ISTIS.INFON AJANKOHTAISTA –
SYKSY 2013
XXVII TALLINNA-TURNAUS 3.5.2014
31.12.2013 14:00 (Ivar Liiv/MA) Ivar Liiv Tallinnasta tiedotteli istis.infolle, että Tallinna-turnaus pelataan,
pikapuoliin alkavana vuotenakin, perinteisellä paikalla - toukokuun ensimmäisessä viikonvaihteessa. Siis
Tallinnaan, Tallinnaan lauantaina 3.5.2014.
Tarkempia tietoja voi saada sähköpostilla Ivarilta. Osoite löytyy Kalenteri-sivulta ao. kohdasta. Hyvää Uutta
Vuotta myös sinne Eestimaal.

PELAAJALUETTELOIDEN TÄYDENTÄMINEN
30.12.2013 15:50 (Petri Räbinä/MA) Istis.infolle esitettyjen tiedustelujen johdosta - toimitus laittoi kyselyn
lajijaostolle: "Mikä on takaraja pelaajaluetteloiden täydentämisessä? Eri lähteissä esiintyy sekä 31.12.2013
että 15.1.2014 päivämääriä."
Petri Räbinä ilmoitti sähköpostilla, että Istumalentopallon sarjamääräysten 3.2. kohdan mukaan joukkueita
voi täydentää 31.12.2013 saakka - ja näin toimitaan.
Samalla päivämäärällä päättyy myös Veteraaniturnauksen 2013-14 hakuaika. Turnaus pelataan kevään 2014
aikana. Aikaa on vielä - ei rutkasti, mutta riittävästi hommien hoitamiseen.

ON SE VAAN USKOMATTOMAN VAIKEAA...,
29.12.2013 12:25 (Infon toimitus) ...laittaa omaa nimeä ja sähköpostiosoitetta tuonne Vieraskirjaan. Huhhuh
- vielä jaksellaan viestejä poistella - vaan kuinka kauan.
029.12.2013 23:25 Päivitetty (Infon toimitus/MA) Infon toimitus sai puhelun, missä soittaja kertoi, ettei
halua laittaa Vieraskirjan tapaisiin sivustoihin omaa sähköpostiaan, koska se voidaan sieltä automaattisesti
kopioida esimerkiksi roskapostien lähettämiseen.
Info kokeili, että ät-merkin korvaaminen (at)-merkillä ei vieraskirjalle kelpaa. Siksipä annamme seuraavan
ohjeen vieraskirjaan kirjoittaville: Kirjoittakaa otsikkoriveille ao. kohtiin: oma nimenne (etu- ja sukunimi) tai
tutuilta ja tunnetuilta lempinimi - ja sen lisäksi sähköpostiosoite-kenttään oma sähköpostiosoite esimerkiksi: markku.aumakallio@gmail.com muodossa: etu.suku@gmail.com.
Edellä esitetty tapa mahdollistaa toimitukselle kirjoittajan oikean henkilöllisyyden tarkistamisen tilanteen
niin vaatiessa. Ellei toimituksen tiedossa ole kirjoittajan henkilöllisyys - esim. mainitulla tavalla - poistamme
viestin heti kellokortin seuraavan kerran kuitattuamme. Hyvää yhteispeliä.

TURNAUSKUTSU JA VÄLITODISTUS TOIVALASTA
28.12.2013 14:00 (Mika Ylönen/MA) ZZ Toivalan pressanpalatsi toivottelee infon välityksellä sivujemme
selaajille "Hyvää loppuvuotta sekä pisterikasta uutta vuotta 2014!" - ja samalla lähettää lauantaina 11.1.2014
Toivalassa pelattavan miesten SM-sarjaturnauksen ottelujulisteen.
ZZ Toivalan nettisivuilla on mielenkiintoinen 23.12.2013 päivätty juttu otsikolla: "SYYSKAUSI TAKANAVÄLITODISTUKSEN AIKA". Todistuksessa arvioidaan päättynyttä syyskautta ja sen mukanaan tuomia
asioita sekä luotaillaan kevään pejejä ja tulevia ratkaisuja.

Suininlahden pääkatsomo
(Kuva: ZZ-Toivala)

Mika Ylönen kertoo jutussa myös, että ZZ Toivala aikoo osallistua toukokuussa Hampurin kansainväliseen
istumalentopalloturnaukseen. Infon kahvihuoneessa kuulemien juttujen mukaan myös HIY Helsingin pelurit
ovat olleet kyseiseen Werner von Siemens turnaukseen lähdöstä kiinnostuneita.
Mikan viestin liitteenä oli lisäksi ZZ Toivalan tarkistettu pelaajaluettelo, johon oli lisätty kaksi ja poistettu
sama määrä pelaajia. Luettelosta poistetut olivat Tapio Kettunen ja Risto Mömmö. Uusina pelaajina nimettiin
Timo Nenonen (-74) ja Otto Sivonen (-56). Liekö Sivonen 1970-80 lukujen vaihteessa Pieksämäen
namikassa Suomen Mestaruuksia napsinut Otto?

TAMMIKUUN PALOKAT ESITTELYSSÄ

27.12.2013 23:30 (Pekka Piitulainen/MA) Palokan Pyry urakoi tammikuussa sekä naisten SM-sarja- että
ykkössarjaturnauksen. Piitulaisen Pekka laittoi infolle julkaistavaksi lauantaina 4.1.2014 pelattavan naisten
toisen osaturnauksen tiedotteen sekä kolme viikkoa myöhemmin Jyväskylässä iskettävän ykkösen
kilpailukutsun.
Naisten turnaus pelataan Keljonkankaan koulun salissa kahdella kentällä. Ottelut alkavat klo 13. Palokan
Pyry kohtaa heti ensimmäisessä pelissä sarjajohtaja Siilinjärven ja toisella kentällä ESI-Ladyt HIY Helsingin.
Jatkopelit alkavat ohjeellisesti klo 14.15 ja 15.30 - ellei Pyryttärien kahvion antimilla naatiskella yli noiden
aikarajojen.
Ykkösen 3. osaturnaus pelataan siis lauantaina 25.1.2014. Ilmoittautuminen turnaukseen Piitulaisen Pekalle
15.1.2014 mennessä. Tarkempi turnaustiedote otteluohjelmineen lähetetään ilmoittautuneille joukkueille noin
viikkoa ennen turnausta.

ISTIS.INFON TOIMITUS TOIVOTTAA
LAHJAKKAAN HYVÄÄ JOULUA
21.12.2013 16:20 (RP/MA) Istis.infon toimitus siirtyy porsastelemaan ja viettelemään Joulun aikaa. Pää- ja
aputoimittaja toivottelevat kaikille istumalentopallon ystäville hyvää ja rauhaisaa Joulua.

Kuvassa vas. RP, Six ja MA (Kuva: Istis.info)

TERO VIITANEN PUIJO WOLLEYN
MIESTEN PÄÄVALMENTAJAKSI
21.12.2013 13:50 (Puijo Wolley/MA) Kuten Infon Vieraskirja jo onkin tiennyt - ZZ Toivalan istisjoukkueen
Tero Viitala on nimetty kuopiolaisen Puijo Wolleyn miesten ykkössarjassa pelaavan edustusjoukkueen
uudeksi päävalmentajaksi 17.12.2013 alkaen. Teron ohella joukkueen valmennustiimissä ovat
apuvalmentajina pelaajakonkarit Erkki Keränen ja Heikki Luomi. Istis.info toivottaa Terolle menestystä
valmennushommissa ja toivoo, että aikaa edelleen riittäisi myös istumalentopallolle - tavalla tai toisella.

Tero Viitanen
(Kuva: ZZ-Toivala)

VAMMAISURHEILUN UUSIN LEHTI NETISSÄ
20.12.2013 23:40 (MA) Vammaisurheilu & liikunta-lehden numero 5/2013 on ilmestynyt VAU:n
nettisivuille. Jaakkolan Lauri on uurastellut pitkän päivän ja pistänyt naisasianumeron esille klo 22.00. Hyvä
Lauri. Käykää lukemassa jutut - ainakin naisistikset.

Jaakkolan Lauri rinta pystyssä
(Kuva: www.vammaisurheilu.fi)

VAMMAISURHEILUN ALKUVUODEN TAPAHTUMAT
20.12.2013 15:50 (VAU/MA) Jaakkolan Lauri on koonnut listan alkuvuoden vammaisurheilutapahtumista
tammi-helmikuussa 2014. Kyllä siinä hommia riittää - istumalentopallonkin osalta - ja paljon, paljon muuta
mielenkiintoista seurattavaa. Tapahtumakalenteri alla pdf-liitteenä.

VAU-LEHDEN TEEMANA NAISET VAMMAISURHEILUSSA
20.12.2013 15:05 (MA) Vammaisurheilu & liikunta-lehden numero 5/2013 rapsahti infon toimituksen
postiluukkuun eilen. Ykkösteemana lehdessä on "Naiset vammaisurheilussa" ja kansilehdellä hieno kuva
naisten istumalentopallo-ottelusta: FIN - RUS, viime vuoden Pajulahden turnauksesta.

VAU-lehden 5/2013 kansikuva
(Kuva: Erkki Hämäläinen)

Lehdessä on paljon kiinnostavia juttuja, jotka miehistenkin kannattaa lukea. Lehti ei ole vielä ilmestynyt
VAU:n nettisivuille, mutta löytynee sieltä lähiaikoina. Lauri Jaakkolan artikkeli "Istisnaisissa on aineista" on lehden sivuilla 34-35.

JOSSITTELUKOMMENTTEJA LAUANTAIN PELEISTÄ
16.12.2013 13:05 (Harpo/MA) Aputoimittaja lienee palannut kahvihuoneen loisteputkille Laphin
puolipimiältä virkakeikalta - tervehtien ja kiittäen vielä Rovaniemen, Kemin ja Kittilän istisväkeä.
Kovin paljoa ei viime lauantain SM-sarjapeleistä ole kuulunut kommentointeja. Ainoastaan miesten
turnauksen pääjärjestelijä Harpo laittoi infolle alla olevan tekstin, jota aputoimittaja ei Rovaniemen
töpinöissään huomannut juttuun liittää.
"Keravalla Savion koululla käyty SM-sarjan 4. osaturnaus pelattiin hyvässä hengessä reilulla väännöllä. Erät
olivat pääsääntöisesti tasaisia ja olisivat voineet kääntyä kumminpäin tahansa, mutta KSI kokemuksella
käänsi turnauksen voitokseen. Kolmannessa pelissä ratkaistiin sarjan kolmospaikka, jonka kotijoukkue
tiukan väännön jälkeen vei erin 2-3."
Miesten sarjatilanteessa ZZ:n ja KSI finaalipaikat vaikuttavat selviltä jo syyskierrosten jälkeen. Mutta, kuten
Harpo kirjoitteli - erot ja erät ovat kuitenkin pienet ja kaikki on vielä avoinna. Keravalla LVI:n suora 3 - 0
voitto Kotkasta näyttäisi eräpisteiden valossa olleen varsin lähellä. Jo se olisi tasoittanut sarjaa, ZZ-Toivalan
takana - melkoisen mukavasti. Kevätkauden pelit kaiken muuttaa voivat - odotellaan jännityksellä.
Naisten puolella oli myös mukavan tasaisia pelejä. Mm. Siilinjärven yhdet erät Palokkaa ja ESI-Ladyja
vastaan päättyivät 28-26. Mikäli pisteet olisivat kääntyneet toisin päin - olisi myös sarjatilanne melkoisen
toisenlainen - tai ainakin huomattavasti tasaisempi. Tämä jossittelu siksi, että myös naisten puolella
jatkopeleissä sarjapisteet tulevat olemaan tiukassa - eikä sarjasijoitukset ole mitenkään kiveen hakattuja.
Sarjapelien osalta vuosi on paketissa. Kiitos kaikille osaa ottaneille ja Rauhallista Joulun aikaa ja Uuden
Vuoden vaihtumista. Seuraavat naisten pelit 4.1.2014 Palokassa ja miesten viikkoa myöhemmin 11.1.
Toivalassa. Niin ja ykkönenkin vielä 25.1. Palokassa.

KUVIA KOTKAN SM-TURNAUKSESTA 30.11.2013
16.12.2013 13:00 (KSI/MA) KSI Kotkan Nimenhuutelusivustolle näytti liitetyn Juha Parkon napsimia kuvia
Kotkan Otsolan salissa 30.11. pelatusta miesten SM-sarjaturnauksesta. Käykää katsomassa.

KSI-ZZ Kotkan SM-turnauksen ottelussa
(Kuva: Juha Parkko)

KSI KOTKA KAKKOSPAIKALLE SIILINJÄRVI EDELLEEN YKKÖSENÄ
14.12.2013 20:50 - Korjaus 15.12. 00:20 (Harpo/Anne Pitkänen/MA) Tänään pelattiin SM-sarjaturnaukset
naisissa ja miehissä. Miehet pelasivat Keravalla Savion koululla sarjan kakkospaikasta. Kotkalaiset ottivat
voitot molemmista peleistään ja nappasivat sarjan selkeän kakkospaikan joulutauolle. HIY Helsinki - sorry,
korjaan LVI Helsinki (pikkuset joulut Rovaniemellä!) jatkaa kolmosena pisteen erolla ennen Jämsää.
Naisten turnauksessa Siilinjärven Suininlahden koululla emännät näyttivät säilyttäneen asemansa ja ottivat
sarjan kärkipaikan ennen Lappeenrannan ESI-Ladyja. Sarjakolmosena on HIY Helsinki, joka otti erän
jokaiselta joukkueelta - myös Siilinjärveltä.
Istis.info kirjoittelee tuloksia Rovaniemeltä, missä pelailtiin PoPeDon ja Hirvaan ViRen järjestämä
sekaturnaus tyhjin katsomoin. Pikkujouluruokien jälkikahvit on vielä nauttimatta, mutta tuloksista ei
hajuakaan. Erityishienoa kisassa oli ROIhin matkanneiden kemiläisten istispallopelurien mukana olo. Kivaa
oli - kiitos vaan - tavataan.

LAUANTAINA KOTIMAISET TUPLAKISAT

10.12.2013 15:15 (MA) Ensi lauantaina 14.12. pelataan sekä miesten neljäs ja samalla syyskauden päättävä
osaturnaus Keravalla että naisten SM-sarjan ensimmäinen osaturnaus Siilinjärvellä. Miesten turnauksessa
kohtaavat LVI Helsinki, KSI Kotka ja JoLePa. Siilinjärvellä pelaavat kaikki SM-sarjan joukkueet: Siilinjärvi
SI, Palokan Pyry, HIY Helsinki ja ESI-Ladyt Lappeenrannasta.
Miesten turneessa Savion koululla Keravalla kohtaavat ensin klo 11 LVI - KSI, klo 12.30 KSI - JoLePa ja
päivän päätteeksi n. klo 14 JoLePa - LVI. Otteluissa ratkaistaan sarjan kakkospaikka joulutauolle. KSI on
saalistanut aikaisemmista neljästä pelistään viisi sekä LVI ja JoLePa kaksi pistettä. Kaikki ovat kohdanneet
ZZ Toivalan kahdesti ja toisensa kerran.

Kotkan pisteet ovat 3-2 JoLePalta ja 3-0 LVI:ltä. LVI taas otti kaksi pistettään 3-2 voitolla JoLePasta. ZZ
Toivala on hallinnut aikaisempia turnauksia ja voittanut kaikki pelinsä kolmen pisteen arvoisesti. Ainoastaan
KSI on napannut mestareilta yhden erän. Mukavat kutinat Keravan pelejä odotellessa.
Naisten osalta tilanneet ovat täysin avoimet. Joukkueet eivät ole syksyn aikana kohdanneet toisiaan
kertaakaan. Ennakkoon ehkä suurimpana suosikkina on pidettävä Siilinjärveä, jonka pelaajat ZZ-läisinä
veivät viime kauden Mestaruuden. Mutta..., kaikki on avoinna ja Keravaakin kovempi kapi kutisee naisten
pelejä miettiessä.
Naisten turnaus pelataan Suininlahden koulun salilla. Ottelut käydään kahdella kentällä samanaikaisesti.
Aloitusottelut klo 13.00 ovat: Siilinjärvi - Palokan Pyry ja HIY Helsinki - ESI-Ladyt Lranta. klo 14.15
jatketaan peleillä: ESI-Ladyt - Siilinjärvi ja Palokan Pyry - HIY sekä klo 15.30 Siilinjärvi - HIY ja ESI-Ladyt
- Palokan Pyry.
Istis.info pistää nyt muutamaksi toviksi pillit ja läppärit pussiin, mutta valmistautuu lauantaina illansuussa
vastaanottamaan Rovaniemen joulukaupungissa otteluiden tulokset ja päivittämään ne infon sivuille. Hyvvii
pelilöitä. Menikö oikein siilinjärveläisittäin? Entäs keravalaisittain - sitä ei info uskalla ees kokeilla.

KORJAUS EM-KISOJEN TULOSLUETTELOON
10.12.2013 12:40 (MA) ECVD on päivittänyt ja julkistanut myös EM-kisojen lopulliset ja tarkistetut
tulokset. Kun info kirjoitteli ranking-jutussaan, että listat ovat pilkkua vaille EM-kisojen tulokset - niin ne
ovatkin samat viimeistä pistettä myöten. Infon tiedot perustuivat aikaisemmin ilmoitettuihin tuloksiin. Uudet
- ja nyt myös Kalenteriin korjatut tulokset muuttavat miesten sijoitukset toiseen järjestykseen sijoilla 11. - 13.
EM-kisojen tulospalvelu oli merkinnyt Azerbaidzanin ja Liettuan viimeisen pelin päättymään azereille 3 - 1.
Todellisuudessa ottelu päättyi samoin numeroin lättien voitoksi. Lopulliset häntäpään sijoitukset ovat samat
kuin Ranking-listalle merkityt. Aikaisemmissa tuloksissa Azerbaidzan oli sekä Latvian että Liettuan edellä.

ISTUMALENTOPALLOVERKOT
9.12.2013 22:30 Lisäys 23:00 (MA) Vieraskirjassa on tänään kyselty ja vastailtu - mistä saa ostettua
istisverkkoja. Hienoa, että vastaukset Välilän Veskulle ja mahdollisesti muillekin varsin nopsasti löytyivät.
Ylösen Mika toi keskusteluun hienon näkökulman, jonka oli poiminut Elblagin EM-kisoista - värilliset
verkot. Aputoimittajan tumpelo ei moisia ollut lainkaan huomioinut.Nyt kun kuvia kisoista katsoo - verkot
tuovat ilmettä kentälle. Infolla ei ole suoraa kontaktia Puolaan ja Atakiin, mutta infon kaverilla on.
Selvitetäänpäs tämä juttu. Alla mallikuva EM-kisojen verkoista.

Elblagin EM-kisoissa syyskuussa käytettiin värikkäitä verkkoja
(Kuva: ParaVolley EM 2013)

Ja jos asiaa tarkemmin miettii - Kerkosport varmaan voi hankkia minkävärisiä verhoja vaan asiakas tilailee.
Tämä tuli aputoimittajalle mieleen, kun jostain omat "EM 2003 Lappeenranta The Best" (muistaakseni)
verkotkin erikseen tilailtiin.

ECVD PÄIVITTI EUROOPAN RANKING LISTAT

9.12.2013 12:55 (MA) ECVD on päivittänyt ja julkistanut Euroopan maiden rankinglistat Puolan EM-kisojen
tulosten pohjalta. Listat ovat paria pientä viilausta lukuun ottamatta EM-kisojen tulosluettelojen mukaiset.
Merkitykselliseksi listat kuitenkin tekee ensi vuoden MM-kisoihin myönnettävät "villit kortit". Kisojen
molempiin sarjoihin nimetään kolme joukkuetta rankingien perusteella. Saako Eurooppa naisten lähtöön
yhden vai kaksi paikkaa?
Naisten listalla Suomen edellä olevista maista Venäjä, Ukraina, Slovenia ja Hollanti ovat jo varmistaneet
kisapaikkansa. Ensimmäisenä ja juuri ennen Suomea paikkaa kärkkyy Saksa. Liekö vielä ennen kisojen
nimeämisiä näytön paikkoja? Pajulahti? Sinne on tulossa rankingin ykkönen - Venäjä, mutta valitettavasti
kovista maista ei muita. Iso-Britannia on myös tulossa Pajuun, mutta sitä ei löydy - ihme kyllä - koko listalta.
ECVD:n Ranking pisteet:
Miehet:
1 Bosnia ja Hertsegovina (500)
2 Venäjä (450)
3 Saksa (405)
4 Ukraina (365)
5 Alankomaat (328)
6 Puola (295)
7 Kroatia (266)
8 Iso-Britannia (239)
9 Serbia (215)
10 Unkari (194)
11 Latvia (174)
12 Liettua (157)
13 Azerbaidžan (141)
Naiset:
1 Venäjä (500)
2 Ukraina (450)
3 Slovenia (405)
4 Alankomaat (365)
5 Saksa (328)
6 Suomi (295)
7 Unkari (266)
8 Puola (239)
9 Kroatia (215)

KOTKASSA 32. JUHLATURNAUS HELMIKUUSSA
7.12.2013 23:40 - uusittu 9.12.2013 22:00 (Pekka Nygren/MA) Aputoimittaja yllättävässä päivävuorossaan
sähläsi jotenkin tyylilleen uskollisena tämän Kotka-turnauksenkin otsikon alle ECVD:n rankingit toiseen
kertaan. Eikä tietenkään ollut tekstiä muistanut tallentaa. Joten siis alla uudelleen jutunpätkä Kotkaturnauksesta.
Pekka Nygren laitteli lauantaina infolle infottavaksi 32. Kotka-turnauksen kilpailukutsun. Tätä
uusintalistausta tehtäessä Pekka on ehtinyt lähettää kutsun myös suurelle joukolle yhteyshenkilöitä.
Pisimpään Suomessa vaikuttanut - jo vuodesta 1983 - kansainvälinen istumalentopalloturnaus pelataan
jälleen Kotkassa Karhulan liikuntahallilla lauantaina 8.2.2014. Turnauksella juhlistetaan samalla Kotkan
Seudun Invalidien 75-vuotista toimintaa.
Istis.info esittää toivomuksena, että jokaisesta ististä pelaavasta joukkueesta osallistuttaisiin näihin Kotkan
32. ja 75-vuotiskekkereihin - tulemalla mukaan turnaukseen pelaamaan. Karhulassa on naisten ja miesten
sarjat - miehissä tarvittaessa myös B- eli enempi harrastajasarja. Ulkomaisia joukkueita on tulossa ainakin
Tallinnasta ja toivottavasti myös muualta baltiasta - ja miksei vähän kauempaakin. Tehdään KSI:n
kotikisoista näyttävä ja hyvätasoinen ististapahtuma. Ja hommataan sinne se B-sarjakin - tiedoksi vaan meille
kaikille, jotka pelaamme, vaan emme juuri kisaile.

