ISTIS.INFON AJANKOHTAISTAKEVÄT 2013
ISTUMALENTOPALLO ESITTELYSSÄ
POWER CUPISSA MIKKELISSÄ

Power Cup pelataan 6-9.6.2013 Mikkelin Raviradalla
(Kuva: http://www.passarit.net/)

30.5.2013 01:10 (Aimo Niemi/MA) Vanha tyyli tallella - yöhommia. Niemen Ami pisti infolle viestiä Power
Cupista, joka pelataan Mikkelissä 6.-9.6.2013. Ami kertoo viestissään istiksen olevan kuvioissa mukana
esittelylajina. Alla lyhyt esitys kisasta Lentopalloliiton sivuilta ja Amin viesti istisväelle.
"Maailman suurimmaksi lasten ja nuorten lentopalloturnaukseksi kehittynyt Power Cup on vuosittainen ja upea
voimannäyttö suomalaisesta lentopallon juniorityöstä. Tapahtuma kerää yhteen nuoret lentopalloilijat,
valmentajat, ohjaajat, seuratoimijat sekä perheet. Osallistujia tapahtumassa on lähes 10 000! Tapahtuma
järjestetään aina kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna koulujen päättymisen jälkeen. Tänä kesänä Power Cup
pelataan Mikkelissä 6.-9.6 ja tapahtumapaikkana toimii Mikkelin Ravirata."
"Tapahtuma kerää lapsia ja nuoria eri ikäluokista. Pelaajat ovat 7-22 vuotiaita. Lapset ja nuoret toimivat myös
tuomareina oman ikäryhmänsä otteluissa. Pelejä pelataan n. 5 500 ja kaikkiaan 25 eri sarjassa iän, sukupuolen
sekä osaamisen tason mukaan. Power Cupissa Kaikki Pelaa – ideologia toteutuu neljän päivän ajan, sillä
ainutlaatuinen sarjajärjestelmä takaa sen, että otteluita tulee kaikille joukkueille saman verran torstaista
sunnuntaihin riippumatta sijoituksesta." (Lentopalloliitto)
Amin viesti: "Hei, olen saanut "iskuryhmän" kasaan ja menemme esittelemään ististä Mikkeliin Power Cuppiin.
Tapahtumaanhan on vapaa pääsy, joten lähistöllä liikkuvat istisharrastajat ovat tervetulleita käymään ja vaikka
pelailemaan piitsikentällemme. Naisten maajoukkue leireilee Anttolanhovissa samana viikonloppuna ja ovat
tulossa tapahtumaan mukaan lauantaina. Ollaan yhteyksissä - terveisin." Aimo Niemi
VENÄJÄ VOITTI SARAJEVOSSA

29.5.2013 12:30 (MA) Venäjän maajoukkue otti hienon voiton kovatasoisessa Sarajevo Open 2013 turnauksessa
viime viikonloppuna. Tulosten mukaan ennakkoon ilmoitettu Saksa oli jäänyt pois ja sen tilalla kisassa pelasi
paikallinen seurajoukkue (?) OKI Ilidza. Turnauksen loppuottelussa Venäjä löi isäntäjoukkue OKI Fantomin 3 1 (25-23, 25-18, 12-25, 25-22). Pronssit otti Brasilia 3 - 0 voitolla Hollannista. Kaikki tulokset Kalenteri-sivulla
ao. kohdassa.

Team Russia Sarajevossa 2013 (Kuva: http://www.fantomi.ba/)

Sarajevo Open 2013 turnauksen tulokset:
1. Venäjä
2. OKI Fantomi (BIH)
3. Brasilia
4. Hollanti
5. Ukraina
6. OKI Ildza (BIH)
7. Kroatia
8. SDI Hrabri (CRO)
SUOMEN CUP JYVÄSKYLÄÄN

29.5.2013 12:20 (Tuomo Tikkanen/MA) Suomen Cup kaudelle 2013-14 tullaan pelaamaan Jyväskylässä. Asia
varmistui 26.5. Tikkasen Tuomon lähettämällä vieraskirjaviestillä. Viestiä on kommentoinut Ylösen Mika toivomalla yksipäiväistä turnausta. Tuomon viesti alla.
"Suomen cup 2013 pelataan Jyväskylässä syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Turnaus pelataan samaan aikaan
ja samassa hallissa Suomen suurimman veteraaniturnauksen "Homenokka-turnauksen" yhteydessä. Siellä ne
meidän potentiaaliset lisäpelaajat on... ;-).
Pelataanko turnaus yksipäiväisenä vai la-su? Majoitustarjoukset samat kuin veteraaneille. Kertokaa mielipiteenne
mahdollisimman pian, niin saadaan asiaa eteenpäin. Kiitos talvikaudesta!" Tuomo Tikkanen
Jyväskylän Suomen Cupin päivämäärä(t) on lisätty Kalenteri-sivulle. Lisätietoja asiasta Tuomolta myöhemmin.
Hieno homma!
VAIN MERIMIES VOI TIETÄÄ...,

ISTIS.INFO PURSISEURAILEE

22.5.2013 22:55 (MA) Istis.infon Saimaan toimitus ystävällisesti täten ilmoittaa tiedoksi osalle kansasta, että
infon toimituksen puhelimet, postit, parvekkeen tupakkaikkuna, pannukahvinkeitin, potkulauta ja pulpetti ovat
suledud ajalla 23.-28.5.2013. Info ottaa kassiin vain pipan, puhtaat kalsarit, pyyheliinan, passin, pari satasta ja
sääennusteet - ja häippäsee Suomenlahdelle kastihommiin paitapurje ja mieli lepattaen. Palaillaan asiaan.
KAUDEN 2013-14 TÄRKEITÄ MÄÄRÄAIKOJA

21.5.2013 11:55 (MA) Vaikka kauden päättymisestä on vasta muutama päivä - pitää muistuttaa syksyllä
käynnistyvän pelikauden 2013-14 tärkeistä määräajoista. Lajijaosto on päättänyt, että naisten ja miesten SMsarjojen 2013-14 ilmoittautumiset tulee tehdä 10.6.2013 mennessä. Samoin ilmoitukset/hakemukset joukkueilta,
jotka haluavat järjestää ensi kaudella Ykkössarjan osaturnauksen.
Ilmoittautumiset ja hakemukset lajikoordinaattori Petri Räbinälle (puh. 050 596 5014) sähköpostilla:
petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi - siis 10.6.2013 mennessä. Ilmoittautumisesta ja/tai hakemuksesta tulee ilmetä
joukkueen/seuran nimi ja mahdollinen taustayhteisö sekä vastuuhenkilön yhteystiedot.
SM-sarjaan ilmoittautuneille varmaankin lähetetään asiasta vahvistus määräajan päätyttyä. Tämän jälkeen
heinäkuun loppuun mennessä SM-sarjoihin osallistuvien joukkueiden tulee lähettää Petrille pelaajaluettelo. Myös
mahdolliset seurasiirrot tulee tehdä ja ilmoittaa 31.7. mennessä.
Beach-kisojen ilmoittautumisajat
Muistutukseksi myös tulevan kesän Beach-kisojen ilmoittautumisajat. Tarkemmat tiedot ja
ilmoittautumislomakkeet löytyvät Beach Volley-sivustolta.
* 17. Rautavaara Beach Volley turnaus 6.7.2013 - 1. SM-osaturnaus - ilmoittautuminen 24.6. mennessä
* 21. Marjola Beach Volley turnaus Lappeenrannassa 20.-21.7.2013 - 2. SM-osaturnaus - ilmoittautuminen 5.7.
mennessä
* 4. Helsinki Metropolitan Open Beach Volley 2vs2 turnaus 3.8.2013 - ilmoittautuminen 19.7. mennessä
LENTOPALLOLIITTO PALKITSI KAUDEN PARHAAT

20.5.2013 16:30 (Lentopalloliitto/MA) Suomen Lentopalloliitto palkitsi lentopallon ja beach volleyn kauden
2012-2013 parhaat lauantai-iltana Helsingissä. Kauden lentopalloilijaksi nimettiin passari Eemi Tervaportti.
Belgialaista Knack Roeselarea edustava Eemi Tervaportti juhli Belgian liigan ja Belgian cupin mestaruuksia.
Tervaportti pelasi joukkueen ykköspassarina.

Kauden 2012-13 lentopalloilija Eemi Tervaportti
(Kuva: Suomen Lentopalloliitto)

Istumalentopalloilijoista palkittiin VAU:n esittämät Satu Korkalainen ja Tero Viitanen vuoden pelaajina sekä
Sari Mannersuo erotuomarina ja Pekka Nygren vaikuttajana. Lentopalloliiton sivuilla olevien kuvien mukaan

yllättävän vähän palkituista oli paikalla. Istiksestä vain Sari. Pekka kertoikin veteraaniturnauksen yhteydessä,
ettei ilmoittautumisestaan huolimatta päässytkään lähtemään paikalle. Satusta ja Terosta ei ole varmaa tietoa.

Parhaat erotuomarit 2012-13: Sini Rönnqvist (Beach Volley)
ja Sari Mannersuo (Istumalentopallo) (Kuva: Suomen Lentopalloliitto)
IV HELSINKI METROPOLITAN OPEN

HIY Helsingin Hevossalmen lomakylä (Kuva: www.hiy.fi)

20.5.2013 15:45 (Sampsa Söderholm/MA) HIY Helsinki on lähettänyt kilpailukutsun IV Metropoliin, joka
pelataan yhdistyksen lomakylässä Laajasalossa lauantaina 3.8.2013. Beach Volleyn sääntötyöryhmässäkin
mukana ollut Sampsa Söderholm on samalla myös tehnyt päivitykset istisbeachin 2 vs. 2 sääntöihin. Molemmat
löytyvät Beach Volley-sivuston tiedostoista.
Tämän kesän Metrossa on uutuutena naisten sarja - edellytyksellä, että joukkueita ilmoittautuu vähintää neljä.
Sampsa toteaa viestissään, että myös naisten sarja tullaan pelaamaan 115 sentin verkkokorkeudella. Kaikkiaan
kisaan otetaan mukaan 12 ensin ilmoittautunutta paria. Ilmoittautumisaika Metroon päättyy perjantaina
19.7.2013.
KESÄÄN UUSILLA BEACH-SÄÄNNÖILLÄ

Ahaa - siis uudet säännöt (Kuva: Ossi Pulli)

20.5.2013 13:15 (MA) Pajulahden kokouksessa elokuussa 2012 valittu työryhmä selvitteli talven ajan varsin
perusteellisesti kotimaisten Beach-sääntöjen uudistamista. Lajijaosto hyväksyi huhtikuun lopulla säännöt

otettavaksi käyttöön virallisissa Beach Volley kilpailuissa Suomessa kesällä 2013. Sääntöihin tuli joitakin
muutoksia ja nippu tarkentavia ohjeita/määräyksiä.
Keskeisimpiä muutoksia säännöissä ovat mm.: aloituskokoonpanon merkitseminen tuloskorttiin (huom.
numeroidut paidat), tuomarien käyttö (myös toiset pelaajat voivat viheltää), etupelaajaa koskevat tarkistukset ja
muutokset sekä tarkennukset pallonkäsittelyssä. Tulevien kilpailujen aluksi on hyvä ja välttämätöntä, että uudet
säännöt ja niitä tarkentavat ohjeet käydään läpi osallistuvien joukkueiden kesken.
Työryhmän selvitys perusteluineen sekä uudet säännöt ja niitä tarkentavat ohjeet löytyvät alta pdf-tiedostona
sekä myös Beach Volley-sivuilta, missä on kaikkea muutakin kesän kisoihin liittyvää tärkeää tietoa. Beachkauden alkaessa on hyvä, että pelaajat lukevat säännöt huolellisesti läpi ja käyvät niistä selventävää keskustelua.
Siitä siis - sääntöjä tankkailemaan.
TEEMALLA - LÄHIHISTORIA TUTUKSI

Pajulahti Games 1965 (Kuva: Mauno Arjavirta, Invaliidityö 3/1965)

19.5.2013 13:30 (MA) Kotimainen pelikausi 2012 - 2013 päättyi eiliseen Kotkan veteraanikisaan. Hommat
jatkuvat nyt kesäisillä geimeillä. Istis.infon histuuriaosasto on saanut valmiiksi lajimme lähihistoriaa käsittelevät
osat. Pelikausi 2012-13 on nyt päivitetty SIUta ja sittistä historiikkiin, joka sivustomme tilanpuutteen vuoksi
löytyy osoitteesta: SIUta ja sittistä
VALOKUVIA KOTKAN IKÄLISÄKISOISTA

Kotkan komiat ja kannu (Kuva: Juha Parkko)

19.5.2013 12:55 (MA) KSI Kotkan nimenhuuto-sivuille on tallennettu lukuisa määrä hienoja - Juha Parkon
eilisestä veteraanikisasta ottamia valokuvia. Käykää katsomassa osoitteesta: Ikämieskuvia
KOTKAAN MUITAKIN VETERAANIPALKINTOJA

Palloileva kuvaaja Timo Vesterinen (Kuva: Timo Vesterinen)

18.5.2013 21:00 (MA) Veteraaniturnauksen valokuvia odotellessaan infon toimitus muisti, että Vesterisen Timo
voitti kuvallaan ”Vesi menestyksen edellytys” Suomen Luonnon Luomus 2012 -valokuvakilpailun. Luomus on
Suomen Luonnon lukijoilleen järjestämä luontokuvakilpailu. Timo Vesterisen voittokuva esittää
laulujoutsenperhettä taustallaan tehdas.

Timo Vesterisen kilpailukuva: ”Vesi menestyksen edellytys” (Kuva: Timo Vesterinen)

Valitsijaraadin mielestä Timon voittokuva ihastutti taianomaisella valolla, vahvalla sommittelulla ja
kantaaottavuudella, joka ei ole päälleliimattua. Kuvassa on selittämätöntä merkityksellisellisyyttä, niin kuin
parhaissa kuvissa usein on. Timo Vesterinen kommentoi palkintoaan sanomalla, että kuva on hänenkin mieleensä
ja mukavaa, että se pärjäsi. Vesteristä itseään miellyttää kuvan yhteiskunnallinen viesti: Veden käyttö on meille
kaikille tärkeätä, niin laulujoutsenille kuin ihmisellekin.
Istis.info onnittelee Timoa palkinnosta - ja veteraanimitalistakin. Ja kiittää lukuisista kuvista, joita Timo on
suostunut luovuttamaan istumalentopallon eri rintamille.
KSI KOTKALLE VETEVAARITURNAUS

18.5.2013 17:30 (MA) Hienoisena ennakkosuosikkina veteraanien SM-kisaan lähtenyt isäntäjoukkue KSI Kotka
nappasi tänään kotisaliltaan kolmannen peräkkäisen viiskymppisten Mestaruuden. Kotkalaisilla oli mukana
kaikkiaan neljä SM-sarjajoukkueen pelaajaa. Yksinkertaisessa sarjassa KSI otti kaikista peleistään puhtaat 2 - 0
voitot.
Tiukimmin mestareita ahdisteli JoLePa, jonka kuusikosta kaikki pelasivat päättyneellä kaudella myös SMsarjassa. Mestaruuden ratkaisseessa ottelussa KSI oli jämsäläisiä ja yhtä Korkalaista parempi 2 - 0 (25-18, 2522). Pronssit sai lopulta Palokan Pyry voittamalla viimeisen kierroksen pelissä Ruuhka-Suomen RSV:n 2 - 1 (2522, 23-25, 15- 9).
KSI Kotkan Mestarijoukkueessa pelasivat: Olavi Venäläinen, Jouni Pyöttiö, Veli-Pekka Paananen, Timo
Herranen, Mika Vikman, Markku Manninen, Vallo Järv, Timo Vesterinen, Pekka Kiiski, Juha Parkko sekä
Kalevi Lång. Alla liitteenä turnauksen tulokset ja tiedostoissa lopullinen sarjaraportti päättyneeltä pelikaudelta
2012-13.
KOTIMAINEN PELIKAUSI PÄÄTTYMÄSSÄ

ZZ Toivalan mitalisteja ja junnuja Marjolan kentän laidalla (Kuva: Istis.info)

13.5.2013 22:00 (MA) Kotimainen istumalentopallon pelikausi 2012-13 on päättymässä lauantaina 18.5.
Kotkassa pelattavaan veteraanien M50 SM-turnaukseen. Kausi oli Toivalan. ZZ nappasi miesten ja naisten
Suomen Mestaruudet ja niiden ohella myös molempien Suomen Cupit. Myös viime kesän 2012 SM-beachien
kultamitalit matkasivat Toivalaan. Paras vaan onnitella.
Istis.infon histuuriaosasto on valmistellut SIUta ja sittistä väsäystä päivitettäväksi heti ensi lauantain kisojen
päätyttyä. Asiasta annettaneen asianmukainen tiedonanto ajallaan. Sen verran info on päässyt kurkistelemaan
osaston ruudulle, että pelikauden nimenä näyttää olevan: "Nettiä naisenergiaa 2012 - 2013." Otsikossa
korostunevat voimallisesti kaudella esiintyneet netti-tv-lähetykset sekä energisesti kaudella esiintyneet naiset.
Paras vaan lukea.
Virallisesti kauden kokemuksia käsitellään varmaankin lajijaoston kokoukse(-i)ssa ja myös elokuussa järjestettävässä perinteisessä istisseurojen yleiskokouksessa. Tästä huolimatta Infosta
ei kuulostaisi lainkaan huonommalta - mikäli kokemuksia kuultaisiin ja jaettaisiin laajemminkin. Tämä voisi
jotenkin olla mahdollista esimerkiksi istis.infon vieraskirjan välityksellä. Tämä ei ole virallinen liiton ehdotus onpahan vaan paras kirjoitella.
SARAVEJOSSA KOVAT KANSAINVÄLISET

OKI Fantomi Sarajevo (Kuva: www.fantomi.ba)

9.5.2013 23:30 (MA) XII International Sarajevo Open Bosnia ja Herzegovinassa pelataan varsin kovatasoisella
porukalla 25.-26.5.2013. Turnaus pelataan kahdeksan joukkueen kesken, joista kuusi on maajoukkueita: Brasilia,
Saksa, Kroatia, Hollanti, Venäjä ja Ukraina. Seurajoukkueita edustaa isäntätiimin lisäksi kroatialainen SDI
Hrabri.
Vuoden 2012 Lontoon paralympialaisissa mukana olevista joukkueista pelasivat Brasilia (5.), Saksa (3.) ja
Venäjä (4.). Tiedossa ei ole montako Bosnia ja Herzegovinan Paralympiavoittajaa pelaa OKI Fantomin riveissä –
ehkä yksi avauskentällinen kuitenkin. Istis.info pyrkii seuraamaan kisojen tuloksia.
KAZAKSTANIN AKTAU JÄLLEEN MARJOLAAN

8.5.2013 20:50 (MA) Kansainvälisiä kisailmoittautumisia alkaa saapua Marjolan Beach-turnaukseen lähes
päivittäin. Toivottavasti jatkuvatkin. Viime kesänä Marjolassa pelanneen kazakstanilaisen Team Aktaun
yhdyshenkilö Nuraly Kulushov ilmoitti kisaan 9 pelaajaa ja kolme joukkuetta.

Vuoden 2012 kisassa Aktaun kakkonen sijoittui hienosti kolmanneksi ja ykkösjoukkue kuudenneksi. Kolmas
Aktau oli II-Divarissa kuudes. Nuralyn ilmoittamassa pelaajaluettelossa oli seitsemän pelaajaa samoja kuin vuosi
sitten – lisänä kaksi uutta parikymppistä kaveria. Jäämme odottelemaan mm. naisjoukkueita muualta maailmalta.
VETERAANIKISOJEN OTTELUOHJELMAT

Pekka Nygren (Kuva: Timo Vesterinen)

7.5.2013 19:20 (Pekka Nygren/MA) Veteraanien M-50 Suomen Mestaruuskisat pelataan ensi viikon lauantaina
18.5. Otsolan salilla Kotkan Karhulassa. Mukaan ovat uskaltautuneet isäntien kovan sakin lisäksi Palokan Pyry
Jyväshyvästä, JoLePa Jämsästä ja infolle tuntematon tekijäporukka nimeltä: RSV Ruuhka-Suomen Veivaajat –
vissiin Suomesta.
Kisat pelataan yksinkertaisena sarjana paras kolmesta. Ensimmäinen pelikierros käynnistyy klo 11.00 otteluilla:
KSI - RSV ja JoLePa – Palokan Pyry. Kotkalaiset puolustavat viime vuoden mestaruutta.
Tarkempi otteluohjelma, kisasäännöt ja lohileivät löytyvät alta ja Kalenteri-sivulta ao. kohdasta.
JOS EI VOITA V...., - VOITTAA KOTKA

KSI Kotka ja ZZ Zekalaiset (kai?) Tallinnassa (Kuva: IVK Istevõrkpalliklubi Tallinn)

4.5.2013 18:50 (Ivar Liiv/MA) Kiitokset Tallinnan toimitukselle ja Eestipoolen päätoimittaja Ivar Liiville
ististulosten nopeasta toimittamisesta. Täällä vähän viivästeltiin, kun piti puuhailla muita hommia. Ja tuloksethan
olisi voinut jo aamulla voittajan osalta kirjata. KSK Kotka otti - muistaakseni - 20. Tallinna turnauksen voittonsa.
Loppuottelussa kaatui Riga 2:n erin 2 – 0 (25-15, 25-17). Pronssipelissä ZZ Zekalaiset voittivat isännät lukemin:
Tallinn - ZZ Zeka 0 – 2 (14-25, 14-25).
Alla Talinnan turnauksen kaikki tulokset ja lopulliset sijoitukset. Ivar kertoi, että valokuvia laitellaan
myöhemmin Facebookin sivuille: IVK Istevõrkpalliklubi). Nyt jo sivuilla on melko monta videoleikettä kisoista.
Käykäähän kurkistelemassa.

Kotka Herranen ja pytty Tallinnassa (Kuva: IVK Istevõrkpalliklubi Tallinn)
VAIHTOEHTO PERINTEISELLE JUHANNUKSELLE

Trakain linna (Kuva: www.trakai.lt)

4.5.2013 16:20 (MA) ECVD:n sivuilla on (ihme kyllä) kutsu 15. Kansainväliseen istumalentopalloturnaukseen Liettua Cupiin Trakaissa juhannuksena 21.-23.6.2013. Trakai sijaitsee n. 30 km Vilnasta länteen. Pikkukaupunki
on suosittu turistikohde. Alueella on yli 200 pientä järveä, jotka ympäröivät 5000 asukkaan kaupunkia joka
puolelta. Ykköskohde Trakaissa on upea 1300-luvulla rakennettu linna.
Suomalaisjoukkueita ei tiettävästi ole Trakain turnauksissa ollut. Mm. Moskovan Vectorit ovat perinteisesti
osallistuneet turnaukseen. Jos kotimainen perinnejuhannus ikävystyttää - ei muuta kuin Liettuaan pelaamaan.
Ilmoittautuminen kisaan päättyy 3.6.2013. Osallistumismaksu on 90 euroa/henkilö, mihin sisältyy majoitus pe-su
ja ateriat. Kuljetus Vilna - Trakai - Vilna maksaa 100 euroa - varmaankin joukkueelta. Alla kutsu ja lisäinfoa
asiasta.
ECVD:N VANHA KIRJE ISTISSEUROILLE

3.5.2013 22:15 (MA) ECVD:n pääsihteeri Marie-Thérèse Scholtens toivoo liiton sivuilla, että ECVD:n urheiluja kilpailupäällikkö Mr. Maciej Chodzko-Zajkon viime kesän lopulla lähettämä kirje välitettäisiin uudelleen
kaikille istisseuroille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Kirje oli jo viime syyskuussa infon sivuilla mutta nyt toivomuksesta uudestaan.
Kirjeessä selvitellään Euro Cupin ja Euro Liigan ongelmia ja mahdollisia uusia kuvioita seurajoukkueiden
kilpailutoimintoihin. Maciej Chodzko-Zajko toivoo seuroilta suoria ehdotuksia ja kannanottoja seurojen
kansainvälisen kilpailutoiminnan kehittämiseksi sekä ehdotuksia toiminnan koordinaattoriksi.
Kehittämiskommentit Maciej toivoo suoraan sähköpostiinsa erillisenä liitteenä. Osoite löytyy kirjeen lopusta.
Kirje alla - lontooksi.

XXVI TALLINNA TURNAUKSEN OTTELUOHJELMAT

2.5.2013 13:30 (Ivar Liiv/MA) Ivar Liiv Tallinnasta lähetti tulevan lauantain kisojen otteluohjelmat. Pelit
käynnistyvät klo 10.30 - ja juhlallisuudet varmaan vähän aikaisemmin. Turnaus pelataan kahdessa alkulohkossa
kahdella kentällä. Ensimmäisissä peleissä suomalaisista ovat vauhdissa KSI Kotka, Rautavaara ja JoLePa.
Alkulohkoissa pelataan kaksieräiset pelit (max.) 20 pisteeseen. Välierät ja sijoituspelit pelataan kahdesta
voittoerästä normaalisti. Sijoista 5. - 7. pelaavat joukkueet (A3, A4 ja B3) ratkaisevat sijoitukset sarjana. Pelit
pelattaneen alkulohkojen tapaan kaksieräisinä, koska ohjelman mukaan alkulohkon peli A3-A4 otettaneen
sarjassa huomioon. (Infon tulkinta). Ohjelma alla pdf-liitteenä.
KESÄN BEACHIT PAKETISSA JAOSTO VAHVISTI SÄÄNNÖT JA KISAT

1.5.2013 12:15 (MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä vahvisti istis.infolle lauantaina Espoossa, että lajijaosto on
hyväksynyt ja vahvistanut ehdotetut tulevan kesän Beach-kuviot. Jaoston pöydällä olivat korjatut säännöt, kesän
Beach-turnaukset ja SM-Beachin kilpailusäännöt. Kaikki tiedot löytyvät infon Beach-sivuilta.
ISTIS.INFON SIVUT KAATUA KUPSAHTIVAT
JO PÄIVÄÄ ENNEN VAPPUA!

1.5.2013 00:45 (MA) Istis.infon sivut kaatuivat maanantaina aamupäivällä, kun toimitus oli edellisenä yönä
Espoosta palattuaan raapustellut alla olevia juttuja Ajankohtaista-sivuille. Palvelimelta ostettu tila ei riittänyt ja
niin mentiin nurin niskoin. ZZ Toivalan sivuilla - kiitos vaan - asiasta saatiin infoa isommalle joukolle. Infon
toimitus selvittelee lähipäivinä VAU:n kanssa mahdollisuuksia ostaa hieman lisätilaa sivuille. Valitamme.
Kotimainen pelikausi 2012-13 vetelee viimoisiaan. Tulevalla viikolla melkoinen joukko kotimaan pelureita
matkaa XXVI Tallinnan turnaukseen ja kahta viikkoa myöhemmin 18.5.2013 veteraanit M50-sarjassa päättävät
kauden Kotkassa. Kotkan turnauksen ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 5.5. - pistäkää tietoa vuoden
istisvaikuttajalle - Nygrenin Pekalle.
24. WERNER VON SIEMENS TURNAUKSEN TULOKSET

1.5.2013 00:30 (MA) Suomalaisjoukkueillekin tuttu ja menestyksekäs Hampurin Werner von Siemens turnaus
pelattiin myös viime viikonloppuna. Suomalaisjoukkueita ei tällä kertaa ollut kisassa mukana, mutta vuoden
erotuomariksi valittu Sari Mannersuo oli - ja Sari laittoi infolle kisojen mitalipelit ja lopputulokset.
Turnaus pelattiin tuttuun tapaan 16 joukkueen kesken. Joukkueita oli isäntämaa Saksan lisäksi Kroatiasta,
Puolasta, Hollannista ja Tanskasta. Kisojen pronssipelissä Saksan ykkönen Leverkusen kohtasi Puolan
Wroczlawin ja voitti tiukan kolmieräisen pelin 2 - 1 (25-17, 22-25, 15-10). Turnauksen loppuottelussa kohtasivat
Kroatian Zagreb ja saksalainen Leipzig. Voittopokaali Kroatiaan tuloksella 2 - 1 (25-22, 19-22, 15-12).
Isäntäjoukkue Hampuria ei ainakaan omalla nimellään kisassa nähty.

