ENNAKKOTIETOA LAJIJAOSTON SARJASUUNNITELMISTA
16.8.2012 23:20 (MA) VAU:n lentopallon lajijaosto käsittelee perjantai-iltana Pajulahden yleiskokoukselle esiteltäviä ja päätettäviä asioita. Sarjoihin ilmoittautuneet
joukkueet ovat kuitenkin halunneet tietää etukäteen mm. suunnitelluista sarjasysteemeistä, jotta voisivat isommalla porukalla neuvotella lauantain kokouksen asioista. Seuraavassa lyhyesti ennakkotietoja lajijaoston alustavista suunnitelmista
ensi kauden sarjaohjelmiksi. Istis.info korostaa, että lopulliset päätösehdotukset
tehdään perjantai-iltana.
Miesten SM-liigan sarjajärjestelmä 2012-13
SM-liigaan ovat ilmoittautuneet ainoastaan viime kauden mitalijoukkueet: ZZ Toivala, JoLePa ja KSI Kotka. HIY Helsinki ilmoitti osallistuvansa tulevalla kaudella
vain ykköseen.
Lajijaoston alustavassa ehdotuksessa miesten SM-liigassa pelataan kolmen joukkueen pelikierrokset kahdesti jokaisella paikkakunnalla. Lisäksi pelataan kaksi
avointa osaturnausta (Suomen Cup Espoossa 29.9.2012 ja 31. Kotka-turnaus
2.2.2013), joista molemmista jaetaan myös sarjapisteitä turnaussijoitusten mukaan (1. 7 pistettä, 2. 5 pistettä, 3. 4 pistettä, 4. 3 pistettä, 5. 2 pistettä ja 6. 1
piste). Sarjan kaksi parasta pelaavat SM-loppuottelut paras kolmesta menetelmällä. Sarjan kolmas pelaa pronssipelin ykkösen voittajaa vastaan.
Naisten SM-sarjan sarjajärjestelmä 2012-13
Naisten SM-sarjaan ilmoittautuneet joukkueet vahvistetaan vasta yleiskokouksessa. Ennakkotietojen mukaan sarjaan ovat osallistumassa: ZZ-Ladyt Siilinjärveltä,
Palokan Pyry, HIY Helsinki ja ESI-Ladyt Lappeenrannasta. Maajoukkuevalmentaja
Timo Väre mielisi lisäporukaksi naisten maajoukkueen "irtopelaajista" koostuvan
tiimin.
Lajijaoston suunnitelmissa naisten SM-sarja olisi avoin ja siihen kuuluisi kuusi osaturnausta - Suomen Cup Espoossa 29.9.2012, Kotka-turnaus 2.2.2013 ja Kevätturnaus Espoossa huhtikuussa 2013 sekä turnaukset Toivalassa, Palokassa ja Lappeenrannassa. Joukkueet saisivat SM-sarjapisteitä turnauksista miesten SM-liigan
kahden osaturnauksen mukaisesti (7,5,4,3,2,1) siten, että lopputurnauksessa
kolmelle parhaalle jaettaisiin lisäksi bonuspisteet (+3,2,1).
Ykkösen sarjajärjestelmäehdotus 2012-13
Ykkönen pelattaisiin entiseen malliin avoimena ja turnausmuotoisesti. Kauden aikana olisi viisi osaturnausta - Toivalassa, Kotkassa, Helsingissä, Palokassa/Muuramessa sekä lopputurnaus Kevät-turnauksen yhteydessä Espoossa. Varapaikkakunniksi lajijaosto esittää Vantaata ja Lappeenrantaa.
Ykkösen osaturnauksista jaettaisiin pisteet kuten naisten SM-sarjassa (kuudelle
parhaalle) sekä bonuspisteet lopputurnauksesta. Ykkösen voittaja pelaisi SMpronssimitaleista liigan kolmosta vastaan.

Lajijaoston kokoonpano 2012-13 päätetään yleiskokouksessa
Yleiskokouksessa tullaan valitsemaan myös mm. lajijaosto tulevalle pelikaudelle.
Alustavan ehdotuksen mukaisesti jaostoon kuuluisi lajikoordinaattorin (Suvi Blechschmidt) lisäksi neljä jäsentä. Nykyiset jäsenet ovat Sari Mannersuo (erotuomarivastaava), Lasse Pakarinen (HIY/pääkaupunkiseutu) ja Markku Aumakallio
(ESI/Kaakkois-Suomi). Lajijaoston valinnassa toivottaisiin huomioitavan aktiivijoukkueiden maantieteelliset jakautumat sekä toivon mukaan myös tasapuolinen
sukupuolijakauma.
Toki paljon muitakin tärkeitä asioita yleiskokouksessa tullaan käsittelemään ja
päättämään. Istis.info tiedottaa kokouksen tuloksista sunnuntaina 19.8.2012.
VAIN 3 PÄIVÄÄ PAJULAHTEEN !
15.8.2012 12:00 (MA) Lauantaina Pajulahdessa pidettävään istiksen yleiskokoukseen ovat ilmoittautuneet seuraavat seurat/joukkueet: KSI, JoLePa, ESI, Palokan
Pyry, HIY ja ZZ Toivala sekä jaoston jäsenet - yhteensä 17 henkilöä.
Kokous alkaa perinteiseen tapaan VAU:n tarjoamalla lounaalla klo 12. Varsinainen
kokous aloitetaan klo 13. Alla muistin virkistämiseksi vielä yleiskokouksen kutsu ja
alustava asialista.
VAIN 15 PÄIVÄÄ LONTOOSEEN !

Leo-Pekka Tähti (Kuva: www.paralympialaiset.fi)
14.8.2012 00:30 (MA) 14. Paralympiakisat Lontoossa käynnistyvät keskiviikkona
29.8.2012. Kisoihin on ilmoittautunut 4 200 urheilijaa 166 maasta. Suomi lähettää
kisoihin 35 urheilijaa kymmeneen eri lajiin. Mitalitavoitteeksi kisoille on asetettu 7
mitalia. Pekingin 2008 kisoista Suomi saavutti 6 mitalia.
Naisia Suomen joukkueessa on 14, liikuntavammaisia 19 ja näkövammaisia 16.
Ensikertalaisia joukkueen urheilijoista on lähes puolet - 17. Suomalaisurheilijoiden
keski-ikä on 34 vuotta.
Istis.info tulee sivuillaan seuraavaan kisojen istumalentopalloa. Suomen Paralympiakomitea seuraa kisoja ja suomalaisten tekemisiä tiiviisti kaikilla mahdollisilla
kanavillaan. Virallisina kisasivuina toimivat www.paralympialaiset.fi, jonne kaikki
kisoihin liittyvä uutisointi on jo siirtynyt.

RIGA BEACH SITTVOLLEY CUP
6.8.2012 15:00 (MA) Marjolassa mukana olleet Latvian paralympiakomitean johtohenkilöt lähettivät kutsun Riikassa lokakuussa pelattavaan Beach-turnaukseen.
Kutsussa ei mainita, mutta pelipaikka: Brasil-halli (linkki löytyy kutsusta) viitannee
hiekkakenttiin. Odotellaan vielä Latviasta Andris Ulmanikselta varmistavia tietoja.
Turnaus pelataan 13.-14.10.2012 ja kisassa on sarjat naisille ja miehille. Osallistumismaksu on 30 euroa/henkilö ja täysihoitomaksu 40 euroa/joukkue (?). Kutsun
mukaan täysihoitoon sisältyy majoitus 12.-14.10. Hotelli Marassa (linkki myös kutsussa) sekä lauantaina ja sunnuntaina lounas ja päivällinen. Maksujakin tarkennetaan Riikasta - ovatkohan feet menneet sekaisin? Kallista ei ole missään tapauksessa - oli niin tai näin. Istis.info palaa asiaan.

Latvian Paralympiakomitean logo (Kuva: www.paralympic.org/npc/latvia)
Kutsu Beach Volley turnaukseen Riikaan
SISÄPELIT LÄHESTYVÄT - VÄÄJÄÄMÄTTÄ
6.8.2012 14:00 (MA) Tulevan sarjakauden suunnittelun tärkein tapahtuma - istisseurojen yleiskokous pidetään Pajulahdessa ensi viikon lauantaina - 18.8.2012.
Ilmoittautuminen kokoukseen oli jo kesäkuun puolivälissä. Seurat, jotka eivät ole
muistaneet ilmoittautumista - ottakaa Suviin yhteyttä.
Pelien osalta ensimmäinen kotimainen tapaus syksylle on perinteisesti ollut Suomen Cup. Tänä vuonna Cup-turnaus järjestetään HIY Helsingin toimesta Espoossa
jo tutuksi tulleessa Lepuskin hallissa lauantaina 29.9.2012 klo 10 alkaen. Ilmoittautumiset
kisaan
tulee
tehdä
15.9.
mennessä
osoitteella:
reima.pulli(at)gmail.com tai puhelimitse nro 0400-128646. Turnauksessa on naisten
ja miesten sarjat. Osallistumismaksu on 40 euroa/joukkue.

