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SARJAOHJELMA 2013-2014 

30.8.2013 07:13 (RP/SS) Aputoimittajan lomaillessa jossain päin Turun saaristoa - minkä nimeä ei taida 
kuin paikalliset lausua oikein - yritetään nyt sitten. 

Sarjaohjelman synnyttäminen ei ollut kuulema helppoa, mutta nyt pääpiirteet ovat hahmottuneet ihan pape-

riksi asti miesten SM-sarjan ja alustavasti myös 1-sarjan osalta. Naisten SM-sarjan osalta kukaan ei ole 

virallisesti ollut yhteydessä VAU:sta, VAU:hun tai mihinkään suuntaan. Liekö tuo sarja sitten todella epä-

virallinen. Vieraskirjassa kuitenkin olisi siihen suuntaan viestiä, että toimitus pitää sarjan virallisen tittelin 

olevan aivan mahdollinen. Kannattaa ottaa yhteyttä sarjavastaava Sampsa Söderholmiin sekä Räbinän Pet-

riin sarjan osalta. 

Miesten SM-sarja pelataan kahdeksan (8) kierroksen sarjana, jossa turnauksessa aina kolme joukkuetta 

kohtaavat toisensa. Toimittajan piiiiiitkämatikka yrittää kertoa että olisiko tuo nyt sitten nelinkertainensar-
ja, eli joukkueet kohtaavat toisensa neljästi kauden aikana. Sarja alkaa Toivalasta 26.10. 

1-sarjan osalta vahvistettu turnaus on ainoastaan Kotkan 1-sarja turnaus 23.11. Tosin alustavasti sarjan 

aloittava turnaus olisi Nastolassa 2.11. 1-sarja on luonnollisesti elänyt sitä mukaan kun SM-sarjaa on luotu. 
Nyt tunauksen ajankohdat voidaan vahvistaa. 

Muita turnauksia on kalenterissa mainittu Pajulahti Games, joka perinteisesti on ollut naisten maajoukku-

een oma kotiturnaus. Ja perinteinen Kotka-turnaus ei aivan ole ihan sillä perinteisellä helmikuun ekalla 

lauantailla vaan sitä seuraavalla 8.2.2014. Kevätturnauksen osalta tilanne on vielä avoin. Turnausta yrite-

tään kasata Vantaalle. 

NAISTEN SM-SARJA KUITENKIN TOTEUTUMASSA 

29.8.2013 00:55 (MA) Paula Muuramesta pamautti tänään syksyn parhaan naisuutisen infon Vieraskirjassa: 
"Saamme Pyrylle naisten joukkueen kasaan, kun saamme vahvistuksia turnauksiin muualta Suomesta!" 

Toivottavasti tämä tarkoittaa mitä kertookin: Naisten SM-sarja tulevalle kaudelle toteutuu. Hienoa - kiitok-

set Paulalle homman hoitamisesta säälliseen ja perustuslailliseen kuntoon. Mitä nyt tapahtuu - lienee jouk-

kueiden ja lajijaoston käsissä. Info ei ota kantaa asiaan, muuten kuin kertomalla mitä naisten maajouk-
kuevalmentaja Timo Väre haastattelussa keväällä infolle kertoi. 

Timppa piti kauden 2012-13 naisten SM-sarjasysteemiä lajin, pelaajien ja maajoukkueen kehittymisen 

kannalta hyvänä ratkaisuna. Kaikki pelaavat joukkueet ja pelaajat tapaavat ja kohtaavat toisensa useita ker-

toja kauden aikana. Samalla on mahdollisuus järjestää maajoukkuenaisille omat treenit ilman kalenterin 
kaivelua ja lisämatkakuluja. 

Aktiivisena ihmisenä ja infon seuraajana Korkalaisen Seija jo Vieraskirjassa ehti kiittelemään päätöstä ja 

kehoitteli kaikkia joukkueita mukaan Suomen Cupiin Jyväskylään. Olisihan se hienoa, jos naiset monen 

vuoden tauon jälkeen onnistuivat pistämään pyastyyn Cup-turnauksen. Info onnittelee ehdotuksesta - 
tsemppiä mimmit. 

SYYSMUUTOKSIA INFON HIERARKIASSA! 

29.8.2013 00:35 (MA) Syksy saa ja info ei. Tuleva syyskuu teettää infon toimituksessa monenmoista: Tie-

tohallintoyksikömme rustaa lukijakunnallemme uudistettavia sivuja, päätoimittaja taas opettelee vanhojen 

sivujen käyttöä ja aputoimittaja ei tee mitään. Syyskuulle sattuvat mm. EM-kisat Elblagissa Puolassa ja 
Suomen Cup Jyväskylässä sekä kotimaan sarjakauden kuvioiden uutisointi. Aika paljon hommaa. 



Aputoimittajamme aikoo syyskuussa pitää sekä vanhoja että tulevien vuosien lomiaan ja pysytellä parhaal-

la taidollaan poissa sorvilta ja sormilta. Ihan muutamaa päivää lukuun ottamatta. Istis-sivujen luoja (parat-

koon) Kerpenin rehtori, Vantaan veistosalihoitaja, Marjola Beachin speakeri ja Istis.infon päätoimittaja R. 

Pulli aikoo paneutua syyskeleillä sivustonsa tuottamiseen, sen minkä henkilökohtaisilta hallintotehtävil-

tään, Elmon vaipoiltaan, saunan remontiltaan ja veistosaliltaan vaan mahtaa. Ja aputoimittaja - se se vaan 

(seko) lekottelee maalla ja lepuuttelee merellä. Tasan ei käy verohallinnonkaan lahjat. 

 
Päätoimittajan henkilöstöhallinto ja Elmo kuvassa 

(Kuva: Ossi Pulli) 
Uutisvinkkejä voi toki syyskuussakin entiseen tapaan lähetellä Vieraskirjan välityksellä tai sitten istis.infon 

sähköpostilla osoitteeseen: 

webmaster.istumalentopallo@gmail.com. 

Aputoimittaja pelaa perusteellisemmin asiaan syys-lokakuun taitteessa - jos ei mitään ihmeellistä palkka-

konttorin puolella satu sitä ennen tapahtumaan. 

 
Päätoimittajamme kuvattuna tasanoikealta (Kuva: Ossi Pulli) 

ZZ-PRESSA TOIVOTTAA MALTTIA VALTIKSI 

27.8.2013 15:30 (MA) Ylösen Mika kirjoitteli Vieraskirjassa, liittyen istis.infon haikailuun ensi kauden 

kuvioista, että hommat ovat hoidossa ja "suurempikin yleisö" saa tiedot aikanaan. Hyvä. Pressan mielestä 

maltti on valttia. Varmaan tässä hommassa, mutta miksiköhän infon aputoimittajan vaimolla valtti on aina 
pata, kun tiskivuoroja toimituksen takahuoneessa jaetaan. 

Kyselyjä infolle on tullut myös naisten SM-tilanteesta. Lieköhän siellä mitään tapahtunut - ja ovatkohan 

seurat keskenään jotain sopineet. Toivon mukaan myös tästä asiasta kuullaan jotain uusia uutisia lähiaikoi-
na. Aputoimittaja jää sekoittelemaan pakkaa - ja taitaa napata padat roskikseen. 

YSTÄVYYSTURNAUS KROATIASSA LOKAKUUSSA 

27.8.2013 00:50 (MA) Toralv Thorkildsen oli kuitannut EVCD:n kalenterisivulle 18.-20.10.2013 Kroatias-

sa Zagrebissa pelattavan FRIENDSHIP 2013 istumalentopallo..., ai niin anteeksi - ParaVolley-turnauksen. 

Lisätietoja SDI Hrabrin järjestämästä turnauksesta voi tiedustella kisan yhteyshenkilöltä: Zoran Stojanovic, 

puh. +385 99 21 10 848 tai email: zoran.stojanovic @ Koncar-dst.hr. Ilmoittautuminen kisaan 20.9. men-
nessä. 

 



RIGASSA HIENO BEACH-TURNAUS 

 
Riga turnauksen osallistujat potretissa (Kuva: Andris Ulmanis) 

27.8.2013 00:45 (MA) Andris Ulmanis, Latvian Paralympiakomitean pääsihteeri, lähetti istis.infolle Rigas-

sa viikonloppuna pelatun Beach-turnauksen tulokset. Andriksella oli viestin aluksi pitkät latviankieliset 

litaniat juttua turnauksen taustoista, jotka info tyylittömästi lyhenteli alla olevaan pdf-asiakirjaan. Hienoa 

kaiken kaikkiaan, että Latviassa on pelattua Beachiä nyt jo kolmannen kerran. Toivottavasti seuraavaan 
turneeseen saadaan myös suomalaisjoukkueita mukaan. 

 
Turnausvoittajat: Aivars Smelters, Juris Sprukts ja Aleksandrs Vivcariks Andriksen pytytettävinä (Kuva: Andris Ulmanis) 

Turnauksen voittajat Aivars, Juris ja Aleksandrs olivat kaikki mukana myös heinäkuussa Marjolassa - kyl-

läkin osin eri joukkueissa. Parakomitean valokuvista päätellen voittajat ja muutkin parhaat pelaajat saivat 

komioita tavarapalkintoja matkaansa - laukkuja, tyynyjä yms. Yhden sponsorin kohdalla mainittu tuotanto-

tuki toi taas infon mieleen jotain tuttua Rigan kesäterasseilta. Hieno turnaus varmaankin. Onnittelut Latvi-
aan. 

BEACH VOLLEYTA RIGASSA 

 
Beach Volley areena Rigassa Latviassa (Kuva: www.lpkomiteja.lv/) 

25.8.2013 22:55 (Andris Ulmanis/MA) Andris Ulmanis kirjoitteli Latvian Paralympiakomitean sivuilla 

Rigassa tänä viikonloppuna pelatusta Beach Volley turnauksesta, mutta tuloksia sivuille ei vielä ole päivi-



tetty. Turnaus pelattiin, kai aikaisempien vuosien tapaan, Brasilia-hallissa. Kas, ettei AU tällä kertaa laitta-
nut tietoa turnauksesta tänne pohjolaan. Odotellaan kuitenkin Andrikselta tuloksia kisoista. 

PITKÄT JA PÄTKÄT VOITTOON SAKSASSA 

 
Brasilia esitteli voittopyttyä Leverkusenissa (Kuva: www.facebook.com) 

25.8.2013 22:45 (MA) Leverkusenissa viikonloppuna pelatun 3. Theodor Zühlsdorf Cupin voittopytty mat-

kasi Atlantin toiselle puolelle. Brasilia kukisti Saksan maajoukkueen loppuottelussa erin 3 - 1. Kolmannek-

si turnauksessa selvisi Hollannin maajoukkue voitolla Saksan kakkosesta. Tulostietoja ei juuri tämän 
enempää ole Leverin sivuilta löytynyt. No - väliäkö sillä. Turnauksen lopulliset sijoitukset alla. 

Leverkusenin turnauksen lopputulokset: 

A-sarja: 

1. Brasilia 

2. Saksa 

3. Hollanti 
4. Saksa B 

B-sarja: 

1. Leverkusen 2 

2. Hollanti N/W 
3. Saksa N/W 

RATKAISUPELIT KÄYNNISSÄ SAKSASSA 

 
Hollanti vs Saksa Leverkusenissa (Kuva: www.facebook.com) 

25.8.2013 14:00 (MA) Zühlsdorf Cupissa Leverkusenissa pelataan jo ratkaisevia sijoituspelejä. Tulosten 

saanti Saksasta on ollut hieman hankalaa. Tuloksia on tippunut sieltä täältä lähinnä Facebookin sivuilta. 



Alkusarjojen lopputilanteet ovat selvillä ja myös välieräparit: Brasilia - Saksa B ja Saksa A - Hollanti. Nii-
den tuloksia ei kuitenkaan ole vielä tiedossa. Finaali pelataan alkaen klo 14.30. 

Alkusarjojen lopputilanteet Leverkusenista: 

A-lohko: 

1. Brasilia 13 pist. 

2. Saksa 10 
3. Hollanti 3 

B-lohko: 

1. Saksa B 10 pist. 

2. Hollanti N 9 

3. Saksa N 3 
4. Leverkusen 2 

BRASILIA VAHVOILLA LEVERKUSENISSA 

 
Pitkää ja pätkää Etelä-Amerikasta (Kuva: www.facebook.com) 

24.8.2013 13:50 (MA) Theodor Zühlsdorf Cup alkoi eilen Leverkusenissa Saksassa. Ensimmäisen päivän 

A-lohkon otteluissa Brasilia oli vahvin voittaen molemmat kolmieräiset ottelunsa. B-lohkon tuloksista info 

sai kaiveltua vain kaksi peliä - isäntien nuorisojoukkueen ottelujen tulokset. 

Ottelutuloksia Saksasta: 

Brasilia - Saksa 2 - 1 

Saksa - Hollanti 3 - 0 

Hollanti - Brasilia 0 - 3 

_____ 

Leverkusen - Hollanti (N) 0 - 2 
Leverkusen - Saksa (N) 2 - 0 

KYSELY VAMMAISURHEILUN INTEGRAATIOSTA 

23.8.2013 15:30 (MA) VAU:n nettisivuilla on Nina Jakosen tänään päiväämä kysely vammaisurheilulajien 

integroitumisesta lajiliittoihin. Lajiliittointegraation seurauksena suurin osa paralympialajien maajoukkue-

toiminnoista on siirtynyt lajiliittojen alle, mutta näiden paralympialajien ruohonjuuritasosta vastaa suurelta 

osin edelleenkin VAU. Osa paralympialajeista on edelleen vielä kokonaan VAU:ssa. On myös lajeja, jotka 
eivät halua kumpaankaan. 

VAU:n strategiassa asetettiin tavoitteeksi, että kaikki sellaiset vammaisurheilulajit, joissa on olemassa laji-

liitto, ovat vuoteen 2021 mennessä siirtyneet kokonaan lajiliiton katon alle. Samalla linjattiin, että VAU 

toimii lajiliittojen kehityskumppanina integraatioprosessin aikana auttaen, opastaen ja neuvoen ongelmaky-

symyksissä. VAU tukee jatkossa myös kaikkia lajiliittoja uusien urheilijoiden rekrytoinnissa. 



Kyselyllä VAU halunnee kuulla "syvien rivien" mielipiteitä asiasta. VAU toivoo kyselyyn vastaamista - 

"Olit sitten oman lajisi harrastaja, valmentaja, avustaja, opas, pilotti, toimitsija tai missä roolissa tahansa, 

niin..., Mikä on Sinun mielestäsi lajisi paikka? Kerro mielipiteesi 1.11. mennessä. Osallistu ja voita omak-

sesi VAU:n tuotepalkinto. Palkinnot arvotaan kaikkien vastanneiden kesken." Ja linkki kyselyyn löytyy 
alta. 

BRASSIT SPARRAA LEVERKUSENISSA 

 
3. Theodor Zühlsdorf Cup (Kuva: http://www.tsvbayer04.de/) 

23.8.2013 13:50 (MA) Saksan ja Hollannin maajoukkueet pelaavat viikonloppuna Leverkusenissa Theodor 

Zühlsdorf-nimeä kantavassa cupissa EM-kisojen kenraaliharjoituksena turnauksen, missä on mukana Brasi-

lian miesten maajoukkue. Turnauksessa miesten maajoukkueet pelaavat A-lohkossa kolminkertaisen otte-

lusarjan. Naisten maajoukkueet taas pelaavat B-lohkossa yhdessä Saksan miesten B-joukkueen ja Lever-
kusenin miesten joukkueen kanssa. 

Turnauksen lopulliset sijoitukset ratkaistaan sunnuntaina, jolloin pelataan välierät ja mitalipelit. Välierissä 

A-lohkon voittaja kohtaa B-lohkon ykkösen ja kakkonen kolmosen. Saksan miesten maajoukkue on ollut 

kuluneen viikon yhteisellä leirillä brasilialaisten kanssa. Joukkueet ovat leirin aikana kohdanneet toisensa 
kolmesti. Kaksi kertaa brassit ovat voittaneet 3 - 1 ja isännät kerran 3 - 2. 

Istis.info seurailee turnausta toisella silmällä ja pistää tietoja infoon - mikäli ehtii ja Jörg Frischmann muis-
taa tuloksia nettiin kirjoitella. Leverkusenin otteluohjelma on alla. 

