
UNIFIED-LENTOPALLOTURNAUS PUOLASSA 

31.8.2017 13:15 (MA) Puolassa parhaillaan käynnissä olevien lentopallon miesten EM-kisojen kanssa yhtäai-

kaisesti käynnistyy Katowicessa Euroopan Special Olympics-lentopalloturnaus. 1.-3.9. pelattavaan kisaan osal-

listuu kaikkiaan kymmenen maata: Azerbaidzan, Valko-Venäjä, Tsekin tasavalta, Saksa, Italia, Venäjä, Serbia, 

Slovakia, Suomi ja Puola. 

Suomen joukkueen kokoonpano kisoissa on seuraava: 

* Urheilijat: Heikki Töyrylä, Ari Lehmuskoski, Saku Suikkanen, Marko Saarinen ja Mika Reponen. 

* Partnerit: Jesse Söderlund, Ville Rantala, Ferri Pakula, Jukka Lehti ja Ville Junttanen. 

* Valmentajat: Jouni Mahlamäki ja Eija Helander-Nieminen (joukkueenjohtaja). 

Lisätietoja kisoista löytyy alla olevasta linkistä sekä luontevasti myös VAU:n netti- ja Facebook-sivuilta. 

Puolan Unified-kisat 

 

MIESTEN CUP KELJONKANKAALLA 

LAUANTAINA 30.9.2017 

21.8.2017 13:55 (Allan Pynnönen/MA) Pyydetyt vastaukset Suomen Cupin järjestelyjen osalta on saatu. Allan 

Pynnönen viestittää asiasta seuraavaa: 

Hei kaikille. Kaikki joukkueet ovat vastanneet viime viikon kyselyyn ja kaikki ovat valmiita vaihtamaan pelipäi-

vää ja pelipaikkaa. Parille joukkueelle siitä aiheutui ylimääräistä vaivaa, mutta lupautuivat kuitenkin tule-

maan. 

Suomen Cup pelataan siis lauantaina 30.9. 2017 ja pelipaikka on Keljonkankaan koulu, Aapistie 1. Tarkemmat 

otteluohjelmat ja turnaustiedot tulevat lähempänä turnausta. 

Kiitän kaikkia jo tässä vaiheessa myötämielisestä suhtautumisesta asiaan ja pyydän vielä anteeksi aiheutta-

maani vaivaa. Kuitenkin: Tervetuloa Jyväskylään. t allan. 

 
 

 

17.8.2017 22:50 (Allan Pynnönen/MA) Palokan Pyryn Suomen Cupin järjestelyporukalla on riittänyt viime päi-

vät pään raapimista. Allan Pynnönen viestitteli alkuillasta viime hetken tietoja. Alla Allanin allekirjoittama 

aviisi. 

http://olimpiadyspecjalne.pl/special-olympics-european-unified-volleyball-tournament-poland-2017
http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Turnauskutsu Suomen Cup_2017.pdf


Hei ististäki. Melkoista vääntämistähän tämä homma on ollut, mutta nyt asiat alkavat selvitä. Naisjoukkueita ei 

ilmoittautunut kuin kaksi HIY ja Pyry, joten naisten osalta turnaus perutaan. Pelkästään miesten turnausta 

emme tule järjestämään Homenokka-turnauksen yhteyteen. Voimme kuitenkin tarjota miesten turnausta pelatta-

vaksi lauantaina 30.9. Keljonkankaan koululle. 

Tämän toteutuminen edellyttää kaikkien osapuolten suostumusta ko. asiaan. Tämä tarkoittaa jo ilmoittautuneita 

joukkueita: ZZ Toivala, KSI Kotka, JoLePa Jämsä, HIY Helsinki, SI Siilinjärvi ja TSI Tampere. Lisäksi se tar-

koittaa myös tuomareiden suostumusta. Tänään sain tiedon, että HIY:ltä tulee toinen joukkue ja lisäksi Pyry 

laittaa oman joukkueen. Näin saamme kaksi neljän joukkueen lohkoa turnaukseen. 

Tämän vuoksi pyydän Teitä vastaamaan em. kysymyksiin mahdollisimman pian (viikonlopun aikana), jotta 

voimme alkaa järjestellä salia ja muita turnaukseen liittyviä asioita. 

P.S. Haluan kaikilta vastauksen. Palokan Pyry/Allan Pynnönen, sp. allanpynnonen(at)gmail.com 

Infolla ei varsinaisesti ole tulkin pätevyyksiä mihinkään suuntaan, mutta lieneeköhän niin, että em. kysymyksil-

lään Allu pyytää ilmoittautuneita miesjoukkueita ja tuomareita vahvistamaan osallistumisensa lauantaina 

30.9.2017 Keljonkankaan koululla pelattavaan Suomen Cupiin. Olkaa yhteyksissä. 

TULEVAN SARJAKAUDEN ENNAKKOTIETOJA 

17.8.2017 22:40 (Petri Räbinä/MA) Muutamien infolle tulleiden viestien johdosta - toimitus pyysi Petri Räbi-

nältä ennakkoinfoa - missä nyt ollaan menossa tulevan sarjakauden ohjelmien suunnittelussa, integraatio-asi-

oissa Lentopalloliiton kanssa sekä Istis.info sivuston jatkokuvioista muuttuvassa maailmassa. Petri lähetti in-

folle eilen lyhyen viestin, jonka uskaltanemme kirjata alle. 

Kalenteripohja turnauksista tuli keskustelua varten tänään. Maanantaina skype-palaveri, jossa asiasta keskus-

tellaan. Integraatio- keskustelu on samalla kohdalla kuin kesän alussa, mutta asia menee varmaan eteenpäin. 

Otan infon keskustelussa esille ja luulen, ettei muutoksia tule. Petri 

VÄLIAIKATIETOJA SUOMEN CUPISTA! 

16.8.2017 15:50 (Allan Pynnönen/MA) Allan Pynnönen viestitteli tietoja Suomen Cupin ilmoittautumisista, 

joka päättyi virallisesti eilen. Miesjoukkueita on kisaan tulossa kuusi, mutta naisjoukkueita vain kaksi. Kahdelle 

Cupista kyselleelle joukkueelle järjestäjät ovat antaneet lisäaikaa torstaille. Myös HIY 2 yrittää kasata joukku-

etta naisten sarjaan. 

Allan lupailee lopullisia päätöksiä ja lisätietoja torstai-iltana. Kiitos Allulle tiedoista, joita jo ehdittiinkin ky-

sellä. Taasha info jää odottelemaan. 

HIPPOHALLIN PYRYHOMECUP 2017 - ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYMÄSSÄ 

11.8.2017 20:05 (MA) Syys-lokakuun vaihteen viikonloppuna Jyväskylässä Homenokka-turnauksen yhtey-

dessä pelattavan Suomen Cupin ilmoittautuminen päättyy jo ensi viikon tiistaina - 15.8.2017. Kannattanee siis 

lykätä infoa Palokan Pyryn Allanin sähköpostiin, varsinkin jos aikeita kisassa pelaamiseen on ollut. 