Lepuskin halli (Kuva: www.espoo.fi)
Espoon kisat ovat normaali Suomen Cup, mutta mahdollisesti ainakin naisten sarja
saattaa olla samalla kauden 2012-13 SM-sarjan ensimmäinen osaturnaus. Naisten
- kuten miestenkin - sarjojen tilanteet tsekataan Pahulahdessa ja päätetään sarjojen toteutumisesta sekä sarjatavoista ja -systeemeistä.

JÄLKILÖYLYJÄ MARJOLAN TURNAUKSESTA

Juhlaturnauksen lippurivistö kenttien takaverkoissa (Kuva: Ossi Pulli)
3.8.2012 01:00 (MA) Tuttu toimittaja taas iltayövuorossa. Seuraavassa jotain juttua Marjolan juhlaturneen tiimoilta - vaikkakin jo vähän vanhentuneena. Kisan
osallistujista ja joukkueista lähes puolet olivat muilta mailta: Venäjältä (1/1), Latviasta (1/-), Ukrainasta (2/-), Kazakstanista (3/-) ja Laplandiasta (1/1). Kulttuurija kielimuuri oli välillä melkoisen korkea, mutta kokonaisuudessaan - hienosti selvittiin.
Kisan kunniavieraaksi isännät olivat kutsuneet, monet hienot kisatapahtumat (Euro Cup 1994 ja EM 2003 sekä monet Miikkulaiset ym.) Lappeenrannassa järjestelytehtävien johdossa toimineen, Suomen Invalidien urheiululiiton entisen toiminnanjohtaja Pertti Pousin rouvineen. PP valitteli, että olisi halunnut nytkin osallistua itse
hommiin eikä vain pelien katseluun ja teatteriravintolan terassilla istumiseen. Pariskunnan ohjelmaan toki sisältyi myös risteily Suur-Saimaalla, jonka naisten maajoukkueluotsi Timo Väre kipparina veneellään hoiteli.

Kisojen kunniavieraat Pertti Pousi rouvineen jaksoivat
istua pelejä seuraanassa (Kuva: Ossi Pulli)
Kahden pelipäivän aikana pelattiin yhteensä 82 ottelua. Ilmat suosivat lauantaina,
mutta jälleen sunnuntaiaamuna sade kasteli kenttien ja pelihousujen viirat. Ukkosen uhka jymisteli Saimaalla kaiken pyhäpäivän, vaikka välillä aurinkokin hetken
aikaa lämmitti. Rajuilma pamautti pahimmat paukkunsa ja kaatosateensa miesten
finaalin toisen erän alussa. Puolisen tunnin rymistelyn aikana kentät lainehtivat
eivätkä Marjolaan, väärälle hälytykselle ajaneet kolme pelastuslaitoksen autoa-

kaan, voineen auttaa pelien jatkamisessa. Esiin kaivettiin mäkihypyn säännöt ja
yhdessä kisojen jyryn kanssa loppuottelujoukkueet päättivät yhden kierroksen kisasta.
Lauantaina pelattiin naisten alkusarja, missä jokaiselle tuli viisi kaksieräistä peliä.
Sunnuntaina naisjoukkueet pelasivat kukin 2 - 3 ottelua. Miehet ratkoivat lauantaina sunnuntain I-Divarin kahdeksan paikkaa neljässä neljän joukkueen alkulohkossa sekä lisäksi kahdella karsintakierroksella. Pelejä kertyi jokaiselle 4 - 5. Sunnuntaina pudotus- ja sijoituspelejä kertyi kaikille joukkueille vielä kolme.
ZZ Toivalalle eka ja Penttisen Eerolle 13. kulta
Viime kaudella SM-kultaa Puijo Wolleyn nimissä voittaneet Penttisen Eero ja Kärnän Antti uusivat mestaruutensa erääkään häviämättä - nyt ZZ Toivalan nimissä.
Kolmantena kullitettuna joukkueessa pelasi nyt Aarne-Mikko Soininen. Kovimman
haastajan tittelin otti Rautavaaralla epäonnistunut ja nyt hopeaa napannut Royals
PKS - Kurt Vikman C, Veli-Matti Hakasalo, Harri Sievänen ja Janne Laukkarinen.
Parhaan ulkomaalaisjoukkueen tittelin otti Marjolan turnauksen kolmospytyllä Kazakstanin Team Aktau 2:n pelaajistolla: Seidov Kuralbek C, Murat Ungarbayev and
Makhambet Kanbakbayev.
Peli oli ajoittain kovaa - sen sai tuta mm. Rautavaaran turnauksen kakkonen Zavon Zulttaanit, jotka hävisivät futiksen eurosäännöillä (kaksi erää) pelatun 1. karsintakierroksen juuri Aktau 2:lle mietomaisesti yhdellä pisteellä. Puolivälierissä
PKS nappasi zulttaaneilta niukan 2 - 0 voiton ja jätti näin yhden kisojen ennakkosuosikin pelaamaan sijoista 5 - 8.

Kuninkaalliset Myssyt lämmittelemässä paskakaivon kupeella (Kuva: Ossi Pulli)
Hilimat jatkoivat kullan huuhdontaa
Savonmuan hilimat - ZZ Toivalan Hilimat; Seija, Kielo ja Satu Korkalainen jatkoivat SM-kultamitalien keruutaan miesten voittajien tyyliin - erääkään ei vastustajille annettu. Mennävuosina Lappeella pelatussa sisäturnauksessa, toimitsijana kuuluttajan vieressä, Rautavaaran naisten peliä seurasi muuan Ressi Tarkiainen. Kuultuaan Kielon huutavan pelikavereilleen: "Eee anneta niille" - ja tietämättä mikin
olevan auki - Ressi kuulutti omista kokemuksistaan: "Tuota ne aina hokee".
Naisten kakkoseksi pelasivat Moskovan yliopistossa liikuntaa opiskelevat ja vain
pystypalloa aikaisemmin pelanneet vectorin naiset: Anna Romashova, Svetlana
Ushakova and Sofia Shulykina. Pronssit nappasivat maajoukkuenaisista koottu

Mansen Mimmit: Hanna-Maria Sariluoto C, Annukka Jäätteenmäki ja Petra Pakarinen - ennen Lapin herruuden ottanutta Rovaniemen PoPeDoa.

Moskovan mimmit valmentajan luennolla aikalisällä (Kuva: Ossi Pulli)
Lisää Ossin ottamia mukavia kuvia löytyy Gallerian eka riviltä. Käykää katsomassa
menoa ja meininkiä. Kiitos kaikille mukana eläneille - ja kiitos monista kiitoksista tervehtii Marjolan kisojen järjestelykomitea.
MARJOLAN JA SM-BEACHIN TULOKSET

ZZ Toivalan mitalisteja ja junnuja Marjolan kentän laidalla (Kuva: Markku Aumakallio)
30.7.2012 11:45 (MA) Lappeenrannassa eilen sunnuntaina Marjolan kisojen loppuhetkillä raivonnut ukkosmyräkkä sai istis.infon koneet ja kai vähän toimittajankin
takkuilemaan. Tulostiedostoa ei saanut millään koneelta irti, vaan piti uudelleen
kaivella 82 ottelun tulospöytäkirjat ja kirjata ne toiseen kertaan. Kaikki Marjolan
tulokset ja SM-pisteet löytyvät alla olevasta pdf-tiedostosta. Lisää juttua Marjolasta ja beach-asioista lähipäivinä, kunhan koneelle ehitään.
Latvian (15 henk.) ja Kazakstanin (9 henk.) delegaatiot ovat Marjolassa ja Lappeella vielä huomiseen. Tänään molemmat ovat varanneet kiertoajelun ja kaupunkikävelyn ohjelmistoonsa. Toivotellaan mukavat reissupäivät Suomessa.
Marjolan kisajärjestäjät kiittävät osallistujia, kunniavieras Pertti Pousia vaimoineen, Marjolan henkilökuntaa sekä omia talkoolaisiaan hienosti kaikesta huolimatta sujuneista kisoista. Mahdollisista jatkokuvioista Marjola-beachin osalta sovitaan
syksymmällä. Katastellaan
.
Marjolan ja SM-Beachin tulokset

VIIMEISIÄ MUUTOKSIA MARJOLAAN
27.7.2012 01:30 (MA) Kohtuullisen normaalia on, että turnauksiin joudutaan tekemään viime hetken muutoksia. Yleensä ne ovat sitä isompia mitä enemmän
joukkueita. Marjolan käsikirjoittaja kiitteli ja kirosi tämän yön muutoksia. Kyse oli
toisaalta teknisestä kenttätoiminnan muutoksesta sekä naisjoukkueiden peluutuksen parantamisesta, mutta myös yhden joukkueen aikatauluongelmista. Kuusi
joukkuetta haluttiin säilyttää kisassa ja siksi nämä alla olevat muutokset tähän aikaan yöstä - kenttätalkoiden jälkeen.
Aikataulumuutokset - edes ja takaisin - naisten sarjan osalta siis jatkuvat. Peluutusten osalta on useita muutoksia, jotka on korjattu alla olevan Bulletinin otteluohjelmaan. Samalla naisten sarjan pelien kestoa sekä pisteissä että ajallisesti hieman
vähennettiin. Muutokset löytyvät Bullen kisasäännöistä ja ovat seuraavat: alkusarjan erät pelataan max. 17 pisteeseen ja pelien ohjeellinen kesto muuttuu 30 minuutista 25 minuuttiin. Jatkopelien osalta ei muutoksia.
Käsikirjoittaja toivoo ymmärrystä - ei nää helppoja ole miltään osin. Toivottavasti
muutokset nyt riittävät. Ja ilmathan senkun paranee. Info siirtyy nyt sänkyyn.
MITÄS SÄÄ - SANO TAMPEREEN LIKKA

