INFON ISTISVUODEN 2014 YKKÖSTAPAHTUMAT

Naismaajoukkueen menoa ja meininkiä – mannekiinina Petra Pee
(Kuva: paravolley.pl)

31.12.2014 18:30 (Istis.infon toimitus): Istis.infon toimitus toivottelee kaikille hyvää alkavaa Uutta
Vuotta 2015 ja latelee luettelon päättyvän pelivuoden 2014 keskeisimmistä kotimaan ististapahtumista – omasta pienestä mielestään.
Infon työsuunnitelmissa oli laatia koristeellisen komia lyhennelmä vuodesta, mutta se kariutui
vanhaan perisyntiin – keskittämisen ja lyhentämisen puutteeseen. Info kauhistui huomatessaan,
että Arkisto-sivuilla on vuodesta 2014 kaikkiaan lähes 300 sivua ajankohtaistekstejä. Huh.
Kalenteri-sivustoihin on tapahtumien oheen kirjattu kaikki tulokset, joista ne on kohtuullisen helppo löytää. Kevään 2014 tiedot ovat nekin Arkistossa edellisen pelikauden alla. Syksyn tiedot taas
ovat nykyisessä Kalenterissa.
Siispä lyhennelmän sijasta kehiin kauden plussat ja miinukset toimituksen näkökulmasta – olkaa
hyvä. Kommentit ja omat arvioinnit voi kirjoittaa Vieraskirjaan.

PLUSSAT
50. Suomen Mestaruus
Vuoden 2014 ykköstapahtumaksi tai asiaksi istisinfo nostaa merkkipaalun – 50. Miesten istumalentopallon Suomen Mestaruuksista on pelattu vuodesta 1965 lähtien. Historiallisen kultamitalin
saavutti siilinjärveläinen ZZ Toivala. Lisäplussaa info antaa kaikkien joukkueiden esimerkilliselle
toiminnalle ajatuksesta ja yrityksestä saada vuoden 1965 Mestarit Toivalaan loppuotteluiden
kunniavieraiksi.

Suomen Mestarit 2013-14 – ZZ Toivala
(Kuva: Juha Parkko)

Naisten maajoukkue – Team FIN
Iloista suomalaista istumalentopalloa kaiken vuotta – sellaista se oli – kotona ja maailmalla –
naisten maajoukkueemme meininki vuonna 2014. MM-kisat Puolassa kesäkuussa olivat vuoden
kohokohta. Tuloksena kahdeksas sija – ja viides eurooppalaisten joukossa.

Kisatapahtumia naisilla oli tammikuun Pajulahdesta Budapestiin huhtikuussa ja Moskovaan toukokuussa. MM-kisojen jälkeen vielä marraskuulla uudelleen Budassa ja Pestissä Euroopan alueellinen mestaruusturnaus. Ja lisäbonuksia naisille upeasta SM-sarjasta sekä kaudella 2013-14
että käynnissä olevalla ja myös uusista pelaajista – niin ja vielä uhkeasta kansainvälisestä verkostoitumisesta/helenoitumisesta. Lisäpinnat tästä suurelta osin Skogströmin Helenalle.

Onnistumisia ja iloista peliä – Team FIN
(Kuva: ParaVolley.pl)

Palokan Pyry ja homehommat
Palokan Pyry hoiteli jo toisen kerran hienon ististapahtuman Jyväskylän Hipposhallissa Homenokka-suurturnauksen yhteydessä. Isäntien emäntäjoukkue otti tapahtuman täysin haltuunsa
upeiden puitteiden ohella voittamalla naisten Suomen Cupin.
Keskisuomalaisten aito innostus ja tekemisen meininki ovat vaikuttaneet suuresti istiksen kuvaan
ja näkyvyyteen lentopalloväen piirissä koko maassa. Toivottavasti työ kantaa hedelmää uusien
pelipaikkakuntien ja pelaajien muodossa. Ja niitä lisäplussia Palokan miehille rohkeasta ilmoittautumisesta maaliskuun SM-kisoihin.

Suomen Cupin voittajat – Palokan Pyry
(Kuva: ParaVolley.pl)

Kotimaiset konnat kansainvälisissä
Koska tuolla alempana miinuspuolella miehiä moititaan – pannaan tähän vähän positiivariakin.
Naisten maajoukkueen tavoin myös miehet ovat vuoden aikana aktivoituneet helenoitumisen toimissa. Kotka-turnaus on pitkään ollut (Marjolan nyt lopetetun Beach-turnauksen ohella) kotimaan
ainoa kansainvälinen turnaus – ja sielläkin lähes vain eestiläisten ansiosta.
Miesten joukkueista vuoden kv-hommat aloitti JoLePa voittamalla Tallinnan turnauksen toukokuun alussa. ZZ Toivala ja HIY Helsinki jatkoivat osallistumalla ja ZZ myös voittamalla perinteisen
Hampurin Werner von Siemens turnauksen toukokuun lopulla. LVI jatkoi nappaamalla ykköspytyn
Kööpenhaminasta marraskuun alun Sit Cupista ja KSI Kotka osallistumalla (4.) Leipzigin turnaukseen Saksassa kuun lopulla.

Harpo ja pojat Köpiksessä – LVI Helsinki
(Kuva: ParaVolley.pl)

SIUta ja sittistä – istiksen histuuriaa
Kukapa se nyt häntiä nostelee…, Istis.infon toimitus plussaa kuitenkin 31.5.2014 infoon päivitetyn
istumalentopallon historiatekeleen yhdeksi vuoden tapahtumaksi. SIUta ja sittistä sivuille on sutaista lajista melkoinen sivu- ja kuvamäärä sekä tilastoja toiseenkin tarpeeseen.
Lisäplussia toimitus ei keksi, mutta kirjaltaja kuulemma pitäisi bonuksena koko hommalle valokuvan löytymistä ensimmäisen Suomen Mestaruuden vuonna 1965 voittaneesta HIY Helsingin
joukkueesta. Etsintä käyntiin. Ja kuvan sijasta tähän kakkossivun teksti historiasta:
”Monelle sunnuntai-ilta urheilutalossa tarjosi vaikuttavan yllätyksen. Hulppean urheilutalon katsomot täyttyivät ja ottelun aikana tunnelma lehtereillä oli uskomattoman tiivis, kun kotijoukkue
taisteli pokaalista.
Ehkä tärkeintä lajille oli yleisön innostuminen istumalentopallosta - loppuottelua seurasi yli tuhat
silmäparia. Urheilutalon tiivis tunnelma sunnuntaina osoitti, ettei hurmiotunnelmaa tarvitse luoda
huikeita palkkioita nostavien supertähtien avulla.” (Ote Pekka Lakan kirjoituksesta Lappeenrannassa pelatun istumalentopallon Euro Cupin loppuottelusta Lappeenrantalainen lehdessä
7.9.1994)

MIINUKSET
Vähenevät pelaajat ja joukkueet
Miesten Suomen Mestaruudesta on kaudesta 1984-85 alkaen pelattu sarjamuotoisesti – vähän
eri tavoin ja systeemeillä. Tätä ennen mestaruus ratkaistiin yhdessä turnauksessa vuosittain. Tälle pelikaudelle ei sarjaan ilmoittautunut eikä etsimälläkään löytynyt kuin kolme joukkuetta. Jaoston päätöksellä Suomen Mestaruudesta pelataan nyt vain yhdessä turnauksessa – istiksen alkuaikojen tapaan.

Vammaisten rekrytointi lajiin
Miesten(kin) joukkueissa vammaiset pelaajat alkavat olla harvinaista herkkua. Onko uusien lajin
harrastajien etsintä lainkaan aktiivista, tehdäänkö sitä määrätietoisesti millään paikkakunnalla?
Löytyisikö VAU:sta tai seuroista uusia innovaatioita lähestymään liikuntaa harrastavia vammaisia? Onko mitään tehtävissä? Päättyvällä vuodella – aika vähän.

Marjola Beachiä riitti 22 vuotta
Tarkemmin syitä tai seppiä selvittelemättä – miinuskoriin kolahtaa vääjäämättä 22 kertaa järjestetyn Marjola Beach Volley turnauksen päättyminen viime kesän kisaan. Kaikki loppuu kai aikanaan…,
Beachin osalta lienee vuoden alkukuukaudet selvittelyjen ja tarkennusten aikaa. Uudet kansainväliset säännöt on päätetty ja julkistettu – myös lajin ensimmäiset viralliset arvokisat – MMkisojen nimellä pelataan tulevana kesänä Puolassa. Lajijaosto – hopihopi.

Istumalentopallon lajijaosto
Vähenevät pelaajat ja joukkueet
Istumalentopallon kehittämisessä vuosi on ollut lähinnä hengissä pysymisen opettelua. Olisiko
aika todella aktivoitua ja käydä hommiin. Voisiko lajijaosto olla tässä asiassa pressantekijän roolissa?
Istis.infon toimituksen kollegio (lat. collegium – virkakunta) päättää ja kiittää. Menihän se
tämänkin vuosi. Hyvää uutta istisvuotta 2015 – pidetään homma hyvässä hapessa.

NAISTEN SM-SARJAN 3. OSATURNAUS JYVÄSKYLÄSSÄ
30.12.2014 00:30 (MA): Naisten SM-sarja jatkuu pikavauhdilla Lappeen turneen jälkeen. Kolmas
osaturnaus pelataan Jyväskylässä reilun viikon kuluttua lauantaina 10.1.2015 Palokan Pyryn
isännöimänä..., emännöimänä. Allan Pynnönen lähetteli asiasta yhdyshenkilöille ja infolle alla
olevat terveiset. Info onnittelee papparaista!
Hei kaikille. Kun tässä nyt on selvitty joulusta, syömisestä ja uuden ja ensimmäisen lapsenlapsen
syntymästä, niin on aika palata harrastusten pariin. Liitteenä tiedote Jyväskylän SM-turnauksesta.
Eli mennään perinteisen kaavan mukaan. Yritämme saada tuomareita sen verran enemmän, että
voisimme pelata kunkin ottelun kahdella tuomarilla.
Toinen liitetiedosto on pelaajaluettelot ja pyydän yhdyshenkilöitä täyttäämään sen ja palauttamaan minulle 7.1. mennessä. Täyttäkää pelinumerot ja merkatkaa poisjäävät pelaajat. Terv. Allan
Pynnönen
Kisakutsu Jyväskylään 10.1.2015
Pelaajaluettelot

JO JOUTUI ARMAS AIKA JA ARKI HARMAINEN...,

Istis.infon toimitalon uusi kattokyltti
(Kuva: Istis.info)

28.12.2014 23:30 (MA): Istis.infon toimitus on palaillut pienehköltä joululomalta takaisin toimituksen vanhan kahvinkeittimen ääreen - ilahtuneena päätoimittajan joululahjasta - uudesta kyldistä
toimitalomme tasakatolla. Kiitos. Paketti mokkaakin olisi ollut tarpeen - tai vaikka aumakatto. Mutta yritetään pärjäillä näillä. Pikkusen tuo vilkkuessaan häiritsee - jos koneen ääressä yrittää...,
ajatella.
Info suunnittelee, vielä ennen uuden vuoden alkamista, köhäisevänsä pienen vuosikatsauksen
tänne sivustolle tyyliin: ISTISVUOSI 2014. Mutta sitä ennen alla kansainväliset terveiset aus
Deutschland ParaVolley Europen Development Tirehtööri Suvi Blechschmidtiltä.
2015 World ParaVolley Beach Volleyball World Championships
Hei. Oheisena infoa biitsin MM-kisoista. Jos tämä on jo tullut VAUsta, niin heittäkää roskiin, mutta
pistän sen varmuuden vuoksi, jos liitosta tätä ei ole vielä välitetty. Ei muuta ku Suomesta vaan
keräämään joukkueita kisoihin! Talvisin (vihdoinkin) terveisin, Suvi
Suvi välitteli oheen ensi kesänä Puolassa pelattavien Beach Volleyn MM-kisojen kilpailusäännöt: Event Regulation sekä alustavan ilmoittautumislomakkeen: Provisional Application
MM-Beachin kisasäännöt
Alustava ilmoittautumislomake

Lajijaosto/Petri Räbinä hoitanee asiaa Suomen osalta ja antanee tarkempia ohjeistuksia. Nopealla vilkaisulla info ymmärsi säännöistä, että kansalliset paralympiakomiteat voivat ilmoittaa kisoihin
kaksi sekä mies- että naisjoukkuetta. Joukkueeseen kuuluu kolme pelaajaa, joista yksi voi olla
minimi. Alustavat ilmoittautumiset tulee tehdä tammikuun loppuun mennessä.

Suville ja perhepiirilleen: Hyvää alkavaa vuotta 2015!

JOULUNAJAN JORINOITA JA
VUODENVAIHTEEN VIRITYKSIÄ

Toimitus kuvassa
(Kuva: Google)

18.12.2014 13:40 (Reima Pulli/Markku Aumakallio): Istis.infon toimitus kiittää näitä sivuja selailleita päättymässä olevan vuoden läpi kahlaamisesta ja toivottaa kaikille rauhallista ja mukavaa Joulun aikaa sekä alkavaa Uutta istisvuotta 2015!
Vuoden vaihtuminen kaikkine juhlineen vetää myös lajimme harrastukset minimiin. Monilla paikkakunnilla salit nykäistään lukkoon loppiaiseen saakka - eivätkä kaikki pyhien ja aattojen takia
pelailemaan ehtisikään. Infossakin vimmatusti siivotaan. Mitään kilpailutoimintoja - ei kotomaamme kamareilla tiettävästi pyhien aikana ole. Jos jossain on - ilmoitelkaa infollekin. Pitäkää kuitenkin kunnot korkialla ja kannat kopsimassa - pelihommat jatkuvat vauhdikkaasti heti tammikuulla.
Tammikuun 2015 ististapahtumia:
2.1.2015

Viimeinen ilmoittautumispäivä Jämsän M50 SM-turnaukseen
Paralympiayhdistyksen kokous ja naisten maajoukkueen harjoitusleiri Pajulah3.-6.1.2015
dessa
10.1.2015
Naisten 3. SM-osaturnaus Jyväskylässä
16.-18.1.2015 5. Pajulahti Games Nastolassa
17.1.2015
Miesten M50 veteraanien SM-turnaus Jämsässä
18.1.2015
Ilmoittautuminen 33. Kotka-turnaukseen päättyy
31.1.2015
Haut kesän 2015 Beachin SM-turnauksiin ja syksyn Suomen Cupiin
Info yrittää hiljentää tahteja pyhien ajaksi, mutta jos jotain tuiman tärkiää viestiä verkkoihin vilahtaa - saatamme niistä tiedotellakin. Voikaa hyvin ja pitäkää hetki läheisiänne vaikka kädestä. Se
tuntuu hyvältä. Eikä maksa paljon. A men of Info.

UKRAINALAISILLE VOITTO MYÖS LIVANISTA

Ukrainan joukkue ja Livanin pääpytty
(Kuva: www.lpkomiteja.lv)

15.12.2014 23:50 (MA): Latvian Livanissa pelattiin viikonloppuna 12. Livani Cup - XII LIVANU
KAUSS 2014. Mukana kisassa oli kahdeksan joukkuetta - ei kuitenkaan suomalaisia. Marjola
Beachin järjestelykomitean reissu muutaman vuoden takaa taitaa olla ainoa kotomainen vierailu
Livanissa. Tällä kertaa turnaukseen osallistui joukkueita Latvian lisäksi Liettuasta, ValkoVenäjältä sekä Ukrainasta. Yllä olevasta palkintokuvasta voinevat kotkalaiset tsekata - onko samoja tyyppejä matkassa, mitä oli Leipzigissa. Taitaa olla eri porukka. Hyvä - jos miehiä riittää
muuallekin kuin rintamille.
Latvian Paralympiakomitean pääsihteeri Andris Ulmanis kertoili, että Livanin turnauksessa on
aina juhlava ja ystävällinen ilmapiiri. Sen muistaa aputoimittajakin - puheita pidettiin ja lahjoja
jaeltiin aamuin illoin niin, ettei ehditty kaikkia pelejä pelaamaan. Tällä kertaa kai ehdittiin. Ukrainan joukkue voitti turnauksen loppuottelussa Latvian ykkösjoukkueen 3 - 0 (25-21, 29-27, 25-20).
Kolmannen sijan ja vielä mitalit pokkasi paikallinen Livanu "Mežsaimnieks". Voisi aika vapaasti
vaikka käännellä Livanin Metsäimmeiset. Liettuan ykkösjoukkue jäi turneessa neljänneksi.

Latvian Paralympiakomitean pääsihteeri Andris Ulmanis
(Kuva: www.lpkomiteja.lv)

Livanin turnauksen lopputulokset - Turnira nosleguma tabula:
1. UKRAINA
2. LATVIJA I
3. Livanu "Mežsaimnieks”
4. LIETUVA I
5. LATVIJA II
6. RIGA-LIVANI sieviešu komanda
7. BALTKRIEVIJA
8. LIETUVA II
Sieväläisten kommando-osasto kuudentena on Riikan ja Livanin yhteinen naisjoukkue. ValkoVenäjän tiimi oli seitsemäs ja liettualaisten kakkossakki kahdeksas. Jonnekin väliin mahtui vielä

Latvian kakkonen - viidenneksi. Livani on pienen matkan takana - pari sataa kilometriä Riikasta
kaakkoon. Tämä tehnee osallistumisen Suomesta sinne aika hankalaksi ja aikaa vaativaksi. Parhaat terveiset Andrikselle ja Livanin istisseuran Lidzasin päällikölle Solvita Ziemelelle.