INFO HUKASSA - KAISTAT KATEISSA 

21.8.2013 13:30 (MA) Maanantain vastaisena yönä Istis.infon kaistat taas katosivat. Onneksi tietohallin-

tayksikkömme tällä kertaa sai hommat kuntoon ennen kuun vaihdetta. Samalla sivustot päätettiin siirtää 

toiselle palvelimelle ja myös käynnistää sivuston kokonaisuudistus. Mukavia tai "mukavia ja mukavia" 

lukuhetkiä istumalentopallon kotimaisilla sivuilla edelleenkin. 

USA LÖI KIINAN LOPPUOTTELUSSA - 
SUOMI VIIMEISEKSI MOSKOVASSA 

 
Team USA 2013 (Kuva: www.teamusa.org/USA-Volleyball) 



18.8.2013 12:05 Päivitetty klo 23:45 (MA) USA voitti Kiinan Moskovan turnauksen finaalissa erin 3 - 0. 

Joukkueet kohtasivat sekä Lontoon että Pekingin Paralympialaisten loppuotteluissa. Molemmilla kerroilla 

kiinattaret olivat parempia. Molemmat joukkueet ovat uusiutuneet jonkin verran sitten vimme vuoden Lon-

toon kisojen. Tarkempia tietoja loppuottelusta löytynee jossain vaiheessa turnaussivuilta. 

 
Moskova Openin päätöskuva - liekö suomalaiset mukana 

- vai jo lentokentällä (Kuva: Victoria Kondrashova) 
Suomen naisten maajoukkue jäi ilman voittoja Moskovan turnauksessa. Viimeisessä pelissä Suomi hävisi 

Japanille suoraan 0-3. Ainoan erävoittonsa joukkue nappasi turnauksen finaalissa pelaavalta USA:lta alku-

sarjan ottelussa. Turnaus oli suomalaisille viimeistelyharjoitus kuukauden kuluttua alkaviin Puolan EM-
kisoihin. Moskovassa EM-kisaajista Venäjä, Hollanti ja Slovenia olivat selkeästi suomalaisia edellä. 

Turnauksen kolmoseksi pelasi Venäjän maajoukkue/Moskova 3-0 voitolla isäntäseura Izmailovosta. Hol-

lanti otti turnauksen vitospaikan kukistettuaan Slovenian 3-0. Japani oli turnauksen seitsemäs ja Suomi 
kahdeksas. 

Sunnuntain sijoituspelien tulokset: 

* sijat 7.-8. Japani - Suomi 3 - 0 (25-18, 25-22, 25-21) 

* sijat 5.-6. Hollanti - Slovenia 3 - 0 (25-20, 25-10, 25-23) 

* sijat 3.-4. Moskova - Izmailovo 3 - 0 (25-19, 25-11, 25-23) 
* sijat 1.-2. USA - Kiina 3 - 0 (25-21, 25-20, 25-22) 

Moscow Open turnauksen lopputulokset: 

1. USA 

2. China 

3. Moscow 

4. CSP Izmailovo 

5. The Netherlands 

6. Slovenia 

7. Japan 

8. Finland  

Moskovan turnauksen arvokkaimmaksi/parhaaksi pelaajaksi nimettiin palkintojen jaon yhteydessä USA:n 

maajoukkueen pelaaja Heather Erickson. 20-vuotias Heather on kotoisin Fayettevillestä Pohjois-
Carolinasta. Hän asuu ja opiskelee Oklahomassa ja ollut USA:n maajoukkueessa jo vuodesta 2007. 

  

 Heather Erickson  

 (Kuva: www.teamusa.org/USA-Volleyball) 



 
USA tuulettaa..., (Kuva: www.mosinva.ru) 

ISTIS.INFOLTA MOSKOVAN NETTITV HUKASSA 

18.8.2013 12:05 (MA) Moskovan turnauksen netti-tv:n lähetyksiä istis.info ei osannut availla - ei niin sitten 

mistään lähteestä. Onnistuikohan joku - olisi kiva kuulla. Alla oleva kuva Izmailovon liikuntahallilta ker-
toisi, että kuvaa kyllä otettiin ja jonnekin kait leviteltiinkin. Harmi. 

 
Kuva Izmailovo-tv:n konehuoneesta (Kuva: Victoria Kondrashova) 

HOMENOKKA SUOMEN CUP 2013 

17.8.2013 23:55 (MA) Tuomo Jyväskylästä viestitteli vieraskirjassa, että 29. Homenokkaturnauksen infot 

ovat julkaistu www.homenokat.com nettisivuilla. Sieltä löytyy tietoa, missä ympyröissä silloin pelataan 

kauden istiksen Suomen Cupia. Siellä on mm. majoitustarjouksia eri hotelleista, jos kenellä on aikomus 
jäädä yöksi ja vaikkapa osallistua sunnuntaisiin istiksen esittelypeleihin. 

 
Homenokkatiedot löytyvät alla olevasta linkistä. Ja muistutuksena, että ilmoittautuminen Suomen Cupiin 

on tehtävä Piitulaisen Pekalle 8.9.2013 mennessä osoitteella: pekka.piitulainen(at)ksshp.fi. Lisätietoja löy-
tyy mm. Kalenteri-sivulta. 

Koskapa homenokkalinkki ei suostu toimimaan suoraan - suositamme ylläkin olevan osoitteen kirjoittamis-
ta suoraan selaimeen: www.homenokat.com - ja pitäs pelittää. 

KIINA JA USA JÄLLEEN LOPPUOTTELUSSA 

17.8.2013 23:45 (CPS Izmailovo/MA) Lontoon ja Penkingin Paralympialaisten loppuottelijat Kiina ja USA 

kohtaavat toisensa jälleen Moskovan turnauksen finaalissa. USA kukisti Moskovan joukkueen ja Kiina 

isäntäseura Izmailovon välierissä 3-0. Alkulohkot voittaneet venäläiset joutuivat lopulta päätymään turna-
uksen pronssiotteluun. 



 
Kiina on Moskovassakin ykkössuosikki (Kuva: Victoria Kondrashova) 

Sunnuntaina pelattavat Moskovan sijoituspelijoukkueet: 

Klo 10.00 sijat 7.-8. Japani - Suomi 

Klo 10.00 sijat 5.-6. Hollanti - Slovenia 

Klo 11.30 sijat 3.-4. Moskova - Izmailovo 

Klo 13.00 sijat 1.-2. USA - Kiina 

 
Timo Väre selvittää ja rouvat kuuntelee (Kuva: Victoria Kondrashova) 

SLOVENIA LÖI SUOMALAISET 

17.8.2013 17:10 (MA) Suomen naisten maajoukkue pelaa Moskovan turnauksessa huomenna sijoista 7.-8. 

yhdessä Japanin kanssa. Asia varmistui suomalaisten hävittyä Slovenialle 0-3 ja Hollannin lyötyä Japanin 
samoin lukemin. 

Ensimmäisessä välieräpelissä USA voitti Moskovan 3-0. Toista välierää pelaavat parhaillaan Kiina ja Iz-

mailovo. 

SUOMI KOHTAA SLOVENIAN 

 
Izmailovon liikuntahalli Moskovassa (Kuva: CSP Izmailovo) 

17.8.2013 14:00 (MA) Kiina voitti Slovenian ja USA Hollannin - molemmat 3 - 0 ja selviytyivät venäläis-

joukkueita vastaan turnauksen mitalipeleihin. Suomi kohtaa seuraavaksi Slovenian. Ottelu on sijoista 5.-8. 
Toinen alemman lohkon ottelupari on Hollanti - Japani. Lopulliset sijoituspelit pelataan sunnuntaina. 



KOTIJOUKKUEET JYRÄÄVÄT MOSKOVASSA 

17.8.2013 13:30 (Timo Väre/MA) Molemmat venäläisjoukkueet selvittivät tiensä Moskova-turnauksen 

mitalipeleihin. Väreen Timo korjasi infon tietoa ja sanoi Moskovan joukkueen olevan sama kuin Venäjän 

maajoukkue. Izmailovon pelaajissa on ollut useita minimejä kentällä. Suomi pelasi Izmailovoa vastaan 

puolivälieräpelinsä, 3 - 0 tappiosta huolimatta, varsin hyvin. Kahdessa erässä suomalaiset johtivat erää lä-

hes kaiken aikaa, mutta taipuivat omilla virheillä tappioihin 23-25. 

Valmentajan mukaan suomalaisten peli on ollut epävarmaa, jännittynyttä ja omien helppojen virheiden 

sävyttämää. Pelaamattomuus ja myös harjoituksen vähyys näkyy pelissä. Suurimpia puutteita toisiin jouk-

kueisiin verrattuna löytyy erityisesti tekniikasta, suoritusvarmuudesta ja liikkuvuudesta. Parhaiten suoma-
laisista ovat pelanneet Helvi Seppänen ja Annukka Jäätteenmäki. 

Kisajärjestelyt Moskovassa on erittäin hienosti hoidettu. Suorituspaikat ovat hyvät, hotelli neljän tähden 

tasoa, ruoka hyvää - ja mikä tärkeintä: isännät maksavat kaiken lentoja lukuun ottamatta. Toisessa puolivä-

lierässä Moskova (siis käytännössä Venäjän maajoukkue) voitti Japanin helpohkosti 3 - 0. Suomen seuraa-

va peli on välieräottelu sijoista 5. - 8. tänään klo 17 (klo 16 Suomen aikaa) Kiinan ja Slovenian ottelun 
hävinnyttä vastaa. Joukkueet pelaavat parhaillaan ja Väreen mukaan Kiina on voittamassa ottelun. 

Lopuksi Timo Väre totesi, että "vaikka tappioita on turnauksessa tullut ja valmentajaa välillä vähän tur-

hauttanutkin - niin ei maailman terävin kärki kuitenkaan ihan älyttömän kaukana ole..., mutta ne helpot ja 
turhat virheet?" 

SUOMELLE ERÄVOITTO USA:STA 

17.8.2013 11:00 (CSP Izmailovo/MA) Suomen naisten maajoukkue pelasi alkusarjan viimeisen pelinsä 

USA:ta vastaan tänään aamutuimaan Moskovan kovatasoisessa turnauksessa. USA:n uudistuneella joukku-

eella oli alla tappiot Kiinalle 1 - 3 ja Moskovalle 2 - 3. Suomi ei kahdessa aikaisemmassa pelissä voittanut 

erääkään samoilta joukkueilta. 

Tarkempien tietojen vielä puuttuessa - aamun pelitapahtumia ei voi kommentoida. Kuitenkin Suomi otti 

pelissä yhden erän amerikkalaisilta, mutta jäi alkulohkossaan viimeiseksi ilman pisteitä. Perjantain pelien 

lopputulokset saatiin viimein kaiveltua - alla vähän epäviralliset eräpisteet: 

* Suomi - Moskova 0 - 3 (16-25, 08-25, 12-25) 
* Suomi - Kiina 0 - 3 (09-25, 07-25, 15-25) 

Suomi jatkaa pelejä parhaillaan puolivälieräottelussa isäntäjoukkue Izmailovoa/Venäjän maajoukkuetta 

vastaan. Izmailovo voitti tasaisen toisen alkulohkon parhaan eräsuhteensa ansiosta. Muut puolivälieräpelit 

Moskovassa ovat: klo 11:30 (Russian time) Moskova - Japani sekä klo 13.00 Kiina - Slovenia ja Hollanti - 

USA. TV-kuvaa istis.info ei ole onnistunut löytämään. Alla alkulohkojen lopulliset tulokset. 

Lohko A: 

1. Moscow RUS....3 3 0 9-4 6 pist. 

2. China.................3 2 1 8-4 4 

3. USA..................3 1 2 6-7 2 
4. Finland..............3 0 3 1-9 0 

Lohko B: 

1. Izmailovo RUS...3 2 1 7-3 4 

2. Netherlands........3 2 1 8-4 4 

3. Slovenia.............3 2 1 6-5 4 pist. 
4. Japan.................3 0 3 0-9 0 

 



TEAM FIN KOVASSA KYYDISSÄ MOSKOVASSA 

16.8.2013 21:55 (CSP Izmailovo/Timo Väre/MA) Moscow Open turnaus alkoi tänään alkulohkojen peleil-

lä. Molemmissa lohkoissa pelattiin yhtä ottelua vaille koko homma. Lauantaina klo 10 Moskovan aikaa 

pelataan viimeiset alkupelit: FIN - USA ja SLO - RUS. Suomettaret saivat vastaansa Kiinan ja Moskovan 
joukkueen - häviten molemmat pelit 0 - 3. 

 
Sinivalkoiset vastakkain - FIN - Moscow (Kuva: Victoria Kondrashova) 

Maajoukkueen valmentaja Timo Väre laittoi pelien jälkeen istis.infolle lyhyen tekstiviesti: "Kaksi kertaa 

tuli turpiin kunnolla. Huonoa peliä meiltä - ja vastustajat olivat hyviä." Valitettavasti kisaorganisaation 

tulospalvelu - eikä Timppakaan ole julkistanut eräpisteitä Suomen otteluista. Odotellaan. 

 
Naisemme Väreen luennolla (Kuva: Victoria Kondrashova) 

Suomen lohkossa Moskovan joukkue yllätti voittamalla koko lohkon. Joukkue nappasi 3-2 voitot sekä Kii-

nalta että USA:lta. Toisessa lohkossa Slovenia johtaa voitettuaan Hollannin 3-2 ja Japanin 3-0. Alla alku-
lohkojen sarjatilanteet. 

Lohko A: 

1. Moscow RUS....3 3 0 9-4 6 pist. 

2. China.................3 2 1 8-4 4 

3. USA..................2 0 2 3-6 0 
4. Finland..............2 0 2 0-6 0 

Lohko B: 

1. Slovenia.............2 2 0 6-2 4 pist. 

2. Netherlands........3 2 1 8-4 4 

3. Izmailovo RUS...2 1 1 4-3 2 

4. Japan.................3 0 3 0-9 0 



Netti-TV hukassa? 

Istis.infon eilen moskovalaisesta tietotoimistosta saama osoite suorista nettitv-lähetyksistä ei toimitellut. 

Uutta osoitetta voisi kokeilla alla olevasta kisaorganisaation sivustosta - vaikka huomisaamuna klo 9 tätä 
kotimaista aikaa: 

VALONVÄRE NAISISTIKSEN TUNNELISSA 

15.8.2013 16:10 (MA) Väreen Timpan toiveita on kuunneltu herkällä korvalla ainakin Keski-Suomessa. 

Paula Muuramesta kirjoittaa vieraskirjassa, että he vielä kerran selvittävät mahdollisuuksia saada Pyryn 

naisten joukkuetta kasaan tulevalle kaudelle! Hienoa. Tsemppiä keskiseen Suomeen. Info liittää räpylänsä 

ristiin. 

MOSKOVASSA KAIKKI VALMISTA KISOIHIN 

15.8.2013 15:00 Päivitys klo 16:40 (CPS Izmailovo/MA) Izmailovon harjoitus- ja liikuntakeskuksen is-

tishallin uusi lattia on valmis. Hallissa on kaksi kenttää. Izmailovon ja Moskovan joukkueet pääsivät ensi 

kertaa kokeilemaan uutta pinnoitetta harjoituksissa tiistaina. Erityisiä kommentteja ei ole tiedossa, mutta 

komialta näyttää - hulppiat on puitteet. Ainoastaan tilan riittävyys kenttien päädyissä arveluttaa - nähtyjen 
kuvien perusteella vapaata tilaa ei ole liiemmälti. 

Istis.infon toimitus muistelee, että sääntöjen mukaan vapaan tilan tulee olla minimissään 3 metriä joka puo-

lella. Kansainvälisissä arvokisoissa sivuilla 4 ja päädyissä 6 metriä. Löytyykö Izmailovosta tuota minimiä-

kään? Väreelle mittanauha matkaan, jotta saahaan homma tarkistettua. No eipä himmailla, mutta kisarapor-
tista varmaan saamme myöhemmin omiemme arviot hallista ja kentistäkin. 

