
HYVÄÄ UUTTA ISTISVUOTTA 2018! 

31.12.2017 23:30 (MA) Istumalentopallo.infon toimitus toimittaa kaikille lajin harrastajille ja ystäville - kehittyvää 

ja menestyksekästä vuotta 2018! 

Pidämme lommoo kunnes saamme selville oikean asemamme. Palataan juttuun alkavalla uudella vuodella - jossain 

käänteessä. Kiitos kannatuksesta. 

 

TÄYDENNYKSIÄ SM-PELAAJALUETTELOIHIN 

30.12.2017 23:05 (MA) Pelikauden sarjamääräysten mukaan SM-joukkueiden pelaajaluetteloita voi täydentää 

31.12.2017 asti. KSI Kotka ja ZZ Toivala ovat tätä mahdollisuutta vielä käyttäneet. Lajikoordinaattori Petri Räbinä 

vahvisti täydennykset/muutokset infon tietoon eilen. 

KSI:n valmentaja Timo Herranen ilmoitti Marko Montosen pois farmipelaajien listalta ja tilalle uutena Arttu 

Sivulan. ZZ Toivalan Mika Ylönen täydensi pelaajaluetteloa Harri Sieväsellä. Päivitetty - ja kai lopullinen - 

pelaajaluettelo SM-sarjajoukkueiden osalta löytyy infon Tiedostot-osiosta. 

HYVÄÄ JOULUA! 

24.12.2017 13:45 (MA) Lahjakasta tai lahjatonta - mukavaa Joulua kuitenkin! 

 

SARAJEVOSTA SAPOKKAAN - 

KUTSU 36. KOTKA-TURNAUKSEEN 

21.12.2017 17:10 (Pekka Nygren/MA) Hyvät istumalentopalloilun ystävät. Oheisena liitteenä kilpailukutsu 36. 

Kotka-turnaukseen. Tervetuloa! 

Tämän kilpailukutsun myötä toivotamme kaikille istumalentopalloilun ystäville 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2018 



 

Kotka Seudun Invalidit ry ja KSI Kotka 

Kutsu Kotka-turnaukseen 2018 

SARAJEVO OPEN 2018 KISAKUTSU 

21.12.2017 00:05 (MA) Vaikka infon Kahvihuoneen työpöydällä jo retkottaa vanha minimuovikuusi valoineen - ei 

joululoma vielä päässyt alkamaan. OKI Fantomi Bosnia-Hertsegovinasta julkisti ensi vuoden turnauksensa 

kisakutsun. Ennakkotiedoista poiketen turnausta on siirretty viikolla eteenpäin. Turnaus pelataan viikonloppuna 

25.-27.5.2018 - harmittavan samanaikaisesti kuin vielä perinteisempää Hampurin turnausta. 

 

Sarajevo Open lienee viime vuosina ollut kovatasoisin eurooppalainen seurajoukkueiden järjestämä turnaus. Viime 

vuonna turnauksen voitti Euroopan Mestaruuden Porecissa ottanut Venäjän maajoukkue ennen monikertaista Euro 

Cupin voittajaa, isäntäjoukkue OKI Fantomia. Kymmenen joukkueen turnauksessa oli muita maajoukkueita 

Hollannista, Kazakstanista ja Latviasta. Kovia seurajoukkueita matkassa oli mm. Saksasta TSV Bayer 04 

Leverkusen ja Ukrainan Slavutich Kievista. 

Tiedoksi vaan kotimaisille joukkueille ja jussantereille, että jos kiinnostaa ja on mahkuja (euroja) - tarjolla olisi 

kovaa kyytiä turnauksessa, jossa suomalaisjoukkueita ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Turnauskutsu löytyy infon 

Kalenteri-sivustolta ja lisätietoja Fantomin sivuilta. 

ISTUMALENTOPALLO.INFON JATKOKUVIOT? 

19.12.2017 00:25 (MA) Istumalentopallon siirtyessä 1.1.2018 alkaen VAU:n toiminnan piiristä Suomen 

Lentopalloliiton toiminnan alle - jäänee Istumalentopallo.info-nettisivuston jatkokuviot jossain vaiheessa ja 

joidenkin päätettäväksi. Asiaa ei ole, ainakaan Kahvihuoneen kuullen, missään käsitelty. VAU ry on ollut sivuston 

ylläpitäjä ja pienen maksun maksaja. Varsin itsenäisesti toki infon toimitus on saanut hääriä - ihme kyllä - ja 

eritoten kaakkoinen konttorimme. 

 

Vuonna 2006 Reima Pullin rakentamaa sivustoa on hoidettu vapaaehtoisvoimin ja harrastelijameiningillä - väliin 

vähemmänkin virallisin sanankääntein. Jostain Kahvihuoneen muistilokeroista siintyy mieleen maininta, että 

Lentopalloliitto vastaa jatkossa lajin tiedotuksesta. Hienoa. 

Ja kun asiasta ei enempiä tietoja ole - infon toimituskokouksessa päätettiin, ettei enää harrastella. 1.1.2018 lukien ja 

kai käytännössä jo nyt - Kahvihuone jää talviunille ja odottelemaan josko se kevät vielä nuo vähätkin lumet 

sulattelisi. Aputoimittaja osaltaan on kuitenkin ottanut vielä urakakseen alkuvuodesta päivitellä näitä istisjuttuja ja 

päivittää SIUta ja sittistä histuuriatekelettä pelikausien 2015-17 osalta. Missä sitä jatkossa katsastellaan - tai jopa 

lueskellaan - selvinnee sekin ajallaan. 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Turnauskutsu%2010.2.2018.pdf


Nyt Kahvihuone toivottelee Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2018. Tsemppiä. 

 

VAMMAISURHEILU & -LIIKUNTA 4/2017 ILMESTYNYT 

18.12.2017 23:55 (MA) Vammaisurheilu & -liikunta lehden nro 4/2017 on ilmestynyt. Teemana lehdessä on 

Pyeongchangin Parapympialaiset talvikisat. Toki lehdessä vilahtaa myös istumalentopallo. 

 

(Kuvakaappaus: VAU) 

Pajulahti Games 2018 kilpailutapahtumasta mainitaan istiksen osalta, että osallistujakattaus on vielä auki, mutta 

Euroopan kahden parhaan maan Venäjän ja Ukrainan lisäksi mahdollisesti myös Hollanti, Italia ja Brasilia ovat 

tulossa. 

Lajikoordinaattori Petri Räbinän kertoman viime tiedon mukaan Ukraina on ilmoittanut jäävänsä pois, koska 

luokittelusta olisi pitänyt maksaa eri korvaus. Hollanti on varmistanut tulonsa ja maan kakkosjoukkueen tulosta 

vielä neuvotellaan. Italia on epävarma - kuten myös mainittu Brasilia. Timo Väreen mukaan luokitteluihin on 

tulossa joitain muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa myös Suomen joukkueen kokoonpanoon. Info ei asiaa enemmin 

tunne - valitetaan. 

Parin palstan pätkällä lehdessä mainitaan myös, että istumalentopallo ja keilailu integroituvat lajiliittoihinsa. 

Lentopalloliitto vastaa vuoden 2018 alusta lähtien istumalentopallon kansallisesta ja kansainvälisestä 

kilpailutoiminnasta. Lentopalloliitto hakee muutoksen myötä myös Suomen Paralympiakomitean jäsenyyttä. 

Jatkossa VAU huolehtii edelleen myös istumalentopallon ns. pelaajapolun alkupäästä - vammaisten lasten ja 

nuorten saattamisesta urheilun ja liikunnan pariin yhteistyössä lajiliiton - Suomen Lentopalloliiton kanssa. Muilta 

osin VAU toimii Lentopalloliiton kehityskumppanina vammaisurheiluun liittyvissä asioissa. 

Vammaisurheilu & -liikunta lehti nro 4/2017 

ISTISJAOSTON JA LENTOPALLOLIITON PALAVERI 

18.12.2017 23:35 (MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä lähetti infolle - ja toivottavasti myös yleisesti 

julkaistavaksi, istumalentopallojaoston ja Lentopalloliiton edustajan yhteispalaverin muistion, joka pidettiin 

http://docs.google.com/viewer?url=http://vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/Lehti/vau_4_2017.pdf


22.11.2017. Info liittää muistion tähän alle sekä Pöytäkirjat-sivustolle. Muistiosta poiketen - Yrjö Kovanen ei 

osallistunut kokoukseen. 

Istisjaosto/Lentopalloliitto 22.11.2017 

LENTOPALLOLIITTO ISKEE HETI! 

18.12.2017 13:00 (MA) Lentopalloliitto ottaa istiksen heti haltuunsa hienolla eleellä ja tavalla. Lentopallon 

Suomen Cupin finaalit pelataan loppiaisviikonloppuna Turussa. Kisojen päättäjäispäivän ja miesten Cupin finaalin 

aluksi Kupittaan palloiluhallissa pelataan näytösotteluna istumalentopallon syksyisen Suomen Cupin "uusinta" HIY 

Helsingin ja KSI Kotkan kesken. 

 

Lentopallon miesten ja naisten Suomen Cupit huipentuvat Turussa, Kupittaan upouudessa palloiluhallissa. Luvassa 

on neljä mielenkiintoista välierää ja kaksi huippujännittävää loppuottelua. Alla kisaviikonlopun ohjelmat. 

Lauantai 6.1.2018 

Miesten välierät: 

12.00 ETTA, Oulu – Vammalan Lentopallo, Sastamala 

15.00 Sampo Volley, Pielavesi – Hurrikaani-Loimaa 

18.00 Naisten loppuottelu 

Sunnuntai 7.1.2018 

11.15 Istumalentopallon näytösottelu: HIY Helsinki – KSI Kotka 

14.00 Miesten loppuottelu 

MM2018 - 15/16 VALITUT MAAT - 
MUKANA SUOMEN NAISTEN MAAJOUKKUE 

18.12.2017 12:45 (MA) World ParaVolleyn uutiskirjeessä on alla oleva kuva Hollannin ensi kesän MM-kisoihin 

valituista maista. Molemmissa sarjoissa 15 joukkuetta 16.:sta on jo valittu. Yhdet vielä ja sitten..., sakki on täynnä. 

Ja nuo yhdet valitaan kevään karsintaturnauksessa Etelä-Koreassa. 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/materiaalit/Istispalaveri%20VAU%20ja%20lentopalloliitto%2022.11.17.pdf


 

MM-kisoihin 2018 valitut 

(Kuvakaappaus: WPV) 

AJANKOHTAISTA MAAILMALTA JA MAAILMALTA 

17.12.2017 23:40 (MA) Paravolley Europen uusittu hallitus julkaisi Uutiskirjeen 1 - 2017 - ja tosi kovan 

lupauksen: Uutiskirje julkaistaan kuukausittain ja se koostuu tuoreimmista uutisista, turnaustiedoista ja -tuloksista 

sekä kurssitiedoista, joita saamme seuroilta, pelaajilta ja kansallisilta liitoilta. Jos siis on jotain sellaista tietoa, 

joka mielestäsi kannattaa julkaista, lähetä ne meille osoitteella - mail(at)paravolley.eu.Kannattaa pistää osoite 

muistiin. 

  

Euroopan ja Maailman ParaVolleyn uutiskirjeet) 

Luonnollisestikaan - no vitsi - ParaVolleyn maailmanliitto ei halunnut olla pekkaakaan pahempi, vaan julkisti 

oman uutiskirjeensä 1 - 2017. Melko viime tipassahan tuo tulla tupsahti. Ei hätää - hyvin vielä ehtii. Kirjeessä on 

kuvaus vuoden 2017 huipputapahtumista sekä vuoden 2018 kisakalenteri ja luettelo Hollannin MM-kisoihin tähän 

mennessä valituista - niin ja toivotukset onnellisesta, terveellisestä ja menestyksekkäästä uudesta vuodesta 2018. 

Kannattaa lukaista - lontooksi. 



Paravolley Europen uutiskirjeessä on aluksi puheenjohtajan turinat, Ranking-listat Euroopan ja koko maailman 

osalta ja vähän niihin liittyen selvitykset ensi kevään MM-karsinnoista, joissa valitaan viimeiset/yhdet kisapaikat 

Hollantiin. Kannattaa vilaista ja odotella kuukausikirjeitä - in English. 

Paravolley Europen Uutiskirje 1-2017 

World Paravolleyn Uutiskirje 1-2017 

LEIPZIGIN KISOJEN LOPPUTULOKSET 

17.12.2017 22:40 (MA) Info on suht' pitkään ja haaveillen kysellyt 11. LE Cupin kisojen lopputuloksia sieltä sun 

täältä. Viimein BV Leipzigin seuran sivuilta laitettiin kahvihuoneelle oheinen kuva lopullisesta tulosluettelosta. 

Vielen dank Tanja. 

  

Leipzigin lopputulokset ja isäntien nelospytty 

(Kuvat: BV Leipzig) 

YKKÖSEN KAKKOSTURNAUS PELATTU - 
SI SIILINJÄRVELLE TOINEN VOITTO 

17.12.2017 14:15 (MA) Info käväisemässä Kahvihuoneella talkoohommien välissä. Paljon on tullut postia erilaisiin 

laatikoihin. Niiden laajempi selvittely jäänee iltamyöhäseen. Nyt kuittaillaan vain eilinen ykkösen turnaus 

Kotkasta. 

Tasokasta ja tiukkaa peliä oli tarjolla kisäpäällikkö Pekka Nygrenin eilisen viestin mukaan. Turnauksen 

loppuottelussa SI Siilinjärvi otti toisen voittonsa kukistamalla isäntäjoukkue KSI 2:n 2 - 0 (25-22, 25-19). Alla 

Pekan terveiset ja tulosraportti sekä ykkösen pelaajaluettelot. Lopuksi linkki KSI:n Nimenhuutoon, jossa 

melkoinen määrä Parkon Juhan kuvia. 

 

Kotkan loppuottelijat: SI Siilinjärvi - KSI 2 Kotka 

(Kuva: Juha Parkko) 

http://online.fliphtml5.com/upikj/hrdy/
http://docs.google.com/viewer?url=http://gallery.mailchimp.com/044671e5dfb92bea6a7eeeabb/files/5ea729ae-3d55-412f-ab20-19605c30c269/WPV_Newsletter_December_2017.pdf


Tässä Kotkan ykkösturneen tulospalaute omalla mallipohjallani, jonka joukkueet ovat jo saaneet suorana 

palautteena. Turnaukseen osallistui kuusi joukkuetta, joissa uusina joukkueina Hongiston Tarmo Lohjalta ja TSI 

Tampere. Turnaus oli mielestäni varsin kovatasoinen ja myös pelillisesti kuuden hyvin tasavahvan joukkueen 

turnaus. Tätä osoittaa myös ottelutulokset, jossa selviä paremmuuksia ei pystytty ratkaisemaan alkusarjavaiheessa. 

Alkusarjan lohkosijoituksiin ratkaisu saatiin vain A-lohkosta ottelupistein ja B-lohkon alkusarjaparemmuus 

ratkaistiin hyvin pienin eroin pistesuhteissa.Myös jatkopelit olivat tasavahvoja, joissa ennakko-odotukset eivät 

pitäneet ja ratkaisut tulivat todella pelaamalla. Kuvia otettiin kahdenkin kuvaajan toimesta, mutta ne eivät ole 

vielä valitettavasti käytössäni. Laitan tulemaan, kunhan ne saan. Hyvää Joulun aikaa toivotellen - Pekka. 

 

Suomi 100 - Pekka pikkasen vähemmän 

(Kuvat: Juha Parkko) 

Ykkösen tulokset Kotkasta 16.12.2017 

Ykkösen pelaajaluettelot 

Juha Parkon valokuvat Kotkan turnauksesta 

KAHVIHUONE LOPPUVIIKON PALKATTOMALLA 

14.12.2017 00:15 (MA) Info ottaa näistä iltayötöistä muutaman päivän luvatta palkatonta vapaata ja häippäsee - 

kukaties minne. Paluu sunnuntaina aamuyöllä, jolloin - tai siis seuraavana päivänä toimituksen asialistoilla ainakin 

Kotkan ykkössarjaturnauksen tulokset ja toivottavasti tietoja Pajulahden osallistujista ja aikatauluista, PVE:n ja 

kotimaankin uutisasioita sekä mahdollisesti vähän Lentopalloliitto-juttuja. 

Voikaatten ja nukkukaatten hyvin. Niin - ja muistakaa varata kinkkuja riittävä määrä. Istumalentopallossa niitä 

tarvitaan. 

PAJULAHTI GAMES 2018 LÖYTYY FACEBOOKISTA 

 

Pajulahden kisojen juliste 

(Kuva: VAU) 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Tulosilmoitus%20161217.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Ykkosen%20pelaajat%202017-18.pdf
http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=1.sarja+Kotka+16.12.2017&id=82042


13.12.2017 00:15 (VAU/Lauri Jaakkola/MA) Tältä näyttää Pajulahti Gamesin juliste vuosimallia 2018 / This is the 

official poster of the Pajulahti Games 2018. 

Vammaisurheilun kansainvälinen Pajulahti Games -kilpailutapahtuma järjestetään kahdeksatta kertaa Lahden 

Liikuntakeskus Pajulahdessa 19.–21. tammikuuta 2018. Lajeina kisoissa ovat: 

* Maalipallo – miesten ja naisten maajoukkueturnaus 

* Istumalentopallo – naisten maajoukkueturnaus 

* Sokkopingis – miesten ja naisten kansainvälinen turnaus 

* Judo – kehitysvammaisten judokoiden kansainvälinen turnaus 

* Yleisurheilu – parayleisurheilun avoimet SM-hallikilpailut 

* Voimanosto – liikuntavammaisten avoimet SM-kilpailut 

Pajulahden kisoille on avattu Facebook-sivusto, mistä helpoiten voinee seurailla kisojen valmisteluja ja itse kisojen 

aikana myös tuloksia ja muita tapahtumia ja kuvia paikan päältä. 

Pajulahti Games 2018 - Facebook 

HELENA SKOGSTRÖM PVE:N URHEILUJOHTAJAKSI 

12.12.2017 23:55 (MA) ParaVolley Europen uusi hallitus on ehdottanut/nimennyt Helena Skogströmin Suomesta 

ja Zdravko Hranicin Kroatiasta järjestön urheilujohtajiksi. Pitkään tehtävässä toiminut Sports Director Maciej 

Chodzko-Zajko (GBR) on jättänyt tehtävän. 

Helenan pesti virallistuu ja käynnistyy 1.1.2018 lukien. Kahdesta tasavertaisesta johtajasta Helena on nimetty 

Speakeriksi, joka tässä kohdin tuskin kääntyy juontajaksi - ehkä enemmän puhemieheksi tai esittelijäksi. 

  

Helena Skogström ja Zdravko Hranic 

(Kuvat: VAU/Hrvatski) 

Helena on maajoukkuetason istumalentopalloilija ja toiminut viime vuodet joukkueen johtotehtävissä sekä 

suomalaisen istiksen kansainvälisenä yhteyshenkilönä. Helena palkittiin näistä ansioistaan vuoden 2015 

Urheilugaalassa Vuoden vammaisurheiluteoista. Kotimaan kuvioissa Helena on mm. VAU ry.:n hallituksen jäsen. 

Info onnittelee uudesta nimityksestä, toivottaa menestystä ja odottaa kovia tekoja lajimme kehittämiseksi. 

ParaVolley Europen urheilujohtajien tarkempaa toimenkuvaa info ei tunne, mutta nimityspäätöksen yhteydessä 

mainittiin, että tehtävät määrittyvät Porecin kokouksessa päätetyn toimintasuunnitelman pohjalta. Keskeistä työssä 

lienee tulevien arvokisojen järjestelyjen johto yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Muistin virittämiseksi - 

arvokisat Suomessa on viimeksi vietelty Lappeenrannassa loppukesällä 2003 naisten ja miesten EM-kisojen 

merkeissä. 

PAPPALYMPIALAISET TOIVALASSA 28.(-29).4.2018 

 

http://facebook.com/PajulahtiGames/


11.12.2017 23:35 (Mika Ylönen/MA) Istumalentopallon lajivaliokunta on vahvistanut ZZ Toivalan pelikauden 

2017-18 veteraanien M50 SM-kisan järjestäjäksi. Toivalan Niinistöltä viestiteltiin Kahvihuoneelle, että kisat 

tullaan pelaamaan viikonloppuna 28.-29.4.2018 Suininlahden salilla. Mika Ylönen tulee lähiaikoina julkistamaan 

virallisen kisakutsun ilmoittautumisaikoineen. Osallistujamäärästä riippuen kisa järjestetään joku yksi- tai 

kaksipäiväisenä. 

Istis.infon pienellä mielellä olisi pitkästä aikaa asiallista viivähtää yli yön esimerkiksi Spa Kunnonpaikan 

viihtyisissä tiloissa. Näin - jo matkan rasitusten vähentämiseksi ja toisten lisäämiseksi sekä erityisesti siksi, että 

alan veteraaneilla olisi mahdollisuus illan istujaisissa vääntää juttua mm. Suomen Lentopalloliiton alaisuuteen 

siirtymisen vaikutuksista ja kehittämismahdollisuuksista. 

Miesten M50-sarjan SM-turnaus ja ajankohta on lisätty infon istiskalenteriin. Lisätietoja asiasta lähiaikoina - 

viimoistaan alkuvuoden puolella. Miesten M50-sarjaan saavat osallistua vuonna 1968 tai sitä ennen syntyneet. 

Pikaisesti vaan vanhenemaan..., 

LENTISTÄ LEIPZIGISTA HARPON TYYLIIN 

 

(Kuva: 11. LE Cup) 

11.12.2017 15:35 (Harri Sievänen/MA) Harpo Pictures yhtiön pääkuvaaja Harri Sievänen välitti infolle Leipzigin 

11. LE Cupista Team Jusanderin peleistä ottamiaan videoita, jotka on laitettu julkiseen jakeluun YouTube-

kansioon. Kansio löytyy mm. alla olevaa linkkiä linksauttamalla. 

Kuvausryhmänsä puolesta Harpo vähän valittelee, että kuvanlaatu ei ole aivan ykkösluokkaa ja ääntäkään ei ole 

päästy testailemaan. Turhaa mainosta - kahvihuoneen testeissä homma toimi hienosti. 