Lehtikuva ensimmäisestä Kotka-turnauksesta vuodelta 1983
(Kuva: Invalidityö)

6.12.1917 -

SIILINJÄRVI PALKITSI ZZ TOIVALAN

Lentopalloilija Mika Ylönen ja yhdistetyn hiihtäjä Ilkka Herola palkitsemistilaisuudessa
(Kuva: http://zz-toivala.com)

5.12.2013 12:10 (ZZ/MA) Siilinjärven kunta on palkinnut kuluneen vuoden aikana ansioituneita
siilinjärveläisiä urheilijoita ja urheiluseuroja. Kunta huomioi stipendillä ZZ Toivalan suoritukset vuoden
aikana. Saavutuksina olivat Suomen mestaruudet miesten istumalentopallossa, naisten istumalentopallossa,
Suomen cupin voitto miehissä sekä Beachin Suomen mestaruus miehissä.
Istis.info myös onnittelee - kylläkin ilman stipendiä.

SVB LEIPZIG VOITTI KOTITURNAUKSENSA
3.12.2013 13:35 - Päivitetty 5.12. 00:15 (MA) Leipzigissa Saksassa pelattiin viime viikonvaihteessa 7.
kansainvälinen LE Cup. Mukana oli kaikkiaan 11 joukkuetta, joista kansainvälistä väriä edustivat kaksi
Shakhtar Donetskin joukkuetta Ukrainasta. Isänniltä mukana olivat ykkös- ja kakkosjoukkue sekä junnutiimi.
Muut osallistuvat joukkueet olivat Rheinland-Pfalz-Auswahl I und II, kiertopalkintoa puolustava SCC Berlin,
Bayer 04 Leverkusen, Magdeburg ja SVB Hamburg.
Joukkueet oli etukäteen jaettu alkulohkoissa kahteen tasoryhmään A ja B. B:n kaksi parasta pääsi mukaan
puolivälieriin. Sijoille 9.-11. jäivät pelaamaan Hamburg, Leipzig 2 ja Leipzigin junnut. Välieriin selvisivät
Leipzig I ja Leverkusen (tulos: 2 - 1) sekä Rheinland-Pfalz-Auswahl I ja Shakhtar Donetsk.
Finaalissa Leipzig nappasi voittopokaalin kotiin 2 - 0 (26-24, 24-13) Shakhtar Donetskilta ja kolmossijan
Bayer 04 Leverkusen, uusiutuneella joukkueellaan, ennen Rheinland-Pfalz-Auswahlin ykköstiimiä
tuloksella. Viime vuoden voittaja SCC Berlin jäi kisassa nyt viidenneksi. Muut sijoitukset (6.-8. ja 9.-11.)
eivät ole tiedossa.
5.12. 00:15 Keskiviikko-iltana Leipzigin joukkueen manageri Stefan Wischnewski lähetti infon toimitukseen
7. LE Cupin täydelliset tulokset. Ne löytyvät alla olevasta linkistä sekä myös luonnollisesti Kalenterisivuilta. Stefan kutsui suomalaisjoukkueita mukaan ensi vuonna. Silloin 8. LE Cup pelataan samoihin
syyspimeän aikoihin - viikonloppuna 29.-30.11.2014. Turnaus on lisätty Kalenteriin.

Leipzigin ykkösjoukkue voittokuvassa 1.12.2013
(Kuva: http://bvleipzig.de/)

7. LE Cupin tulokset Leipzigista:
1. Leipzig I
2. Shaktar Donetsk UKR
3. Bayer 04 Leverkusen
4. Rheinland-Pfalz I
5. SCC Berlin
6. Donetsk Region UKR
7. Magdeburg
8. Rheinland-Pfalz II
9. Hamburg
10.Leipzig Juniorit
11.Leipzig II

VUODENVAIHTEEN URHEILUTAPAHTUMAT
3.12.2013 12:30 (MA) Istis.infon toimitus jossain välissä mietiskeli, että hivenen hiljaista on nyt
istisrintamalla. Tokkiisa onkin nyt - Itsenäisyyspäivän rauhoittamisen takia. Sen jälkeen vauhtia kyllä riittää.
Lauantaina 14.12. sekä naiset että miehet pelaavat SM-sarjaa ja jatkoakin seuraa.
Info kävi katsomassa VAU:n tapahtumakalenteria vuodenvaihteen tietämiltä ja huomasi melkoisen määrän
tapahtumista olevan ististä. Käytännössä joka viides (20 %) kilpailu- tai liikuntapahtuma on
istumalentopalloa. Puhtaista kilpailutapahtumista ististä on joka neljäs (25 %). Ei ihan huonosti yhden lajin
osalta.
Tapahtumakalenteri löytyy VAU:n sivuilta ja myös vuodenvaihteen tapahtumat alla olevasta pdf.tiedostosta,
josta myös otsikkoriviä napsauttamalla pääsee VAU:n kalenteriin ja siellä oleviin tapahtuman tarkempiin
tietoihin.
Vuodenvaihteen 2013-14 tapahtumat

VARAINHANKINTAA URHEILUN UNELMA-ARVALLA

Urheilun Unelma-arpa
(Kuva: http://Vammaisurheilu.fi/)

3.12.2013 11:50 (Nina Jakonen/MA) VAU kutsuu jäsenyhdistykset ja -seurat mukaan tekemään
varainhankintaa Urheilun Unelma-Arvalla! Ottamalla Urheilun Unelma-Arvan jäsenyhdistyksen/-seuran
varainhankinnan välineeksi, voi helposti kerätä verotonta toimintarahaa. Nyt kannattaa lähteä mukaan, sillä
kerta-arpojen syys-talvikauden myyntiaika on voimassa 15.10.2013-14.4.2014.
Arpamyynnin edut jäsenyhdistykselle/-seuralle:
• Ympärivuotinen varainhankintakeino mm. turnauksissa ja kilpailuissa.
• Jokaisesta 6 euron arvasta jopa 3 euroa verotonta tuloa.
• Voittoja yli 160 000 kpl, voittojen arvo yli 2,3 milj. euroa.
Unelma-arvoilla on valtakunnallinen markkinointituki - mm. MTV 3 ja Tero Pitkämäki vauhdittavat myyntiä
mainoksella. Lisätietoja asiasta VAU:n sivuilla:
Unelma-arpa

MURRA ESTEET - AVAA OVET!

Yhdistyneiden kansakuntien logo
(Kuva: http://ykliitto.fi/)

3.12.2013 11:35 (Invalidiliitto/Sari Mannersuo/MA) Tänään vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä
vammaisten päivää teemalla: "Break Barriers, Open Doors - Murra esteet - avaa ovet!" Teemaan sisältyy
erilaisten, niin fyysisten kuin sosiaalistenkin, esteiden voittaminen. Sosiaalinen osallistaminen ja
esteettömyys vaikuttavat suuresti vammaisten elämään ja mahdollistavat tasa-arvoisemmat lähtökohdat
toimia aktiivisesti.
Kansainvälisenä vammaisten päivänä Invalidiliitto käynnistää "Liiku helposti liukkailla"-kampanjan, jossa
herätellään talvikunnossapidosta vastaavia tahoja sekä kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja toimivan
talvikunnossapidon tärkeyteen. Hiekotuksen puute, riittämätön lumenauraus ja heikko katuvalaistus
rajoittavat kenen tahansa liikkumista, saati sitten fyysisesti vammaisen henkilön. Auraamattomat lumipenkat
voivat synnyttää paitsi vaarallisia tilanteita, myös vaikuttaa ihmisen elämää rajoittavasti. Joka talvi
lukemattomia fyysisesti vammaisia ihmisiä jää vangeiksi koteihinsa.
Päivän kunniaksi myös Kansainvälinen Paralympiakomitea on julkaissut uuden vammaisurheilua ja
paralympiaatetta esittelevän videon. Maailman ParaVolleyn sihteeri Pierre Farmer lähetti eilen Sari
Mannersuolle viestin asiasta ja toivoi, että elokuvaa (5 min.) jaettaisiin eri sosiaalisissa medioissa ja myös
verkkosivuilla. Istis.info liittää videopätkän sivuilleen katsottavaksi - alla olevasta linkistä.
Break Barriers - Open Doors

IZMAILOVO VENÄJÄN MESTARIKSI

Euroopan ja Venäjän Mestarit aikalisällä
(Kuva: http://cspizmailovo.ru/)

2.12.2013 15:10 (MA) Sensurointihommien (ks. Vieraskirja) välissä info on yritellyt saada Saksasta LE
Cupin tuloksia Leipzigista. Kesken kaiken tupsahti tieto Moskovasta, että Venäjän maajoukkueenkin
valmentajana toimivan Alexander Ovsyannikovin joukkue Izmailovo (lähes maajoukkue) on voittanut
kahdeksannen kerran (peräkkäin?) Venäjän naisten istismestaruuden.
Mestaruusturnaus pelattiin Tulassa, satasen kilometriä Moskovasta 24.-29.11.2013. Mukana oli vain neljä
joukkuetta. Izmailovon lisäksi Moskovan aluejoukkue, Tulan tiimi ja Jegoryevskin joukkue - kaikki
Moskovan lähialueilta. Eipä enempää siis porukoita kuin kotisuomessakaan. Ja melko pitkä turnausaika.
Ensin Tulassa pelattiin alkusarja ja sitten finaali ja pronssipeli. Kuusi päivää?
Venäjän maajoukkue - siis Izmailovo on Aleksanterin johdolla tulossa tammikuussa Pajulahteen suomettaria
sparraamaan. Tervetuloa ja onnittelut Vennäänkin Mestaruudesta. Leipzigia odotellaan.

VISTABACKAN VISAILU RATKAISTU
1.12.2013 23:00 (MA) Aputoimittajan tekstiviestiin tuli päivällä vastaus Vistbackan Auliksen
visailukysymykseen: kuka suomalaispelaaja arvokisoissa on syötellyt lumieräpisteet. Vastaus oli: Karpin
Ville Helsingistä New Yorkin 1984 Paralympialaisissa USA:ta vastaan.
Ja vastaus on..., Auliksen mukaan..., - Oikein. Istis.info onnittelee oikein vastannutta - paitsi, jos nimimerkin
takaa paljastuukin Karpin Ville itse. Toki Villeäkin voi onnitella syöttöputkestaan. Mukava olisi noista
Nykin kisoista ja tuosta erästäkin saada jotain tarkempia muisteloita - jos joku sattuu vielä muistamaan.
Toisen visailun osalta tilanne on edelleen avoin. Infokin yritti pistää palkintoja omaan kaappiin - turhaan.
Kysyttiin siis pystispuolelta pelaajaa, joka valittiin ainoaan maaotteluunsa, joka sitten peruttiin. Harmillista.

EI MITÄÄN UUTTA KYMENLAAKSOSTA
30.11.2013 17:45 (Pekka Nygren/MA) Tänään Kotkan Otsolassa pelatusta miesten 3. SM-sarjaturnauksesta
ei suuria uutisia pääse raapimaan. Tulokset pitkälti veikkauksen pienimpien kertoimien mukaiset: ZZ
Toivalalle voitot molemmista peleistä ja KSI Kotkalle täydet pisteet LVI Helsingiltä. Sarjatilanteessa ZZ on
omissa savolaiskorkeuksissaan - vaikka onkin pelannut kaikki syyskierroksen pelinsä - kaksi enemmän kuin
muut.
KSI:n ja LVI:n ottelu oli äärimmäisen tiukka ja tasainen. Toimituksella ei ollut mahdollisuuksia pelien
seuraamiseen, mutta eräpisteiden valossa paljoa ei olisi tarvittu toisenlaiseenkaan tulokseen. Kahden viikon
kuluttua joukkueet kohtaavat uudelleen - silloin LVI:n kotisalilla Keravalla.

LVI jaksoi ensimmäisen erän ZZ Toivalan kyydissä, mutta sen jälkeen puhti loppui ja siilinjärveläiset ottivat
helpohkon voiton. Päivän viimeisessä pelissä KSI nappasi kolmannen erän ZZ Toivalalta, mutta neljännessä
kotkalaisilla ei enään ollut mitään mahdollisuuksia. Sarja jatkuu LVI:n, KSI:n ja JoLePan kesken lauantaina
14.12.2013 Keravalla.
Sarjaraportti nro 6
ZZavolaiskommentit ZZ-nettisivuilta - ehkä vasta huomenissa - sen verran taitaa olla kova keli itäisellä
sivustalla, että matkaan Kotkasta Siilinjärvelle kannattaa käyttää riittävästi aikaa ja tarkkuutta.

OOKKONA OOLUSTA - PELLAAKKO ISTISTÄ

Istumalentopalloa Ettan tyyliin. Laura Haaranen äärimmäisenä vasemmalla
(Kuva: www.etta.fi)

30.11.2013 00:10 (Mika Ylönen/MA) Siilinjärven sivukonttori vinkkasi istis.infolle, että kannattaa käväistä
oululaisen lentopalloseura Ettan nettisivuilla. Ja kannattikin. Istis.info on kertoillut - milloin Luxemburgin ja
milloin Italian ym ulkoisten tekijöiden kehitystöistä istumalentiksessä. Tapahtuu sitä Suomessakin. Info
pahoittelee, jos ja kun otsikko ei mennyt oikein - kieliopinnoista on jo usseempi kymmenen vuotta.
1.11.2013 päivätyssä jutussa Ettan sivuilla kertoillaan seuraavaa: "Sukuelimet viivan taakse, kuului tuomarin
käsky, kun Ettan miehistö aloitti oman syöttövuoron. Ettan miehet kohtasivat "Veteraanit ja Avustajat"
istumalentopallo-ottelussa ODL:n kuntotalolla. Ettan miehistöstä mukana olivat Markku Huuskonen,
Antwain Aguillard, Juha Keihäskoski, Petteri Kiilunen ja Mikko Sammelvuo. Ettan joukkuetta vahvisti
Oulun Kiskon puheenjohtaja Petri Nurro. Vastustajaksi oli hankittu Vetaraanit ja Avustajat nimellä pelaava
porukka, jota vahvisti naisten maajoukkuepelaaja Laura Haaranen.

SVT Etta - Sitting Volleyball Team Etta Oulu Finland
(Kuva: www.etta.fi)

Idea ottelun järjestämiseen tuli Vammaisurheiluyhdistyksen Sari Kuivakselta sekä Laura Haaraselta.
Tavoitteena on saada istumalentopalloa tutuksi lentopallopiireissä ja sitä kautta Lauralle pelikavereita

Ouluun. Laura Haaranen muutti syksyllä Ouluun opiskelemaan. Hän pelaa istumalentopalloa Jyväskylässä
Palokan Pyryn joukkueessa, koska lähempää ei löydy joukkuetta. Suurimpana ongelmana hän kokee sen, että
Oulusta ei löydy pelikavereita hänelle. Veteraanit saavat kuusi henkilöä kasaan, mutta yleensä vastustaja
puuttuu. Yksinään ei ole mukava harrastaa, varsinkaan joukkuelajia.
Lentopalloseura Etta ja Oulun Kisko haluavat auttaa Lauraa löytämään pelikavereita. Lauantaina 7.12.2013
jaetaan Etta – Hurrikaani pelissä informaatiota istumalentopallosta. Laura sekä Vammaisurheiluyhdistyksen
henkilö tulevat paikalle kertomaan istumalentopallosta. 8.12 järjestetään pelivuoro Kaakkurin koululla klo
14.00 alkaen, jonne kaikki halukkaat saavat tulla opettelemaan istumalentopallon sääntöjä ja
perustekniikkaa."
Upeeta, hienoa, melkein mahtavaa Etta, Kisko, Veteraanit ja Avustajat sekä Laura! Istis.info toivoo, että
kerrotte kuulumisia näille sivuille ja ennen kaikkea, että laji siellä Oulun seudulla saisi jälleen uutta puhtia.
Jyväshyvän Palokan lisäksi lähimmät infon tietämät tukijat ja haastajat löytyvät Rovaniemeltä (222.5 km, 2 h
39 min), Siilinjärven ZZoivalasta (265,3 km, 3h 20 min) ja tietty Karjalan kurjalta kulmalta Lappeenrannasta
(555,9 km, 6 h 57 min). Tsemppiä.

HUOMENNA LAUANTAINA KOTKAAN!
29.11.2013 14:55 (MA) Miesten SM-sarjan jännittävät kolmannen turnauskierroksen pelit Otsolassa klo
11.00 alkaen. Mukana matkassa myös ZZ TV suorilla nettilähetyksillä. Ja tietysti lohileipiä.

25. JUHLAWERNERI HAMPURISSA 17.-18.5.2014

29.11.2013 14:15 (Ossi Pulli/MA) Ossi Pulli oli yhteydessä Hampuriin ja selvitteli keväisen Werner von
Siemens turnauksen järjestelyjä. Kisan ajankohtahan on infon kalenterissa jo ollutkin, mutta epätietoisuutta
on aiheuttanut, kun SVB Hamburgin seurasivuilla asiasta ei ole ollut mitään tietoja. Thomas Gärtner lähetti
saman tien turnauskutsun englanniksi sekä ilmoittaumislomakkeen. Thomas kirjoitteli, että hän ja Claudia
Wohlert yhdessä ovat päävastuussa 25. turnauksen järjestämisestä.
SVB Hamburg on perustettu jo 40 vuotta sitten. Seuran joukkue voitti Saksan mestaruuden vuosina 1987 ja
1991. 2000-luvun alku oli seuralle hiljaista aikaa, mutta silloinkin perinteinen Werneri pystyttiin
järjestämään. Nyt ististoiminta Hampurissa on jälleen uudessa nousussa - mm. Saksan syyskuiset
Mestaruuskisat järjestettiin siellä.

KSI Kotka Hampurin 2009 turnauksen palkintojenjaossa
(Kuva: http://www.svbhamburg.com/)

Suomalaisjoukkueista KSI Kotka kävi Werner-turneessa keväällä 2009 ja uudelleen 2011. Molemmilla
kerroilla joukkue sijoittui kisan kakkoseksi Leverkusenin jälkeen. Esihistoriassa ESI-Team vieraili ensi
kertaa Hampurissa Wernerin 4. turnauksessa 1993 ja sijoittui neljänneksi. Uudet keikat Saksaan ESI-Team
teki vuosina 1997 ja 1998 voittaen turnauksen molemmilla kerroilla.
Jos hyvä ja yleensä kovatasoinen kansainvälinen turnaus kohtuullisen lähellä kiinnostaa - ottakaa Hampuriin
yhteyttä tai alkakaa varailla matkalippuja. Ilmoittautumistiedot ja muut tärkeimmät viritykset löytyvät
Kalenteri-sivulta - kohta vappuviuhkojen jälkeen - siis toukokuulta.

ISTIS.INFON VEIKKAUSTOIMISTO VIREÄNÄ
28.11.2013 16:40 Päivitetty 23:45 (MA) Vastauksia Vistbackan visaiseen ei ole toimitukseen tullut, mutta
nimimerkki OP välitti toisen visan - kylläkin pystypallopuolelta: "Kenellä suomalaisella pystypallomiehellä
on yksi maaottelu, sekin peruutettu?"
Enempiä visailuja info ei tässä vaiheessa lataile, mutta mielellään erilaista vinkkiä, visaa ja virikettä näille
sivuille otetaan vastaa. Ja vastauksia esitettyihin kysymyksiin voi heitellä vaikka Vieraskirjaan. Palkintoja ei
ole tiedossa. Pullin Ossi soitteli Kerimäen kirkolta ja kyseli lisäohjeita palkintomatkansa jatkamiseksi.
Viileää vilskettä visailukisassa
Toimituksen sähköpostiin pärähti yksi viesti liittyen esitettyihin visailutehtäviin: "Eppäilen, että kyseiset
kysyjät itse ovat oikeita vastauksia. Siis Aulis ja OP." Kiitos kannatuksesta - arpa ei voita.
Infon toimitus ei vielä oikeita vastauksia tiedä, mutta löysi kyllä 15- 0 tuloksen arvokisoista - ei kuitenkaan
syöttövuorossa ollutta pelaajaa. Voi olla Auliskin. Mutta OP ei ole oikein. Oikealla OP:llä, Marjolan
valokuvaajalla, lienee maaotteluita lähemmäs pari sataa. Mutta pieni vihje saattoi kysymykseen sisältyä liittyen viime päivien uutisiin Ajankohtaista palstalla. Mene ja tiedä.

VISTBACKAN VISAILUTEHTÄVÄ TILASTOVIISAILLE

Vistbackan Aulis visaisena Marjolan kentän reunalla
(Kuva: Istis.info/Ossi Pulli)

28.11.2013 14:55 (MA) Kaikille tuttu hiyläinen Aulis V ei toki ollut se aputoimittajan päätoimittajan kaveri,
joka soitteli mitalitaulukon oikeellisuudesta. Toki myöhemmin Auliksenkin kanssa asiasta keskusteltiin ja
kai vähän laskeskellaan vieläkin. Nimittäin ensimmäiset Deltenissä Hollannissa 1983 pelatut istiksen MMkisat olivat samalla myös EM-kisat. Jaettiinko erilliset mitalit vai ei - on selvittelyssä.
Infon saamien tietojen mukaan SIUta ja sittistä historiatoimikunta ei tule muuttamaan laskelmiaan oli niin tai
näin. Perusteluinaan komitea esitti, että ko. MM-kisat pelattiin kuitenkin täysin eurooppalaisin voimin ulkomaalaisvahvistuksia ei paikalla näkynyt. Suomi otti noissa kisoissa hienosti pronssiset mitalit. Ja ne on
mitalitaulukkoon laskettu MM-mitskuina. Mot.
No - asiaan. Aulis kuitenkin heitti viestissään visaisen kysymyksen historia- ja tilastotieteilijöille: "Onko
joku suomalainen arvokisoissa tilanteessa 0-0 mennyt syöttöruutuun ja hoidellut (tavallaan) erän loppuun
samalta paikalta ??" Jaaha. Kysymykseen voi toki sisältyä kompakin - eli ei ole, mutta kai moinen asia on
tapahtunutkin. Ken tietää ja muistaa.