IOK Zagreb - vammaisten ottopoikien klubi
(Kuva: www.iok-zagreb.hr)

24. Werner von Siemens turnauksen tulokset:
1. Zagreb Kroatia
2. Leipzig Saksa
3. Leverkusen Saksa
4. Wroczlaw Puola
5. Volleer Leersun Alankomaat
6. Rosendaal Alankomaat
7. Holyoke Alankomaat
8. Berlin Saksa
9. Pinneburg Saksa
10. Eilbeck Saksa
11. Alterno Alankomaat
12. Eilbeck 2 Saksa
13. VV Netwerk Alankomaat
14. Leverkusen 2 Saksa
15. Magdeburg Saksa
16. Copenhagen Tanska
ALKUVUODEN AJANKOHTAISET POISTETTU

1.5.2013 00:15 (MA) Tilanpuutteen takia infon Ajankohtaista-palstan juttelut 12.4. taaksepäin on poistettu.
Joskus ja jollain tavalla - ainakin tekstit yritetään palautella Arkisto-sivuille. Jos mahollista. Saattaapi olla
hangalampaa.
NASTOLAN ISKU JA HIY HELSINKI
KEVÄT-TURNAUKSEN VOITTAJIKSI

28.4.2013 23:50 (MA) Naisten SM-mitaliratkaisujen sekä miesten ykkössarjan loppusijoitusten varjoon Espoon
kisoissa jäivät turnauksen miesten ja naisten sarjojen tilanneseuranta ja lopputulokset. Turnauksen sisään
rakennettuna pelattiin naisten 4. SM-turnaus ja Ykkösen viides osaturnaus - molemmat kauden päätöskisoina.
Ykkösen turnaukseen osallistui neljä joukkuetta, jotka jo lähtötilanteessa olivat myös kauden sarjakärjessä. KSI
Kotkan kakkosjoukkueen aikaisemmin hankittu neljän pisteen sarjajohto piti joukkueen sijoittuessa nyt Espoon
kisan kakkoseksi. Voiton nappasi ykkössarjassa kotkalaisia koviten haastanut Nastolan Isku -68. Espoon
turnauksen viimeiseen peliin joukkueet lähtivät ratkaisemaan Kevät-turnauksen voittoa. KSI johti turnausta
yhdellä pisteellä ennen Nastolaa. KSI tuntui ottelussa väsyneemmältä ja Nastola hoiteli turnausvoiton erin 2 - 1 nousten kisassa tasapisteisiin KSI:n kanssa - ja ottaen turnausvoiton paremmalla pistesuhteella.
Nastolan Iskun joukkueessa pelasivat kauden aikana: Vesa Kilpeläinen, Christian Danielsson, Sampsa
Söderholm (SM), Aimo Niemi, Petra Pakarinen, Veikko Salopää, Mika Tiitto, Sauli Niemi, Kurt Vikman (SM),
Jari Helminen, Tony Sievänen, Kalevi Ross ja Kim Oulasvuori sekä valmentajana Eeva-Liisa Hilden.
4. Kevät-turnauksen miesten sarjan tulokset:

1. 6 pist. Nastolan Isku -68
2. 6 pist. KSI Kotka 2
3. 5 pist. Palokan Pyry Jyväskylä
4. 1 pist. Tempuntekijät Kotka
Kevään naisten sarjassakin turnaus ratkaistiin viimeisessä pelissä - ZZ Ladyjen ja HIY Helsingin naisten kesken.
Molemmat olivat jo varmistaneet SM-mitalinsa - ZZ kultaiset ja HIY hopeiset. Ottelussa siilinjärveläiset
peluuttivat koko arsenaaliaan ja HIY pääsi hienokseltaan hallitsemaan peliä. Helsinkiläiset olivat jo erä- ja
ottelupallossa voittamaan peliä puhtaasti 3 - 0, kun ZZ Ladyt heräsivät ja kirivät viimeisen erän voittoon
jatkopalloilla. HIY:lle kuitenkin turnausvoitto kotikisastaan.
Istis.infon toimituksen vanha klapipuhelin ei valitettavasti ollut parhaassa terässään. Alla oleva HIY Helsingin
naisten joukkuekuva on häpeällisen huonolaatuinen - eikä Nastolan sakista saatu kuvaa lainkaan. Info toivookin,
että kameroitaan rapistelleet voisivat laittaa infolle parempilaatuisia kuvia mitali- ja pyttyjoukkueista.

4. Kevät-turnauksen naisten sarjan voittajat - HIY Helsinki
Ylh. vas. Annukka Jäätteenmäki, Eeva-Liisa Hilden, Petra Pakarinen, Helena
Skogström, Hanna-Maria Sariluoto, Anne Mäki ja alh. vas. Kati Harju, Maiju
Marjamäki, Leena Liljeström, Kaija Selander. (Kuva: Sarianne Suominen)

4. Kevät-turnauksen naisten sarjan tulokset:
1. 7 pist. HIY Helsinki
2. 6 pist. ZZ Ladyt Siilinjärvi
3. 4 pist. ESI-Ladyt Lappeenranta
4. 1 pist. Palokan Pyry Jyväskylä
PELIKAUDEN 2012-13 PARHAAT VALITTU

28.4.2013 23:50 (MA) Istis.infon aputoimitus on hiljaksiin palaillut Espoosta Kevät-turnauksen jälkeisistä
toimituksen kauden päättäjäisistä - Pallonpalautuksista tai kuten päätoimittaja loppupuheessaan totesi Pullonpalautuksista. Info ei valitettavasti ehtinyt Leppävaaran hallilla kunnon juttuja vääntämään, kun siivoojat
pelien päätyttyä jo kiskoivat tuolia alta. Yritetään korjailla mitä lisättävissä on.
Kevät-turnauksen tulosten, ykkösen pyttyjen ja naisten SM-mitalien jaon lisäksi kisojen päätteeksi julkaistiin
lajijaoston valinnat kauden 2012-13 parhaiksi. Lajikoordinaattori Petri Räbinä totesi puheessaan, että jaosto
päätti valinnat itsenäisesti, koska ehdotuksia jaostolle ei seuroilta juuri tullut. Petri toivoi jatkossa suurempaa
aktiivisuutta tärkeiden päätösten tekoon - ja lupasi lopuksi käydä Toivalassa lajia kokeilemassa. No - Petriä ei
vielä valittu - vaan kauden parhaat ovat alla:
TERO VIITANEN JA SATU KORKALAINEN
KAUDEN PARHAAT PELAAJAT

Pelikauden 2012-13 parhaaksi miespelaajaksi valittiin ZZ Toivalan Tero Viitanen. Jaoston perusteluissa
mainittiin mm., että entisenä SM-tason pystypallopelaajana ja moninkertaisena Suomen Mestarina Tero on

ennakkoluulottomasti ja tasokkaasti lähtenyt pelaamaan istumalentopalloa - osoittaen esimerkillään lajin
kuuluvan lentopalloperheeseen sen yhtenä lajisovelluksena.
Jo edellisellä pelikaudella Tero Viitanen saavutti ZZ Toivalan pelaajana istumalentopallon Suomen Mestaruuden
ja Suomen Cupin voiton - uusien saavutukset päättyneelläkin pelikaudella. Tero on olemuksellaan,
kokemuksellaan ja pelitaidoillaan ollut erityisesti omalle joukkueelleen, mutta myös koko istisväelle sekä
henkisesti että tuloksellisesti esimerkillinen ja tärkeä pelaaja. Samalla hän on rohkeasti eri tavoin toiminut
istumalentopallon "mannekiinina" normaalin lentopallon harrastajille ja aktiivipelaajille.

Vuoden miesistumalentopalloilija
Tero Viitanen ZZ Toivala Siilinjärvi
(Kuva: ZZ Toivala/Mika Ylönen)

Vuoden naislentopalloilijaksi valittu ZZ Ladyjen Satu Korkalainen on pelannut istumalentopalloa jo junioriikäisestä tytöstä alkaen. Suomen Mestaruuden Satu on saavuttanut RI Rautavaaran riveissä kausilla 2004-05 ja
2006-07 ja Suomen Cupin voiton vuonna 2004. Istumalentopallon Beach Volleyn Suomen Mestaruuksia Satulta
löytyy 2000-luvulta yhteensä seitsemän. Kauden parhaaksi naisistumalentopalloilijaksi Satu Korkalainen on
aikaisemmin valittu kaksi kertaa - perättäisillä kausilla 2004-05 ja 2005-06.
Kuluneella pelikaudella Satu on joukkueensa ZZ Ladyjen kanssa voittanut Suomen Mestaruuden lisäksi Suomen
Cupin ja ZZ Ladyt/Hilimojen pelaajana Beachin Suomen Mestaruuden. Satu on rauhallisuudellaan,
tasapainoisuudellaan, eleettömällä esimerkillään ja pelitaidoillaan suuresti vaikuttanut joukkueidensa
saavutuksiin kuluneella kaudella ja on ollut selkeästi pelikauden 2012-13 paras naisistumalentopalloilija.

Vuoden naisistumalentopalloilija
Satu Korkalainen ZZ Ladyt Siilinjärvi
(Kuva: ZZ Toivala/Mika Ylönen)
SARI MANNERSUO TUOMARI JA PEKKA NYGREN VAIKUTTAJA

Sari Mannersuo on aikaisemmin valittu vuoden istumalentopallotuomariksi peräti viisi kertaa. Sari on jo pitkään
toiminut kansainvälisenä tuomarina saaden vuodesta toiseen merkittäviä tuomitsemistehtäviä. Päättyneellä
pelikaudella 2012-13 Sari edusti Suomea mm. Lontoon paralympialaisissa ja monissa kansaimvälisissä
turnauksissa.
Erotuomaritehtävien lisäksi Sari Mannersuo on toiminut VAU:n istumalentopallon lajijaoston jäsenenä ja
tuomarivastaavana hoitaen mm. sarjamääräysten ja säännösten tarkistamiset sekä osallistuen itsekin käytännön
tuomaritoimintaan SM-sarjatasolla.

Vuoden istumalentopalloerotuomari Sari Mannersuo
(Kuva: www.paralympic.org)

Vuoden istumalentopallovaikuttaja valittiin nyt toista kertaa. Kunniatehtävää piti vuoden hallussaan ZZ Toivalan
presidentti Mika Ylönen. Tällä kertaa valinta vaikuttajaksi kohdistui pitkän linjan istumalentopallomieheen - KSI
Kotkan Pekka Nygreniin. Pekka on 1990-luvun alusta toiminut Kotkan Seudun Invalidien keskeisenä liikuntaaktiivina ja istumalentopallotoiminnan vetäjänä ja kehittäjänä – ja on sitä edelleen. Hän on oman seuransa
toiminnan lisäksi merkittävästi vaikuttanut koko maamme istumalentopalloiluun.
Istumalentopallon lajivaliokunnan jäsenenä Pekka toimi pelikausilla 1993-2007 vastaten mm. istumalentopallon
kilpailukalentereista ja sarjajärjestelmistä. Hänen aloitteestaan istumalentopallossa järjestettiin kausina 20002006 vuosittain seurojen keskeinen Toimintakilpailu, jolla aktivoitiin seuratoimintoja ja pyrittiin rekrytoimaan
lajiin uusia harrastajia. Lappeenrannassa vuonna 2003 pelatuissa naisten ja miesten EM-kisoissa Pekka Nygren
toimi kisojen järjestelypäällikkönä. Suomalaisesta istumalentopallosta kirjoitetun historiikin – SIUta ja sittistä –
tekemiseen Pekka Nygrenillä on ollut suuri ansio.
Suomen pitkäaikaisimman ja edelleen jatkuvan kansainvälisen istumalentopallotapahtuman - Kotka-turnauksen
kilpailujen johtajana Pekka Nygren on toiminut kaksikymmentä vuotta. Pelaajana ja KSI Kotkan miesten
edustusjoukkueen johtajana Pekka Nygrenillä on 11 Suomen Mestaruutta, 10 Suomen Cupin voittoa, 5
vetaraanien M50 Suomen Mestaruutta sekä kymmenittäin muita mitaleja - kirkkaimpana ehkä pronssimitalit
Mestariseurojen Euro Cupista vuodelta 2003.
Pekka Nygren on aina ollut valmis, omia vaivojaan ja aikaansa säästämättä, osallistumaan aktiivisena, avuliaana,
yhteistyökykyisenä ja idearikkaana toimijana ja tekijänä kotimaisen istumalentopallon toimintaan ja
kehittämiseen

Vuoden istumalentopallovaikuttaja Pekka Nygren KSI Kotka
(Kuva: Timo Vesterinen)
KEVÄT-TURNAUKSEN OHJELMA JA TULOKSIA
ZZ LADYT VARMISTIVAT SUOMEN MESTARUUDEN

27.4.2013 14:55 - päivitys 18:30 (MA) Istis.info on paikalla Espoon Leppävaarassa lauantaina ja päivittää
turnauksen ottelutuloksia alla olevaan ohjelmaan heti pelien päätyttyä. Samoin info yrittää vanhalla
klapikäyttöisellä nokiallaan saada kuvia kisoista ja erityisesti palkittavista.

Siilinjärveläisen ZZ Toivalan naiset - ZZ Ladyt - varmistivat kauden Suomen Mestaruuden jo Espoon
ensimmäisessä pelissä. Suoralla 3 - 0 voitolla Palokan Pyrystä zz-ttäret ottivat riittävän etumatkan vaikka
pelikierroksia on vielä kaksi jäljellä. Istis.info onnittelee ja huomauttaa, että ZZ Toivala otti pelikaudella 2012-13
istumalentopallossa ainutkertaisen neloisvoiton: sekä miehet että naiset voittivat Suomen Mestaruuden lisäksi
myös Suomen Cupit.

ZZ Ladyjen kippari Seija Koo
melko tyytyväisenä Espoon kisakahviossa
(Kuva: Istis.info)
JA HIY HELSINGILLE HOPIAT

ZZ Ladyjen tapaan HIY Helsinki ratkaisi osaltaan naisten SM-hopeamitalit Espoon toisen kierroksen pelissä
Palokan Pyryä vastaan tuloksella 3 - 0. Jatkopeleihin Palokalle jää pienen pieni mahdollisuus puhtaalla voitolla
tasapisteisiin lappeelaisten kanssa - ja pistesuhteiden laskentaan.
ESI-LADYJEN VUORO - PRONSSIT

Himmeimmätkin mitalit löysivät ottajansa Espoossa. ESI-Ladyt Lappeenrannasta nappasivat Mestareilta yhden
erän ja varmistivat sillä SM-pronssit eteläiseen Karjalaan. Palokan Pyry on ennen joukkueiden keskinäistä
kohtaamista saavuttamattoman neljän pisteen takamatkalla.
Lappeen likoissa pelasivat kauden aikana: Helvi Seppänen, Soile Turkia, Raisa Möller, Anne Korhola, Minna
Jokinen, Satu Kirvesniemi, Satu Tiilikainen, Johanna Heiskanen, Johanna Korhola sekä valmennus- ja
johtohommissa Ossi Pulli, Heikki Jokinen ja Reijo Myllykoski.

SM-pronssiset ESI-Ladyt
(Kuva: Heikki Jokinen)

4. Kevät-turnauksen ohjelma ja tulokset:
Naisten SM-sarja
klo 10:15 HIY Helsinki – ESI-Ladyt 2 - 1 (25-22, 16-25, 27-25)
klo 11:30 ZZ Ladyt – Palokan Pyry 3 - 0 (25-16, 25-13, 25-12)
klo 12:45 Palokan Pyry – HIY Helsinki 0 - 3 (17-25, 12-25, 11-25)

klo 14:00 ESI-Ladyt – ZZ Ladyt 1 - 2 (21-25, 27-25, 9-25)
klo 15:15 ESI-Ladyt – Palokan Pyry 2 -1 (18-25, 25-16, 25-16)
klo 16:30 ZZ Ladyt – HIY Helsinki 1 - 2 (19-25, 20-25, 27-25)
Sarjatilanne:
1. 26 pist. ZZ Ladyt Siilinjärvi
2. 21 pist. HIY Helsinki
3. 15 pist. ESI-Ladyt Lappeenranta
4. 10 pist. Palokan Pyry Jyväskylä
NAISTEN SUOMEN MESTARIT 2012-13
ZZ LADYT TOIVALA JA SIILINJÄRVI

Istumalentopallon naisten Suomen Mestarit 2012-13 ZZ Ladyt Siilinjärvi (Kuva: Satu Martikainen)

ZZ Ladyjen joukkueessa Suomen Mestaruuden voittivat: Kielo Korkalainen, Satu Korkalainen, Sarianne
Suominen, Anne Hiltunen, Satu Martikainen, Anne Pitkänen, Merja Heikkinen, Raija Kumpulainen, Arja
Suominen, Anneli Poikela, Seija Korkalainen kapt., Mia Tarvainen ja valmentaja Kalevi Korkalainen.
Ykkössarja
klo 10:15 KSI Kotka 2 – Tempuntekijät 3 - 0 (25-14, 25-19, 25-18)
klo 11:30 Nastolan Isku -68 – Palokan Pyry 2 - 1 (25-15, 25-16, 21-25)
klo 12:45 Tempuntekijät – Nastolan Isku -68 1 - 2 (25-22, 13-25, 18-25)
klo 14:00 Palokan Pyry – KSI Kotka II 1 - 2 (22-25, 19-25, 25-17)
klo 15:15 KSI Kotka II – Nastolan Isku -68 0 - 0
klo 16:30 Palokan Pyry – Tempuntekijät 0 - 0
Ykkösen/Miesten turnauksen lopputilanne Espoossa : 1. Nastolan isku -68 - 6 pist., 2. KSI Kotka 2 - 6 pist., 3.
Palokan Pyry - 5 pist. ja 4. Tempuntekijät - 1 pist.
KSI KOTKA 2 YKKÖSEN VOITTAJAKSI

Kotkan kakkosjoukkue palasi Ykkössarjan voittajaksi viiden vuoden taulon jälkeen. Espoon turnauksen
kakkossija riitti pitämään joukkueen kaksi pistettä Nastolan Iskun edellä. Joukkueessa kauden aikana pelasivat:
Olli Venäläinen, Sami Tervo, Pekka Kiiski, Timo Vesterinen, Osmo Röpelinen (SM), Markku Manninen, Mika
Vikman (SM), Harri Sievänen (SM) ja Mikko Suomalainen.
Ykkössarjan lopputilanne:
1. 29 pist. KSI Kotka II
2. 27 pist. Nastolan isku -68

3. 20 pist. Palokan Pyry
4. 17 pist. Tempuntekijät
TOIVALAN SIVUILLA ANALYYSEJÄ JA ENNAKKOJA

26.4.2013 13:10 (ZZ Pressa/MA) ZZ Pressa Mika Ylönen on tänään julkaissut ZZ-sivuilla mielenkiintoiset ja
puhuttavat analyysit kuluneesta miesten SM-sarjakaudesta sekä ennakoinut samalla lyhyesti naisten SM-sarjan
huomisia ratkaisupelejä. Kannattaa ilman muuta käydä lukemassa ja miksei myös jatkaa kommentointia esimerkiksi täällä istiksen Vieraskirjassa.
VIIME HETKEN KERTOIMET HUOMISELLE

26.4.2013 12:55 (Vedonlyöjä/MA) Istis.infon sisäpiiriläinen Vaukkauksen pääkonttorista on sujauttanut
tietoomme lopulliset kertoimet naisten SM-mitalisteista. Huomenna nähdään ovatko rahanarvoista tietoa vai
menevätkö yleiseen lottolaariin. Veikkauksia peliin.
Naisten Suomen Mestari 2012-13:
ZZ Ladyt - kerroin 1,22 ja HIY Helsinki - kerroin 10.
SM-hopeat:
HIY Helsinki - kerroin 1,5, ESI-Ladyt - kerroin 2,5, Palokan Pyry - kerroin 5 ja ZZ Ladyt - kerroin 10
Pronssimitalistit:
ESI-Ladyt - kerroin 1,7, HIY Helsinki - kerroin 2,2 ja Palokan Pyry - kerroin 3.
ENÄÄ YKSI YÖ KEVÄÄSEEN!

26.4.2013 00:30 (MA) Huomenna lauantaina se alkaa. Klo 10:15 Leppävaaran Lepuskin lattialla. Neljäs HIY
Helsingin isännöimä Kevät-turnaus. Istis.info toivottelee hyviä pelejä ja alkaa pakkailla kamojaan ja valmistautua
Kevääseen.
ENSIMMÄISET VARMISTETUT ILMOITTAUTUMISET KESÄN MARJOLA-BEACHIIN

Marjola Beachin Teatteriravintolan terarassilla(Kuva: istis.info)

26.4.2013 00:15 (MA) Marjola Beachin kilpailupäällikkö ja Teatteriravintolan toimitusjohtaja Ossi E. Pulli
ilmoitti istis.infolle eilen, että ensimmäiset vahvistetut kisailmoittautumiset heinäkuun Beachiin ovat saapuneet.
Andris Ulmanis Rigasta Latviasta ilmoitti 13 hengen delegaation ja kolmen miesjoukkueen osallistumisesta
kisaan. Hienoa. Tervetuloa. Paldies jums un laipni.
Ossin mukaan jonkin verran etukäteisilmoittautumisia maailmalta on talven mittaan tullut, mutta virallisia
vahvistuksia ei vielä muita. Varmana tietona Ossi pitää Leverkusenin, Saksan maajoukkueessakin pelaavien
kavereiden saapumista, Bayerin ja maajoukkeen kapteenin Jurgen Schrapin johdolla. Asiasta on sovittu
kuulemma Saksassa jo viime kesänä ja varmisteltu talven aikana. Tästä se lähtee. Danke und willkommen.
JAOSTON PÖYTÄKIRJAA JA RÄBINÄÄ

24.4.2013 15:45 (MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä toimitti infolle istisjaoston 25.2.2013 pitämän kokouksen
pöytäkirjan ja kertoi samalla, että on tulossa Helsingin Kevät-turnaukseen Espoon Leppävaraan ensi lauantaina.

Petri kertoi myös, että lajijaosto tulee vielä tämän viikon aikana tekemään päätöksen mm. Beachin säännöistä ja
kauden parhaiden valinnasta. Palkitut on ollut tarkoitus julkistaa ja myös palkita Espoossa kisojen päätteeksi.
Jaoston päätöksistä löytyvät mm. seuraavat asiat (asiakirja liitetty Pöytäkirjat-osioon):
- Yleiskokouksen ajankohtaa on aikaistettu viikolla - uusi päivämäärä on sunnuntai 11.8.2013 - ja kait
Pajulahdessa.
- Syksyn Suomen Cupista 2013-14 käydään keskusteluja Homenokkien kanssa.
- SM-Beachit on hyväksytty Rautavaaralle ja Lappeenrantaan.
- Power Cupin istisasioita hoitelee Niemen Ami ryhmänsä kanssa.
- Kevään kuluessa seuroille lähetetään kysely sarjajärjestelmistä.
- Sarjoihin ilmoittautuminen tapahtuu 10.6.2013 mennessä - samoin Ykkösturnauksien haku.
- Pelaajasiirrot ja pelaajalistat on ilmoitettava VAU:lle 31.7.2013 mennessä.
TOIVALASTA TALLINNAAN TEAM PISIKULU

22.4.2013 15:40 (MA) Kaij..., Seija Koo korjaili infon Eesti keelen tietoja vieraskirjaan seuraavasti:
"Kielivaikeuksia, ZZ Zekalaiset on ilmoittamani joukkueen nimi, meitä savolaisia kun ei aina ymmärretä,
tarkoittaa suomeksi, että meiltä on osallistumassa Tallinnaan sekajoukkue."
Istis.infon kielitoimisto pukkasi katsomaan sanastoistaan mitä sekalaiset etelän kielellä merkitsee. Ja olisihan se
pitänyt muistaa - sekalaiset on - PISIKULU. Nimi korjattu alla olevaan joukkuelistaan.
TALLINNA-TURNAUKSEN VOITTAJAT

22.4.2013 13:35 (MA) Istis.infon alla esittämän Tallinnan aikaisempien turnausten voittajien osalta löytyi SIUta
ja sittiksestä alle oheistettu tieto. Siinä histuurimies ihmettelee turnausten lukumäärää. Viimevuotinen oli 25.,
mutta tiedot tänne Suomenlahden taakse ovat tulleet vain 24:stä kisasta. Oli miten oli - KSI Kotkalla on lähes tuo
20 voittoa täynnä - ellei sitten jo täynnäkin.
"Tallinnan turnaus aloitettiin neuvostoaikana vuonna 1986. KSI Kotka teki ensimmäisen pelireissunsa Tallinnaan
seuraavana vuonna - toisessa turnauksessa. Laskelmien (24 turnausta!) mukaan tämän päivän turnausvoitto oli
kotkalaisille jo 19. ykkössija Tallinnasta. ESI-Team on voittanut kahdesti (1994 ja 1996), isännät (1986), HIY
Helsinki (1992) ja Rautavaara (2011) kukin kerran." (SIUta ja sittistä, pelikausi 2011-12)
TERE TULEMAST TALLINN

Eesti pealinn Tallinn (Kuva: www.tallinn.ee)

22.4.2013 13:30 (MA) Ivar Liiv toivottelee, infollekin laittamassaan viestissä, Tallinnan turnaukseen
osallistuville joukkueille: Tervetuloa Tallinnaan. Istis.info voisi, virkamatka evättynä lisätä - Tervemenoa
Tallinnaan. Seija K tuolla vieraskirjassa paikkaili - kiitos vuan - istis.infon Tulkkaus- ja kielenhuoltoyksikön
aikaisemmin antamia tietoja lontoon kielen termistä: Final Entry. Ihan oikein - kyllä yksikkömme pitäisi - myös
ymmärtää, mitä vääntävät milloinkin. Ilmoittautuminen Tallinnaan päättyi siis jo 15.4.2013.
Seuraavat - alle luetellut joukkueet ovat kutsun ymmärtäneet ja vastaanottaneet. Toivalan joukkueen osalta info
kylläkin pyysi lausuntoa em. kielenvääntäjäporukalta: Sekäläiset? Ettei se vaan olisi sekalaiset, sekä naiset,
setukaiset tai sikäläiset...,
Tallinn XXVI Sitting Volleyball Tournament - Teams:

- KSI Kotka
- ZZ-Zekalaiset
- Rautavaara
- JoLePa
- Riga I
- Riga II
- SVC Tallinn
Viime vuoden Tallinna-turnauksen mitalikolmikko oli kovin kotimainen: 1. KSI Kotka, 2. JoLePa ja 3.
Rautavaara. Turnauksen kaikkien aikojen ylivoimainen ykkönen on ollut KSI Kotka, jonka turnausvoittojen
määrää istis.info ei äkkiseltään edes jaksanut haeskella. Luulisimme sen olevan lähellä kahtakymmentä. Muita,
turnauksen ainakin kerran voittaneita suomalaisjoukkueita, ovat olleet ESI-Team Lappeenranta, HIY Helsinki ja
Rautavaara.
"KEVÄT-TURNAUS" ESPOOSSA
40 VUOTTA SITTEN

21.4.2013 (MA) Istis.info ei malta olla jatkamatta aloittamaansa Kevät-turnaus-teemaa. Seuraavassa on "SIUta ja
sittistä" tarinasta napattu juttu Espoon "kevät-turnauksesta" 40 vuotta sitten - lauantailta 7.4.1973.
1970-luvulla Helsingin Invalidien istumalentopalloporukka järjesti kaikkiaan kuutena vuotena: 1971, -72, -73, 74, -76 ja vielä 1979 istumalentopallon SM-turnauksen - Espoossa - useimmiten Tapiolan yhteiskoulun salissa,
jota yleisesti kehuttiin hyväksi pyllypallolle.
Tuolloin kisat pelattiin yksipäiväisinä miesten A- ja B- sekä naisten sarjassa. A-sarjassa pelasi viisi joukkuetta,
joista vuosittain heikoin tippui B-sarjaan ja sen voittaja taas seuraavan vuoden A-sarjaan. TSI Tampere jatkoi
vuoden 1973 turnauksessa voittokulkuaan. Alla oleva kuva mestarien ja isäntien ottelusta on seuraavalta
vuodelta.