 
Izmailovon uudet istiskentät valmiina kisoihin (Kuva: Victoria Kondrashova) 

Moskovan turnauksen kisasivut löytyvät osoitteesta: 

Izmailovo Moscow Open 

Moskovasta infon saaman tiedon mukaan pelejä voi seurata Live Stream verkkosivuilla alla olevasta osoit-

teesta. Info ei tunne tapausta paremmin, eikä ole sivustoa kokeillut, mutta kannattaa ehkä yrittää. Otteluoh-

jelma ja aikataulut löytyvät alapuolelta otsikon: "Naisemme maailmalla" - alta. 
www.mosinva.ru 

Suomen ottelut alkusarjassa: 

pe 16.8. klo 15:30 FIN - Moscow 

pe 16.8. klo 17:00 China - FIN 

la 17.8. klo 10:30 USA - FIN 

VIERASKIRJASSA VÄREEN VALITUT 

14.8.2013 12:35 (MA) Vieraskirjassa Väreen Timon vastauksia naisten maajoukkueen tilanteesta ja ajatuk-

sia yleensä kotimaisen naisistiksen kehittämisestä. Kannattaa käydä lukaisemassa ja erityisesti naisjoukku-
eiden keskuudessaan selvitellä tulevan pelikauden mahdollisia kuvioita. 

http://cspizmailovo.ru/en/component/content/3000?task=view/
http://mosinva.ru/


KEVÄTTURNAUKSEN JÄRJESTÄMINEN EPÄVARMAA 

13.8.2013 14:15 (RP/MA) HIY Helsinki on jo neljänä keväänä järjestänyt Espoon Leppävaaran liikuntahal-

lilla istumalentopallon Kevätturnauksen. Viimeksi kisassa pelattiin naisten SM-sarjan ja Ykkösen ratkaise-

vat päätösturnaukset. Turnausvastaava Reima Pulli ilmoitti infon tiedusteluun, ettei HIY:llä tulevana ke-
väänä ole mahdollisuutta tapahtumaa järjestää. 

Reiman mukaan Lepuski on joka viikonloppu varattuna aina toukokuun puoliväliin asti. Myös HIY:n tilan-

ne pelaajien ja miesjoukkueen osalta on tällä hetkellä sellainen, että turnauksen järjestäminen vaikuttaa 

vähintäänkin ylivoimaiselta. Istis.info harmittelee tilannetta, mutta heittää vinkkiä Laajasalon Voiman is-
tispelaajien suuntaan - olisiko yhteistyössä mahdollisuus turnaus toteuttaa? 

MOSCOW OPENISSA ISOT KISAJÄRJESTELYT 

12.8.2013 16:45 (CPS Izmailovo/MA) Izmailovon sivuilta ilmenee mm., että yhden hallin lattia on laitettu 

kokonaan uusiksi tulevia istiskisoja varten. Vanha puulattia on hiottu ja sen päälle laitettu vanerilevyistä 

koostuva lattia, jonka päälle tullee jonkinlaista pehmikettä ja muovista pintaa. Alla muutama kuva asian 

havainnollistamiseksi. Upeaa, että moinen on Moskovassa mahdollista. Hyviä kisoja sinne teille vaan. 

 
Izmailovon istiskenttien vanha lattia 

(Kuva: Izmailovo, Victoria Kondrashova) 

 
Uudet istiskentät valmistumassa (Kuva: Victoria Kondrashova) 

KOTKA-TURNAUKSEN AJANKOHTA VARMISTUI 

12.8.2013 16:25 (Pekka Nygren/MA) KSI:n Pekka Nygren laittoi tänään infolle alla olevan viestin - koski-
en tulevalla kaudella 32. kerran pelattavan Kotka-turnauksen ajankohtaa. 

"Lupailin ilmoittaa heti, kun saan varmistusta salitilanteesta Kotka-turnaukseen. Vielä lauantaina puhuim-

me Pajulahdessa ajankohdasta 1.2.2014, mutta salin saantivarauksella. Tänään sain selville, että Karhuvuo-

ri sekä Karhulan Liikuntahalli ovat varattuja palloilulle ja painille, joten jätin varauksen Karhulan Liikun-

tahalliin 8.2.2014. 

Toivottavasti ajankohta saadaan sovitettua muuhun valtakunnalliseen ohjelmaan, jonka päivämäärät aina-

kin lauantaina olivat avoimia. Ellei Kotkan ajankohta sovi, menee aika vaikeaksi. Olemme myös antaneet 

lupauksemme järjestää Kotka-turnauksen yhteydessä naisten SM-turnaus, mikäli joukkueita ilmoittautuu 



riittävästi 31.12.2014 mennessä. Tässä kaikki mitä nyt tiedän asiasta ja jään odottelemaan kausiohjelmia. 
Pekka" 

Istiskalenteria kaudelle 2013-14 päivitellään 

Istis.infon Kalenteri-sivua on päivitetty sen verran mitä tällä hetkellä on tiedossa. Edellisen pelikauden 

listaus on jätetty malliksi ja siksi, että sieltä löytyvät myös kaikki tärkeimmät viime kauden tulokset. Tule-

van kauden peliohjelmia odotellessa kisajärjestäjät voisivat selvitellä ja ilmoitella muita kilpailutapahtumia 
- esim. Kevätturnaus, kesään 2014 suunnitellut Beachit yms. 

NAISEMME MAAILMALLA - MOSKOVASSA 

12.8.2013 15:50 (MA) Timo Väreen johtama naisten maajoukkue matkaa viikonlopuksi Moskovaan tosi 

kovalta näyttävään turnaukseen - Izmailovo-seuran järjestämään Moskova Open Cupiin 16.-18.8.2013. Ja 

ihan mihin tahansa turnaukseen Puolan EM-kisoihin valmistautuvat tyttäremme eivät nyt olekaan matkalla. 

 
Venäjän maajoukkue tähtää korkealle EM-kisoissa 

(Kuva: Izmailovo) 
Paralympiafinalistit suomalaisia vastassa 

Kahdeksan pelaavaa joukkuetta on jaettu kahteen alkulohkoon. Suomalaisten kanssa A-lohkossa pelaavat 

sekä Pekingissä 2008 että Lontoossa 2012 Paralympiakullasta taistelleet Kiina ja USA. Neljäntenä joukku-

eena lohkossa on "Venäjän kakkonen" Team Moscow. Toisessa alkulohkossa pelaavat Slovenia, Japani, 
Hollanti ja CPS Izmailovo (Venäjän maajoukkue). Turnauksen otteluohjelma alla liitteenä. 

Väre kaipaa naisille pelimahdollisuuksia 

Maajoukkuevalmentaja Timo Väre ei juuri tulevia vastustajia kommentoinut - "kaikkihan siellä ovat kovia 

joukkueita". Enemmänkin Timppaa tuntui harmittavan naisten tulevan kauden pelaamattomuus. Timon 

mielestä tulisi pikaisesti selvittää, olisivatko sarjaan ilmoittautuneet naisjoukkueet halukkaat pelaamaan 

epävirallisen sarjan kerran jokaisen kotisalilla. Esimerkiksi syyskaudella voitaisiin pelata kaksi turnausta 

(täysinä peleinä kolmen joukkueen kesken) ja kevättalvella - Kotkan SM-turnauksen jälkeen - vielä se 
kolmas osaturnaus. "Yksi turnaus kaudessa tappaa naisten istispelit", Timo Väre totesi. 

Moskova Openin otteluohjelmat  

PAJULAHDEN TÄRKEIMMÄT..., 

10.8.2013 18:45 (Sampsa Söderholm/MA) Tänään Pajulahdessa pidetyssä istumalentopallon yleiskokouk-
sessa päätettiin keskeisimpänä asiana tulevan sarjakauden kuvioista. Alla lyhyesti ensi tiedot päätöksistä. 

Miesten SM-sarjaan ovat ilmoittautuneet ZZ Toivala, KSI Kotka, JoLePa Jämsä ja Laajasalon Voima Istis 

(LVI) Helsinki. Sarja pelataan nelinkertaisena runkosarjana, jonka jälkeen pelataan finaalit ja pronssiottelu. 

Runkosarjan ottelut pelataan täysimittaisina kolmen joukkueen turnauksissa. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Moscow%20Open%202013.pdf


Naisten sarjaan ilmoittautui vain kolme joukkuetta: HIY Helsinki, ESI-Ladyt Lappeenranta ja Siilinjärven 
Invalidit. Naisten SM-mitalit tullaan ratkaisemaan yhdessä SM-turnauksessa. 

Muuta tavaraa Pajulahdesta tulee myöhemmin, kun yleiskokouksen pöytäkirja on valmistunut. 

ISTIKSEN YLEISKOKOUS PAJULAHDESSA 

 

7.8.2013 23:30 Päivitetty 8.8. klo 14:40 (MA) Istumalentopalloseurojen perinteinen "vuosikokous" pide-

tään Liikuntakeskus Pajulahdessa ensi lauantaina 10.8.2013 klo 11.00 alkaen. Kokoukseen on pyydetty 

ilmoittautumiset 31.7. mennessä. Jos ken on sen unohtanut ja on kuitenkin aikeissa yleiskokoukseemme 

rientää - nopsa soitto Räbinän puhelimeen tai sähkäripostiin, niin eiköhän homma vielä hoitune. Hienoa 
olisi jos kaikista pelaavista porukoista joku olisi paikalla. 

Yleiskokous alkaa VAU:n tarjoamalla lounaalla klo 11.00 ja varsinainen kokous hetikohta sen jälkiruoaksi 

klo 12 maissa. Vanhaan tyyliin kokouksen keskeisinä asioina ovat selvittelyt ja päätökset tulevan pelikau-

den sarjoista ja muista kisatapahtumista. Lajikoordinaattori Petri Räbinä on lähettänyt kokouskutsun ja 

asialistan, joka alla liitetiedostona. 

Istis.infon toimituksella ei valitettavasti ole mahdollisuutta tulla paikalle, mutta toivomme lämpimästi saa-

vamme kokoukselta keskeiset terveiset heti lauantain aikana. Ehkä ihan nopsasti viritellyn pöytäkirjankin. 

Hyvää kokoustamista. 

JOZE BANFI IN MEMORIAM 

 
Joze Banfi 1955 - 2013  

(Kuva: WOVD) 

6.8.2013 00:45 (Kwok Ng/MA) Kansainvälisesti merkittävä ja monien suomalaisten tuntema ja muistama 

istumalentopallovaikuttaja Joze Banfi kuoli 4.8.2013 lomamatkalla synnyinmaassaan Sloveniassa. Joze 

asui ja vaikutti pitkään Hollannissa, missä hän saavutti sekä pelaajana että valmentajana lukuisia mesta-

ruuksia miesten ja naisten sarjoissa. Paralympia-, MM- ja EM-kisoista Jozella oli kaikkiaan 6 mitalia. Hän 
vaikutti uransa aikana Jugoslavian, Slovenian ja Hollannin maa- ja seurajoukkueissa. 

Jozen muistavat suomalaisista erityisesti kansainvälisissä kuvioissa toimineet valmentajat, pelaajat ja muut 

toimihenkilöt sekä varsin hyvin myös monet lappeenrantalaiset, joiden järjestämissä EM-kisoissa vuonna 

2003 Jozen johdolla Hollannin naiset voittivat kultamitalit. Joze oli suuresti vaikuttamassa mm. Afrikan 

maiden istumalentopalloilun käynnistämisessä ja kehittämisessä. 



Ihmisenä Joze oli sympaattinen, ystävällinen, huumorintajuinen ja aina positiivinen. Jozea jäävät kaipaa-
maan, istisystävien lisäksi, erityisesti vaimo ja aikuiset lapset perheineen. 

Joze on todennut omasta istiselämästään mm. seuraavaa: "Olen pelannut ja valmentanut Istumalentopalloa 

yli 50 vuotta! Olen saanut pelata ja valmentaa kolmen eri maan joukkueissa (Jugoslavia, Slovenia ja Alan-

komaat), joten olen saanut paljon ideoita eri puolilta. Olen aina uskonut, että jos pelaajalla on hauskaa, hän 

haluaa valmennukseen ja kehittymään. Tämä on erityisen tärkeää nuorille pelaajille. Minun mielestäni har-
joitukset eivät saa olla liian vaikeat - pelaajien täytyy tuntea onnistumista, siitä mitä he tekevät." 

ASIAA TULEVAN KAUDEN SARJOISTA 

4.8.2013 19:55 Päivitetty 10.8. klo 19:50 (Sampsa Söderholm) Tulevan kauden 2013-14 sarjoja rakentava 

Sampsa Söderholm lähetti istis.infolle myös ennakkotietoja tulevan sarjakauden tämän hetken tilanteesta. 
Alla Sampsan tilannekatsaus. 

Tietoon on tullut, että naisten sarjaan olisi ilmoittautunut vain kolme joukkuetta (HIY Helsinki, ESI-Ladyt 

Lappeenranta ja Siilinjärven Invalidit). Mikäli tieto pitää paikkansa, niin sarjojen rakentajan käsitys on, että 
naisten sarjaa ei tulevalla kaudella järjestetä, vaan naisten SM-mitalit ratkaistaan yhdessä turnauksessa. 

Miesten SM-sarjaan on ilmoittautunut neljä joukkuetta (ZZ Toivala, KSI Kotka, JoLePa Jämsä ja Laajasa-
lon Voima Istis (LVI) Helsinki). Elokuun alun terveisin, Sampsa 

RAPORTTI METROPOLITAN TURNAUKSESTA 

 
Istumapaikoistako pulaa Vexi-areenan aurinkokatsomossa?  

(Kuva: Sampsa Söderholm) 

4.8.2013 19:30 (Sampsa Söderholm) Metropolitan kisojen ylipäällikkö Sampsa Söderholm lähetti kisassa 

mukana olleiden joukkueiden yhdyshenkilöille ja istis.infolle raportin ja valokuvia turnauksesta. Alla 
Sampsa turinat ja photot. 

Järjestyksessään neljäs istumalentopallon Helsinki Metropolitan Open 2 vs. 2 Beach-turnaus järjestettiin 

3.8.2013 Hevossalmen Vexi-areenalla. Alkulohkoihin A ja B oli sijoitettu ennakkoon vahvimmat joukku-

eet, jotka pääsivät kaikki etenemään kaaviovaiheeseen. Lohkon C neljästä joukkueesta kaksi parasta pääsi 
lisäksi mittelemään kaaviovaiheeseen A- ja B-lohkolaisten kanssa. 

Pari Marko Julin/Jussi Herranen nappasi A-lohkon voiton puhtaalla pelillä. B-lohkossa pelattiin osin otte-

luita ristiin, mutta voittajaksi selvisi kuitenkin lopulta varsin selvästi pari Kai Karppinen/Kalevi Korkalai-

nen. C-lohkossa parin Riku Luhti/Mika Tiitto jälkeen oli tasaista. Hetken jo jännitettiin pääseekö toinen 

osallistuneista naispareista Petra Pakarinen/Leena Liljeström kaaviovaiheeseen miespareja haastamaan, 

mutta viimeistään tasapeli toisen mukaan uskaltautuneen naisparin Seija Korkalainen/Mia Tarvainen kans-
sa vesitti HIY-naisten unelman. 



 
Kalevi Korkalainen hyökkää, Kai Karppinen seuraa.  

On kova kosketus! Jussi Herranen ja Marko Julin miettivät  

seuraavaa siirtoa. Mixu Tiitto tarkkana pisteiden kanssa.  

(Kuva: Sampsa Söderholm) 

Pystybeachin Pro Tourilta tutun kahden tappion kaavion ensimmäisillä kierroksilla ei suuria yllätyksiä ko-

ettu. Välieriin pääsivät tappioitta Julin/Herranen, jota vastaan tappiokaavion puolelta saatiin pari Kyösti 

Pursiainen/Pauli Hakkarainen. Toisessa välierässä kohtasivat turnauksen 2. ja 3. sijoitetut parit Karppi-
nen/Korkalainen ja Sampsa Söderholm/Mika Vikman. 

 
Jussi Herranen pistää pallon peliin. Marko Julin valmistautuu torjuntaan.  

Kai Karppinen ja Kalevi Korkalainen valmiusasemissa. Riku Luhti loppu- 

ottelun jämäkkä ja virallinen tuomari.  

(Kuva: Sampsa Söderholm) 

 
Metron notkuva palkintopöytä. Voittajat kuittasivat mitalien ja kierto- 

palkinnon lisäksi señor Lasse Evan lahjoittamat risteilykupongit.  

