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TOKION MIESTEN ALKUSARJAT TAPUTELTU 

31.8.2021 23:20 (Info) Lähes ikiaikaiset arvokisojen miesten finalistit Iran ja 
Bosnia-Hertsegovina kohtaavat Tokiossa jo välierissä. Iran voitti oman 

lohkonsa puhtaalla pelillä ja bosnialaiset jäivät omassaan toiseksi RPC:n 
jälkeen. Iranin lohkon kakkoseksi selvisi eräpistesuhteella Brasilia tasapistein 

Saksan ja Kiinan kanssa. 

 
Saksalaiset tuulettaa..., 

(Kuva: WPV) 

Saksalaiset voittivat viimeisessä pelissään juuri Brasilian 3 - 1, mutta jäivät 
pelaamaan sijoista 5.-6. Puhtaalla 3 - 0 voitolla Saksa olisi selvinnyt 

mitalipeleihin. Alla alkusarjojen viimeisen kierroksen tulokset ja taulukot. 

Miesten alkusarjojen viimeiset ottelut: 

* EGY - RPC 0 - 3 (21-25, 17-25, 20-25) 

* BRA - GER 1 - 3 (23-25, 25-22, 19-25, 18-25) 
* CHN - IRI 0 - 3 (21-25, 22-25, 14-25) 

* BIH - JPN 3 - 0 (25-13, 25-15, 15-13) 

Miesten alkusarjojen taulukot: 

A-lohko: 

1. RPC 3 3 0 maxim 1,490 
2. BIH 3 2 1 2,000 1,165 

3. EGY 3 1 2 0,500 1,109 

4. JPN 3 0 3 0,000 0,458 

Taulukossa vas.: sijoitus, joukkue, pelit, voitot, häviöt, eräsuhde, pistesuhde 



 
ja venäläiset vähän maltillisemmin..., 

(Kuva: WPV) 

B-lohko: 

1. IRI 3 3 0 maxim 1,271 

2. BRA 3 1 2 0,571 0,981 
3. GER 3 1 2 0,571 0,957 

4. CHN 3 1 2 0,571 0,883 

Välieräpelit ja alemmat sijoituspelit pelataan torstaina 2.9. seuraavasti: 

* Sijat 7.-8. JPN - CHN klo 07.30 (Suomen aikaa) 
* Sijat 5.-6. EGY - GER klo 09.30 

* Ve A1.-B2. RPC - BRA klo 12.30 

* Ve B1.-A2. IRI - BIH klo 14.30 

TERVEISET MANNERSUON SARILTA TOKIOSTA 

30.8.2021 15:20/lis. 16:10 (Info) Melkoista sähläämistä ja asentelua on 
harrastettu infon konttuurissa live-kuvan löytämiseksi Tokiosta. Toistaiseksi 

turhaan. Sari Mannersuokin, joka on Tokion kisaorganisaatiossa, otti asiaan 

kantaa ja yritteli paikan päältä Japanista asiaa selvitellä. Alla Sarin terveiset. 

 
Sari Mannersuo 
(Kuva: WPV) 

Hei. Tässä linkki kisojen peleihin: https://olympics.com/tokyo-

2020/en/paralympics/watch/. Täällä on tosi kuuma. Urheilijat ja tuomarit 

testataan joka päivä. Joitakin yllättäviä tuloksia on tullut otteluiden suhteen. 



Puitteet ovat hienot, samoin järjestelyt. Tänään alkoi live-lähetykset. Kävin 
kyselemässä, mikä voisi olla syy, ettei näy. Esim. Jos Yle ei ole maksanut 

IPC:lle istislähetyksistä, niin ne ei näy Suomessa. Tälläsen vastauksen sain 

meidän teknilliseltä johtajalta. Siis saattaa olla tällainen syy. T. Sari 

Info löytää kyllä linkit live-lähetyksiin, mutta menit sitten mistä kautta 
tahansa, kuvaa ei löydy, vaan aina palataan tulospalvelun live-sivuille. No..., 

seurataan näitä pelejä nyt sieltä. Iran otti eka erän Brasilialta 25-19, toisen 

pistein 25-23 ja kolmannen 25-22. 

Kahden alkusarjakierroksen jälkeen naisista Brasilia ja Kiina ovat kai 
käytännössä jo varmistaneet paikkansa kisojen mitalipeleihin. Miesten 

osastolta vastaavaan ovat pystyneet Venäjän Paralympiayhdistyksen RPC-
joukkue ja Iran. Kaikki aikaisemmin kisoissa jo pelatut ottelut löytyvät 

rullaamalla alta. 

INFOLTA HUIPPUPELIT HUKASSA! 

30.8.2021 14:00 (Info) Kovasti tuli mainosteltua Tokion pelejä ja sieltä 

näkyviä Livestreameja. Homma ei kuitenkaan onnistunut infon konttorista 
mitenkään. Onkohan joku ja jotenkin päässyt pelejä katsomaan? Jos - 

kertokaa ihmeessä millä konstilla. 

 
USA-CHN ja läpät 

(Kuva: WPV) 

Naisten B-lohkon kärkipelissä Kiina vei USA:n naisia, jos ei ihan mielensä 

mukaan, niin napsakasti ainakin, suoraan 3 - 0 (25-17, 25-22, 26-24) ja otti 

samalla varman paikan paralympialaisten mitalipeleihin. USA oli vielä pistää 
pelin jatkoeriin, kun se nousi 19-24 tilanteesta tasoihin. Ei aivan onnistunut. 

Kiinalaiset voittivat lopulta erän jännittävien vaiheiden jälkeen 26-24. 