HIY Helsinki otti kiertopalkinnon viisinkertaiselta Cup-voittaja ZZ Toivalalta puhtaalla suorituksella - viisi pe-

liä, viisi voittoja. Mukana kaksi kaatoa istuvista mestareista tuloksella 2 - 1. Pronssipelissä JoLePa kuittasi al-

kusarjan 0 - 2 tappionsa KSI Kotkalle voittamalla pelin 2 - 1. Mukana kisassa, joka oli samalla miesten avoi-

men SM-runkosarjan ensimmäinen turnaus, oli hienosti kaikkiaan kahdeksan joukkuetta. 

Helsinkiin matkaili myös naisten pytty - HIY kakkosen kannattelemana. Pääkaupunkiseudun naisia oli matkassa 

kahdella joukkueella, kuten miehissäkin. Niin se miljoonan väestöpohjalla tietysti pitääkin olla - hyvä. Isäntä-

kaupungin pyryttäret pistivät naisten cupin pelin tiukaksi - ottaen alkusarjan voiton, mm. 2 - 0 kaadolla HIY 

2:sta. 



Loppuottelussa ruuti ei sitten aivan riittänyt loppuun saakka. Ensimmäinen erä jo lupaili cup-voiton palaamista 

keskiseen Suomeen, mutta kokeneet HIY-läiset käänsivät pelin lopulta itselleen. Kolmossijasta HIY toinen eli 

ykkönen kaatoi Lappeenrannan Ladyt suoraan 2 - 0. SI Siilinjärvi jätettiin sijoituspelien ulkopuolelle - kisan 

viidenneksi. (Istis.info/Ajankohtaista 4.10.2016) 

 
Miesmestarit viime syksyltä - HIY Helsinki 

(Kuva: Juha Parkko) 

ARKISTOINTIA JA PIKKU PÄIVITTELYÄ..., 

11.8.2017 00:45 (MA) Lontoon kisaillan hiljennyttyä info vähän hoiteli arkistohommia ja päivitteli mm. Kalen-

teri-sivun uuteen uskoon. Viime kausi pakkailtiin Arkistoon ja uutta hiven päivitettiin. Jatketaan päivittelyjä 

lissää - kuha jaksetaan. Seurojen toivottaisiin myös katsastavan Yhteystiedoista ovatko omat tiedot edes sinne-

suntännepäin - ja jos eivät - viestiä vaan tänne toimittelemaan. Ktos. 

VALOJA JA VARJOJA METRON MENOISTA 

7.8.2017 13:05 (Sampsa Söderholm/MA) HIY:n vastuulliset kisajärjestäjät toimittivat infolle eilen illalla kuvia 

ja pientä tarinaa lauantaisen 8. Metron tunnelmista ja tapahtumista. Info oli kuitenkin jo ehtinyt laittaa kahvi-

huoneen lukkoon ja lähtenyt katsomaan Lontoon kisoja isommalta ruudulta. Mutta tässäpä nyt terveiset..., 

 
Keli ja kentät kunnossa Hevossalmessa 

(Kuva: Mika Tiitto) 

Hienoa, että HIY jaksaa jatkaa kotimaisen istisbeachin perinteitä - joita on pelailtu vuodesta 1993 lähtien. 8. 

Metro oli siis oikeastaan melkoinen merkkipaalu - 25. vuosi, kun kesäistä istisbeachiä suomalaisittain - ja 

yleensäkin, mualimassa on pelattu. Onnittelut pääkaupunkiseutulaisille ja osallistujille.  

Info liittää oheen kuvia lauantain kisoista sekä alle Sampsan lähettämää tarinaa: Keli oli varsin hyvä. Pelit pe-

lattiin aurinkoisessa säässä lukuunottamatta pientä sadekuuroa puolen päivän aikaan. Myöskään tuuli ei häi-

ritsevästi osunut kentille. 



 
Ilmasto melkein hellitteli - satamasta 

(Kuva: Mika Tiitto) 

 
Valkeavuoret selättivät Korkalaiset finaalissa 

(Kuva: Sampsa Söderholm) 

Valkeavuoret - Marja ja Kirsi olivat naisten sarjassa lopulta omaa luokkaansa, vaikka Korkalaiset - Seija ja 

Satu ottivatkin finaalin ensimmäisen erän. Naisten sarjassa nähtiin muutamia aikaisempia vuosia tasokkaam-

pia taistoja. Pronssimitalit Mia Tarvainen-Maiju Marjamäki parille 

 
Mitalistit vas.: Seija ja Satu Korkalainen, Marja ja Kirsi Valkeavuori, Maiju Marjamäki 

ja Mia Tarvainen 

(Kuva: Mika Tiitto) 

Miehissä Eero Penttinen/Antti Kärnä eivät oikein saaneet kunnollista vastusta koko päivänä, lukuunottamatta 

finaalierien alkuja. Sen verran taktista ja rutinoitua oli voittajaparin meno. Penttinen/Kärnä pääsi myös väli-

erässä haastajapariaan Marko Julin/Christian Danielsson helpommalla. Viimeksi mainitut joutuivat urakoi-

maan täydet 3 erää varmistaakseen finaalipaikan. Miesten pronssiparista Mika Tiitto/Harri Sievänen - Mikalle 

Beachin SM-mitali oli uran ensimmäinen. 



 
Mitalistit vas.: Harri Sievänen/Mika Tiitto, Eero Penttinen/Antti Kärnä ja Christian Danielsson/Marko Julin 

(Kuva: Mia Tarvainen) 

Miehissä tällä kertaa kärki oli aikaisempia vuosia kapeampi, mutta keskikasti leveämpi. Merkittävimpänä kehi-

tyskohteena järjestäjän tekemien havaintojen mukaan on aloituksen vastaanotto, vaikka se onkin parantunut 

takavuosista.(Sampsa S) 

 
Ruuhkanpoikasta ja -tyttöstä tulospalvelussa 

(Kuva: Mika Tiitto) 

 
8. METROPOLITAN OPENIN TULOKSET 

6.8.2017 19:30 (MA) HIY:n Sampsa Söderholm lähetti tiedoksi eilisen SM-Beachin kaikki tulokset ja lopulliset 

sijoitukset - luvaten iltasella toimittaa lisätietoja ja kuvia. Jäämme odottelemaan. Tulokset alla eri liitteenä. 

 
Naisten finaali hoideltu..., 

(Kuvakaappaus: Harpovideo) 

Metron 2017 tulokset 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Metro%202017%20tulokset.pdf


HARPOVIDEO NAISTEN MITALIPELEISTÄ 

6.8.2017 13:25 (MA) Sieväsen Harri laittoi infolle videolinkin naisten mitalipeleistä seuraavin sanallisin säve-

lin: Tervehdys, Ohessa linkki Metropolitanissa kuvaamiini naisten beachin mitalipeleihin. 