Istis.info tsekkasi historian 500 sivua ja löysi kyllä suomalaisten voittamia 15-0 eriä mm. Euro Cupista, SMsarjasta kuin Kotka-turnauksestakin - vaan ei arvokisoista. Jäädään kuulostelemaan.

MIESTEN SM-SARJA JATKUU LAUANTAINA KOTKASSA

KSI:n Timo Herranen tutussa touhussa
(Kuva: Ivar Liiv Tallinn)

28.11.2013 14:30 (MA) Herrasen Timo kotkanpoikineen toivottaa istisväen tervetulleeksi lauantaina klo
11.00 alkaen Otsolan salille miesten SM-sarjan 3. osaturnaukseen. Ensimmäisessä ottelussa KSI kohtaa LVI
Helsingin. Ottelussa on ehkä päivän kovimmat panokset, ei välttämättä turnauksen ensimmäisen ja freesin
pelin, vaan sen tärkeyden suhteen. Molemmat toki havittelevat sarjan ykkös-, mutta varmimmin sitä tärkeää
kakkosjakkaraa.
Päivän toisessa ottelussa (alkaa ohjeellisesti n. klo 12.30) LVI kohtaa sarjajohtaja ZZ Toivalan. Latausta
pelissä on taatusti riittämiin joukkueiden ensimmäisen pelin jälkipuheista (poistettu vieraskirjan sivuilta)
päätellen. Toivottavasti joukkueet kuitenkin keskittyvät pääasiassa pallon mätkimiseen. Päivän kolmas peli
(n. klo 14) on taas se El Clasico: ZZ Toivala vastaan KSI Kotka. Kannattaa katsoa paikan päällä tai ainakin
ZZ TV:stä.
ZZ-netissä mainitaan, että siilinjärveläiset matkaavat Kotkaan myös TV-kalustollaan ja ainakin turnauksen
toinen ja kolmas - mahdollisesti myös ensimmäinen peli näytetään suorina lähetyksissä ZZ TV:n
nettisivuilla.

VOLLEYSLIDEN LEGENDAT LÖYTYIVÄT
26.11.2013 00:15 (MA) VolleySLIDEn Facebook-sivustolta löytyi, alla muutamaan kertaan mainitut
"Legendat", jonne myös Pullin Mattia soviteltaneen. Polku etusivulta menee jotenkin näin:
Kuvat/Albumit/Legends of the Game. Linkki alla - jos toimii.

MIESTEN ARVOKISAMITALISTIT - TOP 19
25.11.2013 17:45 (MA) Eipä ehtinyt infon toimitus kahvikuppia hakea, kun jo aputoimittajan päätoimittajan
kaveri soittamaan, että eikös Vistbackan Auliksella ole eniten arvomitskuja. Ei ihan, vastaamaan siihen
toimitus,vaikka poislaskettaisiin Matin ja Keijon Euro Cup mitalit (3), jäisivät he yhden mitalin plussalle
Aukista. Tiedot löytyvät infonkin etusivulla olevasta Suomen istishistoriasta - sieltä loppupuolelta.

Suomalaiset arvokisamitalistimiehet - TOP 19 (Kuva: SIUta ja sittistä)

TOP 19 siksi, että listassa ovat vähintään viisi mitskua saavuttaneet. Seuraavilla seitsemällä mitalistilla niitä
on neljä. Naisten luokassa kärki on seuraava: Liisa Mäkelä, Minna Jokinen, Liisa Jokipii, Annukka
Jäätteenmäki ja Anne Mäki - kaikilla viisi (5) arvokisamitalia.
Listoilla kaikki melkoisia lajimme legendoja!

MATTI PULLI PASSAA LEGENDOJEN JOUKKOON

Maajoukkuekapteenit ryhmäkuvassa Sysmässä 2012: vas. Matti Pulli
(1993-2004), Juhani Laaksonen (1978-1985) ja Aulis Vistbacka (1986-1992)
(Kuva: Matti Pulli)

25.11.2013 17:15 (MA) Istis.info käväisi kaivelemassa historian lehtiä, kun jäi miettimään istislegendaksi
ehdotetun Pullin Matin saavutuksia. Matilla oli takanaan vankka pystypallotausta, kun hän työtapaturmasta
kuntouduttuaan siirtyi istiksen puolelle pelikaudella 1985-86. Jo seuraavalla kaudella ESIn joukkue saavutti
Matti matkassaan ensimmäisen Suomen Mestaruutensa.
Matti pelasi omassa seurassaan ESI-Teamissa sekä yleispelaajana, mutta pääasiassa passarina - kuten
maajoukkueessakin. Molemmissa Matti hoiteli pitkään kapteenin tehtäviä. Maajoukkue- ja myös seurauransa
Matti päätti, monen muun aikalaisensa tavoin, Ateenan 2004 paralympialaisiin. Matti Pulli on,
seurakaverinsa Keijo Hännisen kanssa, eniten arvokisamitaleja Suomessa saavuttanut istumalentopalloilija.
Molemmilla mitaleita on 14.

Alla SIUta ja sittistä historiikista löytynyt Matti Pullin arvokisojen saavutusluettelo. Paralympialaisiin Matti
osallistui neljästi - Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 ja Ateena 2004.
Matti Pullin saavuttamat mitalit istumalentopallossa:
Seurajoukkueessa – ESI-Team Lappeenranta:
Suomen Cupin voitot:
5 - 1989, 1993, 1994, 1998, 2002
Suomen Mestaruudet:
14 - 1987 – 2000
Mestariseurojen Euro Cup mitalit:
1992 - Hopea Ravne na Koroskemista Sloveniasta
1994 - Kulta Lappeenrannasta Suomesta
1996 - Pronssi Norjan Kristiansandista
Suomen maajoukkueessa – Team FIN:
PM-kisojen mitalit:
1992 - Hopea Tanskasta
1994 - Hopea Helsingistä
1996 - Hopea Ruotsista
1998 - Hopea Norjasta
EM-kisojen mitalit:
1993 - Hopea Järvenpäästä Suomesta
1997 - Kulta Tallinnasta Eestistä
1999 - Pronssi Sarajevosta Bosnia ja Hertsegovinasta
2003 - Pronssi Lappeenrannasta Suomesta
MM-kisojen mitalit:
1998 - Hopea Teheranista Iranista
Paralympiakisojen mitalit:
1996 - Pronssi Atlantasta USA:sta
2000 - Pronssi Sydneystä Australiasta

Hopia ei oo häppee, mutta kyllä se päähän ottaa. Slovenia 1992.
(Kuva: SIUta ja sittistä)

Matti Pulli valittiin kauden parhaaksi istumalentopalloilijaksi Suomessa kolme kertaa pelikausina 1992-93,
1993-94 ja 1996-97. Arvokisojen All Stars kuusikkoon hänet nimettiin ainakin vuoden 1993 Järvenpään ja
1999 Sarajevon EM-kisoissa, Paralympiakisoissa Atlantassa 1996 sekä MM-kisoissa Teheranissa 1998.
Koko kisojen parhaaksi pelaajaksi Matti Pulli arvostettiin Tallinnan EM-kisoissa 1997.
Istis.infon mielestä: "Kyllä tuolla listalla jo passaa."

SUOMI VASTAAN...,? VEIKKAUS PÄÄTTYNYT

25.11.2013 14:00 Päivitetty 16:20 (MA) Teheranin MM-kisoissa kakkosvalmentajana toiminut Ossi Pulli
lähetti infolle seuraavanlaisen viestin asiasta: "Mie sanoisin että vastassa on Saksa. Jos oikea vastaus, mitä
voi voittaa?" Joulun alusajan kunniaksi info lupaili Tonttu tietäjän-titteliä vuodeksi haltuun. Mutta, onkohan
muita näkemyksiä vastustajasta? Valitettavasti taitaa olla vaan niin, ettei tähän kisaan oikein muut, kuin
Teheranin kisoissa olleet - voi osallistua. Tai miksei?
Veikkaus päättynyt. Info kiittää. OP perusteli näkemystään mm., että viitospaikalla kasvosuojuksella pelaava
kaveri on yksi VolleySLIDEn julkistamista istislegendoista - Saksan ja Leverkusenin Jurgen Schrapp. Ossi
muisti Jurgenin saaneen jonkin iskun nenäänsä vähän ennen Teheranin kisoja. Edessä ykköspaikalla on,
hyvin tunnistettavissa, Saksan ja Leverin pitkäaikainen passari - Jens Faerber ja keskitorjujana grillimestari
Sidmund Sigi Soicke. Asia selvä. Titteli tuli ja siihen sisältyy vapaa pääsy Rovaniemen Joulupukin
pajakylään lahjoja käärimään - matkat maksettava ite. Info onnittelee vuoden tonttua.

MUUTAMA VALOKUVA VANHOJEN ILOKSI

Teheran 1998: Suomi vastaan..., mikä maa?
(Kuva: Facebook/VolleySLIDE/Andre Venderbosch)

25.11.2013 00:15 (MA) VolleySLIDEn facebook-sivuille oli laitettu muutama mukava vanha valokuva. Yllä
hollantilaisen Andre Venderboschin päivittämä kuva Teheranin 1998 MM-kisoista, joissa Suomi hienosti
saavutti hopeamitalit isäntämaa Iranin jälkeen. Istis.info ei kuvasta tunnista suomalaisten vastustajaa. Joku
varmaan tunnistaa?
Suomen pelaajat info pistää vähän arvaten seuraavaan kokoonpanoon ykköspaikalta lukien: Matti Pulli
(otsatukka näkyy), Lauri Melanen, Aulis Vistbacka (7), Jukka Laine (4), Jari Heino (3) ja Veli-Matti
Tuominen. Menikö oikein, ketkä verkon toisella puolella?

Suomi - Bosnia-Hertsegovina 1 - 3 Ausseissa 2000
(Kuva: Facebook/VolleySLIDE)

Sydneyn kuva on alkulohko-ottelusta, jossa hopeaa lopulta saavuttanut Bosnia-Hertsegovina voitti
suomalaiset 1 - 3. Suomi otti kisojen päätteeksi pronssimitalit 3 - 1 voitolla Egyptistä.
Kuvan suomalaiset: Lauri Melanen (8) - taas hakkurihommissa, Allan Pynnönen (9) - arvaus, Jukka Laine
(4), Matti Pulli (10) ja Aulis Vistbacka (12). Korjaillaan - jos meni väärin.
VolleySLIDE nettisivuston perustaja ja samannimistä Facebook-sivua ylläpitävä englantilainen Matt Rogers
oli ollut yhteydessä Sari Mannersuohon ja tiedustellut Matti Pullin yhteystietoja. Matt haluaisi Suomen
Matista artikkelin "Istumalentopallon Legendat"-osioon. Tiettävästi yhteystiedot välitettiin Englantiin.
Info muistelee jossain nähneensä tällaisen legendat-sivuston juuriston, mutta eipä sitä nyt kyllä keksinyt.
Legendoja oli siinä vaiheessa kolme, joista yksi nainen - Petra Westerhof Hollannista ja kaksi miestä: Jurgen
Schrapp Saksasta ja Andre Ven der Bosch Hollannista. No - jostain joskus joku sivut löytänee. Ehkä Matti.

HIY/VANLE VOITTOON JA KÄRKEEN PALOKAN PYRY PUTOSI NELJÄNNEKSI
23.11.2013 16:45 (Pekka Nygren/MA) Kotkassa tänään pelatussa Ykkösen toisessa osaturnauksessa
tuuleteltiin sarjatilannetta oikein kunnolla. Edellisen Nastolan turneen voittanut Palokan Pyry jätettiin nyt
Kotkassa erävoitoitta ja turnauksen neloseksi ja sarjan kolmoseksi. Otsolan koulu oli hyvä paikka
HIY/VanLelle - kaikki pelit voittoja ja samalla joukkue nousi Ykkösen sarjataulukon kärkeen - kylläkin
tasapistein KSI Kotka 2:n kanssa.
Kotkan pelit olivat numeroiden valossa tiukkoja - puolet peleistä pelattiin pidemmällä kaavalla kolmeeräisinä. Heti päivän ensimmäisissä peleissä nähtiin pienet yllätykset: Siilinjärvi kaatoi sarjakärjen niukasti
mutta puhtaasti 2 - 0 ja HIY/VanLe kukisti isännät 2 - 1. Toisella kierroksella pääkaupunkiseutulaisetkin
voittivat palokkalaiset suoraan 2 - 0 ja KSI pääsi pelikuvioihin mukaan 2 -1 voitolla siilinjärveläisistä.
Turnauksen viimeisellä kierroksella Siilinjärvi tappeli turnausvoitosta selättäen HIY/VanLen ensimmäisessä
erässä 25-21, mutta romahti sen jälkeen ties minne - häviten seuraavat 8-25 ja 6-15. Voitto varmisti
HIY/VanLelle turnausvoiton eikä Kotkan 2 - 0 voitto Palokasta nostanut sitä kuin turnauskakkoseksi.
Ykkösen sarjakärkeen kipitteli HIY/VanLe ennen tasapisteisiin kivunnutta Kotkaa. Ekaturnauksen voittanut
Palokka on kolmantena pisteen jäljessä ja Siilinjärvi neljäntenä kaksi pinnaa Palokasta. Sarjaraportti 5 alla ja
myös Tiedostot-sivuilla, missä on myös Ykkösen päivitetty pelaajaluettelo. Sarja piipahtaa joulutauolla
kansanedustajamaisesti ja jatkuu vasta tammikuun lopulla Palokassa.

SIILINJÄRVEN TURNAUS TUTUSSA
SUININLAHDEN KOULUN SALISSA

Seija Korkalainen Siilinjärvi (Kuva: Istis.info)

22.11.2013 12:25 (Seija Korkalainen/MA) Siilinjärven Invalidien naisten istisjoukkueen yhdyshenkilö ja
puuhanainen Seija Korkalainen toimitti infolle turnaustiedotteen lauantaina 14.12.2013 Siilinjärvellä

pelattavasta naisten kauden 2013-14 ensimmäisestä SM-turnauksesta. Osallistuvat joukkueet pelaavat
yksinkertaisen sarjan kolmieräisinä peleinä. Jokaisesta voitetusta erästä saa sarjapisteen.
Naisten Suomen Mestaruuden voitti viime kaudella Siilinjärven ZZ Ladyjen joukkue. Siilinjärveläiset
pelaavat tällä kaudella paikallisen invayhdistyksen nimissä, mutta mestarijoukkueen runko on lähes
kokonaisuudessaan mukana. Siilinjärveläiset ovat ilmoittaneet joukkueeseensa vain seitsemän pelaajaa, joista
Satu, Seija ja Kielo Korkalainen, Anne Pitkänen ja Mia Tarvainen olivat mukana jo vuosi sitten. Uusina
pelaajina on joukkueeseen ilmoitettu Päivi Husso ja Tuula Hakulinen.
Naisten pelaajaluettelot löytyvät infon Tiedostot-sivuilta. Mikäli joukkue haluaa lisätä nimiä luetteloon - on
se hoidettava ja tarkistettava Petri Räbinällä ennen kuin pelaaja on oikeutettu osallistumaan peleihin. SMsarjoissa ei pelejä voi luovuttaa. Joukkueiden kannattanee tarkistaa ovatko pelaajaluettelot omalta kohdalta
kunnossa.
Naisten turnaus Siilinjärvellä pelataan ZZ-tutussa Suininlahden salissa kahdella kentällä samanaikaisesti.
Alla liitteenä Seijan lähettämä turnaustiedote, joka löytyy myös Kalenterisivulta.

NAISTEN MAAJOUKKUEELLE KYMPPITONNI VALMENNUSTUKEA

(Kuva: http://Suomen Olympiakomitea/HUY)

21.11.2013 16:45 (MA) Suomen Olympiakomitean alainen Huippu-urheiluyksikkö on päättänyt vuodelle
2014 myönnettävistä valmennustuista mm. paralympiajoukkuelajeille. Istumalentopallon osalta naisten
maajoukkueelle annettiin 10 000 euron tukisumma, josta 8 000 on tarkoitettu naisten maajoukkueen
kansainvälisen valmennus- ja kilpailutoiminnan tehostamiseen ja 2 000 euroa valmentajan palkkio- ja
matkustuskuluihin.
Vuoden 2014 tukien osalta painopiste on siis Rion vuoden 2016 olympialaisiin ja paralympialaisiin
valmistautumisessa. HUY:n päätöksessä on istumalentopallon kohdalla jotain epätarkkuutta - tai info ei
tunne koko asiaa, koska luettelossa mainitaan lajitueksi toisessa kohtaa 18 000 euroa ja toisessa 10 000
euroa. Onnittelut kuitenkin FIN Teamille - ei tukilistalle ihan mikä tahansa porukka pääse.

SUOMI-LADYT VALMIINA LAVALLE

(Kuva: http://paravolley.pl/Gallery)

20.11.2013 14:55 (MA) Istis.infon toimitus tiedusteli naisten SM-sarjajoukkueiden yhteyshenkilöiltä - Petra
Pakarinen, Paula Tarvainen, Seija Korkalainen ja Anne Korhola - kuulumisia syksyn tiimoilta ja odotuksista
muutaman viikon kuluttua käynnistyvän sarjan osalta. Info kiittää terveisistä ja toteaa, että positiivisella ja
odottavalla mielellä ovat kaikki joukkueet Siilinjärvellä alkavaan SM-sarjaan valmistaumassa.
Hyvinkin samankaltaisia olivat viestit pelaajatilanteista ja syksyn harjoituksista. Yhdyshenkilöt totesivat, että
on ollut vaikeuksia saada kaikkia pelaajia treeneihin - työesteiden ja toisella paikkakunnalla asumisen takia.
Kuusikkoharjoituksia ei ole pystytty oikein missään tekemään eikä todellisia harjoituspelejä pelaamaan.
Nihkeästä harjoituksiin pääsemisestä huolimatta mm. Seija kertoi treenaajia parhaimmillaan olleen mukana
20.
Hieman on naisia harmittanut varsin myöhäiseksi siirtynyt sarjakauden aloitus, joka pitkälti johtui
joukkueiden kokoamisvaikeuksista kesällä ja alkusyksyllä. Siilinjärveläiset osallistuivat sekajoukkueella
Ykkösen Nastolan turnaukseen ja ovat matkaamassa myös Kotkaan ensi lauantaina. Nastolassa myös useilla
muilla joukkueilla oli SM-sarjaan lähteviä naisia pelaamassa.
ESI-Ladyjen Anne kirjoitti hieman sarkastiseen - ja kait kuitenkin myönteiseen sävyyn, että "välillä mein
harjoittelu on ollu nii nihkeetä..., ett mottona on kai ollu - vain lahjattomat harjoittelee”. Paula Palokasta
kertoili, että keskisessä Suomessa on varsinaisia harjoituksia, kylläkin pienellä porukalla, ollut kerran
viikossa ja lisäksi toisen kerran on pidetty yhteinen pelivuoro miesten kanssa. Kuin Lappeellakin.
Siilinjärvellä pelattavasta ensimmäisestä SM-turnauksesta Seija lupaili joukkueille tiedotetta lähiaikoina.
HIY:n Petra kirjoitteli mukavasti, että heillä viime kausi oli oikein onnekas: hopeaa tuli ja kolmasosalle
pelaajista vielä päälle perheenlisäystä. Niin sitä pittää, palkintoja mättää. Onnea vaan - tänäänhän on
kansainvälinen Lasten oikeuksien päivä!
Istis.infon toimitus toivottaa kaikille naisille ja naisjoukkueille tsemppiä alkaviin peleihin. Viime kaudella
sarja oli kiinnostava ja tasainen - toivon mukaan samassa hyvässä ja tiukassa pelihengessä jatketaan. Naisten
1. SM-turnaus siis Siilinjärvellä lauantaina 14.12.2013.

VUODENVAIHTEEN ISTUMALENTOPALLOTAPAHTUMAT
18.11.2013 23:35 (MA) Istiksen pelikauden pitäisi olla parhaillaan kovimmilla kierroksillaan. Vaan aika
hiljaista on ollut. Miehet toki ovat pelanneet jo kaksi SM-osaturnausta ja ykkönenkin on aloituskisansa
tahkonnut. Naisista ei ole kuulunut mitään. Ensimmäinen osaturnaus Siilinjärvellä käydään vasta 14.12.2013.
Miksiköhän - miettii kahvihuoneen porukka - olishan noita syksyn viikonloppuja tässä ollut.
Infon toimitus pyytelikin naisten SM-sarjajoukkueiden yhteyshenkilöiltä ajankohtaisia kuulumisia.
Lähipäivinä toivottavasti saamme selvityksen mitä mimmeille kuuluu ja mitä eri pelipaikkakunnilla tulevista
kisoista tuumaillaan. Info palaa asiaan. Alla ote marras-tammikuun istiskalenterista. Seuraavana ohjelmassa
on Ykkösen kakkonen Kotkassa ensi lauantaina.
Marraskuu 2013:
* 23.11.2013 Ykkössarjan 2. osaturnaus Kotkassa
* 30.11.2013 Miesten SM-sarjaa Kotkassa (KSI, LVI, ZZ)
* 30.11.-1.12.2013 7. LE CUP Leipzigissa Saksassa
Joulukuu 2013:
* 13.-15.12.2013 Livani Cup - 2013 Latviassa
Lisätiedot: Ms. Solvita Ziemele, email: solvitaziem@inbox.lv
* 14.12.2013 Miesten SM-sarjaa Keravalla (LVI, KSI, JoLePa)
* 14.12.2013 Naisten SM-sarjan 1. osaturnaus Siilinjärvellä
Tammikuu 2014:
* 4.1.2014 Naisten 2. SM-osaturnaus Palokassa
* 11.1.2014 Miesten SM-sarjaa Toivalassa (ZZ, LVI, JoLePa)

* 17.-19.1.2014 4. Pajulahti Games Nastolassa (naisten maajoukkueet)
* 25.1.2014 Ykkössarjan 3. osaturnaus Palokassa

VENÄJÄLLÄ KÄYNNISSÄ MESTARUUSKISAT
16.11.2013 20:30 (MA) Istis.info käveleskeli päivällä Lappeenrannan keskustassa ja olo oli kuin Viipurissa.
Pääasiassa itäiset pitkäkilpiset täyttivät parkkipaikat ja paikallista kieltäkin kuuli kaduilla ja kahviloissa
harvemmin. Siitä mieleen - Venäjällä pelataan parhaillaan istumalentopallon kansallisista Mestaruuksista
Aleksinissa Tulan Alueella, noin 100 km Moskovasta etelään.
Miesten Venäjän Mestaruus ratkeaa nyt viikonloppuna. Naisten turnaus käynnistyy samassa paikassa 23.11.
ja jatkunee tiedon mukaan viikon ajan. Miesten kisassa joukkueita on infon saaman vinkin mukaan kuusi naisten joukkuemäärästä ei ole tietoa. Info jää kuulostelemaan, mistä tulostiedot napsahtavat edelleen
välitettäviksi.