Eino Skyttä tuomaroimassa TSI Tampereen ja
HIY Helsingin ottelua Espoossa - vuonna 1974
(Kuva: Invalidityö)

"Vuoden 1973 SM-turnaus pelattiin, jo kolmantena vuonna peräkkäin Espoossa HIY:n urheilujaoston
järjestämänä – nyt 7.4.1973. Miesten kilpailupaikkana oli edellisistä kisoista tuttu Pohjois-Tapiolan yhteiskoulu.
Naiset pelasivat viereisellä Sepon koululla.
Rantaperkiön ja Pispalan miehet ottivat A-sarjassa jo neljännen perättäisen ja kaikkiaan viidennen Suomen
Mestaruutensa. Helsingin naiset puolestaan kolmannen perättäisen voittonsa – joskin nyt epävirallisena, koska
osallistuvia joukkueita oli, kahdesta naisten aikaisemmasta SM-turnauksesta poiketen, nyt vain kolme."
Kisat alkoivat lauantaina 7.4. jolloin suoritettiin istumalentopallon mestaruuskilpailut. Peräti 13 miesjoukkuetta
oli kilpailemassa paremmuudesta ja naisten puolella kolme joukkuetta. Erittäin jännittävien ja vaiherikkaiden
otteluiden jälkeen saatiin todeta, että naapurimaan Ruotsin (Nackan) joukkueet, joita oli kaksi, eivät
erikoisemmin menestyneet.

A-sarjassa oli Ruotsin ykkösjoukkueen sijoitus vasta viides ja B-sarjassa Ruotsin kakkosjoukkue sai hiukan
paremman sijaluvun tullen kolmanneksi. Kotimaisessa SM-sarjassa käytiin erittäin tiukkoja otteluita ja sekä Aettä B-sarjassa kaksi parasta joukkuetta sai saman pistemäärän, jolloin keskinäisten ottelujen voittajat olivat
mestareita. (Invalidityö - Nimetön lehtileike)
Espoon SM 1973 kisojen lopputulokset:
Miehet A-sarja
1. Tampere
2. Helsinki
3. Lahti
4. Vaasa
5. Nacka Sverige
6. Turku
Miehet B-sarja
1. Turku II
2. Helsinki II
3. Nacka II Sverige
4. Hyvinkää
5. Tampere II
6. Valkeakoski
7. Lahti II
Naiset (ei SM)
1. Helsinki
2. Lahti
3. Tampere
"Edellisen vuoden SM-kisoissa nackalaiset olivat myös mukana kahdella joukkueella. Silloin Nacka I saavutti
SM-hopeat ja II-joukkue voiton B-sarjassa. Seuraavaa ulkomaalaisjoukkueen saavuttamaa SM-mitalia saatiin
odotella 32 vuotta. Kaudella 2004-05 Riga-Lidzas nappasi myös SM-hopeamitalit Latviaan.
MALTTAKAA MIELENNE - VIELÄ VIIKKO KEVÄÄSEEN

19.4.2013 23:25 (MA) "Tulvat uhkaa, kadut pukkaa kivituhkaa. Pelto musta, ilmas kevään odotusta. Yössä kurki,
hanhi - taikka joutsen. Joku huusi - talven jälkeen ylös nousten. Lumet haihtuu, nurkan nakse haikaroiksi vaihtuu.
Viikko viellä, sitten siellä - Esbo oottaa pikitiellä."
SM-FINAALIT KATSOTTAVISSA ZZ-TV:STÄ

19.4.2013 23:05 (Mika Ylönen/MA) ZZ-TV:n videopalvelusta löytyvät nyt molemmat päättyneen kauden SMloppuottelut. Ylösen Mika viestitti infolle editoineensa myös Toivalassa pelatun ratkaisevan toisen finaalin
tapahtumat kaikkien katsottavaksi. Todella hieno homma - kiitoksia vaan. Ja asia panee ajattelemaan...,

Videotallennus lienee ollut mahdollista 1980-1990 lukujen taitteesta. Istis.infolla - eikä kaverillaan
historiaproffalla ole käytettävissään ainuttakaan tallennetta esimerkiksi Suomessa tuon jälkeen pelatuista
arvokisoista: Järvenpään EM-kisoista 1993, Lappeenrannan Euro-Cupeista 1994 ja EM-kisoista 2003 - ja
melkein vielä vähemmän tuon ajan SM-finaaleista.
Järvenpään miesten finaali mm. televisioitiin. Muistikuvien mukaan molemmissa Lappeen kisoissa kamerat kyllä
hyrräilivät Urheilutalon yläparven kaiteen takana. Vaan missä ovat sen aikaiset VHS-kasetit - ja mitkä lienee
olleetkaan vuonna 2003.
Istis.infon toimitussihteerin lähetti voisi mielellään toimia keruutehtävissä - jos kenellä mainittuja tallenteita on
tai tietää mistä niitä voisi kysellä. Olisi hienoa saada joku peli myös infon sivuille. Ollaan yhteyksissä.
TOUKOKISOJEN ILMOITTAUTUMISET

19.4.2013 16:05 (MA) Ilmoittautumisajat toukokuussa pelattaviin istiskisoihin alkavat myös olla ajankohtaisia.
Sarajevo Openin ilmoittautumisaika päättyikin jo 15.4. Infon korviin ei ole kuulunut, että mikään kotimainen
joukkueemme olisi kisaan ilmoittautunut.
Viikko Espoon Kevät-turnauksen jälkeen pelataan XXVI Tallinna-turnaus - lauantaina 4.5.2013.
Ilmoittautuminen Tallinnaan päättyy 29.4.2013. Lisätiedot löytyvät Kalenteri-sivulta.
Toukokuun puolivälin paikkeille - lauantaille 18.5. osuu kauden veteraaniturnaus Kotkassa. Ilmoittautuminen
5.5.2013 mennessä eli Tallinnan laivalta paluumatkalla vielä ehtii ilmoittaa. Tiedot myös Kalenterissa.
ISTIS.INFON MITALITAULUKOT IHMETYTTÄÄ

19.4.2013 14:55 (MA) Nimimerkki MY/ZZ kirjoitti infolle eilen seuraavan kysymyksen infon esittämästä
mitalitaulukosta: "Mihin perustuu istumalentopallo.infon rankkaus? Nimittäin en muista kenenkään muun
käyttävän perustetta saavutetut mitalit yhteensä, kun toisessa kupissa on ensiksi kulta/hopea/pronssi-tilastointi,
jota yleisesti käytetään olympia-/MM-/SM-kisoissakin."
Info vastailee näin pienellä viiveellä - ei siksi, ettei tietäisi vastausta, vaan kun on viimein saanut kuumeen
laskemaan alle 38. Istis.info on tilastoissa käyttänyt "SIUta ja sittistä" historiikin kirjoittajan tietoja - kun tuntee
kaveria hieman paremmin kuin olympiakisojen tilastonikkaria. Myös ajalliselta perspektiiviltään SIUta ja sittistä
tilasto on paremmin joukkueiden saavutuksia korostava - varsinkin kun sen vieressä on kultamitalivoittajien
tilasto erikseen. Tämä ajallisuus on vissiin historiaimmeisen näkemys.
Tilastot ovat tilastoja ja niitä voi katsella, käytellä ja muunnella lähes miten haluaa. SIUta ja sittistä-tapa on yksi joskaan ei, kuten MY toteaa, kovinkaan yleinen. Yllä olevassa kuvassa näkyvä naisten SM-mitalitaulukko

muuttuisi jonkin verran, jos otetaan käyttöön tuo "yleinen" ilmaisutapa. HIY Helsinki ei mitalilla nousisi
keulapaikalle, vaan jäisi edelleen Lahden, Kotkan ja ESI-Ladyjen jälkeen neljännelle sijalle. HIY voinee tarjota
infolle pullakahvit Kevätturnauksessa - istis.infon tulkinnasta.
Tästä mietinnästä innostuneena istis.info ottanee historikirjoittelijan kanssa esille tuon Suomen Mestaruustilaston tarkentamisen siten, että nyt tasapäin matkaavien KSI:n ja ESI:n sekä Rautavaaran ja Tampereen
keskinäiset sijoitukset ratkaistaisiin mitalien kokonaismäärän mukaan.
HIY HELSINGIN NAISET MITALITAULUKON KÄRKEEN?

17.4.2013 14:40 (MA) Helsingin naisten joukkueella on Kevätturnauksen jälkeen mahdollisuus nousta naisten
SM-mitalitilaston ykköseksi. Tämä kuitenkin edellyttää jonkinvärisen mitalin saalistamista kauden SM-sarjasta.
LSI Lahdella, KSI Kotkalla ja HIY:llä on kaikilla 11 SM-mitalia - tässä järjestyksessä. Järjestyksen
tasatilanteessa määrittää kultamitalien määrä, joita Lahdella on viisi, Kotkalla neljä ja HIY:llä kolme. LSI ja KSI
eivät HIY:n tapaan ole tällä kaudella mukana kasvattamassa mitalitiliään.
Muita mitalien napsijoita naisten SM-sarjassa ovat olleet: RI Rautavaara (9), TSI Tampere ja ESI-Ladyt (6), VI
Vantaa (4), VanLe Vantaa (2) sekä Hyvinkää, ZZ Ladyt ja Team Etelä-Suomi (1). Mitalitilastoon on laskettu
vain ns. viralliset (väh. 4 joukkuetta) SM-sarjakaudet.
Naisten Suomen Mestaruudesta pelattiin ensimmäisen kerran kaudella 1970-71. Sen jälkeen pelatuista SMkausista virallisia on ollut 21 ja 19 kertaa on kisattu pienemmällä porukalla - useimmiten piirisarjaa Helsingin ja
Vantaan kesken. Kahdesti SM-arvosta ei ole mitelty lainkaan - kausina 2009-10 ja 2011-12.
Miesten mitalitaulukkoa johtaa KSI Kotka (27) kannoillaan LSI Lahti (26), ESI-Team (23), TSI Tampere (17) ja
HIY Helsinki (16). Suomen Mestaruuden toista kertaa voittanut ZZ Toivala on tilastossa 8. neljällä mitalillaan edellään vielä RI Rautavaara (5) ja TSI Turku (12).
HIY HELSINGIN 4. KEVÄTTURNAUKSEN OHJELMA

16.4.2013 15:15 (Sampsa Söderholm/MA) HIY Helsinki on julkaissut 4. Kevätturnauksensa ohjelman. Turnee
pelataan tuttuun tapaan Espoossa Leppävaaran "Lepuskissa", os. Veräjäpellonkatu 6. Pelit hallilla käynnistyvät
klo 10.15. Ohjelmatiedot alla liitteenä - ja myös kalenterisivulla. HIY toivottaa istisväen tervetulleeksi keväiselle
pääkaupunkiseuturetkelle.
MAIJU MARJAMÄELLE AHOS-APURAHA

16.4.2013 12:40 (VAU/MA) Suomen Punaisen Ristin alainen Ahos-säätiö myönsi kevään apurahahaussa tukea
8:lle VAU:n toiminnassa mukana olevalle hakijalle/ryhmälle. Ahos-apuraha on tarkoitettu VAU:n piirissä
toimiville ohjaajille, valmentajille, kouluttajille ja urheilijoille kotimaisiin ja ulkomaisiin opintoihin. VAU:n
koulutustyöryhmä vastaanottaa hakemukset ja tekee esityksen Ahos-säätiölle, joka lopullisesti päättää tuista.
Maiju Marjamäki oli yksi apurahan nyt saaneista. Hänelle apuraha myönnettiin istumalentopallon 1-tason
luokittelukurssiin, joka järjestetään Puolassa (EM-kisoissa syyskuussa?). ECVD järjestää luokittelukursseja
virallisten istumalentopalloturnausten yhteydessä. ECVD:n 1-tason -kursseilta saa pätevyyden toimia
luokittelijana kansallisella tasolla. Luokittelija voi antaa neuvoja luokitteluun liittyvissä kysymyksissä koskien
kansainvälisiä turnauksia.

Maiju on pelannut istumalentopalloa mm. KSI Kotkan ja HIY Helsingin naisten SM-joukkueissa. Kaudelta 20102011 Maijulla on SM-kulta kotkalaisten riveistä. Tämän kauden SM-sarjassa Maiju on pelannut HIY Helsingin
joukkueessa, joka sarjataulukossa on ennen Espoon päätösturnausta kakkosena.
Vuoden 2013 toinen Ahos-haku päättyy 31. lokakuuta ja päätökset apurahan saajista saadaan joulukuun
puolivälissä. Hakuohjeet ja -lomake löytyvät VAU:n verkkopalvelusta
JA SEURAAVAKSI: NAISET JA YKKÖNEN

15.4.2013 13:30 (MA) Seuraava kotimainen kilpailutapahtuma on HIY:n 4. Kevät-turnaus Espoon
Leppävaarassa lauantaina 27.4.2013. Turnauksessa ratkaistaan sekä naisten Suomen Mestaruus että Ykkössarjan
voittaja.
Miesten pääsarjaa ei turnauksessa pelata ilmoittautujien vähäisyyden takia. Naisten SM-sarjan viimeinen kierros
pelataan kilpailusääntöjen mukaisesti neljän joukkueen yksinkertaisena sarjana - kolme-eräisinä peleinä.
Ykkössarjaan ilmoittautui neljä joukkuetta, joista Tempuntekijät pienellä varauksella. Toivottavasti varaus
pikaisesti varmistetaan.
Ykkösen joukkueet pelaavat naisten tapaan yksinkertaisen sarjan. Turnauksen voittaja nappaa Espoosta 7,
kakkonen 5, kolmonen 4 ja nelonen 3 sarjapistettä. Kisaan ovat Temppujen lisäksi ilmoittautuneet KSI Kotka 2,
Nastolan isku -68 ja Palokan Pyry. Ainoastaan Nastolalla on mahdollisuus suistaa KSI ykköspallilta, mutta se
edellyttää nastolalaisten voiton lisäksi Kotkan jäämistä turnauksen jumboksi.
Naisten SM-sarjan osalta ZZ Ladyjen mestaruus on sinettiä vaille varma. Joukkueella on kuuden pisteen
etumatka HIY Helsinkiin. Sen menettäminen olisi tasaisesti pelanneiden joukkueiden kesken erittäin suuri
yllätys. Enemmänkin Espoossa keskityttäneen muiden mitalien jahtaamiseen - joihin kaikilla muilla joukkueilla
on vielä mahdollisuudet.
Kevät-turnauksen päätteeksi julkaistaan ja palkitaan pelikauden 2012-13 parhaat. Ehdotuksia voi vielä tämän
päivän ajan lähettää istisjaostolle Petri Räbinälle osoitettuna. Parhaat tullaan valitsemaan seuraavista
kategorioista: Paras miespelaaja, paras naispelaaja, paras tuomari ja kauden istumalentopallovaikuttaja.
TOIVALAN TOINEN MESTARUUSPOTRETTI

Suomen Mestarit 2012-13 - ZZ Toivala (Kuva: ZZ Toivala)

14.4.2013 22:15 (MA) Mika Ylönen lähetti istis.infolle muutaman kuvan ZZ Toivalan toisen mestaruuden
jälkeisistä tunnelmista. Kukitettu joukkue kuvassa tuplazzorro-paidoissaan, joissa teksti: Suomen Mestarit 2013.
Hienoa ZZ! Istis.info vielä kerran onnittelee.

Mika viestitti lisäksi, että joukkueeseen kuului kauden aikana alla olevassa jutussa ja sarjaraportti 12:sta
mainittujen lisäksi Timo Säisä. Info lisäilee mielellään Timon listoille - ja myös maratontaulukoihin ja yllä
olevan kuvan myös SIUta ja sittistä historiikkiin.
ZZ TOIVALALLE TOINEN SUOMEN MESTARUUS

13.4.2013 20:45 (MA/jollain ABC-asemalla Suomessa - Päivitetty 14.4.2013) ZZ Toivala otti toisen
istumalentopallon Suomen Mestaruutensa voittamalla tänään kotisalillaan Suininlahden koululla KSI Kotkan
toisessa SM-finaalissa puhtaasti 3 - 0 (25 - 21, 25 - 18, 25 - 21). Istis.info onnittelee Suomen Mestareita ONNEA!
KSI Kotkalle hyvät hopiat, tsemppiä jatkoon ja mensamainen kysymys: mikä on seuraava numero sarjassa: 3. 2.
?. Haastetta ZZ-peliin. Info kiittää tässä vaiheessa vain lyhyesti mieskaudesta 2012-13 ja palaa asiaan, kun
juttumatkalta selviää - KIITOS. Raportti toisesta loppuottelusta ZZ-sivuilla, missä myös melkoinen määrä
valokuvia pelistä. Käykää katsomassa.
SUOMEN MESTARIT 2012-2013: ZZ TOIVALA
Reijo Hakanen, Mika Ylönen, Pekka Dahlqvist, Timo Nenonen, Eero Penttinen, Tero Viitanen, Kalevi
Korkalainen, Antti Kärnä, Timo Säisä sekä Risto Mömmö.
ZZ TOIVALALLE MESTARUUS KATKOLLA HUOMENNA

12.4.2013 22:45 (MA) Huomenna lauantaina pelataan Toivalassa Suininlahden salilla klo 15 alkaen toinen
miesten SM-sarjan loppuottelu ZZ Toivala vs. KSI Kotka. Isännillä on voitolla mahdollisuus toiseen perättäiseen
mestaruuteen. Kotkalaiset hakevat kauden ensimmäistä voittoaan ZZ Toivalasta ja samalla sarjan jatkumista
sunnuntain kolmanteen ja ratkaisevaan otteluun. Istis.infon virallisen Vedonlyöjän kertoimet lauantain ottelulle
ovat: ZZ 1,35 ja KSI 2,35.
ZZ-TV tulee näyttämään lauantain (ja tarvittaessa myös sunnuntain) ottelun suorana. Mika Ylönen uskoo
tekniikan pelaavan kotisalissa - kuten aina ennenkin. Nettitv:n lähetystä tulee täydentämään selostaja. Istis.infolla
ei pelin aikana ole mahdollisuutta ottelun informointiin sivuilla. Helpoiten tilanteen näkee ZZ-TV:n kautta livenä.

Ottelu on Toivalassa herättänyt suurta kiinnostusta ja Mika uskoo salin täyttyvän katsojista. Liekö paikalla myös
peruskotkalainen faniryhmä - ei ole tietoa. Toivotaan kuitenkin tasokasta ottelua - ja miten sen kauniisti ja
uudistetusti sanoisi: "Parempi voittakoon." Ken ei paikalle tohdi tai ehdi - kannattaa istua kotikoneen ääreen klo
14.55. Infon toimitus on vähän ihmeissään tilanteesta, kun samanaikaisesti pitää istustella, pikkunappuloita
matkassa, kuskin paikalla autossa eteläisessä Suomessa. Info toivottaa tsemppiä molemmille finalisteille.

30 000. KÄVIJÄ PÄIVÄN MYÖHÄSSÄ

12.4.2013 22:25 (MA) Istis.infon toimitus tarkisti vieraskirjalaskurin eilen kymmenen minuuttia yli keskiyön.
Vielä puuttui 80 käväisijää 30 000 kävijän haamurajasta. Tänään info ehti koneille vähän aikaisemmin - juuri
äsken - ja huomasin rajan poksahtaneen rikki päivän myöhässä. Lukijassa näkyi numerot: 30 009. Huomasikohan
joku olleensa tuo tasalukuun sivuille osunut. Tästä jatketaan - helpohkoa lienee muistaa, että vuodessa kävijöitä
oli melkoisen tarkkaan tuo 30 000. Kiitämme.
THE EUROPEAN PARAVOLLEY CHAMPIONSHIP 2013

EM 2013 viralinen logo (Kuva: ECVD)

11.4.2013 22:20 (MA) ECVD:n presidentin nimikirjaimilla TT (Toralv Thorkildsen) kuitatussa viestissä
kerrotaan, että Elblagissa Puolassa syyskuussa pelattavat istumalentopallon naisten ja miesten EM-kisat ovat
viralliselta nimeltään "The European ParaVolley Championship 2013". Lisäksi viestissä julkistetaan kisojen logo,
joka yllä.
Istis.info on jo aikaisemmin vinkannut kuulleensa ParaVolleyn tulevan käyttöön, mutta..., Info ei oikein ymmärrä
eikä jaksa hyväksyä asiaa. Paralympialaiset sellaisenaan ovat tuttu juttu infollekin - jo käsitteenä nykyisin
yleisesti ymmärrettävä - huippuvammaisurheilun päätapahtuma maailmassa - Olympiakisojen vierellä. Mutta ei
niissäkään eri lajeista puhuta para-etuliitteellä: parauinti, parayleisurheilu, parapyöräily, parahiihto, paraluistelu
jne. Joissakin lajeissa toki käytetään vammais-etuliitettä, kuten puhuttaessa vammaisurheilusta ja -liikunnasta
yleiskäsitteenä.
Monet lajit ovat syntyneet muunnoksina vammattomien urheilulajeista ja myös omaksuneet itsellisen nimen kuten esimerkiksi istumalentopallo tai pyörätuolikoripallo. Lajit ja nimet jo sellaisenaan kertovat, että kyseessä
on (pääasiassa) vammaisten harrastama liikuntalaji. Ei sitä enää yleensä ole tarpeen erikseen huudella vammaisuutta. Suomessa istumalentopalloa pelataan vammaisurheilun alla, mutta täydellisesti integroituna
lentopallon lajisovelluksena. Istumalentopallo kuulostaa infosta edelleen hyvältä - ja paremmaltakin kuin
paralentopallo.

Yllä olevat rivit (president TT:n juttuja lukuunottamatta) ovat yksinomaan aputoimittajan ailahtelevia mietteitä
ParaVolleysta - ei siis koko toimituksen yhdessä laatimia. Eikä asiasta ole - ainakaan vielä - ollut tarkoitus
perustaa puoluetta istumalentopallo-nimeä ajamaan. Mutta, ei se nyt ihan pois suljettukaan ole.
VAUVAUUTISIA VAUSTA JA VIERAILTA MAILTA

9.4.2013 11:40 (MA) Istis.info iloisesti ilmoittelee, että Suvi ja Martin Blechschmidtille Euroopassa on
13.3.2013 klo 10.52 syntynyt tyttövauva Liina Sophie. Liinan strategiset mitat olivat tulohetkellä 3440 g ja 52
cm. Suvin laittaman viestin mukaan kaikki on mennyt hyvin ja Liina kasvaa kovaa vauhtia. Suvi lähettelee
istisväelle baby blues-terveiset Saksan maalta.
Istis.info onnittelee ja toivottaa Alles Gute für die gesamte Familie.
TÄYTTYYKÖ 30 000 VIERAILIJAN RAJA VUODESSA?

9.4.2013 11:35 (MA) Istis.infon Vierailijalaskuri päivitettiin 11.4.2012. Laskurin toimintaa muutettiin
aikaisemmasta siten, että nyt se laskee tietyn kävijän vain kerran vuorokaudessa. Laskurin syntymäpäivää
vietetään ylihuomenna. 30 000 kävijän rajasta uupuu vielä reilu 400. Ja tuskinpa rajaan aivan synttäreiksi
ehditään. Keskimääräisesti kävijöitä infossa ollut hieman yli 80 kurkkijaa päivässä. Katsotaan - sano
tilastonikkaaja. Kiitos kuitenkin kaikille kävijälaskuria vuoden mittaan lihottaneille.
VIIMEISIMMÄT VEDONLYÖNTIKERTOIMET

9.4.2013 11:25 (MA) Vedonlyöjä Vaukkauksen pääkonttorista on lähettänyt infolle seuraavat
vedonlyöntikertoimet tulevan viikonlopun miesten toiseen SM-finaaliin; ZZ Toivala - KSI Kotka sekä Suomen
Mestaruuden voittajaksi.
Miesten toisen finaaliottelun kertoimet: ZZ Toivala 1,35 - KSI Kotka 2,35
Suomen mestari 2012-2013: ZZ Toivala 1,25 - KSI Kotka 4
OTTELURAPORTTI PRONSSIOTTELUSTA

8.4.2013 17:40 17:45 (Sampsa Söderholm/MA) Alla infon pyynnöstä otteluraportti Jämsän lauantaisesta
pronssiottelusta JoLePa - HIY Helsinki helsinkiläisestä näkökulmasta:
Ensimmäistä erää leimasivat JoLePa:n parempi alkulataus otteluun ja HIY Helsingin lukuisat ns. helpot
virheet.Sama tahti jatkui toisessa erässä. JoLePa karkasi helpon tuntuisesti 8-1 johtoon ja vielä kasvatti johtoaan.
Erän loppuvaiheessa HIY Helsinki sai kuitenkin rivinsä kuntoon ja kuroin miltei 10 pisteen tappioaseman
käytännössä jo tasoihin. Erä kuitenkin JoLePalle 25-22 paremman loppuerän rutiinipelaamisen vuoksi.

Kolmannessa erässä HIY Helsingin pelissä jatkui sama hieno vire, jolla JoLePan johto oli saatu kiinni edellisessä
erässä. Joko JoLePan aloitussyötöt pehmenivät tai sitten HIY:n aloitusten vastaanotto parani mahdollistaen
HIY:n passareille paremmin koko hyökkäysarsenaalin käytön. Kun JoLePa puolestaan ei tahtonut saada HIY:n
tarkasti suunnattuja syöttöjä nostettua passareilleen, erä meni HIY Helsingille lopulta varsin selvästi.
Kolmannen erän lopulla ja neljännessä erässä korostui HIY:n pelissä entistä enemmän ykköstykki Kurt
Vikmanin ilmiömäinen pelivire. Passarit Söderholm ja Danielsson jakoivat miltei jokaisen mahdollisen passin
Vikmanille hänen kiittäessä luottamuksesta ja takoessa pisteitä toisensa perään jopa kolmen miehen torjuntaa
vastaan. Samaan aikaan JoLePa:n hakkurit eivät puolestaan saaneet hyökkäyksiä kovinkaan usein uppoamaan
uhrautuvasti pelanneen HIY Helsingin kenttään.
Viides erä alkoi hermostuneesti. Ensimmäisessä pallossa HIY:n pelaaja syötti aloitussyötön verkon alatamppiin
ja JoLePa karkasi piristyneillä suorituksillaan muutaman pisteen johtoon. HIY kuitenkin tasoitti erän tilanteessa
6-6. Puoltenvaihtoon mentiin HIY:n johtaessa niukasti 7-8. Tästä jatkettiin tasatahtiin tilanteeseen 10-10.
Loppuerää leimasivat HIY Helsingin hurmos ja JoLePa-pelaajien sortuminen ratkaiseviin virheisiin. Ensin
JoLePa:n hyökkäys tuhrittiin antenniin. Tätä seurasi JoLePan kaksi massiivi-iskua, jotka kuitenkaan eivät
pysyneet laatikossa. Kun HIY torjunnallaan nappasi vielä kiinni passarin jujun, oltiin jo eräpallotilanteessa 1014. Siinä joukkueen pelaajavalmentaja Reima Pulli siirsi HIY:n torjunnasta kimmonneen puolustuspallon
hihapassilla 4-paikalle Vikmanille, joka tykitti pallon JoLePan puolustuksen reisikosketuksesta kenttään.

Pronssiin valetut: Ylh.vas. Sampsa Söderholm, Aulis Vistbacka, Lasse Pakarinen ja Reima Pulli, alh.vas. Vesa Raimesalo, Mika
Tiitto, Kurt Dan Anders Vikman ja Cristian Danielsson. Kauden aikana pronsseja valoivat myös Sauli ja Ami Niemi. (Kuva: Mika
Tiitto/Facebook)

Pulli kommentoi ottelun jälkeen, että HIY Helsingin pronssiin ei varmaan uskonut kukaan muu kuin joukkue itse
ja sen fanaattisimmat kannustajat. Joukkue oli jo jäämässä pois SM-sarjasta syksyllä, mutta tuli mukaan jälkiilmoittautuneena. Joukkueen nousujohteinen pelivire kesti sarjassa loppuun asti ja lopulta palkintona olivat
erittäin makealta maistuneet SM-pronssimitalit. (SS)
1. LOPPUOTTELU VIDEOLLA ZZ-SIVUILLA

8.4.2013 10:00 (Mika Ylönen/MA) Lauantainen 1. SM-finaali Kotkassa, joka valitettavasti teknisten ongelmien
takia jäi livenä näkemättä, on nyt katsottavissa ZZ Toivalan nettisivuilta. Linkki löytyy avaussivulta. Kuvan ja
äänen laatu on varsin hyvä - kannattaa käydä katsomassa.

