
RUANDAN NAISTEN MAAJOUKKUELIBERO SOLANGE NYIRANEZA 

30.8.2016 13:35 (MA) Word ParaVolleyn sivuilla on puhutteleva ja vaikuttava 

tarina Ruandan naisten maajoukkueen libero Solange Nyiranezan elämästä. 

Hiljaiseksi ja arvostavaksi meni kahvihuoneen muuten vähän ummehtunut 

ilmapiiri tuon tarinan jälkeen. Juttu (englanniksi) löytyy kuvan alla olevasta 

linkistä. 

 
Solange Nyiraneza (Kuva: WPV) 

Solange Nyiranezan tarina 

KAIKKI RION PELIT SUORATOISTONA 

30.8.2016 12:45 (MA) Välilän Vesku vinkitti suoralla keski-suomalaisella Word 

ParaVolleyn sivuilla: Jos et ole vielä nähnyt, niin kohtapuoliin kannattaa 

katsella. Kaikki pelit striimataan! Kiitos kahvihuoneelta. 

Rion Paralympialaisten istumalentopallon kaikki ottelut siis suoratoistetaan - 

hienoa! Istis.info laittaa linkin tähän alle sekä liittää sen ja otteluohjelmat 

myös oikean sarakkeen "Tulevia Tapahtumia" palstalle, mistä molemmat on 

helpohkoa löytää. Live Stream-linkistä avautuu näyttö, jota voi sen alapuolella 

olevilla kuvakkeilla siirrellä eri lajeihin. 

Rio Live Stream 

Tulevia tapahtumia Rion kuvakkeesta aukeaa Word Paravolleyn koostama 

kisojen istissivusto. Sivuilta löytyy kaikki mahdollinen Rion kisojen 

istumalentopallosta - mm.: otteluohjelmat, peliraportteja, päivittäisiä tarinoita, 

linkit joukkueitten some-sivuille ja paljon, paljon muuta. Kannattaa käydä 

selailemassa. 

Rio 2016 kisojen avajaisiin enään 8 päivää. 

VAUU - MUUTAMA AIKAMUISTUTUS..., 

29.8.2016 14:40 (MA) Ihan vaan omaksikin varmistukseksi info pistää tuohon 

alle muutaman muistettavan asian ja päivämäärän, jotka löytyvät vähän eri 

lähteistä näiltäkin sivuilta. 

http://www.worldparavolley.org/rwandan-libero-solange-nyiraneza-gives-insight-into-her-life/
http://www.paralympic.org/rio-2016/watch-sitting-volleyball


* 17.9.2016 - Suomen Cupin pelaajaluettelot Allan Pynnöselle 

* 23.9.2016 - SM-sarjajoukkueiden pelaajaluettelot ja 

* farmisopimukset Petri Räbinälle 

* 15.10.2016 - Veteraaniturnausten järjestämishaku Petri Räbinälle. 

Pelaajaluettelon pohja löytyy infon Tiedostot-sivulta nimellä: Pelaajaluettelo 

2016-17. Silläpä hyvin voinee myös tuikata viestiä Palokan suuntaan Allanille. 

10 PÄIVÄÄ RION KISOJEN ALKUUN 

28.8.2016 12:30 (MA) 

 
(Kuva: WPV) 

Rion istisohjelmat 

ILVOSEN SAKULTA UUSI KIRJA - ESIKOISROMAANI: LÄNSIMETRO 

28.8.2016 00:10 (MA) Istumalentopalloon aikanaan Vantaalla VanLen 

harjoituksissa hurahtanut Saku Ilvonen kirjoitti vuonna 2009 kokemuksistaan 

hauskan, mutta osittain tosipohjaisen pokkarin nimeltä:Intohimona 

istumalentopallo. Saku on kertonut infolle, että kirjaa myytiin istispiireissä aika 

mukavasti ja palaute oli hyvin positiivista. Intohimokirjaa on edelleen 

saatavissa mm. Adlibris-kirjakaupasta netissä. 

 
(Kuvakaappaus: Adlibris) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/RIO%202016%20Ohjelma.pdf


Info huomasi, että Saku on nyt jatkanut kirjallisia harrasteitaan ja julkaissut 

esikoisromaanin nimeltään Länsimetro, Kirja kertoo huumoripainotteisesti 

Länsimetron rakentamisesta ja kyseisen urakan projektipäällikön elämästä. 

Kirjaa myydään kovakantisena ja 252-sivuisena mm. Adlibriksessä sekä mm- 

Prismoissa ja Suomalaisessa Kirjakaupassa. 

Info ei eettisten ja epäesteettisten ohjeidensa mukaisesti ole mainostellut 

sivustollaan kuin päätoimittajan ja kahvihuoneen hämäräpuuhia, mutta..., 

oman väen kirjallisia tuotteita toki aina tuomme esille. Jos siis tykästyit Sakun 

Intohimoja-pokkariin - pistäydy pokkaamassa uusi romaani iltalukemiseksi - 

tuskin petyt tai sitten et. 

VENÄJÄN VALITUS HYLÄTTIIN - ITÄNAAPURIMME ULKONA RIOSTA 

26.8.2016 20:30 (MA) CAS (Court of Arbitration for Sport) - urheilun 

kansainvälinen vetoomustuomioistuin hylkäsi kokouksessaan 23.8.2016 

Venäjän Paralympiakomitean valituksen maan erottamisesta IPC:n - 

Kansainvälisen Paralympiakomitean jäsenyydestä. Tämä vahvistaa tiedon koko 

Venäjän joukkueen jättämisestä pois Rion Paralympialaisista. 

Istis.infon kahvihuoneen hämärissä päätöstä pidetään valitettavana pika- ja 

hätäratkaisuna kansainvälisen urheilun doping-kysymykseen ja uskotaan asian 

jatkossa vaikeuttavan monin eri tavoin - ja vuosien ajan, kansainvälistä 

kanssakäymistä vammaisurheilussa. Ja tuskinpa yhden maan ulos potkiminen 

suuresti edes vaikuttaa koko maailman dopingin vastaisessa työssä. No - 

semmosta sylttyä nyt tuli. 

Maailman Paravolley on yhdessä IPC:n ja Rion järjestelykomitean kanssa 

päättänyt Venäjän istumalentopallomaajoukkueiden paikkojen täyttämisestä. 

Ennakkokaavailujen mukaisesti paikat täytetään Kiinassa maaliskuussa 

pelattujen Intercontinental-kisojen tulosten pohjalta. Rion naisten sarjaan 

kutsutaan Hollanti ja miesten sarjaan Ukraina. 

Istis.infolta meni suurin into seurata Rion istiskisoja, mutta eiköhän tästä vielä 

aikanaan toeta joku matsi katsomaan. Onnea uusille riolaisille ja tosi tiukat 

pahoittelut Venäjän joukkueille, joiden neljän vuoden työ ja kisapaikan 

varmistus näin meni kabinettipäätöksellä. 

SUOMEN CUPIIN KUNNON KEKKERIT 

21.8.2016 19:05 (Allan Pynnönen/MA) Palokan Pyryn järjestämään Suomen 

Cupiin 1.-2.10.2016 ilmoittautui määräaikaan 18.8. mennessä ihan mukavassa 

määrin joukkueita. Tämä varmistaa kisan järjestämisen jälleen Homenokka-

turnauksen yhteydessä Jyväskylän Hipposhallissa. Kisapäällikkö Allan Pee 

laittoi ilmoittautuneille - ja myös infolle - tiedon joukkueista. Allanin viesti alla. 



 

Hei hyvä istisväki. Istumalentopallon Suomen Cup pelataan Jyväskylässä 1. - 

2.10.2016 Hipposhallissa. Perinteisesti samaan aikaan on myös Homenokka-

turnaus. Lauantaina 1.10. pelaavat miehet ja sunnuntaina 2.10 naiset. 

Miesjoukkueita ilmoittautui 8 joukkuetta: 

* HIY Helsinki 1 

* HIY Helsinki 2 

* KSI Kotka 

* JoLePa Jämsä 

* ZZ Toivala 

* SI Siilinjärvi 

* TSI Tampere 

* Palokan Pyry 

Naisjoukkueita ilmoittautui 5 joukkuetta: 

* HIY Helsinki 1 

* HIY Helsinki 2 

* ESI-Ladyt Lappeenranta 

* SI Siilinjärvi 

* Palokan Pyry 

Miesjoukkueet pelaavat kahdessa neljän joukkueen lohkossa ja naiset yhdessä 

lohkossa. Tarkempi aikataulu ja lohkojako ilmoitetaan kaksi viikkoa ennen 

turnausta. Joukkueita pyydetään suorittamaan turnausmaksu tilille: 

Palokan Pyry FI11 5290 8140 0067 93 tai viimeistään paikan päällä. 

Lisäksi pyydämme joukkueilta pelaajaluetteloa 17.9.2016 mennessä. 

Ististerveisin 

Allan Pynnönen, Palokan Pyry 

MUUTOKSIA SARJAMÄÄRÄYKSIIN JA LOKAKUISEEN SUOMEN CUPIIN 

16.8.2016 20:50 (MA) Istumalentopallojaosto lähetti eilen seuroille tiedon 

Sarjamääräyksiin tehdystä lisäyksestä, joka koskee pelaajien edustusoikeutta 

Suomen Cupissa/SM-sarjassa. Alla jaoston viesti asiasta. 

