasivat taulukon kaksi kärkisijaa selvillä eroilla muihin joukkueisiin. Keskinäisessä 

pelissä kotkalaiset hermoilivat ja jännittivät siilinjärveläisiä enemmän, mutta onnistuivat kolmannen 

erän voitolla pitämään sarjan kärjen tasaisena - ZZ Toivala otti taulukon ykköspaikan pisteen erolla. 

Sarjakolmosena, mutta jo kuuden pisteen ja kahden 3 - 0 voiton päässä kotkalaisista, on JoLePa ja sen 

perässä pisteen eroilla HIY Helsinki sekä sarjatulokas ZZ kakkonen. 

 

KSI mietteliäänä ja takana P. Sievänen hartaana (Kuva: MA/Istis.info)

 Joukkueet pelasivat päivän aikana yksinkertaisen sarjan kolmieräisinä peleinä. Urakka oli kokeneillekin 

pelureille tosi tiukka - neljä peliä ja 12 erää kovaa vääntöä. Loppupeleissä harva se hetki kramppailtiin 

jollain kentällä ja kamppailtiin ehkä enemmän väsymystä kuin vastustajaa vastaan. Kokonaisuudessaan 

tiukasta pelitahdista huolimatta turnausta pidettiin onnistuneena ja kotkalaisia kiiteltiin hyvin hoidetusta 
hommasta. Näillä eväillä mennään tämä kausi, todettiin useasta tiimistä. 



 

Helsinki ja Kotka Osuuspankin edustalla (Kuva: MA/Istis.info)

 Sarja jatkuu toisella turnauskierroksella Jämsässä vasta vuodenvaihteen jälkeen. Joukkueita on 

mahdollisuus täydentää 31.12. asti ja ehkä kahden kuukauden tauko ja harjoittelumahdollisuus muuttaa 

voimasuhteitakin. Nyt kymmenestä ottelusta vain kolmessa päädyttiin 2 - 1 lopputulokseen, kun naisten 

ensimmäisessä turnauksessa kaikki pelit päättyivät niin. 

 

ZZ:n Tero Viitanen ja JoLePan Timo Lehtonen pallonpainajaisissa (Kuva: MA/Istis.info)

 Joukkueiden kokemuksia ensimmäisestä tämän tyyppisestä SM-sarjaturnauksesta olisi mukava saada 

istis.infon sivuille - esimerkiksi vieraskirjaviestitysten muodossa niin pelaajilta, tuomareilta kuin 
toimitsijoiltakin. Lohileipiä popsineista etelä-karjalaisista ei ole niin suurta väliä. 

SARJARAPORTTI 3 - 2012-13 KOTKASTA 

10.11.2012 20:00 (MA) Miesten SM-sarja käynnisteltiin tänään Kotkan Karhulassa. Sarjaraportissa alla 

ottelutulokset ja sarjatilanne. Lisätietoja ja joitakin valokuvia pikkasen myöhemmin - kuha info ehtii 

takaisin toimituksen narisevalle jakkaralle. 

ISTUMALENTOPALLOSÄÄNNÖT KÄÄNNETTY SUOMEKSI 

9.11.2012 16:30 (MA) Suvi Blechschmidt lähetti infolle nettiin laitettavaksi istumalentopallon viralliset 

(WOVD) suomennetut säännöt. Melkoisen homman on tehnyt Mannersuon Mirka. Suurkiitos Mirkalle 

kaikkien lajitaitajien, vaan ei kielenkääntyjien puolesta: KIITOS! VAU ry varmaan jotenkin tyylikkäästi 
Mirkaa muistaa tästä isosta työstä. 

Erotuomarihenkilöt Sari Mannersuo ja Pauli Sievinen ovat säännöt lukeneet läpi. Kannattaa kunkin 

katsoa niitä sellaisella lajisilmällä, että lentopallolle ja istikselle ominaiset ilmaisut voidaan tarvittaessa 
sääntöihin korjata. Niitä voinee ilmoittaa suoraan Mannersuon Sarille. Ei muuta kuin lakia lukemaan. 

Säännöt suomeksi ja englanniksi löytyvät infosivujen oikean palkin alalaidasta pdf-tiedostoina. 



JUKKA JUICE LAINE IS BACK 

8.11.2012 14:50 (MA) JoLePan pelaajistoon on liittynyt seurassa kausilla 2004-06 pelannut tuttu sälli 

Mansesta - pyörätuolikoriksen mestari, istiksen maajoukkuepassari ja paralympiamitalisti - Jukka Laine. 
Tervetuloa takaisin. Pelaajalista Tiedostoissa päivitetty. 

 

(Kuva:Jukka Laine/Facebook)

 LENTOPALLOJAOSTON PÄÄTÖS LAPPEEN 

YKKÖSTURNAUKSESTA 

8.11.2012 14:45 (MA) VAU ry:n lentopallojaosto on antanut selvityksensä ja päätöksen 

Lappeenrannassa 27.10.2012 pelatusta ykkössarjan osaturnauksesta. Lappeenrannassahan kilpailun 

johtaja Markku Aumakallio muutti KSI 2 - Nastolan Isku ottelun 2 - 0 tuloksen Nastolalle 0 - 2 
kotkalaisten käytettyä kahta SM-sarjaan tälle kaudelle luokiteltua pelaajaa kentällä. 

Jaosto on päättänyt muuttaa ottelun tuloksen seuraavasti: ottelun ensimmäinen erä tulkitaan KSI:n 
häviöksi 0-25, toisen erän lopputulos jää voimaan ja turnauksen lopputulokset muutetaan näiltä osin. 

Jaoston päätöksen perustelut ja korjattu tulos löytyvät alla olevista asiakirjoista: Jaoston päätös sekä 
Sarjaraportti 2. Alkuperäiset sarjapisteet säilyvät ennallaan. 

TARKISTETUT SARJAMÄÄRÄYKSET PALAUTETTU 

8.11.2012 14:40 (MA) Lentopallojaosto on tehnyt sarjamääräyksiin tarkistuksia ja lisäyksiä. Määräykset 
on palautettu Tiedosto-sivuille - ja toivon mukaan löytyvät sieltä. 

Suvi Been mukaan jaoston tekemät tärkeimmät ja keskeisimmät muutos- ja lisäyskohdat ovat: 

- 3.2. - alleviivattu osa 

- 7.1. - alleviivattu osa: "Ykkösen turnauksissa"..., 

- 7.6.1. - Muut määräykset kohtaan lisättiin sulkuihin perheenjäsenet 

- 7.9.2. - Edustusoikeutta koskeva huomautus 

- 7.9.3. - Farmisopimus 
- 8. - lisättiin: "sekä muista sarjoihin liittyvistä"..., 

MIESTEN SM-SARJA KÄYNTIIN LAUANTAINA 

7.11.2012 18:30 (MA) Ykkösen ja naisten SM-sarjan käynnistymisten jälkeen posket alkavat varmaan 

kuumottaa miesten SM-sarjajoukkueilla. Homma kaudelle 2012-13 pamahtaa käyntiin Kotkassa ensi 

lauantaina - Isänpäivän aattona 10.11.2012. SM-sarjan ensimmäinen osaturnaus pelataan tutulla Otsolan 

koululla. Ensimmäiset pelit alkavat klo 11.30 otteluilla: ZZ Toivala - ZZ Toivala 2 ja JoLePa - HIY 
Helsinki. Isäntäjoukkue KSI Kotka aloittaa pelit klo 12.40 kohtaamalla ZZ 2:n. 



Miesten SM-sarjassa pelataan kolmen osaturnauksen runkosarja (Kotkassa, Jämsässä ja Toivalassa). 

Kussakin turnauksessa pelataan naisten SM-sarjan tapaan yksinkertainen otteluohjelma kolmen erän 

otteluina. Sarjapisteet otteluista määräytyvät voitettujen erien mukaan joko 3 - 0 tai 2 - 1. Runkosarjan 
ykkönen ja kakkonen pelaavat SM-finaalit sekä kolmonen ja nelonen SM-pronssit huhtikuussa 2013. 

 

ZZ-Mestarit tuulettaa 17.3.2012 (Kuva: http://www.zz-toivala.com/)

 Miesten SM-sarjajoukkueiden pelaajaluettelot päivitettiin 5.11.2012 Tiedostot-sivuille Ohjeet-osioon. 

Tiedoston lomakkeista löytyvät myös SM-turnausten tulosilmoitusten pohjat. Sarjamääräykset 

Tiedostosta vielä puuttuvat. Mikäli niissä on jotain tulevan turnauksen osalta merkittävää - lienee tieto 

joukkueille ja tuomareille tarpeen. Hyviä pelejä Kotkaan. Ja tietysti..., KSI:n naistoimikunnan 
kisapuffetti lienee sekin parhaassa iskussaan lauantaina Otsolassa. 

Ennakkoarvioita ZZ-Toivalan sivuilla 

Mika Ylönen on tänään laittanut ZZ-Toivalan nettisivujen Uutisiin jutun miesten SM-sarjan 

ennakkokuvioista - viime vuoden mestarien näkökulmasta. Kannattaa käväistä katsomassa mitä Savon 
miehillä mielessään ja mitä miettivät muista joukkueista. 

PARI KUVAA TOIVALAN TURNAUKSESTA 

6.11.2012 15:00 (MA) Toivalassa lauantaina pelattu naisten SM-sarjan ensimmäinen osaturnaus näkyi 

tiettävästi ZZ-TV:ssä mainiosti ainakin kahden ensimmäisen pelikierroksen ajan. Istis.infon Juvan 

sivukonttorin rakennustyömaalle kuuluneet jutut ja erilaiset kommentit ovat olleet mukavan positiivista 

kuultavaa. Tasaisuuden lisäksi pelit Toivalassa olivat olleet myös tasokkaat. Isäntien ja emäntien 

järjestämät puitteet kisatapahtumalle Suininlahden salilla olivat myös tavanomaisen taZZokkaita. Siitä 

on hyvä jatkaa Palokassa joulukuun puolivälissä pelattavaan toiseen turnaukseen. 



 

ESI-Ladyt - Palokan Pyry (Kuva: Mika Ylönen) 

 

ZZ Ladyt - HIY Helsinki (Kuva: Mika Ylönen)

 NAISTEN SM-SARJASSA HUIPPUTASAISTA 

3.11.2012 17:40 (MA) Toivalassa pelattu naisten ensimmäinen SM-sarjaturnaus täytti odotukset 

tasaisesta ja tasokkaasta sarjasta. Kaikki kuusi kolmieräistä peliä pelattiin 2 - 1. Espoon Suomen 

Cupissa juhlinut ZZ Ladyt ottivat sarjan piikkipaikan kolmella voitolla ja kuudella sarjapisteellä. 

Kakkosena harjoituksia jatkaa HIY Helsinki pinnaa pienemmällä saldolla ja perässä tulevat pisteen 

eroilla Lappeenrannan ESI-Ladyt ja Palokan Pyry. 

Tarkemmat tulokset ja sarjataulukko löytyvät alta Sarjaraportti kakkosesta. Lisätietoja huomenna 

sunnuntaina varmimmin ZZ-Toivalan sivuilta. Istis.info hiljenee sateiselta rakennustyömaalta Juvalta. 

NAISTEN PELAAJALUETTELOT PÄIVITETTY 

2.11.2012 13:30 (SB/MA) Tiedostot-sivuille on päivitetty viimeisten tietojen mukaisesti naisten SM-

sarjajoukkueiden pelaajaluettelot. Ja huomennahan niitä pelaajia tarvitaan ja tavataan Toivalassa. Hyviä 
pelejä ja turvallista matkaa. 

DAAMIT TOSITOIMIIN TOIVALASSA 



 

1.11.2012 14:25 (MA) Tulevana lauantaina 3.11.2012 naisten SM-sarja käynnistyy Toivalassa 

Suininlahden koululla. Ensimmäiset pelit alkavat klo 13 ohjelmalla: ZZ Ladyt - HIY Helsinki ja 

Palokan Pyry - ESI-Ladyt. Jatkokierrokset pelataan klo 14.10 ja 15.40. Naisten sarjassa pelataan kauden 

aikana neljä osaturnausta, yksi kullakin paikkakunnalla. Päätösturnaus on huhtikuun lopulla pelattava 

HIY:n Kevätturnaus Espoossa. Joka turnauksessa pelataan yksinkertainen sarjaohjelma kolmen erän 

otteluina. Sarjapisteet otteluissa jakautuvat erävoittojen mukaan joko 3 - 0 tai 2 - 1. Mestaruus 
ratkaistaan suoraan sarjana - mitalipelejä tai erillisiä loppuotteluita ei pelata. 

Suomen Cup-turnauksessa Espoossa syyskuun lopulla samat joukkueet kohtasivat ja vähän testailivat 

toisiaan. Nyt on kuukausi tuosta harjoiteltu ja lauantaina nähdään pysyvätkö voimasuhteet samoina. 

