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SM-BEACHIN KAIKKI TULOKSET 

 
(Kuva: Marja Valkeavuori) 

24.8.2020 20:30 (Sampsa Söderholm/Info) Eilisen Riihimäen SM-Beachin kaikkien 
pelien tulokset löytyvät alla olevien Sampsan turnauskommenttien jälkeisestä 

liitteestä. Mukana myös joitakin Juha Thurenin napsimia mieskuvia. 

Naisten sarjassa SM-kullan veivät Eija Kärnä ja Kirsi Valkeavuori, jotka 
istumalentopallossa edustavat Hongiston Tarmoa. Hopealle ylsi Maria Viitala ja Carita 

Liuhanen ennen pronssimitalisteja Marja Valkeavuorta ja Sirpa Nuolimoa. Naisten 
sarjassa suurimman yllätyksen järjestivät hopeamitalisti. 

Viitala/Liuhanen pudottivat loppuottelusta ehkä jonkinlaisena suosikkinakin lähteneen 
parin Valkeavuori/Nuolimo. Palokan Pyry -taustaisten pelaajien vatsa tuntui 

täyttyneen jo loppuotteluun pääsystä. Koko turnauksen ajan varmasti ja vähillä 
virheillä pelanneet Eija Kärnä ja Kirsi Valkeavuori kuittasivat loppuotteluvoiton selvällä 
erolla. 

 



 

 

 
(Kuvat: Juha Thuren) 

Miesten sarjassa ZZ Toivalaa edustava Jani Säisä ja KSI Kotkassa viime kaudella 

pelannut Christian Danielsson voittivat päivän aikana kahteen kertaan niukalla erolla 
Hongiston Tarmon Eero Penttisen ja Jani Nuolimon. Jälkimmäisessä kohtaamisessa, 

erittäin kovatasoisessa loppuottelussa Säisä/Danielsson kuittasivat ensimmäisen erän 
selvästi. 

Pari dominoi myös toisen erän alkua, kunnes erän puolivälissä osat vaihtuivat 

Penttisen ja Nuolimon eduksi heidän edetessä vakuuttavaan erävoittoon. Ratkaiseva 
kolmas erä eteni Säisän ja Danielssonin komennossa 12-8 tilanteeseen, minkä jälkeen 



Penttinen/Nuolimo aloittivat hurjan loppukirin edeten jo ottelupalloon 14-13 

tilanteessa. 

Katsomon pidättäessä henkeään Säisä/Danielsson nousivat vielä. Jatkopalloissa 

Säisän ja Danielssonin kantti piti vastustajiaan paremmin. Kolmas erä päättyi 16-14 ja 
Säisä/Danielsson pääsivät juhlimaan ensimmäistä 2 vs 2 istumalentopallon Beach 
volleyn SM-kultaansa. Miesten SM-pronssit vei pari Kurt Vikman/Kimmo Savola, jotka 

edustavat Hongiston Tarmoa. 

SM-Beachin tulokset 

MAHTAVAN HIENOT SM-BEACHIT RIKSUSSA! 

 
Kuva naisten ottelusta 

24.8.2020 00:45 (Marja Valkeavuori/Sampsa Söderholm/Marko Julin/Info) Meni vähän 
väärän päivän (tai yön) puolelle. Välissä oli Mestarien liigan loppuottelukin. Alla 

muutama Marjan laittama kuva ja juttu kisoista sekä Sampsan tulokset ja Maken 
komiat kiitokset upeasta kisäpäivästä. 

Moi! Sampsalta saa varmaan vielä kunnon tulokset. Naisissa voiton vei Kirsi 
Valkeavuori ja Eija Kärnä ja miehissä Jani Säisä ja Christian Danielsson. Kuvia 
liitteenä. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/Riihimaki_SM_tulokset_2020.pdf


    
Naisten SM-voittajat 2020                Naisten SM-mitalistit 2020 

Pitkä päivä saatiin uurastaa ennen kuin miestenkin voittajat oli ratkottu. Sää oli nyt 
suotuisa ja pelejä seurasi niin vanhoja tuttuja kasvoja kuin lajia ensi kertaa näkeviä 
katsojia. Kiitos myös kaikille pelaajille. Kiva kun tulitte Riksuun! T: Marja Valkeavuori 

. 

 
Miesten SM-mitalistit 2020 

Moi, pitkä päivä takana. Joidenkin arvioiden mukaan kaikkein kovatasoisin 2 vs. 2 

istisbeach-turnaus koko maailmassa. Mestarit vaihtuivat. 