Hei istisväki. HIY Helsinki on 13.8.2016 tuonut esiin, että Suomen Cupissa on 

aikaisemmin ollut mahdollista pelata myös seuran kakkosjoukkueella sen 

vaikuttamatta pelaajien myöhempään kilpailukelpoisuuteen SM-sarjassa. Tämä 

on mahdollistanut mahdollisimman monen istumalentopalloilijan pelaamisen 

Suomen Cup -turnauksessa. Aiemmin tässä kuussa julkaistujen 



sarjamääräysten mukaan tämä ei kuitenkaan tänä vuonna olisi käytännössä 

mahdollista, sillä sen lisäksi, että Suomen Cup on erillinen turnaus, se on myös 

SM-osaturnaus. Ja samalla sarjatasolla pelaaja saa pelata ainoastaan yhdessä 

joukkueessa. Näin ollen kakkosjoukkueessa Suomen Cuppia pelannut pelaaja 

ei saisi enää pelata SM-sarjaa seuran ykkösjoukkueessa myöhemmin kaudella. 

HIY Helsinki on vaatinut jaostoa tarkentamaan sarjamääräyksiä tältä osin, 

jotta sarjamääräykset mahdollistaisivat mahdollisimman monen osallistumisen 

Suomen Cuppiin sen sijaan, että sarjamääräykset olisivat osallistumisen este. 

VAU:n istumalentopallojaosto on käsitellyt HIY Helsingin vaatimusta ja tehnyt 

15.8.2016 seuraavan päätöksen: 

Jaoston tehtävänä on huolehtia lajin kehityksestä ja siitä, että mahdollisimman 

moni voi harrastaa lajia ja osallistua turnauksiin. Suomen Cup -turnaus, vaikka 

on SM-osaturnaus, on tärkeä erillinen turnaus, johon osallistumisen tulisi 

käytännössä olla mahdollista mahdollisimman monelle joukkueelle, niin SM-

sarjaa myöhemmin kaudella kuin ykkössarjaa pelaaville joukkueille. Pelaajien 

vapaa jakaminen seuran ykkösjoukkueen ja kakkosjoukkueen kesken tai 

emoseuran ja farmijoukkueen kesken pitkän sarjan ensimmäisessä 

turnauksessa tulee sallia, jotta mahdollisimman moni pääsee turnaukseen 

senkin kustannuksella, että sarjamääräyksiä joudutaan vielä tässä vaiheessa 

muuttamaan. 

Sarjamääräyksiin lisätään seuraava liite: 1. Pelaaja on oikeutettu myöhemmin 

kauden aikana pelaamaan seuransa SM-sarjajoukkueessa SM-sarjaa, vaikka 

pelaaja olisi pelannut Suomen Cup -turnauksessa seuransa 

kakkosjoukkueessa; ja 2. Farmipelaaja on oikeutettu myöhemmin kauden 

aikana pelaamaan emoseurassaan SM-sarjaa, vaikka pelaaja olisi pelannut 

Suomen Cup -turnauksessa farmijoukkueessaan. 

Suomen Cup -turnauksen ilmoittautumisaika siirretään päättymään torstaina 

18.8.2016. 

Liite tuo käytännön mahdollisuuden SM-sarjaan ilmoittautuneille joukkueille 

(HIY Helsinki, KSI Kotka ja JoLePa Jämsä) osallistua Cup-turnaukseen kahdella 

joukkueella ja helpottaa myös farmijoukkueen osallistumista turnaukseen. 

Koska Suomen Cup -turnauksen ilmoittautumisaika oli määrätty päättymään jo 

15.8., pidennetään ilmoittautumisaikaa kolmella päivällä, jotta joukkueilla on 

mahdollisuus reagoida muutettuihin määräyksiin. Toivottavasti nähdään 

suurella joukolla Jyväskylässä! Ististerveisin, Jaosto. 

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 1.-2.10.2016 

12.8.2016 22:50 (MA) Palokan Pyryn kisapäällikkö Allan Pynnönen odottelee 

sitovia ilmoittautumisia tulevan pelikauden 2016-17 Suomen Cupiin, joka 

pelataan entiseen tapaan Hipposhallissa Jyväskylässä lokakuun alussa. Miesten 

Cup on lauantaina 1.10. ja naisten sunnuntaina 2.10.2016. Kisojen 

varmistamiseksi Allan toivoo ilmoittautumisia viimeistään maanantaina 15.8. 



 
(Kuvakaappaus: Keskisuomalainen) 

Yllä olevalla kuvalla ja pistetilanteella Allan kertoo, että kumpaankin sarjaan 

pitää löytyä vähintään neljä ja maksimissaan 20 joukkuetta - jotta kisat 

yleensä voidaan ja kannattaa järjestää. Toivottavasti saamme riittävän määrän 

joukkueita kumpaankin sarjaan - siispä - ilmoittautumiset sähköpostilla Allulle 

osoitteeseen: allanpynnonen(at)gmail.com - viimeistään ensi maanantaina. 

Allan kuulemma kokoaa joukkojaan jo huomiseksi klo 13 pelaamaan naisten 

maajoukkuetta vastaan, joka lie harjoitusreissulla Jyväskylässä. Missä peli 

pelataan - jää parempien urkkijoiden hoidettavaksi. 

JOKUNEN LISÄKUVA HIEKKAPROOMUN POHJALTA 

12.8.2016 21:55 (SS/MA) Sampsa Söderholm lähetti infoon muutaman Mika 

Tiiton räpsäsemän kuvan Hernesaaren parapippaloista. Olkaa hyvä ja kiitos. 

 



 

 

PARAPÄIVÄN ISTISOSUUS ONNISTUNUT JUTTU! 

11.8.2016 23:50 (SS/MA) Suomen Paralympiakomitea oli järjestänyt 

kerrassaan mainiot puitteet Beach-istikselle ja Beach-boccialle Hernesaaren 

rannassa uiskentelevaan proomuun. Beach-istiksen haasteturnaukseen 

osallistui 9 joukkuetta, joista voittajaksi selviytyi Sulkapalloliitto. 

 
Taru Lahti palauttaa pallon haasteturnausvoittaja Sulkapalloliiton 

kenttäpuoliskolle Riikka Lehtosen ja Kai Liukkosen seuratessa. Sari Mannersuo 

ja Helena Tenhola tuomaroivat.(Kuva: Mika Tiitto) 



Yllätysnumerossa haasteturnauksen voittajan haastoi joukkue, jonka 

muodostivat Riikka Lehtonen ja Taru Lahti valmentajansa Kai Liukkosen 

kanssa. Todella urheilulliset ja valovoimaiset Beach-tähdet eivät antaneet 

mahdollisuuksia haasteturnauksen voittajalle ja päättivät vieläpä osallistua 

myös VAU:n istumalentopalloilijoiden kolmen joukkueen turnaukseen. 

Luokitelluista pelaajista (Arnold Kavander, Sampsa Söderholm ja Petra "Tiikeri" 

Pakarinen) muodostettu Team Para oli kuitenkin pystybeachin erinomaisille 

taitajille vielä liian kova pala yhtäkkiseltään pureskeltavaksi. Samaten Team 

HIY (Mika Tiitto, Tarmo Valkonen ja Kati Harju) onnistui omassa pelissään 

kaatamaan haastajat. 

Leikkimielisen turnauksen loppuottelussa kohtasivat siis Team Para ja Team 

HIY, joista Team Para onnistui ensimmäisen erän tiukkojen vaiheiden jälkeen 

kampeamaan turnausvoiton itselleen. (SS) 

Paralympiapäivän VAU:n ististurnauksen tulokset: 

Lehtonen/Lahti/Liukkonen - Team Para 0-1 (6-15) 

Team HIY - Lehtonen/Lahti/Liukkonen 1-0 (15-12) 

Team Para - Team HIY 2-0 (21-19, 21-13) 

Onnittelut hienosta tapahtumasta Paralympiakomitealle, VAU:n vakinaisille ja 

Sampsalle istisosuuden - ainakin osittaisesta hoitamisesta. Olisiko 

proomuhommassa mahdollisuuksia vaikkapa ihan kansainväliseksi Beach-

kisaksi tulevina suvina. Sen verran eksoottinen ja erikoinen paikkahan tuo 

poika-Harkimon hiekkaproomu on. Joskin saattavat salimaksut kohota 

melkoisiksi. Hienon kuuloinen homma kuitenkin tämä parapäivän pamaus. 

KROATIA JA ITALIA HAKEVAT EM2017 KISOJA 

11.8.2016 15:30 ParaVolley Europe ilmoittaa sivuillaan, että vuoden 2017 

istumalentopallon EM-kisojen järjestäjiksi on tässä vaiheessa kaksi 

ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset ovat tulleet Kroatiasta sekä Italiasta. 

 

Kroatian hakemuksen on lähettänyt maan Paralympiakomitea (CPC). Se hakee 

sekä miesten että naisten kisoja. Ehdotettu kisapaikka olisi Porec ja ajankohta 

syyskuun lopulta marraskuun alkuun. 

 



Italian hakemuksen allekirjoittaja on maan Lentopalloliitto (FIPAV), joka hakee 

vain naisten kisoja. Ehdotettu kisapaikkakunta on Agropoli Salernossa ja 

ajankohta lokakuun puolivälissä. 

ParaVolley Europen hakuprosessia valmistelee järjestön varapresidentti Branko 

Mihorko (SLO) yhteistyössä urheilutoimenjohtaja Maciej Chodzko-Zajkon 

(GBR) kanssa. Määräaika päätöksille on elokuun loppu. 