KUTSU BEACH-TURNAUKSEEN MARATHONIIN

Ioannis ja kumppanit Marathonin kentällä (Kuva: Ioannis Soukiouroglou)
Kutsussa on taustaa Marathonin kylän historiasta ja upeita kuvia pitkiltä hiekkarannoilta. Huomioitavaa tämänvuotisen turnauksen osalta on, että kisaan on nyt

liitetty luokitusvaatimukset. Viime vuonna voiton ottivat Vector-Moscowin nuoret,
terveet kaverit. Ehkäpä siitä syystä moiset tarkennukset sääntöihin: Neljän hengen joukkueessa saa olla kaksi minimivammaista ja/tai yksi terve kuitenkin siten,
että kentällä on aina oltava kaksi täysvammaista.
Viime vuoden suomalaisjoukkue tuskin on muutoksen takana ja varmaan voinee
jatkaa peliuraa Kreikassa. Porukassa silloin oli kaksi kansainvälisissä kisoissa ja
yksi kotimaassa kolmoseksi luokiteltu pelaaja sekä kaksi muuten vaan ikivanhaa ja
vammaista peluria. Toisaalla kutsussa todetaan yllä olevan lisäksi, ettei kisassa
vaadita/edellytetä luokitusta. Tämä tarkoittanee, ettei siellä ole luokittelijaa, vaan
vammaisuus todetaan muilla tavoin: kinkkaamaalla, lääkärintodistuksella, herrasmiesvakuutuksella, vanhalla luokitustodistuksella...,?? Kuulostellaan Marjolassa
tilannetietoja.
II Triptolemos 2012
TIMO VÄREEN RAPORTTI UNKARIN TURNAUKSESTA
26.7.2012 00:15 (MA) Istis.infon toimituksen ikkunalauta ropisee - Apua - eihän
nyt pitänyt sataa - enään tänä kesänä. Haloo Marjola!

Budapest (Kuva: Tuntematon)
Naisten maajoukkevalmentaja Timo Väre lähetti, urheiluliitolle tekemänsä maajoukkueen matkaraportin Unkarin turnauksesta, myös istis.infolle. Saatesanoissa
Timo kirjoitti, että raportista voi poimia, hyvällä maulla, otteita infon sivuille. Toimitus jäi miettimään aikaisempien kirjoitustemme makuja. Noo - mauthan ovat
makuasioita. Sen verran tärkeääkin tekstiä Timon raportti on, että info julkaisee
sen kokonaisuudessaan. Toki hyvällä maulla.
Raportin lopussa on myös hahmotelmaa naisten maajoukkueen syksyn ja tulevan
talven suunnitelmista. Timo Väreen kanssa on lajijaostossa keskusteltu mm. maajoukkueen osallistumisesta mahdollisesti ensi kaudella käynnistyvään naisten SMsarjaan. Tämä toteutuisi siten, että seurajoukkueissa pelaavat olisivat vain omissa
joukkueissaan ja muut ns. irtopelaajat maajoukkueen mukana. Nämäkin asiat sovitaan lopullisesti Pajulahden yleiskokouksessa 18.8.2012. Alla Timo Väreen matkaraportti.
Matkaraportti Unkarista

NAISTEN MAAJOUKKUE UNKARIN HELTEISSÄ
24.7.2012 14:55 (MA) Naisten maajoukkue käväisi pienellä 8-hengen ryhmällä viikonvaihteessa Unkarissa pelaamassa harjoituspelejä emäntien ja Lontoon Paralympialaisiin valmistautuvan Iso-Britannia kanssa. Timo Väre on lupaillut laatia
reissusta ja sen kokemuksista ja tuloksista raportin. Timon mukaan matka kannatti ja hyviä kokemuksia kerättiin. Päivät Unkarissa olivat helteiset - yli 35 asteen.
Pelejä tuli joukkueellemme perjantaina kaksi, lauantaina neljä ja vielä paluupäivänä sunnuntaina kaksi. Joukkueesta puuttui monta ykköskuusikon pelaajaa, mikä
mahdollisti muille pelaajille enemmän peliaikaa. Vastustajista Timo kertoi, että yllättävänkin paljon peliään olivat parantaneet britit, jotka myös ovat keväästä lähtien olleet päätoimisesti perspallopuuhassa. Mutta..., jäädään odottelemaan Timpan raporttia matkasta.
TARKENNUKSIA MARJOLAN OHJELMIIN
24.7.2012 14:45 (MA) 20. Marjola Beach Volley turnauksen otteluohjelmiin on tehty joitakin tarkennuksia ja muutoksia koskien lauantain karsintapelejä.

(Kuvat: Foreca)
Aikataulumuutokset - edes ja takaisin - naisten sarjan osalta vaikuttivat myös
miesten pelien numerointiin, joita ei heti huomattu muutella. Toivottavasti alla
olevassa bullessa on lopulliset pelit. Naisten osalta ohjelmaan lisättiin maininta,
jonka mukaan naisten pelit voidaan pelata merkittyä aikataulua nopeamminkin. Se
voisi mahdollistaa nyt ohjelmaan merkittyjen peräkkäisten pelien poistumisen. Se
nähtäneen sitten lauantaina. Miesten osalta ohjelmia ei voida aikaistaa, mutta toivottavasti ei myöskään paljon jäätäisi jälkeen.
Myös tulostaulun hoitajat on päivitettyyn Bulletiniin nyt lisätty. Ilmoittautumisen
yhteydessä joukkueet saavat monisteet otteluohjelmista ja lisäksi ne löytyvät kisojen ilmoitustaululta. Kannattaa kuitenkin tsekata omat pelit ja kirjurivuorot vähän
kuin etukäteen. Edelleen hyviä säitä odotellen - tervetuloa Marjolaan.
MARJOLAN EKA BULLETIN JULKI
20.7.2012 14:45 (MA) 20. Marjola Beach Volley turnauksen joukkueet, otteluohjelmat, muut aikataulut ja kisasäännöt on julkistettu ja ne löytyvät pdf-liitteestä
alla.

Pelaavia joukkueita ilmoittautui kisoihin ennätysmäärä. Toivottavasti kaikki myös
saapuvat. Otteluohjelmia rustattaessa sovittiin, että isäntien joukkue jää varalle ja
keskittyy toimitsijapasseihin. Ohjelmat laadittiin Järjestelykomitean sääntötyöryhmässä 16/6:lle joukkueelle. Tämän jälkeen parikin miesjoukkuetta on kysellyt
mahdollisuuksia osallistua, vaikka ilmoittautuminen unohtuikin. Lupaa ei myönnetty, vain varasijat. Tehdyllä ohjelmalla - 82 peliä kahdessa päivässä - ei oikein ole
rahkeissa varaa lisäjoukkueita hyväksyä. Näillä - siis 22 teamilla mennään.
Mahdollisista muutoksista, lisäyksistä yms. ilmoitellaan tarvittaessa infon palstalla.
Bulletin 1/2012 toimitellaan myös joukkueiden yhteyshenkilöille sähköpostilla.
Jäädään varailemaan hyvä kelejä.
SAKSASSA ISTUMALENTISTÄ MAAILMAN HUIPULTA
18.7.2012 Päivitetty 00:10 (MA) Saksan Leverkusenissa pelattiin viime viikonloppuna (pe-su) kolmen maan; Saksan, Venäjän ja Iranin miesten maajoukkueiden
Lontoon Paralympialaisiin valmistava istumalentopalloturnaus. Joukkueet pelasivat
kahtena päivänä keskenään nelieräiset ottelut ja sunnuntaina normaalit paras viidestä pelit.
Koko turnauksen parhaaksi osoittautui, kuudesti Paralympialaisten kultamitalit
voittanut, Iran ja kakkoseksi vahvat pelit turnauksessa pelannut Venäjä. Isäntämaa Saksa kärsi iranilaisille perjantaina ja lauantaina selvät 0 – 4 tappiot. Venäjän
kanssa saksalaiset pelasivat ensin tasan 2 – 2, häviten toisen pelin 0 – 4. Sunnuntain finaalikierroksella Venäjä oli isäntiä parempi 2 – 3, mutta iranilaiset Saksa
vastaavasti voitti erin 3 – 2. Iran ja Venäjä pelasivat perjantaina tasapelin, mutta
jatkopeleissä Teheranin miehet olivat Venäjää vahvempia.

Kuvia Leverkusenin turnauksen Saksa-Venäjä ottelusta 13.7.2012 (Kuvat: Ossi
Pulli)
Leverkusenin vammaisurheilun päällikkö Jörg Frischmann kertoi, että sunnuntain
ottelu oli historiallinen, koska koskaan aikaisemmin Saksa ei ollut Irania voittanut.
Kaikkien joukkueiden valmentajat olivat erittäin tyytyväisiä turnauksen tasoon ja
pitivät kaikkia mukana olleita joukkueita vahvoina mitalisuosikkeina tuleviin suurkisoihin. Ottelut olivat tasaisia ja joukkueet saattoivat kierrättää peleissä ykköskuusikon ulkopuolisia pelaajiaan.