EESTLASED TERVITUSED TALLINNAST

Ivar Liiv jääkiekkopaidassa
(Kuva: Eesti Invaspordi Liit)

16.11.2013 20:00 (MA) Istis.infon aputoimittaja ei ole piipahtanut Eestissä herran aikoihin, vaan käyttänyt
päivänsä viruksia koneiltaan etsiskellen ja osoitteistonsa henkilöitä varoitellen. Terveiset Tallinnasta tulivat
infon postiin Ivar Liiviltä. Ivar kertoili istiskuulumisista ja erityisesti lokakuun puolivälissä Tallinnassa
järjestetystä perinteisestä Credit24 öövolle-tapahtumasta.
Öövollessa pelaavat lentopalloilijoiden kanssa paikalliset kuuluisuudet ja tänä vuonna tapahtumalla saadut
varat (toista tuhatta euroa) luovutettiin istumalentopallotoiminnalle. Yksi öövolle-tapahtuman kohokohta oli
viisimiehisin joukkueiden pelattu istisottelu Tallinnalaisen Selver pystypallojoukkueen ja Istevõrkpalliklubi
IVK:n kesken. Selver on tällä hetkellä kakkosena Eestin ja Latvian yhteisessä liigassa.
Kohtumise lõpptulemus - IVK võidu. Kiitos Ivar terveisistä ja onnittelut hienosta tapahtumasta, ottelun
voitosta ja myös saamistanne tukirahoista ja ennen kaikkea istumalentopallon saamasta näkyvyydestä.
Hienoa. IVK:n tapahtumia ja myös tuota öövlle-peliä voi seurailla eestiveljien Facebook-sivuilta: IVK Istevõrkpalliklubi. Sivuilla näkyy olevan linkki myös ZZ Toivalan sivuille ja videoon KSI-ZZ pelistä.

YKKÖSEN KAKKOSEN TURNAUSTIEDOTE
13.11.2013 14.00 (Pekka Nygren/MA) Pekka välitteli infolle ensi viikon lauantaina 23.11. Kotkassa
pelattavan ykkösen kakkosturnauksen kisatiedotteen. Saliin Otsolaan pääsee klo 10 ja pelit alkavat kahdella
kentällä tuntia myöhemmin - tasan klo 11.00.
Mukana kauden toisessa turnauksessa on vain neljä joukkuetta - Nastolan Isku -68 ei tainnut saada
joukkuetta kasaan - harmi. Mutta näillä mennään. Hyviä pelejä ja suvikelejä Otsolaan matkaaville
autoilijoille.

MITÄS TÄMÄ SITTEN ON - SITBALL?!

Saksa ja Ruanda Sitballin Maailmancupin finaalissa 5.11.2013 Ruandassa
(Kuva: Paralympic Committee of Rwanda)

13.11.2013 00.30 (MA) Istis.infon aputoimittaja ihmetteli muutama päivä sitten ParaVolleyta, mutta nyt tuli
varsinainen hämmästys, kun toimituksessa etsiskeltiin tuloksia Ugandan ja Ruandan naisten maajoukkueiden
ystävyysotteluista. Toimitus napsahti Ruandan Paralympiakomitean Facebook-sivuille ja löysi kyllä jotain
etsimäänsä, mutta..., Mikä hitto sitten on Sitball?
Toimituksen kahvihuoneessa keiteltiin toinenkin pannullinen ja katseltiin vissiin Ruandassa viime viikolla
pelatun 4. Sitball World Cupin semifinaaliottelua Ruanda - Sveitsi ja finaalia Saksa vastaan Ruanda. Hirmu
isossa hallissa oli katsojia kuin Lontoon Paralympiakisoissa ja meno oli melkoista.
Kisoissa pelasivat Saksa, Sveitsi, Ruanda, Uganda, Burundi, Kongo ja Kenia. Välierissä kohtasivat em.
ottelun lisäksi Saksa ja Uganda. Eri jutussa mainittiin, että pelin parhaita maita ovat Euroopassa Saksa,
Hollanti ja Sveitsi. Katsokaa ja hämmästelkää tai jos tiedätte - kertokaa infollekin - mikä on homman nimi.
Menkää alla olevasta linkistä Ruandan naamasivuille ja katsokaa sieltä esimerkiksi Saksan ja Ruandan
finaalivideo.
Ruanda ja Sitball
Ai niin..., ainakin toisen naisten istisottelun voitti Ruanda. Hämmästyksestä hämillään toimitus ei muistanut
etsiä ensimmäisen pelin tietoja eikä tarkempia pelien tuloksia. SitBall???

Ruanda - Uganda ystävyysottelussa Kampalassa
(Kuva: Paralympic Committee of Rwanda)

MANNERSUON SARI ON HYVÄ JÄT..., TYYPPI

Hyviä tyyppejä palkittuina Tampereen Liikuntamaan lavalla - Sari toinen oikealta
(Kuva: Lauri Jaakkola)

12.11.2013 14:40 (Nina Jakonen/MA) Tampereella 7.-9.11.2013 järjestetyn Liikuntamaa-tapahtuman
yhteydessä palkittiin lauantaina vapaaehtoisia heidän tekemästään merkittävästä työstä. VAU:n Hyvä tyyppi
-palkinnot jaettiin viikonloppuna toista kertaa. Tampereella palkittiin nyt 20 uutta Hyvää tyyppiä - heidän
joukossaan Sari Mannersuo istumalentopallosta ja Pyhtäältä.
Hyvä tyyppi-palkintoraati luonnehti Saria seuraavin säkein: "Istumalentopallon pitkäaikainen tuomari.
Arvostettu toimija niin kotimaan kentillä kuin kansainvälisissä turnauksissakin. Loistava tuomari, joka nauttii
osaamisensa ansiosta pelaajien ja valmentajien kunnioitusta."
Istis.info onnittelee hyvää tyyppiä.

PAJULAHTEEN ISO-BRITANNIA JA VENÄJÄ

Pelitilanne Pajusta 2013
(Kuva: pajulahti.fi)

12.11.2013 13:55 (Hannele Pöysti/MA) Pajulahti Games 2014 tapahtuman naisten ististurnaukseen on
määräajassa 31.10. ilmoittautuneet Venäjä ja Iso-Britannia. Hannele Pöystin mukaan Hollannin maajoukkue
vielä selvittelee mahdollisuuksiaan osallistua tammikuisiin kisoihin.
MM-kisat odottelevat kesäkuussa Puolassa - ja nyt jos koskaan sinne tähtäävillä joukkueilla olisi
erinomainen mahdollisuus saada kovia pelejä ja harjoitusta. Kannattaisiko vielä infoilla maailmalle, että
Venäjän EM-joukkue on Pajussa mukana - ainakin MM-kisoihin valituille sekä mahdollisille
lisäpaikkalaisille - Saksa, Unkari, Suomi (ai niin - FIN lienee ilmoitettu).
MM-kisoihin jo valitut maat Venäjän ja Hollannin lisäksi ovat: isäntämaa Puola, Ukraina ja Slovenia. Lisäksi
kolmella maalla on mahdollisuus em. lisäpaikkoihin. Paikat ratkaistaan alkuvuodesta 1.1.2014 tehtävän
WOVD:n rankingin perusteella. Euroopasta ainakin yksi - ehkä kaksikin maata tultaneen vielä nimeämään
kisoihin.

TURNAUSKUTSU MYÖS KERAVALLE JOULUKUUSSA
11.11.2013 23:20 (Harri Sievänen/MA) Kalenteri-sivulle on lisätty myös Harri Sieväsen lähettämä
turnauskutsu lauantaina 14.12.2013 Keravalla pelattavaan miesten SM-sarjan 4. osaturnaukseen, missä LVI
Helsingin ohella pelaavat KSI Kotka ja JoLePa.
Keravan turnaus päättää sarjan syyskierroksen - silloin kaikilla sarjapaikkakunnilla on pelattu turnaus ja
kaikilla joukkueilla on hoideltuna kuusi ottelua. Miesten SM-runkosarjan kevätkierros käynnistyy
tammikuussa 2014 - jälleen ZZ Toivalan kotisalilla Siilinjärvellä.

ISTIS.INFON VIERASKIRJAN VIESTIT
11.11.2013 23:20 (Istis.infon toimitus) Istis.infon toimitus kirjoitteli Vieraskirjan viesteissä 22.10.2013
seuraavaa: "Vieraskirjaan on edelleen mahdollista kirjoittaa myös nimimerkillä. Toimitus kuitenkin
muistuttaa ja toivoo, että nimettöminäkin kirjoittavat huolehtivat siitä, etteivät kirjoitukset loukkaa ketään
henkilökohtaisesti tai ole lain tai hyvän tavan vastaisia tai aiheuta haittaa tai häiriötä sivustolle tai
istumalentopallolle yleisesti. Istis.infon toimitus voi, vieraskirjan sääntöjen mukaan, tarvittaessa/jatkossa
poistaa vieraskirjasta asiattomiksi tai loukkaaviksi tulkitsemansa viestit."
Lauantain miesten SM-sarjapelien jälkeen Vieraskirjaan ilmestyi muutamia yllä olevan ohjeistuksen vastaisia
viestejä, jotka selkeästi olivat henkilöitä loukkaavia ja hyvän tavan vastaisia. Infon toimituksella ei tuolloin
ollut mahdollisuutta niitä välittömästi poistaa. Nyt ne on kuitenkin poistettu ja jatkossa toimitus edellyttää,
että vieraskirjaan kirjoitettavat viestit on henkilöitävä nimellä ja sähköpostiosoitteella noudattaen yllä
mainittuja asioita. Kaikki muut viestit tullaan poistamaan mahdollisimman nopeasti Vieraskirjan sivuilta piste.

MIESTEN SM-SARJAN TURNAUSKUTSU KOTKAAN

11.11.2013 18:40 (Timo Herranen/MA) Timo Herranen lähetti infolle nettiin liitettäväksi kutsun miesten
SM-sarjan 3. osaturnaukseen Otsolan koulun salille lauantaina 30.11.2013 klo 11.00 alkaen. Turnauksessa
isäntien lisäksi pelaavat LVI Helsinki ja ZZ Toivala. Kutsu liitetty Kalenteri-sivustolle ao kohtaan.
Ennen SM-turnausta Kotkassa kuitenkin pelataan - viikkoa aikaisemmin - ykkösen toinen osaturnaus, jonka
ilmoittautumisaika päättyikin eilen. Info odottelee Pekka Nygreniltä ennakkokotietoja osallistuvista
joukkueista.

1000 PÄIVÄÄ COPACABANALLE
11.11.2013 15:00 (MA) Tarkasti ottaen on kai 1031 päivää Brasilian Rio de Janeiron Paralympialaisten
avajaisiin, jotka järjestetään 7.-18.9.2016. Suomen naisten istumalentopallomaajoukkueen tavoitteisiin jo
pari vuotta sitten kirjattiin pääsy ja menestyminen Riossa. Toivottavasti tavoite pysyy kirkkaana mielessä ja
toteutuu - kovalla työllä ja harjoituksella se on mahdollista.

Copacabana
(Kuva: Rio 2016)

Brasilian kisojen järjestäjät ovat julkistaneet mm. Paralympialaisten lajitunnukset. Alla kuitenkin
Paralympialaisten virallinen kisatunnus.

Rio 2016 Paralogo (Kuvat: Rio 2016)

Naisten istismaajoukkue on kerran aikaisemmin osallistunut parakisoihin - Ateenassa vuonna 2004. Silloin
naisemme sijoittuivat lopputuloksissa kuudensiksi. Siitä nyt vaan - Rion kisoja kohti.

INFON LASKURI RÄPSII VINHAA KYYTIÄ
11.11.2013 12:30 (MA) Istis.infon kävijätilastot eivät oikein ole pelittäneet - niiden kesäisen korjauksenkaan
jälkeen. Etusivun vasemman palkin laskuri on kuitenkin viime päivinä napsunut ja räpsynyt niin, ettei
kahvihuoneessa oikein ole nukutuksi saanut. Lieneekö syynä joillekin kansainvälisille sivustoille laitettu
maininta Suomen Istis.infosta. Mene ja tiedä - ken lienee mainostellutkaan. Kiitosta vaan.
50 000 tuhannen kävijän raja puolessatoista vuodessa rapsahti sivuillamme rikki tuossa viime viikon
loppupuolella. Sen jälkeen sivuja on selailtu lähes tulkoon 200 kävijän vauhdilla, vaikka tasaisen vauhdin
taulukko kertoo vähän vajaan satasen vuorokausikäynneistä pitkällä aikavälillä.
Valitettavan vähän infon sivuilla kuitenkin on kansainvälisempää kielitiedettä - mitä nyt vähän miesie-kieltä,
savon yritystä ja tietty - aputoimittajan sekasotkuista soperrusta. Onhan sivuilla toki Googlen kääntäjä
tarjolla, mutta eipä se kaveri oikein osaa infon kahvihuoneslangia vääntää. Pitänee toimituksen kait paneutua
jatkossa enempi kirjakielen opiskeluun. Mutta - toimitus ystävällisesti kiittää sivuilla uteliaisuuttaankin
käyneitä. Thanks.

YKKÖSEN PELAAJALUETTELOT TIEDOSTOISSA
10.11.2013 16:45 (MA) Nastolan ykkösen turnauksessa 2.11. mukana olleiden joukkueiden pelaajaluettelot
on lisätty Tiedostot-sivulle Sarjakausi 2013-14-otsikon alle.

ZZ TOIVALA MENEE MENOJAAN LVI HELSINKI LÖI JOLEPAN

9.11.2013 20:20 (Jani Virtanen/MA) Hallitseva Suomen Mestari jatkoi vakuuttavaa voittoputkea tänään
Jämsässä pelatussa toisessa miesten SM-sarjaturnauksessa. Päivän ensimmäisessä pelissä ZZ kaatoi isännät 0
- 3 (18-25, 19-25, 23-25) ja heti perään ensimmäisen SM-ottelunsa pelanneen LVI Helsingin myös lukemin 3
- 0 (25-19, 25-21, 25-15).
Istis.info ei tälläkään kertaa pystynyt pelejä seuraamaan - ei paikan päällä Jämsässä eikä ZZ TV:n
lähetyksistäkään - juuri päättyneen hautuureissun takia. Turha iloita - kyseessä eivät olleet aputoimittajan
omat - vielä. Tämän johdosta isompia ottelukommentteja ei voi esittää - kuin mitä tulostaulut näyttävät.
Mikan savolaiskommentit löytynevät vielä illan mittaan ZZ Toivalan sivuilta.
Päivän kolmannessa pelissä käytiin tiukka viiden erän taisto JoLePan ja LVI Helsingin kesken. Isännät
hoitelivat kaksi ensi erää ja olivat jo marssimassa suoraan 3 - 0 voittoon, kun ote kääntyi LVI:lle, joka tasoitti
erävoitot 2-2:een ja otti päälle päätteeksi viidennessä selkeän 15-8 voiton.
Kahden turnauksen jälkeen ZZ Toivala johtaa SM-sarjaa ylivoimaisesti puhtaalla pelillä ja 12 pisteellä.
Kaikki muut joukkueet ovat jo kymmenen pisteen takamatkalla - joskin KSI ja LVI kaksi ottelua vähemmän
pelanneina. Seuraava miesten SM-sarjan turnaus pelataan Kotkassa kolmen viikon kuluttua lauantaina
30.11.2013. Isäntien vieraaksi sinne saapuvat ZZ ja LVI.
Sarjaraportti 4 alla pdf-liitteenä. Löytyy myös Tiedostot sivuilta.
Sarjaraportti nro 4

MIKÄ OLET JA MISTÄ TULET - PARAVOLLEY?

7.11.2013 17:20 (MA) ParaVolley-sana on jäänyt infon aputoimittajan tajuntaan tajuamattomana käsitteenä.
Apulainen on joskus aikaisemminkin palstoilla ihmetellyt asiaa ja odotellut jostain taholta selvityksiä - mikä
on ParaVolley. Vaan eipä ole selvityksiä juuri löytynyt.
Päätoimittajan viimeksi lähettämien eettisten ohjeiden mukaisesti aputoimittaja ei tällä palstalla ihmettele
omia ihmeellisyyksiään, vaan kirjoittaa asiasta pikku nelosen "Lukijoiden lähettämää"-palstalle. Sepä löytyy
Tiedostot sivun alalaidasta. Jos kiinnostaa - käykää lukasemassa ja jos enempi kiinnostaa tai asiasta tiedätte kirjoitelkaa.

ZZ TV NÄYTTÄÄ JÄMSÄSTÄ KAKSI PELIÄ

7.11.2013 12:40 (ZZ/MA) ZZ Toivalan nettisivujen mukaan ZZ TV:n kalusto on Jämsässä paikalla ja kuvaa
sieltä turnauksen kaksi peliä: JoLePa - ZZ ja ZZ - LVI Helsinki. Ensimmäinen peli alkaa klo 13 ja toinen
joustavasti tämän jälkeen - mahdollisesti n. klo 14.30. ZZ TV löytyy Toivalan nettisivuilta esim. alla olevasta
linkistä.

ZZ-TV

NAISTEN KARSINTATURNAUS UGANDASSA PERUTTU
7.11.2013 12:20 (MA) Afrikan maiden naismaajoukkueiden MM-karsintaturnaus piti järjestää 4.-10.11.
Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Joidenkin tietojen mukaan kisaan oli tulossa kahdeksan maan
joukkueet. Viikkoa ennen turnauksen alkua järjestäjät joutuivat perumaan tapahtuman taloudellisten
vaikeuksien vuoksi. Tämä saattaa merkitä, ettei afrikkalaisjoukkuetta nähdä lainkaan Puolan MM-kisoissa
2014.
Karsintaturnauksen sijasta Ruandan ja Ugandan joukkueet pelasivat viime viikonloppuna kaksi
ystävyysmaaottelua Kampalassa. WOVD:n edustajat ovat olleet neuvotteluissa ainakin Egyptin kanssa mahdollisuudesta järjestää korvaava karsintaturnaus ensi keväänä. Toivottavasti homma Afrikassa hoidetaan
kuntoon.

MIESTEN SM-SARJA JATKUU JÄMSÄSSÄ

Jämsän lukion liikuntahalli.jpg
(Kuva: jamsa.fi)

6.11.2013 12:50 (MA) Istiksen kilpailutapahtumat jatkuvat jälleen ensi lauantaina, kun Jämsän
liikuntahallilla pelataan kauden toinen miesten SM-sarjaturnaus. JoLePan isännöimään kisaan saapuvat
kotiturneellaan täydet pisteet ottanut ZZ Toivala ja Jämsässä sarjan avaava LVI Helsinki. Pelit liikuntahallilla
alkavat klo 13.00.
Jämsän peleistä on mahdollisesti tulossa ZZ-TV:n nettilähetyksiä, mutta varmistellaan sitä asiaa tässä
loppuviikon varrella, kunhan saadaan yhteys yhtiön pääjohtajaan asian vahvistamiseksi.

TERVEISET LEVERKUSENISTA JA ATLANTASTA
6.11.2013 12:30 (Karl Quade/Ossi Pulli/MA) Ossi Pulli välitti infolle Saksasta saamansa terveiset ja uskalsi
luvata, että ne voidaan laittaa myös infon sivuille. Saksan istismaajoukkueen ja Leverkusenin entinen
pitkäaikainen valmentaja Karl Quade kävi vaimonsa Petran (o.s. Buddelmeyer) kanssa katsastamassa
pariskunnan yhteisiä Paralympiapaikkoja New Yorkissa ja Atlantassa. Petra (6 kultaa) ja Karl (2 kultaa) ovat
molemmat paralympiavoittajia.

Petra und Karl Quade in Atlanta (Kuva: Karl Quade)

Karl kertoi viestissään, että Atlantan Olympiapuistossa on "Wall of Fame" kunniataulu, johon on kiveen
hakattu aakkosjärjestyksessä kaikki paralympiamitalistit vuoden 1996 kisoista. Mukana myös Suomen
miesten, pronssia saavuttaneen, istumalentopallojoukkueen jäsenet. Tai melkein.

Pullin Matti Atlantan taulussa (Kuvat: Karl Quade)

Lauri (Melanen ja Olavi) Venäläinen yhteiskuvassa

Pikkuisia ja yllä oleva isompikin virhe tauluun sisältyy, mutta hieno homma kaiken kaikkiaan. Suomalaiset
istismitalistit taulussa ovat: Matti Pulli, Pekka Nroola (Norola), Veli-Matti Tuominen, Esa Liukkonen, Reijo
Salonen, Lauri Venäläinen (Lauri Melanen ja Olavi Venäläinen), Sami Tervo, Timo Väre (valm.), Keijo
Hänninen, Petri Kapiainen, Karl Jamo (Jarmo Kari, 2-valm.), Jari Heino ja Jukka Laine.
Terveiset ensimmäisille suomalaisille istiksen paralympiamitalisteille - ja samat Saksaan Karl ja Petra
Quadelle.