 
Kiinalaista iloa 
(Kuva: WPV) 

3. ja 4. PELIPÄIVÄ TOKIOSTA  

-30.8.2021 11:55 (Info) Tokiossa pelit ovat jatkuneet alkusarjojen kierroksilla. 
Maanantaisten pelien jälkeen pelataan kaikissa lohkoissa vielä kolmas ja 

ratkaiseva kierros. Miesten pelit pelataan tiistaina ja naisten keskiviikkona. 
Tänään iltapäivällä pelataan huippumatsit: klo 12.30 naisten peli USA-Kiina ja 

klo 14.30 miesten ottelu Iran-Brasilia. 

Alkusarjojen jälkeen lohkoneloset pelaavat suoraan sijoista 7.-8. ja kolmoset 

sijoista 5.-6. Ykköset ja kakkoset pelaavat semifinaalit (A1-B2 ja B1-A2) ja 

niiden voittajat loppuottelun ja hävinneet pronssiottelun. 

Miesten alemmat sijoituspelit ja semifinaalit pelataan torstaina ja vastaavasti 

naiset kisaavat perjantaina. Molemmat pronssiottelut ja miesten finaali ovat 

vuorossa lauantaina. Sunnuntaina kisataan ainoastaan naisten loppuottelu. 
Mitalipelipaikkansa ovat tässä vaiheessa jo varmistaneet kahdella alkusarjan 

voitollaan - naisissa Brasilia ja miehissä RPC. Iltapäivän pelien voittajat myös 

selvittävät varmuudella tiensä mitalipeleihin. 

Naisten ottelut: 

 
Italia – Kanada (Kuva: WPV) 



* Italia - Kanada 1 - 3 (16-25, 14-25, 25-15, 18-25) 
* Japani - Brasilia 0 - 3 (13-25, 16-25, 16-25) 

* Ruanda - RPC 0 - 3 (9-25, 9-25, 12-25) 

* USA - Kiina 0 - 3 (17-25, 22-25, 24-26) 

Miesten ottelut: 

 
Egypti - Japani 
(Kuva: WPV) 

* RPC - Bosnia 3 - 0 (25-19, 25-18, 25-18) 

* Japani - Egypti 0 - 3 (11-25, 7-25, 6-25) 

* Saksa - Kiina 1 - 3 (23-25, 25-23, 23-25, 23-25) 

* Brasilia - Iran 0 - 3 (19-25, 23-25, 22-25) 

Saksalaiset pelasivat turnauksen toisessa ottelussaan hyvän, mutta varmasti 

katkeran pelin kiinalaisia vastaan. Ääritasaisten erien jälkeen saksalaiset saivat 

poistua ottelusta ja myös kisojen mitalipeleistä 1 - 3 tappiolla. Ja kohta pelit 

Tokiossa taas jatkuvat - huippupeleillä. 

ALKUSARJOJEN TULOKSIA TOKIOSTA 

28.8.2021 23:55 (Info) Tokion Paralympialaisten istumalentopallopelit ovat 

käynnistyneet eilen perjantaina neljällä alkusarjojen ottelulla. Lauantaina 

jatkettiin samoin neljällä pelillä. Mitään yllätyksiä ei peleissä nähty, ennakkoon 
kovat olivat kovia Japanissakin. Alla tähän mennessä pelattujen otteluiden 

tulokset. 

Naisten ottelut:  

* Japani - Italia 0 - 3 (23-25, 11-25, 10-25) 

* Brasilia - Kanada 3 - 2 (21-25, 26-24, 25-20, 27-29, 17-15) 
* USA - Ruanda 3 - 0 (25-11, 25-9, 25-11) 

* Kiina - RPC 3 - 0 (25-20, 25-16, 25-14) 



Brasilian ja Kanadan naisten ottelu oli todella tiukka. Ottelun kesto oli 2:40 ja 
tauot päälle tasan 3 tuntia. Melkoista puurtamista. Kiinan selvä 3 - 0 voitto 

MM- ja EM-ykkösestä Venäjän Paralympiakomitean tiimistä ei ollut ehkä 

yllätys, mutta melkoinen temppu kuitenkin. 

 
Venäjän Paralympiakomitea (RPC) - Kiina 

(Kuva: WPV) 

Miesten ottelut: 

 
Iran - Saksa 
(Kuva: WPV) 

* Japani - RPC 0 - 3 (6-25, 17-25, 15-25) 

* Egypti - Bosnia 0 - 3 (23-25, 22-25,15-25) 
* Iran - Saksa 3 - 0 (25-23, 25-16, 25-17) 

* Brasilia - Kiina 3 - 1 (28-26, 26-28, 25-19, 25-13) 

Ykkössuosikit hoitelivat pelit tyylillä. Egypti piti Bosnia-Hertsogovinaa tiukilla 

kaksi erää ja Saksa yhden iranilaisia vastaan. Pelit jatkuvat taas sunnuntaina 

neljällä ottelulla. Ohjelma ja aikataulut löytyvät alta 25.8. jutun linkistä. 

 

 



TOKIO 2020 PARALYMPIALAISET KÄYNTIIN 

 
Tokion kisojen istisareena 

(Kuva: WPV) 

25.8.2021 23:45 (Info) Tokion Paralympialaiset käynnistyivät eilen tiistaina 
24.8.2021. Suomalaiset tavoittelevat seitsemään mitalia. Istumalentopallo- 

joukkueemme eivät ole kisoissa mukana. Varmasti suomalaisia laji-ihmisiä 

kisat ja erityisesti ehkä juuri naisten pelit kiinnostavat. 