PRONSSIPELIN TULOKSET SARJARAPORTISSA

7.4.2013 22:05 (Jani Virtanen/MA - Hämeen tai Hakan toimituksesta) Eilen Jämsässä pelatun SM-pronssiottelun
tulokset on päivitetty alla olevaan sarjaraporttiin nro 11. Isompia kommentteja ei infolle ole ottelusta kuulunut mitä nyt päätoimittaja pelin jälkeen Kotkaan hätäisesti soitteli. Jotain juttua olisi mukava saada - ehkä jokunen
kuvakin - kiitos.
Ottelun alku näyttää olleen jokilaaksolaisten selvää hallintaa. Ensimmäinen melkein läpihuuteluna 25-15 ja
toinen jo tiukempaakin pelaamista 25-22. Sen jälkeen lehti kääntyi pääkaupunkiseutulaisille - kolmas 21-25 ja
neljäs jo selvästi 16-25. Viidennessäkin numerot melko selvät - voitto HIY Helsingille 10-15 ja koko ottelusta 2 3. Info onnittelee vielä kerran.
Vaan löytyypä kommentteja ja aika läheltä. Vieraskirjaan on toimituksen iloksi muutamia viestejä Jämsän pelistä
kirjoiteltu. Nimerkki "ÄsÄm mitalisti" kirjoittaa: "Äly ja kauneus voittivat pituuden ja liikkeen. 3-2 !" ZZ:n
Kärnän Antti taas lähettelee ruusuja pronssimaljassa: "Hienoa Hesa! Hyvä koko joukkue! Koskaan mikkään ei oo
niin varmaa kuin epävarma!" Ja "Pitkäveto": "Kyllä oli kiva kurmuttaa Jämsän äijiä. ;) kertoimet oli kohdillaan,
mutta nyt kävi ylläri. Tais maistua jo ronssi parin erän jälkeen joillekin. Kiitos kaikille hesalaisille ja myös
Jämsän äijille hienosti järjestetystä ronssipelistä." Sekä vielä pinnoja Kurrelle nimimerkiltä "Moskovan Torpedo,
Kukkaromäki": "Kurre kaatoi JoLePan!!! 3-2 HIY:lle... Hienoa! Onnea koko joukkueelle."
ZZ TOIVALALLE EKA LOVI KAPULAAN

ZZ Toivala tuulettaa (Kuva: Timo Vesterinen)

6.4.2013 17:40 - Päivitys 7.4.2013 00:10 (MA) Hallitseva Suomen Mestari ZZ Toivala otti ensimmäisen
kiinnityksen kuluvan kauden Mestaruuteen 3 - 1 voitolla KSI Kotkasta. Ottelu oli pitkälti tasaista vääntöä, joka
olisi voinut kääntyä toisinkin. Mitään suurhuippupalloa ei Otsolassa nähty, mutta tiukkaa yritystä ja taistelua. ZZ
oli otteissaan isäntiä varmempi kautta koko pelin, mistä kertovat mm. ns. helpot virheet vastustajalle. Kotkalaiset
luovuttivat näitä pisteitä ottelussa yhteensä 23 - ZZ Toivalan 8 vastaan.

Tuleeko se sieltä...,? (Kuva: Timo Vesterinen)

KSI Kotka aloitti kaikissa erissä pisteiden haalimisen, mutta nopeasti ZZ tasoitteli - lukuun ottamatta kolmatta
erää. Ensimmäisessä KSI aloitti 4-1, josta mentiin tasapistein 10-10 tilanteeseen, mistä ZZ hallitsi erän loppua
päätösvihellykseen 17-25. Toisessa KSI johti 6-3, josta edettiin taas tilanteeseen 10-10. Siitä alkoi KSI:n peli
kulkea ja parhaimmillaan joukkue johti erää tilanteessa 20-16. Loppu oli kovaa tappelua, mutta erä lopulta ZZ:lle
23-25.

Juha Ahdepelto iskee (Kuva: Timo Vesterinen)

Kolmas erä oli selkeästi isäntien. 6-2 tilanteessa Mika Ylönen otti ensimmäisen aikalisän ja toisen jo numeroissa
13-5 Kotkalle. Erä isännille selvästi 25-16. Neljännessä joukkueet napsivat pisteitä lähes vuorotahtiin aina
tilanteeseen 18-16 KSI:lle. Tässä vaiheessa ottelun ratkaisuksi tulivat Penttisen Eeron, helpohkoilta näyttävät
syötöt, joita KSi tuhri neljä peräjälkeen. Timo Herrasen iskulla ja parilla syöttövuorolla KSI vielä hengitteli,
mutta ZZ hoiteli ottelun rutiinilla eräpistein 20-25.

Kallu ja KSI kumartaa (Kuva: Timo Vesterinen)

Siilinjärvellä siis jatketaan viikon kuluttua ZZ Toivalan edulla. Ottelu alkaa Suininlahden koululla klo 15. Kiivas
kisa tullaan käymään Toivalan pelissä myös ottelun alkavan Maamme laulun osalta. Kotkassa Vellu ja Jake
Paananen vetivät sellaisen esityksen, että sillä ollaan tässä kisassa korkealla. Valitettavasti ZZ-TV ei saanut
koneitaan pelittämään Kotkassa, mutta Ylösen Mika lupaili, että hän yrittää lähipäivinä editoida ottelun ZZ:n
nettisivuille. Lisää juttua myöhemmin infossa, ehkä kuviakin ja varmaan myös ZZ-sivuilla tarinaa voittajan
tapaan. Nyt lohileivälle - joita ei enää emäntien lähdettyä ollutkaan - harmi.
1. loppuottelu Kotkassa: KSI Kotka - ZZ Toivala 1 - 3 (17-25, 23-25, 25-16, 20-25).

Yöreissulle Toivalaan? (Kuva: Timo Vesterinen)
HELSINGILLE SM-PRONSSIT JÄMSÄSTÄ

6.4.2013 14:55 (Reima Pulli/MA) HIY Helsinki tekaisi pienen yllätyksen juuri päättyneessä miesten SM-sarjan
pronssipelissä Jämsässä. Helsinkiläiset voittivat viiteen erään päättyneen ottelun hienon loppuerien pelaamisen
ansiosta 2 - 3. JoLePa hallitsi selvästi kahta ensimmäistä erää. HIY oli hermostunut ja jäässä. Mikään ei tuntunut
onnistuvan ja peli näytti jo selvältä Jämsän äijille. Kolmannessa tahti muuttuui. JoLePalle tuli paljon

vastaanottovirheitä, Kurre Vikman äityi parhaimpaansa ja peli alkoi kääntyä HIY:lle. HIY:n hieno taistelu päättyi
lopulta viidennen erän ja pronssimitalien voittoon.
Tarkemmat tulokset Jämsästä saataneen myöhemmin. Istis.info istuskelee Otsolan salin nurkassa tätä
naputtelemassa ja odottamassa klo 16 alkavaa ensimmäistä SM-loppuottelua. Palataan täältä asiaan - ja onnittelut
HIY Helsingille.
ISTIKSEN MAAILMANLIIGA PERUTUD

5.4.2013 23:00 (MA) Istis.infon sähköpostiin tänään pettymystään purkaneelle lajimme harrastajalle, joka ei
mitään tietoa asiastaan ZZ-sivuilta löytänyt - infon täytyy valitettavasti tehdä paljastus: Joulupukkia ei ihan
oikeasti ole olemassakaan. Kai. Ja samalla kertoa, että istiksen Maailmaliiga - niin hieno homma kuin se olisikin
- oli savolaista aprillihuumoria. Kai.
TOINEN SM-FINAALI TOIVALASSA ENSI LAUANTAINA 13.4.2013 KLO 15.00

5.4.2013 22:50 (MA) Ylösen Mika toimitti infolle tiedotteen toisesta SM-finaalista, joka pelataan ensi lauantaina
13.4.2013 Toivalassa Suininlahden koulun salilla klo 15.00 alkaen. Ottelu lähetetään suorana myös ZZ-TV:ssä paikallisen istispääselostajan kera. Tiettävästi selostuksessa kuullaan sekä suomea että savvoo.
Mikäli toisen loppuottelun jälkeen mitaleita ei vielä päästäisi jakamaan - kolmas ja ratkaiseva peli pelataan
samalla salilla seuraavana päivänä - sunnuntaina 14.3. klo 15.00. Ottelutiedote toisesta finaalista alla pdfliitteenä. Mutta - pelataan huominen ensimmäinen finaali ensin alta pois ja katsotaan millä eväillä Toivalaan
lähdetään.
2. loppuottelun juliste
LÄMPENEE, LÄMPENEE - MELKEIN KUUMENEE

5.4.2013 14:30 (MA) ..., lämpenee - eikä pelkästään komiat kevätkelit. Huomenna lauantaina käynnistyvät
miesten SM-loppuottelut Kotkassa isäntien ja puolustavan Suomen Mestarin ZZ Toivalan kesken. Jämsässä
pelataan jo ennen Kotkan ottelua kauden pronssimitaleista JoLePan ja HIY Helsingin kesken. Ottelu alkaa
Jämsän Liikuntahallilla klo 13.00. Odotukset otteluun ovat melkoisen tasavahvat.
Joukkueet ovat kauden aikana voittaneet toisiaan ristiin jos rastiinkin. Viimeisimmän tilastotarkistuksen jälkeen
mm. Kotka-turnauksen välierissä HIY niputti jämsäläiset 2 - 0 - toisin kuin infon tilastokeskus aikaisemmin
informoi. Viimeisimmässä kohtaamisessa Toivalassa 23.3. JoLePa voitti 2 - 1. Infon "Vedonlyöjä" antoi
vieraskirjassa pääkaupunkilaisten voittomahdollisuudelle selkeästi suuremman kertoimen kuin JoLePalle 2,80/1,65. Pronssijoukkueen nimi lienee hyvinkin selvillä jo ennen Kotkan pelin alkamista.
Otsolan koululla Kotkassa vääntö aloitetaan lauantaina klo 16.00. 11-kertainen Suomen Mestari KSI Kotka
(2001-2011) lähtee haastajana kotikentälleen viime vuoden voittajaa ZZ Toivalaa vastaan. ZZ on voittanut kaikki
joukkueiden keskeiset pelit kauden aikana. Tilastollisesti runkosarjan voittanut joukkue on 80%:sti voittanut
myös Mestaruuden.
Tämän haasteen lisäksi kotkalaisten kannalta hankala on sellainenkin tilastokummajainen, ettei Mestari ole
onnistunut kauden 1977-78 jälkeen kertaakaan palaamaan ykköspallille. Tuolloin - 35 vuotta sitten - temppu
onnistui TSI Tampereelle, joka lahtelaisten kahden mestaruuden jälkeen otti jälleen voiton. Tilastot ovat tilastoja
- pelit ratkaistaan kentällä. Vedonlyöjä uskoo tasaiseen vääntöön Kotkassa - kerroin isännille 1,75 ja vierailijoille
1,65.
ZZ TOIVALA KUVAUSKALUSTOINEEN MATKASSA KOTKAN REISSULLA

Intis.infon urheilutoimituksen lähes entinen aputoimittaja on aikeissa siirtää luunsa ja läppärinsä huomenna
merikaupungin suuntaan. Siitäkin huolimatta, että Jämsään matkaava päätoimittaja suositteli jäämään
kotikonttoriin. Epäili näet, Kotka-turnauksen tulossotkujen jälkeen, ettei aputoimittajalla ole mahdollisuuksia

osua Otsolaan. Mutta ei huolta - aputoimittaja ottaa kaikki firman mokkulat matkaan ja tarvittaessa katselee pelin
- missä ABC:llä sitten lieneekään.
ZZ-TV lähettää nimittäin ensimmäisen loppuottelun suorana netissä - vanhalla osoitteella:
ZZ-TV:n pääjohtaja kertoi yhtiön sivuilla, että istisselostaja ei valitettavasti pääse Kotkaan mukaan, mutta on
jatkossa äänessä mukana. Tärkeintä kuitenkin, että live-kuvaa jälleen saadaan. Hieno homma.
HIY HELSINGIN KEVÄT-TURNAUS LÄHENEE

2.4.2013 20:30 (MA) Vaikka pelikauden kilisevimmät kisat ovatkin vielä edessä - on syytä muistuttaa, että
HIY:n isännöimän 4. Kevät-turnauksen miesten ja ykkössarjan ilmoittautumisaika päättyy ensi sunnuntaina
7.4.2013. Ilmoittautumiset Sampsa Söderholmille - kiiruusti kiitos.
Lisätiedot Kevät-turnauksesta löytyvät Kalenteri-sivulta, mutta tuupataan tiedote vielä tähän allekin. Kisoissa
ratkaistaa myös naisten Suomen Mestaruus, kun siellä otellaan kauden viimeinen SM-osaturnaus. Ja tietenkin
Espoossa valitaan ja palkitaan myös kauden parhaat!
KAUDEN PARHAIDEN ÄÄNESTYS 15.4. MENNESSÄ

2.4.2013 20:20 (MA) Istis.info muistuttaa jälleen, että pelikauden 2012-13 parhaiden valinta päättyy 15.4.2013.
Joukkueiden ehdotukset parhaista pelaajista (naiset ja miehet), tuomarista sekä istumalentopallovaikuttajasta
tulee toimittaa Petri Räbinälle. Vaikuttaa - oi ihmiset.
MIESTEN FINAALIT USEIMMITEN RUNKOSARJAN VOITTAJAN HEINIÄ

2.4.2013 15:45 (MA) Istis.infon uunituoreen veikkausvinkkien laatijan, nimimerkki "Vedonlyöjän", ensi
lauantain peleistä antamat kertoimet löytyvät Vieraskirjan sivuilta, mutta toistetaan ne nyt myös tässä toivottavasti oikein ilmaistuina ja merkittyinä:
* pronssiottelu JoLePa - HIY Helsinki - kertoimet: koti 1,65 ja vieras 2,80
* 1. finaali KSI Kotka - ZZ Toivala - kertoimet: koti 1,75 ja vieras 1,65.
Miesten SM-sarjaa on kaudesta 1987-88 alkaen pelattu siten, että runkosarjan jälkeen on pelattu erilliset
mitalipelit/loppuottelut - vähän vaihtelevalla tavalla eri vuosina. Yleisin tapa on ollut pelata ensin välierät (1-4 ja
2-3), useimmiten kahdesta voitosta ja niiden jälkeen yksi pronssipeli sekä SM-loppuottelut kahdesta voitosta.
Tällä tavoin mestaruus on ratkaistu 25 kertaa. Vain viidesti (20%) runkosarjan voittaja on joutunut tyytymään
hopea- tai kerran jopa pronssimitaleihin. Näin on käynyt kausilla 1990-91, 1994-95, 1999-2000, 2001-02 ja
2002-03. Kauden 1990-91 runkosarjassa KSI voitti, ESI oli toinen ja LSI Lahti kolmas. Joukkueet pelasivat
keskenään kaksinkertaisen mitalisarjan, missä ESI voitti kaikki pelinsä ja LSI Lahtikin selvitti voitot runkosarjan
ykkösestä.

Marjolan Mestarit perinnepotretissa 1991
(Kuva: Keijo Martikainen, Lappeenranta)

Pelikaudella 1994-95 KSI Kotka lähti taas runkosarjan voittajana ja ennakkosuosikkina loppuotteluihin.
Lappeenrannassa pelattu ensimmäinen peli oli kotkalaisilta kuitenkin todellinen alisuoritus ja tulos melkoinen
hämmennys. ESI-Team hoiteli pelin alle tunnissa 3 – 0 (15- 4, 15- 1, 15- 9). Viikkoa myöhemmin Otsolassa
pelattu toinenkin osaottelu päättyi ESI-Teamille selvästi 3 – 0 (15-11, 15- 8,15- 8).
Kaudella 1999-2000 Kotkan ja Lappeenrannan visailu taas jatkui - KSI vei runkosarjan selvästi, mutta
loppuotteluissa ESI-Team otti mestaruuden otteluvoitoin 2 - 1. Ensimmäisen pelin Kotkassa ESI-Team voitti 3 1, häviten toisen kotonaan 2 - 3 sekä voitti ratkaisevan kolmannen pelin Otsolan salissa taas 3 - 1.
Kahta vuotta myöhemmin osat vaihtuivat. ESI-Team voitti runkosarjan, mutta loppupeleissä kotkalaiset ottivat
ensimmäiset Suomen Mestaruutensa otteluvoitoin 2 - 0. Molemmissa peleissä lappeelaiset veivät ensimmäisen
erän, mutta Kotka kaikki loput. Näistä peleistä lienee perua Pappa Piilolan kommentti pelin jälkeen paikalliselle
lehtimiehelle: "Kotka teki Lappeenrannat".

Kotkan ensimmäiset komiat v. 2001 (Kuva: KSI ry)

Vielä seuraavalla kaudella 2002-03 asetelma toistui - ESI vei runkosarjan ja KSI mestaruuden. Ensimmäisen
pelin kotonaan kotkalaiset voittivat 3 - 2 ja toisen Lappeenrannassa 3 - 1. Tämän kauden jälkeen on runkosarjan
voittaja aina vienyt myös kirkkaimmat mitalit. Kuinka käynee kaudella 2012-13 - sen seuraavat pari
viikonloppua näyttävät.
1. SM-loppuottelu lauantaina 6.4.2013 Kotkassa Otsolan koulun salissa klo 16.00.
ZZ TOIVALA ISTUMALENTOPALLON MAAILMANLIIGAAN

ZZ Toivalan pressa Mika Toivala (Kuva: ZZ Toivala)

1.4.2013 10:25 (Mika Ylönen/MA) ZZ Toivalan Mika Ylönen viestitti infolle, että seuran sivuilla on tietoa ZZ
Toivalan tulevaisuuden suunnitelmista. Ja pienoinen pommihan sieltä poksahti: ZZ Toivala on hyväksytty
Maailman Lentopalloliigan (WSVL) ensi syksynä käynnistyvään Maailmanliigaan. Liigassa tulevat pelamaan
kaikki Telluksemme huippujoukkueet - Venäjältä, Saksasta, Bosnia-Hertsegovinasta, Serbiasta, Iranista,
Kiinasta, Japanista, Kanadasta, Yhdysvalloista ja Brasiliasta sekä mikä hienointa myös joukkue Suomen Savosta.
Lisätietoja asiasta ZZ Toivalan nettisivuilta sekä Maailman Lentopalloliiton ja Al Jazeeran sivustoilta. Käykää
katsomassa ja hämmästelkää uutta suomalaista huippu-urheiluavausta. www.zz-toivala.com

BEACH VOLLEYN TARKISTETUT SÄÄNNÖT

31.3.2013 15:30 (MA) Beachin sääntötyöryhmä on käsitellyt 10.3.2013 mennessä sille jätetyt kirjalliset
kommentit ja ehdotukset säännöistä sekä tehnyt niiden pohjalta joitakin muutoksia ja korjauksia alkuperäiseen
sääntöehdotukseen.
Työryhmän selvitykset, itse sääntöehdotus ja sääntöjä tarkentavat määräykset on toimitettu Petri Räbinälle
lajityöryhmän hyväksymistä varten. Aikaisempia sääntöjä ei missään vaiheessa käsitelty sen paremmin
lajityöryhmässä kuin muuallakaan. Säännöt, muutamaa pientä tarkennusta lukuunottamatta, olivat Matti Pullin
ensimmäiseen Marjola Beachiin laatimat ja käytössä 20 vuotta.
Työryhmän tavoitteena oli nytkin säilyttää säännöt mahdollisimman lyhyinä ja yksinkertaisina. Tämä ei
kuitenkaan onnistunut. Asioita selviteltäessä erilaisia kipukohtia ja tarkempaa määrittelyä vaativia sääntöjä nousi
työskentelyn aikana jatkuvasti esiin. Tämän johdosta työryhmä laati varsinaiset säännöt (hieman lyhennettyinä)
sekä niille tarkentavia määräyksiä ja tulkintoja.
Työryhmän VAU:lle toimittama esitys kokonaisuudessaan löytyy pdf-tiedostona Beach Volley-sivuilta.
Työryhmä pitää esitystään kohtuullisen hyvänä kompromissina monista vaihtoehdoista, joita käsitteli. Työryhmä
esittää, että nyt tehdyillä säännöillä pelataan ainakin tulevan kesän SM-Beachit ja kesän jälkeen kerätään
kokemuksia sääntöjen toimivuudesta/ toimimattomuudesta - ja tarvittaessa palataan asiaan.
MIESTEN SM-SARJAN PRONSSIPELI JÄMSÄSSÄ

27.3.2013 23:05 (Jani Virtanen/MA) Miesten SM-sarjan pronssiottelu: JoLePa - HIY Helsinki pelataan Jämsän
liikuntahallilla 6.4.2013 klo 13.00. Virtasen Jani laittoi infolle tiedoksi otteluilmoituksen, joka on alla pdftiedostona ja myös Kalenteri-sivulla.
Joukkueiden otteluissa SM-runkosarjassa HIY Helsinki voitti ensimmäisen kohtaamisen 2 - 1 - jatkossa JoLePa
hoiteli pääkaupunkilaiset ensin 3 - 0 ja viimeksi Toivalassa 2 - 1. Helmikuisessa Kotka-turnauksessa joukkueet
eivät kohdanneet. Siellä HIY oli turnauksen kakkonen ja JoLePa kolmonen. Suomen Cupin pronssipelissä
syyskuun lopulla Espoossa Jämsän äijät veivät hesalaisia 2 - 0. Kerroin isännille näiltä lähtökohdilta
Veikkauksen listoilla - olisko 2,0.
RUNKOSARJAPELIEN ARVIOINTIA

26.3.2013 23:05 (MA) Viime vuoden loppukesällä sarjajärjestelmiä arvioitaessa keskusteltiin pelataanko ottelut
paras kolmesta vaiko kolmen erän systeemeillä. Istis.infon tiedossa ei ole joukkueiden tai pelaajien kokemuksia
nyt pelattujen turnausten jäljiltä. Ainoastaan heittoja siitä, kuinka monilla jalat kramppailivat pitkien
pelitapahtumien aikana. Istis.info tilastoihmeenä vertaili miten sarjoissa olisi käynyt - jos olisi pelattu kahdesta
voittoerästä.
Kummassakaan sarjassa sijoitusmuutoksia ei olisi tullut. Naisten osalta nykyisessä sarjatilanteessa HIY Helsinki
olisi edelleen ESI-Ladyjen edellä - kylläkin tasapistein ja vain paremman eräsuhteen ansiosta (0,92/0,85).
Miesten kohdalla HIY ja ZZ 2 olisivat päätyneet myös tasapisteisiin, mutta ZZ-läiset viidensiksi huonommalla
eräsuhteella (0,40/0,27).
Alla miesten lopullinen ja naisten nykyinen sarjatilanne - laskettuna kahden voittoerän peleinä. Pistesarakkeen
jälkeen suluissa saavutetut todelliset pistemäärät.
Naisten sarjatilanne 3/4:

1. ZZL 9 9 0 18-05 18 (20)
2. HIY 9 4 5 12-13 08 (14)
3. ESI 9 4 5 11-13 08 (11)
4. PAL 9 1 8 07-17 02 (09)
Miesten lopullinen sarjatilanne:
1. ZZ1 12 12 00 24-02 24 (33)
2. KSI 12 08 04 18-09 16 (26)
3. JOL 12 06 06 12-15 12 (16)
4. HIY 12 02 10 08-20 04 (09)
5. ZZ2 12 02 10 06-22 04 (06)
Taulukoissa vasemmalta: ottelut, voitot, tappiot, erät ja pisteet.
Miesten ensimmäisessä ja toisessa turnauksessa 2-1 pelejä olisi pelattu kaksi ja yksi 10:stä (yht. 15 %). Toivalan
turnauksessa 2-1 pelejä olisi tullut 6/10 (60%). Koko sarjan osalta 2-1 pelejä olisi miehille tullut 9/30 - vajaa
kolmannes (30%). Naisilla ensimmäisessä ja toisessa turnauksessa 2-1 pelejä olisi tullut molemmissa 1/6 ja
kolmannessa puolet - 3/6 - yhteensä 5/18 peliä (28%). Tästä voi repiä - jos siinä mitään perimistä on - seuraavan
kauden sarjasysteemin laatijat - joskin infon toimitus on täysien pelien kannalla.
MUISTUTUS KAUDEN PARHAIDEN VALINNASTA

26.3.2013 00:20 (MA) Istumalentopallojaoston kokouksessa 14.12.2012 päätettiin kuluvan kauden parhaiden
valintamenettelystä. Jaosto päätti, että kaudella 2012-2013 valitaan seuraavat kategoriat:
* kauden naispelaaja
* kauden miespelaaja
* kauden tuomari
* kauden teko/istumalentopallovaikuttaja
Jaoston päätöksen mukaan joukkueet voivat äänestää ehdokkaitaan 15.4.2013 mennessä. Jaosto päättää tämän
jälkeen palkittavista ja julkistaa tiedot Espoon Kevätturnauksessa 27.4.2013. Tiedot palkittavista toimitetaan
myös Lentopalloliittoon, joka on perinteisesti kutsunut valitut omaan palkitsemistilaisuuteensa.
Jaosto ei ole tarkentanut menettelyä, mutta istis.info esitti jo aikaisemmin, että kaikki kauden aikana sarjoihin
osallistuneet joukkueet voivat esittää omat ehdokkaansa yhteen tai useampaan kategoriaan ja toimittaa
esityksensä Petri Räbinälle. Perinteisesti oman joukkueen henkilöiden ehdottaminen ei ole ollut korrektia.
Muistakaa vaikuttaa - kiitos.
MIESTEN VINAALEJA VIRITELLÄÄN

25.3.2013 23:25 (Timo Herranen/MA) Miesten SM-sarjan ratkaisuottelut käynnistyvät pääsiäisen jälkeisenä
lauantaina 6.4.2013. Kotkassa pelataan ensimmäinen SM-loppuottelu KSI Kotkan ja ZZ Toivalan kesken.
Jämsässä kohtaavat samana päivänä SM-pronssiottelussa JoLePa ja HIY Helsinki.
Timo Herranen laittoi infolle otteluilmoituksen Kotkan pelistä - liitteenä alla. Ottelu alkaa klo 16.00 Otsolan
koulun salilla. Toinen finaaliottelu pelataan viikkoa myöhemmin Toivalassa Suininlahden salilla ja mahdollinen
kolmas ja ratkaisena peli tarvittaessa seuraavana päivänä sunnuntaina 14.4.2013.

MIESTEN RUNKOSARJA PÄÄTTYNYT

(Kuva: Mika Ylönen)

23.3.2013 17:55 (Mika Ylönen/MA) Miesten SM-sarjan viimeinen kierros Toivalassa on pelattu. Sarjataulukko
löytyy oikeasta sarakkeesta. Sarjaraportti ja kommentteja saataneen infon sivuille noin tunnin kuluttua. ZZ
Toivala voitti runkosarjan ja se saa loppuotteluissa vastaansa KSI Kotkan, jonka voitti tänään erin 2 - 1.
Pronssipelissä kohtaavat JoLePa - HIY Helsinki. HIY kukisti ZZ 2:n Toivalan turnauksessa suoraan 3 - 0 ja
nappasi paikan pronssipeliin.

KSI Kotka - JoLePa 1 - 2 (Kuva: Mika Ylönen)

20.3.2013 19:10 (MA) Toivalan päätösturnauksessa pelattiin, kuten aikaisemmissakin turnauksissa,
yksinkertainen sarja kolmen erän peleinä. Sarjajohtaja ZZ jatkoi voitoilla sarjan päätökseen. Vain kolmessa
pelissä istuvat mestarit menettivät vastustajilleen yhden erän: kahdesti kotkalaisille ja kotisalilla ZZ 2:lle.
Loppuottelijoiden hetken kunnon määritteleminen päivän pelien perusteella on hankalaa. Kotkalaisilta puuttuivat
ainakin Mika Vikman ja Jussi Herranen. ZZ pelasi KSI Kotkaa vastaan koko ottelun kuusikolla: Ylönen,
Dahlqvist, Nenonen, Penttinen, Virtanen ja Kärnä. Kahden viikon kuluttua pelattavan ensimmäisen loppuottelun
osalta todelliset päivän voimasuhteet jäivät Toivalan turnauksessa ainakin osittain piiloon.

ZZ 2 - HIY pronssijahdissa (Kuva: Mika Ylönen)

Runkosarjan voittoa tiukempi otallus oli etukäteen toisesta pronssipelin joukkueesta. JoLePa oli jo lähes
saletissa, mutta ZZ 2:n ja HIY:n kesken odoteltiin tiukkaa vääntöä. Molemmat hävisivät ensimmäisen pelinsä 0 3 ja kun molemmat saivat pisteen toisesta pelistään - jatkettiin tasapisteissä keskinäiseen peliin. Tiukan ottelun
ensimmäisen erän onnistui HIY voittamaan 25-23 ja toisen jo selvästi 25-17. Ratkaiseva kolmas erä oli taas
tasaväkinen - kummalle vaan mahdollinen. Erävoitolla 25-22 HIY jo lähes varmisti sarjan nelossijan ja nappasi
vielä KSI Kotkalta ensimmäisen erän voiton ja näin saattoivat pääkaupunkilaiset lähteä paluulennolleen rennoin
mielin - pronssipelipaikka oli varmistettu.