Ukrainan ja Latvian joukkueet Livanin finaalissa
(Kuva: www.lpkomiteja.lv)

TILASTOTUUNARIN TUTTUJA TUTKIELMIA ...,
SITTISVALTIKKA SAVOSTA PIÄKAAPUNTIIN
15.12.2014 15:00 (MA): Toimituksen puhelinäpäräätti näytti naisten SM-tuloksia lauantai-iltana
silmäiltäessä edelleen tasaisia lukemia. Vilkaisu edellisvuoden vastaavaan aikaan ja sarjatilanteeseen on kuitenkin aika eri maailmasta - tai ainakin maakunnasta. Kun runkosarjan peleistä on
nyt pelattuna puolet - on kolme ottelua päättynyt hajaerin 2-1. Viime vuonna vastaava luku oli
kuusi (6) ja koko runkosarjan ajalta 14/24 (58 %). Ja vuosi sitten tuntui, että siilinjärveläiset dominoivat sarjaa mielin määrin.
Puolmatkassa Siilinjärvi oli pelannut vain yhden pelin 2-1 voitolla ja se johti sarjaa ylivoimaisesti
17 pisteellä. ESI-Ladyt olivat silloinkin kakkosina 8 pisteellä - ja nyt pisteitä puolet komeammin 12. Palokan Pyry ja HIY Helsinki olivat vuosi sitten saalistaneet pisteistä 1/3 - molemmat tasan
kuusi. Pyry on petrannut hieman - pisteitä nyt 8. HIY taas tekee korkalaisia - pinnamäärä lähes
kolminkertainen - 16!
Runkosarjassa on jokaiselle joukkueelle tarjolla vielä 18 pistettä. Viime vuoden Mestari Siilinjärvi
kahmi 30 pistettä ja hävisi vain kaksi kertaa tuloksilla 1 - 2 - ESI-Ladyille kolmannessa turnauksessa ja Pyrylle päätösturnauksessa. Hopeaa saavuttaneilla esiläisillä oli pinnoja 18 ja pyryttärille
riitti pronssiin 4 vähemmän. Tällä kaudella ykkönen ja kakkonen pelaavat yhden loppuottelun
mestaruudesta.
ZZ Ladyjen tie vienee pronssipeliin ja HIY Helsinki on jo lähes varma finalisti. Kumpi sille kaveriksi - Lappeenranta vai Jyväskylä? ESI-Ladyilla lienee vielä tavoitteena runkosarjan voitto ja kotietu
loppukisaan. Palokan Pyryn rahkeet ja realistiset mahkut riittänevät korkeintaan sarjan kakkossijaan ja etelän matkaan. Toivottavasti jatkoturneissa riittää panoksia viimeisille kierroksille saakka.
Ja mikä ettei. Tuskin ZZ naiset vielä ovat kaikkia kikkojaan näyttäneet - ja pallo lienee pyöreähkö
myös vuonna 2015.

ESI-LADYT VOITTI HELSINGIN LAPPEELLA HIY JATKAA SARJAN KÄRKIPAIKALLA
15.12.2014 01:20 Päivitys 12:40 (MA): Istis.infon toimitus taas totutusti toimessa - ja yövuorossa
kahvihuoneessa. Lappeen SM-osaturnaus pelattiin lauantaina. Hienoa, että kaikki pääsivät turvallisesti paikalle ja myös kotiin kovasta kelistä huolimatta. Kilpailujohtaja Ossi Pulli lähetti kaikille
turnaukseen osallistuneille kiitokset onnistuneesta tapahtumasta.

Warm-Up 13.12.2014
(Kuva: Marja Maltolahti)

Tuloksia Porvoon häähumussa Lumiasta seuranneelle infon toimitukselle oli hienoa jälleen havaita sarjan tasaisuus ja tiukat ottelut sekä myös ESI-Ladyjen peli sarjajohtaja HIY Helsinkiä vastaan. Vaikka piste-ero sarjataulukon kärjessä ei Lappeenrannan pelien jälkeen muuttunutkaan odotukset tulevien osaturnausten osalta kuitenkin vain kasvoivat. Jännitystä piisaa.

Palokan Pyry ja ZZ Ladyt päivän päätöspelissä
(Kuva: Istis.info/Rasmus Aumakallio)

Tasaisten pelien ohella ikävä asia on ZZ Ladyjen tilanne nollakerhossa. Joukkue joutui matkaamaan Lappeenrantaan vain kuudella pelaajalla - ilman huoltojoukkoja ja valmentajaa. Tulosten
valossa joukkueen peli oli ailahtelevaa - hyviä otteita seurasivat huonot vaiheet. Istis.info tsemppaa leidejä jatkamaan - pelejä ja kisoja on vielä jäljellä. Toivalassa, jos missä, on potentiaalia ja
puhtia ja mahdollisuuksia vaikka mihin.
Palokan Pyryn nettisivuilla on joukkueen valmentaja Allan Pynnösen kommentit lauantain peleistä (lumi)Pyryn näkökulmasta. Tilanne elää ja hienoa on huomata joukkueen tavoitteellisuus valmentajan kokemana - HIY ja ESI on otettavissa kiinni. Ja seuraavan kerran se on mahdollista ainakin kaventaa piste-eroja - kotisalilla Keski-Suomessa lauantaina 10.1.2015. Tsemppiä Pyryllekin - ja toivotaan poutaista talvikeliä tuohon turnaukseen.

Keltasirkut HIY ja ESI tiukassa kärkitaputtelussa
(Kuva: Istis.info/Rasmus Aumakallio)

Liitteenä tämän jutunpätkän alla Sarjaraportti, missä vielä tarkistettuna toisen SM-osaturnauksen
tulokset ja sarjatilanne. Lisäksi istis.info julkistaa Lappeenrannan osaturnauksen "Onnistujina"
palkitut pelaajat. Toivottavasti myös ZZ Ladyt saivat sen pienen suklaarasian yhteisesti matkaansa mukaan, vaikka eivät halunneet, valmentajan puuttuessa, nimetä keskuudestaan päivän peleissä Onnistujaa.
Päivitys 12:40: Pienestä sääntötulkinnasta johtuvan epäselvyyden vuoksi päivän Onnistujien valintaa ei saatu Istis.infon sivuille lauantai-iltana - valitamme. Joukkueiden valmentajat - ZZ Ladyjä
lukuun ottamatta - nimesivät mielestään päivän peleissä parhaiten onnistuneen oman joukkueen
pelaajan. ZZ-onnekkaan valinnan tekivät järjestäjät, mutta viestittivät sen vasta maanantaiaamuna infolle. Nimetyt pelaajat palkittiin kisajärjestäjien toimesta pienenpienellä makialla suklaarasialla.
Lappeenrannan turnauksessa palkitut Onnistujat:
* HIY Helsinki: Kirsi Valkeavuori
* Palokan Pyry: Satu Tiilikainen
* ESI-Ladyt: Annika Asikainen
* ZZ Ladyt: Satu Martikainen
Sarjaraportti 4 2014-15

NAISTEN SM-TURNAUKSEN TULOSSEURANTA

Palokan Pyry ja ZZ Ladyt Toivalassa 1.11.2014
(Kuva: Istis.info)

12.12.2014 00:10 - Päivitetään 13.12.2014 (Rasmus Aumakallio/MA): Istis.infon kaakkoisen toimituksen väki on Porvoossa häitsemässä, mutta varamiesjärjestelmällään toimitus seurailee
Lappeenrannassa naisten toisen SM-osaturnauksen tapahtumia ja päivittää tulokset alle - sen
mukaan, kun hommat Myllymäen salilla edistyvät.
Kommentit turnauksen kulusta ja kokemuksista löytynevät Palokan Pyryn ja ZZ Toivolan nettisivuilta viimeistään sunnuntaina. Istis.info palaa peleihin tarkemmin varmaankin maanantaiiltana toivottavasti joidenkin valokuvien kera. Alla otteluohjelma ja sarjataulukko, joita lauantaiiltapäivänä päivitetään.
Päivitys 13.12.2014 16:51 (RA):
Naisten 2. SM-osaturnauksen ottelut ja tulokset:
Klo 13.00
HIY Helsinki - ZZ Ladyt 3 - 0 (25-16, 25-11, 25-22)
ESI-Ladyt - Palokan Pyry 2 - 1 (25-20, 21-25, 25-22)

Klo 14:15
Palokan Pyry - HIY Helsinki 0 - 3 (10-25, 22-25, 14-25)
ZZ Ladyt - ESI-Ladyt 0 - 3 (9-25, 18-25, 19-25)
klo 15.45
HIY Helsinki - ESI-Ladyt 1 - 2 (25-20, 19-25, 17-25)
Palokan Pyry - ZZ Ladyt 3 - 0 (25-21, 25-10, 25-18)
Sarjataulukko:
1. HIY Helsinki 6
2. ESI-Ladyt
6
3. Palokan Pyry 6
4. ZZ Ladyt
6

5 0 1 0 (16 - 02) 16
2 3 0 1 (12 - 06) 12
2 0 2 2 (08 - 10) 08
0 0 0 6 (00 - 18) 00

NAISTEN SM-SARJAJOUKKUEIDEN PELAAJALISTAT
11.12.2014 23:30 (MA) Petri Räbinä päivitti istis.infoon ZZ Ladyjen pelaajalistan - pikkasen etuajassakin, koska päiväykseksi oli kirjattu 12.12.2014. Uutena ZZ pelaajana tulee esiintymään
Taisa Venäläinen. Tervetuloa joukkoon.
Istis.info on koonnut joukkueiden pelaajaluettelot yhtenäiseen listaan, joka löytyy sekä Tiedostotsivulta että alla olevasta pdf-linkistä. Tiedostossa jo aikaisemmin olleet alkuperäisten luetteloiden
skannatut listat ovat sen verran heikkonäköistä vaivaavia, että koonta voinee joissain tilanteissa
olla avuksi.
Naisten SM-sarjapelaajat

SIILINJÄRVI PALKITSI ZZ TOIVALAN
11.12.2014 00:30 (MA) Siilinjärven kunta järjesti eilen vuosittaisen urheilun ja kulttuurin saralla
ansioituneiden kuntalaisten palkitsemistilaisuuden. Istumalentopallon Suomen Mestaruuden ja
Suomen Cupin vuoden aikana voittanut ZZ Toivala palkittiin muiden mukana. Vammaisurheilu
kaikkiaan oli tilaisuudessa hienosti edustettuna. Siilinjärveläinen Mikko Niskanen voitti tänä
vuonna Special Olympics Euroopan Kesäkisoista judokultaa ja on myös jo nimetty Suomen edustajaksi ensi vuoden Kesämaailmankisoihin Los Angelesiin.

Mikko Niskanen ja Mika Ylönen palkitsemiskuvassa
(Kuva: ZZ Toivala)

Yhteiskuva paikalla olleista palkituista
(Kuva: Siilinjärven liikuntatoimi)

ZZ Toivalan nettijutussa seura kiitteli huomionosoituksesta ja toivotteli kaikille Hyvää Joulun odotusta ja pisterikasta Uutta Vuotta 2015. Istis.info puolestaan onnittelee ZZ Toivalaa ja erityisesti
Siilinjärven kuntaa vammaisurheilun hienosta ja tasapuolisesta huomioimisesta. Ihan kaikissa
maamme kunnissa homma ei toimi yhtä upeasti.

THE TOP GAMES - PAJULAHTI 2015
10.12.2014 12:40 (MA) Pajulahti Games 2015 kilpailutapahtuma Nastolassa tammikuun puolivälissä on istumalentopallon osalta varmistunut huipputurnaukseksi. Istiskisan, kai epävirallisena
mutta tehokkaana, promoottorina on toiminut ansiokkaasti HIY Helsingin ja maajoukkueen pelaaja Helena Skogström. Helena on pitkin vuotta ollut yhteyksissä eri puolille Tellustamme ja onnistunut saamaan Suomeen kovatasoisia joukkueita. Osallistuvat tiimit ovat nyt kaikki varmistaneet
osanottonsa ja saapumisensa Pajulahteen.

Pajulahti Games 2015 Kisajuliste
(Kuva: Pajulahti Games)

Helenan tiedon mukaan kisoihin saapuvat joukkueet tulevat paikalle seuraavasti: Brasilia aikaeroa tasoittelemaan ja toivottavasti hiihtoa opettelemaan jo viikkoa aikaisemmin 10.1., Hollanti
brassien kanssa treenaamaan tiistaina 13.1. ja Venäjä päivää myöhemmin. Unkarin ja Suomen
maajoukkueet kokoontunevat Nastolaan viimeistään torstaina 15.1. Kisat käynnistyvät perjantaina, jolloin pelataan alkusarjan kaksi ensimmäistä kierrosta.
Helena on kertonut keskustelleensa eri maiden joukkueiden sekä kisajärjestäjien ja ParaVolleyn
edustajien kanssa kaikissa maajoukkueemme kisatapahtumissa ja saaneensa luotua luottamuksellisen yhteistyöverkoston, jonka kanssa on ollut helppo myöhemminkin keskustella ja pitää yhteyksiä.

Helena Skogström
(Kuva: Facebook)

Tästä on ollut paljon hyötyä mm. Pajulahden turnauksen järjestelyissä - erityisesti tiukkojen kansainvälisten sääntöjen ja ohjeiden selvittelyissä ja sopimisissa. Ehkä visaisimman homman Helena sanoo olleen kansainvälisen luokittelijan saamisessa Pajulahteen. Juttu onnistunee - ei ihan
läheltä, mutta kuitenkin. Brasialaiset ovat tuomassa mukaansa mahdollisesti jopa kaksi luokittelijaa. Tämä mahdollistaa mm. omien luokittelemattomien pelaajiemme tsekkaamisen.
Naisten maajoukkueemme kokoontuu harjoitusleirille Pajulahteen lauantaina 3.1. Sunnuntaina
liikuntakeskuskuksessa järjestetään Paralympiayhdistyksen toimesta RIO 2016 kokoontuminen.
Tilaisuuteen on kutsuttu kaikki Rio de Janeiron Paralympialaisiin ehdolla olevat urheilijat ja joukkueet. Osa istisporukkaamme jatkaa harjoittelulla vielä maanantain ja tiistai 5.-6.1.2015.
Istis.info seurailee ja tiedottelee maajoukkueemme valmistautumista Pajulahden kisaan ja toivoo
istisväen laittavan ajankohdan - 16.-18.1.2015 kalenteriin mahdollista Nastolan matkaa silmällä
pitäen. Lasse senior harmitteli jokin aika sitten Vieraskirjassa Veteraaniturnauksen ajankohtaa
lauantaina 17.1. Vähän huonohan se on Pajun pelien katsomiseen, mutta onhan vielä sunnuntai
18.1. ja kisojen päätösottelut.

TEAM FIN NAISTEN RANKING-KAKKOSENA
9.12.2014 13:40 Lisäys 16:55 (MA) ParaVolley Europen sivuille on 7.12. listattu naisten Euroopan ranking-pisteet Budan alueturnauksen jälkeen. Suomen maajoukkue komeilee listalla hienostuneesti kakkosena - niukasti ennen Unkaria. Miten listaan pitäisi suhtautua, kun toisen alueen
turnausta ei pelattu - vai tullaanko se vielä pelaamaan. Nyt kuitenkin tilanne on tämä. Väreen
Timppa voinee kommentoida asiaa - ja sen merkitystä.
Lisäys (MA): Maajoukkuevalmentaja Timo Väre kommentoi tilastoa tyyliin: Hyvä tilasto - ainakin
tilastona. Hienolta näyttää. Jos maailman ranking-listaan lasketaan edellisistä arvokisoista - ei
paralympialaisia, vaan vain MM-kisat - olemme tilastonelosena. Slovenia ja Ukraina pyyhältävät
ohi, mutta esimerkiksi Hollanti ja Saksa eivät. Mitä se sitten merkitseekään - on monesta asiasta
kiinni. Mutta, kuten sanoin - hyvältä näyttää.

Muutoin Timppa kertoili, että katseet ovat nyt tammikuun Pajulahden kisoissa. Niitä ennen joukkue kokoontuu samassa paikassa 3.-4. tammikuuta, jolloin (infon huonon ymmärryksen mukaan)
siellä on jonkinlainen paralympiayhdistyksen järjestämä urheilijakokoontuminen - RIO-projekti. 5.
Pajulahti Games pelataan 16.-18.1.2015 ja ennen sitä on naisten SM-sarjan 3. osaturnaus Jyväskylässä lauantaina 10.1.2015.

Timppa tai joku toinen voinee selventää infolle tuota tammikuun alun Pajulahden tilaisuutta. Muutenhan tämä alkaakin näyttää ihan naisten viikolta - kuten tuossa aikaisemmin tuli mainosteltua.

HÄVIÄÄKÖ HELSINKI - PIRISTYYKÖ PALOKKA?
8.12.2014 15:20 (MA) Istiskalenterin selailu kertoi, että alkanut viikko onkin naisten viikko. Ensi
lauantaina 13.12. pelataan Lappeenrannassa kauden toinen SM-osaturnaus. Ensimmäinen turnee käytiin Toivalassa reilu kuukausi sitten. HIY Helsinki otti Savosta täydet sarjapisteet - häviämättä erääkään. Lappeenrannassa joukkueella on Toivalasta tutusti "Palokan Paineet" - suosikin
viitta hartioilla. Paneeko se puntit tutisemaan vai lisää puhtia pannuun? Se nähdään.

ESI-Ladyt - Palokan Pyry Toivalassa 1.11.2014
(Kuva: Istis.info)

Jännittävissä merkeissä kuitenkin Lappeenrantaan mennään. Jatkaako HIY samaa kovaa tahtia,
pystyykö Palokka parantamaan pienemmillä paineilla, miten selviää ESI-Ladyt kotijoukkojen odotuksista ja onko Toivalan ZZ-viritykset saatu marraskuun aikana paremmin kohdilleen? Ottelut
Lappeella alkavat lauantaina klo 13 - valitettavasti ilman suoraa nettikuvaa. Toinen pelikierros
käynnistyy 14.15 ja kolmas 15.45.
Tulospalvelu pyritään hoitamaan istis.infossa ajantasaisesti jokaisen ottelukierroksen jälkeen.
Tulokset ja sarjataulukko päivitetään lyhykäisesti infon ykkössivulle - ilman kummempia kommentteja. Tarkempaan osaturnauksen selosteluun istis.infossa palaillaan, jokusen valokuvan kera, viikonvaihteen jälkeen - varmaan näin myös Palokan ja ZZ Toivalan sivuilla. Tsemppiä jokaiselle joukkueelle!

6.12.2014
ISTUMALENTOPALLON KOULUTUSTILAISUUS - GAZASSA!
5.12.2014 22:40 (MA) VolleySLADE-sivuille on linkitetty YAHOO! Mailin artikkeli ja valokuva istumalentopallon koulutustilaisuudesta, joka pidettiin 3.12. Gazan kaupungissa. Osallistujat olivat
enimmäkseen viimeisimmässä konfliktissa Israelin kanssa vammautuneita palestiinalaisia. Is-

tis.infon tekisi mieli sanoa: Hienoa, mutta vaikea sitä on tuollaiseen uutiseen laittaa. Toivottavasti
Gazallekin rauhan aika koittaa - eikä pelaajia moisella tavalla enää tarvitsisi hankkia.

Istumalentopallon koulutustilaisuus Gazassa
(Kuva: YAHOO! Mail)

VAMMAISURHEILUN VUODEN TÄHTIHETKIÄ IRANIN NAISILLE PAIKKA RION KISOIHIN
3.12.2014 13:40 (MA) Kansainvälinen paralympiakomitea on valinnut/valitsemassa 50 vuoden
2014 paralympialajien tähtihetkeä. Huippuhetki näistä valitaan vuoden päättyessä 31.12. Istumalentopalloilun osalta ehdokkaaksi (30.) on noussut Iranin naisten maajoukkueen kakkossija Aasian kisoissa ja sitä kautta joukkueen pääsy vuoden 2016 Rio de Janeiron Paralympialaisiin. Hieno
homma Iranin naisille ja kaikille maailman istisnaisille.

