
1965-MESTARILLA MERKKIPÄIVÄ HUOMENNA - 
PERTTI MAHLANEN TÄYTTÄÄ 90! 

30.8.2014 18:45 (Lasse Eva/MA) Vuonna 1965 pelattiin ensimmäisen kerran miesten 
istumalentopallon Suomen Mestaruudesta. Voiton otti Helsingin Invalidien Yhdistys joukkueella: 
Matti Rantanen, Pertti Mahlanen, Reino Jääskeläinen, Jouko Tuominen, Pentti Rytkönen ja Kalevi 
Kivenkorva. Lasse Evaan oli alkuviikolla yhteydessä Espoossa asuvan Pertti Mahlasen Anne-
tytär, joka kertoi Pertin juhlivan 90-vuotispäiviään huomenna sunnuntaina 31.8.2014. 

50. istumalentopallon Suomen Mestaruuden keväällä voittaneen ZZ Toivalan presidentti Mika 
Ylönen lähetti päivänsankarille onnitteluadressin ja sen yhteydessä viimeisimmän SM-kultamitalin 
ja nykyisten mestarien paidan. Hieno ele siilinjärveläisiltä. Istumalentopallojaosto on myös 
onnitellut Perttiä ja päättänyt lahjoittaa myös muille alkuperäismestareille viime keväiset 50:nnet 
istumalentopallon SM-kultamitalit kunnianosoituksena ensimmäisestä mestaruudesta. 
Istumalentopallo.info liittyy Pertti Mahlasen onnittelijoiden joukkoon ja uskoo kaikkien 
nykypelaajien yhtyvän toivotuksiin. 

 

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 
JÄLLEEN HOMENOKKATURNAUKSESSA! 

25.8.2014 00:40 (Allan Pynnönen/MA) Vuosi sitten istiksen Suomen Cup-turnaus pelattiin 
Jyväskylässä perinteisen ja Suomen suurimman lentopalloilun veteraanikilpailun - Homenokka-
turnauksen yhteydessä Hippos-hallissa. Homenokkaturnauksen järjestäjän, Lentopalloseura 
Homenokat ry:n sekä ististurnauksesta vastuullisen Palokan Pyryn hyvä yhteistyö jatkuu hyvistä 
kokemuksista johtuen jälleen tänä syksynä. Istiksen Suomen Cupit kisaillaan taas upeissa 
puitteissa XXX Homenokka-turnauksessa. Palokan Pyrystä Allan Pynnönen laittoi kisakutsun 
infon välitettäväksi. 

"Hei hyvä istumalentopalloväki. Kesä on mennyt ja on aika valmistautua tulevaan kauteen. Sehän 
alkaa perinteisesti ja näyttävästi Suomen Cup-turnauksella Jyväskylässä syyskuun lopussa. Viime 
vuoden turnaus oli hieno kokemus ja päätimme jatkaa samaan tahtiin. Saimme erittäin positiivista 
palautetta ja lajimme sai ansaittua huomiota. Palokan Pyry toivoo, että tänäkin vuonna 
mahdollisemman moni joukkue osallistuisi ko. turnaukseen. Miehet pelaavat lauantaina ja naiset 
sunnuntaina. Liitetiedostona kutsu turnaukseen. Nostetaan istumalentopallo uuteen nousuun.” 
tTurnauskutsu Suomen Cupiin 

Syksyn 2013 Homecupista istis.info otsikoi tyyliin: "ZZ Toivalalle kolmas putkeen - Homenokka-
Cup onnistui erinomaisesti" ja runttasi alle perinteisen kuvan voittajajoukkueesta.  

 
(Kuva: Mia Tarvainen/Aimo Pitkänen) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Turnauskutsu%20Suomen%20Cup%202014.pdf


Muutamaa päivää myöhemmin info jatkoi otsikolla: "Istumalentopallon superinfo Jyväskylässä - 
Palokan Pyryltä täysosuma" ja tekstillä: "Istis.info on saanut runsaasti fanipostia osoitettuna 
Palokan Pyrylle ja siellä erityisesti Tikkasen Tuomolle, Piitulaisen Pekalle ja Pynnösen Allanille - 
ja varmaan monille, monille muillekin seuran aktiiveille. Suomen Cup-kisat Homenokka-
turnauksen yhteydessä viime viikonloppuna tuntuvat olleen varsinainen täysosuma lajillemme ja 
sen näkyvyydelle." 

Infon jutun jatkeena oli Paula Tarvaisen kirjoittama tarina hyvin onnistuneista kisoista ja 
kuvituksena ZZ-TV:stä kaapattu kuva Cupin finaalista ZZ Toivalan ja KSI Kotkan kesken. 

 
(Kuvakaappaus: ZZ-TV/Mika Ylönen) 

IRANIN MIEHILLE UUSI VALMENTAJA 

22.8.2014 23:50 (Kwok Ng/MA) Kwok kirjoitteli infolle muutama päivä sitten, että hän huomasi 
uutisen Iranin miesten maajoukkueen uudesta päävalmentajasta. Valmentajaksi on nimitetty Farid 
Saebi, joka aikaisemmin on toiminut mm. miesten maajoukkueen avustajana. Saebilla on korkean 
tason istumalentopallovalmentajan tutkinto ja hän on toiminut myös pystypallossa Teheranilaisen 
Saipan (!) valmentajana Iranin Superliigassa. 

 
Iranin miesten maajoukkueen uusi valmentaja Farid Saebi 

(Kuva: www.en.irisfd.ir/) 

Iranin joukkue valmistautuu parhaillaan neljällä harjoitusleirillä Aasian Para Games turnaukseen, 
joka järjestetään Incheonissa Etelä-Koreassa 18.-24.10.2014. Joukkueen ja uuden valmentajan 
päätähtäin on kuitenkin vuoden 2016 Paralympialaiset Riossa ja siellä paluu kultapallille. 

Iran teki paralympialaisen debyytin Soulissa vuonna 1988 ja on voittanut sen jälkeen viidesti 
kultamitalit. Ainoastaan vuosien 2004 ja 2012 kisoissa joukkue hävisi arkkiviholliselleen Bosnia-
Hertsegovinalle Ateenassa ja Lontoossa. 

LVI KOVAAN SEURAAN KÖPIKSESSÄ 

22.8.2014 14:05 (MA) LVI Helsinki jatkaa suomalaisjoukkueiden osallistumisia kansainvälisiin 
eurooppalaisiin ististurnauksiin. Joukkue on ilmoittautunut 8.-9.11.2014 järjestettävään 9. 
Copenhagen Sit Cupiin. Kovasti markkinoitu ja eri medioissa esillä ollut turnaus sai kuin saikin 



melkoisen joukon kovia tiimejä Kööpenhaminaan. Hieno homma - kuten erityisesti LVI:n 
osallistuminenkin. 

 

Kööpenhaminalaisten tiedotteen mukaan marraskuiseen turnaukseen ovat osallistumassa 
seuraavat joukkueet: 

Lynx 1, Great Britain 
Lynx 2, Great Britain 
Hamburg, Germany 
Alexandria 1, Egypt 
Alexandria 2, Egypt 
Port Said, Egypt 
Aktau, Kazakhstan 
LVI team Helsinki, Finland 
Lavia Copenhagen, Denmark 

Vaikka turnauksen ilmoitettu osallistumisaika jo päättyikin - istis.info epäilee, että lähinaapurit 
Saksasta ja Hollannista kiiruhtavat jälki-istuntoon huomattuaan kovat ulkomaiset joukkueet. Saas 
nährä vaan. 

INFON ISTISKALENTERIA PÄIVITELTY 

22.8.2014 13:35 (MA) Istis.info päivitteli Kalenteri-sivustolle kaikki ne melko vähäiset päivämäärät 
ja tapahtumat, mitä on saanut tietoonsa. Mika Ylönen tarkensi naisten Toivalan osaturnauksen 
päivämääräksi lauantain 1.11.2014. Lappeenrannan osaturnaus on näillä näkymin ja vielä 
vähäisin tarkistusvarauksin lauantaina 13.12.2014. 

Ykkössarjan 2. osaturnaus on merkitty pelattavaksi Kotkassa lauantaina 7.2.2015. Info pisti 
arvaten, että turnaus tullaan pelaamaan 33. Kotka-turnauksen yhteydessä. Miesten SM-turnaus 
14.-15.3.2015 Toivalassa on vielä viimeistä varmistusta vaille, mutta todennäköisesti toteutunee 
silloin. 

Naisten SM-runkosarjan ohjelmassa kevätkaudella on aikamoinen tauko Jyväskylän 10.1. 
turnauksesta Helsingin runkosarjan päätösturnaukseen 29.3.2015! Toki väliin mahtuun yllä 
arvattu Kotka-turnaus. Olisikos sen yhteydessä voinut myös olla ylimääräinen naisten SM-
osaturnee? Näinhän toimitaan HIY:n turnauksessa 29.3. - myös ykkösen osalta. 

LAJIJAOSTON PÄÄTÖKSIÄ EILISESTÄ KOKOUKSESTA 

20.8.2014 11:45 (MA) Petri Räbinä laitteli infolle tietoa eilisen lajijaoston kokouksen kiireisimmin 
kaivatuista sarja-asioista. Ykkössarjan järjestäjiin lisättiin Palokka - muutoin ei ihmeitä. 

Naisten SM-sarja 2014-15 

Naisten SM-sarjaan kaudelle 2014-15 on ilmoittautunut neljä (4) joukkuetta: ESI-Ladyt, ZZ Ladyt, 
Palokan Pyry ja HIY. Sarja toimii viimevuotiseen tapaan eli jokainen joukkue järjestää 
kotiturnauksen. 



Palokan Pyry on ilmoittanut turnauksen ajankohdaksi 10.1.2015 ja HIY:n turnaus tullee olemaan 
29.3. ZZ Ladyt suunnitteli ajankohdaksi 25.10. Tämän alustavan suunnitelman mukaan ESI-
Ladyjen turnauksen järjestämisaika olisi jossain marraskuun loppupuolella. 

Viimeisen runkosarjan turnauksen jälkeen pelataan finaalipelit seuraavasti: runkosarjan 1. – 
runkosarjan 2. (ykkösen kotisalissa) ja runkosarjan 3. – runkosarjan 4. (kolmosen kotisali). 
Sijoitukset ratkeavat yhden ottelun perusteella. Lajijaosto suosittelee mitaliotteluita pelattavaksi 
18.4 (11.4). 

Muita turnauksia 

Miesten SM-sarjan turnaus pelataan Toivalassa maaliskuun puolessa välissä 14-15.3.15 
(varmistus tulee pikimmiten). 

Ykkössarjan turnauksia ovat hakeneet: 15.11.14 Palokka, 7.2.15 Kotka ja 29.3.15 Helsinki. 

Suomen cup Jyväskylässä 27.9. miehet ja 28.9.14 naiset. 

PIENENPIENTÄ VALOA VILKUTTAA..., 

20.8.2014 11:45 (MA) Ja nyt, kun infoa olisi ollut tiedossa - oli istis.info lakisääteisellä lomasella 
ilman viestiyhteyksiä. Toivottavasti jotkut huomasivat Ylösen Mikan sunnuntaisen viestin 
Vieraskirjasta. 

"Mika Ylönen, Pressan kanslia: Miesten Istumalentopallon SM-sarja tullaan pelaamaan 
viikonlopputurnauksena keväällä 2015. ZZ Toivala on hakenut turnauksen järjestelyoikeutta. 
Miesten 1-sarja startannee normaalisti, jonne osallistunee viime kautisten joukkueiden lisäksi 
ehkä JoLePa sekä LVI. ZZ Pappojen osallistuminen auki vielä. 

Miesten SM-sarja joukkueiden (KSI Kotka 1, ZZ Toivala sekä JoLePa/Pyry) osalta kotimaan 
kauden anniksi jäänee Suomen cup syyskuussa, Kotka-turnaus helmikuussa sekä SM-
lopputurnaus (maaliskuun loppu?). Töitä miesten sarjatoiminnan jatkumiseksi on tehty 
hartiavoimin keväästä alkaen, mutta tilanne on toistaiseksi tämä. 

Naisten osalta homma on valoisampi, sillä sarjaan on määräaikaan mennessä ilmoittautunut neljä 
joukkuetta. HIY Helsinki, Palokan Pyry, ESI-Ladyt sekä ZZ Ladyt. Hyvää loppukesää ja alkavaa 
syksyä kaikille! Se "virallinen" tieto varmaankin tulee ensi viikon aikana. Pressa" 

Maanantaina myös lajikoordinaattori Petri Räbinä viestitteli joukkueiden/seurojen yhteyshenkilöille 
seuraavat selvät sävelet: 

"Hei kaikki istumalentopalloilijat. Sarjoihin ilmoittautuneita joukkueita ei ruhtinaallisesti ole, mutta 
naisten SM-sarja saadaan kaudelle 2014-2015. Ilmoittautuneita joukkueita on: HIY, ESI-Ladyt, 
Palokan Pyry ja ZZ-Toivala. Miesten SM-sarjaan ilmoittautui vain kaksi joukkuetta ZZ-Toivala ja 
KSI. Joten Miesten SM pelataan keväällä avoimena SM-turnauksena. 

1-divisioonaan on ilmoittautunut kaksi joukkuetta KSI 2 ja HIY, jotka molemmat myös ovat 
ilmoittaneet haluavansa järjestää myös turnauksen. Tähän sarjaan kaivataan turnausjärjestäjiä, 
sekä ilmoituksia sarjaan tulemisesta/turnauksissa pelaamisesta. Keskiviikkona 20.8 kokoustaa 
istumalentopallon jaosto käsitellen seuraavan kauden sarja-asioita. Terveisin Petri Räbinä." 

Tietämättä aikaa, jolloin jaosto tänään kokoontuu, kannattaa kuitenkin Petrille laittaa viime hetken 
terveisiä, jos halukkuutta kisojen/turnausten järjestämiseen löytyy. Jaosto varmaankin pikaisesti 
päätöksistään tänne infoon tiedottelee. 



Infon kommentti: "Avoin SM-turnaus" - tarkoittaako myös ulkomaisten joukkueiden 
osallistumismahdollisuutta? 

HILJAISTA ON - JA HÄMÄRTÄÄ..., 

16.8.2014 14:20 (MA) Istis.infon toimitus ei ole ollut lomilla - onpahan vaan muuten vietellyt 
laiskempia aikoja. Mutta eipä kyllä ole ollut mitään viestiteltävääkään. Hiljaista hissutusta on 
pidellyt istisrintamilla. Tänään Vieraskirjaan vilahti nimimerkki "Timo Timppa Herrasen" tiedustelu: 
"Pelataankohan tulevalla kaudella mitään sarjoja?" Jo toissa viikolla infon sähköpostiin tuli parikin 
samankaltaista viestiä - ihmettelyillä: "Onkohan istisjaosto kartalla lainkaan?" 

 

Varmasti jo muuallakin kuin Kotkan seudulla kaivataan tietoja sarjatoimintojen mahdollisista 
käynnistymisistä. Salivuoroja pitäisi varailla ja talven toimintojen käynnistyä täysillä näillä 
haminoilla. Epätietoisuus vie helposti pohjaa seurojen harjoitus- ja kehitystoiminnoista. 
Toivottavasti jaosto on ollut kartalla ja pikapuoliin lähettelee kentälle tietoja. Istis.info jää kaivaten 
odottelemaan. 

PUOLAN MM-KISOJEN ALL STARS PELAAJAT 

16.8.2014 14:20 (Paravolley/MA) Istis.info kaiveli vielä kesäkuisten MM-kisojen juttuja ja päätti 
laittaa näillekin sivuille nähtäväksi ja tiedoksi kisojen All Stars valinnat.Alla ensin miehet ja sitten 
naiset - olkaa hyvä. 

 
MM-kisojen miesten Allstars-valinnat 

(Kuva: VolleySLIDE) 

Paras aloittaja: Denys Bytchenko (UKR 5) 
Paras vastaanottaja: Renato De Oliveira Leite (BRA 6) 
Paras passari: Davoud Alipourian (IRI 4) 
Paras hyökkääjä: Alexander Savichev (RUS 12) 
Paras torjuja: Anderson Ribas da Silva (BRA 2) 
Paras libero: Adnan Kešmer (BIH 4) 
Arvokkain pelaaja: Safet Alibašic (BIH 10) 



 
MM-kisojen arvokkain pelaaja ja IPC:n kesäkuun urheilija - Safet Alibašic (Kuva: Facebook) 

Bosnian Safet Alibasic nimettiin myös Kansainvälisen Paralympiakomitean kesäkuun pelaajaksi. 
Safet on ollut Bosnia-Hertsegovinan maajoukkueessa vuodesta 2006 ja saavuttanut tänä aikana 
mm. Paralympialaisten hopeaa Pekingissä 2008 ja kultaa Lontoossa 2012. 

 
MM-kisojen naisten Allstars-valinnat (Kuva: VolleySLIDE) 

Paras aloittaja: Tatiana Ivanova (RUS 1) 
Paras vastaanottaja: Xuemei Tang (CHN 1)) 
Paras passari: Kaleo Kanahele (USA 14) 
Paras hyökkääjä: Heather Erickson (USA 6) 
Paras torjuja: Yuhong Sheng (CHN 12) 
Paras libero: Paula List (NED 8) 
Arvokkain pelaaja: Yuhong Sheng (CHN 12) 

METRON 2 vs 2 SM-KISOJEN TULOKSET 

4.8.2014 21:45 (Reima Pulli/Lasse Pakarinen/Sampsa Söderholm/MA) Istis.infon kalevalainen 
kisareissu Kuopioon ja Tahkolle on lusittu ja juurikin palailtu konttooripöydän ääreen. Näkyy 
päällimmäinen toimittaja laittaneen tulosluettelon istis.infon Vieraskirjaan heti lauantaina ja 
kommentit toimituksen postiin tänään. Kisapäällikkö Sampsa lähetteli eilispäivän aikana 
tarkemmat tulostiedot ja ulkomaankirjeenvaihtaja Lasse pisti perään valokuvia.  

 
Vexi Areena Hevossalmen lomakylillä (Kuva: Lasse Pakarinen) 



"Järjestyksessään viidennen Metropolitanin sää ei taaskaan pettänyt, kuten se ei ole tehnyt 
kisahistorian aikana kertaakaan. Lämpimässä kesäsäässä pelatussa turnaukseen oli saatu 
kasattua jälleen ennätysmäärä joukkueita, eli yhteensä 12. Näistä naisten joukkueita oli neljä ja 
miesten kahdeksan. Vexi-areenan kaksi kenttää olivatkin siten tiukassa käytössä aina aamu 
kymmenestä ilta kuuteen. 

Naisten SM-sarja pelattiin alkukierroksen mukaan kaikki kaikkia vastaan, jonka jälkeen sarjan 1. 
ja 2. pelasivat finaalissa ja himmeämmistä mitaleista sitten sijoille 3. ja 4. jääneet. Finaaliin 
ennakkosuosikkina lähtivät runkosarjan ykkönen Korkalainen/Korkalainen. Sarjakakkonen 
Sariluoto/Jäätteenmäki ei kuitenkaan halunnut antaa mitään ilmaiseksi, vaan veivät pelin kolmeen 
erään. Lopulta pytyt matkasivat Savoon, tuloksella 2-1 (21-13, 17-21, 15-11). 

Pronssipelissä Tarvainen/Marjamäki (U2) veivät voiton Mäki/Pakarinen (Ketterät valaat) erin 2-0 
(21-14, 22-20). Mitalit naisten kaulaan jakoi ja halaili kauppaneuvos Lasse Eva. 

 
Naismitalistit Vexin kentällä vas.: Jäätteenmäki/Sariluoto, 

Korkalainen/Korkalainen ja Tarvainen/Marjamäki 
(Kuva: Lasse Pakarinen) 

Miesten sarjakaavio oli hieman monimutkaisempi. Alkuun karsittiin ennakkosijoituksien mukaisesti 
paikoista voittaja- ja häviäjäkaaviohin. Jatko sitten kahden tappion mukaisesti. Finaalissa 
Penttinen/Kärnä sai vastaansa Vikman/Söderholmin, joka janosi tiukasti voittoa kotiturnauksessa. 
Alku näytti Team Ogelille erittäin hyvältä, voitto ensimmäisestä erästä 21-19. Toiseen erään 
Penttinen/Kärnä muuttivat syöttökohdetta ja loppu oli täydellistä Savon herrojen näytöstä, toinen 
erä 21-13 ja kolmas 15-5. 