Harpo Pictures Leipzigissa 2017 

MIESTEN SM-SARJA JATKUU HELSINGISSÄ 

 

9.12.2017 17:40 (Sampsa Söderholm/MA) Miesten SM-sarja jatkuu 16.12.19 ja 6.1.18 pelattavien 

ykkössarjaturnausten jälkeen lauantaina 13.1.2018 Helsingissä. Laajasalon palloiluhallissa pelattavassa 

turnauksessa ovat isäntäjoukkue HIY Helsingin lisäksi mukana ZZ Toivala ja KSI Kotka. Ottelut alkavat klo 13.30. 

Alla linkki HIY:n turnaustiedotteeseen, jossa ensimmäisen kerran seura- ja VAU-logojen ohella näkyy myös 

Suomen Lentopalloliiton tunnukset. Istiksen siirto Lentopalloliiton leipiin tapahtuu siis vuoden vaihtuessa. Ja 

istis.info edelleen odottelee jotain yksilöidympää tietoa asian tiimoilta. 

Miesten SM-sarjaa Helsingissä 13.1.2018 

http://youtube.com/playlist?list=PLeHq8qUkT3DUZdODVSu8UvuGAhWZ2zeU7
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Turnaustiedote%2013.1.2018.pdf


 

 

YKKÖSKUTSU JYVÄSKYLÄÄN LOPPIAISENA 

5.12.2017 14:05 (Pekka Piitulainen/MA) Kauden kolmas ykkössarjan osaturnaus pelataan, kunhan Kotkan toisesta 

ensin selvitään, loppiaislauantaina 6.1.2018. Melkein Hyvää Uutta Vuotta! Piitulaisen Pekka lähetti turnauskutsun, 

joka löytyy alta ja myös tuosta oikealta "Tulevia tapahtumia" otsikon alta. 

 

Turnauskutsussa mainitaan, että pelipaikkaa vielä selvitellään, mutta eiköhän se keskisessä Suomessa liene. Kisaan 

ilmoittautuminen päättyy 17.12.2017 ja turnauksen kisatiedote infoineen lähetään ilmoittautuneille joulun aikoihin. 

Ykkösen toinen turnaus pelataan reilun viikon kuluttua 16.12. Kotkassa. Silloin viimeistään kannattaa laittaa 

ilmoittautuminen Jyväskylään Piitulaisen Pekalle - os. pekka.piitulainen(at)ksshp,fi tai soitella numeroon 045 891 

6520. 

Ykköskutsu Jyväskylään 6.1.18 

JA VIELÄ YKSI KUVA LEIPZIGIN TURNEELTA 

4.12.2017 14:35 (Harri Sievänen/MA) Jottei Istis.infon kausikorttilaisten kannalta keskeisten peli-ihmisten potretti 

kokonaan jäisi paitsi alla olevista LE Cup-jutuista ja kuvista - niin ladataan äijät nyt tähän alle. Kuvan ottajasta ei 

ole tietoa, mutta kelvannee tuo Team Jusander Oy tähänkin asiaan. 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Turnauskutsu%206.1.18.pdf


  

Team Jusander Oy - ylh. vas. Harri Sievänen, Juha Kärkkäinen, Janne Laukkarinen, Seppo Neuvonen, Arto Vinni, Christoph Herzog 

ja alh. vas. Jukka Pitkäranta, Jussi Herranen, Christian Danielsson, Marko Julin ja Eero Penttinen. Kuvasta puuttuu Vallo Järv. 

(Kuva: Team Jusander) 

Jussantereitten pelipaita päällään kuvassa oleva Christoph on Leipzigin istumalentopalloilun ja LE Cupin 

ykköspuuhaaja. Kisasta lienee vielä todettava, että Jussi Herranen valittiin kisan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Ja 

siitäkö lienee merkkinä Jussin kädessä kuvassa oleva diplomi? Hieno reissu - infon puolesta kiitokset kaikille 

ulkomaan reporttereille tiedotuksesta. 

JOKUNEN KUVA JUSSANTEREISTA LEIPZIGISSA 

3.12.2017 23:55 (MA) Dresdener SC:n kuvailija nappaili otoksia välieräpelistä Team Jusander Oy:tä vastaa. Alla 

jokunen näytiksi - tai siis kaikki. Kuvat - Dresdner SC 1898 - Sitzvolleyball. 

     

 

  

  

  



DRESDENILÄISILLE VOITTO SAKSAN MESTAREISTA 

3.12.2017 18:40 (MA) Dresdener SC voitti LE Cupin loppuottelussa istuvan Saksan Mestarin TSV Bayer 04 

Leverkusenin suoraan erin 2 - 0. Turnauksen kolmonen oli kotimainen Tean Jusander Oy ennen isäntäkaupungin 

joukkuetta BV Leipzigia. Alla kuva voittajista sekä otos välieräottelusta: Jusander - Dresdner. 

 

Turnausvoittajat - Dresdner SC 

(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig) 
 

Kuva välieräpelistä Dresdner-Jussit 

(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig) 
 

Tuttujakin kisojen päättäjäisissä 

(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig) 

TEAM JUSANDER OY LOPULTA KOLMANNEKSI 

3.12.2017 16:15 Korjaus tuloksiin 16:40 (Harri Sievänen/MA) Suomalaisyhtiö voitti 11. LE Cupin pikkufinaalissa 

sijoista 3.-4. isäntäjoukkue BV Leipzigin - numeroin 2 - 1 (25-14, 23-25, 15- 9). Lienee loppuottelukin jo käyty 

Leverkusenin ja Dresdenin kesken. Odottelemme tarkempia kuvia tulosliuskoista. 

LEIPZIGIN MUURI EI VAAN MURRU - 
TEAM JUSANDER JÄI PRONSSIPELIIN 



3.12.2017 14:55 (Harri Sievänen/MA) Suomalaisvoitto LE Cupista tuntuu saavuttamattomalta. Team Jusanderin 

matka tökkäsi välierissä Saksan kakkoseen - SC Dresdeneriin tuloksella 0 - 2 (18-25, 23-25). Matka jatkuu kisan 

pikkufinaalissa isäntäjoukkue BV Leipzigia vastaan. 

Loppuottelussa kohtaavat Saksan tämän hetken kaksi parasta: TSV Bayer 04 Leverkusen ja Dresdner SC. 

Leverkusen oli varsin tiukoilla Leipzigin kanssa - voittaen kuitenkin kolmieräiseksi venyneessä pelissä lopulta 2 - 1 

(23-25, 25-11, 15- 6). 

Suomalaisjoukkueet ovat aikaisemmin kisanneet LE Cupissa kolmasti. Paras sijoitus on HIY Helsingin kakkossija 

syksyltä 2010. KSI Kotka on käynyt kahdesti yrittämässä - 2014 ja 2015. Molemmilla kerroilla tuloksena oli 

nelossija. 

TEAM JUSANDER MITALIPELEIHIN LEIPZIGISSA 

3.12.2017 12:00 (Harri Sievänen/MA) Suomalaissakki selvitti tiensä odotetun helposti LE Cupin välieriin aamun 

ensimmäisessä pelissään. SK Kometa Praha kaatui 2 - 0 (25- 8, 25-10). Välierissä vastaan tulee Dresdner SK, joka 

voitti ukrainalaisen Dnipro City Nefterin. 

Toisen alkulohkon eilen ylivoimaisesti voittanut TSV Leverkusen selvitti myös välieräpaikkansa ottamalla 

Hampurista 2 - 0 voiton eränumeroin 25- 9, 25-15. Leverit saavat vastaansa voittajan ottelusta Berlin - Leipzig. 

LAUANTAIN TULOKSET LEIPZIGISTA - 
SUNNUNTAINA PELIT KOVENEE 

 

Pelit käynnissä Leipzigissa 

(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig) 

3.12.2017 00:20 (MA) Leipzigin sivuilta löytyi toivotut tai melkein toivotut tulokset lauantain osalta. Ainoastaan 

kaikkien pelien lopputulokset puuttuivat, mutta alkulohkojen sarjataulukot kertovat kyllä riittävän hyvin tilanteet ja 

myös huomiset sijoituspelit. 

Team Jusander ja TSV Leverkusen voittivat molemmat lohkonsa puhtaasti erin 10 - 0. Pelit pelattiin kahden erän 

otteluina. Se puuttuva jussien joukkue oli toinen ukrainalaisporukka, jotka arvonta heitti samaan alkulohkoon. 

Lohkovoittajat kohtaavat puolivälierissä toisen lohkon nelosen ja jatkanevat - helpohkosti(?) välieriin. Suomalaiset 

pelaavat SK Kometa Prahan kanssa. 

 

(Kuvakaappaus: Sitzvolleyball Leipzig) 



Välieriin selvitessään Jusander kohtaa voittajan ottelusta Dresdner SC (GER) vs. Dnipro City Nefter (UKR). Infon 

virallinen veikkaus on, että vastaan asettuu Saksan mestaruuskisojen kakkonen. Leverkusen saa vastaansa ottelun 

Berlin vs. Leipzig voittajan. Pikkufinaali Saksassa pelataan klo 13 paikallista ja loppuottelu tuntia myöhemmin. 

Saksan aika on tuntia Suomen aikaa jäljessä. 

 

(Kuvakaappaus: Sitzvolleyball Leipzig) 

Team Jusander Oy:n tiedotusosaston edustajat Sievänen/Julin ovat luvanneet pitää infon lukijoita ajan tasalla 

sunnuntain tapahtumista. Toivottavasti myös kahvihuone on hereillä. 

TEAM JUSANDER LOHKOVOITTAJANA JATKOON 

2.12.2017 20:10 (Harri Sievänen/MA) Tulos- tai mitään muutakaan tietoa ei Leipzigin sivuille ole vielä ilmestynyt 

päivän peleistä. Info tavoitti Sieväsen Harrin pätkivään puhelimeen joukkueen ollessa matkalla ruokailemaan. Harri 

kertoi, että joukkue voitti kaikki päivän pelinsä ja jatkaa huomenna klo 10 A-lohkon nelosta vastaan. 

Puhelun aikana ei tullut selväksi pelattiinko turnauksessa kahdessa kuuden joukkueen lohkossa, joista 1.-4. jatkavat 

huomenna kohti palkintopelejä - vaikui? Harrin muistelon mukaan jussanterit voittivat päivän peleissä HSV 

Magdeburgin, isäntäjoukkue BV Leipzigin, Ukrainan toisen joukkueen sekä SVB Hamburgin..., ja mikähän sakki 

oli se viides - jos kuuden joukkueen lohkossa mentiin. 

Tosipelit käynnistyvät Saksassa kuitenkin huomenna ja Leipzigista lupailtiin vähän tarkempaa tekstiä aamulla. 

Mahdollisesti - ja toivottavasti myös isäntien nettisivulle jaksettaisiin tuloksia kirjoitella. Odotellaan. 

LÖYDÄ OMA SEURA -PALVELU 

 

(Kuva: VAU) 

1.12.2017 22:55 (Lauri Jaakkola/VAU/MA) Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on julkaissut 

verkkosivuillaan uuden "Löydä oma seura" -palvelun. Sivustolta voi hakea urheiluseuroja, yhdistyksiä, muita 



ryhmiä ja toimijoita tai kunnan liikuntavuoroja, joilla on valmiuksia ottaa toimintaansa mukaan vammaisia. 

Toimijoita voi palvelusta hakea muun muassa sijainnin, lajin ja toiminnan kohderyhmän mukaan. 

Mielenkiintoa herättävä uusi ohjelma. Infon kokeilussa ihan kaikkia istumalentopallopaikkakuntia ei vielä sivusto 

tunnistanut, mutta sinne on myös mahdollisuus ilmoittaa uusia toimijoita tai vanhan toimijan tietojen päivittämisiä. 

Lisätietoja palvelusta löytyy alla olevasta Lauri Jaakkolan kirjoittamasta jutusta. 

Lauri Jaakkolan juttu uudesta palvelusta 

Löydä oma seura -palvelu on myös lisätty Infon linkkeihin. 

JA MONTA PITK..., KENTTÄÄ LEIPZIGISSA..., 

 

Pelikentät kuntoon Leipzigissa 

(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig) 

1.12.2017 22:40 (MA) Huomenna lauantaina käynnistyvän 11. LE Cupin kenttätalkoot Leipzigissa lienee kuvan 

mukaan jo tehty. Talkooväkeä näyttää olevan saman verran kuin kotimaankin kisahommissa. Kolmella kentällä 

pelataan ja lippurivistön kaikista liehukkeista ei ihan heti saa selvää. 

Suomen Team Jusanderin pelaajaluetteloon kuuluvat - ainakin alkuperäiskuvioiden mukaan: Marko Julin, Jussi 

Herranen, Arto Vinni, Eero Penttinen, Christian Danielsson, Janne Laukkarinen, Seppo Neuvonen, Vallo Järv, 

Harri Sievänen, Juha Kärkkäinen ja Juha Pitkäranta. Turnaukseen osallistuu luonnollisesti myös Sari Mannersuo 

erotuomarina. 

Turnauksen aikataulu ja peliohjelma - ilman vielä arpomatta olevia joukkueita - on julkaistu kuvana (josta ei ihan 

saa selvää) seuran nettisivuilla. Joukkueiden arvonta alkusarjojen lohkoihin hoidetaan huomenaamulla. Tsemppiä 

arvontaan ja ennenkaikkea peleihin suomalaissakille! 

PETRI RÄBINÄ VASTAA NAISASIAKYSELYYN 

30.11.2017 12:50 (MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä vastaa kyselyyn naisten SM-turnauksen tilanteesta 

oheisella viestillään, joka on osoitettu mm. kaikille viime vuoden joukkueiden yhteyshenkilöille. Viestin 

kysymykset liittyvät: 1. mahdollisuuteen järjestää SM-turnaus ja 2. yleensäkin joukkueiden eloon ja oloon tällä 

hetkellä. 

Hei. Haku Naisten SM-turnauksen järjestämiseksi päättyi lokakuun loppuun ja yhtään hakemusta ei tullut. 

Löytyykö turnaukselle tästä porukasta järjestäjää? Vastaatteko viimeistään ensi viikolla 10.12. mennessä, mikä on 

teidän porukan tilanne? (Petri Räbinä) 

JOULUKUUN JUTTUJA TUTUILLE TIEDOKSI 

30.11.2017 00:15 (MA) Loppuvuoden ististapahtumat Katajanokka-Kaamanen akselilla keskittyvät Saksan 

Leipzigiin ja Kotkan Otsolaan. Suomen sällit - ei nimellä Team FIN, vaan Team Jusander - matkaavat hallitustaan 

pähkäilevään Saksaan, 12. LE Cupiin tulevana viikonloppuna. Kisaohjelmia ei ole missään julkistettu, mutta 

http://vammaisurheilu.fi/10-uutinen/5408-uusi-loeydae-oma-seura-palvelu-auttaa-tukea-tarvitsevia-liikkujia-liikuntaharrastuksen-pariin


matkan puuhamies Make Julin kertoi infolle, että turnauksen alkulohkot arvotaan lauantai-aamuna. Ja lupasi myös 

toimitella infolle väliaikatietoja. Toivottavasti jokusen kuvasenkin. 

Pekka Nygren lähetti tänään turnaustiedotteen kahden viikon päästä lauantaina 16.12. Kotkassa pelattavasta 

toisesta ykkösen osaturnauksesta. Osallistuvia joukkueita kisaan on tulossa Siilinjärven kisan tapaan kuusi. Kaksi 

joukkueista on vaihdokkeja - TSI Tampere löytyi, kuten myös lohjalaiset Hongiston Tarmot. Pois jäivät Palokan 

Pyryn kakkonen ja SunnuntaiPalloilijat Siilinjärveltä - kun turnee pelataan kerran lauantaina. 

Alla liitteenä Pekan toimittama Turnaustiedote, joka löytyy myös Tulevia tapahtumia-otsikon alta - ja kai myös 

Kalenteri-sivulta. Kerran laittelemaan ruvettiin. 

Ykkösen turnaustiedote Kotkaan 

MITÄHÄN KUULUNEE NAISTEN SM-TURNAUKSELLE, 
VETERAANIPÄIVILLE JA LENTOPALLOLIITOLLE? 

29.11.2017 23:55 (MA) Istis.infon ymmärryksen ja muistin mukaan veteraanien M50-SM-turnaus on tälle kaudelle 

myönnetty ZZ Toivalan järjestettäväksi huhtikuussa 2018. Liekö paikallinen presidentin kanslia jo miettinyt 

tarkempaa ajankohtaa? 

Naisten SM-turnauksen järjestäjähaku päättyi 31.10.2017. Asiasta ei ole kuulunut, ainakaan tänne kaukaiselle 

kahvihuoneelle, yhtikäs mittään. Liekö siinä käynyt niin, ettei hakijakandeja ihan kamalasti löytynyt - vai kui? 

Uusi vuosi ja siirtyminen Lentopalloliiton leipiin lähestyy - mitäs kuuluu? Infon saaman hiljaisen tiedon mukaan 

viime viikolla saattoi olla jaoston asiaa käsittelevä kokous. 

Istumalentopallon nettisivusto ei ole varsinaisesti mikään blokikirjoitelma, vaikka sellaiseksi se helposti näyttää 

vierähtävän. Mukava olisi aina välillä saada pikkasen ihan oikeaa asiaa ja tietoa. Tämä vaan vinkiksi. 

PALUU PORECIIN - PER..., KUVIA SUOMESTA 

28.11.2017 23:55 (EM2017/MA) Istis.info palailee päiviin Porecin EM-kisoissa. Alla jokunen kisajärjestäjien kuva 

Suomen naisten kaikista otteluista. Kuvia napauttamalla löytyy lisää samaa tavaraa kustakin pelistä. Olkaa hyvä. 

   

 

   

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Turnaustiedote%2016.12.2017.pdf
http://flickr.com/photos/paravolleyeurope/sets/72157687345928552
http://flickr.com/photos/paravolleyeurope/sets/72157687345928552
http://flickr.com/photos/paravolleyeurope/sets/72157687345928552
http://flickr.com/photos/paravolleyeurope/sets/72157689221325094/with/37676783884/
http://flickr.com/photos/paravolleyeurope/sets/72157690565295656/with/24521899218/
http://eurosittingvolley.com/day-5-fin-vs-ukr/


 

 

YKKÖSSIILIN TURNAUSKUVIA PARKON JUHALTA 

26.11.2017 23:55 (MA) Alte Kameraden Juha Parkko Kotkasta vinkkasi infolle, että Siilinjärvellä 18.11.2017 

pelatusta ykkösen turnauksesta on kuvia KSI Kotkan Nimenhuudossa. Alla jokunen kuva näytille - tarkemmat ja 

koko kuvapaketti löytyvät vielä alempana olevasta linkistä. 

 

Penkkihirmu - Sami Tervo kuiskaa 

(Kuva: Juha Parkko) 

  

Paikkojen hakua ja pelihommia 

(Kuvat: Juha Parkko) 
 

SI Siilinjärvi - Palokan Pyry yks tai kaks 

(Kuva: Juha Parkko) 

Juha Parkon kuvia 18.11.2017 

http://eurosittingvolley.com/day-6-fin-vs-ned-women-bronze-medal/
http://eurosittingvolley.com/day-6-fin-vs-ned-women-bronze-medal/
http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=1.sarja+Siilinj%E4rvi+18.11.2017&id=81526
http://eurosittingvolley.com/day-6-fin-vs-ned-women-bronze-medal/


TASAISET PELIT TOIVALASSA - 
ZZ ALOITTI KAHDELLA VOITOLLA 

25.11.2017 21:55 (Mika Ylönen/MA) Miesten SM-sarjan toinen turnauskierros tänään Toivalassa tarjosi tiukkoja 

ja tasaisia pelejä. ZZ Toivala aloitti sarjan mestarin elkein kahdella voitolla. Alla Mika Ylösen tulosraporttiin 

kirjoittama selostus päivän peleistä sekä sarjaraportti nro 4, josta löytyvät pelien tulokset. 

Miesten 2. istumalentopallon SM-kierros tarjosi kolmen ottelun muodossa tasaista vääntöä. Päivän ensimmäisessä 

ottelussa hallitseva mestari ZZ Toivala aloitti vahvasti, mutta JoLePa ei hätkähtänyt, vaan väänsi toisen erän 

itselleen. Kaksi seuraavaa ZZ voitti, vieden ottelun 3-1. 

Toisessa ottelussa viime kauden SM 2. lähti ennakkosuosikkina otteluun, mutta tasaisemmalla pelillä jämsäläiset 

olisivat voineet kääntää ottelun jopa itselleen. Tulos 3-1 HIY Helsingille. 

Päivän päätös ottelussa viime kauden finaalistit kohtasivat kaksi ensimmäistä erää oli ZZ hallintaa, mutta kaksi 

seuraa yhtä selvästi HIY Helsingin. Tasainen viides erä ratkesi puolen vaihdon jälkeen, jolloin ZZ naputteli 

taululle nopeaan tahtiin lukemat 15-8. Ottelu ZZ:lle 3-2. (Mika Ylönen) 

PARAVOLLEY EUROPEN MINISTERIT NIMETTY 

24.11.2017 21:55 (MA) Porecin EM-kisojen yhteydessä pidetyssä PVE:n yleiskokouksessa valittiin firmalle uusi 

ministeristö - hallitus. Presidentiksi norjalaisen Toralv Thorkildsenin jälkeen valittiin slovenialainen Branko 

Mihorko. Info julkisti uuden hallituksen kuvan kisojen aikana, mutta ei tiennyt laitella oikeita nimiä henkilöiden 

kohdille. 

Kuva löytyi monilta eri sivustoilta ja kaikilta myös henkilöiden nimet - mutta mistään ei oikeaa kasvojärjestystä. 

Helena Skogström, joka toimi kisoissa Suomen joukkueen johtotehtävissä, lähetti alla olevan kuvan teksteihin 

merkityt oikeat nimet ja henkilöt. Kiitos. 