Kotimainen Yle ei, nopsalla vilkaisulla, näyttäne kisoista yhtään istuma- 
lentopallopeliä. Kaikki pelit, koska Japanissa ollaan, ovat kuitenkin katsot- 

tavissa livestreemeinä alla olevalta YouTube-kanavalta: 

Tokio 2020 netti-TV-lähetykset 

Ja istumalentopallon otteluohjelmat löytyvät mm. seuraavalta sivustolta: 

Tokio 2020 otteluohjelmat 

Tokion vuoden 2020 istumalentopallon naisten kilpailut käynnistyvät isäntämaa 

Japanin ja Italian ottelulla perjantaina 28. elokuuta klo 10.00 (klo 04 Suomen 

aikaa). Italia ansaitsi paikan Tokioon sijoittumalla hopealle Venäjän 
Paralympiakomitean (RPC) jälkeen vuoden 2019 EM-kisoissa. Kisojen ja päivän 

toisessa pelissä kohtaavat Kanada ja edellisten kisojen pronssimitalisti Brasilia 

klo 10.30 Suomen aikaa. 

Muut naisten turnauksen joukkueet ovat kultaa puolustava USA, kolminker- 

tainen paralympiavoittaja Kiina ja tuorein MM-kisojen ykkönen RPC sekä toista 

kertaa kisoihin osallistuva Ruanda. 

Naisten alkulohkot ovat seuraavat: 

Lohko A: 
* Japani 

* Italia 

https://www.youtube.com/user/ParalympicSportTV
https://worldparavolley.org/where-to-watch-tokyo-2020-sitting-volleyball/


* Brasilia 

* Kanada 

Lohko B: 
* Yhdysvallat 

* Ruanda 
* Kiina 

* RPC 

Miehissä paralympialaisista mitaleista pelaavat: Japani, hallitseva Paralympia- 

ja Maailmanmestari Iran, Bosnia Herzegovina, Venäjän Paralympiakomitea 

(RPC), Brasilia, Kiina, Egypti ja Saksa. 

Miesten ottelut käynnistyvät myös perjantaina 28.8. (Suomen aikaa) klo 08.00 

avauspelillä Japani - RPC ja klo 14.30 Egypti - Bosnia-Hertsegovina. 

SUOMEN CUPIN KILPAILUKUTSU 

 

25.8.2021 13:10 (Pekka Piitulainen/Info) Palokan Pyry/Pekka on laittanut 
infoon kilpailukutsun Suomen Cupista. Ilmoittautuminen kisoihin 15.9.2021 

mennessä sähköpostilla piitupekka(at)gmail.com tai puhelimitse nroon 045 891 

6520. 

Suomen cupin kilpailukutsu 

HOMENOKKATURNAUS PERUTTU - 

SUOMEN CUP EHKÄ KELJONKAALLE 

 
Keljonkankaan koulu 

(Kuva: Google) 

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


20.8.2021 23:20 (Pekka Piitulainen/Info) Terve, Homenokkaturnaus on 
peruttu. Joudumme ottamaan käyttöön suumnitelma B:n eli turnaus yritetään 

järjestää vanhassa tutussa turnauspaikassa eli Keljonkankaan koululla. 

Lähettelen turnauskutsua heti, kun selviää onnistuuko tilavaraukset. t. Pekka, 

Palokan Pyry 

Homenokkien sporttisaitilla on lyhykäinen ilmoitus asiasta: VUODEN 2021 

HOMENOKKATURNAUS ON PERUTTU JOHTUEN KORONATILAN- 
TEESTA. Pekalla lienee tiedossaan minkälaiset Keskisen-Suomen 

koronarajoitukset ja terveysvaatimukset tällä hetkellä ja mahdollisesti 

turnausajankohdalla ovat. Toivottavasti kisa pystytään järjestämään! 

VIDEOITA BEACHIN SM-KISOISTA 

 
Poika saunoo..., 

(Kuva: Marja Valkeavuori) 

14.8.2021 22:55 (Sampsa Söderholm/Info) Sampsa viestitteli vielä, että 

eilisistä kisoista löytyy muutamia pelivideoita, jotka kuvasi Marja Valkeavuoren 
puoliso Kari Nostaja. Malliksi Sampsa on laittanut videon miesten 

loppuottelusta. Muutama muukin videoitu peli löytyy Karin Facebook-sivuilta. 

Käykäätten katsastamassa. 

Beachin SM-kisojen miesten finaali 

ISTIS ELÄÄ - BEACHIN MESTARIT SELVILLÄ 

14.8.2021 22:55 (Sampsa Söderholm/Marja Valkeavuori/Info) Beachin SM-
kisat käytiin tänään Riihimäellä Markku ja Arja Valkeavuoren kotitalon 

pihapiirissä. Isäntäväki oli järjestänyt upeat puitteet peleille. Pressut ja 
bajamajat, kuten kaikki muutkin tarpeelliset elementit olivat kunnossa. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1222605848186792&id=100003971626944


Ilmatkin kohtuullisesti kotimaisen suviset. Marja kiitteli turnaushenkeä ja 

eritoten uusia mukaan tulleita pelaajia. 

Sampsa viesitteli tulosliuskan liitteessä, että hauska päivä oli ja luontoäiti 
tarjosi kaikki mahdolliset kesäsäät. Saatiin parhaat ratkottua ja tällä kertaa on 

myös reippaasti kuvamateriaalia. Järjestelyt pelasivat muutenkin aivan 
loistavasti! Ja parhaimmillaan turnausta seurasi jopa 30 hengen yleisö. 

Kisoissa pelattiin kahdella kentällä päivän aikana yhteensä 32 peliä. Ja ainakin 

mitalien jaon aikaan aurinko paistoi Riihimäellä komiasti. 

Miesten välierissä Nuolimo/Penttinen voitti parin Vikman/Södeholm 2 - 0 (21-
11, 21-15) ja Kärnä/Julin parin Säisä/Danielsson tiukemmin 2 - 0 (21-19. 21-

17). Naisten välierissä Valkeavuori/Valkeavuori löi parin Tasanko/Sivonen 2 - 0 
(21-11. 21-15) ja toisessa pelissä Kärnä/Nuolimo voitti parin Viitala/Liuhanen 

2 - 0 )21-11, 21-13). 