Iranin naisten istismaajoukkue Aasian kisojen palkintojuhlissa
(Kuva: Asia Para Games)

VALOKUVIA LE CUP 2014 LEIPZIGISTA
2.12.2014 18:30 (MA) Leipzigin face-sivuille on laitettu melkoinen joukko kuvia viikonlopun kisasta - kuvaajana Ulli Zeller. Kotkalaisia ei juurikaan kuvista löydy - ohessa olevia kahta otosta lukuun ottamatta. Kaikki kuvat löytyvät alla olevasta linkistä.

KSI Kotka - Atyrau Kazakhstan 1 - 2
(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig/Ulli Zeller)

Ja vielä toinen kuva tornista
(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig/Ulli Zeller)

LE Cupin kolmonen - yksi ei näyttäisi kuuluvan joukkoon
(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig/Ulli Zeller)

LE Cup 2014 voittajat - Slavutich Ukraina
(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig/Ulli Zeller)

LE Cup 2014 kuvia
Jos kuvat eivät avaudu - painakaa (
vasemmanpuoleisesta

) oikean yläkulman pystyviivalaatikosta ja sen jälkeen vielä

TURNAUSKUTSU VETEVAARIEN JÄMSÄN KISOIHIN

2.12.2014 00:55 (Jani Virtanen/MA) Ja kisakutsuja pukkaa - niin ettei meinaa nukkumaan ehtiä.
Ei näköjään Jämsässäkään. Virtasen Janin viesti napsahti juuri postiin, kun toimitus oli pistämässä valoja sulki. Hienoa. Kyseessä siis monien jo odottama M50 SM-kisojen kutsu tammikuun
puoliväliin Jämsään.

Kisat pelataan Jämsän liikuntahallissa, os. Keskuskatu 16 - lauantaina 17.1.2015. Ilmoittautuminen 2.1.2015 mennessä:
Jokilaakson lentopallo ry
Jani Virtanen, Löydyntie 4, 42300 Jämsänkoski
Puhelin: 0400 953488, Sp: jani.virtanen(at)jamsa.fi
Kisakutsu Kotka-turnauksen tapaan alla sekä kaikissa muissa mahdollisissa tökkäsypaikoissa.
SM-kisakutsu Jämsään

KERRAN VIELÄ - PALUU ELBLAGIIN

Tunnelmia Puolan MM 2014 kisoista
(Kuva: 2014 World ParaVolley Sitting Volleyball World Championships/plus.google.com)

2.12.2014 00:15 (MA) Vielä kerran palaillaan Elblagissa kesäkuussa pelattuihin MM-kisoihin. Istis.infon sähköpostiin paksahti viesti Puolasta ja linkki MM-kisojen Puola-Suomi ottelun valokuviin. Upeita tilannekuvia ottelusta löytyy pitkälti toista sataa. Kannattaa selailla läpi - varmaan ainakin asianosaisia kuvat kiinnostavat. Vai mitä - Timppa ja muut tyttäret.
MM Elblag 2014

KILPAILUKUTSU 33. KOTKA-TURNAUKSEEN

1.12.2014 22:15 (Pekka Nygren/MA) KSI Kotka lähetti Pekka Nygrenin käsialalla ja sähköpostilla
istis.infolle kilpailukutsun perinteiseen kotimaan kansainväliseen - nyt jo 33. Kotka-turnaukseen.
Turnaus pelataan Karhulan liikuntahallilla lauantaina 7.2.2015. Ilmoittautumisaika päättyy
18.1.2015.
Turnauksessa pelataan miesten ja naisten sarjat. Miesten sarjaan sisältyy ykkösen kauden toinen
osaturnaus. Sarjapisteet lasketaan ykkösen joukkueille miesten sarjan sijoitusten mukaisesti.
Kisakutsu löytyy alla olevasta linkistä tai oikean puoleisen palstan Tulevia kisatapahtumia-otsikon
alta ao kuvaketta klikkaamalla. Niin - ja myös Kalenteri-sivulta.
Kisakutsu 33. Kotka-turnaukseen

BEACH VOLLEYN MM-KISAT PUOLASSA 2015

Itämeren rantahietikoita Elblagin lähellä
(Kuva: Google maps)

1.12.2014 18:15 (MA) World ParaVolley ilmoittaa, että se aikoo järjestää ensimmäiset vammaisten pysty- ja istumalentopallon Beach Volleyn MM-kisat ensi heinäkuussa Puolassa. Kisojen pääjärjestäjä on - (yllätysyllätys) IKS Atak (Integracyjny Klub Sportowy ATAK) Elblagista. Kisat pelattaisiin Itämeren rannalla Sztutowo-nimisen kunnan alueella, lähellä Elblagia 14.-18.7.2015.
Lisätietoja asiasta löytyy mm. VolleySLIDEn sivuilta alla olevasta linkistä. MM Beach Volley 2015

SM-KISAT KÄYTIIN TAHKOVUORELLA TEAM TOIVALA-VUORELA MESTARIKSI
1.12.2014 13:30 (MA) Istis.info toivottelee hyvää alkanutta joulun odotusta - ja toivoo pikkasen
lunta myös eteläiseen Suomeen.
Pelikauden ensimmäiset SM-kisat pelattiin lauantaina Tahkovuorella. Kyseessä oli luonnollisesti Savon Mestaruuskisat. Mukana oli neljä kyläjoukkuetta: isäntätiimi Nilsiästä sekä joukkueet
Rautavaaralta, Siilinjärveltä ja Toivala-Vuorelan joukkue. Ylösen Mika kirjoitti pelien päätyttyä:
"Turnaus oli kaiken kaikkiaan hieno kokemus ja turnauksen jälkeen ajatukset olivat jo seuraavassa turnauksessa. Uskompa, että hienot puitteet tuovat Tahkolle joukkueita myös muualta Suomesta."
Tahkon SM-kisojen lopputulokset:
1. Toivala-Vuorela
2. Rautavaara
3. Siilinjärvi
4. Nilsiä
Tarkempia tietoja kisasta löytyy ZZ Toivalan nettisivuilta, missä myös miesten tulevan SMturnauksen sivusto on jo nähtävissä.

LEIPZIGIN 8. LE CUPIN LOPPUTULOKSET - NYT AIKUISTEN OIKEASTI

BV Leipzig aikalisällä
(Kuva: Facebook/Horst Singer)

30.11.2014 21:15 Lisätty kuva 22:30 Korjattu 1.12. 22:30 (MA) Vähän laittaa hymyilyttämään
tunnontarkat ja täsmälliset saksalaiset lopputulokset Leipzigista - ainakin tuon Kotkan sijoituksen
suhteen. Miten lie muut. Alla oleva tulosliuska on kopiotu isäntien facebook-sivuilta, minne se on
laitettu klo 20.30. Lienee parasta vielä odotella, josko saisivat kaikkien pelien tulokset näytille.
Valokuviakin lupailevat.
8. LE Cupin lopputulokset:
1. Slavutych ,,Kyiv" (Ukraine)
2. BV Leipzig I
3. Atyrau, Kazakhstan
4. KSI Kotka (Finnland)
5. TSV Bayer 04 Leverkusen I
6. Elhorria Club (Ägypten)
7. TSV Bayer 04 Leverkusen II
8. SSC Berlin
9. Damen Nationalmannschaft
10. Team International
11. BV Leipzig II
12. Magdeburg
Pitänee vielä tähän liittää Julinin Maken viestin alku infolle klo 14.47:"Sijoitus 4. Tappio 3. erä 1618. Kazakstanin maajoukkue kuulemma."
Korjaus: Pistetty joukkueet lopulliseen ja oikeaan järjestykseen. Korjaus ilmestynyt myös Leipzigin sivuille. Kuvia vielä odotellaan sekä Saksasta että Kymenlaaksosta.

KSI KOTKA JÄI NIUKASTI NELJÄNNEKSI UKRAINA SELKEÄÄN VOITTOON
30.11.2014 15:00 (Marko Julin/MA) KSI Kotkan siivet eivät aivan kantaneet palkintosijoille 8. LE
Cupissa Leipzigissa. Turnauksen pronssipelissä kotkalaisille tuli niukka tappio Kazakstania vastaan. Ottelu meni jatkoerään ja siinäkin jatkopisteille. Kazakit nappasivat lopulta turnauksen kolmannen sijan 16-18 erävoitolla.
Loppuottelussa kohtasivat isäntäjoukkue Leipzig ja Ukrainan Slavutich, joka varmaankin saattaa
olla sama kuin maajoukkue. Markon viestin mukaan ukrainalaiset pöllyttivät parhaalla kokoonpanollaan pelanneen Leipzigin selvästi 2 - 0. "Oli kyllä kova porukka tuo Ukrainan joukkue" - viestitteli Marko vielä viestinsä lopuksi.
8. LE cupin neljä parasta:
1. Slavutich Ukraina
2. Leipzig 1 Saksa
3. Atyrau Kazakstan
4. KSI Kotka Suomi
Istis.info kiittää kotkalaisia - erityisesti Julinin Makea - tietojen lähettämisestä - ja toivottelee hyvää kotimatkaa. Turnauksen asioihin palaillaan tulosten ja ehkä kuvienkin kera, kunhan saksalaiset ehtivät ne jonnekin kirjoittelemaan.

UKRAINAN SLAVUTICH LÖI KSI KOTKAN
30.11.2014 12:30 (Marko Julin/MA) Maken viesti Leipzigista: "Hävittiin Ukrainalle. Ensimmäisessä erässä Ukraina oli valmiimpi peliin, kun heillä oli jo aamupeli alla. Eräpisteet 18-25. Toinen erä

meni meidän pienoisessa hallinnassa, mutta loppujen lopuksi hävittiin kovan taistelun jälkeen 2729 ja koko peli 0 - 2.
KSI Kotka siis turnauksen pronssipeliin. Vastustaja tulee ottelun Leipzig - Atyrau hävinneestä.
Seurataan tilanteita ja odotellaan viestejä.

VÄLIERÄPARIT SELVILLÄ LEIPZIGISSA
30.11.2014 11:10 (Marko Julin/MA) Saksan LE Cupista ei järjestäjien toimesta juurikaan ole tietoja tai tuloksia näkynyt. Onneksi kotkalaiset ovat pitäneet tilanteen hallussa myös täällä kotimaassa. Joskin - juuri kaksi minuuttia sitten napsahti järjestäjien Facebook-sivuille ensimmäinen viesti
tuloksista. Yhden lauseen verran kerrottiin välieräparien joukkueet, jotka Make infoili jo hieman
aikaisemmin.
Sunnuntaina aamuvarhaisella pelattu neljäs puolivälieräpeli Leverkusenin ja Ukrainan joukkueen
kesken päättyi ukrainalaisten voittoon - tulos ei ole tiedossa. Make tituleeraa joukkuetta Ukrainan
maajoukkueeksi, mutta järjestäjien papereissa nimi on monista Euro Cupeista Kotkallekin tuttu Slavutich.
Välieräparit Leipzigissa ovat: KSI Kotka - Slavutich Ukraina sekä Leipzig 1 - Atyrau Kazakstan.
Alkuperäisen otteluohjelman mukaan ensimmäinen välierä olisi pelattu jo klo 10 ja toinen klo 11
alkaen. Turnauksen pronssipelin pitäisi käynnistyä klo 12 ja loppuottelun tuntia myöhemmin.

KSI KOTKA MITALIPELEIHIN LE-CUPISSA
29.11.2014 23:55 (Jake Paananen/Marko Julin/MA) Istis.info palaillut konttuurin jakkaralle. Kotkan saksalaisten lähettelemät sähköposti- ja tekstiviestit tulivat tuossa iltasella. Kiitos niistä. Yrittelemme selvitä toimituksellisista onkkelmista ja näpytellä Leipzigin ensimmäisen päivän tulokset
tänne sivustoille.
KSI Kotka selvitti tiensä sunnuntain mitalipeleihin. Joukkue voitti oman alkulohkon ja samoin jatkolohkonsa. Puolivälieräpelissä KSI voitti toisen jatkolohkon nelosen Leverkusen 2:n suoraan 2 0 ja eteni huomisiin mitalipeleihin. Jatkolohkossaan KSI oli pelannut egyptiläisjoukkueen kanssa
tasan 1 - 1 (22-25, 25-22) ja voittanut Berliinin 2 - 0 (25-14, 25-15).
Muista välieräpeleistä infolla on tieto vain ottelusta Egypti-Kazakstan. Sen kazakit veivät hieman
yllättäenkin 1 - 2. Joukkue ei ole Aktau - kuten info ennakoi, vaan joku muu joukkue, jolla on yksi
(about) n. 230 cm pitkä kaveri. Hänen rinnallaan Leverkusenin pitkä tykki Dominic Alhbreth näyttää aika lailla pikkupojalta. Toisen jatkolohkon voitti Leipzig 1 ja varmaankin selvitti tiensä jatkoon
voitolla Berliinistä. Tiedossa ei myöskään ole - eikä uskalla arvaillakaan - kumpi jatkaa pelistä:
Leverkusen 1 - Kiev. Kuulostellaan huomenissa. Öitä.

Kazakstanin pitkä peluri kakkospaikalla verkolla - eikä edes selkä suorassa
(Kuva: Jake Paananen)

PELIT LEIPZIGISSA KÄYNNISTYIVÄT

Julinin Make Kotkasta

29.11.2014 12:30 (Marko Julin/MA) Make pisti Saksasta terveiset, että eka pelit siellä on jo pelattu. KSI kohtasi Leverkusenin ykkösen. Pelissä oli pitkiä palloralleja ja hyvä tsemppi molemmilla.
Kotkalaiset aloittivat hienosti 2 - 0 voitolla - erät 25-21 ja 25-14. Siitä on hyvä jatkaa.
Kisaisännät kokivat järjestäjien normaalipainajaisen, kun saivat tiedon OKI Brezan jäämisestä
pois kisoista talousvaikeuksien takia. Tiedossa ei ole - missä vaiheessa bosnikit tulonsa peruivat,
mutta vasta muutama päivä sitten julkaistussa kisaohjelmassa vielä mukana komeilivat. Poisjääneet paikkailtiin Mixed-tiimillä, joka eka pelissään hävisi egyptiläisille mennen tullen.
Julinin Marko on luvannut laitella päivän mittaan tietoja ainakin KSI:n peleistä. Infon toimitus joutuu klo 15 maissa lähtemään juttumatkalle ja illalla vielä popsimaan pippuripihvit paikallisessa
espanjalaisessa. Toivottavasti myöhemmin illalla (mennee aika pitkään) tai viimeistään huomisaamuna saadaan ensimmäisen päivän tulokset sivuille.

KISAKUTSU HAMPURIN 2015 TURNAUKSEEN

28.11.2014 00:30 (MA) Thomas Gärtner Hamburg Sports Club TH Eilbeck e.V. istumalentopalloilijoista on lähettänyt tiedoksi turnauskutsun ensi vuoden Werner von Siemens turnauksesta. Järjestyksessään 26. vuosittain pelattu turnaus järjestetään viikonloppuna 6.-7.6.2015 Hampurissa
Wandsbekin urheiluhallissa, os. Rüterstrasse 75, 22041 Hamburg (samassa paikassa kuin aina).
Turnauksen voittoa viime toukokuulta puolustaa ZZ Toivala, joka kausisuunnitelmassaan on ilmoittanut matkaavansa myös ensi vuoden turnaukseen. Werneri on ollut aina tasokas kisa ja
näin varmasti myös ensi vuonna. Kovia joukkueita on jälleen odotettavissa Hampuriin eri puolilta
Eurooppaa - ja ehkä kauempaakin.
Ilmoittautuminen Hampuriin on tehtävä 28.2.2015 mennessä. Osallistumismaksu on 120 euroa/joukkue. Turnauskutsu sekä ilmoittautumislomake löytyvät Istis.infon kalenteri-sivulta ao kisan yhteydestä. Alla turnauskutsu näytille.
Turnauskutsu Hampuriin 2015

KSI KOTKALLA KOVATASOINEN TURNAUS - TUHATVUOTISESSA LEIPZIGISSA
26.11.2014 16:15 (Marko Julin/MA) Julinin Marko Kotkasta laitteli infolle Leipzigista saamansa
kisaohjelman. Mukana kaikkiaan 12 joukkuetta - seitsemän Saksasta ja viisi ulkomaailmasta, joista kaikista ei nimen perusteella enempiä selviä. Egypti ja Kazakstan on nimetty vain ko maiden
mukaan. Bosnia-Hertsegovinasta on mukana OKI Breza, joka maan ykkösliigassa on kahdeksan
kierroksen jälkeen 7/10. Sarjakärjessä Spid ja Fantom. Myöskään Ukrainan Kiev ei ole infolle
tuttu.

Stadt Leipzig - melkosen vanha city
(Kuva: www.leipzig.de/)

Joukkueet on aluksi jaettu neljään kolmen joukkueen alkulohkoon, joista kolmoset karsitaan sijoille 9.-12. Kotka pelaa B-lohkossa yhdessä Leverkusen 1:n ja Leipzig 2:n kera. B:n kaksi parasta
yhdistyy jatkolohko X:ksi A-lohkon kahden parhaan kanssa. A:ssa pelaavat Egypti, Breza ja Berlin. Toisen jatkolohkon (Y) muodostavat C- ja D-lohkojen kaksi parasta. Puolivälierissä jatkolohkot
pelataan ristiin: X1.-Y4., X2.-Y3., X3.-Y2. ja X4.-Y1 - ja siitä edelleen välieriin ja mitalipeleihin.
Alku- ja jatkolohkot turnauksessa pelataan kaksieräisinä ja pudotuspelit paras kolmesta. Tiedossa ei vielä ole löytyykö turnauksesta nettiTV-kalustoa ja/tai tulospalvelua netistä. Marko tai kumppanit toivottavasti näistä asioista informoivat tänne sumusuomeen.
Ensi vuonna täyttyvän Leipzigin tasapääjuhlan kunniaksi Saksan hallitus on hyväksynyt painettavaksi 10 euron juhlarahan, josta vielä kuva alla. Tiedossa ei ole - joko raha on käytössä vaiko
vasta ensi vuoden puolella. Ehkä sekin kisojen aikana selviää. Ja rahan alla turnausohjelmat.

Leipzig 1000 juhlaraha
(Kuva: www.leipzig.de/)

LE-Cup 2014 - otteluohjelmat

LE-CUPIN PALKINTOPÖYTÄ NÄYTILLÄ

8. LE-CUPIN parhaiden palkinnot
(Kuva: www.facebook.com/SitzvolleyballLeipzig)

24.11.2014 23:25 (MA) Leipzigissa ensi viikonvaihteessa pelattavan 8. LE-Cupin otteluohjelmia
ei vielä ole löytynyt. Seuran Facessa on kuitenkin näytelty tänään kisoihin hankittuja palkintoja ja
kerrottu, että osallistuvia joukkueita on 12. Aikaisemman ilmoituksen mukaan - yksi vähemmän.
Ehkä tulevina päivinä selviää tarkemmat tiedot.