HILJAISTA - JA HIENOISTA HYVÄKSYNTÄÄ 

 
Paikka Rioon varmistui! 

(Kuva: WPV) 

11.8.2016 00:40 Lisäjuttu 14:45 (MA) Istis.info teki pienen 

otantahyppelehtelyn netin istissuosikeissaan nähdäkseen mitä Kansainvälisen 

Paralympiakomitean Venäjä-päätöksestä ajatellaan ja kommentoidaan. No..., 

eipä paljon mitään - ihme kyllä. Eikö päätöstä ole huomattu, eikö se herätä 

ajatuksia, eikö siitä haluta/uskalleta kommentoida? 

Istumalentopallon Maailmanliiton tai Euroopan osaston sivuilla päätöksestä ei 

ole mitään mainintoja. Ei myöskään VAU:n sivuilla, mutta Suomen 

Paralympiayhdistyksen sivuilla siteerataan Suomen urheilun eettisen 

keskuksen (SUEK) pääsihteeri Harri Syväsalmen lausuntoa: "Kansainvälinen 

Paralympiakomitea teki historiallisen päätöksen. IPC:n päätös on samalla hyvä 

esimerkki kansainväliselle urheiluyhteisölle. Tämä päätös on merkittävä 

kannanotto Maailman antidopingsäännöstön ja kansainvälisten sopimusten 

noudattamisen välttämättömyydestä. Samalla päätös on vahva signaali siitä, 

että tällaiseen dopingkulttuuriin on nollatoleranssi. 

Päätös todetaan mm. Eesti Invaspordi-liiton sivuilla - ilman kommentteja. 

Saksan Paralympiakomitea puolestaan toteaa presidentti Friedhelm Julius 

Beucherin ja Saksan Rio-joukkueen johtaja Dr. Karl Quaden allekirjoituksin, 

että ""Olemme tyytyväisiä IPC:n selkeästä, yksiselitteisestä ja rohkeasta 

päätöksestä. 

Venäjän Paralympiakomitean sivuilla ei luonnollisesti muusta puhuta. Komitean 

presidentti Vladimir Lukin on lähettänyt järjestönsä nimissä henkilökohtaisen 

kirjeen Kansainvälisen Paralympiakomitean presidentti Sir Philip Cravenille. 



Valitettavasti kahvihuoneen koneisto ei kirjettä avannut. Samoin eri Venäjän 

lajiliitot ovat kirjoittaneet IPC:lle. 

 
Venäjän Paralympiakomitean presidentti Vladimir Lukin 

(Kuva: RPC) 

Eikä näytä asia infon Vieraskirjassakaan isompaa huomiota saaneen - 

kommentoinneista puhumattakaan. Omana yöjuttunaan kahvihuone 

mietiskelee ennen nukkumaan menoa, että enemmän kuin puhtaan urheilun 

tavoitetta - päätös edesauttaa paralympialaisen ja yleensäkin olympialiikkeen 

hajaannusta ja hajotusta. 

14:45 Lisää juttua..., Hollannin naisten maajoukkueen sivuilla kerrotaan 

asiasta ja todetaan, että joukkue on valmiina ottamaan Venäjältä hylätyn 

kisapaikan Kiinassa maaliskuussa pelatun Intercontinental-cupin tulosten 

perusteella. Kisoissa Hollanti sijoittui kakkoseksi Venäjän jälkeen ei-Rioon 

valittujen sarjassa. 

Mikäli korvaavat valinnat noudattavat yllä olevaa kriteeriä - miesten sarjaan 

villillä kortilla nousisi Kiinan kisojen kakkosena Ukraina. Mutta odotellaan 

lopullisia ratkaisuja, koska Venäjän Paralympiakomitea lienee jo tehnyt asiasta 

virallisen valituksen. 

ISTIKSEN BEACH VOLLEYTA COPACABANALLA 

 
(Kuva: fivb.com) 

9.8.2016 23:50 (MA) Rion käynnissä olevien olympialaisten järjestäjät ja 

osallistujat suorittivat komean istumalentopallon Beach Volleyn esittelyn 



Copacabanan hiekkakentillä - Paralympialaisten hengessä. Alla Kansainvälisen 

Lentopalloliiton artikkeli asiasta - in London. 

FIVB - Ististä Copacabanalla 

PARALYMPIAPÄIVÄ HELSINGIN HERNESAARESSA 

 
(Kuvakaappaus: Paralympiakomitea) 

9.8.2016 23:30 (SS/MA) Suomen Paralympiakomitea järjestää Rion 

kisavuoden yhtenä kotimaan kohokohtana Paralympiapäivän torstaina 

11.8.2016 Helsingin Hernesaaressa. Tapahtuman yhteyteen suunniteltu 

istumalentopallon Beach Volley kisa ei sellaisenaan toteudu, mutta muuten 

istumalentopallo on proomussa hyvin matkassa mukana. 

Sampsa Söderholmin mukaan ististurnaus ei toteudu, koska ei saatu sopivaa 

määrää joukkueita. Tapahtumassa tyydytään haasteturnaukseen ja 

järjestetään istisporukalla näytösottelu haasteturnauksen jälkeen. Eli jotain nyt 

kuitenkin, kun on tulossa kutsuvieraita katsomaan ja kaikkea. 

Yllä olevan Paralympiayhdistyksen tiedotteen mukaan klo 17-19 välisenä 

aikana lienee tapahtumaan osallistuvilla mahdollisuus kokeilla eri paralajeja - 

varmaan myös ististä ja - proomussa hiekalla. Tervemenoa paikalle 

tapahtumaa katsomaan - ja miksei siis myös kokemaan. 

  

http://www.fivb.com/en/about/news/beach-volleyball-enthusiasm-and-strong-winds-keep?id=63904


DOPING-POMMI VAI OIKEUSMURHA - VENÄLÄISET ULOS RIOSTA! 

 
Official logo of the International Paralympic Committee 

8.8.2016 13:35 (MA) Kansainvälinen Paralympiakomitea (IPC) on eilisellä 

päätöksellään erottanut Venäjän jäsenyydestään ja samalla lempannut kaikki 

venäläisurheilijat ulos kuukauden kuluttua alkavista Rion Paralympialaisista. 

Päätös perustuu kansainvälisen olympiakomitean tutkimuksiin ja päätelmiin 

Venäjän valtiojohtoisesta dopingjärjestelmästä. 

IPC:n puheenjohtaja Philip Craven ilmaisi sympatiansa venäläisurheilijoille, 

jotka joutuvat jäämään kisoista pois. Venäjällä on mahdollisuus valittaa 

päätöksestä urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen CAS:iin 

28.8.2017 mennessä. Tiettävästi Venäjän Paralympiakomitea aikoo laatia 

valituksen asiasta. 

Venäjän mies- ja naisjoukkueet olivat nimetty kisojen 

istumalentopalloturnauksiin. Mitä nyt tapahtuu? Jotain toimia varmaankin 

Maailman Paravolleyn (WPV) on tehtävä yhdessä Rion kisajärjestäjien kanssa - 

jo ennen vetoomustuomioistuimen päätöksiäkin. Mistä joukkueet Venäjän 

tilalle - ehdollisina? Entä jos venäläiset saavatkin luvan mennä pelaamaan? 

Päätös erottaa jokin maa jäsenyydestä ja kieltää osallistuminen 

Paralympialaisiin on äärimmäisen kova ja historiallinen teko. Kova ja ihmetystä 

herättävä se on ensinnäkin ajankohdan takia. Varmaankin jo kaikki valmistelut 

kisoihin lähtemiseen on tehty ja päätöksen seuraukset sen myötä 

talaudellisesti ja inhimillisesti suuret. 

Puheenjohtajan symppisterveiset tuskin paljon kisoihin valittuja urheilijoita 

lohduttavat. Joissakin viime aikojen kisoissa on penkkipunnertajia napsahtanut 

kiinni testeissä. Tiettävästi kuitenkaan esimerkiksi istumalentopallossa ei ole 

nähty ainuttakaan käryä. Miksi totaalinen kielto - eihän "emokomiteakaan" 

sellaista Venäjälle lätkäissyt. Ja varmaan enemmän douppaajia on terveitten 

puolella ollut. 

Info ihmettelee ja sureksii päätöstä. Olympia- ja Paralympialaiset ovat kaikkien 

kansojen yhteinen ja kaikkia urheilijoita yhdistävä tapahtuma. Eikö asiaa olisi 

voinut hoitaa muulla tavoin? Olisiko ollut mahdotonta esimerkiksi pistää kaikki 

venäläiset Riossa pissimään purkkiin kisojen aluksi ja lopuksi. 

Hyväksymättä dopingia urheilussa millään tasolla - info kuitenkin 

kahvihuoneen hämärästä toivoo tässä asiassa kansainvälisiltä urheiluyhteisöiltä 

selkeää kannanottoa puhtaiden urheilijoiden osallistumisen puolesta. Konnat 

kuriin ja kisat kunniaan! Jäämme tässäkin asiassa odottelemaan - aikaa 

parempaa. 



ISTUMALENTOPALLOKALENTERI 2016-17 PÄIVITELTY 

7.8.2016 00:25 (MA) Jaoston vahvistamat kotimaan sarjapelikuviot päivitetty 

myös Istis.infon Kalenteriin. Käykää katsastamassa ja kirjatkaa omiin 

allakkajärjestelmiin. Ihan mukavan oloiset päivitykset sinne saatiin. Hyviä 

pelejä ja ajokelejä. 