(Kuva: Sampsa Söderholm) 

Julin/Herranen joutuivat tekemään täyden päivätyön kolmessa erässä selvittäen tien finaaliin 2-1 voitolla 

savolaisista. Toisessa välierässä koettiin dramatiikkaa, kun Söderholm/Vikman joutuivat luovuttamaan 

pelin toisessa erässä vakavien lihaskramppien vuoksi johdettuaan siinä vaiheessa eräluvuin 1-0. Pursiai-
nen/Hakkarainen pokkasivat seurauksena myöskin pronssimitalit pelkällä kädenpuristuksella. 



 
Pauli Hakkarainen vastaanottaa pronssisen lätkän.  

Sampsa tarjoilee ja Kyösti Pursiainen odottaa vuoroaan.  

(Kuva: Sampsa Söderholm) 

Loppuottelu eteni tasaväkisenä Kotka-taustaisten Julin/Herrasen ollessa hienokseltaan niskan päällä. Tais-

telun puutteesta ei paria Karppinen/Korkalainen voi syyttää. Toisen erän erävoiton jälkeen jäätiin jännityk-

sellä odottamaan, miten kolmannessa erässä käy. Puolten vaihdon jälkeen Julin/Herranen vänkäsivät kui-
tenkin väkisin parin pisteen kaulan, joka säilyi loppuun asti ja riitti turnausvoittoon. 

 
Hopeamitalistit: Kalevi Korkalainen ja Kai Karppinen.  

Lähellä oli kultakin. Jäikö jokin kaivelemaan?  

(Kuva: Sampsa Söderholm) 

 
Jussi Herranen nöyristelee Sampsa Söderholmin edessä.  

Peleissä löytyi kovuutta. Kulta maistuu Jussille ja Marko Julinille.  

(Kuva: Sampsa Söderholm) 

Julin/Herranen ottivat näin ensimmäisen kiinnityksen Metropolitan-pokaaliin. Poissa olleella parilla Eero 

Penttinen/Antti Kärnä on pokaaliin kaksi kiinnitystä ja myöskin poissa olleella parilla Harri Sievänen/Veli-
Matti Hakasalo yksi kiinnitys.  

Turnausjärjestäjä kiittää HIY:n Hevossalmen lomakylää, kaikkia osallistujia sekä tuomareina kunnostautu-
neita Riku Luhtia ja Mika Tiittoa turnauksen onnistumisesta! Ohessa Metron tulokset. 

 



 
Iloiset mitalistit Hepparin helteessä!  

(Kuva: Sampsa Söderholm) 

HERRANEN-JULIN METRON VOITTOON 

3.8.2013 19:35 (Ihahaa/MA) Nimimerkki Ihahaa laittoi vieraskirjaan viestin Metron tuloksista. Turnauksen 

loppuottelussa, jo Marjolassa voiton napanneet, KSI:n Marko Julin-Jussi Herranen voittivat tiukassa loppu-

ottelussa ZZ-parin Kai Karppinen-Kalevi Korkalainen 2 - 1. Pronssia turnauksessa saavuttivat niinikään 

ZZ-läiset Pauli Hakkarainen-Kyösti Pursiainen. 

Istis.info jää odottelemaan järjestäjien lopullisia tuloksia, kommentteja ja valokuvia, jotka varmaan vielä 
tämän lauantai-illan tai huomisen aikana saadaan sivuille. 

NAISTEN MAAJOUKKUEEN MATKARAPORTTI 

 
Ladies and Angels (Kuva: Laura Haaranen) 

3.8.2013 13:05 Päivitetty 4.8.13 11:50 (Laura Haaranen/MA) Naisten maajoukkueen pelaaja Laura Haara-

nen pisti heti tuulemaan ja matkaraportin tulemaan, kun info oli siitä vähän vihjaillut. Kiitos Laura. 

Maajoukkueen matka Brittein saarille oli osa joukkueen valmistautumista kauden päälähtöön - Puolan EM-

kisoihin syyskuun puolivälissä. Lauran kertoman mukaan harjoitusleirin tavoitteet täyttyivät ja katseet on 

nyt suunnattu Moskovassa pelattavaan kovaan turnaukseen elokuun loppupuolella. Alla Lauran selonteko 
kokonaisuudessaan. 

Tarkemmin yllä olevaa kuvaa tiirailtuaan - info huomasi takaseinälle ripustetut liput - ja muisti Andriksen 

Marjolassa maininneen Latvian pelaajien matkaavan Britteihin harjoittelemaan sikäläisen maajoukkueen 
kanssa. Näinköhän olivat miehet samaan aikaan ja samassa hallissa pelailemassa? 

 



RANNAVOLLE TURNIIR EESTIMAAL 

 
Beachkenttä Tartumaalla (Kuva: Arko Vool, Eesti) 

2.8.2013 13:40 (MA) Marjolassa keskusteltiin virolaispelaajien puuttumisesta. Monesti ennen Marjolassa 

nähdyt etelärannan veljet pelailivat samanaikaisesti Tartumaalla perinteisissa liiton kesäkisoissa rannavol-

leita. 20.7. pelatussa turneessa oli mukana neljä joukkuetta - osa sekajoukkueina. 

Tartun kisan voittajiksi selviytyivät Janno Rogenbaumin, Kristiina Tiivelin ja Andrus Urbanikin muodos-

tama kolmikko. Kakkoseksi tulivat Ivar Liiv, Anna Helena Liiv ja Ahti Tiesel sekä kolmanneksi Meelis 
Kuurmaa, Kristel Kuurmaa ja Teet Karu. 

Kohtuullisen lyhyen heinäkuun osalle sattuu rajattu määrä viikonloppuja. Tietysti kisoja mm. virolaisten 

kanssa voisi yrittää sovitella, mutta luultavasti osallistumiset toinen toistemme kesäkisoihin jäisivät kuiten-

kin vähäisiksi. Istis.info epäilee, että myös Suomen kärkijoukkueiden kova taso saattaa vähentää jannojen 
tulohaluja pohjoiseen. Hienoa, että laji kantaa muuallakin. 

Terveiset istisystäville Eestissä. 

HEVOSSALMEN KELIVAROITUS 

 
Helsingin pelikelit 3.8.2013 (Kuva: Foreca) 

2.8.2013 13:10 (MA) Huomisiin Hevossalmen 2vs2 kisoihin on odotettavissa varsin hienoa kesäpelikeliä: 

lämpöä sopuisasti vähän alle 25C - ainakin varjossa ja iltapäivällä heikkoa lounatuulta. Mikäs sen hienom-

paa. Sinne vaan Hevostelemaan ja pelejä katsomaan kaikki Metropolin ja lähiseutujen ihmiset. Kelpaa toki 
ajella kauempaakin. 

 



SUOMEN CUPIN TURNAUSKUTSU 

2.8.2013 12:05 (Pekka Piitulainen/MA) Palokan Pyry on julkaissut turnauskutsun kauden 2013-14 Suomen 

Cupista. Kisa pelataan Jyväskylässä Hippos-hallissa lauantaina 28.9.2013 Homenokkaturnauksen yhtey-

dessä. Homenokkaturnaus on Suomen suurin lentopallon veteraaniturnaus ja istumalentopallopelit pelataan 
samassa hallissa. 

Istumalentopalloa lajina esitellään tarkemmin sunnuntaina mm. haasteotteluiden merkeissä niin, että kaikki 

halukkaat voivat kokeilla lajia. Istumalentopallolla on molempina päivinä oma esittelypiste, johon turnauk-

seen osallistuvat joukkueet voivat tuoda joukkueensa esitteitä tai muuta jaettavaa materiaalia. 

Ilmoittautuminen Suomen Cupiin on 8.9.2013 mennessä sähköpostilla: pekka.piitulainen(at)ksshp.fi tai 

puhelimitse 045 – 891 6520. Cupissa pelataan miesten ja naisten sarjat. Osanottomaksu on 50 eu-

roa/joukkue ja se maksetaan ilmoittautumisajan päätyttyä tilille Palokan Pyry FI11 5290 8140 0067 93 tai 
viimeistään paikan päällä. 

NAISEMME MAAILMALLA - KENTISSÄ 

1.8.2013 20:45 (Petra Pakarinen/MA) Naisten maajoukkue käväisi pienellä porukalla Englannin Kentissä 

pelaamassa harjoitusotteluja isäntämaan emäntiä vastaan. Petra Pakarinen laitteli viime viikonlopun aikana 

infon nokialaiseen tekstiviestejä pelien tuloksista. Info kiittelee huomaavaisuudesta ja valittelee entiseen 
tapaan, ettei saanut tietoja laiteltua edelleen. Alla Petran viestit. 

"Hei. Terveisiä Englannista. Eilen (26.7.) voitettiin isäntämaa 3 - 0. Juuri äsken (27.7.) voitettiin 3 - 2. Pian 
taas pelataan. Petra" 

"Taas (27.7.) voitettiin Britit 3 - 0. Jos ehdit kirjoitella intisinfoon. Petra". 

"Ja taas (28.7.) voitettiin 3 - 0. Lounaan jälkeen lähdetään kotimatkalle. Hyvää treeniä ollaan saatu. Petra" 

Kentin reissu oli osa naisten maajoukkueen valmistautumista Puolan syyskuisiin EM-kisoihin - ja toivotta-

vasti matkasta ja voitoista saatiin puhtia. Istis.info mielellään ottaisi vastaan tarkempiakin tietoja reissusta: 

mukana olleet pelaajat/valmentajat, pelipaikkakunta, olosuhteet, brittien taso jne. Jokunen kuvakin mahtui-
si mukaan. 

HALOO HELSINKI JA HEVOSSALMI 

1.8.2013 20:30 Päivitetty 2.8.2013 11:45 (Sampsa Söderholm/MA) Sampsa Söderholm - 4. Metron pääl-

likkönä laittoi kisojen otteluohjelmat ja 2vs2 säännöt infolle jo lauantaina 27.7., mutta silloin lainavehkeillä 

info ei saanut tiedostoja koneelle ja seuraavana päivänä ne töpselit oli sitten revitty irti. Alla ylihuomisen 

kisan tärkeimmät tiedot Sampsalta kaikille - osallistujille Sampsa onkin samat kamat jo toimittanut. Liite-
tiedostoina ohjelma ja säännöt. 

"IV Helsinki Metropolitan Openin ottelut alkavat 3.8.2013 Helsingin Hevossalmessa klo 11.00 alkusarjan 

otteluilla. Turnauksessa pelataan yksi sarja. Naisten sarjaan alunperin ilmoittautuneet ovat vahvistaneet 

halukkuutensa pelata avoimessa sarjassa. Penttinen/Kärnä joutuivat valitettavasti perumaan. Tästä huoli-

matta tänäkin vuonna ollaan jälleen tekemässä Metrohistorian joukkue-ennätys. Kohta pitää alkaa sijoitella 

uusia kenttiä Heppariin. Ensimmäisen Metroturnauksen syyskuussa 2010 voittaneen Team Keskarit - Veli-

Matti Hakasalo/Harri Sievänen - lahjoittamasta Metropolitan-pokaalista on kilvoittelemassa peräti 10 jouk-
kuetta. Ainoastaan Palokka/Jämsä-akselin edustus puuttuu." 

"Liitteenä ohjelma, jossa joukkueet on jaettu alkulohkoihin jotakuinkin tämänvuotisen beach-menestyksen 

perusteella. Kaaviovaiheen tarkoituksena on tasoittaa mahdollinen epätasainen sijoittelu alkulohkoihin. C-

lohkosta kahdella viimeisellä pelit päättyvät alkulohkoon. Ohessa myös säännöt, joissa uudistettu hieman 
tuomarointikohtaa. Terveisin SS." 



ISTIS.INFO KÄVI TAAS KATKOLLA 

1.8.2013 20:15 (MA) Kävi toisin kuin eräs infon lukija toimittajalle epäili. Toimittaja ei vetänyt töpseleitä 

irti lähtiessään Vaasaan, vaan taas kaistat loppuivat kesken kovan liikenteen seurauksena. Älkää hyvät ih-
miset lueskelko infon juttuja - liikaa. 

Jo toisen kerran vuoden aikana istis.netti mätkähti mahalleen palvelinterveisin: "Bandwidth Limit Excee-

ded - kaistaleveyden raja ylitetty"??!! Edellisen huhtikuisen kerran jälkeen ei mitään tapahtunut. Nyt infon 

Intian tietohallintayksikkö on käynyt tosissaan toimeen ja homma tullaan korjaamaan - tavalla tai toisella. 

Toivottavasti VAU/Istisjaosto suhtautuu muutos- ja korjausehdotuksiimme myönteisesti. Kovinkaan suu-
rista summista ei tule olemaan kyse. 

Toimitus valittelee tuttuun tapaansa - kaikkea mahdollista. Vieraskirjaan näkyy viestejä jo saapuneen ja 
toivon mukaan sivut nyt taas pelittävät jonkin aikaa. Info informoi uusista uutisista asian suhteen. 

4. METRO OPENIN PELAAJALISTA 

25.7.2013 15:45 (Sampsa Söderholm/MA) HIY Helsingin järjestämän 4. Helsinki Metropolitan Open 

Beach Volley 2vs2 turnauksen jatkettukin ilmoittautumispäivä päättyi eilen. Sampsa Söderholmin mukaan 

joukkoihin liittyi vielä pariskunta Pertti Tuomola ja Tarmo Valkonen VanLesta - hienoa. Penttisen Eeron ja 

Kärnän Antin lopullista ilmoitusta osallistumisesta Sampsa vielä kaipailee. Eero oli Marjolassa alustavasti 
ilmoittanut joukkueen olevan tulossa. 

Pientä takapakkia taas tuli - ainakin hetkeksi, kun Kurt Vikman ilmoitti joutuvansa perumaan osallistumi-

sensa. Kurren oli tarkoitus pelata juuri Sampsan parina. Toivottavasti Sampsakin onnistuu pariutumaan. 
Asiasta kiinnostuneet voivat vissiin kysellä mieheltä itseltään - mikä on tilanne. 

Naisten osalta se on heikko - vain kaksi uskaliasta naisparia ilmaantui listalle. Kisajärjestäjien aikaisemman 

ilmoituksen perusteella tämä tarkoittanee, ettei naisten sarjaa Hevossalmessa pelata tänäkään vuonna. Jär-

jestäjät ilmoittanevat asiasta ja päätöksestään asianosaisille. Istis.info toivottelee ilmoja ja kovia pelejä. Ja 
taitaa nyt pakata harjansa ja lähteä kohti Vaasaa ja Kalevalaisia Kisoja. 

TAKAUMIA JA KUULOPUHEITA MARJOLASTA 

 
Talonmiehellä oli kukissa puuhaa kisapäivinäkin (Kuva: Ossi Pulli) 

24.7.2013 00:30 (MA) Viikonloppuna Lappeenrannassa pelattu 21. Marjola Beach Volley turnaus pelattiin 

huomattavasti ennakoitua paremmassa säässä. Lauantaina aamupäivän satoi ja tuuli syksyn tuntuisesti, 

mutta lipunnoston ja joukkueiden esittelyn aikana sade lakkasi ja aurinkokin pääsi välillä pilkistelemään. 

Kokonaisuutena kisat saatiin pelattua kuivin takapuolin ja melko mukavassa kesäsäässä. Maanantaina sitä 
sitten taas tulikin taivaan täydeltä - sitä sadetta. 



 
Antti onnittelee - tai lohduttelee, mutta SM-kultamitali kaulassa (Kuva: OP) 

Marjolan turnaus oli kesän toinen ja SM-Beachin päättävä osaturnaus. Miesten voiton uusi, kakkossijastaan 

huolimatta, edellisen vuoden tapaan ZZ Toivala. Penttisen Eeron ja Kärnän Antin ohella joukkueessa pela-
sivat - Rautavaaralla Tero Viitanen ja Lappeella Lassi-Pekka Dahlqvist. 

 
Hilimat halloovat..., (Kuva: OP) 

Naisten sarjassakin mestarit pysyivät pyll..., pallillaan. Hilimat - triolla Seija, Satu ja Kielo Korkalainen 

eivät antaneet toisille juurikaan mahdollisuuksia. Ainoastaan viimeisessä - jo merkityksettömässäkin pelis-
sä naiset menettivät toisen erän MPT:lle. 