 

PVE:n uusi hallitus - henkilöt vasemmalta: markkinointijohtaja Isabelle Collot (FRA), varapresidentti Paul Harmsen (NED), 

presidentti Branko Mihorko (SLO), pääsihteeri Ivana Pavic (CRO) ja kehitysjohtaja Rich Stacey-Chapman (ENG). Kuvasta puuttuu 

edelleen urheilujohtajana jatkava Maciej Chodzko-Zajkon (ENG) 

(Kuva: PVE) 

MIESTEN SM-SARJA JATKUU SUININLAHDELLLA 

24.11.2017 20:15 (MA) Miesten SM-sarjan toinen osaturnaus pelataan huomenna lauantaina 25.11. Toivalassa 

Suininlahden koulun salilla. Isäntäjoukkue ja istuva Mestari ZZ Toivala aloittaa kauden kohtaamalla JoLePan ja 

HIY Helsingin. 



Ottelut alkavat klo 12.00 ZZ Toivalan ja JoLePan kohtaamisella. Toisessa pelissä ottavat yhteen JoLePa ja HIY ja 

päivän päätöspelissä n. klo 15.00 ZZ saa vastaansa viime vuoden hopeajoukkueen - HIY:n. Joukkueiden 

kokoonpanot - tai paremminkin pelaajaluettelot löytyvät infon Tiedostot-sivuilta. 

Infolla ei ole tietoa, onko otteluista nähtävissä ZZ TV:n kuvaa. Mahdollisesti tällä kertaa ei - koskapa Mika Ylönen 

ei ole asiasta mitään tiedotellut. Siispä ei muu auta - kuin painella paikan päälle pelejä katsomaan. 

 

Istumalentopallon Suomen Mestarit 2016-17 - ZZ Toivala 

(Kuva: ZZ) 

TEAM FIN W MELKEIN HAASTAJAN PAIKALLA 

23.11.2017 23:20 (MA) ParaVolley Europen sivuille on pari päivää sitten julkaistu päivitetty maajoukkueiden 

ranking-lista. Peräti 32:n maan listoilla naisissa pisteitä on saanut yhdeksän ja miehissä 14 maata. Miesten kärjessä 

Bosnia-Hertsegovina ja Venäjä ovat tasapisteissä Ukrainan hoidellessa kolmospaikkaa. 

Naisten ranking on satavuotiaan sinisilmissä hienoa katsottavaa. Team FIN Women nojailee siellä komeasti 

kolmosena Venäjän ja Ukrainan jälkeen. Hienoa. Mutta vähän kyllä moinen listailu pistää mietityttämään. 

Ranking-pisteitä annetaan arvokisoissa menestymisestä, mutta samanaikaisesti arvokisoihin myönnetään paikkoja 

osittain samaisen listan perusteella. 

 

Naismaajoukkueiden Ranking 20.11.2017 

(Kuva: PVE) 



Maajoukkueemme seuraava välitavoite on varmaankin tammikuisessa Pajulahti Gamesissa 19.-21.1.2018 ja se 

varsinainen päätähtäin Hollannin MM-kisoissa ensi heinäkuussa - 13.-22.7.2018. Hollannin kisojen kaikkia 

paikkoja ei ole vielä vahvistettu, mutta pelit tullaan pelaamaan jollain systeemillä viidellä eri paikkakunnalla: 

Venlossa, Eindhovenissa, Arnhemissa, Rotterdamissa ja Haagissa. Menestystä joukkueellemme. 

MIESTEN SM-SARJAN PELAAJALUETTELOT 

23.11.2017 19:55 (Petri Räbinä/MA) Lajikoordinaattori PR toimitti infolle kysellyt miesten SM-sarjan 

pelaajaluettelot 2017-18. Sarjamääräysten mukaan luetteloita saa täydentää 31.12.2017 asti. Luettelot löytyvät 

myös Tiedostot-sivulta. 

SM-miehet Pelaajaluettelot 2017-18 

REPORTTERIMME RAPORTTI SIILISTÄ - 
MUKANA KISOJEN PELAAJALUETTELOT 

 

Seija Korkalainen 

(Kuva: Info) 

22.11.2017 23:20 (Seija Korkalainen/MA) Tervehdys! Istiksen vieraskirjassa on näköjään kyselty meidän 

turnauksesta. Mulla ei ole hirveästi kerrottavaa ottelujen tapahtumista, kun itse olin koko ajan oman joukkueen 

peleissä mukana. Kuten numeroista näkyy, ottelut olivat suurelta osin tasaista vääntöä. Etenkin viimeisessä 

ottelussa oli tiukka vääntö kakkossijasta, jonka hesalaiset veivät nimiinsä, ehkä lopulta kokemuksensa turvin. 

Mielestäni turnausjärjestelyt toimivat suht koht hyvin, pysyttiin hyvin laaditussa aikataulussa. Tuomareina ja 

kirjureina toimivat pelaajat, osallistumismaksussa hyvitettiin tuomaroinnista. Otteluiden aloittajia ei arvottu 

erikseen, vaan ekan erän aloitti vierasjoukkue ja tokan kotijoukkue, tämä mm. edesauttoi aikatauluissa 

pysymisessä. 

Parkon Juhaa pyysin toimittamaan infolle jonkun kuvan. Liitteenä myös toivotut pelaajaluettelot. Jos vielä jotakin 

turnauksesta, niin se oli "kovaa peliä Bostonissa"; yksi musta silmä, yksi pää auki, yksi nenä melkein poskelle jne., 

onnex jokin etiäinen käski varaamaan riittävästi kylmäpusseja. Näkymisiin Seija 

Ykkösen pelaajat 2017-18 

Kiitokset Seijalle raportista ja pelaajaluetteloista. Sarjamääräysten mukaan SM-sarjajoukkueen pelaajalla on 

edustusoikeus ykkössarjassa niin sanotun 2/1- säännön nojalla: kaksi SM-sarjapelaajaa kokoonpanossa ja yksi 

kerrallaan kentällä. Tämän lisäksi pätevät farmijoukkuesopimuksen määräykset. Mitenkähän sääntöä tulkittiin 

Siilinjärvellä. Oliko SM-joukkueiden pelaajaluettelot paikan päällä? 

SM-sarjapelaajista piti toimittaa pelaajaluettelo sarjavastaavalle 24.10.2017 mennessä. Pelaajaluetteloa voi 

täydentää 31.12.2017 saakka. Olisiko suotavaa, että ko luettelot toimitettaisiin kaiken kansan nähtäväksi myös 

infon sivuille? 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/SM-miehet%20Pelaajaluettelot%202017-18.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Ykkosen%20pelaajat%202017-18.pdf


YKKÖSSARJA VAUHDIKKAASTI KÄYNTIIN - 
SIILINJÄRVI VOITTI KOTITURNAUKSENSA 

18.11.2017 22:50 (Seija Korkalainen/MA) Ykkössarja alkoi tänään Siilinjärven Invalidien hallinnoimana varsin 

muhkealla tykityksellä. Kuusi joukkuetta tahkosi pitkän päivän - jokainen napsutteli viisi peliä ja täydet kymmenen 

erää. Isäntäjoukkuekin piti putket kuumina voittaen kaikki pelinsä 2 - 0 ja koko turnauksen ylivoimaisella tavalla. 

Infolla ei ole tällä hetkellä parempaa tietoa päivän kulusta, ei myöskään valokuvia - vielä. Siksipä ja koska 

tulospalvelu vähän tökkäili ja tiedot tulivat näin myöhään - info laittaa tässä vaiheessa tuohon alle vain 

Sarjaraportti kolmosen, mistä kaikki Siilinjärven pelit ja lopputulokset löytyvät. 

Sarjaraportti Nro 3 2017-18 

TEAM JUSANDER OY (FIN) MATKAA LEIPZIGIIN 

17.11.2017 16:30 (Marko Julin/MA) Leipzigissa Saksassa pelataan viikonloppuna 2.-3.12.2017 12. LE Cup. 

Julinin Marko laittoi infolle terveisiä, että Suomesta on joukkue lähdössä kisaan mukaan. Vähän eri puolilta maata 

koottu ryhmä pelaa turnauksessa nimellä "Team Jusander". Kaupparekisterin mukaan kyseessä on Herrasen Jussin 

Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennukseen erikoistunut Vantaalla toimiva yritys. 

 

12. LE Cupin juliste 

(Kuva: BV Leipzig) 

Team Jusanderissa pelaavat: Marko Julin, Jussi Herranen, Arto Vinni, Eero Penttinen, Christian Danielsson, Janne 

Laukkarinen, Seppo Neuvonen, Vallo Järv, Harri Sievänen, Juha Kärkkäinen ja Juha Pitkäranta. Turnaukseen 

osallistuu myös Sari Mannersuo erotuomarina. 

Isäntien Facebook-sivuston mukaan kisaan on osallistumassa 12 joukkuetta Saksasta, Tsekeistä, Suomesta, 

Ukrainasta ja Hollannista. Lopullista kattausta ei vielä löydy, mutta ennakkoa on ainakin seuraavista kymmenestä 

joukkueesta: BV Leipzig, Dresdner SC, HSV Medizin Magdeburg, Anpfiff ins Leben, SVB Berlin, TSV Bayer 04 

Leverkusen, SK Kometa Praha, joukkue Ukrainasta ja Team Jusander kotosuomesta. Saattaapi olla, että joillakin 

seuroilla on kaksikin joukkuetta mukana. 

Suomalaisavauksen Leipzigiin teki HIY Helsinki syksyllä 2010 4. LE Cupissa. Joukkue sijoittui silloin kymmenen 

joukkueen turnauksessa kakkoseksi isäntien voittaessa. KSI Kotka matkasi samaiseen kisaan 2014 ja 2015 ollen 

molemmilla kerroilla pronssipelin häviävänä osapuolena. Tsemppiä, tiukkoja pelejä ja hyvää matkaa jusandereille. 

Pistäkää välillä viestiä ja kuvia kisasta tulemaan. 

JA HETI PÄÄLLE UUSI YKKÖSEN KUTSU - 
2. OSATURNEE KOTKASSA 16.12.2017 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Sarjaraportti%202017-18%20Nro%203.pdf


16.11.2017 23:55 (MA) Pekka Nygren lähetti kisakutsun joulun alla pelattavaan toiseen ykkösen turnaukseen jo 

viime viikolla. Mutta info oli jo silloin ehtinyt pistää kahvihuoneen keittimet kylmäksi. Päivälleen kuukauden 

kuluttua pelattavaan kisaan ilmoittautuminen pitää tehdä kolme viikkoa ennen tapahtumaa - 25.11.2017 mennessä. 

Hyvin vielä ehtii Siilinjärven kisan jälkeen. 

Ilmoittautumiset vapaamuotoisesti ja -ehtoisesti Pekalle sähköpostilla: pekka.nygren(at)kymp.net tai 

vaihtoehtoisesti äly-/klapipuhelimella numeroon: 0400 333 091. Turnauksen osallistumismaksu 60,00 

euroa/joukkue on maksettava tilille: Kotkan Seudun Invalidit ry, FI97 5172 2040 0764 96 - tai sovittaessa 

viimeistään pelipaikalla. 

 

Ykkösen ykköset 2017 - KSI 2 Kotka(Kuva: KSI) 

 

Ykkösen turnauskutsu Kotkaan 

YKKÖSEN TURNAUSTIEDOTE SIILINJÄRVELLE 

16.11.2017 23:30 (MA) Ykkössarjan aloitusturnaus pelataan tulevana lauantaina 18.11.2017 Siilinjärven Invalidien 

isännöimänä Kasurilan koulun salissa, os. Pihlajapolku 2, Siilinjärvi. Kisapäällikkö Seija Korkalainen lähetti 

turnaustiedotteen, joka löytyy alta liitteenä. Turnaus käynnistyy avauksella klo 10.45 ja pelit klo 11.00. 

 

Team SI Siilinjärvi Kotka-turnauksessa 2017 

(Kuva: ZZ Toivala) 

Turnauksessa pelaa kuusi joukkuetta, mikä aika hyvä - mutta missä on TSI Tampere. Matkassa ovat: KSI 2 Kotka, 

HIY 2 Helsinki, Palokan Pyry 1 ja 2, SuPa Siilinjärvi ja isäntäjoukkue SI. Kisa pelataan yksinkertaisena sarjana 

kahden erän peleinä - erävoitosta yksi sarjapiste. 

Ykkösen turnaustiedote 

NAISILLE MM-KISAPAIKKA HOLLANTIIN 2018 - 
ARVOMITALI JÄI VIELÄ HAAVEEKSI 

16.11.2017 20:50 (MA) Suomen naisten maajoukkue saavutti Kroatian EM-kisoista parhaan sijoituksensa sitten 

EM2003 Lappeenrannan kisojen - sijoittumalla Porecissa pelatuissa maanosamme mittelöissä yhdeksän maan 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Turnauskutsu%2016.12.2017.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Turnaustiedote%2018.11.2017.pdf


joukossa neljänneksi. Mitali jäi vielä odottelemaan tulevia kisoja, mutta kotimatkaan tuotavaksi naisillemme tarttui 

MM-kisapaikka ensi vuoden Hollannin MM-kisoihin. Hienoa. Ja varsin vaativaa. 

 

Team FIN - mustakaavut vasemmalta: Timo Väre, Helena Skogström ja Eeva-Liisa Hilden. Sinipaitojen takarivi vas.: Satu Kuisma, 

Karoliina Halme, Raisa Möller ja Päivi Husso sekä eturivi vas.: Laura Haaranen, Annukka Jäätteenmäki, Petra Pakarinen ja Hanna-

Maria Sariluoto 

(Kuva: Team FIN) 

EM-kisojen jättipotin - ja vähän odotetustikin - nappasi Venäjä voittamalla molemmat Euroopan Mestaruudet - 

upealla pelillä ja tavalla. Hopeat menivät molemmissa luokissa Ukrainalle. Himmeimmät mitalit Suomen naisten 

edestä otti Hollanti ja miehissä välierän ja "moraalisen finaalin" niukasti venäläisille 2 - 3 hävinnyt Bosnia-

Hertsegovina. 

Venäjän naiset voittivat kisojen kaikki kuusi peliään puhtaasti 3 - 0. Eniten pisteitä mestareilta sai Ukraina 

alkulohkopelissä - 51. Finaalissa venäläiset pistivät astetta kovemman vaihteen päälle ja antoivat vain 35 pistettä 

ukrainalaisille. Venäjän miehet pelasivat muut pelinsä 3 - 0, mutta voittivat bosnialaiset niukasti 3 - 2 - viimeisen 

erän päätyttyä 15-12. 

 

Venäjän Euroopan Mestarit 2017 yhteiskuvassa 

(Kuva: EM2017) 

Kisojen puitteet Porecissa olivat hyvät. Suuri lomahotelli oli avattu kisoja varten ja pelihalli sijaitsi aivan 

majapaikan vierellä. Kaupungin vanhaan upeaan keskustaan matkaa oli reilut viisi kilometriä. TV-lähetykset 

pelasivat moitteetta, vaan liekö siitäkin johtunut, että katsojia ei peleihin kovinkaan montaa kymmentä, 

osallistujien lisäksi, ahtautunut. 

Suomen maajoukkue onnistui kisojen alkulohkopeleissään, ajoittain haparoivalla pelilläkin, mainiosti - ellei jopa 

paremminkin. Lohkovoitto toi suoran pääsyn mitalipeleihin ja kun vielä Hollanti nappasi samat asetelmat 



loppupeleihin - myös kolmelle muulle maalle varmistui MM-kisapaikka. Harmi vaan, ettei kotimaisten raamit enää 

riittäneet pronssipelissä, joka hyvällä pelillä olisi ollut voitettavissa. 

 

Melkein koko sakki hommissa 

(Kuva: EM2017) 

Varmaan hyvän olon tunne, peli- ja turnausrasitus, pikku vammat ja rotaation kapeus haihduttivat 

mitalimahdollisuudet. Välieräpelissä Ukrainaa vastaan ei loistopelikään olisi riittänyt, mutta Hollanti oli täysin 

kaadettavissa. Suomen heikoimmat peliesitykset valitettavasti sattuivat juuri näihin koviin ratkaisuotteluihin. 

Hakkuriosasto mm. oli pronssimatsissa lähes täysin ulkona eikä muilta juuri löytynyt uskallusta edes yrittää. Myös 

alkuotteluissa onnistuneet aloitussyötöt jäivät unholaan. 

 

Team FIN lämmittelykentällä 

 

..., ja peliareenalla 

(Kuvat: Info) 



Kisoissa oli selkeästi kahden tai ehkä useammankin tason joukkueita. Venäjän molemmat joukkueet sekä Bosnian 

miehet vakuuttivat olevansa ykkösluokkaa ja samalla MM-tasollekin mestariehdokkaita. Naisissa Hollanti, Suomi 

ja Slovenia tulivat selvästi kakkoskastissa - ehkä Unkarikin. Saksa ja Krotia olivat pettymys ja eka kertaa näillä 

areenoilla pelannut Italia iloinen ja kehittyvä sakki. 

Kisakahvion keskusteluissa, joissa oli tarjolla muutakin kuin virvokkeita, tuli esiin mm. keskustelut kisojen 

jakamisesta A- ja B-ryhmiin. Mikä kuulosti toisaalta ihan asialliselta vallankin, kun uusia maita on jatkossakin 

mukaan pyrkimässä. Se - valittiinko Suomen Helena Skogström johonkin kansainväliseen tehtävään - jäi 

varmistusta vaille. Ehkä Helena itse asiasta kertoilee. 

Istis.info taitaa nostaa Suomelle arviointipisteet esiin: 8. Ja kasi tuli enemmän kokonaisuudesta ja lopputuloksesta 

MM-kisapaikkoineen kuin mahtipelistä. Paljon on töitä tehtävänä ja vaikka info ei valmennushommista mittää tiiä - 

sanoo kuitenkin: toistoja, toistoja ja toistoja vähän kaikilla osa-alueilla: pallonkäsittelyssä, liikkumisessa ja pelin 

lukemisessa. Siitä se varmuus lähtee ja bingomyllyt vähenee. 

Ja vielä..., joka naiselle pallo tai pari maajoukkueen pussista kotiin mukaan. Ja vaikka ei pelikavereita heti olisikaan 

- johonkin seinälle palloa pompottamaan useamman kerran viikossa - ellei ihan päivittäin. Ja selkeä suunnitelma 

koko joukkueelle tulevan MM-kisan odotusajalle. Ja mukaan myös muuta kuntoa kehittävää harjoitusta kuin infon 

innoittamaa päivittäistä pompotusta. Hyvät kisat. 

Istumalentopallon EM 2017 Porec lopputulokset: 

Miehet 

1. Venäjä  

2. Ukraina  

3. Bosnia ja Hertsegovina  

4. Kroatia  

5. Saksa  

6. Alankomaat  

7. Serbia  

8. Puola  

9. Latvia  

10. Turkki  

11. Unkari  

12. Italia  

13. Georgia 

Naiset 

1. Venäjä  

2. Ukraina  

3. Alankomaat  

4. Suomi  

5. Slovenia  

6. Unkari  

7. Italia  

8. Saksa  

9. Kroatia 

Suomen ottelut: 

Alkulohko: 

Suomi - Slovenia 3 – 0 (25-20. 25-22, 28-26) 

Suomi - Unkari 3 – 2 (25-22, 25-18, 19-25, 23-25, 15- 8) 

Suomi - Kroatia 3 – 0 (25-18, 25- 5, 25-14) 



Välierä: 

Suomi - Ukraina 0 – 3 (17-25, 13-25, 16-25) 

Pronssiottelu: 

Suomi - Hollanti 0 – 3 (18-25, 16-25, 23-25) 

KAHVIHUONE LOMAILEE 9.-15.11.2017 - 
KÄYKÄÄ VAIKKA TORIKAHVILLA! ! 

NAISTEN JATKOKUVIOT PORECIN EM-KISOISSA 

8.11.2017 23:30 (MA) Naisten alkusarjojen lohkovoittajat huilivat huomenna. Käyskentelyä Porecin vanhan 

kaupungin kapeilla kivikujilla ja kevyttä treeniä - ehdottaa info. Perjantaina välierissä klo 15.30 vastaan asettuu 

mitä todennäköisemmin, ei enempää eikä vähempää, kuin edellisten kisojen Mestari - Ukraina. Tsemppiä ja kovaa 

taistelua. 

 

Kannattaa poseerata - hyvä mimmit ja Timppa! 

(Kuva: Team FIN) 

Puolivälieräparissa Ukraina - Unkari ei epäselvää. Suomea vastaan sinnitellyt pustalaisporukka hävisi tänään 

isännille 0 - 3 - ei pitäisi olla jakoja ukrainalaisia vastaan. Toisessa puolikkaassa kohtaavat isäntämaa Slovenia ja 

jotenkin alakanttiin pelannut Hollanti. Tulppaanittaret hävisivät tänään Venäjälle kuin kivi kaivoon - 3 - 0 (25-12 x 

kolme). Mutta..., venakot taitavatkin piruunnuttuaan näyttää kaikille muille ne entiset närhen munat. 

Infon virallinen ja viaton toivomusveikkaus välieräpareista perjantaina: klo 15.50 Suomi - Ukraina ja 17.30 Venäjä 

- Hollanti. Siitä ettiinpäin voivat muut veikkailla. Info ottaa ja pistää kahvihuoneen ovet säppiin ja häippäsee näistä 

kirjurihommista viikoksi. 

Katsokaa pelejä netti-TV:stä ja tsekatkaa tulokset kisasivuilta. Molemmat linkit löytyvät "Tulevia tapahtumia" 

palstalta alleviivattuina linkityksinä: Porecin kisalähetykset ja EM-kisojen tulokset. Ja kisojen viralliset sivut 

aukeavat myös siitä kuvakkeesta. Olkaa hyvät. 

KUIN JUHLAT KAPERNAUMISSA - 
SUOMI LOHKOVOITTOON JA MITALIPELEIHIN 

8.11.2017 14:05 (MA) Mahtavaa Suomen naisten maajoukkue! Lähes uskomaton temppu - alkulohkon voitto ja 

jatkopeleissä kyse EM-mitaleista. Hurraatia! Kroatia kaatui alkulohkon viimeisessä pelissä mutinoitta ja hienosti 3 

- 0 (25-18, 25- 5, 25-14). 



 

Piiri pieni pyörii..., tai istuu - Hyvä Suomi!!!  