PALOKAN PYRYLLE NASTOLAN TURNAUSVOITTO
2.11.2013 23:00 (Aimo Niemi/MA) Ykkösen aloitusturnaus pelattiin tänään Nastolassa Isku -68:n
isännöimänä. Istis.infon toimitus on muutaman päivän taas hiukkasen harrastanut kotimaan matkailua ja
kirjoittelee tämän pätkän hämäläisen huoltoaseman lepohuoneessa - saatuaan jo useampi tunti sitten Niemen
Amilta tulokset ja alle präntätyn viestin.
"Nastolan ykkössarjan turnaus on nyt taputeltu nippuun. Monia mukavia ja tiukkojakin pelejä pelattiin niin,
ettei tahdottu pysyä aikataulussa. Yllättäen Palokan Pyry väänsi tiukkojen pelien jälkeen ykkösen
ensimmäisen turnauksen voittoon. KSI 2 oli ensimmäisessä pelissä aivan kuin unessa eikä saanut vielä siinä
peliään kunnolla käyntiin. Se maksoikin turnausvoiton verran. Isännät olivat ehkä liian vieraskoreitakin,
koska luovuttivat vieraille kaikki erävoitot :( Terveisin - Ami."
Tässä maailman matkatilanteessa alla Sarjaraportti nro 3. Mahdolliset ja toivottavat lisäkommentit,
pelaajaluettelot ja valokuvat info tsekkailee palattuaan ensi tiistaina virkapaikalleen kahvihuoneeseen.
Rauhaisaa Pyhäinpäivää.

YKKÖNEN YSKÄHTÄÄ KÄYNTIIN NASTOLASSA

Rakokiven koulu (Kuva: nastola.fi/koulut)

31.10.2013 11:05 (Aimo Niemi/MA) Ykkösen ensimmäinen osaturnaus pelataan tulevana lauantaina
Nastolassa Rakokiven koulun salissa. Pelit alkavat aikaisemman otteluohjelman mukaisesti klo 11.00.
Turnauksen sujuvan läpiviennin takia kisajärjestäjät ovat muuttaneet turnauksen pelitapaa siten, että ottelut
pelataan kaksieräisinä (voivat päättyä 2-0 tai 1-1). Erät pelataan normaalisti 25 pisteeseen tai kahden pisteen
erolla (max. 30 pistettä). Erävoitosta piste turnauksen sarjataulukkoon.
Nastolassa kauden ykkösliigan aloittavat isäntien Nastolan Isku - 68:n ohella, HIY Helsinki/Vantaan
Lentopallo - HIY/VanLe, KSI Kotka 2, Palokan Pyry Jyväskylästä sekä Siilinjärvi Savosta. Toivottavasti
jatkossa turnauksiin saadaan mukaan muitakin joukkueita. Seuraava ykkösen osaturnaus pelataan Kotkassa
23.11.2013. Ilmoittautumisaika turnaukseen päättyy sunnuntaina 10.11.2013.

VIELÄ MAAILMALLA MATKAILEMASSA
29.10.2013 23:50 (MA) Ja kun nyt on lähetty maalimaa kiertämmään - pannaan tänne vielä pätkät pikku
uutisia ja juttua sieltä ja jostakin muualtakin.
Asian Youth Para Games Malaysia 2013
Malesian Kuala Lumpurissa on käynnissä Aasian Nuorten ParaGames kisat. Istumalentopallossa ovat jo
kohta viikon tahkonneet Iran, Irak, Kazakstan ja isäntämaa Malesia. Tänään kisoissa pelattiin välierät, joissa
lähi-idän mahtimaat selvittivät helposti tiensä huomiseen kisojen loppuotteluun. Alkupeleissä Iran on
voittanut Irakin jo kahdesti suoraan 3 - 0.
Norges Volleyballforbund - NVBF
NVBF - Norjan Lentopalloliitto käynnisti vuoden alkupuolella istumalentopallohankeen, johon palkattiin
erillinen työntekijä. Istis.infolla ei ole ollut mahdollisuus urkkia tietoja projektin etenemisestä, mutta info
viittaa aikaisemmin VAU:lle ja istisjaostolle heittämäänsä matoon istiksen kehittämisprojektin suunnittelusta
ja käynnistämisestä myös Suomessa.
Afrikan naisten MM-kisapaikka haussa
Afrikan maiden naisten karsintaturnaus Puolan MM-kisoihin ensi kesäkuussa pelataan Ugandassa 4.10.11.2013. Tiedossa ei toistaiseksi ole, mitkä maat kisoihin tulevat osallistumaan. USA:n MM-kisoissa
kesällä 2010 ei naismaajoukkuetta Afrikasta ollut lainkaan.

IKS ATAKILLE VIIDES PUOLAN MESTARUUS

Puolan Mestarit mallia 2009-2013 torjunnassa Szczecinin kisoissa
(Kuva: atak.pl)

29.10.2013 21:35 (IKS Atak/MA) Lähes maailman ykköskisajärjestäjäksi noussut Elblag Puolasta on myös
kova itse pelaamisessa - ainakin kotimaan kamarallaan. Kaupungin joukkue IKS Atak voitti viikonloppuna
25.-27.10.2013 Szczecinissä pelatun Puolan mestaruusturnauksen jo viidennen kerran peräkkäin. Hopihopi
ZZ. Szczecin sijaitsee luoteis-Puolassa lähellä Saksan rajaa ja Itämeren rannikkoa.
Istis.infon toimisto- ja arkisto-osasto bongasi Atakin pelaajaluettelosta yhden kaverin - Mariusz Wojdagin,
joka kesällä 2008 kävi Atakin tiimin kanssa loppuotteluvääntöä Niittomiesten kanssa Marjolassa. Hopiaa tuli
silloin - nyt kultaista mitalia. Istis.info onnittelee Atakin joukkuetta ja vielä erikseen Mariuszia.
Puolan Mestaruusturnauksen 2013 lopputulokset:
1. IKS Atak
2. Start Wroclaw
3. Start Szczecin
4. Start Jelenia Góra
5. Start Kielce
6. Start Warszawa
7. Lublin
8. Kadra Kobiet
Kahdeksan joukkuetta - ihan hyvin - ja eri puolilta suurta maata. Isäntäjoukkue selvisi hienosti kolmanneksi
ja kakkoseksi lukuisten Starttien joukossa. Mitä lienee puolakeelel tuo start - vaiko ihan alkua, lähtöä,
käynnistymistä - kuten meilläkin.

ISTUMALENTOPALLON VALMISTAVA TYÖPAJA
IKUISESSA ROOMASSA
29.10.2013 20:05 (Sari Mannersuo/MA) Istumalentopallo..., siis Paravolley teki maihinnousun Italiaan 11.13.10.2013. Roomassa järjestettiin laaja, yli 100 hengen istiksen työpaja Italian Lentopalloliiton FIPAV:n ja
Paralympiakomitean yhteistyöllä. Osallistujia oli lähes kaikilta Italian liiton 21 alueelta erotuomarikouluttajia ja koordinaattoreita. Heidän lisäkseen työpajaan osallistui yli 50 seurojen valmentajaa.
Rooman tapahtuman ulkopuolisiksi kouluttajaksi oli kutsuttu WOVD:n pääkouluttaja hollantilainen Jouke de
Haan sekä Euroopan tuomarikomission puheenjohtaja ja kouluttaja ja vasta valittu Euroopan Paravolleyn
varapressa, englantilainen Steve Walton. Italiassa istumalentopalloa on pelattu/harrastettu omatoimisesti
paikallisen Liiton tietojen mukaan ehkä n. 20 seurassa.
FIPAV:n nettisivuille on vasta lisätty Istumalentopallo omana osionaan sekä nimetty lajista vastaava johtaja
ja hänen alaisuuteensa muu tarpeellinen organisaatio. Italian liiton sivuja voi katsastaa seuraavasta
linkistä: Italian Lentopalloliitto

Ististyöpaja toiminnassa Roomassa
(Kuva: volleyslide.com)

Lisää valokuvia ja Steve Waltonin tarinaa Rooman viikonlopusta löytyy alla olevasta Sliden linkistä. Steve
kuvaa Rooman tapahtumaa erinomaiseksi. Kouluttajille jäi hyvin positiivinen tunne istumalentopallon
kehittymisen mahdollisuuksista Italiassa. FIPAV ovat tosissaan panostamassa istumalentopalloon ja myös
laittanut paljon resursseja hankkeeseen. Edessä on kova kehitystyö, mutta myös Italian suuri potentiaali.
"Tervetuloa Italia Istumalentopallokansojen perheeseen!"

EUROOPAN MESTARIT PAJULAHTI GAMESIIN
28.10.2013 15:30 (MA) Naisten istumalentopallo on jälleen mukana jo neljännen kerran pelattavassa
Pajulahti Games tapahtumassa Nastolassa 17.-19.1.2014. Kisoihin ilmoittautumisaika päättyy nyt lokakuun
loppuun.

Suomi – Venäjä Pajulahdessa 2013
(Kuva: pajulahtigames.fi)

Istis.infon tiedon mukaan Moskovan CSP Izmailovo on valmentajansa Aleksandr Ovsyannikovin johdolla
taas osallistumassa Pajulahden kisaan. Izmailovon joukkue on käytännössä sama kuin syyskuussa Puolassa
Euroopan Mestaruuden voittanut Venäjän naisten maajoukkue.
Viime vuoden Gamesissa samainen joukkue voitti turnauksen puhtaasti ja melko ylivoimaisesti – erääkään
otteluissaan menettämättä. Mutta niinhän EM-voittajilta voi odottaakin. Info jää puolestaan odottelemaan –
onko Pajulahteen tulossa muitakin maajoukkueita.

MIESTEN SM-SARJAN TOINEN TURNAUS JÄMSÄSSÄ
27.10.2013 21:35 (Jani Virtanen/MA) Miesten SM-sarja jatkuu toisella turnauksella kahden viikon kuluttua
lauantaina 9.11.2013 Jämsän Liikuntahallilla, os. Keskuskatu 16. JoLePan vastustajiksi saapuvat tuolloin ZZ
Toivala ja LVI Helsinki.
Jani Virtasen toimittaman ilmoituksen mukaan ottelut alkavat klo 13.00 pelillä JoLePa - ZZ Toivala ja
jatkuvat klo 14.30 ottelulla ZZ Toivala - LVI Helsinki. Päivän päätteeksi klo 16.00 kohtaavat LVI ja JoLePa.
Salille pääsee klo 12.00. Ja luonnollisesti pelipaikalla on myös kahvio. ZZ TV:n mahdollinen läsnäolo
selvinnee myöhemmin.

Turnauskutsuja läpsähtelee infon postiin sitä vauhtia, että lienee tarpeen tähän liittää marras-joulukuun
istiskalenterin ohjelmakohdat. Mukana myös pari ulkomaan ihmettä, joissa suomalaisjoukkueita on
aikaisempina vuosina käynyt. Toki samat tiedot löytyvät hyvällä tahdolla ja pikku näppäilyllä myös
Kalenteri-sivustolta.

Marras-joulukuun istiskalenteri:
* 2.11.2013 Ykkössarjan 1. osaturnaus Nastolassa
* 9.11.2013 Miesten SM-sarjaa Jämsässä (JoLePa, ZZ, LVI)
* 23.11.2013 Ykkössarjan 2. osaturnaus Kotkassa
* 30.11.2013 Miesten SM-sarjan 2. osaturnaus Kotkassa (KSI, LVI, ZZ)
* 30.11.-1.12.2013 7. LE CUP Leipzigissa Saksassa
* 13.-15.12.2013 Livani Cup - 2013 Latviassa
* 14.12.2013 Miesten SM-sarjan 3. osaturnaus Keravalla (LVI, KSI, JoLePa)
* 14.12.2013 Naisten SM-sarjan 1. osaturnaus Siilinjärvellä
Erinäisten yhteensattumien vuoksi joulukuun puoliväliin samaan päivään sattuvat sekä miesten että naisten
SM-turneet. Miehet pelaavat LVI:n isännöiminä Keravalla ja naiset aloittavat sarjansa Suininlahden salissa
Siilinjärven isännyydessä.
Samana päivänä 14.12. on Rovaniemellä suunnitelmissa pelata 3+3 sekaturnaus, johon PoPeDon
merkkihenkilöt yrittävät saada myös uusia mahdollisia istiksen harrastajia lajia kokeilemaan. Onnea vaan
joka suuntaan.

MIESTEN SM-SARJA KÄYNTIIN TOIVALASSA TUTTU JUTTU - ZZ VOITTAA !
26.10.2013 20:15 Lisäys 20:55 (Mika Ylönen/MA) Miesten SM-sarja käynnisteltiin Suininlahden koulun
salilla tänään iltapäivällä ZZ Toivalan, KSI Kotka ja JoLePan kesken. Hallitseva Suomen Mestari ZZ Toivala
ei ollut vieraskorea, vaan voitti helpohkosti sekä KSI Kotkan että JoLePan suoraan 3 - 0. Päivän
kolmannessa ottelussa KSI kukisti tiukassa viisieräisessä pelissä Jämsän JoLePan 3 - 2.

Jii Ahdepelto nostaa, muut kotkalaiset seurailevat
(Kuva: ZZ Toivala)

Istis.infon toimituksella ei ollut mahdollisuutta katsoa pelejä ZZ TV:stä, mutta kiinnostavaa olisi kuulla
miten homma pelitti ja oliko paljonkin katsojia. Ottelukommentit ja varmastikin myös valokuvat/videopätkät
löytyvät ajastaan ZZ Toivalan nettisivuilta - seurailkaa. Info ottaisi mielellään myös jokusen tilannekuvan
Suininlahdelta. Alla Sarjaraportti 2.

MIESTEN SM-SARJAN PELAAJALUETTELOT PÄIVITETTY
25.10.2013 16:25 (Petri Räbinä/MA) Miesten SM-sarjajoukkueiden viimeisimmät pelaajaluettelot on
päivitetty ja listattu Tiedostot-sivulle otsikon - Sarjakausi 2013-14 alle. Joukkueiden yhteyshenkilöiden
kannattanee tarkistaa oman joukkueen tiedot. Mahdolliset korjaukset pyydetään lähettämään osoitteella:
webmaster.istumalentopallo(at)gmail.com

LÄMPENEE, LÄMPENEE - SARJAT KÄYNNISTYVÄT

Miesten 1. SM-finaali 2013
(Kuva: Timo Vesterinen)

25.10.2013 00:15 (MA) Ilmassa on..., lämpöasteita ja lämmintä on luvassa istiskentillekin. Lauantaina
paksahtavat miesten SM-sarjan pelit Toivalassa käyntiin. Sarjassa pelaavat - kaksi edellistä Suomen
Mestaruutta voittanut ZZ Toivala ja moninkertainen mestari KSI Kotka sekä JoLePa Jämsästä ja uutena
tulokkaana Laajasalon Voimaa edustava LVI Helsinki.
Toivalassa sarjan ensimmäisessä turnauksessa kohtaavat isäntien ohella JoLePa ja KSI Kotka. Ottelut
Suininlahden koululla käynnistyvät viime kauden loppuottelijoiden KSI - ZZ pelillä klo 13.30. Ylösen Mikan
mukaan paikalla klo 13.15 alkaen on myös ZZ-TV ja kaikki pelit näytetään suorina lähetyksinä
kanavalta: ZZ-TV

Miesten SM-kiertopyttyläinen
(Kuva: ZZ)

YKKÖSEN TOINEN TURNAUSTIEDOTE
25.10.2013 00:10 (Pekka Nygren/MA) Ykkössarjassa pelataan tulevalla kaudella neljä osaturnausta, joista
kaksi heti kauden alkuun marraskuussa. Nastolan turnauksen jälkeen hommia jatketaan Kotkassa kolme
viikoa myöhemmin - lauantaina 23.11.2013. Pelipaikkana vanha tuttu Otsolan koulun sali Karhulan
itäpuolella.
Ykkössarjan tapaan turnaus on avoin kaikille joukkueille - miesten SM-sarjalaisia lukuunottamatta, jotka
ilmoittautuvat määräaikaan 10.11.2013 mennessä osoitteella: Sähköposti: pekka.nygren@kymp.net tai
Puhelin: 0400 333 091. Pelit Otsolassa aloitetaan aikaisintaan klo 10. Lopullinen aikataulu, otteluohjelmat ja
kisasäännöt lähetetään ilmoittautuneille joukkueille noin viikkoa ennen.

KOTKAN HERRAIN POVAA TASAISTA SARJAA
18.10.2013 21:50 (Lauri Jaakkola/MA) Otsikko on napattu VAU:n tämän iltapäivän uutistiedotteesta.
Jaakkolan Lauri on pistänyt nettiin mukavan jutunpätkän alkavista istiksen sarjoista. Onpa Lauri uskaltanut
soitella KSI Kotkan pelaaja-valmentaja Herrasen Timpallekin, jonka ajatuksista otsikko myös kertoo.
Juttu kokonaisuudessaan löytyy VAU:n sivuilta vaikkapa tästä linkistä:

YKKÖSEN ENSIMMÄINEN TURNAUSTIEDOTE
18.10.2013 21:25 (Aimo Niemi/MA) Ykkösen kauden ensimmäinen sarjaturnaus pelataan reilun viikon
kuluttua lauantaina (apua - marraskuussa) 2.11.2013 Nastolassa Rakokiven koululla. Mukaan ovat isäntien
lisäksi ilmoittautuneet HIY/VanLe, KSI 2, Palokan Pyry ja Siilinjärvi. Kotkalaiset puolustavat viime vuoden
ykkösen voittoaan.
Ottelut Rakokivellä pelataan kahdella kentällä. Turnauksessa pelataan yksinkertainen sarja paras kolmesta
pelein. Aloitus on klo 11 ja saliin pääsee tuntia aikaisemmin. Turnaustiedote löytyy alta ja myös Kalenteritsivulta.

SEUROJEN LOGOJA JA ISTIS-INFOJA
18.10.2013 19:15 (MA) Istis.infon toimitus kaiveli seurojen ja joukkueiden netti- (vain harvalta löytyi) ja
naamarisivustoja sekä useimmilta löytyneitä Huutosivuja etsiessään seurojen logoja, nimitekstejä tai muita
tunnisteita. Aika harvassa olivat aktiivisesti päivitetyt sivut tai Huudot - ainakin mitä julkisille sivuille
näyteltiin. Seuraavassa pienet luonnehdinnat mitä missäkin päin istismaata kirjoitellaan...,
Seurojen omat nettisivut

ZZ Toivala Siilinjärvi:

Seuralla on toimivat, hyvin rakennellut ja aktiivisesti päivitetyt nettisivut: "www.zz-toivala.com". Historiaa,
tilastoja, valokuvia, pelivideoita, infoa, joukkue- ja pelaajatietoa, tuloksia, artikkeleita, uutisia ja melkoista
zzavolaismeininkiä. Istis.infon linkki löytyy helpolla.

Jokilaakson Lentopallo, JoLePa Jämsä:

Emoseuralla nettisivut: "www.jokilaaksonlentopallo.fi". Päivityksiä aikalailla harvakseltaan, vanhat tiedot
viipyilevät joskus puolisenkin vuotta. Istiksessä aikaisemmin aktiivista otetta, viime vuodet tyydytty omien
turnausten/pelien ja pelaaluettelon listauksiin. Istis.info toki hyvin linkitetty - siitä plussa.

Palokan Pyry, Jyväskylä:

Seuran nettisivut auttamattomasti vanhentuneet. Merkinnät vuodelta 2009 - ei siis kuuluisi tähän osastoon.
Mutta, jos vaikka tästä joku hieraisee keskisuomalaisia silmiään ja käy hommiin.
Palokan Pyryn naisilla aktiiviset Huutosivut: "www.pyrynistis.nimenhuuto.com". Tapahtumat ja pelaajat
listattu, julkisia viestejä harvakseltaan, ei kuvia eikä tiedostomateriaaleja. Hyvä näinkin.

Nimenhuuto-logo
(Kuva: www.nimenhuuto.com)

Joukkueiden Nimenhuuto-sivustot

KSI Kotka:

Seuralla ei omia nettisivuja, mutta Huutosivut löytyvät: "www.ksikotka.nimenhuuto.com" - joskin aika
hiljaiset. Tapahtumatiedot pelittävät, muuten vielä mm. viime kauden harjoitustiedot. Valkku-Timpan
paitahuutelu kolmisen viikkoa sitten - sitä ennen 5 kk tyhjää - ainakin julkisesti. Valokuvia omista
turnauksista - kiitos Vesterisen Timon ja Parkon Juhan. Eikö löydy huutosakin johtajaa?

HIY Helsinki:

HIY Helsinki

Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Pääseuralla Helsingin Invayhdistyksellä omat sivut: "www.hiy.fi", mutta siellä vain tiedot harjoitusajoista ja
yhdyshenkilöstä. Ei myöskään linkkiä infon sivuille, vaikka mm. salibandystä vastaava löytyy. Istisporukalla
Huutosivut: "www.hiyhelsinki.nimenhuuto.com" käytössä ja kohtuu ahkerasti. Eiliseltä löytyy
yhdyshenkilön viestintää harjoitusmatsista VanLen kanssa. Infommat tiedostot aikas vanhoja - mm. Karhea
Harmaa-tiedotteet vuodelta 2009.

Vantaan Lentopallo, VanLe:

VanLen Huuto

Vantaan lentopallo VanLe ry

Seuralta löytyy tänä vuonna uudistetut nettisivut. Hienoa. Istumalentiksellä oma pieni lokero, jossa
vastuuhenkilön (Saku Ilvonen) ja harjoitusvuorojen tiedot. Linkeistä löytyy istis.info - kiitos ja samoin
varmaan ajattelee mm. piilolinssifirma Siu.fi. Kannattaa varmaan muuttaa VAU:lle.
VanLen istisporukalla on jo pitkään ollut omat Huudot: "www.vanleistis.nimenhuuto.com" - vaikkakin
varsin vähällä käytöllä. Viimoiset julkisviestit kk sitten, ei kuvia tai tiedostoja, mutta kalenteri pelittää.

Nastolan isku -68:

Seuralta ei löydy nettisivuja, mutta istisjengiltä Huuto:
"www.nastolaniskuistumalentopallo.nimenhuuto.com". Sivuilla oleelliset: kalenteri, tärkeimmät kisakutsut ja
tiedotteet sekä oma esite. Tänään sinne repäistäneen 2.11. Nastolassa pelattavan ykkösen turnauksen
otteluohjelmat.

