
AJANKOHTAISET TARINAT 1-5/2021 

TILANNETIETOJA SUOMEN CUPISTA 

 

25.5.2021 23:05 (Pekka Piitulainen/Info) Lentopalloliiton Istumalentopallojaoksen päätös 
(kokousmuistio 19.5.2021) tuomarikuluista vahvisti, että Pyry järjestää Suomen Cupin 
Jyväskylässä, mikäli turnaukseen ilmoittautuu vähintään neljä mies- ja kolme 
naisjoukkuetta. Tämä on siis edellytyksenä, että turnaus säilyttää Suomen Cup-statuksen. 

Miesjoukkueiden osalta minimi eli neljä joukkuetta on jo kasassa (Hota, KSI, ZZ-Toivala ja 
Pyry). Naisjoukkueita on ilmoittautunut kaksi (Pyry ja Hota). Toivottavasti löytyisi vielä yksi 
naisjoukkue niin, että Suomen Cupin turnaus saataisiin järjestettyä. 

Ennakkoilmoittautumisen takarajana on 13.6.2021. Vasta sen jälkeen voimme tehdä 
lopullisen päätöksen turnauksen järjestämisestä. Terveisin Pekka, Palokan Pyry 

Vieraskirjassa Pekka lisäksi kyselee, aika pimennossa pidetystä, naisten maajoukkueen 
uudesta valmennustiimistä ja uusista pelaajista. 

ISTUMALENTOPALLOJAOSTON KOKOUSMUISTIO 

 

24.5.2021 23:30 (Sampsa Söderholm/Info) Moi, alla Nora Isomäeltä palaverimemo jakoon. 
T:Sampsa 

Istisjaoston kokousmuistio 19.5.2021 

ISTISBEACHIN SM-TURNAUKSEN HAKU 

24.5.2021 23:25 (Sampsa Söderholm/Info) Hei istiksen beachväki, istumalentopallon 
Beach Volleyn SM-turnauksen järjestäjähaku on avattu. Vapaamuotoiset hakemukset 
allekirjoittaneelle 5.6.2021 mennessä sähköpostitse (sampsa.soderholm(at)espatent.fi). 

Turnaus järjestetään 1-päiväisenä, 2 vs. 2 pelimuoto. Pelataan vähintään 2 kentällä. 
Miesten ja naisten sarja erikseen samana päivänä. Suositeltu turnauksen ajankohta la 
14.8.2021. Järjestäjä voi hakemuksessaan ehdottaa poikkeamia näihin reunaehtoihin. 
Istisryhmä/Sampsa 

 

https://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/Istisjaoston%20pk%2019.5.2021.pdf


CUP 2021 - ILMOITTAUTUMISEN MUUTOS 

19.5.2021 16:50 (Info) Piitulaisen Pekka Palokasta viestitteli, että hänen infoon 
laittaamaansa Suomen Cupin ennakkotiedotteeseen oli lipsahtanut väärä 
sähköpostiosoite. Oikea osoite on: 

piitupekka(at)gmail.com 

Pekkahan kyseli joukkueilta etukäteiskiinnostuksia osallistua mahdollisesti 9.-10.10.2021 
Jyskälässä, Homenokka-turneen yhteydessä, pelattavaan kisaan. Ennakkoilmoitus tulee 
tehdä 13.6.2021 mennessä, jonka jälkeen seura päättää ja ilmoittaa ratkaisusta. 

Kannattanee tässä yhteydessä myös muistuttaa uudelleen seurojen yhteystietojen 
päivittämisestä. Ilmoittakaa korjaus- ja muutostarpeet infolle 
sähköpostilla: webmaster.istumalentopallo(at)gmail.com 

VARJELKOON JA PARATKOON...,! 

 
Naisten maajoukkue ilmeisen elävänä 

(Kuva: Team FIN) 

15.5.2021 23:25 (Info) Ihan infon toimituksessa pudottiin kuta kuinkin pallilta, kun kurkattiin 
naisten maajoukkueen Facebook-sivustolle, jossa ei vuoteen juuri mitään ole tapahtunut. 
Mielessä oli jo useasti vierähtänyt ajatus, että sekin homma on jo mennyttä kalustoa. 
Hienoa, upeaa, tsemppiä! 

Sivustolla oli lyhyt teksti: Team Finland is back! Pitkästä, piiiiitkästä aikaa pääsimme 
treenaamaan yhdessä maajoukkueena. Mukavaa päästä taas tositoimiin ja 
valmistautumaan uuden valmennustiimin johdolla lokakuun EM-kisoihin. 

Ja sitten - piste? Jäipä hämmentävä olo - ja tietysti iloinenkin. Mutta hauskaa olisi ollut 
kuulla vähän enemmän. Tai vinkkiä, missä lisätietoja olisi ollut? Ketä uusia pelaajia on 
kuvassa ja mikä ja ketä on - uusi valmennustiimi? Info is missing. 