SM-Beachin lopputulokset 2020: 

Naiset: 

1. Eija Kärnä, Kirsi Valkeavuori 
2. Maria Viitala, Carita Liuhanen 

3. Marja Valkeavuori, Sirpa Nuolimo 
4. Petra Pakarinen, Annukka Jäätteenmäki 

5. Maiju Marjamäki, Mia Tarvainen 



Miesten loppuottelu oli erittäin kovatasoinen. Kummallakin joukkueella oli ottelupallo 

ratkaisevassa kolmannessa erässä, jossa Penttinen/Nuolimo nousivat sillasta 
voittotaisteluun, mutta Säisä/Danielsson vei kuitenkin pidemmän korren. 

Miehet: 

1. Jani Säisä, Christian Danielsson 
2. Eero Penttinen, Jani Nuolimo 

3. Kurt Vikman, Kimmo Savola 
4. Marko Julin, Arttu Sivula 

5. Antti Kärnä, Pasi Helander 
6. Sampsa Söderholm, Jami Kyrö 
7. Marja Valkeavuori, Kirsi Valkeavuori 

8. Jukka Pitkäranta, Maiju Marjamäki 

Kaikki tulokset huomenna. Ja varmaankin myös kuvia. T:Sampsa 

Ja vielä Julinin Markon viesti vieraskirjasta: Suuret kiitokset ihan jokaiselle ketkä 
olivat järjestelemässä tämän päivän turnausta. Puitteet kunnossa ja muutenkin kaikki 
toimi. Hauska päivä oli istis väen kesken!!! Marko 

Ja kauniiksi lopuksi tälle yölle - kiitokset kaikille järjestelyistä huolehtineille - ja 
erityiskiitos Riksun Markulle! 

SEKATURNAUS RIIHIMÄELLÄ SELÄTETTY 

 
Riksun sekasakki kuvassa 

22.8.2020 20:20 (Marja Valkeavuori/Info) Moi! Sekariturnaus pelattu Riksun hiukan 
sateisella stadionilla. Ihan ei miehiä ja naisia ollut tasa määrää, mutta se ei menoa 

haitannut. Voittajiksi pelasivat Tiina ja Sampsa varmalla ja taitavalla pelillä. 
Huomenna lähdetään tavoittelemaan Suomen mestaruuksia klo 10 alkaen. T: Marja 



 

 
Voittajasekapari 

 
Pelisekakuva 

(Kuvat: Marja Valkeavuori) 

ISTISRYHMÄN KOKOUSMUISTIO 20.8.2020 - 
HAPPIVAJETTA ISTISILMASTOSSA? 

 

21.8.2020 16:05 (Sampsa Söderholm/Info) Lentopalloliiton ististyöryhmä on eilen 

kokoontunut tarkastelemaan lajimme ajankohtaista tilannetta. Kokousmuistio alla 
liiteasiakirjana. Ei ihan hyvältä näytä eikä kuulosta. Yksi on tie tästä eteenpäin - töitä, 
töitä ja töitä lajimme eteen. 

Seuraavassa Sampsan viesti asiasta: Hei, ohessa muistio istisryhmän kokouksesta 
20.8.2020. 



Naisten SM-sarja järjestetään. Miesten SM-sarjaa, Suomen Cup-turnausta ja erillistä 

SM-turnausta ei järjestetä. KSI Kotkan järjestämälle kv. Kotkaturnaukselle on tarjottu 
SM-arvoa. 

1-sarjassa on toistaiseksi vain kaksi osaturnausta (HoTa:n ja Pyryn järjestämät). 
Koska miesten SM-sarjan nuukahtaminen saattaa vaikuttaa 1-sarjaturnausten 
järjestämishalukkuuteen, pyytäisin ilmoittamaan välittömästi (to 27.8. mennessä), 

mikäli on vielä muita halukkaita 1-sarjan turnausjärjestäjiä, niin voimme ottaa tämän 
huomioon kauden turnausaikataulujen laadinnassa. 

Kiitos aktiivisuudestanne! 
Kesäterveisin 
Sampsa / istisryhmä 

Istisryhmän muistio 20.8.2020 

SM-BEACH 2020 OHJELMA 

 

19.8.2020 14:40 (Sampsa Söderholm/Info) Sampsa on julkistanut ensi sunnuntaina 
23.8.2020 Riihimäellä pelattavien Beachin SM-kisojen ohjelmat ja ohjeet. 
Naisjoukkueita kisaan osallistuu viisi ja miesten puolella kahdeksan paria. Pelit 

käynnistyvät naisten sarjan otteluilla klo 10.00. Alla linkkeinä 2vs2-säännöt ja 
sunnuntain pelit ja joukkueet. 

SM 2020 ohjelmat 

2vs2 Säännöt 

VIIMEISET KUULUTUKSET TÄNÄÄN! 