ESI-Ladyt Lappeenranta:

ESI-Teamin vanhat ja laajahkot sivut poistettu jo vanhentuneina. Pääseuralla Etelä-Saimaan Invoilla
useampikin nettisivusto: "www.esiry.fi" ja "www.marjola.fi", joissa kuitenkaan ististä ei juuri nimeksikään paitsi MA mainittuna. Esiryn linkeistä löytyy toki istumalentopallo.
ESI-Ladyillä käytössä huutosakki: "www.esi-ladyt.nimenhuuto.com". Siellä kalenteri ja aika vikkelää
viestintää.

KANSAINVÄLINEN TURNAUS LATVIAN LIVANISSA
18.10.2013 14:20 (Solvita Ziemele/MA) Latvialaisen Livanin kaupungin istumalentopalloseuran "Lisk
Lidzas" puheenjohtaja Ms. Solvita Ziemele lähetti istis.infon toimitukseen kutsun 11. Livani Cupiin, joka
pelataan 13.-15.12.2013 viikonloppuna. Kutsu alla pdf-liittenä - ja Kalenteri-sivustolla.
Kutsu tuli myös Marjolan järjestelykomitealle, joka vuosi sitten osallistui ko turnaukseen Latviassa.
Valitettavasti Livanin ajankohta sattuu samaan viikonloppuun, jolloin marjolalaiset ovat tuhannesti ja yhdesti
luvanneet matkata moikkaamaan Joulupukkia Rovaniemelle. Kas - jo kesällä Marjolassa tuli vannoiltua, että
ilman muuta olemme tonttulakit tanassa pelaamassa 3+3 sekajoukkueturnausta Rovaniemellä lauantaina
14.12.2013. Varsinaisesti lupaus kyllä lopsahti kohilleen vasta, kun Marjolan komitea kuuli, että pelien
jälkeen on ohjelmassa laphilaiset pikkujoulut.
Jos kiinnostusta jompsinkumpsin-pelailuun ilmenee - voi Livanin turnausta tiedustella Solvitalta ja
Rovaniemen avointa - no..., kai ainakin Santanan Clausilta, joka ei ole Santanan Carlosille tiettävästi mitään
sukua.

MUUTOS TOIVALAN SM-TURNAUKSEN OHJELMAAN
18.10.2013 16:20 (Mika Ylönen/MA) Toivalassa ensi viikon lauantaina pelattavan kauden ensimmäisen
miesten SM-sarjaturnauksen ottelujärjestystä on muutettu joukkueiden yhteyshenkilöiden sopimuksella ja
KSI Kotkan toivomuksesta. Pitkämatkaisimmat kotkalaiset pelaavat nyt päivän ensimmäisen ja toisen pelin.
JoLePa vastaavasti toisen ja kolmannen. Muutoksen ansiosta KSI saattanee ehtiä illaksi kotiin.
Liitteenä alla on uusittu otteluohjelma. Mika Ylönen muistuttaa vielä, että 2. ja 3. ottelujen alkamisajat ovat
joustavia. Ottelut voivat alkaa joukkueiden niin sopiessa myös ilmoitettua aikaisemmin.

SM-SARJAN LOPPUTULOKSET JO PÄÄTETTY?
18.10.2013 12:10 (MA) Sieväsen Harri otti Istis.infoon yhteyttä ja 3/4-vakavissaan ihmetteli infon tapaa jo
etukäteen päättää miesten SM-loppuotteluiden pitopaikat. Oikein - Info valittaa 16.10. tekstiinsä livahtanutta
erhettä, että Toivala olisi jo nimetty pelipaikaksi. Infon toimitus keskusteli ensimmäisten mestarien
mahdollisesta saamisesta ja muistamisesta/palkitsemisesta ratkaisevaan SM-finaaliin ja sen aiheuttamista
kuluista. Todettiin, että mahdollisia pelipaikkoja on neljä ja kallein niistä (ja myös aika todennäköinen) on
Toivala. Hankkeeseen tarvittavat kustannukset päätettiin arvioida "kalleimman jälkeen". Tästä tuo lapsahdus.
Harri myös kyseli tästä infon sponsorointi-ideasta toivoen, ettei kuluja kaadeta seurojen niskaan. Se ei toki
ole ollut ajatuksissa - eikä infon päätettävissäkään. 1965-Mestarien kutsuminen ja mahdollinen palkitseminen
ei ole ollut missään vaiheessa VAU:n käsittelyssä. Ajatus ja myös tuleva toteutus on yksin infon toimituksen
pohdintaa ja harteilla. Mutta, kun asia nyt tuli puheeksi - ei seurojen/nykypelaajien mukana olo huono juttu
olisi. Otetaan käsittelyyn. Uskoisin ainakin eteläisen Karjalan (melkein entisen) istisseuran olevan hommassa
mukana. Toki ajattelimme löytyy tukijoiksi yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiäkin, jotka eivät aivan juuri ole
lomautelleet.

Harrin mielestä ajatus ensimmäisten mestareiden paikalla olosta päätösfinaalissa on hieno ja kannatettava,
mutta toiminta vaatii läpinäkyvyyttä ja infon jutussa jäi aika paljon selvittämättä - asia olisi pitänyt ottaa
puheeksi jo Pajulahdessa. Niin kai olisi, mutta kun infon toimitus sen vasta nyt lokakuulla keksi. Ajatusta ei
ole rek.merkitty, joten jos istisjaosto tai VAU kaikkineen haluaa asian toteuttaa - olkaa hyvät.

PERINTEISET ISTISENNAKOT SAVOSTA
16.10.2013 23:40 (Mika Ylönen/MA) Istis.info olikin jo faksailemassa Savon suuntaan, kun ei perinteistä
miesten SM-sarjan ZZ-ennakkoarviointia kuulunut. No - nyt kuuluu - tai paremminkin löytyy ZZ Toivalan
netistä ja sieltä Uutiset-otsikon takaa. Mielenkiintoista ja kirjoittajansa näköistä tarkkasilmäistä tekstiä
tulevan kauden asetelmista. Käykää katsastamassa vaikka alta löytyvästä linkistä.

MIESTEN 50. SM-SARJA KÄYNNISTYY 26.10.2013
16.10.2013 23:15 (MA) Miesten SM-sarja 2013-14 käynnistyy 1. osaturnauksella lauantaina 26.10.2013
Toivalassa Suininlahden koulun salilla. Miesten istumalentopallon Suomen Mestaruudesta pelataan nyt 50.
kerran. Istis.infon toimituksen, Helsingin Invalidien Yhdistyksen toiminnanjohtaja Ilse Uotilta, saamien
tietojen mukaan vuoden 1965 ensimmäisen Mestaruuden voittaneen HIY Helsingin kultajoukkueen pelaajista
neljä kuuluvat edelleen yhdistyksen jäsenistöön. Originaalimestarit ovat: Matti Rantanen, Pertti Mahlanen,
Reino Jääskeläinen ja Jouko Tuominen.
Istis.infon toimitus on päättänyt kokouksessaan, että ensimmäisiin mestareihin ollaan syksyn aikana
yhteyksissä ja selvitetään: 1. heidän mahdollisuuksiaan ja halukkuuttaan osallistua alkavan kauden
viimeiseen SM-loppuotteluun Toivalassa sekä 2. saada sponsorituella mestarit matkaan Helsingistä
Siilinjärvelle - ja mielellään takaisinkin.
ZZ Toivala on lähettänyt istis.infolle kauden ensimmäisen osaturnauksen ottelujulisteen. Julisteessa
mainitaan, että ZZ Ladyt ovat paikalla hoitamassa Buffettia - hienoa. Sitä ei sen sijaan mainita, että myös ZZ
TV tulee lähettämään otteluista suorat lähetykset. Niistä lähempänä pelejä lisää tietoa.

SARJAMÄÄRÄYKSET KAUDELLA 2013-14
16.10.2013 22:55 (Petri Räbinä/MA) Istumalentopallon lajivaliokunta on toimittanut infolle alkaneen kauden
Istumalentopallon sarjamääräykset 2013-14. Ne löytyvät Tiedostot-sivuilta.

What is VolleySLIDE?
16.10.2013 12:15 (MA) Viime viikolla intis.infon toimitus ihmetteli löytämäänsä istis.sivustoa "VolleySlide"
ja kyseli asiaa tietäviltä - mikähän juttu se lienee. Ja vastaus tuli kuin tilauksesta rautakaupan takahuoneesta
otsikolla "What is VolleySLIDE?" Tai no..., Räbinän Petrihän se sieltä VAU-varastosta tiedon haki ja lähetti
infolle.

VolleySliden etusivu (Kuva: www.volleyslide.net/)

Viestissä kuvataan lyhyesti, että VolleySLIDE sivuston ovat perustaneet useat avainhenkilöt ympäri
maailmaa ajamaan istumalentopallon asiaa paralympialaisen liikeen hengen mukaisesti. Otsikon sana
"Volley" liittää sivuston lentopalloon ja sana "Slide" korostaa liikettä, nopeutta, energisyytta ja hauskuutta.
VolleySlide-sivuston esite (englanniksi) löytyy alla olevasta linkistä. Siinä sivuston perustajat esittelevät
sivuston tarkoitusta/missiota ja antavat perustietoja sivuston ylläpitäjistä. Istis.infolle tuttu mies
johtotroikasta on ainakin Jouke de Haan Alankomaista. Hän on pitkään ististoiminnassa vaikuttanut mies kirjoittanut mm. useita lajiamme koskevia kirjoja.
VolleySlide korostaa, että istumalentopallo on laji, missä vammaiset ja vammattomat aidosti voivat osallistua
ja kilpailla yhdessä. Lajissa on paljon tilanteita, joissa vammaisuus voi jopa olla eduksi. Sivusto haluaa
edistää istumalentopallon harrastusta joka puolella maailmaa ja houkutella lisää pelaajia lajin pariin.
Käsitteestä "Slide" istumalentopallossa - mitä se on - kirjoittajat kauniisti toteavat seuraavaa:
Tekijät mainostavat, että VolleySLIDE on ihanteellinen "aloituspaketti" minkä tahansa yksittäisen henkilön,
seuran tai maan ististoiminnan aloittamiseen.
What is VolleySLIDE?

USA JA BRASILIA PAN AMERIKAN PARHAAT
16.10.2013 11:00 (MA) Istis.info valittaa, ettei pystynyt tiedottelemaan Oklahoman kisoja ensimmäistä
päivää pidemmälle - sivutoimensa virkamatkan takia. Infon laitteet eivät pelittäneet matkan aikana. Nyt on
reissu hoidettu ja päivärahat mennyttä kalua.

USA:n ja Brasilian naiset vastakkain Oklahomassa
(Kuva: www.teamusa.org/)

PAN Amerikan kisojen naisten kaksinpelissä USA otti selkeästi voitot kaikissa kolmessa ottelussa ja varmisti
paikkansa ensi vuoden Puolan MM-kisoihin. Miesten alkusarjassa, Euroopan turneillakin vuoden aikana
pelannut, Brasilia voitti sekä USA:n että Kanadan 3 - 0. Välieräpelissä USA voitti Kanadan ja kohtasi
finaalissa uudelleen Brasilian.
Miesten finaalin ensimmäinen erä oli tiukka - Brasilia vei sen 26-24. Jatkoerät olivatkin sitten sambaajien
näytöstä erin 25-18 ja 25-11. WOVD:n kriteerien mukaan molemmat loppuottelijat pääsevät mukaan MMkisoihin.
PAN Amerikan kisojen kaikki tulokset:
Miehet:
* USA - Kanada 3 - 0 (25-19, 25-21, 25-14)
* Brasilia - Kanada 3 - 0 (25-16, 25-17, 25-15)
* Brasilia - USA 3 - 0 (25-13, 25-21, 25-21)
Välierä: USA - Kanada 3 - 1 (25-10, 25-18, 24-26, 25-17)
Loppuottelu: Brasilia - USA 3 - 0 (26-24, 25-18, 25-11)

Naiset:
* USA - Brasilia 3 - 1 (26-24, 17-25, 25-15, 25-17)
* USA - Brasilia 3 - 0 (25-16, 25-17, 25-17)
* USA - Brasilia 3 - 0 (25-21, 25-21, 25-14)

Onko Suomella mahkuja MM-kisoihin?
Ensi kesäkuussa Puolan Elblag on taas istisväen ykköspaikka, kun siellä pelataan lajimme MM-kisat. Jo
varsin moni maa on selvittänyt tiensä kisoihin. Naisten 12 osallistujamaasta on selvillä seitsemän. Haussa
ovat Aasian/Oseanian (1) ja Afrikan (1) paikat sekä kolme ranking-listan perusteella määrättävää maata.
Missä menee Suomi - onko kisoihin mahdollisuuksia?
Istis.infolla ei ole tiedossa WOVD:n tuoretta ranking-listaa. Euroopasta on kisoihin jo nimetty Ukraina
(Lontoon 3.) ja Hollanti (4.) Paralympialaisista sekä Venäjä (EM 1.) ja Slovenia (EM 3.) EM-kisoista.
Elblagin kisojen perusteella Euroopasta MM-kisapaikkaa kärkkyvät ensimmäisinä EM-viitonen Saksa ja
kuutonen Suomi. Oliskohan tässä pienen lobbailun paikkaa?

OKLAHOMA NÄKYY - 1. PÄIVÄN TULOKSET
12.10.2013 12:40 (MA) Istis.info yllätti itsensäkin - Oklahoman liveTV näkyi illalla toimituksen pienellä
ruudulla hyvin. Info ehti katsoa kaksi viimoista erää naisten ottelusta USA - BRA. Jenkittäret voittivat erät
selvästi ja koko ottelun erin 3 - 1 (26-24, 17-25, 25-15, 25-17). Avauserä oli tiukka ja toisen Brasilia vei
selvästi. Sen jälkeen ei voittajasta juuri ollut epäselvyyttä - USA hallitsi ja voitti ansaitusti ensimmäisen
karsintakohtaamisen.

USA syöttää Brasiliaa vastaan Oklahoma TV:n lähetyksessä
(Kuva: www.teamusa.org/)

Miesten ensimmäisen päivän peleissä Brasilia ja USA olivat odotetusti Kanadaa vahvempia. Molemmat
voittivat pelinsä suoraan 3 - 0. Joukkueet kohtaavat toisensa lauantaina klo 15 Suomen aikaa. Brasilia voitti
erin 25-16, 25-17, 25-15 ja USA vastavaasti 25-19, 25-21, 25-14).

USA:n miehet syöttövuorossa Kanadaa vastaan
(Kuva: www.teamusa.org/)

Huomio TV-lähetyksissä ja myös yllä olevissa valokuvissa kiinnittyi pelialustaan - ei erillistä mattoa, vaan
pelit pelataan normaalilla pinnoitteella ja muiden viivojen vilskeessä. Ja lattia näyttää hyvältä ja luistavalta eikä ylimääräiset viirutkaan häiritse. Ovatkohan (mm. ECVD) ehdottomat määräykset erillisestä pelialustasta
vähän liioiteltuja - ainakin kovasti kustannuksia lisääviä.

SEKALAISTA KAMAA ISTUMALENTOPALLOSTA
11.10.2013 15:00 (MA) Istis.info innostui hetkeksi surffailemaan Luxemburgin infosivuston kautta ja
melkein pohjaton määrä ististietoutta löytyi käden väänteessä. Huhhuh. Info laittaa tähän linkin erilaisista
ististä ja vähän muustakin vammaisurheilua kuvaavista videopätkistä, jotka löytyvät http://volleyslide.net/
sivustolta.
Sivusto ei ole infolle aikaisemmin tuttu juttu, eikä lyhyellä silmäyksellä selvinnyt - kuka tai mikä tarkasti
ottaen sitä ylläpitää. Kannattaa käydä selailemassa ja ken tietää asiasta enemmän - voisi kertoilla infollekin.
Alla niitä pätkiä malliksi.

AMERIKAN MAIDEN MM-PAIKAT JAOSSA
11.10.2013 13:45 (Sari Mannersuo/MA) Pan American Sitting Volleyball Zonal Championships - Amerikan
mantereen maiden Mestaruuskisat ja samalla Puolan MM-2014 kisojen karsinnat käydään USA:n
Edmondissa Oklahomassa tänä viikonloppuna. Kisa vaikuttaa varsin vähäväkiseltä. Kahdesta miesten MMpaikasta kisaavat isäntien ohella Kanada ja Brasilia. Naisten yhdestä paikasta pelaavat USA ja Brasilia paras
kolmesta otteluin.
Tänään perjantaina Oklahomassa pelataan seuraavat ottelut:
* Miehet: USA - Kanada klo 10:00am paikallista aikaa (Suomen aikaa klo 16)
* Naiset: USA - Brasilia klo 2:00pm (Suomessa klo 20)
ja * Miehet: Brasilia - Kanada klo 4:00pm (Suomessa klo 22).
Lauantaina 12.10. klo 9:00am (FIN klo 15) miehissä kohtaavat Brasilia ja USA sekä klo 11:00am (FIN klo
17) naiset pelaavat toisen ottelunsa. Miesten välieräpeli (varmaankin alkusarjan 2. ja 3.) pelataan lauantaina
klo 15:00pm (FIN klo 21) ja miesten finaali sunnuntaina 13.10. klo 9:00am (FIN klo 15). Mahdollinen
naisten kolmas ja ratkaisena ottelu on sunnuntaina klo 11:00am (FIN klo 17).

Liki puolet MM-maapaikoista selvillä
Puolan kesäkuisiin MM2014 kisoihin nimetään 16 mies- ja 12 naisjoukkuetta. Miesten osalta seitsemän ja
naisten kohdalla 6 maata on jo varmistanut kisapaikkansa. Isäntien lisäksi miehissä varma paikka on Lontoon
kisoista Bosnialla, Iranilla, Saksalla ja Venäjällä sekä EM-kisoista Ukrainalla ja Hollannilla.
Naisten paikat Lontoosta saivat Kiina, USA, Ukraina ja Hollanti sekä EM-kisoista ykkönen Venäjä ja
kolmonen Slovenia. Amerikan kisojen lisäksi MM-Puolaan kelpuutetaan Aasia/Oseanista miehiin kaksi ja
naisiin yksi maa ja samoin Afrikasta. Karsintakisojen lisäksi kolme maata molempiin sarjoihin nimetään
rankingin perusteella. Liekö siinä hommassa korismeininkiä - info ei tiedä. Myöskin infon havaitsema
viimeisin WOVD:n rankinglista on vuodelta 2010.
Jenkkilän peleistäkin lupaillaan live-lähetyksiä netissä. Info on näitä aina mainostellut, mutta aika harvoin
kuvaa löytänyt. Nyt taas voipi yritellä pelien katsomista alla olevasta linkistä:

OPPIA EUROOPASTA - VINKKI LUXEMBURGISTA
11.10.2013 00:10 (MA) Istis.infon EU-kirjeenvaihtaja vinkkasi viestin keskisestä Euroopasta ja linkin
Luxemburgista. Työn perässä muuttanut kirjeenvaihtajan ystävän kaveri oli jo keväällä järjestellyt istiskoulua

uudessa kotikylässään - Luxemburgissa. Todennäköisesti ranskankielinen (?) sivusto, jonka etusivu alla
kuvassa, löytyy linkistä: Istis.infoLUX

Luxemburgin istis.infon etusivu
(Kuva: www.luxsittingvolley)

Kaikenmaailman käännössivustojen pohjalta info epäilee, että kuvien keskellä oleva otsikko kääntynee
hämeeksi kutakuinkin seuraavasti: "Istu alas ja pidä hauskaa!". Ei hassumpi aloitus. Au revoir-ranskalla
infon toimitus ei juuri laajempaa käännöstä sivustosta tohdi antaa. Mutta otsikon "Taster Sessions" ymmärtää
kokeiluistunnoiksi tai näyte-/tutustumistunneiksi. Miten vaan. No - onhan sivuilla toki pariisin lisäksi
lontootakin - huomasi info ihan itse. Ja sieltä info kääntää otsikon sujuvasti: "Hauskaa pyllyllenne!"
Kirjeenvaihtajamme viestin sanoma kuitenkin oli, että 6.11.2013 Luxemburgissa käynnistyvästä viiden
kerran istiksen esittely- ja koulutustapahtumasta kannattaisi ottaa oppia myös Suomessa. Koulutuksen
järjestävät paikallinen istisseura (le Club de Volley Ball de Bonnevoie), Luxemburgin Paralympiayhdistys ja
kouluttajina toimivat ististä pelanneet kaverin kaverin kaverit.
Eri koulutustapahtumissa käydään läpi istumalentopallon perusasioita ilmoitetun ohjelman mukaisesti.
Kirjeenvaihtajamme mielestä ideasta ja ohjelmasta kannattaisi ottaa opiksi kotoisessa Suomessa. Istisjaosto
voisi ottaa idean asiakseen ja selvittää löytyisikö jostain rahoitusta esim. vuoden - kahden projektiin
istumalentopallon kouluttajakoordinaattorin palkkaamiseksi. EU-ihmisenä kirjeenvaihtaja tohti esittää EU:n
rahastojen selvittämismahdollisuuksia.
Istis.infon mielestä ajatus on kannatettava. Istishistoriaa vähän tuntevana info muistelee, että 1960-luvun
loppupuolella SIU:lla oli yllä esitetyn kaltainen asiamies (Eino Skyttä) kiertämässä puoli Suomea kahtenakin vuonna. Ja homma poiki pelaajia ja joukkueita melkoisen määrän. Osin näillä Eikan eväillä on
sinnitelty vieläkin. Jos lähes 50 vuotta sitten homma toimi - mikä ettei nytkin. Asiaa vaan eteenpäin tsemppiä jaostolle.

TOIMISTOHOMMII - LOMAKKEITA PÄIVITETTY
10.10.2013 14:30 (MA) Istis.infon toimitus vietti hetken oikeissa toimistohommissa askaroiden ja
arkistoiden - ja päivitti muutamat lomakkeet Tiedostot-kansioon. Samalla sinne sipaistiin myös pelikauden
ensimmäinen Sarjaraportti, missä tässä vaiheessa on vain Suomen Cupin lopputulokset Jyväskylän
turnauksesta.
Päivitetyt lomakkeet liittyvät tulevien SM-sarjaturnausten otteluraporttien pohjiin. Turnausvastaavat voivat
tsekata lomakkeet, tarkistaa ne ja halutessaan käyttää. Myös omatoimi-ilmoitukset tuloksista kelpaavat, mutta
jos sopii - lomakkeitakin voi lähetellä. Ja jos muita toiveita, korjauksia tai tarpeita ilmenee - lähetelkää
infolle infoa.