(Kuvakaappaus: EM2017 netti-TV) 

Ottelun alku ei jatkanut eilistä syöttöputkea. Kovimmat tykit Laura Haaranen ja Hanna-Maria Sariluoto hermoilivat 

ja syöttivät verkkoon. Hanna-Maria kaikki erän aloituksensa - hasseja tuli joukkueelle peräti seitsemän. Erän 

ykköseksi nousi hakkuri Päivi Husso ja kakkoseksi Kroatia, joka antoi 10 virhepistettä. Erä kotiin 25-18. 

Toisessa Haarasen ja Sariluodon syöttö löytyi - ässiä Lauralta kaksi ja Hanna-Marialta viisi ja Annukaltakin neljä. 

Päivi jatkoi tykitystä verkolta - viisi pinnaa ja neljältä muulta kultakin yksi. Näillä ja vastustajan viidellä virheellä 

helppo erä - 25-5. Tasapainoista peliä eikä tarvinnut missään sössiä. 

Kolmannessa Annukka ja Päivi kannattelivat aluksi ja Hanna-Maria lopuksi. Lauralla ei tänään ollut paras 

päivänsä. Kolmannessakin tuli seitsemän helppoa virhettä - vastaanotoissa ja iskulyönneissä. Jännittikö? Tsemppiä 

tuleviin peleihin. Hanna-Marialta taas viisi ässää. Pitäisikö lämmittelyssä syötellä enempi - lähtisi ekasta peli 

käyntiin. Erä-, ottelu- ja alkulohkovoitto pistein 25-14. 

Tässäkin pelissä suomettaret mättivät pinnaa vaille yhden erävoiton verran ässäsyöttöjä. Hienoa ja upeaa, mutta 

kannattaa muistaa, että jatkopeleissä vastaan varmasti tulee varmempia vastaanottajia. Vaan eipä se poista tarvetta 

yrittää pahoja syöttöjä. Vaikui? 

 

Valmentajat - Timo Väre ja Eeva-Liisa Hilden - hienoa 

(Kuvakaappaus: EM2017 netti-TV) 

Yleensä tässä vaiheessa toppuutellaan - tyyliin: "Mitään ei ole vielä voitettu". Nyt kuitenkin on - ks. infon eiliset 

jossittelut. Ja kaikki on vielä edessäpäin - mahdollisuudet. Hyvää välipäivää, onnittelut vielä kaikille ja ihan omat 

myös valmennuskaksikolle - hyvä Iivi, hyvä Timppa. Hienoa työtä - menestystä jatkomatseihin. 

Kisajärjestäjien pistelaskuri: 



3 Satu Kuisma - 

4 Hanna-Maria Sariluoto 12 

5 Annukka Jäätteenmäki 8 

6 Karoliina Halme - 

8 Raisa Möller 4 

10 Laura Haaranen 1 

11 Petra Pakarinen 2 

14 Päivi Husso 9 

Pakko kommentoida pinnalistaa sen verran, ettei Karoliina mennyt kiikareilla - vaan nappasi torjuntapisteen 

ykköserässä. 

Kisajärjestäjien Facebook-meklari kirjoitti, että "Suomen ja Kroatian peli esitettiin televisiossa ja paikalla olleille 

kannattajille, mutta se oli Suomen fanit, jotka juhlivat joukkueensa voittoa isäntämaan naisista ja myös alkulohkon 

ykkössijaa." Silleepäin. 

Kahvihuoneen läppärin ruudulta huononäkösen on vähän heikko tiirailla. Mutta, infon mielestä kentän takalaidan 

mainoksiin oli pantu näytille Husson vaakunoita useampi kappale. Nyt tarkemmin niitä katsoessa - vaakunoissa oli 

kirjoitusvirhe - U-kirjain oli painatuksessa jäänyt pois. Kannattais järjestäjien korjata. Husso on kuiteskii mei 

hakkureita. 

 

NAISTEN PELIT KESKIVIIKKONA 8.11.2017 

8.11.2017 11:40 (MA) Ratkaisujen päivä jatkopelien ja paljon muunkin kannalta keskiviikkona. Suomi - Kroatia 

klo 12.30 Suomen aikaa ja lohkon toinen peli Slovenia - Unkari klo 16:45 kotimaista. Muutkin pelit alla kuvassa. 

 
 

(Kuva: EM2017) 

BRANKO MIHORKO - VALMENTAJA-PRESIDENTTI 

7.11.2017 23:55 (MA) ParaVolley Europen uusi presidentti Branko Mihorko löytyi kisabulletin 3:n 

joukkueluetteloista Slovenian naisten joukkueen valmentajan paikalta. Piti ihan tsekkailla valokuvia ja tutkailla, 

että kyse on samasta henkilöstä. Taitaa olla. Eilisen pelin TV-kuvista ei tullut edes katseltua moisen pressan 

meininkejä pelin aikana. Onnea vaan hyväntuulisen oloiselle Brankolle vaativissa tehtävissä ja jatkossa myös hyviä 

pelejä. 



 

PVE:n uusi presidentti Branko Mihorko, Slovenia 

(Kuva: EM2017) 

INFON MELKEIN LOPPUKOMMENTIT EM-KISOISTA - 
JA VÄHÄN LUVATONTA JOSSITTELUA 

7.11.2017 23:05 (MA) Infon säntää pitämään syyslommoo. Huomenna vielä tarkistetaan kuinka alkusarjan 

viimeinen peli päättyi ja katsotaan mihin sitä sitten ollaan menossa. 

Tämän päivän peleissä ei ihmeitä ylläreitä. Suomen lohkossa Slovenia voitti odotetusti Kroatian 3 - 0 ja pelaa 

huomenna Unkaria vastaan. Pelin voittaja (SLO?) nousee Suomen kanssa tasapisteisiin - jos Kroatia voittaisi 

Suomen. Suomen voittaessa oman pelinsä: 1. mitalipelipaikka kisoissa olisi varma, 2. EM-sijoitus olisi paras sitten 

vuoden 2003 kotikisojen, 3. MM-rankingpisteitä tulisi mukavasti ja pikku mahkut kisoihin - ainakin paranisivat, 4. 

MM-paikka olisi varma, jos Hollanti selviää myös neljän sakkiin ja 5. kolmelle parhaalla kisoista mitskut - ihan 

vaan tämä tiedoksi. 

Toisessa lohkossa Venäjä jyrää ja Ukraina paransi selkeästi otteitaan. Veikkauksena vaan: Venäjä välieriin, 

Ukraina (2.) ja Hollanti (3.) puolivälieriin. Ja noilla arvonnoilla - jos Suomi voittaa lohkonsa: Hollanti kohtaa 

Slovenian - ja hyvinkin saattaa nousta neljän sakkiin. Noo..., info ei ole lottomiehiä, joten..., 

jossittelut sikseen - katsotaan miten huomenna pärjätään. Kroatia ei ole helppo nakki, mutta tuttu suomalaisille 

Unkarin kisoista. Voitot alla toki voivat olla vaarallinen yhdistelmä. Toivon mukaan ne on unohdettu ja nyt 

pelataan vain tätä yhtä ottelua. Suomalaisten tasaisuus (tehot) tämän päivän pelissä on lupaava asia. Haaranen, 

Husso, Sariluoto akselilla syöttö on vahvuus ja jos se toimii ja Iivi ja Timppa muistavat Kroatian heikoimmat 

vastaanottajat - lähtö on hyvä. 

Hyökkäyspelissä tänään toimi akseli Husso ja Jäätteenmäki ajoittain OK ja Annukka erit. myös torjunnassa. 

Yllättäviä pisteitä tuli hienosti Pakarinen, Sariluoto osastolta, koska heitä ei niin osattu vartioida. Laura ja Raisa 

kentällä - ihan tyydyttävää. Karoliina Halme - rohkeasti mukaan vaan. Ja - epäröivät syöttäjät - tiukka paikka 

vaikka alakautta peliin. Tai sit Satu Kuisma kehiin. 

Tämmöstä tää..., mikäs mie oon neuvomaan, enkä neuvottelekaan - omiani kuha heittelen - siitä tässä maksetaan. 

Ai mitäkö, paljonko. Kahvi ja pulla kerran vuodessa pääjohtajan täällä käydessä. Sekin kyllä pittää ite maksaa. 

Katotaanpa sit mitä tehään kujajos kahvihuoneelle kisoista vielä palataan. Menestystä FIN Teamille - 

mitalipeleihin! 

AMMATTIMAISEMMAT KISAKOMMENTIT 

7.11.2017 19:50 (MA) Alla Lentopalloliiton sivuilla juuri julkaistu - toriluutia ammattitaitoisempi ottelukommentti 

Suomi - Unkari pelistä. Olkaa hyvä. 

Lentopalloliiton juttu Unkari-pelistä 

SUOMI LÖI UNKARIN SYÖTTÖKISASSA - 
VIRHESUMA OLI VIEDÄ PELIN 

http://lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/suomen-naisille-toinen-voitto-istumalentopallon-em-kisoissa.html


7.11.2017 19:00 Lisäys 19:25 (MA) Naisten maajoukkue otti EM-kisojen alkulohkossaan toisen voiton. Unkari 

kaatui viiden erän pelissä 3 - 2 (25-22, 25-18, 19-25, 23-25, 15-8) - vaikkakin kisajärjestäjien tulospalvelussa 

eräpisteet, ainakin heti ottelun jälkeen, olivat: 26-22, 27-18, 19-26, 23-26 ja 16-8. Aika hauskasti. 

Info pääsi ottelun ääreen kahvihuoneen läppärillä toisen erän tilanteessa 16-18 Unkarille. Ensimmäinen oli 

päättynyt Suomelle 25-22. Toisen erän ja voiton hoiteli Päivi Husso yhdeksän syötön putkellaan. Joukossa 

laskematon määrä ässiä ja viimeinen piste torjunnalla 25-18! 

Kahden erävoiton jälkeen onni, peliäly ja käsittely katosi. Kolmas erä oli suomalaisilta huono - hasardipalloa 

heiteltiin eikä nyt ollut onnetarkaan apuna. 13 omaa helpohkoa virhettä ja 4 vastaanottoa seinille. Se oli lyhyesti 

siinä. Erä Unkarille 19-25. 

Jos kolmas erä oli Suomelta huono - neljäs oli umpisurkea. Unkari meni pelissä 0-7 johtoon - seitsemällä Suomen 

omalla virheellä. 9-9 tilanteessa puntit olivat tasan ja suomettaret sinnittelivät matkassa mukana. Vastustaja avusti 

pisteissä kahdeksalla. Hyökkäys otti kahdeksan ja torjunta kaksi pinna. Suomi oli jo nappaamassa erä- ja 

otteluvoiton. Mutta, mutta..., ensin tilanteessa 22-22 - aloitussyöttö pitkäksi, takaisin tasoihin 23-23 ja - 

aloitussyöttö pitkäksi. Apuva taas. Ja erä Unkarille 23-25, kun ei kelvannut, niin ei kelvannut. 

Arvosana umpisurkea tulee erän aloituksen ja lopun söhlimisistä ja kokonaisuudesta, jossa omia virheitä tuli 

edellistä erääkin enemmän - 18 (kahdeksantoista)! Mikään tai kukaan ei voi tuskin voittaa erää tuolla virhesumalla. 

Virheet viikaten: 4 aloitussyöttövirhettä, 4 vastaanottovirhettä, 5 käsittelyvirhettä, 2 nousua, 1 verkkovirhe ja 2 

omaa pelitilannevirhettä. 

 

Hanna-Maria Sariluoto - ja tässä ässä lähtee 

(Kuvakaappaus: EM2017 nettiTV) 

Poskia kuumotti katsomossa, kun viides erä alkoi. Aloitussyöttö Suomelle ja Laura Haaranen paukutti kolme ässää 

ja neljännen hutiksi. Seuraavaksi Hanna-Maria Sariluoto iski kolme ässää ja etukenttä napsi päälle kaksi pistettä. 

Puoltenvaihto Suomen johtaessa melkein pelaamatta 8-1. Jatkopinnoista Annukka Jäätteenmäki, Raisa Möller ja 

Päivi Husso syöttivät pinnat likkaan ja kun kerran hyökättiin, kerran torjuttiin ja yhden pinnan antoi vastustaja - 

homma olikin sitten siinä - 15-8 ja 3 - 2 ja kahdesta pelistä kaksi voittoa. Hienoa. 

Suomen pistenikkarit: 

No Player Points 

3 Satu Kuisma - 

4 Hanna-Maria Sariluoto 15 

5 Annukka Jäätteenmäki 16 

6 Karoliina Halme 1 

8 Raisa Möller 2 

10 Laura Haaranen 10 

11 Petra Pakarinen 11 

14 Päivi Husso 15 



Huomenna viimeinen alkusarjan peli Kroatiaa vastaan. Uskaltaakohan edes sanoa..., että voitolla torstai vapaa-, 

lepo- ja treenipäiväksi ja perjantaina välieräpeli. Sanoin kuitenkin. 

Lisäys 19:25: 

Kisojen nettisivun kommentaattori ei juuri infon surkeuksista tiennyt tai välittänyt tai vikapääumpitollo istuu täällä 

kahvihuoneella - sorry. Seuraavat sävelet kisaFacesta: The match was a fantastic advert for the sport and we look 

forward to seeing more from both teams over the rest of the week. Ja lyhyellä härmällä: Fantastinen matsi - 

odotamme innolla näkevämme lisää. 

Info taitaa hakeutua toriluudaksi. MOT 

KAHVIHUONEEN ILTAKONJ..., KOMMENTIT 

6.11.2017 23:20 (MA) Paremmin tuskin kisat olisivat voineet alkaa - hienoa. Maltti ja realiteetit mielessä jatkoon. 

Kaikki on mahdollista - kuten Timo Väre totesi omassa viestissään, mutta mikään ei ole tule helposti - tiukkana 

vaan FIN Team. 

 

(Kuva: EM2017) 

Päivän peleissä toisessa lohkossa Italian naiset yllättivät 3 - 0 voitollaan Saksasta ehkä Suomeakin enemmän. 

Saman lohkon huippupelissä Venäjä osoitti olevansa tosissaan mestaruutta hakemassa ja lähes murskasi istuvan 

mestarin Ukrainan 3 - 0. Suomen lohkossa Unkari voitti Kroatian 3 - 1 ja lienee jatkopeleissä Suomen kovin 

haastaja. 

Suomen pelipisteet päivän pelissä: 

3 Satu Kuisma - 

4 Hanna-Maria Sariluoto 9 

5 Annukka Jäätteenmäki 19 

6 Karoliina Halme 4 

8 Raisa Möller 3 

10 Laura Haaranen 12 

11 Petra Pakarinen 8 

14 Päivi Husso 11 

Päävalmentaja Timo Väreen kommentit pelin jälkeen: Tasaista vääntö oli. Meillä kuitenkin parempi aloitussyöttö, 

torjunta ja hyökkäyskin. Ja kun lopulta jätettiin ne omat typerät virheet pois - homma OK. Kolmannen lopussa 

aurinko paistoi risukasaan. Pallo on pyöreä ja kaikki mahdollista. Laurilan Jaana ammattijohtajana on vielä 

hienosti valanut uskoa joukkueeseemme. Tästä on hyvä jatkaa. 



Ja jatkossahan Suomi pelaa huomenna juuri Unkaria vastaa. Budan peleissä puolisentoista kuukautta sitten Unkari, 

infon muistin mukaan, voitti suomettaret kahdessa eri pelissä 2 - 0. Siitä vaan tilastoja muuttamaan. Keskiviikkona 

sitten vuorossa alkusarjan viimeisessä pelissä Kroatia, jonka Suomi vastaavassa Unkarin turneessa taas voitti 

kahdesti. 

Info liittää tuohon "Tulevia tapahtumia" otsikon ja siinä ensimmäisenä olevan EM-kisalogon alle toisen linkin 

kisojen viralliselle tulossivustolle. Sitä kannattaa seurailla - tietysti myös yläpuolella olevaa netti-TVn linkkiä. 

Lentopalloliiton nettisivujen juttu päivän pelistä alla: 

Lentopalloliiton juttu päivän pelistä 

MIEHEKÄS ALKU EM-KISOISSA - 
NAISILLE AVAUSVOITTO SLOVENIASTA 

6.11.2017 18:30 (MA) Suomen naisten maajoukkue aloitti EM-kisaurakkansa hienolla 3 - 0 voitolla Sloveniasta, 

jota etukäteen arveltiin Suomen lohkon kovimmaksi. Suomen pelissä oli paljon hyvää, mutta vastapainoksi ja 

jatkopeleihin mietittäväksi - myös paljon epävarmuutta. Kaksi erää Suomi hoiteli hienokseltaan peliä halliten, 

mutta kolmannessa piti sitten pistää homma jännäksi ja päästää Slovenia jo eräpallollekin. Loppujen lopulta ottelu 

kuitenkin puhtaasti kotiin. 

Kahvihuoneen läppäri aukesi vasta ensimmäisen erän tilanteessa 9-5 Suomelle, mutta samalla 3-4 pinnan johdolla 

mentiin koko erä. Loppuerän 16:sta pisteestään Suomi teki hyökkäyksillä 7, aloituksilla 4 ja vastustajan virheillä 5 

pistettä. Torjuntoja ei nähty lainkaan. Puolet Slovenian saamista pinnoista tuli suomalaisten virheillä - 90%:sti 

aloitusvirheillä, joita tuli kuusi. Erä kuitenkin Suomelle varmasti 25-21. 

Toinen erä alkoi kahdella epäonnistuneella vastaanotolla, joita sitten koko erään mahtui peräti kymmenen! Näitä 

menetyksiä ei aivan korvannut viisi ässää varsinkaan, kun verkkoon aloitussyöttöjä mätettiin neljästi. 

Hyökkäyspelissä oli vähän onneakin mukana ja pinnoja kertyi 10 - ja mikä hienointa - torjuntojakin kuusi. Kolme 

omaa virhettä kuittaantuivat vastustajan viidellä. 

Kakkoserä oli kaksijakoinen - alun pinnahäviöiden jälkeen Suomi otti 10-4 johdon, menettäen sen sitten 15-20 

tappiotilanteeseen. Tästä joukkue nousi hienosti taistellen ja yrittäen erävoittoon 25-22. 

Kolmatta erää Suomi vei kaiken aikaa selvästi: 8-4, 11-6, 17-11 ja 22-14. Tässä vaiheessa lienee pelaajiin jo 

iskenyt ajatus ottelun voitosta. Se merkitsi mm. kolme kertaa ässäsyötön päälle tehtyä aloitusvirhettä ja kaikkiaan 

kahdeksaa syöttövirhettä ja kuutta muuta omaa virhettä. Slovenia nousi tasoihin tilanteessa 23-23. Seuraavassa 

Suomi pääsi erä- ja ottelupalloon - ja aloitussyöttö verkkoon. 

Toinen katkaisumahdollisuus tuli tilanteessa 25-24 - ja aloitussyöttö verkkoon! Apuva. Slovenia yritti katkoa 

välillä, mutta möhli myös tilanteen ja Annukka Jäätteenmäki - koko ottelun paras pelaaja - hoiteli viimeiset pisteet 

hyökkäyksellä ja torjunnalla - erä 28-26 ja koko homma Suomelle 3 - 0. Hyvä Suomi. 

Kaikkiaan Suomi pelasi välillä erittäin hyvää ja uhrautuvaista peliä, mutta edelleen harmittavat omat virheet 

vaivaavat: syöttövirheitä 13, joista kolmannessa peräti 8 ja vastaanottovirheitä 19, joista 10 toisessa erässä. Muut 

omat virheet olivat hyvin kuosissaan - kolmessa erässä vain 11 virhettä. 

Annukalle info jo lähettikin parhaan pelaajan pytyn. Pinnoja tuli syötöillä, hyökkäyksillä ja erityisesti torjunnoilla 

sekä varmalla peruspelillä ja joukkojen johtamisella. Laura Haaranen pelasi hyvän pelin, kun pyyhitään muistoista 

se toisen ottelupallon syöttö verkkoon. Päivi Husso hoiteli verkolla mitä pystyi ja sai. Enemmän olisi ollut 

mahkuja, jos hakkurille olisi muistettu passata. 

Tästä jos mistä on hyvä jatkaa - kunhan ei vaan aleta luulemaan. Tsemppiä. 

TERVEMENOA EM-KISOJEN ELÄVIIN KUVIIN 

http://lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/upea-3-0-avausvoitto-istumalentopallon-naisten-em-kisoissa.html


6.11.2017 11:15 (MA) Porecin EM-kisojen live-lähetysten linkki löytyi kisajärjestäjien sivuilta. Parhaillaan 

käynnissä ainakin naisten alkusarjan ottelu Ukraina - Hollanti. Info liittää linkin tähän alle sekä "Tulevat 

tapahtumat" otsikon viereen. Ja kuvaa tulee kaikilta kentiltä - hienot on systeemit. 

Porecin kisalähetykset 

AVAUSPÄIVÄN OTTELUT PORECIN EM-KISOISSA 

5.11.2017 23:15 (MA) Huomenna maanantaina 6.11. käynnistyvät pelit EM2017 kisoissa Kroatiassa. Alla kuva 

alkulohkojen peleistä 6.-8.11. Suomi aloittaa kisat huomenna ottelulla lohkon ennakkoon kovinta joukkuetta - 

Sloveniaa vastaan. Peli alkaa klo 15.00 Porecin aikaa ja meillä klo 16.00. 

 

Kisajärjestäjien eilisen ilmoituksen mukaan kaikki pelit näytetään YuoTube-kanavalla. Lisätietojakin lupailtiin - 

kait siis selkeää linkkiä, mistä kuvatukset löytyvät. Eipä ole vielä kuulunut - vaan onhan tässä vielä aikaakin. 

Odottelemme tuttuun tapaan. 

PARAVOLLEY EUROPELLE UUSI JOHTO 

5.11.2017 15:50 (MA) Porecin EM2017 kisoissa alkoi tänään sunnuntaina jo täysi tohina - ei peleissä vaan 

kabineteissa. PVE yleiskokouksessa valittiin firman uusi hallitus. Puheenjohtaja - vai oliko titteli presidentti - 

norjalainen Toralv Thorkildsen luopui kruunustaan ja samalla kehittämispäällikkö Suvi Blechschmidt joutui 

luovuttamaan tai luovutti oman paikkansa hallituksessa. 