Alkuun koitin ottaa videopätkiä pallo kerrallaan molemmilta kentiltä, mutta eihän siitä tullut mitään, joten ru-

pesin kuvaamaan pidempiä pätkiä sen mukaan miten käteni kestivät pitää puhelinta aidan yläpuolella staatti-

sessa asennossa. Osa videoista on aika tärisevää, juuri siitä syystä. Käsivaralta kuvattuna ei kauhean pitkiä 

pätkiä saa kuvattua minun käsilläni. 

Yritin kuvata siis molempia kenttiä, mutta pian päädyin kuitenkin antamaan prioriteetin finaalille. Kun olin 

päättänyt priorisoida finaalia, niin aina tauoilla ja puoltenvaihtojen kohdilla kuvasin pronssipeliä. Otin kuiten-

kin pronssin ratkaisseen toisen erän lopun kokonaan purkkiin. 

Toivottavasti you tuben käsittelyohjelma sai paranneltua kuvanlaatua vähemmän täriseväksi, välillä se oli kyllä 

aika häiritsevää. Harpo 

Naisten mitalipelit 

BOLD HÄVISI - PENTTINEN EI! 

6.8.2017 12:50 (MA) Istis.infon Vieraskirjaan on laiteltu tietoja eilisen SM-Beachin tuloksista. Info ei valitetta-

vasti päässyt Helsinkiin paikalle kuikuilemaan - vaan onpi täällä kahvihuoneen läppärillä katsellut Lontoon 

MM-kisalähetyksiä - ja odotellut Hevossaaren kisojen tuloksia. 

Eero Penttinen ja Antti Kärnä hoitelivat jälleen miesten mestaruuden. Eero on - lähes uskomattomasti - ollut 

samassa hommassa hamasta SM-Beachin käynnistymisestä, vuodesta 2000 lähtien. 18. vuosi ja Mestaruus Ee-

rolle - info taas onnittelee. 

Beachin SM-kultamitaleja Eerolla on kuitenkin jo 19, koska kesällä 2014 pelattiin sekä 3x3 että 2x2 SM-kisat. 

Assistentti Antille Suomen Mestaruus on jo seitsemäs perättäinen voittovuosi ja samalla kahdeksas SM-

Beachin kultamitali. 

Naisten kisassa kahden vuoden takainen mestaripari Marja ja Kirsi Valkeavuori otti finaalivoiton viime vuoden 

ykkösistä Korkalainen-Korkalainen parista. Info jää odottelemaan tarkempia tietoja ja jokusta kuvaakin. 

JES! NAISET PORECISSA A-ALKULOHKOON! 

30.7.2017 23:50 (MA) Onni suosii tai sitten ei. Porecissa arvoskeltiin eilen tulevien EM-kisojen muutamat al-

kulohkojen paikat. Info piti peukaloitaan perusasennoissa ja toivoskeli Suomen saavan paikan neljän joukkueen 

A-lohkoon. Siihen oli jo rankattu isäntämaa Kroatia (EM2015 - 8.) sekä Slovenia (EM2015 - 3.). Toisessa vii-

den joukkueen B-lohkossa olivat nimettyinä jo viime EM-kisojen loppuottelijat - Ukraina ja Venäjä. 

  

Naisten EM-joukkueet ja alkulohkot 

(Kuva: PVE) 

http://youtube.com/watch?v=odwbC2Ca15Q&feature=em-share_video_user


Ja niinhän vaan info päätti taas, kymmenen vuoden jälkeen, pistää lottoset vetänään. A-lohkoon arvottiin Suomi 

(EM2015 - 6.) ja Unkari (EM2015 - 7.). Alkulohkojen voittajat suoraan välieriin ja kakkoset/kolmoset puolivä-

lieriin. Puolikkaiden hävinneet pelaavat sijoista 5. - 6. sekä muut alkulohkolaiset sijoista 7. - 9. 

 
Miesten EM-joukkueet ja alkulohkot 

(Kuva: PVE) 

UNOHTUNEET METRON LIITTEET! 

30.7.2017 23:10 (Sampsa Söderholm/MA) Sorry. Hiljaa jotain saattaa tulla, huiskimalla tuskin sitäkään. Näin-

hän siinä päivällä kävi - kuten muutama tarkkailija jo ilmoittelikin. Siispä Metron ohjelmat ja säännöt tässä. 

 

2 vs 2 säännöt 

Ohjelma 2017 

Miesten kaaviopelit 

8. METROPOLITAN OPENIN KISATIEDOTE 

30.7.2017 14:20 (Sampsa Söderholm/MA) HIY:n Sampsa Söderholm lähetti julkaistavaksi ensi lauantaina 5.8. 

pelattavan 8. Metropolitan Openin kisatiedotteen. Liitteissä peliohjelmat ja säännöt. Alla Sampsan viestittelyt 

kisaohjeineen. 

 
Metron SM-mitalistit 2016 (Kuva: Mika Tiitto) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Istis_2_vs_2_saannot_7.4.2015.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Metron_ohjelma_2017.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Metron_ohjelma_2017_miesten_kaaviopelit.pdf


Hei Metroon osallistuvat joukkueet! Ohessa turnauksen ohjelma sekä 2 vs. 2 säännöt ja seuraavassa muuta tie-

toa turnausta koskien. Turnaukseen on ilmoittautunut joukkueita kaikkien aikojen ennätysmäärä :) Aloitamme 

siis turnauksen aikaisin lauantaina 5.8. Naisten turnaus alkaa klo 9:30 ja miesten turnaus klo 10:30. Alueella 

on kioski, josta voi ostaa kahvia ja virvokkeita koko turnauksen ajan. 

Naisten turnauksessa pelataan yksinkertainen alkusarja, josta kaksi parasta etenevät loppuotteluun ja seuraa-

vat kaksi pronssiotteluun. Naisten SM-loppuottelu ja pronssiottelu pelataan klo 13:30. Näitä seuraavan palkin-

tojenjaon jälkeen naisilla on saunamahdollisuus klo 14-16 rantasaunalla. 

Miesten turnauksessa pelataan ensin turnaussijoittelun mukaiset karsintaottelut, joiden perusteella joukkueet 

sijoitetaan pystybeachin Pro Tourilta tuttuun kahden tappion kaavioon. Kaaviopelit alkavat klo 12:30 ja kaavi-

ossa joukkueet, jotka selviävät otteluistaan enintään yhden tappion rasittamina selviytyvät välieriin. Välierät 

pelataan aikataulun mukaan klo 16:40, ja näiden jälkeen miesten SM-loppuottelu ja pronssiottelu klo 17:15. 

Näitä seuraavan palkintojenjaon jälkeen miehillä on saunamahdollisuus rantasaunalla. 

Aikataulua voidaan tiivistää, mikäli ottelut loppuvat aikaisemmin. Kaikki ottelut pelataan kahden voittoerän 

otteluina oheisten sääntöjen mukaisesti seuraavin tarkennuksin. 