17.8.2020 12:10 (Sampsa Söderholm/Info) Tervehdys, muistuttelemme tällä viestillä, 
että tänään on viimeinen ilmoittautumispäivä SM-sarjoihin. Samaten viimeinen päivä 

ilmoittautua turnausjärjestäjäksi 1-sarjaan sekä ilmoittaa cupin alustava tilanne 
joukkueenne osalta. Ja vielä viimoinen hetki osallistua ensi lauantaina sekabeach-

turnaukseen Riihimäellä. 

Ilmoittautumisten tilanne tällä hetkellä: 

Naiset-SM: HoTa, Palokan Pyry 

Miehet-SM: KSI Kotka 

1-sarjan turnausjärjestäjät: Palokan Pyry, HoTa 

Naiset-Suomen-Cup: TSI ei ole osallistumassa. Muita ilmoituksia ei ole vastaanotettu. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/Istisryhma%2020.8.2020%20muistio.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/SM%20ohjelma%202020.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/Istis%202vs2%20saannot%207.4.2015.pdf


Miehet-Suomen-Cup: KSI Kotka, ZZ Toivala osallistumassa. TSI ei ole osallistumassa. 

Muita ilmoituksia ei ole vastaanotettu. 

Eli tänään vielä ehtii, ilmoittakaa/ilmoittautukaa olkaa hyvät. 

RIIHIMÄEN BEACH-VIIKONLOPUN INFOA 

 
(Kuva: Marja Valkeavuori) 

15.8.2020 13:10 (Marja Valkeavuori/Info) Ensi viikon sunnuntaina 23.8. Riihimäellä 
pelataan kesän SM-Beach, 2 vs. 2 pelimuodolla. Lauantaina 22.8. samaisilla kentillä 

järjestetään SM-lämmittelynä sekaturnaus, jonka ilmoittautuminen päättyy tulevana 
maanantaina 17.8. Kisaparit arvotaan pelipäivän aamuna. 

Pelipaikka on Riihimäen vahinkotavarakeskuksen vieressä (Tienhaarantie 8) eli 
Torpparinkatu 17 takapihalla. Kisapäällikkö Marja Valkeavuori lähetti yllä olevan kuvan 
tulevan areenan edustalta ja viestitteli alla seuraavanlaista infoa kilpailujen tilanteesta 

tässä vaiheessa: 

Riihimäellä turnausjärjestelyt ovat hyvällä mallilla. Puuhamiehenä toimii innokkaasti 

Markku Valkeavuori, jonka käsialaa kuvassa näkyvä mainoskin on. Paikallislehti tulee 
tekemään ennakkojutun keskiviikkona, kun on talkoot ja toinenkin kenttä saa viiran. 
Isän mielestä lauantain "leikkimielinen" sekariturnauskin on mestaruustasoa. 

Tervetuloa kaikki pelaajat ja katsojat Riihimäelle. Toivotaan myös aurinkoa 
viikonlopulle. 

LIITON PELIPASSIEN MYYNTI ALOITETTU 

14.8.2020 12:45 (Info) Lisäys/korjaus 13:00 Lentopalloliiton pelipassien myynti 
kaudelle 2020-21 on avattu. Liiton hallitus päätti pitää palipassimaksut ennallaan 

viime kauden tasolla. Istumalentopalloa ei passien myyntilistoilta löydy - kuten ei 
ennenkään. 

Viime syksynä 8.10.2019 Jari Lankinen viestitteli samaisesta asiasta: Tälle kaudelle on 
ensimmäistä kertaa tullut omat pelipassit istispelaajille. Istispassin hinta on 5€. Passin 
avulla saamme torneopalin pelaajaluettelot, sähköisen pöytäkirjan ja reaaliaikaisen 

tulospalvelun käyttöön. SM-sarjassa pelaajilla tulee olla voimassa oleva pelipassi, 
Pelipassi voi olla mikä vain Lentopalloliiton pelipassi. Vähimmillään siis tuo Istispassi. 

Istispassi ? Info selaili pelipassivaihtoehtoja, mutta mitään istikseen tai vitoseen 
liittyvää ei listoilta löytynyt. Voisiko olla mahdollista, että liiton/jaoston taholta 
saataisiin asiasta lisätietoja. 



Korjaus: Löytyyhän kuitenkin ja edelleen Suomisport-tiedoston sivuilta Lentopalloliiton 

alta ihan oma istumalentopallon SM-sarjassa pelaaville pelaajille 
tarkoitettu Istispassi, joka oikeuttaa myös lajiin Beach Volley - hintaan 5 euroa. 

Hienoa. 

 

Pelipassin voi siis edelleen lunastaa Suomisport.fi-palvelun kautta - kuten vuosi 
sittenkin. Jos ja kun SM-sarjapelit saadaan selville. 