Pronssipelissä edelliskauden mestarit Kotkan Junnut Julin/Herranen veivät kahdessä erässä 
voiton Käsipalloilijoista Danielsson/Venäläinen 2-0 (21-10, 21-19). Mitalit jakoi mestariuimari Topi 
Pakarinen. 

 
Miesten finalistit vas.: Söderholm, Penttinen, Kärnä ja Vikman 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 



Ensi vuonna pelattavaan 6. Metropolitan Openiin on Marjolan saunan lauteilla alustavasti sovittu 
että joukkueita tulee useamman porukan verran Kazakstanista." (Reima Pulli) 

Kisapäällikkö Sampsa Söderholmin kirjaamat 5. Metropolin ja 2vs2 SM-kisojen täydelliset tulokset 
alla pdf-tiedostona. Galleriaan on lisäilty Lasse Pakarisen kisoista ottamia kuvia - vähän 
vaatimattomammalla kammalla kuin OEP Marjolan kisoista. Käykää katsomassa. Tuloslinkin alla 
vielä Saksan kirjeenvaihtajamme lyhyet tarinat molemmista loppuotteluista. 

5. Metron tulokset 2014 

"Naisten loppuottelu oli ihan mukavaa katsottavaa ja jännitys säilyi loppuun asti. Rutiini taisi sitten, 
Olavi Venäläisen aikanaan nimeämillä "raskailla pisteillä" eli ratkaisupalloissa, kääntää ottelun 
Korkalaisille. Hyviä oli otteet "manse" huutoa käyttäneillä Pirkamaan maajoukkuepelureillakin. 

Miesten ensimmäinen erä oli tiukka. Söderholm/Vikman pääsivät siinä hyvään vauhtiin. Toinen ja 
kolmas menikin sitten selvemmin Kärnä/Penttinen osastolle. Mun tulkinta oli, että voittajat saivat 
syötön paremmin kulkemaan ja pakottivat vastustajan haluamiinsa hyökkäyspaikkoihin ja saivat 
myös paljon torjuntoja. Kakkoskosketuksen hyökkäyksiä ei siis vastustaja päässyt enää 
käyttämään." (Lasse Pakarinen) 

ENNAKKOENNUSTEITA METRON PELISÄÄSTÄ 

30.7.2014 23:25 (MA) Hiljaista tietoa Forecalta - aiheena Metron kisasää ensi lauantaina 
2.8.2014. Ei takuita, mutta ihan hyvältä näyttää. Vähäiseksi ennustellun sateen todennäköisyys 
on äärimmäisen pieni - vain 10%. Tämän hetken tiedon mukaan kisat saadaan pelata - sanoisinko 
- ihanteellisessa pelikelissä. 

 
(Kuva: Foreca) 

HELSINGIN SM-KISOJEN OTTELUOHJELMAT 

27.7.2014 12:25 (Sampsa Söderholm/MA) 5. Metro Openin kisapäällikkö Sampsa Söderholm on 
toimittanut ensi lauantaina 2.8. pelattavan turnauksen otteluohjelmat, jotka ovat alla liitteenä. 
Turnaus on 2 vs 2 pelitavan SM-kisa. 

 

Metron ohjelma 2014 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Metron%20tulokset%202014.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Metron_ohjelma_2014%20(1).pdf


ISTISBEACH-KISAT MYÖS LIETTUASSA 

24.7.2014 22:55 (Ivar Liiv/MA) Ivar Liiv laitteli pari päivää sitten istis.infon toimituksen 
sähköpostiin, Marjolassakin usein käyneen ja pelanneen, Eduardas Strašunskasin allekirjoittaman 
kutsun Palangassa 9.-10.8.2014 pelattavasta Beach-turnauksesta. Turnauksen järjestää 
vilnalainen vammaisurheiluseura Feniksas. 

 
Palangan hiekkarantoja Liettuassa 

(Kuva: Wikipedia) 

Palanga on kaupunkikunta Liettuan länsirannikolla. Se sijaitsee Liettuan kolmanneksi 
suurimmasta kaupungista Klaipedasta noin 30 km pohjoiseen. Vuonna 2010 kaupungin väkiluku 
oli 17 645 asukasta. Turistikohteena Palanga tunnetaan hiekkarannastaan, dyyneistään ja 
iloisesta kesämenosta yöelämineen. 

Valitettavan myöhään kutsu saapui ja kun infokin vielä maleksi rannoilla muutaman päivän ilman 
puhelin- yms. aparaattejaan, niin ihan mahottomasti ilmoittautumisaikaa ei ole jäljellä. Ilmoittautua 
pitäisi heti huomenna - vaikka isfo uskookin, että jos suomalaisista joku joukkue olisi sinne 
lähdössä - Eetun kanssa voi asiasta varmasti neuvotella. Eikä näyttänyt kisa olevan hinnalla 
pilailtu. 

Kutsu Liettuaan 

BEACHIN 2vs2 SM-KISAT HELSINGISSÄ - 
NAISET MUKANA EKA KERRAN 

24.7.2014 22:30 (Sampsa Söderholm/MA) 5. Helsinki Metropolitan Open 2vs2 Beach-turnaus 
pelataan reilun viikon kuluttua lauantaina 2.8.2014. Turnaus on ensimmäistä kertaa "nelinpelin" 
virallinen SM-kisa. Ja ensimmäistä kertaa turnauksessa pelataan myös naisten sarja. Tiistaina 
päättyneen ilmoittautumisen hoiteli kahdeksan mies- ja neljä naisjoukkuetta, joten VAU-mitaleita 
kisassa jaetaan molemmissa sarjoissa. Alla pelaavat joukkueet. 

Miehet: 

1. Riku Luhti, Mika Tiitto 
2. Kurt Vikman, Sampsa Söderholm (Team Ogeli) 
3. Marko Julin, Jussi Herranen (KSI Junnut) 
4. Christian Danielsson, Marko Venäläinen (Käsipalloilijat) 
5. Aulis Vistbacka, Lasse Pakarinen 
6. Eero Penttinen, Antti Kärnä 
7. Kalevi Korkalainen, Pauli Hakkarainen 
8. Reima Pulli, Kwok Ng 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Liettuan%20Beach.pdf


Naiset: 

1. Maiju Marjamäki, Mia Tarvainen (U2) 
2. Anne Mäki, Petra Pakarinen (Ketterät Valaat) 
3. Annukka Jäätteenmäki, Hanna-Maria Sariluoto (TSI Tampere) 
4. Seija Korkalainen, Satu Korkalainen 

 
Metron viime vuoden miesten voittajakolmikko 

(Kuva: Sampsa Söderholm) 

Hevossalmen Vexi-areenalla pelatun turnauksen loppuottelun viime kesänä 3.8.2013 voitti KSI:n 
Marko Julin-Jussi Herranen. Tiukassa ottelussa, jo Marjolan voittanut KSI-parivaljakko löi ZZ-parin 
Kai Karppinen-Kalevi Korkalainen erin 2 - 1. Kolmoseksi turnauksessa selvisi niin ikään ZZ-läiset 
Pauli Hakkarainen-Kyösti Pursiainen. Paras paikallinen piäkaapunkiseuvun pari oli neljänneksi 
sijoittuneet Söderholm-Vikman. 

Istis.infon aputoimitus ei ole kuuna kummajaisena käynyt Hevossalmella, eikä käy nytkään, vaan 
matkaa samanaikaisesti savon Kuopioon Kalevalaisiin Kisoihin. Varovasti täten aputoimitus siis 
ilmoittelee, että infon hallituksen puheenjohtajapäätoimittaja hoidellee tulokset sivustollemme 
hetikohta omat pelinsä pelattuaan. Apuinfon ymmärryksen mukaan pelit pelataan Areenan 
kahdella kentällä. Alla aikaisempien metrojen voittajat ja osallistuneiden joukkueiden lukumäärät. 

2010 1. Metropolitan Open 4.9.2010 (M6) 
M 1. Veli-Matti Hakasalo, Harri Sievänen 

2011 2. Metropolitan Open 30.7.2011 (M6) 
M 1. Eero Penttinen, Antti Kärnä 

2012 3. Metropolitan Open 30.6.2012 (M6) 
M 1. Eero Penttinen, Antti Kärnä 

2013 4. Metropolitan Open 3.8.2013 (M10) 
M 1. Marko Julin, Jussi Herranen 

Infolle laittamassaan viestissä kisapäällikkö SS kertoili lyhyesti seuraavat tiedonantajat: 
"Otteluohjelmat lyödään lukkoon tulevan viikonlopun aikana. Ottelut alkavat arviolta noin klo 10 ja 
naisten mitalit jaetaan noin klo 14:30. Miesten tulokset on selvillä arviolta noin klo 17." 

VALOKUVASATOA MARJOLAN KISOISTA 

21.7.2014 14:50 (MA) Jopas ehdittiin ja melkein osattiin - laittaa Ossi Pullin sihtaamat valokuvat 
istis.infon Galleriaan. Alla näytiksi - ei ehkä taiteellisimmat, mutta palkitsevimmat kuvat osasta 



Marjolassa palkittuja. Aika kasa kuvia löytyy siis sivustomme Galleriasta nimillä "Lauantaikuvat ja 
Pyhät kuvat". Käykää katsastamassa. Kiitokset OEP:lle. 

 
Ville Karppi (tummat lasit), Matti Kylliäinen (lasit) ja Lasse Eva (mustat lasit) 

(Kuva: Ossi Pulli) 

 
Vesku Vuorela KSI Kotka - melkein ESI 

(Kuva: Ossi Pulli) 

 
Marjolan kisakeskuksen sunnuntaisen leipäjonon tungosta  

(Kuva: Ossi Pulli) 

 
Ei Hilmat vaan HILIMAT - vas. Kielo, Satu, Markku ja Seija Korkalainen 

(Kuva: Ossi Pulli) 



 
Zavon Zulttaanit - Tero Viitanen, Mika Ylönen, Kai Karppinen ja zpytty 

(Kuva: Ossi Pulli) 

 
Eero Viidestoista Penttinen 

(Kuva: Ossi Pulli) 

ZAVOLAISET ZELVIIN VOITTOIHIN 
MARJOLAN MESTARUUSKISOISSA 

 
Marjola-turnauksen pitkäaikaiset mitalinleipoja 

Simo Vainikka (oik.) ja kisaselostelija Reima Pulli 
(Kuva: Ossi Pulli) 

20.7.2014 23:20 (MA) Lappeenrannassa pelattiin viikonloppuna 22. Marjolan Beach Volley 
turnaus. Marjola ei tällä kertaa ollut SM- vaan pelkkä MM-kilpailu - Marjolan Mestaruuskisa. Tämä 
osaltaan vaikutti - ja varmaan myös kesäkuussa pelatut oikeat MM-kisat Puolassa, joukkueiden 
vähyyteen (8/4). Samoihin syihin eivät vedonneet kisajärjestäjät, vaan enempi talkooväen 
vähyyteen ja sitä kautta kertyneeseen kisaväsymykseen, kun vähän ohimennen ilmoittivat 
turnauksen olevan lajinsa viimeinen. 

Miesten sarjassa ZZ Toivalan Zulttaanikolmikko Mika Ylönen (C), Tero Viitanen ja Kai Karppinen 
ottivat selvän voiton. Vuosien jälkeen moninkertainen Marjolan voittaja Rauta (Kalle Korkalainen 
ja Pauli Hakkarainen) selviytyi taas loppuotteluun otettuaan alkuperäiskokoonpanoon kuuluneen 
Eero Penttisen taas porukkaansa. Eipä auttanut Eeronkaan panos - Zulttaanit voittivat 



loppuottelun 2 - 0 (21-11, 21-17). Turnauksen pronssipelissä jamaikalaishenkinen karaokekaarti 
Royals päihitti viime vuoden voittajajunnut samoin 2 - 0 lukemin - erät 21-12, 21-19. Porukalla 
pelasivat he: Harri Sievänen, Veli-Matti Hakasalo, Marja Valkeavuori ja kipparina Kurt Vikman. 

 
Kazakstan Aktaun pelureita Marjolan kentällä 

(Kuva: Ossi Pulli) 

Kansainvälisyys jäi Marjolassa tällä kertaa Kazakstanin Aktaun varaan. Baltian veijarit pelailivat 
samanaikaisesti omissa kisoissaan. Keskieurooppalaiset eivät MM-kisojen jälkeen jaksaneet enää 
matkustella, moskovalaisilta oli sponsori poissa Krimin tapahtumista johtuen ja Ukrainan 
Donetskin pelaamaan halukas joukkue jäi vissiin separatistien tiesululle. Näin tällä - ja viimeisellä 
kerralla. 

Naisten neljän joukkueen kaksinkertaisessa sarjassa, Marjolan turnauksen aikaisemmin 
kahdeksan kertaa voittaneet Hilimat - Seija, Satu ja Kielo Korkalainen olivat omaa tuttua 
luokkaansa. Kolmikko voitti kaikki kuusi pelaamaansa ottelua. Hopealle nousi HIY Helsinki 
kolmikolla Petra Pakarinen, Hanna-Maria Sariluoto ja Marja Valkeavuori. Naisten viimeisessä 
pelissä molemmilla oli mahdollisuus turnauksen voittoon. Hilimat hoitelivat homman suoraan 
kahdessa erässä 2 - 0 (21-14, 22-20). 

 
HIY Helsingin kolmikko 

(Kuva: Ossi Pulli) 

Kisojen palkintojen jaossa järjestelykomitea palkitsi itsensä Rikkilän leivillä sekä samoin kisojen 
kausikorttilaiset Lasse Evan ja Ville Karpin ja talkoohommiin vuosikausia osallistuneet Vesku 
Vuorelan ja Ami Niemen. Kazakstanilaiset saivat mukaansa myös Marjolamitalit ja Saipa-
Lappeenranta kaulahuivit, kun olivat valittaneet kelien olleen vähän vilpoisat. Aktaussa oli 
kavereiden lähtiessä ollut +40. 

Erikoispalkinnoilla järjestäjät muistivat Eero Penttistä 15:sta Suomen Mestaruudesta, joista 
useimmat saivat ratkaisunsa juuri Marjolassa. Eeron matkaan lähetettiin Marjola-turnauksen 
sahtimölkky-kiertopalkinto sekä myös pysyväksi muistoksi Marjola-taulu. 



Valokuvia Pullin Ossin linssien takaa jaellaan infon sivuille - kuha ehitään ja osataan. Alla 
kuitenkin turnauksen kaikki tulokset. 

22. Marjolan tulokset 

SÄÄKERTOIMET MARJOLAN VIIKONLOPULLE 

 
(Kuvakaappaus: www.foreca) 

15.7.2014 22:45 (MA) Säät lienevät olleet vähemmän esillä Vaukkauksen pitkävedoissa. Mikä 
etteivät nekin voisi. Info ei kuitenkaan käy kertoimia väsäilemään, vaan laittaa ruudulle tuohon ylle 
viimeisimmät Forecan viestit. Toivon mukaan ennusteessa näkyvät ukkoset ainakin kiertävät 
Marjolan niemen. Juhannuksen alla iskenyt salama teki Marjolassa tuhoja yli 20 000 euron 
edestä. Siihen tuskin järjestäjien rahkeet riittäisivät. 

Istis.info laitteli Marjolan otteluohjelmat enempi kätösiin käyvään muotoon ja samalla muutteli 
saamansa korjaukset ja lisätiedot listoille. Ohjelmat alla - olkaa hyvä. 

Marjolan otteluohjelmat 

MARJOLA BEACHIN ALUSTAVAT 
SÄÄT, SÄÄNNÖT JA OHJELMAT 

 
(Kuvakaappaus: www.foreca) 

13.7.2014 15:45 (MA) Marjola Beachin Järjestelykomitean päätoimikunta lähetti infolle alustavat 
sää- ja ohjelmatiedot ensi viikonloppuna Lappeenrannassa pelattavasta 22. Marjola turnauksesta. 
Järjestäjät eivät ole saaneet mitään tietoja Ukrainasta, josta Shakhtarin joukkue ilmoitti viikko 
sitten halukkuutensa tulla Suomeen. Mikäli jostain hämmästyttävästä syystä joukkue ilmaantuu 
paikalle - miesten ohjelmat joudutaan muuttamaan. Kuulostellaan tilannetta. 

Marjolan talkooväki pullistelee minimissään. Viime viikon talkoisiin osallistui kaksi, jotka kertoivat 
juoneensa kenttäpohjilla oluet ja lähteneensä kotiin. Järjestäjät toivovat osallistujilta tarkkuutta 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Marjolan%20tulokset%202014.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Marjolan%20otteluohjelmat.pdf


huomioida omat tuomari-/kirjurivuoronsa sekä hyvää tahtoa avustella noissa tehtävissä 
muulloinkin, jos tilanteet niin vaativat. Alla alustavat infot pieniä virheitä sisältävän pdf-Bulletin 1:n 
muodossa. Infon toimituksen Excel teki tenät eikä suostunut asiakirjaa enää korjailemaan. 
Yrittäkää saada selvää. 

Bulletinissa on puutteita paljonkin joukkueiden nimien ja pelaajien tarkennusten osalta. Info 
toivoo, että yhdyshenkilöt tarkistavat nimistykset ja lähettävät korjatut tiedot Markku Aumakalliolle 
- markku.aumakallio(at)gmail.com. 

Marjolan Bulle 1 

MARJOLAAN ILMOITTAUTUNEET JOUKKUEET 

 

11.7.2014 19:35 (MA) Tänään klo 14.10,35 päättyneeseen Marjolan ilmoittautumisaikaan tuli 
viime hetkillä (klo 12.53,05) yksi naisjoukkue lisää. Hienoa Päivi. Vielä kastamattomassa tiimissä 
pelaavat Päivi Husso, Mia Tarvainen ja Annukka Jäätteenmäki. 

Miesten sarjan osalta järjestäjät vielä odottelevat viikonvaihteen yli uutisia ja lopullista varmistusta 
Donetskista Ukrainasta. Paikallinen joukkue Team Shakhtar, jonka tiimi viimeksi oli Marjolassa 
kaksi vuotta sitten, ilmoitti alkuviikosta, että heidän pelaajansa olisivat halukkaat osallistumaan. 
No, aikamoisessa tilanteessa taitavat pelurit siellä pallonkolkalla juuri nyt olla. Info toivottaa ennen 
kaikkea rauhaa Ukrainaan. 

Marjola Beachin otteluohjelmat ja aikataulut julkaistaan infon sivuilla viimeistään maanantaina 
14.7. Kisakanslia Marjolassa avautuu lauantaina klo 10.00, kipparikokous on klo 11.15, avaus klo 
11.45 ja pelit käynnistyvät klo 12.10. Päivän viimeiset pelit alkavat klo 16.35 ja hommat jatkuvat 
sunnuntai-aamuna klo 10.00. Miesten finaali pelataan klo 13.20 alkaen. 

ISTISJAOSTON PÄÄTÖKSIÄ KAUDELLE 2014-15 

11.7.2014 12:20 (MA) Istumalentopallon lajijaosto piti eilen puhelinkokouksen liittyen ensi kauden 
sarja-asioihin. Liitteenä alla Petri Räbinän laatima muistio jaoston päätöksistä. 

Istisjaoston muistio 10.7.2014 

SARJAKAUDEN 2014-15 PÄIVITYSTÄ 

 

10.7.2014 21:55 (MA) Istis.info uudistaa päivitetyn listan tulevalle pelikaudelle ilmoittautuneista 
joukkueista. Listaan lisätty Tarvaisen Paulan Vieraskirjaan lisäämä korjaus Palokan Pyryn 
osallistumisesta myös 1-sarjan kahinoihin. Viime kaudella ykkösessä oli neljä turnausta - monasti 
aikaisemmin viisi. Jäänee jaoston pohdittavaksi löytyykö turnausjärjestäjiä lisää - Jämsä, 
Lappeenranta, Siilinjärvi, Rautavaara tms.? 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Bulletin%201%2013.7.2014.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Jaoston%20paatos%2010.7.14.pdf


Pelikauden 2014-15 sarjoihin 30.6.2014 määräajassa ilmoittautuneet: 

SM miehet: KSI Kotka, ZZ-Toivala Siilinjärvi 
SM naiset: ESI-Ladyt Lappeenranta, HIY Helsinki, Palokan Pyry Jyväskylä 
1-sarja: HIY/Vanle, KSI Kotka II, Palokan Pyry 

Muutenkin kuin ykkösen osalta, jaostolla lienee tiukka homma selvitellä erityisesti SM-kuvioita. 
Olisi mukava, jos Vieraskirjassa voitaisiin käydä pohdintoja ja keskusteluja - miten sarjat saataisiin 
järjestymään. Ottakaa kantaa, tehkää ehdotuksia, keskustelkaa. 