Ottelut, joissa ei ole tuomaria: 

- vierasjoukkue aloittaa syöttämällä ensimmäisen ja mahdollisen kolmannen erän tien puoleiselta kenttäpuolis-

kolta (arvontaa ei suoriteta), 

- erän aloittava joukkue valitsee ensin syöttäjän; vastaanottava joukkue valitsee tämän jälkeen vastaanottojär-

jestyksen. 

Ottelut, joissa on tuomari (loppu- ja pronssiottelut, miesten välierät): 

- ennen ottelua ja ennen mahdollista kolmatta erää suoritetaan arvonta, jonka voittaja saa valita joko syötön, 

vastaanoton tai kenttäpuoliskon; arvonnan hävinnyt valitsee jäljelle jääneen/jääneistä vaihtoehdoista 

- sijoittuminen kentälle merkitään ennen erän alkua aloitusjärjestyslipukkeeseen, joka annetaan tuomarille 

Lämpimästi tervetuloa Helsingin Hevossalmeen pelaamaan Suomen Mestaruuksista! HIY / Sampsa, Reima 

Miesten joukkueet: 

Eero Penttinen, Antti Kärnä (ranking 1) 

Marko Julin, Christian Danielsson (ranking 2) 

Sampsa Söderholm, Jami Kyrö (ranking 3) 

Mika Tiitto, Harri Sievänen (ranking 4) 

Kalev Ross, Jukka Pitkäranta (ranking 5) 

Kalevi Korkalainen, Pertti Tuomola (ranking 6) 

Reima Pulli, Lasse Pakarinen (ranking 7) 

Aulis Vistbacka, Veikko Salopää (ranking 8) 

 

 
Metron SM-mitalisteja 2016 

(Kuva: Mika Tiitto) 



Naisten joukkueet: 

Sari Virta, Marja Valkeavuori 

Seija Korkalainen, Satu Korkalainen 

Hanna-Maria Sariluoto, Annukka Jäätteenmäki 

Mia Tarvainen, Maiju Marjamäki 

Petra Pakarinen, Anne Mäki 

EM 2017 LOHKOARVONTA LAUANTAINA - 

SUORA LÄHETYS NETISSÄ KLO 11 

26.7.2017 23:50 (MA) Kroatiassa marraskuussa pelattavien miesten ja naisten EM-kisojen alkulohkot vahviste-

taan ja osin arvotaan ensi lauantaina 29.7. klo 11 Porecissa hotelli Albatrosissa. Tapahtumasta on suora net-

tiTV-lähetys, jonka osoite löytyy alla olevasta linkistä. Kisoihin on ilmoittautunut 14 mies- ja 9 naisjoukkuetta. 

Alkulohkoarvonta 

 
Suomen naisten maajoukkueen esittely kisasivuilla 

(Kuva: EuroSittingVolley2017) 

Naiset pelaavat kahdessa lohkossa, joihin on alustavasti nimetty isäntämaa Kroatia ja ranking-listan kolme kär-

kimaata: istuva mestari Ukraina, infon hehkuttama ykkössuosikki Venäjä sekä kolmonen Slovenia - Ukraina ja 

Vennää samaan lohkoon. Viisi muuta osallistujamaata arvotaan omiin lohkoihin lauantaina. 

Lohkovoittajat jatkavat suoraan välieriin ja kakkoset ja kolmoset pelaavat ristikkäiset puolivälieräpelit. Miesten 

puolella rankingin kahdeksan parasta maata on sijoitettu neljään alkulohkoon - loput arvalla. Puolivälieriin sel-

viävät kunkin lohkon ykkönen ja kakkonen. 

Suomen maajoukkueen päävalmentaja Timo Väre soitteli infolle, pienen patistelun jälkeen, joukkueen kuulumi-

sista ja suunnitelmista. Viime vuosien ykköstykkimme Marja Valkeavuori on - paljon onnea - vauvelihom-

missa. Minimeinä Marjan saappaisiin kisoihin ovat matkaamassa lappeetar Raisa Möller ja kotkatar Päivi 

Husso. 

 
(Kuva:Ties mistä) 

http://eurosittingvolley.com/


Joukkueemme leireilee ennen kisoja - ainakin elo-syyskuussa - kahdesti kotimaassa ja lisäksi syyskuun puolivä-

lissä Unkarissa, jonne pitäisi Timpan mukaan olla tulossa muitakin joukkueita. Info toivoittelee tiimillemme 

tiukkaa treeniä, hyvää ilmastoa ja kovaa yritystä. Toivottavasti onni suosii suomalaiset Slovenian ja Kroatian 

lohkoon. 

INFON PAKKOLOMAT PIDELTY - 

KESÄKELIT VASTA ALKAMASSA? 

22.7.2017 14:00 (MA) Info on varovasti jo toista päivää kuikuillut kahvihuoneen suuntaan. Aika hiljaiselta 

näyttävät keittimet ja postilaatikot. Jokunen viesti ja kuva naisten maajoukkueelta, Suomen Cupin kisakutsu 

Jyväskylään ja joitain muuten vähän harmittomampia viestejä toimituksen passiivisuuteen liittyen. 

 
The Mustola Lock in The Saimaa Canal - 

Mustolan sulku Saimaan kanavalla (Kuva:info) 

Pientä ihmeteltävää infon lomamieleen aiheuttivat jotkut Facebook-viestit, jotka näyttivät kuin kaveripyyn-

nöiltä. Info ei malta olla kertomatta pientä - ja kai vähän opettavaista tarinaa asiasta: 

Info oli ulkomaille suuntaavan lapsenlapsensa lähtökaffeilla. Keskusteltiin viestinnästä valtameren taakse, kun 

matkaaja kysymään: "Onko siulla Ukko Facebook?" Ennen kuin infoukko ehti vastaamaan - kuului poikani tie-

dote: "On sillä, mutta ei sillä oo yhtään kaveria." 

Ai mikäkö opetus? No - pistäkää sähköpostia, WhatsAppia ja jättäkää soittopyyntö. Facebookia käyttelen vain 

istisjuttuja eri maiden ja seurojen sivuilta kurkkiessani. Kiitos kuitenkin kiinnostuksesta. Ja sitten niihin varsi-

naisiin asioihin..., 

NAISTEN MAAJOUKKUEEN TÄHTÄIMESSÄ KROATIA 

22.7.2017 14:20 (MA) Annukka Jäätteenmäki laitteli infolle jo kaksi viikkoa sitten viestin: Hei. Kaipailit tietoa 

naisten maajoukkueen kuulumisista. Joukkue kokoontuu Tampereelle tulevana viikonloppuna 8.-9.7. leireile-

mään ja esittelevät istumalentopalloa lauantaina Generation Games Tampere 2017 tapahtumassa. 

 
Ististä Tampereen kaikenikäisissä 

(Kuva: Pekka Niinikoski/Generation Games) 



Hyvämuistisena henkilönä info tuikkasi reissullaan sunnuntaina 9.7. pikkasen sivuraiteelle ja Pajulahteen nais-

maajoukkuetta moikkaamaan. Tampereella siis olivat - pahus. Tulihan juotua munkkikahvit. 