Espoossahan Cup-voiton nappasi ZZ Ladyt ja HIY Helsinki oli kakkonen ennen ESI-Ladyja ja 

Palokkaa. Toivalasta on toiveissa myös saada livekuvaa nettiin paikallisen TV-yhtiön ZZ:n toimesta. 
Pelit näkyvät mm. alla olevasta linkistä napsauttelemalla. 

Istisjaosto on tarkistelemassa nettiinkin jo laitettuja ja poistettuja kauden Sarjamääräyksiä, koska niistä 

oli jäänyt joitain yleiskokouksessa sovittuja päätöksiä huomioimatta. Suvi B lohdutteli infon kautta 

asiasta toimukseltamme tiedustelleita kertomalla, että "määräyksiin on tulossa päivityksiä ja jos on 

kysyttävää niin mulle voi soittaa myös. Naisten matseissa ei liene epäselvyyksiä….pitäis olla ainakaan"- 

SB. 

SARJAMÄÄRÄYKSET TARKISTETTAVANA 

31.10.2012 11:30 (MA) Istumalentopallon sarjamääräykset on tilapäisesti poistettu Tiedostot-sivuilta. 

Lajikoordinaattori Suvi Blechschmidt ilmoitti jaoston vielä tarkistavan määräyksiä. Niistä puuttuu 
joitain Pajulahden yleiskokouksessa päätettyjä asioita. 

OKI FANTOMI VOITTOON ZAGREBISSA 

 

OKIt Fantomi ja Banja Luka Zagrebin finaalissa 

(Mersad Pašic/www.fantomi.ba)

 



29.10.2012 16:45 (MA) Kun kukaan kotimainen ei muistanut räpsytellä Lappeenrannan turnauksessa 

kuin silmiään - piti laittaa yllä oleva kuva Zagrebin "ystävyysturnauksesta" sivustolle - ettei kävis liian 

kuivakkaaksi nämä jutut. Kuva kisojen loppuottelusta, jossa vastakkain olivat Bosnian kovat ja 

kuuluisat OKIt: Fantomi ja Banja Luka. Voitto Famtomeille selkeästi 2 - 0 (25-19, 25-15). Turnauksessa 
pelasi kaikkiaan kahdeksan joukkuetta. Ottelutulokset ja lopulliset sijoitukset Kalenteri-sivulta. 

YKKÖNEN JATKUU KOTKASSA 1.12.2012 

 

29.10.2012 15:40 (MA) Ykkösen turnaukset jatkuvat Kotkassa reilun kuukauden kuluttua lauantaina 

1.12.2012. Toivottavasti Lappeenrannan turneen tulokset on siihen mennessä saatu vahvistettua. 

Kotkassa pelipaikkana on tuttu Otsolan koulu, os. Hiidenkirnuntie 2, Karhulassa. Ottelut aloitetaan 

aikaisintaan klo 10 00. Ilmoittautuminen 18.11.2012 mennessä osoitteella: pekka.nygren(at)kymp.net tai 

puhelimitse numeroon: 0400 333 091. Osallistumismaksu 40 euroa/joukkue on maksettava tilille: 
Kotkan Seudun Invalidit ry. - FI97 5172 2040 0764 96 tai sovittaessa viimeistään pelipaikalla. 

Kutsu Kotkan turnaukseen löytyy ao kohdasta Kalenteri-sivulta. Ennen ykkösen toista osaturnausta 

pelataan sarjoissa kuitenkin vielä sekä naisten SM-sarjan 1. osaturnaus lauantaina 3.11. Toivalassa sekä 

miesten 1. osaturnaus Kotkassa 10.11.2012. Myös nämä kutsut löytyvät Kalenterista. 

PELAAJALUETTELOIDEN PÄIVITYKSIÄ 

29.10.2012 13:45 (MA) Tiedostot-sivulle on päivitetty miesten SM-sarjan pelaajaluetteloa. KSI Kotka 

on ilmoittanut muutoksen: Jake Paananen pois ja Kalevi Kallu Lång tilalle. Lisäksi sivulle on lisätty 
ykkösen pelaajaluettelot Lappeenrannan turnauksesta. 

VAMMAISURHEILUN TAPAHTUMAT MARRAS-

JOULUKUUSSA 

29.10.2012 13:40 (MA) VAU:n viestintäpäällikkö Nina Jakonen on lähettänyt infolle tiedotteen 
vammaisurheilun kilpailutapahtumista marras-joulukuussa 2012. Tiedote alla pdf-linkkinä. 

VAMMAISURHEILUN JÄSENYYS 

 
29.10.2012 13:30 (MA) Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n jäseniä voivat olla Suomessa 

vammaisten liikuntaa järjestävät tai sitä tukevat rekisteröidyt yhdistykset, joilla itsellään on 

henkilöjäseniä. Tällaisia ovat mm. paikalliset vammaisten henkilöiden yhdistykset, eri lajien 

urheiluseurat sekä muut vammaisurheilua edistävät ja tukevat yhteisöt. VAU:n jäseneksi voi helposti 

liittyä täyttämällä jäsen- tai kannatusjäsenhakemuksen. Varsinaisen jäsenen sekä kannatusjäsenen 

hyväksyy liiton hallitus. Jäsenmaksu on vuosina 2010–2012 kaikilta varsinaisilta jäseniltä 30 
euroa/vuosi. 



Istis.infon seurasivuille listatuista yhdistyksistä/seuroista jäsenyys löytyy seuraavilta: ESI Lappeenranta, 

HIY Helsinki, Hyvinkään Invalidit, KSI Kotka, Rautavaaran Invalidit, Rovaniemen Seudun Invalidit, 
Siilinjärven Invalidit, Tampereen Seudun Invalidit, Turun Seudun Invalidit ja VIY Vantaa. 

VAU:n toiminnan tavoitteena on ”monipuolisen vammaisurheilun ja liikunnan toimintaedellytysten 

vahvistaminen yhdessä ja erikseen”. VAU edistää kaikille avoimen liikuntakulttuurin toteutumista 

Suomessa ja mahdollistaa samalla yksilön oikeutta valita missä, miten ja kenen kanssa liikkuu ja 

harrastaa. Valinnan mahdollisuuden lisäämiseksi VAU huolehtii myös mahdollisuudesta liikkua oman 

vertaisryhmän kanssa. Vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa todetaan, että "laajennetaan jäsenhankintaa 

tuki- ja vammaisyhdistysten lisäksi myös vammaisurheilua ja -liikuntaa järjestäviin urheiluseuroihin." 

VAU:n jäseneksi voi helposti liittyä täyttämällä jäsen- tai kannatusjäsenhakemuksen netissä. 

Varsinaisen jäsenen sekä kannatusjäsenen hyväksyy liiton hallitus. Kannatusjäsenellä ei ole äänivaltaa 

liittokokouksessa. Lisätietoja saa ja löytyy: toimialapäällikkö Eija Kangas-Virtanen, puh. 0400 709 596, 
eija.kangas-virtanen(at)vammaisurheilu.fi tai alla olevasta VAU-linkistä. 

VAMMAISURHEILU & -LIIKUNTA -LEHTI 

 

29.10.2012 13:15 (SB/MA) Vammaisurheilu & -liikunta -lehti on VAU:n julkaisema vammaisurheilun 

erikoislehti. Lehti toteutetaan yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa. Uusi Vammaisurheilu 

& -liikunta -lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa tehden monipuolisen katsauksen vammaisurheilun ja -

liikunnan maailmaan. Lehdessä on mm. huippu-urheilijoiden kuulumisia, Sporttiklubin tapahtumia, 
erilaisia vinkkejä ja ideoita sekä eri lajien kilpailukutsut. 

Sähköinen lehti on ilmainen. Painettu lehti ei. Lisätietoa hinnoista ja lehdestä löytyy alla olevasta 

linkistä. Nythän lehti menee vain joukkueiden yhteyshenkilöille ja monella ei ole hajuakaan koko 

lehdestä. Hyvä lehti! Kannattaa tilata! 

YKKÖSSARJA KÄYNTIIN LAPPEENRANNASSA 

27.10.2012 19:10 (MA) Istumalentopallokauden sarjatoiminnat pyöräytettiin käyntiin Lappeenrannan 

Myllymäen koulun liikuntasalissa tänään lauantaina. Pelillisesti turnaus onnistui mainiosti. Ottelut olivat 

tasaisia ja kisatapahtuma kokonaisuudessaan onnistunut. Suurempaa moittimista ei kahvion puolella 

kuulunut. Vähän jupinaa miesten pukuhuoneessa sai aikaan kilpailujohtajan päätös hyväksyä Nastolan 

Iskun vastalause päivän toisessa ottelussa KSI Kotka 2:sta vastaan. Kotkalaisten voitto erin 2 - 0 (25-15, 

25-18) merkittiin turnauksen tuloslistoille 0 - 2 (0-25, 0-25). Kisajärjestäjät tekevät asiasta selvityksen 

sarjavastaavalle/jaostolle, joka tehnee lopullisen päätöksen turnauksen tuloslistasta. 

Myöskin turnauksen virallisuus jäi - ihme kyllä ja toiveista huolimatta - epäselväksi. Jaostolta ei oltu 

saatu päätöstä asiasta, liittyen turnauksen tuomaritehtävien "laittomaan" hoitoon. Avauksen yhteydessä 

joukkueet kuitenkin totesivat, että kävi miten kävi - pelit pelataan. Ja ihan hyvin pelattiinkin. 



Joukkueiden keskinäisestä tuomaroinnista ei kuulunut poikkipuolista sanaa - homma tuntui pelittävän 

hyvin. Varmaankin olisi tarpeen, että mukana olleiden joukkueiden kannanottoja kysymyksestä ja 
Lappeen turnauksen tuomaroinnin toimivuudesta saataisiin esimerkiksi infon vieraskirjan sivuille. 

Nastolan Iskulle ykkösen turnausvoitto 

Kauden avauksen - siis vielä vähän epävarmat täydet seitsemän sarjapistettä nappasi tasaisilla 

suorituksillaan Nastolan Isku. Onnittelut - ja toivottavasti pisteet säilyvät kabinettikeskusteluissakin. 

Turnauskakkoseksi selvitti itsensä kameleonttimaisesti nimeä vaihtanut Tempuntekijät Kotkasta (aik. 

KSI Welluttaret/KSI Kotka 3) ja kolmospallille nousi Palokan Pyry ennen pistemenetykset saanutta KSI 

Kotka 2:sta. Paikalliset esipelurit ja pelurittaret hoitelivat jäännössijat - mutta varsin oivallisesti 

kuitenkin parempiaan kiusaten. 

Vastalause kahdesta SM-pelaajasta kentällä 

KSI Kotka 2:n ja Nastolan Iskun pelin toisen erän puolivälin paikkeilla kilpailujohtaja Markku 

Aumakallio pyysi pelin keskeytystä ja totesi, asian SM-pelaajalistoista tarkistettuaan, että kotkalaisilla 

oli ollut ottalussa kaksi SM-pelaajaa samanaikaisesti kentällä (Osmo Röpelinen ja Mika Vikman). 

Vikman tuli vaihtoon ja tuomari jatkoi peliä tiedusteltuaan joukkueilta asiasta. Pelin jälkeen Nastola teki 

asiasta vastalauseen, jonka kilpailujohtaja hetken kuluttua ilmoitti hyväksyvänsä. Ottelun tulos 
muutettiin Nastolan eduksi. 

Kilpailujohtajan päätöksen perusteluina olivat: 1. Sarjakirjan (epätarkka) määräys, että kentällä voi 

kerrallaan olla vain yksi SM-sarjassa esiintynyt pelaaja. 2. Jaoston aikaisempina vuosina tekemä 

tulkinta, että kaikki SM-sarjan pelaajaluettelossa ilmoitetut pelaajat katsotaan SM-pelaajiksi, jos SM-

sarja ei vielä ole alkanut. Tämä on myös ollut yleisesti hyväksytty kirjoittamaton sääntö ja pelin henki - 

aikaisemmin. Ja muussa tapauksessahan SM-sarjajoukkueet voisivat osallistua ykkösen peleihin ennen 

oman sarjansa alkua - mikä taas ei ole kirjattujen sääntöjen mukaista. 3. Tärkein peruste oli kuitenkin, 

että KSI Kotka 2:n edustajan tiedustellessa menettelyä ennen turnausta kilpailujohtajalta - hänelle 

selvästi ilmoitettiin vain yhden luetteloidun SM-pelaajan kerrallaan voivan olla kentällä. Ja tämän 
kysyjä sanoi kyllä hyvin ymmärtävänsä. 

Lappeenrannan pelien tulokset ja siis vielä kait epäviralliset lopputulokset löytyvät alla olevasta linkistä 
pdf-tiedostona. Tulokset kirjataan myös Tiedostot-sivuille. 