NAISIA, NAISIA - VALITETTAVASTI VAIN UNKARISSA 

 
Kuva naisten Beach-kisoista Unkarissa 

(Kuva: www.facebook.com/pages/Vollé-A-Magyar) 

10.7.2014 17:30 (MA) Info yritteli auttaa Marjolan komiteaa naisten etsimisessä ja löysi yllä olevan 
kuvan Unkarista. Lähteestä ei selvinnyt milloin Balatonin rannoilla pelattu naisten turnaus on ollut, 
mutta komiat ovat ainakin kelit Unkarissa olleet. No..., tämä vain malliksi ja innostukseksi. 
Beachiä - vähän eri tavoin - tunnutaan nykysin pelattavan ympäri pikku palloamme. Kovin kauaksi 
ei menne infon arvaus, että Marjolassa kesällä 1993 pelattu Beach-kisa oli yksi ensimmäisistä - 
ellei ihan ensimmäinenkin lajissaan. 

NAISIA KAIVATAAN, MIEHIÄKIN MAHTUU - 
MARJOLAAN VOI VIELÄ ILMOITTAUTUA 

 
Marjolan Maneesi - taivas kattona 

(Kuva: OP) 

9.7.2014 14:00 (MA) Marjola Beachin järjestelykomitea odottelee kuumeisesti edes yhtä 
naisjoukkuetta lisää reilun viikon kuluttua pelattavaan 22. turnaukseensa. Miesten sarja on hyvin 
vietävissä tasokkaasti läpi ilmoittautuneiden kahdeksan joukkueen kesken. Kansainvälisyyttä tuo 
tälläkin kertaa melkoisen pitkämatkaiset Kazakstanin Aktau Teamin kaksi joukkuetta. 



Miesten sarja pelataan kahdessa alkulohkossa, joiden päätteeksi lauantaina isketään vielä ns. 
tasauspelit - ykköset ja kakkoset sekä kolmoset ja neloset vastakkain. Sunnuntaina jatketaan 
kahdeksan joukkueen pudotuspeleillä. Lauantaina kaikille tulee neljä ja sunnuntaina kolme peliä. 
Jos naisten joukkuemäärä jää kolmeen - pelataan lauantaina kaksinkertainen alkusarja ja 
sunnuntaina yksinkertainen finaalikierros, johon joukkueet saavat hyvityspisteet alkusarjan 
sijoitusten mukaan (2,1,0). Toivottavasti komitean kuumasti kaipaama neljäskin joukkue 
löydetään. 

Ilmoittautumisaika Marjolan kisaan päättyy perjantaina 11.7.2014 klo 14.10,35. Ja ilmoittautuahan 
voi Pullin Ossille: ossi.pulli(at)gmail.com 

METROPOLIN MESTARUUSKISAT 

 
Metropolin maestro Sampsa Söderholm 

(Kuva: www.espatent.fi) 

9.7.2014 13:25 (Sampsa Söderholm/MA) 5. Helsinki Metropolitan Open 2vs2 Beach Volley 
turnaus on tänä kesänä ensimmäisen kerran virallinen SM-kisa naisille ja miehille. Turnaus 
pelataan lauantaina 2.8.2014 Vexi Areenalla Hevossalmen lomakylässä, os. Vuorilahdentie 7, 
00870 Helsinki. Osallistujamäärästä riippuen pelit ajoitetaan klo 9-18 välille. 

Kisoihin ilmoittautuminen Sampsa Söderholmille 22.7.2014 mennessä osoitteella: 
sampsa.soderholm(at)espatent.fi ja tiedustelut puhelimitse numeroon 040 728 7840. 
Osallistumismaksu on 50 euroa/joukkue, johon sisältyy keittolounas. Maksu suoritetaan paikan 
päällä ilmoittautumisen yhteydessä. 

 
Metropolin mitalistit 2013 

(Kuva: SS) 

SM-kisakutsu Metroon ja 2vs2 pelin säännöt oheisena alla sekä kutsu myös oikeassa palkissa. 
Säännöt löytyvät lisäksi Beach-sivustolta ja kutsu "luontevasti" sekin Kalenterista. 

Kutsu Metroon 

Beach 2vs2 säännöt 2013.pdf 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/5.%20Metropolitan%20Open%20kutsu.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/materiaalit/Beach%202vs2%20saannot%202013.pdf


RAUTAVAARAN TÄYDELLISET TULOKSET 

 
Miesten SM-mitalistit ja 15. 
(Kuvat: Elina Kuosmanen) 

7.7.2014 23:30 (Elina Kuosmanen/MA) Rautavaaran SM-kisojen pääsihteerikkö Kuosmasen Elina 
laittoi infolle tiedoksi lauantaina pelattujen kisojen kaikki tulokset. Tiedosto löytyy jutun alta pdf-
linkkinä ja myös Kalenteri-sivustolta ao kohdasta. 

Elina kirjoitteli kuvaviestien loppuun seuraavat lyhyehköt tarinat: "Sää oli oikein suosiollinen ja 
turnauksen tunnelma oli mukava ja rento." Hieno homma - kuittaa istis.info. Kiitokset. 

 
Zepä Ze vs. Zavon Zulttaanit hommissa 

(Kuva: Elina Kuosmanen) 

 
Aikamoisen vaaleanpunaiset pantterit 

(Kuva: Elina Kuosmanen) 

SM2014 tulokset 

SEURAAVAKSI EHKÄ VIIMONEN MARJOLA 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Rautavaara%202014%20Tulokset.pdf


 
Perinnekuva Marjolan Teatteriravintolan terarassilta 20 vuoden takaa 

(Kuva: Istis.info) 

5.7.2014 19:25 (MA) Istis.infon toimitus kirjoitteli jo iltapäivällä otsikkojutun, mutta huomasi juuri 
sen häipyneen jonnekin taivaskanavalle. Juttu kosketteli kokemuksia tämän vuoden Marjolan 
turnauksen järjestelyistä. Tämän viikon alussa, kun osallistujia oli ilmoittautunut miesten sarjaan 
neljä ja naisiin kaksi - järjestelykomitea piti kriisikokouksen ja oli jo perumassa kisaa ja samalla 
pistämässä päätökseen koko yli 20-vuotisen turnauksen. 

Kazakstanin Nuralyn ilmoitus siihen väliin Aktaun kahden tiimin tulosta jälleen Marjolaan, pisti 
kuulemma kuitenkin miettimään asiaa. Ajattelivat komiteassa, että niinkin pitkän matkan takaa 
tuleville olisi vähän harmillista, jos Marjolassa ainoat kisat olisivatkin mato-ongintakilpailut. 

Tämän hetken tilanteessa miesten Marjolaan on ilmoittautunut tyydyttävästi kahdeksan joukkuetta 
- naisiin vain kolme. Marjolakomitea päätti jatkaa ilmoittautumis- ja joukkueiden houkutteluaikaa 
ensi viikon perjantaille. Erityisen tärkeää olisi saada jokunen naisjoukkue lisää. Haloo - ei Helsinki, 
vaan Maajoukkue. 

Istis.info sai myös viestiä kilpailujohtaja Ossi Pullilta lomareissultaan, että kaikkien jo 
ilmoittautumisensa mahdollisesti tehneiden tulee tarkistaa lähetyksensä sähköpostiosoite. Ossin 
aikaisempi kymp.net-osoite ei ole ollut toiminnassa useampaan kuukauteen - eli tuohon kymppiin 
lähetetyt viestit eivät ole tulleet perille. Ossin ja siis kisajärjestäjän nykyinen osoite on: 
ossi.pulli(at)gmail.com. Alla vielä - jo ilmoittautuneet tai ilmoituksensa perille saaneet joukkueet. 

22. Marjola Beach-turnaukseen ilmoittautuneet: 

Miehet: 
* Team Aktau 1 
* Team Aktau 2 
* Royals 
* HIY/Vistbacka 
* Kädettömät 
* Zavon Zulttaanit 
* Rauta 
* KSI-Junnut 

Naiset: 
* Hilimat 
* HIY Helsinki 
* ESI-Ladyt 

Ilmoittautumisaikaa siis jatketaan vielä alkava viikko perjantaihin 11.7. asti. Ja jos joukkueenne 
ilmoitusta ei yo listalta löydy - tarkistaa lähetysosoite ja laittakaa uutta viestiä peliin. 

  



PENTTISEN PERIKUNTA JATKAA MESTARINA 

 
Eero Penttinen - 15 Mestaruuden mies 

(Kuva: Istis.info) 

5.7.2014 15:35 (Harri Sievänen/MA) Eero Penttinen otti Rautavaaran SM-turnauksessa 
viidennentoista (15.) peräkkäisen istumalentopallon Beach Volleyn Suomen Mestaruutensa. Huh. 
SM-arvosta beachissä on pelattu kesästä 2000 lähtien ja joka jumalan kerta voittajalistassa on 
komeillut Eeron nimi. Tämänkertainen mestaruus tuli Zepä Ze-tiimissä apumiehinä Antti Kärnä, 
Tero Viitanen ja Hannu Suominen. Istis.info onnittelee hitokseen Eeroa ja muita mestareita. Ja 
toivottaa herrat tervetulleeksi myös Marjolaan. 

Miesten SM-turnauksen lopputulokset: 

1. Zepä Ze 
2. KSI-Junnut 
3. Royals 
4. Zavon Zulttaanit 
5. Rauta 
6. Jolepa 
7. Kädettömät 

Info jää odottelemaan kisajärjestäjiltä tuloksia ja ehkä joitain kuviakin. 

SURKUTELTAVAA LUKEMISTA! 

5.7.2014 15:00 Lisäys 10.7.2014 21:45 (MA) Petri Räbinä lähetti istis.infolle lyhyet listat VAU:n 
istissarjoihin kaudelle 2014-15 ilmoittautuneista joukkueista. Itkuhan täällä melkein pääsi ja 
pääsee vissiin jatkossakin. Tarkistakaa nyt hyvät joukkueiden yhteyshenkilöt, että olette 
muistaneet ilmoittautumiset. Ja yleensäkin - pistäkää häkää pönttöön ja kerätkää joukkueet 
kasaan. 

Pelikauden 2014-15 sarjoihin 30.6.2014 määräajassa ilmoittautuneet: 

SM miehet: KSI Kotka, ZZ-Toivala Siilinjärvi 
SM naiset: ESI-Ladyt Lappeenranta, HIY Helsinki, Palokan Pyry Jyväskylä 
1-sarja: HIY/Vanle, KSI Kotka II, Palokan Pyry 

Ihan päällimmäisenä ihmettelemme toimituksessa - missä on naisten Suomen Mestari Siilinjärvi, 
missä Jokilaakson sällit ja LVI? Entäs muita? Heikolta näyttää. 
Lisätty 1-sarjaan Palokan Pyry 

  



TUTTU JUTTU - HILIMAT VOITTAA 

 
SM-mitalistit 2014 paraatikuvassa (Kuva: Lasse Pakarinen) 

5.7.2014 13:25 Päivitetty 14:45 (Lasse Pakarinen/MA) "Tuttu voittaja. Terveisin Lasse". Hilimat 
otti ties monennenko kerran SM-kultamitalit Rautavaaralla pelatussa pikaturnauksessa. Hilimoissa 
pelasivat "vanhat" tutut: Seija Korkalainen, Kielo Korkalainen, Satu Korkalainen ja vähän " 
tuoreempana" Miia Tarvainen. Istis.info onnittelee. 

Naisten kolmannen kierroksen ottelut ja loppusijoitukset: 
Hilimat - Pyryttäret 2 - 0 (21-18, 21-18) 
ZZ SMS - HIY 2 - 0 (21-11, 21-16)) 

Rautavaaran naisten SM-turnauksen lopputulokset: 
1. Hilimat 
2. ZZ SMS 
3. HIY 
4. Pyryttäret 

Päivitetty erätulokset yltä ja alta. Luultavasti oikein, vaikka järjestäjien listoissa muutamat tulokset 
(Hilimat-Pyryttäret) ovat ristikkäin oikein tai väärin. 

SM-KISAT ALKUUN RAUTAVAARALLA 

 
Rautavaaran Monitoimitalon Beach-Areena (Kuva: Lasse Pakarinen) 

5.7.2014 12:15 (Lasse Pakarinen/MA) "Kesän SM-Beachit käynnistyivät Rautavaaralla klo 10 
naisten otteluilla. Turnauksen ensimmäisissä palloissa tuli vähän vettä, mutta sen jälkeen ilma 
poutaantui. Tasaisia pelejä naisilla. Miehet juuri aloittelevat." 

Naisten pelien tuloksia kahden kierroksen jälkeen: 
Hilimat - HIY 2 - 1 (21-18, 19-21, 15-9) 
ZZ SMS - Pyryttäret 2 - 0 (21-13, 21-14) 



Hilimat - ZZ SMS 2 - 1 (21-16, 19-21, 15-11) 
Pyryttäret - HIY 1 - 2 (20-21, 21-19, 8-15) 

 
Pelit Rautavaaralla käynnissä (Kuva: Lasse Pakarinen) 

KANSAINVÄLINEN BEACH-YHTEISTYÖ TÖKKII? 

3.7.2014 23:50 (MA) Marjolan 22. Beach-turnaukseen 19.-20.7. ei ole kovaa hinkua 
kotimaisillakaan joukkueilla ollut. Ilmoittautumisaikaa on kuitenkin vielä ensi maanantaille. Myös 
Marjolan pitkäaikaiset ja monikertaiset ulkomaan kävijät Eestistä, Latviasta, Liettuasta ja 
Venäjältä puuttuvat nyt tyystin. Järjestäjät ovat asiaa ihmetelleet ja osin pistäneet Baltic Airin 
syyksi - joka viime vuoden vaihteessa päätti Lappeenrannan lentonsa. 

Asialla on toinenkin (jos vaikka kolmaskin) osasyy. Sekä Eestissä että Latviassa järjestetään 
samana ajankohtana omat Beach-turnaukset. Virolaiset pelaavat lauantaina 19.7. turnauksen 
kaakkois-Eestissä sijaitsevassa Elvassa ja latvialaiset 18.-19.7. Livanissa. Latvian 
parayhdistyksen sivujen mukaan Livanin turnaukseen osallistuu joukkueita latvialaisten lisäksi 
Liettuasta, Suomesta, Venäjältä ja Valko-Venäjältä. 

Tallinna-turnauksen yhteydessä toukokuun alussa puhuttiin eestiläisten ja latvialaisten kanssa 
yhteistyön tiivistämisestä erityisesti Suomen ja Baltian maiden kisakalentereiden 
yhteensovittamiseksi. No..., pitänee jatkaa keskusteluja. Kesäaika pohjolassa on sen verran lyhyt, 
että tiukkaa tekee kovin suurelle turnausmäärälle kisoja eri aikaan järjestää, mutta..., Infoa myös 
toki kiinnostaisi kuulla Suomesta Livaniin matkaava joukkue tai joukkueet. 

RAUTAVAARAN SM-KISOJEN OTTELUOHJELMAT 

 
(Kuva: www.rautavaara.fi/) 

2.7.2014 11:25 (MA) Pauli Hakkarainen lähetti infolle tiedoksi lauantaisen SM-Beach Volley 
turnauksen otteluohjelmat - pdf-linkkinä alla. 

SM2014 otteluohjelmat 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Rautavaara%20Beach%202014%20ohjelma.pdf


RAUTAVAARAN SM-KISOIHIN NORMISÄÄ - 
KELPO KESÄPELIKELIT LUVASSA 

 
(Kuvakaappaus: www.weather.fi/) 

1.7.2014 10:00 (MA) Rautavaaran Beach Volley turnauksia ovat aina suosineet mainiot kelit. Niin 
näyttäisi tapahtuvan tänäkin vuonna. Kahden tai olisko kolmenkin kolean ja sateisen viikon 
jälkeen ilmojen lupaillaan viikonloppuna lämpenevän mukavan kesäisiksi. Rautavaaralle lupaillaan 
lauantaille poutaista 20 asteen ilmastoa. Ja mikäli aikaisempia turneita muistellaan - ensi viikolle 
lupaillut lähes hellekelit - iskenevät vaaroille jo lauantaina. 

Hakkaisen Palin ottelukaaviokuviot on mainittu Vieraskirjassa Ylösen Mikan viestissä. Tarkemman 
otteluohjelman Pali on luvannut toimittaa mahdollisimman pikaisesti. SM-kisat käynnistyvät klo 10 
naisten peleillä. Mimmit pelaavat neljän joukkueen yksinkertaisen sarjan. Miehet pääsevät 
aloittamaan kolmella kentällä klo 12. Alkulohkojen jälkeen pelataan karsinta- ja sijoituspelit 1.-4. ja 
5-7. 

RAUTAVAARAN SM-BEACHIN PELAAJALUETTELOT 

29.6.2014 23:00 (Pauli Hakkarainen/MA) SM-Beachin joukkueet ja pelaajaluettelot alla. 

Naisten joukkueet ja pelaajat: 
1. ZZ SMS (Sarianne Suominen, Marjaana Suominen, Satu Martikainen) 
2. Pyryttäret (Hanna Koljonen, Jenni Tikkanen, Paula Tarvainen) 
3. HIY Helsinki (Petra Pakarinen, Hanna-Maria Sariluoto, Marja Valkeavuori) 
4. Hilimat (Seija Korkalainen, Kielo Korkalainen, Satu Korkalainen, Miia Tarvainen) 
- Pelit alkavat klo.10.00 

Miesten joukkueet ja pelaajat: 
1. Royals (Kurt Vikman, Harri Sievänen, Veli-Matti Hakasalo) 
2. KSI-Junnut (Marko Julin, Jussi Herranen, Kristian Danielsson, Marko Venäläinen) 
3. Kädettömät (Riku Luhti, Mika Tiitto, Aulis Vistbacka) 
4. Zepä Ze (Eero Penttinen, Antti Kärnä, Tero Viitanen, Hannu Suominen) 
5. Zavon Zulttaanit (Mika Ylönen, Aarne-Mikko Soininen, Kai Karppinen, Timo Nenonen) 
6. Jolepa (Janne Laukkarinen, Vesa Patinen, Jani Virtanen, Timo Lehtonen) 
7. Rauta (Kalevi Korkalainen, Kyösti Pursiainen, Pauli Hakkarainen) 
- Pelit alkavat klo.12.00 

  



VIELÄ ESIIN PUOLAN PILLITTELIJÄT 

 
Tuos' on Anton, sitten Khalid, Joe ja entäs tuo - ja mistä löytyy Mannersuo 

(Kuva: paravolley.pl) 

27.6.2014 18:25 (MA) Maajoukkueemme lisäksi Puolan MM-kisoissa Suomea edusti tuomarina 
Mannersuon Sari. Kovinkaan paljon tuomareita ei mediassa näkynyt - mikä lieneekin aivan oikein. 
Pääosissa olivat joukkueet ja pelaajat. Istis.infon katsomissa peleissä Mannersuon Sari ei 
esiintynyt, mutta eiköhän pelejä viikon aikana hänellekin kertynyt, vaikka punanuttuja melkoinen 
määrä matkassa olikin. 

 

 
Sari Mannersuo Suomi 
(Kuva: paravolley.pl) 

...JA YLI 500 VAPAAEHTOISTA LAVALLE 

 
Vapaaehtoisporukkaa pääareenalla 

(Kuvakaappaus: paravolley.pl) 

27.6.2014 18:25 (MA) Infon muistikuvan mukaan jossain tiedotteessa mainittiin, että kisojen 
järjestelyissä oli mukana yli 500 vapaaehtoistyöntekijää. Mahtavaa. Alla olevassa videopätkässä 
ainakin osa heistä esiintyy pääareenalla. Kunnia ja kiitokset - hienoa. 

Vapaaehtoiset elblagjenkassa 

http://youtube.com/watch?v=OeOLsCHsfFo&feature=autoshare


KAIKUJA JA KANGASTUKSIA MM-KISOISTA 

 
Laura Hoo 

(Kuva: VolleySlide) 

27.6.2014 14:00 (MA) Maajoukkuepelaajamme Laura Haaranen on kirjoittanut mukavan tarinan 
MM-kisareissusta ja liittänyt siivelle joitakin hauskoja kuvia. Lauran juttu löytyy alla olevasta 
linkistä. Ceramicstar..., kovassa kuumuudessa poltettu saviastia? Istis.infolle ei selviä Lauran 
jutun otsikko - lieneekö jotain maajoukkueen sisäpiirin juttua. Ehkä jossain vaiheessa selviää. 