 
Marjolan mitalit laatikossa (Kuva: OP) 

Järjestelyt kisapaikalla Loma- ja kokoushotelli Marjolassa sujuivat - no, kohtalaisesti - lukuun ottamatta 

sähläystä illallisen ajankohdasta. Uudet vihreät ja ehjät sivuverkot reunustivat painepesurilla pestyjä viiro-

ja, aikataulut osuivat kohdilleen, tuomarointi sujui täsmällisesti ja hyvässä hengessä tuoden peleihin tiettyä 

napakkuutta. Ainoastaan kieli-, sääntö- ja kulttuurieroista kuului pientä puhetta. Marjolaan lähes alusta asti 
kuuluneet mitalitkin jaettiin kaikkien sarjojen kolmelle parhaalle. 

Iltaohjelmassa oli mahdollisuus käydä Lappeenrannan satamassa paikallista meininkiä katsomassa - ja tai-

sihan siellä olla mm. 40 Saimaan Wanhaa höyrylaivaakin näytillä ja Linnoituksessa Rakuuna-Rock. Kulje-

tukset keskustaan päätettiin hoitaa lähinnä ulkomaalaisia vieraita silmällä pitäen. Kaikki 22 jäivät kuitenkin 

Marjolaan - latvialaiset omaa illanistujaistaan viettämään ja kazakit kalastamaan. Muutenkin Marjolan ma-

joituskapasiteetti kävi kisaporukalle pieneksi. Osa ajeli yöksi kotiin, joku mökille ja useat keskustan hotel-
leihin. 



 
Valoja ei tarvittu - vai palaako tuo? (Kuva: OP) 

Likaantuneen lampun alla pelattiin kahden päivän aikana yhteensä 68 peliä. Naiset pelasivat kaksinkertai-

sen sarjan kaksieräisinä (max. 17 pist.) otteluina. Jokainen tahkosi kahdeksan peliä. Miehissä joukkueet oli 

etukäteen jaettu 1-Divisioonan kahteen (sijoitetut) ja 2-Divarin kahteen alkulohkoon. Royalsien tilalle tul-

lut Junnut pelasi alkupelit kakkosen C-lohkossa. Vastustajat totesivat pelien jälkeen toisen olleen väärässä 
sarjassa. 

 
Junnut mietintätauolla (Kuva: OP) 

Ykkösen lohkojen 1. ja 2. jatkoivat suoraan puolivälieriin. 3. ja 4. karsivat kakkosen lohkojen 1. ja 2. kans-

sa sunnuntain 1-Divarin pelipaikoista. Molemmissa miesten sarjoissa pelattiin omat kisat ja jaettiin myös 

palkintopytyt ja Marjolan mitalit. 1-Divisioonan loppuottelua ZZ Toivalan ja KSI Junnujen kesken odotel-

tiin jännityksellä. Hyvää peliä nähtiinkin, vaikkei odotetun tasaista ja tiukkaa taistelua. Junnut uusi selkeäl-
lä 2 - 0 voitollaan vuoden 2010 Marjolan ykköspaikkansa. 

Kansainvälisemmät vieraat menestyivät hienosti: Kazakstanin Aktau 2 otti 1-Divarissa kolmannen sijan ja 

ykkösjoukkue oli kuudes. Kazakkien kolmas voitti 2-Divisioonan pelit. Latvialaisetkin saivat pyttyjä ja 

leipää kotiin vietäväksi, kun 3-tiimi oli 2-divarissa toinen. Latvian ykkösen sijoittui ykkösessä viidenneksi 
ja kakkonen alasarjassa neljänneksi. 

   
PoPeDoille Laphin Marjolan 3. pytty ja SM-pronssit ja Evan Lasselle kierto-Mölkky 

vuodeksi pääkaupunkiin vahattavaksi ja kaiverreltavaksi (Kuva: OP) 

Ja jonnin verran lisää OP-kuvia löytyy - nyt myös toisen kisapäivän osalta - istis.infon Galleriasta. 

NAISTEN MAAJOUKKUE HARJOITUSMATKAILEE 

22.7.2013 16:50 (MA) Puolan Elblagin EM-kisoihin valmistautuva Suomen naisten maajoukkue matkustaa 

tulevana viikonloppuna Väreen Timppaa tuuraavan Iivi Hildenin johdolla Brittein saarille. Joukkue osallis-



tuu Kentissä 26.-28.7. pelattavaan kansainväliseen turnaukseen. Infon tietojen mukaan Kentin turnaukseen 
matkustaa pieni, seitsemän pelaajan ryhmä. 

Elokuun puolivälin tienoilla joukkue kääntää kelkkansa päinvastaiseen suuntaan ja matkaa Moskovaan 

kovatasoiseen maajoukkueturnaukseen. Osallistuvien maiden nimiä ei vielä ole varmistettu, mutta Väreen 

mukaan kisaan on tulossa monta kovaa istismaata. Maajoukkue osallistui Moskovassa pelattuun Izmailova-
turnaukseen infon muistikuvan mukaan viime vuoden lopulla. 

 
Luultavasti Moskovan turnauksen nimi (Kuva: http://www.cspizmailovo.ru/) 

Istis.infon toimitus toivottelee maajoukkueelle hyvää matkaa ja onnistuneita pelejä sekä jää odottelemaan 

kuvia, tuloksia ja raportteja turnauksista. 

METROPOLI MYÖNSI LISÄAIKAA 

22.7.2013 09.30 (MA) Istis.info huomasi Marjolan tulostaululla Metro Beachin lappusen ilmoittautumis-

ajan pidentämisestä. IV Metropolitan 2 vs 2 Beach-turnaus pelataan vajaan kahden viikon kuluttua lauan-

taina 3.8.2013 Helsingissä. Ilmoittautua voi Sampsa Söderholmille vielä tämän viikon keskiviikkona. Tuo-

reehkon päivityksen mukaan osallistujia on tällä hetkellä 8 mies- ja 2 naisparia. Naisten sarjan toteutumi-
nen on kiinni vielä vähintään kahdesta parista. Värähdyksen enkelit? 

Metroon ilmoittautumisensa tämän hetken tilanteen mukaan vahvistaneet: 

Miehet: 

1) Riku Luhti, Mika Tiitto 

2) Kai Karppinen, Kalevi Korkalainen 

3) Jussi Herranen, Marko Julin (Team Junnut) 

4) Kurt Vikman, Sampsa Söderholm (Team Ogeli) 

5) Kyösti Pursiainen, Pauli Hakkarainen 

6) Aulis Vistbacka, Veikko Salopää (Miehet "team") 

7) Lasse Pakarinen, Kim Oulasvuori (LAKI) 
8) Eero Penttinen, Antti Kärnä (ZZ Toivala) 

Naiset: 

1) Seija Korkalainen, Mia Tarvainen 
2) Petra Pakarinen, Leena Liljeström 

JUNNUT LÖI ZZ TOIVALAN MARJOLASSA 

21.7.2013 21.50 (MA) KSI Kotkan Junnut - Marko Julin C, Jussi Herranen ja Arto Vinni nappasivat Mar-

jola Beachin miesten 1-Divarin voiton. Loppuottelussa kaatui hallitseva Marjolan ja Suomen Mestari ZZ 

Toivala - Eero Penttinen C, Antti Kärnä ja Lassi-Pekka Dahlqvist puhtaasti 2 - 0 (21-12, 21-14).Edellinen 
voitto Marjolasta Junnuilla oli kesältä 2010. Kolmospytyn otti Team Aktau 2 Kazakstaniin. 



 
Liput nousussa Marjolan avajaisissa (Kuva: Ossi Pulli) 

Naisten sarjassa pelattiin viiden joukkueen kaksinkertainen sarja kaksieräisinä peleinä 17 pisteeseen. En-

nakkosuosikki Hilimat Siilinjärveltä vei turnausvoiton menettäen vain yhden erän - viimeisessä pelissään 

MPT:tä vastaan. Joukkueessa pelasivat tutut Seija C, Kielo ja Satu Korkalainen. MPT:lle kakkostila ja 

kolmannen pytyn halasivat Rovaniemen PoPeDot eräpistesuhteella ennen Team FIN kakkosta. 

Marjolan kakkosdivarin kärkisijat menivät viereille. Loppuottelussa Team Aktau 3 voitti Latvian 3:n 2 - 1. 
Kolmas sarjassa oli KPS - Koivikkotien Palloseura Helsingistä. 

Istis.info palailee tarkempiin sepustuksiin ja kommentteihin Marjolan turnauksesta alkuviikon aikana. Alla 
turnauksen kaikki tulokset sekä SM-Beachin lopulliset pisteet ja mitalistit. 

SM-KULLAT ZZ TOIVALALLE JA HILIMOILLE 

21.7.2013 22.00 (MA) Rautavaara Beachin voitolla ja Marjolan kakkossijalla Beach Volleyn miesten Suo-

men Mestaruuden otti tänäkin vuonna Penttisen Eeron kipparoima ZZ Toivala. Muut joukkueessa pelan-

neet olivat: Antti Kärnä, Tero Viitanen ja Lassi-Pekka Dahlqvist. SM-hopeat menivät Marjolan voittopis-

teillä KSI Kotkan Junnuille ja pronssit Rautavaaran Raudalle nimilistalla: Pauli Hakkarainen C, Kai Karp-

pinen ja Kalevi Korkalainen. 

Naisten sarjassa Hilimat ottivat ylivoimaiseen tapaan voitot molemmissa SM-osaturnauksissa. Hopeat me-

nivät Mia Tarvaisen johtamalle MPT:lle ja pronssit niukasti PoPeDoille. Taisivat olla ensimmäiset 

SIU/VAU SM-mitalit noin pohjoiseen - ainakin istiksen osalta. MPT:ssä pelasivat Mian lisäksi Päivi Hus-

so, Maiju Marjamäki ja Tuula Hakulinen. Pronssit nelikolle Leena Rusanen C, Tuija Pulju, Tanja Halonen 
ja Ansku Rusanen. 

Istis.info valittelee, ettei tämän tarkempia tai laajempia juttuja myöskään SM-Beachin osalta nyt ole tehtä-

vissä. Turnaushommat vieraiden osalta jatkuvat vielä huomisen - ja talous- yms. selvittelyt tiistainkin. Info 

palaa asiaan ja myös toisen kisapäivän valokuvasato saataneen lähipäivinä Gallerian sivuille. 

Istis.info onnittelee Mestareita, mitalisteja ja Marjolassa menestyneitä. Samalla info välittää kisojen kes-

kuskomitean kiitokset kaikille mukana olleille ja matkassa elelleille. Kiitos. 

MARJOLAN LAUANTAIN TULOKSET JA KUVAT 

20.7.2013 21.00 (Ossi Pulli/Reima Pulli/MA) Kalsean karmean sateisen aamupäivän jälkeen Marjola 

Beachin lipunnosto puoliltapäivin poutautti pelipäivän ilmaston ja ensimmäisen päivän 38 peliä neljällä 

kentällä päästiin pelaamaan lähes hienoissa olosuhteissa. Hommat toimivat - mitä nyt tulospalvelun kanssa 

oli pieniä viiveitä yhdistetyn ATKmanuaalin kanssa, mutta kaikki hoitui ja ilmapiiri oli tutun marjolamai-

nen. Mukaan lukien tunnilla aikaistettu illallinen, johon syömäpuolen asiakaskuntaa ei muistettu kutsua. 
Mikä tärkeintä - kisapäivä pelattiin hyvässä istishengessä toinen toisia tukien ja tuomaroiden. 



 
Andris Ulmanis (Kuva:OP/RP) 

Naisten sarjassa pelattiin ensimmäinen kierros, jonka odotetusti Hilimat - ties mistä - hoitelivat rutiinin-

omaisesti puhtaasti 8 - 0. Piällysnaisena toimi vuoden lentisläinen - Satu Korkalainen. Miesten osalta 1. 

Divarin sijoitettujen lohkovoitot menivät ZZ Toivalalle ja Raudalle, jotka jo Rautavaaran turnauksessa 

kahmivat kärkisijat. Sunnuntaina pelit jatkuvat klo 9.30 ja palkintojen jako päättää kesän SM-Beachit mita-
likuuroihin n. klo 14.15. 

Liitteessä alla päivän tulokset ja huomisen sunnuntain ohjelma. Lisäksi Galleriasta löytyy kuvasato lauan-
tain kisojen osalta. 

EKA ENNAKKO FORECAN MARJOLASTA 

17.7.2013 13:25 (Foreca/MA) Seuraillaan sään kehittymisiä päivittäin..., peukut pystyyn. 

 
Marjolan sääennuste 20.-21.7.2013  

(Kuva: http://www.foreca.fi/) 

MARJOLAN ENSIMMÄINEN KISATIEDOTE 

15.7.2013 01:00 (Marjola Beach/MA) Marjola Beachin päätoimikunta lähetti istis.infolle edelleen tiedotet-

tavaksi ensi viikonvaihteessa pelattavien kisojen ensimmäisen Kisatiedotteen - Bulletin 1:n. Saatteessa 

mainittiin, että tiedote lähetetään ilmoittautuneille joukkueille sähköpostilla maanantaina puolen päivän 
aikaan. Joten info pääsee näin julkistamaan Bullen ihka ensimmäisenä. 

Marjolan kisoihin on lopulta - moninaisten vääntöjen jälkeen - osallistumassa 16 mies- ja viisi naisjoukku-

etta. Pelejä pelataan kahden päivän aikana kaikkiaan 72 neljällä kentällä. Ulkomaisia joukkueita edustavat 

tällä kertaan Kazakstanin ja Latvian - yhteensä kuusi miesjoukkuetta. Viime hetkeen saakka viritelleet 

Triptolemos Kreikasta ja Vector Moskovasta joutuivat lopulta eri syistä perumaan tämän vuotisen osallis-
tumisen. 

Kotimaan kovista Royals PKS päätti lopulta sunnuntaina vahvistaa peruutuksensa. Korvaavasti jälki-

ilmoituksen kisoihin saapumisesta lähetti ZZ Toivalan monivuotinen kiistakumppani Junnut Kotkasta. Si-

joitetut kahdeksan joukkuetta 1. divarin A- ja B-lohkoihin oli jo ennen Junnujen ilmoitusta vahvistettu ja 

niin kotkalaiset saavat aloittaa pelinsä lauantaina 2. divisioonan C-lohkosta. 

Turnaukseen ilmoittautuneista kahdeksan sijoitettin 1. Divariin ja muut kakkoseen. Ykkösen lohkoista kak-

si parasta menee suoraan sunnuntain puolivälieriin. Kolmoset ja neloset karsivat 1. divarin paikastaan C- ja 

D-lohkojen ykkösen ja kakkosen kanssa. Jaosta huolimatta siis kaikilla on mahdollisuus voittaa Marjolan 

turnauksen 1. Divisioona. 

Koska info lupaili tiedotteen mukana vähän historiaakin - on alla pätkä ESI-Teamin kuukausijulkaisusta 

syyskuulta 1996. Paikallinen istislehti toimiteltiin tuolloin monistamalla ja kuoressa postittamalla noin 



kuudellekymmenelle osoitteelle. Toivon mukaan tuon kesän hyiset sadesäät eivät tänä vuonna uusiudu. 
Vaikkakin tämän hetken sääennusteet vähän epävakaista säätä näyttävätkin. 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN UUTISIA 

13.7.2013 14:15 Päivitetty 15.7.2013 20:50 (HIY/Huuto/MA) Pääkaupunkiseudulla tänään: Selkeää ja pou-

taa, lämpötila 23C ja tuuli 5 ms suoraan etelästä. Ja lopuksi urheiluutisia: HIY Helsingin järjestämä istuma-

lentopallon 4. Helsinki Metropolitan Open Beach Volley 2vs2 turnaus pelataan lauantaina 3.8.2013. Ilmoit-

tautumisaika päättyy vajaan viikon kuluttua - perjantaina 19.7.2013. Ilmoittautumiset Sampsa Söderholmil-

le - sampsa.soderholm(at)espatent.fi. 

 
Sampsa Söderholm  

(Kuva: Espatent.fi) 

HIY Helsingin nettisivuille Sampsa on laittanut Metron ilmoittautumistilanteen 11.7. Mieskaksikkoja on 

tässä vaiheessa neljä ja naisten sarjassa vain yksi. Sarjan toteutumiselle on edellytyksenä neljän joukkueen 
osallistuminen. Mutta vielähän hyvin ehtii mukaan. Alla tähän mennessä ilmoittautuneet. 