RION 2016 KISOJEN MASKOTIT VALITTU

Rion 2016 kisojen maskotit
(Kuva: facebook.com/VolleySLIDE)

24.11.2014 15:00 (MA) Istis.info tyytyy tässä vaiheessa vain toteamaan:Hellanlettas sentäs. Paralympialaisten tyyppi on tuo oikeanpuoleinen pipapää.

IKS ATAK ELBLAGISTA PUOLAN MESTARIKSI

IKS Atakin pelaajat, kannattajat ja vissiin joku MM-kisahirviö Puolan Mestaruutta juhlimassa
(Kuva: www.facebook.com/siatkowkanasiedzaco)

23.11.2014 23:45 Korjaus 24.11.2014 18:40 (MA) Istis.infon sähkäriin päksähti viesti Elblagista
Puolasta otsikolla: IKS Atakille kultaa Szczecinistä. Kauhian paljon muuta infon toimitus ei jutusta
ymmärtänytkään. Wikistä piti katsoa, että Szczecin on Puolan seitsemänneksi suurin kaupunki
(as. n. 407 000) ja sijaitsee Itämeren rannalla aivan Saksan rajan tuntumassa.
Kaupungissa pelattiin viikonloppuna Puolan Mestaruuskisat. Mukana oli kaikkiaan 10 joukkuetta
eri puolilta reippaankokoista maata. Mitalijärjestys muotoutui seuraavanlaiseksi - paikallisella:
Miejsce na podium:
1. Integracyjny Klub Sportowy "ATAK"
2. Start Szczecin
3. Start Wroclaw
Omassa alkulohkossaan lauantaina Atak voitti kaikki pelinsä 2 - 0. Välierissä joukkue voitti Jelenia Góran 3 - 0. Toisessa välierässä järjestävä seura Start Szczecin puolestaan voitti Start Wroclawin. Finaalissa Atak jatkoi puhdasta sarjaansa ja nappasi Mestaruuden 3 - 0 voitolla - pronssit
Wroclawiin.
Korjaus: Ihan puhtaalla Atak ei loppuottelussa selvinnyt - korjattu tulos: IKS Atak - Start Szczecin
3 - 1.

Puolan kisojen pytyt ja mitalit
(Kuva: www.facebook.com/siatkowkanasiedzaco)

Istis.info pisti Googlen kielitoimiston peliin ja viestitti Elblagiin:"Finlandia siedzi siatkówka pogratulowac IKS Atakia Mistrzostwa Polski 2014."

KSI KOTKALLA EDESSÄ MATKA LE-CUPIIN SAKSAAN

Leipzigin seuran istislogo
(Kuva: BV Leipzig)

23.11.2014 21:45 (Timo Herranen/MA) KSI Kotka on ensi perjantaina matkaamassa Saksaan
Behindertensportverein Leipzig e.V. seuran järjestämään 8. LE-Cupiin. Kaupunki sisänsä on kotkalaisille tuttu juttu - joukkue osallistui Leipzigissa vuonna 2004 pelattuun Euro Cup kisaan. LECupiin suomalaisista joukkueista on aikaisemmin osallistunut vain HIY Helsinki, joka vuonna
2010 sijoittui 4. LE:ssä kakkoseksi isäntäjoukkueen jälkeen.
Timo Herranen kertoi istis.infolle, että tarkempaa tietoa LE-Cupin peliohjelmasta ei ole vielä tullut.
Joukkue matkustaa Leipzigiin perjantaina iltapäivällä ja palaa kotikotkaan maanantaina aamuyöstä. Kisat Saksassa käydään lauantaina ja sunnuntaina.

Timo Timppa Valkku Herranen
(Kuva: KSI)

Leipzigin sivuilla 15.10.2014 kerrottiin, että turnaukseen ovat osallistumassa seuraavat 11 joukkuetta: Leipzig I und II, Bayer Leverkusen I und II, Berlin, Magdeburg, der Damen Nationalmannschaft, Bosnien, Finnland, Ukraine und Kasachstan. Melkoisen kovaa sakkia siis - vaikka tarkempaa tietoa mm. Bosnian tai Ukrainan joukkueista ei olekaan. Kazakit lienevät tutut Aktaut.
Timppa lupasi välittömästi tarkemmat kisatiedot saatuaan lähettää ne myös istis.infolle julkaistavaksi. Lisäksi lupauksissa on tietoja itse kisojen ajalta - kuvineen. Info kiittää jo etukäteen ja toivottelee KSI:n joukkueelle hyviä pelejä ja menestystä.

KSI Kotkan Saksaan matkaavan joukkueen kokoonpano: Timo Herranen, Jussi Herranen, Marko
Julin, Christian Danielsson, Juha Ahdepelto, Marko Venäläinen, Vallo Järv, Osmo Röpelinen ja
Jake Paananen sekä kannustusjoukkoina Erja Herranen, Marika Julin ja Petra Oja.

MIESTEN SM-TURNAUKSEN KOTISIVUT AVATTU

Miesten SM-turnauksen kotisivut - www.zz-toivala.com
(Kuvakaappaus: ZZ Toivala)

23.11.2014 21:05 (Mika Ylönen/MA) Mika Ylönen tiedotti tänään istis.infolle, että 14.-15.3.2015
Toivalassa pelattavan miesten istumalentopallon SM-turnauksen 2014-15 kisasivut on avattu.
Sivut löytyvät ZZ Toivalan kotisivuilta - Ajankohtaista-hakemistosta tällä päiväyksellä tai alla olevasta linkistä.
SM-kisasivut
Kisasivuille tullaan ajankohtaisesti päivittämään kaikki kisoihin liittyvä tieto. Heti tässä vaiheessa
etusivulla on luettelo jo ilmoittautuneista joukkueista: ZZ Toivala 1, ZZ Toivala 2, KSI Kotka, Palokan Pyry ja LVI Helsinki. Ilmoittautumisaikaa kisoihin on vielä riittämiin - viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 20.2.2015. Kisasivuilta löytyy ilmoittautumisohjeet. SM-kisoihin liittyvät tiedustelut voi osoittaa Mika Ylöselle, puh. 0400 680007 tai sp. mylonen(at)hotmail.com.
SM-turnaus pelataan kaksipäiväisenä - lauantaina ja sunnuntaina. Turnausjärjestäjät suosittavat
osallistuville joukkueille majoittumista kisapaikan lähellä (2 km) sijaitsevaan Kylpylähotelli Kunnonpaikkaan. Hotellin tiedot varausosoitteineen löytyvät kisasivuilta: Turnausinfo/Majoitus. Yöpymisen varmistamiseksi varaus Kunnonpaikkaan kannattaa tehdä kunnollisimman pikaisesti.

Kylpylähotelli Kunnonpaikka Siilinjärvellä
(Kuva: www.kunnonpaikka.com/fi/)

Istumalentopallon sarjakirjassa 2014-15 mainitaan SM-kisoista mm. seuraavaa: "Miesten SMturnaus on avoin turnaus, johon myös ulkomaisilla joukkueilla on osallistumisoikeus. SMturnauksen sarjajärjestelmän ja otteluohjelmat laatii turnauksen järjestäjä. Turnauksessa pelataan SM-loppuottelu ja pronssiottelu paras viidestä-järjestelmällä. SM-turnauksen sarjajärjestelmä ja otteluohjelmat on hyväksytettävä VAU:n lentopallojaostossa."

Tero ja Antti aikovat pitää Pojan Toivalassa
(Rajattu kuva: ZZ Toivala)

Miesten Suomen Mestaruus-kiertopalkinto on majaillut Kotkan vuosien jälkeen Toivalan palkintokomerossa - nyt jo kolmatta vuottaan. Liekö paikka Pojalle kuinkakin pysyvä - se nähdään keväthankien aikaan Suininlahden salilla.
Ai niin - Mika kertoi, ettei Hampurista Werner von Siemens Cupista annettu matkaan lainkaan
kiertopalkintoa - omaksi luovutettu voittopokaali kyllä. Liekö komea kiertopytty jäänyt aikanaan
joltain voittajajoukkueelta palauttamatta. Lappeenrannasta ainakin se lähetettiin naisten maajoukkueen matkassa Hampuriin toukokuussa 1998. ESI-Team jätti tuolloin kaksi edellistä Werneri-voittoaan puolustamatta matkatessaan kahta viikkoa myöhemmin Euro Cup kisoihin Hollantiin.

26. WERNERI KESÄKUUN ALUSSA 2015

25. Werner von Siemens voittajat - ZZ Toivala FIN
(Kuva: ZZ Toivala)

21.11.2014 23:20 (MA) Ensi vuoden Hampurin turnauksesta on ollut epäselvyyttä, kun ajankohdasta on esiintynyt kahdenlaista tietoa. Istis.info oli yhteydessä Thomas Gärtneriin Hampurissa.
Hän vahvisti kisojen päivämääräksi 6.-7.6.2015. Thomas lupasi myös tiedottaa asiasta yleisestikin ensi viikon aikana ja myös lähettää virallisen kisakutsun.
ZZ Toivalaa varmaankin odotellaan Saksassa saapuvaksi kiertopalkinnon kera. Istis.infoa taas
kiinnostaisi tietää - vieläkö 1990-luvulla Suomessakin pariin otteeseen kierrellyt pokaali on matkassa vai onko jo uusi pytty kierroksella. MY voinee asian varmistaa ja infoon tiedottaa.

PAJULAHTI GAMES 2015 VAMMAISURHEILUN SUURTAPAHTUMA

Kisajuliste - Pajulahti Games 2015
(Kuvakaappaus: pajulahtigames.fi)

20.11.2014 13:05 (MA) Järjestyksessään viides Pajulahti Games tapahtuma kisataan 16.–18.
1.2015 Nastolan Liikuntakeskus Pajulahdessa. Kisoissa pelataan seitsemässä lajissa: maalipallossa, istumalentopallossa, sokkopingiksessä, judossa, yleisurheilussa, voimanostossa ja pyörätuolirugbyssa. Kansainvälisinä järjestetään maalipallo, istumalentopallo ja sokkopingis.
Kisojen nettisivut löytyvät Pajulahden sivustoilta ja 15.11.2014 sivuille on päivitetty tuoreimmat
uutiset ja kisajuliste. Kannattanee seurailla kisojen valmistelujen edistymistä juuri tuolta ao sivustolta.
Pajulahti Games

SARJAMÄÄRÄYKSET JA SARJAKIRJA 2014-15
18.11.2014 18:05 (Petri Räbinä/MA) Lajijaosto on vahvistanut, jo hyvän matkaa pelatulle, kaudelle 2014-15 Sarjamääräykset ja Sarjakirjan. Teokset löytyvät istis.infon sivuilta Tiedostot.

MIESTEN SM-50 VETERAANITURNAUS JÄMSÄSSÄ
18.11.2014 18:00 (Petri Räbinä/MA) Aiemmin tehdyn kyselyn perusteella lajijaosto on myöntänyt
M50 SM-turnauksen järjestämisen JoLePalle. Turnaus järjestetään lauantaina 17.1.2015 Jämsässä.

PAJUGAMES 2015 TULOSSA - OLETKO VALMIS
17.11.2014 23:50 (MA) Istis.infon toimituksessa aloitettiin pienimuotoinen etsintä ja hyörintä liittyen 16.–18.1.2015 Pajulahdessa järjestettävään 5. Games-tapahtumaan. Monenmoisen möyrinnän aiheutti Timo Väre viestitellessään infolle vihjaavasti: "Pajulahti Games kisoista on tulossa
ehkä kaikkien aikojen kovatasoisin ja myös isoin naisten ististurnaus vuonna 2015."
Jos Timpan viestissä on totuuden haivenia mukana - ei niitä kyllä ole sen paremmin Pajulahden
kuin VAU:kaan sivustoilla. Luulisi olevan.
Pienen kiristelyn jälkeen Väreen suunnalla tapahtui ja juttu jatkui: "Meidän oma pressinaisemme
Helena on ollut tosi aktiivinen ja tämän hetken tiedon mukaan kisaan ovat tulossa ainakin Brasilia, Hollanti, Venäjä ja Unkari. Ole Helenaan yhteydessä - hän on tehnyt hienoa työtä." Oho!
Helena Skogström - mahtavaa! Kerro lisää tänne infollekin - jos vaan mahdollista.

NAISTEN SM-OSATURNAUS LAPPEENRANNASSA
17.11.2014 15:20 (MA) Naisten SM-runkosarjan toinen osaturnaus pelaillaan Lappeenrannassa
joukkueille tutussa Myllymäen koulun salissa lauantaina 13.12.2014. Ottelut alkavat klo 13.00
liitteenä olevan turnausohjelman mukaisesti. Kisapäällikkönä toimii Ossi Pulli. Erotuomarit tulevat
eri puolilta eteläistä Suomea: Sievisen Pauli Helsingistä, Mannersuon Sari Kotkan suunnalta ja
Kwog Ng Jyväskylästä. ESI-Ladyt toivottaa joukkueet tervetulleeksi Lappeenrantaan: "Kis kis
kippurahäntä - huomenna mennään Lappeenrantaan. Mitä sinne tekemään?"
Turnauskutsu Lappeenrantaan

ALLAN PYNNÖSEN PALOKAN PAKINAT
16.11.2014 21:50 (AP/MA) Pynnösen Allan on kirjoitellut kommenttinsa eilisestä ykkössarjan turnauksesta Jyväskylässä Palokan Pyryn nettisivuille. Sivuilta löytyy muutama valokuva, joista Allu
toteaa: "Eivät kovin hyviä minusta, mutta yritän saada puolenviikon maissa paremmat liikkeelle.
Kunhan saan kaikki kuvat itselle." Alla yksi kuva malliksi - ja niitä lisäkuvia odotellen alla myös
linkki Pyryn sivuille.

TSI Tampere vs. KSI Kotka Jyväskylässä
(Kuva: Palokan Pyry/AP)

Palokan Pyryn sivut

NAISET MUKAAN KOTKAAN JA TALLINNAAN?
16.11.2014 16:20 (MA) Istis.info tiedusteli pari viikkoa sitten SM-sarjan naisjoukkueiden yhteyshenkilöiltä sekä mm. Siilinjärveltä, Kotkasta ja Rovaniemeltä joukkueiden halukkuutta osallistua
Kotkan ja Tallinnan turnauksiin. Olisiko mahdollisia joukkueita löytynyt muualta – Vantaa, Tampere…,?

Kotka-turnaus

Kotka-turnauksessa on ollut tarkoitus helmikuun alussa pelata miesten A-sarja sekä ykkössarjan
2. osaturnaus. Naisten sarja ei ole ollut suunnitteilla kenttien (3) ja viime vuoden ilmoittautuneiden naisjoukkueiden vähyydestä johtuen.
Naisten sarja Kotka-turnauksessa on pelattu 23/32 kertaa - viimeksi talvella 2013, jolloin kisan
voiton nappasi kauden Suomen Mestariksi myöhemmin keväällä pelannut ZZ Ladyt Toivalasta.
Mukana olivat myös HIY Helsinki ja VI Vantaalta.
Nyt Palokan Pyry, ESI-Ladyt ja Siilinjärvi liputtivat Kotka-turnauksen naisten sarjan puolesta. HIY
Helsinki empii, kun ajatuksissa on ollut joidenkin naispelaajien osallistuminen miesten kera ykkösen turnaukseen. Toivalasta kerrottiin, että ZZ Ladyjen joukkue keskittyisi tämän kauden vain
SM-sarjaturnauksiin. Kotkasta ja Rovaniemeltä ilmoitettiin, ettei naisjoukkuetta tällä hetkellä ole.

Naisten sarja Tallinnassa on pelattu 22/27 kertaa - viimeksi vuonna 2011, jolloin Rautavaara otti
toisen turnausvoittonsa. Suomalaisjoukkueista Tallinna-turnaukseen ovat vuosien varrella osallis-

tuneet HIY Helsinki, VI Vantaa, KSI Kotka, Rautavaara sekä naisten maajoukkue. Nykyisistä SM
sarjalaisista Tallinnan turnaus on korkkaamatta ESI-Ladyiltä, Palokan Pyryltä ja ZZ Ladyiltä.
Seija Korkalainen kertoi jutelleensa viime toukokuussa Tallinnassa Ivar Liivin kanssa ja kyselleensä mahdollisuutta taas saada naisten sarja mukaan. Ivar oli mm. kertonut, että hänen tyttärellään on aikomus koota naisten joukkue kevään 2015 turnaukseen.
Tallinnan turnaus on ajallisesti – ja maantieteellisestikin sen verran kaukana ja myös rahaa vaativa tapahtuma, että joukkueet eivät luonnollisesti osanneet tässä vaiheessa antaa lopullisia vastauksia.
Vihreää valoa kuitenkin kuulemma vilkuteltiin Jyväskylästä, Siilinjärveltä ja Lappeenrannasta.
Helsingistä Tallinnaan onkin sitten vain pikku sipaisu Suomenlahden lainehilla – vähän Suomenlinnasta etelään.
Istis.info välittää naisjoukkueiden kommentit Pekka Nygrenille Kotkaan sekä Liivin Ivarille Tallinnaan – toivoen ainakin, että turnausjärjestäjät vakaasti miettisivät naisten osallistumista. Ja joukkueita löytynee myös muualta itäisen meremme rannoilta.
Yksi mahdollisuus Kotkassa voisi olla, että naiset pelaisivat ykkössarjaturnauksessa - omassa
alkulohkossaan. Noo…, palataan asiaan, kun keskustelut tästä käynnistyvät ja etenevät.

KÖPIKSEN KUVIA SATELEE...,
16.11.2014 00:40 (MA) Kööpenhaminassa viikko sitten pelatun Sit Cupin järjestäjät ovat jatkaneet - päivästä toiseen - kuvien ja videopätkien lataamista kisan nettisivuille Facebookiin. Alla
vielä pari komiata kuvaa komioista sekä järjestäjien tekemä videopätkä kisoista muistoksi mukana olleille - ja miksei meille muillekin.

LVI Helsinki - 9. Sit Cupissa Kööpenhaminassa 2014

Harpo ja Poika
(Kuvat: Sit Cup)

Sit Cup video

KSI KOTKA 2 KOVANA YKKÖSEN AVAUKSESSA
15.11.2014 21:00 (Juhani Mönttinen/MA) Tänään Jyväskylässä pelatussa ykkösen avausturnauksessa viime vuoden voittaja KSI Kotka 2 osoittautui edelleen kovaksi luuksi ja otti ensimmäiset
täydet sarjapisteet. Kakkoseksi pelasi Palokan Pyryn miesjoukkue ja kolmospaikan nappasi Jämsän JoLePa. Mukana turnauksessa oli seitsemän joukkuetta. Päivän aikana pelattiin yhteensä 16
ottelua.