Kisojen päättäjäisissä Saksa julkisti kisajoukkueensa. Paralympialaisiin matkaa
kymmenen pelaajan ja kolmen valmennusjohdon ryhmä. Pelaajista kuusi on TSV
Bayer 04 Leverkusenista, kaksi BV Leipzigista, yksi PSC Berliinistä ja yksi BSV Cellestä. Leverkusenista Lontooseen matkaavat Sebastian Czpakowski, Stefan Hähnlein, Thomas Renger, Barbaros Sayilir, Jürgen Schrapp ja Heiko Wiesenthal.
MARJOLAAN 17/6 JOUKKUETTA
18.7.2012 Päivitetty 00:00 (MA) 20. Marjola Beach Volley turnaukseen on ilmoittautumisajan puitteissa tiistaina klo 18 ilmoittautunut 17 miesten ja 6 naisten
joukkuetta. Viimoisia varmistuksia vielä odotellaan ulkomaisilta joukkueilta. Kisajärjestäjien ilmoituksen mukaan kisaan voitiin ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä
yhteensä 24 joukkuetta. Suunnitelmissa oli 18 mies- ja 6 naisjoukkuetta. Yhdestä
jäi miehiä puuttumaan. Hieno tulos kuitenkin - toivottavasti myös ilmat suosivat,
kuten Marjolassa lähes aina.
ZZ TOIVALA VALLOITTI RAUTAVAARAN
15.7.2012 23:25 (MA) 16. Rautavaara Beach Volley turnaus pelattiin eilen kirkonkylän liikuntahallin pihalla kahdella kentällä ja hienoissa olosuhteissa. Kisa oli samalla 1/2 SM-osaturnaus. Toinen ja ratkaiseva turnaus pelataan kahden viikon kuluttua 20. Marjola Beach Volleyn yhteydessä. Rautavaaran palkintosijat täyttyivät
ZZ Toivalan pelaajistosta.

16. Rautavaaran mainarit maanläheisessä toimessa (Kuva: Mika Ylönen)
Kesäkuun lopulla jo 2vs2 turnauksen Helsingissä voittaneet ja viime vuoden
Beachin Suomen Mestarit Eero Penttinen ja Antti Kärnä jatkoivat menestystarinaansa - nyt Aarne-Mikko Soinisella vahvistettuna ja ZZ Toivalan nimellä. Viime
kauden kolmas lenkki joukkueessa - Pauli Hakkarainen pelasi nyt kolmanneksi yltäneessä Savon Konkarit porukassa. ZZ vei Rautavaaran voiton puhtaalla pelillä.
Ainoa tahra takkiin tuli Royals PKS:ltä erätappion muodossa. PKS:n takki kai tyhjeni niukasti hävityssä pelissä niin, että mestarisuosikiksikin povailtu joukkue jäi
kisassa neljänneksi.
16. Rautavaara Beach Volley turnauksen lopputulokset:
1. ZZ Toivala
2. Zavon Zulttaanit
3. Savon Konkarit
4. Royals PKS
5. KSI Kotka
6. SOS-Team

Rautavaaran turnaustulokset ja pelaajaluettelot löytyvät alla olevasta linkistä. Ja
se 20. Marjola isketään 28.-29.7. Lappeenrannassa. Siitä vielä vähän lisää, kun
ilmoittautumisaika 30 minuutin kuluttua päättyy.

16. Rautavaara Beach Volley turnauksen pelaajia ja palkittuja (Kuva: Pauli Hakkarainen)
KORJAUS VAARAN KILPAILUSÄÄNTÖIHIN
11.7.2012 01:00 (MA/MY) Istis.infon aputoimittajan täytynee ottaa poikkeuksellisista työajoista maksettavat erilliskorvaukset puheeksi seuraavassa toimituksen
johtoryhmän kokouksessa. Siitäkin huolimatta, että tämän otsikkoviestin viivästyminen johtui Marjolan kisoihin tulevista Ukrainalaisista. Molemmat joukkueet Team Shakhtar Donetsk ja Team Slavutich Kiev lähettivät tiistai-iltana viestin
joukkueiden kokoonpanomuutoksista ja pyysivät toimittamaani pikaisesti uudet
viisumikutsut suurlähetystöön. No nyt ne on toimiteltu - toivottavasti asiat onnistuvat.
Ylösen Mika soitteli ja kertoi huomanneensa Rautavaaran kisasäännöissä virheen joka tässä ja nyt korjataan. Aluksi kisajärjestäjien ajatuksena oli pelata yksinkertainen sarja kahden erän peleinä. Siinä tapauksessa kisasääntöjen kohtaan 1. jäänyt maininta, että erävoitosta saa yhden sarjapisteen - olisi ollut OK. Kun pelit
muutettiin kahdesta voittoerästä pelattaviksi - olisi tuo sääntö pitänyt muuttaa
niin, että voitosta saa saa kaksi ja häviöstä nolla sarjapistettä.
Edellisessä, alla olevan jutun liitteessä: Rautavaaran otteluohjelmat - tämä korjaus
on tehty. Huomioinette asian. Istis.infon toimitus pahoittelee yöllisiä kirjoittelujaan
- tai siis niissä esiintyviä vihreitä. Nyt nukkumaan ja aamulla Saksaan seuraamaan
Leverkusenissa pelattavaa Saksan, Venäjän ja Iranin istiksen Paralympialaisiin
valmistavaa maajoukkueturnausta.
RAUTAVAARAN SM-BEACHIN OTTELUOHJELMAT
10.7.2012 01:00 (MA/PH) SM-Beachin 2012 ensimmäinen osaturnaus pelataan
ensi lauantaina 14.7. Rautavaaralla. Alla olevasta liitteestä löytyvät kisojen otteluohjelmat, aikataulut ja kisasäännöt.
Vieraskirjassa kuulutelleille - ja kai vähän muillekin - tiedoksi, että kisan osallistujalistaa yritettiin erityisesti naisten osalta kasvattaa kaiken viime viikkoa. Ja vähän
myös miestenkin. Huonommalla menestyksellä naisten turnauksen osalta. Vain
kaksi naisjoukkuetta ilmoittautui, joten kisa jouduttiin jättämään pois. Naiset pe-

laavat SM-turnauksensa Marjolassa, minne on tässä vaiheessa ilmoittautunut kuusi
naisjoukkuetta.
Osasyynä kisainfon viivästymiseen on myös istis.infon apulaistoimittajan ja SMBeachin sarjavastaavan viime perjantaina alkanut ja puoli tuntia sitten päättynyt
sukulaismatkailu. Tiedoksi tuloksia odottaville myös, että samainen toimittaja ja
vastaava jatkaa matkailua virkahommissa noin 30 tunnin kuluttua ja palailee päätteen ääreen vasta sunnuntaina 15.7. iltapäivästä, jolloin myös Rautavaaran tulokset kirjataan sivuille. Yrittäkkee kestellä.
PENTTINEN-KÄRNÄ METRON VOITTOON

Metron 2012 palkitut (Kuva: Petra Pakarinen)
1.7.2012 14:45 (MA/SS) Järjestyksessään 3. Helsinki Metropolitan Open pelattiin
30.6.2012 pääosin aurinkoisessa poutasäässä. Kun vielä idästä 6 metriä sekunnissa puhaltanut navakahko tuuli jäi kallioiden taakse, olivat olosuhteet suorastaan
ihanteelliset.
Ennakkoon arveltiin turnausvoiton olevan kolmen kauppa, jossa voitosta kilvoittelivat puolustava mestari Eero Penttinen/Antti Kärnä ZZ Toivalasta, Team Junnut
Marko Julin/Jussi Herranen KSI Kotkasta ja isäntien ykköspari Team Ogeli Kurt
Vikman/Sampsa Söderholm. Näin myöskin kävi.
Penttinen/Kärnä hoiti A-lohkon voiton pistemenetyksittä. B-lohkon voiton vei Team
Ogeli kaataen lohkon ratkaisupelissä Team Junnut. Kahden tappion cup-kaaviossa
Team Junnut yllätti hallitsevan mestarin, ja kun hallitseva mestari puolestaan kaatoi Team Ogelin, niin loppuottelussa kohtasivat Team Junnut ja Penttinen/Kärnä.
Loppuottelu alkoi kotkalaiskomennossa, mutta valtasuhteet keikahtivat ensimmäisen erän jälkeen ja hallitseva mestari marssi turnausvoittoon lopulta varsin ylivoimaisesti erävoitoin 2-1 (16-21, 21-11, 15-3). Team Kuula Lasse Pakarinen/Sauli
Niemi nousi B-lohkon jumbosijalta häviäjäkaavion kautta lopulta pronssipeliin asti,
mutta siinä Team Ogeli osoittautui liian kovaksi vastustajaksi kaataen Kuulan lopulta puhtaasti 2-0 (21-16, 21-10).