Yllä olevan kuvan ottaja Pekka Niinikoski oli kirjoittanut tapahtuman Facebook-sivuille mukavankuuloisen ku-

vatekstin: Todella liikunnallisen toimintarastin on löytänyt jo usea istumalentopallon harrastuksesta kiinnostu-

nut, tähän lajiin jää myös helposti koukkuun. 

 
Maajoukkue Tampereen treeneissä 

(Kuva: Sitting Volleyball Team Finland) 

Oheisen kuvan tekstiin oli kuitattu: "Team Finland Kroatian em-kisoihin 2017". Info yritteli eilen iltasella ta-

voitella Väreen Timppaa kuulumisia kertoilemaan, mutta kiireiltään mies ei vielä ole ehtinyt lupailemaansa pu-

helua soittamaan. Maltamme toki odotella. Muutama lisäkuva ja pikku jutunpätkä naisistamme löytyy tyttärien 

FB-sivuilta. 

 
Istisinfoa Tampereelta 

(Kuvakaappaus: Generation Games) 

SUOMEN CUPIN KISAKUTSU JYVÄSKYLÄÄN 

22.7.2017 14:35 (Allan Pynnönen/MA) Istumalentopallon naisten ja miesten Suomen Cup pelataan viikonlop-

puna 30.9.-1.10.2017 jälleen Jyväskylässä Homenokkaturnauksen yhteydessä. Kisa järjestetään, mikäli ilmoit-

tautuneita on vähintään neljä nais- ja neljä miesjoukkuetta. Lauantaina pelaavat naiset ja sunnuntaina miehet. 

Homenokkaturnaus on Suomen suurin lentopallon veteraaniturnaus. 

  



Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä 15.8.2017 mennessä sähköpostilla: allanpynnonen(at)gmail.com. Osanotto-

maksu: 100 euroa/joukkue maksetaan turnauksen varmistuttua tilille: Palokan Pyry FI11 5290 8140 0067 93 tai 

viimeistään paikan päällä. Tarkemmat turnausohjeet ja otteluohjelmat lähetään ilmoittautuneiden joukkueiden 

yhteyshenkilöille viimeistään viikkoa ennen turnausta. tuskin 

ENSIMMÄINEN KUULEMINEN - TAI 

SUOMEN JOUKKUE KUVASSA! 

4.7.2017 14:20 (MA) Infon kaipaamaa tietoa Suomen naisten maajoukkueen kuulumisista tulikin sähköpostin 

kautta vinkkinä EM2017 sivustolle. Sieltä löytyy pieninä postimerkkikuvina kaikkien Porecin EM-kisoihin 

osallistuvien joukkuekuvat. Ja kun oikein tarkasti tsuumailee - on siellä mukana FIN Team. 

 
Porecin EM2017 kisojen joukkuekuvat 

(Kuva: EuroSittingVolley2017) 

Nyt kun joukkuekuva on nähty - voisi olla hauska saada niitä sanallisia kuulumisia..., 

MAAJOUKKUEET VALMISTAUTUVAT EM-KISOIHIN - 

VENÄJÄ VOITOISTA VOITTOIHIN 

3.7.2017 22:55 (MA) Marraskuussa Kroatiassa pelattavat istumalentopallon EM-kisat näkyvät kisoihin valmis-

tautuvien joukkueiden ja pelaajien aktiivisena osallistumisena myös kesäisiin turnauksiin. Viikonloppuna Hol-

lannin Assenissa pelasivat tiukat turnaukset isäntämaan maajoukkueiden lisäksi Ukrainan, Saksan ja Venäjän 

maajoukkueet sekä naisten kisassa lisäksi Slovenia. 

 
Venäjän ja Ukrainan miehet käspäiväsissä 

(Kuva: www.studiorl.nl) 



Miehet pelasivat kolmen päivän aikana kaksinkertaisen sarjan. Toukokuussa kovatasoisen Sarajevo Openin yk-

könen Venäjä voitti kaikki pelinsä eräpistein 18-1. Ukraina puolestaan voitti molemmat pelinsä sekä Hollantia 

että Saksaa vastaan, jotka taas pelasivat keskenään ristiin. Hollanti oli kolmas paremmalla eräsuhteella. Alla 

pdf-liitteessä kaikki turnauksen tulokset. 

 
Venäjän ja Ukrainan naiset käspallopäiväsissä 

(Kuva: www.studiorl.nl) 

Naisten viiden joukkueen turnauksessa pelattiin alkusarjan jälkeen kolmen parhaan kesken loppusarja sekä 4. 

vs 5. keskeinen sijoituspeli. Kiinassa World Super 6-kisan juuri voittanut Venäjä jatkoi kovaa tahtia ja voitti 

Assenissakin kaikki pelinsä (erät 18-2). Alkusarjassa isäntämaan naiset voittivat muut pelinsä, mutta hävisivät 

jatkosarjassa sekä Venäjälle että Ukrainalle. 

Kova tahti on ollut kovilla mailla - ja tähtäimessä luonnollisesti olla vieläkin kovempia Kroatian kisoissa. Is-

tis.info uskoo, että moni muukin olisi kiinnostunut tietämään jotain oman naisjoukkueemme tilanteesta. Toivot-

tavasti kuulemme asiasta. 

Dutch Tournament 2017 

IRANIN MIEHET OTTIVAT MYÖS OMANSA 

3.7.2017 17:00 (MA) Eilen Kiinan Hangzhoussa päättyneissä Asia-Oceanian mestaruuskisoissa Iranin miehet 

hoitelivat hommansa tutulla ja voittoisalla tyylillä. Turnauksen loppuottelussa - melkoisesti kehittynyt Kazaks-

tan kaatui puhtaasti 3 - 0. Kazakeille hopeasta myös Hollannin 2018 MM-kisojen matkalippu. 

Pronssipelissä Irak tuotti isännille valtaisan pettymyksen ottamalla vähän yllättäenkin pronssit ja Hollannin pas-

sit tuloksella 3 - 1. Turnauksen juumbofinaalissa myös Hollantiin matkaava Japani hoiteli Sri Lankan 3 - 0. 

Turnauksessa pelanneista 11.:sta joukkueesta peräti seitsemän matkaa ensi vuoden MM-kisoihin. Euroopasta 

kisoihin on alustavan tilanteen mukaan pääsemässä kolme nais- ja kolme miesjoukkuetta. 

Alla Kiinan kisojen kaikki tulokset ja lopulliset sijoitukset. 

Otteluohjelma ja tuloksia 

KIINAN NAISILLE ODOTETTU MESTARUUS 

1.7.2017 16:10 (MA) Isäntämaan naiset voittivat odotetusti ja selkeästi Asia-Oseanian mestaruuden Hang-

zhoussa pelatuissa maanosien mestaruuskisoissa. Loppuottelussa joukkue voitti Japanin 3 - 0 (25-16, 25-20, 25-

12). Kiinattaret uusivat mestaruutensa puhtaasti ilman yhtään erätappiota. 