PELIKAUDEN 2016-17 KUVIOT KASASSA 

 

6.8.2016 23:40 (SS/MA) Sampsa Söderholm toimitti infolle istisjaoston 

laatimat ja hyväksymät pelikauden 2016-17 Sarjamääräykset ja Sarjakirjan. 

Molemmat asiakirjat alla liitteinä sekä myös Tiedostot-osiossa. 

Sampsan mukaan Sarjamääräykset ovat valmiit ja Sarjakirjakin muutamaa 

pikku säätöä vaille valmis: 

- 14.1.2017 HIY:n järjestämän turnauksen ottelupaikka, joko Jämsässä tai 

Helsingissä, 

- 4.3.2017 ykkössarjaturnausjärjestäjä (kaavailtu Tampere, varalla HIY) ja 

- naisten hiihtolomaturnauksen 25.2.2017 järjestäminen todennäköisesti 

Vantaalla onnistuu, mutta ei ole saatu vahvistusta. 

Joukkueitten yhteyshenkilöistä kukaan ei ole protestoinut otteluajoista, mutta 

kaikilla ei vielä salit ole selvillä. Jaosto toivoo, ettei aikatauluja jouduttaisi 

muuttelemaan. 

Veteraaniturnausten haku 15.10.2016 mennessä. SM-sarjajoukkueiden 

(Miehet: KSI, JoLePa, HIY ja Naiset: kaikki joukkueet) luettelot 23.9.2017 

mennessä sarjavastaavalle eli Petrille. Muut miesten Cupiin tulevat joukkueet - 

vastaava luettelo turnauspaikalla Jyväskylässä. 

Miesten SM-sarjajoukkueiden KSI, JoLePa ja HIY farmisopimukset (voi tehdä 

myös oman seuran kakkosjoukkueen kanssa) sarjavastaavalle myös 23.9. 

mennessä. Farmisopimuksessa voi nimetä 3 pelaajaa per SM-sarjajoukkue. 

Istumalentopallon sarjamääräykset 2016-17 

Istumalentopallon Sarjakirja 2016-17 

KUULUMISIA KOTIMAASTA JA - KUVIA PIAZZA EMANUELELTA 

5.8.2016 14:00 (MA) Suomen Cupin turnaukset pelataan Jyväskylässä 1.-2.10. 

Palokan Pyryn ja Homenokkien isännöimänä. Cup-isäntä Allan on pyytänyt 

ilmoittautumisia jo 15.8. mennessä. Muistakaa hoitaa homma ajoissa! 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjamaaraykset%202016-17.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjakirja%202016-17.pdf


Istisjaosto on viimeistelemässä tulevan pelikauden 2016-17 Sarjakirjaa ja -

määräyksiä. Alustavasti ne on jo toimitettu sarjoihin ilmoittautuneiden 

joukkueiden yhteyshenkilöille tarkistuksia ja varmistuksia varten. Julkistus 

odotettavissa ihan lähiaikoina. 

Paralympiakomitean Rio-päivän ististurnauksen toteutumisesta infolle ei ole 

kuulunut mitään tietoja. Joitakin haastepelejä proomussa kait pelaillaan, mutta 

toteutuuko 3vs3 sekajoukkueitten turnaus - jäädään kuulostelemaan. 

Eteläisessä Italiassa - Rotondan kaupungissa, n. 225 km Napolista kaakkoon - 

pelattiin viime viikonloppuna jo kolmas Nerulum Cup. Kisassa ottivat Italian 

miesmaajoukkueesta mittaa Egypti ja Georgia. Italian naisten maajoukkue 

leireili saman aikaisesti kisapaikalla ja peliareenaksi muutetulla Piazza Vittorio 

Emanuellella. 

Kisan tuloksista toki ei ole mitään tietoa. Arvata sopinee, että kairolaiset 

voittivat. Erikoisen ja aika hienon pelipaikan ja olosuhteiden takia info 

tökkäsee alle muutaman kuvan Italiasta..., ja korostaa, ettei päätoimittaja 

myöntänyt Infolle Italiaan anottua virkamatkaa. Harmi. 

 
Peliareena Piazza V, Emanuellella 

(Kuva: Rotonda Volley) 

 
Ottelu Italia-Egypti käynnissä piazzalla 

(Kuva: Rotonda Volley) 



 
Nerulum Cupia pelattiin myös iltavaloissa 

(Kuva: Rotonda Volley) 

 
Piazzaporukat yhteiskuvassa 

(Kuva: Rotonda Volley) 

PARAPÄIVÄN BEACH ODOTTAA PELAAJIA! 

28.7.2016 18:10 (SS/MA) Helsingin Hernesaaren rannalla torstaina 11.8. 

järjestettävän Paralympiapäivän Beach-turnaus odottaa joukkueita. 

Ilmoittautuminen Sampsa Söderholmille 1.8. mennessä. Turnaus pelataan 

3vs3 sekajoukkueilla klo 17-19 välisenä aikana. Vähintään neljä joukkuetta 

olisi hyvä saada. 

Pääkaupunkiseutulaiset lienevät etusijalla homman hoitamaan, kun ehtivät 

pelaamaan vaikka päivätöistä suoraan. Torstaisen Hepparibeachin voinee 

mainiosti siirtää tuolloin Hernesaareen - vaikui? Tilaisuus on aivan oiva paikka 

esitellä istumalentopalloa. Ja ellei info aivan omasta päästään ole keksinyt - 

niin Beach-kenttä rakennellaan ja pelit pelataan hiekkaproomussa.? 

Eikä lie mahdotonta ujuttautua tapahtumaan mukaan vähän kauempaakin. 

Varmasti upeat puitteet ja aktiviteetit odottavat. Ja jatkeeksi vaikka 

Suomenlinnaan. Hopihopi istisläiset - hoidetaan homma, kun tällainen hieno 

mahdollisuus on tarjolla. Alla jokunen kuva eri puolilta Eurooppaa tämän kesän 

beachommista - vinkiksi vaan. Enemmänkin löytyisi..., 



 
Beachiä Vabariikissa 

(Kuva: EIL) 

 
..., ja lähempänä Pariisia 

(Kuva: Le Touquet-Paris-Plage) 

 
..., kuten myös Rigan lähellä Latviassa 

(Kuva: LPK) 

 
4vs4 Stavangerissa Norjassa 

(Kuva: PVE Facebook) 



 
ja nelikkoja myös Hollannissa 

(Kuva: PVE) 

 
Elblagin beachiä Puolasta 

(Kuva: IKS Atak) 

VARPAISJÄRVI STRAWBERRY OPEN 

21.7.2016 16:20 (Seija Korkalainen/MA) Info on aina innoissaan, kun saa 

sivuilla seikkailleiden tai selaillen lähettämiä viestejä, kommentteja tai kuvia. 

Nyt napsahti Savon suunnalta muutama (onnistunut) valokuva mukavasta 

kansainvälisestä Open Air ististapahtumasta Varpaisjärveltä. Kiitokset. 

Tervehdys! Infoon on kaipailtu istiksen pelaamisesta tietoja eri puolelta 

Suomea. Tässäpä vähän kansainvälistäkin toimintaa ulkokentällä. Meillä 

pelailtiin illalla venäläisten vierailijoiden kanssa ulkona Lahnajärven rannassa , 

Varpaisjärvellä, istumalentopalloa sisällä pelattavan istiksen säännöillä. 

Vierailijat ovat naapurin marjatilalla kesätöissä olevia venäläisiä opiskelijoita. 

Innostuivat pelistä niin, että aikoivat tulla uudelleenkin. Laitan muutaman 

kuvan mukaan (jos osaan). 

Kesän jatkoa. T. Seija 

 
(Kuva: Seija Korkalainen) 



 
(Kuva: Seija Korkalainen) 

 
(Kuva: Seija Korkalainen) 

PARAVOLLEY EUROPE HALUAA 

LISTATA KAIKKI KILPAILUTAPAHTUMAT 

 

19.7.2016 16:40 (MA)ParaVolley Europe ilmoittaa, että se tulee jatkossa 

listaamaan ja tiedottamaan kaikki Euroopassa pelattavat 

istumalentopalloturnaukset ja kisatapahtumat. Kisajärjestäjien täytyy lähettää 

PVE:lle tapahtuma-/rekisteröinti-ilmoitus kaikista tapahtumista. Ilmoitus on 

maksuton eikä edellytä mitään PVE:n hyväksyntää tai tarkastusta ellei 

kyseessä ole PVE:n vahvistama virallinen kisa - kuten esimerkiksi Euroopan 

alueelliset mestaruuskisat tai vastaavat. 

Alla pdf-tiedostoina PVE:lle tehtävä rekisteröintilomake ja siihen liittyvät ohjeet 

- lontooksi. Lisätietoja voi kysellä esim. sähköpostilla 

osoitteesta:mail(at)paravolley.eu - jonne myös itse lomakkeet tulee 

lähettää. Rekisteröinnin tavoitteena on saada täydelliset luettelot ParaVolley 

Europen alueen kisatapahtumista ja niiden kautta parempaa tiedotusta, tukea 

ja kehitystä lajille. 



Lajivaliokuntamme antanee tarvittaessa asiasta tarkempia kotomaatamme 

koskevia ohjeita. Infon ison pään ja korvien, mutta aika pienen mielen mukaan 

lomakkeita voisi lähetellä ehkä Suomen Cupista ja Kotka-turnauksesta sekä 

luonnollisestikin kait Pajulahti Gamesista. Lomake ja ohjeet löytyvät myös 

Tiedostot-osiosta. 