TIEDOTE SUOMEN CUPIN TILANTEESTA 

12.8.2020 23:30 (Sampsa Söderholm/Info) 

Suomen Cup-turnaukselle ei ole tällä hetkellä järjestäjää. Koska turnauksen 

järjestämishalukkuus riippuu osallistuvien joukkueiden määrästä (mikä vaikuttaa 
muun muassa salivaatimuksiin), pyytäisin ilmoittamaan, mitkä joukkueet (naiset ja 
miehet) olisivat todennäköisesti tulossa pelaamaan Cup-turnaukseen, jos se 

järjestetään 12.9.2020 Etelä- tai Keski-Suomen alueella. 

Ilmoitukset Sampsalle sähköpostiin 17.8. mennessä. Ilmoittakaa myös siinä 

tapauksessa, että joukkueenne ei ole tulossa turnaukseen. Kun alustava 
joukkuemäärä on selvillä, voidaan jatkaa neuvotteluja turnausjärjestäjän valinnasta. 
Kiitos aktiivisuudestanne! Terveisin Sampsa/Istisryhmä. 

SM-BEACHIIN ILMOITTAUTUNEET PELIPARIT 10.8.2020 

5.8.2020 23:15 Lisäys 10.8. 16:15 (Vieraskirja/Sampsa Söderholm/Info) Napakasti 

näyttää Sampsa tiedottelevan Beachin SM-/Metro ilmoittautumisia ja samoin 
osallistuvat joukkueet - hienoa. Alla kopio viimeisimmästä - Sampsa Söderholmin 
viestistä - tältä illalta. Lisätty otsikkoon uusi päivämäärä ja naisten sarjaan viides pari. 

Naiset: 

1. Maria Viitala/Carita Liuhanen 

2. Marja Valkeavuori/Sirpa Nuolimo 
3. Maiju Marjamäki/Mia Tarvainen 
4. Eija Kärnä/Kirsi Valkeavuori 

5. Petra Pakarinen/Annukka Jäätteenmäki 

Miehet: 

1. Marko Julin/Arttu Sivula 
2. Jani Säisä/Christian Danielsson 
3. Kurt Vikman/Kimmo Savola 

4. Antti Kärnä/Pasi Helander 
5. Sampsa Söderholm/Jami Kyrö 

6. Eero Penttinen/Jani Nuolimo 



KUTSU BEACHIN SM-KISOIHIN 23.8.2020 

3.8.2020 14:10 Lisäys 5.8. 17:50 (Sampsa Söderholm/Info) Hei, ohessa kutsu XI 
Helsinki Metropolitan Open -turnaukseen, joka pelataan tällä kertaa Riihimäellä. 

Turnaus on samalla istisbeachin SM-kilpailu. Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle la 
15.8. mennessä. Päivitän ilmoittautumistilanteen aika ajoin infon vieraskirjaan. 
Beach-terveisin! Sampsa Söderholm, HIY/HoTa 

Kisakutsu 23.8.2020 

Lisätty viime kesän SM-Beachin ja Metron mitalistien kuvat. 

 
SM-Beachin mitalistit 2019 

 
Metron mitalistit 2019 (Kuva:Mia Tarvainen) 

ISTUMALENTOPALLON SARJAT KAUDELLE 2020-21 

27.7.2020 16:10 (Sampsa Söderholm/Info) Hei, seuraavassa pienen viiveen jälkeen 

tietoja SM-sarjoihin ilmoittautumisesta ja 1-sarjaturnausten järjestäjähausta. 
Istisryhmän kokouksessa 25.5. päätettiin seuraavaa: 

3. Miesten SM-sarja 

Ottelumäärät ja sarjamuoto alustavasti sama kuin menneellä kaudella 
(kolminkertainen sarja pääsääntöisesti 3 joukkueen turnauksina, sijoitusottelut) – 

palautteen perusteella sarja voidaan toteuttaa vaihtoehtoisella tavalla, esim. lisäksi 
järjestää pudotuspelit, alustavasti pudotuspelejä ei järjestetä. 

Esitetään tuomarikulujen jakamista tasan sarjaan ilmoittautuneiden joukkueiden 
välillä, salivuokra turnausjärjestäjälle (edit: ottelutapahtuman järjestävä seura 
maksaa kulut). 

Sarjaan ilmoittautuminen alustavasti 20.7. mennessä (eri ohjeet tulossa) (edit: 17.8. 
mennessä liiton torneopal-järjestelmässä) sarja pelataan, mikäli joukkueita 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/XI_Metropolitan_Open_kutsu.pdf


ilmoittautuu sarjaan vähintään 3. Heti vielä tarkennus miesten potentiaaliseen 3 

joukkueen sarjaan: Loppuottelu myös siinä tapauksessa 2-osaisena (ensimmäinen 
loppuottelu välierän voittajan kotikentällä, toinen runkosarjan voittajan kotikentällä, 

plus mahdollinen kultainen erä). 