ISTUMALENTOPALLOJAOSTON KOKOONPANO 

26.10.2012 14:35 (SB/MA) Istisjaoston kokoonpanoon on tullut pikku muutos. Markku Aumakallio 

ilmoitti jäävänsä jaoston työskentelystä pois - vedoten mm. vuosittain nopsasti lisääntyviin ikävuosiinsa. 

Hän kuitenkin jatkaa yleiskokouksessa sovituissa muissa tehtävissään tämän pelikauden ajan. 

Jaoston kokoonpano kaudella 2012-13: 

Suvi Blechschmidt, lajikoordinaattori, sarjavastaava, sposti: 

suvi.blechschmidt@vammaisurheilu.fi 

Sari Mannersuo, erotuomarivastaava, sposti: 

sari.mannersuo@kymp.net 

Lasse Pakarinen, seurayhdyshenkilö, sposti: 
lpakarinen@wippies.fi 



Sampsa Söderholm, kehittämisasiat, sposti: 

sampsa.soderholm@espatent.fi 

HUOMENNA MENNÄÄN LAPPEENRANTAAN 

26.10.2012 10:35 (MA) Lauantaina käynnistellään ykkösen pelit Lappeenrannan turnauksella. Kaikki 

ilmoittautuneet ovat tulossa mukaan - joskin Holtarin Leilan kipparoima porukka saapuu salanimellä 
Tempuntekijät. Tervetuloa kuitenkin. 

Ottelut käynnistyvät klo 10.20 isäntien ja emäntien välisellä pelillä ja vieraat aloittavat klo 11.00. 

Turnauksen otteluohjelma löytyy ao kohdasta Kalenteri-sivulta. Mukavaa kauden aloitusta - kaikesta 

huolimatta. 

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-13 

26.10.2012 10:30 (SB/MA) Alkaneen kauden sarjamääräykset on viimein saatu päivitettyä ja liitettyä 

infon Tiedostot-sivuille. Käykää lukaisemassa määräykset läpi. Suuria muutoksia aikaisempaan niissä ei 
ole - jotain kuitenkin. 

Tuomarointeja koskien kohtaan 7.1. on lisätty neljänneksi kappaleeksi Pajulahden yleiskokouksessa 
18.8.2012 päätetty menettelytapa. Myös tuomaripalkkiot kohdasta 7.6.3. on päivitetty. 

SEURATIEDOT PÄIVITETTY 

19.10.2012 17:00 (SB/MA) Istis.infoon on (viimeinkin) päivitetty seurojen VAU:n konttuuriin 

ilmoittamat yhteys-, harjoitus- yms. tiedot kaudelta 2012-13. Välttämättä kaikki istumalentopalloa 

harrastavat seurat, yhdistykset, yhteisöt ja sekalaiset sakit eivät ole tietojaan osanneet toimittaa. Tämä 
on korjattavissa helposti: tiedot sähköpostilla osoitteeseen: 

webmaster.istumalentopallo(at)gmail.com 
ja homma hoituu. Hienoa olisi saada kaikki lajia harrastavat samoille tietosivuille. 



 

LAPPEENRANNAN OTTELUOHJELMAT 

18.10.2012 13:45 (ESI/MA) Ykkösen Lappeenrannan avausturnaukseen lauantaina 27.10. osallistuu 

kuusi joukkuetta. Isäntämaakunnasta mukana ovat ESI Lappeenranta sekä ESI-Ladyt. 

Ulkomaalaisporukoita edustavat Palokan Pyry ja Nastolan Isku sekä naapuriseudun Kymenlaakson 
ihmeitä KSI Kotka 2 ja Tempuntekijät. 

Turnaus pelataan Myllymäen koulun salilla eteläisessä Lappeenrannassa. Ajo-ohjeet löytyvät 

kisakutsusta Kalenteri-sivustolta. Sinne on lisätty myös turnauksen otteluohjelma, aikataulut sekä 

kilpailuohjeet. Myllymäellä on perinteisesti buffetti isäntien ja emäntien iloksi. Myös vierailijoille. 

Lisätietoja voi udella Pullin Ossilta tai Aumakallion Markulta. Tervetuloa. 

 

(Kuva: www.lentopalloliitto.fi)

 SLAVUTICH RIGA-BEACHIN VOITTOON 

16.10.2012 01:30 Päivitetty 18.10.12 19:00 (MA) Latvian Rigassa viikonloppuna pelatun sisäbeach-

turnauksen voiton nappasi Kievin Slavutich Ukrainasta. Lienee kutakuinkin sama joukkue joka pelasi 

Marjolan tämän kesäisessä turnauksessa ja sijoittui A-sarjassa seitsemänneksi. Turnaukseen osallistui 

kaikkiaan 12 joukkuetta. Hieno määrä! Joukkueista seitsemän oli Latviasta, neljä Liettuasta ja Kiev 
Ukrainasta. Suomalaisjoukkueet luopuivat kisamatkasta, kun kustannuksista ei saatu tolkkua. 



Kolmoseksi turnauksessa tuli myös tutun oloinen joukkue - latvialainen Elektro, joka myös on käynyt 

muutaman kerran Marjolassa kisaamassa. Tai miehistö ainakin samalla nimellä. Paras liettualaisporukka 

sijoittui kisassa viidenneksi. Säännöistä ei ole tarkempaa tietoa, mutta kolmella pelattiin 4,00 x 4,50 

kokoisella kenttäpuoliskolla ja 120 sentin verkkokorkeudella. Lienevätkö säännöt olleet yhteneväiset 

osallistujille tuttujen suomalaissääntöjen kanssa. Paljaalla hiekalla ei hallissa kuitenkaan pelattu, kuten 
alla olevasta kuvasta ilmenee. Rigan tulokset löytyvät kalenteri-sivulta. 

 

Kuva Rigan halliturnauksesta 13.-14.10.2012 (www.lpkomiteja.lv)

 Seuraavan kerran Rigassa pelataan kansainvälinen normaali istumalentopalloturnaus joulukuussa. 

Mukaan kymmenenteen Livani Cupiin 15-16.12.2012 on ilmoittautunut joukkueita Latviasta, Liettuasta, 

Ukrainasta ja Iso-Britanniasta. Halukkaat saanevat asiasta lisätietoja Andris Ulmanikselta. Myös 

istis.info voi asiaa selvitellä - jos kiinnostusta ilmenee. 

NAISTEN SM-SARJAN 1. OSATURNAUS TOIVALASSA 

3.11.2012 

15.10.2012 23:30 (MA) Naisten SM-sarja 2012-13 käynnistyy Toivalassa lauantaina 3.11.2012 vuoden 

tauon jälkeen. Mukana sarjassa ovat ZZ Ladyt Toivalasta Siilinjärveltä, Palokan Pyry Jyväskylästä, ESI-

Ladyt Lappeenrannasta sekä HIY Helsinki. Viimeksi kaudella 2010-11 pelattiin SM-arvosta ja silloinkin 
vain Kotka-turnauksen yhteydessä. Edellisen kerran varsinaista SM-sarjaa pelattiin kaudella 2008-09. 

Edellisten pelattujen kausien mestarijoukkue KSI Kotka ei tällä kertaa ole mukana, kuten eivät 

myöskään kaudella 2008-09 sarjassa pelanneet Vantaan joukkueet: Vantaan Lentopallo ja Vantaan 

Invalidien joukkue. Alkavan sarjan ensikertalainen SM-tasolla on Palokan Pyry. ZZ Toivalan ja 

Lappeenrannan ladyt olivat mukana jo Kotkan SM-turnauksessa kaksi kautta sitten - ZZ hopealla ja ESI 

pronssilla. HIY Helsinki lienee ollut mukana aina, kun naisten SM-sarjaa on pelattu - virallisesti tai 
epävirallisesti. 

Toivalassa pelattavan kauden ensimmäisen SM-turnauksen kilpailukutsu otteluohjelmineen löytyy infon 

Kalenteri-sivustolta. Pelit alkavat klo 13.00 Suininlahden koulun salissa. Pelipaikan navigaattoriosoite 

on Toivalantie 60, Siilinjärvi. Paikalta löytyy pelaajille ja katsojille tarkoitettu ZZ-naisten puffetti. 
Tuomareille taitaa olla oma piikki. Hyviä pelejä. 

ANDRIS JA ANDRIS TAPASIVAT RIGASSA 

14.10.2012 21:30 (MA) Latvian presidentti Andris Berzins on eilen lauantaina ottanut Lontoon 

Paralympialaisiin osallistuneen Latvian joukkueen vastaan. Latvialaiset saavuttivat Lontoon kisoista 



kaksi mitalia: Maris Srombergs miesten maantiepyöräilyn kultamitalin sekä Martins Plavins ja Janis 

Smedins miesten Beach Volleyn pronssit. 

Presidentin vastaanoton alkajaisiksi Latvian Paralympiakomitean puheenjohtaja Daiga Dadzite ja 

pääsihteeri Andris Ulmanis luovuttivat presidentille Paralympiakomitean lahjat. Andris, lähes 

kymmenkertainen Marjola Beachin kävijä sekä Daiga olivat mukana myös viime kesän Marjolan 

turnauksessa. Tieto asiasta ja joukko kuvia tilaisuudesta löytyivät Paralympiakomitean sivuilta, kun info 
yritti etsiä tietoja Rigan Brassiturnauksesta. 

 

Andris luovutti Andrikselle lpc:n viirin 

(http://www.lpkomiteja.lv/Juris Berzins)

 INFOSSA MUKAVASTI KÄVIJÖITÄ 

14.10.2012 20:25 (Infon tilasto-osasto) Istis.infon tilasto-osiot kaatuivat vuoden vaihteen tienoilla, kun 

sivuston ylläpitäjä päivitti palvelimen systeemejä. Uutta tilasto-osuutta sivuille ei ole lisätty - eikä kovin 

suuresti kaipailtukaan. Huhtikuun puolivälin alla kuitenkin päivitettiin ja nollattiin vierailijalaskuri niin, 

että se näyttää kalenterivuorokauden aikana saman osoitteen vain yhden kerran - riippumatta sivulle 
osuneitten vierailujen lukumäärästä. 

Laskuri taisi nyt näyttäa lukemaa 13 210. Tämän mukaan jokaisena päivänä 11.4.2012 jälkeen on 

istis.infon sivuilla vieraillut keskimäärin noin 75 eri kävijää. Ei yhtään hassumpi lukema näin pienen, 

mutta pippurimyllysen lajin näkökulmasta. Kiitoksen sanaset vaan kaikille vieraskirjalaskuria 
räpsyttäneille. 

VIISI VARMAA JA MUUTAMA HAUSSA LAPPEENRANNAN 

YKKÖSTURNEESEEN 

14.10.2012 20:15 (MA) Ykkössarjan avausturnaukseen Lappeenrantaan lauantaina 27.10. ovat 

ilmoittautuneet KSI Kotka 2, Palokan Pyry, Nastolan Isku sekä paikalliset ESI ja ESI-Ladyt 

Lappeenrannasta. Ilmoittautumisen takarajaa on hivenen siirretty ent. Welluttarien, nyk. 
Tempuntekijöiden toivomuksesta. Ilmoittautuminen päättyy tiistai-ilta klo 22. 

Lokakuun loppu on kiireistä aikaa lentopallon sarjatoiminnoissa. Omien peliensä vuoksi mm. Etelä-

Karjalaiset pystypallojoukkueet eivät ole voineet ilmoittautua turnaukseen - harmi. Järjestäjät 

selvittelevät vielä alkuviikolla mahdollisia lisäjoukkueita. Mm. viestiä VanLelta on odoteltu. 

Vieraskirjaviesti infossa, missä valitellaan ettei VanLe voi osallistua 5.1. pelattavaan turnaukseen - antoi 

aihetta odotella joukkuetta Lappeenrantaan ja muihin ykkösen turnauksiin. 



Varmistukset turnausjoukkueista siis keskiviikkona - ja samalla varmaan myös tarkemmat tiedot 

peleistä ja aikatauluista. 

SARJAKIRJA 2012-2013 JULKAISTU 

9.10.2012 13:00 (MA) Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on julkaissut pelikauden 2012-

2013 Palloilusarjakirjan. Värikäs, tyylikäs ja asiallinen kirjanen on hienosti koottu ja kattava selvitys 
tulevan kauden tapahtumista ja eri lajien kilpailuista ja toiminnoista. 

Palloilusarjakirja sisältää istumalentopallon, maalipallon, pyörätuolikoripallon, 

sähköpyörätuolisalibandyn sekä unified-koripallon. Eri lajien osioista löytyvät sarjatoiminnat, 

otteluohjelmat, lyhyet säännöt, sarja- ja turnausjärjestelmät ja joukkueet pelaajaluetteloineen. Lisäksi 

kirjasessa on lyhyet artikkelit jokaisen lajin kohdalla, joissa sekä kevennetään että syvennetään 

kiinnostavasti lukijoiden lajitietoutta. 