Miesten loppuottelu pelattiin ennen pronssipeliä ja siinä käytiin tiukka kolmen 
erän peli. Ensimmäisen Nuolimo/Penttinen voitti selvästi 21-12. Toisessa 

erässä Säisä/Danielsson väänsi jatkopalloilla ottelun kolmanteen erään lukemin 

20-22. Kolmaskin oli tasainen, kääntyen lopulta Nuolimo/Penttiselle 15-12. 

 
Jani Nuolimo ja Eero Penttinen 

(Kuva: Marja Valkeavuori) 

Naisten finaalin Valkeavuoret hoitelivat melko sutjakkaasti 2 - 0 (21-6, 21-8) 

voitolla. Miesten pronssipelin voitti pari Kärnä/Julin ja naisten himmeimmät 

mitalit menivät parille Tasanko Sivonen. 



 
Marja ja Kirsi Valkeavuori 
(Kuva: Marja Valkeavuori) 

SM-Beachin tulokset 

SM-BEACHIN KILPAILUSÄÄNNÖT JA OHJELMAT 

13.8.2021 00:35 (Sampsa Söderholm/Info) Myöhäiseen iltaan meni Sampsalta 
ja vähän myös Infolta. Tuskin info uskaltaa edes sanoa, millä vesillä oli niin 

kätkössä, etteivät yhteydet toimineet. Nyt kuitenkin kansliassa ja täällä koneet 

pelittää. Jos vaan jaksetaan oikein surffailla. 

Sampsa on ansiokkaasti pistänyt tiedot pakettiin Vieraskirjan sivuille ja 

varmaan ainakin turnaukseen osallistuvat ovat ne sieltä kaivelleetkin. Hyvä 

niin - kiitosta vaan. Alla kuitenkin vielä kilpailuohjeet ja otteluohjelmat pdf-

tiedostona, mistä ne on helpommin tulostettavina. 

Hyviä kisoja toivotellaan ja tuloksia odotellaan..., 

SM-Beachin kilpailuohjeet ja ohjelmat 

SM-BEACHIIN ILMOITTAUTUNEET 

9.8.2021 14:30 (Sampsa Söderholm/Info) Sampsa on kirjoittanut SM-Beachiin 
ilmoittautuneet vieraskirjaan tänään. Lisäillään pelaajaluettelot myös tähän 

tekstiin. Infolle laittamassaan viestissä Sampsa kertoilee vähän muitakin 

kuulumisia - alla. 

Moi, laitoin Beach-ilmoittautuneet vieraskirjaan. Naisissa tuli tänä vuonna 
osallistujamäärässä ennätys. Tuleva sisäsarjakausi on vielä mietinnässä, mutta 

siitä on tulossa infoa heti beach-turnauksen jälkeen. SM-Beachin ohjelmat 

saataneen valmiiksi tiistaina illalla. Kesän jatkoja! T:Sampsa 

https://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/SM%20tulokset%202021.pdf
https://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/Beach%20Volley%202021%20Ohjelma.pdf


SM-Beachiin ilmoittautuneet: 

MIEHET: 

Jani Säisä/Christian Danielsson 

Jani Nuolimo/Eero Penttinen 
Antti Kärnä/Marko Julin 

Kurt Vikman/Sampsa Söderholm 
Pasi Helander/Jari Heli 

Tatu Hakkarainen/Lasse Hyvönen 

NAISET: 

Marja Valkeavuori/Kirsi Valkeavuori 

Maria Viitala/Carita Liuhanen 
Eija Kärnä/Sirpa Nuolimo 

Nina Pitkänen/Paula Voutilainen 

Sanna Tasanko/Tiina Sivonen 

Petra Pakarinen/Hanna-Maria Sariluoto 

VIIMEINEN VIHELLYS SM-BEACHIIN 

 
(Kuva: Marja Valkeavuori) 

6.8.2021 13:40 (Info) Kesän Riksussa pelattavan SM-Beachturnauksen 

ilmoittautumisaika on päättymässä huomenna lauantaina 7.8.2021! Vielä siis 
hyvin ehtii ilmoittaumaan Valkeavuoren Marjalle puhelimella tai sähköpostilla: 

Puh: 0505933875 ja Sposti: mvalkea@hotmail.com 

 

 



ISTISHISTORIALLISIA TERVEISIÄ 

 
(Kuva: MA) 

2.8.2021 18:40 (MA) Terveiset arkistojen kätköistä! Historiakirjat SIUta ja 

sittistä sekä VAUta ja volleyta on melko onnellisesti saateltu tilaajille. 
Lisäkuluja kirjoittajalle tuli viiskymppiä unohdetusta kiekosta postikaupan 

parkkihallissa. Muuten toivottavasti kaikki OK. 

Lisätilauksia ovat muutamat mattimyöhäiset kyselleet. Nimet on pistetty 

listalle, mutta mitään takuita uuden painoksen tilaamisesta ei ole voitu antaa. 
Asia menee edellisen malliin ja toinen painos edellyttää vähintään 50 tilausta. 

Joten ei näillä tilausmäärillä ihan äkkiä painokoneita panna raksuttamaan. 
Mutta yrittää sopii. Tilausyritykset osoitteella: 

markku.aumakallio(at)gmail.com. 

Kirjoittelija toivoo, että nyt toteutetut kirjat tyydyttävät maksavia katselijoita, 

jos ei muuta, niin ainakin tuovat mukavia muistoja menneistä. Kivoja 
selailuhetkiä suomalaisen (ja vähän ulkomaisenkin) istumalentopallon parissa. 