Laura Haaranen: Ceramicstar 

Toisenkin pläjäyksen tähän voisi malliksi laittaa näistä kisojen kangastuksista - vaikka onkin aika 
puolankielinen sepustus. Kyseessä on Puolan/Elblag-television tekemä 5 minuutin juttu istiksen 
MM-kisoista. Jotain kisojen tunnelmista se ainakin välillä väläyttelee ja lopuksi bosnikit pääsevät 
kohottelemaan mestaruuspystiään. 

TV-pätkä MM-kisoista 

Ja vielä vinkkilinkki MM-kisojen viralliselle sivustolle ja sen videopätkiin. Sivuilta löytyy kaikki 
tarpeellinen kisatieto ja kaikkea mahdollista muutakin. 

Videoklippejä 

RAUTAVAARAN SM-BEACHIIN 5.7.2014 
7 MIES- ja 4 NAISJOUKKUETTA 

 
SM-kisapäällikkö Mr Pali Rautavaara Hakkarainen 

(Kuva: Istis.info) 

24.6.2014 22:20 (MA) Pauli Hakkarainen laittoi infoon tiedot SM-kisoihin ilmoittautuneista 
joukkueista. Miesten sarjaan osallistuu seitsemän ja naisten sarjaan neljä joukkuetta kisaamaan 
kesän 2014 Beach Volleyn Suomen Mestaruuksista. 

Miehet: Royals, KSI-junnut, Kädettömät, Zepä Ze, Zavon Zulttaanit, Jolepa ja Rauta. 

Naiset: Pyryttäret, ZZ SMS, HIY Helsinki ja Hilmat. 

http://moioonkyopappa.blogspot.fi/2014/06/sitting-volleyball-world-championships.html
http://tv.elblag.pl/2,7699-elblag_zrobil_to_po_mistrzowsku_.html
http://paravolley.pl/Media/video/


SARJOIHIN ILMOITTAUTUMINEN 30.6. MENNESSÄ 

24.6.2014 12:50 Lisäys 16:20 (MA) SM-Beachin ilmoittautumisen määräaika napsahti poikki eilen. 
Seuraava deadline painaa kuitenkin jo päälle. SM-sarjoihin ilmoittautuminen ja alustavat 
pelaajaluettelot tulee lähettää Petri Räbinälle viimeistään ensi viikon maanantaina - 30.6.2014. 
Myös ykkössarjan turnaushakemuksista tulee tehdä ilmoitus samaan päivämäärään mennessä. 

Lisäys: Vieraskirjassa on yllä- tai oikeastaan myös kaikkeen allaolevaan Ylösen Mikan 
kommentteja ja kannustuksia. Käykää selaamassa. 

”OVIKO RAOLLAAN RION KISOIHIN?" 

 
Rion 2016 istislogo 
(Kuva: Rio 2016) 

23.6.2014 16:50 (MA) Suomen naisten istismaajoukkueen saatua kisapaikan Puolan MM-kisoihin 
puhuttiin joissain lähteissä jopa mahdollisuudesta tätä kautta päästä Rion 2016 Paralympialaisiin. 
Mahdollista se olisi ollut, jos Suomi olisi sijoittunut finalistien/kahden parhaan joukkoon. Nyt se on 
mahdollista vain, jos Suomi voittaa Euroopan Mestaruuden vuonna 2015 – mikäli kisat jossain 
pelataan. 

Rion 2016 kisoihin nimetään kahdeksan mies- ja naisjoukkuetta. Isäntämaa Brasilian lisäksi 
kisoihin kelpuutetaan neljän maanosa-alueen (Amerikka, Aasia-Oseania, Eurooppa ja Afrikka) 
mestarit, kaksi Elblagin MM-kisojen parasta sekä mahdollisesti alkuvuodesta 2016 pelattavan 
Intercontinental turnauksen paras, jota ei vielä muuten ole nimetty. Mikäli turnausta ei järjestetä - 
kahdeksannet osallistujat nimetään MM-kisojen kolmosista. 

Naisten istuva Euroopan Mestari on Venäjä, joka on kärkkymässä Rioon myös MM-kolmosena, 
jos EM-kisoja 2015 tai conti-turnausta 2016 ei pelata. Euroopan maista Suomi lienee ParaVolleyn 
ranking-listalla kuudentena – laskipa mukaan kaikki arvokisat tai vain kahdet viimeiset EM-kisat. 
Edellä porskuttavat Ukraina, Venäjä, Hollanti, Slovenia ja kaikista kisoista laskien Iso-Britannia tai 
vain EM-kisoista pisteet lukien - Saksa. Ovi taitaa olla aika tiukasti lukossa. Vaan tuleepa – 
toivottavasti – kisoja Rion jälkeenkin. 

RAUTAVAARAN PORTTI HETKEN VIELÄ AUKI!  SM-BEACHIN VIIMEINEN 
ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ! 

 
Rautavaara Beach 2013 
(Kuva: Elina Kuosmanen) 



22.6.2014 22:50 (MA) SM-Beach 2014 pelataan lauantaina 5.7.2014 18. Rautavaara Beach-
turnauksen yhteydessä. SM-mitaleista pelataan sekä naisten että miesten sarjoissa. 
Ilmoittautumisaika SM-kisoihin päättyy huomenna maanantaina 23.6.2014. Ilmoittautumiset 
Hakkaraisen Palille. Tiedot löytyvät infon Ajankohtaista sivun oikeasta palkista tai Beach-
sivustolta. 

MM 2014 ELBLAG PUOLA - 
MESTARIT JA TULOKSET 

 
Miesten Maailman Mestarit 2014 - Bosnia-Hertsegovina 

(Kuva: paravolley.pl) 

 
Naisten Maailman Mestarit 2014 - Kiina 

(Kuva: paravolley.pl) 

22.6.2014 11:00 (Timo Väre/MA) Maailman Mestarien kuvat yllä ja kisojen kaikki tulokset ja 
loppusijoitukset alla. Olkaa hyvä. 

MM2014 Lopputulokset 

PAKARISEN PETRAN POST SCRIPTUM 

 
Istis.infon Tiedotusosaston Puolan päällikkö Petra von Pakarinen-Elblag 

(Kuva: paravolley.pl) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/MM%202014%20Lopputulokset.pdf


22.6.2014 00:40 (Petra Pakarinen/MA) Istis.infon virkapuhelin vilkutteli vihreää saunakammarin 
hämärässä. Viesti oli lähetetty yläilmoista klo 23:30 ja pitihän se vielä saada sivuille 
sunnuntaiaamun siunaukseksi. Petra Pakarinen kirjoitteli viimeisen Puolan MM-kisaviestinsä 
sinivalkoisin siivin. Istis.info kiittää kiitoksista ja palauttaa tuplakiitokset Petralle ja samalla koko 
Suomen naisten maajoukkueelle. Kiitoskiitos, 

"Viimeiset Puolan kuulumiset: Puolan kirjeenvaihtaja yllättää ja kirjoittaa tämän päivän kuulumiset 
yläilmoista. Pari mammaa lähti kotimatkalle heti viimeisen pelin jälkeen. Potkurikoneella ensin 
Varsovaan ja sieltä sinivalkoisin siivin Helsinkiin. Muut jäivät katsomaan finaaliotteluita ja 
juhlimaan kisojen päättäjäisiä. Kotiinpaluu on muulla joukkueella huomisaamuna. 

Päivän ottelussa Suomi taipui uudelleen Slovenialle. Ottelun alku oli ihan hyvä ja pelivire meillä oli 
huomattavasti parempi kuin toissapäivänä samaa joukkuetta vastaan. Ensimmäisessä erässä 
pyristelimme melko mukavasti Slovenian tahdissa saavuttaen noin 20 pistettä. Toisessa ja 
kolmannessa erässä aloituksen vastaanotto koitui taas meille ylivoimaiseksi haasteeksi. Syötöt 
eivät olleet pommeja, mutta niitä ei vain saatu ylös. Iivi kyllä antoi meille hyviä ja toimivia ohjeita, 
mutta taitomme ei tänäänkään riittänyt slovenialaisia vastaan. 

Näin kotimatkalla Puolan turnauksesta muodostuu mieleen oikein hyvä kokonaisuus. 
Kisajärjestelyt olivat kaikin puolin toimivat. Majoitus hotelli Elblagissa oli loistava mm. 
höyrysaunoineen ja uima-altaineen. Ruokailut oli järjestetty hyvin niin hallilla kuin hotellillakin. 
Myös kuljetukset toimivat erinomaisesti. 

Suomelle paikka Elblagin MM-kisoihin tuli isona, vaikkakin monien kovasti odottamana, 
yllätyksenä tasan kuukausi ennen turnauksen alkua. Meillä oli vajaa vuorokausi aikaa saada 
joukkue kasaan. Onnistuimme siinä ja se oli jo ensimmäinen voitto. Turnauksessa pelasimme 
oman arvioni mukaan täysin omalla tasollamme. Emme ylittäneet itseämme yhtään emmekä 
myöskään epäonnistuneet. Mikäli kaikki joukkueemme pelaajat harjoittelisivat vähänkin 
enemmän, meidän olisi mahdollista nousta joku sija ylöspäin tai ainakin pelata tasaisempia 
otteluita kärkimaiden kanssa. Uudet pelaajat olisivat myös enemmän kuin toivottuja joukkoon - 
ainakin allekirjoittaneen mielestä. 

Kiitos Markulle kisojen aktiivisesta seuraamisesta ja päivittämisestä! Kiitos myös muille, jotka 
olette jaksaneet lukea näitä suurpiirteisiä kommentteja peleistä! Kiitos joukkuekavereille ja 

valmentajille turnausviikosta! Petra" 

KIINA JÄLLEEN NAISTEN YKKÖNEN 

 
Kiinalle MM-kullat! 

(Kuva: paravolley.pl) 

21.6.2014 20:55 (MA) USA joutui taas pettymään arvokisojen finaalissa. Joukkue on haastanut 
Kiinan kanssa lähes loputtomasti Paralympialaisten ja MM-kisojen finaaleissa. Ja aina voittaja on 



ollut Kiina. Niin tälläkin kertaa. Huippujännittävän loppuottelun voitti Kiina viidennen erän 
jatkopisteillä. Loppuottelun numerot olivat: CHI - USA 3 - 2 (23-25, 25-22. 19-25, 25-21, 17-15). 

Miesten finaalissa kisojen yllättäjä Brasilia yritti jatkaa Elblagin menestystarinaansa 
moninkertaisen mestarin ja paralympiavoittajan Bosnia-Hertsegovinan kustannuksella. Tiukasti 
brassit sinnittelivät, mutta bosnikit ottivat taas Mestaruuden tuloksella 3 - 1 (25-23, 20-25, 25-7, 
28-26). Edelliset MM-voitot Bosnia-Hertsegovinalla ovat kisoista 2006 ja 2002. Edellisissä 
kisoissa joukkue oli hopealla Iranin voittaessa. 

Enemmän kisojen päätöspäivästä, kun vähän enemmän vapaata aikaa löytyy. Nyt 
juhannusaunaan. 

VAU:N SIVUILLA JUTTU NAISTEN MM-KISOISTA 

21.6.2014 20:45 (Lauri Jaakkola/MA) Jaakkolan Lauri on istis.infon toimitusta vilkkaampi veli näin 
juhannuspyhänäkin. Laurin kiinnostava juttu on luettavissa VAU:n nettisivulta. Linkki alla. 

Lauri Jaakkolan juttu MM-kisoista 

LOPPUOTTELUT ELBLAGISSA JÄLJELLÄ- 
SUOMEN LOPPUSIJOITUS KAHDEKSAS 

21.6.2014 16:20 (MA) Pelihommat Puolassa vetelevät viimoisia. Naisten loppuottelu USA - Kiina 
on parhaillaan käynnissä toisessa erässä - ensimmäisen vei USA. Toisen teknisellä Kiina johtaa 
16-15. Miesten finaali Bosnia-Hertsegovina alkaa kisojen viimeisenä pelinä klo 17.30 Suomen 
aikaa. 

Suomi pelasi viimeisen kisapelinsä tänään puoliltapäivin. Sijoista 7. ja 8. pelatussa pelissä 
Slovenia teki alkulohkot ja voitti ottelun suoraan 3 - 0 (25-21, 25-9, 25-13). Eipä suomalaisilla 
ensimmäistä erää lukuunottamatta juuri ollut jakoja pelissä. Sijoitus kahdeksan ja piste. 
Kuulostellaan jatkossa mihin se riittää. 

 
Pallotytöt?! 

(Kuva: paravolley.pl) 

Miesten pronssipelissä pettynyt Iran kohtasi Egyptin. Ottelu oli tiukka, mutta tulos iranilaisille 
suoraan 3 - 0 (25-19, 25-23, 26-24). Vastaavassa naisten mitalipelissä Euroopan Mestaruuden 
Elblagissa viime vuonna voittanut Venäjä otti nyt MM-pronssit 3 - 0 voitolla Hollannista. Ja nyt 
seurailemaan naisten finaalia - paitsi info, joka joutuu muihin pippaloihin. Valitettavasti. Palataan 
asiaan. 

KORJAUS SUOMEN OTTELUN ALKAMISAIKAAN 

21.6.2014 01:20 (Petra Pakarinen/MA) Petra von Elblag laittoi infolle korjauksen Suomen ottelun 
alkamisajasta ja tarkemmat tiedot drinkkimestareiden tuloksista. 

http://vammaisurheilu.fi/fin/vau/ajankohtaista/?nid=1655


"Suomen ottelu alkaa täällä klo 10.15 eli Suomen aikaa 11.15. Todettakoon vielä, että Satu sai 
drinkkinsä kolmella torjunnalla ja parhaimmat saivat myös kolme ässäsyöttöä. Ei kovin korkeita 
lukemia. Petra" 

"Toivottavasti ei kovin korkeita promilleja. Info" 

NAISTEN LOPPUOTTELUSSA TUTTU PARI - 
KIINA JA USA ISKEVÄT TAAS YHTEEN 

21.6.2014 01:15 (MA) Naisten välierissä ei aivan miesten kaltaista yllätystä nähty. Aivan 
loistavasti pelannut Venäjän joukkue kuitenkin laittoi MM- ja paralympiavoittaja Kiinan 
enemmänkin kuin ahtaalle. Istis.info ei valitettavasti ottelua nähnyt ja järjestäjien sivuilla on 
kahdenlaista tulostietoa (3-1 ja 3-2). Uskotaan jälkimmäiseen - tuskin tuloskirjaaja on eräpisteitä 
hatustaan huitonut - kommentaattori sitä vastoin on voinut jonkun erän unohtaakin. 

Kiina vei välierää tuttuun tyyliinsä ja voitti kaksi ensimmäistä erää. Kolmannessa moskovattaret 
pääsivät juoneen mukaan ja voittivat yhtä selkeästi kaksi seuraavaa. Viides oli varmaankin 
tahtojen taistelua. Kiina onnistui kääntämään sen nimiinsä ja passittamaan Euroopan Mestarit 
pronssipeliin - mikä ei ole häpiä sekään - vallankaan MM-kisoissa. RUS - CHI 2 - 3 (12-25, 16-25, 
25-16, 25-20, 11-15). 

 
China! 

(Kuva: paravolley.pl) 

Toisessa välierässä kohtasivat USA ja Hollanti. Ainoastaan ottelun ensimmäinen erä oli tiukka, 
sen jälkeen USA meni menojaan ja toinen osapuoli jäi kaivelemaan puukenkiään 
tulppaanipenkistä. Ottelu jenkittärille selkeästi 3 - 0 (26-24, 25-15, 25-13). Mitä vaikuttanee 
finaalissa USA:n helppo voitto ja vastaavasti kiinattarien tiukka viiden erän taistelu? 

 
USA! 

(Kuva: paravolley.pl) 

Naisten pronssiottelu Venäjä - Hollanti huomenna klo 13.30 ykköskentällä ja loppuottelu USA - 
Kiina klo 15.30 kakkoskentällä - ja ajat Suomen kelloilla. 



BOSNIA JA BRASILIA KOHTAAVAT FINAALISSA 

21.6.2014 00:45 (MA) Miesten suurin yllätys koettiin toisessa välieräpelissa Iran - Brasilia. Brasilia 
pelasi ennakkoluulottomasti MM- ja Paralympiavoittaja Irania vastaan. Joukkue vei pelin kaksi 
ensimmäistä erää, menetti kaksi seuraavaa, mutta taisteli hienosti viidennen voiton ja maan 
ensimmäisen finaalipaikan arvoturnauksissa. Onnittelut. 

 
Brasil! 

(Kuva: paravolley.pl) 

Ottelu oli tasokasta ististä, kovaa taistelua, pitkiä palloja ja kaikkea mitä hyvä ottelu vaatii. 
Tuomarit joutuivat tiukoille ja vähän haparoiden siitä selvisivät. Info ei ehtinyt katsomaan peliä 
ennen kuin kolmannen erän lopusta. Siinä ja vielä hetken neljännen alussa tuomarit vihelsivät 
joka toisen pallon hypyksi - pääasiassa iranilaisilta. Sen jälkeen kahdessä viimeisessä erässä 
vain yhden pallon. Eikä hypyt kyllä vähentyneet - molemmat pomppivat minkä ehtivät. 

Päivän toisessa välieräpelissä Bosnia-Hertsegovina hoiteli Egyptin rutiinilla suoraan 3 - 0 ja jatkaa 
finaaliin - kuinkas muuten. Egyptiläiset ottivat tappionsa vastaan hivenen rauhallisemmin ja 
asiallisemmin kuin todella pettyneet iranilaiset oman pelinsä jälkeen. Itku ja hammasten kiristely 
siitä syntyi. 

 
Bosnia-Hertsegovina! 
(Kuva: paravolley.pl) 

Ja luonnollisesti myös arvokkaassa MM-pronssiottelussa pelaavat Iran ja Egypti. Finaali 
huomenna klo 17.30 ja pronssimatsi klo 13.30 finski time. Kannattaa katoa - jos vaan 
juhannuspäivän juhlinta myöten antaa. 

SATU SAALISTI TORJUNTADRINKIN 

21.6.2014 00:30 (Petra Pakarinen/MA) Istis.infon kirjeenvaihtaja Petra Pakarinen laittoi lyhyen 
kommentin MM-areenan katsomosta puoli kahdeksan aikaan illalla: "Katsomossa seurataan 
jännittävää Rus-Chn -peliä, joten lyhyesti vain kommentti Suomen pelistä. Kiina johtaa 
välierämatsia 2-0 ja Venäjä on viemässä kolmatta erää. 



Ihan hirveästi yritettiin taistella Brasiliaa vastaan (siltä se ainakin tuntui) ja henki oli joukkueessa 
erinomainen. Kahdessa ensimmäisessä pelissä sorruimme kuitenkin pääosin hyökkäysvirheisiin. 
Aloitukset nousivat ja passit olivat kohdallaan, mutta hyökkäykset napsuivat mm. pitkiksi. 
Kolmannessa erässä sitten tapahtui se, mikä niin usein muulloinkin - syöttö ei noussut. 

Suomi-naisilla oli pelissä vähän keskinäistä skabaakin. Annukka lupasi tarjota iltajuomat itseään 
paremmille torjujille ja Hanna-Maria pelaajalle, joka syöttää eniten ässäsyöttöjä. Iivin tarkkojen 
tilastojen mukaan Satu ansaitsi torjuntadrinkin ja ässäsyötöillä juomat saavat Raisa, Helena ja 
Hanna-Maria. 

Muutkin saavat kommentoida otteitamme. Otamme mieluusti palautetta vastaan. Petra 

 
Kaljat! 

(Kuva: paravolley.pl) 

SLOVENIA SUOMEN HUOMINEN VASTUSTAJA 

21.6.2014 00:20 (MA) Ukraina löi Slovenian suoraan 3 - 0 ja selvisi Brasilian vastustajaksi 
pelaamaan MM-kisojen sijasta 5.(-6). Slovenia tulee suomalaisten viimeisessä pelissä (sijoista 7.-
8.) verkon toiselle puolelle. Ottelu on varhain huomisaamuna - klo 9.30 Suomen aikaa. Alkusarjan 
viimeisellä kierroksella joukkueet jo pelasivat keskenään Slovenian voittaessa helposti 3 - 0. 
Uusinta kotiin ja sijoitus pinnaa paremmaksi. 