Lopputulokset:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eero Penttinen/Antti Kärnä (ZZ Toivala)
Team Junnut Marko Julin/Jussi Herranen (KSI Kotka)
Team Ogeli Kurt Vikman/Sampsa Söderholm (HIY Helsinki)
Team Kuula Lasse Pakarinen/Sauli Niemi (HIY/Nastolan Isku)
Mahamiehet MM-Team Reima Pulli/Mika Tiitto (HIY Helsinki)
Miehet Aulis Vistbacka/Arnold Kavander (HIY Helsinki)
Kalevi Korkalainen/Pauli Sievinen (ZZ Toivala/Helsinki)
Petra Pakarinen/Leena Liljeström (HIY Helsinki)

Lopuksi kisajärjestäjä haluaa kiittää Pauli Sievistä myös ansiokkaasta tuomaroinnista ratkaisupeleissä. Edelleen Jyväskylä/Jämsä akselin joukkueiden edelleen loistaessa poissaolollaan kiitokset Kalevi Korkalaiselle ottelukaaviosta alunperin puuttuneen kahdeksannen joukkueen kokoamisesta. Lisäksi aivan erityinen kiitos myös
ensimmäiselle kautta aikain Metroon osallistuneelle naisjoukkueelle Petra Pakarinen/Leena Liljeström.
VIIMEISET KUULUTUKSET VAIKKA MIHIN
30.6.2012 13:10 (MA) Aika alkaa loppumaan monista ilmoitetuista määräajoista merkinnällä 30.6.2012. Vaikka onhan tuota vielä yli 10 tuntia - aikaa jäljellä. Muistutuksena tärkeimmät seuraavassa:
*
*
*
*
*

Ilmoittautuminen miesten SM-sarjaan 2012-13
Alustava tieto joukkueilta/seuroilta naisten SM-sarjan osalta
Ilmoitus halukkuudesta järjestää ykkössarjan osaturnaus 2012-13
Ilmoittautumiset Pajulahden yleiskokoukseen 18.8.2012 (liitteenä)
Ilmoittautuminen Rautavaara-Beachiin

Ja kaikkien muiden paitsi Rautavaaran osalta tiedot VAU:lle Suvin sähköpostiin
mielellään maanantai-aamuksi: suvi.blechschmidt(at)vammaisurheilu.fi.
Alla liitteenä vielä aikaisemmin jo tiedoteltu seurakirje erilaisista ajankohtaisista
asioista. Lisäksi Tiedostot-sivustolta löytyvät uudet lomakkeet Pelaajaluettelon
(18.8. mennessä) ja seurasiirtohakemuksen osalta.
Seurakirje 5/2012
Yleiskokouskutsu
SIVUSTOLLA PIENIÄ VAIKEUKSIA
30.6.2012 12:50 (MA) Istis.infon sivuston hoidossa ja hoitajalla on ollut viime päivinä pieniä vaikeuksia. Toisaalta hommaa ovat haitanneet TV-tarjonnan runsaus ja
toisaalta sivuston koon rajallisuus. Asiat helpottuvat television tuijottelun osalta
EM-kisojen päättyessä huomisiltana - ainakin hetkeksi. Sivuston osalta päädyttiin
poistelemaan kaikenlaista esihistoriallista kamaa: pläjäyksiä ja vastaavia tarinoita.
Näillä saatiin sen verran väljyyttä, että ajankohtaiset asiat saatiin mahduteltua
mukaan.

METRO KÄYNNISSÄ - RAUTAVAARA ODOTTAA
30.6.2012 12:45 (MA) 3. Metropolitan Open 2 vs 2 turnaus Helsingissä on parhaillaan käynnissä - kohtuullisen hyvässä säässä, ainakin stadikan yleisurheilukisojen
kuvan mukaan. Illalla saataneen kesän ensimmäisen Beachin tuloksetkin näille sivuille.
Monien muiden määräaikojen lisäksi tämä lauantai on Rautavaara-Beachin ilmoittautumisen viimeinen päivä. Hakkaraisen Pali kertoili viikon puolivälin paikkeilla
väliaikatietona, että miesjoukkueita kisaan on ilmoittautunut kuusi ja naisjoukkueita valitettavasti vasta paikalliset Hilimat ja RavAkat. Toivottavasti naisjoukkueita
löytyy kaksi lisää, jotta SM-edellytys niiltä osin täyttyisi.
Miesten sarjaan ilmoittautuneet joukkueet ovat: SOS-TEAM, Zavon Zulttaanit, ZZ
Toivala, Royals PKS, KSI 1 ja Rauta. Vielä ehtii ilmoittautumaan.
RAUTAVAARAKIN LÄHENEE
26.6.2012 13:30 (MA) 16. Rautavaara Beach Volley turnaus pelataan kaksi viikkoa
Hevossalmen jälkeen lauantaina 14.7.2012. Turnaus on SM-Beach-tourin ensimmäinen osaturnaus.Ilmoittautumisaikaa vaaralle on jäljellä tämä viikko. Viimeistään sunnuntaina 1.7. terveiset Hakkaraisen Palin sähköpostiin: pauli.hakkarainen(at)rautavaara.fi.
Istis.info jää odottelemaan kilpailun johtajan viestiä tämän hetken tilanteesta
osanottajalistan pituuden suhteen.
AGIOKSEN HIEKAT MARATHONIIN
26.6.2012 13:30 (MA) A.S. Triptolemosin Ioannis "John" Soukiouroglou viestitteli
Hellaksesta, että he vielä miettivät 2. Triptolemos Beach Volleyn ajankohtaa ja
paikkaa. Maan taloudellinen tilanne huomioiden, on mahdollista, että turnaus pelataankin mannerkreikassa - Marathonin kylän läheisellä rannalla, missä paikalliset
istishirmut ovatkin jo pelailleet. Ajankohtakin muuttuisi siinä tapauksessa viikolla
myöhäisemmäksi - syyskuun viimeiseen viikonvaihteeseen 29.-30.9.2012, jolloin
täällä kotimaisemissa on Suomen Cup Espoossa.
Kreikkalaisen tarun mukaan sotilas Feidippides juoksi Marathonin kylästä Ateenaan
ilmoittamaan persialaisten lyömisestä Marathonin taistelussa. Matka Marathonin ja
Ateenan välillä on noin 40 kilometriä. Tarun mukaan sotilas kuoli Ateenaan päästyään, mutta maraton-juoksun taru jäi elämään.
Ioannis lupaili ratkaisuja lähiviikkojen aikana ja ilmoitusta päätöksistä myös tänne
pohjolaan. Jäämme odottelemaan ja harmittelemme hieman kreikkalaisten hitautta näissä ratkaisuissa. Myös joukkueensa mahdollisesta tulosta Marjolaan - Ioannis
lupasi kertoa samassa yhteydessä.

METRON OTTELUOHJELMAT JULKI

Kesän 2011 Metron voittajat Eero Penttinen ja Antti Kärnä (Kuva: Sampsa Söderholm)
26.6.2012 12:00 (MA) Hitaat ovat kesäiset kiiruut - pellon laidalla. Vaikka antaakin
vielä itseään odotella. Kesä. Se aikuisten oikea. Onneksi pääkaupunkilaisemme
ovat olleet hereillä. Sampsa on tehnyt ja julkaissut ensi lauantaina pelattavan 3.
Metropolitan Openin otteluohjelman. Kisaan on ilmoittautunut yhteensä kahdeksan
peliparia. Edellisen vuoden voittajakaksikko Eero Penttinen/Antti Kärnä ovat mukana puolustamassa ykköspaikkaansa.
Alla Metron joukkueet, otteluohjelma ja aikataulut sekä 2 vs 2 säännöt. Pelit alkavat Helsingin invayhdistyksen Hevossalmen lomapaikassa lauantaiaamuna klo
10.00. Mitalipelit pelataan klo 17.15.
VIIMEINEN KUULUTUS METROPOLITANIIN
12.6.2012 13:00 (MA) 3. Metropolitan Open 2vs2 Beach-turnaus pelataan lauantaina 30.6. Heppari Vexi Arenalla HIY ry:n Hevossalmen lomakylässä, Vuorilahdentie 7, 00870, Helsinki. Ilmoittautumisaika turnaukseen päättyy tämän viikon perjantaina 15.6. Viime vihellyksen ilmoittautumiset Sampsa Söderholmille - puh. 040
728 7840 ja sähköposti: sampsa.soderholm@espatent.fi.
Metron lämmittelyksi alla kuva A.S. Triptolemosin zorbaksien viime sunnuntaina
lähellä Ateenaa pelaamasta miniturnauksesta. Aurinko ja hiekka lämmittää siellä toivottavasti kohta Beach-kentillä täälläkin - vaikka ilman palmuja. Kreetan kakkosturneesta ei ole mitään lisätietoja. Turnauksen alustava ajankohta Agioksessa
on perjantai-lauantai 21.-22.9.2012.