PVE - Kisatapahtuman rekisteröintilomake 

PVE - Rekisteröintiohje.pdf 

MAISTIAISIA METROPOLIN MELSKEISTÄ 

19.7.2016 14:20 (SS/MA) Infon kaipaamia valokuvia viikonlopun Beachin SM-

turneista napsahti sähköpostiin mennä yönä. Järjestely- ja myös pelihommissa 

mukana olleet Sampsa Söderhom ja Mika Tiitto ehtivät välillä myös tapahtumia 

tallentelemaan. Kiitokset molemmille. 

 
Naisten alkusarjan ottelu käynnissä 

(Kuva: Sampsa Söderholm) 

 
Naisten finalistit palkintosat...,poudassa 

(Kuva: Mika Tiitto) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/materiaalit/PVE%20-%20Kisatapahtuman%20rekisterointilomake.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/materiaalit/PVE%20-%20Rekisterointiohje.pdf


 
Miesten loppuottelu Hepparissa 2016 

(Kuva: Mika Tiitto) 

 
Miesten SM-mitalistit rivissä 

(Kuva: Mika Tiitto) 

 
Mitalirohmut! 

(Kuva: Mika Tiitto) 

 
Ensi kesänä jatketaan - ehkä elokuussa 

(Kuva: Sampsa Söderholm) 



KISAKUTSU SUOMEN CUPIIN JYVÄSKYLÄÄN 

 

17.7.2016 22:30 (Allan Pynnönen/SS/MA) Hei istisväki. Tässä kun on kaksi 

viikkoa oltu vesisateessa niin sitä alkaa jo kaivata istumalentopalloa. Sen 

tähden laitan tässä kutsun Suomen Cup-turnaukseen. Hieman 

poikkeuksellisesti ilmoittautuminen on jo 15.8. mennessä. Tämä sen takia, että 

saamme varmuuden turnauksen järjestämisestä (joukkuemäärät) ja 

pääsemme hyvissä ajoin suunnittelemaan turnausta. Tervetuloa Jyväskylään! 

Ististerveisin Palokan Pyry/Allan Pynnönen. 

Kisakutsu Suomen Cup 2016 

Istumalentopallon lajijaostossa on parhaillaan valmisteilla tulevan kauden 

sarjaohjelmat. Miesten osalta ollaan päätymässä avoimeen SM-sarjaan ja 

tämän vuoksi jaosto halusi lisätä Palokan Pyryn kisakutsuun seuraavan tiedon. 

Miesten osalta Suomen Cup on 5 osaturnausta ja mitalipelit sisältävän avoimen 

SM-sarjan ensimmäinen osaturnaus, joten Suomen Cup-turnaukseen on 

ilmoitettava joukkueen nimilista, jossa tulee yksilöidä pelaajat (vähintään 6 

pelaajaa). Kustakin pelaajasta tulee ilmoittaa nimi, syntymäaika ja 

luokittelupisteytys. 

Pelaajien yksilöinti on merkityksellistä, sillä SM-sarjaan ilmoittautuneiden 

joukkueiden (KSI Kotka, JoLePa ja HIY Helsinki) pelaajat voivat kauden aikana 

osallistua ykkössarjaturnauksiin vain ns. 2/1 säännöllä (kaksi kokoonpanossa, 

yksi kentällä). Kaikki edustusoikeuksiin liittyvät määräykset on nähtävissä 

istumalentopallon sarjakirjassa ja sarjamääräyksissä, jotka julkaistaan ennen 

Suomen Cupin ilmoittautumisajan päättymistä. 

NAISTEN SM-BEACHIN VOITTO SATU JA SEIJA KORKALAISELLE 

17.7.2016 22:00 (SS/MA) SM-Beach Volleyn toinen kisapäivä Hevossalmella 

oli, lauantain tapaan, tuttujen savolaisten beachmestarien hallintaa. Seija 

Korkalaiselle Beachin SM-kultamitali oli jo 12. ja Satulle 11. Helppoa olisi 

tämänkin kisan tulosten perään tai eteen lisätä - luonnollisesti. Info onnittelee 

koko perhekuntaa. Alla kaikki ottelutulokset. 

Naisten SM-Beach Volleyn 2016 tulokset: 

Korkalainen/Korkalainen-Marjamäki/Tarvainen 2 - 1 (21-11, 10-21, 15-12) 

Sariluoto/Humaloja - Haaranen/Mäki 2 - 0 (21-13, 21-12) 

Marjamäki/Tarvainen - Sariluoto/Humaloja 2 - 1 (14-21, 21-19, 15- 9) 

Korkalainen/Korkalainen - Haaranen/Mäki 2 - 0 (21- 5, 21- 6) 

Haaranen/Mäki - Marjamäki/Tarvainen 0 - 2 ( 7-21, 9-21) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnauskutsu%20Suomen%20Cup_2016.pdf


Sariluoto/Humaloja - Korkalainen/Korkalainen 0 - 2 (22-24, 18-21) 

Pronssiottelu: 

Sariluoto/Humaloja - Haaranen/Mäki 2 - 0 (21-13, 21-16) 

Loppuottelu: 

Korkalainen/Korkalainen - Marjamäki/Tarvainen 2 - 0 (21-10, 21-14) 

Lopullinen kunniataulukko: 

1. Seija Korkalainen/Satu Korkalainen 

2. Maiju Marjamäki/Mia Tarvainen 

3. Hanna-Maria Sariluoto/Tarja Humaloja 

4. Laura Haaranen/Anne Mäki 

Sampsa Söderholm kommentoi infolle Hepparin SM-kisoja seuraavasti:Satu ja 

Seija olivat lopulta aivan omaa luokkaansa, vaikka tiukkojakin eriä päivän 

mittaan nähtiin. Lauantaina ja sunnuntaina kisat saatiin järjestää erinomaisissa 

olosuhteissa. Sade ja tuuli eivät päässeet kiusaamaan kumpanakaan päivänä, 

vaikka päinvastaistakin jossain vaiheessa pelättiin. Ensi vuonna turnauksen 

ajankohta tulee luultavasti siirtymään takaisin elokuun alkuun pahimman 

lomakauden yli. 

Info jää odottelemaan mahdollisia kuvia kisoista sekä muittenkin 

kommentteja. 

MIESTEN SM-BEACHIN OTTELUTULOKSET 

 

16.7.2016 21:50 (SS/MA) Neljän osallistujaparin 2vs2 Beachin miesten SM-

kisat Hepparissa pelattiin yksinkertaisena sarjana ja mitalipeleinä: 3. vs 4. 

sekä 1. vs 2. Alkusarjan voiton puhtaalla pelillä otti Herranen/Danielsson. 

Penttinen/Kärnä kaatui päivän avausottelussa 2 - 0. Kolmoseksi pelasi pari 

Vistbacka/Söderholm, jotka voittivat Pulli/Tiitto-parin 2 - 0. 

Pronssipelissä Vistbacka/Söderholm tyrmäsi Pulli/Tiiton ensimmäisessä erässä 

ja otti toisessa vähän löysäillen mitalit. Loppuottelussa nähtiin tiukkaa ja 

tasokastakin peliä. Mestaruutta puolustavat Penttinen/Kärnä voittivat 

ensimmäisen erän 16-21 ja Herranen/Danielsson toisen 21-17. Kolmannessa 

pelattiin tasaisesti - erä, ottelu ja Suomen Mestaruus jälleen kerran Eero 

Penttiselle ja Antti Kärnälle eränumeroin 13-15. Info onnittelee. 

  



Miesten SM-Beach Volleyn 2016 tulokset: 

Penttinen/Kärnä - Herranen/Danielsson 0 - 2 (18-21, 13-21) 

Vistbacka/Söderholm - Pulli/Tiitto 2 - 0 (21-17, 21-13) 

Herranen/Danielsson - Vistbacka/Söderholm 2 - 0 (21-11, 21-15) 

Penttinen/Kärnä - Pulli/Tiitto 2 - 0 (21-12, 21-12) 

Pulli/Tiitto - Herranen/Danielsson 0 - 2 (13-21, 11-21) 

Vistbacka/Söderholm - Penttinen/Kärnä 0 - 2 (16-21, 11-21) 

Pronssiottelu: 

Vistbacka/Söderholm - Pulli/Tiitto 2 - 0 (21- 7, 21-19) 

Loppuottelu: 

Herranen/Danielsson - Penttinen/Kärnä 1 - 2 (16-21, 21-17, 13-15) 

Huomenna sunnuntaina naiset jatkavat samoin kuvioin neljän joukkueen kisan. 

Pelit alkavat Hevossalmella jo kirkonmenojen aikaan klo 10.00. Loppuottelu 

pelataan klo 13.30 alkaen. 

LUONNOLLISESTI - SM-BEACH PENTTINEN-KÄRNÄLLE 

16.7.2016 19:10 (SS/MA) Kisatirehtööri Sampsa Söderholm oli laittanut 

ennakkotietona miesten SM-Beachin lopputulokset vieraskirjaan. Ja otsikon 

mukaisesti - ja luonnollisesti - ykköspytyn ottivat Eero Penttinen/Antti Kärnä. 

Kaikki kisatulokset löytynevät infoon vielä tämän illan aikana. 