 
Suomi torjuntahommissa 

(Kuva: paravolley.pl) 

SUOMI PELAA MM-KISOJEN SIJOISTA 7.-8. 

20.6.2014 17:50 (MA) Elblagissa juuri päättynyt karsintapeli Suomen ja Brasilian välillä päättyi 
Etelä-Amerikkalaisten voittoon suoraan 3 - 0. Istis.infolla ei ollut mahdollisuus peliä seurata, joten 
jäämme odottelemaan raporttia Petralta. 



 
Suomi - Brasilia 0 - 3 

(Kuvakaappaus: paravolley.pl/Media/livestream) 

SUOMI JUHANNUSPELISSÄ PUOLASSA 

20.6.2014 17:25 (MA) Suomi pelaa parhaillaan MM-turnauksen karsintapeliä Brasiliaa vastaan - 
pääsystä sijoitusotteluun 5.-6. Peli on kolmannessa erässä ja Brasilian taulu näyttää kahta 
pistettä. Info laittoi koneet käyntiin, kun viimein pääsi ihmisten ja sähköjen ilmoille. Jo illalla info 
huomasi, että joko Elblagin kisojen ohjelmanlaatija tai info on tehnyt melkoisen mokan: Maailman 
kaksi parasta on ottelukaavioon hommattu pelaamaan keskenään jo välierissä! 

No..., virhe oli luonnollisesti istis.infon toimituksen. Aikuisten oikeasti välieräparit ovat: USA - NED 
ja CHI - RUS. Päivän ensimmäisessä naisten välierässä ennakkosuosikki USA piti pintansa ja 
voitti Hollannin 3 - 0. Toinen ottelu, missä Kiina on ennakkosuosikki, alkaa Suomen aikaa klo 
18.15. Ja sitten Vieraskirjasta Timo Väreen juttu alle. 

 

PÄÄVALMENTAJA TIMO VÄREEN VIESTI INFOON 

"Istumalentopallon naisten SM-sarja Herätys! Kaikki istumalentopalloa harrastavat naiset eri 
puolella Suomea. Hienoon lajiin on saatu parin viime vuoden aikana kohtuullisesti toimiva 
sarjajärjestelmä (4-joukkuetta). Nyt olisi taas aika yhdistysten / seurojen koota joukot kasaan, jotta 
saadaan toimiva sarja naisten joukkueille myös ensikaudelle ilman suurempaa viimehetken 
"välppäystä". Toimivan sarjajärjestelmän pelit vievät vuodessa vain 4-6 päivää pelaajien aikaa, 
joten hyvin suunniteltu tasaisesti sarjakaudelle sijoittuva otteluohjelma ei ole kenellekään liian 
kuormittava, jos halua pelata (ja harjoitella) vain löytyy. 

Maajoukkue pärjäsi kohtuullisen hyvin lajin MM-kilpailuissa, mutta toiminnan kehittäminen vaatii 
lisää panostusta lajiin ja ennenkaikkea omatoimiseen harjoitteluun kotipaikkakunnalla ja se ei 
oikein onnistu, jos ei saada muita lajia harrastavia entistä paremmin sitoutettua säännölliseen 
harjoitteluun. Sarjakierroksella kuultiin viime kaudella usein eri joukkueilta kommentti:" ettei ole 
päästy yhdessä harjoittelemaan" Kysymys kuuluukin miksi ei saada yhteistä harjoitusta 
aikaiseksi? 



Uskon, että yhteisesti asioista keskustelemalla, sopimalla ja järjestelemällä harjoitteluajat 
pelaajille sopiviin ajankohtiin saadaan nykyistä paremmat harjoittelumahdollisuudet lajin 
"vanhoille" ja toivottavasti myös uusille harrastajille.Viime kauden sarjakierrokset olivat kaikki 
mielenkiintoisia ja ottelut melko tasaisia, eli pienellä harjoittelun lisäpanostuksella voidaan saada 
ihmeitä aikaan ja ehkä jopa hallitsevan mestarin asemaa oikeasti horjutettua. Hyvää kesää kaikille 
lajin harrastajille!Terveisin Timo Väre" 

SUOMI - BRASILIA HUOMENNA KLO 15.30 

20.6.2014 21:35 (MA) Istis.infon laskelmien mukaan ja alkuperäistä ohjelmaa uskoen Suomen 
huominen karsintapeli sijoista 5. - 8. Brasiliaa vastaan pelattaneen kolmoskentällä klo 15.30. Asia 
kannattanee yrittää tarkistaa. 

MIESTEN VÄLIERÄPARIT SELVILLÄ 

19.6.2014 21:30 (MA) Hieman hankalaa on Puolan tulospalvelun seuraaminen, kun tuloslistoilta ei 
selviä mistä ja miten kukin ko paikalle ja peliin on matkannut. Alla istis.infon yritelmä hahmottaa jo 
eilen ja tänään pelatut miesten karsinta- (lohkokakkoset/-kolmoset) ja puolivälieräpelit. Niiden 
mukaan huomisissa miesten välierissä klo 15.15 pelaisivat Egypti - Bosnia-Hertsegovina ja klo 
19.15 Brasilia - Iran. 

Miesten karsintapelit 18.6.2014: 
* 2B EGY - 3D NED 3 - 0 
* 2D GER - 3B USA 3 - 0 
* 2C BRA - 3A POL 3 - 0 
* 2A UKR - 3C CRO 3 - 0 

Miesten puolivälieräpelit 19.6.2014: 
* A1 CHI - 2B/3D v EGY 1 - 3 
* 1C BIH - 2D/3B V GER 3 - 1 
* 1D RUS - 2C/3A V BRA 2 - 3 
* 1B IRI - 2A/3C V UKR 3 - 0 

Miesten välieräpelit 20.6.2014: 
* EGY - BIH 
* BRA - IRI 

Korjatkaa ihmeessä Vieraskirjassa, jos yllä olevat pelit ovat jotenkin väärin. Täältä infolle 
tuntemattoman saaren hämärästä hämäläisestä saunakammarista ei ihan terävin kärki ole 
matkassa. Ja nyt saunaan ja yksi pieni vihreä (ei saa mainostaa) mukaan lauteille. Ja HYVÄÄ 
JUHANNUSTA - pippelit piilossa ainakin puuveneessä. 

SUOMELLE TAPPIO SLOVENIALTA- 
ALKUSARJASIJOITUS NELJÄS! 

19.6.2014 21:00 (Petra Pakarinen/MA) Istis.infon kaakkoinen urheilutoimitus on parhaillaan 
kotimaan matkailuhommissa ja näin päivän kisajutut Puolasta ovat jääneet seuraamatta. Alla 
kuitenkin Puolan kirjeenvaihtajamme raportti sekä naisten alkusarjojen lopputulokset ja huomiset 
karsinta- ja välieräpelit. Aikataulut ym. löytyvät tai löytynevät jostain alta infon tekemästä 
otteluohjelmasta - tai myös jostain kisajärjestäjien sivuilta. 

Suomi ei kyennyt horjuttamaan Sloveniaa alkusarjan viimeisessä ottelussaan. Tietenkin Maria 
Viitalan poissaolo vaikutti, mutta kaiketi sitä enemmän jo ratkennut sarja- ja jatkopelisijoitus. 
Slovenia kukisti Suomen selvästi numeroin 3 - 0 (25-10, 25-11, 25-14). Aika selvää ohraa. Alla 
siis Petran raportti päivän pelistä. 



"Suomi kohtasi viimeisessä alkulohkon ottelussaan Slovenian, joka on tuttu vastustaja vuosien 
ajalta. Myös Puolassa olemme aiemmin pelanneet treenimatsin yhdessä. Slovenia pelasi 
odotetun monipuolista peliä. Suomi-naiset eivät tänään olleet parhaimmillaan. Yhtenä syynä 
lienee sekin, että paukut eivät vain riittäneet eilisen latauksen jälkeen. 

Suomen syötöistä puuttui kovuus, kentältä liike ja virheitä tuli liikaa. Pelistä ei jäänyt paljon 
myönteistä kerrottavaa ja tiedotusosaston Puolan päällikön ainakin olisi tehnyt mieli vajota maan 
alle ottelun päätyttyä. Ottelun jälkeen seurattiin USA-Venäjä -matsia, jonka USA vei hienosti 3-1. 
Toisella silmällä seurattiin myös Saksan miesten kamppailua Bosniaa vastaan, jonka Bosnia hoiti 
niinikään 3-1. Huomenna vastaan tulee luultavasti Brasilia. Suomi-naiset yrittävät taas 
parhaansa." Petra 

Naisten B-lohkon sarjatilanne 19.6.2014 
 

 
Naisten A-lohkon sarjatilanne 19.6.2014 
 

 

Istis.infolla ei valitettavasti ole enempiä mahdollisuuksia infota kisojen tuloksista ja tilanteista. 
Suositus on näpsytellä virallisille kisasivuille ja surffailla sieltä asiat selviksi. Linkki löytyy mm. aika 
läheltä tätä tekstiä - tuosta oikealla olevasta palkista. 

KAHDEKSAS SIJA OLI TAVOITTEENA - 
KAIKKI LISÄ ON PLUSSAA 

19.6.2014 00:40 (Timo Väre/MA) Naisten maajoukkueen ykkösvalmentaja Timo Väre soitteli 
istis.infolle keskiviikkoiltana jo kotikonnuiltaan. Työ- ja perheasiat pakottivat Timpan jättämään 
loppukisat kakkoscoutsi Eeva-Liisa Hildenin harteille. Timppa kertoi kokonaiskuvan kisoista olleen 
erittäin positiivisen - kaikki puitteet, toiminnot ja järjestelyt olivat moitteettomasti hoidettu. Myös 
joukkueen hotelli oli hyvä ja erinomaisella paikalla. Ja joukkueen henki ja ilmapiiri innostava ja 
yhteiseen hiileen puhaltava. 

Joukkueen jo nyt saavuttamaan tulokseen päävalmentaja oli tyytyväinen - "Realistisesti 
kahdeksatta sijaa kisoista lähdettiin hakemaankin. Taakse jäi melkoisia istismaita, hieno homma." 
Joukkueen pelistä Timo Väre jäi kaipaamaan rutiinimaista kokemusta, jota on haettu useista 
kovista turnauksista. Nyt sitä ei löytynyt kuin ajoittain. Useimmiten peli oli hermostunutta, 
varovaista ja sitä kautta virheiden sävyttämää. 

"Kokemusta kovista peleistä joukkueella pitäisi jo olla. Se mistä kiikastaa on harjoittelun puute. 
Pelaajat kaipaavat treeniä erityisesti perustekniikkaan ja liikkumiseen. Sitä on tehtävissä jopa 
yksin tai kaverin kanssa kahdestaankin - aina ei tarvita koko joukkueellista porukkaa salille. Joskin 



isommassa porukassa homma toki on helposti palkitsevampaa, mutta kaikilla ei siihen ole 
mahdollisuutta eikä maajoukkueleireillä voida hoitaa koko harjoittelua," Timo Väre toteaa. 

Timppa kiittää joukkuetta hyvästä tsempistä ja tuloksesta sekä toivottaa kisoihin jääville pelaajille 
voimia ja innostuneen rohkeaa otetta jatkopeleihin, vaikka Viitalan Maria joutuukin jättämään 
loppupelit väliin. Ja tähän toimitus ei malta olla pistämättä loppuun, että kesän Beach-kisatkin 
voivat tuota harjoitusta edistää. 

Naisten B-lohkon sarjatilanne 18.6.2014 
 

 

PUKUHUONEESSA PUHETTA RIITTI..., 

 
Eipä ole Suomea vielä lopetettu 

(Kuva: paravolley.pl) 

19.6.2014 00:20 Lisäys 00:35 (Petra Pakarinen/MA) Kuulumisia: "Tiedotusosaston Puolan 
päällikkö pahoittelee kiireisyyttään ja kirjoittelee joukkueen kuulumisia vasta näin iltamyöhällä. 
Voitokkaaseen päivään on kuulunut pelin lisäksi treenit, tuliaisostosten tekemistä ja nostettiinpa 
voitonmaljatkin. 

Kiitos ottelun analysoinnista. Niinhän se meni. Kolmatta erää lukuunottamatta peli oli täysin 
suomalaisten hallinnassa. Isona tekijänä olivat monien Suomen naisten onnistuneet aloitussyötöt 
ja toisaalta vastustajan heikkous niiden vastaanottamisessa. Kolmas erä olikin jo huomattavasti 
tasaisempaa ja joukkueen kapteeni Annukka Jäätteenmäen sanoin hetkittäin alkoi jo "tuntti 
putista". Onneksi kuitenkin koko ajan luotimme omaan tekemiseemme ja paineet olivat 
vastustajalla. Pelin kannalta oli tosi tärkeää, että voitimme kolmannenkin erän eli veimme ottelun 
suoraan 3-0. 

Voitolla veimme joukkueemme kahdeksan parhaan joukkoon. Ottelu Iso-Britanniaa vastaan oli 
oikeastaan turnauksen pääottelu. Teimme sen, mitä meidän pitikin tehdä ja riemulla ei ollut rajaa 
voiton varmistuttua. Naiset ovat usein puheliaita, mutta tänään pukuhuoneessa riitti puhetta 
erityisen paljon." Petra 

Lisäys kuulumisiin: "Joukkueemme pienenee jälleen torstaista lähtien, sillä joukkueen kantava 
voima Maria Viitala matkustaa yöllä Suomeen perheensä luokse. Joukkueemme sai kisapaikan 
niin myöhään, että kaikki eivät enää pystyneet järjestämään viikon tai puolentoista viikon matkaa. 
Päävalmentaja Timo Värekin siis lähetettiin eilen hyvillä mielin, ennalta sovitusti kotimatkalle." 
Petra 



SUOMEN NAISILTA TASAPAINOINEN PELI - 
VIRHEET VASTA KOLMANNESSA 

 
Suomi - GBR aloituskäpälöinnissä 

(Kuvakaappaus: paravolley.pl/Media/livestream) 

18.6.2014 15:55 (MA) Suomen naisten maajoukkue pelasi Iso-Britanniaa vastaan kaksi 
tasapainoista erää. Vasta kolmannessa perisynnit omien helppojen virheiden muodossa 
muistettiin kaivaa esiin. Joukkueen onneksi yllättäjäksi ja pelastajaksi nousi, aikaisemmissa 
peleissä melko epävarmasti pelannut, numero neljä - Hanna-Maria Sariluoto. Kahdella 
syöttövuorollaan mimmi paukutti kuusi ratkaisevaa ässää kenttään brittien enempi ihmetellessä. 
Myös kaksi hyökkäyspistettä lisäsaaliina - hieno peli Hanna-Maria. 

Ilman Hanna-Marian mainiota kolmoserää pyttykerho olisi kai palkinnut Maria Viitalan hyökkäys- 
ja torjuntapelin. Kolmannessa Mariakin sortui turhiin virheisiin. Satu Tiilikainen hoiteli syötöillään 
ykkös- ja kakkoserässä yhteensä yhdeksän pistettä, mutta hiipui kolmannessa. Annukka 
Jäätteenmäki oli tasaisen varma läpi ottelun - 2/3 torjuntapisteistä ja tukku hyviä iskuja. Petra 
Pakarinen ja Helena Skogström hoitivat hommansa. Vaihtopelaajista Laura Haaranen kävi 
syöttelemässä muutamat kovat pisteet ja Raisa Möller tyylillä jokusen takakierroksen. 

 
Hanna-Maria Sariluoto ja yksi ässäsyötöistä 

(Kuvakaappaus: paravolley.pl/Media/livestream) 

Omista pisteistä joukkueemme teki nyt yhden erän verran (25) aloitusyötöillä. Vastustaja oli 
selkeästi heikompi nostaja kuin esimerkiksi USA, jolle kenttään jäi vain 9 aloitusta. 
Hyökkäyspisteitä kertyi nyt, ehkä yllättäenkin, vähemmän kuin USA:ta vastaan - 14/17. 
Torjuntapinnoja molemmissa tuli 9 ja muita pelipisteitä (palautuspallot ja muut hätärit) brittejä 
vastaan myös 9, kun niitä USA:lle upposi vain yksi. 

Vastustaja tarjosi virheillään Suomelle nyt 18/75 pinnaa, kun USA antoi niitä 14/25. Vastaanotto 
oli ensimmäisessä erässä epävarmaa - kuusi meni käsistä. Kakkosessa tuli kolme ja kolmosessa 
vain yksi epäonnistunut nosto. Muitten, ns. helppojen virheiden osalta homma toimi päinvastoin. 
Kahdessa erässä virheitä vain yksi/erä - kolmannessa puoli tiuta - 10. Aloitus epäonnistui nyt 9 ja 
USA-pelissä 8 kertaa. 



 
Suomen joukkue jälkijoogissa> 

(Kuvat: paravolley.pl) 

Kokonaisuutena hyvä peli - ehkä hyvinkin samantasoista joukkuetta vastaan. Nyt vaan tiukka 
tappelu huomenna Slovenian kanssa ja sitten sijoittelemaan joukkuetta maailman kahdeksan 
parhaan naisistismaajoukkueen joukkoon. 

Naisten A-lohkon sarjatilanne 18.6.2014 
 

 

SUOMELLE VOITTO BRITEISTÄ 

18.6.2014 15:15 (MA) Suomen naisten maajoukkue pelaa MM-kisojen sijoitusotteluissa 
panoksista viiden ja kahdeksan välille. Tämä varmistui, kun joukkueemme juuri voitti Iso-
Britannian suoraan 3 - 0 (25-15, 25-13, 25-21). Alkusarjassa Suomi pelaa vielä huomenna ottelun 
Sloveniaa vastaan, joka myös tulee pelaamaan jatkossa sijoista 5. - 8. Kommentit ja 
tilastonikkaroinnit pienen ajan kuluttua. 

USA JA VENÄJÄ MITALIPELEIHIN 

18.6.2014 12:40 (MA) USA ja Venäjä selvittivät odotetusti tiensä Suomen alkulohkosta MM-
kisojen mitalipeleihin voittamalla aamupäivällä pelatut pelinsä. USA otti voiton Puolasta 3 - 0 ja 
Venäjä kukisti Slovenian samoin lukemin. Neljännen kierroksen viimeinen ottelu Suomi - Iso-
Britannia käynnistyy Elblagissa, alkuperäisestä aikataulusta poiketen, jo vajaan puolentoista 
tunnin kuluttua - klo 14 Suomen aikaa. Ottelua voi seurata suorana alla olevasta linkistä. 

FIN-GBR klo 14 

Ottelu Iso-Britanniaa vastaan on Suomelle erittäin tärkeä. Voitolla joukkue jo varmistaisi paikan 
sijoituspeleihin 5. - 8. Häviöllä keskikastin sijoituspeleihin pääsemiseen ei välttämättä riittäisi edes 
huominen viimeisen kierroksen voitto Sloveniasta. Iso-Britannia kohtaa viimeisessä pelissään 
Puolan ja voitolla varmistaisi tasapisteet Suomen kanssa - ja jos keskinäinen peli ratkaisee - 
menisivät britit Slovenian kanssa pelaamaan 5.-8. sijoituksista. 

  

http://paravolley.pl/Media/livestream/1


KOMMENTIT JA B-TILANTEET PUOLASTA 

17.6.2014 20:50 (Timo Väre/MA) Naisten B-lohkon peleissä tänään ei yllätyksiä. Kiina voitti 
Brasilian, Ukraina Saksan ja Hollanti Japanin - kaikki pelit 3 - 0. Sarjatilanne B-lohkosta alla. 

Naisten B-lohkon sarjatilanne 17.6.2014 
 

 

Maajoukkueen Facebook-sivulle on tänään kuitattu seuraava teksti: "Nyt on saatu turpaan sekä 
Venäjältä (3-0) että USA:lta (3-0). Venäjää vastaan taistelimme ihan hyvin, peli parani selvästi 
ensimmäisestä ottelustamme. USA:lta tuli melkoisen kylmää kyytiä ja se näkyi myös eräpisteissä. 
Toisaalta huomion arvoista on sekin, että USA (ehkä myös Venäjä) on yksi kisan vahva 
mitaliehdokas. Huomenna kuitenkin vastassa Iso-Britannia ja voittoa lähdetään tietenkin 
tavoittelemaan!:) hyvällä tsempillä ja sisulla huomiseen siis!" 