Alustava versio sarjamääräyksistä heinäkuun ensimmäisellä viikolla (liiton ylempien 
elimien kokous kesäkuun lopussa, jossa määritetään kustannustaso mm. 

tuomaripalkkiot) (edit: Jos sarjaan ilmoittautuu vain kolme joukkuetta, 
sarjajärjestelmä on kolme osaturnausta. Yksi jokaisella paikkakunnalla. 

Osaturnauksissa normaalit paras viidestä ottelut. Sarjan voittaja suoraan 
loppuotteluun ja 2.-3. pelaavat välierän loppuotteluun pääsystä. Jos tulee 4 
joukkuetta, sarjajärjestelmä on viime kauden mallinen (ei välieriä). 

Kustannustaso (tuomaripalkkiot ym.) tulee olemaan viime kauden tasolla 
suurin piirtein. Joitain tarkistuksia saattaa tulla, mutta ne eivät tällä tiedoin 

ole kovin merkittäviä. 

Tällä hetkellä ei ole mitään suunnitelmaa pelata SM-turnausta sarjan sijaan, vaikka 
myös tällaista vaihtoehtoa on toivottu. Vaan toivotaan, että joukkueet osallistuvat 

sarjaan, jolloin lajia pystytään paremmin pitämään yllä tässä haastavassa 
tilanteessa.) ottelupäivämäärät 31.7. mennessä (edit: 31.8. mennessä). 

4. Naisten SM-sarja Ottelumäärät ja sarjamuoto sama kuin menneellä kaudella 
(loppuottelu ennen hiihtolomia, alustavasti su 14.2.) keskusteltiin maajoukkueen 

mahdollisuudesta osallistua sarjaan ja oikeudesta pelata sarjassa sekä 
maajoukkueessa että omassa seurajoukkueessa (edit: asia on auki, mutta ei 
vaikuta turnausten lukumäärään). sarjaan ilmoittautuminen alustavasti 20.7. 

mennessä (eri ohjeet tulossa) (edit: 17.8. mennessä liiton torneopal-
järjestelmässä). 

Sarja pelataan, mikäli joukkueita ilmoittautuu sarjaan vähintään 3. 

Alustava versio sarjamääräyksistä heinäkuun ensimmäisellä viikolla (liiton ylempien 
elimien kokous kesäkuun lopussa, jossa määritetään kustannustaso mm. 

tuomaripalkkiot) (edit: Sarjajärjestelmä on viime kauden mallinen. 
Kustannustaso (tuomaripalkkiot ym.) tulee olemaan viime kauden tasolla 

suurin piirtein. Joitain tarkistuksia saattaa tulla, mutta ne eivät tällä tiedoin 
ole kovin merkittäviä. 

Tällä hetkellä ei ole mitään suunnitelmaa pelata SM-turnausta sarjan sijaan, vaan 

toivotaan, että joukkueet osallistuvat sarjaan, jolloin lajia pystytään paremmin 
pitämään yllä tässä haastavassa tilanteessa.) ottelupäivämäärät 31.7. 

mennessä (edit: 31.8. mennessä). 

6. Ykkössarja Turnausjärjestäjähakemukset 20.7. mennessä (edit: 17.8. 
mennessä). Hakemukset Sampsa Söderholmille sähköpostitse. Hakemuksessa saa 

olla toivottu turnauksen järjestämisen ajankohta. 

SM-sarjan ilmoittautuminen on auki osoitteessa: 

https://lentopallo.torneopal.fi/taso/ilmoitajoukkue.php. 

1-sarjaturnaushakemukset allekirjoittaneelle ma 17.8. mennessä (Pyry ja HoTa ovat 
alustavasti jo ilmoittaneet halukkuutensa). 

Hyvää beach-kesää! 

Sampsa Söderholm - Istisryhmän puolesta 

 



KUTSU RIKSUN BEACH-SEKATURNAUKSEEN 

 
(Kuva: Marja Valkeavuori) 

25.7.2020 23:55 Riihimäellä lauantaina 22.8. pelattavan sekabeach-turnauksen 
kilpailukutsu oheisena. Viimeinen ilmoittautumispäivä on maanantai 17.8.2020. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Marja Valkeavuorelle, puh. 050 5933875. 

Kisakutsu sekaturnaukseen 22.8.2020 

SM-ISTISBEACH 2020 RIIHIMÄELLÄ 23.8.! 