Pyry valmiina - KSI 2 vielä mietiskelee
(Kuva: Palokan Pyry/JM)

Alkulohko A:ssa JoLePa mätti kotkalaisia neniin suoraan 3 - 0, mutta välierässä jämsäläiset hyytyivät 0 - 2 tappioon B-lohkon kakkoselle Palokan Pyrylle. B-lohkon voittanut Siilinjärvi hävisi finaalipaikan äärimmäisen niukasti - yhdellä pisteellä - Kotkalle ja näytti menettäneen motivaation,
kun pronssipelissä hävisi selvästi jämsäläisille.
A-lohkossa pelattiin kolme erää ja B-lohkon peleissä kaksi. Kaikki erät - myös jatko- ja sijoituspelit
pelattiin max. 20/15 eräpisteeseen. Sijoista 5. - 7. pelattiin jatkosarja kahden erän peleinä. Sen
vei nimiinsä TSI Tampere ennen Helsinkiä ja Pyryn naisjoukkuetta. Allan Pee varmaankin huomenissa, kun Palokan saunaillasta selviää, laittelee kommentteja peleistä ja joitakin kuviakin joko Pyryn omille sivuille tai toivon mukaan myös tänne infoon.
Alla Sarjaraportti 3:ssa kaikki Jyväskylän tulokset - toivottavasti kutakuinkin oikein merkittynä.
Pisteiden kaivelu käsin kirjoitetusta ja valokuvatusta tulosliuskasta oli hivenen hankalaa. Mutta
hienosti ainakin sarja saatiin käyntiin ja samalla pienelle maajoukkuetauolle. Kas - seuraava turnaus vasta helmikuun alussa Kotka-turnauksessa.
Sarjaraportti 3 - 2014-15

VIELÄ MUUTAMA KUVA UNKARISTA
14.11.2014 18:00 (MA) Istis.info laittasee tähän vielä muutaman kuvan viime viikonlopun Budapestin kisoista. Kuvat ovat Unkarin paralympiakomitean sivuilta - eivätkä taida olleet näytillä
Team FIN-sivustollakaan. Olkaa hyvät.

(Kuva: Magyar Paralimpiai Bizottság)

(Kuva: Magyar Paralimpiai Bizottság)

(Kuva: facebook.com/SitzvolleyballLeipzig)

JA TASAN KAKSI KÖÖPENHAMINASTA

(Kuvat: Sit Cup)

SIT CUPIN PARAS PELAAJA LEIPZIGISTA
10.11.2014 15:45 (MA) Sit Cupin pytyistä ennen kisaa otetuissa kuvissa oli nähtävissä myös kisojen parhaan pelaajan palkinto - ikkunaksi istis.infon kuvaama lätkä. Tiettävästi paras pelaaja
nimettiin jokaisesta ottelusta. Varmaankin eniten puoltoääniä hankki Florian Singer - nuori mies
Saksan Leipzigista. Istis.info onnittelee.

Sit Cupin paras pelaaja - Florian Singer BV Leipzig
(Kuva: facebook.com/SitzvolleyballLeipzig)

PESTIN PERINTEINEN PELAAJAPOTRETTI

Budapestin turneiden joukkueet yhteiskuvassa
(Kuva: facebook.com/VolleySLIDE)

10.11.2014 13:50 (MA) Kuten aina ennenkin, niin myös viime viikonlopun Budan turnausten osallistujista napattiin komia yhteispotretti. Kuva löytyi VolleySLIDEn facebook-sivulta. Istis.info ei
viikonlopun aikana onnistunut löytämään mitään järjestäjien nettiyhteyksiä. Hyvä, että edes jossain noteerataan.
Hivenen ihmetystä herättää myös se, että Budan turnaus oli ParaVolley Europen virallinen aluemestaruusturnaus, josta myös niitä ranking-pisteitä piti olla jaossa. Kyseisen firman sivustoilla ei
asiasta ole hiiskaustakaan - ei ennen eikä jälkeen. Eikä kyllä paljon muustakaan. Kuka, mikä ja
missä näitä hommia hoitelee. No - kesäkuussa 2014 joku instanssi nimitti Mr Hans Kronenbergin
Hollannista Euroopan aluekisojen komissaariksi. Suvi Saksasta - apuva.

YKKÖSSARJAN TARKISTETTU TURNAUSTIEDOTE

10.11.2014 13:30 (Allan Pynnönen/MA) Ensi lauantaisen ykkössarjaturnauksen ohjelma ja pelisysteemit jouduttiin pikku vihreiden takia tarkistamaan ja uudistamaan. Allan on laittanut uuden
Turnaustiedotteen jakeluun osallistujille ja myös tänne infoon. Turnaus pelataan vanhojen mallisääntöjen mukaisesti - pikkasen päivä pitenee, mutta pelimäärät tasoittuvat ja kaikki sijoitukset
ratkaistaan.
Allan edelleen korostaa, että suurin ongelma turnauksen läpiviennin osalta on tuomareiden vähyys. Mukaan on tulossa vain kaksi erotuomaria, joista toisen pitää poistua jo klo 14. Järjestäjät

pyytävät joukkueita selvittämään a). oman tuomarin saamista matkaan mukaan ja b). miettimään
keskuudestaan pelaajia, jotka voisivat jonkun pelin viheltää. Olkaatten Alluun asiasta yhteyksissä, niin saadaan nuokin asiat kuntoon.
Alla Allanin uudempi versio Turnaustiedotteesta.
Jyväskylän turnaustiedote 15.11.2014

MAAILMAN MANNUILTA KOTIMAAN KISOIHIN

Ykkössarja 2014-15 alkaa Palokan Pyryn isännöimänä 15.11.2014
(Kuva: Palokan Pyry)

9.11.2014 23:45 Päivitetty 10.11.2014 11:35 (Allan Pynnönen/MA) Kansainvälisistä kuvioista palataan välillä kotimaisten pelien äärelle. Ykkössarjan ensimmäinen turnaus pelataan viikon kuluttua lauantaina 15.11.2014 Jyväskylässä Palokan Pyryn isännöimänä.Allan Pynnönen on lähettänyt osallistuville joukkueille turnautiedotteen otteluohjelmineen.
Turnaus pelataan Keljonkankaan koulun salilla ja pelit käynnistyvät aamutuimaan klo 11.00 alkaen. Mukaan on tulossa seitsemän joukkuetta: Palokan Pyryn miesten ja naisten joukkueet, viime
vuoden ykkösen voittaja KSI Kotka II sekä JoLePa Jämsästä, Siilinjärvi, HIY Helsinki sekä ilahduttavasti uutena yrittäjänä perinteinen istisseura - TSI Tampere.
Allan valittelee viestissään, että ko viikonloppuna Keski-Suomessa on puute tuomareista. Siksi
joukkueita pyydänkin miettimään keskuudestaan mahdollisia tuomareita, jotka voisivat viheltää
jonkun ottelun. Allan luottaa, että asiat voidaan sopia paikan päällä lauantai-aamuna.
Päivitys: Otteluohjelma poistettu. Sitä vielä tarkistetaan ja vähän muokkaillaan. Ilmestyy maanantain kuluessa.

LVI HELSINGILLE VOITTO KÖÖPENHAMINASTA

LVI Helsinki ja Team Aktau yhteiskuvassa loppuottelun päätyttyä
(Kuva: Sit Cup)

9.11.2014 14:35 Päivitelty 21:35 (MA) Vartin verran takaperin LVI Helsinki pääsi tuulettelemaan
9. Sit Cupin voittoa Kööpenhaminan turnauksessa. Ratkaisevan ottelun tulos ei ole vielä infon
tiedossa, mutta 12 sekunnin tuuletusvideo ja yllä oleva yhteiskuva toki löytyy Sit Cupin sivuilta.
Sit Cupin facesivuilla viestitellään LVI:lle mm. seuraavaa: "Fantastic final with great play. Congratulation to team Helsinki!! And thank you for a great weekend." Istis.info yhtyy onnitteluihin ja
toteaa, että tosi hienoa LVI:ltä matkata muualle Euroopaan. Kansainvälistymistä tarvitaan - myös
kotimaan toiminnan kehittämiseksi. Poika ja pojat ehjinä kotiin.
Se on siinä...,
Päivitys 15:35: Ja sitten se on tässäkin. Kun kummastakaan kisapaikasta järjestäjiltä ei kuulu. ei
näy lopullisia tuloksia - info siirtyy Isänpäivän päivällisille ja pistää nämä kamisnakkelit kasaan ja
virrat poikki.
Päivitys 21:35: Sit Cupin kaikki tulokset.
9. Sit Cupin tulokset

SUOMELLE TOINEN KOLMOSSIJA UNKARISTA
9.11.2014 14:20 (Timo Väre/Petra Pee/MA) Suomen naisten maajoukkue päätti Unkarin turnausten urakkansa toiseen 3 - 0 voittoon Kroatiasta. Muita tuloksia Budapestin turneista ei ole tiedossa. Oletettavasti Venäjä voitti tänä aamuna pelatun ottelunsa Kroatiaa vastaan ja pelannee parhaillaan loppuottelua isäntien kanssa.
Istis.infon avustajat toki tekevät parhaansa ja laittelevat aina ehtiessään viestejä. Alla Timpan ja
Petran kommentit.
Timo Väre: "Suomi - Kroatia 3 - 0 hyvällä pelillä. Paljon parempaa tekemistä kuin eilinen. Venäjä
vaan on niin hyvä. Terv. Timo."
Petra Pakarinen: "Voitettiin pronssipelissä Kroatia selkein lukemin 3 - 0. Jotta emme luulisi itsestämme liikoja, Timo järjesti meille ottelun jälkeen mahdollisuuden pariin erään Venäjää vastaan.
Kyyti oli kylmänlaista. Petra."

LVI JA AKTAU KÖPIKSEN FINAALISSA

LVI Helsinki ja Team Aktau pelaavat Sit Cupin voitosta
(Kuva: Sit Cup)

9.11.2014 13:55 (Harpo/MA) LVI Helsinki voitti Sit Cupin toisen päivän aluksi Lontoon Lynx ykkösen 2 - 0 (25-13, 25-15) ja pelaa vielä Kazakstanin Aktaun kanssa - turnauksen voiton ratkaisevassa pelissä - parhaillaan. Tuloksia muista otteluista ei juuri ole löytynyt. Odottelemme.

Ylpeät isännät - homma alkaa olla hoideltu
(Kuva: Sit Cup)

LATVIA HERÄTTELEE BALTIC-LIIGAA

Ivar Liiv, Tallinn
(Kuva: IV)

9.11.2014 12:00 (Ivar Liiv/MA) Ivar Liiv Tallinnasta tiedotteli istis.infolle, että latvialaisilla on suunnitelmissa Baltic-liigan uudelleen käynnistäminen. Liigassa pelattaisiin mahdollisesti kuusi turnausta vuoden 2015 aikana siten, että Eestissä, Latviassa ja Liettuassa olisi kussakin turnaus sekä
kevät- että syyskaudella. Lisäksi vuoden lopulla pelattaisiin finaaliturnaus Latvian Rigassa. Asia
on baltian maiden ao tahojen keskusteluissa.
ECVD:n toiveiden mukaan Baltic-liigaa (Koillisen Euroopan alueliiga) kokeiltiin SIU:n johdolla
kausina 2005-06 ja 2006-07. Merimatkat ja kustannukset olivat sarjan suurimmat haasteet. Parhaiten ne selätti KSI Kotka voittaen liigan molemmilla kerroilla.Liiga koki takaiskun kaudella 2007
– 2008, kun sarja jouduttiin perumaan Latvian poisjäännin ja virolaisten ulosmarssin takia.
Latvialaiset olivat vielä mukana Marjolan heinäkuisessa Beach Volleyssa 2007, mutta sen jälkeen
Riikasta ei vastattu sen paremmin puhelimeen kuin sähköpostiinkaan – jostain syystä. Joukkue
jäi myös saapumatta Baltic Liigan avausturnaukseen 5.1.2008 Helsinkiin, mistä taas SCV Tallinn
otti ja lähti kesken toisen pelinsä saatuaan tarpeekseen tuomarityöskentelystä. Myöhemmin lajivaliokunta päätti peruuttaa koko sarjan.

SUOMEN MAAJOUKKUEELLE VOITTO KROATIASTA
8.11.2014 21.35 Päivitetty 21.40/22:20 (Timo Väre/MA) Naisten maajoukkue terästyi päivän viimeisessä pelissään Kroatiaa vastaan ja otti puhtaan 3 - 0 voiton. Valmentaja Timo Väre viestitti

infon puhelimeen:"Edellisestä tappiosta sisuuntunut Suomi palasi tasolleen - valitettavasti liian
myöhään. Huomenna jatketaan. Timo"
Timon - valitettavasti - tarkoittanee, että myös Unkari (mahdollisesti) voitti Kroatian ja Suomi pelaa huomenna Tesco-turnauksen pronssipelissä uudelleen Kroatian kanssa klo 11 alkavassa ottelussa. Finaalipelissä kohtaavat isäntämaa Unkari ja tappiotta Budassa pelannut Venäjä. Venäjä
lämmittelee huomisaamuna jo klo 9 alkavassa pelissä Kroatian kanssa. Ottelun tuloksella ei ole
vaikutusta jatkopeleihin.
Päivitys 21:40: Timo Väre ehti infolle varmistaa valitettava-epäilyt. Timppa kertoi Unkarin voittaneen Kroatian erin 3 - 1.
Päivitys 22:20:

Joukkue-esittelyissä Budapestissä
(Kuva: facebook.com/finlandsittingvolleyball)

SIT CUPISSA PÄIVÄN HOMMAT HOIDETTU
8.11.2014 17:45 Päivitetty 22:15 (RP/MA) LVI nappasi neljännen voiton 2 - 0 tuloksella isännistä.
Kööpenhaminan turnauksessa päivän ottelut jakoivat joukkueet kahteen kastiin. Huomisiin peleihin lähtevät LVI Helsinki, Aktau ja Lontoon Lynx I tasapisteissä ja puhtaalla pelillä. Hyvin olivat
Lykke ja kumppanit otteluohjelman laatineet - kolme parasta kohtaa huomisissa peleissä toisensa. Ja toivottavasti pelit ovat tämän päivän otteluita tasaisemmat.
Tarkemmat ottelutulokset löytynevät joskus - jos löytyvät ja jos niillä nyt niin suurta merkitystäkään on. LVI:n pelien erätulokset ovat yhtä ottelua lukuunottamatta kirjattu. Hampuri-ottelun pt
RP kuittasi tyylikkäästi: "2 - 0 - pisteet oli selkeät". Ehkä nekin jossain vaiheessa kirjataan - yhteispisteet olivat kuitenkin n. 50-25.
9. Sit Cupin tulokset

Aktau vs tyttöjoukkue Lynx II
(Kuva: Sit Cup)

Päivitys: Sit Cup: "Lovely dinner at Vestauranten."

The Restaurant Vestauranten
(Kuva: Sit Cup)

FINAALIPAIKKA KARKAAMASSA SUOMALAISILTA
8.11.2014 17:00 (Petra Pakarinen//MA) "Hävettää tunnustaa, mutta pakko se on. Hävisimme Unkarille 2-3. Pelimme oli ailahtelevaa. Syötön nosto tuotti taas hetkittäin vaikeuksia. Neljännessä
erässä veimme erän helposti, kun lisäsimme omiin syöttöihimme painoa. Viidennessä erässä jo
johdimme 9-5, mutta aloimme sortua omiin virheisiin. Vastustaja käytti tilanteen hyväksi, syötti ja
hyökkäsi riskillä, ja onnistui siinä. Taitaa huominen finaali jäädä haaveeksi.
Nyt kahvia, lepoa ja uudella innolla illalla Kroatiaa vastaan. Petra".Unkari - Suomi ottelun tulokset: 3 - 2 (27-25, 21-25, 25-18, 14-25, 15-12). Kai.

Suomi-naiset ja T.Väre mietteliäinä päiväkahvilla
(Kuva: Petra Pakarinen)

LVI JATKAA VOITTOKANNASSA
8.11.2014 16:50 (RP/MA) Lontoon Lynx II oli LVI:lle helppo nakki - voitto 2 - 0 (25- 5, 25-14). Kaikella ystävyydellä..., turnaus ei vaikuta hirmu kovatasoiselta. Noo..., LVI:llä vissiin ne kovimmat
vielä vastassa huomenna - Lynx 1 ja Aktau. Tänään vielä neljäs peli isäntiä vastaan.
Ihan ei tulospalvelu toimi Kööpenhaminassakaan - Budassa ei senkään vertaa. Onneksi on näitä
omia toimituksellisia henkilöitä parhailla paikoilla.

LVI TOISEEN VOITTOON KÖPIKSESSÄ
8.11.2014 14:20 Päivitetty 15:10 (RP/MA) "LVI runnoi Leipzigin (kakkossakki?) 2 - 0 (25- 9, 2513). Seuraavaksi vastassa Lynx 2 Londosta klo 14 paikallista aikaa. Nyt pieni virvoketauko. Tick
tack - jälkimmäinen oli tanskaa. RP"

Lavia - Aktau 0 - 2. Keskellä pieni keltanen ukko - Nuraly Kulushov
(Kuva: Istis.info/RP)

MAAJOUKKUEELLE TOINEN TAPPIO
8.11.2014 15:05 (Timo Väre/MA) "Budan uutisia lyhyesti: RUS - FIN 3 - 0 ja HUN - FIN 3 - 2. Peli
ailahtelee liikaa ja usko omiin taitoihin loppuu liian aikaisin. Unkaria vastaan taisi olla myös asennevammaa mukana. Surkea peli. Terv. Timppa."
Surkea peli tarkoitti myös sitä, että joukkueemme jäi aluemestaruus- ja ranking-kisassa kolmanneksi - vähimmille pisteille. Paljonko ne sitten tulevat olemaankaan. Kisat Budapestissä jatkuvat
Tesco-turnauksena - Kroatia tulee kuvioon mukaan. Seuraillaan - turnauspisteet varmaankin otetaan tästä aluekisasta mukaan matkaan.

PELIT KÄYNNISTYNEET UNKARISSA JA TANSKASSA
8.11.2014 12:05 Päivitetty 12:20 (Petra Pakarinen ja RP/MA) Petran aamuinen pikaviesti Budapestin turnauksesta: "Venäjä antoi Suomelle kylmää kyytiä päivän ensimmäisessä pelissä - tulos
0 - 3. Syötön vastaanottoonhan se taas pitkälti kaatui. Petra". Suomella pelit jatkuvat heti Unkarin
kohtaamisella. Venäjä nappasi odotetusti alueturnauksen Mestaruuden kahdella selvällä voitollaan - ja samalla täydet ranking-pisteet. Paljonko?
Kööpenhaminan turnauksessa mukana oleva istis.infon pt RP puolestaan tykitti sähkäriviestiä
seuraavanlaisesti: "Tulos köpiksestä: LVI Hki - Hampuri 2-0. Pisteet oli selkeät, tarkemmat tulokset myöhemmin. RP." Sit Cupin facebook-sivuilla on viesti: "Copenhagen sit cup has now begun check the page for results." Mistä ja miten - utelee info.