 

VAU:n tyylikkään Palloilusarjakirjan kansi 

(VAU ry - Antero Aaltonen, Nina Jakonen, Lauri Jaakkola)

 Istumalentopallon esittelyjutun valokuvassa verkon takana istuu maajoukkueen ja ESI-Ladyjen pelaaja 

Satu Tiilikainen. Otsikossa todetaan Sadun olevan tyytyväinen päästessään pelaamaan naisten pelejä. 

"On kiva, että saatiin oma sarja ja päästään pelaamaan naisten verkolla ja toisia naisjoukkueita vastaan. 

Sarjan tasosta on vielä vaikea sanoa, mutta yksittäisiä pelaajia siellä ainakin on ihan kovatasoisia," Satu 
kertoo. 

Sarjakirja tupsahti pyytämättä istis.infon toimituksen luukusta. Tietämättä kirjasen jakelusta - info 

yllyttää istisväkeä kaivelemaan se esiin. Sarjakirjaa on lähetetty joukkueiden yhteyshenkilöille pelaajille 

jaettavaksi. Pyytämällä sitä saanee VAU:sta ja varmaankin sarjakirja myös laitettaneen VAU:n 
nettisivuille kaiken kansan katsastettavaksi. Istis.info kiittelee tekijöitä hienosta kirjasesta. 

LÄHDE LAPPEENRANTAAN..., SIELLÄ SATAA AINA 

8.10.2012 21:55 (MA) Ykkösen avausturnaus Lappeenrannassa lauantaina 27.10. odottelee joukkueita. 

Ilmoittautumisaikaa on vielä tämä viikko ja sitten kai aletaan kissanpoikia pesemään. Hiljaiselta 

vaikuttaa, sähkäri on surissut vasta yhden kerran. Heikko sillä on isompaa sarjaa pyöritellä. Siis katteja 
kastamaan. 



Lappeenrannan turnauksen kutsu löytyy kalenterisivuilta. Miehet, naiset, sekarit, nuoret, vanhat, 

vaivautuneet - lähtekää ihmeessä nyt Lappeenrantaan pelaamaan. Myö tääl ootellaan. 

 

Lappeenranta - Villmanstrand (Kuva: Lappeenrannan kaupunki)

 KILPAILUHAKUJA MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI 

6.10.2012 21:55 (MA) Yleiskokouksessa elokuussa sovittiin seuraavat kilpailuhakujen 
ilmoittautumisajat: 

* Veteraanien SM-turnaus 2012-13 - keväällä 2013: hakuaika 31.12.2012 mennessä. 

* Suomen Cup-turnaus 2013-14 - syksyllä 2013: hakuaika 28.2.2013. 
* Kesän 2013 Beach Volleyn SM-turnaukset: hakuaika 28.2.2013. 

Haku kaikkiin kilpailutapahtumiin istisjaostolle osoitettuina sähköpostilla Suville. Hakuilmoitukseen 

ehdotus ajankohdasta, pelipaikasta sekä vastuuhenkilön yhteystiedot. Pistäkää seuroissa mietintää 
pystyyn ja ilmoitukset ajoissa liittoon. 

MIESTEN 1. SM-OSATURNAUKSEN KILPAILUKUTSU 

6.10.2012 21:50 (MA) Kotkassa lauantaina 10.11.2012 pelattavan ensimmäisen miesten SM-
sarjaturnauksen kilpailukutsu, aikataulu ja otteluohjelma löytyvät ao kohdasta Kalenterisivulta. 

MIESTEN CUP-FINAALI NÄHTÄVISSÄ ZZ-TV:SSÄ 

6.10.2012 21:45 (MA) Toivalan pressan kanslia on jo vieraskirjaan kertoillutkin, että Espoon Suoimen 

Cupin miesten finaali: ZZ Toivala - KSI Kotka löytyy videotallenteena ZZ-TV:n sivuilta. Mikan 

mukaan lähetyksessä oli aluksi nauhaongelmia, joiden vuoksi pelin taltiointi alkaa vasta ensimmäisen 

erän tilanteesta 4 - 7. Käykää katsomassa hienoa suomalaista istumalentopalloa. Video löytyy www.zz-
toivala.comin sivuilta sekä suoraan alla olevasta linkistä. 

SM-SARJAJOUKKUEIDEN PELAAJALISTAT 

4.10.2012 00:30 (MA) SM-sarjajoukkueet ovat ilmoittaneet pelaajalistansa. Listoja voi täydentää 

31.12.2012 asti. Täydennykset vahvistaa VAU:n lajikoordinaattori Suvi Blechschmidt. Pelaajalistoihin 

on merkitty kunkin joukkueen kohdalle lisäksi mm. yhdyshenkilön tiedot, kotisali sekä harjoitusajat ja 
paikat sekä mahdollinen farmiseura. 



Joukkueet voivat käyttää turnauksissa listalle merkittyjä pelaajia sekä 31.12.2012 mennessä 

ykkössarjajoukkueisiin/farmiseuroihin ilmoitettuja pelaajia tietyin seurauksin - yhden 

ottelun/turnauksen pelaaminen ei vaikuta pelaajan oikeuteen pelata myös ykkössarjassa. Yhdeksi 

otteluksi tällä sarjakaudella merkitään pelaaminen yhdessä SM-osaturnauksessa. Pelaajalista, joita 
tarvittaessa päivitetään, löytyvät tiedostot-sivustolta. 

LOKA-MARRASKUUN KISATAPAHTUMIA 

3.10.2012 13:20 (MA) Espoon Suomen Cup-turnauksen jälkeen harjoitukset jatkuvat ja tositoimet 

odottavat loka-marraskuun taitteessa. Ennen SM-sarjojen alkua pelataan Riikassa beachin 

sisähalliturnaus. Infon tiedossa ei ole - onko suomalaisjoukkueita matkaamassa Latviaan. 

Ilmoittautumisaikaa ei liiemmälti ole - viimeinen päivä ilmoittautua kisaan on huomenna 4.10.2012. 
Andris Ulmanis odottelee sähköpostissa: paralimpiks(at)inbox.lv. 

Kotimaiset sarjatohinat käynnistyvät Lappeenrannassa lauantaina 27.10. pelattavalla ykkösen 

ensimmäisellä turnauksella. Ilmoittautumiset viimeistään sunnuntaina 14.10. sähkärillä osoitteeseen: 

markku.aumakallio(at)gmail.com. Lisätietoja asiasta kalenterisivulla. 

Naiset ensin - ja tämä tapahtuu Toivalassa Suininlahden koulun salilla lauantaina 3.11.2012. Toivalasta 

varmaan lähipäivinä saadaan tarkempia ohjeita ja aikatauluja. 

Miesten SM-sarja puolestaan käynnistyy viikkoa myöhemmin Kotkassa - lauantaina 10.11. - 

varmaankin Otsolan koulun kahdella kentällä. Nygrenin Pekka lienee näinä päivinä rustaamassa kutsua. 
Näistä lähetään. 

 

ZZ TOIVALALLE TUPLAVOITTO ESPOOSTA 

30.9.2012 00:45 (MA) "Pitkä matka on Tippa...,Leppävaaraan, pitkä sinne on tie" tai kuten se Kwokilla 

menee: "It’s a long way to Tippe..., Leppävaaraan, It’s a long way to go." Näin ainakin miettii infon 

toimitus konttoriin kömpineenä. Ehkä hivenen helpommat tuntumat ovat kisojen pitkämatkalaisimmilla 

- ZZ Toivalan sakilla, kun autoissa kotimatkalla kolisevat muutkin kuin pakoputket - nimittäin 
palkintopytyt Espoon Cup-turnauksesta. 

Istis.info valittelee väärää infoa TV-kuvausten suhteen. ZZ-TV:n lähettimille kävi täsmälleen kuten 

infon mokkulalle - H-hetkillä vintit pimeni. Huima miesten suunniteltu loppuottelu jäi näyttämättä - 

valitamme ja samoin kävi infon kirjoittamille lopputuloksille - valitamme yhtenään. Yritetään vähän 
paikata tilannetta näin iltamyöhäisemmällä. 

 

ZZ ja KSI tuiman tiukassa Cup-finaalissa (Kuva: MA/Istis.info)

 



Cup-Mestari ZZ Toivala takaa-ajajasta voittoon 

Miesten loppuottelusta odoteltiin tasaista taistelua edellisen vuoden finalistien ZZ Toivalan ja KSI 

Kotkan kesken. Siitäkin huolimatta, että ZZ:llä oli pokaalipoika vitriinissä, Suomen Mestaruus salkussa 

ja joukkue oli voittanut KSI:n päivän aikaisemmassa pelissä 2 - 0. Finaalista tuli hieno ottelu - 

lentopallon kaltainen. Infon toimituksen näkemät Parakisojen pelit olivat tämän tappelun rinnalla 

ykkösen harrastesarjan peliä. Pitkiä palloralleja, uskomattamia pelastuksia, hurjia iskuja, tiukkaa 

torjuntaa, henkien taistelua ja mikä tärkeintä mahtavaa tsemppaamista ja korkeatasoista lentopalloa. 

Upeaa. 

KSI Kotkalla oli henki päällä ja se vei ensimmäistä erää melkein mielin määrin numeroin 19-25. Sama 

tahti jatkui toisessa erässä - KSI johti suvereenin tuntuisesti 6-13, kun pääselostaja Reima Pulli tuli 

kyselemään ZZ Toivalan puuttuvaa pelaajaluetteloa. Infon toimitus totesi, ettei sitä tarvita, koska vain 

voittajien nimet luetaan palkintojen jaossa. Ei aikaakaan, kun info istui Toivalan takapenkillä 

anelemassa nimiä. Ottelun luonne muuttui paukahtaen - ZZ sai hengen päälle muutaman huiman pitkän 

pallotaistelun jälkeen - ja KSI valahti läjään kuin porkkananokka huhtikuun helteillä. Mikään ei 

onnistunut, usko ja puhti loppui, ZZ jauhoi pisteitä kaikkialta ja erä Toivalalle 25-20. Kolmas erä ei 
ollut edes läpihuutojuttu - ZZ uusi Suomen Cupin voittonsa kolmannen erän 15-5 pistelukemilla. 

Kotkan pelaaja-valmentaja Timo Herranen ei suostunut laittamaan tappion syyksi kolmea finaalin alla 

pelattua peräkkäistä peliä eikä niiden aiheuttamia pahoja kramppaamisia: "ZZ oli vaan tänään kovempi", 

Timo tyytyi toteamaan. Miesten pronssipelissä JoLePa voitti isäntäjoukkue HIY Helsingin 2 - 0 (25-22, 

25-22). Nastolan Isku ja VanLe pelasivat seuraavat sijat hienolla yrityksellä isompiaan vastaan. KSI 
Kotkan kakkonen jätettiin kerhon viimeiseksi. 

Helsinki hyivotteli - ZZ Ladyt pinnisti voittoon 

Kokeneitten Satu, Kielo ja Seija Korkalaisen johdattelema ZZ:n naisten joukkue otti seura-uransa 

ensimmäisen arvovoiton. Onnittelut. Helpolla voitto ei suvereenin alkusarjan hallinnan jälkeen 

kuitenkaan tullut. HIY:n naislauma Anne Mäen johdolla paukutteli ensimmäisessä erässä yllätysvoiton 

eräpistein 21-25. Toisessa Siilinjärveläiset tyynen rauhallisesti hoitelivat homman kotiin selvääkin 

selvemmällä 25-7 voitolla. Ja homma näytti olevan siinä. Kolmannen erän tilanteessa 13-7 savottaret 

tekivät normaalit - alkoivat varmistella voittoa ja päästivät hesalaiset tasapisteisiin. Aivan ei riittänyt - 

erä- ja Cup-voitto ZZ:lle 15-13. Pronssipelissä ESI-Ladyjen vielä varanaisinen joukkue kuittasi 

alkusarjatappionsa ja kaatoi Palokan Pyryn 2 - 0. 

 

Naisten finaalissa ZZ Ladyt ja HIY Helsinki kävivät tasaisen väännön  

(Kuva: MA/Istis.info)

 Espoossa käytiin tasaiset ja hyvätasoiset alkukauden taistot - mikä odottaa kutkuttavaa sarjaa sekä 

miehissä että naisissa. Voimasuhteita saatiin punnittua, mutta paljon vielä jätettiin omaksi tiedoksi. 