HIY Helsinki - JoLePa 1 - 2 (Kuva: Mika Ylönen)

ZZ Toivalan kakkosjoukkue taisteli SM-sarjassa upeasti, vaikka lopulta jäikin sarjan viimeiseksi. Yhtään
rökäletappiota ei matkalle mahtunut. Joukkueen kaikissa peleissä keräämä pistemäärä oli keskiarvona 55
pistettä/peli - ei huono. Kiitos mukana olosta ja terveoloa jatkossakin. Alla sarjaraportti nro 10.
Ja kannattanee seurailla ainakin ZZ Toivalan nettisivuja. Pressa heittänee sinne lähiaikoina omat kommenttinsa
päivän peleistä ja jatkokuvioista.
SAVOLAINEN PIKAGALLUPPI

20.3.2013 23:30 (MA) ZZ Toivalan nettissä - etusivun vasemmassa alareunassa - on pikagalluppi, missä voi
vastata kysymyksiin: 1. Kumpi voittaa runkosarjan - ZZ vai KSI sekä 2. kumpi kohtaa pronssipelissä JoLePan ZZ 2 vai HIY. Käykääs äänestämässä.
BEACH-SÄÄNNÖT VIELÄ JATKOTARKASTELUSSA

20.3.2013 23:30 (MA) Beachin sääntötyöryhmän ehdotukseen tuli vain kaksi virallista
kommenttia/muutosehdotusta. Kommentit löytyvät Beach-sivustolta. Erinäisten aikataulullisten ongelmien
vuoksi sääntötyöryhmän yhteydenpito on ollut sen verran hidasta, että aikataulussa on jouduttu palaamaan
alkuperäiseen - lopullisen ehdotuksen jättämiseen jaostolle 31.3. mennessä.
Istis.info palaa sääntöihin heti, kun työryhmä on saanut kommenttien selvittelyt valmiiksi (siis viimeistään
pääsiäissunnuntaina) ja lataa ehdotuksen uudelleen infon sivuille.
MIESTEN SM-RUNKOSARJAN PÄÄTÖSTURNAUS

ZZ Toivalan kotisali - Suininlahden koulu (Kuva: www.siilinjarvi.fi)

20.3.2013 23:10 (MA) Tulevana lauantaina pelataan miesten SM-runkosarjan viimeinen turnaus ZZ Toivalan
kotisalilla Suininlahden koululla Siilinjärvellä. Ottelut alkavat klo 11.30. Päätösturnauksessa ratkaistaan
runkosarjan voittaja ZZ Toivalan ja KSI Kotkan kesken sekä JoLePalle vastustaja pronssiotteluun.
Kotkalaisten mahdollisuudet sarjan ykköspaikalle ovat ohuet. Neljä peliä 3 - 0 voitoilla ei riitä. ZZ Toivalan on
lisäksi hävittävä yksi erä muissa peleissä. Sekään ei vielä varmuudella nosta KSI:tä ykköseksi. Tasapisteissä
ratkaisu haetaan eräpisteiden suhteesta. ZZ Toivalalla on lähtötilanteessa eräpisteet +198 ja KSI:llä vain +128.
Mutta pallo Toivalassakin on toivottavasti pyöreä.
JoLePan todennäköinen sijoitus sarjassa on kolmas ja se saa pronssiotteluun vastaansa joko ZZ 2:n tai HIY
Helsingin, jotka ovat tasapisteissä. Joukkueet kohtaavat toisensa turnauksen kolmannella kierroksella.
Aikaisemmista runkosarjan peleistä ZZ 2:lla on etulyöntiasema kahdella 2 - 1 voitollaan. Panoksia siis peleissä
riittää ja lisäksi Toivalassa nähdään joukkueitten tämän hetken iskukyvyt loppupelejä ajatellen.
Ohjelmatietojen mukaan ZZ TV on Suininlahden katsomossa välittämässä pelejä kotikoneille. Istis.info toivoo,
että ZZ TV:n Chatista löytyisivät päivän pelien tulokset kunkin ottelukierroksen jälkeen, jotta ne voitaisiin
välittömästi myös päivittää sarjaraporttiin ja -taulukkoon infon sivuille.
PUOLAN EM-KISOJEN JOUKKUEET NIMETTY

20.3.2013 00:40 (MA) ECVD on nimennyt joukkueet (ja varalle nimetyt) Puolan Elblagissa syyskuussa
pelattaviin EM-kisoihin. Kisat pelataan 16.-21.9.2013. Listoja selaillessaan istis.info jäi ihmettelemään, että
molempiin sarjoihin on Puolan joukkueet nimetty vasta ensimmäiselle varasijalle. Info pistää sormet ristiin ja jää
odottelemaan muutosta päätökseen ja isäntien joukkueiden hyväksymistä mukaan. Eipä ihan heti tulis mieleen
hakea kisoja Suomeen – jos omia joukkueita ei hyväksyttäisi mukaan.
Lisäksi infon toimtuksessa jäätiin ihmettelemään uudenlaista nimistystä kisoista. ECVD:n sivuilla mainittiin
useammassa paikassa kisojen nimeksi: ”European Championships Sitting ParaVolley 2013”? Liekö mualimalla
tehty jotain uusia linjauksia parasta. Ihan hyvältä on kuulostanut aikaisemmin: ”Sitting Volleyball”. Alla
kuitenkin nimetyt joukkueet:
Miehet:
• Azerbaijan
• Lithuania
• Netherlands
• Serbia
• Germany
• Hungary
• Russia
• Bosnia I Herzegovina
• Great Britain
• Croatia
Naiset:
• Hungary
• Netherlands
• Germany
• Slovenia
• Russia
• Finland
• Great Britain
• Croatia

IV KEVÄT-TURNAUS ESPOOSSA 27.4.2013

20.3.2013 00:30 (Sampsa Söderholm/MA) Kisakutsujen joukosta istis.infon aputoimitus huomasi viime hetkellä
kutsun Pietariin ja käväisi mm. korkkaamassa ortodoksisen paastonajan alkamismessun Aleksander Nevskin
luostarin kirkossa - palaillen juuri kotitoimukseen palelevana, tuliaisensa isäntäväen eteiseen unohtaneena ja
nälkäisenä. Ja mitäs täällä muuta kuin laskuja ja kisakutsuja.
HIY:n Sampsa Söderholm oli laittanut yhteyshenkilöille ja infolle tiedoksi 4. Kevätturnauksen kisakutsun
Espoon Leppävaaraan lauantaina 27.4.2013. Espoossa pelataan miesten A-sarjan ja kisojen pääturnauksen ohella
Naisten SM- ja Ykkössarjan viimeiset ja ratkaisevat osaturnaukset. Ilmoittautumiset Ykkösen ja miesten A-sarjan
turnauksiin on tehtävä 7.4.2013 mennessä Sampsalle osoitteella: os. sampsa.soderholm(at)espatent.fi tai puh. 040
728 7840 ja samasta osoitteesta myös lisätiedot.
Kevätturnaus pelataan tutussa Leppävaaran urheiluhallissa, os. Veräjäpellonkatu 6, 02070 ESPOO. Kisat alkavat
aamulla klo 10 ja päättyvät viimeistään klo 18. Tarkemmat tiedot löytyvät alla olevasta liitteestä
TERVEISET JA KISAKUTSU KOTKASTA

15.3.2013 11:45 (Pekka Nygren/MA) Infon sähköpostin kisakutsulokero kolahtelee tiiviiseen tahtiin. Sarajevon,
Savonmaan, Virumaan ja Vennäänmaan kutsujen jatkeeksi laatikkoon loksahti tänään Nygrenin Pekan terveiset
Merikaupungista ja kisakutsu veteraanien SM-turnaukseen Otsolan koululle kevätlauantaina 18.5.2013.
Pekka valittelee, ettei Otsolan sali mahdollista kuin miesten M50 sarjan pelaamisen ja toteaa samalla, etteipähän
naiset kovinkaan montaa kertaa ole kisoihin joukkueita saaneet. Historiallinen tarkastelu piti tehdä ja se osoitti,
että naiset pelasivat 2001 kolmen joukkueen kesken Lappeenrannassa (ESI, Rauta ja HIY) ja seuraavana vuonna
Rautavaaralla emännät ja Varkaus kahteen likkaan. Molemmissa tapauksissa emännät voittivat, mutta kisat
pantiin epävirallisten osastolle.
Nykymuodossa M50 SM-turnaus on pelattu 17 kertaa - kaudesta 1995-96 alkaen. Kolmasti joukkueita on ollut
alle SM-arvoon riittävän neljän joukkueen rajan. Virallisista 14 kisasta RI Rautavaara ja KSI Kotka ovat
molemmat voittaneet viidesti, Rautavaaran Raiku kahdesti sekä LSI Lahti ja ESI Lappeenranta kerran. Kaksi
edellistä SM-turnausta on mennyt KSI:n piikkiin. Tämän kauden kisan näin varmistuttua - ei muuta kuin
veteraanit kehiin ja kisoihin ilmoittautumaan. Alla kisakutsu. Veteraanikutsu Kotkaan
TERVEISET JA KISAKUTSU MOSKOVASTA

Vector Moscow (Kuva: Konstantin Kulagin)

14.3.2013 19:40 (Konstantin Kulagin/MA) Moskovasta Vectorin Konstantin (nro 14) laittoi infolle terveiset ja
viestin isossa kylässä lauantaina 25.5.2013 pelattavasta miesten istumalentopalloturnauksesta. Turnaus on osa
perinteistä 24. kertaa käytävää vammaisten urheilufestivaalia. Istumalentoturnaus pelataan yksipäiväisenä.
Tapahtumapaikka on Lushnikin urheilukeskus. Konstantinin mukaan istiskisaan ovat jo osallistumisensa
vahvistaneet Latvia, Liettua ja Valko-Venäjä.
Vaikka Konstantin viestissään puhuu jo ilmoittautuneista maista - hän toisaalta kutsuu kisaan mukaan
seurajoukkueita mm. Suomesta ja Kreikasta. Alla infolle lähetetty kisakutsu (lisätty myös Kalenteriin) ja tässä
vielä Konstantinin sähköposti - jos joku asiasta kiinnostuu ja haluaa lisätietoja: Konstantin Kulagin "kka86(at)bk.ru".
Invitation Moscow 2012
TERE TULEMAST TALLINNASSE

13.3.2013 15:30 (Ivar Liiv/MA) Eesti Invaspordi Liit ja SVC Tallinn ovat lähettäneet liiton pääsihteeri Signe
Falkenbergin allekirjoittaman kilpailukutsun XXVI Tallinnan turnaukseen lauantaina 4.5.2013. Kutsu alla pdfliitteenä sekä samoin Kalenterisivulla ao. kohdassa. Ilmoittautumiset ja mahdolliset tiedustelut Signelle tai Ivar
Liiville 29.4. mennessä.
Tallinnan kutsu
ECVD KAIPAILEE KISAJÄRJESTÄJIÄ

13.3.2013 12:35 (ECVD/MA) ECVD hakee sivuillaan järjestäjiä vuosien 2015 ja 2017 Euroopan
Mestaruuskisoille. Kiinnostuneet voivat ilmoittaa halukkuudestaan pääsihteeri Marie-Therese Scholtensille
huhtikuun loppuun mennessä.
Kuluvan vuoden EM-kisat tullaan pelaamaan Puolan Elblakissa ISK Atakin isännöimänä 16.-21.9.2013. Atakilla
on tosi kova meno päällä. Seuran sivuilla ainakin mainostellaan, että WOVD:n istumalentopallon MM-kisat
pelataan myös Elblakissa kesäkuussa 2014. Edelliset MM-kisat olivat USA:n Oklahomassa heinäkuussa 2010.
USA:n kisoissa pelasi kaikkiaan 21 mies- ja 12 naisjoukkuetta. Huh..., kovat piipussa polskeilla. Hienoa toki.
Vähäiseltä vaikuttaa kisojen järjestämishalukkuus, kun pitkään jatkuneet miesten Euro Cupitkin on viimeksi
pelattu vuonna 2011 - ja tietysti Elblakissa. Liekö suurin syy kisojen organisatoorinen paisuminen ja sitä kautta
joukkueille aiheutuvat korkeat kustannukset. ECVD varovasti haeskelee järjestäjiä myös lähivuosien (2013-14)
Euro Cupeille. Onnea vaan hakuhommiin - toivottelee muutamiin tappiollisiin kisoihin järjestelytehtävissä
osallistunut istis.infon aputoimittaja.
SUOMEN MESTARITTARET LÄHES 30 VUODEN TAKAA

12.3.2013 16:35 (Vantaan Invalidit ry/MA) Vanhemman historiatutkijan toivomuksesta Vantaan Invalidien
istumahenkilöt alkoivat alkuvuodesta kaivella kaapistojaan ja etsiä SIUta ja sittiksestä puuttuvaa tietoa VI
Vantaan naisten Suomen mestaruuden vuonna 1984 voittaneen joukkueen kokoonpanosta. Useamman tutkijan
voimin tietoa löytyi ja kuvakin, joka on keväältä 1988, jolloin vantaalaiset myös voittivat - silloin epävirallisena
(vain kolme joukkuetta) pelatun mestaruuden. Joukkue oli kuitenkin kutakuinkin sama kuin neljä vuotta
aikaisemmin.

Istishistoriikista ei kovin montaa nimitiedostoa enää puutu - joitakin kyllä. Sitä vastoin Mestarijoukkueiden
valokuvia sittikseen on kovasti kaipailtu - tuttujen ESI-Teamin ja KSI Kotkan rinnalle. Erityisen hienoa ja
kiinnostavaa olisi löytää kuvat ensimmäisistä Suomen Mestareista: HIY Helsingin miehistä vuodelta 1965 ja
naisista kaudelta 1970-71. Toivottavasti joku tämän lukeva ottaa homman asiakseen niin, että saataisiin nämäkin
arvohenkilöt historian naamakuviin.
Myös monien muiden Mestaruuden voittaneiden joukkueiden kuvia on kaipailtu - mm. myöhempien
helsingittärien ja Pispalan 1980-luvun plikkojen. Kaikki kuvat kelpaavat - kannattaa lähetellä, jos sellaisia
kenkälaatikoista ja albumeista löytyy.
SIUta ja sittistä on sovittu nykyisillä eväillä päivitettävän vielä kevääseen 2014 - jolloin toivon mukaan miesten
Suomen Mestaruudesta pelataan 50. kerran. Siis aikaa vielä on ja osoite entinen:
markku.aumakallio(at)gmail.com. Ja vielä komiat kiitokset Vantaalle mm. Esa Tiaiselle, Heikki Auliolle ja
Ilmari Haralle sekä mahdollisille muille tietojen tonkijoille, joita en tiedä.
SM-KUTSU TOIVALAAN 23.3.2013

10.3.2013 23:40 (Mika Ylönen/MA) ZZ Toivala on lähettänyt tiedoksi ottelujulisteen Toivalassa lauantaina
23.3.2013 pelattavasta miesten runkosarjan viimeisestä osaturnauksesta.

Toivalan turnaus pelataan tutusti Suininlahden koululla. Ottelut alkavat klo 11.30. HIY Helsinki ja osa
tuomareista tulee turnaukseen lentäen. Paluulennon takia pelien ohjelman on pysyttävä aikataulussa. Liian pitkät
tauot ZZ Ladyjen buffetissa - jota tietysti kannattaa kannattaa - ovat kielletty.
Päätösturnauksessa ratkaistaa runkosarjan voittaja ja kotietu SM-loppuotteluihin isäntien ja KSI Kotkan kesken
sekä toinen SM-pronssiottelun joukkue - todennäköisesti Jämsässä pelattavaan otteluun.
Alla liitteenä Toivalan kisakutsu ja otteluohjelma pdf-tiedostona. Kutsu Toivalaan 23.3.2013

LAPPEENRANNAN PELIT PELATTU

9.3.2013 17:00 (MA) Lappeenrannan naisten SM-sarjaturnauksen ensimmäinen pelikierros on pelattu. ZZ Ladyt
jatkoivat voittoputkeaan, mutta Palokan Pyry nappasi hienolla taistelulla toisen erän. Emäntäjoukkueen
kotijännitys näkyi läpi ottelun pelissä HIY Helsinkiä vastaan. Pääkaupungin naiset ottivat puhtaan 3 - 0 ja
samalla sarjan kakkospaikan. Alla pdf-liitteenä tulokset ja sarjatilanne.
Toisella pelikierroksoksella tahti jatkui tasaisena. Molemmat ottelut päättyivät hajaerin 2 - 1. ESI-Ladyt paikkaili
tuntojaan 2 - 1 voitolla Palokasta ja ZZ Ladyt jatkoivat veeputkeaan - ja nytkin 2 - 1 erävoitoin HIY Helsingistä.
Kolmas pelikierros käynnistyy klo 15.40.
Lappeenrannan naisten 3. SM-osaturnaus päättyi ZZ Ladyjen 3 - 0 voittoon emännistä, joille kotiturnaus oli
pienoinen pettymys. Joukkue menetti sarjan kakkospaikkansa HIY Helsingille. ZZ Ladyt johtavat sarjaa, ennen
Espoon viimeistä turnausta, kuudella pisteellä (20) Helsinkiin (14). Lappeelaisilla on pisteitä 11 ja Palokan
Pyryllä 9.
13:00 ZZ Ladyt - Palokan Pyry 2 - 1
13:00 ESI-Ladyt - HIY Helsinki 0 - 3
14:10 HIY Helsinki - ZZ Ladyt 1 - 2
14:10 Palokan Pyry - ESI-Ladyt 1 - 2
15:40 ZZ Ladyt - ESI-Ladyt 3 - 0
15:40 HIY Helsinki - Palokan Pyry 2 - 1
Sarjaraportti 9
LAPPEENRANNAN OTTELUOHJELMA

8.3.2013 23:10 (MA) Lappeenrannassa lauantaina pelattavan naisten SM-sarjaturnauksen otteluohjelma ja
aikataulu alla. Välittömästi pelien päätyttyä tulokset ja sarjatilanne päivitetään infon sivuille.
13:00 ZZ Ladyt - Palokan Pyry
13:00 ESI-Ladyt - HIY Helsinki
14:10 HIY Helsinki - ZZ Ladyt
14:10 Palokan Pyry - ESI-Ladyt
15:40 ZZ Ladyt - ESI-Ladyt
15:40 HIY Helsinki - Palokan Pyry
Lappeenrannan tulokset ja tilanne
SARAJEVO OPEN TOUKOKUUSSA

7.3.2013 17:40 (MA) ECVD:n sivuille on tänään ilmestynyt 24.2.2013 päiväyksellä kuitattu kilpailukutsu 12.
kansainväliseen Sarajevo Openiin. Kilpailu pelataan Bosnia ja Hetrsegovinan pääkaupungissa toukokuun lopulla
24.-26.5.2013.

Sarajevon Phantomin turnauksessa ei suomalaisjoukkueita ole ollut. Toki samaisessa kylässä vähän isommissa
peleissä kyllä; viimeksi KSI Kotkan pelurit Euro Cupissa vuonna 2007 (8.). Jo ennen Balkanin sotia, vanhan
Jugoslavian Sarajevossa, pelasi miesten maajoukkue myös kahdeksanneksi EM-kisoissa 1987. Vuoden 1999
EM-kisoissa miehet nappasivat pronssiset ja naiset hopeiset mitalit. Jokohan olisi Openin aika?

Kisoihin ilmoittautuminen on 15.4.2013 mennessä - ja valokuva mukaan. Osallistumismaksu on 500 euroa, mikä
sisältää ko. ajalta majoituksen ja ruokailut - vissiin koko porukalle. Porukan kokoa vaan ei ole ilmoitettu tai
määritetty. Vaan löytyyhän sieltä tuo lukumääräkin, kun riittävän pitkälle selailee..., max. 15 henkilöä/joukkue.
Alla liitteenä kisakutsu pdf-tiedostona.
Sarajevon kilpailukutsu
LAUANTAINA TAAS TOSITOIMIIN

4.3.2013 18:15 (MA) Hiihtelyviikkojen jälkeen päästään istiksessä taas tositoimiin. Ensi lauantaina 9.3. pelataan
Lappeenrannassa Myllymäen koulun salissa naisten SM-sarjan kolmas osaturnaus. Lappeella ratkaistaan varsin
tiukan sarjan lähtökohdat viimeiselle Espoossa huhtikuun lopulla pelattavalle turnaukselle. Meneekö ZZ Ladyt
menojaan kohti Suomen Mestaruutta vai pystyvätkö toiset sen vauhtia jarruttelemaan ja jättämään ratkaisut
Kevät-turnauksen peleihin.

Myllymäen koulun pääsisäänkäynti (Kuva: www.lappeenranta.fi)

Naisten 12:sta pelatusta pelistä on 3 - 0 tulokseen päättynyt vain yksi peli - kaikki muut hajaerin 2 - 1. Toivalan
toinien ero kakkosena olevaan Lappeen likkoihin on neljä pistettä. 3 - 0 voitolla ZZ Ladyistä ESI-Ladyt
pääsisivät jo pisteen päähän - riippuen tietysti muiden pelien tuloksista. HIY Helsingillä on pisteitä 8 ja Palokan
Pyryllä 6. Kaikki on vielä sarjassa mahdollista.
Istis.infon tietojen mukaan Myllymäen koululla on tietopisteen vieressä pelaajille ja katsojille tarkoitettu buffetti
- joten eiköhän info siellä kahvin ja pullan ääressä tule päivystämään ja päivittämään pelien tuloksia sivuille heti
niiden päätyttyä. Pelit alkavat lauantaina klo 13.00 ja saliin pääsee tuntia aikaisemmin - tarvittaessa sitä
ennenkin. Sunnuntaina maajoukkuemimmit jatkavat harjoituksia Väreen Timpan johdolla Kesämäen koulun
salissa klo 8-14.
Nyt kannattaa jättää sukset varastoon ja lähteä Myllyn salille naisten pelejä katsomaan ja omaa joukkuetta
kannustamaan. Alla vielä Lappeenrannan kilpailukutsu, mistä löytyy mm. otteluohjelmat.
Lappeenrannan kilpailukutsu
BEACH-SÄÄNTÖJEN KOMMENTOINNIT

3.3.2013 20:40 (MA) Beach Volleyn sääntötyöryhmän ehdotus on lisätty Infon beach-sivustolle ja sen
alapuolelle otsikko: Ehdotuksen kommentit. Ensimmäisenä kommenttiosastolla on Harpon/Harri Sieväsen
kommentit. Kommentteja on mahdollisuus esittää 10.3. asti.
Työryhmä ilmoittaa, ettei se tässä vaiheessa kommentoi ehdotuksia, vaan tulee käsittelemään kaikki tehdyt
ehdotukset 10.3. jälkeen ja antamaan niistä oman kannanottonsa sekä lopullisen sääntöesityksen
lajivaliokunnalle. Työryhmän tavoitteena on saada työ valmiiksi 17.3. mennessä, mutta viimeistään kuitenkin
maaliskuun aikana.

MAALIS-HUHTIKUUN LENTISTAPAHTUMIA

3.3.2013 20:40 (VAU/MA) VAU:n lentopallon kilpailutapahtumat maalis-huhtikuussa 2013:
Maaliskuu:
9.3. Istumalentopallon 3. naisten SM-sarjaturnaus Lappeenrannassa
23.3. Istumalentopallon 3. miesten SM-sarjaturnaus Toivalassa Siilinjärvellä
Huhtikuu:
6.4. Istumalentopallon miesten SM-sarjan 1. loppuottelu runkosarjan kakkosen kotikentällä
6.4. Istumalentopallon miesten SM-sarjan pronssiottelu runkosarjan kolmosen kotikentällä
13.4. Istumalentopallon miesten SM-sarjan 2. loppuottelu runkosarjavoittajan kotikentällä
14.4. Istumalentopallon miesten SM-sarjan 3. loppuottelu tarvittaessa runkosarjavoittajan kotikentällä
19.-21.4.Special Olympics -lentopalloturnaus Hollolassa
27.4. Istumalentopallon IV Kevätturnaus, naisten 4. SM-sarjaturnaus ja Ykkössarjan 5. osaturnaus Espoossa
BEACH VOLLEYN SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN EHDOTUS

20. Marjola Beach Volley 2012 (Kuva: Ossi Pulli)

28.2.2013 23.59,48 (MA) Viime vuoden elokuun Pajulahden yleiskokouksessa nimettiin työryhmä tarkistamaan
Beach Volleyn sääntöjä. Taustalla oli kaksi keskeistä asiaa: sääntöjen selkeyttäminen ongelmatilanteita
aiheuttaneiden asioiden osalta sekä suomalaisten sääntöjen yhteensovittaminen päätettyjen kansainvälisten
Beach-sääntöjen kanssa (WOVD 18.2.2012).
Työryhmään nimettiin Markku Aumakallio kokoonkutsujaksi ja jäseniksi Sampsa Söderholm, Mika Ylönen sekä
Eero Penttinen. Työryhmä rajasi työskentelynsä siten, että alustava ehdotus annetaan yleisesti istis.infossa
kommentoitavaksi 28.2.2013 mennessä ja mahdollisten muutosten jälkeen se saatetaan lajijaostolle
vahvistettavaksi maaliskuun aikana. Pikaisesti työryhmä päätti keskittyä vain 3 vs. 3 pelin sääntöihin ja pitää
johtotähtenä kotimaisia pelin sovelluksia.
Keskeiseksi selvittelyaiheeksi nousi etupelaajan roolin selkeyttäminen, jota työryhmä pohti ja selvitti laajasti ja
varsin perusteellisesti eri vaihtoehtoja punniten. Homma ei ollut helppo. Suomessa 20 vuotta pelatun pelin
perusasiat olivat kunnossa - ja ne haluttiin säilyttää - tarvittiin hienosäätöjä ja niitä pitkin talvea pohdittiin ja
punnittiin eri puolilta. Alla pdf-liitteessä on työryhmän ehdotus liitteineen.
Työryhmä päätyi tarkentamaan lappeenrantalaisen Matti Pullin alkuperäisiä sääntöjä ja lopulta myös laatimaan
niihin tiettyjä lisätarkennuksia ja tulkintoja. Työryhmä esittää, että kaikella kansalla on 10.3.2013 saakka aikaa
antaa lausuntoja ehdotuksesta. Niiden pohjalta sääntöjä voidaan vielä tarkentaa ja laittaa jaostolle
vahvistettavaksi 17.3.2013.
Sääntötyöryhmä toivoo ehdotuksesta vilkasta keskustelua esimerkiksi infon vieraskirjassa, mutta odottaa, että
varsinaiset muutosehdotukset tehdään työryhmän kaikille jäsenille osoitettuna sähköpostilla em. määräpäivään
10.3. mennessä osoitettuina. Ohjeet ja osoitteet löytyvät ehdotuksesta. Siitä vaan lausuntoja läpyttelemään.
Beach-sääntötyöryhmän ehdotus

KAUDEN 2012-13 PARHAIDEN VALINTAMENETTELY

25.2.2013 14:00 (MA) Istumalentopallojaoston kokouksessa 14.12.2012 päätettiin kuluvan kauden parhaiden
valintamenettelystä - toisin kuin yleiskokouksessa elokuussa sovittiin. Jaosto päätti, että kaudella 2012-2013
valitaan seuraavat kategoriat:
* kauden naispelaaja
* kauden miespelaaja
* kauden tuomari
* kauden teko/istumalentopallovaikuttaja
Jaoston päätöksen mukaan joukkueiden tulee äänestää ehdokkaitaan 15.4.2013 mennessä. Jaosto päättää tämän
jälkeen palkittavista ja julkistaa tiedot Espoon Kevätturnauksessa 27.4.2013. Tiedot palkittavista toimitetaan
myös Lentopalloliittoon, joka on perinteisesti kutsunut heidät omaan palkitsemistilaisuuteensa.
Jaoston päätöksestä ei ilmene tarkempia tietoja asiasta, mutta istis.info rohkeasti rulettaa, että kaikki kauden
aikana sarjoihin osallistuneet joukkueet voivat esittää omat ehdokkaansa yhteen tai useampaan kategoriaan ja
toimittaa esityksensä Petri Räbinälle. Perinteisesti oman joukkueen henkilöiden ehdottaminen ei ole ollut
korrektia. Mikäli jaoston päätös piti sisällään jotakin muuta tai yllä olevasta poikkeavaa - asiasta kuultaneen ja
kuulutettaneen.
HILJAISTEN VIIKKOJEN PAPPA

22.2.2013 17:00 (MA) Hiljaista eloa istisrintamalla - vähän joka suunnalla. Jotain pitää tällekin päiväkäskylle
kirjoitella, ettei yleisö luulisi infon toimituksen vaan jalat tiskillä varpaita heiluttavan. Pannaan siis tulemaan yks
pappajuttu urheiluosastolta. Ja jatketaan heiluttelua.