Etukentällä Lavia - Lynx 2 - tuomarina Sari Mannersuo ja takana Aktau - Hampuri
(Kuva: Istis.info/RP)

Kazakstanin miehet olivat erittäin iloisia, kun kohtasivat tuttuja suomalaisia ja ilmoittivat tulevansa
ensi kesänä Metron 2vs2-turnaukseen Helsinkiin.
Tuloksia Köpiksestä: LVI - Hampuri 2 - 0 (50-26) ja Lynx 1 - Leipzig 2 - 0 (50-39).

MAAJOUKKUEEN TERVEISET BUDAPESTISTÄ
7.11.2014 23:25 (Petra Pakarinen/MA) "Maajoukkue on nyt koolla. Naistiimi kiisi hurjaa vauhtia
läpi Berliinin kentän ehtiäkseen jatkolennolle. Siinä onnistuttiin ja toivottavasti rivakka ja sinnikäs
liike saadaan huomenna siirrettyä pelikentille. Illan ottelussa Unkari on kaatunut 0-3 Venäjän toimesta. Me kohtaamme aamulla klo 9 Venäjän, klo 11 Unkarin ja illalla klo 18 toisessa turnauksessa Kroatian. Petra"

MUUTAMA KUVA VIIKONLOPUN KISAPAIKOILTA
7.11.2014 22:40 (MA) Varmaa tietoa, mistä Budan tai Köpiksen tulokset mahdollisesti löytyisivät,
istis.infolla ei vielä ole. Kyselyitä järjestäjille on yritetty laittaa eri tavoin. Vastauksia ei vielä ole
kuulunut. Alla molemmista kisoista yksi kuva - Köpiskuva Köpiksestä ja Unkarin kuva Puolasta.

Budapestin avausottelussa tänään HUN - RUS - tulos ei tiedossa
(Kuva: Siatkówka NA Siedzaco)

Sit-Cupin kuljetuskalusto Amoren edessä - kuskista ei tietoa
(Kuva: Sit Cup)

TEAM FIN JA LVI MATKALLA MAAILMALLE
7.11.2014 14:05 (Petra Pakarinen/MA) Ulkomaankirjeenvaihtelijamme Petra Pee valppaana Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Viikonlopun pelireissuille matkaavat joukkueemme - tai ainakin osa
molemmista - tapasivat sattumoisin lähtöaulassa. Hieno juttu - toivottavasti antaa positiivista meininkiä molemmille huomenna alkaviin peleihin.
LVI Helsinki osallistuu Kööpenhaminassa pelattavaan 9. Sit-Cup turnaukseen ja Team FIN Women Budapestissa pelattaviin tuplaturnauksiin. Istis.infon muistikuvan mukaan T. Väre kertoikin
ainakin osan maajoukkueen pelaajista lennelleen jo aikaisemmin aamulla. Hyvää matkaa molemmille - ja hyviä pelejä.

Joukkueemme Team FIN ja LVI lähdössä reissuihin
(Kuva: Petra Pakarinen)

KUTSU 12. LIVANI-CUPIIN LATVIASSA
6.11.2014 13:25 (MA) Varsin myöhään napsahti tulemaan kisakutsu Livaniin Latviaan 12.14.12.2014. Lappeenrannan Team Marjola kävi Livanissa kisaamassa muutama pakkastalvi takaperin. Joukkue lensi Rigaan ja jatkoi sieltä junalla Livaniin. Tietyllä tavalla eksoottinen pelireissu, mutta lienee näin nopealla varoajalla mahdoton matkoja hoidella. Info liittää kisakutsun kuitenkin Kalenterisivulle - jos vaikka...,

NAISILLE TUPLATURNAUS UNKARISSA TOINEN BUDASSA JA TOINEN PESTISSÄ?
6.11.2014 12:40 (Timo Väre/MA) Naisten maajoukkueen valmentaja Timo Väre viestitteli istis.infolle viime yön alkutunneilla: "Moikka! Pustan pojilla on nopeat liikkeet. Nyt osallistutaankin
kahteen eri turnaukseen? Mutta meiltähän nopeat käänteet onnistuu??? Timo V"
Unkarin Paralympiakomitean edustaja Patrícia Horváth kertoo nettisivuilla, että koska aluekisaan
ilmoittautui vain kolme joukkuetta, Kroatia kutsuttiin kisaan mukaan. Näin saatiin lisää kovia pelejä viikonvaihteeseen. Kroatia ei kuulu samaan alueeseen ja siksi sen pelit pelataan eri turnauksena. Ranking-pisteet saadaan vain alueturnauksesta.

Unkarin turnausten juliste
(Kuva: Magyar Paralimpiai Bizottság)

Tesco on suuri brittiläinen päivittäistavaroiden vähittäiskauppa, joka lienee unkarilaisen lentopallon sponsoreita. Ja mikäpä siinä - Budapestissä pelataan aluemestaruudesta ja Tescoturnauksen voittopytystä. Alla turnausten aikataulu ja otteluohjelmat.
1st European Sub-Zonal Championship, Group 1
Pe 07.11.2014:
17.00 Tekninen kokous
17.30 Avajaiset
18.30 Unkari - Venäjä
La 08.11.2014:
09.00 Suomi-Venäjä
11.00 Unkari-Suomi
12.30 Palkintojen jako
Tesco International Tournament
16.00 Unkari-Kroatia
18.00 Suomi-Kroatia
Su 09.11.2014:
09.00 Venäjä-Kroatia
11.00 Pronssiottelu
13.00 Finaali
14.30 Palkintojen jako

YKKÖSSARJAA ON PELATTU JO VUODESTA 1969
5.11.2014 17:40 (MA) Istumalentopallon toisen sarjatason pelejä on pelattu jo vuodesta 1969
alkaen - vähän eri nimellä eri aikoina. Aluksi pelattiin A-sarjan alla B-sarjaa, sen jälkeen Perussarjaa ja sitten nykyistä Ykköstä - joko nimellä 1-sarja ja Ykkössarja. Ensimmäisen kerran pelatun
sarjan voitti LSI Lahti nousten seuraavaksi kaudeksi A-sarjaan.
Kolmasti sarja on jäänyt pelaamatta - kausilla: 1996-97, 1997-98 ja 2006-07. Nyt alkava Ykkössarja on järjestyksessään 44. Sarjan on kaikkina aikoina voittanut yhteensä 18 eri seuraa/yhdistystä ja 21 eri joukkuetta. Eniten voittoja on HIY Helsingillä (7) ja KSI Kotka II:lla (6).
Suurin joukkuemäärä on ollut kaudella 1984-85 - 14. Yli 10 joukkuetta on pelaillut ykköstä 11:llä
kaudella. Viimeksi 10 joukkuetta oli mukana 2010-11 ZZ Pappojen voittaessa ensimmäisen kerran.
Kuuden joukkueen ilmoittautuminen Jyväskylään kuulostaa tyydyttävältä ja mahdollinen kahdeksan joukkueen turnaus jo varsin hienolta. Toivottavasti Allun mainitsemat, vielä tuloaan miettivät,
joukkueet saavat porukat kasaan ja ilmestyvät Pyryn karkeloihin.
Pienen pienenä histuuriapjäjäyksenä infon on tähän melkoisen pakko laittaa SIUta ja sittiksestä
seuraava teksti ja kuva Järvenpäästä lokakuulta 1978:
"Invalidisäätiön ammattikoulun urheilutoimikunta järjesti Järvenpäässä istumalentopalloturnauksen 31.10.1978 ISKA:n (ei ZSKA) – Invalidisäätiön kannatusyhdistyksen lahjoittamasta kiertopalkinnosta. Turnaukseen oli kutsuttu Helsingin, Vantaan ja Hyvinkään invayhdistysten joukkueet.
Mukana näissä kisoissa oli ensi kertaa istishommissa myös ammattikoulussa toista vuottaan
opiskellut Aulis ”Aukki” Vistbacka – tulevien vuosikymmenten HIY:n sarjajyrä, moninkertainen
arvokisamitalisti ja maajoukkueen kapteeni."

Kuvateksti: "Hyvinkää hyökkää ja ISAKin Mäkipää torjuu"(Kuva: Invalidityö 1978)

Maaliskuussa 1979 ISAK osallistui - ja varmaankin myös Aulis - Espoossa pelattujen SM-kisojen
B-sarjaan voittaen saman tien koko lystin. B-sarjaan osallistui tuolloin yhteensä 12 joukkuetta.
Saattaa olla infon näkövikaa, mutta jotenkin voisi kuvitella nuorehkon A. Vistbackan olevan kuvassa Mäkipään takana. Tämmönen tarina - tänään.

PALOKAN DEADLINE HUOMENNA!
5.11.2014 16:55 (Allan Pynnönen/MA) Otsikon lontoosta tuli mieleen, kun 6-vee tyttönen kertoi
miulle osaavansa englantia. "Mitähän osaat?" Vastasi hän: "Next level". Niinpä - Pikku Kakkosen
peleistä oppii kieliä. Mutta asiaan. Ykkössarjan 15.11.2014 Jyväskylässä pelattavan ensimmäisen osaturnauksen ilmoittautumisaika päättyy huomenna 6.11. Ilmoittautumiset Allan Pynnöselle:
allanpynnonen(at)gmail.com tai puhelimitse 050 3231 435.
Allu laittoikin infolle asiasta viestiä seuraavasti: "Vähän väliaikatietoja 1-sarjan eka turnauksesta.
Ilmoittautuneita joukkueita on tällä hetkellä kuusi, joista kaksi on paikallista. Vielä odotellaan vahvistusta parilta joukkueelta. Todennäköisesti pelaamme kahdessa lohkossa ja sijoitusottelut päälle. Turnaus näyttää hyvältä ja otteluohjelma julkaistaan sunnuntaina tai maanantaina. Vielä mahtuu mukaan. Allan" Huomisen jälkeen saanemme Jyväskylästä tiedon kaikista osallistuvista joukkueista.

VIIKONLOPPUNA PELATAAN BUDASSA JA KÖPIKSESSÄ
4.11.2014 16:20 Korjaus 5.11.2014 14:15 (MA) Ensi viikonvaihteessa pelataan Budapestissä
Unkarissa naismaajoukkueiden Euroopan ykkösalueen turnaus sekä Kööpenhaminassa Tanskassa miesten 9. Sit-Cup turnaus seurajoukkueille. Budassa pelaavat Unkari, Venäjä ja Suomi.
Kööpenhaminassa on LVI Helsingillä selätettävänä, ennen komioiden pyttyjen nostelua, isäntäjoukkue Lavian lisäksi Aktau Kazakstanista, Lynx 1 ja 2 Londosta sekä Hampuri ja Leipzig Saksasta.

Köpiksen pytyt ja parhaan pelaajan ikkuna
(Kuva: Lavia)

LVI Helsinki matkaa Tanskanmaalle seuraavalla kokoonpanolla: Mika Tiitto, Riku Luhti, Reima
Pulli, Lasse Pakarinen, Marja Valkeavuori, Sampsa Söderholm, Janne Laukkarinen, Jani Virta-

nen, Veli-Matti Hakasalo ja Harri Sievänen. Tsemppiä matkaan. Toivottavasti ehditte tuloksiakin
lähetellä infon postiin.
Korjaus: LVI:n Harpo ilmoitti eilen illalla, että valitettavasti yksi pelaajista - Riku Luhti joutuu jäämään Kööpenhaminan turnauksesta pois.
Naisten maajoukkue sai jälleen perinteisen pikalähdön - tällä kertaa ParaVolleyn Euroopan toiseen alue(mestaruus)turnaukseen. Budapest on Väreen naisille tuttu paikka useammalta käynniltä. Viimeksi keväällä joukkueemme, silloin Allan Pynnösen ohjastamana, kävi Unkarissa 3. Magyarorszag kinyitni uloröplabda nezetközi noi torna kisassa.

Uloröplabdan pelaajat yhteiskuvassa keväällä 2014
(Kuva: Allan Pynnönen)

Team Finland matkaa Budapestiin minikokoonpanolla: Annukka Jäätteenmäki, Hanna-Maria Sariluoto, Maria Viitala, Laura Haaranen, Helena Skogström, Petra Pakarinen ja Anne Mäki sekä
valmentajana Timo Väre. Infon vakituisena ulkomaanpakijoitsijana Petra Pee varmastikin jälleen
laittelee turneelta mukavia viestejään. Tsemppiä sinnekin.

TIEDUSTELU NAISTEN JOUKKUEILLE PELAAMAAN KOTKAAN JA TALLINNAAN?
3.11.2014 23:45 (MA) Istis.info tiedustelee, toimitukseen tulleen vinkin johdosta, ovatko suomalaiset naisjoukkueet halukkaita osallistumaan helmikuun alussa pelattavaan 33. Kotkaturnaukseen ja vappupäivän jälkeiseen 27. Tallinna-turnaukseen. Tiedustelu lähetetään erikseen
suoraan joukkueiden yhteyshenkilöille, joiden toivotaan ilmoittavan asiasta infon toimitukseen
viimeistään perjantaina 15.11.2014. Samalla asia välitetään tiedoksi turnausten vastuuhenkilöille
- Pekka Nygrenille Kotkaan ja Ivar Liville Tallinnaan.

Kotka-turnaus on pisimpään yhtämittaisesti järjestetty kotimainen kansainvälinen istumalentopalloturnaus. Naisten sarja Kotka-turnauksessa on pelattu 23/32 kertaa - viimeksi vuonna 2013, jolloin kisan voiton nappasi kauden Suomen Mestariksi myöhemmin keväällä pelannut ZZ Ladyt
Toivalasta. Viime vuonna naisten turnausta ei järjestetty ilmoittautuneiden vähyyden johdosta.
Naisten SM-sarjan 3. osaturnaus pelataan 10.1.2015 Jyväskylässä ja sen jälkeen seuraavan kerran vasta kahden ja puolen kuukauden kuluttua 29.3.2015 HIY:n isännöimänä Espoossa. Pitkän
"maajoukkuetauon" keskeyttäisi hyvinkin 7.2.2015 Kotkassa pelattava kotimainen arvoturnaus.

Naisten sarjan voittoja Kotkasta on eniten isäntä-/emäntäjoukkueella - 6, Rautavaaralta löytyy
neljä voittoa ja SVC Tallinnalta ja Lappeenrannan ESI-Ladyiltä kolme. Kaksi Kotka-voittoa on LSI
Lahdella ja yksi SVC Rigalla ja Team Londalla Latviasta sekä HIY Helsingillä ja ZZ Ladyillä.

Tallinnan turnaus käynnistyi neuvostohenkisesti jo keväällä 1986. Muutamana vuotena turnaus
on jäänyt kokonaan pelaamatta. Naisten sarja on pelattu 22/27 kertaa - viimeksi vuonna 2011,
jolloin Rautavaara otti toisen turnausvoittonsa. Suomalaisjoukkueista Tallinna-turnaukseen ovat
vuosien varrella osallistuneet HIY Helsinki, VI Vantaa, KSI Kotka, Rautavaara sekä naisten maajoukkue. Eniten turnausvoittoja on Eestin maajoukkueella, Latvialla ja KSI Kotkalla - kaikilla kuusi.
Tallinna-turnaus pelataan ensi vuonna 28. kerran. Turnaus ajoittuu Vapun jälkeiselle lauantaille
2.5.2015. Ehkä helsinkiläisiä lukuun ottamatta - muiden joukkueiden pitäisi suunnata matkalle jo
vappupäivänä. Mikä ettei - hauskahan se kait olisi nähdä Vappu myös eteläisen naapurin näkökulmasta. Turnaus Tallinnassa olisi samalla hieno päätös kaudelle 2014-15. Ja kyllähän pelireissut aina kotisiivoukset voittaa. Kuulostellaan mitä joukkeet ja turnausjärjestäjät ovat asioista mieltä.

PELITAPOJEN IHMETTELYISTÄ JA IHMEELLISYYKSISTÄ
3.11.2014 12:55 (MA) Istis.info kommentoi tässä Ajankohtaista-palstalla toimituksen sähköpostiin
tullutta ihmettelyä naisten SM-sarjan pelitavasta, missä ei pelata virallisilla paras viidestä tai paras kolmesta systeemeillä, vaan aina kolme-eräisiä pelejä. Info ei olle oikea keskusvirasto virallisesti vastaamaan, kun ei muista yksityiskohtaisia perusteita. Luultavimmin ajatuksena on ollut
pelillisesti ja ajallisesti riittävät ja tasapuoliset turnaukset. Paras kolmesta aiheuttaisi aikatauluongelmia ja lyhimmillään eriä tulisi joukkueille kuusi ja enimmillään yhdeksän yhdessä turnauksessa. Infon käsityksen mukaan naisjoukkueet ovat olleet vallitsevaan systeemiin tyytyväisiä.
Tapoja on monenlaisia - myös vallitsevista säännöistä poikkeavia. Istis.info on ajoittain seuraillut
mm. Hollannin sarjoja. Siellä on jo kaiketi parikymmentä vuotta pelattu omalla systeemillä, missä
ottelua kohti pelataan aina vähintään neljä erää. Tavoite on varmaankin ollut saada turnauksiin
riittävästi pelejä ja peliaikaa. Hollannin sarjoissa ottelut voivat päättyä seuraavasti - suluissa tuloksen mukaiset sarjapisteet:
* 4 - 0 (5/0)
* 3 - 1 (4/1)
* 3 - 2 (3/2)
Ei siis kotomaamme naisten sarja ole mikään ihmepoikkeus kansainvälisistä kuvioista. Yhdeksän
erän pelaaminen - lähes ilman taukoja - on kova ja vaativa paikka. SM-osaturnauksia on kauden
aikana kuitenkin varsin vähän (4) ja siksi täysipainoinen ja tehokas pelisysteemi puoltanee paikkaansa. Pelisysteemeistä voidaan tarvittaessa jatkaa keskusteluja.