Hyvä kausi lienee tuloillaan. Jäädään odottelemaan. Istisjaosto esitti kisojen jälkeen toivomuksen, että 



infon vieraskirjaan kirjoiteltaisiin melipiteitä toisaalta tulevan kauden näkemyksistä ja myös Cup-

turnauksen onnistumisesta. Erityisesti toivottaisiin kommentteja Sampsan laatiman pelikaavion 

käyttökelpoisuudesta - sen hyvistä ja huonoista puolista. Ihan vaan tulevien kisojen tarpeisiin. Käykää 
kommentoimassa. 

Espoon Suomen Cupin lopputulokset: 

Miehet: 

1. ZZ Toivala Siilinjärvi 

2. KSI Kotka 

3. JoLePa Jämsä 

4. HIY Helsinki 

5. Nastolan Isku 

6. VanLe Vantaa 
7. KSI Kotka 2 

Naiset: 

1. ZZ Ladyt Toivala Siilinjärvi 

2. HIY Helsinki 

3. ESI-Ladyt Lappeenranta 
4. Palokan Pyry Jyväskylä 

 

Kerpenin rehtori luennoimassa  

(Kuva: MA/Istis.info)

 



 

Toivalan presidentti valtikkoineen  

(Kuva: MA/Istis.info)

 ZZ JA KSI MIESTEN FINAALIIN ESPOOSSA 

29.9.2012 15:10 (MA) Suomen Cupin miesten loppuottelussa kohtaavat viimevuotisen finaalin 

uusinnassa ZZ Toivala ja KSI Kotka. Ottelu alkaa klo 16.20 ja tulee näkymään ZZ-TV:stä suorana 

lähetyksenä. Joukkueet pelasivat turnauksessa jo kerran keskenään. Tasaisen ja tasokkaan pelin vei 
niukasti nimiinsä ZZ 2 - 0 (25-23, 25-22). 

Naisten alkusarjassa ZZ-Ladies oli omaa luokkaansa erääkään häviämättä. Finaalissa savottaret 

kohtaavat HIY Helsingin. Naisten pronssista pelaavat Palokan Pyry ja ESI-Ladyt. Istis.info palaa 

pikatuloksiin loppuotteluiden jälkeen. Tarkemmat kommentit ja analyysit myöhemmin illalla, kun 
toimitus ehtii takaisin konttorille. 

KIILASSA 4/2012 JUTTU ISTUMALENTOPALLOSTA 

26.9.2012 12:40 (MA) Uusimmassa - eilen ilmestyneessä Kiilassa (4/2012) on mukava juttu 

istumalentopallosta. Jutun takana on monitoimimies Mika Ylönen - sieltä Toivalan Mäntyniemen 
kansliasta. 

 

Kiilan juttu löytyy pdf-tiedostona alta sekä linkkinä Kiilan sivuille. Istis.infon toimituksessa linkki - 

eikä koko www.lentopalloliitto.fi-sivusto toimi. Pitänee ottaa yhteyttä yksikkömme 
tietohallintakeskukseen asian selvittämiseksi. 

EM 2013 KISOJEN SOPIMUS ALLEKIRJOITETTU 



25.9.2012 23:40 (MA) ECVD ja IKS Atak ovat allekirjoittaneet 8.9. sopimuksen vuoden 2013 EM-

kisojen järjestämisestä Puolan Elblagissa. Sopimuksen allekirjoittivat Puolan paralympiakomitean 

varapresidentti Robert Szaij, IKS Atakin presidentti Tomasz Wozny, ECVD:n presidentti Toralv 

Thorkildsen sekä tekninen johtaja ja varapresidentti Maciej Chodzko-Zajko. Pressoja vissiin lähes 
saman verran kuin päivän YK-yleiskokouksessa. 

EM 2012 kisat järjestetään 16.-21.9.2013. Aikaisin saapuminen Elblagiin on 14. ja lähtöpäivä 22. 
syyskuuta. 

ZZ-TV LÄHETTÄÄ SUOMEN CUPIN OTTELUITA 

25.9.2012 23:30 (MA) ZZ Toivalan presidentin kanslia lähetti vieraskirjaan tiedotteen ja sen lisäksi 

vielä viestin päätoimittajallemme. Kanslia kertoi, että pelaajien lisäksi Espooseen matkaa myös ZZ-

TV:n uusittu ja entistä tehokkaampi TV-kalusto. Mitkä pelit Lepuskista lauantaina televisioidaan ZZ:n 

nettitv:n suorina lähetyksinä ei ole vielä päätetty. Tarkempi ottelulähetysten ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin. 

 

Vaikka istis.info kannustikin väkeä saapumaan kisapaikalle voivat vaivaiset ja laiskemmat siis katsoa 

kisalähetyksiä paralympialaisten tapaan omalta tietokoneeltaan. Uskoisimme ja suosittelisimme, että 

ainakin toinen loppuottelu ja toisen sarjan pronssipeli sekä niiden lisäksi joitakin molempien sarjojen 

alkupelejä ja miesten välierät nähtäisiin suorina lähetyksinä. 

ZZ-TV löytyy osoitteesta: ZZ-TV 

MARATONIT HÖPÖTETTY JA HÖLKÄTTY 

25.9.2012 22:00 (MA) Kesäkauden beachit pantiin viimevuotiseen malliin pakettiin Kreikassa 2. 

Triptolemos Beach-turnauksessa. Vaikka onhan tuo Rigan Brassiturnee vielä lokakuulla edessä. Liekö 

sinne matkaavia? Kreikassa siirryttiin mantereelle. Kisat käytiin kuuluisassa Marathonin kunnassa ja 

siellä tosi hienoilla Karavi Schiniaksen rannan Beach-kentillä. 

http://www.livestream.com/zztoivala/


 

Karavin kentät olivat palmujen alla rannan tuntumassa (Kuva: MA/Istis.info)

 Järjestäjät olivat laittaneet istisverkot ja rajanauhat kahdelle kentälle - toisella pelattiin ja toisella sai 

lämmitellä, jos nyt kukaan lisälämpöä kaipaili. Pelipaikat olivat ensiluokkaiset. Katsomot kahdella 

sivulla, palmut ja lepotuolit yhdellä sekä rantakuppila viimoisella. Kisajärjestäjiä oli mustanaan 

punaisin, vihrein ja sinisin paidoin. Lisäksi kuusi EA-henkilöä kaiken aikaa päivystämässä. Pullin Ossin 

hiekkasilmää tutkimaan pelikentälle riensi heistä kaksi. Pienen tutkinnan jälkeen kysyivät - kaipaako 

potilas jotain. Siihen Ossi, että kylmä kalja saattaisi helpottaa. Nauraen poistuivat silmälääkärit oman 
palmunsa varjoon. 

Pelisäännöt noudattivat kait pitkälti uusia WOVD:n istissääntöjä - eikä oikein hyvältä näyttänyt. 

Istis.info palaa asiaan kiireisempien reissujen helpottaessa, mutta toteaa, ettei kyseisiä sääntöä kyllä 

kotimaan pelejä pilaamaan kannata hyväksyä. Pelit kuitenkin pelattiin ja kotisuomeenkin kannettiin yksi 
pytty ja kasa mitaleja. 

 

Susisuomalaiset tositoimissa - oikealta Ossi Pulli, Reijo Myllykoski ja Kalevi Korkalainen 

(Kuva: MA/Istis.info)

 Kisoihin osallistui vain kuusi joukkuetta - kolme paikallista, kaksi vectoreita ja yksi savo-karjalaisia. 

Järjestäjien vaatimat luokitukset moskovalaiset olivat hoitaneet vaihtamalla kolme tervettä nuorta 

pystybeachmiestä kahteen terveeseen nuoreen mieheen ja yhteen nättiin ja nuoreen naiseen. Pelihommat 

eivät siitä kärsineet - päinvastoin. Voitto jälleen Moskovaan. Alla lopputulokset - ja lisää tietoa siis 

vähän myöhemmin näilläkin palstoilla. 

2. Triptolemos Beach Volleyn tulokset: 



1. Vector Moscov 1 

2. Aisxylos Greece 

3. ESI Finland 

4. Triptolemos Greece 

5. Keleos Greece 
6. Vector Moscov 2 

SUOMEN CUPIN OTTELUOHJELMAT 

25.9.2012 21:30 (RP/MA) Ensi lauantaina 29.9. kotoinen istiskausi 2012-13 pyöräytetään käyntiin 

seitsemän mies- ja neljän naisjoukkueen kesken Leppävaaran urheiluhallissa Espoossa. Ottelut alkavat 
klo 10.30 ja molempien sarjojen finaalit pelataan klo 16.20 alkaen. 

Naiset pelaavat yksinkertaisen sarjan ja sen päätteeksi pronssiottelun (3. - 4.) ja finaalin (1. - 2.). 

Alkusarjassa pelataan kaksieräiset ottelut 25 pisteeseen. Sijoituspelit pelataan paras kolmesta 25/15 
pisteeseen tai kahden pisteen erolla. 

Miehet pelaavat kahden tappion Cup-kaavion sijoitusotteluin. Kaikille joukkueille tulee turnauksessa 

vähintään kolme peliä. Ainakin paperilla SS:n pelikaavio näyttää vaikeaselkoisuudestaan huolimatta 

mielenkiintoiselta ja vaihtelevan erilaiselta. Miehisissä kaikki ottelut pelataan paras kolmesta 
systeemillä normaalimittaisesti. 

Alla liitteenä kisajärjestäjien kilpailuohjeet, otteluohjelmat ja aikataulut sekä muut sellot ja sävellykset. 

Kannattaa varmaan tulla katsomaan - vaikka vähän kauempaakin. Toisessa liitteessä lyhykäisesti 

istis.infon väsäämä miesten ottelukaavio - ihan vaan siksi, että täällä toimituksessa helpommin homma 

saatiin ymmärrykseen. 

SUOMEN CUPIN JOUKKUEET TIEDOSSA 

18.9.2012 14:20 (MA) HIY Helsingin isännöimään Suomen Cup turnaukseen Espoossa 29.9.2012 on 

ilmoittautunut seitsemän mies- ja neljä naisjoukkuetta. Otteluohjelmat ja aikataulut lähetetään 
joukkueille ja tiedotellaan myös infossa ensi viikon alussa. Alla ilmoittautuneet joukkueet: 

Miehet: 

HIY Helsinki 

ZZ Toivala 

KSI Kotka 

KSI Kotka II 

JoLePa Jämsä 

Nastolan Isku 
VanLe Vantaa 

Naiset: 

HIY Helsinki 

ZZ-Ladies Toivala 

Palokan Pyry Jyväskylä 
ESI-Ladyt Lappeenranta 

ISTISTOIMITUS PURJEHTII JA PULJAA 

13.9.2012 15:20 (MA) Istisinfon urheilutoimituksella ei ole vielä ollut mahdollisuutta uuden sijaisen 

palkkaamiseen - ehkä myöhemmin, kun SM-sarjat käynnistyvät. Siksipä toimitus tyrkkää lapun 



luukulle. Ensin tästä illasta alkaen: "Olemme juttumatkalla purjehtimassa ja palelemassa 

Suomenlahdella - palaamme toimitukseen tiistaina 18.9." ja sitten heti perään saman päivän 

iltana: "Olemme taas reissussa - nyt kisajuttumatkalla Kreikan Marathonissa uida puljaamassa - 
palaamme kahvin keittoon tiistaina 25.9. Yrittäkää pärjätä - katselkaa vaikka VAU:n ja ZZ:n sivuja" 

Suomen Cupin ilmoittautumisaikaa on jäljellä - lauantaina 15.9. napakasti tekstaten vielä ehtii Reimalle 

viestiä laittaa. Ja kannattaa laittaa. Toivottavasti infon toimituksella on ensi tiistaina pitkät listat 
odottamassa Cupiin ilmoittautuneiden joukkueiden kirjaamista Ajankohtaista-palstalle. 

YKKÖSEN AVAUS LAPPEENRANNASSA 

13.9.2012 15:00 (MA) Ykkössarjassa pelataan tulevan kauden aikana viisi osaturnausta. Homma 

pyörähtää käyntiin lokakuun lopulla 27.10.2012 Lappeenrannasta. Kalenteri-sivulle on lisätty kisakutsu. 

Käykää kurkkimassa ja pistäkää ilmoittautumisia liikenteeseen. 

SUOMEN CUPIN ILMOITTAUTUMINEN 15.9. MENNESSÄ 

11.9.2012 18:50 (RP/MA) Pelikauden 2012-13 aloittava Suomen Cup turnaus pelataan Espoossa 

Lepuskin hallissa (tuttu Kevät-turnauksista) lauantaina 29.9.2012. Ilmoittautumisaikaa kisaan on vielä 

tämän viikon - viimeinen ilmoittautumispäivä on lauantaina 15.9. Hopi-hopi. 