7. Helsinki Metropolitan Open - lopputulokset: 

1. Penttinen/Kärnä 

2. Herranen/Danielsson 

3. Vistbacka/Söderholm 

4. Pulli/Tiitto 

KUTSU BIITSI-ISTUMALENTOPALLOTURNAUKSEEN VAU:N 

PARALYMPIAPÄIVÄÄN HELSINGISSÄ 

 

11.7.2016 12:40 Lisäys 16:30 (SS/Petri Räbinä/MA) VAU/Petri Räbinä on 

elinsiirtokisojen kiireiden keskellä laittanut kulkuun kutsun Beach Volley-

turnaukseen Helsingissä 11.8.2016. VAU ja Paralympiakomitea järjestävät 

Paralympiapäivän tapahtuman Hernesaaressa klo 14 alkaen. Alla Petrin viesti. 

Rio-vuosi huipentuu elo- ja syyskuun aikana olympialaisiin ja paralympialaisiin. 

Rio tulee tänä vuonna myös Helsinkiin! Hernesaaren Rantaan rakennetaan 

ainutlaatuinen kokonaisuus olympialaisten ajaksi 5.-21.8. Hulppeissa puitteissa 

järjestetään myös vuoden 2016 paralympiapäivä. 



Tarjoamme lajiliitoille, yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden 

osallistua biitsi-istumalentopalloturnaukseen sekä biitsiboccia-turnaukseen. 

(Boccia on petanquen kaltainen tarkkuusheittolaji.) Lisäksi tapahtumassa on 

mahdollisuus kokeilla muita paralympialajeja, nähdä lajiesittelyitä, kuulla 

urheilijoiden haastatteluita ja seurata käynnissä olevia olympialaisia. 

Aikataulu: 

Kello 14.00 Tilaisuuden avaus: Paralympiakomitean pääsihteeri Tiina Kivisaari 

ja Rion lähteviä paralympiaurheilijoita 

Kello 14.30-16.30 Haasteturnaukset alkavat istumalentis ja boccia (lajiliitot) 

Lisätty klo 16.30 Sampsa Söderholmin tarkennukset: 

Hei. Yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa järjestetään beachin 3. vs. 3 

sekaturnaus 11.8 klo 17 alkaen. Joukkueen koko max 6 pelaajaa ja kentällä 

tulee olla ns. sekamiehitys väh. 1 mies/naispelaaja kahden muun pelaajan 

lisäksi, esim: 2 miespelaaja ja 1 naispelaaja.. Verkon korkeus 115 cm, 

pelataan beachin kv. säännöillä. 

Ottelut pelataan paikalle tuodussa hiekkaproomussa. Ilmoittautuminen 1.8 

mennessä sampsa.soderholm at espatent.fi. ps. Otetaan mukaan 4 joukkuetta 

ja ei maksa mitään. Turnaus on siis klo 17-19.SS 

METRON OTTELUOHJELMAT JULKISTETTU - 

MIEHET LAUANTAINA - NAISET SUNNUNTAINA 

 

9.7.2016 18:40 (SS/RP/MA) Kauden ainoa Beach Volleyn kotimainen turnaus - 

7. Helsinki Metropolitan Open, joka on samalla 2 vs 2 pelitavan SM-kisa, 

toteutuu rimaa hipoen ensi viikonloppuna 16.-17.7.2016. Hämmästys 

kahvihuoneessa oli melkoinen, kun oikein lukulaseilla piti toisenkin kerran 

tirkistellä ja ihmetellä. Turnaukseen ilmoittautui VAIN neljä mies- ja neljä 

naisparia.!??? 

Vaikka turnaus pelataan aikaisemmista metroajankohdista poiketen kesän 

parhaana, ns. Marjola-viikonloppuna - niin siitä huolimatta väki on noin 

vähäistä. Kannattanee kisajärjestäjien jatkossa yhdessä lajivaliokunnan kanssa 

pohdiskella syitä ja seppiä ja miettiä miten jatkossa beachiä kannattaa pelailla. 

Hienoa kuitenkin, että Metro jatkuu ja hienoa myös, että vuodesta 2000 

alkanutta istumalentopallon Beach Volleyn Suomen Mestaruutta edelleen 

ratkotaan. Mutta..., jotain tarttis tällekin asialle tehrä. Kuten kait koko 

lajillemme. 



Vähäisestä osallistujamäärästä johtuen kisajärjestäjät ovat päätyneet 

molemmissa sarjoissa yhden päivän turnaukseen. Otsikon mukaisesti miehet 

aloittavat lauantaina ja naiset päättävät homman sunnuntaina. Hyvä ratkaisu. 

Miehissä Eero Penttinen/Antti Kärnä tulevat puolustamaan mestaruuttaan. 

Naisten viime vuoden voittajat - Valkeavuoren sisarukset puolestaan eivät. 

Alla turnausten otteluohjelmat sekä kisaohjeet. Pelit käynnistyvät Heppari-

Areenalla lauantaina klo 13.30 ja sunnuntaina klo 10.00. Otteluohjelmiin 

merkityt pelien alkamisajat ovat aikaisimmat mahdolliset. Todennäköistä 

lienee, että aikataulut ilmoitetuista jonkin verran venynevät, mikäli jatkoeriin 

otteluissa joudutaan. 

7. Metro Openin ohjelmat 

USA:N NAISET RIOON ENNAKKOSUOSIKKEINA? 

 
USA-Kiina Hollannin Assenissa 3 - 1 

(Kuva: The Dutch Tournament 2016) 

9.7.2016 18:20 (MA) Info jossain viestissä parisen viikkoa sitten kyseli - onko 

kellään tietoa tuleeko viime viikonvaihteessa pelatusta The Dutch 

Tournamentista nettikuvaa. Ei tullut - eikä oikein meinannut tulla tuloksiakaan. 

Lopulta torstai-iltana kisavastaava sai pisteet bongailtua ja listat kuntoon. 

Kisoissa oli kohtalaisen kova kattaus - erityisesti naisten sarjassa. Mukana oli 

kaikkiaan viisi Rion kisoihin matkaavaa naisjoukkuetta - kärkenä luonnollisesti 

kaksi suurinta suosikkia - USA ja Kiina sekä haastajina Venäjä ja Ukraina ja 

edelleen oppimassa Ruanda. Miesten sarjassa riolaisista oli kentällä Venäjä ja 

Saksa. 

Miesten turnauksen hoiteli Venäjä - voittaen kaikki pelinsä - mm. Saksan 

kahdesti puhtoisin 3 - 0 numeroin. Naisten kohdalla USA otti jonkin sortin 

etulyöntiasemaa ja/tai paineita voittamalla jälleen iänikuisen 

kiistakumppaninsa ja Paralympiavoittoa puolustavan Kiinan 3 - 1. Turnauksen 

kaikki ottelut ja lopputulokset löytyvät alla olevasta liitteestä. 

Hollannin turnaustulokset 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Metron_ohjelma_2016.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/The%20Dutch%20Tournament%202016.pdf


PELIKAUDEN 2016-17 SARJOIHIN ILMOITTAUTUNEET 

 

30.6.2016 00:20 (Petri Räbinä/MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä lähetti 

tänään tiedot tulevalle sarjakaudelle ilmoittautuneista joukkueista - teksti alla. 

Info ei tässä vaiheessa edes yritä mitään kommentoida - kunhan alkaa 

huomenna raapustamaan eläke- ja erokirjettään Istumalentopallo.info Oy:n 

hallitukselle. 

Ilmoittautuminen on päättynyt kaudelle 2016-17 istumalentopallon SM-

sarjoihin. Naisten sarjaan ilmoittautui 4 joukkuetta(Palokan Pyry, ESI Ladyt, 

HIY Helsinki ja HIY?), joten sarja pelataan. Jokainen joukkue järjestää 

kotiturnauksen ja runkosarjan 1. ja 2. pelaavat finaalipelit (paras kolmesta) ja 

pronssiottelu pelataan kolmanneksi sijoittuneen kotikentällä (1 ottelu). 

Miesten SM-sarjaan ilmoittautui 3 joukkuetta (KSI Kotka, HIY ja JoLePa), joten 

miehissä järjestetään SM-lopputurnaus. 

Lisäksi Palokan Pyry ja KSI Kotka ovat lupautuneet järjestämään 1-sarjan 

turnauksen. Petri 

Pikaisesti yllä olevan tekstin jälkeen tuli seuraavanlainen lisäys/korjaus: 

Hei - kiitos Pekka (Nygren) muistutuksesta – luin pöytiksen huolimattomasti. 

Kyllä näin oli, vaihtoehtona Markun esitys ja SM-lopputurnaus. Petri 

BEACH VOLLEYN SM-KISAT LÄHESTYVÄT - 

ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYY SUNNUNTAINA 

 

30.6.2016 00:05 (RP/MA) Istumalentopallon Beach Volleyn SM-kisat 2016 

pelataan HIY Helsingin yhdistyksen Hevossalmen kesäkodin Heppari-Areenalla 

reilun kahden viikon kuluttua 16.-17.7.2016. Viimeinen kisoihin 

ilmoittautumispäivä on päättyvän viikon sunnuntai 3.7. Ilmoittautumiset voi 

tehdä Sampsa Söderholmille sähköpostilla osoitteeseen: 

sampsa.soderholm(at)espantent.fi. 