Naisten pronssipelissä Iran kukisti Kazakstanin lähes ylivoimaisesti 3 - 0 (25-10, 23-13, 27-13) ja varmisti 

myös paikan, Kiinan ja Japanin tavoin, Hollannissa 2018 pelattaviin MM-kisoihin. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Dutch%20Tournament%202017.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/2017%20Asia-Oceania%20Tulokset.pdf


Asia-Oceanian naismitalistit Kiinan kisoissa olivat samat kuin kaksi vuotta aiemmin. Ainoastaan Japani ja Iran 

vaihtoivat mitaliensa värejä. 

Miesten sarjassa pelataan huomenna, ennen sijoitusotteluja, vielä kaksi alkusarjan peliä. Kazakstanin voitto Sri 

Lankasta lienee selviö ja varmistaa maalle paikan turnauksen finaalissa Irania vastaan. Pronssipelissä pelanne-

vat Irak ja isäntämaa Kiina. Panoksena mitskujen lisäksi on myös kisapaikka Hollantiin. 

Alla kisojen neljännen pelipäivän tulokset sekä naisten lopulliset sijoitukset. 

Otteluohjelma ja tuloksia 

ASIA-OCEANIANISSA SUHT' SELVÄT SÄVELET 

29.6.2017 23:40 Korjailtu kalenteria 30.6. 11:25 (MA) Kiinan Hangzhoussa pelattavissa Asia-Oceanian mesta-

ruuskisoissa on naisten alkusarja saatu pelattua torstaina. Perjantai on kisoissa lepopäivä ja naisten mitalipelit 

ovat vuorossa lauantaina. Miesten puolella alkusarjaa pelataan vielä kaksi kierrosta. Mitalit ratkotaan sunnun-

taina. 

 
Iranin naiset kohtaavat pronssipelissä Kazakstanin 

(Kuva: WPV) 

Mitään ihmeempiä yllätyksiä ei kisoissa ole ilmaantunut. Naisten alkusarjan Kiina hoiteli erääkään häviämättä 

ja kohtaa finaalissa Japanin. Japanilla on MM-kisapaikka 2018 vuoden 2020 Paralympialaisten isäntä ja Kiina 

hoitaa saman häviölläkin. Toinen Asia-Oceanian MM-paikka ratkaistaan Iranin ja Kazakstanin kesken kisojen 

pronssiottelussa. Alkusarjassa Iran voitti puhtaasti 3 - 0. 

Miesten kohdalla kuudesta joukkueesta neljä matkaa Hollantiin. Japani siis tulevana paralympiaisäntänä ja Iran 

Rion voittajana. Selvältä jo nyt näyttää, että liputta jää Sri Lanka ja pronssipelin hävinnyt joukkue - Kiina? Alla 

kisojen päivitetyt tulokset ja sarjataulukko kolmannen kisapäivän jälkeen. 

Otteluohjelma ja tuloksia 

ASIA-OCEANIA - TOISEN KISAPÄIVÄN TULOKSET 

 

Kazakstan ja Mongolia Kiinan kisojen ottelussa (Kuva: WPV) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/2017%20Asia-Oceania%20Tulokset.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/2017%20Asia-Oceania%20Tulokset.pdf


29.6.2017 00:45 (MA) Kiinassa toinen kisapäivä pulkassa - ja aika lailla näillä hetkillä siellä vissiin aloitellaan 

jo kolmatta. Liekö syynä myöhäinen hetki - mutta infosta näytti, että pelijärjestystä oli Hangzhoussa pikkurui-

sesti muuteltu. No - kaipa tulokset ovat oikein. Tulokset alla pdf-liitteenä. 

 

 

Otteluohjelma ja tuloksia 

HILJAISTA ON JA VÄHÄN HÄMÄRTÄÄ..., - 

NAISTEN SARJAAN VAIN HIY HELSINKI 

27.6.2017 17:20 (SS/MA) Sampsa Söderholm välitti tiedon ensi pelikaudelle määräaikaan ilmoittautuneista 

joukkueista infon Vieraskirjaan lyhykäisesti: Ei tullut viimehetken ilmoittautumisia eli 

* Miehet SM: KSI Kotka, ZZ Toivala, HIY Helsinki, JoLePa Jämsä ja 

* Naiset SM: HIY Helsinki. 

SM-sarjan ohella tiedusteltiin ykkösturnausten järjestämishalukkuutta. Ilmoittautuneita ilmaantui neljä: 

* 1-sarjan turnausjärjestäjät: Siilinjärven Invalidit, KSI Kotka 2, Palokan Pyry ja Hongiston Tarmo. 

Jatkokuvioista jaosto tehnee päätökset, ohjelmat ja aikataulut Pajulahden yleiskokouksen puheiden pohjalta. 

Jäämme odottelemaan. 

KIINASSA KISAT VAAN JATKUVAT..., 

27.6.2017 00:25 Päivitys 14:35 (MA) Kiinan Hangzhoussa kovat kisat jatkuvat huomenna toukokuisten naisten 

Super-pelien jälkeen. Tiistai-aamuna käynnistyvät Asia-Oceanian Mestaruuskisat. Naisten sarjassa pelaa viisi ja 

miehissä kuusi joukkuetta maanosien mestaruuksista ja samalla vuoden 2018 Hollannin MM-kisapaikoista. 

 
(Kuva: WPV) 

Naisten mestaruudesta pelaavat isäntäjoukkue Kiinan kanssa Japani, Mongolia, Iran ja Kazakstan. Miesten sar-

jaan osallistuvat: Kiina, Japani, Sri Lanka, Iran, Kazakstan ja Irak. Asia-Oceania saa mestaruuskisoistaan kaksi 

MM-paikkaa sekä naisissa että miehissä. Varmat paikat Hollannin kisoihin ovat vuoden 2020 Paralympiakiso-

jen isäntämaalla - Japanilla sekä Iranin Paralympiakultaa voittaneella miesten joukkueella. Alla Kiinan kisaoh-

jelma ja joitakin ensimmäisen päivän tuloksia. 

Otteluohjelma ja tuloksia 

Ja kotimaan kisatietoja kovasti kaipaillaan - vähän eri puolilta maata on terveisiä tullut. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/2017%20Asia-Oceania%20Tulokset.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/2017%20Asia-Oceania%20Tulokset.pdf


 
(Kuva: Info) 

SARJOIHIN ILMOITTAUTUMISAIKA VÄHENEE 

21.6.2017 23:20 (SS/MA) Tulevan pelikauden 2017-18 sarjoihin ilmoittautumiseen on aikaa jäljellä lähestul-

koon noin 24 tuntia ja 40 minuuttia - aika vähän. Sampsan vieraskirjaan laittaman tilannetiedon mukaan mies-

ten sarja näyttäisi toteutuvan, mutta naisten osalta tunkua ei juuri ole. 