JÄTTIYLLÄTYS TOIVALAN TURNAUKSESSA HIY HELSINKI LYTTÄSI KAIKKI 3 - 0!
2.11.2014 20:05 (MA) Jättiyllätys se oli, vaikka Petra Pee ennakkoviestissään kertoikin HIY:n
luottavan tuttuun pelaajarunkoon yhdistettynä taitavilla uusilla pelaajilla. Jyväskylän Cupturnauksessa reilu kuukausi sitten HIY voitti vain kolme erää ja oli kisan nelonen. SM-sarjassa
kaudella 2013-14 joukkue sijoittui viimeiseksi ja onnistui voittamaan koko kauden aikana yhteen-

sä vain 10 erää. Nyt kertarysäyksellä sarjapisteitä tuli yhdeksän! Ja millä tavalla. Kaikista peleistä
puhtaat 3 - 0 voitot.
Marja Valkeavuoren tulo joukkueeseen toi roimasti hyökkäysvoimaa, mutta ennen muuta vahvaa
kokemusta ja johtajuutta sekä kaikille uskoa omaan tekemiseen. Oli ihailtavaa nähdä pelaajien
yrittävän kaikkensa vaikeissakin palloissa - ja hämmentävää kyllä - useimmiten myös onnistuvan.
Iso osa joukkueen ilmeestä mennee myös Iivi Hildenin piikkiin, joka jo maajoukkueen kakkosvalmentajana on höykkyyttänyt suurinta osaa HIY:n kuusikosta. Voisiko sanoa, että jo oli aikakin
maajoukkuepelaajien näyttää osaamisensa.

Yli menee! HIY-kuusikko ykköspaikalta: Päivän onnistuja Anne Mäen kättä ja jalkaa, Hanna-Maria Sariluoto,
Annukka Jäätteenmäki, Petra Pakarinen, Leena Liljeström ja Marja Valkeavuori. ESI-Ladyistä verkolla Annika
Asikainen, Helvi Seppänen ja Soile Turkia (Kuva: istis.info)

HIY otti SM-sarjan piikkipaikan selkeällä neljän pisteen erolla sarjakakkosena jatkavaan ESILadyihin. Palokan Pyry on kolmantena pisteen lappeelaisia perässä. Turnauksen isäntäjoukkue
ZZ Ladyt jäivät kotiturneellaan ilman sarjapinnoja. Ensimmäisen turnauksen jälkeen mitaleita ei
vielä kannata käydä jakelemaan. Paljon voi kauden aikana tapahtua muutoksiakin joukkueiden
voimasuhteissa. Se ei kuitenkaan poista sitä, että HIY otti häkellyttävän hienon alun sarjassa.
Vaikka Toivalan turnauksen peleistä 5/6 päättyi 3 - 0 tuloksilla, oli tapahtuma odotetun kaltainen saman tasoisten joukkueiden kohtuuhyvää ja tasaista vääntöä. Isäntäjoukkue oli pieni pettymys kotisalissa olisi odottanut pisteitä sarjataulukkoon. Ylösen Mikan ja Soinisen Aaken opeilla pistepussi varmasti jatkokisoissa karttuu, jos vaan intoa riittää - taitoa jo osin löytyykin. Kitkerin kotimatka lienee ollut Palokan Pyryllä. Vaikka valmentaja Allu varmasti olikin takonut tyttöjen päähän,
ettei ennakkosuosikin paineista pidä välittää - saattoi ensimmäinen peli HIYtä vastaan olla pienimuotoinen järkytys. Pyryttäret palaavat vielä.

Palokan Pyry ja Toivalan ZZ Ladyt verkkohommissa
(Kuva: Mika Ylönen)

ZZ Ladyt pelasivat hetkittäin hyvin, mutta yhtään kokonaista erää joukkue ei otteissaan onnistunut. Peli oli ajoittain varsin epävarmaa tekemistä, hätäilyn ja omien virheiden sävyttämää. Välähdyksiä paremmasta toki oli ja taatusti joukkue kauden mittaan kiusaa toisia - kokonaisiakin eriä ja
pelejäkin. Toiset leidit lappeelta olivat saaneet mukaansa kokeneen Päivi Husson, joka mainiosti
istuikin uuteen porukkaan.
ESI-Ladyt antoivat helsinkiläisille päivän kovimman vastuksen. Toisessa erässä joukkueella oli
kolme eräpalloa omilla syöttövuoroilla - ja takana jo useita ässäsyöttöä samassa erässä. Niin
vaan kantti petti - tuloksena kolme pitkäksi mennyttä syöttöä ja lopulta erävoitto HIY:lle 27-29.
ESI nousi kolmannessakin 12-19 tappiotilanteesta vielä 22-23 numeroihin, mutta taas omat virheet veivät. Ajoittain varsin valmiista pelistä, kun saa rentoa ja tasaista - joukkueella on mahdollisuudet vaikka mihin.
Onnittelut vielä HIY:lle hienoista peleistä ja voitoista sekä kaikille tasokkaasta turnauksesta. ZZ
hoiteli hommat tyylillä. Ja kiitos kaupantäti Venlalle, vaikka kahvi lopulta loppuikin - omenapiirakka oli mahtavaa. Seuraavan kerran joukkueet kohtaavat 13.12.2014 Myllymäen koulun salilla
Lappeenrannassa. Jäämme jännityksellä odottamaan.

ZZ-TV JA INFO PAIKALLA TOIVALASSA
31.10.2014 19:40 (Mika Ylönen/MA) ZZ-TV lähettää suoraa kuvaa huomisista naisten SM-sarjan
avausturnauksen peleistä. Ensimmäisen kierroksen pelit alkavat Suininlahden koululla klo 13.00,
toiset klo 14.10 ja turnauksen kolmas kierros virkistystauon jälkeen klo 15.40.
Info yrittää seurailla pelejä paikan päällä - minkä nyt kahvion puolelta ennättää ja välittää istis.infossa ainakin kaikki tulokset hetikohta niiden päätyttyä. Tulokset lisäillään alla olevaan otteluohjelmaan ja mahdollinen muu kama ja kuvat sen alapuolelle.
Päivitetty 1.11.2014 23:30 (MA) Info paikalla Toivalassa vekottimiaan virittelemässä. Samaa
hommaa paikallisilla tuolla salin puolella - myös ZZ-TV rahtaa kalustoa paikalle.

Kaikki alkaa olemaan valmiina...,
(Kuva: istis.info)

Päivän tulokset:
klo 13.00 1 ESI Ladyt-ZZ Ladyt 3 - 0 (25-16, 25-20, 25-18)
klo 13.00 2 Palokan Pyry-HIY Helsinki 0 - 3 (14-25, 20-25, 22-25)
klo 14.10 1 ZZ Ladyt-Palokan Pyry 0 - 3 (15-25, 19-25, 17-25)
klo 14.10 2 HIY Helsinki-ESI Ladyt 3 - 0 (25-18, 29-27, 25-22)
klo 15.40 1 ZZ Ladyt-HIY Helsinki 0 - 3 (21-25, 15-25, 22-25)
klo 15.40 2 ESI Ladyt-Palokan Pyry 2 - 1 (17-25, 25-13, 25-17)
Korjattu ESI-Pyry ottelun eräpisteet oikein päin.

HIY Helsinki pelaa hyvää, yritteliästä ja onnekastakin peliä. 3 - 0 voitosta huolimatta kaikki pelit
ovat olleet tasaista ja varsin tasokastakin - ainakin näin kauden aluksi. Kolmatta kierrosta odotellaan..., ja tulihan nekin tulokset sieltä. HIY Helsinki nappasi sarjan ykköspaikan ja varmaan myös
suosikkiviitan Palokalta - täyden yhdeksän sarjapinnaa pääkaapuntiseuvulle. Lisätarinaa turnauksesta löytynee tänään varmimmin kotijoukkue ZZ-Toivalan sivuilta. Alla pari hämyisää kuvaa arvatkaa ketä ja missä.

(Kuva: istis.info)

(Kuva: istis.info)

Järjestävän seuran raati valitsi turnauksen onnistujiksi:
ZZ Ladyt: Sarianne Silvast
Palokan Pyry: Satu Tiilikainen
HIY Helsinki: Anne Mäki
ESI-Ladyt: Helvi Seppänen
Sarjaraportti 2 2014-15

MAAILMALLA MARRASKUUSSA, OSA 2 NAISTEN MAAJOUKKUE UNKARIIN
31.10.2014 16:00 (Timo Väre/MA) Naisten maajoukkuevalmentaja Timo Väre viestitteli istis.infolle, että naiset osallistuvat 8.-9.11.2014 Budapestissa Unkarissa pelattavaan Euroopan
ykkösalueen Mestaruusturnaukseen. ?? Varhaisempaa muistiaan, kun info oikein virkisteli, palautui mieleen ParaVolley Europen (ent. ECVD) alkuvuodesta kehittelemä ajatus alueellisista EMkisoista, joista annetaan maakohtaisia ranking-pisteitä. Euroopan maat jaettiin naisten osalta
kahteen alueeseen (Sub-zone 1 and 2).
Suomen kanssa 1. alueessa ovat Unkari, Puola, Venäjä ja Ukraina. 2. alueen maat ovat: Kroatia,
Saksa, Iso-Britannia, Hollanti ja Slovenia. Suomeen tieto Unkarin turnauksesta tuli vasta syyslokakuun taitteessa. Päätös osallistumisesta tehtiin nopeasti, koska alueturnauksista annetaan
ns. Rio2016-pisteitä.

Suomi tuulettaa seuraavaksi aluekisoissa Unkarissa
(Kuva: www.cspizmailovo.ru/)

Maajoukkueen matka toteutui, kun liitosta löytyivät matkarahat ja Unkari päätti huolehtia muista
kustannuksista paikan päällä vastakorvauksena ensi tammikuun Pajulahti Games turnauksen
ylöspidosta Unkarin maajoukkueelle. Ilmoittautumisen yhteydessä ei vielä ollut tietoa, että turnaukseen osallistuvat isäntien lisäksi vain Suomi ja Venäjä, vaikka alueturnausten sääntöjen mukaan minimimäärä on neljä. Ehkä tästä syystä turnauksessa ei ole luokittelijaa paikalla (mm. Maria Valkeavuori joutui jäämään pois) ja ilmoitetut ranking-pisteet puolitettiin 500:sta 250:een. Timo
Väreellä ei ole tietoa, miksi Puola on poissa - Ukrainan tilanteen voi ymmärtää.
Suomi matkustaa kisaan pienellä tiimillä. Timo Väreen lisäksi mukana ovat pelaajista: Annukka
Jäätteenmäki, Hanna-Maria Sariluoto, Maria Viitala, Laura Haaranen, Helena Skogström, Petra
Pakarinen ja Anne Mäki. Timo kertoi tavoitteena olevan turnauksesta kakkossija Venäjän jälkeen
ja hyvätasoinen pelaaminen. Istis.info tsemppaa maajoukkuetta ja odottelee, että vakituinen kirjeenvaihtajamme PP hoitaa taas hommiaan!

KAUDEN KIINNOSTAVIN - JA AINOA!
NAISTEN SM-SARJA KÄYNNISTYY TOIVALASSA
30.10.2014 15:50 (MA) Miesten istumalentopallon Suomen Mestaruus ratkaistaan alkaneella
kaudella yhdessä turnauksessa. Tästä johtuen lauantaina Toivalassa käynnistyvä naisten SMsarja saanee lisäkiinnostavuutta alan harrastajien leirissä. Sarjassa pelaa viime kauden tapaan
neljä joukkuetta. Valitettavasti istuva Mestari SI Siilinjärvi ei ole kisassa mukana, mutta paikkakunnan lentopalloa edustaa ZZ Ladyt - Suomen Mestarijoukkue kahden vuoden takaa. Viime
kauden joukkueista ESI-Ladyt Lappeenrannasta, Palokan Pyry Jyväskylästä ja HIY Helsinki ovat
edelleen mukana.

SM-mitalistit 2013-14: vas. Palokan Pyry (3.), SI Siilinjärvi (SM1.) ja ESI-Ladyt (2.)
(Kuva: istis.info)

Istis.infon toimitus kyseli joukkueiden yhteyshenkilöiden välityksellä seuran/joukkueen kuulumisia
ja viime hetken aatoksia sarjastartin kynnyksellä. Ylösen Mika laitteli ZZ Ladyjen kuviot perinteiseen tapaansa ennakkojuttuna ZZ-nettisivuille ja muut yhteysihmiset vastailivat erikseen infon
toimitukseen - hetikohta, kun aputoimittaja oli itkenyt kurjuuttaan pääkirjoitussivulla. Kiitos. Alla
joitain pointteja joukkueiden viesteistä - nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
ESI-LADYT LAPPEENRANTA

Mikä tulee seuraavaksi: pronssimitali, hopeamitali ja ...,? ESI-Ladyillä on 2000-luvun alkupuolelta
neljä Suomen Mestaruutta. Tällä vuosikymmenellä pelatuista SM-kausista joukkue on saavuttanut kaksi pronssia ja viime kaudelta hopeamitalit. Joukkue jatkaa pitkälti vanhalla rungolla. Satu
Tiilikainen muutti Palokan Pyryyn. Tilalle ovat tulleet uusina lappeenrantalainen Marja Maltolahti
sekä kokenut kotkalainen (vai sanotaanko kymiläinen) Päivi Husso, joka viime kaudella oli mukana siilinjärveläisten mestaruussakissa.
Viime kaudella loukkaantuneena sivussa olleen suomalaisen istumalentopallon ykkösen (8 Suomen Mestaruutta, 5 arvokisamitalia) Minna Jokisen kuntoutumista ja inspiraatiota joukkue kuuntelee herkällä korvalla ja odottaa Minnan jossain kauden vaiheessa tulevan kuvaan mukaan joukkuetta vahvistamaan.

(Kuvat: Tuomo Tikkanen)

Vuorotöiden runsauden ja perhevapaiden vähyyden vuoksi joukkueharjoittelu seurassa on ollut
vähäistä. Pelaajat ovat mahdollisuuksien mukaan osallistuneet Pullin Ossin ohjauksessa ns sekapelailuun kerran viikossa. Tiukka ja tavoitteellinen harjoitus keskitetään harvempiin kertoihin
erikseen sovittuina viikonloppuina. Tiukkaa julkistettua tulostavoitetta joukkue ei ole asettanut,
mutta edellisten kausien jatkokysymykseen pelaajilla on yhteinen vastaus. ESI-Ladyt, muiden
tavoin, odottaa ja toivoo tasaista ja tasokasta SM-sarjaa - ja heittää ennakkosuosikin viitan Jyväskylään. (MA)
HIY HELSINKI

Joukkue on pysynyt kutakuinkin samana. Pois on jäänyt Emma Kääriä ja uusina aloittaneet Valkeavuoren sisarukset Marja ja Kirsi. Marja on treenannut ja pelannut myös maajoukkueen ja
LVI:n miesten kanssa. Kirsillä on pitkä lentopallotausta. Myös sisarusten Arja-äiti on käytettävissä
varapelaajana. HIY:n valmentajana toimii Eeva-Liisa (Iivi) Hilden, joka aikaisemmin on myös pelannut joukkueen mukana.
Joukkueella on kaksi omaa harjoituskertaa viikossa. Pääkaupunkiseudulla on mahdollisuus neljään lajitreeniin viikossa. Valitettavasti kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua harjoituksiin. HIY
luottaa tuttuun pelaajarunkoon yhdistettynä taitavilla uusilla pelaajilla. Toiveena on hyvät omat
pelit ja odotuksissa tasainen sarja. HIY Helsingillä on joukkueista eniten täysvammaluokituksen
pelaajia - kaikkiaan viisi.
HIY:n mielestä sarjan lopputulosten kannalta tärkeintä on se, kuinka paljon joukkueet pystyvät
harjoittelemaan yhdessä. Palokan Pyryä HIY pitää mielenkiintoisena seurattavana. Joukkue on
jokaisen kauden aikana kehittynyt ja Suomen Cupin voittaessaan joukkue pelasi erittäin vahvasti.
Voisko toimitus todeta, että lievästi myös Pyryä veikkaillaan kärkeen. (Petra Pakarinen)

PALOKAN PYRY JYVÄSKYLÄ

Palokan Pyryllä on listoillaan 12 pelaajaa, joista Carita on pian jäämässä mammalomalle. Uusia
pelaajia ovat: ESI-Ladyistä siirtynyt Satu Tiilikainen (Jyväskylään opiskelemaan tullut maajoukkuepelaaja), Maarit Tähtinen (entinen lentopallon maajoukkue- ja SM-sarjapelaaja) ja Nina Pitkänen (kokenut lentopallon SM-sarjapelaaja - innostui mukaan nähtyään jutun Pyryn Suomen Cupin voitosta).
Joukkuetta valmentaa Allan Pynnönen, joka ihailtavan pitkälti huolehtii myös kaikesta muusta.
Sari vastaa raha-asioiden hoidon ja Jussi nettisivujen päivityksen. Koko joukkue ja Palokan Pyryn
istisporukka osallistuvat todella upeasti kaikkeen toimintaan. Yhdessä tekeminen on hauskaa!

(Kuvat: Tuomo Tikkanen)

Naisilla on salivuoro tiistaisin, jolloin Allun johdolla vain harjoitellaan. Osallistuminen on ollut runsasta. Kerran viikossa on lisäksi yhteinen pelivuoro miesten kanssa. Sarjasta odotetaan tasaista kuten Suomen Cup jo osoitti. Kovat ja tasaiset pelit ovat ainakin Pyryn toiveissa. On ollut huippua
huomata, että lajille täällä Keski-Suomessa on saatu lisää näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä. (Paula Tarvainen)
ZZ LADYT TOIVALA SIILINJÄRVI

ZZ-Ladyt lähtee haastajana alkavaan SM-sarjaan. Kauden 2012-13 Suomen Mestari-joukkueesta
on jäljellä muutama kuusikkopelaaja. Siitä huolimatta ladyt lähtevät haastamaan kaikki vastustajat jokaisessa ottelussa jokaisesta pisteestä. Joukkueen kasaaminen jäi varsin myöhäiseksi eikä
kuusikkotreenaamisesta vielä voida puhua. Toki miesten veteraanit ovat toimineet joukkueelle
hyvänä mittarina ja sparraajina.
ZZ Ladyjen ehdottomat syömähampaat ovat Sarianne Silvast sekä Satu Martikainen, joiden
hyökkäystehoilla joukkue saattaa päästä pitkällekin. Muutamia uusia kasvojakin mahtuu joukkueeseen Tiina Soinisen johdolla. Naisten kokemus on pääasiassa pystypallopuolelta. Perustekniikka on melko hyvällä mallilla, mutta liikkumiseen tarvitaan rutkasti toistoja. Lisäksi joukkueen
perustekemisessä on vielä paljon hiottavaa, mutta pelaajat ovat valmiita oppimaan uutta.
Kuukausi takaperin pelatun Suomen Cupin perusteella Palokan Pyry lähtee sarjaan suosikkina.
Joukkue nuiji finaalissa viime kauden Mestarin suoraan 2 - 0. Varmasti muillakin joukkueilla on
sanansa sanottavana sarjassa. (Mika Ylönen)
SM-joukkueiden vahvistetut pelaajaluettelot

Naisten SM-sarja 2014-15 - Pelaajaluettelot

MIEHEMME MAAILMALLA MARRASKUUSSA
27.10.2014 14:20 (MA) Kotimaisen sarjatoiminnan puuttuessa miesten joukkueet hakevat uusia
haasteita ja pelikuvioita. LVI Helsinki on ilmoittautunut Kööpenhaminassa Tanskassa 8.9.11.2014 pelattavaan turnaukseen ja KSI Kotka loppukuusta 29.-30.11.2014 Saksan Leipzigin 8.