"Ilvespariskunta erosi ja oikeudessa riideltiin kumman huostaan ilvesten pikku poikanen joutuisi.
- Haluatko asua äitisi kanssa? Tuomari kysyi.
- En. Äiti lyö minua usein.
- Isäsi luona sitten?
- En sielläkään. Isäkin lyö minua usein.
- Missä sitten haluaisit asua?
- Tampereella. Tampereen Ilves ei lyö ketään."
Ja vaikka vielä toinen istisaiheinen jutunpätkä:
Papan toteamus syksyllä 2002:
"Jokohan olis aika lopettaa, kun pakattu pelikassi jäi kotiin.
Ei muuten, mut kun meni sekin alibi."
VASTAUS VIERASKIRJAN NIMIMERKILLE "KÄSITELTÄVÄKSI"

18.2.2013 23.30 (Sampsa Söderholm/MA) Nimimerkki "Käsiteltäväksi" tiedusteli eilen infon vieraskirjassa:
"Onko mahdollista (sääntöjen puitteissa), että minkä tahansa SM-sarjaan osallistuvan joukkueen pelaaja voi
pelata toisessa 1-sarjajoukkueessa vaikka seurojen välillä ei olisikaan esim. farmisopimusta?" Jaoston nimissä
sarjamääräykset laatinut Sampsa Söderholm vastaa nimimerkille seuraavasti:

"Kyllä tämä ilman muuta on mahdollista. Mahdollistaa nimenomaan uusien tulokasjoukkueiden (jotka esim.
kerätty tämän SM-pelaajan ympärille) ja täten uusien pelaajien tulon turnauksiin opastetusti lajia kokeilemaan.
Farmijoukkuesääntö toimii sillä tavalla, että SM-sarjajoukkueeseen ei voi tulla muualta kuin farmista. Sen sijaan
SM-sarjapelaajan ei ole ykkössarjaa pelatessaan pelattava farmijoukkueessa, vaikka farmisopimus olisikin. Tosin
tässä on huomattava, että SM-sarjapelaaja (eikä muukaan pelaaja) ei voi kauden aikana pelata muussa kuin
yhdessä ykkössarjajoukkueessa."
Istis.info kiittää kirjoittajaa tärkeästä kysymyksestä ja Sampsa Söderholmia selventävästä vastauksesta.
Ykkössarja on lopputurnausta vaille, mutta toivottavasti sarjaa pelataan myös tulevilla kausilla. Ja ehtiihän tätä
sääntöä vielä huhtikuun lopulla Espoossakin soveltamaan.
TAMMIKUUN AJANKOHTAISET ARKISTOON

18.2.2013 12.30 (MA) Istis.infon arkistointiosasto on tänään siirtänyt Ajankohtaista-palstan jutut tammikuulta
Arkisto-sivulle. Ne löytyvät sieltä ykkösriviltä nimellä: Ajankohtaista - pelikausi 2012-13 (31.1.2013 asti).
VALTAKUNNAN HIIHTOLOMAT ALKOIVAT

17.2.2013 23.30 (MA) Hiihtolomaviikot kouluissa eri puolilla Suomea käynnistyvät alkavalla viikolla.
Istumalentopallossakin vietetään hiljaisia viikkoa kisatapahtumien osalta. Toivottavasti harjoitukset ja peli-illat
jatkuvat normaalisti. Seuraava kotimainen kisatapahtuma on Lappeenrannassa lauantaina 9.3.2013 pelattava
naisten SM-sarjan kolmas osaturnaus. Hiihtolomat jakautuvat maan eri osiin alla olevan listan mukaisesti.
Istis.info toivottaa hyviä hiihtoja.
* Etelä-Suomi Vk 8 (18-24.2.) – Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi
* Keski-Suomi Vk 9 (25.2.-3.3.) – Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja
Kymenlaakso
* Itä- ja pohjois-Suomi Vk 10 (4.-10.3.) – Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Pohjois-Suomi ja Lappi
PALOKASSA ONNISTUNUT TURNAUS

17.2.2013 23.15 (Pekka Piitulainen/MA) Alla muutama kuva eilisen Palokan Pyryn järjestämän
ykkössarjaturnauksen otteluista isäntäjoukkueiden näkökulmasta. Turnaus oli onnistunut ainakin infon saamista
kiittävistä viesteistä päätellen. Onnittelut Palokan Pyrylle - ja mukana pelailleille Pyryttärille. Toivottavasti
istiksen kisatapahtumia jatkossakin Jyväskylässä - perinteisellä lajipaikkakunnalla - voidaan pelailla.

Isännät istumassa: etukentällä 2. Veli-Matti Tuovinen, 3. Seppo
Tahvanainen ja 5. Pekka Piitulainen ja takana 7. Rauno Lindroos, 9.
Anniina Peltonen ja 6. Vesa Patinen (Kuva: Tuomo Tikkanen)

Tsemppiä Pyryttäret: etukentällä 1. Anna
Hirvonen, 13. Jenni Kuljula ja 12 Jenna
Bunda ja takana 3. Sari Emaus, 10. Paula
Tarvainen ja 11 Veikko Pesola.(Kuva: Tuomo
Tikkanen)
KSI KOTKA KAKKONEN KARKUMATKALLE

16.2.2013 20:10 (Pekka Piitulainen/MA) Tänään Jyväskylässä pelatussa Ykkössarjan 4. osaturnauksessa
KSI Kotka 2 esitteli toisille mahdollista palkintokaapin paikkaa voittamalla kaikki viisi peliään puhtaasti
2 - 0. Ennen sarjan ratkaisuturnausta kotkalaiset ovat tukevasti ehdolla sarjan voittajiksi neljän pisteen
erolla Nastolaan. Palokan Pyry seuraa kolmantena samoin neljän pisteen päässä kakkossijasta.
Sarjakolmosena ennen turnausta ollut Tempuntekijät jäi nyt jyväskyläläisistä kahden pisteen
takamatkalle.
Jyväskylän turnauksesta odoteltiin tiukkaa Kotkan ja Nastolan taistelua sarjan kärkipaikasta.
Keskinäisessä pelissä joukkueet pelasivatkin tasaisesti eräpistein 17-20 ja 19-20 Kotkalle. Nastolan
otteet kuitenkin turnauksen muissa peleissä ailahtelivat niin, että joukkue jäi turnauksen neljänneksi.
Tempuntekijät ja isäntäjoukkue Palokan Pyry ottivat nastolalaisilta peliensä toisen erät ja sarjaan
vierailun tehnyt Kinkomaan Veto molemmat. Turnauskakkoseksi Jyväskylässä nousi kotijoukkue
Palokan Pyry ennen Kinkomaan Vetoa. Tempuntekijät ja Pyryttäret saivat jäännöspisteet.
Piitulaisen Pekka lupaili huomiseksi Infoon joitakin valokuvia turnauksesta. Vieraskirjaan voi heittää
muitakin kommentteja peleistä - siellä jo olevan ruusuviestin lisäksi. Alla sarjaraportti 8/2012-13, josta
löytyvät Jyväskylän turnauksen kaikki tulokset.
Sarjaraportti 8
MUUTOS JYVÄSKYLÄN YKKÖSTURNAUKSEN KISASÄÄNTÖIHIN

13.2.2013 12.10 (Petri Räbinä/MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä kertoili infon toimitukselle
neuvotelleensa Palokan Pyryn Allan Pynnösen kanssa ensi lauantain Jyväskylän ykkössarjaturnauksen
kilpailusäännöistä. Kisatiedotteessa ilmoitettiin aikaisemmin, että Pyryttäret osallistuvat turnaukseen
ulkopuolisena joukkueena, jonka peleistä ei saa sarjapisteitä.
Sarjakirjan 2012-13 mukaan "Ykkössarjan turnauksissa saavat pelata kaikki halukkaat joukkueet,
miesten SM-sarjajoukkueita lukuun ottamatta. Ykkössarjan joukkueet voivat olla mies-, nais- tai
sekajoukkueita ja pelaajat ovat luokittelusta vapaita." Mm. kauden avanneessa Lappeenrannan
turnauksessa pelasi paikallinen naistiimi ESI-Ladyt siinä missä muutkin joukkueet. Alla Jyväskylän
turnaustiedote. Kisaohjeista on poistettu Pyryttärien "ulkopuolisuus". Jyväskylän korjattu turnaustiedote
ECVD:N NETTISIVUILLA VALOA TUNNELISSA

12.2.2013 13.50 (MA) Pientä ihmetystä aiheuttanut hiljaisuus ECVD:n aikaisemmin aktiivisilla
nettisivuilla on saanut viimein pientä valaistusta. Edellinen päivitys sivuille tehtiin 15.11.2012. Sen
jälkeen sivuilla ei ole liikahtanut se entinen lehtikään. Sivusto on vuosia palvellut laajasti ja eri tavoin

eurooppalaista istumalentopalloa ja myös mm. Suomen turnaukset ja tapahtumat ovat siellä olleet
mukavasti näkyvillä.
Nyt firman presidentti Toralv Thorkildsen on saanut päivitettyä sivuille lyhyen viestin, missä päivittelee
sivuston ongelmia. Jutunpätkästä ei täysin selviä onko kyseessä ollut tekninen ongelma vai
yksinkertaisti aktiivisen päivittäjän puuttuminen. Viestissään Toralv kuitenkin kertoo, että sivustoa
rakennellaan uusiksi ja toivottavasti se pian saadaan avattua. Info hope so.
17. RAUTAVAARA BEACH HEINÄKUUN ALUSSA

ZZ Toivala - Royals PKS Rautavaaralla 2012 (Kuva: Pauli Hakkarainen)

10.2.2013 21.15 (Pauli Hakkarainen/MA) Hakkaraisen Pali Rautavaaralta kertoi infolle laittaneensa ensi
kesän Rautavaaran Beachin SM-hakemuksen VAU:lle ja samalla Pali laittoi kisakutsun ja
ilmoittautumislomakkeen infoon laitettavaksi. Tiedot on siirretty Beach Volley-sivuille, mistä nyt
löytyvät kaikkien perinteisten kesäkisojen kutsut. Liekö vielä uusia kisajärjestäjiä tulossa?
Beach Volleyn sääntötyöryhmän valmistelut ovat edelleen hieman vaiheessa. Loppusilauksia tehdään
tämän kuun ajan ja toivon mukaan sitten saadaan ehdotus kaikelle kansalle. Yksimielisesti työryhmä on
jo tässä vaiheessa päättänyt, että WOVD:n viime vuonna esittelemiä ja ainakin Kreikassa kokeiltuja
sääntöjä ei tässä vaiheessa oteta Suomessa käyttöön, vaan mennään pitkälti entisin - 20 vuotta koetelluin
säännöin edelleen. Pientä viilausta sääntöihin tehdään - lähinnä pallon käsittelyyn ja etupelaajan rooliin
liittyen. Jäädään odottelemaan - samalla kun tuolta infon kahvihuoneesta huudellaan: Hyvä, hyvä. Pullaa
siellä ei pitäisi olla pöydässä - ehkä katsoivat mitä toimituksen ruudulle lätkäistiin.
PALOKAN PYRYN TURNAUSTIEDOTE 16.2.2013

8.2.2013 13.40 (Pekka Piitulainen/MA) Palokan Pyryn PP on toimittanut turnaustiedotteen ykkössarjan
4. osaturnauksesta, joka pelataan Keljonkankaan koulun salissa lauantaina 16.2.2013 klo 11.00 alkaen.
Turnaukseen osallistuu kuusi joukkuetta - mukana myös vanha tuttu Kinkomaan Veto, joka debytoi
istiskisoja viime kevään Espoon turnauksessa. Myös PaPy:n naisjoukkue Pyryttäret osallistuu

turnaukseen sarjan ulkopuolisena. Ykkösen tilannehan on ennen Jyväskylää kutkuttava - KSI 2 ja
Nastola ovat tasapistein sarjan kärjessä ja Tempuntekijät ovat pinnan kotijoukkuetta edellä.
MUUTOKSIA TUOMARILISTAUKSISSA

6.2.2013 23.30 (SM/MA) Istumalentopallon tuomarivastaava Sari Mannersuo tiedotti infolle
muutamista muutoksista alueiden tuomarivastaavien yhteystiedoissa. Lappeenrannan alueen uusi
vastaava on Rauno Miettinen ja Helsingin osalta Helena Tenholan sähköpostiosoite on muuttunut.
Tiedot on korjattu Tuomarit-sivustolle.
Info ottaa iloisin mielin vastaan muitakin yhteystietomuutoksia. Jos seuran, yhdistyksen tai joukkueen
tiedoissa on tapahtunut vaihdoksia - laittakaa tavaraa tulemaan. Kannattaa tarkistaa oman yrityksen
tiedot infon sivuilta: Seurat. Kiitos.
LAPPEENRANNAN 9.3.2013 TURNAUKSEN KUTSU

6.2.2013 23.25 (MA) Naisten SM-sarjan Lappeenrannassa 9.3.2013 pelattavan 3. osaturnauksen kutsu,
otteluohjelma ja aikataulut löytyvät Kalenteri-sivulta ao kohdasta.
VETERAANIEN SM-TURNAUKSEN HAKUAIKA

Lajikoordinaattori Petri Räbinä (Kuva: VAU)

6.2.2013 13.40 (PR/MA) VAU:lta tiedoksi: VAU:n julkaisemassa palloilun sarjakirjassa veteraaninen
SM-turnauksen hakuaika on merkitty 28.2.2013 mennessä, kun taas muissa tiedotteissa (sarjakirja ja
sarjamääräykset) aika oli 31.12.2012 mennessä. Asian selvennyksen vuoksi hakuaika on helmikuun
loppuun. Miesten ja naisten turnausta voi hakea joko yhtenä turnauksena tai erillisinä miesten ja naisten
turnauksina. Turnaus on järjestettävä toukokuun loppuun mennessä. Beachin SM-turnausten haku on
28.2 .2013 mennessä. Terveisin Petri Räbinä, lajikoordinaattori.
TULEVIA ISTISTAPAHTUMIA

6.2.2013 13.40 (MA) Nyt kun merikaupungin tyrskyistä tuulet ja Papan huulet ovat hieman tasaantuneet
- katseet voidaan siirtää tuleviin istumalentopallon tapahtumiin kotoisessa Suomessa.
* Ykkössarja jatkuu ensi viikon lauantaina 16.2.2013 Jyväskylässä pelattavalla 4. osaturnauksella.
Palokan Pyry vastaa kisajärjestelyistä. Infolle ei vielä ole tullut tarkempaa tietoa aikatauluista eikä
joukkueista. Odotellaan ja infoillaan.

* Naisten SM-sarjan seuraava pelipaikkakunta on Lappeenranta. Sarjan 3. osaturnaus pelataan ESILadyjen kotisalilla Myllymäen koululla lauantaina 9.3.2013 klo 13.00 alkaen. Kisakutsu on vielä tänään
lähdössä joukkueiden yhteyshenkilöille sekä istis.infon sivuille Kalenteri-osioon.
* Miesten kolmatta ja ratkaisevaa osaturnausta saadaankin sitten odotella Lappeenrannan pelien jälkeen
vielä kaksi viikkoa. Turnaus järjestetään Suomen Mestarien kotiluolassa Suininlahden salilla Toivalassa
lauantaina 23.3.2013.
* Huhtikuussa pelataan SM-pronssiottelu ja finaalit (paras kolmesta) sekä ratkaistaan Helsingin Espoon
Kevät-turnauksessa kuun lopulla naisten Suomen Mestaruuden kohtalo sekä ykkösen lopulliset
sijoitukset. Ja tietysti itse Kevät-turnauksen voittaja.
* Ulkomaisia kilpailutapahtumia edustavat mm. Kevät-turnauksen kanssa samana viikonloppuna
Hampurissa Saksassa pelattava 24. Werner von Siemens Cup sekä toukokuun ensimmäisenä lauantaina
4.5.2013 perinteinen ja 26. Tallinn Istevorkpalliturniir.
KOTKAN KUVAT NYT MYÖS GALLERIASSA

4.2.2013 12.00 (RP) Timo Vesterisen ottamat Kotka-turnauksen kuvat on nyt myös liitetty Galleriaan.
Käykää katsomassa kuka pomppii - vai ei.
KUVIA, KASKUJA JA KATKELMIA KOTKA-TURNAUKSESTA

3.2.2013 23:30 (MA) KSI Kotka saisi helposti julkaistua sekä istumalentopalloaiheisen valokuva- että
puolituhman kaskukirjan. Timo Vesterinen on varmaan parinkymmenen vuoden aikana kuvannut satoja
ellei tuhansia otoksia istiksestä - ja varmaan saman verran juttuja ja kaskuja löytyy Tapani Pappa
Piilolan valikoimista erilaisista vuosikirja-, kisaohjelma yms. istisjulkaisuista. Alla joitakin Vesterisen
Timon lauantaisesta turnauksesta ottamista ja istis.infolle lähettämistä kuvista. Ja vielä jokunen juttu
Papaltakin sekä muutamia muita katkelmia Kotka-turnauksen vaiheilta.

Kalevi Lång raapaisee HIY:n yläkäsiin, Mika Vikman katsastaa. Tassut pystyssä vas. Kurt Vikman, Christian
Danielsson ja Mika Tiitto. Takana tiirailee Vistbackan Aulis ja nro 9:n nenä kuuluu Söderholmin Sampsalle (Kuva:
Timo Vesterinen)

Kotka-turnauksen käynnistäjä ja alkuvuosikymmenen kisapäällikkö oli Terho Manninen (1935-2007).
Terho teki elämäntyönsä poliisina ja oli ikänsä innokas urheilumies. Liikuntakyvyn heikkeneminen toi
Terhon vammaisurheilun pariin 1970-luvun puolivälissä. Varsin pian istumalentopallo nappasi miehen.
Terho toimi 1980-luvun alkupuolella mm. maajoukkueen huoltajana ja kakkosvalmentajana ykkösmeriittinä vuoden 1983 EM- ja MM-kisojen pronssimitali. Samana vuonna Terhon järjestämänä
pelattiin ensimmäinen Kotka-turnaus.

HIY:n nro 3 - Chrisse iskee, Mika (10) ja Kurre varmistavat ja taas Vikke katsastaa, vierellä Kallu ja takakentällä Juha
Ahdepelto (8), Marko Julin (9) ja Röpelisen Osmo (Kuva: Timo Vesterinen)

Lauantain 31. Kotka-turnauksessa isäntien keskinäisessä välierässä KSI 2:n pelaaja ja yleensä
valotuksenrauhallinen Timo Vesterinen sai puhuteltua itselleen ensin keltaisen ja lopulta punaisen
kortin, mikä tiesi miehen jäämistä katsomon puolelle joukkueen lopullisesta sijoitusottelusta JoLePaa
vastaan. Timon korvasi kuudentena pelaajana pronssipelissä ykkösestä lainaksi hankittu kuntoihme
Lemin Kotka K. Lång. Valokuvaa Timpan korttinäyttelystä ei jostain syystä saatu rapsautettua.

Herrasen Timppa nostaa ja Vallo Järv (10), Kallu ja Vikke seuraavat miten pomo onnistuu. HIY:n punaisissa vas.
Sampsa (9), Lasse Pakarinen, Mika (10), Kurre ja Chrisse (Kuva: Timo Vesterinen)

Vaimo pyysi miestään korjaamaan vesihanan. - En kai minä mikään putkimies ole, mies vastasi.
Seuraavana päivänä vaimo pyysi miestään katsastamaan toimimatonta mikroaaltouunia. - En kai minä
mikään sähkömies ole, mies tuumasi. Seuraavana päivänä mies kysyi vaimolta: Eikö sinulla tänään
olekaan mitään korjattavaa? - Oli, hiustenkuivaaja, mutta alakerran nuorimies sen jo korjasi. - Oliko
kalliskin, mies tiedusteli? Vaimo vastasi: Palkkioksi hän pyysi, että menisin sänkyyn hänen kanssaan tai
leipoisin kakun. - Mitä teit - kakun, mies uteli. - En kai minä mikään kondiittori ole, vastasi vaimo.
(TPPP - Tapani Pappa Piilolan Parhaat)

HIY Helsingin ja ZZ Ladyjen naiset tiukassa tuijotuksessa Mikasaan (Kuva: Timo Vesterinen)

Kotka-turnauksen historiassa vähin osallistujamäärä oli 5. kisassa vuonna 1987 - vain kolme, kun puolet
ilmoittautuneista joukkueista jäikin tulematta. Eniten joukkueita on ollut vuoden 2001 turnauksessa yhteensä 20. Vähintään 15 joukkuetta kisassa on ollut yhteensä 12 kertaa - vuosina 1997 - 2008. Vain
turnauksen alkuvuosina 1983 - 1989 on joukkuemäärä jäänyt alle kymmenen. Kansainvälinen Kotkaturnaus on ollut vuodesta 1988, jolloin Tallinnan mies- ja naisjoukkueet matkailivat ensi kerran
Kotkaan. Vain vuosina 1996 ja 2011 on sen jälkeen pelattu vain kotimaisin voimin. Naiset pelasivat
vuosina 1988-89 maaottelut Neuvosto-Eestin kanssa ja vuodesta 1990 turnauksessa on pelattu myös
naisten sarja - lukuunottamatta vuotta 1995.

HIY - ZZ: toinen erä tilanteessa 13 - 13, HIY hyökkää (Kuva: Timo Vesterinen)

Lappeenrannassa pelattiin vuosina 1990 - 2003 kansainvälinen turnaus, joka kantoi nimeä Nestori
Miikkulainen. Kisajärjestäjät olivat saaneet levy-yhtiön kautta Juha Vainiolta luvan käyttää nimeä ja
tunnusmelodiaa "Vanhojapoikia viiksekkäitä" turnauksessaan. Kotkalaiset kerran Marjolan
illanistujaisissa kyselivät jotain nimiasiasta. Esiläinen artisti siihen, että teidän turnaus voisi olla Rosalia
Mäkinen. Kotkalaiset ja muutkin tätä ihmettelemään. Ehdottaja kertoi, että Junnun kappaleen "Kotkan
ruusu" esikuvana on tiettävästi ollut ao henkilö Kotkasta. Kotkalaiset eivät nimeä vaihtaneet, kai koska
ystävyyskaupunki Tallinnakin säilytti oman kaupungin nimen turnauksessaan, josta he kerran,
kotkalaisten aina voittaessa totesivat: "Jos ei voita Kotka - voittaa Votka".

SVC Tallinnan pelaajat: Raido Seppam (3), Marko Luig ja Ivar Liiv torjumassa VanLen hyökkäystä (Kuva: Timo
Vesterinen)

* Laihialaiset lähettivät joulukortin: Hyvää Joulua vuosille 2012 - 2022.
* Minne alaikäiset alokkaat lähetetään? - Vekarajärvelle.
* Mitä eroa on Porin Karhulla ja Lapin Kullalla? - Porin Karhu ei soittele perään. (TPPP)

Timo Vesterinen (Kuva: www.google.com)
KOTKA-TURNAUKSEN PARHAAT

3.2.2013 00:30 (MA) Istis.info onnittelee 31. Kotka-turnauksen voittajia: miesten sarjan ykköstä KSI
Kotkaa jo yhdeksännestä peräkkäisestä turnausvoitosta ja naisten sarjan voittajaa ZZ Ladyjä Toivalasta
ensimmäisestä Kotka-turneen ykköspalkinnosta. Kiitokset myös kaikille muille mukana olleille
(Järjestelytoimikunnan ilmoitus).
Voittajien lisäksi istis.info palkitsee erikoismakumaininnalla KSI:n ehtoisten ruustinnojen maailman
parhaat merikaupunkilohivoileivät. Harmittaa kotikarjalainen estoisuus, joka ehkäisi taas riittävän
leipämäärän popsimisen - melkein ahmimisen. Hyviä olivat - erittäin.
Kotka-turnauksen parhaisiin kuuluvat myös liukas ja tikuton lattia, aikataulujen pitävyys sekä melkoisen
vilpittömästi myös hyvä ilmasto/ilmapiiri/tunnelma yms. Ja mikä parasta: Käsiohjelman
informatiivisuus ja erityisesti ne parhaista parhaat - Papan parhaat!
* Kukaan ei ole hyödytön. Aina voi olla huonona esimerkkinä.
* Pikkubussi ajelee ristiin rastiin pienen paikkakunnan katuja selvästi eksyneen näköisesti. Paikallinen
kysyy: Mikä vierailta on hukassa? - Suunnistuskilpailut, vastaavat matkustajat.
* Sikarissa ensimmäiset henkäykset ovat parhaita - anopissa viimeiset.
* Kun järki loppuu - periaate alkaa.
TALLINNA-TURNAUS TOUKOKUUN ALUSSA

2.2.2013 23:30 (MA) Kotka-turnauksessa vieraillut ja viidenneksi miesten sarjassa sijoittunut SVC
Tallinn - ja sen edusmiehet Ivar Liiv ja Janno Rogenbaum kertoivat istis.infolle, että seuraava ja XXVI
Tallinna Istevorkpalliturniir järjestetään lauantaina 4.5.2013. Eestiläiset toivottavat suomalaisjoukkueet
lämpimästi tervetulleeksi keväiseen Tallinnaan.

Ivar ja Janno lupasivat lähiaikoina lähettää tarkemman kilpailukutsun ja kisatietoa istis.infoon. Turnaus
ajoittuu varsin lähelle Espoon Kevätturnausta, missä mm. ratkaistaan naisten SM-sarjan ja Ykkössarjan
lopulliset sijoitukset. Espoossa pelataan viikko ennen Tallinnaa. Toivottavasti tämä ei ole esteenä lahden
ylitykselle. Ja tällä kertaa pelipäivä veljesmaassa ei ainakaan osu Äitienpäiväksi, joka taas on Tallinnan
turnausta seuraavassa viikonvaihteessa. Matkaa siis suunnittelemaan.
KOTKALLE YHDEKSÄS VOITTO PUTKEEN

Alla intis.infon toimituksen lohileipä suupielessä kiireessä rustaamia viestityksiä päivän Kotkaturnauksesta. Kisojen tulostaulun päivitysten yhteydessä yriteltiin aina välillä laittaa vastaavat
tulostiedot pikku kommentein myös infon sivustoille. Toivottavasti ne joitain innokkaimpia
kisaseuraajia auttoivat - edes jollain tavalla. Yritellään saada kisoista lisäkommentteja joukkueilta. Timo
Vesterinen lupaili lähetellä kisapäivästä ottamiaan valokuvia näytille. Kuvat löytynevät KSI Kotkan
Nimenhuutosivulta - tai sitten ainakin osoittain myös infotiskiltä. Jäämme odottelemaan.