Myös joukkueemme päävalmentaja Timo Väre, joka alkuperäisen ohjelmasuunnitelman 
mukaisesti on kai matkustelemassa kotikouvolaan laittoi vielä alla olevan viestin infoon. 

"Moikka! Turpiin tuli kunnolla ja ansaitusti. Ero harrastelun ja ammattimaisen urheilun välillä on 
juuri tuo. Mutta vaikka tulos oli masentava, niin sitä osattiin odottaa ja ajoittain oli havaittavissa 
vähän rennompaa tekemistä, mitä tarvitaankin huomisessa englanti-pelissä. Kyllä Kiina ja USA 
ovat valovuoden muita edellä. mutta ei vaivuta synkkyyteen, huomenna on taas uusi peli ja 
mahdollisuudet vaikka mihin. Terveisin Timo" 

PÄÄVALMENTAJA TIMO VÄREELLE LÄHDÖT! 

 
Timo Väre kapsäkki kyydissä kotimatkalle 

(Kuva: FIN Team) 

17.6.2014 16:35 (Petra Pakarinen/MA) Maajoukkueemme tiedotusosaston Puolan päällikkö P. 
Pakarinen viestitti juuri infon konttoriin kovan uutisen otsikolla: "VÄREELLE LÄHTÖPASSIT". 

Petran viesti kokonaisuudessa on seuraavanlainen: "USA antoi Suomelle tänään kylmää ja kovaa 
kyytiä. Pelissä nähtiin ammattilaisten ja harrastelijoiden ero. Pettymys ottelusta oli suomalaisille 
niin suuri, että joukkue lähetti päävalmentaja Timo Väreen kotimaahan. Lopputurnaus vedetään 
Iivi Hildenin johdolla." Petra 



Mitenkään kantaa ottamatta info lausahtaa tähän: "Hyvä päätös, siitäs sai - kelmi - kotiin vaan 
tuollainen ukko." Info 

KOLME KIERROSTA PELATTU- 
SUOMI JATKAA NELOSPAIKALLA 

Naisten A-lohkon sarjatilanne 17.6.2014 
 

 

17.6.2014 15:35 (MA) Venäjä voitti juuri päättyneessä pelissä Iso-Britannian odotetun selvästi 3 - 
0. USA ja Venäjä ovat kolmen kierroksen jälkeen kärkiparina puhtailla peleillä. Suomi jatkaa 
neljäntenä ja jäljellä ovat vielä ottelut brittejä ja Sloveniaa vastaan. 

SLOVENIA VOITTI PUOLAN 3 - 0 - 
SUOMELLA HUOMENNA VASTASSA BRITIT 

 
Iso-Britannia kuusikko kentälle 

(Kuva: paravolley.pl) 

17.6.2014 14:55 (MA) Suomen alkulohkossa Slovenia voitti tänään isäntämaa Puolan 3 - 0. 
Lohkon 3.:n kierroksen viimeinen peli Venäjän ja Iso-Britannian kesken on juuri menossa. Venäjä 
voitti ensimmäisen erän ylivoimaisesti 25-6. Homma lienee kohtuullisen selvää ruista 
itänaapurillemme, vaikka toisen erän alussa peli onkin nyt tasan 7-7. 

Suomen naiset ovat tänään vielä menossa harjoitussalille klo 16-17 paikallista aikaa. Huomenna 
edessä on kisojen alkulohkovaiheen tärkein ottelua brittejä vastaan. Peli alkaa klo 14 
kotimaamme aikaa. Voitolla naisemme varmistavat lohkon 4. sijan ja pääsyn pelaamaan 
loppusijoituksista 5.- 8. Alkulohkon viimeisenä pelinä on torstaina ottelua Sloveniaa vastaa. 

Tämän hetken tilannearvion perusteella toisesta alkulohkosta näyttäisivät jäävän 5.-8.-
sijoituspeleihin Ukraina ja Brasilia - tosi kovat tiimit. Mutta pelithän ovat vielä kesken. 

  



VAJAA VIIKKO SM-BEACHIN ILMOITTAUTUMISEEN 

 
(Kuva: Elina Kuosmanen) 

17.6.2014 14:25 (MA) MM-kisojen siivellä valmistaudutaan kotimaisen Beach-kauden alkuun. 
Rautavaaralla pelataan järjestyksessään 18. Rautavaara Beach Volley turnaus lauantaina 
5.7.2014. Turnaus on samalla naisten ja miesten perinteisen pelitavan Suomen Mestaruus-
turnaus. Ilmoittautuminen kisaan päättyy vajaan viikon kuluttua - ensi maanantaina 23.6. 

Rautavaaran kisapäällikkö Pauli Hakkarainen ilmoitti sihteerinsä Elinan kautta Kreetalta päivän 
tilanteen. Ilmoittautuneita on miesten sarjaan viisi ja naisten sarjaan kaksi joukkuetta. Mutta vielä 
ehtii - ja ehtii myös samalla laittaa ilmoittautumiset Marjolaan, jossa kotimaisia joukkueita on 
vähemmän kuin mitä Kazakstanista on ilmoitettu tulevan. 

JENKIT KUIN ERI MANTEREELTA - 
SUOMI VAILLA MAHDOLLISUUKSIA 

 
Suomi - USA 0 - 3 

(Kuvakaappaus: paravolley.pl/Media/livestream) 

17.6.2014 11:50 (MA) Suomen kolmas MM-kisapeli oli nopsasti hoideltu. Tuskin odotuksissakaan 
oli, että Suomi pystyisi USA:n haastamaan, mutta lähes järkyttävä tasoero oli joukkueiden välillä. 
USA oli kuin eri mantereelta. Numerot jenkeille 3 - 0 (25- 9, 25- 3, 25-13). Tästä ja useammasta 
muustakin pelistä herää ajatus, että 12 joukkueen MM-kisat olisi järkevää jakaa A- ja B-sarjoihin - 
sen verran eri tasoisia joukkueet ovat. Melkein eri planeetoilta. 

Istis.info jättää tämän aamuisen pelin tarkemman arvioinnin valmentajien kommentoitavaksi - jos 
se yleensä on tarpeen. Peli USA:ta vastaan ei ollut etukäteenkään suomalaisten tulostavoitteiden 
kärkipäässä, mutta hiljaiseksi veti kotikatsomoissa. 



 
Kiitos ja näkemiin 

(Kuvakaappaus: paravolley.pl/Media/livestream) 

 

 
(Kuvat: paravolley.pl) 

 

 
Tosi totisia lipunheiluttajia Elblagin kisoissa 

(Kuva: paravolley.pl) 
  



PAKARISEN PETRAN PAKINAT - 
"NO BEER TODAY...," 

 
Pakinoitsija PP 

(Kuva: paravolley.pl) 

16.6.2014 22:40 (Petra Pakarinen/MA) Naisten maajoukkue jatkaa pelejään huomenna. Silloin 
vastaan asettuu klo 10.30 Suomen aikaa alkavassa ottelussa toinen kisojen suurista 
ennakkosuosikeista - USA:n huippukova ja tavoitteellinen tiimi. Tämän päivän pelistä ja 
joukkueemme kuulumisista huolehti jälleen tänään Pakarisen Petra seuraavin, alle kopioiduin, 
säkein. 

 
(Kuva: paravolley.pl) 

"Iltaoluet jäivät haaveeksi. Aloitimme päivän yhteistreeneillä Sloveniaa vastaan. Pelasimme pari 
melko tasaista erää, jotka Slovenia kuitenkin vei. 

Iltapäivän pelissä kohtasimme meille varsin tutun Venäjän. Vastustajalla istui vaihtopenkillä toinen 
joukkueellinen pelaajia ja ykköskuusikko ei tainnut olla kertaakaan kentällä meitä vastassa. Se oli 
meidän onni, sillä nyt onnistuimme saamaan aika mukavasti pisteitä. Pelissämme on paljon 
parannettavaa, mutta hetkittäin pystyimme näyttämään myös, että osaamme pelata ja syötön 
noustessa saamme tehokkaita hyökkäyksiä rakennettua. 

Valmentaja Väre lupasi tarjota koko joukkueelle iltaoluet jokaisesta voitetusta erästä. Ne jäivät 
tänään haaveeksi ja oli tyytyminen hotellin tarjoamaan pullakahviin. 

Elblagissa on saatu tänään nauttia auringosta ja noin 20 asteen lämmöstä. Suomessa on vissiin 
ollut vähän vilpoisampaa. Terveisiä kaikille istisimmeisille Suomeen ja kiitos, kun olette hengessä 
mukana!" Petra 

Toivottavasti Petran kuvaama ja nähty osaaminen joukkueen kesken jatkuu tulevissa peleissä - 
entistä tehokkaammin. Ehkä ne oluetkin vielä..., Istis.infon seurannassa oli ainakin toisessa ja 
kolmannessa erässä mukana venäläisten ykköspeluri ja kapteeni - numero yksi - Taiana Ivanova. 
Eikä se Oleksein kakkosvitjakaan mikään kovin hentonen sakki ole. Kiitos kommenteista, terveiset 
joukkueelle ja tsemppiä kisojen jatkoon. 



Naisten A-lohkon sarjatilanne 16.6.2014 
 

 

YRITYS HYVÄ - VIRHEITÄ LIIKAA 
VENÄJÄ VEI SUOMEA 3 - 0 

 
Suomi - Venäjä 3 - 0 

(Kuvakaappaus: paravolley.pl/Media/livestream/2) 

16.6.2014 17:50 Päivitetty 18:30 (MA) Juuri päättyneessä pelissä Elblagissa Venäjä otti 
perinteisesti voiton Suomesta erin 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-13). Suomi pelasi omalla tasollaan 
tyydyttävästi. Valitettavasti tekninen osaaminen ei venäläisiä vastaan riitä. Suomi häviää ja hävisi 
omilla helpoilla virheillään. Taitotasomme (harjoittelumme) ei valitettavasti riitä maailman 
ykkösluokan joukkueita vastaan. Pallo polttelee liikaa - jos sattuu kohdalle tulemaan. 

Jos joukkue tekee kolmen erän pelissä 46 virhettä - edes kiinalaiset eivät siitä selviäisi. Näin 
Suomi tässä pelissä. Vastaavasti venäläisille tuli omia virheitä vain 14 pisteen verran. Puolaa 
vastaan onnistuneet aloitussyötöt olivat nyt hukassa - vaikka pisteistämme 9 tulikin aloituksilla. 
Aloitussyöttövirheitä oli vastaavasti lähes sama määrä - kahdeksan. Ja - valitettavasti 19 kertaa 
vastustajan aloituksen vastaanotto epäonnistui. 

Erät etenivät samaa tahtia. Suomi aloitti hyvin (1. 7-4, 2. 7-5 ja 3. 7-6. Väreen munakello pirisi 
joka erässä tappiotilanteessa 7-8 aikalisän merkiksi. Siitä toiseen tekniseen aikalisään mentiin 
samoissa lukemissa 12-16 ja erien loppupuolille 13-20. Suurimmat puutteet löytyivät juuri 
vastaanotosta, käsittelystä ja passipelistä. Mutta tästä on hyvä jatkaa - ei peli ihan mahoton ollut. 
Omat virheet puolittaen oltaisiin jo aika lähellä. 

Info jää kaivelemaan järjestäjien tilastoja ja kuvia sekä odottelemaan omiemme kommentteja. 
Ottelun aikana kakkoskentän katsomoissa oli melko väljää - katsojia parhaimmillaan tasan 10. 



 
Kotijoukkueen peleissä on katsomot pullollaan 

(Kuvakaappaus: paravolley.pl/Media/livestream/2) 

Päivitys 18:30: Päävalmentajan pikakommentit heti pelin jälkeen: "Selkään tuli Venäjältä 3 - 0. 
Hyvin oltiin pelissä mukana, mutta aivan liikaa tuli helppoja virheitä. Timo" Myös joukkueemme 
kakkosvalmentaja Iivi Hilden on saapunut kisakaupunkiin. 

 
Ottelun jälkeiset venyttelyt ja tarinoinnit 

(Kuvakaappaus: paravolley.pl/Media/livestream/2) 

PUITTEET PUOLASSA VIIMOSEN PÄÄLLE 

 
Ististä voi kokeilla kisahallin edustalla 

(Kuva: paravolley.pl) 

15.6.2014 22:40 (MA) Väreen Timppa soitteli illan aluksi infon konttoriin ja kertoili kuulumisia 
kisoista. Kokonaisuus Elblagissa on Timpankin pitkän kokemuksen mukaan viimeisen päälle 
hienosti hoidettu - ja varmaan myös kalliisti. Infokin laskeskeli, että ulkopuolisia kansainvälisiä 
toimitsijoita paikalla on yli 50 - päivärahalla a' 50 euroa/pv. Pitää olla tukevat sponsorit takana. 



Kaikesta infosta jota kisoista työstetään jatkuvasti saa saman upean käsityksen. Elblagilaisilla toki 
on jo paljon kokemuksia isojen kisojen hoidosta. Hieno homma. Jos jotain pitää kaivella - 
kaiveltakoon sitten tuloksia, joita ei kunnolla löydy mistään. Netin tulospalvelussa tuntuu olevan 
jotain ongelmia. Osa peleistä on OK - osa puuttuu kokonaan. Ehkä jo huomenna. 

Päivän peleissä ei mitään erikoista. Miehissä Saksa löi Hollannin suoraan 3 - 0, samoin Egypti 
USA:n, Iran Irakin ja vielä Venäjä Marokon. Naisten puolella Ukraina upotti Japanin selvästi, 
samoin Kiina jopa ylivoimaisesti Saksan (3 - 0 25- 4, 25- 7, 25-14). Hollannittaret voittivat Brasilian 
3 - 1. Ja huomenna jatketaan. Väre jatkoi pelaajat vielä sunnuntai-iltana harjoitussalille. 

"MEILLE KUULUU HYVÄÄ...," 

 
Petra Pakarinen Suomi (Kuva: paravolley.pl) 

15.6.2014 16:15 (Petra Pakarinen/MA) Maajoukkueen kommentit päivän pelistä Pakarisen 
Petralta: "Meille kuuluu hyvää - Puolalle ei. Kaadoimme Puolan avausmatsissa selkein lukemin 3-
0. Emme olleet itse ihan parhaimmillaan, vaan pieni jännitys taisi aiheuttaa useimpien suorituksiin 
pientä hätäisyyttä. 

Saimme pisteitä lähinnä pitkillä syöttöputkilla. Vastustaja ei saanut syöttöjä juurikaan ylös. Puolan 
pelisuoritukset herättivät kysymyksen, ovatko he yhtään treenanneet kotikisoihinsa. 

Taivas on eilistä huomattavasti selkeämpi. Ulkona paistaa aurinko ja musiikki soi. Suomi-tytöt 
lepäilevät hetkisen ja iltasella käydään ottamassa vielä pienet treenit." Petra 

 
"Päivän kuvia Elblagista" 

(Kuva: paravolley.pl) 



Suomen alkulohkon kolmannessa pelissä Venäjä voitti Slovenian 3 - 0. Sarjatilanteessa USA:lla, 
Suomella ja Venäjällä pistetili avattu - muut nollilla. Tai miten tuolla pisteet laskettaneenkaan? 

SUOMI ALOITTI KISAT SELVÄLLÄ VOITOLLA 

 
Suomi - Puola 3 - 0 

(Kuva: paravolley.pl) 

15.6.2014 14:45 Päivitys 14:55 Väreen kommentti (MA) Suomen naisten maajoukkue aloitti MM-
kisat tyylikkäästi kaatamalla avausottelussaan isäntämaa Puolan 3 - 0 (25-11, 25-16, 25-11). 
Ottelun kommentit saataneen päivän mittaan. Istis.info ei pystynyt peliä seuraamaan, kun piti olla 
mukana Karjalaisis kesäjuhlis, joita Lappees tänä viikonloppun vietellää. Meno ol ku enne vanhaa 
Wiipuris. 

Päivän ensimmäisessä naisten pelissä USA selätti Iso-Britannian odotetusti 3 - 0. Miehissä 
isännät voittivat kisojen avauspelissä Algerian 3 - 0, Bosnia-Hertsegovina Kzakstanin ja Brasilia 
Kroatian myös 3 - 0. Ukraina ja Kiina pelasivat pitkällä kaavalla - Kiina aloitti 0 - 2, Ukraina tasoitti, 
mutta kiinalaisille lopulta voitto 3 - 2. 

Parhaillaan naisten sarjassa pelataan ottelua Venäjä-Slovenia. Itänaapurit voittivat ensimmäisen 
ja johtavat toista selvästi 11-4. Suomen seuraava peli on huomenna maanantaina juuri Venäjää 
vastaan. Ottelu alkaa kolmoskentällä klo 16.15 Suomen aikaa. 

Päävalmentaja Timo Väreen lyhyt kommentti pelistä: "Peli normaali isojen kisojen avausottelu - eli 
lievää hermoilua. Suomen syöttö oli ottelussa tehokas ja oma paketti pysyi kasassa koht' hyvin. 
Tästä on hyvä jatkaa - huomenna kova ottelu Venäjää vastaan." Timppa 

 
"Mitäs jos mennäänkin ratikalla" 

(Kuva: Laura Möller) 

Istis.info kiittelee joukkuetta ja matkassa mukana olevia kannustusjoukkoja hienosta 
tiedottamisesta ja kuvien lähettämisestä. Toivottavasti näitä saadaan jatkossakin. 

  



MM-PELIT KÄYNNISTYIVÄT - NETTI-TV NÄKYY 

 
FIN - POL lämmittelyssä 

(Kuvakaappaus: paravolley.pl/livestream) 

15.6.2014 12:00 (MA) Puolan MM-kisojen pelit ovat käynnistyneet. Parhaillaan valmistaudutaan 
klo 12:15 Suomen aikaa alkavaan otteluun Suomi - Puola. Istis.infokin huomasi, että Puolan aika 
on tunnin Suomen vastaavaa jäljessä - sekä, että TV-kuvaa tulee kaikista peleistä. Käykää 
katsomassa - Suomen peli tulee kolmoskanavalta. 

MM-kisat: FIN-POL 

MAAJOUKKUEEN ODOTETTUJA KUULUMISIA 

 
"Elblagin Esterit" 

(Kuva: paravolley.pl) 

14.6.2014 22:55 (Petra Pakarinen/MA) Istis.infon kovasti kaipailema "maajoukkueen kuulumisia"-
viesti saavutti toimituksen juuri, kun paikallisessa televisiossa on alkamassa hamaan aamuun 
kestävä lähetys Jukolasta. Hienoa - kiitos Petra ja terveiset kaikille. 

"Naisten istismaajoukkue on jo lähes kokonaisuudessaan koolla Elblagissa. Viimeinen matkustaja 
saapuu pienten sattumusten jälkeen huomenna. 

Keskiviikkona saapuneet ovat ehtineet treenata jo omalla porukalla ja Venäjän naisten kanssa 
yhdessä. Tänäänkin saapuneet pääsivät hetkeksi salille pallotuntumaa hakemaan ennen illan 
avajaisia. 

Avajaiset toteutettiin ulkona vaihtelevassa sateessa. Asusteet olivat lähes kaikilla joukkueilla 
samanlaiset, sillä kisajärjestäjät olivat jakaneet kaikille sadetakit. Urheilijat olivat avajaisissa 
mukavasti pääosassa ja kaikki maat kävivät vuorollaan lavalla esittäytymässä. Lisäksi oli lyhyet 
puheet ja musiikkia. 

http://paravolley.pl/Media/livestream/3/?nid=1642


Majoitumme Elblag-hotellissa, joka sijaitsee keskellä vanhaa kaupunkia. Sijainti on siis loistava ja 
hotelli muutenkin oikein hyvätasoinen. 

Huomenna aamupäivällä kohdataan isäntämaa Puola. Rentoa, omaa peliä lähdetään 
tavoittelemaan. Katsotaan, mihin se riittää." Petra 

MM-KISOJEN AVAJAISET TAPUTELTU JA LITSUTELTU 

 
"Tää tipu otetaan meille hakkuriks." 

(Kuva: Satu Tiilikainen) 

14.6.2014 21:30 Päivitetty 21:50 (MA) Elblagin vanhan kaupungin keskustassa vietettiin tänään 
istumalentopallon MM2014-kisojen juhlallisia avajaisia. Joukkueet marssivat juhla-areenalle 
vähemmän juhlallisessa sadesäässä, joka ei kuitenkaan tahtia - jos sellaista nyt kellään olikaan - 
pahemmin haitannut. Enempi iloisia ilmeitä on nähtävissä avajaista otetuissa kuvissa. 