ISTISKIRJOJEN TILANNE JA AIKATAULU 

 

14.5.2021 00:05 (Info/MA) SIUta ja VAUta kirjat näyttävät, yllättäen, jonkin verran 
kiinnostavan. 50 kappaleen raja lähestyy, oikeastaan ilman isompaa mainostamista. Ihan 
kiva. Tarkistin vielä kirjapainon tarjouksen, joka on voimassa 15.6.2021 asti. 50 kpl:n 
painoksessa kahden nidoksen yhteishinta on siis 33,50 euroa, 100 kpl:n hinta 31,00 ja 
(toiveajattelulla) 200 kpl:n hinnaksi tulisi enää 30,00 euroa. 

Laitoin tänään seurojen/joukkueiden yhteyshenkilöille pienen viestin asiasta ja pyynnön 
välittää tietoa edelleen kunkin omille istisyhteyksilleen. Katsastellaan tämä toukokuu (31.5. 
asti) ja mikäli riittävä määrä ennakkotilauksia on - tehdään tilaus 1.6.2021. 

Alustavassa tilauslistassa mennään tällä hetkellä, helatorstain juuri päättyessä, numerossa 
44., mutta pari kimppatilausta on vielä vain alustavia ja toivottavasti varmistuvat toukokuun 
aikana. Näillä eväillä jatketaan. 

ISTUMALENTOPALLOJAOKSEN KOKOUS 

 

12.5.2021 23:30 (Sampsa Söderholm/Info) Sampsa viestitteli vieraskirjaan, että 
Lentopalloliiton istumalentopallojaos kokoontuu ensi viikon tiistaina 19.5. klo 15. 
Kokouksen aiheita ovat (mm.): 
• kesän beach-turnaukset, 
• Suomen cup, 
• sarjat 2021-2022, 
• tuomariasiat ja 
• SM-viikko 2022 Salossa, istisbeach? 

Kannanottoja asioista ja muista aiheista saa lähettää Sampsalle esimerkiksi sähtöpostilla: 
sampsa.soderholm(at)espatent.fi. Nyt aktiivisesti lähettelemään ja ististoimintaa 
käynnistämään 

Infon muistin mukaan jaoston kokoonpano on seuraava: Nora Isomäki, puheenjohtaja, Sari 
Mannersuo, Helena Skogström, Petri Räbinä, Sampsa Söderholm, Jani Nuolimo ja Jari 
Lankinen, esittelijä. 



ZZ-BEACHKAUSI AVATTU TOIVALASSA 

 

12.5.2021 23:20 ZZ Toivalan facebook-sivuilla oli eilen joitakin kuvia ja seuraava teksti: ZZ 
kesäkausi avattu, kenttä kuntoon ja pelaamaan, +24 mollukkaa..., on se hienoa! 

ISTISTOIMINTA ALKAA HERÄILLÄ 

 

7.5.2021 13:10 (Info) Ilahduttavaa tietoa tuli Jyväskylästä, kun Piitulaisen Pekka viestitteli 
tyyliin: Istis is Back! Upeaa aktiivisuutta Palokan Pyryltä, joka suunnittelee Suomen Cup 
2021 turnauksia jälleen perinteisen Homenokka-turnauksen yhteyteen 9.-10.10.2021. 

Turnauksesta kiinnostuneita joukkueita pyydetään alustavasti ilmoittamaan 
osallistumisestaan 13.6.2021 mennessä osoitteella: 

pekka.piitulainen(at)gmail.com 

Samalla Pekka pyytelee joukkueita päivittämään yhteystietonsa istis.infon Seurat-
sivustolle. Tiedot voi lähettää infon sähköpostiin: 

webmaster.istumalentopallo(at)gmail.com 

Alla liitteenä Palokan Pyryn lähettämä tiedote Suomen Cup 2021-suunnitelmasta. 

Ennakkotiedote Suomen Cup 2021 turnauksesta 

 

https://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/Suomen%20Cup%202021.pdf


 

ISTISHISTORIA KAKSIEN KANSIEN VÄLIIN! 

 

3.5.2021 17:00 (Info/MA) Vastoin kaikkia aikaisempia suunnitelmia ja tarkoituksia, tarina 
suomalaisesta istumalentopallosta muokattiin sittenkin kirjallisesti kelvollisempaan 
muotoon. Sysäyksen tähän antoi lappeelaisten pelaajien kirjoittajalle tekemä ehdotus, 
luovuttaa SIUta ja sittistä teos lahjana Ossi Pullille, hänen täyttäessään pyöreitä vuosia 
vappuna 1.5.2021. 