Kotka-turnaus 2.2.2013: KSI - HIY 2 - 1 (Kuva: Istis.info/MA)

2.2.2013 16:20 (MA) Vieraskirjavinkin toivomuksesta laitellaan väliaikatietoja Kotka-turnauksen
tuloksista - aina ku ehitään. Alla pdf-tiedostona tulosliuskat naisten ja miesten sarjoista.
Alkusarjat Kotkassa pelattu. Välieriin selviytyivät: KSI 1 - KSI 2 ja JoLePa - HIY Hki. Sijoista 5. - 7.
pelaavat Nastola, Tallinna ja Vantaa. Naisten sarjassa aloiteltiin toista kierrosta ZZ Ladyjen johtaessa.
Ladyt voittivat HIY:n 2 - 1.
Miesten sarjan ensimmäisessä välierässä Kotkan ykkönen selätti kakkosen tiukan väännön jälkeen 2 - 0
(25-19.25-17). Parhaillaan pelataan toista välierää ja toista erää JoLePan ja HIY:n kesken. Ensimmäisen
voitti HIY 25-22. Naisten sarjassa on käynnissä turnausvoiton kannalta ratkaiseva peli: ZZ Ladyt
vastaan HIY. Ensimmäisen erän savottaret veivät pistein 25-17.
Kotka-turnauksen loppuottelussa pelaavat KSI 1 - HIY Helsinki. Pääkaupunkilaiset voittivat
välierässään JoLePan suoraan 2 - 0 (25-22, 26-24). Naisten turnauksen voiton otti ZZ Ladyt kaatamalla
toisen kerran pahimman uhkaajan - HIY Helsingin 2 - 0 (25-17, 25-23). Miesten loppuottelu alkaa
vähän ennen klo 16.
Kotka-turnauksessa on enään jäljellä kisan huipentumana loppuottelu isäntien ja HIY Helsingin kesken.
Alkusarjassa KSi voitti erin 2 - 1. Naisten sarja selvisi jo ennen viimeistä peliä ZZ Ladyjen voittoon.
Viimeisessä pelissä ladyt voittivat vielä toisen kerran Vantaan. Miesten sijoista 5. - 7. SVC Tallinn
voitti ratkaisupelissä Nastolan 2 - 0 ja nappasi turnauksen viidennen sijan. Nastola on kuudes ja Vantaa
seitsemäs. Ja loppuottelu KSI - HIY aivan kohta alkamassa. Kirjuri taitaa tässä vaiheessa pistäytyä
lohileivällä.

Tallinnalaiset ilmoittivat oman 26. Tallinna-turnauksen ajankohdaksi toukokuun ensimmäisen
lauantaina - 4.5.2013. Sinne siis - pistäkää aikaa kalentereihin.
Miesten finaalin ykköserä oli isäntien selvää vientiä. Helsinkiläisten puhti ei enään tuntunut riittävän
alkusarjan kaltaiseen peliin. Erävoitto KSI:lle 25-11. Toinen erä alkoi tasaisissa merkeissä tilanteeseen 8
- 8. Siitä Kotka repi tilanteeksi nopeasti 18-9 ja homma alkoi olla sillä selvä. Lopputulos isännille ja
yhdeksäs kotiturnauksen voitto peräkkäin eräpistein 25-14. Ja Kotka-turnaus oli totuttuun ja taattuun
tapaan hyvä turnaus - vain ZZ jäi puuttumaan. Lisäjuttuja ja valokuvia infon sivuille myöhemmin ehkäpä sunnuntaina.
31. Kotka-turnauksen lopputulokset:
Miehet:
1. KSI Kotka 1
2. HIY Helsinki
3. JoLePa Jämsä
4. KSI Kotka 2
5. SVC Tallinn
6. Nastolan isku -68
7. VanLe Vantaa
Naiset:
1. ZZ Ladyt Toivala
2. HIY Helsinki
3. VI Vantaa
31. Kotka-turnauksen tulokset
KIILA 1-2013 ILMESTYNYT

(Kuva: www.lentopalloliitto.fi)

1.2.2013 13:25 (MA) Lentopallon ja Beach Volleyn erikoislehti Kiila on jälleen ilmestynyt. Vuoden
2013 ensimmäinen numero on monipuolinen 40 sivun paketti asiallista asiaa ja viihteellisempää tarinaa
lentiksen ja biitsin maailmasta. Kiilan voi myös lukea PDF-versiona alla olevasta linkistä.

AHOS-SEMINAARI HELSINGISSÄ 5.2.2013

1.2.2013 13:00 (MA) VAU järjestää Ahos-seminaarin 5. helmikuuta 2013 klo 12.00–15.30 VALOtalolla, Helsingissä (entinen SLU-talo, Radiokatu 20, 2. krs., sali 1). Seminaariin kokoontuu
vammaisurheilussa mukana olevia tutkijoita, opiskelijoita ja kouluttajia. Seminaarissa apurahaa saaneet
kertovat oppimastaan/matkastaan ja apurahasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kysellä Ahos-apurahan
hakemisesta ja hakemukseen liittyvistä käytännön asioista. Ahos-apurahojen haku päättyy 28.2.
Seminaari on maksuton.
Lisätietoja asiasta on VAU:n nettisivuilla: Ahos-seminaari
HELMIKUUN ALUN PERINTEINEN - KOTKA-TURNAUS

1.2.2013 13:00 (MA) Huomenna se taas tapahtuu. Jo vuodesta 1983 pelattu istumalentopallon Kotkaturnaus. Kisakelisää Kotkan seudulla huomenna on pilvipoutainen ja -5 C. Mainio normaali talvikeli.
Turvallista matkaa Karhulan liikuntahalliin niin pelaajille, toimitsijoille kuin katsojillekin.

AHOS-APURAHAT HAUSSA 28.2.2013 MENNESSÄ

31.1.2013 12:15 (MA) Ahos-säätiö on Suomen Punaisen Ristin alainen säätiö, joka jakaa kaksi kertaa
vuodessa apurahaa VAU:n toiminnassa mukana oleville. Ahos-apuraha on tarkoitettu uusien ideoiden
hakemiseksi ja vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksien kehittämiseksi. Ahos-apurahaa
voidaan myöntää VAU:n piirissä toimivalle ohjaajalle, valmentajalle, kouluttajalle tai urheilijalle
kotimaisiin tai ulkomaisiin opintoihin. Opintojen tai koulutustilaisuuden tulee liittyä vammaisurheiluun
ja sitä tulee voida hyödyntää VAU:n toiminnassa. Apurahaa ei myönnetä urheilijan omaan
valmentautumiseen.
Lisätietoja asiasta on VAU:n nettisivuilla: Ahos-apurahoista
31. KOTKA-TURNAUS LAUANTAINA

30.1.2013 14:15 (MA) Tulevana lauantaina pelataan jo 31. kerran kansainvälinen Kotka-turnaus - nyt
poikkeuksellisesti Karhulan liikuntahallissa. Turnaus alkaa klo 10 ja päättyy miesten loppuotteluun n.
klo 16. Turnaus on pisimpään jatkunut istumalentopalloturnaus Suomessa.
Vuosi sitten pelatussa 30. Juhlaturnauksessa isännät hoitelivat parhaat palat päältä voittaen kaikkien
kolmen sarjan isoimmat pytyt. Turnauksessa oli tuolloin kahdeksan mies- ja neljä naisjoukkuetta.
Naisten alkulohkon voitti KSI erääkään menettämättä. Loppuottelussa ZZ Toivala sinnitteli kolmanteen
erään, mutta menetti otteen pelin lopulla. Voitto KSI:lle 2 - 1 (25-21, 23-25, 15-10). Kolmossija
maajoukkueelle 2 - 0 voitolla Palokan Pyrystä.

Miesten A-sarjassa KSI voitti alkusarjan puhtailla 2 - 0 voitoilla. Finaalissa JoLePa jaksoi taistella
ensimmäisen erän, mutta hyytyi toisessa. Lopputulos isännille 2 - 0 (25-19, 25-13). HIY ja Tallinn
ratkoivat kolmossijan alkusarjan viimeisessä pelissä. Pohjoisemmat pääkaupunkilaiset ottivat pytyn
tuloksella 2 - 0 (25-20, 25-20). Miesten B-sarjassa oli samat sävelet - KSI voitti erääkään häviämättä niin alkusarjan kuin loppuottelunkin MuurLea vastaan. B-sarjan meni kolmossija VanLelle voitolla
Lappeenrannasta.

Vuonna 2012 KSI ja ZZ Ladyt pelasivat tiukan loppuottelun
(Kuva: Juha Parkko, Kotka)
PALJAIN JALOIN - LAURA SAVE

30.1.2013 14:00 (MA) Laura Save (1983–2012) oli pienen pojan äiti, istumalentopalloilija, lääketieteen
kandidaatti ja kirjoittaja. Laura menehtyi syöpään. Postuumina julkaistussa kirjassa hän kertoo omasta
elämästään ja sairaudestaan. Laura ei ehtinyt ennen kuolemaansa saamaan tietoa kirjansa
julkaisemisesta. Nyt kirja on julkaistu WSOY:n kustantamana.

Lauran kirja löytyy sekä perinteisistä että nettikirjakaupoista. Kirjassa on 380 sivua ja sen hinta on
esimerkiksi www.adlibris.comilla 23,80 euroa.
MUISTUTUKSIA JA KYSELYITÄ

27.1.2013 00:30 (MA) 31. Kotka-turnauksesta ensi viikon lauantaina 2.2.2013 tuskin hirmusti tarvitsee
muistutella. Kisainfo otteluohjelmineen löytyy Kalenteri-sivulta. Kotkaa seuraava kotimainen koitos on
kaksi viikkoa myöhemmin - lauantaina 16.2. Jyväskylässä pelattava Ykkösen 4. osaturnaus. Sen

viimeinen ilmoittautumispäivä on ensi viikon torstai 31.1.2013. Myös Palokan Pyryn järjestämän
turnauksen tiedot löytyvät Kalenterista.
Suomen Cupin 2013-14 (syksy 2013) ja kesän SM-Beach-turnausten järjestämisen hakuaika on
28.2.2013. Vapaamuotoiset hakemukset jaostolle osoitettuna Petri Räbinälle. Suomen Cup tulee
järjestää alkukaudesta - mahdollisesti syyskuun loppupuolella. Jaosto päättää tarkemman ajankohdan
tulevan kilpailukalenterin vahvistamisen yhteydessä. Hakemukseen voi laittaa ehdotuksen
salivarauksesta. Jo infolle ilmoitettujen Beach-turnausten järjestäjien tulee myös lähettää hakemus,
mikäli turnauksille haetaan SM-osaturnausten statusta. Muitakin hakemuksia toki voi laittaa.
Kyselyitä-osastolla on asioita kaksi - Veteraaniturnaus ja Beachin säännöt. Veteraanikisojen
järjestämishaku päättyi 31.12.2013. Liekö hakemuksia tullut? Ovatko vielä jaostolla harkinnassa? Asiaa
kyseltiin infon toimitukselta. Info kyselee edelleen. Ken tietää - kertonee. Beachin osalta info voi kertoa,
että sääntötyöryhmän valmistelu on käynnissä. Uskaltaisiko esittää, että luonnos uusiksi säännöiksi
saadaan kannanottoja ja lausuntoja varten tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.
ENKELIEVERSTI VÄRE KOMMENTOI

25.1.2013 00:20 (Timo Väre/MA) Naisten maajoukkueen valmentaja Timo Väre laittoi infolle
pyynnöstä pienet kommentit päättyneestä Pajulahden turnauksesta. Timpan tarinat alla.
"Nyt on vissiin torstai, vai mikä päivä nyt on? Kotiin osasin kyllä mennä suoraan vaikka pyöritys
viimeisessä pelissä oli kyllä melkoinen. Tai eihän se ollut edes peli vaan yksipuolinen syöttökilpailu.
Edellisessä Venäjä-pelissä meillä oli jopa täydet voiton mahdollisuudet, mutta kärsivällisyys ja usko ei
ihan riittännyt loppuun saakka.
Lauantai-iltana oli Venäjän valmentaja kuulemma ollut tosi pahalla päällä ja tytöt viettivät koko illan
omissa oloissaan. Jotain käärmekeittoa siellä oli varmaan tarjottu, koska vastassa oli aivan eri joukkue tosin täytyy sanoa, että meillä taas taisi olla "maha täynnä" ja hyväolo, kun pelasimme turnauksen
surkeimman ottelun.
Venäjän joukkueesta kuultiin taustatietoja sen verran, että kuusi pelaajaa on tällä hetkellä ammattilaisia,
eli saavat seuran puolesta asunnon ja palkkaa pelaamisesta. Muille ei tarjota muuta kuin mahdollisuus
ehkä päästä joskus kuuden armoitetun pelaajan joukkoon. Kilpailu pelipaikoista on varmasti kovaa ja
myös raakaa. Mikähän "porkkana" meillä toimisi noin hyvin??? Eli aika erilaisista lähtökohdista
joukkueet lähtevät arvokisoihin.
Kokonaisuutena turnaus oli hyvä ja meidän vaihtelevat kokoonpanot rikastuttivat peliä ja kaikille tuli
varmasti riittävästi peliaikaa. Perusasioihin pitää edelleen keskittyä henkilökohtaisella tasolla - eli
aloitussyöttö on ratkaisu moneen pulmaan, jos se on kunnossa. Eikä haittaisi yhtään, jos vielä oma
vastaanotto pelaisi vähän varmemmin.

Mutta tässä mennään ja menneet on unohdettu ja keskitytään uusiin koitoksiin ja toivottavasti naisten
tiukka SM-sarja innostaisi myös seurajoukkueet harjoittelemaan entistä kovemmin. Hyvää talven jatkoa
kaikille - nähdään Kotkassa." Terv Timo Väre
KORJAUS MIESTEN SM-SARJAN TILANTEESEEN

20.1.2013 15:00 (MA) Istis.infon tilastointiosasto tarkisteli aikansa kuluksi Sarjaraportin tuloksia ja
huomasi pienen virheen excelin kaavoissa. ZZ Toivala kakkosen yhden erän pisteet olivat menneet
väärään laatikkoon. Korjaus nostaa savolaiset sarjaneloseksi ohi HIY Helsingin. Samalla kolmannen
turnauksen otteluohjelmat hieman muuttuvat. Vanhaan tapaan info valittelee asiaa ja lupailee
huolellisempaa työskentelyä jatkossa.
ZZ kakkosen ja HIY:n sijoituksen sarjataulukossa määrää eräpisteiden suhde, joka ZZ:llä on korjattuna
0,77 ja HIY:llä 0,75. Korjattu sarjaraportti löytyy Tiedostot-sivulta sekä myös Kalenterista Jämsän
pelien kohdalta. Käykää tarkistamassa maaliskuisen turnauksen korjatut otteluohjelmat. Toivottavasti
toimistossa aikaansaatu sarjasijoituksen nousu innnostaisi savolaiset matkailemaan merikaupunki
Kotkaan (Latojan oma lisäys).
VENÄJÄ TYRMÄSI SUOMEN

20.1.2013 14:35 (MA) Pajulahti Gamesin loppuottelussa Suomi otti lukua jo ensimmäisessä erässä (425) ja tuloksena oli melkeinpä täystyrmäys. Venäjä vei peliä mielin määrin alusta loppuun. Toisessa
erässä suomalaiset muutaman kerran väläyttivät (13-25), mutta kolmannessa taas venäläiset veivät
meikäläisiä ripaskan tahtiin (7-25). Myös Venäjän kakkosjoukkue näytti, lauantain keskinäisen pelin
voittaneelle Unkarille, kaapiston kohdat nakkaamalla suoran ja selvän 3 - 0 voiton.
Pajulahden päätöspäivän tulokset:
Sijat 3. - 4.: Venäjä II - Unkari 3 - 0 (25-15, 25-12, 25-15)
Loppuottelu: Venäjä I - Suomi 3 - 0 (25-04, 25-13, 25-07)
Maajoukkueen valmentaja Timo Väre varmaankin lähipäivinä lyhyesti kommentoi infolle Pajulahden
turnausta ja oman joukkueemme pelejä ja tilannetta.
ENNAKKOTIETOJA KOTKA-TURNAUKSESTA

20.1.2013 00:20 (Pekka Nygren/MA) 31. Kotka-turnauksen ilmoittautuminen päättyi eiliseen. Nygrenin
Pekka laittoi infolle tietoa joukkuetilanteesta, kommentoimatta järjestäjien mietteitä. Infon
toimituksessa listausta hieman jäätiin miettimään...,
Miesten sarjaan ovat ilmoittautuneet: SVC Tallinn Eestistä, JoLePa Jämsästä, HIY Helsinki, VanLe
Vantaalta, Nastolan Isku –68 sekä KSI:n ykkös- ja kakkosjoukkueet. Naisten sarjassa pelaavat ZZ Ladyt
Toivalasta, HIY Helsinki ja Vantaan Invalidit. Palokan Pyryn naiset varmistavat mahdollisen tulonsa
sunnuntain aikana. Jos joku joukkue ei kuitenkaan ollut muistanut ilmoittautumista lähettää - Pekka
odottelee Palokkaa ja ehkä muitakin vielä tämän sunnuntain.
PARALYMPIAFINAALI YUOTUBESSA

19.1.2013 21:50 (MA) ZZ-TV:n näyttäessä hienosti kotimaan kärkipelejä - voisi mukaan heittää
YuoTubesta Lontoon paralympialaisten istumalentopallon loppuottelunauhan viime syyskuulta.
Kultamitaleista käytiin pelissä tosi tiukka taisto Bosnia-Hertsegovinan ja Iranin kesken. Itse pelin lisäksi
voi ihailla ammattimaisen loistavaa kuvaa, kuvausta hidastuksineen ym. Loppuottelu löytyy alla
olevasta linkistä. Olkaa hyvä.
Lontoon Parafinaali
SUOMI JA VENÄJÄ I PAJUN FINAALIIN

19.1.2013 21:30 (MA) Toisen kilpailupäivän istumalentopallo-ottelut eivät muuttaneet tilanteita
Pajulahden lopullisien sijoituspelien osalta. Huomisessa loppuottelussa pelaavat odotetusti Venäjä
ykkönen ja Suomi. Ottelu alkaa aikataulun mukaan klo 11 ja se näytetään Pajulahden nettiTV:n kautta,
kuten myös klo 9 alkava pikkufinaali Venäjä 2:n ja Unkarin kesken.

Suomi ja Venäjä II Pajulahdessa 18.1.13
(Kuva: www.pajulahtigames.fi/nettitv)

Lauantain pelit etenivät pitkälti ensimmäisen kierroksen tuloksien mukaisesti. Ainoa muutos saatiin
ottelussa Unkari - Venäjä 2, jonka Unkari käänsi nyt voitokseen erin 3 - 1. Suomen naiset voittivat
edellisen päivän tapaan sekä Unkarin että Venäjän kakkosen. Päivän päälähdössä suomalaiset venyivät
tiukkaan mittelöön Venäjän vahvaa ykköstä vastaan. Erävoittoon asti voimat eivät aivan riittäneet, mutta
antoivat mukavaa säpinää huomiseen loppuotteluun.
Timo Väre oli joukkueensa kokonaisilmeeseen tyytyväinen, mutta totesi monien nuorten - ja joidenkin
kokeneempienkin pelaajien edelleen jännittävän liikaa, mikä näkyy epävarmuutena ja omina virheinä.
Timon Väreen mielestä maajoukkueleiritykset eivät yksin riitä, vaan pelaajien tulisi päästä napakkaan
valmennukseen myös seuroissa. Venäläisten kehityksessä näkyy Väreen mukaan selvästi kova ja
suunnitelmallinen harjoittelu. Itänaapurit olivat kertoneet harjoittelevansa yhdessä viidesti viikossa!
Pajulahden toisen päivän tulokset:
* 09.00 Suomi - Unkari........3-0 (25-17, 25-11, 25-17)
* 10.30 Venäjä II - Venäjä I..0-3 (20-25, 18-25, 16-25)
* 13.30 Unkari - Venäjä I......0-3 (07-25, 15-25, 11-25)
* 15.00 Venäjä II - Suomi.....0-3 (24-26, 16-25, 23-25)
* 16.30 Venäjä II - Unkari.....1-3 (25-14, 20-25, 21-25, 28-30)
* 18.00 Venäjä I - Suomi......3-0 (26-24, 25-19, 25-22)
KOTKA-TURNAUKSEN ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY

18.1.2013 22:10 (MA) Istis.info muistuttaa vielä viime hetkillä, että kahden viikon kuluttua pelattavan
31. Kotka-turnauksen vihonviimeinen ilmoittautumispäivä on huomenna lauantaina 19.1.2013. Pikainen
yhteydenotto Nygrenin Pekalla - ja homma on kunnossa.
ISTISTURNAUS PAJULAHDESSA KÄYNNISTYI

18.1.2013 22:10 (MA) Suomen naisten maajoukkue avasi pelit Pajulahden turnauksessa kahdella
voitolla. Ensin iltapäivän aluksi Unkari taipui suomettarien käsittelyssä selvästi 3 - 0. Suomella ei
ottelussa ollut mitään vaikeuksia, vaikka oma pelikään ei järin valmiilta näyttänyt. Välittömästi
ensimmäisen pelin jälkeen suomalaiset kohtasivat Venäjän kakkosjoukkueen. Info ei ehtinyt seuraamaan
nettiTV:stä kuin pelin ensimmäisen erän alkupuoliskon. Alussa vastustaja oli aivan pihalla ja hetkessä
kotijoukkue johti ottelua jo 12-1. Tämän jälkeen peli tasaantui, mutta kotijoukkue piti tilanteet
hallinnassaan. Suomelle kaksi erävoittoa. Kolmannessa tuli sitten pieni kauneusvirhe - erä venäläisille
22-25. Neljännen Väreen suojatit hoitelivat taistellen ja koko ottelun 3 - 1.
Venäjän ykkösen Team FIN kohtasi pitkän päivän päätteeksi. Joukkue tiedettiin kovaksi ja taitavaksi
ryhmäksi jo entuudestaan - ja olihan se voittanut Pajussakin jo molemmat aikaisemmat pelinsä lähes
näytöstyyliin. Ihan näyttelyhommaksi peli Suomea vastaan ei mennyt, vaikka Venäjä pelin veikin
suoraan 3 - 0. Eränumeroiden perusteella suomalaiset eivät päässeet aivan kynsille, mutta eivät
pelanneet myöskään huonosti. Timpan värähdyksiä päivän peleistä odotellaan infon toimitukseen.
Lauantaina pelataan turnauksen toinen kierros. Päivän peleistä ei valitettavasti ole lainkaan TVlähetyksiä. Kiinnostavaa on erityisesti - jaksavatko suomalaiset samalla tahdilla toiset ottelut
peräkkäisinä päivinä ja pystyttäisiinkö pelikuvioiden hioutumisen myötä pistämään Venäjän ykköstä
kovemmin ahtaalle. Info seurailee tilanteita, jotka hienosti löytyvät myös kisan nettisivuilta. Suomi
aloittaa heti aamupalalta Unkarin kanssa klo 9 ja jatkaa iltapäivällä klo 15 Venäjä kakkosen ja klo 18
ykkösen kanssa.
Pajulahden ensimmäisen päivän tulokset:
* 09.00 Venäjä I - Venäjä II 3-0 (25-13, 25-15, 25-12)
* 10.30 Unkari - Venäjä I 0-3 (6-25, 10-25, 22-25)
* 13.30 Suomi - Unkari 3-0 (25-13,25-17,25-10)
* 15.00 Venäjä II - Suomi 1-3 (16-25,10-25,25-22,21-25)
* 16.30 Venäjä II - Unkari 3-0 (25-14,25-19,25-13)
* 18.00 Venäjä I - Suomi 3-0 (25-15, 25-18, 25-18)
PAJULAHTI GEMMAKAT KÄYNTIIN HUOMENNA

17.1.2013 14:45 (MA) 3. Pajulahti Games käynnistyy huomenna. Tiedossa on kuin onkin nettikuvaa
PajuTV:n kanavilta.

Istumalentopallolähetyksiä nettitv:stä tulee perjantaina ja sunnuntaina. Perjantaina näytetään kaksi
Suomen ottelua: klo 13.30 Suomi - Unkari ja heti perään klo 15.00 Venäjä 2 - Suomi. Sunnuntaina
aamupäivällä Paju näyttää istiksen molemmat sijoitusottelut. Klo 9.00 pelataan pikkufinaali turnauksen
sijoista 3. - 4. ja klo 11 turnauksen loppuottelu. Pajulahden nettiTV löytyy mm. alla olevasta linkistä.

LEO-PEKKA TÄHTI SYKÄHDYTTÄVIN - JA KOLMAS
GAALA MELKEIN VAMMAISURHEILUN TÄHTIHETKIÄ

15.1.2013 22:10 (MA) Juuri päättyneen Urheilugaala 2013 vuoden parhaan urheilijan äänestyksessä
ratakelaaja Leo-Pekka Tähti sijoittui hienosti kolmanneksi edellään keihäänheittäjä Antti Ruuskanen ja
ykköseksi äänestelty purjelautailija Tuuli Petäjä-Siren. Urheilutoimittajien äänestyksessä Tähti sai
ylivoimaisesti eniten ykkösääniä, mutta kokonaispisteet eivät riittäneet pronssia korkeammalle. Lähes
puolet urheilun ammattilaisista nimesi Tähden tähdeksi, mutta valitettavan moni ei ehkä lainkaan. Vielä
on töitä tehtävänä, ennen kuin vammaisurheilun arvostus yltää samalle viivalle terveiden kanssa.

Leo-Pekka Tähti
(Kuva: Suomen Paralympiakomitea/Maiju Torvinen)

Yleisöäänestyksessä vuoden sykähdyttävimmäksi suomalaiseksi urheiluteoksi valittiin Leo-Pekka
Tähden Lontoon paralympialaisten 100 metrin kultamitalikelaus. Istis.info, kauttaan koko
istumalentopalloväen, onnittelee upeaa urheilijaa, upeista suorituksista - kiitos ja onnea Leo-Pekka
Tähti. Tulevina vuosina - ei muuta kuin vuoden parhaaksi - ellei kahden! Ykkössijoja alkaa jo kyllä olla
riittävästi.
Urheilugaalassa palkittiin monia muitakin hienoja vammaisurheilijoita: vuoden läpimurtopalkinnon sai
Jere Forsberg ja Periksi ei anneta - erikoispalkinnon Toni Piispanen. Hienoa - onnittelut.
LEO-PEKKA TÄHDESTÄ VUODEN VAMMAISURHEILIJA

15.1.2013 18:45 (VAU/MA) Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti valittiin hetki sitten päättyneessä
Vammaisurheilun Gaalassa toista kertaa peräkkäin vuoden parhaaksi vammaisurheilijaksi. Lisätietoja
asiasta ja muut valitut löytyvät VAU:n nettisivulta. Istis.info onnittelee Leo-Pekkaa ja jää jännittämään
kaappaako mies vielä toisen tähden tänä iltana.
ZZ TV:SSÄ VIDEO JÄMSÄN PELISTÄ KSI - ZZ

14.1.2013 22:30 (MA) Mika Ylönen viestitteli Toivalasta, että hän on saanut editoitua lauantaisen
Jämsän turnauksen ottelun KSI Kotka - ZZ Toivala. Peli on nähtävissä ZZ Toivalan nettisivuilla - linkki
videoon alla.
KSI - ZZ 12.1.2013
KATSEET KAHTEEN KOTKAAN SEKÄ PAJULAHTEEN

14.1.2013 17:45 (MA) Tammikuun loppupuolen ististapahtuma Suomessa on yksinoikeudella 3.
Pajulahti Games 18.-20.1.2013. Tapahtumassa pelataan neljä kansainvälistä turnausta:
istumalentopallossa, judossa, maalipallossa sekä sokkopingiksessä. Lisäksi Pajussa järjestetään

yleisurheilun avoimet SM-hallikisat. Naisten istiksessä Team FIN kohtaa Unkarin sekä kaksi joukkuetta
Venäjältä.
Perinteinen istumalentopallon Kotka-turnaus jo 31. kerran

Kotka-turnaus 1998
(Kuva: Johanna Hytönen, IT 3/1998)

Kotka-turnaus on pisimpään Suomessa seilannut istumalentopalloturnaus. Se pelattiin ensimmäisen
kerran vuonna 1983. Kansainväliseksi merikaupungin kisa muuttui 1988, jolloin SVC Tallinn kävi
ensimmäistä kertaa turnauksessa. Naiset aloittivat pelaamisen Kotkassa vuonna 1990. Miesten 30:stä
turnauksesta isännät ovat napsineet 18 ja niistä kahdeksan viimeistä peräkkäin. Edellinen vierasvoitto
lipsahti Lappeenrannan ESI-Teamille talvella 2004. Naisten 22:sta turnausvoitosta emännillä on kuusi ja
niistä viisi peräkkäin vuosilta 2008-12.
Miesten sarjan ovat KSI Kotkan lisäksi voittaneet vain ESI-Team (9) ja LSI Lahti kolme kertaa. Naisten
sarjassa eri voittajia ovat vuosien saatossa olleet: Rautavaara (4), ESI-Ladyt ja SVC Tallinn (3), LSI
Lahti ja HIY Helsinki (2) sekä Latvian maajoukkue ja sikäläinen seurajoukkue Londa molemmat kerran.
ZZ Toivalan miehet ovat viime vuosien aikana saalistaneet ykkössijat muista kotimaisista sarjoista,
cupeista ja turneista. Vain voitto Kotka-turnauksesta siilinjärveläisiltä vielä puuttuu. Toivottovasti
Toivalan miehet saavat joukkueen tänä vuonna jalkeille ja saapuvat Kotkaan haastamaan isännät ja
yrittämään tämän perinteisen turnauksen voittamista.
31. Kotka-turnauksen ilmoittautumisaika päättyy lauantaina 19.1.2013. Ilmoittautua voi Pekka
Nygrenille postitse osoitteella: Laajakoskentie 326, 48720 Kotka tai puhelimitse numeroon: 0400 333
091 tai sähköpostilla: pekka.nygren@kymp.net. Kisakutsu löytyy Kalenteri-sivulta.
BEACH-KESÄN 2013 PERUSPAKETTI KASASSA

14.1.2013 15:15 (MA) Tulevan kesän kotimaan "vanhat" Beach Volley turnaukset on päivitetty
kausikalenteriin keskikesän parhaisiin viikonloppuihin. Toteutumassa ovat 21. Marjola Beach, 17.
Rautavaaran turnaus sekä 4. Helsinki Metropolitan Open 2 vs 2 turnee. Mahdollisia muita turnauksia on
edelleen mahdollisuus ilmoitella. Istumalentopallojaosto käsittelee kesäkalenteria helmikuun päätyttyä.