Kuva kreikkalaisten miniturnauksesta Karavi Schinias-beachillä Ateenan itäpuolella
10.6.2012 (Kuva: www.facebook.com/astriptolemos)

LEVERKUSENILLE 21. SAKSAN MESTARUUS

TSV Bayer 04 Leverkusen - Saksan istumalentopallomestari
(Kuva: www.sivoba.de)
11.6.2012 14:30 (MA) Istumalentopallon Saksan Mestaruuskisat pelattiin viikonvaihteessa Grevenbroichissa Düsseldorfin lähellä. Mukana kisoissa oli kymmenen
joukkuetta. Lauantai-iltana alkulohkopelien jälkeen pelattiin Saksa - Hollanti maaottelu, jonka isännät veivät suoraan 3 - 0 (25-15, 26-24, 25-22). Maaottelun yhteydessä kahdelle maajoukkueuransa päättäneelle pelaajalle luovutettiin nimikoidut pelipaidat. Maajoukkueen ja Leverkusenin kapteeni Jürgen Schrapp ojensi
paidat 20 vuotta maajoukkueessa vaikuttaneille Leverkusenin pelaajille - Siegmund "Sigi" Soickelle ja Robert Grylaksille - molemmat tuttuja "suomentappajia"
ja suomifaneja.

Kuvassa vasemmalta: Jürgen Schrapp, Siegmund Soicke, Robert Grylak ja Leverkusenin joukkueenjohtaja Thomas Geerts (Kuva: www.sivoba.de)
Lauantain alkulohkoissa sekä Leverkusen että Leipzig voittivat kaikki pelinsä. Sunnuntain välierissä Leverkusen voitti Hampurin ja Leipzig Berliinin 2 - 0. Pronssipelin Berlin vei nimiinsä 3 - 0. Loppuottelu oli tiukkaa taistelua, mikä ratkesi vasta
viidennen erän jatkopisteillä aspiriinikylän miehille 3 - 2 (23-25, 25-15, 25-27, 2520, 17-15). Leverkusen on jatkuvasti pystynyt uudistamaan ja kehittämään joukkuettaan - nytkin potretissa näkyy istis.infolle outoja pelaajia - joku melkein miehen mittainenkin. Istis.info gratuliert der Deutsche Meister - tai jotain sinne päin lyhyellä saksalla.

MELKEIN MAINOS - MARJOLAN BEACH-KUULUMISIA

Savolaissoudut Marjolassa
(Kuva: John Soukiouroglou)
5.6.2012 14:45 (MA) Vaikka Marjola-beachiin onkin vielä lähes kaksi kesäistä
kuunkiertoa – ohessa joitakin tietoja tulevasta tapahtumasta. Ei vielä kuitenkaan
tarkkaa sääennustetta.
Marjola on, edellisten vuosien tapaan, kerännyt varsin paljon kyselyitä eri puolilta
Eurooppaa. Toivottavasti jotkut myös vastaavat huutoonsa. Viisi miesten joukkuetta on jo huudellutkin: kaksi SCSV Shakhtar-tiimiä Donetskista Ukrainasta ja kolme
Aktau-trioa Kazakhstanista. Lisäksi vanha tuttu - Moskovan Vector on lupaillut tulla
Marjolaan kahdella joukkueella. Odotuksissa ovat joukkueet myös Kreikasta, Saksasta ja Baltian maista.
Naisten osalta maajoukkuevalmentaja Timo Väre on saanut lupauksia Venäjän
naisten maajoukkueen tulemisesta mukaan yhdellä tai kahdella joukkueella. Kotimaisia on tähän mennessä ilmoittautunut kolme miesten ja yksi naisten sarjaan.
Marjolan ilmoittautumisaika päättyy…, olikos se 15.7.2012.
SM-Beach Volleyn kilpailuohjeissa mainitaan turnausmaksun suuruudeksi 45 euroa/joukkue. Tätä eivät kisajärjestäjät ole joko huomanneet tai halunneet ottaa
käyttöön. Maksut kaikissa kotimaan turneissa ovat edelleen 40 euroa. Hyvä
niin…,kin.
Marjolaan on tehty huonevarauksia ilmoittautumisia enemmän. Vastaanottopäällikön olan yli kurkkien näytti kisaviikonloppu varsin täydeltä. Kysyä toki kannattaa:
puh. (05) 452 4160 tai myynti(at)marjola.fi. Mikäli talosta eioota tarjotaan – alla
muutamia vinkkejä – ja lisää löytyy osoitteesta www.gosaimaa.com.
• Huhtiniemen Matkailukeskus Finhostel-Lappeenranta
(05) 451 5555, www.huhtiniemi.com
• Kesähotelli Karelia-Park
(05) 453 0405, www.karelia-park.fi
• Cumulus Lappeenranta
(05) 677 811, www.cumulus.fi

MUISTUTUS SEURAKIRJEEN ASIOISTA
5.6.2012 12:40 VAU:n lentopallojaoston 11.5. seuroille lähettämä infokirje löytyy
Tiedostot-sivulta. Sen keskeiset asiat liittyvät istumalentopallon yleiskokoukseen
ja tärkeisiin ilmoittautumisaikoihin. Tarkistakaa koko kirjeen sisältö - alla ykkösasiat lyhyesti.
Istiksen yleiskokous elokuun puolivälissä
Yleiskokous pidetään Pajulahdessa lauantaina 18.8.2012 klo 12 alkaen. Jokaisen
SM-sarjaseuran edustaja velvoitetaan osallistumaan kokoukseen. Myös muiden
ististä harrastavien seurojen/yhdistysten edustajien toivotaan saapuvan Pajulahteen. Kokoukseen on ilmoittauduttava 30.6.2012 mennessä. Ilmoittautumiset sähköpostilla Suville.
Sarjoihin ilmoittautumiset kesäkuun loppuun
Ilmoittautuminen Miesten SM-sarjaan on tehtävä kesäkuun aikana. Ilmoittautumisen yhteydessä on jätettävä seuraavat tiedot: Seuran/joukkueen nimi, yhteyshenkilön tiedot, kotisalin nimi ja osoite sekä alustava pelaajalista.
Joukkueiden, jotka ovat halukkaita järjestämään ykkössarjaturnauksen kaudella
2012-13 tulee ilmoittautua myös kesäkuun loppuun mennessä. Liitteeksi yhteyshenkilö- ja pelipaikkatiedot sekä ehdotus turnauksen ajankohdasta (kuukauden
tarkkuudella).
Naisten SM-sarjaan ilmoittautuminen ja pelaajalista tulee toimittaa ennen yleiskokousta - 18.8. mennessä. Sarjaan aikovien/asiaa pohtivien seurojen edustajia/yhteyshenkilöitä pyydetään lähettämään "ennakkotietoja" osallistumisesta/suunnitelmien edistymisestä liittoon 30.6.2012 mennessä.
Kaikki ilmoittautumiset tulee lähettää Suville - suvi.blechschmidt(at) vammaisurheilu.fi, joka myös tarvittaessa antaa lisätietoja tai vastaa muuten vain kinkkisiin
kysymyksiin. MA
EERO JA MIKA EDUSTIVAT LENTOPALLOLIITON PALKINTOGAALASSA

Kauden 2011-12 parhaina palkittuja juhlapotretissa
(Kuva: http://www.lentopalloliitto.fi)

4.6.2012 23:20 ZZ Toivalan Eero Penttinen ja Mika Ylönen edustivat hienosti istumalentopalloilijoita Lentopalloliiton palkintogaalassa Helsingissä lauantai-iltana
26.5.2012. Eero palkittiin kauden parhaana istispelaajana ja Mika istisvaikuttajana. Ylösen Mikan kaveriksi vuoden lentopallovaikuttajana valittiin LP Viestin Jarmo
Ilmanen.
Riikka Lehtonen kauden paras
Italian A1-liigan Piacenzassa hyvällä menestyksellä pelannut Riikka Lehtonen palkittiin kauden parhaana lentopalloilijana. Mestaruusliigan pelaajat ja valmentajat
äänestivät miesten liigapelaajaksi mestarijoukkue Vammalan Lentopallon yleispelaaja Olli Kunnarin. Naisten liigapelaajaksi äänestettiin SM-kultaa jälleen vieneen
LP Viestin libero Hillaelina Hämäläinen. Beach volleyn kauden 2011 miespelaajaksi
nimettiin Suomen mestari Timo Haavisto ja naispelaajaksi Erika Nyström.

Kauden paras - Riikka Lehtonen ja Matsudaira Cup
(Kuva: http://www.lentopalloliitto.fi)

Kauden liigapelaajat Olli Kunnari ja Hillaelina Hämäläinen
(Kuva: http://www.lentopalloliitto.fi)
Istumalentopalloilijat muiden mukana
Eero ja Mika kertoivat, että istumalentopalloilijat huomioitiin tilaisuudessa tasaarvoisesti muiden palkittujen kanssa ja laji sai kiinnostusta monilta tahoilta - mm.
vuoden liigapelaaja Olli Kunnaria edustajamme pääsivät houkuttelemaan lajikokeiluun.