Miehet: 

1) Riku Luhti, Mika Tiitto 

2) Kai Karppinen, Kalevi Korkalainen 

3) Jussi Herranen, Marko Julin (Team Junnut) 

4) Kurt Vikman, Sampsa Söderholm (Team Ogeli) 

5) Kyösti Pursiainen, Pauli Hakkarainen 
6) Aulis Vistbacka, Veikko Salopää 

Naiset: 

1) Seija Korkalainen, Mia Tarvainen 
2) Petra Pakarinen, Leena Liljeström 

EIPÄ JUUR KÄY KATTEEKS..., 

12.7.2013 22:45 (MA) Lajijaostomme on saanut puhista pitkää päivää tämän Beach-kuvion tiimoilta. Eikä 

tiettävästi kokouspalkkioitakaan ole koroteltu koskaan - ovat ilman ALV:täkin edelleen nolla euroa. Ja 

homma vaan tuntuu jatkuvan. Valituksia ja vastineita viuhtoo puolelta ja toiselta. Ja kansakunta tuntuu 

olevan aidosti ymmällään. 

Asiassa osapuolet ovat tiukasti kannoissaan. Sopua ei tunnu löytyvän ainakaan infon vieraskirjan viestien 

pohjalta. Tiettävästi lajijaosto on päätöksensä jälkeen jo kerran kirjallisesti ilmoittanut, että se pitäytyy 

alkuperäisessä kannassaan. Beachin kilpailusäännöt ovat, kuten jaostokin päätöksessään totesi, ohjeelliset 

ja tiukasti tarkastellen riittämättömät. Laji on kuitenkin lähtökohdiltaan aina perustunut osallistujien yhtei-

söllisyyteen ja yhteisiin sopimuksiin ja päätöksiin. Pelin kovetessa tämä on joutunut ajoittain ja erityisesti 
nyt tässä tilanteessa koetukselle. 



Infon käsityksen mukaan jaosto on, edellä kuvatun lähtökohdan pohjalta, tehnyt hyvän ja tasapuolisen pää-

töksen. Ääripäissä se varmaan tuntuu väärältä, mutta kokonaisuutta ajatellen päätös on molempien puolu-

eiden kannalta enemmän positiivinen kuin miinusmerkkinen. Päätös antaa molemmille mahdollisuuden 

vähän perääntyä ja luovuttaa tilaa toiselle, mutta myös pitäytyä riittävässä määrin omassa, oikeaksi koetus-

sa kannassa. Yhteisesti päätöksellä voidaan elää kasvoja menettämättä ja kaverinkin näkökulmaa edes vä-

hän kunnioittaen. 

Istumalentopallo on voinut ja saanut - sekä SIU:n että VAU:n aikana varsin itsenäisesti tehdä lajia koskevat 

erilaiset päätökset. Lajijaosto on toiminut keihään kärkenä ja seurojen edustajien yleiskokous laajempana 

keskustelu- ja ohjausfoorumina. Kaikessa ei varmaan ole onnistuttu, mutta päätökset on pystytty aina te-
kemään omalla joukolla - ilman ulkopuolisia määrääjiä. Toivottavasti samalla linjalla voidaan jatkaa. 

Istis.infon toimitus esittää, että kiistely näiltä osin lopetetaan ja yhteisesti hyväksytään lajijaostomme teke-

mä päätös asiassa. Näin mahdollistamme kesän ja tulevienkin kesien Beach-toimintojen jatkumisen. Jatko-

keskustelu ja tulevat sääntötarkistukset voitaneen hoitaa, kuten Ylösen Mika vieraskirjassa hyvin muistutti, 

elokuun Pajulahden yleiskokouksessa. Hellitetään hetkeksi ja pelataan kisat Marjolassa ja Hepparissa hy-
vässä hengessä. Piste. 

RAUTAVAARAN KISAJÄRJESTÄJÄN VASTINE 

11.7.2013 23:25 (Pauli Hakkarainen/MA) Rautavaara Beachin kisapäällikkö Pauli Hakkarainen on jättänyt 

vastineen VAU ry:n lentopallojaostolle koskien jaoston päätöstä Rautavaaran SM-osaturnauksen pisteiden 

alentamisesta. Vastineessa hän esittää, että turnaukselle myönnetään/palautetaan täydet sääntöjen määrit-

tämät SM-pisteet. Pali oli lähettänyt vastineen myös sarjavastaavana toimivalle Markku Aumakalliolle, 

jolla taas on suhteita infon toimitukseen (lat.huom.: onko virkoja vähän liikaa). 

Sarjavastaava ja myös istis.info on saanut useita viestejä, kommentteja ja mielipiteitä - laidasta toiseen - 

tämän asian tiimoilta. Vieraskirjan viestejä lukuun ottamatta info ei ole katsonut asialliseksi viestejä jul-

kaista. Asianosaisen kisajärjestäjän vastine taas on luonteeltaan asian ytimestä ja sellaisenaan yleisen oike-

ustajun mukaisesti merkityksellinen. Istis.info julkaisee vastineen kokonaisuudessaan, jos saa siihen kirjoit-
tajalta luvan. 

Marjolan järjestelytoimikunta käsitteli myös asiaa tänään. Ottamatta kantaa puoleen tai toiseen - toimikunta 

toivoi, että Marjolaan ilmoittautuneet joukkueet tulevat turnaukseen avoimin mielin ja hyvässä urheilu- ja 

toveruushengessä. Istumalentopallo on niin pienen piirin toimintaa, että tarvitsemme kaikki toinen toisi-

amme. Vain yhteistyöllä ja yhteiseen hehkuun puhkumalla voimme saada hyvää aikaan. Marjolan järjeste-

lytoimikunta toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi eteläisen Saimaan rannalle - jätetään murheet mat-
kasta ja pelaillaan Marjolan ja Suomen Mestaruuksista rehdissä ja iloisessa itäsuomalaisessa istishengessä. 

MARJOLA-INFOA - ALUSTAVA AIKATAULU! 

11.7.2013 17:55 (Marjola turnaus/MA) Tiedustelujen johdosta Marjolan pääraati on toimittanut infolle 

turnauspäivien alustavan aikataulun, joka löytyy alta pdf-tiedostona. Kotimaisten joukkueitten tulisi olla 

paikalla kipparikokouksessa lauantaina klo 11. Palaverissa käydään läpi tärkeimmät sääntöihin liittyvät 

kysymykset, tarkistetaan mahdollisesti muuttuneet aikataulut ja otteluohjelmat sekä selvitellään uusmenet-
telyjä tuomari- ja kirjuriasioissa. 

Lauantai-llalle kisajärjestäjät ovat varautuneet hoitamaan pikkubussilla kuljetuksia Marjolasta Satamaan ja 

takaisin. Yhdensuuntainen kyyti maksaa - luonnollisesti vapaaehtoisen - kaksi euroa. Linnoituksessa Sata-

man naapurissa on ko. iltana Rock-tapahtuma, eikä itse aluekaan ole hassumpi paikka käydä vähän käpseh-
timässä tai vaikka tuoppisella. 

21. Marjola Beach Volley turnauksen ensimmäinen virallistakin epävarmempi kisatiedote - se Bulle - jul-

kaistaan näillä näkymin sunnuntai-iltana. Tiedotteessa tulee olemaan mm. kisaohjeet ja -säännöt, pelaaja-

luettelot, otteluohjelmat ja hippunen histuuriaa (tietenkin). Jäämme odottelemaan. 



 
Marjola liputtaa 2012  

(Kuva: Ossi Pulli) 

MARJOLA-INFOA - VIELÄ MAHTUU MUKAAN! 

11.7.2013 12:45 (Marjola turnaus/MA) Vellovasta viestittelystä huolimatta Marjolan turnauksen valmiste-

lut etenevät - ja tökkivät. Ohjelmat ja aikataulut (21 joukkuetta/72 peliä) saatiin juuri eilen valmiiksi, kun 

tuli tieto, että Royals PKS on mahdollisesti jäämässä Marjolan kisastakin pois - ja toinenkin joukkue va-

roitteli vaikeuksistaan saapua Lappeelle. Viime hetken muutokset ovat erityisesti ohjelmien laatijoille han-

kala paikka ja tämän vuoksi Marjolan kansliatoimikunta päätti tänään pikaisesta jälki-ilmoittautumisen 
mahdollisuudesta. 

Turnauksen lopulliset otteluohjelmat on lyötävä lukkoon ensi sunnuntaina. Mikäli vielä halukkaita joukku-

eita olisi Marjolaan tulossa - toivotaan ilmoittautumista Markku Aumakalliolle (mark-

ku.aumakallio(at)gmail.com) mahdollisimman pikaisesti ja viimeistään lauantain 13.7.2013 aikana. 

Järjestäjien haaste turnaukseen tulolle lähtee erityisesti Rautavaaralla pelanneille Mustille Hepoille ja 

RVI:lle sekä keskisen Suomen pelureille Jyväskylästä, Muuramesta ja Jämsästä. Älkää missatko mainiota 
kesätapahtumaa kotisohvalla notkuen. Muillekin homma tietysti on avoin. 

JAOSTON PÄÄTÖS - SM-STATUS PYSYY -  

MIESTEN PISTEET ALENNETAAN 

10.7.2013 12:45 (Sampsa Söderholm/MA) Istumalentopallon lajijaosto on tänään tehnyt päätöksen Rauta-

vaaran turnauksen miesten sarjan SM-statuksesta. Päätös perusteluineen löytyy alla olevasta linkistä. Jaosto 

piti kyseessä olevaa sääntökohtaa epäselvänä ja hyväksyi SM-arvon, mutta päätti alentaa kisasta annettavia 
SM-pisteitä. 

Alla liitteenä myös SM-Beach Volleyn 2013 raportti sarjatilanteen ja pelaajien osalta. Rautavaaran - kuten 

myöhemmin myös Marjolan ja Helsingin turnausten täydelliset tulokset löytyvät mm. Kalenteri- ja Beach 
sivuilta. 

 TUTUT TIIMIT TULOSLISTAN KEULILLA 17. RAUTAVAARA BEACH VOLLEYSSA 

 

7.7.2013 23:25 (Elina Kuosmanen ja Pali Hakkarainen/MA) Istis.infon piti kuin pitikin vielä vääntäytyä 

toimitukseen, kun Rautavaaran tulokset poksahtivat vanhaan nokialaiseen kesken terassielämän. Elina kir-

joitti läheteviestissään: "Sää oli mitä mainioin ja pelit sujuivat aikataulun mukaan. Reipasta menoa ja on-
nistumisen iloa ja harmitusta, kun ei aina onnistanut niin hyvin." Hienoa - toteaa toimitus. 



 
Pilviä Rautavaaralla! Koska kuvattu?  

(Kuva: Elina Kuosmanen) 

 
Jotain tuttua vihreäpaitaisissa naisissa? Aivan -  

Lappeenrannan vanha suuntanumero 953.  

(Kuva: Elina Kuosmanen) 
Naisten kisan voiton vei - siis tuttuun tapaan - Hilimat: Seija (C), Kielo ja Satu Korkalainen. Ottelukohtais-

ten tulosten vielä puuttuessa info arvailee, että Hilimat menettivät ainoan erän ottelussa kisan kakkosta 

MPT:tä vastaan. RavAkat tuli kisan kolmanneksi ja Metot Tolppasen Eilan johdolla neljänneksi. Joukku-

eista Hilimat ja MPT jatkavat Suomen Mestaruuden metsästystä kahden viikon päästä Lappeenrannan Mar-
jolassa - kolmen uuden joukkueen kanssa. 

 
Pituutta lisää - ja heti. Voittajatiimi ZZ Toivala kuvassa.  

(Kuva: Elina Kuosmanen) 
Jos mahdollista - Hilimojankin tutumpi kööri tungeksi miesten voittajakuvaan. Kolmantena lenkkinä, eikä 

suinkaan vähäisimpänä, oli Eeron ja Antin matkassa tänä kesänä Viitasen Tero - kauden istumalentopalloi-

lija. Mestarismiehet eivät, sarjataulukon valossa, näyttäneet saavan kunnon vastusta. Erääkään ei mennyt ja 
keskimäärin vastustajat saivat vajaat 12 pinnaa erää kohti. Melkoista tykittelyä. 

Rautavaaran miesten turnauksen kakkossijalle nousi Rauta - niukasti ennen Mustia Heppoja. RVI:n paikal-

liskööri oli turnauksessa neljäs. Kaksikko ZZ Toivala ja Rauta ovat ilmoittautuneet myös Marjolaan ratko-

maan kotimaista beachparemmuutta. Niin - 14 muun tiimin kanssa, joista kuusi rajojemme ulkopuolelta: 
kolme Latviasta ja kolme Kazakstanista. 



 
Rautavaaran 2013 turnauksen miehet potretissa  

(Kuva: Elina Kuosmanen) 
Ottelutuloksia vielä odotellen alla Rautavaaran tulosluettelo sarjataulukkojen ja pelaajaluetteloiden muo-

dossa. Varsinainen kesän 2013 Beach Volleyn sarjaraportti laaditaan, kunhan kaikki tulokset ja selvitykset 

saadaan. 

RAUTAVAARAN TULOKSET ZZ-UUTISISSA 

7.7.2013 17:20 (MA) Istis.infon toimitus pakkaa kamansa tältä päivältä. Rautavaaralta ei ole kuulunut mi-
tään, mutta ZZ-sivuilta löytyy eiliseltä Mikan kirjoittama juttu. 

Info kiittää saamistaan kommenteista ja toivoo, että viestit jatkossa ohjautuisivat mieluummin istis.infon 
kuin toimittajan Vieraskirjaan. Sielläkin niitä jokunen on. 

RAUTAVAARAN TULOKSET VIIVÄSTYVÄT 

6.7.2013 20:00 (MA) Istis.infon toimitus - eikä myöskään Beachin sarjavastaava valitettavasti kiireiltään 

päässeet paikalle Rautavaaran Beach turnaukseen. Kiirettä pitää myös kisapäälliköllä - Hakkaraisen Pali 

laittoi tunti sitten lyhyen viestin toimitukselle: "Tulokset ja kuvat huomenna." Tämä tiedoksi asiaa infolta 
tiedustelleille. 

MUUTOKSIA RAUTAVAARAN TURNAUKSESSA 

6.7.2013 00:50 (MA) Reilun kymmenen tunnin kuluttua käynnistyvä Rautavaaran Beach Volley turnaus 

koki perjantaina kisajärjestäjän painajaisen, kun miesten sarjaan ilmoittautunut Royals PKS ilmoitti jäävän-

sä kisasta pois yhden pelaajan loukkaantumisen takia. Kisapäällikkö Pali onnistui kyllä saamaan tilalle 

uuden joukkueen, mutta pääkaupunkilaisten jääminen pois tuotti muitakin vaikeuksia. 

SM-Beachin kilpailusääntöjen 5. kohdan mukaan: "Saavuttaakseen SM-arvon tulee osaturnauksen sarjaan 

(miesten sarja/naisten sarja) osallistua vähintään neljä joukkuetta kolmesta eri seurasta tai yhdistyksestä." 

Sääntökohta on monella tavalla ongelmallinen, koska mm. Beachissä monet joukkueet koostuvat eri seuro-

jen pelaajista. Sääntökohdalla on kuitenkin pyritty estämään tilanne, missä SM-osakisa käytäisiin vain pii-
rikunnallisina tai ääritapauksessa yhden seuran sisäisenä. 

Royalsin tilalla Rautavaaralla pelaa "Mustat Hevoset": Mika Ylönen, Tapio Kettunen ja Kyösti Pursiainen. 

Mika ja Tapsa ovat zz-pelureita. Onko kyseessä yhden seuran joukkue - vai ei? Muista tiimeistä ZZ Toivala 

(Eero, Antti ja Tero) sekä Rauta (Pali, Kalle ja Kaitsu) ovat kaikki zz-läisiä. Sarjavastaavan ymmärryksen 

mukaan Rautavaaran miesten sarjassa on käytännössä (ja ainakin moraalisesti) vain kahden seu-
ran/yhdistyksen joukkueita. Sääntökohta on selvästi ohjeellinen - ei riittävän selkeä. Siksipä ..., 

Sarjavastaava laittoi lajijaostolle selvityspyynnön: "Onko Rautavaaralla pelattava SM-osaturnaus miesten 

sarjan osalta sääntöpykälän mukainen." Tilanne on kiusallinen kisajärjestäjän, pelaajien ja myös koko 

Beach-kilpailutoiminnan ja tulevaisuuden kannalta. Vastausta ei jaostolta ihan nopeasti saatane - toivotta-
vasti kuitenkin ennen Marjolan pelien käynnistymistä. 