MISTÄ NÄITÄ KUVIA TIPPUU...,
8.10.2013 13:00 (EM2013/MA) Ja kerran vielä - lisäkuvia Puolan EM-kisoista. Eipä ole infolla muutakaan
viestiteltävää - joten laitellaan näitä "lukijoiden" vinkkaamia EM-kuvia edelleen tänne sivustolle kaikkien
katseltavaksi. Hienoa, että kuvia on ja löytyy. Mukava olisi myös saada Pynnösen Allun etsiskelemiä otoksia
Jyväskylän Suomen Cupista. Liekö siellä kukaan kamerapuhelintaan rapsutellut. Jos - kiitos tännekin.

Jäätteenmäen Annukka kisamuiston ja diblomin kera (?)
(Kuva: http://paravolley.pl/Gallery)

Huutotiimi toisen kerran - Raisa, Helena, Hanna-Maria
(Kuva: http://paravolley.pl/Gallery)

Ja kisakuvien lopuksi laitetaan näytille myös naisten EM-kullat napanneen Venäjän tuulettelukuva. Vennään
naiset saivat upean vastaanoton Moskovaan palattuaan - kukkia, lahjuksia, poskipusuja, halauksia, onnitteluja kiitospuheita riitti ja kai jokunen maljakin nosteltiin. Upeaa toimintaa useimpien kotiseura Izmailovolta. Ja
muuten..., Tatyana Ivanovalla (IPC-ehdokas) on tänään syntymäpäivä. Info onnittelee, vaikka kuukauden
urheilijan titteli näyttääkin karkaavan (Tatyana 338 ja Richhard 1090 ääntä).

Euroopan istismestarit 2013 - Venäjä
(Kuva: www.cspizmailovo.ru/)

VIELÄ KUVA PUOLAN EM-KISOISTA
7.10.2013 12:30 (EM2013/MA) Kerta vielä - lisäkuva Puolan EM-kisoista.

Suomen naiset EM-finaalissa - vielä katsomossa
(Kuva: http://paravolley.pl/Gallery)

IPC:N ÄÄNESTYSTILANNE
6.10.2013 18:20 Lisäys 18:25 Lisäyksen lisäys 23:35 (MA) Joko kotimaan istisäänestäjät ovat napsutelleet
väärää nappulaa tai sitten kuudenneksi valitun urheilijan - Richard Whitehead, yleisurheilu, Iso-Britannia kaverit ja sukulaiset ovat urakoineet. Aamupäivällä hänellä oli vain muutama ääni - nyt jo yli puolet?! Ja nyt
lähempänä puolta yötä Rikulla on ääniä jo hulppeat 817 (!!!) ja Tatyanalla 174 sekä muilla hajaääniä alle
viidenkymmenen. Nyt tarvittaisiin YYA-sopimusta.
Info myös jäi ihmettelemään - onko mahdollista, että samalta koneelta voidaan äänestykseen antaa miten
monta kirjausta tahansa. Pitänee sekin asian yrittää jostain tarkistaa. Mutta äänestelkää kuitenkin - jos siltä
tuntuu.
Infolle kerrottiin, että äänestys samalta koneelta/samalla tunnuksella onnistuu vain yhden kerran. Hyvä niin siis. OK.

MAHDOLLINEN OIKAISU VAAN EI VIELÄ KORJAUS
6.10.2013 17:55 (MA) Tarkkakatseinen sivuston selaaja epäili alla viimoisena olevan valokuvan tekstin
oikeellisuutta puhelussaan. Ja kun nyt kuvaa oikein tarkasti tiirailee - ei siinä ehkä sittenkään taida olla
valmentajakaksikkomme päättäjäispartyissa - kai. Info yrittää varmistaa järjestäjiltä, kutka kummat ne siinä
sitten tuulettelevat. Jos kuvatekstiin on lipsahtanut väärät henkilöt - info tietysti valittelee asiaa ja yrittelee
jossain vaiheessa oikaista tekstin.

MUISTIKUVIA PUOLAN EM-KISOISTA
6.10.2013 14:40 (EM2013/MA) Alla muutama Puolan poikkain ottama valokuva Suomineidoista - sis. T.
Väre.

Aikalisällä
(Kuva: http://paravolley.pl/Gallery)

Syöttämässä Petra Pee
(Kuva: http://paravolley.pl/Gallery)

..., ja piste tuli
(Kuva: http://paravolley.pl/Gallery)

Verkolla valmiina
(Kuva: http://paravolley.pl/Gallery)

Valmentajat iltajuhlassa (T. Väre vas., E-L. Hilden oik.)
(Kuva: http://paravolley.pl/Gallery)

Suomen joukkue Puolan EM-kisoissa 2013:
Laura Haaranen, Kärsämäki
Petra Pakarinen, Järvenpää

Satu Tiilikainen, Joutseno
Raisa Möller, Lappeenranta
Helena Skogström, Nurmijärvi
Helvi Seppänen, Lappeenranta
Hanna-Maria Sariluoto, Tampere
Annukka Jäätteenmäki, Tampere
Päävalmentaja: Timo Väre, Kouvola
Valmentaja: Eeva-Liisa Hilden, Nastola

IPC:N ÄÄNESTYS KUUKAUDEN URHEILIJASTA
6.10.2013 14:00 (ECVD/MA) Euroopan vammaislentopallokomitean presidentti Toralv Thorkildsen
kehottaa ECVD:n nettisivuilla istumalentopalloväkeä osallistumaan Kansainvälisen Paralympiakomitean
kuukauden urheilijan valintaan. Äänestää voi perjantaihin 11.10. klo 12 asti. Äänestyspaikka löytyy IPC:n
netistä etusivun oikeasta palkista alla olevalla linkillä:
IPC:n äänestys kuukauden urheilijasta
Istis.infon toimitus ei ole aikaisemmin huomannut moista äänestystä, eikä myöskään tiedä perusteita - miten
ehdolle asetetut urheilijat on valittu. Kuuden syyskuun urheilijaksi nimetyn ehdokkaan joukossa on Venäjän
naisten istismaajoukkueen pelaaja nro 1 Tatyana Ivanona, joka valittiin viime kuussa pelatuissa Puolan EMkisoissa naisten sarjan parhaaksi passariksi sekä kisojen arvokkaimmaksi naispelaajaksi. Ainakin kisoissa
mukana olleet Tatyanan tuntevat ja voinevat häntä äänestää - ja samalla näkyvyyttä koko lajillemme.
Äänestäminen on EU-vaaleja helpompaa: näppäily IPC:n sivuille, täppä Tatyanan nimen eteen ja painallus
nappulasta: "Submit your vote". Äänestystilanteen voi katsastaa napauttamalla tekstiä: "View results".

Tatyana Ivanova
(Kuva: http://paravolley.pl/Gallery)

KALENTERIN KÄYTTÖOHJEITA
4.10.2013 15:35 (MA) Muutamien infolle tulleiden kyselyjen johdosta annamme pikku vihjeen istis.infon
Kalenterin (vasemmassa palkissa) käyttömahdollisuuksista:
Kalenteriin on merkitty ja tarvittaessa lisäillään infon tietoon tulleet ja löytämät kilpailutapahtumat, jotka
saattaisivat alan ihmisiä kiinnostaa. Kunkin tapahtuman alle yritetään aina lisätä kisakutsu tai lisäinfo - ja
homman valmistuttua - tulokset. Kannattaa käydä aina välillä vilkaisemassa.
Myös edellisen kauden kilpailutapahtumat ja tulokset löytyvät helposti Kalenterista - alaspäin rullaten ja
otsikkoa: Arkistokausi 2012-13 rallaten selaillen. Että sellai.

YKKÖSEN AVAUSTURNAUS NASTOLASSA

4.10.2013 15:30 (Aimo Niemi/MA) Niemen Ami laitteli kauden ykkösen avausturnauksen kutsun infolle.
Homma käynnistyy ilmoittautumisella 19.10.2013 mennessä Amille ja itse pelit pärähtävät käyntiin
lauantaina 2.11.2013 Nastolan Rakokiven koululla.
Nastolan Iskun kutsussa selvennetään myös hyvin ykkössarjan osallistumisoikeudet, jotka löytyvät myös
Sarjakirjasta. Tämä tiedoksi Välilän Veskulle ja miksei muillekin. Istis.info toivottaa hyvää kisaa Nastolaan
ja toivoo runsasta osallistumista - rohkeasti mukaan vaan muutkin kuin sarjaan ilmoittautuneet.

AHOS-APURAHAT TAAS HAUSSA
4.10.2013 15:20 (MA) Ahos-säätiön apurahat VAU:n toiminnan piirissä oleville ohjaajille ja valmentajille
vammaisurheilua ja -liikuntaa hyödyttäviin koulutustapahtumiin osallistumiseksi ovat taas haussa 31.10.2013
mennessä. Lisätietoja saa VAU:n koulutuskoordinaattori Piia Korvelta, puh. 044 767 1368 tai sähköpostilla:
piia.korpi(at)vammaisurheilu.fi.

SARJAKIRJA 2013-14 JULKISEKSI
3.10.2013 12:50 (PR/MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä lähetti istis.infolle julkaistavaksi alkaneen
sarjakauden 2013-14 istumalentopallon sarjakirjan. Se löytyy oheisena alta, oikean palkin alalaidasta ja myös
Tiedostot-osiosta pdf-liitteenä. Sarjakirjaa tullaan ennen pelien käynnistymistä vielä täydentämään
Sarjamääräykset-ohjeella.

ISTUMALENTOPALLOJAOSTON TÄYDENTÄMINEN
2.10.2013 14:50 (MA) Pajulahden yleiskokouksessa päätettiin, että lajijaostoa täydennetään 1-2 henkilöllä.
Sampsa Söderholmin ilmoitettua luopuvansa istishommista toistaiseksi - lienee tarkoituksena valita kaksi
uutta jaoston jäsentä nykyisten lisäksi. Jaoston kokoonpano on tällä hetkellä: Petri Räbinä, Sari Mannersuo ja
Lasse Pakarinen.
Yleiskokouksen päätöksen mukaan joukkueilta pyydetään ehdotuksia uusiksi jaoston jäseniksi. Ehdotukset
tulee jättää 31.10.2013 mennessä Petri Räbinälle. Ehdotettavilta henkilöiltä tulee ehdottomasti kysyä
etukäteen suostumus asiaan.
Jaosto on lajimme ykkösnyrkki sekä toimintojen käytännön pyörittämisessä että edustamisessa ja
edunvalvonnassa eri suuntiin. Toivottavaa olisi, että jaosto tällä haulla saataisiin täydenneltyä. Rohkeasti
vaan esityksiä ja ehdotuksia tekemään.

INFON SIVUILLE LISÄÄ KAPASITEETTIA
2.10.2013 14:40 (MA) Infon toimituksessa ahkeroitiin ja liitettiin elokuun Yleiskokouksen pöytäkirja ao.
osastoon sivustollamme - ja samalla lukaistiin mitä silloin sovittiin. Aputoimittaja ei, pitkäaikaisesta
parisuhteestaan johtuen, päässyt paikalle kuulemaan ja jäi nyt hiljaa itsensä kanssa mietiskelemään.
Kas - lukee siellä mm., että istis.infon sivuille on saatava lisää kapasiteettia! Jos tällä tarkoitetaan
aputoimittajan älykkyysosamäärää - on valitettavasti ilmoitettava, että kaikki irrotettavissa oleva on jo

kapasiteetin ylärajoissa. Päätoimittajan osalta en uskalla lausuntoa antaa. Jos taas asian aiheena oli
palvelimen koot ja tilavuudet - on helpompi todeta, että asia on ollut syyskuun alusta hoideltuna.

ISTISJUTTU KESKISUOMALAISEN VERKKOLEHDESSÄ
1.10.2013 13:00 Muokattu 3.10.2013 16:40 (AP/MA) Keskisuomalainen-lehden urheilutoimittaja Erkki
Kinnusen juttu Homenokkaturnauksen yhteydessä pelatun Suomen Cupin tiimoilta löytyy alla olevasta
linkistä maksuttomasti. Kiitokset keskisen Suomen Jyväskylään.

SAMPSA SÖDERHOLM EROAA JAOSTOSTA
1.10.2013 00.35 (MA) Istisjaoston ja HIY Helsingin puuhamies ja pelaaja Sampsa Söderholm ilmoitti
27.9.2013 melko avoimella kirjeellään eroavansa jaoston jäsenyydestä ja päättävänsä istispelaamisensa ja touhunsa ainakin toistaiseksi. Istis.info valittelee asiaa suurilla kirjaimilla. Porukkamme on sen verran pieni,
että Sampsan kaltaisia pelaajia ja tekijöitä tarvittaisiin. Toivottavasti Sampsan toistaiseksi olisi kohtuu lyhyt
pätkänen.
Lajijaostoon jäljelle jääneet päättävät asian aiheuttamista ja vaatimista jatkotoimista ja ilmoittanevat niistä
myös tänne infon toimitukseen. Info vaan pahoittelee asian laitaa - jos toistakin.

ISTUMALENTOPALLON SUPERINFO JYVÄSKYLÄSSÄ PALOKAN PYRYLTÄ TÄYSOSUMA
30.9.2013 23.45 (Paula Tarvainen/MA) Istis.info on saanut runsaasti fanipostia osoitettuna Palokan Pyrylle
ja siellä erityisesti Tikkasen Tuomolle, Piitulaisen Pekalle ja Pynnösen Allanille - ja varmaan monille,
monille muillekin seuran aktiiveille. Suomen Cup-kisat Homenokka-turnauksen yhteydessä viime
viikonloppuna tuntuvat olleen varsinainen täysosuma lajillemme ja sen näkyvyydelle. Tietysti hyvien pelien
lisäksi. Info julkaisee alla Paula Tarvaisen kirjoittaman jutun kisoista, josta asia selvinnee parhaiten.

ZZ Toivala ja KSI Kotka Homenokkacupin ratkaisupelissä
(Kuva: ZZ-TV, Mika Ylönen)

Suomen Cup viikonloppu Jyväskylässä Homenokkaturnauksen
yhteydessä
Faktoja Homenokkaturnauksesta: 19 kenttää, sarjat N35/M40 - N65/M75, pelejä kahden päivän aikana
yhteensä 420 kpl, 42 naisjoukkuetta, 94 miesjoukkuetta, yli 1000 pelaajaa.
Lauantaina Suomen cupin pelit pelattiin klo 10.30-18.30 välisenä aikana. Yleisöä oli koko päivän katsomassa
pelejä. Kukaan Homenokkaturnaukseen osallistuva ei voinut olla huomaamatta istumalentopallopelejä.
Kiinnostus lajia kohtaan oli kovaa, kysymyksiä esitettiinkin reippaasti vaihtopenkkien väelle, kirjureille,
tuomareille ja pelaajille. Monelle oli yllätys, että istumalentopalloon ei tarvitse olla

luokiteltu/vammaispelaaja ja että säännöt ovat lähes samat lentopallon kanssa. Monelle istispelaajalle löytyi
tuttuja homenokkaturnauksen pelaajista ja kuulumisia vaihdettiin puolin ja toisin. Oli hienoa, että näin suuri
yleisö pääsi näkemään Suomen huippuistumalentopalloa.
Harmillista oli vain kun naisten sarja ei toteutunut maajoukkueen EM-kisamatkan läheisyyden vuoksi. Oli
kuitenkin erittäin hyvä asia kun Pyryn miehet kelpuuttivat minut joukkoihinsa ja sillä tavalla yleisö näki, että
lajia voidaan pelata sekajoukkueilla ja että naisetkin harrastavat lajia. Lauantain aikana monet pelaajat
osoittivat kiinnostuksensa tulla kokeilemaan lajia sunnuntaina. Pelaajatkin tuntuivat varsin tyytyväisiltä,
pelialustaa ja hallin tunnelmaa kehuttiin kovasti. Moni sanoikin, että nyt turnaus pelataan oikeissa puitteissa
ja että lajille tällainen tapahtuma tekee hyvää! Taisipa jotkut ehdottaa, että turnaus pitäisi pelata jatkossakin
Homenokkaturnauksen yhteydessä. Myös paikallinen maakuntalehti Keskisuomalainen kävi toimittajan ja
kuvaajan kanssa paikalla tutustumassa istumalentopalloon.
Sunnuntaiaamuna saimmekin lukea Keskisuomalaisesta kuinka Allan pyysi ihmisiä istumaan ja kokeilemaan
istumalentopalloa. Keskisuomalaisessa oli iso juttu kuvan kera - saimme mukavaa näkyvyyttä sitäkin kautta!
Sunnuntaina kaikki innokkaat pääsivät sitten kokeilemaan istumalentopalloa 10-14 välisenä aikana Pyryn
mies- ja naispelaajien kanssa. Innostusta löytyi mukavati ja ensimmäiset pelaajat olivatkin paikalla heti klo
10. Kokeilijoita riittikin lähes koko ajaksi, sillä ensimmäinen tauko oli reilun kolmen tunnin pelin jälkeen.
Pelaajat ja kokoonpanot vain vaihtuivat lennosta. Suurin osa kokeilijoista oli naisia, tarkkaa osallistujien
määrää ei laskettu, mutta eiköhän se siellä 30-40 pelaaajan välissä ollut. Kävipä lajia kokeilemassa myös
venäläisjoukkueiden mies- ja naispelaajia! Jotkut innostuivat niin kovasti, että kävivät pelaamassa
useampaankin otteeseen omien pelien välissä. Laji tuntui kiinnostavan kovasti ja kentällä oli koko ajan
iloinen mieli ja nauru raikui! Onnistumisista iloittiin ja huomattaville pyllyn nostoille naurettiin!
Sunnuntainakin meillä oli koko ajan katsojia ja kysymyksiä esitettiin paljon. Mieleen jäi erityisesti
hämeenlinnalaisen naisjoukkueen kysymys, että onko teillä aina noin hauskaa kun te pelaatte? Siihen oli ilo
vastata, että KYLLÄ! He olivat katselleet kaksi päivää meidän pelejä ja olivat kiinnittäneet juuri siihen
huomiota, että vaikka välillä pelataan tosissaankin niin kentällä pysyy iloinen ilme ja pelaajilla on hauskaa!
Tämän kyseisen joukkueen pelaajat kävivät lähes kaikki kokeilemassa lajia ja taisipa siellä herätä kipinä lajia
kohtaan. Jäädään kuulolle jospa saisimme lähivuosina joukkueen myös Hämeenlinnasta!
Mitä voisi tehdä paremmin ensi kerralla?
Meillä olisi pitänyt olla ns. infotaulu pelikenttien vieressä, jossa olisi ollut nähtävillä lyhykäisyydessään
pelisäännöt, paikalla olleet joukkueet ja kaikkien istisjoukkueiden yhteystiedot. Moni kyselikin, että missä
tätä lajia pääsee harrastamaan. Kausijulkaisu olisi ollut myös hyvä infopaketti vammaisurheilusta ja
istumalentopallosta. Yhteystietolapuissa olisi voinut olla kaikki istisseurojen yhteystiedot
Istumalentopallo.info -sivuston yhteystietojen lisäksi. Mukana olisi voinut olla myös koko ajan joku lajin
tunteva ihminen, joka olisi ollut vain vastailemassa kysymyksiin ja kertomassa lajista. Mutta se oli mukava
huomata, kuinka innoissaan kaikki suomen cupiin osallistuneet kertoivat istiksestä kyseleville. Naisten
maajoukkueen paikallaolo olisi tuonut myös lisänäkyvyyttä ja uskottavuutta lajille! (Paula Tarvainen)

APUTOIMITTAJA TAAS INFOSSA AUTTELEMASSA
30.9.2013 22.35 (MA) Istis.infon melkein entisen aputoimittajan lomakakku on näiltä lumilta maaliin
hiihdelty - tai veneilty. Hommat jatkuvat istiksen parissa - ja päätoimittaja vissiin senkun kiittelee. Paljon on
hommia väännetty tämän syyskuun aikana ja jonkin verran niistä on ehditty myös tänne infoon
tiedottelemaan. Viimeisimmät vihaiset yhteydenotot ovat tulleet viikonloppuna pelatusta Suomen Cupista tai ihan aikuisten oikeasti sen tiedottamisen puutteesta. Yritellään kohta korjailla asiaa.

ZZ TOIVALALLE KOLMAS PUTKEEN HOMENOKKA-CUP ONNISTUI ERINOMAISESTI

Suomen Cup Mestarit 2013-14: ZZ Toivala
(Kuva: Mia Tarvainen/Aimo Pitkänen)

30.9.2013 23:10 (Pekka Piitulainen/Mika Ylönen/MA) Lauantaina Jyväskylässä Homenokka-turnauksen
yhteydessä pelatussa istumalentopallon Suomen Cupissa ZZ Toivala otti jo kolmennen kerran putkeen Cupkannun matkaansa Savon sydänmaille. Istis.info onnittelee voittajia, jotka yllä olevassa kuvassa poseeraavat
seuraavassa jakelulistassa:
ZZ Toivalan pelaajat: (Edessä vasemmalta:) Antti Kärnä, Kalevi Korkalainen, Jouko Knuutinen, Eero
Penttinen ja (takana vasemmalta:) Pauli Hakkarainen, Kai Karppinen, Pekka Dahlqvist, Mika Ylönen, Tero
Viitanen sekä Aimo Pitkänen.
ZZ kiikutti pytyn takaisin Siilinjärvelle puhtaalla pelillä - erääkään turnauksessa menettämättä. Kisojen
viimeisessä pelissä kohtasivat siihen mennessä tappioitta edenneet ZZ ja KSI Kotka. ZZ hallitsi peliä ja voitti
ensimmäisen erän murskatyyliin 25-8. Toisessa erässä KSI Kotka sai hieman peliään auki ja uhkaili ajoittain
zz-läisten voittoa - erä kuitenkin Toivalalle 25-22.
Kolmanneksi Jyväskylän turnauksessa sijoittui JoLePa Jämsästä ennen LVI Laajasaloa. Viidenneksi ja
kuudenneksi turnauksessa jääneet HIY/VanLe ja Palokan Pyry pärjäsivät kisassa mainiosti isompiensa
matkassa mukana. Alla Suomen Cupin kaikki tulokset.