 

Suomen Cupiin olivat sunnuntaina ilmoittautuneet seuraavat joukkueet: 

Naiset: HIY Helsinki, ZZ Ladyt 

Miehet: HIY Helsinki, Nastolan Isku, ZZ Toivala, KSI Kotka, KSI Kotka II 

Järjestävän seuran, kuten lentopallojaostonkin harras toivomus on ollut, että kaikki joukkueet 

osallistuisivat turnaukseen. Kovasti odotellaan myös ykkössarjaan osallistumista suunnittelevien 

joukkueiden mukaan tuloa. Pelisysteemit pyritään laatimaan niin, että kaikilla joukkueilla on 

mahdollisuus toisaalta pelata turnauksen voitosta ja kaataa koviakin sakkeja, mutta myös otella niiden 
tuttujen porukoiden kanssa, joita kauden aikana sarjassa tullaan kohtaamaan. Mukaan vaan. 

SARJAKIRJA 2012-13 VAHVISTETTU 

Muutos Ykkösen ensimmäiseen turnaukseen 

11.9.2012 18:30 (MA) Istumalentopallon Sarjakirja 2012-13 on vahvistettu. Seuroilta saadut kommentit 

ja palautteet on huomioitu. Ehkä ainoa merkittävä muutos tuli ESI Lappeenrannalta. Salia ei järjestynyt 

20.10.2012, mikä aika oli alustavasti ilmoitettu Ykkösen avausturnaukseksi. Uusi aika on viikkoa 
myöhemmin - lauantaina 27.10.2012. Muutos on huomioitu mm. Kalenteri-sivulle. 

Sarjakirja löytyy alla olevasta linkistä sekä myös Tiedostot-sivustolta. Tarkemmat sarjamääräykset 

yritetään saada tehtyä lähiviikkoina ja julkaista ennen Suomen Cup-turnausta. Siellä määräyksistä on 

vielä mahdollisuus yhteisesti keskustella ja tarkentaa ja sopia mahdolliset epätarkkuudet. 

Sarjakirja 2012-13 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2012-13/Istumalentopallon%20Sarjakirja%202012-2013.pdf


PARALYMPIALAISTEN ISTISHISTORIAA 

Miehet mukana kuudesti - naiset kerran 

11.9.2012 13:30 (MA) Miesten istumalentopallo oli ensimmäistä kertaa paralympialajina kuudensissa 

kisoissa Hollannin Arnhemissa 1980. Naiset pääsivät mukaan vasta Ateenaan vuonna 2004. Lontoon 

XIV Paralympilaiset olivat miehillä yhdeksäs ja naisilla kolmas kerta niissä karkeloissa. Suomen naiset 

ovat päässeet kisoihin kerran - Ateenassa sijoitukseksi tuli kuudes. Samoissa kisoissa miehet olivat 

matkassa toistaiseksi viimeisimmän ja kaikkiaan kuudennen kerran - ja sijoitus Kreikassa oli viides. 

 

Hollannin 1980 kisojen tunnus (Kuva: www.paralympic.org)

 Miesten kisojen mitalitaulukossa Iran on omaa luokkaansa kaikkiaan seitsemällä mitalilla, joista viisi 

kultaista. Kahdesti joukkue on joutunut taipumaan hopealle - Lontoossa sekä Ateenassa juuri Bosnialle. 

Balkanin miehillä on näiden voittojen lisäksi kaksi hopeista paramitalia. Iranin ja Bosnian lisäksi vain 

Hollanti on saavuttanut paralympialaisten kultamitalit. Joukkue voitti kotikisoissaan Arnhemissa 1980 

ja vielä seuraavissa kisoissa New Yorkissa 1984. Myöhemmistä kisoista Hollannilla on hopeaa Soulista 
Etelä-Koreasta 1988 ja vielä Barcelonasta 1992. 

Suomen miesten maajoukkueen kuusi kisaedustusta on tuonut kaksi kertaa pronssimitalit (Atlanta 1996 

ja Sydney 2000). Kolmasti on jääty ensimmäisen surijan paikalle neljänsiksi (Arnhem 1980, New York 

1984 ja Barcelona 1992) ja Ateenassa siis viidenneksi. Kaikkiaan kymmenen maata on saavuttanut 

paralympialaiset istismitalit. Jo mainittujen lisäksi Saksalla on yksi hopea (1984) ja kaksi pronssia (1992 

ja 2012), Ruotsilla hopea (1980) ja pronssi (1984), Norjalla sama satsi - pronssi 1988 ja hopeat 1980 

sekä Venäjällä (2008), Egyptillä (2004) ja vanhalla Jugoslavialla (1980) pronssiset mitalit. 

Naisten kolmissa kisoissa mitaleja ovat saalistaneet vain Kiina (kolme kultaa), USA (kaksi hopeaa ja 

yksi pronssi), Hollanti (hopea ja pronssi) sekä Lontoossa uutena maana Ukraina pronssillaan. Ja 

seuraava - miehillä 10. ja naisilla 4. paralympialainen istiskisa pelataan ja sambaillaan Rio de Janeirossa 
Brasiliassa vuonna 2016. Ken elää se näkee - onko suomalaisia silloin matkassa mukana. 

VOIMASUHDEMUUTOKSET LONTOOSSA VÄHÄISIÄ 

Bosnia ja Hertzegovina miesten mestariksi 

11.9.2012 00:45 (MA) Iran ja Bosnia vaihtoivat sopuisasti (?) jälleen paikkaa Paralympialaisten miesten 

istumalentopallossa. Ateenassa 2004 ykköseksi pelannut Bosnia hävisi Iranille Pekingin vuoden 2008 
loppuottelussa, mutta palautti paikkansa Lontoon 2012 kisoissa. 



 

Bosnia voittajana jälleen yhden paralympiaadin jälkeen (Kuva: Paralympic Games)

 Jännittävässä miesten finaalissa Iran aloitti väkevästi ja vei ensimmäisen erän Bosnialta selkeästi 19-25. 

Jatkoerissä bosnialaiset käänsivät kelkan ja voittivat seuraavat erät 25-21, 25-22 ja 25-15 ja koko ottelun 

erin 3 - 1. Alkusarjan ottelussa iranilaiset olivat voittaneet samoin lukemin. Tästäkin syystä Iran oli 

loppupelissä hienoinen ennakkosuosikki ykköspallille. Finalistit olivat kolmen edellisten kisojen tapaan 
selvästi muita joukkueita edellä - edelleen. 

Pronssista käytiin kova tappelu Saksan ja Venäjän kesken. Itänaapurimme puolustivat edellisten kisojen 

pronssia ja saksalaiset halusivat 20 vuoden jälkeen jälleen jotain kilisevää kotiin viemisiksi. Joukkueet 

voittivat eriä vuorotahtiin ja viidettäkin oteltiin tasaisesti. Saksalaiset onnistuivat loppupalloissa ja 

voittivat pronssit tuloksella 3 - 2 (20-25, 26-24, 22-25, 25-22, 16-14). Saksan kapteeni Jurgen Schrapp 

totesi pelin jälkeen, että heille mitali oli täyttymys monien pettymysten jälkeen ja kiitteli joukkueettaan 

riittävän hulluksi voittamaan pronssit Paralympialaisista. 

Kiinattarille jo kolmas paralympiavoitto 

Naisten loppuottelussa pelattiin miesten tapaan edellisten Paralympialaisten uusinta Kiinan ja USA:n 

kesken. Myös ottelu eteni miesten tyyliin - haastajana plaattialle asettunut USA vei ensimmäisen erän 

22-25, mutta kultamitaleja puolustanut ja kaikki aikaisemmat Paralympialaiset voittanut Kiina muut erät 
lukemin; 25-15, 32-20 ja 25-15. 

Pronssipelissä istuva Euroopan Mestari Ukraina nuiji välierätappioon Kiinalle lopulta taipuneen ja 
motivaationsa selvästi menettäneen Hollannin suoraan ja mutisematta 3 - 0 (25-14, 25-21, 25-16). 

 

Kiinattarille kolmas Paralympiakulta (Kuva: Paralympic Games)

 XIV PARALYMPIALAISTEN KUNNIATAULU 



Miehet: 

1. Bosnia ja Hertsegovina 

2. Iran 

3. Saksa 

4. Venäjä 

5. Brasilia 

6. Egypti 

7. Kiina 

8. Iso-Britannia 

9. Ruanda 
10.Marokko 

Naiset: 

1. Kiina 

2. USA 

3. Ukraina 

4. Hollanti 

5. Brasilia 

6. Slovenia 

7. Japani 

8. Iso-Britannia 

ISTISPELIT LONTOOSSA HUIPENTUVAT 

 

Paralympic Games London 2012 (Kuva: Paralympic Games)

 7.9.2012 14:45 (MA) Lontoon kisojen istumalentopallon mitalipelit huipentavat tänään ja huomenna 

Paralympialaisten lentisareenan ilmaston. Naisten pronssipelissä klo 21 Suomen aikaa kohtaavat viime 

EM-kisojen finaalijoukkueet Ukraina ja Hollanti. Loppuottelussa klo 23 pelaavat USA ja Kiina 

edellisten kisojen uusinnan. TV-lähetys naisten loppuottelusta on ohjelmatiedoissa merkitty pronssipelin 
ajankohtaan. Mene siis ja katso - mitä Lontoosta tulee? 

Miesten mitalipelit pelataan huomenna lauantaina. Pronssista kisaavat klo 18 kotimaan kellolla Saksa ja 

Venäjä ja loppuottelussa kahta tuntia myöhemmin Bosnia-Hertsegovina ja Iran. Molemmat pelit on 
ilmoitettu TV-otteluiksi. 

Istis.info palaa juttuun seuraavan kerran maanantai-iltana. Jäävät yllä olevat pelitkin näkemättä, kun 

pitää lähteä reportaasimatkalle Turun saaristoon. Hyvää paralympialaista istumalentopalloilun 

huipennusta. Katsokaa pelejä - jos niitä nyt sattuu koneelta tulemaan. Ohjeet pelien katsomiseen 

löytyvät tuolta alapuolelta. 

IRAN BOSNIAA VASTAAN FINAALIIN 



7.9.2012 00:20 (MA) Iran selvitti jälleen tiensä Paralympiakisojen miesten istumalentopallon 

loppuotteluun kukistamalla toisessa välierässä Venäjän selvin lukemin 3 - 0 (25-15, 25-18, 25-18). Iran 
on viisinkertainen paralympiavoittaja. 

Istumalentopalloa on pelattu Hollannin Arnhemin kisoista vuodesta 1980. Kaksi kertaa Hollanti voitti ja 

sen jälkeen Korean Soulin kisoissa 1988 Iran otti ensimmäisen voittonsa. Kultaputken (hetkeksi) 

katkaisi juuri Bosnia ja Hertsegovina Ateenassa 2004, mutta Iran otti voiton jälkeen Pekingissä 2008. 
Huima finaali jälleen odotettavissa lauantaina. 

BOSNIA PUDOTTI SAKSAN FINAALISTA 

6.9.2012 21:40 (MA) Miesten ensimmäisessä välierässä Bosnia ei jättänyt mitään epäselväksi - Saksa 

kaatui suoraan 3 - 0 (25-19, 25-20, 25-13). Illan toisessa pelissä Venäjä kohtaa Iranin. Pelin alkamisaika 

lienee edelleen ohjelmiin merkitty 23.00 Suomen aikaa. Eikä mahdollisesta TV-lähetyksestä ole 
tietoakaan. 

Sijoista 5. - 8. on pelattu karsintapelit. Ensimmäisessä ottelussa tiukan ja pitkän pelailun jälkeen Egypti 

voitti Kiinan lopulta 3 - 2 (16-25, 25-23, 25-23, 17-25, 15-11). Toisessa karsintapelissä pelasivat 

Brasilia ja Iso-Britannia. Brassit voittivat ottelun odotetusti 3 - 0 (25-20, 25-16, 25-15) ja pelaavat 

sijoista 5. - 6. Egyptiä vastaan. 

 

Egypti hyökkää ja Kiina puolustaa (Kuva: Paralympic Games)

 EPÄSELVYYKSIÄ OHJELMATIEDOISSA 

6.9.2012 16:50 (MA) Jos ei istis.info oikein saanut tolkkua Riikan lokakuisen Beach-turnauksen 

maksuista - ei homma Lontoon loppupelien aikataulujen tai televisiointien osalta onnistu sen 

tarkemmin. Useammassa aikataulukohdassa naisten mitalipelien ajat ovat yhteneväiset: Pronssipeli 

(UKR-NED) huomenna klo 21 Suomen aikaa ja loppuottelu (USA-CHI) klo 23. Mutta, mutta..., TV:ssä 
vastaavat pelit yritetään näyttää klo 16.00 ja 21.00 (Suomen aikaa). Hups. 