 
Beach-avaus Riksussa 5.5.2020 

(Kuva: Marja Valkeavuori) 

22.7.2020 18:20 (Sampsa Söderholm/Info)Hevossalmen ollessa suljettuna kenttiä ei 

ehditä tehdä 8.8. mennessä Beachin SM-kisoja varten. Kisat on siirretty pelattavaksi 
su 23.8. Riihimäellä, jonne saadaan Valkeavuorten ja HoTan avustuksella 2 kenttää. 
La 22.8. on myös samassa paikassa Valkeavuorten järjestämä sekaturnaus. Kutsut 

ovat lähdössä lähipäivinä. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/Turnauskutsu%20istisbiitsi%2022.8.20%20uusin.pdf


Samaten lähipäivinä on tulossa infot sarjailmoittautumisesta. Jos miesten sarjaan 

ilmoittautuu vain kolme joukkuetta (JoLePa:n mahdollisen poisjäännin vuoksi), 
sarjajärjestelmä tulisi olemaan kolme osaturnausta. Yksi jokaisella paikkakunnalla. 

Sarjan voittaja suoraan loppuotteluun ja 2.-3. pelaavat välierän loppuotteluun 
pääsystä. 

Jos tulee 4 joukkuetta, sarjajärjestelmä on viime kauden mallinen. Kustannustaso 

(tuomaripalkkiot ym.) tulee olemaan viime kauden tasolla suurin piirtein. Joitain 
tarkistuksia saattaa tulla, mutta ne eivät tällä tiedoin ole kovin merkittäviä. 

Kilpailupäällikkö on seuraavan kerran työmaalla elokuun puolivälin jälkeen, jolloin 
vasta voidaan lyödä kustannustaso lopullisesti lukkoon. Edistetään asioita ennen sitä 
muulla porukalla. 

Naisten sarjasysteemi tulee olemaan edellisvuoden kaltainen, mikäli sarjaan 
ilmoittautuu vähintään 3 joukkuetta. Tällä hetkellä ei ole mitään suunnitelmaa pelata 

niin miehissä kuin naisissakaan SM-turnausta sarjan sijaan, vaikka myös tällaista 
vaihtoehtoa on toivottu. Vaan toivotaan, että joukkueet osallistuvat sarjoihin, jolloin 
lajia pystytään paremmin pitämään yllä tässä haastavassa tilanteessa. 

Suomen Cup-turnausta ei vielä ole kukaan hakenut järjestettäväksi. Terveisin. 
Sampsa Söderholm, Istisryhmän puolesta. 

SUOMEN CUP-TURNAUS 12.9.2020 - 
JÄRJESTÄJÄHAKU 30.7. MENNESSÄ! 

13.7.2020 19:55 (Sampsa Söderholm/Info) Hei seurayhteyshenkilöt ja muu istisväki! 
Toivottavasti viesti tavoittaa ja olen nyt osannut päivittää kaikki yhteyshenkilöt listaan 
tällä kerralla. 

Suomen Cup-turnauksen päivämäärää on palloteltu Lentopalloliiton aikataulujen 
kanssa ja nyt on päädytty ehdottamaan päivää 12.9.2020. Istisryhmän kokouksessa 

25.5. päätettiin seuraavaa: 

2. Suomen cup: 
* järjestetään ennen sarjakauden alkua syys-lokakuussa turnausmuotoisena, alustava 

päivämäärä 12.9.2020 (edit: vahvistettu) 
* haku 15.6.2020 mennessä (haun voi tehdä ehdollisena, sillä turnauksen päivämäärä 

ei välttämättä vahvistu 15.6. mennessä, riippuu liiton muista aikatauluista) (edit: 
haku to 30.7. mennessä) 
* hakemukset Sampsa Söderholmille sähköpostitse 

* sarjat: M&N samassa turnauksessa 
* ensisijaisesti yksipäiväinen turnaus, mutta on mahdollista keskustella liiton kanssa 

kaksipäiväisestä 
* sarja pelataan, mikäli joukkueita ilmoittautuu sarjaan vähintään kolme 
* keskusteltiin mahdollisesta max. 400 euron avustuksesta tuomarikustannuksia 

vastaan (edit: avustuksesta ei ole päätöstä, avustus epävarma, sillä liitto 
ilmoittanut uusista sopeutustoimista syksyn budjettiin) 

Eli hakemukset allekirjoittaneelle to 30.7. mennessä, minkä jälkeen melko 
välittömästi ratkaistaan järjestäjä. Käytännössä naisten sarjan toteutuessa 
järjestäminen tarkoittaisi kolmen kentän käyttöä. Ilmoittautumismaksu 120 

euroa/joukkue (turnausjärjestäjälle). 

Hyvää beach-kesää! Sampsa Söderholm, Istisryhmän puolesta 

 

 



VIERASKIRJAN VIESTIT OMALLA NIMELLÄ! 