Marjola Beach Volley 2012
(Kuva: Ossi Pulli)

SM-Beach Volley pelattaneen edelleen 3 vs 3 systeemillä. Tämä merkinnee, että Helsingin Metron 2 vs
2 turnaus jää edelleen epäviralliseksi mestaruusturneeksi. Beachin tarkistettavat säännöt ovat parhaillaan
Pajulahden yleiskokouksessa nimetyn työryhmän mietittävänä. Niitä on tarkoitus muuttaa WOVD:n
hyväksymien sääntöjen mukaiseksi - tai ainakin lähemmäksi niitä. Tavoite työryhmällä on saada uusittu
sääntöehdotus yleiseen tarkasteluun maaliskuun aikana.
Beach Volleyn Suomen Mestaruudesta on pelattu kaudesta 2000 alkaen. Useimmiten Penttisen Eero
kavereineen on kullitettu kahden tai kolmen turnauksen yhteistuloksilla. Viime kesänä SM-turnaukset
pelattiin Rautavaaralla ja Marjolassa. SM-2013 statuksen turnaukselleen haluavien on ilmoitettava
asiasta jaostolle 28.2.2013 mennessä.
Kesän 2013 alustava Beach Volleyn turnausohjelma:
* 6.7.2013 Rautavaaran monitoimitalon kentällä 17. Rautavaara Beach Volley. Turnauksen järjestävät
Rautavaaran Invalidit/Istumalentopallolijat ja Rautavaaran Raiku.
* 20.-21.7.2013 Lappeenrannassa 21. Marjola Beach Volley turnaus Etelä-Saimaan Invalidit ry:n
istumalentopalloilijoiden/ESI-Teamin järjestämänä.
* 3.8.2013 Hevossalmen lomakodin kentillä Helsingin Laajasalossa 4. Helsinki Metropolitan Open
Beach Volley 2 vs 2 turnaus HIY Helsingin isännöimänä.
Lisätietoja Helsingin ja Lappeenrannan osalta löytyy Kalenteri-sivulta. Varmasti myös Rautavaaran
tarkemmat tiedot saadaan lähiaikoina.
SM-FINALISTIT TAPUTELTIIN JO JÄMSÄSSÄ

12.1.2013 20:15 (MA) Jämsässä tänään pelatussa miesten SM-sarjan toisessa osaturnauksessa ei
yllätyksiä nähty - ellei sellaiseksi lueta ensimmäisestä turnauksesta kasvaneita tasoeroja joukkueiden
välillä. Mestaruutta puolustava ZZ Toivala oli turnauksessa omaa luokkaansa, häviämättä tällä kertaa
erääkään. KSI Kotka aloitti pelit vaivattomilla voitoilla HIY Helsingistä ja isäntäseura JoLePasta.
Kolmannessa pelissä kotkalaisille jo tuli selkeitä vaikeuksia ZZ 2:n kanssa. Päivän päätteeksi pelatussa
kärkijoukkueiden kohtaamisessa ZZ hoiteli, numeroiden valossa, kotkalaiset kevyehkösti 3 - 0.

KSI - ZZ 2 Jämsän turnauksessa
(Kuva:www.zz-toivala.com)

Sarjatilanteessa Jämsän tulokset merkitsevät, että käytännössä SM-loppuotteluissa huhtikuun alussa
kohtaavat ZZ ja KSI. ZZ Toivala otti finaalien kotiedun - sillä on mahdollisuus kotiturnauksessaan
maaliskuuussa vaikka hävitä Kotkalle menettämättä etuaan. Myöskin JoLePan paikka tulevan
pronssiottelun kotijoukkueena lienee kohtuuvarma - eroa sekä HIY Helsinkiin että ZZ 2:seen on kuusi
pistettä. Voisi sanoa, että jo yhden erän voitolla kaksikosta sarjan kolmospaikka on Jämsässä. Mutta,
pelit ovat pelejä ja kolmas turnaus Toivalassa 23.3. vielä pelataan ennen lopullista aamenta.
Jämsän turnauksessa eivät voimasuhteet joukkueiden kesken juuri edellisestä muuttuneet. JoLePa toki
korjasi 1 - 2 tappionsa HIY:lle kotisalissa suoraksi 3 - 0 voitoksi. HIY ja ZZ 2 jatkavat tasapisteissä
pronssiottelupaikan metsästystä. Molemmissa osaturnauksissa ZZ 2 on napannut joukkueitten
keskinäisen pelin erin 2 - 1. Kotisali viimeisessä turnauksessa vain vahvistanee savolaisten
mahdollisuuksia. Toki myös ottelut JoLePaa ja miksei molempia tulevia finalisteja vastaan saattavat
muuttaa asetelmia..., mutta tuskin.
SM-sarjan asetelmat vaikuttavat pelatun kahden turnauksen jälkeen ZZ Toivalan kannalta tietysti
hienolta, mutta koko miesten ististilanteen näkökulmasta vaarallisen haavoittuvalta. ZZ:n ylivoimaisuus
tällä hetkellä kertoo toisaalta joukkueen materiaalin vahvuudesta ja varmaan osaltaan myös hyvin
hoidetusta harjoittelusta. Kotkan tilanne tuo vääjäämättä mieleen istishistorian pitkien putkien
päättymiset ja huipulle palaamisen vaikeudet. Toivottavasti seuralla sisua ja tekemistä riittää - kovalla
työllä, mutta myös uusien pelaajien löytämisellä mestaruudet ovat mahdollisia.
JoLePa tekee tasapaksua ja hyvää työtä, vaikka eväät eivät aivan vieläkään riitä kovimpien
kullankaivajien kaatamiseen - kuin sattumoisin. ZZ Toivala 2:n ja HIY Helsingin lähtö SM-sarjaan
pelaamaan oli toisaalta edellytys sarjan säilymiselle, mutta joukkueilta myös hieno osoitus urheilu - ja
lajihengestä ja mukanaolosta. Toivottavasti helsinkiläiset löytävät taikakeinot saada miljoona-alueeltaan
roppakaupalla uusia pelaajia harjoituksiinsa ja tuleviin sarjapeleihin. Ja toki niitä keinoja tarvitaan myös
uusien ja uusvanhojen paikkakuntien toimintoja elävöittämään.
Jämsän SM-osaturnauksen tulokset:
ZZ Toivala - ZZ Toivala II 3 - 0
HIY Helsinki - KSI Kotka 0 - 3
ZZ Toivala II - JoLePa 0 - 3
HIY Helsinki - ZZ Toivala 0 - 3
JoLePa - KSI Kotka 0 - 3
ZZ Toivala II - HIY Helsinki 2 - 1
JoLePa - ZZ Toivala 0 - 3
KSI Kotka - ZZ Toivala II 3 - 0

HIY Helsinki - JoLePa 0 - 3
ZZ Toivala - KSI Kotka 3 - 0
Sarjaraportti 7 ohessa sekä Tiedostot-sivulla. Raportista löytyvät tarkemmat pelien tulokset,
sarjataulukko sekä jatkopelit.
Sarjaraportti 7
Jämsän turnauksen kommentteja löytynee lähipäivinä lisää ainakin ZZ Toivalan nettisivuilta ja ehkä
muidenkin seurojen sivustoilta ja -huudoista.
KOTI- JA ULKOMAISTA HUIPPUISTISTÄ

10.1.2013 14:30 (MA) Kotimaista huippuistumalentopalloa nähdään Jämsän liikuntahallilla lauantaina
12.1. klo 11.30 alkaen. Pelejä JoLePan isännöimästä SM-osaturnauksesta voi katsella myös kotikoneilta
ympäri kotomaamme ja laajemminkin - ZZ-TV:n lähetysten muodossa. Linkki savolaiskanavalle alla:
ZZ-TV

Ulkomaan ihmeitä pääsee hämmästelemään Jämsän jälkeen Pajulahden kisoissa. 3. Gamesien naisten
istumalentopalloturnauksessa Suomen maajoukkue Timo Väreen johdolla kohtaa Unkarin ja kaksi
kovaa venäläisnaisten joukkuetta. Pelit alkavat perjantaiaamuna 18.1. klo 9 ja Suomen ensimmäinen
ottelu on klo 13.30 Unkaria vastaan. Otteluohjelma löytyy Kalenteri-sivulta ja kisojen netistä:
Pajulahti Games
Tietoa mahdollisista nettiTV:n lähetyksistä Pajulahden kisojen osalta ei vielä ole löytynyt. Toivottavasti
jokunen naistemme peli myös kotikoneilla nähtäisiin.
YOUTH PARALYMPIC FESTIVAL 2013

10.1.2013 13:15 (Suvi Blechschmidt/MA) KOK:n puheenjohtaja Jacques Roggen aloitteesta Euroopan
maiden Paralympiakomiteat käynnistivat v. 1991 "European Youth Olympic Days" (EYOD)
tapahtuman, jota nykyisin kutsutaan nimellä "European Youth Olympic Festival" (EYOF). Tapahtuma
järjestetään joka toinen vuosi sekä kesä- että talvilajeissa. Suomessa talvitapahtuma on järjestetty
Vuokatissa v. 2001 ja kesäkisat Tampereella v. 2009. Tämän vuoden kesätapahtuma järjestetään
Hollannin Utrechtissa 14.-19.6.2013.
Suvi Blechschmidt lähetteli saksanmaalta onnekkaat Uudet Vuodet ja viestitti, että Utrechtissa
järjestetään myös vammaisten nuorten "Youth Paralympic Festival 2013" heti päätapahtuman jälkeen
21.-25.6.2013. Istis.infolla ei ole tietoa siitä, onko vastaavaa paratapahtumaa järjestetty aikaisemmin.
Istumalentopallo tulee olemaan yhtenä lajina mukana Paralympic Youth Festivaaleilla. Hollannin
lentopalloliitto (Nevobo) vastaa istumalentopallotapahtuman järjestelyistä ja kutsuu kaikkia nuoria
istumalentopalloilijoita ympäri Euroopan lähettämään hakemuksensa tapahtumaan. Suvi liitti viestiinsä
sekä alkuperäisen että kääntämänsä kutsun sekä hakulomakkeen.
EPYF
EPYF
Hakulomake
TIEDOSSA PUKULOISTOA JA PALKINTOPYTTYJÄ

9.1.2013 14:30 (MA) Vuoden 2012 parhaiden urheilijoiden valinnat ovat ajankohtaiset. SLU:n Suomen
Urheilugaala 2013 järjestetään Helsingissä Areenalla 15.1.2013 klo 20 alkaen. Gaala myös televioidaan
suorana lähetyksenä. Ennen tätä ehtii kuitenkin osallistumaan samassa talossa ja samana päivänä klo 16
alkavaan VAU:n parhaiden vammaisurheilijoiden palkitsemistilaisuuteen. Pukuja ja pyttyjä riittänee
molemmissa. Heidi Lehikoinen kirjoittaa gaaloista viimeisimmässä Vammaisurheilu & -liikunta lehdessä otsikolla: "Joko on vammaisurheilun vuoro päästä parrasvaloihin Suomen
Urheilugaalassakin?"
Nina Jakonen mainostaa VAU:n netissä juttua seuraavin Heidin säkein: "Vammaishuippu-urheilijat
niittivät tämän vuoden aikana niin paljon menestystä, että Suomen Urheilugaalassa palkinnoitta
jääminen olisi pettymys. Meriiteillä mitattuna Leo-Pekka Tähti on vahvoilla Vuoden urheilija äänestyksessä, mutta paralympiamenestyjistä riittää myös muihin palkintoluokkiin kilpailukykyisiä
ehdokkaita."
Heidi Lehikoisen juttu löytyy Vammaisurheilu & -liikunta lehden numerosta 5/2012:
Vammaisurheilu & -liikunta

Leo-Pekka Tähti
(Kuva: www.leopekkatahti.com)
NETTISIVUJA JA NIMENHUUTOJA

9.1.2013 14:00 (MA) Istisseuroilla on varsin vähän omia nettisivuja. Selvä ykkönen on ZZ, jonka sivuja
päivitellään keskimäärin kerran viikossa. Sivuilla on runsaasti infoa seurasta, mutta myös
istumalentopallosta. JoLePan sivuilla istispäivityksiä on harvahkosti - parhaillaan etusivulla kuitenkin
mainostetaan ensi lauantain SM-turnausta. Palokan Pyryltä istis.info ei ole löytänyt tämän
vuosikymmenen päivityksiä.
Useimmilla istisjoukkueilla alkaa olla jäsensivut Nimenhuudossa. Info selailee joitakin tietämiään niistä
aika ajoin - toivossa, että sieltä löytyisi jotain mielenkiintoista tai mukavaa - yhteisesti istisväkeä
kiinnostavaa. Aika harvoin näin tapahtuu. Monet sivustot ovatkin vain jäsenille aukeavia.
Pikainen tsekkaus huutoihin on anniltaan vähäinen, mutta monipolvinen: HIY on päivittänyt
harjoitustietoja tänään, Vanle nuhajuttuja loka-marraskuussa, KSI:n sivuilla on oman turnauksen
tiedote, massiivinen palkintokaappi kuvassa ja vähän pienempi Herrasen Timppa. ESI-Ladyilla on
keskinäisiä viestityksiä melkein päivittäin, Nastolalla harvemmin, mutta firman esite näkyvissä. Info
ottaa mielellään osoitteita muistakin istissivustoista, joilla voisi olla yleisempääkin kiinnostavuutta.
Ilmoitelkaa.
Kansainvälisten liittojen sivut melkein alkavat itkettää. WOVD:n sivuilla lienee joku sählännyt pari
vuotta sitten ja kertonut kuinka sivuille aletaan aktiivisesti kirjoittelemaan. Jäämme odottamaan. Eikä
ECVD:n, aikaisemmin varsin aktiiviset sivutkaan, paljon mieltä lämmitä - edelliset terveiset löytyvät
marraskuun puolivälistä. No - tähän varmaan joku infolle kohta viestittelee, että eivät ne infon sivutkaan
paljon lämmitä, paitsi jos tulostaa ja pistää saunanpesän sytykkeeksi. Info kiittää etukäteen.
KILPAILUKUTSU JYVÄSKYLÄN YKKÖSTURNAUKSEEN

9.1.2013 13:35 (Pekka Piitulainen/MA) Palokan Pyryltä tuli kilpailukutsu helmikuun puolivälissä
Jyväskylässä pelattavaan ykkössarjan neljänteen osaturnaukseen. Ilmoittautumisaikaa tämä tammikuu.
Joukolla pelloomaan. Kutsu löytyy Kalenteri-sivulta heti Kotka-turnauksen jälkeen.

31. Kotka-turnauskin vääjäämättömästi taas lähestyy. Sen ilmoittautumisaika päättyy ensi viikon lopulla
- lauantaina 19.1.2013. Toivottavasti kaikki sarjoissa pelaavat ja muutkin joukkueet jaksavat innostua ja
osallistua kotimaan kovimpaan koitokseen - jo vuodesta 1983 pelattuun Kotka-turnaukseen. Kutsu myös
Kalenteri-sivulla.
BEACH VOLLEY INFOA SYSITALVESSA

Marjolan Teatteriravintola talviunilla
(Kuva: Istis.info)

7.1.2013 22:15 (MA) Istis.info jo haikailemaan kesää..., ja muistuttelemaan, että SM-Beach-turnaukset
tulee ilmoittaa VAU:lle 28.2.2013 mennessä. Samaan ajankohtaan on tarkoitus saada julkaistua luonnos
tarkistettavista suomalaisista Beach-säännöistä kaikkien kommentoitavaksi.
Beach-sivulle on lisätty kilpailukutsu 21. Marjolan turnauksesta heinäkuun puolivälin jälkeen. Helsingin
2 vs 2 Metroturneesta 3.8.2013 siellä on jo ollutkin tietoa. Perinteisestä Rautavaaran beachistä oli
syksyllä puhetta Hakkaraisen Palin kanssa - myös ajankohdasta. Infon toimitus on vaan ehtinyt sen
unohtamaan. Mikäli aika on päätetty - odottelemme uutta ilmoitusta. Myös mahdollisista muista
kesäturneista info mielellään kuulisi.
LOPPIAISESTA EI VIIKKOAKAAN

6.1.2013 18:45 (MA) Alkavan viikon lauantaina 12.1.2013 pelataan Jämsässä tärkeä miesten SM-sarjan
toinen turnauskierros. Tärkeäksi tapahtuman tekee se, että siinä pitkälti ratkaistaan - jakautuuko sarja jo
tässä vaiheessa kahtia vai jääkö viimeiseen sarjaturnaukseen Toivalaan vielä panoksia.
ZZ Toivala ja KSI Kotka dominoivat ensimmäistä kierrosta ja ovat kahdestaan selvässä sarjajohdossa
erossa muista. Jämsän turnauksessa muilla joukkueilla on vielä mahdollisuus horjuttaa ZZ:n ja KSI:n
asemaa "varmoina" finalisteina. Runkosarjan kolmen turnauskierroksen jälkeen ykkönen ja kakkonen
pelaavat loppuottelut paras kolmesta sekä kolmonen ja nelonen pronssiottelun.

ZZ Toivalan nettisivujen mukaan ZZ-TV tulee näyttämään Jämsän turnauksesta suoraa lähetystä. Mitkä
pelit - se on vielä avoimena, mutta varmaankin näytetään klo 11.30 avauspeleistä Toivalan joukkueiden
keskinäinen ottelu sekä viimeisen kierroksen peli klo 16.40: ZZ Toivala - KSI Kotka. Väliin mahtuu
kolme pelikierrosta ja kuusi ottelua. Jäädään odottelemaan tarkempia ohjelmatietoja. Hieno homma - jos
pelit näkyvät.
Jämsän otteluohjelma 12.1.2013
INFO ONNITTELEE: HIENOA NASTOLA!

5.1.2013 22:15 (MA) Upeaa, että Nastolan Isku-68 hoiteli - ja onnistuneesti - istumalentopallon
ykkössarjaturnauksen. On tärkeää, että lajille löytyy uusia ottelujärjästäjiä. Eihän se niin kamalaa ollut,
mitä syksyllä ajattelitte - vai kui? Ja tyytyväiseltä tuntuvat myös itse tapahtuman hoitaneet - ainakin alla
olevan viestin mukaan. Toivottavasti tapahtuma tulee saamaan jatkoja Nastolassa.

Aimo Ami Niemi
(Kuva: www.facebook.com)

"Kiitokset kaikille turnauksessa mukana olleille, oli mukavaa olla järjestämässä "kautta aikain"
ensimmäistä istumalentopalloturnausta Nastolassa. Pajulahdessahan on menneinä vuosina toki pelattu
istispiitsiä, mutta sitä ei tähän lasketa :). Nastolan Isku -68/Aimo Niemi."
KSI KOTKA 2 VOITTOON NASTOLASSA

5.1.2013 18:15 (Iivi Hilden/MA) KSI Kotkan kakkosjoukkue otti Nastolasta toisen voittonsa kauden
ykkössarjassa - ja nousi sarjakärkeen tasapistein Nastolan Iskun kanssa. Kolmosena sarjassa jatkaa
kotkalainen Tempuntekijät 12 pisteessä - pinnaa edellä Palokan Pyryä.
Nastolan turnauksessa KSI 2 ei menettänyt erääkään. Tiukimmille kotkalaiset joutuivat Palokan Pyryn
kanssa - erät KSI:lle 25-23 ja 25-22. Toisen tasaisen pelin palokkalaiset hävisivät isännille erin 2 - 1,
viimeisen erän päättyessä Nastolalle 15-13.
Seuraavan kerran ykköstä pelataan Jyväskylässä Palokan Pyryn isännöimänä lauantaina 16.2.2013.
Toivottavasti turnaukseen saataisiin lisää joukkueita. Alla sarjaraportti nro 6, joka löytyy myös
Tiedostot-sivulta.
Sarjaraportti 6
Korjaus sarjaraporttiin nro 6
Sarjaraportti 6 on korjattu. Nastolan turnauksessa joukkueet sopivat, että naisten maajoukkue - Team
Pajulahden nimellä - pelasi turnauksessa sarjan ulkopuolisena. Sen tuloksia ei huomioitu turnauksen
sarjatilanteeseen lainkaan.
VAU:N VIRALLISET LOGOT KÄYTTÖÖN

4.1.2013 16:15 (MA) Istis.info muistuttaa tiedotteiden yms. tekijöitä, että VAU toivoo aina käytettävän
vain firman virallisia logoja. Nettisivuilta kopioiduissa logoissa ei välttämättä ole oikeat värisävyt.
VAU:n logoja on luvallista ja säällistä käyttää VAU:n toimintoihin kuuluvissa asiakirjoissa. Ne löytyvät
VAU:n sivuilta osoitteesta:
VAU logot
LAUANTAINA PELATAAN NASTOLASSA

Kuvassa ei ole Nastolan liikuntahalli, vaan Immilän mylly talviasussa
(Kuva: www.nastola.fi)

4.1.2013 16:00 (MA) Ykkössarja jatkuu lauantaina 5.1.2013 Nastolassa kauden kolmannella
osaturnauksella. KSI Kotka 2 jahtaa tiukasti Nastolan Iskun kärkipaikkaa sarjataulukossa.
Tempuntekijät ja Palokan Pyry ovat myös hajuetäisyydellä kärkkymässä kahden kärkijoukkueiden
päänahkoja. Mukana turnauksessa pelaa myös naisten maajoukkueen pelaajista koostuva Team
Pajulahti. Pelit alkavat Rakokiven koululla jo liki kirkonmenojen aikaan klo 10.00.
PELAAJALUETTELOT LOPULLISIA

3.1.2013 11:45 (MA) SM-joukkueiden pelaajaluetteloiden täydentämismahdollisuus päättyi vuoden
vaihtuessa, kuten myös farmipelaajien nimilistan. KSI Kotkaa koskien kakkosjoukkueen pelaajien
käyttömahdollisuus SM-sarjan peleissä rajoittuu myös 31.12.2012 ilmoitettuihin pelaajiin. Nimet on
listattu Tiedostot-sivulla oleviin luetteloihin.
Jokilaakson Lentopallo/Jani Virtanen ilmoitti infolle tiedottaneensa Suville/Petrille liittoon, ettei seura
aio kevätkaudella käyttää farmiseuran pelaajia SM-sarjan peleissä. JoLePa täydensi SM-miehistöään
vuoden päättyessä kolmella uudella pelaajalla.
WHEN SITTING IS NOT RESTING

Kwok Ng:n kirjan kansi
(Kuva: Kwok Ng)

2.1.2013 14:45 (MA) Jyväskylässä opiskeleva, palloileva ja valmentava Kwok Ng on syyskuussa 2012
julkaissut Authorhouse kustantamossa englanninkielisen kirjan, jonka nimi vapaalla kotimaisella lienee:
"Kun istuu ei lepää: Istumalentopallo". Kirjassa on 170 sivua tiivistä tekstiä istumalentopalloilusta.
Kirjan esittelyssä mainitaan mm., että Kwok on erityisesti kiinnostunut istumalentopallon teknisistä-,
taktisista-, psykologisista- ja ympäristönäkökohdista.
Kirjan hinta Authorhousesta on pehmeäkantisena 9,95 ja kovakantisena 17,99 Greenwichin puntaa.
Löytynee eri hintaisina myös muista maailman nettikirjakaupoista. Linkki Authorhousen ao
sivulle: Kwok Ng: When sitting is not resting Jos Kwokin kirja ei avaudu suoraan - kirjoittakaa
avautuvan sivun ylärivillä olevaan hakukenttään: Kwok Ng.

Kirjailija, istumalentopallovalmentaja Kwok Ng
(Kuva: Kwok Ng)

Kwokin kirja koostuu istisotteluiden analyyseistä yhdistettynä lentopallon ominaisiin strategioihin. Kirja
on oivaltava ja käytännöllinen opas, joka auttaa istumalentopallon opettamisessa ja harjoittelussa. Kirja
on ensimmäinen yritys koota lajin historia eri dokumentoiduista lähteistä. Kwokin tarkoituksena on
tarjota konteksti lukijoille siitä, mitä istumalentopallo on ollut, on nyt ja miten sitä kehitetään. Kirjassa
on myös esimerkkejä siitä, miten istumalentopalloa on käytetty tutkimuksissa, joissa tarkastellaan
psykososiaalisia ulottuvuuksia ja osallisuuksia kouluissa, kerhoissa, urheiluseuroissa ja yhteiskunnassa
yleensä.
Kwok on istis.infon sukulaispoika ainakin siinä mielessä, että häneltä löytyy myös istumalentopallon
infosivut netistä nimellä www.sittingvolleyball.info. Käykää katsomassa ja mikäli kielitietoa lontooksi
riittää - hankkikaa "Istuen ei lepää"-kirja lukupöydälle.
Sittingvolleyball.info
TAMMIKUISIA OTTELUOHJELMIA

2.1.2013 11:00 (MA) Tammikuun kilpailutapahtumien otteluohjelmat: Nastola 5.1., Jämsä 12.1. ja
Pajulahti 18.-20.1.2013 on lisäilty Kalenteri-sivulle. Tulevana lauantaina aloitellaan Nastolassa ykkösen
kolmannella turnauksella. Ottelut Rakokiven koululla alkavat klo 10.00. Jämsän lukion liikuntahallilla
taistellaan seuraavana lauantaina miesten SM-sarjan toisen turnauksen merkeissä. Pelit alkavat siellä klo
11.30 ja jatkuvat iltamyöhäiseen.
Istis.info selaili Pajulahden sivuja ja oli jo kirjoittelemassa, että Pajun nettiTV näyttää perjantaina 18.1.
kaksi Suomen peliä suorina lähetyksinä - mutta..., Muuten hienoilla sivuilla olikin vielä viime vuoden
TV-lähetysten aikataulut - joten ei puhuta niistä sen enempiä. Tiedossa ei myöskään ole, onko Savon
ykköskanavalla - ZZ-TV:ssä lähetyksiä Jämsän peleistä. Odotellaan tietoja ja ilmoitellaan mahdollisista
pelilähetyksistä myöhemmin.
MIESTEN SM-PELAAJALUETTELOT PÄIVITETTY

1.1.2013 23:15 (MA) Miesten SM-sarjajoukkueiden pelaajaluettelot Tiedostot-sivulla on päivitetty HIY
Helsingin farmipelaajien (Nastolan Isku) osalta. Samoin KSI Kotkan listaan on lisätty 31.12.2012
tilanteen mukaisesti ne II-joukkueen pelaajat, joilla on kevätkaudella mahdollisuus osallistua oman
seuran SM-sarjapeleihin. ZZ Toivalan II-joukkueen pelaajalistalla, mutta ei peleissä, esiintynyt Timo
Säisä on siirretty 26.12.2012 joukkueiden yhteisellä sopimuksella ykkösjoukkueen vahvuuteen.
JoLePan farmiseura Palokan Pyryn pelaajalista ei ole vielä infon toimitukseen ehtinyt - lisätään, kun
tieto saadaan. Farmipelaajien luettelot piti toimittaa VAU:lle 31.12.2012 mennessä, joka oli
pelaajaluetteloiden viimeinen täydennysajankohta. Näillä - ja mainituilla vielä puuttuvilla PaPyn
pelaajilla mennään miehissä kevätkausi.
Vahvistettuja pelaajalistoja tarvitaan reilun kahden viikon kuluttua Jämsässä, kun siellä pelataan kauden
toinen miesten SM-sarjaturnaus. Tarkempia tietoja siitä tapahtumasta lähipäivinä.