Kisajärjestäjät kertoivat infolle, että vielä mahtuu mukaan. SM-kisat pelataan 

naisten ja miesten sarjoissa. Mestaruuksia kesältä 2015 puolustavat miehissä 

Antti Kärnä/Eero Penttinen ja naisten osalta Marja ja Kirsi Valkeavuori. 



Beachin Suomen Mestaruuksista on pelattu virallisesti vuodesta 2000 alkaen. 

Enemmänkin kuin hämmentävästi - SM-kultamitali jokaiselta 16:lta pelatulta 

kesältä löytyy yhdeltä mieheltä - mr. Beach Volleylta - ZZ Toivalan Eero 

Penttiseltä. Ja nyt - hopihopi ilmoittautumaan. 

HU-HU-HU - ISLANTI JA/VAI KSI? 

 
Knattspyrnusamband Íslands - Islannin Palloliitto 

(Kuvakaappaus: UEFA) 

29.6.2016 00:15 (MA) Jonnin aikaa maanantai-iltana info sai etsiskellä - 

löytyykö Herrasen Timppa kentältä Nizzasta. No - ei löytynyt. 

ELINSIIRRON SAANEIDEN EM-KISAT VANTAALLA 

 
EM-kisojen käsiohjelma - avaa kuvaa napsauttamalla 

(Kuva: VAU) 

28.6.2016 14:30 (Lauri Jaakkola/MA) Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 

ry järjestää elinsiirron saaneiden Euroopan mestaruuskilpailut 10.–17. 

heinäkuuta 2016 Vantaalla. Kisat ovat monilajikilpailut, joissa on kaikkiaan 14 

lajia. Suurin osa lajitapahtumista käydään Tikkurilan ja Myyrmäen 

urheilupuistoissa. 

Kisoihin odotetaan noin tuhatta osallistujaa ympäri Eurooppaa. EM-kilpailut 

tulevat olemaan osallistujamäärältään suurin Suomessa järjestetty 

vammaisurheilutapahtuma. Kisaviikon aikana järjestetään myös EU:n 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Vantaa 2016 Handbook.pdf


Erasmus+ Sport -tukea saanut elinsiirtoliikunnan tapahtumaviikko European 

Transplant Sport Week. 

Lisätiedot EM-kilpailuista: 

Vantaa 2016 

THE DUTCH TOURNAMENT ASSENISSA 

 

28.6.2016 13:30 (MA) Ensi viikonvaihteessa - 1.-3.7.2016 pelataan Hollannin 

Assenissa melkein Rion esikisat. Dutch Tournamentissa kohtaavat monet 

paralympialaisiin valmistautuvat joukkueet. Naisten sarjassa Rion suurimmat 

ennakkosuosikit Kiina ja USA kohtaavat mm. Venäjän ja Ukrainan. Miesten 

sarjassa Rioon matkaavat Venäjä ja Saksa ottavat mittaa Kazakstanista ja 

Hollannista. 

Pelit Assenissa käynnistyvät perjantaina ja päättyvät sunnuntaina. Yllä 

olevasta kuvasta löytyvät pelaavat joukkueet sekä kisojen otteluohjelma. Infon 

tiedossa ei ole - löytyykö peleistä suoraa nettikuvaa. Jos kenellä on asiasta 

enempi tietoa - infoilkaa. 

SITTISTÄ STAVANGERISSA JA SASTAMALASSA 

 
4vs4 beachiä Norjassa 

(Kuva: NorgesVolleyballforbund) 

http://www.vantaa2016.fi/


27.6.2016 13:30 (MA) Kokot kokkoiltu ja nyt kohti pimeneviä pelejä. Norjan 

Stavangerissa pelattiin juhannuksen aikana CEV Beach Volleyn Continental 

Cupia ja yhtenä päivänä myös istisbeachiä 4 vastaan 4 systeemillä. Viiden 

joukkueen turnaus oli järjestyksessään norjalaisittain kolmas kerta. 

 
2vs2 peliä Sastamalan Karkussa 

(Kuva: Hanna-Maria Sariluoto) 

Pelattiin sitä Suomessakin - Sastamalan Karkussa Sariluotojen pihakentällä 

miteltiin Pakariset vs Sariluodot Juhannusaatto-ottelu. Tuloksista vastasi 

päätuomari Topi ja teknisenä neuvonantajana toimitteli Tuukka. Turneetuloksia 

ei Topilta vielä ole saatu. Epäillään kuitenkin vähän hämäräpohjaista tasapeliä. 

Ja seuraavaksi info jää kaivaten odottelemaan lajivaliokunnalta tietoja tulevan 

kauden sarjoihin ilmoittautuneista. 2vs2 SM-Beachin ilmoittautuminen jatkuu 

vielä sunnuntain 3.7. iltamyöhäiseen. Mukavia kesäkuun viimoisia päiviä..., 

PARAHIMMAT JUHANNUSTOIVOTUKSET 

 
(Kuva: Istis.info) 

24.6.2016 14:30 (MA) Istis.infon väki toivottaa kaikille lajin harrastajille ja 

ystäville - HYVÄÄ JUHANNUSTA. Voikaa mainiosti ja vältelkää isompia 

vahinkoja. 



Ja - jos joukkueenne ei vielä ole ilmoittautunut tulevan kauden sarjoihin - 

tehkää hitossa se tänään. 

INFO LIETTUAN TRAKAISSA TURISTINA 

 
Trakain peliareena 

(Kuva: Istis.info) 

24.6.2016 14:10 (MA) Istis.infon ulkoasiainosasto käväisi omatoimisella 

virkamatkalla Liettuassa ja melkein sattumoisin, matkalla Vilnasta Kaunasiin, 

osui turistipaikka Trakaihin ja sen soutu- ja melontakeskuksen liikuntahallin 

kahvioon. Ja kas kummaa - Latvian istisporukkaa oli terassilla kahvia 

litkimässä. Käynnissä oli Liettua Cupin toinen kisapäivä. Ensimmäinen peli 

Latvian ja isäntien välillä oli pelattu jo perjantai-iltana. 

 
Infon EU-komissaari Ossi Pulli ja Latvian paralympia- 

komitean pääsihteeri Andris Ulmanis Trakaissa 

(Kuva: Istis.info) 

Andris kertoili tämän vuoden kisan jääneen aika vähäväkiseksi - mm. 

moskovalaiset, eestiläiset, kazakit ja puolalaiset olivat jääneet 

ennakkolupauksistaan huolimatta turnauksesta pois. Mukana oli vain neljä 

joukkuetta - kaksi Liettuasta ja yksi Latviasta sekä Valko-Venäjältä. 

Turnausvoitto meni sunnuntain sijoitusotteluiden jälkeen Latvian joukkueelle 

ennen Liettuan kakkos- ja ykkösjoukkueita. Valko-Venäjän tiimi jäi kisan 



jumboksi. Turnauksen kaikki pelit pelattiin normaaleina paras viidestä 

otteluina. Sarjakierroksen jälkeen ykkönen ja kakkonen pelasivat finaalin ja 

muut pronssimatsin. 

 
Team Latvia voittopotretissa 

(Kuva: Lietuvos neigaliuju sporto federacija) 

KUTSU BEACH VOLLEYN 2 VS. 2 SM-KISOIHIN 

 

16.6.2016 18:30 (RP/MA) Kuin salama kahvihuoneen ikkunan takana - välähti 

HIY Helsingin kisakutsu infon postiin - melkein alta minuutin siitä, kun info oli 

kyselynsä asiasta julkaissut. Alla lähes kaikki tarpeellinen tieto kisoista RP:n 

malliin. 

No niin. Kesän suurin ja kaunein istisbeach-turnauskutsu ohessa. Vähän tässä 

ollaan oltu vielä ikäänkuin jäässä, kun ei ole tuo kesäkään tuntunut aivan 

jäätelökesältä - laulun sanoja tapaillen. No ehkä se tästä lämpiää. Ainakin 

sauna. 

Eli perinteiset 2 vs. 2 Suomen mestaruuspelit lauantaina ja sunnuntaina 16.-

17.7.2016 Stadin Hepparissa, Vexi Areenalla. Ilmoittautumiset peleihin 

Sampsalle os. sampsa.soderholm(at)espatent.fi 3.7.2016 mennessä. 

Osallistumismaksu 50 euroa/joukkue. 

Kenttiä on hieman kunnostettu ja maisemaa karsittu. Huhut kertovat, että 

Kauppaneuvos Lasse Eva on lupaillut suurta palkintoa kisoihin. Liekö se 

menolippu Ruotsiin - huom. pelkkä meno, vai oliko kenties jotain painavampaa 

odottamassa. Se selviää sarjassaan seitsemännen Metropolitanin 

palkintojenjaossa. 



Sarjat tuttuun tapaan naiset ja miehet. Toiveissa tietty on, että 

osallistujamäärä rikotaan siten, että joudutaan ensi vuonna rajaamaan väki 

maksimissaan 16 joukkueeseen. SM-mitalit jaetaan, jos osallistuvien 

joukkueiden määrä sarjassa on vähintään neljä. 

Joukkueille lupaillaan alustavasti myös lauantaille saunat, jos vain saadaan 

sovittua se alueen valvojan kanssa. Ja eiköpä tuolta saa jotain kahvetta ja 

makkaraa suupielien täytteeksi jos ei omat eväät riitä. Liitteenä kutsu sekä 

säännöt. Terv. RP, Kesämiäs 

7. Metro Open kutsu 

2 vs. 2 säännöt 

BEACHIÄ MEILTÄ JA ENEMPI MUUALTAKIN 

 
Hiekkakakkuja Stavangerissa 

(Kuva: Norges Volleyballforbund) 

16.6.2016 15:20 (MA) Kotimainen istisbeach rajoittunee tänä kesänä(kin) 

paikallisiin pelailuihin eri puolilla maata sekä tietenkin 2vs2 SM-kisaan 

Helsingissä heinäkuun puolivälissä - 16.-17.7.2016. Info on jo jonkin aikaa 

kaipaillut 7. Helsinki Metropolitan Openin kisakutsua. 