Häslingistä huolimatta istis.info toivoo, että Rautavaaralla pelataan hyvät kisat ja myös kerätään kokemuk-

sia uusien sääntökohtien toimivuudesta. Jos jaosto katsoo, että kisat ovat SM-arvoiset - hyvä niin, jos ei - 

pelataan Marjolassa tosi kova miesten SM-sarjaturnaus, jossa kaikki joukkueet ovat samoissa lähtökuopis-

sa. 

EM-KISOJEN 1. BULLETIN JULKAISTU 

 
EM 2013 logo 

(Kuva: www.ecvd.eu) 
5.7.2013 00:30 (MA) ECVD:n sivuille on julkaistu syyskuisten Elblagin EM-kisojen ensimmäinen tiedo-

tuslehtinen - Bulletin 1. Bullessa on perustietoja kisapaikasta ja mikä tärkeää - otteluohjelmat. Bulletin 
löytyy ECVD:n sivuilta tai suoraan oheisesta linkistä: 

0ARJOLA ALKAA TÄYTTYÄ 

4.7.2013 13:20 (MA) 20.-21.7. pelattava Marjola Beach alkaa olla tapissaan. Miesten osalta varmistuksen 

lähettäneitä joukkueita on viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä 15 (max. 16). Vapaana vielä oleva 

paikka on ehdollisesti varattu ulkomaiselle joukkueelle (Moskova/Ateena/International). Naisten joukkuei-

ta on vasta kolme (max. 8), joten mukaan mielellään vielä mahtuu. Maajoukkuenaisille on Marjolaan aina-

kin tehty majoitusvarauksia - kannataisikohan lähettää ilmoittautumisiakin. Toiveissa ja odotuksissa on 

myös naistiimi Moskovasta? 

ZZ TOIVALAN NETTISIVUJA UUDISTETTU 

 
ZZ Toivalan uusi reissukaara  

(Kuva: www.zz-toivala.com) 
4.7.2013 00:10 (MA) Istis.infon nettiluotain ilmoitteli, että ZZ-sivuja on päivitelty pienen tauon jälkeen - ja 

samalla sivuston ilmettä on muokattu ja,,,.. 

"ZZ Toivalan kotisivuja on uudistettu keskikesän kynnyksellä. Sivujen toimivuutta on paranneltu ja hiukan 

ulkonäköä uudistettu. Aivan uutena osiona sivuille on tullut Tilastot-osio, joka löytyy Seura-osion alta. 

Tilastot-osiosta löytyy kaikki ZZ Toivalassa pelanneet nais- ja miespelaajat kautta aikain, pelatut ottelut, 

sarjataulukot, keskinäiset ottelut jne. Työ sivujen kehittämiseksi jatkuu koko ajan ja toivottavasti viihdytte 
sivuillamme. Terveisin Wepmaster." 



Kannattaa katsoa..., 

RAUTAVAARA BEACHIN OTTELUOHJELMAT 

 
Rautavaara Beachin mitalikolmikko 2012  

(Kuva: Pauli Hakkarainen) 
3.7.2013 23:45 (Pauli Hakkarainen/MA) Tulevan lauantain Rautavaara Beachin ja 1. SM-osaturnauksen 

otteluohjelmat on julkistettu - hieman sääntöjen edellyttämää ajankohtaa myöhemmin. Kisapäällikkö Pali 

valitteli asiaa, mutta selvitti samalla, että järjestäjät olivat vielä selvitelleet lisäjoukkueiden mahdollisuuk-

sia. Valitettavasti turhaan. Näillä mennään - info toivottelee hyviä kelejä ja pelejä - ja jää odottelemaan 
tuloksia. 

Rautavaaran otteluohjelmat: 

Naiset: 

11.00 RavAkat - Metot ja Hilimat - MPT 

11.40 MPT - RavAkat ja Metot - Hilimat 
12.20 RavAkat - Hilimat ja MPT - Metot 

Miehet: 

13.00 Rauta - RVI ja ZZ - Royals PKS 

13.45 Royals PKS - Rauta ja RVI - ZZ 
14.30 Rauta - ZZ ja Royals - RVI 

KYSELY VAMMAISURHEILUN INTEGRAATIOSTA 

 
(Kuva: www.vammaisurheilu.fi) 

30.6.2013 23:35 (VAU/Nina Jakonen/MA) VAU:n sivuilla on kiinnostava kysely vammaisurheilulajien 

integroitumisesta lajiliittoon. Nina Jakonen kirjoittaa, että "Kansainvälisen vammaisurheilun kiristynyt 

kilpailu muuttaa vammaisurheilulajien kotipesää. VAU:n strategiassa asetettiin tavoitteeksi, että kaikki 

sellaiset vammaisurheilulajit, joissa on olemassa lajiliitto, ovat vuoteen 2021 mennessä siirtyneet kokonaan 

lajiliiton katon alle. Nyt kysymme Sinun mielipidettäsi - osallistu ja vastaa kyselyyn!" 

Vammaisurheilu ja -liikunta lehden uusimmassa numerossa 3/2013 naisten maajoukkueen valmentaja Timo 

Väre on kommentoinut asiaa toteamalla mm., että "hänen mielestään tässä vaiheessa, kun lajin harrastajia 

on varsin vähän - hän ei usko Suomen Lentopalloliiton halukkuuteen panostaa lajin kehittämiseen. Jos har-



rastajamäärät kasvavat huimasti - voi tilanne olla toinen." Istis.info jäi miettimään Timpan lausahdusta 
juuri toisin päin - voisiko lajiliitto kuitenkin olla avain juuri tuohon - pelaajien rekrytointiin. 

Lyhyt kysely asiasta löytyy oheisen linkin takaa VAU:n nettisivulta:Integraatiokysely. Käykää ottamassa 
kantaa tärkeään asiaan! 

HEINÄKUU JA BEACHIT ALKAVAT 

30.6.2013 20:00 (MA) Huomenna se on jo heinäkuu Anno Domini 2013 - ja kotimaiset Beachit alkavat. 

Alkavat siitäkin huolimatta, että VAU:n heinä-syyskuun tapahtumakalenteriin istiksen kisoja ei oltu laitet-

tu. Rautavaara Beach aloittaa hommat ensi viikon lauantaina 6.7. SM-Beachin ensimmäisellä osaturnauk-

sella. Kisoihin osallistuvia joukkueita on molemmissa sarjoissa vain neljä. Naisten tiimeistä Hilimat ja 
MPT ovat ilmoittautuneet myös Marjolaan - miehistä Royals, ZZ ja Rauta. 

Marjolan 21. Beach pelataan kaksipäiväisenä ja SM-Beachin kakkosturnauksena viikonvaihteessa 20.-21.7. 

Tämän hetken tiedon mukaan miesten sarjaan on ilmoittautunut jo 14, mutta naisten sarjaan vasta kolme 
joukkuetta. Aikaa ilmoittautumiselle on vielä perjantaihin 5.7.2013. Hopihopi. 

Virallisen kesäkisakalenterin päättää lauantaina 3.8. HIY:n kesäpaikalla Hevossalmessa pelattava 4. Met-

ropolitan Open 2 vs. 2 turnaus. Kisaan voi ilmoittautua Sampsa Söderholmille perjantaihin 19.7. asti. Met-

rossa pelataan miesten ja naisten sarjat - edellyttäen, että osallistuvia joukkueita sarjaan ilmoittautuu vähin-

tään neljä. Hopi. 

RAUTAVAARA BEACHIIN ILMOITTAUTUNEET 

30.6.2013 19:50 (MA) Tarvaisen Mia viestitteli muutama päivä sitten oikaisun, että MPT Teamissa pelaa 

hänen, Maijun ja Äipän lisäksi myös Hakulisen Tuula. Istis.info korjailee tiedon alla olevaan luetteloon ja 

Pali merkinnee saman omiin listoihinsa. 

27.6.2013 00:05 (Pauli Hakkarainen/MA) 17. Rautavaara Beach Volley turnaus pelataan lauantaina 

6.7.2013 Monitoimitalon edustan kentillä. Sekä miesten että naisten turnaukseen on ilmoittautunut SM-

arvoon oikeuttava minimimäärä joukkueitta – neljä kumpaiseenkin. Istis.infon toimitus hieman hieraisi 
silmiään Palin viestin tultua – harmittavan vähän homma näyttää kiinnostavan. 

Näillä mennään ja pidetään hommaa hengissä. Kisajärjestäjien puolesta joukkueita olisi varmaankin saanut 

tulla tuplatenkin. Toiseen SM-osaturnaukseen Marjolaan ilmoittautuneita on miehissä yli kolminkertaisesti, 
mutta naisissa vain kaksi. Ilmoittautumisaikaa toki on vielä Rautavaaran aattopäivään asti. 

Erityisesti infon kahvitiskillä ihmeteltiin SM-sarjalaisten miesjoukkueiden puuttumista, niin Raudasta kuin 

Marjolastakin. Onko homma Keski-Suomessa ja Kymenlaaksossa kokonaan kuopattu. Ja missä naisten 
ilmoittautumiset: Palokka, ESI, Helsinki, ZZ, Kotka, maajoukkuemimmit…,? 

Kuten sanottu – näillä mennään ja nyt vaan odotellaan Lappeenrantaan lisää ilmoittautumisia. Marjolan 

majatalo taitaa jo olla aika täynnä, mutta kyllä kaupungista vielä paikkoja löytyy. Järjestäjät ovat myös 

luvanneet hoidella paikalliskyytejä tarvittaessa – reiluun 1 euron hintaan per suunta ja matkustaja. 

17. Rautavaara Beach Volleyn osallistujat: 

Naiset: 

Hilimat: Seija Korkalainen C, Kielo Korkalainen ja Satu Korkalainen 

RavAkat: Elina Kuosmanen C, Eija Roth, Jonna Pursiainen ja Riitta Kuokkanen 

MPT: Mia Tarvainen C, Maiju Marjamäki, Päivi Huss ja Tuula Hakulineno 

Metot: Eila Tolppanen C, Tiina Metso ja Eija Hartikainen 
Naisten pelit aloitetaan klo 11.00. 

http://vammaisurheilu.fi/fin/vau/ajankohtaista/index.php?nid=1296


Miehet: 

Royals PKS: Harri Sievänen, Kurt Vikman, Veli-Matti Hakasalo 

ZZ Toivala: Eero Penttinen C, Antti Kärnä, Tero Viitanen 

Rauta: Pauli Hakkarainen C, Mika Ylönen, Kai Karppinen, Kalevi Korkalainen 

RVI: Heino Savolainen C, Aki Juntunen, Tatu Hakkarainen 
Miesten pelit ehdotetaan aloitettavaksi klo 13.00. 

SAMPSA SUOMENTELEE - INFO KORJAILEE 

25.6.2013 22:45 (Sampsa Söderholm/MA) Sampsa vastasi istis.infon selvityspyyntöön - yksinkertaisesti 

suomentamalla sanan Reiting = Rating = luokitus, sijoittelu. Info ei kiireissään edes otsikkoa huomannut, 

vaan oletti loppulitanian olevan luonnollisesti: tulokset. Anteeksi. Tarkkuutta pitää hommata lissää. Eikä 
vaan hösöttää. Pistämme terveiset myös Liettuaan. 

LIETTUAN TRAKAISSA MYÖS BEACH-TURNAUS 

25.6.2013 13:50 (MA) Liettuan vammaisurheiluliiton projektikoordinaattori Vytaute Jarmalaite lähetti is-

tis.infolle juhannuksena Liettuan Trakaissa pelattujen kisojen tulokset. Trakain kutsussa ei mainittu mitä tai 
miten turnauksessa pelataan. Tulosten mukaan siellä on oteltu sekä Beachissä että normaalissa istiksessä. 

Beachin kaavio ja lopputulokset eivät infolle oikein aukea - finaalissa Vilnius ykköselle hävinnyt LAT 3 

löytyy tuloslistan sijalta 12.? Voiko Sampsa selvittää asian ymmärtämättömälle infolle - jos mahdollista? 

Vytaute ilmoitti viestissään tuloksista seuraavaa: "Beach tournament winner are: I place - Lithuanian I, II - 
Livani, III - Russian I. team." 

Kuusikkopeliin osallistuivat joukkueet Liettuasta, Latviasta ja Moskovasta. Suomessakin useasti käyneet 

Moskovan Vectorit lienevät nytkin olleet matkassa mukana. Istis.info muistelee, että moskovalaiset ilmoit-

tivat viime kesänä käyvänsä perinteisesti aina Trakain turnauksessa. Kaksinkertaisen sarjan pelit olivat 
tiukkoja. Voiton nappasi Latvia, kakkonen oli Moskova ja kolmas Liettua. 

Trakain tulokset löytyvät Vilnasta tulleen viestin mukaisina Kalenteri-sivulta ao. turnauksen kohdalta. 

ECVD NIMESI EM-KISAVIRKAILIJAT 

 
ParaVolley logo Europe 

(Kuva: www.ecvd.eu/) 
24.6.2013 16:30 (MA) ECVD on nimennyt Elblagin syyskuisiin EM-kisoihin valitut viralliset virkailijat. 

Porukkaa on melko tuhdisti – yhteensä 17 henkilöä. Porukkaan tulee vielä erotuomarit (n. 20) ja lisäksi 

paikalliset päälliköt. 

Tuoretta vertailukohtaa istis.infolla ei ole käytettävissä, mutta 10 vuoden takaisissa Lappeenrannan EM-

kisoissa ECVD:n virkailijoita oli viisi (kovan väännön ja tinkimisen jälkeen). Porukasta aiheutuneet kus-

tannukset olivat tuolloin n. 5 000 euroa. Elblagin osalta virkailijoiden matkat, päivärahat, majoitukset, ruo-

kailut ja muut serviisit tehnevät helposti 25 000 euroa. Tuomarien kulut lisäävät tuohon summaan minimis-
säänkin vielä 10 000 euroa. 



Info jää tykönään oman onnensa nojalla miettimään – onko tuo enää kohtuullista ja taloudellisten mahdolli-

suuksien rajoissa – Suomessa? Suurimman homman kisoissa toki tekevät kait edelleenkin paikalliset tal-
kooihmiset. Mutta – menköön. 

ECVD:n nimeämät EM-kisojen virkailijat (ei tuomareita): 

Toralv Thorkildsen NOR President, ECVD 

Marie-Therese Scholtens NED Secretary-General, ECVD/Jury Secretary 

Danuta Kowalewska POL Asst. Secretary-General, ECVD/Jury Secretary 

Maciej Chodzko-Zajko GBR ECVD Board/Technical Delegate 

Mats Andersson SWE Assistant TD/Control Committee 

Steve Walton GBR ECVD Board/Referee Delegate 

Senad Helac BIH Asst Referee Delegate 

Hans Kronenberg NED Referee Observer 

Peter Koncnik SLO Referee Observer 

Maciek Behnke GBR Control Committee 

Gordon Neale GBR Control Committee 

Wolfgang Schmidt GER Control Committee 

Sven Ritter GER Control Committee 

Dora Szatmari HUN WOVD Classifier/Chief Classifier 

Pavel Mustafin LAT WOVD Classifier 

Jun Ming Zhang GBR WOVD Classifier 
Jurate Kesiene LIT WOVD Classifier 

VIIMOINEN KUULUTUS RAUTAVAARALLE 

 
(Kuva: www.rautavaara.fi) 

24.6.2013 11:15 (MA) Lauantaina 6.7. pelattavan Rautavaara Beach Volleyn viimeinen ilmoittautumispäi-

vä on tänään maanantaina. Hopi vaan Hakkaraisen Palille viestejä väsäämään. Turnaustiedot löytyvät infon 
Kalenteri- ja Beach Volley-sivuilta. 