 
Avajaiset järjestettiin ulkona vanhassa kaupungissa 

(Kuva: paravolley.pl) 

 
Joukkueet marssivat paikalle sateen ropistessa  

(Kuva: paravolley.pl) 

Suomen joukkueen päävalmentaja Timo Väre viestitti infolle, että joukkueen osalta kaikki on 
kunnossa. Myös luokittelu meni odotetusti hyvin. Ja joukkue lähetti infon lukijoille myös malliksi 
kuvansa. Siitä vaan pelit käyntiin huomenna klo 11.15 ja Puola nurin. 



 
Suomen maajoukkue avajaispäivänä  

(Kuva: Satu Tiilikainen) 

 
Lippu lähes liehuu 

(Kuva: facebook.com/finlandsittingvolleyball) 

 
Juhlaväki pussit päässä 

(Kuva: facebook.com/finlandsittingvolleyball) 

 
Suomalaistunnelmia avajaisista 

(Kuva: paravolley.pl) 



AAMULLA EI ENÄÄ YHTÄÄN - 
TÄNÄÄN MM-KISOJEN AVAJAISET 

 

14.6.2014 13:45 (MA) Huomenna sunnuntaina se alkaa - istumalentopallon MM2014 Elblagissa 
Puolassa. Suomen naiset kohtaavat ensimmäisessä ottelussa isäntämää Puolan. Ottelu alkaa klo 
11.00. Tiedossa ei ole - saadaanko ottelusta TV-kuvaa. Toivottavasti. Kannattanee 
huomisaamuna tsekata alla olevasta ElblagTV:n osoitteesta - näkyykö ketään. Samoin tänään klo 
17, jolloin kisojen avajaiset käynnistyvät. 

 
FIN Team EM2013 

Kuvia Puolan 2013 EM-kisoista (Kuva: paravolley.pl) 

Hyvä Suomi! 

MM2014 otteluohjelmat 

PIENTÄ VINKKIÄ TELEVISIOINNEISTA 

 

13.6.2014 14:00 (MA) 12 minuuttia infon valittelun jälkeen pingahti tieto, että MM-kisojen 
avausottelu - Puola - Algeria (M) näytetään suorana paikallistelevisiossa (Telewizja Elblaska) 
sekä verkossa osoitteessa: http://www.tv.elbalg.pl/. Mitähän kisojen kolmelta omalta kanavalta 
tulee näkymään? 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/MM2014%20Ohjelma.pdf


 
MM2014 Areena 

(Kuva: sport.elblag.net) 

VÄHIIN KÄY ENNENKUIN ALKAA 

 

13.6.2014 12:30 (MA) Huomenna lauantaina Puolan Elblagissa juhlistetaan istumalentopallon 
MM2014 kisojen avajaisia. Pelit käynnistyvät sunnuntaiaamuna ja jatkuvat lähes koko 
juhannusviikon. Loppuottelut ovat vuorossa suomalaisille vähän huonosti sattuvasti 
juhannuspäivänä lauantaina 21.6.2014. 

Useimmat joukkueet ovat jo saapuneet kisapaikalle. Harjoituksia on käynnistelty ja kokouksia ja 
tiedotustilaisuuksia pidelty. Kaupungissa tuntuu olevan melkoinen kisabuumi päällä. Suomalaisten 
kuulumisia ei ole näkynyt eikä kuulunut. Asiat lienevät kuitenkin kunnossa, vaikka kaikki pelaajat 
eivät vielä ole maisemissa. Avajaiset saattavat näkyä kisojen nettiTV:stä. Mitään vinkkiä tulevista 
lähetyksistä ei vielä ole näkynyt. 

 
Suomi kuvassa 

(Kuva: sport.elblag.net) 

PÄÄOSA SUOMEN JOUKKUEESTA ELBLAGISSA 

12.6.2014 12:30 (MA) Puolan MM-kisojen pelien alkuun on enää kolme päivää. Pääosa Suomen 
maajoukkueesta matkusti kisapaikkakunnalle Elblagiin eilen. Maajoukkueemme oman Facebook-
sivuston mukaan: "Osa porukasta onnellisesti perillä kohteessa. Loput joukkueen matkalaiset 
saapuvat vasta lauantaina ja pelit alkavat sunnuntaina. Niinpä tässä on muutama päivä aikaa 
kierrellä Elblagia - treenien ohessa! Kaunis vanha kaupunki ja mahtava hotelli, kyllä kelpaa. 



 
Hotel Elblag - 2 metriä vanhasta kaupungista 

(Kuva: Hotel Elblag) 

Upeilta vaikuttavat kaikki kisajärjestelyt ja -puitteet. Toivottavasti myös joukkueemme positiiviselta 
kuulostava ilmapiiri siirtyy sujuvasti kentälle ja MM-peleihin. Info toivottelee menestystä ja 
odottelee sisäpiirin infoa otteluista. Järjestäjien ilmoittama Suomen joukkueen kokoonpano ei 
vastaa täysin VAU:n sivuilla ollutta, joten olisi hyvä saada varmistus asiasta tänne kotomaahan. 

 

SM-BEACH RAUTAVAARAN TAPAHTUMAKALENTERISSA 

 
(Kuvakaappaus: www.rautavaara.fi) 

11.6.2014 14:00 (MA) Hakkaraisen Pali on hoidellut Rautavaaran Beach-turnauksen kunnan 
nettisivuille kesän tapahtumakalenteriin. Hieno homma - näin sitä pitää toimia. Info pyyteli myös 
Palilta kisakuulumisia mm. ilmoittautumisten osalta. Niitä odotellessa alla muutama kuva 
maailmalta..., 



 
Beachia italialaisittain 

(Kuva: Fernando Morganelli) 

 
Beachia Portsmouthissa Englannissa  

(Kuva: volleyballengland) 

 
Beachia jossain ylämaan puistossa  

(Kuva: volleyballengland) 

KAIKKI VALMIINA MM2014 ELBLAGISSA 

 
Järjestelyt ja kisapaikat alkavat olla kunnossa  

(Kuva: MM2014) 

10.6.2014 20:05 (MA) Istumalentopallon vuoden ykköstapahtuma - MM2014 kisat käynnistyvät 
Puolan Elblagissa avajaisilla ensi lauantaina klo 17 ja ensimmäiset pelit seuraavana päivänä 
sunnuntaina klo 9. Suomen maajoukkue Team FIN aloittaa kisaurakkansa myös sunnuntaina klo 
11 ykköskentän sitamilla isäntämaan Puolan kohtaamisella. 



 

BEACH-KAUSI 2014 KÄYNNISSÄ - 
KOTOMAAN KISAT HEINÄ-ELOKUUSSA 

 
(Kuva: Ossi Pulli) 

10.6.2014 19.45 (MA) Istumalentopallon MM-kisat Puolassa ovat käynnistymässä. Niiden 
varjossa käynnisteltäneen(kö) kotimaista istiksen Beach-kesää. Infolle ei ole kantautunut mitään 
kuulumisia – onko Beach-kenttiä laiteltu kuntoon, harjoitellaanko, pelaillaanko jollain 
paikkakunnalla? Kiva olisi kuulla jotain terveisiä. Se on nähty, ettei Marjolassa vielä ole kenttiä. 

Naisten ja miesten SM-kisat (3vs3) pelataan heti alkuun pois (ja toivottavasti homma ei sen 
jälkeen lopahda) Rautavaaran Beach-turnauksessa lauantaina 5.7.2014. Ilmoittautumisaikaa 
kisoihin ei ihan hirmuisesti enää ole – viimeinen ilmoittamispäivä on maanantai 23.6. 

Kaksi viikkoa Rautavaaralta – kokoonnutaan jälleen Etelä-Karjalaan –Lappeenrantaan. MM-
kisojen läheisyyden takia monet eri maiden pelaajat ovat kertoneet jättävänsä päätöksen 
Marjolaan tulosta MM-kisojen jälkeiseen aikaan – näin mm. Venäjän, Saksan ja Ukrainan 
edustajat. Samoin taitavat tehdä kotimaiset pelaajatkin. 

Ilmoittautuminen Marjolaan päättyy perjantaina 4.7., mutta kilpailupäällikkö on antanut kotimaisille 
pelaajille kahden päivän lisäajan sunnuntaihin 6.7. Näin vielä Rautavaaran kisoista innostuneena 
jotkut voivat ilmoittautua myös Marjolaan. Liettuan Vilnassa jo aloitettiin - paralympiapäivän 
kisoissa pelattiin Beach-turnaus, jossa liettualaisten lisäksi oli osallistujia Latviasta ja Ukrainasta. 
Alla muutama kuva kisoista. Mitalikolmikosta kait kaikki ovat pelanneet myös Marjolassa. 



 
Liettuan Vilnassa pelattiin myös istisbeachiä viime viikonlopun paralympiapäivässä  

(Kuva: Liettuan Paralympiakomitea) 

 
Vilnan kisojen mitalikolmikko 

(Kuva: SK Feniksas) 

Kotimaisen Beach-kauden 2014 päättää, ainakin tällä tiedolla, Metropolitan Open Helsingissä 
lauantaina 2.8.2014. Kisa on ensimmäistä kertaa myös virallinen 2vs2 pelitavan SM-kisa. 
Lisätietoja kisasta odotellaan ja saataneen lähiaikoina infon sivuille. 

VANHEMMAT AJANKOHTAISTARINAT ARKISTOITU! 

 

10.6.2014 16:35 (MA) Toimitus on ahkeroinut vanhojen mappien parissa ja sipaissut tästä 
Ajankohtaista-palstalta 140 sivua höpötystä ja kuvatuksia arkistoon. Jos vanhat tarinat ketä 
kiinnostavat - ne löytyvät siis Arkisto-osiosta nimellä: "Kevät 2014". Joitakin toukokuun 
huippujuttuja info vielä tähän sivustolle säästeli innokkaimpien iloksi. Arkistosta voi kaivella 
kaikenlaista "ajankohtaista" aina kesästä 2011 alkaen. 



Myös Kalenteri-sivun ottelu- ja turnausluettelot ja tulostiedot päättyneeltä pelikaudelta 2013-14 
siirretään samaiseen arkistoon. Sieltä niitä voi yrittää kaivella. Kotimaisen sarjatoiminnan 
loppuraportit löytyvät taas Historia-osastolta. Selaillaan. 

MM-KISAT PAINAVAT PÄÄLLE - 
ISTIKSEN LISÄKSI FUTISTA 

9.6.2014 14:35 (MA) Istiksen MM-kisat Puolan Elblagissa lähestyvät kovaa kyytiä - ja samoin on 
käymässä futiksen MM-kisoille Brasilian Rio de Janeirossa. Katsottavaa on odotettavissa ruutujen 
täydeltä. Istis.infon ymmärryksen mukaan myös Elblagista tulee nettiTV:n lähetyksiä kolmelta 
kanaalilta. Liekö livekuvaa tulossa kaikista otteluista? Homma selvinnee lähipäivien aikana. 

Liitteenä MM-kisojen otteluohjelmat ja aikataulut, jotka info on listaillut puolankielisiltä sivuilta. 
Kovinkaan kummoisia takuita ei anneta siitä, että ottelut ovat kirjautuneet viimosen päälle oikein, 
mutta uskotellaan niin.. 

MM2014 otteluohjelmat 

 

PIKKASEN KIIRE MARRASKUULLE 

 
Kööpenhaminan turnausesitteen kuvat  

(Kuva: Lykke Christensen) 

6.6.2014 11:05 (MA) Kööpenhaminassa marraskuussa järjestettävän ististurnauksen 
ilmoittautumisaikaa lie jatkettu jo pari kertaa. Ja nyt melkein ilmoitellaan, että aikaa on jäljellä 10 
päivää - tai tarvittaessa vähän enemmänkin. No - etukäteisvarautuminen ei lie koskaan pahaksi. 

Kisapäällikkö Lykke Christensen kirjoittelee asiasta seuraavasti: "Hello all. There are 10 days left 
to sign up to the Copenhagen Sit Cup. We hope that you will come. If you need more time to 
decide whether you're going, please write to us at this email address. Hope to hear from some of 
you. Team Copenhagen" 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/MM2014%20Ohjelma.pdf


Jos Köpis kiinnostaa - yhteys Lykkeen. Junnun sanoin kuitenkin: "Ei ole Kööpenhamina kuin 
ennen...," 

 

NAISTEN MM-JOUKKUEEN KUULUMISIA 

5.6.2014 13:30 (Lauri Jaakkola/MA) Naisten maajoukkue valmistautuu 11.6. alkavaan Puolan 
MM-kisamatkaan. Pelit Puolassa alkavat Suomen joukkueen osalta sunnuntaina 15.6. pelillä 
isäntämaan naisia vastaan. Jaakkolan Lauri on ollut yhteydessä maajoukkueen ykkösvalmentaja 
Timo Väreen kanssa ja kirjoittanut VAU:n nettisivuille jutun maajoukkueen kuulumisista. Laurin 
juttu alla olevasta linkistä. 

Lauri Jaakkolan juttu VAU-netistä 

Laurin jutussa on lueteltu myös maajoukkueen kokoonpano Puolan kisoissa. Väreen Timo kertoi 
infolle, että valmentajat ovat sopineet vuorottelevansa - tai paremminkin jakavansa kisojen johdon 
keskenään. Timppa matkustaa joukkueen pääosan mukana Elblagiin 11.6. - palaten kotiin 
keskiviikkona 18.6. pelattavan Iso-Britannia pelin jälkeen. Maajoukkueen loppupelit johtaa 
kakkosvalmentaja Eeva-Liisa Hilden. Onnea molemmille ja menestystä tiimille. 

 
Edelleen kaikki, paitsi kaksi, Suomesta 

(Kuva: facebook.com/finlandsittingvolleyball) 

ISTIKSEN YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA - 
JA JOKUNEN KOMMENTTI TAI KORJAUS 

4.6.2014 22:30 (Petri Räbinä/MA) Vantaalla lauantaina 24.5.2014 pidetyn istumalentopallon 
yleiskokouksen pöytäkirja on lähetetty mukana olleille ja myös istis.infolle. Pöytäkirja alla pdf-
tiedostona, mutta ennen sitä joitakin kommentteja ja tarkennuksia sekä toimituksellisia 
huomioita/uutisia. 

http://vammaisurheilu.fi/fin/vau/ajankohtaista/?nid=1642


Kokouksessa oli yhteensä 15 edustajaa seitsemästä seurasta/joukkueesta - joukoissa mukana 
Sari Mannersuo tuomarien edustajana ja Petri Räbinä enempi viran puolesta. Seuraavassa 
joitakin kommentteja yms. pöytäkirjasta. 

* SM-sarjojen osalta päätettiin, että mikäli vähintään neljää joukkuetta ei löydy - pelataan keväällä 
kaksipäiväinen turnaus sekä miehissä että naisissa. 
* Miesten mahdollisessa sarjassa pelataan yksi loppuottelu runkosarjan voittajan kotikentällä. 
Naisten sarjassa pelataan SM-lopputurnaus runkosarjan voittajan kotisalilla. 
* Lisäys/tarkennus (Paula Tarvainen): Miesten Suomen Cup pelataan lauantaina 27.9. ja naisten 
Suomen Cup sunnuntaina 28.9.2014. 
* HIY Helsingin Kevät-turnaus herätellään henkiin 2015. 
* Kesän 2014 Beach-turnauksista: 2 vs. 2 pelataan Helsingissä ja - kuten Rautavaaran 3 vs. 3 - 
SM-turnauksena. Marjolassakin pelataan ja vielä tänä kesänä. Seuraavasta vuoden 2015 
turneesta ei vielä ole varmuutta. 
* Miesten SM-sarjaan tulee kausimaksu, jolla katetaan tuomarikustannukset. 
* Virtasen Jani valittiinkin jaostoon varamieheksi - ei varsinaiseksi kuten info aikaisemmin kertoi. 
* SIUta ja sittistä tekijänoikeudet pitää selvittää? 

Yleiskokouksen 2014 pöytäkirja 

XIII SARAJEVO OPENIN LOPPUTULOKSET 

3.6.2014 10:55 (MA) OKI Fantomin sivuille on nyt lipsautettu viikonlopun turnauksen toisenkin 
päivän tulokset. Finaalissa isännät olivat liki ylivoimaisia. Venäjän maajoukkue nöyrtyi selkein 
sävelin 0 - 3 (16-25, 19-25, 17-25). Brasilian ja Saksan pronssipelin lukemat olivat: 3 - 1 (25-21, 
20-25, 25-16, 25-18). 

Ottelussa sijoista 5.-6. Croatian Hrabri voitti maansa maajoukkueen 2 - 0 (25-21, 25-19). Sijoista 
7.-9. pelattiin yksinkertainen sarja, jonka Hollanti niukasti voitti. Tulokset näistä peleistä: 
Azerbaidzan - Start 0 - 2, Hollanti - Azerbaidzan 2 - 1 ja Start - Hollanti 0 - 2 (24-26, 22-25). 

Sarajevo Openin lopputulokset: 

1. OKI Famtomi, Bosnia ja Hertsegovina 
2. Venäjä 
3. Brasilia 
4. Saksa 
5. Hrabri, Kroatia 
6. Kroatia 
7. Hollanti 
8. Start, Puola 
9. Azerbaidzan 

OKI FANTOMI VOITTI KOTITURNAUKSENSA 

1.6.2014 22:55 (MA) OKI Fantomi ei ollut pelihommissa erityisen kohtelias isäntä. Joukkue voitti 
kotiturnauksensa loppuottelussa Venäjän maajoukkueen selkeästi 3 - 0. Tarkempia ottelutuloksia 
ei kisan toisesta päivästä ole käytettävissä. Fantomin omien sivujen hoitaja lienee toisten kanssa 
juhlimassa voittoa. 

Sarajevo Openin 2014 pronssipelissä kohtasivat MM-kisoihin valmistautuvat Brasilia ja Saksa. 
Etelä-Amerikan miehet voittivat ottelun 3 - 1. 

OKI Fantom on yksi menestyneimmistä eurooppalaisista seurajoukkueista paikallisvastustajansa 
SPID Sarajevon ohella. Joukkue on voittanut mm. Euro Cupin vuosina 2004, 2007, 2008, 2009 ja 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Yleiskokous%202014.pdf


2010 sekä maansa mestaruuden 1996, 2002, 2006, 2008, 2009 ja 2010. Tämän vuoden sarjassa 
Fantomi oli kakkonen - SPIDin tietysti voittaessa. 

 
OKI Fantomi kaikessa komeudessaan XIII Sarajevo Openin turnausvoittajana 

(Kuva: OKI Fantomi) 

Hieman pohjoisen toimitusta ihmetyttää, ettei SPID mahtunut Fantomin kisaan mukaan. Liekö 
taustalla jotain ikävempiä asioita maan lähihistorian vaiheista. Mene ja tiedä. 

 
Sarajevon palkintopöytä 

(Kuva: OKI Fantomi) 

VENÄJÄ JA OKI FANTOMI SARAJEVON FINAALIIN 

 
Sarajevon isäntäjoukkue OKI Fantomi 

(Kuva: OKI Fantomi) 

1.6.2014 11:35 (MA) Isäntäjoukkue OKI Fantomi voitti Sarajevo Openin lauantaisessa 
välieräpelissä Brasialian 3 - 0 (25-22, 25-20, 25-22) ja selvitti tiensä sunnuntaiseen finaaliin. 



Toisessa välieräpelissä Venäjän ja Saksan maajoukkueet kävivät viisieräisen tiukan ottelun. 
Venäjä vei ottelua aluksi mielin määrin ja johti jo erin 2 - 0, mutta saksalaiset onnistuivat viemään 
kaksi seuraavaa erää. Tasaisessa viidennessä Venäjä oli hivenen tarkempi ja voitti koko ottelun 3 
- 2 (25-11, 25-18, 22-25, 22-25, 15-12). 

A-lohkossa Hollanti yllätti negatiivisesti - ja onnistui voittamaan ainoastaan Azerbaidzanin niukasti 
2 - 1. B-lohkossa Kroatian maajoukkue ei onnistunut sekään paremmin - ainoa voitto Puolan 
Startista 2 - 1. Jotenkin pelit jatkunevat sunnuntaina - muutenkin kuin loppuottelulla. Kaikki 
lauantain pelit löytyvät Fantomin sivuilta alla olevasta linkistä. 