Muualla Euroopassa beachiä pelaillaan vaihtelevilla kokoonpanoilla. Lähinnä 

infolle muistuu mieleen juhannuksena 25.-26.6. Elblagissa pelattava Puolan 

avoin mestaruusturnaus (3vs3). Samaisena juhannuslauantaina pelataan myös 

Norjan Stavangerissa hiekalla 4vs4 pelimuodolla. 

Metron kanssa samanaikaisesti löytyvät turnaukset mm. Hollannin 

Zoutelandesta - 16.7. ja sielläkin 4vs4 tavalla sekä Slovenian Kanal ob Socista 

kaksipäiväinen kisa 3vs3:lla. Lähtökohtaisestiu kaikissa kisoissa noudatetaan 

kansainvälisiä istisbeachin sääntöjä - pienin tai isoimmin paikallisin sovelluksin. 

Luultavasti jonkintasoiset kisat pelattaneen tänäkin vuonna myös Eestissä ja 

Latviassa, mutta mitään tietoa niistä ei infolle ole kantautunut. Jäämme 

kauniisti kuuntelulle. 

PARAVOLLEY EUROPE MYÖS INSTAGRAMISSA 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/VII_Metropolitan_Open_kutsu.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/2vs2%20saannot%202016.pdf


 
(Kuvakaappaus: PVE Instagram) 

16.6.2016 15:10 (MA) ParaVolley Europen tiedottaja kertoilee firman kuvia ja 

videoita löytyvän nyt myös Instasta. Osoite löytyy tästä alta. 

ParaVolley Europen Instagram-osoite: 

https://www.instagram.com/paravolleyeu/?hl=en 

ISTISTERVEISIÄ ..., KAHVIHUONEELTA 

 
(Kuva: Google) 

13.6.2016 13:10 (MA) Viikon tauon jälkeen taas käväisemässä kahvihuoneella. 

Vain muutama viesti postilaatikossa - hiljaista ja pölyistä on ja hämärää 

edelleen - valoisuudesta huolimatta. ZZ Toivalan sivuilla ilmoitellaan, että 

seuran tiedotus hoidetaan toistaiseksi ainoastaan Facebook-sivustolla. Muitten 

seurojen sivuilla on tuskin käytykään sitten huhtikuun - ainakaan julkisilla 

osioilla ja asioilla. 

Istis.info päivitteli joitain Tiedostot-sivujaan, kun tuo sarjoihin (?) 

ilmoittautuminen lähenee. Istisjaoston seurakirjeessa 30.5.2016 asiasta 

löytyvät seuraavat muistutusmaininnat: 

Miesten ja naisten SM-sarja: 

- Sarjoihin ilmoittaudutaan Petri Räbinälle: petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi - 

sähköpostitse 24.6.2015 mennessä. Ilmoittautumisaikaan ei myönnetä 

pidennystä. 

- SM-sarjaan ilmoittautuessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: 

* Sarja, johon ilmoittaudutaan 

* Seuran/joukkueen nimi 

* Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero 



* Paikkakunta, jossa joukkue pelaa kotiottelunsa/-turnauksensa 

* Pelaajaluettelo 

Avoin 1-sarja: 

- 1-sarjan turnausjärjestäjähalukkuus ilmoitetaan 24.6.2016 mennessä Petri 

Räbinälle. (Huomioidaan jo aiemmin ilmoittaneet KSI, Palokka). 

Istis.infon Tiedostoon on päivitetty pelaajaluettelolomake, jolla yllä olevat 

tiedot voi Petrille toimittaa. Luetteloa voi täydentää pitkin loppuvuotta. 

Eipä tässä sitten juuri muuta asiaa kahvihuoneelta olekaan. Ensi viikonloppuna 

kuitenkin pelataan Liettuan Trakaissa perinteinen kesäturnaus - kylläkin 

ymmärtääksemme sisähallissa. Että sillee. Hyvää kesän jatkoa. Muistakaa 

hoitaa yllä olevat ilmoitusluontoiset asiat. Toivotaan ja peukutellaan toimivien 

sarjakuvioiden puolesta. 

 

LEVERKUSENILLE VOITTO HAMPURISSA - KAI? 

 

5.6.2016 23:30 Lisätty voittajakuva 8.6. 23:40 (MA) 27. SVB Hamburg Cup 

pelattiin viikonloppuna Saksassa. Turnaus oli pitkään nimellä Werner von 

Siemens Cup, mutta liekö sponsori poistunut kuvioista ja nimi vaihdettu. 

Väliäkö siis sillä - kisan lopputuloksissa ykkösenä komeilee TSV Bayer 04 

Leverkusen ennen istuvaa Saksan Mestaria BV Leipzigia. 

 
Hampuri 2016 Voittajat - TSV Bayer 04 Leverkusen  

(Kuva: Leverkusen) 



Otsikon kai tuli siitä, että turnaustuloksissa finaalin voittajaksi on kuitenkin 

merkitty Leipzig luvuin 2 - 1. Varmaan asia jossain vaiheessa varmistuu ja 

korjaillaan jos on tarpeen. Nyt pitäydytään järjestäjien Ergebnisseissä. 

27. SVB-Hamburg Cup 2016 - lopputulokset 

Ergebnisse - Results 

1. TSV Bayer 04 Leverkusen I 

2. BV Leipzig I 

3. Alterno Apeldoorn 

4. London Lynx SVC I 

5. VFL Pinneberg 

6. TSV Bayer 04 Leverkusen II 

7. BVC Holyoke 

8. BV Leipzig II 9. SCC Berlin 

10. TH-Eilbeck Hamburg 

11. Lavia Copenhagen 

12. London Lynx SVC II aka Bobcats 

 
Tanskan alati iloiset Laviat kuvassa Lontoon kauhakuormaajien kera - 

ja kai siihenkin 

(Kuva: Lavia) 

Ja tuossa kuvatekstissä kai viittaa puhtaasti arvaukseen, että kuva on otettu 

turnauksen jumbofinaalin jälkeen. Ja toiseksi kaiksi pitänee heittää kysymys: 

onko Mannersuon Sari kuvassa? Muita kuvia turnauksesta ei netistä ole 

löytynyt ja hyvä niin. On nimittäin ollut tosi hauska seurata - jo parin viikon 

ajan - kööpenhaminalaisten melkoista iloittelua nettisivuillaan. Alkuperäisen 

kuvan teksti aika vapaasti käännettynä: "Kiitos koko tiimille parhaasta 

istisviikonlopusta ikinä - te ihanat ihmiset." 

ISTUMALENTOPALLON LAJIJAOSTO 2016-17 

 



31.5.2016 16:50 (Petri Räbinä/MA) Yleiskokouksessa päätettiin tulevan kauden 

lajijaoston kokoonpano. Lasse Pakarinen ja Paula Voutilainen jäivät tästä 

eduskunnasta pois. Tilalle valittiin Yrjö Kovanen. 

Jaoston kokoonpano pelikaudella 2016-17 on seuraava: Sari Mannersuo, Yrjö 

Kovanen, Helena Skogström, Sampsa Söderholm, Jani Virtanen sekä 

lajikoordinaattori Petri Räbinä. Onnea ja kovaa tsemppiä lajin eteen! 

 
Jaoston uusi edustaja - Yrjö Kovanen Jyväskylä - kuvassa oikealla 

(Kuva: YK/Facebook) 

YLEISKOKOUS MENI - TÄSSÄ TUOTOKSET 

 

31.5.2016 16:35 (Petri Räbinä/MA) Viime lauantaina pidettiin Jyväskylässä 

perinteisesti pelikauden päättävä ja tulevaa luotaileva istisseurojen ja 

joukkueitten yleiskokous. Paikalle Hotelli Alban kokoustiloihin oli kokoontunut 

tusina keskustelijoita. Seuroista edustettuina olivat: Palokan Pyry, KSI Kotka, 

JoLePa, HIY ja LVI Helsinki. Tuomareita oli kolme ja lajijaoston edustajia kaksi. 

Oheisena alla Petri Räbinän laatima pöytäkirja kokouksen kulusta ja 

päätöksistä sekä seurakirje tulevan sarjakauden asioista. Paljon jää vielä 

ihmeteltävää ja selviteltävää, mutta asiat hoitunevat juhannuksen jälkeen, kun 

viralliset ilmoittautumiset on tehty ja katsastettu. Pitää vähän varoa mitä 

sanoo - infon erityisesti, kun pöytäkirjassa varotellaan - ettei pidä mennä 

henkilökohtaisuuksiin. Varovasti info kyselee - käsiteltiinkö infon ehdotukseen 

sisältynyttä "tuomarittomuutta" - ei kuitenkaan kurittomuutta - ykkösen 

turnauksissa. 

Keskusteluhan vissiin voi jatkua..., Alla asiakirjat. 

Yleiskokouksen pöytäkirja 

Seurakirje 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Yleiskokous%202016%20poytakirja.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Kirje%20seuroille%2028.5.2016.pdf