Kiitos kannustuksesta. Hyvää alkavaa pelikautta..., 

TILANNETIETOJA SM-BEACHISTÄ 

 
Marja Valkeavuori 

(Kuva: MV) 

18.7.2021 23:15 (Marja Valkeavuori/Info) Huh! Hienoa kesää kaiketi elellään 

ja istiksen näkövinkkelistä edelleenkin aika hiljaista sellaista. Info rohkeni 
availla tiedostonsa, kun lupailtiin vähän viilenevää alkavalle viikolle. Oli 

mukava saada jotain elonmerkkejä, kun Valkeavuoren Marja loppuviikolla 

laittoi viestiä Riksun SM-beachin tilanteista. Alla Marjan viesti. 



Moi! Istisbiitsin SM-kisoihin Riksuun lauantaina 14.8. on ilmoittautunut tässä 
vaiheessa kolme miesjoukkuetta sekä neljä varmaa naisjoukkuetta. 

Helsingin/Tampereen suunnalta puuttuu vielä naisten osuus ja 

Jyväskylän/Savon suunnalta miesten ilmoittautumiset. Toki kaikkialta saa vielä 
tulla mukaan pelaamaan. Haluan siis muistuttaa turnauksesta ja 

ilmoittautumisesta!! Lämmintä kesän jatkoa! Marja. 

Hyvä muistuttelu, kiitos. Ja SM-kisojen kisatiedote löytyy alla olevasta 19.6. 
päivitetystä jutusta. Toivotaan, että turnaus Riksussa saa porukat viimein 

innostumaan ja lähetään mukaan pelaamaan, kun se nyt viimeinkin ja 
toivottavasti taas on mahdollista. Ilmoittautuminen kisoihin jatkuu 7.8.2021 

asti. 

SM-BEACHIN KISATIEDOTE 

 
Naisten SM-voittajat 2020 Kirsi Valkeavuosi/Eija Kärnä 

(Kuva: Marja Valkeavuori) 

19.6.2021 14:15 (Marja Valkeavuori/Info) Hei! Tässä Riihimäellä pelattavan 

istisbiitsin SM-kisojen kutsu infon sivuille. Isä Markku on jo hommannut taas 

bajamajoja ja aitoja kenttien ympärille jne. Uusi verkkokin saadaan toiseen 
kenttään eli valmiita taidetaan Riksussa kisoja varten olla. Toivottavasti 

porukkaa innostuisi tulla pelailemaan! Ja ihana, että sitten Jyväskyläänkin 

päästään pelaamaan syssymmällä. T: Marja Valkeavuori 

SM-Beachin kisatiedote 

 

 

 

https://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/Beach-tiedote.pdf


TIETOJA NAISTEN MAAJOUKKUEESTA 

 
Team FIN 2021 

(Kuva: Lentopalloliitto) 

19.6.2021 12:45 (Helena Skogström/Info) Hei. Oli kaipailtu tietoja naisten 
maajoukkueesta. Pahoittelut, että on kestänyt. (Ja vähän kesti infoltakin tämä 

kirjoittelu - sorry!) Otti aikaa selvitellä, kuka saa tiedotteen väsätä. Tässäpä 

siis uusimmat kuulumiset. Ja perästä kuuluu lisää. 

Paralentopallon eli istiksen naisten maajoukkueessa tapahtuu: Nokka ja 
tavoitteet ovat kohti lokakuun Turkin EM-kisoja, yhdessä uudistuneen staffin 

kanssa. Naisten maajoukkue kiittää päävalmentaja Jari Lankista hyvästä 
yhteistyöstä ja toivottaa samalla tervetulleeksi Maarit Tähtisen Jyväskylästä 

päävalmentajan pestiin. 

Lisäksi maajoukkueemme valmentajistoon ovat astuneet Erkka Ikonen ja 

Susanna Koponen. Joukkue kiittää myös Nora Isomäkeä, jonka työtä 
joukkueenjohtajana jatkaa, juuri pelaajana eläköitynyt allekirjoittaja. Nora 

jatkaa työtään joukkueen taustatukena. Fysioterapeuttina toimii Johanna 

Kotikangas ja tilastoinnista vastaa kaksoisroolissa oleva Sari Virta. 

Joukkueen pelaajat: 

* Annukka Jäätteenmäki,kapteeni 
* Sari Virta 

* Hanna-Maria Sariluoto 
* Petra Pakarinen 

* Laura Haaranen 

* Karoliina Halme 
* Raisa Möller 

* Maria Viitala ja uutena pelaajana 

* Jenni Halme. 

Istis-maajoukkueen ja lentopalloliiton puolesta terveisin Helena Skogström. 



Virallinen tiedote naisten maajoukkueen tilanteesta löytyy myös 

Lentopalloliiton sivuilta: 

Naisten maajoukkue 2021 

NAISTEN PÄÄVALMENTAJA MAARIT TÄHTINEN 

 
Maarit Tähtinen 

(Kuva: Lentopalloliitto) 

19.6.2021 12:35 (Info) Suomen naisten istumalentopallomaajoukkueen 

uudeksi päävalmentajaksi on nimetty jyväskyläläinen, pitkän linjan 
lentopalloilija Maarit Tähtinen. Vuonna 1995 Lentopalloliitto nimesi, lajin 100-

vuotisjuhlavuoden kunniaksi, Maaritin yhdeksi pelaajaksi kaikkien aikojen 
naisten tähtikuusikkoon. Vuonna 2016 Lentopalloliiton hallitus päätti nimetä 

saman naiskuusikon myös ensimmäisinä lentopallon Hall of Fameen. 