 

ParaVolley Europen uusi hallitus - selvitellään nimet naamoihin myöhemmin 

(Kuva: EM2017) 

Uusi hallitus esitti kiitokset Toralville ja Suville heidän tekemästään hyvästä työstä ja toivotti molemmille onnea 

tulevaan elämään. 

http://youtu.be/b9G_G0yqtOM


 

Vaikuttajapaikoilla eturivissä istuivat myös Suomen joukkueen- 

johtajat Jaana Laurila ja Helena Skogström 

(Kuva: EM2017) 
 

Hei, näin se nuija vaihtuu, hei, nuija vaihtuu hei.., 

vas. uusi presidentti Branko Mihorko 

(Kuva: EM2017) 

Kahvihuone tarkentelee tietoja, kun ehtii. Nyt muihin hommiin. 

EM-KISAT KÄYNNISTYVÄT TÄNÄÄN - 
LUVASSA TV-KUVAA JOKA PELISTÄ 

4.11.2017 16:40 (MA) EM-kisojen ensimmäinen virallinen päivä on tänään lauantaina 4.11., kun joukkueet 

matkaavat paikan päälle Kroatian Poreciin. Kaikki on varmasti valmiina osallistujien saapumiseen. Kisojen Facessa 

on alla näkyvä kuva pelipaikasta ja päivittäinen kisatiedote on myös julkaistu - "Daily Bulletin nro 2" - avautuu 

kuvaa napauttamalla. 

Lisäksi viimein saapui armoitettu tieto: kisojen kaikki pelit kuvataan YouTupe Live-kanavalla! Lisätietoja asiasta 

luvataan hetkisen kuluttua. 

 

SIUTA JA SITTISTÄ SIVUILLE SÄPINÄÄ - 

ISTIS VAU:STA LENTOPALLOLIITTOON! 

http://fliphtml5.com/upikj/mwzo


4.11.2017 15:55 (MA) Kahvihuoneella iltapäiväsumppi vähän läiskähti rinnuksille, kun sähköpostiin kierähti tieto: 

"Istumalentopallo siirtyy VAU:sta Lentopalloliittoon". Kevään yleiskokouksessa asiasta oli ollut puhetta, mutta sen 

jälkeen ei juuri ole kuulunut pihaustakaan. Istis.infon toimituksessa asiaa pidettiin jo menneen talven juttuna. 

 

Totta se kuitenkin oli - totta vieköön. Alla VAU:n tiedote asiasta - ja sama löytyy myös Lentopalloliiton sivuilta. 

Muutos toteutetaan virallisesti vuoden 2018 alusta, mutta toisaalta siirtyminen tapahtuu joissain käytännön toimissa 

välittömästi. 

Istis Lentopalloliittoon 

Lentopalloliiton toimitusjohtaja Keijo Säilynoja sanoo tiedotteessa mm.: On hienoa, että yhteistyö lähtee heti 

räväkästi käyntiin, kun ensi viikon naisten EM-kisoissa joukkueenjohtajana on Jaana Laurila Lentopalloliitosta ja 

kisojen tiedotuskin hoidetaan meidän kauttamme. 

Istiksen piireissä lajia on jo pitkään nimetty ja pidetty yhtenä lentopallon lajisovelluksena Beach Volleyn tapaan. 

Siirtyminen käytännössäkin Lentopalloliiton leipiin vahvistaa tätä ajatusta ja pyrkimystä todelliseen integraatioon. 

Istumalentopallolla on pitkät perinteet vammaisurheilun piirissä ja toisaalta jo paljonkin kokemusta vammaisten ja 

vammattomien yhteiselosta. 

Kahvihuone mietiskelee - mitä nyt julkistettu toimenpide pitää sisällään takapuolituntumalla ja käytännön 

pelikentillä. Lentopalloliitto ja VAU tekevät yhteistyötä muun muassa istumalentopallon tiedottamisessa, 

rekrytointitoiminnassa sekä järjestävät lajikokeiluja ja -esittelyjä. Liitot nimeävät myös yhdessä lajin 

vastuuhenkilöt ja työryhmät - tekstinpätkä tiedotteessa kuulostaa lupaavalta. 

Mitä muutos käytännön seuratoiminnoille ja yksittäisille ryhmille ja pelaajille tulee merkitsemään - sitä olisi hyvä 

jotenkin avata lajivaliokuntamme toimesta. Tiedotuksen siirtyminen Lentopalloliitolle on lajille laaja-alaisesti 

varmasti hyvä, mutta pystytäänkö pienen lajiryhmän asioita käsittelemään samalla intensiivisyydellä mitä VAU:ssa 

asiaa on hoidettu. Ja tarvitaanko jatkossa istis.infon kaltaista kapistusta - jos niin miten ja kuka kynää heiluttaa..., 

Jäämme kuulolle. 

Lähinäköisesti infon rillien etureunasta katsottuna tänään alkavien EM-kisojen tiedottamisen hoitaminen liiton 

kautta on hyvä. Kun info ei onnistunut saamaan virkamatkaa kisoihin - info otti vähän pekkaraisia ja matkaa paikan 

päälle katsomaan ratkaisupäivien pelit ilman mitään viestintävälineitä - ihan vaan kisaturistina. 

PORECIN EM-KISOJEN KÄSIKIRJA 

3.11.2017 14:40 (MA) Kahvihuoneen sähköpostiin tuli juuri nimimerkin "epätoivoinen etsijä" viesti: Mistä 

hiivatista se Handbookki löytyy. Olen etsinyt ja kaivellut, mutta en kyllä löydä! 

Oikean sarakkeen Tulevia tapahtumia-kuvaketta: EM Porec 2017 - napauttamalla aukeaa kisojen nettisivut. Sieltä 

kaivelemalla: Competition/Handbook - löytää kyseisen käsikirjaston. Ja ehkä vielä helpommin, kun napauttaa alla 

olevaa käsiohjelman/-kirjan kuvaa - pitäisi moisen pumaskan avautua. Kokeile. 

 

http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/5082-istumalentopallo-siirtyy-vau-sta-lentopalloliittoon
http://online.fliphtml5.com/upikj/fnlm/#p=1


SUOMALAISET JA MUUT ULKOMAANELÄVÄT 
KROATIAN EM-KISOISSA PORECISSA 

 

EM-kisakämppä - Hotelli Albatros 

(Kuva: EM2017) 

3.11.2017 13:05 (MA) Aamulla melkein ei yhtään! Suomen naisten maajoukkue matkaa huomenna lauantaina 

EM2017 kisojen pitopaikkakunnalle Kroatian Poreciin. Joukkue lentää Munchenin kautta Italian Triesteen ja siitä 

järjestäjien kyydillä kisapaikalle. Sunnuntaina ovat vuorossa viralliset treenit ja luokittelut - pelit Porecissa alkavat 

maanantaina 6.11.2017. 

Suomen joukkueen kokoonpano kisoissa: 

(Nimi, kotipaikka, syntymävuosi, maaottelut) 

Annukka Jäätteenmäki, Tampere, 1969, 163 

Satu Kuisma, Järvenpää, 1989, 5 

Hanna-Maria Sariluoto, Tampere, 1988, 110 

Karoliina Halme, Kouvola, 1996, 19 

Raisa Möller, Lappeenranta, 1956, 78 

Laura Haaranen, Oulu, 1994, 94 

Petra Pakarinen, Järvenpää, 1979, 122 

Päivi Husso, Kotka, 1966, 67 

Valmentaja Timo Väre 

Apuvalmentaja Eeva-Liisa Hilden 

Joukkueenjohtaja Jaana Laurila 

Joukkueenjohtajan assistentti Helena Skogström 

(Via Lauri Jaakkola/VAU 1.11.2017) 

Hienoa tilastointia. Info olisi kiinnostunut - ihan vaan vaikka salaisesti - kuulemaan Räbinän Petriltä - mistä hatusta 

maaottelulukemat on vedetty. Kisajärjestäjät pyysivät joukkueilta myös muita pelaajien mittoja. Rinnanympäryksiä 

ei kyselty, mutta ulottuvuuksia torjunnassa ja iskulyönnissä kyllä. Väreen Timpalta myös olisi kiva joskus kuulla, 

miten ja milloin mittaukset tehtiin. 



 

Suomen naisten maajoukkue EM-kisoissa 2017: Ylh. vas. Satu Kuisma, Petra 

Pakarinen, Päivi Husso, Karoliina Halme ja päävalmentaja Timo Väre sekä alh. 

vas. Laura Haaranen, Hanna-Maria Sariluoto, Annukka Jäätteenmäki ja Raisa 

Möller. Kameran takana kakkosvalmentaja Eeva-Liisa Hilden 

(Kuva: Twitter/Finnish Volleyball) 

Maajoukkueen lisäksi kisoihin osallistuu kaksi suomen kansalaista - Suvi Blechschmidt PVE:n 

kehittämispäällikkönä ja Sari Mannersuo erotuomarina. Info laskeskeli kisojen käsiohjelmasta, että ulkomaisia 

toimitsijoita kisapaikalla on kaikkiaan 50 erilaisissa tehtävissä tai muuten vaan edustelemassa. Melkoinen määrä - 

lähes hurja. Kustannukset minimissään 50 000 - äärivarovaisestikin arvioiden. 

  

Sari Mannersuo ja Suvi Blechschmidt 

(Kuvat: VAU/PVE) 

Mannersuon Sarin kollegoja tuossa joukossa on puolet: 22 tuomarihommissa ja neljä tarkkailijoina (yksi USA:sta). 

Kaukaisimmat vierastoimitsijat tulevat luokitteluosastolle Brasiliasta, Ugandasta, Kanadasta ja Malesiasta. Isot 

ovat kisat, mutta isot varmaan myös kulut. Tuntuvat erityisesti nuo ulkoiset ihmiset vaan sikiävän so. lisääntyvän. 

Infon muistelon mukaan vastaava luku Elblagin 2013 kisoissa oli n. 35. 

Kymmenkunta vuotta sitten päättyi pitkään hyvin toimineen Euroopan Mestariseurojen, Euro-Cupin taru - 

erityisesti huimasti kasvaneiden kisojen järjestelykulujen johdosta. Toivottavasti EM-tason kisoille ei käy samoin, 

vaan happea ja euroja riittäisi tulevienkin kisojen tarpeisiin. 

Suomen ottelut Porecin EM-kisojen alkulohkossa: 

(Ajat ovat Suomen aikaa.) 

* Ma 6.11. klo 16.00 Suomi–Slovenia 

* Ti 7.11. klo 16.30 Suomi–Unkari 

* Ke 8.11. klo 12.30 Suomi–Kroatia 

  



YKKÖSEN YKKÖSTURNAUKSEN OSALLISTUJAT 

3.11.2017 11:55 (Seija Korkalainen/MA) Neljän osaturnauksen ykkössarja 2017-18 käynnistellään kahden viikon 

kuluttua lauantaina 18.11. Siilinjärvellä. Seija Korkalainen lähetti tiedoksi ensimmäiseen osaturnaukseen 

ilmoittautuneet. Mukaan on tulossa kuusi joukkuetta. Peliohjelman Seija lupasi toimitella viikkoa ennen kisaa. 

Isäntäjoukkue SI Siilinjärven (Siilinjärven Invalidit ry) lisäksi Kasurilan koulun salilla pelaavat: SSP (Siilinjärven 

SunnuntaiPalloilijat), KSI 2 Kotka, HIY 2 Helsinki sekä Palokan Pyryltä ykkös- ja kakkosjoukkueet Jyväskylästä. 

Istumalentopallossa nykyisen kaltaista Ykkössarjaa on pelattu vähän eri nimillä (B-sarja/perussarja/1-sarja) 

vuodesta 1969 lähtien. Kolme kertaa sarja on jäänyt pelaamatta - kausilla 1996-97, 1997-98 ja 2006-07 ei sarjaan 

ilmoittautunut riittävästi joukkueita. Parhaimmillaan, kaudella 1984-85 osallistujia oli yhteensä 14. Yksitoista 

kertaa joukkueita on sarjassa ollut 10 tai enemmän - viimeksi kaudella 2010-11. 

Alkavalla kaudella ratkaistaan 47. kerran ykkössarjan voittaja. Aikaisemmin 17 eri seuraa/joukkuetta 14.:sta 

paikkakunnalta on ottanut ykkössarjan voiton. Eniten voittoja löytyy KSI Kotkan kabinetista - kaikkiaan yhdeksän. 

Niistä neljä tullut 2010-luvulla. KSI 2 Kotka on sarjan istuva voittaja. 

Lähes eksoottisen oloisia voittajia ovat mm. Inva-Ak - Invalidisäätiön Järvenpään Ammattikoulu kaudella 1978-79, 

Hinkkaajat Savitaipaleen Urheilijoista (1999-00) ja Free Zone Lappeenrannasta (2000-2002). Järvenpään 

joukkueessa pelasi myös eräs A. Vistbacka. 

EM-KISAT KÄYNTIIN VIIKONLOPPUNA - 
SUOMI TAVOITTELEE MITALIPELIPAIKKAA 

1.11.2017 15:40 (VAU/LAuri Jaakkola/MA) Lauri Jaakkola on kirjoittanut jutun VAU:n nettisivuille naisten 

maajoukkueen ennakkoasetelmista viikonloppuna käynnistyvien EM-kisojen tiimoilta. Ja ansiokkaalla tyylillään 

tietenkin. Kannattaa käydä lukemassa - alla linkki sivuille. 

 

Kisakenttien viimeistelyjä Porecissa 

(Kuva: EM2017) 

Lauri Jaakkolan juttu EM-kisoista 

VAU RY - PALLOILUSARJAKIRJA 2017-2018 

1.11.2017 15:30 (MA) Jossain välissä, mitä kahvihuoneella ei ole huomattu, VAU on julkistanut alkaneen 

sarjakauden 2017-18 Palloilusarjakirjan. Hienonhieno opus. Löytyy liitteestä kuvan alta. 

http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/5043-suomen-naiset-tavoittelevat-paikkaa-mitalipeleihin-istumalentopallon-em-kisoissa


 

VAU - Palloilusarjakirja 2017-2018 

ZZ-MESTARIT MESSIIN - 
SM-SARJA JATKUU TOIVALASSA 

1.11.2017 14:35 (MA) Miesten SM-sarja jatkuu toisella turnauskierroksella lauantaina 25.11. Toivalassa. 

Suininlahden areenalle matkaavat HIY Helsinki ja JoLePa Jämsästä. ZZ puolustaa Suomen Mestaruutta, mutta jäi 

Suomen Cupissa kolmanneksi hävittyään välieräpelissä KSI Kotkalle. Ehken kaikki siilit eivät vielä olleet samassa 

pesässä. 

MIka Ylönen lähetti reilun kolmen viikon kuluttua pelattavan turnauksen ottelujulisteen tiedoksi. Ottelutiedot ja 

päivän aikataulut löytyvät oheisesta kuvasta sekä Kalenterisivulta ja myös viereisen "Tulevat tapahtumat" otsikon 

alta. 

 

KÖÖPENHAMINASSA SIT CUP VIIKONLOPPUNA - 
MUKANA INVICTUS-JOUKKUEITA 

31.10.2017 15:10 (MA) Kööpenhaminassa Tanskassa pelataan tulevana viikonloppuna 12. kansainvälinen Sit Cup. 

Tämän vuoden turnaus järjestetään yhteistyössä Tanskan puolustusvoimien ja sen Invictus-istisjoukkueen kanssa. 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/sarjakirja_2018.pdf


Mukana kisassa ovat myös Hollannin ja Eestin voittamattomat - ja ehkä leikkisästi samaan sakkiin mahtuu Essex 

Pirates Englannista. 

Turnaukseen ei tänä vuonna ole ilmoittautunut suomalaisjoukkueita. LVI Helsinkihän on käynyt kisan kahdesti 

aikaisemmin viettämässä ja voittamassa. Nyt osallistuvia joukkueita on ennakkotiedon ja alla olevan julisteen 

mukaan kaikkiaan kymmenen. 

 

PAN AMERICAN KISOISTA VIISI MM-KISAJOUKKUETTA 

31.10.2017 00.15 (MA) Montrealissa Kanadassa viikonloppuna pelatuista Pan American kisoista valikoitui 

kaikkiaan viisi joukkuetta eni vuoden Hollannin MM-kisoihin. Miesten sarjaan tiensä raivasivat voittaja Brasilia ja 

kakkosena USA. 

Naisten voittaja USA:lla oli kisapaikka jo Rion Paralympiakisojen ykkösenä. Joukkue otti voiton myös 

Montrealista ja sen lisäksi MM-kisoihin selvisivät kakkonen Brasilia ja kolmonen Kanada. 

Turnauksen miesten pronssiottelussa viimeisen kisapaikan otti isäntämaa 

3 - 0 (25- 4, 25-16, 25-12) Costa Ricasta. PAN Amerikan mestaruuden voitti, edelliskerran tapaan, Brasilia 

kukistamalla finaalissa USA:n 3 - 1 (25-17, 25-23, 22-25, 25-16). 

 

Miesten PAN American mestarit 2017 - Team Brasilia 

(Kuva: worldparavolleypanam) 



Naisten finaalissa ennakkosuosikki USA hoiteli voiton Brasiliasta suoraan 

3 - 0 (25-16, 25-20, 25-16). Pronssit ja toisen MM-kisapaikan nappasivat isäntämaan pelaajat. 

 

Naisten PAN American mestarit 2017 - Team USA 

(Kuva: worldparavolleypanam) 

MIESTEN SM-SARJA AVATTU JA 
NELJÄNNES SARJASTA PELATTU! 

28.10.2017 17:35 Lisäys 18:55 (Pekka Nygren/MA) Otsolan koululla Kotkan Karhulassa pelattiin tänään miesten 

SM-sarjakauden ensimmäinen (1/4) osaturnaus. KSI Kotkan lisäksi paikalle matkailivat JoLePa Jämsä ja HIY 

Helsinki. Alla Pekka Nygrenin lähettämät tulokset. Myöhemmin Pekka lupaili laittaa myös kuvia peleistä ja 

varmaan myös pienen raportin. 

Miesten SM-sarjan 1. osaturnauksen tulokset Kotkasta: 

KSI Kotka - JoLePa Jämsä 3 - 0 (25-17, 25-16, 25-15) 

JoLePa Jämsä - HIY Helsinki 0 - 3 (16-25, 13-25, 13-25) 

HIY Helsinki - KSI Kotka 3 - 2 (25-16, 18-25, 22-25, 25-12, 15- 7) 

Lisätty tekstiä ja kuvat 18:55 (Pekka Nygren/MA). 

Päivän ensimmäisessä ottelussa KSI Kotka otti suhteellisen selvän voiton JoLePasta. JoLePa sortui virheisiin 

aloitusyötöissä sekä kosketuksissa, jotka kostautuivat turhina pistemenetyksinä. KSI oli pallovarmempi läpi koko 

ottelun ajan. 

Toinen peli HIY Helsingin ja JoLePan kesken oli tavallaan toisinto ensimmäisestä ottelusta. Hesalaiset hallitsivat 

jämsäläisten tehdessä paljon samoja em. virheitä. 

 

HIY Helsinki vs. JoLePa Jämsä 

(Kuva: Pekka Nygren) 

Päivän viimeinen KSI:n ja HIY:n välinen peli oli selvästi aikaisempia tasokkaampi ja vauhdikkaampi matsi. Kuten 

numerot kertovat, oli peli varsin tasainen vielä kolmen erän jälkeen. Tämän jälkeen KSI menetti oman pelirytminsä 



ja teki helppoja virheitä. Hesalaisten ote säilyi koko ottelun ajan ja loppu olikin selvää HIY:n hallintaa ja hyvää, 

tasapainoista pelaamista. Kaiken kaikkiaan varsin vauhdikas hyvä matsi, jossa parempi voitti. Pekka Nygren 

 

KSI Kotka - HIY Helsinki 

(Kuva: Pekka Nygren) 

NAISTEN MAAJOUKKUE VALMIINA EM-KISOIHIN 

 

Suomen naisten maajoukkue EM-kisoissa 2017: Ylh. vas. Satu Kuisma, Petra 

Pakarinen, Päivi Husso, Karoliina Halme ja päävalmentaja Timo Väre sekä alh. 

vas. Laura Haaranen, Hanna-Maria Sariluoto, Annukka Jäätteenmäki ja Raisa 

Möller. Kameran takana kakkosvalmentaja Eeva-Liisa Hilden 

(Kuva: Twitter/Finnish Volleyball) 

25.10.2017 13:55 (Timo Väre/MA) Naisten maajoukkueella oli viime viikonloppuna viimeinen EM-kisaleiritys. 

Kroatiaan lähtö lähestyy - matka Poreciin tapahtunee lauantaina 4.11.2017. Seuraavana päivänä kisoissa on 

treenailut, luokittelut ja miitingit sekä paikkoihin ja tapoihin tutustumiset. Varsinaiset pelit käynnistyvät 

maanantaina 6.11. 

Suomen joukkueessa on kahdeksan pelaajaan, joista kaksi - Päivi Husso ja Raisa Möller - lienevät edelleen 

minimejä eli voivat vuorotella kentällä. Loukkaantumisia tai vatsavaivoja joukkue ei oikein paljoa kisojen aikana 

kestä. Valmennuskaksikkona tuttu pariskunta - Timppa ykkösenä ja Iivi kakkosena. Joukkueen johtajana toimii 

Lentopalloliiton huippu-urheilun hallintopäällikkö ja miesten maajoukkueen joukkueenjohtajana toiminut Jaana 

Laurila ja assistenttina Helena Skogström. 



 

Maajoukkueen valmennuskaksikko EM-kisoissa 2017: kakkoskoutsi 

Eeva-Liisa "Iivi" Hilden ja päävalmentaja Timo "Timppa" Väre 

(Kuva: Twitter/Finnish Volleyball) 

Suomen maajoukkueen alkusarjan pelit Porecissa käynnistyvät maanantaina 6.11. klo 15 Sloveniaa vastaan. 