 

1.7.2020 15:10 (Info) Infon toimituspalaverissa käsiteltiin jälleen tänään asiaa 
vieraskirjamme viestittelyistä. Moneen suuntaan asiaa on vuosien varrella muokkailtu 

- toki aina korostaen, että kirjoittajien toivotaan esiintyvän omilla nimillään. Edelleen 
kuitenkin viesteissä ajoittain esiintyy nimettöminä heiteltyjä asiattomia kannanottoja 
ja mielipiteitä. 

Tämän johdosta olemme nyt tehneet asiasta seuraavan tarkentavan päätöksen: 

Istis.infon toimitus edellyttää 1.7.2020 klo 00.00 alkaen vieraskirjaan kirjoittavia 

esiintymään aina omalla nimellään: sanasta miestä ja sarvesta härkää. Asiattomat ja 
henkilökohtaisuuksiin menevät tai loukkaavat sekä keksityiltä vaikuttavat nimet ja 
nimettömät viestit poistamme mahdollisimman pikaisesti. 

Lisäksi toimitus päätti liittää tähän samaan ohjeeseen syksyllä 2013 silloisen VAU 
r.y.:n istumalentopallojaoston vahvistamat Istumalentopalloilun eettiset periaatteet, 

jotka edelleenkin vaikuttavat ajankohtaisilta ja asiallisilta. 

Istumalentopalloilun eettiset periaatteet: 

Istumalentopalloilussa noudatetaan liikunnan ja urheilun eettisiä ja reilun pelin 

periaatteita, kuten yhdenvertaisuutta, sosiaalista vastuuta, suvaitsevaisuutta, 
väkivallattomuutta ja kansainvälisyyttä. Kaikessa istumalentopallotoiminnassa on 

nollatoleranssi rasismia, epäurheilijamaista käyttäytymistä ja dopingin käyttöä 
kohtaan. 

* Istumalentopalloilussa hyväksytään ja edistetään monikulttuurisuutta, ihmisten 
erilaisuutta ja tasa-arvoa. 

* Istumalentopalloilussa vältetään epäasiallista käyttäytymistä - törkeää tai 

loukkaavaa kielenkäyttöä ja arvostelua tuomareita, kilpakumppaneita, valmentajia tai 
toimitsijoita kohtaan. 

* Istumalentopalloilussa noudatetaan päihteiden ja lääkkeiden vastuullista käyttöä – 
doping-sääntöjen ehdotonta noudattamista, päihteettömyyttä harjoitus- ja 
kilpailutilanteissa sekä julkista häiritsevää esiintymistä alkoholin vaikutuksen alaisena. 

Info toivottaa kaikille hyvää kesän jatkoa, tiukkoja Beach-matseja ja asiallista 
viestintää vieraskirjaamme! 

2 VS 2 SM-BEACH-TURNAUS HELSINKIIN 

24.6.2020 19:05 (Sampsa Söderholm/Info) SM-Beachin 2 vs 2 turnaus järjestetään 
Helsingissä. Sampsa on laittanut asiasta seuraavan tiedotteen vieraskirjaan: Tiedoksi, 



beach SM järjestäjäksi valittu HIY, kisat Hevossalmessa, kisakutsu tulee myöhemmin, 

kun alustava päivämäärä 8.8. vahvistuu. 

Onkohan kotomaamme tantereilla kesän aikana muita Beach-turnauksia - joko 2 vs 2 

tai 3 vs 3? Jos - välitelkää tietoa infolle. 

 
(Kuva: Info) 

VÄLIAIKATIETOJA TULEVAN KAUDEN ASIOISTA 

16.6.2020 17:30 (Sampsa Söderholm/Info) Sampsa on kirjoittanut vieraskirjaan 

joitakin tähän mennessä istisryhmälle tulleita asioita. Liitetään viesti 
kokonaisuudessaan myös tähän etusivulle. 

Sampsa. Tässäpä vähän tilannetietoa: 

* Beach 2 vs. 2 SM-turnaus: toistaiseksi SM-arvoa hakenut HIY (Metropolitan open), 
alustava päivämäärä 8.8. 

* Marja Valkeavuori on väläyttänyt beach-sekaturnauksen järjestämistä Riihimäelle 
15.8. tai 22.8. 

* Palokan Pyry on aktiivisena ilmoittanut olevansa osallistumassa naisten SM-sarjaan, 
samoin HoTa. 

* Palokan Pyry on myöskin ilmoittanut haluavansa järjestää 1-sarjaturna- 

uksen. 

* Juhannuksen jälkeen on tulossa infoa sarjoihin ilmoittautumisesta. 

Suomen Cup-turnauksen järjestäjähakua ei ole vielä avattu. Ajankohta riippuu 
lentopallosarjojen avauksen ajankohdasta. Toivottavasti tästä on infottavaa 

juhannuksen jälkeisellä viikolla. Infoaminen on tarkoitus tehdä sähköpostilla sekä 
istis.infon kautta. 