Toteutettu painotekniikka edellytti historiikin muuttamisen kaksiosaiseksi. Ensimmäinen 
osa (313 sivua ja vuodet esihistoriasta pelikauteen 2003–04) piti pintansa SIUta ja 
sittiksenä ja toinen (302 sivua vuoteen 2021 sekä liitetilastot) ristittiin nimellä VAUta ja 
volleyta, istumalentopallon entisen taustayhteisön, Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
mukaan. 

Tarinan muokkaaminen tehtiin asetuksia ja sivutusta muuttamalla. Autenttisiin, lähes 15 
vuoden aikana tehtyihin nettikirjoituksiin, ei haluttu puuttua, vaikka se asiallista ehkä olisi 
ollutkin. Samoin ykkösosan alussa olevat pitkät johdantojorinat päätettiin sellaisinaan 
säilyttää. Niitä ei ole pakko lueskella. 

Uniikkikappaleita/ensipainosta tästä tarinasta tehtiin epätasan kolme. Ossille ja kirjoittajan 
ensimmäiselle vaimolle luovutettavien lisäksi yksi Pekka Nygrenille Kotkaan. Pekka osoitti 
upean uutteraa, vuosia kestänyttä innostusta aihetta ja asiaa kohtaan, kaivellen 
uskomattoman paljon tietoja teosta varten. Kymiset kiitokset vielä kerran. Kiitokset myös 
kaikille muille asiaa edesauttaneille! 



 

Kirjat painettiin pehmeäkantisina lankasidottuina kokoon B5. Värit: 4/4, paperi: sisus G-
Print 115g ja kannet Ensocoat 250g. Painotyö on kirjoittajan mielestä ihan hyvä, kuten 
huonolaatuisella skannerilla otetut valokuvatkin. Kirjat ovat aika painavaa tekstiä - 800 gr. 
kappale. Mutta kyllä niitä jaksaa käsissä pidellä, jos muuten vaan jaksaa. 

Lappeenrantalainen kirjapaino toimittaa lisäpainoksen, jos kirjat maksavia asiakkaita löytyy 
vähintään 50 kpl:tta, a' (persnetto-) hintaan 33,50 (sis. molemmat kirjat, mutta ei 
postimaksua). Postitettuna hinnaksi tulisi 39,50 euroa. 

Halukkaat voivat ennakkovarata kirjat lähettämällä kirjoittajan sähköpostiin nimensä ja 
postiosoitteen. Mikäli vaadittu määrä lukuhalukkaita löytyy, pistetään painokoneet 
lonksumaan ja selvitellään, miten ne voidaan edelleen edullisesti toimittaa. 

Postitushintaa voi jonkin verran pienentää ja kirjoittajan hommia helpottaa, jos paikalliset 
seurat/yhdistykset tekevät yhteisen tilauksen. Miettikää. Ja luonnollisesti lähi-ihmiset voivat 
myös noutaa kirjat ilman postimaksua kirjoittajan kotoisesta raastuvasta (os. 
Raastuvankatu 25, Lappeenranta). Istis.infolle voin aika ajoin ilmoitella tilauskysynnästä. 
Pakko ei oo ostella, tää on sen verran heikompi bisnes. 

 

Ennakkotilaukset ystävällisesti: markku.aumakallio(a)gmail.com 



LIITON VALTAKUNNALLISET TURNAUKSET KESKEYTETÄÄN 

 

29.4.2021 23:00 (Info) Lentopalloliiton kilpailuryhmä on kokouksessaan 27.4 päättänyt 
keskeyttää sarjakauden 2020-2021 kaikkien valtakunnan tasolla pelattavien pelien ja 
turnausten osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa A-C-nuorten toukokuun sijoitusturnausten 
peruuttamista sekä 2-sarjan karsintaturnausten peruuttamista. Päätös on voimassa 
toistaiseksi kesäkuun loppuun. 

Istumalentopallosta ei luonnollisesti päätöksessä ole mainintaa, mutta voisi kuvitella, että 
se koskisi myös istiksen valtakunnallisia turnauksia, jos niitä sattuisi olemaan 
suunnitelmissa. Mene ja tiedä. Liiton tiedote asiasta ja myös pelikauden 2020-21 
pelipassimaksuista löytyy alla olevasta linkistä. 

Lentopalloliiton tiedote 

HYVÄÄ PARAVOLLEY-PÄIVÄÄ! 