Maarit Tähtinen on pelannut Suomen naisten pystypallomaajoukkueessa 

kaikkiaan 176 maaottelua ja 335 SM-sarjapeliä. Maaritin seuroja ovat olleet 
Jyväskylän Pesä-Veikot, Minonette, Blue Eyes Team ja Palokan Pyry. Pystiksen 

Suomen Mestaruuksia Maaritilla on Pesä-Veikoista vuosilta 1976, 1982, 1983 
ja istiksestä Palokan Pyrystä 2019. Lentopalloliiton kauden pelaajaksi Maarit on 

nimetty kaksi kertaa - 1982 ja 1983. 

Palokan Pyryn istisporukoissa myöhemmin vaikuttanut Maarit on ansioistaan ja 
saavutuksistaan myös istumalentopallon henkilögallerian The Members of The 

Double Touch Clubin jäsen numero 8. 

Info ja varmaan koko istumalentopalloväki toivottavat Maaritin tervetulleeksi 

päävalmentajan tehtäviin ja tsemppaavat onnea ja menestystä tehtävässä 

koko joukkueellemme. 

 

https://lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/2021/06/naisten-istiksen-maajoukkue-uudessa-johdossa-kohti-em-kisoja.html


SUOMEN CUP JÄLLEEN HOMENOKISSA 

 

10.6.2021 21:55 (Pekka Piitulainen/Info) Pekka Piitulainen ja Palokan Pyry 
varmisti tänään, että Suomen Cup tullaan taas pelaamaan Jyväskylässä 9.-

10.10.2021 perinteisen Homenokka-turnauksen yhteydessä Miesten 
turnaukseen on tulossa viisi joukketta: KSI Kotka, ZZ Toivala, Hongiston 

Tarmo, JoLePa Jämsä ja isäntäjoukkue Palokan Pyry. HIY Helsinki vielä miettii. 

Naisten sarjaan saatiin myös tänään varmistus, kun TSI Tampere ilmoitti 

osallistuvansa kisaan kolmantena joukkueena Hongiston Tarmon ja Palokan 
Pyryn jatkeeksi. Pekka ja Palokka toivottaa kaikille kisaan ilmoittautuneille 

hyvää kesää ja jää rustaamaan tarkempia kisainfoja. 

SM-BEACH VALKEAVUORI-AREENALLE 

 
Valkeavuori-Areenan portti 2020 

(Kuva: M. Valkeavuori) 

10.6.2021 21:45 (Sampsa Söderholm/Info) Vieraskirjaviestin mukaan 
lajiryhmä lie päättänyt, että kesän SM-Beach pelataan Riihimäellä Torpparintie 

17 takapihan kentillä lauantaina 14.8.2021. Lisätietoja asiasta varmaan ihan 

lähiaikoina. 

 



TOKIOON NIMETYT MAAJOUKKUEET 

 

10.6.2021 21:30 (Info) Kaikki Tokion Paralympialaisten istumalentopalloon 
nimetyt joukkueet ovat nyt selvillä - Saksan miesjoukkue porukan 

viimeisimpänä. Istumalentopallo-ottelut käydään kisoissa ajalla 27.8. - 

5.9.2021. Alla kaikki valitut/nimetyt maajoukkueet: 

Naiset 

* Japani 
* Venäjä 

* USA 
* Italia 

* Brasilia 
* Kiina 

* Ruanda 

* Kanada 

Miehet 

* Japani 
* Iran 

* Bosnia-Hertsegovina 

* Venäjä 
* Brasilia 

* Kiina 
* Egypti 

* Saksa 

SAKSA RIEMUKKAASTI TOKIOON!  

5.6.2021 21:30 (Info) Lisäys Maijulta 22:15 Isäntämaa Saksa voitti 

Duisburgissa pelatun Tokion karsintaturnauksen ja selvitti näin viimeisenä 
valittuna joukkueena tiensä Paralympialaisten miesten istumalentokisoihin. 

Loppuottelussa Saksa löi Kazakstanin 3 - 1 (17-25, 25-13. 25-21, 25-23). 



Muissa sijoituspeleissä Ukraina otti kolmospaikan Kroatialta ja Pohjois-

Amerikan piirikunnallisissa USA löi Kanadan. 

 

Loppuottelun alku oli Kazakstanin näytöstä. Saksa pelasi epävarmasti, arkaillen 

ja hermostuneesti. Ensimmäinen erä helposti Kazakeille. Toisessa tahti 
muuttuui, Saksan peli parani ja toinen erä ylivoimaisesti isännille. Kolmatta 

pelattiin tasaisesti, Saksan hienoisesti pitäen johtoa ja voittaen erän. 

Neljännessä erässä Saksan johtaessa jo 18-10, näytti Kazakstanin selkäranka 

jo taittuva, mutta toisin oli käydä. Joukkue sai uutta intoa ja lopulta nousi 
Saksan rinnalle 23-23. Viidettä erää odoteltiin, mutta lopulta saksalaiset 

onnistuivat erän ja ottelun voittossa. Ja riemulla ei ollut rajoja. 

Duisburgin turnauksen sijoituspelien tulokset: 
* USA - Kanada 3 - 2 (23-25, 26-24, 32-34, 25-21, 15-11) 

* Ukraina - Kroatia 3 - 0 (25-16, 25-19, 25-16) 

* Saksa - Kazakstan 3 - 1 (17-25, 25-13, 25-21, 25-23) 

Hienosti toteutettu viiden päivän turnaus. Seuraavat isommat karkelot vissiin 

sitten Tokiossa. 

Lisätty Maiju Marjamäen vieraskirjaviesti:  

Saksan päässä alkaa kisat olla päivällistä vaille valmiit. Saksa vei hyvän 
finaalin 3-1 ja lunasti paikan Tokioon. Kisoja seurasi livelähetyksen kautta 

ilmeisesti tuhansia ihmisiä, joten kiitos myös Suomen päässä pelejä 
seuranneille. Pahoittelen alkupäivien aikataulusekaannusta, se menee mun 

omaan piikkiin! ;) 

Loppuun vielä Sigi Soickelta terveiset kaikille tietäjille. Oli kovin innoissaan 

pelistä ja muisteli samalla kosteita reissuja Lappeenrantaan ja toisaalta 

Leverkurseniin. ;) Maiju kiittää ja kuittaa! 