Tiistaina 7.11. klo 15.30 kohdataan Unkari ja keskiviikkona 8.11. Kroatia klo 18. Lohkovoittaja menee suoraan 

perjantain välieriin, kakkonen ja kolmonen pelaavat torstaina 9.11. puolivälierissä. Mitaliottelut käydään lauantaina 

11.11. Joukkue palaa Suomeen sunnuntaina 12.11.2017. 

 

 

KIINA SPARRAA SLOVENIAN NAISIA! 

 

(Kuva: Sitting Volleyball Team Slovenia) 

19.10.2017 00:05 (MA) Kiinan naisten joukkue on tulossa Eurooppaan 20.-27.10. ja pelaa näytös-/maaotteluita 

Sloveniassa ja Sveitsissä. Osa Kiinan maajoukkueen jäsenistä on lähtöisin Shanghaista, missä on vuodesta 1990 



lähtien toiminut Kiinan kansallinen istumalentopallokeskus. Shanghailaiset ovat vierailleet aikaisemmin juuri 

Sloveniassa - vuonna 2002. Infon ymmärryksen mukaan kyse ei ole puhtaasti Kiinan ykkösmaajoukkueesta, vaan 

Shanghain sakista, jossa mukana on myös maajoukkuepelaajia. 

Istiskeskuksen filosofiana on tukea istumalentopalloa - ei vain manner-Kiinassa, vaan myös muualla maailmassa. 

Keskus on tehnyt yhteistyötä mm. Australian, Etelä-Korean ja Myanmarin kanssa. Sveitsi on kiinalaisten uusi 

eräänlainen istumalentopallon kehitysmaaprojekti. Sloveniassa joukkue haluaa vierailla uudestaan 15 vuoden 

jälkeen ja osaltaan auttaa maan naisjoukkuetta menstymään EM-kisoissa. 

Sveitsissä kiina-tapahtumat järjestetään Lausannessa yhteistyössä PEV:n ja Sveitsin istumalentopallojärjestön 

kanssa keskiviikkona 25.10. Jos ei muuta - niin ainakin varsin eksoottinen ja erilainen yhteistyökuvio. Menestystä. 

YKKÖSSARJAN AVAUS SIILINJÄRVELLÄ 

 

18.10.2017 14:55 (Seija Korkalainen/MA) Neljän osaturnauksen ykkössarja käynnistyy Siilinjärvellä pelattavalla 

avausturnauksella lauantaina 18.11.2017. SI Siilinjärven yhteyshenkilö Seija Korkalainen lähetti turnauskutsun 

tiedoksi. Kutsu liitteenä. 

Istumalentopallon sarjamääräysten mukaan ilmoittautumisaika mm. ykkösen turnauksiin päättyy 21 päivää ennen 

turnausta. Siilinjärven avausturnaukseen tulee siis ilmoittautua Seija Korkalaiselle (sp. 

seija.korkalainen(at)gmail.com) viimeistään lauantaina 28.10.2017. 

Ykkössarjan turnauksissa saavat pelata kaikki halukkaat joukkueet – pois lukien miesten SM-sarjajoukkueet (HIY 

Helsinki, JoLePa Jämsä, KSI Kotka ja ZZ Toivala). Eipäs muuta kuin ilmoittautumaan. 

Kutsu ykkösen avauskisaan 

VANHOJA VIISAUKSIA PIKKU VIIVEELLÄ 

 

16.10.2017 23:35 (MA) Syyskuun puolivälissä Budapestissä pelatun Hungarian Open 2017 turnauksen 

lopputulokset löytyivät Unkarin Paralympiakomitean sivuilta aika lailla tasaseen kuukauden viiveellä. Hyvä 

niinkin. 

Tilastonikkarina joltisenkin tunnettu istis.info haluaisi kuitenkin vielä saada Suomen naisten maajoukkueen 

kaikkien pelien ja erien tulokset tiedokseen - ja jo aikaisemmin kaipailemansa pelaajaluettelon. Lähetelkää 

rohkaistuneena. 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Turnauskutsu%2018.11.17.pdf


Alla Pugatcheva ja Million Roses - ei vaan alla Budan kisojen lopputulokset, niin naisten kuin miestenkin 

turnausten osalta. Ja useimmat Suomen joukkueen otteluiden tulokset. Parempi myöhään syksyllä kuin 

keväthangilla. 

Hungarian Open 2017 Tulokset 

SARJAMÄÄRÄYKSET 2017-18 VAHVISTETTU 

 

15.10.2017 14:45 (SS/MA) VAU:n istumalentopallojaosto on vahvistanut sarjakauden 2017-18 sarjamääräykset. 

Ne löytyvät alla olevasta linkistä sekä Tiedostot-osiosta ja myös oikean sarakkeen alalaidasta. Sampsa Söderholm 

välitti määräykset oheisella viestillä. 

Hei istumalentiksen vaikuttajat, ohessa kauden 2017-2018 sarjamääräykset. Kiitos kaikille kommentoijille! 

Kommenttien perusteella on määräyksiin tehty pieniä muutoksia. Mihinkään suuriin muutoksiin kommentit eivät 

antaneet aihetta. 

Pyydämme joukkueita huomioimaan 24.10. määräajat miesten SM-pelaajien luetteloinnille sekä 

farmijoukkuesopimuksille, sekä 31.10. määräajan naisten SM-turnauksen ja N40-turnauksen 

järjestäjähakemuksille. Virkeää istiskautta toivottaen, VAU:n lentopallojaosto. 

Sarjamääräykset 

 

ISTIKSEN SEURATIEDOT PÄIVITETTY- 
JA VÄHÄN MYÖS PÄIVITELTY 

 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Hungarian%20Open%202017%20Tulokset.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Sarjamaaraykset%202017-2018.pdf


13.10.2017 17:00 (MA) Istis.infon "Seura"-osion tiedot on päivitetty yhteyshenkilöiltä saaduilla ja yhdistysten 

nettisivustoista kaivelluilla tiedoilla tämän syksyn tilanteen mukaiseksi. Info toivoo, että tiedot päivitettäisiin aina 

niiden muuttuessa. Viestit asiasta voi lähettää infon sähköpostiin. Edelleen toivotellaan tietoja paikkakunnilta, 

joissa lajia mahdollisesti harrastetaan, mutta lista ei niitä vielä tunne. 

Seuratiedot uuteen päivitykseen laitettiin kuntakohtaisesti haettaviksi. Lieneekö niin, että vain Siilinjärven kohdalta 

kunnan nimen alta löytyy useampi kuin yksi toimija. Tiedot jaoteltiin seuraavasti: Taustayhteisö ja sen 

yhteystiedot, Yhteyshenkilöt, Harjoitusajat ja seuran/yhdistyksen keskeiset tietolinkit. Kunnista puolet osallistuu 

tulevan kauden sarja- ja turnaustoimintoihin. 

Tietojen päivittäminen meni kahvihuoneella välillä päivittelyksikin - tyyliin: näinkö vähän näitä löytyy, tarttisko 

jotain tehrä. Tiedot löytyvät 16 paikkakunnalta ja kuntia tilastokeskuksen mukaan on 311. Melko tarkasti tämä 

merkitsee, että 5,1 %:ssa Suomen kuntia on lajimme harrastusta. Kunnista 106 käyttää kaupunki-nimitystä ja niistä 

13:sta pelataan ististä - siis 12,3 %:ssa. 

Yllä olevat prosentit tiedoksi vaan istisjaostolle ja jos sieltä löytyy, niin erityisesti ja myös Development 

Directöörille. 

EM-KISOJEN ALKUUN 25 PÄIVÄÄ - 
PRESIDENTTI KISOJEN SUOJELIJAKSI 

 

Kroatian presidentti Ms Kolinda Grabar Kitarovic 

(Kuva: EM-Porec) 

9.10.2017 16:00 (MA) Kroatian Porecissa järjestettävät istumalentopallon EM-kisat vaanivat jo alle kuukauden 

päässä. Kisaorganisaatio kertoo sivuillaan, että Kroatian presidentti Ms Kolinda Grabar Kitarovic on lupautunut 

kisojen suojelijaksi. 

Presidentti on kirjoittanut Kroatian Paralympiakomitealle hyväksyvänsä pyynnön kisojen suojelijaksi ja toivottelee 

samalla kaikki urheilijat ja vieraat tervetulleeksi Kroatiaan. Presidentti valittelee, ettei itse ehdi paikalle, mutta 

lähettää edustajakseen erikoislähettiläänä tunnetun kroatialaisen paralympiakultamitalistin - Darko Kraljin. 

 

EM-kisojen Erikoislähettiläs Darko Kralj 

(Kuva: EM-Porec) 

Darko Kralj on ensimmäinen kroatialainen paralympiavoittaja ja varsin suosittu henkilö maassaan. Hän voitti 

kuulantyönnön F42-luokan kultamitalin Pekingin kisoissa 2008. Hän loukkaantui vakavasti raketti-iskussa sodassa 

heinäkuussa 1991. Hänen vasen jalkansa jouduttiin amputoimaan. Urheilua Darko alkoi harrastaa vuodesta 2004. 



EM-kisat ovat tavallista suurempi ististapahtuma - naisjoukkueita kisoihin osallistuu 9 ja miessakkeja peräti 15. 

Kisat ovat myös Kroatialle varmasti merkityksellinen suurtapahtuma. Ennakkotietojen perusteella kisajärjestelyt 

ovat jo täydessä valmiudessa. Presidentillinen suojelijapäätös korostaa kisojen merkitystä. 

Onnea ja menestystä kisajärjestäjille - ja Suomen maajoukkueelle. Info taitaa selvitellä mahkuja lähteä jokunen peli 

ja puitteet kisapaikalle katsomaan. 

PILLI SOI - PALLO PELIIN! 

 

Sari Mannersuo hommissa 

(Kuva: VAU/Lauri Jaakkola) 

7.10.2017 14:55 (MA) Suomessa ei hirveän pitkäksi jonoksi asti ole paralympiatason aktiivituomareita. 

Pyhtääläinen Sari Mannersuo kuuluu tuohon harvalukuiseen joukkoon, hän on tuominnut jo neljissä peräkkäisissä 

paralympialaisissa istumalentopalloa. (Lauri Jaakkola) 

Uusimmassa Vammaisurheilu&-liikunta-lehdessä nro 3/2017 on yllä oleva Lauri Jaakkolan johdantoteksti 

otsikolla: Istumalentopallotuomarien eliittiä. Jutun ja koko lehdenkin voi lukaista alla olevasta linkistä. 

Vammaisurheilu & -liikunta 3/2017 

SM-SARJA 2017-18 KÄYNNISTYY KOTKASSA 

 

5.10.2017 12:00 (MA) Jyväskylässä käynnistetyn pelikauden 2017-18 kisahommat jatkuvat Cup-voittaja KSI 

Kotkan kotiluolassa lauantaina 28.10. miesten SM-sarjan avausturnauksella. Otsolan koulun salilla pelaavat 

isäntien lisäksi JoLePa ja HIY Helsinki. Ottelut alkavat klo 12.00. Alla Timo Herrasen lähettämä turnauskutsu. 

Info tsuumaili mielenkiinnolla joukkueiden cupiin toimittamia pelaajaluetteloita, jotka eivät kai ole lopullisia SM-

listoja. JoLePan nimiä ei Allanin infolle toimittamista viesteistä löydy - muut kaikki kyllä. Info liittää alle SM-

joukkueiden Jyväskylään ilmoittamat pelurit - siis ilman jämsänäijiä. 

ZZ Toivala: 

Reijo Hakanen, Reijo Roivainen, Hannu Suominen, Aarne-Mikko Soininen, Mika Ylönen, Pekka Dahlqvist, Timo 

Nenonen, Harri Sievänen, Tero Viitanen, Pauli Hakkarainen, Kai Karppinen, Arttu Heiskanen ja Mikko 

Kankkunen 

http://docs.google.com/viewer?url=http://vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/Lehti/2017_3_vammaisurheilu_ja_liikunta.pdf


HIY Helsinki: 

Christian Danielsson, Veli-Matti Hakasalo, Jami Kyrö, Juha Kärkkäinen, Antti Kärnä, Eero Penttinen, Reima Pulli, 

Sampsa Söderholm, Mika Tiitto ja Kurt Vikman 

KSI Kotka: 

Arto Vinni, Arttu Sivula, Timo Herranen, Marko Julin, Vallo Järv, Sami Tervo, Jouni Pyöttiö ja Olavi Venäläinen 

Turnauskutsu Kotkaan 28.10.2017 

YHTEYSTIETOJEN VIIMOINEN KUULUTUS - 
TIEDOTTOMAT POISTETAAN 13.10.2017 ! 

5.10.2017 00:05 (MA) Kahvihuone lähetti näillä sivuilla 19.9. pyynnön infossa olevien yhteystietojen 

päivittämisestä syyskuun loppuun mennessä. Ensimmäisenä päivänä, todennäköisesti infoa joskus seuraavat, 

vastasivat. Onkohan niin, että muut eivät näitä sivuja edes vilkaise - saati lue - ja onko se vinkki toimitukselle, ettei 

yhteystietoja ole tarpeen esitelläkään. 

Istis.infon toimitus päätti vielä antaa yhden mahdollisuuden - jos ken haluaa omat tietonsa sivuillemme laittaa. Alla 

uudelleen listat vanhoista tiedoista, joita voi korjailla ja lähettää toimitukseen tiedoksi. Takaraja tässä pelissä on 

ensi viikon perjantai 13.10.2017. Sen jälkeen vanhat tiedot yksinkertaisesti sutataan sivuilta ulos. 

Istisinfot 2017-18 

Istisinfot 2017-18 (Muokattava) 

 

KSI KOTKA PALASI CUP-POKAALIKANTAAN 

4.10.2017 15:15 (MA) Viime lauantaina Jyväskylässä pelatun miesten Suomen Cupin voiton otti kuuden 

kuivemman kauden jälkeen jälleen Cup-voittajien ylivoimainen ykkönen - KSI Kotka - merikaupunki Kotkasta. 

Info rytkäyttää tähän perinteiset onnittelut. Melkoisia kotkanpoikasia! 

KSI Kotkalla on, pelikaudesta 1985-86 käynnistyneen, Suomen Cupin voittoja nyt yhteensä 16. Seuraavaksi eniten 

pokaaleja on Lappeenrannan ESI-Teamilla (7) ja ZZ Toivalalla (5). Pisimmän cup-putkensa kotkalaiset aloittivat 

kaudella 2002-03 jatkaen sitä aina kauteen 2010-11 - yhdeksän kertaa peräkkäin. 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Turnauskutsu%2028.10.17.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/materiaalit/Istisseurat%202017-18.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/materiaalit/Istisseurat%202017-18.docx


 

Suomen Cup voittajat 2017-18 - KSI Kotka. Pelaajat alh. vas: Arttu Sivula, 

Marko Julin, Osmo Röpelinen ja ylh. vas. Arto Vinni, Olavi Venäläinen, 

Vallo Järv ja Timo Herranen. 

(Kuva: KSI) 

Kahdeksan joukkueen turnaus oli jaettu kahteen alkulohkoon. Niissä ei yllätyksiä nähty. ZZ voitti lohkossaan 

JoLePan tiukin erin 2 - 0 ja HIY 1 KSI:n samoin. Ennakkoon kovin kvartetti siis lunasti jatkopelipaikat välieriin: 

ZZ - KSI ja HIY 1 - JoLePa. Alkulohkojen 3. ja 4. pelasivat sijoista 5.-8. 

SI Siilinjärvi sijoittui viidenneksi 2 - 0 voitolla isännistä ja TSI Tampere seitsemänneksi jättäen 2 - 1 numeroin 

HIY 2:n kahdeksanneksi. Hienoa, että kaikista sijoista pelattiin. Välierissä KSI voitti ZZ Toivalan 2 - 1 ja cup-

kannua puolustava HIY 1 JoLePan 2 - 0. 

Sijoituspelissä kolmospaikasta ZZ Toivala sai tehdä täyden työn JoLePan kanssa - voitto siilinjärveläisille 2 - 1. 

Loppuottelussa HIY 1 aloitti vahvasti ja otti ensimmäisen erän kotkalaisilta 25-19 ja näpit cup-kannun kylkeen. 

Toisen erän KSI taisteli tiukasti ja tasoitti erät lukemin 23-25. Ratkaisuerää kotkalaiset veivät vakaasti ja 10-15 

voitolla ottivat Cup-kannun pitkästä aikaa omaan vitriiniinsä. 

 

Cuppailemassa ZZ Toivala - HIY 2 Helsinki 

(Kuva: ZZ) 

Suomen Cup-turnauksen 2017-18 lopputulokset: 

1. KSI Kotka  

2. HIY 1 Helsinki 

3. ZZ Toivala Siilinjärvi 

4. JoLePa Jämsä 

5. SI Siilinjärvi 

6. Palokan Pyry Jyväskylä 

7. TSI Tampere 

8. HIY 2 Helsinki 

Cupin kaikki tulokset 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Suomen%20Cup%202017%20Tulokset.pdf


LEVERKUSENILLE 24. SAKSAN MESTARUUS! 

 

Saksan perinteiset istismestarit - TSV Bayer 04 Leverkusen 

(Kuva: Leverkusen) 

4.10.2017 14:45 (MA) Saksan istismestaruudesta pelattiin Suomen Cupin kanssa samanaikaisesti Leverkusenissa. 

Mukana oli kahdeksan joukkuetta, joista peräti kolme isäntäkaupungista. Kisojen loppuotteluun selvisivät 

otteluakaan häviämättä Leverkusen 1 ja kovia vahvistuksia Leipzigista saanut Dresdner SC. 

Leverkusen puolusti edellisvuoden voittoaan menestyksekkäästi ottaen tiukassa ja tasokkaassa pelissä 3 - 2 voiton 

dresteniläisistä. Ottelun erät olivat: 20:25, 25:22, 24:26, 25:13 ja 15: 9. Infon muistelon mukaan Leverkusen otti 

peräti 24. mestaruutensa. Olikohan niin, että vain viidesti kultamitalit ovat lipsahtaneet pillerikaupungin 

ulkopuolelle. Herzlichen Glückwunsch! 

Lisäys 7.10.2017: Saksan Mestaruuskisojen lopputulokset. 

1. TSV Bayer 04 Leverkusen I 

2. Dresdner SC 

3. Rheinland-Pfalz 

4. TSV Bayer 04 Leverkusen III 

5. SCC Berlin 

6. BV Leipzig 

7. Anpfiff Hoffenheim 

8. TSV Bayer 04 Leverkusen II 

 

  



PARAVOLLEY EUROPEN RAPORTTI 2015-16 

 

(Kuva: PVE) 

28.9.2017 20:25 (MA) ParaVolley Europen hallitus on julkaissut muhkean - 85 sivuisen kaksivuotisraportin, joka 

mainospuheessa ainakin sisältää kaiken tarpeellisen tiedon Kroatiassa EM-kisojen yhteydessä pidettävään 

yleiskokoukseen. Kokouksessa varmaankin valitaan myös uudet avainhenkilöt. 

Info ei ole raporttia ehtinyt vilkaisemaankaan, joten kommentit jäävät toisille - siis lukijoille. Muheva raportti alla 

sekä siihen valmistumisen jälkeen tehty lisäys. 

PVE Raportti 2015-16 

Lisäys Raporttiin 

VIIKONLOPPUNA MESTARUUSKISAT SAKSASSAKIN 

 

(Kuva: tsvbayer04.de) 

28.9.2017 20:05 (MA) Suomen Cupin kanssa samanaikaisesti Leverkusenissa Saksassa kisataan maan 

mestaruudesta. Herbert-Grunewald Hallessa pelattaviin kisoihin osallistuu, Jyväskylän Cupin tavoin, kahdeksan 

joukkuetta. Saksalaistiimeistä peräti kolme on isäntäseuran TSV Bayer 04:n joukkueita. 

Eikä kolmen joukkueen osallistuminen oikeastaan ole mikään ihme, sillä Leverkusen on voittanut, Saksan vuodesta 

1989 pelatun, Mestaruuden peräti 24 kertaa ja on myös hallitseva Mestari. Ehkä kovimmat vastukset 

asperiinimiehille tulevat Leipzikista, joilla on mestaruus vuosilta 2013 ja 2015 sekä Dresdenistä, joka on saanut 

pelaajia mm. juuri Leipzikista. 

Launtaina Leverkusenissa pelataan kahdessa alkulohkossa. A-lohkossa pelaavat kaikki kolme Leverkusenin tiimiä 

sekä SCC Berlin. B-lohkossa ovat BV Leipzig, Rhineland-Palatinate, Hoffenheim und Dresdner SC. 

http://online.fliphtml5.com/upikj/fecf/
http://online.fliphtml5.com/upikj/aezn/#p=1


Lisäys 22:35: 

Tarkemmin sakujen kisakuvaa katsoessa info huomasi hauskanmukavan iskulausahduksen alareunassa: "Sport ist 

unsere Leiderschaft". Oikein vanhalla koulusaksilla se kuulostaa iloiselta ilmoitukselta: "Urheilu on 

intohimomme". Jos se olisi ollut muodossa: "Sitzvolleyball ist unsere Leiderschaft!" olisi info laitellut 

saksanmaalle pikarahtina pari koppaa paikallista lokales bieriä. 

Ja siitä tuli mieleen laittaa terveiset Vantaalle. Martinlaaksolainen Saku Ilvonen julkaisi 2009 vuoden loppupuolella 

120-sivuisen pokkarin nimellä "Intohimona Istumalentopallo". Kirja kertoo Sakun ja VanLen kahdesta 

ensimmäisestä pelikaudesta istumalentopallon parissa – humoristisen vakavaan sävyyn. Vieläkö Saku pelaa ja 

kirjoittaa - terkkuja vaan. 

ISTUMALENTOPALLON SARJAKIRJA 2017-18 JULKAISTU 

 

28.9.2017 19:30 (Sampsa Söderholm/MA) Istumalentopallon lajijaosto on saanut valmiiksi pelikauden 2017-18 

sarjakirjan. Sarjamääräykset ovat Sampsan mukaan vielä tarkistuksia vaille ja julkaistaan Suomen Cup-turnauksen 

jälkeen. 