MIESTEN HOMENOKKA-SUOMEN CUP
ENSI VIIKONLOPPUNA JYVÄSKYLÄSSÄ

Pelitilanne vuoden 2011 Homenokkaturnauksesta
(Kuva: Ilkka Salminen, Vihtavuoren Pamaus)

27.9.2013 00:40 (MA) Istis.infon entinen aputoimittaja - nykyinen vapaapurjehtija käväisemässä salaa
toimituksen tiskillä viestejä vilkaisemassa ja viimevuotisia pitkiä kalsareitaan etsimässä - ja tietenkin
vapaapudotustaan jatkamassa.
Viimoisessa Vieraskirjan viestissä Patisen Vesa Palokan Pyrystä laittoi terveisiä kaikille istisläisille. Hän oli
käväissyt Hipposhallissa katsastamassa Palokan Pyryn talkoolaisten työinnon valmisteluissa ensi
viikonvaihteen Suomen Cupiin. Nythän Cup pelataan mahtavissa puitteissa ja mahdollisuuksissa - XXIV

Homenokkaturnauksen yhteydessä. Itse turnaus pelataan lauantaina ja sunnuntaina istisläiset esittelevät
lajiamme mm. mahdollisten haasteturnausten muodossa.
Vesa kirjoittaa viestissään mm., että Palokan Pyryn ukoilla on kova into järjestää hyvä turnaus. Istis.info
onnittelee, kiittelee ja muutenkin kehaisee pyryläisiä hienosta ideasta ja ennen kaikkea sen upeasta
toteuttamisesta. Harmi, ettei naisjoukkueita saatu mukaan.
Vesa lisää viestissään, että hänestä - ja kai koko järjestäjäseura Palokan Pyrystäkin - on kiva, kun pelataan
kaikki kaikkia vastaan. Niin saadaan vaihtelevia pelejä kauteen verrattuna. Palokka on kisat ja kisasäännöt
järjestänyt - ja niillä mennään.
Info toivottaa hyviä, kovia ja haasteellisia pelejä ja näytösmatseja. Onnea Cupin voittajille - toivottavasti
myös istis lajina voittaa noissa upeissa karkeloissa - uusia ystäviä ja toivottavasti myös joitakuita uusia
lajimme harrastajia. Mukaan mahtuu. Ja nyt aputoimitus hyppää pitkiin kalsonkeihinsa ja rientää rujosti
ruskettuneena Suomenlahden aalloille. Kuulemiin.

EM-KISAT OHI
22.9.2013 16:09 (RP) Istiksen EM-kisat on pätkitty loppuun, ja tulokset ovat selvillä.
Venäjä urakoi molemmissa finaaleissa, tuloksena oli kultaa naisissa ja hopeaa miehissä. Naisten sarjassa
voitto tuli tiukan väännön jälkeen Ukrainasta erin 3-2 (16-25, 25-20, 23-25, 26-24, 15-13). Miesten puolella
ei pysäyttäjää näytä löytyvän Euroopasta Bosnian poikaille, finaalivoitto suoraan kolmessa erässä 3-0 (25-20,
25-22, 30-28).
Pronssipelien osalta mitaleille pelasivat naisissa - ehkä hieman yllättäen - Slovenia voittamalla tiukan pelin
Hollannista erin 3-2 (25-16, 16-25, 17-25, 26-24, 15-13). Eräpisteiden osalta katsoen - tiukaan on ollut.
Miehissä Saksa pöllytti Ukrainaa selkein lukemin erin 3-0 (25-21, 25-22, 25-21).
Kunniataulukko EM-kisat 2013:
Miehet:
1. Bosnia & Hertzegovina - Venäjä
2. Venäjä - Ukraina
3. Saksa - Slovenia
4. Ukraina - Hollanti
5. Hollanti - Saksa
6. Puola - SUOMI
7. Kroatia - Unkari
8. Iso-Britannia - Puola
9. Serbia - Kroatia
10. Unkari
11. Azerbaitzan
12. Latvia
13. Liettua
Naiset:
1. Venäjä
2. Ukraina
3. Slovenia
4. Hollanti
5. Saksa
6. SUOMI
7. Unkari
8. Puola
9. Kroatia

NAISET KUUDENSIA
21.9.2013 17:12 (PP/RP) Naisten EM-kisareissu on pelien osalta ohi. Sijoitusottelussa sijoista 5-6 peli
Saksaa vastaan päättyi saksattarien voittoon erin 3-0 (25-13, 25-22, 25-16). Näin sijoitus siis kisoissa kuudes.
Istis.info jää odottamaan tarkempaa kisakertomusta ja luonnollisesti kuvia itse tapahtumasta.
Tänään pelataan vielä pronssimitaliottelu Hollanti-Slovenia ja finaali Ukraina-Venäjä. Miesten vastaavat
pelit ovat Ukraina-Saksa (0-3: 18-25, 20-25, 22-25) ja Bosnia-Herzegovina-Venäjä.

NAISTEN EM-KISAUUTISIA
20.9.2013 17:21 (PP/RP) Heippa!
Katseltiin, ettei istis.infon sivuilla ole tuloksia Puolasta. Jos täältä ei ole kulkeutunut tietoa, niin tässäpä
lyhyesti. Eilen Hollanti rökitti meitä ihan kunnolla 3-0. Hollannin syötöt olivat meille myrkkyä. Tänään me
puolestaan kaadoimme Kroatian puhtaasti 3-0. Viimeiseksi kohdataan Saksa la-aamuna aikaisin, ellei saada
aikataulua muutettua molempien joukkueiden toiveesta.
Petra

MM-KISAT 2014 MAANOSAPAIKAT MÄÄRÄTTY
17.9.2013 16:30 (MA) WOVD:n hallitus on päättänyt ja julkistanut ensi kesäkuussa Puolassa käytävien
istumalentopalloilun naisten ja miesten MM-kisojen maanosapaikkojen lukumäärät/osallistuvat maat.
Miesten sarjaan otetaan 16 ja naisten sarjaan 12 maajoukkuetta. Hurjat kisat tiedossa taas Elblagiin.
WOVD:n päätös MM-kisoihin 2014 osallistuvista maista:
Miehet (16):
* Isäntämaa Puola (1)
* Lontoon Paralympialaisten parhaat (4)
* ECVD – EM-kisat 2013 (2)
* PACVD – Amerikan mestaruuskisat (2)
* AOCVD – Aasian ja Oceanian mestaruuskisat (2)
* ACVD – Afrikan mestaruuskisat (2)
* Maailman ranking-listalta (3)
Naiset (12):
* Isäntämaa Puola (1)
* Lontoon Paralympialaisten parhaat (4)
* ECVD – EM-kisat 2013 (1)
* PACVD – Amerikan mestaruuskisat (1)
* AOCVD – Aasian ja Oceanian mestaruuskisat (1)
* ACVD – Afrikan mestaruuskisat (1)
* Maailman ranking-listalta (3)

SUOMI LÖI EMÄNNÄT 3 - 0
17.9.2013 12:45 Päivitys 16:05 (MA) Suomen naisten maajoukkue voitti aamupäivän pelissään Puolan
suoraan 3 - 0. Tulospalvelu ei vielä ole tarjonnut toisen päivän pelejä. Ainoastaan viimeisen erän lopputulos
(25-15) näkyy netissä. Ei puolalaisten kuvagalleriakaan ihan timmissä ole - kuvia on, mutta kaikki vuoden
2009 EM-kisoista. Myös livelähetykset tökkivät - sähköt poikki?

Suomen pelin erätuloksia edelleen odotellaan. Valmentaja Timo Väre kommentoi päivän ottelua
tekstiviestillä: "Puola - Suomi 0 - 3. Peliesitys huono. Iltapäivällä harjoitukset ja huomenna klop 14 Hollanti
vastassa. Yritetään, mutta on se aika kova joukkue...??! Terveisin Timo".
Puola taitaa olla meitä tunnin jäljessä, joten Hollanti - Suomi peli alkanee (ei kai vaan nettitv:ssä kuitenkaan)
klo 15 meikäläistä aikaa. Näinkö päin se nyt menee?
Tulospalvelu Puolasta kertoo viimein myös tämän päivän tuloksia:
- Suomi - Puola 3 - 0 (25-11, 25-21, 25-15)
- Unkari - Hollanti 0 - 3 ( 6-25, 8-25, 13-25)
Suomalaisten huominen vastustaja Hollanti antoi unkarilaisille reilusti toista erää pisteitä keskinäisessä
ottelussa. Väreen tuntoja mukaillen voisi todeta, että kaikki pitää olla meikäläisillä pelissä ja vähän lisääkin,
jotta hollannittarille pärjätään.

NAISTEN SM-SARJA 2013-14 PELAATAAN!

(Kuva: Istis.info)

17.9.2013 00:20 (MA) Naisten SM-sarjan toteutuminen tulevalle kaudelle 2013-14 on varmistunut Palokan
Pyryn vahvistettua osallistumisensa. Infon saamien tietojen mukaan joukkueet ovat yhdessä istisjaoston
kanssa sopineet sarjan pelaamisesta viime kauden tyyliin. Sarjassa tullaan pelaamaan turnauskierros
jokaisella paikkakunnalla. Pelit pelataan kolmen erän otteluina (erävoitosta sarjapiste).
Sarjaan osallistuvat joukkueet ovat samat kuin viime vuonna - erotuksella, että mestariseura ZZ Toivala ei
ole nyt mukana, vaan sen pelaajista pääosa tulee pelaamaan Siilinjärven Invalidien nimellä. Muut joukkueet
ovat HIY Helsinki, ESI-Ladyt Lappeenrannasta ja Palokan Pyry Jyväskylästä.
Naisten istumalentopallon SM-sarjan turnausohjelma kaudella 2013-14 on seuraava:
- 1. osaturnaus Siilinjärvellä 14.12.2013
- 2. osaturnaus Palokassa Jyväskylässä 4.1.2014
- 3. osaturnaus Lappeenrannassa 1.2.2014
- 4. osaturnaus Helsingissä 29.3.2014
Istis.info - ja varmaan joukkueetkin - jäävät odottelemaan jaostolta tulevan kauden kilpailusääntöjä ja ohjelmia. Naisten SM-turnaukset - kuten myös Ykkössarjan alustavat/vieläkin kai epävarmat
turnausajankohdat ovat lisätty Kalenteri-sivustolle.

EM-NETTITV TOIMII INFO VAAN EI TIEDÄ MITEN
16.9.2013 23:55 (MA) Kaikkien mahdollisten ja muidenkin tiedotteiden ja tiedottajien mukaan EM-kisat
ovat seurattavissa myös suorina lähetyksinä NettiTV:n välityksellä. Vanhaan tyyliinsä info ilmoittaa, ettei ole
asiasta hajullakaan - missä ja miten toimii? Ken lähetykset löytää - laittakaa ystävällisesti vinkkiä
Vieraskirjaan.

VOITTO UNKARISTA - TAPPIO LUOKITUKSESSA
16.9.2013 23:30 (MA) EM-kisojen toisessa ottelussa Suomi voitti Unkarin puhtaasti 3 - 0 (25-15, 25- 9, 2515). Päävalmentaja Timo Väre kertoi infolle, että joukkue pelasi ottelun käytännössä kuudella käytettävissä
olleella pelaajalla. Edellisen päivän luokittelussa suomalaisille tuli kylmää kyytiä, kun joukkueeseen
miniminä Suomesta lähtenyt ESI-Ladyjen Helvi Seppänen raakattiin pelaajalistalta terveenä. Kisojen
luokittelijat olisivat vaatineet Helviltä tuoreita röntgenkuvia vammansa tilanteesta - joita ei kuitenkaan ollut
matkassa mukana. Iso harmi Helville ja koko Suomen joukkueelle.
Suomen joukkue joutui matkaamaan kisoihin vain kahdeksalla pelaajalla - kuudella luokitellulla ja kahdella
minimillä (Helvi ja Raisa Möller). Ottelussa Venäjää vastaan suomalaiset pelasivat koko ottelun vain
kuudella pelaajalla. Unkari-ottelussa toipilaana oleva Satu Tiilikainen kävi kentällä vain muutamissa
aloitussyötöissä.
Huomenna tiistaina joukkueellamme on vain yksi peli - isäntä- tai emäntäjoukkuetta Puolaa vastaan. Ottelu
pelataan aamupäivällä jo klo 10.30 alkaen. Väreen mukaan joukkue otti Helvin tilanteen hienosti ja päätti
yhteistuumin taistella entistä tiukemmin. Molemmissa päivän peleissä tämä näkyi kaikkien osalta rohkeina
ratkaisuina, mutta erityisesti Venäjää vastaan myös helppoina virheinä. Ottelun kolmannessa erässä
suomineidot johtivat alussa upeasti 8 - 1, mutta omat heppoiset virheet tarjosivat lopulta voiton naapurille.
Maanantain kaikki tulokset ja myös tulevan päivän peliohjelmat löytyvät isäntien nettisivuilta kolmannesta
kisabullesta, joka löytyy heti otsikkosivun linkistä.
Kisojen teknisessä kokouksessa sunnuntaina valittiin Suomen maajoukkueen päävalmentaja Timo Väre
kisojen Juryyn - everstiosastolle siis. No - toivotaan kuitenkin, ettei ko. porukalla (viisi henkilöä) kovin
paljon hommia kisoissa olisi. Paitsi, jos kokouspalkkiot Puolassa ovat kunnialliset.

SUOMELLE AVAUSTAPPIO ELBLAGISSA
16.9.2013 13:10 (MA) Suomen naisten maajoukkue aloitti EM-kisaurakkansa Puolan Elblagissa tänään
aamupäivällä ottelulla Venäjää vastaan. Ehkä odotettukin tappio tuli erin 0 - 3 (18-25, 17-25, 20-25).
Suomalaiset ovat kohdanneet naapurit useasti viimeisen vuoden aikana - viimeksi Moskovan kovassa
turnauksessa vajaa kuukausi sitten.
Seuraava peli naisillamme on tänään klo 18 Unkaria vastaan. Etukäteisveikkailuissa tuon pelin voittaminen
olisi hyvinkin mahdollista. Katsotaan kuinka tyttöjen peli sujuu. Onnea ja menestystä.

SUOMEN CUPIN TURNAUSTIEDOTE

15.9.2013 20:30 (MA) Piitulaisen Pekka Palokan Pyrystä on julkaissut lauantaina 28.9.2013 Jyväskylässä
pelattavan istumalentopallon Suomen Cupin turnaustiedotteen ja otteluohjelmat. Tiedote kokonaisuudessaan
liitteenä jutun alla.
Kisapaikalle järjestetään istumalentopallon esittelypiste, johon myös osallistuvat joukkueet voivat
halutessaan tuoda yleisölle jaettavaksi tarkoitettua istumalentopalloon liittyvää materiaalia (seuraesitteitä
yms.). Sunnuntaina kisapaikalla on istiksen esittelyä ja haasteotteluita.
Suomen Cupin turnaustiedote
Mika Ylönen jo ehti sähköpostilla kommentoimaan, että hänen mielestään turnauksen pistelasku
(erävoitto/sarjapiste) ei ole esitetyllä tavalla oikein. Pekka turnausvastaavana vastannee asiaan ja asiasta.

EM-KISAT PUOLASSA KÄYNNISTYMÄSSÄ

EM 2013 kisat käynnistyvät Puolan Elblagissa
(Kuva: ISK Atak)

15.9.2013 20:10 (MA) Aputoimittaja tuurailee päällystoimittajaa parin päivän ajan vierailullaan Infon ItäSuomen toimituksessa. Ja aluksi juttua Puolassa huomenna toden teolla käynnistyvistä istumalentopallon
EM-kisoista. Suomen naisten maajoukkue matkusti Elblagiin jo eilen lauantaina, jolloin joukkueella oli mm.
luokitukset. Tänään maajoukkueemme pääsi kokeilemaan kisakenttiä harjoitusvuorollaan klo 17.
Itse kilpailutapahtumat käynnistyvät huomenna maanantaina. Suomen joukkue pelaa ensimmäisen
alkulohkon ottelunsa heti aamulla klo 10.30 tuttua Venäjän joukkuetta vastaan. Illalla klo 18 vastaan asettuu
Unkari. Kaikki kisatiedot ja taidot löytyvät netistä alla olevalta sivulta:
EM 2013
Istis.info seurailee kisoja mahdollisuuksien mukaan ja pyrkii tiedottamaan ainakin Suomen joukkueen pelien
tulokset sekä mahdolliset kommentit valmentajilta. Kisasivuilla on paljon mielenkiintoista tietoa - kannattaa
käydä katsomassa, vaikka ei puolaa ihan sujuva haastelisikaan.

PELAAJALUETTELOT
14.9.2013 00:31 (RP) SM-sarjojen pelaajaluettelot on lisätty 'Tiedostot'-sivulle.

INFO-PÄIVITYS
8.9.2013 10:08 (RP/RT/MA) Sivuston päivitys etenee. Suunnitelma on että sivusto on uudessa kuosissaan
vielä vuoden 2013 aikana, eli Joulupukkia odotellessa.
Info on käynnistänyt koko sivustoa koskevan uudistuksen, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi sivuston
ulkonäköön ja toimintoihin.
Ehkä merkittävimpänä tulee olemaan että vieraskirja muutetaan toisenlaiseen muotoon. Tämä tarkoittaa että
jokaista uutista voi kommentoida, kuten esim. iltapäivälehtien sivuistoilla on.
Tällä hetkellä sivustolla oleva liikenne lähentelee n. 8 gigatavua. Tämä on prikulleen sama, minkä sivusto on
itselleen tilannut. Tuo tullaan kymmenkertaistamaan, joten siltä osalta ei pitäisi tulla liikennerajoitukset
vastaan.
Itse toimitukselle uudistus tarkoittaa että jatkossa ei enää opetella PHP-kieltä ja latailla sekä siirretä
tiedostoja omalle koneelle ja palvelimelle. Jatkossa homma hoituu suoraan selaimesta, vaikka Turun
saaristossa, kunhan vain nettiyhteys aukeaa.

Jos ei ole mitään muuta tekemistä - niin avaa alla oleva linkki. Sieltä voit tutkia mitä ihmellisimpiä tietoja
koskien Istumalentopallo.infoa. Esimerkiksi valtaosa sivustolla käyneistä käyttää käyttöjärjetelmänä
Windowsia (76.6%) tai vaikka että selaimista Safaria käyttivät n. 18% sivustolla käyneet.
Istis.infon tilastot - liikenne

TURNAUSVAHVISTUKSIA
8.9.2013 10:00 (RP/SS) Sarjaohjelman virallinen valvoja lähetti tiedon 1-sarjan auki olleista turnauksista.
Nastola ja Palokka ovat vahvistaneet päivämäärät. 1-sarjan osalta kausi alkaa siis Nastolasta 2.11.2013.
Seuvaava etappi on Kotka 23.11.2013. Kolmantena palloa lyödään Palokan turnauksessa 25.1.2014
Tällä haavaa avoinna on vain pk-seudun turnaus, jota HIY ja VanLe yrittävät saada kasaan. Tällä hetkellä
prosentit ovat 70-30, että turnaus järjestetään 15.3.2014 Vantaalla.

EM-KISOIHIN YHDEKSÄN YÖTÄ

EM 2013 kisojen logo
(Kuva: ISK Atak)

7.9.2013 12:05 (MA) Puolan Elblagissa pelattavat EM-kisat käynnistyvät reilun viikon kuluttua maanantaina
16.9.2013. Suomen naisten maajoukkue on valmentajiensa Timo Väreen ja Eeva-Liisa Hildenin johdolla
mukana karkeloissa. Naisten mestaruudesta pelaa yhdeksän ja miesten puolella 13 joukkuetta.
Hollannin Rotterdamin syksyn 2011 kisoista Mestaruuksiaan puolustavat naisissa Ukraina ja miehissä
Bosnia-Hertzegovina. Suomen naiset sijoittuivat edellisissä kisoissa kahdeksan joukkueen joukossa
kuudenneksi. Mitään sijoitustavoitteita joukkueen päävalmentaja Timo Väre ei ole - ainakaan julkisesti
tiedotellut. Info toivottaa hyviä pelejä.
Kisojen varsin hienoilta vaikuttavat nettisivut löytyvät osoitteesta:
EM 2013
Kisojen tuloksia ja myös sivuilla lupailtuja netti-TV-lähetyksiä kannattaa kaivella ja seurailla sivuilta. Infon
päätoimittaja pitää puhelintaan ja sähköpostiaan auki siltä varalta, että Väreen Timppa laittelee ainakin omien
pelien jälkeen lyhyet kommentit kotinaisten kuvioiden onnistumisista, jotka sitten välitellään kaikelle
istiskansalle.

PAJULAHDEN KOKOUS
3.9.2013 07:29 (RP/PR) Pajulahden yleiskokouksen kaivattu pöytäkirja tuli toimituksen käpäliin ilman sen
pitempiä jaaritteluita. Tässä tämä.

Toimitus yritti aamuhämärissä lukea pöytäkirjaa ja löytää sieltä oleellisimmat. Uutta oli "SM-sarjan
joukkueiden tulee olla VAU:n jasenia." Toimitus ei nyt muista että miten tämä menee, mutta epäilee että
kaikki vammaisyhdistykset ovat automaattisesti VAU:n jäseniä, mutta lentopalloseurojen tulee tehdä
jäsenyyttä varten hakemus VAU:lle joka sitä käsittelee ja päättää. Onneksi toimitus voi olla myös väärässä.
Muutama muukin uusi kohta oli, beach volleyn puolella olisi tulossa siis 2 vs 2-beachin SM-status ja 3 vs 3
Beach-veteraani turnaus M50/N40. Kaikkien beachien haku-aika oli helmikuun loppuun mennessä. Beachien
osalta myös sääntöä virallisesta turnauksesta ja joukkueiden lukumäärästä on muutettu muotoon "vähintään
neljä joukkuetta".
Nyt toimituksen pitää haukata aamuhutut ja kirmaista veistosaliin. Lukekaa liitteestä pöytäkirja.