 



 
Ulkomaan erityistoimittajamme Maiju 

(Kuva: Info) 

Info kiittää ja kuittaa! 

KAZAKSTAN JA SAKSA LOPPUOTTELUUN 

4.6.2021 23:45 (Info) Kazakstan ja turnauksen isäntämaa Saksa pelaavat 

huomenna lauantaina klo 17 Duisburgissa Tokion Paralympialaisten miesten 
istumalentopallon viimeisestä kisapaikasta. Saksalaiset voittivat välierässään 

Ukrainan puhtaasti ja yllättävänkin selvästi 3 - 0. Ukraina oli lähellä viedä 

ottelun jatkoeriin johdettuaan kolmatta 24-21. Samoin Kazakstan selvitti oman 

välieränsä Kroatiaa vastaan, odotetustikin 3 - 0. 

Huomisissa turnauksen päätöspeleissä pelataan kaikista sijoituksista. Aamulla 

klo 11 selvitellään pohjois-Amerikan herruus ottelussa USA-Kanada ja samalla 
karsintaturneen sijat 5.-6. Kolmossijasta Duisburgin kisoissa kohtaavat, klo 14 

Ukraina ja Kroatia. USA ja CAN eivät kisassa ole vielä kohdanneet, mutta 
kolmospaikasta pelaavat UKR ja CRO kohtasivat jo alkusarjassa, jossa UKR 

voitti 3 - 0. 

Finaalipelijoukkueet KAZ ja GER pelasivat myös alkusarjassa turnauksen 

toisena päivänä. KAZ voitti pelin puhtaasti 3 - 0 ja lähtee loppuotteluun 
ennakkosuosikkina. Saksalaisilla on tietysti kotikenttäetu, mutta kuitenkaan 

kotiyleisiön tuomaa tukea. Odotettavissa on varmasti tasokas ja ehkä 

tasainenkin taistelu Tokion lipuista - ja peli alkaa klo 17 Suomen aikaa. 

Duisburgin turnauksen neljännen päivän tulokset: 

* Kanada - Kroatia 2 - 3 (25-17, 12-25, 25-22, 20-25, 12-15) 

* Ukraina - Saksa 0 - 3 (15-25, 18-25, 24-26) 

* Kazakstan - Kroatia 3 - 0 (25-17, 27-25, 25-18) 

Duisburgin turnauksen päätöspäivän pelit: 

* 11.00 USA - Kanada (sij. 5. - 6.) 



* 14.00 Ukraina - Kroatia (sij. 3 - 4.) 
* 17.00 Kazakstan - Saksa (loppuottelu) 

Ja yllä olevat ajat nyt Suomen aikaa ja todelliset otteluiden alkamisajat. 

Lämmittelyt on nyt ensi kerran merkitty ohjelmaan tuntia aikaisemmaksi. 

KAZAKSTAN JA UKRAINA VÄLIERIIN 

 

4.6.2021 00:15 (Info) Kazakstan ja Ukraina selvittivät eilisissä, kolmannen 

kisapäivän peleissään suorat välieräpaikat. Muut joukkueet joutu(i)vat 

karsimaan paikastaan välieriin. Illan viimeisessä pelissä Saksa voitti USA:n 3 - 
0 ja jatkaa välierissä. Neljäs joukkue selviää huomenna ottelussa Kanada-

Kroatia. 

Maiju viestitteli kisapaikalta jo aamupäivällä, että ilmoitetut otteluajat 

sisältävät ensin yhden tunnin lämmittelyajan. Se selvä. 

Kolmannen päivän pelien tulokset: 
* Kazakstan - USA 3 - 1 (19-25, 25-19, 25-14, 25-22) 

* Ukraina - Kanada 3 - 0 (25-15, 25-19, 25-20) 

* USA - Saksa 0 - 3 (25-14, 25-19, 25-17) 

Duisburgin turnauksen neljän kilpailupäivä: 

* 11.00 Kanada - Croatia (karsinta välieriin) 
* 15.00 Ukraina - Saksa (välierä) 

* 18.00 Kazakstan - Kroatia/Kanada (välierä) 
Ja yllä olevat ajat taas Saksan aikaa ja varmaankin tunnin lämmittelyt 

mukana. 

 



DUISBURGIN TOINEN KISAPÄIVÄ 

 

2.6.2021 22:15 (Info) Miesten Tokion Paralympialaisten viimeisen 
karsintaturnauksen toinen kisapäivä ja alkusarjojen päätöskierros pelattiin 

Saksassa tänään. Ottelujen aikataulu ei tunnu pitävän paikkaansa. Viimeinen 
klo 19 (Suomen aikaa) alkavaksi merkitty peli GER-CAN käynnistyi vasta klo 

20. Lisäksi otteluihin merkityt joukkueet ovat olleet eri listoilla lähes sikinsokin. 

No, kaikki selviää. 

Alkusarjojen päätöskierroksen tulokset: 
* Ukraina - USA 3 - 0 (25-17, 25-20, 25-11) 

* Kazakstan - Saksa 3 - 0 (26-24, 25-19, 25-20) 
* USA - Kroatia 1 - 3 (16-25, 25-22, 29-31, ?-?) Kolmas erä ei näy 

tuloslistoilla! 

Huomisissa jatkopeleissä A-lohkon 1. kohtaa B-lohkon 3., B-lohkon 1. pelaa A-

lohkon 3. vastaan ja lohkokakkoset keskenään. Tämän jälkeisistä 
jatkokuvioista info ei kovallakaan yrittämisellä saa järjestäjien listoista selvää. 