Sarjakirja löytyy alla olevasta linkistä, oikealla olevan sarakkeen alareunasta sekä Tiedostot-osiosta. 

Sarjakirja 2017-18 

SUOMEN CUPIN PELAAJALUETTELOT JKYLÄÄN! 

27.9.2017 11:05 (MA) Palokan Pyryn Suomen Cupiin ilmoittautuneille joukkueille 14.9. lähettämässä ja oheen 

kopioidussa tiedotteessa järjestäjät toivovat saavansa etukäteen pelaajaluettelot käyttöönsä. Maksakaa 

osallistumismaksut ja laittakaa tulemaan pelaajalistat. Päästään tekemään pöytäkirjoja. Joukkueiden kirjurivuorot 

selviävät sitten paikan päällä. Ensimmäisen ja viimeisen kirjurivuoron hoitaa Pyry. (Palokan Pyry/AP) 

Allan Pynnönen kertoi, että tähän mennessä neljä joukkuetta on luettelon toimittanut. Pelaajaluettelo oheisena. Jos 

ja kun nimiä tarvitaan mm. pöytäkirjojen täyttöön - olisi niissä hyvä olla myös pelaajien numerot näkyvissä. 

Pelaajaluettelon (numeroineen) voi toimittaa vapaamuotoisesti Allan Pynnöselle sähköpostilla: 

allan.pynnonen(at)gmail.com. 

Cupin pelaajaluettelot 26.9.17 

LAUANTAINA SUOMEN CUP JYVÄSKYLÄSSÄ 

 

HIY - ZZ vuoden 2016 finaalissa 

(Kuva: Juha Parkko) 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Sarjakirja%202017-18.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Cup%202017%20pelaajaluettelo.pdf


26.9.2017 20:00 (MA) Lauantaina Jyväskylässä pelikauden 2017-18 kilpailukausi käynnistyy puolilla palkeilla - 

vain naiset puuttuvat. Miesten Suomen Cup pelataan Palokan Pyryn järjestämänä Keljonkankaan koulun salilla klo 

10 alkaen. Otteluohjelma löytyy mm. Tulevia tapahtumia-palstalta. Cup-kannua puolustaa HIY Helsinki, joka 

Hippohallissa viime syksynä nappasi ykköspaikan viisinkertaiselta Cup-voittajalta ZZ Toivalalta. 

Tulevan kauden voimasuhteista ei ole oikein minkäänlaista arviota heitettäväksi. Pelaajaluetteloita kahvihuoneella 

ei ole näkynyt eikä kuulunut. Cup-turnaukseen osallistuu kahdeksan joukkuetta, joista vanhat tutut: HIY, ZZ, KSI 

ja JoLepa lienevät edelleen tiukimmin pyttyä mukaansa kahmimassa. 

Info on toivon mukaan kisan ajan - vähän ennen ja jälkeenkin - perinteisellä karvahattupurjehduksellaan 

Suomenlahdella ilman somettimia ja kahvinkeittimiä. Siksipä toiveena pienenä on, että kisajärjestäjät viestittävät 

ainakin lopulliset tulokset ja mielellään voittajajoukkueen nimilistan infon Vieraskirjaan. Valokuvia ja kertomuksia 

voi lähettää infon sähköpostiin. Kirjallinen raportti väsättäneen toivon mukaan ensi viikon tiistaina infon 

ajankohtaisiin. 

Lisäys 20:20: 

Puolan Cup Wroclawissa 

Viime viikonvaihteessa Puolan Wroclawissa pelattiin maan istiksen Cup-mestaruudesta. Loppuottelussa IKS Atak 

Elblagista voitti isäntäjoukkue Start Wroclawin erin 3 - 1. Joukkueita Puolan Cup-turnaukseen osallistui kaikkiaan 

kymmenen. Alla pienenä näytteenä neljäs erä kisojen loppuottelusta. Katsomalla sen ja kipittämällä 

Keljonkankaalle voi sitten vähän vertailla maiden Cup-finaalien tasoa ja meininkiä. Melkein vihreät miehet ovat 

Elblagista. 

Puolan Cupin neljäs erä 

ISTUMALENTOPALLOJUTTU KIILA-LEHDESSÄ 

 

Kiila-lehden etusivu nro 3-2017 

(Kuvakaappaus: Kiila) 

23.9.2017 10:55 (MA) Mika Ylönen viestitteli infolle - tai tarkemmin infon Vieraskirjaan, että Lentopalloliiton 

pää-äänenkannattaja Kiila-lehden uusimmassa numerossa on Heikki Kiiskisen kirjoittama juttu istumalentopallosta. 

Info tiedusteli kirjoittajalta lupaa laittaa artikkeli myös istis.infon sivuille. Heikki Kiiskinen vastasi kutakuinkin 

myötämielisesti seuraavaa: Tervehdys,laita ihmeessä juttua jakoon. Kiva oli kirjoitella istiksestä ja tervetuloa 

mukaan yhteiseen lentopalloperheeseen. Alla vielä linkki koko lehteen. Mukavaa syksyn jatkoa. Alla myös infon 

kopioima pdf-linkki ko lehden sivusta. 

Kiilan istisjuttu 

Kiila nro 3-2017 

http://facebook.com/siatkowkanasiedzaco/videos/1480955351980974/
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Kiila%203%202017.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/kiila/kiila_03_2017_netti.pdf


MAALIPALLOKISAT PAJULAHDESSA PÄÄTTYIVÄT - 
EM-VOITOT LIETTUALLE JA VENÄJÄLLE 

 

Maalipallon miesten Euroopan Mestarit 2017 - Liettua 

(Kuva: VAU/Lauri Jaakkola) 

23.9.2017 00:15 (Lauri Jaakkola/MA) Liettua voitti miesten ja Venäjä naisten maalipallon Euroopan mestaruuden 

Lahden Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestetyissä EM-kilpailuissa. Isäntämaa Suomen pelit olivat päättyneet jo 

torstaina. Miehet sijoittuivat seitsemänneksi ja naiset kahdeksanneksi. 

Naisten finaalissa vastakkain olivat vahvaan joukkuepelaamiseen luottava Venäjä ja maailman parhaan 

naismaalipalloilijan Sevda Altunolukin varassa ollut Turkki. Altunoluk heitti heti alkuun joukkueensa 2–0-johtoon, 

mutta Venäjä nousi 6–3-voittoon. Miesten turnauksessa pronssia voitti Belgia, jolle mitali oli maan historian 

ensimmäinen arvokisamitali maalipallossa. Naisten turnauksessa pronssille ylsi Israel. (Lauri Jaakkola) 

Pajulahden EM-kisat olivat onnistuneesti ja hienosti hoidettu tapahtuma. Hyvä Suomi! Ja hyvä Lauri. Kiitokset 

loistokkaasti hoidetusta tiedottamisesta. 

Laurin päätösjuttu EM-kisoista 

EM2017 POREC KISOJEN KÄSIOHJELMA JULKI 

  

http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/4857-maalipallon-em-kilpailut-pajulahdessa-paeaettyivaet-liettuan-ja-venaejaen-juhliin


 

(Kuvakaappaus: eurosittingvolley.com) 

22.9.2017 11:45 (MA) ParaVolley Europen pääsihteeri Ivana Pavic tiedottaa, että Kroatian EM2017 Porecin 

kisojen käsiohjelma on valmistunut ja löytyy mm. uusilta kisasivuilta. Käsiohjelma linkitetty alle. 

Ohjelmasta löytyvät alkulohkojen ottelut 6.-8.11. Jatkopelit pelataan 9.-11.11., mutta niiden aikatauluja ei vielä ole 

ilmoitettu. Suomen naisten alkulohkopelit ovat seuraavat: 

* ma 6.11. klo 15.00 FIN - SLO 

* ti 7.11. klo 15.30 FIN - HUN 

* ke 8.11. klo 18.00 FIN - CRO 

Naisten kahden lohkon voittajat suoraan välieriin. Puolivälierät pelattaneen torstaina 9.11. otteluilla: 2A - 3B ja 2B 

- 3A. Hävinneet sijoituspeliin 5. - 6. Välierät ja ehkä sijoituspeli 5. - 6. mahdollisesti perjantaina 10.11. ja 

mitalipelit lauantaina 11.11. Alkulohkojen A4. ja B4. ja B5. pelaavat sijoista 7. - 9. - varmaankin perjantaina. 

EM2017 Porec Käsiohjelma 

MAALIPALLOSSA LIPPU LIEHUI JA LÄPÄTTI 
MIEHET SÄILYIVÄT - NAISET TIPPUIVAT 

 

Suomalaiset kisojen avajaisissa 

(Kuva: VAU/Lauri Jaakkola) 

21.9.2017 21:40 (Lauri Jaakkola/MA) Suomen miesten maalipallojoukkue voitti viimeisessä sijoitusottelussaan 

Ukrainan 6–3 (3–2) näkövammaisten maalipallon Euroopan mestaruuskilpailuissa Lahden Liikuntakeskus 

Pajulahdessa ja säilytti paikkansa EM-kilpailujen A-sarjassa. Suomen naisten kohtalona oli sen sijaan pudota 

sarjaporrasta alemmas, kun Saksa oli torstai-illan ottelussa parempi maalein 6–0 (1–0). Miehet sijoittuivat 

turnauksessa seitsemänneksi ja naiset kahdeksanneksi. (Lauri Jaakkola) 

Perjantaina Pajulahdessa pelataan kisojen mitalipelit. Naisten pronssiottelu Kreikka - Israel alkaa klo 11.00 ja 

miesten vastaava Ruotsi - Belgia klo 12.30. Finaalit käynnistyvät klo 14.00 naisten opelillä Turkki - Venäjä ja 

miesten loppuottelu Saksa - Liettua päättää EM-kisojen pelit klo 15.30. 

http://eurosittingvolley.com/schedule/


Lauri Jaakkolan päivän juttu ja tulokset löytyvät oheisesta alla olevasta linkistä. Ja muisutukseksi, että kaikki pelit 

näkyvät huomennakin Paju-TV:stä. 

Laurin päivän tarina ja tulokset 

Paju-TV 

INFON INFOISTA HYVÄÄ INFOA - KIITOS 

21.9.2017 00:05 (MA) Istis.infon eilen illalla - tai yömyöhällä - viestittämät pyytelyt ajankohtaisista infoista 

istikseen liittyen, saivat yllättävän hyvää palautetta jo ensimmäisen päivän aikana. Kiitokset LVI Helsinki, 

Hongiston Tarmo, Palokan Pyry, KSI Kotka ja Savitaipaleen Hinkkaajat. 

Ehdotuksena sähköpostiin tuli, että seurojen/yhdistysten sijasta istumalentopalloa pelaavat listattaisiin kunnittain. 

Kahvihuone jää tätä asiaa mielistelemään seuraavassa toimitusmiitingissään. Kiitos myös tästä aloitteellisuudesta. 

PAJULAHDESSA EI MAALIPALLOJUHLIA 

 

Naisten maajoukkueen Iida Kauppila ja Krista Leppänen torjuntatöissä 

(Kuva: VAU/Lauri Jaakkola) 

20.9.2017 23:45 (Lauri Jaakkola/MA) Maalipallojoukkueiden tavoitteet mitalipeleistä kotikisoissa eivät 

toteutuneet. Molemmat joukkueemme hävisivät tänään puolivälieräpelinsä ja jatkavat turnausta sijoituspeleillä 5. - 

8. Liitteenä Lauri Jaakkolan juttu tältä päivältä - hienoa tiedottamista. 

Naisten ottelu Tanskaa vastaan - myös Paju-TV:ssä, huomenna torstaina klo 10.00. Miehet pelaavat Turkin kanssa 

klo 11.15. Jatko- ja lopulliset sijoitusottelut löytyvät Laurin jutusta. 

Laurin juttu maalihommista 

MAALIPALLOILIJAT PAJULAHDESSA PUOLIVÄLIERIIN 

 

Suomen miesten maajoukkueen Jarno Mattila ja Miika Honkanen hommissa 

(Kuva: VAU/Lauri Jaakkola) 

http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/4846-em-maalipallo-miehet-saeilyivaet-a-sarjassa-naiset-matkaavat-alaspaein
http://pajulahti2017.fi/
http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/4819-vaelieraet-jaeivaet-haaveeksi-molemmille-kotijoukkueille-maalipallon-em-kilpailuissa


20.9.2017 00:15 (Lauri Jaakkola/MA) Pajulahdessa parhaillaan käytävissä maalipallon EM-kisoissa on alkusarjat 

saatu pelattua. Suomen joukkueet olivat ensimmäisen päivän pelien jälkeen hätää kärsimässä molempien hävittyä 

kaksi peliään. Tiistain peleissä joukkueet ryhdistyivät hienosti ja ottivat kuin ottivatkin jännittävien vaiheiden 

jälkeen jatkopelipaikat sarjojensa puolivälieriin. 

Naisten maajoukkue kohtaa paralympiavoittaja Turkin klo 12.00 alkavassa puolivälierässä. Suomen miehet 

pelaavat Saksaa vastaan klo 13.00. Kaikki EM-kilpailujen ottelut on katsottavissa suorana kisasivuilta: 

www.pajulahti2017.fi. Suomen ottelut selostaa Tuomas Törrönen. Alla Jaakkolan Laurin juttu tiistai-päivän 

otteluista ja Pajun netti-TV:n osoite. 

Lauri Jaakkolan maalipallojuttu 

EM2017 maalipallolähetykset 

ISTUMALENTOPALLO.INFON INFOT KOHDALLEEN! 

 

19.9.2017 23:15 (MA) Infon toimitus kahvihuoneella on muutamissa kokouksissaan mietiskellyt 

www.istumalentopallo.info-sivuston tarpeellisuutta ja mielekkyyttä nykyisessä tilanteessa. Lajin harrastajamäärä ja 

myös sivustomme kävijät eivät ole juuri kasvaneet - ehkä pikemminkin päinvastoin ja lisäksi kevään yleiskokous 

viestitti homman siirtyvän Lentopalloliiton alaisuuteen. Alla ote Pajulahden pöytäkirjasta. 

"Viime vuonna Lentopalloliitossa tehtiin yhdenvertaisuussuunnitelmat. Integraatiosta on jo keskusteltu VAU:n 

kanssa. Lentopalloliitossa on valmius siihen, että kolme sarjaa on jo syksystä Lentopalloliiton alaisuudessa. 

Lentopalloliiton kilpailutoiminnan alle tulee oma jaosto istumalentopallosta." 

Kahvihuoneen palavereissa on lueskeltu kyseistä Lentopalloliiton yhdenvertaisuussuunnitelmaa - positiivisen 

kiinnostuneena ja toisaalta hämmentyneenä. Istumalentopallo mainitaan asiakirjassa kerran, kun todetaan sen 

kuuluvan VAU:n toimintaan. Kehittämisosioissa lajista ei hiiskuta sanaakaan. Ja aika hiljaista on ollut kentilläkin. 

Ainakaan tänne hämärään ei asiasta ole kuulunut mitään. 

Tämä on se kahvihuoneen toinen juttu ja se toinen on otsikossa mainittu informaatio. Palautepuolelle olemme 

saaneet useita mainintoja, että infon Seurat-otsikon alla ei taida kovin montaa ajankohtaista tietoa olla. Totta 

vieköön. Info on kai valitettavan vähäisin kerroin asiasta seurojen ja yhdistysten yhteysihmisiä muistutellut. 

Tehdään se kerran vielä - ja liitetään oikeat tiedot vaikka jollekin toiselle sivustolle - jos tarvis. 

Hakusanalla istumalentopallo löytyy ensimmäiseksi Googlen viesti: "Istumalentopallo.info on kaikille 

istumalentopallosta kiinnostuneille tehty sivusto, josta löytyy tietoa mm. joukkueiden harjoitusajoista ja 

yhteystiedoista." Ihan oikeesti ei kyllä löydy. Toimitus keräili Seurat-sivuilla esiintyvät infot alla olevaan 

luetteloon ja esittää ystävällisesti kaikenlaista seuraavaa: 

Istumalentopalloa harrastavilla paikkakunnilla, seuroissa, yhdistyksissä ja ryhmissä toivotaan jonkun näpyttelijän 

tarttuvan asiaan ja korjailevan, lisäilevän ja kommentoivan luetteloa omalta kohdaltaan sekä ilmiantavan 

yhdyshenkilön, jonka tietävät asiaa jossain muualla paikkakunnalla harrastavan - vaikka sitä ei listassa 

mainitakaan. 

Hyvät yhdysihmiset. Tarkastakaa listalta omat tietonne ja lisätkää kaikki tarpeelliseksi katsomanne asiat ja 

toimittakaa tiedot infolle tämän syyskuun loppuun mennessä. Ja ilmiantakaa niitä muita alan ihmisiä - info kyselee 

heiltä lisää. Toivotaan, että saamme alkavalle pelikaudelle ajankohtaiset infot lajistamme ympäri satavuotiasta. 

http://pajulahti2017.fi/uutiset/10-uutinen/4795-kotijoukkueet-nousivat-vahvan-tiistain-ansiosta-jatkoon-maalipallon-em-kilpailuissa
http://pajulahti2017.fi/


Alla Seurat-sivustolta poimittu luettelo sekä pdf- että word-tiedostona. Vastaukset voi toimittaa vapaamuotoisesti 

tai word-asiakirjaan korjailemalla ja infolle lähettämällä osoitteeseen: webmaster.istumalentopallo(at)gmail.com 

Istisinfot 2017-18 

Istisinfot 2017-18 (Muokattava) 

EM2017 PORECIN NETTISIVUSTO AVATTTU! 

 

19.9.2017 13:00 (MA) ParaVolley Europe ilmoittaa, että Kroatian EM2017 kisoista on avattu nettisivusto. Sivut 

ovat vielä hieman alkutekijöissään - mm. edelleen aikataulut ja ohjelmat ovat tarkentamatta ja tiedottamatta. 

Joukkuemääräkin on ollut hieman hakusessa - mm. Azerbaidzanin miehet ovat peruneet osallistumisensa. Mukana 

nyt 9 nais- ja 13 miesjoukkuetta. Sivusto löytyy alla olevasta linkistä - ja sieltä sun täältä muualtakin näiltä sivuilta. 

EM2017 Porec Nettisivusto 

AFRIKAN MESTARUUSKISAT RATKOTTU - 
RUANDA (W) JA EGYPTI (M) YKKÖSINÄ 

 

18.9.2017 00:15 (MA) Isäntämaa Ruanda voitti naisten ja Egypti miesten Afrikan Mestaruuden sunnuntaina 

Kigalissa päättyneissä maanosan istumalentopallon mestaruuskisoissa. Molemmat maat valloittivat samalla sekä 

miesten että naisten MM-kisapaikat ensi vuoden Hollannin MM-kisoihin. 

Naisten kisassa, jo Riossakin pelannut, Ruanda voitti kisojen loppuottelussa Egyptin 3 - 0 (25-14, 25-20, 25-11). 

Pronssiottelussa Kenia kukisti Kongon demokraattisen tasavalla 3 - 0. Ruandalle ja Egyptille MM-kisaliput! 

  

Vas. ruandattaret ja oik. kairottaret 

(Kuvat: ParaVolley Africa) 

Miehissä selvä ennakkosuosikki Egypti hoiteli hommat ja voitti finaalissa Ruandan suoraan 3 - 0. Marokko otti 

pronssit 3 - 0 voitolla Algeriasta. Täälläkin siis Egyptille ja Ruandalle halutut MM-kisapaikat 2018. 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/materiaalit/Istisseurat%202017-18.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/materiaalit/Istisseurat%202017-18.docx
http://eurosittingvolley.com/


  

Vas. Egypti ja oik. Ruanda 

(Kuvat: ParaVolley Africa) 

Seuraavana kisalippuja ratkovat lokakuun lopulla PAN-Amerikat ja marraskuun puolivälissä eurooppalaiset - 

matkassa mukana Suomen naisten maajoukkue. 

SUOMEN CUPIN OHJELMA VAHVISTETTU 

 

17.9.2017 22:45 (Allan Pynnönen/MA) Jyväskylässä lauantaina 30.9.2017 pelattavan miesten Suomen Cupin 

otteluohjelma on vahvistettu. Kisaa isännöivän Palokan Pyryn Allan Pynnönen lähetti Cupin turnaustiedotteen, 

joka on liitteenä alla sekä Tulevat tapahtumat- ja Kalenteri-sivuilla. 

Turnauksen kahdeksan osallistuvaa joukkuetta on jaettu kahteen alkulohkoon, joissa pelataan yksinkertaiset 

sarjaohjelmat kahden erän peleinä. Lohkojen voittajat ja kakkoset pelaavat ristikkäispelit pääsystä Suomen Cupin 

loppuotteluun. Turnauksen kaikista sijoista pelataan. 

Istis.info jäi hieman miettimään sijoituksia viidestä ettiinpäin. Kilpailusääntöjen mukaan esim. sijoista 5.-6. 

pelaavat alkusarjassa sijoille viisi ja kuusi sijoittuneet joukkueet. No..., alkulohkoissa on kummassakin neljä 

joukkuetta. Jos säännön mukaan paremmuus ratkaistaan näin molempien lohkojen kesten - on varmaan syytä 

tarkentaa tasapisteohjetta. 

Tasapistesäännön ykköskohdalla ei turnauksessa ole mitään merkitystä, koska tasapisteisiin päätyvillä joukkueilla 

on väkisin tasan sama eräsuhde. Kakkoskohta toki toimii (vähän ontuen), mutta sen jälkeinen kolmas sääntökohta 

(keskinäiset ottelut) on vähän hankalampi eräissä tapauksissa. Jos siis kahdella eri lohkossa pelanneella sattuisikin 

olemaan täsmälleen sama eräpistesuhde. 

Todennäköisesti eräpisteiden suhde suurella todennäköisyydellä riittää ratkaisuksi, mutta epäselvyyksien 

välttämiseksi olisi hyvä olla vielä jokin määrittävä tekijä. Heti ei tule muuta mieleen kuin lotto. 