Tällä hetkellä istisryhmällä ei ole tiedossa ZZ Toivalan sähköpostiosoitetta. Jos ZZ 

Toivala voisi ilmoittaa sähköpostiosoitteen, niin viestit tulee jatkossa perille myös 
sinne. 

Kesäterveisin - Sampsa/istisryhmä 

Lisäys infon sähkopostiin: Moi, kirjoitin vieraskirjaan. Ei tullut siihen laitettua, mutta 
Suomen Cup olisi tarkoitus järjestää ennen liiton pääsarjojen alkua. Se saattaa silloin 



olla syyskuussa aika lähelläkin elo-syyskuun vaihdetta. Liiton sarja-avaus ei vielä ole 

selvillä. T:Sampsa 

BEACHIN SM-KISAT HAUSSA 17.6. ASTI! 

 
(Kuva: Sampsa Söderholm) 

11.6.2020 15:15 (Sampsa Söderholm/Info) Hei seurayhteyshenkilöt ja muu istisväki! 
Istisryhmälle on tihkunut tietoja, että eri puolilla Suomea on beach-kenttiä jo 
pystytetty mukava määrä. On siis viimeistään korkea aika laittaa hakuun SM-

turnauksen järjestäjä. 

Istisryhmän kokouksessa 25.5. päätettiin seuraavaa: 

Kesän beach-turnaukset: 
* järjestetään SM-turnaus (2 vs. 2 pelimuoto) 
* haku 10.6.2020 mennessä (edit: 17.6. mennessä) 

* hakemukset Sampsa Söderholmille sähköpostitse 
* sarjat: M&N samassa turnauksessa 

Hakemuksessa tulee olla turnauksen toivottu ajankohta (yksipäiväinen turnaus), 
ajankohta heinäkuun loppu/elokuun alku. Sarja pelataan, mikäli joukkueita 
ilmoittautuu sarjaan vähintään 3. Muut beach-turnaukset (mikäli on): ilmoitus 

istisryhmälle, kun tapahtuma-aikataulu selvillä. 

Eli hakemukset allekirjoittaneelle ensi viikon ke 17.6. mennessä, minkä jälkeen melko 

välittömästi ratkaistaan järjestäjä. 
Hyvää alkanutta beach-kesää! 

Sampsa Söderholm 
Istisryhmän puolesta 

LENTOPALLOLIITTO NIMESI KAUDEN PARHAAT 

 

10.6.2020 23:15 (Info) Lentopalloliiton liittohallitus päätti kauden 2019-2020 parhaat 

kokouksessaan maanantaina 8.6.2020.. Koronavirustilanteen takia valinnat 
julkistetaan ilman juhlallisuuksia ja palkitsemistilaisuus järjestetään myöhemmin. 



Lauri Kerminen nimettiin kauden 2019-2020 parhaaksi lentopalloilijaksi edellisen 

kauden tavoin. Roosa Koskelo valittiin myös uudelleen kauden naislentopalloilijaksi. 
Mieslentopalloilijaksi nimettiin Mikko Esko. 

Istumalentopallossa parhaiksi pelaajiksi nimettiin Arto Vinni, KSI Kotka ja Marja 
Valkeavuori, Hongiston Tarmo. Molemmille valinta kauden parhaina oli jo kolmas. Info 
onnittelee valittuja. 

     
Arto Vinni (Kuva: KSI) ja Marja Valkeavuori (Kuva: HoTa) 

 
Miesistumalentopalloilija Arto Vinni, KSI Kotka: 

Arto Vinni valittiin, Lauri Kermisen tavoin, vuoden miesistumalentopalloilijaksi 
edellisen kauden tapaan. Jo aikaisemmin Arto on nimetty parhaaksi pelikaudella 2014-

15. Arto Vinni oli KSI Kotkan tukipilari ja hän vei myös SM-sarjan pistetilaston 
kärkipaikan. KSI Kotka johti sarjaa sen keskeytyessä koronavirustilanteen takia. 

Naisistumalentopalloilija Marja Valkeavuori, Hongiston Tarmo: 

Hongiston Tarmo voitti naisten Suomen mestaruuden ja joukkueen ratkaisupelaaja 
Marja Valkeavuori oli loppuottelussa ylivoimainen pisteiden tekijä 28 pisteellään ja oli 

ykkönen myös koko sarjan pistetilastossa. Marja on aikaisemmin nimetty parhaaksi 
naisistumalentopalloilijaksi kausilla 2014-15 ja 2016-17. 

Kaikki Lentopalloliiton valinnat löytyvät alla olevasta linkistä. 

Liiton valinnat 

 

http://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/lauri-kerminen-kauden-paras-lentopalloilija.html