Ilmoittautuneet päivää ennen takarajaa: 

Miehet: 

* ZZ Toivala 

* HIY Helsinki 

* KSI Kotka 

* JoLePa Jämsä 

Naiset: 

* HIY Helsinki 

LENTOPALLOLIITTO PALKITSI KAUDEN PARHAAT 
 

20.6.2017 23:55 (MA) Lentopalloliitto palkitsi tänään pelikauden 2016-17 parhaat. Parhaana lentopalloilijana 

palkittiin miesten maajoukkueen ja venäläisen Kuzbass Kemerovon libero Lauri Kerminen. Kauden mieslento-

palloilijaksi valittiin ranskalaisen Poitiersin passari Eemi Terveportti ja naispelaajaksi LP Viestin libero Hilla-

elina Mäntylä. 

 
Kauden parhaiden palkitsemistilaisuudessa paikalla olleita palkittuja. 

(Kuva: SLL) 



Lentopalloliitto palkitsi entiseen tapaan myös Vammaisurheiluliiton nimeämät istumalentopalloilijat - yllä ole-

vassa kuvassa näyttävästi palkitsemistilaisuudessa esiintyneet HIY Helsingin ja maajoukkueen Marja Valkea-

vuoren ja ZZ Toivalan Mika Ylönen. 

 
Kauden parhaat palkintoineen - Marja Valkeavuori ja Mika Ylönen (Kuva: MY) 

SARJOIHIN ILMOITTAUTUMINEN LÄHENEE 

20.6.2017 23:50 (MA) Pelikauden 2017-18 sarjoihin ilmoittaudutaan Sampsa Söderholmille (sampsa.soder-

holm(at)espatent.fi) sähköpostitse 22.6.2017 mennessä. Ilmoittautumisaikaan ei myönnetä pidennystä. SM-sar-

jaan ilmoittautuessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: 

* Sarja, johon ilmoittaudutaan 

* Seuran/joukkueen nimi 

* Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

* Paikkakunta, jossa joukkue pelaa kotiottelunsa/-turnauksensa 

Ykkössarjan turnausjärjestäjähalukkuus ilmoitetaan samoin 22.6.2017 mennessä Sampsa Söderholmille. Huo-

mioidaan jo aiemmin järjestämishalukkuutensa ilmoittaneet KSI Kotka ja Palokan Pyry) 

Sampsan 17.6. lähettämän viestin mukaan Miesten SM-sarjaan oli tuohon päivään mennessä ilmoittautunut KSI 

Kotka, ZZ Toivala ja HIY Helsinki sekä Naisten SM-sarjaan ainoastaan HIY Helsinki. 

VIRALLINEN KUTSU METROON - 

PÄIVÄSSÄ VARA PAREMPI! 

16.6.2017 23:25 (SS/MA) Kesän Paras..., siis VIII Helsinki Metropolitan Openin virallinen kisakutsu paksahti 

Söderhomin Sampsalta infon sähköpostiin kaikelle kansalle ja kiinnostuneille tiedoteltavaksi. Ja täältä pesasee - 

kuvan alta pdf-tiedostona ja myös Tulevat tapahtumat-otsikon kuvakkeesta ja tietysti Beach-sivuilta. 

 
Miesten finaali Vexi Areenalla 2016 (Kuva: Mika Tiitto) 



Aikaisemmista pohdinnoista kisan järjestelysakki on päätynyt yhden päivän turnaukseen. Kisa pelataan siis lau-

antaina 5.8.2017 alusta valmiiksi naisten ja miesten sarjoissa. Ilmoittautumiset Sampsalle 16.7. mennessä säh-

köpostilla: sampsa.soderholm(at)espatent.fi. 

Hienoa, että HIY Helsinki ylläpitää kotimaamme beachiä hapessa. Perinteiset 3vs3 kisat päättyivät kesällä 2014 

sekä Lappeen Marjolassa että hakkaraisten Rautavaaralla - valitettavasti. Toivottavasti joskus ja jostain löytyy 

uskalias järjestäjä kokeilemaan kansainvälisten sääntöjen mukaista turnausta. 

Kisakutsu 2vs2 SM-Beachiin 

KIINALAINEN KARSASTUS - JA KOTIMAINEN ÄHKY 

16.6.2017 00:05 (MA) Huhhuh! Info selaili silmät sirrillään ja tukka takussa Kiinan toukokuisien World Super 

6 naiskisojen valokuva-albumeja ja mietiskeli, että isohan se Kiina on, mutta olisko 2237 valokuvaa yksistä ki-

soista ihan pikkasen liian kanssa. Vai mitä miettii Parkon Juha purjepaatissaan? 

 
Kuva Kiinan kisojen päättäjäisistä 

(Kuva: WPV) 

Vaikkakin..., toki tasokkaita ja hienoja kuvia - ististä ja Kiinan muureja komeimmillaan. Kannattaa ähkyä kat-

somaan suuren maailman meininkejä ja maininkeja. Linkki kuvasivustolle löytyy alta. 

Pari kuvaa Kiinan kisoista 

KESÄN PARAS - JA VISSIIN AINOA..., 

10.6.2017 23:30 (RP/SS/MA) Metropolitanin oopperaryhmä Sampsa ja Reima lähetteli kisakutsun tapaista koti-

maan kesän ainoasta ilmoitetusta Beach Volley-tapahtumasta. VIII Helsinki Metropolitan Open pelataan vii-

konloppuna 5.-6.8.2017 Hevossalmen Areenalla Laajasalossa Helsingin Invalidien kesäpaikassa, os. Vuorilah-

dentie 7, 00870 HELSINKI. 

 
Hevossalmen lomakylä 

(Kuva: HIY) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/VIII_Metropolitan_Open_kutsu.pdf
http://flickr.com/photos/world-paravolley/albums/with/72157681277386724


Metro pelataan tuttuun tapaan sekä naisten että miesten avoimissa sarjoissa Beachin SM-kisana ja 2vs2 pelisys-

teemillä ja säännöillä. Turnaus toteutetaan joko yksi- tai kaksipäiväisenä - osallistujamääristä riippuen. 

Alustavat ilmoittautumiset tulee tehdä Sampsalle sähköpostilla osoitteeseen: sampsa.soderholm(at)espatent.fi - 

viimeistään 16.7.2017 mennessä. Kisajärjestäjät lähettävät tämän jälkeen tarkemmat tiedon pelien ajankohdista 

ja muuta tarpeellista infoa. Turnausmaksu on 50 euroa/joukkue. 

Pidetään beachi pinnalla! 

POWER CUPISSA ISTIKSEN KOKEILUKENTTÄ 

9.6.2017 23:20 (MA) Maailman suurin junnulentistapahtuma ja -turnaus - Power Cup - pelataan kuluvana vii-

konloppuna Vantaalla - Fortum Powerin nimellä. Tapahtuma juontaa juurensa Jyväskylään ja vuoteen 1985. 