Lentopalloliiton palkitsemistilaisuus oli jälleen kerran mainio paikka osoittaa istumalentopallon olevan osa lentopalloa - sen ehkä pieni mutta pippurinen lajisovellus
Beach Volleyn tapaan. Istis.info onnittelee vielä kerran istiksen palkittuja Eeroa ja
Mikaa - edustitte lajiamme upeasti. Kiitos. MA
METRON ILMOITTAUTUMISAIKA LÄHENEE
3.6.2012 22:30 Helsingissä 30.6. pelattavan kolmannen Metropolitan Openin ilmoittautumisaika päättyy vajaan kahden viikon kuluttua - 15.6.2012. Turnaukseen
on tähän mennessä ilmoittautunut seitsemän joukkuetta. Kisajärjestäjien toiveissa
on saada mukaan kaikkiaan 12 joukkuetta.
Istiksen Beach Volleyn 2 vs 2 turnaukseen ovat tähän päivään mennessä ilmoittautuneet seuraavat kisaparit:
•
•
•
•
•
•
•

E. Penttinen & A. Kärnä (ZZ Toivala)
H. Sievänen & V-M. Hakasalo (Keskarit)
K. Vikman & S. Söderholm (Team Ogeli)
M. Julin & J. Herranen (Team Junnut KSI)
A. Vistbacka & V. Salopää (Miehet)
R. Pulli & M. Tiitto (MM-Team)
S. Niemi & K. Ross (Team Kuula Nastola/HIY)

Turnausvoittoa ja epävirallista SM-titteliä puolustavat - nyt ZZ Toivalan väreissä Eero Penttinen/Antti Kärnä. Viime kesän hopeapari Harri Sievänen/Veli-Matti Hakasalo ovat kisassa mukana - varmaankin tiukkana tavoitteena sijoituksen parantelu. Toivottavasti ilmoittautuneita kisaan saadaan vielä lisää.
Turnausilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen: sampsa.soderholm(at) espatent.fi. Ilmoittautumismaksu on 40 euroa/joukkue ja sen voi maksaa tilille: HIY
Helsinki KHP, tilinumero: 572099-435164. MA/Sampsa Söderholm
TEAM USA VOITTOON HOLLANNIN TURNAUKSESSA

USA:n naisten maajoukkue Hollannin turnauksessa
(Kuva: http://www.usavolleyball.org)
3.6.2012 22:20 USA voitti Hollannin Leersumissa lauantai-iltana päättyneen naisten maajoukkueturnauksen. Hollantilaiset eivät - pettymyksestäkö johtuen - ole
sivujaan päivittäneet ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen. Tulostiedoista osa löytyy
kuitenkin jenkkisivustoilta.

USA selvitti alkulokon puhtaasti voittaen ensin Ukrainan 3 - 0 ja sen jälkeen tiukassa viisieräisessä pelissä isäntämaa Hollannin 3 - 2 ( 25-23, 25-21, 23-25, 2325, 15-13) sekä viimeisessä pelissä Slovenian tasaisen väännön jälkeen 3 - 1 (2624, 23-25, 25-23. 25-21).
Vaikka muista peleistä ei tietoja olekaan - selvisi USA:n finaalivastustajaksi EMUkraina. Loppuottelussa ukrainalaiset petrasivat huimasti alkusarjan murskatappiostaan ja pistivät jenkittäret melko ahtaalle. USA kuitenkin vei turnausvoiton tuloksella 3 - 1 (20-25, 25-19, 25-16, 25-19). Turnauksen kolmossijasta käydyn ottelun: Hollanti - Slovenia tulos ei ole vielä tiedossa. ECVD:n sivuilta löytyi - Hollannille erin 3 - 1.
Vaikka turnaus olikin vain harjoitusta tuleviin paralympiakisoihin - voinee siitä päätellä, että tulossa ovat "kaikkien aikojen" parakisat. USA tulee tiukasti haastamaan
ennakkosuosikki Kiinan, eikä Ukrainankaan mahdollisuudet paralympiavoittoon ole
täysin mahdottomat. Myös ikimenestyjä Hollanti tullee olemaan varteen otettava
mitaliehdokas kisoissa. Hyvät kutinat kisoihin..., MA
LISÄÄ TULOKSIA MAAILMALTA
1.6.2012 15:30 Kevät on aktiivista istisaikaa Euroopassa. ECVD:n sivustolta ei
varmaankaan kaikkia turnauksia edes löydy. Löytyi kuitenkin Serbian pääkaupungissa Belgradissa 26.-27.5. pelatun 4. Trofej-tournamentin tulokset. Kisassa oli
kahdeksan joukkuetta kuudesta eri maasta.

Banja Lukan joukkue kuvassa Belgradin turneen voittajina.
(Kuva: www.ecvd.eu)
Banja Luka on tulosluettelossa merkitty maatunnuksella SRB - Serbia. Istis.infon
käsityksen mukaan joukkue ja saman niminen kaupunki on Bosnia ja Hertsegovinan toiseksi suurin kaupunki ja liittovaltion toisen puolikkaan - Serbitasavallan
pääkaupunki. No - oli miten tahansa - joukkue voitti Belgradin turnauksen.
Turnauksen finaalissa Banja Lukalaiset voittivat Unkarin Sprint SC:n 2 - 0 (25-23,
25-14). Pronssiottelussa toinen unkarilainen - Csakazert SE kukisti isäntämaan KSI
Smecin 2 - 1. Lopputulokset kokonaisuudessaan alla. MA
4.
1.
2.
3.

Trofej-turnauksen tulokset Belgradista 26.-27.5.2012
OKI Banja Luka (SRB)
Sprint SC (HUN)
Csakazert SE (HUN)

4.
5.
6.
7.
8.

KSO Smec (SRB)
IKS Atak (POL)
OKI Novska (CRO)
A.S. Triptolemos (GRE)
Slovenia (Women team)

PARAPÄIVÄ NARIKKATORILLA ONNISTUI
1.6.2012 14:00 Helsingin Kampin Narinkkatorilla toteutettu Paralympiapäivä onnistui hienosti. Sää suosi ja innostuneita ja uteliaita katsojia riitti. Istumalentopallokin oli näyttävästi tapahtumassa esillä - vaikkakin ilman aktiivipelaajiamme.
Kolmen mininäytösottelun paketin tilaisuudessa järjestelivät ja hoitivat erotuomarikaksikko Sari ja Pauli. Istisväki niiaa ja kumartaa. Lisätietoja tapahtumasta löytyy mm. VAU:n ja Paralympiakomitean sivuilta. MA
EM-UKRAINA JENKKIPYÖRITYKSESSÄ
1.6.2012 13:30 Hollannissa parhaillaan pelattavan naisten maajoukkueturnauksen
tuloksien kaivelu ei oikein onnistu. Eilisen avauskierroksen tuloksia ei - info ainakaan - osannut jäljittää paikallisista oranssisivustoista. USA:sta jotain toki löytyi.
Turnauksen toisessa ottelussa kohtasivat maailman rankinglistan kakkonen USA ja
kolmonen EM-Ukraina. Tulos jenkkisivuston mukaan oli melkoisen hurrikaanimainen. USA naputteli vanhan mantereen mestareista murskalukemat 3 - 0 (25-5,
25-14, 25-17). Istis.info seurailee turnauksen tulosten osalta tilanteita.
1.6.2012 17:30 Ja löytyihän sieltä Oranssilastakin tietoja. Eilisen eka matsissa
isännät kohtasivat Slovenian. Hollannin peli ei kulkenut ja niin vieraat nappasivat
turnauksen avausvoiton 1 - 3 (25-20, 18-25, 23-25, 19-25). Tänään pelaavat NED
- USA ja UKR - SLO. MA
LAJIKOORDINAATTORIKSI SUVI BLECHSCHMIDT

Suvi Blechschmidt o.s. Aho
(Kuva: http://www.facebook.com)
1.6.2012 06:30 Ahon Suvi mennä poksautti avioon Martininsa kanssa tuossa reilu
viikko sitten. Istis.info onnittelee pariskuntaa lämmöllä ja läheisyydellä. Toivottavasti saamme jossain käänteessä valokuvan molemmista - yhdessä ja vaikka Suvilta pikku terveiset (ja varovasti vaikka esittelyt) tapahtuman johdosta. Infon
toimitus aloittaa tavailemaan lajikoordinaattorimme uutta nimeä - lyhyellä saksalla
- toivoen elokuun yleiskokouksessa jo osaavansa alkuosan ulkoa.Ja sama kaikille
tiedoksi: Suvi Blechschmidt, o.s. Aho, suvi.blechschmidt(at)vammaisurheilu.fi.
ONNEA!

LAURA HAARASELLE KESKON STIPENDI

Keskon stipendien saajat
(Kuva: www.vau.fi/Hannele Pöysti)
1.6.2012 06:30 Istumalentopalloilija Laura Haaranen Kärsämäeltä ja neljä muuta
nuorta vammaisurheilijaa sai Keskon jo 25. kerran jakaman stipendin, joita myönnetään vuosittain lahjakkaille nuorille urheilijoille ja taideaineiden opiskelijoille.
Stipendi on suuruudeltaan 1 000 euroa. Intis.info onnittelee Lauraa - tsemppiä. MA
NAISILLA KOVA TURNAUS HOLLANNISSA

Oranssit naiset
(Kuva: http://www.volleybal.nl)
30.5.2012 12:30 Huomenna Hollannin Leersumissa käynnistyy naismaajoukkueiden Istumalentopallon Masters 2012-turnaus. Paralympialaisiin valmistautuvat
Hollanti, USA, Slovenia ja Ukraina ottavat toisistaan mittaa. Lontoossa hallitseva
Euroopan Mestari Ukraina pelaa samassa lohkossa Hollannin kanssa ja USA sekä
Slovenia yhdessä toisessa lohkossa.
Leersumin turnauksessa maajoukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan to-la sekä
"mitalipelit" lauantai-iltana. Alkusarjan ykkönen ja kakkonen kohtaavat kisan loppuottelussa lauantaina klo 18 Suomen aikaa. Leersum on pikkukaupunki keskisessä Hollannissa - lähellä Utrechtin kaupunkia. MA
ZZ SARAJEVO VOITTI KOTITURNAUKSENSA
28.5.2012 08:00 Viikonvaihteessa Bosnia ja Hertsegovinan pääkaupungissa pelatun 11. Sarajevo Openin voiton nappasi kotijoukkue OKI Fantomi. Kahdeksan
joukkueen kansainvälisen turnauksen loppuottelussa se voitti Russian Teamin
(maajoukkue?) 3 - 1 (25-10, 23-25, 25-22, 25-22).