JURGEN SCHRAPP PÄÄTTI PELIURANSA 

 
Jurgen Schrapp 

(Kuva: www.tsvbayer04.de/) 
23.6.2013 15:10 (MA) Leverkusenin ja Saksan maajoukkueen pitkäaikainen kapteeni Jurgen Schrapp oli 

yhteydessä Ossi Pulliin Marjola-Beachin tiimoilta. Jurgen valitteli, ettei aikomuksistaan huolimatta pysty 
tulemaan Lappeenrantaan taloremontin takia. Mahdollisesti ensi vuonna sitten..., Valitamme. 



Samalla Jurgen kertoi päättäneensä peliuransa ja olevansa nyt virallisesti eläkeläinen istumalentopalloilija. 

Viimeiseksi peliksi hänellä jäi Leipzikin ja Leverkusenin välinen Saksan Mestaruusfinaali. Leverkusenin 

nettisivujen mukaan Jurgen on kuitenkin lupautunut edelleen olemaan sekä seura- että maajoukkueen mu-

kana jossain tehtävissä. Seuraansa Jurgen kiitteli mm. erinomaisesta valmennuksesta ja olosuhteista. 

Jurgen on aina ollut lämmin Suomen ystävä. Lukuisat kerran hän on ollut maassamme kilpailu-, harjoitus- 

ja lomamatkoilla. Mukavimmat muistot lienevät Lappeenrannan 2003 EM-kisoista, joissa Saksa Jurgenin 

johdolla saavutti hopeamitalit. Palkintokaapissaan - kellarisaunansa vieressä - miehellä on mm.: pronssimi-

tali Lontoosta 2012, MM-hopea Kairosta 2002, neljä EM-hopeaa ja kolme pronssia, neljä Euro-Cup voittoa 
sekä yhteensä 16 Saksan Mestaruutta. 

Istis.infon toimitus onnittelee Jurgeniä hienosta istisurasta ja toivottelee menestystä lajin parissa muissa 
tehtävissä. Ja tervetuloa ensi kesänä Lappeenrantaan. 

KOTOISET BEACHKISAT LÄHESTYVÄT 

 
Rautavaara Beach 2012 

(Kuva: Pauli Hakkarainen) 
20.6.2013 12:50 (MA) Ulkomaisten kisojen jälkeen on hyvä heittää jotain kotoista: Rautavaara aloittaa 

SM-Beachit kahden viikon kuluttua - lauantaina 6.7.2013. Ilmoittautuminen kisoihin päättyy maanantaina 

24.6. - vielä ehtii pistää viestin Hakkaraisen Palille. Kisat pelataan tuttuun tapaan hyvässä kelissä Monitoi-
mitalon eduskentillä. 

Rautavaaran lisäksi toinen SM-Beach turnaus pelataan Marjolassa 20.-21.7. Sen ilmoittautumisaika on 

5.7.2013 mennessä. Tällä hetkellä ilmoittautuneita Lappeenrantaan on miehissä 13 ja naisten puolella tasan 

yksi. Pari viikkoa vanhan tiedon mukaan Marjolan majapaikat alkavat olla täynnä. Kannattaa katsastella 

muita kylän halvempia mestoja - esim. Huhtiniemi Camping tai Karelia Park. Junantuomia yritämme autel-

la paikallisliikenteen hinnalla. 

JUHLAESIKISAT PUOLAN ELBLAGISSA 

 
IKS Atakin logo 

(Kuva: www.atak.pl) 
20.6.2013 12:15 (MA) Viime viikonloppuna pelattiin turnaus myös Puolan Elblagissa, joka tällä hetkellä 

lienee istumalentopallossa pallomme kuumin paikkakunta. Gdanskista 60 km kaakkoon sijaitsevassa 130 

000 asukkaan kaupungissa toimii integroitu urheiluseura - Integracyjny Klub Sportowy - IKS ATAK. Seu-



ra järjestää tulevana syksynä istiksen (Paravolleyn) EM- ja ensi vuoden kesäkuussa MM-kisat. Aika mah-
tavaa..., Toimitus vaan vieläkin vierastaa tuota paraa. 

Atak järjesti 15. kerran istumalentopallon Elblag Cupin - juhlaturnauksena ja esikisana tuleville suurkoi-

toksille. ECVD:n tekninen johtaja Mr. Maciej Chodzko-Zajko oli paikalla katsastamassa kisajärjestelyjä. 

Jubileumiin osallistui kahdeksan joukkuetta - mukana myös toisen kerran Marjolan Beachiin ilmoittautu-

neet kazakhstanilaispelurit, joista mm. Yerbolat Altayev valittiin kisan parhaaksi torjujaksi. Yerbolat pelasi 
viime vuonna Marjolassa Team Aktau 1:ssä sijoittuen lopputuloksissa kuudenneksi.  

Turnauksen toinen kazakkitiimi Atyrau voitti kisan erääkään häviämättä ja voittaen finaalissa Puolan maa-

joukkueen suoraan 3 - 0. Team Aktau oli Cupin kolmas kukistettuaan pronssipelissä isännät niukasti 3 - 2. 

 

 
Elblag Cupin osallistujia ja toimitsijoita yhteiskuvassa 

(Kuva: www.atak.pl) 
15. Elblag Cupin tulokset: 

1. Kazachstan Atyrau 

2. Reprezentacja Polski mezczyzn (miesten maajoukkue) 

3. Kazachstan Aktau 

4. IKS ATAK 

5. Start Wroclaw 

6. Start Szczecin 

7. Start Lublin 
8. Reprezentacja Polski kobiet (naisten maajoukkue) 

EM-KISOJEN ALKULOHKOT NIMETTY 

 
Joukkueiden arvonta (?) Elblagin EM-kisoihin 

(Kuva: www.atak.pl) 



20.6.2013 00:50 (MA) Lauantaina 15.6. suoritettiin Elblagissa Puolassa syyskuussa pelattavien EM-kisojen 

alkulohkoarvonnat. Tiedossa ei ole arvottiinko joukkueet lohkoihin vai nimettiinkö ne joillain perusteilla. 

Puolan kielisen tekstin käännös antaa verbiksi piirtämisen. No - tuossa alla piirustuskisojen alkulohkotu-

lokset. Suomen naiset pelaavat viiden joukkueen B-lohkossa. Miehisissä huomio kiinnittyy A-lohkoon, 
jonka kaikki kolme joukkuetta ovat Balkanilta. 

EM 2013 kisojen alkulohkot: 

Naiset: 

A1 Ukraina 

A2 Slovenia 

A3 Saksa 

A4 Kroatia 

B-ryhmän B1 Hollanti 

B2 Venäjä 

B3 Unkari 

B4 Puola 
B5 Suomi 

Miehet: 

A1 Bosnia ja Hertsegovina 

A2 Serbia 
A3 Kroatia 

B1 Ukraina 

B2 Alankomaat 

B3 Unkari 
B4 Latvia 

C1 Saksa 

C2 Puola 
C3 Azerbaidžan 

D1 Venäjä 

D2 Liettua 
D3 Iso-Britannia 

ISTISKISOJA MUUALTA MAAILMALTA-INTERNATIONAAL ZITVOLLEYBALTOER-

NOOI 

20.6.2013 00:30 (Sari Mannersuo/MA) Hollannissa pelattiin viime viikonloppuna toinen kansainvälinen 

MIGA-CUP istumalentopalloturnaus in het Veerhuis in Oud-Gastel. Tietämättä onko paikkakunta Veerhuis 

vai Oud Castel - istis.info on tietävinään, että kisa pelattiin Roosendalin lähellä lounais-Hollannissa. Kau-

pungissa pelattiin Euro Cup 1990-luvun alkupuolella. 

Turnauksessa oli 8 miesten ja neljä naisten joukkuetta. Miesten tulosluettelon mukaan näyttäisi siltä, että 

kolme joukkuetta (sijat 6.-8.) olisi tullut Hollantiin niinkin eksoottisesta istismaasta kuin Libyasta. Olisi 
hauska tarkemmin tietää minkälaiset yhteiskuviot dutcheilla on ko. maailmankolkkaan 

Miesten sarjassa turnausvoiton nappasi Venäjän maajoukkue ennen egyptiläistä El Horia-joukkuetta. Saksa 

oli kisan kolmas ja isäntämaan Oranssit neljäs. Naisten sarjassa Ukraina voitti - jälleen kerran Hollannin, 

Venäjä oli kolmas ja Slovenia neljäs. Alla varmaankin loppuottelussa pelanneet ja mitaleilla ripustetut Uk-
rainan ja Hollannin joukkueet yhteiskuvassa. 



 
Ukrainan ja Hollannin naiset kesäkuvassa Veerhuisissa 2013  

(Kuva: www.facebook.com/InternationaalZitvolleybaltoernooi) 
2. MIGA-Cupin tulokset: 

Miehet: 

1. Russian national team 

2. El Horia 

3. Germany 

4. Dutch national team 

5. UK national team 

6. El Manara Benghazi 

7. Misurata 
8. Tripoli 

Naiset: 

1. Ukraine national team 

2. Dutch national team 

3. Russian national team 
4. Slovenian national team 

BV LEIPZIG VOITTI SAKSAN MESTARUUDEN 

 
Leipzig vs Leverkusen Saksan mestaruusturnauksessa 2013 

(Kuva: www.bvleipzig.de) 
17.6.2013 19:00 (MA) Saksan istumalentopallomestaruudesta pelattiin 8.-9.6.2013 seitsemän joukkueen 

turnaus Hampurissa. BV Leipzig voitti mestaruuden ratkaisseessa ottelussa 20-kertaisen Saksan mestarin - 

TSV Bayer 04 Leverkusenin suoraan erin 3 - 0. Ottelun ratkaisupelaaja oli Leipzigin Mark Siebeck - 147 
kertaa Saksan pystypallomaajoukkueessakin aikaisemmin pelannut kaveri. 



Siebeck saattoi osallistua kisoihin, koska Saksan Vammaisurheilu ry oli päättänyt, että myös vammattomat 

pelaajat voivat osallistua mestaruusturnaukseen. Joukkueessa sai olla nimettynä kuusi vammatonta pelaa-

jaa, joista enintään kaksi kerrallaan voi olla kentällä. Vammattomat saivat näin ensimmäisen kerran Sak-

sassa mahdollisuuden osallistua istumalentopallon mestaruusturnaukseen. 

MIESTEN SM-SARJAAN NELJÄ JOUKKUETTA 

11.6.2013 17:30 (Sampsa Söderholm/MA) Määräaikaan 10.6. miesten SM-sarjaan kaudelle 2013-14 il-

moittautuivat seuraavat joukkueet: 

ZZ Toivala Siilinjärvi 

KSI Kotka 

JoLePa Jämsä 
Laajasalon Voima Istis (LVI) Helsinki 

Naisten SM-sarjan ilmoittautumista olikin seurakirjeellä myöhennetty heinäkuun loppuun - 31.7.2013. Seu-

rakirjeen huonosti lukeneet - HIY Helsinki ja ESI-Ladyt Lappeenranta lähettivät ilmoittautumisensa jo 

alkuperäistiedon mukaisesti 10.6. mennessä. Ykkössarjaturnauksen järjestämishalukkuudesta tiedon lähetti 

ainoastaan KSI Kotka. 

Sampsa toimitti ilmoittautuneille ehdotuksen kaksinkertaisesta miesten SM-runkosarjasta - normaaleina 

peleinä ja kolmen joukkueen turnauksina. Sampsalle seurat voivat lähettää kommentit ehdotuksesta, kuten 

myös kotipeliaikatauluista. Joukkueiden pelaajaluettelot tulee lähettää 31.7. mennessä - samoin seurasiirto-

esitykset. Kaikki yllä mainitut tiedot voi toimittaa Sampsalle. Infon Tiedostot-sivuille on liitetty tulevan 
pelikauden otsikon alle: Seurasiirto- ja Pelaajaluettelo-lomakkeet. 

Ykkössarjan toteutumiseksi seuroja (HIY Helsinki, Palokan Pyry, MuurLe, ESI Lappeenranta, Nastolan 

Isku, ZZ Toivala "Papat", ym.ym.) pyydetään vielä miettimään mahdollisuuksiaan järjestää osaturnaus 

omalla paikkakunnalla. Tästäkin tietoja mieluisan pikaisesti Sampsalle. 

ISTUMAINFOA VAUVASTA VAARIIN 

8.6.2013 13:00 (Tuomo Tikkanen/MA) Power Cupin junnujen istisharkoista Mikkelin raviradalla siirrytään 

syksyllä varttuneempiin veijareihin. Tikkasen Tuomo on vieraskirjaviestissään vahvistanut, että Suomen 

Cup pelataan Jyväskylässä lauantaina 28.9.2013 Homenokka-turnauksen yhteydessä. Turnauksen yleisinfo 
löytyy mm. seuran Home-sivuilta osoitteesta: 

 
Homenokkien standaari 

(Kuva: www.homenokat.com) 
Tuomo ehdottelee viestissään, että turnauksen toisena päivänä, sunnuntaina 29.9. järjestettäisiin istiskentil-

lä lajiesittelyjä. Hienoa olisi, jos Tuomon ajatus naisten maajoukkueesta sparraamassa partasuita - tuolloin 

toteutuisi. Timppa - Ota vinkistä vaari! Tuomo - tosi hieno homma - onnea toteutukselle. Laittanet jossain 
vaiheessa kisakutsut liikenteelle. 

ISTISINFOA POWER CUPIN JUNNUILLE 



 
Yleiskuvaa Power Cupin kisa-alueelta Mikkelistä 

(Kuva: Aimo Niemi) 
7.6.2013 20:20 (Aimo Niemi/MA) Niemen Ami on ollut ryhmineen Mikkelin Power Cupissa esittelemässä 

ja harjoituttamassa istumalentopalloa kisaan osallistuville nuorille lentopalloilijoille. Kisatapahtumat alkoi-

vat jo eilen, jolloin amilaiset rakentelivat viirakentän raviradalle kymmenien pystypallokenttien joukkoon. 

Ami laittoi iltapäivällä infolle terveiset kisoista ja joitakin kuvia junnuista lajiamme kokeilemassa. Alla 

Amin terveiset Mikkelistä. 

 
Tuuletusta tummien pilvien alla 

(Kuva: Aimo Niemi) 
"Hei, erittäin hyvässä säässä kelpaa olla täällä Power Cupissa, ei ole satanutkaan vaikka läheltä on ukko-

nenkin mennyt. Järjestelyt ovat täällä Mikkelissä aivan huippuluokkaa ja myös tietoa siitä, että istumalen-
topallo on läsnä turnauksessa, on ollut runsaasti - ja yllättänyt meidät. 

Huippua on ollut se, että piitsikentällemme on ajoittain ollut niin paljon tulijoita, että on pitänyt "jarrutel-

la". Lajia kokeilleita on ollut nyt parin päivän aikana paljon, veikkaisin, että jo yli 100. :) Suurin osa lajiin 
tutustujista on ollut ennakkoluulottomia junioreita alkaen n. 7 vuoden ikäisistä naperoista. 

Toivottavasti tälläisessa tapahtumassa mukanaolo "kantaa hedelmää" eli saadaan istikseen uusia harrastajia 

jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Liitteenä joitakin kuvia tapahtumasta. Laitetaan vaikka lisää kunhan 

ehtii. Terveisin - Ami." 

 
Hei - me isketään! 

(Kuva: Aimo Niemi) 



PETRI RÄBINÄN KIRJE SEUROILLE 

 
Petri Räbinä lentopallomailansa ja Ressukortin kera 

(Kuva: www.squashkuopio.com/) 
3.6.2013 23:10 (Petri Räbinä/MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä laitteli infolle(kin) sähköpostissa tiedok-

si - ja varmaan sivuille laitettavaksi - istumalentopallon seurakirjeen päiväyksellä 22.5.2013. Kirjeessä 

Petri muistuttelee tärkeistä päivämääristä alkaneen kesän kynnyksellä: sarjoihin ilmoittautumiset, ykkössar-

jan turnaushakemukset ja tulevan sarjakauden kannalta tärkeä Pajulahden yleiskokous. 

Sarjoihin ilmoittautumisen määräaika lähenee uhkaavasti - tiedon VAU:ssa on oltava jo viikon kuluttua - 

10.6.2013 - viimoistaan. Samaan päivämäärään on haettava tulevan kauden ykkösen turnausjärjestelyt. 
Paperit - tai siis sähkötyspaperit Petrille kiireen vilkasti lähtemään. Seurakirje alla. 

 