 
Pelit käynnissä Sarajevossa 

(Kuva: OKI Fantomi) 

Sarajevon tuloksia 

SIUTA JA SITTISTÄ – SUOMALAISEN 
ISTISHISTORIAN TAPPI KIINNI 

31.5.2014 00:05 (MA) ”SIUta ja sittistä - Kuvaelma suomalaisesta istumalentopallosta - sen 
alkuvuosista pelikauteen 2013 – 2014” kirjoitelman väsääjä ilmoitti jo aikaisemmin kuittaavansa yli 
500-sivuisen opuksen päättymään tähän kevääseen. Kirjoittelijan mukaan siihen on nyt lisätty 
juuri päättynyt pelikausi 2013 – 2014, joka oli melkoinen merkkivuosi suomalaisessa istiksessä – 
ja johon siten oli hyvä se homma päättää. 

Keväällä pelattiin 50. miesten Suomen Mestaruus. Kunnian tästä merkkipaalumitalista otti 
siilinjärveläinen ZZ Toivala voittamalla mestaruuden kolmatta kertaa peräkkäin. SIUta ja sittistä on 
nyt päivitetty ikäänkuin tappiin asti – ja siitä sitä on mahdollista jatkaa uusin tarinoin, tilastoin ja 
teoksin. 

 
Ensimmäiset SM-kisat pelattiin Pajulahdessa 1965 

(Kuva: Mauno Arjavirta, Invaliidityö 3/1965) 

http://fantomi.ba/sarajevo-open-2014-first-day-results/


 
50. Suomen Mestaruus ratkaistiin Toivalassa 2014 

(Kuva: www.zz-toivala.com/) 

SIUta ja sittistä on nyt lopullisena – vaikkakin vielä kieliasun osalta tarkistamattomana – 
versioonina liitetty myös istis.infon sivuille. Linkki suomalaisen istumalentopallon historian sivuille 
löytyy Ajankohtaista-sivun vasemmasta palkista sekä myös Historia-sivulta. Raakaa voimaa 
vaativaa painoa jutulla ei ole paljon, mutta kilotavuja sitäkin enemmän. Saattaapi hittaammissa 
koneissa vähän tökkiä tai odotuttaa. 

Koskapa vihreet tekstistä ovat vielä läpi korjaamatta ja koska kyseessä ei ole painotuote – 
korjauksia ja lisäyksiä siihen on edelleen mahdollista tehdä. Mielellään kirjaltaja sellaisia ottaa 
vastaan – vaikka istis.infon kautta. Mukavia lukuhetkiä – tai sitten ei. 

MYÖS VENÄJÄN MAAJOUKKUE SARAJEVOSSA 

30.5.2014 21:15 (MA) Hollannin miesten maajoukkueen FB-sivuilla mainitaan, että Sarajevon 
kisoissa on mukana myös Venäjän maajoukkue. Hollannin kanssa samassa A-alkulohkossa 
pelaavat Brasilia, Venäjä, Azerbaidžan ja SDI Hrabri. Pelit senkun kovenee. 

Hollanti on pelannut viikon aikana kolme harjoitusottelua - mm. Bosnian mestaria SPID Sarajevoa 
vastaan. Kisaisäntä Fantomi oli hopealla. Pelien ja harjoitusten lisäksi joukkue on vieraillut 
pariviikkoisten tulvien runtelemassa kylässä sekä vammaisten lasten koulussa lahjoittaen 
vaatteita, ruokaa ja erilaisia urheiluvälineitä ja muita tarvikkeita. Hienoa. 

      
Hollannin miesten maajoukkue tositoimissa Balkanilla 

(Kuvat: www.facebook.com/zitvolleybalheren) 

ISTISJAOSTO KAUDELLE 2014-15 

29.5.2014 23:15 (Mika Ylönen/MA) Istis.infon aputoimittajan herkutellessa hellekeleissä 
Suomenlahdella viime lauantaina - pidettiin Vantaalla istumalentopalloseurojen yleiskokous. 



Virallista tietoa infolla ei kokouksen kulusta tai sen päätöksistä vielä ole. Savon seudun 
pääavustaja MY:ltä urkittujen tietojen mukaan kokouksessa päätettiin tulevan pelikauden 2014-15 
istumalentopallojaoston kokoonpano. 

Vielä siis epävirallisen, mutta melkein satavarman, tiedon mukaan jaostoon valittiin uusina 
jäseninä: Paula Tarvainen Palokan Pyrystä, Jani Virtanen Jokilaakson Lentopallosta ja Sampsa 
Söderholm LVI Helsingistä. Jaostossa jatkavat lajikoordinaattori Petri Räbinä VAU ry:stä sekä 
erotuomari Sari Mannersuo Pyhtäältä ja Lasse Pakarinen HIY Helsingistä. 

 
Sari Mannersuo, Petri Räbinä ja Lasse Pakarinen 

 
 

 
Paula Tarvainen, Jani Virtanen ja Sampsa Söderholm 

(Kuvat: Vähän sieltä sun täältä) 

BOSNIAN POJAT LÖI SAKSAN ZAGREBISSA 

29.5.2014 13:40 (MA) Kroatian Zagrebissa viime lauantaina pelatun 9. Zagreb Openin voiton 
nappasi Bosnia-Hertsegovinan "Sinova Bosne" - "Bosnian Pojat". Pojat voittivat turnauksen 
loppuottelussa Saksan maajoukkueen 2 - 1 (26-24, 23-25, 15- 7). Pronssipelissä Puolan MM-
kisoihin valmistautuva Kroatian maajoukkue kukisti IOK Zagrebin 2 - 0. 

 
Zagreb Openin voittajat - Sinova Bosne 

(Kuva: www.iok-zagreb.hr/) 



Saksan miesten maajoukkue on lähes kahden viikon harjoitus- ja pelireissulla Balkanilla. Zagrebin 
kisojen jälkeen joukkue harjoittelee yhdessä Kroatian kanssa. Joukkueet pelaavat myös kaksi 
virallista maaottelua viikon aikana. Kiertueensa saksalaiset päättävät ensi viikonloppuna 
Sarajevon perinteisessä ja kovassa turnauksessa. 

 
Saksan maajoukkue Zagrebin turnauksessa 

(Kuva: www.iok-zagreb.hr/) 

Sarejevon turnaukseen osallistuvat, Saksan ja Kroatian lisäksi, Azerbaidzanin, Brasilian ja 
Hollannin maajoukkueet sekä seurajoukkueet: Start Puolasta, SDI Hrabri Kroatiasta ja 
isäntäjoukkue OKI Fantomi. Herkullinen turnaus tiedossa - istis.info yrittää lakkiaisreissujen 
ohessa seurailla kisatapahtumia. 

KAZAKSTANIN AKTAU TAAS MARJOLAAN 

28.5.2014 23:55 (MA) Marjolan heinäkuisten Beach-kisojen päämanageri Ossi Pulli viestitteli, että 
Nuraly Kulushov Kazakstanista ilmoitti Team Aktaun jälleen tulevan Lappeenrantaan. Nuraly 
pyyteli kisakutsua viisumeita varten kaikkiaan 14:lle henkilölle. Matkaan lähtevät kaikki viime 
kesänä Marjolassa olleet yhdeksän kaveria ja heidän lisäkseen viisi uutta suomenkävijää. 

 
Team Aktaun Teamleader Nuraly 

(Kuva: Ossi Pulli) 

Ihan turha sakki kazakeista ei matkaile. Porukan pääosa on reissaamassa Puolan MM-kisoihin ja 
melkoisen hyvin poijjaat täälläkin viime kesänä pärjäsivät. Aktau 2 oli I-divarissa kolmas ja 
ykkönen kuudes. Aktau 3:n puolestaan voitti II-divisioonan. 

Muista maailman ihmeistä ei vielä ole varmuutta. Andris Ulmanis Latviasta ilmoitti porukkansa 
kisaan jo pari kuukautta sitten, mutta saattaapi olla, että AirBalticin nostettua siipensä Lappeelta - 
porukka saattaa jäädä tulematta. Myös Konstantin Kulagin Moskovan Vectoreista ilmoitti tulostaan 
- ilman lopullista varmistusta vielä. 



TOISET TULEE - TOISET LÄHTEE 

28.5.2014 17:00 (MA) Tulijoitten joukossa ainakin jokunen valkoposki ja yksi punanenäiseksi 
värjäytynyt aputoimittaja. Eipä ole toimituksen postilaatikoihin kerääntynyt pölyä kummempaa 
katsastettavaa. Erään valmentajan värisevä ääni kyselee puhepostissa - halusiko info jotain 
tietoja maajoukkueesta. No, kyllä halusi. Viime lauantain yleiskokouksesta Vantaalla ei näy tuota 
pölyäkään. Istis.info jää odottelemaan ja keräilemään itseään. Hommissa ollaan. 

 
Toiset tulee - toiset lähtee ja jotkut jääkin 

(Kuva: Pekka Launonen) 

ISTIS.INFO LAKOSSA 

22.5.2014 00:30 (MA) Istis.info pitää lakisääteisiä TES-pakkaspäiviään hellekeleissä 
Suomenlahdella perinteisen kevätpurjehduksensa merkeissä ja palannee toimistohommiin jälleen 
noin tiistaina 27.5.2014. Olkaa immeisiksi. 

 
(Kuva: MA) 

ZZ TOIVALA SOMESSA 

22.5.2014 00:25 (MA) Ei, ei otsikossa ole vihrettä. Kyllä kai ZZ Toivala edelleen on Suomessa ja 
jo palannut Hampurin pelireissulta. Kyse on sosiaalisesta mediasta, jonne ZZ-pressan kanslia 
tänään ilmoitti seuran lopulta liittyneen - kansainvälisen painostuksen ja kiinnostuksen takia. 

 

Ja lisätietoja löytyy ZZ Toivalan nettisivuilta sekä samalla hakusanasella yllä olevista someista. 



BEACHIÄ VILNASSA 

 
(Kuva: www.lnsf.lt) 

22.5.2014 00:20 (Ivar Liiv/MA) Liettuan vammaisurheiluliitto järjestää maan pääkaupungissa 
Vilnassa lauantaina 7.6.2014 Olympiapäivän, jonka aikana mm. pelataan Beach Volley-turnaus. 
Kisaan ilmoittautuminen on jo ensi viikon maanantaina 26.5.2014. Kisakutsu ja lisätietoja alla 
olevasta linkistä. 

Kutsu Vilnaan 

KOKOUSTA VANTAALLA 

22.5.2014 00:15 (MA) Lauantaina Vantaalla järjestetään istumalentopallon yleiskokous. Asiasta 
löytyy tietoja tuolta jostain alempaa. Istis.info valittelee, ettei toimituksesta liene taaskaan 
edustusta paikalla asioita muistiin kirjailemassa. Toivomme kuitenkin, että pöytäkirja ja 
tärkeimmät taukopäätökset infolle lähetellään mahdollisimman pikaisestui ensi viikolla. 

MM-KISOJEN OTTELUOHJELMAT 

22.5.2014 00:10 (MA) Puolan MM-2014 kisojen otteluohjelma on julkistettu. Löytyvät mm. alla 
olevasta ParaVolleyn linkistä. 

MM-2014 kisojen otteluohjelmat 

25. JUHLAWERNERIN FINAALI YOUTUBESSA 

20.5.2014 10:50 (MA) Youtubeen on ladattu 31:46 minuuttia kestävä tallennus Hampuri-
turnauksen sunnuntaisesta loppuottelusta Leverkusen - ZZ Toivala. Näin, vaikka ZZ-TV:n kalusto 
ei paikalla ollutkaan. Ottelunauhoitus löytyy alla olevasta linkistä. 

 
Loppuottelu Leverkusen - ZZ Toivala 

(Kuva: ZZ Toivala) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Vilna%20Beach%202014.pdf
http://facebook.com/photo.php?fbid=667240499979230&set=pb.419288008107815.-2207520000.1400706595.&type=3&theater


Hampurin loppuottelu 

ZZ TOIVALAN KUVAKERTOMUS HAMPURISTA 

20.5.2014 00:30 (MA) Istis.infon aputoimittaja on tässä vasemmalla kädellä viimeistellyt SIUta ja 
sittistä tarinaa lopetuskuntoon. Hampurin jutuista pamahteli mieleen omat muistot samaisesta 
turneesta 1990-luvulla. Kaappien kaivelukaan ei auttanut löytämään niistä kisoista yhtään ainutta 
valokuvaa. Pitänee kilauttaa kavereilta apuja. Olishan se mukava saada edes yksi kuva ESI-
Teamista Hampuri-turneen voittajana. 

Ja yllä olevasta aasinsillasta asiaan. Mika laitteli vielä infoon terveisiä, että ZZ Toivalan 
Nimenhuuto-sivuilta löytyy albumillinen kuvia viikonvaihteen kisoista. Ja melkoinen määrä 
löytyykin. Kannattaa niitäkin käydä selailemassa - ja varata aikaa. Mika ehdotti, että jos HIY:n 
pelureilla on kuvia - ne voisi mielellään laittaa samaan albumiin. Kuvat vaan Mikalle, niin homma 
hoitoon. Alla ihan vaan näytiksi muutama..., 

 
Kisapaikka 

 
HIY Helsinki - Leverkusen 

 
Piirikunnallisesti: HIY - ZZ 

(Kuvat: ZZ Toivala) 

Hampurin kuva-albumi 

http://youtu.be/H7TQEQsqE3k/
http://zztoivala.nimenhuuto.com/team_files/


ZZ MIKAN MATKA- JA PELIKERTOMUS HAMPURISTA 

19.5.2014 23:45 (MA) Ylösen Mika on tunnetusti sanojensa ja kai pituutensakin mittainen mies - 
ZZ-tarinat Hampurin turnauksesta ilmestyivät sovitusti ZZ Toivalan nettisivuille tänä iltana. Mutta, 
mutta - missä on se lupailtu joukkuekuva Reperbahnilta. 

Kannattaa käydä lukasemassa infoa tarkemmat kommentit ja tilanneraportit Toivalan 
sivuilta: www.zz-toivala.com 

 
Turnauksen virallinen valvoja oli paikalla aamusta iltaan koko turnauksen ajan 

(Kuva: ZZ Toivala) 

Istis.info jo tänään oli yhteydessä TSV Bayer 04 Leverkusenin vammaisurheilun päällikköön Jörg 
Frischmanniin - saamatta yhteyksiä - selvittääkseen Leverkusenin nro kutosen nimen. Lasse 
kutsui miestä - oliko helsinkiläisten antamalla lempinimellä - Muserskiksi. Mika jutussaan 
mainitsee 210 senttisen pikkumiehen oikeaksi nimeksi Dominic Albrecht. Nimi löytyy myös 
Leverin nettisivujen uutisesta, missä kerrotaan viiden seuran pelaajan osallistuvan MM-
kisajoukkueeseen - myös Dominicin. Nimi korjattu myös alempana oleviin infon Hampuri-juttuihin. 

Istis.info vielä iloissaan onnittelee siilinjärveläisiä ja heittää äkkiseltään iskeneen ajatuksen: 
Järjestäkää Toivalassa ensi vuoden 2015 syyskuun alkupuoliskolla Avoin Suomen Cup-
mestaruusturnaus. Hoidetaan mainosta siitä eri puolille Eurooppaa ja ehkä vähän 
kauemmaksikin. Kannattaisikohan kokeilla. Avoimen Cupin päätös riittänee jaostoltamme. 

Lisää tarkistuksia. Info kävi vielä ynnäilemään Leverkusenin Saksan Mestaruuksien määrää ja sai 
kolmeen kertaan laskemalla tulokseksi yhtä aikaisemmin ilmoitettua pienemmän luvun - 22. 
Täytynee tämäkin selvittää tai ainakin varmistaa Jörgiltä paikan päältä. 

LISÄKUVA SAKSASTA - SUVI UND BABY 

 
Blechschmidtin perheen pienimmäinen - kuvassa oikealla 

(Kuva: facebook.com/suvi.blechschmidt) 

http://zz-toivala.com/


19.5.2014 00:55 (MA) Aputoimittaja onneton meni laittamaan ZZ Toivalan kuvan VolleySLIDEn 
Facebook-sivuille kaikelle mualimalle näätettäväksi - ja huomasi samalla, ettei siellä nimettömänä 
heiluta, kuten jossain sivustoissa tehdään. No - eikös sieltä muutama kaveriehdotus heti 
langennut ja kuten tiedossa kai on - eihän aputoimittaja juuri edes kavereista tykkää. 

Ilokseen apulainen kuitenkin huomasi listalla Blechschmidtin Suvin, josta kyllä tykkää. Ja Suvin 
sivuilta löytyi mukavia kuvia perheen pienimmästäkin, jota info jo joskus Suvilta pyytelikin. Nyt siis 
ehkä uskallamme pienen kuvan pienestä sivuillemme laittaa. Terveiset istisväeltä sinne 
saksanmaalle koko perheelle - pärjäilkää hyvin. 

Facebookista ja sen kaverisysteemeistä tiedoksi Suville ja muutamalle kymmenelle muullekin, 
joille aputoimittaja ei ole enään mitään jaksanut vastailla - seuraavaa. Aputoimittaja on mennyt ja 
ollut Facebookissa ihan vaan istis.infon viran puolesta. Muutamaa alkupäivien tietämättömyydestä 
johtuvaa kaverikuittausta lukuun ottamatta, ei täältä ole vastailtu niihin pyyntöihin. Joskus 
aikaisemmin ne sentään jaksettiin kuittailla toivottamalla, että yhteyksissä voi olla sähköpostilla, 
puhelimella tai ovikellolla. Ja se pätee edelleen. Tämä vaan tiedoksi tylyydestäni. 

LASSE PAKARISELLE KUNNIAKIRJASTO 

 
Istis.infon ensimmäinen tiedonjulkistamisen kunniakirja 

(Kuva: Istis.info) 

18.5.2014 16:55 (RP/MA) Istis.infon toimitus on päättänyt pikakokouksessaan myöntää Lasse 
Pakariselle firmamme ensimmäisen kunniakirjan, joka tuossa ylhäällä kunniallisessa asussaan 
möllöttelee kaikessa komeudessaan ja peruste luinensa. 

ZZ TOIVALA VOITTI HAMPURIN TURNAUKSEN! 
 

18.5.2014 15:25 Päivitelty taas 16:20 (Lasse Pakarinen/MA) ZZ Toivala voitti toisena 
suomalaisjoukkeena Hampurissa pelatun Werner von Siemens turnauksen. Pitkään kisan 
valtikkaa pitänyt Leverkusen jäi siilinjärveläisten jalkoihin finaalipelissä 2 - 0 (25-14, 25-14). Hieno 
ZZ, hienoa suomalainen istis. Lasse Pakarisen viesti 15:22: "Kyllä oli kyyti kylmää toisessakin 
erässä. Alku oli saksalaisille lupaava - Dominic Albrecht veti pari karmeaa pommia nelospaikalta. 
Mutta sitten alkoi ZZ jyräämään. Leverille aikalisä 3-7 tilanteessa. Eivät saa palloja ylös. Joutuvat 
välillä purkamaan takapassarijärjestelmänsä." 



 

 
Hampurin Mestarit 2014 - ZZ Toivala 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

"Samat teemat - tarkasti suunnatut aloitukset ja vahva torjuntapeli. ZZ:llä selvä ilmaherruus - 
pääsevät itse pelaamaan nopeilla hyökkäyksillä. 25-14 - Toivalan M Ylönen laittaa homman 
pakettiin kuutospaikan vedolla. Voiton tanssi alkoi. Tasoero oli selvä - jyrän alle sakut jäivät." 

 
Hyvät kakkoset - partasuu pyyhkeen kanssa nro 6 Leverin maajoukkuepelaaja Dominic Albrecht 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

Istis.info jää vielä odottelemaan - josko kuva toivalan sakista ja loput tulokset saataisiin infolle. 
Kiitos Lasselle jo nyt. Ja saatiinhan ne ja hienoja kuviakin. Myös Mika Ylönen kiitteli onnitteluista 
ja kertoi, että kisakutsuja alkoi finaalin jälkeen sadella vähän joka puolelta Eurooppaa. Hienoa. 
Alla kaikki Hampuri-turnauksen tulokset. 

Hampurin lopputulokset 

        
Yläkuvassa Mika ja Kannu - alakuvassa Mika, Kannu ja Leverkusenin kannunkannattaja  

(Kuvat: Lasse Pakarinen) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Hampurin%20lopputulokset%202014.pdf