Suomen Cupin turnaustiedote 

HUNGARIAN CLOSED 2017 TOURNAMENT- 
FIN TEAM LOPULTA KOLMAS 

17.9.2017 20:25 (FIN Team/MA) Naisten maajoukkueen Facebook-sivuilta seuraavat sävellykset: Aamun 

semifinaalissa Unkari oli meitä vahvempi 0-2, mutta pronssiottelussa taistelimme tiukkien erien jälkeen 2-0 (30-28, 

25-23) voiton Kroatiasta. Hyvä harjoitusturnaus meidän joukkueelle, tästä on hyvä jatkaa kohti marraskuun em-

kisoja! 

Näin voi sanoa - terveisin Istis.info. 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.istumalentopallo.info/docs/2017-18/Turnaustiedote%20Suomen%20Cup%202017.pdf


 

(Kuva: Team FIN) 

Lisäys 22:55: 

Otsikkoon viitaten olisi mukava tietää turnauksen lopulliset sijoitukset. Ja ehkä jotakuta kahvihuoneen 

ulkolaidaltakin kiinnostaa myös joukkueemme kokoonpano ko. kisassa. Ja ehkä sekin - oliko joku potentiaali EM-

kisoihin lähtijä poissa tästä turneesta. Info jää odottelemaan viestejä. Laittakaa vaikka paperisessa 

postipostikirjeessä - jos muut värkit ei vastaa. 

Lisäyksen lisäys 18.9. 00:40: 

18.9.2017 00.24 - Timo Väre: Sorry myöhäinen tiedote. Matkalla kotiin Sipoon kohdalla. Hävittiin Unkarille 2 - 0 

huonolla pelillä. Kroatia voitettiin 2 - 0. Sijoitus kisassa kolmas. Unkari pisti finaalissa Slovenian tiukille - tulos 1 

- 2. Mielenkiintoinen lohko EM- kisoissa. Kaikki on mahdollista myös meille. Vahvistuksia ei ole tiedossa - Anne ja 

Sari toipilaina ja Marja raskaana - näillä mennään. 

Kiitoksia Timpalle viesteistä ja koko joukkueelle hyvästä kisasta ja erityisesti kisakokemuksesta. Tsemppiä kohti 

EM-kisoja. Ja toivottavasti Timppa hyvin nukuttuaan muistaisi vielä laittaa nimiluettelon edelleen tyyliin: näillä 

mennään. 

SUOMALAISILLE VOITTO KROATIASTA - 
PELIT JATKUVAT PÄÄTÖSPÄIVÄNÄ 

17.9.2017 00:20 (MA) Suomen naisten maajoukkue otti ensimmäisen voittonsa Unkarin turnauksessa - viimeisellä 

hetkellä, viimeisessä alkusarjan pelissä. Kroatia kaatui suoraan 2 - 0 (25-11, 25-15). Jatkopelien osalta ei täysin 

varmaa tietoa löydy mistään, mutta voitolla hommat kai vielä huomenna jatkuvat. 

Alkuperäisen tiedon mukaan sunnuntain peliohjelma oli seuraava: 09:00 Semifinal, 10:30 3rd place ja 12:00 Final. 

Tiedossa ei ole miten välierät ajateltiin pelata - ehkä kahdella kentällä: 1 - 4 ja 2 - 3 tai jos yhdellä, niin miten? 

Tippuuko viidenneksi jäänyt ilman pelejä ja ken se sitten lienee. Aika huonot ovat tiedot. 



 

Kuva Suomen ja Kroatian ottelusta 

(Kuvakaappaus: Team FIN) 

Timo Väre lähetti heti pelin jälkeen infolle tulokset ja viestin: Syöttöpeli oli meillä nyt parempi. Annukkakin oli 

mukana pelissä. Osa Kroatian joukkueesta ei tullut pelit jälkeiseen kättelyyn. Laitan tietoa jatkosta heti, kun 

saamme siitä infoa. Todennäköisesti Unkari aamulla klo 9. 

Hieman myöhemmin Timppa viestitteli, että Italia on luopunut kisojen jatkosta ja Suomella on näin tie auki 

finaaliin asti. Mitähän tuokin asia pitää sisällään - mukava olisi tietää vähän enemmän - no niin - kaikesta ja koko 

turnauksesta. Sanottaisiinko, että tähän mennessä varsin heikko esitys koko turneen järjestelyt ja informointi. 

Kuva yllä on kaappaus naisten Facebookin sivuille tulleesta lyhyestä videopätkästä. Sen yhteydessä oli tyttäriltä 

myös seuraavat kommentit ja terveiset: 

Terveisiä Unkarista! Mukavissa puitteissa ollaan pelattu kovat taistot Unkaria, Italiaa, Sloveniaa ja Kroatiaa 

vastaan, joista jälkimmäisestä otettiin tänään makea 2-0 voitto. Italia lähtee kisoista jo huomenaamulla, joten 

pääsimme semi-finaaliin, jonka voittaja pääsee taistelemaan kullasta. Huomiselle siis kova tsemppi päälle. 

Tsemppiä vaan. Ja pyytäkää kisaisäntiä jossain vaiheessa taiteilemaan kaikki tulokset maailmalle. On heillä omia 

netti- ja facesivuja ja ties mistä, mutta missään ei mitään vilaustakaan kisoista. Eikä ihme kyllä Parmastakaan?! 

Jäädään ihmetellen kuulolle. 

SUKULAISKANSOJA JA -KIELIÄ OLLAAN 

16.9.2017 15:40 (MA) Asiasta ihan vaan malliksi samansuuntaiset nimet lajillemme: Istumalentopallo unkariksi 

on..., no . kirjoitetaan se alle vähän isommalla. 

 

Lisäys 16:20 - Otteluraportti: Slovenia vei ja Suomi vikisi. Tulos 2 - 0 Slovenialle. Voittajasta ei ollut epäselvyyttä, 

vaikka erien alut mentiin tasapisteissä toiselle kymmenelle. Suomen ykköshakkuri Annukka joutui jättämään pelin 

väliin sairastumisen takia. Illalla vielä peli Kroatiaa vastaan. Timo Väre 

ISTUTAAN SITÄ MUUALLAKIN..., 

16.9.2017 15:25 (MA) Infon viattoman harmistunut viestittely, että "sitä vaan istuskellaan lentoasemilla" - taisi 

näkyä myös Budapestissa. Maajoukkue laajensi istuma-aluettaan ja jakoi kahvihuoneelle tänään istuskellun Budan 

kisojen avajaisjonon. Klo 14 Suomen aikaa tyttärillä oli peli kovaa Sloveniaa vastaan. Tuloksia odotellaan. 



 

(Kuva: Team FIN) 

Ja illalla klo 21 kotimaan kelloa verkolle asettuu Kroatia, joka Suomen tavoin hävisi tämän päivän pelissään 

Italialle 1 - 2. Infolla ei ole tietoa näyttävätkö kisajärjestäjät pelejä jossain päin nettiä. Jos ken tietää - vinkkiä 

Vieraskirjaan. 

PS. Kun Väreen Timppa eilen aloitti infoviestinsä sanalla: Moukka! - info ajatteli, että siinä sitten tuli terveiset 

infon harmitteluun - ja otti sen todesta syvämmeensä. Mutta taisi se kuitenkin olla kirjoitusvihre, kun toisessa 

Timon viestissa aloitus oli: Moikka! 

NO..., LÖYTYIHÄN SE UNKARIKIN KARTALTA 

16.9.2017 00:20 (Timo Väre/MA) Helpottaa hengellisesti - hampaita harjatessa tuli seuraava tekstiviesti 

maajoukkueemme päävalmentaja Timo Väreeltä. 

16.9.2017 00.07 - Timo Väre: moukka! Kaksi voittoa oli omissa käsissä, mutta annettiin vastustajille sopivasti 

eteen ja nyt ne on tiedotettu hyvän olon tunteeseen??? 

Unkari - Suomi: 2-0 (25-13, 26-24), Omia virheitä kaikilla sektoreilla ja kaikilla pelaajilla. Syöttö piti olla vahvuus 

- ei ollut. Toinen erä oli jo vähän parempi. 

Suomi - Italia 1-2 (26-28, 25-15, 17-25). Eka erää johdettiin reilussa 20 pisteessä 8:lla pisteellä, mutta otettiin 

kaveri kyytiin ja meni vielä ohi. Vastaanotto tökki viimeisessä erässä. Ottelu kokonaisuutena parempi. Molemmat 

joukkueet ovat voitettavissa. t. timo 

PS. Viesti lähetetty infolle 21.20, mutta jostain syystä data-yhteys herjaa. Pahoittelemme viivytystä ja kiitoksia 

kannustuksesta. 

Intis.info kiittää, sammuttaa kahvinkeittimen ja toivottaa tuloksellisempia pelejä tälle lauantai-päivälle. Kiitos 

kuitenkin. Tsemppiä edelleen. 

NYT ON SITTEN UNKARI HUKASSA..., 

15.9.2017 23:40 (MA) Kahvihuoneessa alkaa närästämään..., jo kolmatta pannullista naukkaillaan ja Unkarin 

tuloksia ootellaan ja katsastellaan eri puolilta maalimaa. Vaan niukkaa ja tiukkaa tekee. Mimmiemme omilla 

sivuilla hymyillään lentokentällä, vaan eipä muualla sen jälkeen. 



 

(Kuva: Team FIN) 

Italian Parmasta laittoivat juuri - kai vähän vahingoniloisen viestin: Ottimo esordio della Nostra Italia che batte 2 a 

1 la Finlandia. Vanhalla latinalla luulisi tuon tarkoittavan, että "meillä oli hieno avaus - voitto Suomesta 2 - 1". 

Ei oo niin kauhian hauskaa tuommonen tiedottaminen - kahvihuoneessa ootellaan illat pitkät ja kotimaan infoa 

tulee milloin Puolasta, milloin Italiasta - jos sattuu tulemaan sieltäkään. Terveiset väreille ja muille. Saatamme 

lopettaa nämäkin vähät. 

JYVÄSKYLÄKIN ON TAAS LÖYDETTY! 

14.9.2017 15:45 (Sampsa Söderholm/MA) Kalenterit kuntoon - ykkösen kausiohjelma täydennetty. Jyväskylässä 

pelataan ykkösen 3. osaturnaus lauantaina 6.1.2018. Hienoa. 

ISTISKALENTERIN PÄIVITYS JATKUU - 
YKKÖSSARJAN OTTELUOHJELMAT VUOROSSA 

13.9.2017 23:35 (Sampsa Söderholm/MA) Istisjaosto via Sampsa lähetti infolle tietoja tulevan sarjakauden 

Ykkösen otteluohjelmista. Muut sarjan osaturnaukset ovat vahvistettu, mutta Jyväskylän 3. turnaus vielä etsii 

paikkaansa alkuvuodelle. Suunnitelmissa oli turnauksen järjestäminen lauantaina 27.1.2018, mutta seuraavan 

päivän Presidentinvaalit pistivätkin homman uusiksi. 

Ykkössarja 2017-18 käynnistyy Siilinjärvellä paikallisen invayhdistyksen (SI Siilinjärvi) istumalentopalloilijoiden 

isännöimänä lauantaina 18.11.2017. Kuukautta myöhemmin kuusenhakureissulle matkataan KSI Kotkan 

kakkosjoukkueen lohileiville 16.12.2017. Palokan Pyryn Jyväskylää sovitellaan tammikuulle ja homman päättää 

Lohjan turnaus 3.3.2018 paikallisen Hongiston Tarmon vieraana. 

Ykköspäivämäärät on lisäilty myös Kalenteri-sivustolle. Jyväskylän ajankohta tarkennetaan heti, kun se saadaan 

allakkaan soviteltua. Ykkösen osaturnaukset lienevät entiseen tapaan avoimet - pois lukien SM-sarjajoukkueet. 

Lisätietoja saataneen ennen Siilinjärven ekaturneen ilmoittautumisajan päättymistä. 

PAN AMERICA MYÖS ENNEN PORECIA 

12.9.2017 13:10 (MA) World ParaVolleyn PAN American maanosakisat pelataan myös ennen Eurooppaa. 

Amerikkalaiset kisataan Kanadan Montrealissa 25.-30.10.2017. Sikäläisistä USA:n naiset ovat Rion voitollaan jo 

varmistaneet MM-kisapaikan. 



 

Muita Hollannin kisoihin nimettyjä naismaita ovat; isäntämaa Hollanti, vuoden 2020 Tokion Paralympialaisten 

kotimaa Japani sekä Asia-Oseanian kisoista valitut Kiina ja Iran. Miesten listaa lisäävät myös Hollanti ja Japani 

sekä Rion voittaja Iran ja aasialaiset Kazakstan ja Irak. 

EM-kisoista paikan saa siis kolme mies- ja naisjoukkuetta, Afrikan ja PAN Amerikan kisoista kaksi molemmista ja 

lisäksi kolme (tai neljä) rankingin perusteella. Yksi MM-kisaaja saatetaan nimetä Intercontinental-cupista - jos 

sellainen kisataan. 

AFRIKKA ENSIN - SITTEN EUROOPPA 

9.9.2017 23:55 (MA) World ParaVolleyn Afrikan maanosakisat pelataan, ennen Kroatian marraskuisia EM-kisoja, 

tulevalla viikolla Ruandan Kigalissa 13.-17.9.2017. Afrikan kisoissa on samalla jaossa molemmissa sarjoissa 

(naiset ja miehet) kaksi paikkaa ensi vuoden heinäkuun Hollannin MM-kioihin. 

 

Kigalissa miesten sarjassa kisaavat isäntämaa Ruandan lisäksi; Marokko, Kenia, Egypti, Kongon demokraattinen 

tasavalta, Etelä-Afrikka ja Algeria. Naisten sarjaan osallistuvat Ruandan kera; Egypti, Kenia ja Kongon 

demokraattinen tasavalta. 

Kroatian EM-kisoista, infon muistelon mukaan, pääsee kolme parasta kummastakin sarjasta Hollantiin. Aasia-

Oseanian kisat jo pelattiin keväällä - ja PAN-Amerikat - niitä ei nyt kahvihuoneella tiedetä. Maanosien parhaiden 

lisäksi MM-kisoihin valitaan - olikohan se kolme rankingin parasta jo valittujen lisäksi. 

Suomen naisten maajoukkue on tällä hetkellä maailman rankingissa sijalla 12. ja eurooppalaisista 5. Hyvät mahkut 

saattaapi joukkueellamme olla MM-kisoihinkin - vaikka mitaleita ei Kroatiasta tulisikaan. Saas näkkee. 

NAISTEN MAAJOUKKUEELLA EM-ESIKISAT 

9.9.2017 00:10 (Timo Väre/MA) Naisten maajoukkueen päävalmentaja Timo Väre lähetti infolle tietoja viikon 

päästä Unkarissa pelattavista kisoista, joihin myös oma joukkueemme osallistuu. Avoin Unkarin turnaus pelataan 

15.-17.9. Mátraházan valmennuskeskuksen urheiluhallissa - siis Unkarissa, vaikka nimi viittaileekin jotenkin 

Länsi-Intian suuntaan. 



 

(Kuva: Hungarian Open 2017) 

Kisapaikka sijaitsee pienessä kylässä - n. 100 km Budapestista itäkoilliseen - maan korkeimman vuoren Kekesin 

kainalossa. Alunperin maajoukkueen harjoitusleiriksi unkarilaisten kanssa suunniteltu matka onkin muuttunut 

tulevien EM-kisojen esikisoiksi. Unkarin avoimissa pelataan naisten ja miesten sarjat. 

 

(Kuva: Hungarian Open 2017) 

Turnauksen naisten sarjaan osallistuvat samat maat, jotka EM-kisoissa pelaavat Suomen kanssa samassa 

alkulohkossa: Unkari, Kroatia ja Slovenia - lisättynä Italialla. Mahtava tilaisuus haistella, maistella ja taistella 

tulevien arvokisojen vastustajien kanssa. Miesten sarjassa pelaavat: Unkari, Puola, Latvia, Saksa sekä Bosnia-

Hertsegovinaan kuuluva Serbitasavalta Republika Srpska. 

Suomen maajoukkueen aikataulu ja otteluohjelmat Unkarin turneelle alla. Istisinfo jää odottelemaan Väreen 

julkistamaa joukkueen kokoonpanoa sekä matkusteluaikataulua - ja luonnollisesti kommentteja, kuvia ja tuloksia 

paikan päältä. Hyviä pelejä! 

Perjantai 15.7.2017: 

17:00 FIN - HUN 

19:00 ITA - FIN 

Lauantai 16.7.2017: 

10:30 Opening ceremony 

14:00 FIN - SLO 

20:00 FIN - CRO 

Sunnuntai 17.9.2017: 

09:00 Semifinal 

10:30 3rd place 

12:00 Final 

13:15 Closing ceremony 

MIESTEN SM-SARJAN OTTELUOHJELMA 2017-18 



4.9.2017 10:05 (Sampsa Söderholm/MA) Istumalentopallojaosto on saanut päätökset tulevasta sarjakaudesta tehtyä 

- ainakin miesten SM-sarjan osalta. Alla Sampsan asiasta välittämä viesti otteluohjelmineen. Kommentit jaostolle. 

 

Tilannetietoa tulevan kauden sarjoista. Miesten SM-sarjan aikataulu tulevalle kaudelle on lyöty lukkoon. 

Ykkössarjan aikataulua koskien puuttuu vielä yhdestä osaturnauksesta vahvistus, jonka jälkeen myös ykkössarjan 

aikataulut voidaan julkaista. Alla miesten SM-sarjan ohjelma. SS 

Miesten SM-sarja: 

28.10.2017 Kotkassa (KSI, HIY, JoLePa) 

25.11.2017 Toivalassa (ZZ, JoLePa, HIY) 

13.01.2018 Helsingissä (HIY, KSI, ZZ) 

17.02.2018 Jämsässä (JoLePa, ZZ, KSI) 

17.03.2018 1. loppuottelu 

18.03.2018 Pronssiottelu 

24.03.2018 2. loppuottelu 

25.03.2018 3. loppuottelu (tarvittaessa) 

UNIFIED-LENTOPALLO? 

2.9.2017 12:55 (VAU/MA) Lentopallossa kehitysvammaiset pelaajat kilpailevat Special Olympics-kisoissa 

kehitysvammaisten omalla joukkueella sekä Unified-kisoissa joukkueella, jossa kentällä on mukana kolme 

vammatonta partneripelaajaa. 

 

(Kuva: VAU) 

Unified-lentiksestä löytyy aika sekalaisesti tietoja. Alla Ylen juttu Sisujengistä, missä Matti Hietanen oli mukana 

Los Angelesissa Special Olympics-kisoissa kesällä 2015 Suomen lentopallon Unified-joukkueessa nk. 

partneripelaajana. Matti pelasi kaikki Suomen ottelut ja joukkue sijoittui kisoissa pronssille. Hienoa hommaa..., 

Sisujengi 

MAALIPALLON EM-KISAT PAJULAHDESSA 

1.9.2017 10:25 (VAU/Lauri Jaakkola/MA) Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää vuoden 2017 

maalipallon A-sarjan EM-kilpailut 15.–23. syyskuuta 2017 Liikuntakeskus Pajulahdessa Lahden Nastolassa. 

Pelipäivät ovat 18.–22.9. Turnauksessa pelaa maanosan kymmenen parasta miesten ja kymmenen parasta naisten 

joukkuetta. Ottelut pelataan Pajulahden liikuntahallissa sekä päätalon palloilusalissa. Otteluihin on vapaa pääsy. 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/06/29/suomen-mestari-matti-hietanen-paattaa-kautensa-unified-partnerina-los


 

Maalipallo lyhyesti 

Näkövammaisille henkilöille suunnatussa maalipallossa vastakkain on kaksi kolmen pelaajan joukkuetta, joilla 

kummallakin on enintään kolme vaihtopelaajaa. Pelissä käytetään palloa, joka on 1 250 gramman painoinen ja siinä 

on äänilähteenä kulkusia sisällä. Peliaika on 2x12 minuuttia tehokasta peliaikaa. 

Maalipallokenttä on lentopallokentän kokoinen alue (pituus 18 m, leveys 9 m), joka on jaettu kuuteen kolmen 

metrin alueeseen. Maalit sijaitsevat kentän kummassakin päädyssä ja ovat 1,3 metriä korkeat ja 9 metriä leveät. 

Hyökkäävän joukkueen tarkoituksena on heittää pallo vastustajan maalilinjan yli, kun taas puolustava joukkue 

yrittää estää sen. Heitossa pallon on kosketettava lattiaan ennen puolueetonta aluetta (6 m), joten palloa heitetään 

voimalla alakautta keilailun tapaan. 

Puolustaessaan pelaajat heittäytyvät kyljelleen puolustusalueella kädet vartalon jatkeena, jotta saadaan suurempi 

torjunta-ala. Puolustavan joukkueen pelaaja, joka saa pallon haltuunsa, saa heittää sen välittömästi, jos peliä ei ole 

vihelletty poikki. 

 

(Kuva: Pajulahti 2017 Maalipallon EM) 

Maalipallon historiaa 

Maalipallo kehitettiin toisen maailmansodan jälkeen Keski-Euroopassa sotasokeiden kuntoutusmuodoksi. Laji oli 

mukana paralympialaisissa ensimmäisen kerran vuonna 1976 Toronton kisoissa. Suomeen maalipallo saapui 1960-

luvulla ja ensimmäinen kansallinen turnaus pelattiin maaliskuussa 1971 Turussa. Suomen mestaruuksista lajissa on 

pelattu vuodesta 1972 lähtien. 

Suomi oli mukana paralympialaisissa ensimmäistä kertaa vuoden 1980 kisoissa Hollannin Arnhemissa ja MM-

kilpailuissa vuoden 1986 kisoissa Hollannin Roermondissa. 1990-luvulla Suomi oli johtava maalipallomaa 

maailmassa voittaen maailmanmestaruuksia, Euroopan mestaruuksia ja paralympiakultaa niin miehissä kuin 

naisissa. 

Suomen miesten joukkue palasi lajin absoluuttiselle huipulle 2010-luvulla. Suomi on voittanut viimeisen viiden 

vuoden aikana paralympiakultaa (2012), EM-kultaa (2011), näkövammaisten maailmankisojen kultaa (2011), MM-

hopeaa (2014) ja viimeisimpänä EM-hopeaa (2015). 

 

EM-kisojen muhkea käsiohjelma 

(Kuvakaappaus: Maalipallon EM2017) 

 