Kisojen pronssipelissä kohtasivat Leverkusen ja Grad Zenica (BiH). Saksalaiset
taistelivat viimemitalista tiukasti, mutta joutuivat lopulta antautumaan 2 - 3 (2520, 17-25, 21-25, 25-23, 6-15).
Muita joukkueita kisassa olivat: Zagreb Kroatiasta (5.), OKI Ilidza BiH (6.), Hrabri
Kroatiasta (7.) sekä Puolan Start (8.). Viime vuonna Euro Cupin voittanut ja myös
Sarajevosta kotoisin oleva SPID ei jostain syystä ollut kisassa mukana. Pitkät matkat hankaloittavat monesti. Sarajevo Open 2012. MA
MAINOS: BEACH-VOLLEY T-PAITOJA MYYNNISSÄ
28.5.2012 08:00 Istis.infon toimituksen viikkopalaverissa käsiteltiin suhtautumista
toimitukseen tulleisiin pyyntöihin saada mainostilaa sivustolle. Rahallahan sitä toki
saa - jos hinnoista sovitaan. Aikaisemman käytäntömme mukaan olemme suhtautuneet myönteisesti toimituksellisiin ja maksuttomiin mainoksiin, jotka suoraan
liittyvät ististoimintaan ja sen kehittämiseen. Milloin on kehuttu housuja, verkkoja,
palloja, itseämme jne.
Tämänkertaisen kokouksemme asia nousi Kankkusen Mikon viestistä esitellä ja
mainostaa edustamansa Junnutuote Oy:n tekemiä Beach-paitoja. Mikko tyylilleen
sopivasti toteaa, etteivät paidat suoranaisesti ole pyllypallon kuvilla, vaan ihan
normibeachvolleysta, mutta hienoja ne on silti! =). Mikon alan mieheksi tuntien istis.info liittää viestissä olleet paitakuvat sivuille - hienoilta näyttävät. Kuvat linkissä alla. Istis.infon toimitus
Beach-paitoja
KOHTI KESÄKELEJÄ JA -PELEJÄ
27.5.2012 21:00 Infopallilla ollaan taas - lähes kahden viikon tauon jälkeen. Toukokuu elelee viimosiaan - mihin se kevät taas hupsahti. Pihavaahterassa on täysi
lehti ja omenapuut hukkuvat kukkiinsa - ainakin näillä leveysasteilla. Talvea tuskin
enään muistaa. Tästäpä nyt lähdetään kesään.
Apulaisurheilutoimitussihteerin sännätessä jokakeväiselle Suomenlahden purjehdukselleen lupailtiin lisää istevörkpallipildejä. Mutta koska niitä ei löytynyt saamme jälleen katsasteltavaksemme toimituksen lomakuvia sankoin joukoin olkaa hyvä.

Kevättä Tammisaaren saaristossa
(Kuva: MA)

Ihan hirmuisesti uutisasioita ei tämän kahden viikon aikana ole istiksestä kerrottavissa, mutta jotain kuitenkin. Ja niitä seuraavassa alla.
3. Metropolitan Open Beach 2012
Kesän ensimmäinen - ja ainoa 2 vs 2 (epävirallinen SM-kisa) Beach-turnaus odottelee kuukauden kuluttua. Ilmoittautumisaika Helsingin kisoihin päättyy reilun
kahden viikon kuluttua 15.6.2012. Ilmoittautumiset Söderholmin Sampsalle. Tarkemmat tiedot löytyvät mm. Kalenterit-sivun alalaidasta.
15.5. tilanteessa ilmoittautuneita joukkueita kisaan oli yhteensä seitsemän: Keskarit/KSI, Team Ogeli/HIY, MM-Team/HIY, Miehet/HIY, Team Junnut/KSI, PenttinenKärnä/ZZ (2011 voittajat) sekä Team Kuula/Nastola/HIY). Muistaakseni järjestäjät
olivat haarukoineet kisan 12 joukkueelle, joten vielä mahtuu mukaan.
Paralympialaisten alkulohkot julkaistu
30.8.-8.9.2012 Lontoon paralympialaisissa pelattavien istumalentopallokisojen alkulohkot on julkistettu. Miesten kisaanhan pääsi mukaan kymmenen ja naisten
turneeseen kahdeksan maata. Molemmissa sarjoissa pelataan kahdessa alkulohkossa. Miesten lohkoista neljä kummastakin selviää pudotuspeleihin - naisten lohkoista kaksi parasta.
Miesten alkulohkot:
Lohko A: Iso-Britannia, Egypti, Venäjä, Saksa ja Marokko
Lohko B: Iran, Bosnia ja Hertsegovina, Brasilia, Kiina ja Ruanda
Naisten alkulohkot:
Lohko A: Iso-Britannia, Ukraina, Alankomaat ja Japani
Lohko B: Kiina, USA, Slovenia ja Brasilia
Varmaankin osallistuvilla joukkueilla on kiivain harjoitteluvaihe päällä. Epävirallisesti Saksasta kantautuneiden tietojen mukaan Leverkusenissa pelataan heinäkuun puolivälissä 13.-15.7. kovatasoinen harjoitusturnaus: Der Zühlsdorf – Cup.
Mukana isäntien ohella ainakin Venäjä ja mahdollisesti Egypti samasta Lontoon
alkulohkosta sekä Iran. MA
VALOKUVIA TALLINNAN TURNAUKSESTA
15.5.2012 18:15 Ivar Tallinnasta on laittanut "aloitusmäärän" valokuvia lauantaisesta turnauksesta. Lisää kuvia on kuulemma tulossa. Käykää katsomassa nyt ja
myöhemmin osoitteessa: 25. Tallinn turniir
PELIKAUSI 2011-12 SIIRRETTY ARKISTOON
15.5.2012 00:15 Vuodet - ja siinä samalla istispelikaudet viuhuu vinhaa vauhtia.
Pelikausi 2011-12 on tältäkin sivustolta nyt siirretty arkistoon. Infon vanhempi
Ajankohtaista-sivusto löytyy nyt päävalikon kohdasta Arkisto ja sieltä nimellä: Pelikauden 2011-12 Ajankohtaista. Jos pitää palautella tuloksia ja muita asioita käykää lataamassa ja katsastamassa.

Kauden 2011-12 paras istumalentopalloilija - Eero Penttinen ja kauden istumalentopallovaikuttaja - Mika Ylönen, ZZ Toivala (Kuvat: MA ja www.zz-toivala.com)
Kauden parhaiden perustelut
Tärkeimmistä kevään jutuista on alle jätetty muutamia asioita, jotka kaikki myös
ovat sivustoillamme varsinaisilla otsikoillaan. Tärkeimpiä näistä lienee lajijaostomme 11.5.2012 päivätty Seurakirje. Siitä löytyvät kaikki tulevan kauden 201213 määräajat. Kirje alla ja myös Tiedostot-sivuilla.
Seurakirje
Kesän Beach Volleyn kaikki asiakirjat ovat jo pitkään pötkötelleet Beach-sivustolla.
Käykää sieltä tarkistamassa tärkeimmät. Ilmoittautumisajat kesän turnauksiin löytyvät myös etusivun oikeasta palkista - SM-tulosten alapuolelta.
Pelikauden päätösturnauksen - 25. Tallinna-turnauksen kaikki tulokset Ivar Liiv on
luvannut tällä viikolla näille sivuille, kuten myös joitakin valokuvia. Palaamme niihin Ivarin ne toimitettua ja urheilutoimituksen apulaistoimistosihteerin palailtua
perinteiseltä merireissultaan 23.5.2012. Rauhallista lukuaikaa näille sivuille.
VAU:n lentopallojaosto haluaa erityisesti muistuttaa ensi sarjakauden osalta naisten SM-sarjan käynnistämisestä ja joukkueiden kokoamisesta eri paikkakunnilla ja
seuroissa. Ladyt lavalle! Toisena asiana jaosto muistuttaa Paralympiapäivästä Helsingissä 31.5.2012. Paikalliset ja paikalle muuten sattuvat - painelkaa parapäivään. Istiksen esittelyt torilla klo 13 alkaen.
Parapäivän esite
Istis.info kiittää kiinnostuksesta kuluneen kauden 2011-12 osalta ja toivottaa kaikille sivuston selaajille maineikasta kevättä ja mukavaa Beach-kesää 2012. Palaillaan parketeille - kuha Suomenlahdelta selvitään. MA