Katsellaan niitä myöhemmin. Alla olevaan huomisen otteluohjelmaan ajat on 
nyt merkitty Saksan ja Duisburgin aikaa. Virallisesti aikaero on Maijun 

mainitsema 1 tunti, mutta..., 

Duisburgin kolmannen päivän ottelut 3.6.2021: 
* 11.00 KAZ - USA 

* 15.00 UKR - CAN 

* 18.00 CRO - GER 

VIIMEINEN KUULUTUS HISTORIAAN 

1.6.2021 20:20 (MA/Info) Istishistoriakirjojen tilaus päättyy huomenna 
keskiviikkona 2.6.2021 klo 13.00. Jatkopainatuksista ei ole mitään 

suunnitelmaa, joten todennäköisesti - se historia oli sitten siinä. 



SAKSASSA TOKION KARSINTATURNAUS 

1.6.2021 17:20 Lisäys 20:10 (Maiju Marjamäki/Info) Saksan Duisburgissa 

pelataan 1.-5.6.2021 kuuden maan turnaus miesten viimeisestä 
Paralympiapaikasta. Maiju on kisoissa luokittelija ja hän laittoi eilen 31.5. alla 

olevan viestin infolle. Sama löytyy tänään kirjoitettuna myös Vieraskirjasta. 

 

Moikka! Tervehdys aurinkoisesta Saksasta luokitteluhommista ja 

turnauskuplasta! Saksassa Duisburgissa pelataan miesten istumalentopallon 

viimeinen Tokion Paralympiakarsintaturnaus 1.-5.6.2021, eli huomisesta 
alkaen. Turnaus piti alun perin pelata vuosi sitten USA:ssa, mutta kaikkihan 

me tiedetään miten siinä kävi. 

Mukana on isäntämaa Saksan lisäksi USA, Kanada, Kazakstan, Ukraina ja 
Kroatia. Latvialla oli paikka turnauksessa, mutta he peruuttivat 

osallistumisensa syystä x. Joukkueet on jaettu A- ja B-lohkoihin seuraavasti: 

A: Saksa, Kazakstan, Kanada ja B: Ukraina, USA, Kroatia. 

Voittajalle aukeaa siis paikka Tokioon. Liitteenä kuva otteluohjelmasta 
(oikeanpuolimmainen sarake, ajat paikallisia, ovat tunnin Suomea jäljessä), ja 

tuossa alla on vielä päiväkohtaiset linkit otteluiden katsomista varten. Hyvää 

kesää! T. Maiju Marjamäki 



 

* 1.6. - 1. päivä 

* 2.6. - 2. päivä 

* 3.6. - 3. päivä 
* 4.6. - 4. päivä 

* 5.6. - 5. päivä 

Karsintaturnauksen ensimmäisessä pelissä Saksa voitti Kanadan 3 - 0 (25-7. 
25-19. 25-16) ja toisessa ottelussa Ukraina löi Kroatin samoin 3 - 0 (25-22. 

25-16, 25-15). Päivän ohjelmassa on vielä ottelu Kanada - Kazakstan klo 19 

(Suomen aikaa) alkaen. Huomenna keskiviikkona pelataan loput alkusarjojen 

pelit ohjelmalla: Ukraina - USA, Kazakstan - Saksa ja USA - Kroatia. 

 

Lisätty ottelutulos: Turnauksen avauspäivän viimeisessä pelissä Kazakstan 

voitti Kanadan suoraan 3 - 0 (25-15, 25-8, 25-17). Kanada pelasi näin 

molemmat alkusarjan pelinsä samana päivänä. Sama tilanne on huomenna 
kakkospäivänä USA:lla. Ottelut alkavat Suomen aikaa klo 11.00 (UKR-USA), 

16.00 (KAZ-GER) ja 19.00 (USA-CRO). 

https://sportdeutschland.tv/behindertensport/tokyo-2020-qualifikationsturnier-sitzvolleyball-herren-tag-1
https://sportdeutschland.tv/behindertensport/tokyo-2020-qualifikationsturnier-sitzvolleyball-herren-tag-2
https://sportdeutschland.tv/behindertensport/tokyo-2020-qualifikationsturnier-sitzvolleyball-herren-tag-3
https://sportdeutschland.tv/behindertensport/tokyo-2020-qualifikationsturnier-sitzvolleyball-herren-tag-4
https://sportdeutschland.tv/behindertensport/tokyo-2020-qualifikationsturnier-sitzvolleyball-herren-tag-5


PALOKKALAISTEN BEACHKESÄN AVAUS 

 

1.6.2021 15:50 (Nina Pitkänen/Info) Hei. Myös Jyväskylässä ollaan startattu 

istisbeach-kausi viime perjantaina Viitalan Marian kotikentällä. Hieman oli 
hakemista näin alkuun, mutta kovasti toivotaan, että pikapuoliin saadaan 

iloisia uutisia, että SM-Beach järjestetään; jotta jokainen voi ajoissa laittaa 

14.8.21 kalenteriinsa. 

Jyväskyläläiset myös toivovat kovasti että löytyy kolmas naistenjoukkue 

Suomen Cup:n jotta turnaus voidaan järjestää. Terkuin, Nina, Palokan Pyry 

 

SM-BEACHIN TURNAUSHAUN TILANNE 

1.6.2021 15:40 (Sampsa S./Info) Sampsa viestitteli vieraskirjassa 
28.5.:Väliaikatietona beach-SM järjestäjähakuun toistaiseksi tullut 1 hakija 

(Valkeavuoret/Riihimäki). Hakuaika jatkuu lauantaille 5.6.2021. 



 

 