Istis.infon eniten käyttämät sivustot alla: 

Netti-tv: http://www.paralympic.org/Events/London2012 

Kaikki aikataulut ja tulokset: http://www.london2012.com/paralympics/schedule-and-results/ 

Aika heikoissa tv-kantimissa näyttäisi istumalentopallo kaiken kaikkiaan nyt olevan. Tänään pelataan 

tiukat ja tärkeät miesten välierät. Aikataulun mukaan ensimmäinen (GER-BiH) alkaa klo 18 

Suomalaisaikaa ja toinen (RUS-IRA) klo 23. Mutta, mutta ja mutta..., TV-lähetys tänään kertoo, että 

miesten välierä pelataan tai näytetään klo 21.30 alkaen (ja taas meiän oman maan aikaa). Jos joku 

vaulainen tai kisalainen lontoossa tämän sivuiltamme huomaa ja tietää jotain oikeampaa - tieto kelpaa: 
webmaster.istumalentopallo@gmail.com 



NAISTEN SIJOITUKSET 5.-8. RATKOTTU 

6.9.2012 16:45 (MA) Tänään on Lontoossa jo selvitelty naisten alasarjan loppusijoitukset. Viidenneksi 
kisassa selvisi Brasilia 3 - 1 voitolla Sloveniasta ja seitsemänneksi Japani kukistettuaan emännät 3 - 0. 

YKS PIKKU JUTTU TÄHÄN VÄLIIN 

6.9.2012 16:10 (MA) Historia-sivustosta löytyy SIUta ja sittistä - vähän juttua suomalaisesta 

istumalentopallosta. Jos kiinnostaa - käykää kurkistamassa. 

MIESTEN VÄLIERÄPARIT SELVILLÄ 

6.9.2012 00:20 (MA) Lontoon kisojen miesten välieräparit vahvistuivat, kun Iran odotetusti voitti 

isännät 3 - 0 keskiviikkoillan myöhäisottelussa. Välierissä huomenna torstaina kohtaavat Saksa ja 
Bosnia klo 18 alkavassa pelissä ja Venäjä ja Iran klo 23 Suomen aikaa alkavassa toisessa ottelussa. 

YLLÄTYS HYYTYI - KIINA FINAALIIN 

5.9.2012 22:45 (MA) Ateenan 2004 ja Pekingin 2008 Paralympiavoittoja puolustanut Kiina nousi 1 - 2 

tappioasemasta voittoon Hollantia vastaan pelatussa toisessa välieräpelissä. Viimeisen erän kiinattaret 

voittivat 11 - 15 ja jälleen tulppaanit joutuivat pettymään, kuten viimeksi Hollannin EM-kisoissa 

syksyllä 2011. Ottelun eräpisteet olivat 3 - 2 (17-25, 25-14, 13-25, 25-16, 15-11). Jännittävän selvät erät 
ja voitot vuorotahtiin - lukuun ottamatta viimeistä erää. 

Kiina ja USA ovat kohdanneet loppuotteluissa toisensa niin Pekingissä kuin vuoden 2010 USA:n 

omissa Oklahoman MM-kisoissakin. Molemmissa kiinattaret ovat vieneet ottelun suoraan kolmessa 

erässä. Hollantilaisten tiukka taistelu ja USA:n selvä voitto EM-ykkönen Ukrainasta povaa kuitenkin 

tiukkaa ottelua Paralympialaisten voitosta. Loppuottelu pelataan perjantaina 7.9. klo 21 Lontoon Big 

Benin aikaa - ja siis kait klo 23 Helsingin rautatieaseman tornikellon aikaa. Kaksi tuntia tätä ottelua 
ennen on vuorossa kisojen pronssipeli Ukrainan ja Hollannin kesken. 

BOSNIA JATKAA - USA FINAALIIN 

5.9.2012 19:00 (MA) Istis.infon kisakärkkyjä antoi miesten kolmannesta puolivälieräpelistä itselleenkin 

täysin väärää tietoa. Egyptin ja Bosnian peli alkoiKin jo klo 16 kotimaan aikaa - eikä kyllä ollut 

numeroiden valossa odotetun tasainen sääntö. Bosnian pommittajat kyykyttivät sinuhelaiset suoraan ja 

selvästi 3 - 0 (25-17, 25-16, 25-22). Se siitä. 

Parhaillaan naisten ottelussa USA viimeistelee 3 - 0 voittoaan Euroopan mestari Ukrainasta. Ja niin 

tekikin. Ukrainalaiset olivat yllättävän alakynnessä - erät jenkeille 3 - 0 (25-14, 25-13, 25-19). USA 

finaaliin. Vastustaja löytyy illan toisesta välierästä: Hollanti-Kiina, missä olympiavoittoa puolustava 

Kiina on selvä ennakkosuosikki. Hollanti on kuitenkin aina arvaamattoman oranssisen kova 
taistelijajoukkue - ja saattaa vaikka yllättää. Se peli alkaa klo 21 Suomen aikaa. Meniköhän oikein? 

SAKSA JA VENÄJÄ NIUKKOIHIN VOITTOIHIN 

5.9.2012 15:35 (MA) Saksan maajoukkue oli aamulla jo matkalla Tyynenmeren sarjaan Kiinan 

johtaessa puolivälieräpeliä erin 0 - 2. Siitä vaan germaanit kohensivat peliään ja voittivat lopulta erin 3 - 

2. Yhtä vaikeassa oli jatkopaikka Venäjällä. Siinäkin lie jo Siperian juna käynyt mielessä, kun Brasilia 

nousi tasoihin 2 - 2. Kolmas erä olikin sitten molemminpuolista näytöstä: venäläisillä onnistui kaikki ja 
brasseilla ei mikään. Nopeasti tilanne oli itänaapureillemme 11-1 ja peli sillä selvä. 



Klo 18 pelaavat Egypti ja Bosnia. Odotettavissa siinäkin tasainen vääntö toisin kuin päivän viimeisessä 

Iranin ja brittien pelissä. Naisten jännittävät välierät alkavat klo 18 (Ukraina-USA) ja 21 (Hollanti-
Kiina). 

 

Brittinaiset kohtaavat uudelleen Japanin sijoituspelissä 7.-8. (Kuva: Paralympic Games)

 Miehet - puolivälierät: 

• Saksa - Kiina 3 - 2 (19-25, 21-25, 25-21, 25-19, 15-10) 

• Venäjä - Brasilia 3 - 2 (18-25, 25-15, 25-15, 19-25, 15-8) 

• Egypti - Bosnia 3 - 0 (17-25, 16-25, 22-25) 
• Iso-Britannia - Iran 0 - 3 (18-25, 13-25, 15-25) 

Naiset - välierät: 

• Ukraina - USA 0 - 3 (14-25, 13-25, 19-25) 
• Hollanti - Kiina 2- 3 ((25-17, 14-25, 25-13, 16-25, 11-15) 

Naiset - sijat 5.-8.: 

• Brasilia - Iso-Britannia 3 - 0 (25-19, 25-10, 25-7) 

• Japani - Slovenia 0 - 3 (19-25, 22-25, 20-25) 

Sijat 7.-8. (6.9. klo 11): 

Iso-Britannia - Japani 0 - 3 (23-25, 19-25, 13-25) 

Sijat 5.-8. (6.9. klo 13): 
Brasilia - Slovenia 3 - 1 (25-16, 25-14, 21-25, 25-21) 

WOVD:LTÄ BEACH VOLLEYN SÄÄNNÖT! 

4.9.2012 22.00 (MA) Pullin Ossi Lappeelta lähetti istis.infolle Kreikasta Ioannis Soukiourogloulta 

saamansa viestin. Siinä John kertoi saaneensa käyttöön WOVD:n laatimat uudet Beach Volleyn 

kansainväliset säännöt - jotka jo 1.3.2012 ilmoitetaan virallisiksi. No - täällä pohjoisessa periferiassa ei 

ihan tuohon ehditty. John kertoi myös, että 2. Triptolemos-turnauksessa Marathonissa muutaman viikon 

kuluttua näitä sääntöjä käytetään, kuitenkin siten, että kohdasta 4.1. poiketen joukkueessa sallitaan yksi 

vaihtopelaaja. Ja hiekalla pelataan - joskin muitakin sovelluksia mualimalla lienee. 



 

WOVD:n logo(Kuva: http://www.ecvd.eu)

 Istis.info liittää säännöt oheen ja toteaa, että olisi varmaankin liiton (VAU) tehtävä ne käännättää 

kotimaiselle. Sen jälkeen yleiskokouksessa sovittu Suomen sääntötyöryhmä voisi niitä käydä tarkemmin 
tutkistelemaan. Mutta..., tuosta alta ne on lontooksi luettavissa - näin aluksi. Palaillaan asiaan. 

WOVD:n Beach-säännöt 

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄPARIT TIEDOSSA 

4.9.2012 20:45 (MA) Miesten puolivälierät (1.-8.) pelataan myös huomenna keskiviikkona. Otteluparit 

ja alustavat aikataulut ovat (ajat taas kotimaista kelloa): klo 11 Saksa - Kiina, klo 13 Venäjä - Brasilia, 

klo 16 Egypti - Bosnia ja klo 23 Iso-Britannia - Iran. Miesten peleistä muut paitsi Venäjän ja Brassien 
peli on ilmoitettu TV-peleiksi. 

NAISTEN VÄLIERÄT KESKIVIIKKONA 

4.9.2012 20:30 (MA) Naisten välierät pelataan huomenna keskiviikkona 5.9. Ensimmäisessä ottelussa 

klo 18 (Töölön time) kohtaavat Ukraina ja USA sekä toisessa klo 21 alkavassa pelissä Hollanti ja kultaa 

Pekingistä puolustava Kiina. Molemmat pelit on ilmoitettu tv-peleiksi. Sijoista 5. - 8. pelataan 

karsintapelit vielä tänä iltaNA. Klo 21.00 (tai jo 20.30) pelaavat Brasilia vs Iso-Britannia ja klo 23 
Japani ja Slovenia. 

TEHERAN TAVALLISEN TEHOKAS 

4.9.2012 20:10 (MA) Viisinkertainen paralympialaisten kultamitalisti Iran ei antanut Balkanin miehille 

käytännössä mitään mahdollisuuksia joukkueiden kohdatessa alkulohkon viimeisessä pelissä. Ateenassa 

2004 iranilaiset kaatanut Bosnia ja Hertsegovina ei löytänyt lääkkeitä iranilaisten kivikovaan 

pelirutiiniin. Korkeat laitapassit teheranin torjunta tuntui tietävän ja mikäli ne torjunnasta ohi menivät - 
kenttäpuolustus nosteli pallot kuin pullat puodista. Voitto ottelusta ja alkulohkosta Iranille erin 3 - 1. 

Ottelun alku antoi odotella tiukempaakin peliä. Ensimmäistä erää bosnialaiset hallitsivat aina 

loppupuolelle saakka. Suurimmillaan Bosnia johti lähes kymmenellä pisteellä (9-18), mutta iranilaiset 

takoivat pelin tasoihin (22-22). Bosnikit onnistuivat kuitenkin viemään erän 22-25. Ottelun toinen ja 

kolmas erä olivat selkeää iranilaisten hallintaa ja molemmissa lukemat 25-18. Neljännessä käytiin 

tiukempaa vääntöä, mutta kaiken aikaa Iran vei ottelua. Loppulukemat neljännestä 25-22. Ottelu kesti 
lähes kaksi tuntia. 

Illan toisessa ottelussa ja toisessa alkulohkossa Venäjä selätti helposti Marokon 3 - 0 ja otti A-lohkon 

kakkospaikan Saksan jälkeen ja ennen Egyptiä ja Iso-Britanniaa. B-lohkossa Iranin ja Bosnian jälkeen 

Brasilia oli kolmas ja Kiina neljäs. Afrikan Marokko A:sta ja Ruanda B:stä jäivät alkulohkoissaan 
nollille ilman eränkään voittoa. 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/materiaalit/WOVD%20Sitting%20BVB%20Rules%20of%20the%20Game%202011-2012%20FINAL.pdf


SAKSA LOHKOVOITTOON LONTOOSSA 

4.9.2012 16:35 (MA) Saksan maajoukkue on avannut pelinsä Lontoon kisoissa mainiosti - lohkovoitto 

tuli puhtaalla pelillä. Tiukoista otteluista, aikaisemmin Venäjän niukasti 3 - 2 ja tänään Egyptin 3 - 1, 
kaataneet saksalaiset jatkavat lohkovoittajina välieriin. 

 

Saksalaiset tuulettavat lohkovoittoa(Kuva: Paralympic Games London 2012)

 IRAN JA BOSNIA HUIPPUPELISSÄ 

4.9.2012 16:35 (MA) Puhtailla peleillä ja erääkään toistaiseksi menettäneet Iran ja Bosnia kohtaavat 

tänään klo 18 Suomen aikaa alkavassa ja netissä televisioitavassa ottelussa. Ottelussa on panoksena 

turnauksen B-alkulohkon voitto. Kannattanee kaivella LondonTV esiin ja katsella peliä maailman 
huipulta. 