Suomalaisessa huipputapahtumassa on tälläkin kertaa mukana istumalentopallon kokeilukenttä, jota infolle kii-

rineiden kommenttien mukaan on uteliaasti ja vilkkaan innokkaasti myös käytetty. Alla muutama kuva Van-

taalta. Kiitos kuvaajille. 

 
(Kuva: VAU) 

 
(Kuva: Mia Tarvainen) 

 
(Kuva: Mia Tarvainen) 



Fortum Power Cup 2017 Vantaa numeroina: 

* 7 000 pelaajaa, yhteensä 10 000 kävijää 

* 850 joukkuetta joista noin 40 ulkomaisia 

* Pelaajat ovat 7-22-vuotiaita 

* 25 eri sarjaa 

* 300 ulkokenttää 

* 5 200 ottelua 

* 55 000 lämmintä ruoka-annosta 

* 20-30 majoituskoulua 

* 700 talkoolaista 

Power Cup 2017 

ISTISKAUDEN 2016-17 PARHAAT PELAAJAT 

9.6.2017 21:20 (Petri Räbinä/MA) Päättyneen pelikauden 2016-17 parhaaksi naispelaajaksi on valittu Marja 

Valkeavuori, HIY Helsinki ja parhaaksi miespelaajaksi Mika Ylönen, ZZ Toivala Siilinjärvi. 

 
Kauden 2016-17 paras miespelaaja - 

Mika Ylönen, ZZ Toivala 

(Kuvarajaus: Juha Parkko) 

 
Kauden 2016-17 paras naispelaaja - 

Marja Valkeavuori, HIY Helsinki 

(Kuvarajaus: Pajulahti Games) 

Marja Valkeavuori - HIY Helsingin ja maajoukkueen keskeinen pelaaja, otti viime kaudella kolmannen istuma-

lentopallon Suomen Mestaruutensa. Pystypallosta Marjalla on tilastoissaan 310 SM-liigaottelua sekä lisämeriit-

teinä mm. 39 maaottelua. 

http://powercup.info/


Mika Ylönen - ZZ Toivalan presidentti ja pelimies johdatti kaudella 2009-2010 Siilinjärveläisen lentopallon 

erikoisseuran mukaan istumalentopallon SM-sarjaan - ja melkoisen kovalla menestyksellä. Mika valittiin kau-

della 2011-12 istumalentopallovaikuttajaksi. Mikan kaapissa on neljä Suomen istismestaruutta. 

Istis.info onnittelee! Hyvät ja oikeat valinnat. 

KATKAISUHOITO KAHVIHUONEELLA PÄÄTTYMÄSSÄ? 

 
Kalainfo 

(Kuva: Info) 

9.6.2017 00:35 (MA) Istis.info taas lähes viikon tauon jälkeen kahvihuoneen pölyjä katsastelemassa. Ihmeel-

listä, mutta nyt näyttäisi homma taas toimivan. Palvelin pelittää - ja lienee ollut OK kaiken aikaa. Ongelma 

saattoi löytyä W10:n puolelta, koska uusi päivitys ja korjaukset avasivat nämäkin sivustot. 

Tavaton harmi, että pulmat iskivät tulevan kauden kannalta kaikkein tärkeimpiin hetkiin. Ja samaan saunaan 

sattuivat myös infon moninaiset menot: hautajaiset kaikkine toimineen, viikon palelu Suomenlahdella, ristiäiset 

ja lakkiaiset, muutamat eväsretket Vennäälle ja kotimaisiin kohteisiin sekä mukavat lastenhoitohukit siellä ja 

täällä. 

Konekorjailuille löytyi vain muutamat tunnit pyykkikoneen pyöriessä ja uusia kamoja pakatessa. Eikä valmista 

tullut - ja saas näkee tuleeko nytkään. Yritellään kuitennii..., 

Info kokoilee napakasti - jos osaa - tähän alle keskeiset asiakirjat yleiskokouksesta ensi pelikauden ilmoittautu-

misiin ja ohjeisiin sekä kisatulokset Kiinan kuutosista ja Sarajevon sekalaisista. Parannellaan ja lisäillään hom-

mia tulevina päivinä - jos koneet kerran sattuvat pelittämään - ja kahvihuoneella viihdytään. 

PAJULAHDESTA SELKEÄT JATKOSÄVELET 

 

9.6.2017 00:20 (MA) Alla liitteenä Pajulahdessa 21.5.2017 pidetyn istumalentopallon perinteisen yleiskokouk-

sen pöytäkirja. Lisäksi liitteissä myöhemmin lähetettyjä ja julkaistuja jaoston tiedotteita ja ohjeita: Kirje seu-

roille, Sarjakirjan luonnosta sekä tulevan kauden pelaajaluettelolomake. 

Yleiskokouksen pöytäkirja 

Kirje seuroille 29.5.2017 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Yleiskokous%202017%20Poytakirja.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Kirje%20seuroille%2029.5.2017.pdf


Sarjakirjan 2017-18 luonnos 

Pelaajaluettelo 2017-18 

VENÄLÄISET EM-KISOJEN YKKÖSSUOSIKEIKSI 

9.6.2017 00:10 (MA) Venäjän maajoukkueet pistivät toukokuun isoissa kisoissa kovat piippuun Rion pettymys-

ten jälkeen. Naisten joukkue mahtaili selkeäksi ykköseksi kuuden kovan kisoissa Kiinassa ja otti tosi muhkean 

voiton Riossa paralympiakullan Kiinalta napanneilta USA:n naisilta. 

Venäjän miehet tekivät samat temput Sarajevo Openissa ja katkaisivat kotimaan ja Balkanin joukkueiden yhtä-

mittaisen voittokulut turnauksen historiassa. Eipä moisista tekosista juuri muuta voi otsokoida - mitä ylle teks-

tailtiin. 

 
Kiinan kuutoskisat 2017 voittajat – Venäjän maajoukkue 

(Kuva: WPV) 

Kiinan World Super 6-kisojen kunniataulukko: 

1. Venäjä 

2. USA 

3. Kiina 

4. Ukraina 

5. Hollanti 

6. Japani 

Kiinan kisojen kaikki tulokset löytyvät alla olevasta WPV:n nettisivuston linkistä. 

World Super 6 Tulokset 

Sarajevo Open 2017 kisojen loppusijoitukset: 

1. Russia 

2. OKI Fantomi 

3. Azerbaijan 

4. OKI Ilidza 

5. Slavutich 

6. Bayer 04 

7. Croatia 

8. SDI Hrabri 

9. Netherlands 

10. Latvia 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Istumalentopallon_sarjakirjan_runko_2017-2018.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Pelaajaluettelo%202017-18.xlsx
http://worldparavolley.org/worldsuper6update/


 
Sarajevo Open 2017 voittajat – Venäjän maajoukkue 

(Kuva: Fantom) 

Ja vielä..., kyseisten seura- ja maajoukkuekisojen kaikki ottelut ja tulokset löytyvät alla olevasta linkistä. Öitä. 

Sarajevon tulokset 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarajevo%20Open%202017%20Tulokset.pdf