 
Maailman ParaVolley-päivä 

(Kuva: WPV) 

24.4.2021 20:10 (Info) World ParaVolley perustettiin virallisesti 24. huhtikuuta 1981 
Bonnissa, Saksassa pidetyissä lentopallon EM-kisoissa, silloin nimellä the World 
Organization Volleyball for Disabled (WOVD). Se oli osa vammaisten kansainvälistä 
urheilujärjestöä (ISOD). Vuonna 1992 WOVD:stä tuli oma erillinen organisaationsa. 
Nykyisen nimensä – World ParaVolley (WPV) järjestö otti vuoden 2014 yleiskokouksessa. 
Viime vuonna, järjestön täyttäessä 40 vuotta, perustamispäivää alettiin viettää 
kansainvälisenä Maailman ParaVolley-päivänä. 

Vuosipäivän viettoon liittyviä asioita ja tarinoita löytyy melkoisesti WPV:n Facebook-
sivuilta: 
WPV Facebook 
sekä nettisivuilta: 
WPV netti 

https://lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/lentopalloliiton-kilpailutoiminta-keskeytetaan-sarjakauden-2020-2021-osalta-valtakunnan-tasolla-pelattavien-turnausten-osalta.html
https://facebook.com/paravolleyeu/?fref=ts
https://worldparavolley.org/


Viime vuoden tapaan WPV:n hallitus on tänä vuonna julkistanut kunniamaininnat isolle 
osalle pystypallon pelaajista, valmentajista, erotuomareista ja muista toimihenkilöistä. 
Luettelot löytyvät mm. alla olevasta linkistä. 
Palkitut 

HYVÄÄ SUOMALAISTA PARAVOLLEY-PÄIVÄÄ! 

ISTISINFO PALAILEE PALSTOILLE 

 
Kotka-turnaus 2020 
(Kuva: Juha Parkko) 

19.4.2021 13:40 (Info) Huomenta. Kevättä pukkaa, mutta koronaakin edelleen. Info on 
visusti pysytellyt karanteeninoloisissa merkeissä, kuten näköjään koko lajikuntamme. 
Täydellistä hiljaisuutta tammikuun lopun jälkeen. Ei viestejä, ei infoja, ei mitään, eikä 
mistään. Tammikuussa Sampsa kyseli, lajijaoston puolesta, että tulisiko tapahtumia 
järjestää vai jätetäänkö järjestämättä? Järjestämättä jätettiin. 

Jari Lankinen kuittaili tuolloin, että Ei heitetä vielä kirvestä kaivoon, mutta ennen helmikuun 
loppua ei taida olla viisasta yrittää turnauksia saada aikaiseksi. Jos mahdollista, niin 
tutkikaa jo etukäteen oman paikkakuntanne tilanteita (lähinnä salivarauksia) maalis-
huhtikuulle, jos siellä saataisiin muutama turnaus pelattua. Kaikki tietty kiinni 
paikallisviranomaisten määräyksistä. Lentopalloliitto ei estä kenenkään pelaamista. 

Info yritti kaivella seurojen sivustoilta jotain tiedon murusia - turhaan. Kotkasta kuuluu sen 
verran, että Sami Tervo on nimetty seuran taustayhdistyksen, Kotkan Seudun Invalidit ry:n 
uudeksi puheenjohtajaksi. Paljon onnea uuteen tehtävään. 

Kansainvälisiltä näyttämöiltä voinee ykköseksi bongata EM-kisat Antalyassa Turkissa 17.-
23.10.2021. ParaVolley Europe järjestää naisten ja miesten Golden Nations League 2021 
turnaukset Assenissa Hollannissa 2.-4.7.2021 ja naisten Silver Nations League turnauksen 
Ranskanssa (Metropole Rouen) viikkoa myöhemmin 9.-11.7.2021. Naisten kultaliigaan 
osallistuu kuusi (6) ja hopealiigaan neljä (4) joukkuetta. Vaan ei joukossa näy Suomen 
joukkuetta. 

https://www.worldparavolley.org/2021-world-paravolley-awards/


Miesten Paralympiakarsinta viimeisestä kisapaikasta pelataan Duisburgissa Saksassa 1.-
5.6.2021. Mukana ovat isäntämaa Saksan lisäksi Kazakstan, Kanada, Ukraina, USA, 
Latvia ja Kroatia. Itse XVI Paralympiakisat pelataan, toivottavasti, Tokiossa 24.8.-5.9.2021. 

Kotimaan istumalentopallon osalta odotellaan jaostolta jonkinmoisia askelmerkkejä ulos 
koronan hiljentämästä tilanteesta. Olisiko jo paikallaan laittaa jotain tietoa ja tiedusteluja 
seuroille/seuroilta, tulevan kesän ja pelikauden 2021-22 tapahtumista ja eri paikkakuntien 
tilanteista? 

Ajatuksia ja kuulumisia voi toki laitella tänne infon tyhjän oloiseen vieraskirjaan, jonka 
viimeisin viesti on Harpon Naistenpäivän onnittelut 8.3.2021. Aletaan ja yritellään taas 
lämmitellä tätäkin sivustoa kaikilta osin. 

 