UKRAINA JA KIINA NAISTEN LOHKOVOITTAJIKSI 

4.9.2012 16:30 (Päivitetty/MA) Naisten alkulohkot Lontoossa on pelattu. Välieräparit ovat: Ukraina - 

USA ja Hollanti - Kiina. Ottelut pelataan keskivikkona 5.9. Muut joukkueet pelaavat sijoista 5 . - 8 jo 
tänään. Molemmat lohkoykköset selvittivät voitokkaasti kaikki alkulohkopelinsä. 

Miesten alkulohkot jatkuvat kahdella ottelulla vielä tänään tiistaina. Klo 18 Suomen aikaa Lontoossa 

pelataan huippukamppailu B-lohkon voitosta. Vastakkain ovat puhtailla voitoilla edenneet Iran ja 

Bosnia. Ohjelmatietojen mukaan peli näytetään nettitv:ssä. Miesten päivitetyt lohkojen sarjataulukot ja 

tulokset alla - sijoitus/joukkue/ottelut/voitot/tappiot/erät/pisteet. 

Miehet lohko A: 

1. Saksa 4 4 0 11 - 3 8 

2. Venäjä 4 3 1 11 - 5 7 

3. Egypti 4 2 2 9 - 6 6 

4. Iso-Brit. 4 1 3 3 - 9 5 
5. Marokko 4 0 4 0 - 12 4 

Miehet lohko B: 

1. Iran 4 4 0 12 - 1 8 

2. Bosnia 4 3 1 10 - 3 7 

3. Brasilia 4 2 2 6 - 6 6 

4. Kiina 4 1 3 3 - 9 5 

5. Ruanda 4 0 4 0 - 12 4 



LAJIKOORDINAATTORIN YHTEENVETO 

3.9.2012 22:00 (SB/MA) Lajikoordinaattori SUvi Blechschmidt on lähettänyt alla olevan yhteenvedon 
koskien viime viikkojen keskusteluja erityisesti miesten SM-sarjasta. 

"Hei kaikki. Koska kaikilla on nyt ollut riittävästi aikaa lähettää omat mielipiteensä, vedän nyt yhteen 

kaikki keskustellut asiat ja totean, että miesten SM-sarja 2012-2013 pelataan Markun lähettämän 
sarjakirjan ohjelman mukaisesti viiden joukkueen sarjana. 

Tuomaripalkkio on turnausten osalta 15 euroa/ottelu/tuomari. Lisäksi tuomareille maksetaan 

ruokaraha/puolipäiväraha sekä kilometrikorvaukset. Kilometrikorvauksissa pyritään pitämään kulut 

järkevinä ja kaikki mahdolliset kimppakyydit mm. tuomareiden ja joukkueiden kesken tulee 

asianosaisten sopia keskenään hyvissä ajoin. (Huom! Erotuomarivastaavat. Tuomarinimeämiset olisi 

hyvä tehdä jo nyt, jos suinkin vain mahdollista) 

HIY:n kanssa, joka ei järjestä kotiturnausta, on sovittu, että heidän panoksensa on 100 euroa/turnaus. 

Yhteensä 300€/kausi. Ne joukkueet, jotka järjestävät turnaukset, vastaavat oman turnauksensa 

järjestelyihin liittyvistä kuluista. Lisäksi joukkueet, jotka pelaavat mitalipeleissä, vastaavat näistä 
peleistä aiheutuneista kuluista. 

Näillä mennään tämä kausi. Ruoditaan asioita sitten taas ensi vuoden kokouksessa. Ensi vuoden 

kokouksen ajankohta on lienee syytä muuttaa esim. kesäkuuhun, jolloin näiden asioiden pyöritteleminen 

ei mene näin pitkälle syksyyn, vaan sarjaohjelmat ja –systeemit olisivat jo kunnossa elokuussa. 
Terveisin, Suvi" 

ISTISPELIT KÄYNTIIN LONTOOSSA 

4.9.2012 16:30 (Päivitetty/MA) Lontoon Paralympialaisten istumalentopalloturnauksen tähänastiset 
ottelutulokset alla. Miesten alkusarjoja pelaamatta vielä molemmissa lohkoissa yksi peli. 

Miehet lohko A: 

• Iso-Britannia - Venäjä 0 - 3 

• Egypti - Marokko 3 - 0 

• Saksa - Marokko 3 - 0 

• Iso-Britannia - Egypti 0 - 3 

• Venäjä - Saksa 2 - 3 

• Iso-Britannia - Marokko 3 - 0 

• Egypti - Venäjä 2 - 3 

• Iso-Britannia - Saksa 0 - 3 

• Egypti - Saksa 1 - 3 
• Venäjä - Marokko< 

Miehet lohko B: 

• Bosnia - Kiina 3 - 0 

• Iran - Ruanda 3 - 0 

• Brasilia - Ruanda 3 - 0 

• Iran - Kiina 3 - 0 

• Bosnia - Brasilia 3 - 0 

• Kiina - Ruanda 3 - 0 

• Iran - Brasilia 3 - 0 

• Bosnia - Ruanda 3 - 0 



• Brasilia - Kiina 3 - 0 

• Iran - Bosnia 

Naiset lohko A: 

• Iso-Britannia - Ukraina 0 - 3 

• Hollanti - Japani 3 - 1 

• Iso-Britannia - Hollanti 0 - 3 

• Iso-Britannia - Japani 0 - 3 
• Ukraina - Japani 3 - 0 

Naiset lohko B: 

• Kiina - USA 3 - 1 

• Kiina - Brasilia 3 - 1 

• USA - Slovenia 3 - 0 

• Slovenia - Brasilia 2 - 3 

• Kiina - Slovenia 3 - 01 

• USA - Brasilia 3 - 0 

Kisojen kaikki tulokset löytyvät osoitteesta: http://www.london2012.com/paralympics/schedule-and-

results/ 

SARJAKIRJAEHDOTUS LAUSUNNOLLE 

2.9.2012 00:50 (MA) Istumalentopallon sarjakirjan luonnos tulevalle pelikaudelle 2012-13 on lähetetty 

SM-sarjajoukkueiden yhteyshenkilöille kommentteja varten. Kommentit pyydetään lähettämään 

ohjelmavastaava Markku Aumakalliolle - markku.aumakallio(at)gmail.com viimeistään 10.9.2012. 

Koska ykkössarjaan aikovien joukkueiden ei ole tarvinnut etukäteen ilmoittautua - on ehdotus liitetty 
myös infon Ajankohtaista-sivuille muiden seurojen ja joukkueiden kommentoitavaksi. Ehdotus alla. 

PARALYMPIALAISTEN SUORAT ISTISPELIT 

31.8.2012 13.50 (MA) Nyt jo näkyy kuvakin Lontoon kisojen netti-tv:n kanavilta. Hienoa. Istis.info 

kävi päivittelemässä (voivoi) suorana televisioitavien istispelien aikataulut. Kisaisäntien mukaan 

ohjelmatiedot ovat ohjeellisia - saattavat matkan aikana muuttuakin. Nämä alla olevat kuitenkin tämän 

hetken tiedon mukaan katsottavissa osoitteesta: http://www.paralympic.org/Events/London2012. 

Smartplayerilla voi kuvaa katsella koko näytöltä - napsautus siinä ohjelmatietojen ja tv-kuvan 

yläpuolella. 

Sunnuntai 2.9.2012: 

• 14.00-15.30 Iso-Britannia - Marokko (Men) Canal 5 
• 16.00-17.30 Slovenia - Brasilia (Women) C5 

Maanantai 3.9.2012: 

• 14.00-15.30 Iran - Brasilia (M) C4 

• 16.00-17.30 Ukraina - Japani (W) C4 

• 19.00-20.30 USA - Brasilia (W) C5 

• 21.15-22.30 Bosnia - Ruanda (M) C5 

Tiistai 4.9.2012: 

• 16.00-17.30 (M) C1/5 
• 18.00-20.00 Karsintapelejä (W) C5 



Keskiviikko 5.9.2012: 

• 09.00-10.30 Puolivälierä (M) C5 

• 14.30-16.00 Puolivälierä (M) C5 

• 16.00-17.30 Välierä (W) C1/5 

• 19.00-20.30 Välierä (W) C5 
• 21.00-22.30 Puolivälierä (M) C5 

Torstai 6.9.2012: 
• 21.30-23.00 Välierä (M) C5 

Perjantai 7.9.2012: 

• 14.00-15.30 Pronssiottelu (W) C5 
• 19.00-20.30 Loppuottelu (W) C5 

Lauantai 8.9.2012: 

• 16.00-17.30 Pronssiottelu (M) C1 
• 18.00-20.00 Loppuottelu (M) C5 

KESÄ 2012 PISTETTY PAKETTIIN 

30.8.2012 13.30 (MA) Ajankohtaista palstan osalta kesän 2012 tapahtumat ja jutut on arkistoitu. Ne 

löytyvät ainakin jonkin aikaa Arkisto-sivustolta. 

YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 18.8.2012 

31.8.2012 13.30 (SB/MA) Istumalentopallon yleiskokouksen tarkistettu pöytäkirja on liitetty 
Pöytäkirjat-osioon (vasen palkki). 

ECVD:N KIRJE ISTISSEUROILLE 

30.8.2012 16.00 (SB/MA) Suvi Blechschmidt välitti liitteenä olevan ECVD:n urheilu- ja 

kilpailupäällikkö Maciej Chodzko-Zajkon kirjeen (in lontoolaisittain) istis.infon sivuille laitettavaksi. 

Kirjeessä selvitellään Euro Cupin ja Euro Liigan ongelmia ja mahdollisia uusia kuvioita 
seurajoukkueiden kilpailuihin. 

Mr Maciej Chodzko-Zajko toivoo seuroilta suoria ehdotuksia ja kannanottoja seurojen kansainvälisen 

kilpailutoiminnan kehittämiseksi sekä ehdotuksia toiminnan koordinaattoriksi. Kehittämiskommentit 

Maciej toivoo suoraan sähköpostiinsa erillisenä liitteenä. Osoite löytyy kirjeen lopusta. 

ECVD:n kirje seuroille 

ISTISHOUSUJA TILATTAVISSA 

30.8.2012 15:45 (SB/MA) Tiedustelujen johdosta Suvi Blechschmidt on lähettänyt istis.infoon 

laitettavaksi tiedot mistä housuja voi tiedustella ja tilailla. 

"Istumalentopallon pelihousuja Team Placelta! Pelaajat voivat tilata pelihousut suoraan Team Placelta. 

Ota yhteyttä puhelimitse numeroon 09 389 3726 tai tee itsellesi tai joukkueellesi tilaus netissä 
osoitteessa: http://www.teamplace.fi/yhteys.html. Hinta selviää kysymällä. t. Suvi" 

ISTUMALENTOPALLON SM-SARJAT SOVITTU 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2012-13/ECVD%20Club%20Competitions.pdf


30.8.2012 15:45 (MA) Istumalentopallon SM-sarjakuvioiden solmut on avattu. Miesten SM-

sarjajoukkueet keskenään ovat päässeet yksimielisyyteen pelitavoista, kustannusten jaoista yms. 

asioista, jotka vielä olivat auki. Sarjassa pelataan kolmen turnauskierroksen runkosarja sekä mitalipelit. 
Turnaukset kalenterin mukaisesti. 

Lentopallojaosto tekee alustavan sarjakirjaehdotuksen lähipäivinä ja jättää sen kommentoivaksi 

joukkueiden yhteyshenkilöille ja myös istis.infon sivuille. Tarkemmat sarjamääräykset laaditaan 

Lontoon kisojen päätyttyä ja informoidaan sarjakirjan mahdollisten tarkistusten kanssa ennen Suomen 
Cupin turnausta Espoossa 29.9.2012. 

LONTOON AVAJAISET JA SUORAT LÄHETYKSET 

29.8.2012 14:20 (MA) Istis.info piipahteli kovin hitaasti toimivilla Lontoon kisasivuilla 

varmistelemassa istiksen suoria lähetysaikoja. Ohjelmatietoja infolle tarjoiltiin vain huomisesta ja 

ylihuomisesta - 30.-31.8., eikä viideltä kanavalta löytynyt ainuttakaan suoraa TV:n nettilähetystä 

istumalentopallosta. Tsekkailkaa ihmiset itse sivuja ja tiedotelkaa havainnoista ja löydöistä vaikka infon 

vieraskirjaan. 

YLE:n arkistoista löytyi tieto, että YLE Areena näyttää kisojen avajaiset tänään alkaen klo 20.30 

Suomen aikaa. Näin nämäkin tiedot muuttuvat..., Kisoja seuraamaan siis! 

 