LE-Cupiin. Hienoa kansainvälistymistä molemmilta joukkueilta - vaikka KSI nyt onkin jo kokenut
reissaaja.
Istis.infon toimitusta hieman - ja aika paljonkin, nyrppi eilisiltana totisen huono kotimaan informaatio. Info sai illalla viestin Puolan Elblagissa pelatusta turnauksesta, josta jo aikaisemmin oli lyhyesti infolle tiedoteltu. Kohta tämän jälkeen info huomasi Pyryn sivuilta, että Jämsässä oli pelattu
harjoitusturnaus, josta ei oltu mitään tiedoteltu - siitäkään huolimatta, että vain viikkoa aikaisemmin infon sivuilla moisista turneista kyseltiin.
Vähän hassulta tuntuu, että myös suomalaisjoukkueiden pelireissuista ulkomaille, tieto kulkee
muita kuin suoria ja lyhimpiä reittejä. LVI:n ilmoittautumisesta Kööpenhaminaan infolle viestitteli ei LVI, vaan Lykke Christensen järjestäjätaholta. KSI Kotkan matkailusta Saksanmaalle info sai
tiedon ZZ Toivalan presidentin kansliasta. Pitänee kai vaihtaa sivuston nimeksi:sittingvolleyball.uninfo. Tämmöstä marinaa, narinaa ja tarinaa täältä tänään.

Leipzig
(Kuva: wikipedia.org)

LE-Cupiin on seuran facebook-sivuston mukaan ilmoittautunut tässä vaiheessa alla luetellut aika kovat joukkueet. Saksan mestaruuskisoista Mestari Leverkusen ja kakkonen, isäntäjoukkue
Leipzig sekä nelonen Magdeburg. Ulkomaisia joukkueita on tulossa Ukrainasta, BosniaHertsegovinasta sekä Kazakstanista - sieltä varmaan Puolassakin juuri pelannut Aktau.
Leipzig I
Leipzig II
Bayer Leverkusen I
Bayer Leverkusen II
Berlin
Magdeburg
Der Damen Nationalmannschaft
Bosnia-Hertsegovina
KSI Kotka Finland
Ukraine
Kazakstan

YKKÖSEN AVAUSTURNAUKSEN KUTSU
27.10.2014 13:25 (Allan Pynnönen/MA) Palokan Pyryn Allan Pynnönen on julkistanut turnauskutsun ykkössarjan avauskisaan lauantaina 15.11.2014 Jyväskylässä. Turnaus pelataan Keljonkankaan koulun salissa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.11.2014. Turnauskutsu löytyy infon oikeanpuoleisesta palkista "Tulevia kisatapahtumia"-otsikon alta ao. kuvaketta napauttamalla - sekä myös Kalenteri-sivulta.

MIESTEN "YSTÄVYYS"-TURNAUS JÄMSÄSSÄ
27.10.2014 00:30 (Palokan Pyry/MA) Liekö viikko sitten, kun istis.infossa viestiteltiin kyselyä
miesten harjoitusturnauksen tarpeista - niin eikös homma jo Jämsässä hoideltukin. Hienoa. Alla
linkki Palokan Pyryn nettisivuille, josta löytyy Pynnösen Allun juttu ja tulokset kisasta.

Eipä malta kuitenkaan olla toimitus laittamatta tähän vähän kritiikkiäkin. Jos halutaan ylläpitää
suomalaista istumalentopallosivustoa - seurojen omien sivujen lisäksi - olisi kohtuullisen korrektia
asiaan vihkiytyvien kertoa, jos mitä jossain sattuu tapahtumaan - ehkä jo vähän etukäteenkin.
Istis.infon kaakkoinen toimitus ottaa seuraavassa päätoimittajan infopalaverissa esille - ainakin
tämän sivutoimituksen lopettamisen.
Drushba-turnaus Jämsässä

VENÄJÄN MAAJOUKKUEELLE VOITTO PUOLASSA
26.10.2014 22:30 (MA) Istis.info sai viestin Elblagista, missä pelattiin viikonloppuna XVI kansainvälinen Elblag Cup. Infon ymmärryksen mukaan turnaus oli samalla avoin Puolan Cup. Mukana
kisassa oli kolme parasta Puolan miesten joukkuetta IKS Atak, Start Wroclaw ja Start Szczecin,
Marjolasta tuttu Aktau Kazakstanista ja Venäjän maajoukkue sekä lisänä kotiseura Atakin kakkosjoukkue ja Puolan naisten maajoukkue kahdella tiimillä.

Venäjän miesten maajoukkue Puolan Cupissa
(Kuva: facebook.com/elblag2014)

Pelien tuloksia infoa ei saanut, mutta loppusijoitukset kuitenkin. Venäjän joukkue lienee ollut kisassa omaa luokkaansa, koska Elblagin facebook-sivuilla mainitaan, turnauksen kakkoseksi sijoittuneen kotijoukkueen kärsineen alkulohkossa tappion Venäjälle 0 - 2 ( 7-25, 13-25).
Marjolasta tuttu sakki Kazakstanista oli myös mukana kisassa sijoittuen lopulta kolmanneksi. Elblag on melkoinen istumalentopallokaupunki. Kisoja riittää pienestä isompaan. Upea homma.

IKS Atak ja Aktau KAZ Puolan turnauksessa
(Kuva: facebook.com/elblag2014)

Lopputulokset:
1. Team Russia
2. IKS Atak
3. Team Aktau KAZ
4. Start Wroclaw
5. Start Szczecin
6. IKS Atak II
7. Team Poland Women
8. Team Poland W II

AASIAN MESTARIT KUVISSA
24.10.2014 13:10 (MA) Eilen päättyneiden Asian Para Games 2014 kisojen istumalentopallomestaruudet matkasivat odotetusti Pekingiin ja Teheraniin. Kisat olivat järjestyksessään 11. vammaisten Aasian Mestaruuskisat. Ensimmäisen kerran kisat järjestettiin Japanissa 1975. Istumalentopallo oli kisojen ohjelmassa, istisinfon käsityksen mukaan, nyt vasta kolmannen kerran. Saattaapi
olla toisinkin.
Incheonin kisoissa mitalistit istumalentopallossa olivat samat kuin edellisissä kisoissa Kiinassa.
Vain naisten hopea- ja pronssimitalit vaihtoivat paikkaa. Alla kisojen virallisen kuvaajan ottamat
"mestaruuspotretit" Iranin miesten ja Kiinan naisten joukkueista.

Asian Para Games 2014 - Naisten istumalentopallon Mestarit: Kiina
(Kuva: Asian Para Games 2014Z)

Asian Para Games 2014 - Miesten istumalentopallon Mestarit: Iran
(Kuva: Asian Para Games 2014)

ENNAKKOSUOSIKIT PITIVÄT PINTANSA KIINA JA IRAN JUHLIVAT KOREASSA
23.10.2014 13:05 (MA) Sarjojensa ehdottomat ykkösuosikit ottivat selvät voitot Asian Para Games 2014 istiskisojen finaaleissa tänään Korean Incheonissa. Loppuottelut varmaankin näkyivät
kisojen nettiTV:n kautta. Valitettavasti istis.infon toimituksella ei ollut mahdollisuuksia istahtaa
läppärin ääreen pelejä katsomaan. Tulokset on kaiveltu kisojen nettisivuilta.

Iranin hopeanaiset lunastivat paikan Rion 2016 kisoihin
(Kuva: Asian Para Games 2014Z)

Naisten pronssiottelussa Japani löi isäntämaa Korean 3 - 0 (25-19, 25- 9, 25-11) ja miesten puolella Irak vastaavasti Kazakstanin 3 - 1 (21-25, 25-20, 25-18, 25-20). Naisten finaali eteni odotetusti Paralympiavoittaja ja Maailman Mestari Kiinan komennossa, tuloksena lähes ylivoimainen

3 - 0 (25-12, 25-12, 25-15) voitto Iranista. Iranilaiset joutuivat kesällä, jostain syystä, luopumaan
Puolan MM-kisoista. Hopeamitalit Koreasta sekä erityisesti kakkossijalla hankittu kisapaikka Rioon lohduttanevat MM-pettymystä.
Myöskään miesten finaali ei nostanut pintaan suuria tunteita, vaikka Kiina vähän yllättäenkin toisessa ja varsinkin kolmannessa erässä pisti Iranin tiukoille. Moninkertainen arvokisavoittaja hoiteli mestaruuden Teheraniin 3 - 0 (25-12, 25-20, 29-27). Iranin naisten tapaan hopea ja Rion matka
tuskin kiinalaisia suuremmin harmitti. Kaikki kisatulokset alla.
Asian Para Games 2014 - Lopputulokset

IRAN VOITTI IRAKIN 3 - 0
KOREASSA TUPLAFINAALIT HUOMENNA
22.10.2014 14:20 (MA) Päivän viimeisessä pelissä Incheonissa Iran löi naapurinsa Irakin odotetusti suoraan 3 - 0 (25-14, 25-22, 25-15). Huomisissa mitalipeleissä nähdään tuplafinaalit. Molemmissa sarjoissa Iran ja Kiina pelaavat Aasian Mestaruudesta. Pronssimitaleista pelaavat naisissa Japani - Korea sekä miehissä Kazakstan - Irak.

Asian Para Games 2014 loppuottelut pelataan - ja toivottavasti myös televisioidaan - huomenna
torstaina seuraavalla kotimaisella aikataululla:
* Naisten loppuottelu klo 09 ja
* Miesten loppuottelu klo 11
Asian Para Games 2014 - Tulokset

SM-KISAT PELATAAN TAHKOLLA!
22.10.2014 13:40 (Mika Ylönen/MA) Istis.infon Savon keskustoimisto viestitteli tarkennuksia kauden kisakalenteriin, liittyen lähinnä infon eiliseen viestittelyyn miesten harjoitusturnaushalukkuudesta. MY kertoi, että lauantaina 29.11.2014 Tahkolla järjestetään SM-kisat - Savon Mestaruuskisat. Mukaan ovat ilmoittautuneet ZZ Toivala, Siilinjärvi, Rautavaara ja Nilsiä. Epäselväksi jäi ovatko kisat mahdollisesti avoimet?
Mika kertoili, että LVI Helsinki on matkaamassa marraskuun alussa Kööpenhaminan turnaukseen
ja KSI Kotka loppukuusta, juuri Tahkon SM-kisojen aikaan Leipzigiin. Liekö ulkosavolaisilla joukkueilla halukkuutta Tahkolle - ja olisiko se mahdollista salien, aikataulujen yms. puitteissa?

M. Ylönen, Zavo (Kuva: ZZ)

KIINA FINAALIIN MIEHISSÄ JA NAISISSA
22.10.2014 13:05 (Sari Mannersuo/MA) Aasian kisat jatkuvat - samoin istis.infon veikkausmene(s)tykset. Päivän peleistä Incheonissa on pelattu viimeistä miesten, klo 13 alkavaa ja myös
netissä näytettävää, välieräpeliä lukuunottamatta muut. Miehet selvittivät aamutuimaan sijoitukset
5.-8. Isäntämaa Korea nappasi viidennen sijan 3 - 0 voitolla Japanista.
Naiset ratkaisivat finaalipaikat. Kiinan ylivoimainen 3 - 0 voitto Koreasta oli kai selviö, mutta Japanin taipuminen Iranille 0 - 3 yllätti - ainakin infon toimituksen asiantuntijaosaston. Huomisessa
finaalissa MM-Kiina siis kohtaa jo alkusarjasta tutun Iranin. Kertoimet persiattarille lienevät kymmenissä. Tärkeintä MM-kisoista pois jääneelle Iranille on varmaan jo nyt saavutettu paikka Rion
Paralympialaisiin.

Japanin naiset joutuivat tyytymään pronssiotteluun
(Kuva: Asia Para Games)

Miesten toinen välierä Iranin ja Irakin kesken on juuri käynnistynyt. Iran on ottelussa ylivoimainen
voittajasuosikki ja mikäli homman hoitelee on toisen välierän voittanut Kiina myös matkalla Brasiliaan ja Rioon 2016. Irakin voittaessa paralympiapaikka ratkaistaisiin huomisessa finaalissa. Tähän tuskin uskoo istis.infon erkkikään. Alla päivän tulokset ja jatko-ottelut.
Asian Para Games 2014 - Tulokset
SARI MANNERSUOLLA HYVIN TUOMAROINTEJA

Istis.infolla oli mahdollisuus seurata miesten ensimmäinen välierä nettiTV:stä. Tai mitä siitä pätkimisestä nyt saikaan selvää toimituksen vanhemmalla hoopeellä (terveisiä päätoimittajalle sinne
rahapussin viereen) - mutta kuitenkin. Ehkä enempi tuli seurattua Mannersuon Sarin toimintaa
päätuomarina. Ja todella hyvin Pyhtään pillinpuhaltaja (anteeksi V. Välilä) hommansa hoiteli.
Hienosti on Sari saanut arvostusta ja tehtäviä kisoissa ja yleensäkin, kun toisena eurooppalaisena Aasian kisoihin valittiin. Ja laittelipa Sari pelinsä jälkeen taas viestiä istisväelle.
"Tervehdys. Vihdoin aurinko paistaa täällä ja lämmintäkin on +20C. Aamulla sai nukkua pitkään,
eikä ollut kiire mihinkään. Käytiin rentoutumassa hierontatuoleissa ja ehdittiin "ottaa vähän aurinkoakin". Oli tosi lämmin päivä.
Tänään vihelsin miesten semifinaalin päätuomarina. Verkolla oli tuomari Iranista. Ottelu oli Kiina Kazakstan. Kaikki täällä luulivat, että tuosta ottelusta tulee tiukka vääntö, kun se Rion paikka oli
jaossa. Kiina kuitenkin vei ottelua alusta loppuun asti. Ehkä joku siellä koto-Suomessa sitä ottelua katselikin. Kohta alkaa miesten toinen semifinaali. Yritan ottaa muutaman kuvan ja laittaa sinne infoon. Terkuin Sari."

REILU KUUKAUSI KÖPIKSEEN!

Parvella liehunee Köpiksen turneen osallistujamaiden liput
(Kuvakaappaus: www.facebook.com/sitcupcopenhagen)

21.10.2014 15:50 (MA) Päivitys 22.10.2014 00:45 (Jani Virtanen/MA) "1 MONTH TO GO - we are
ready, are you?" - kertoillaan ja kysellään 9th Sit Cup Copenhagenin sivuilla. Liekö kisaan osallistuvilla tarkempaa tietoa joukkueista. Jos - infoa ja jotain muutakin voisi kiinnostaa.
Jani Virtanen oli huomannut Lavian Facebook-sivuilta kisaan ilmoittautuneet joukkueet - ja laittanut ne listana Vieraskirjaan. Lista kopioituna alla. Kovia joukkueita LVI:llä matkassa: Saksan kakkonen Leipzig, Marjolassakin useasti käynyt Aktau Kazakstanista sekä varsin tuntematon Port
Said kovasta istismaasta Egyptistä.
Lynx London 1 - England
Lynx London 2 - England
Leipzig - Germany
Hamburg - Germany
Elhorria Port Said - Egypt
Aktau - Kazakhstan
LVI Helsinki - Finland
Lavia København - Denmark

VETERAANITURNAUKSEN JÄRJESTELYISTÄ KYSELY
21.10.2014 15:35 (Petri Räbinä/MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä lähetti infolle tiedoksi joukkueiden yhteyshenkilöille juuri laittamansa viestin, missä hän kyselee veteraaniturnauksen järjestämisjuttuja. Viesti kokonaisuudessaan alla.
"Istumalentopallon yleiskokouksessa 24.5.2014 Tikkurilassa ZZ Toivalan edustaja Mika Ylönen
lupasi anoa M50 sarjan SM-turnauksen järjestelyvastuuta. Puhelinkeskustelussa M. Ylösen
kanssa kävi ilmi, että seura haluaisi järjestää turnauksen lauantaina tammikuun 24. päivä 2015.
Kyseisessä yleiskokouksessa muita halukkaita ei ilmennyt, mutta päätimme silloin viimeiseksi
SM-turnauksen hakupäiväksi 31.1.2015.
Onko jollakin seuralla mitään sitä vastaan, että ZZ Toivala järjestää turnauksen em. ajankohtana
tai onko joku toinen seura aikeissa hakea turnauksen järjestämistä? Pyytäisin seuroilta vastaukset tämän viikon aikana. Petri Räbinä"
Onko miesten SM-seuroilla halua harjoitusturnaukseen

Istis.infon toimitus jatkaa Räbinän Petrin asiasta eilen saamaansa sähköpostiviestiin, missä pyydettiin tiedustelemaan miesten SM-sarjajoukkueiden halukkuutta järjestää marras-joulukuun tienoilla harjoitusturnaus. Kirjoittaja ei itse halunnut käydä asiamieheksi, mutta piti outona, että naiset pelaavat ja miehet pitävät 4-5 kuukauden taukoa parhaaseen pelailuaikaan.
Viestissä mietittiin, että turnaus olisi helpointa, matkojen takia järjestää, joko Jyväskylän tai Jämsän seuduilla - jos vaan jostain sali järjestyisi. Pelit voitaisiin pelata ilman virallisia kuvioita: tuo-

marointi joukkueiden kesken jne. Turnaus olisi hyvää harjoitusta kaikille ja varmaan myös motivoisi joukkueita - kirjoittaa ehdotuksen tekijä. Mikä ettei..., miettii info ja jättää asian yhdyshenkilöille.

KESÄKAMAT VIETY VARASTOON!

21.10.2014 15:05 (MA) Ajankohtaista-palstan kesätekstit ja kuvat on tänään arkistoitu. Ne löytyvät jatkossa Arkisto-sivuilta nimellä: "Kesä 2014", kuten kaikki jutustelut kesästä 2011 alkaen.
Käykää katsastelemassa - jos vanhat juonteet kiinnostaa tai jotain juttuja pitää tarkistaa.

VÄLIERÄJOUKKUEET KOREASSA SELVILLÄ
21.10.2014 14:05 (Sari Mannersuo/MA) Infon toimitus oli tuskin napannut toimituksen kahvinkeittimen käyntiasentoon, kun Korean Asia Games kisojen päivän ististulokset jo lopsahtivat ruutuun.
Ja jo ennen infon kukonlauluja Mannersuon Sari oli laitellut sähköpostiin terveisiä sateisesta Koreasta - klo 7. Alla pdf-linkkinä muutama sivu kuvia Sarin lähettämästä istiksen kisabulletin 2:sta,
joista voi hyvin aistia kisojen mahtavat puitteet sekä Sarin laittamat terveiset.

Istiksen Bulle2:n etusivu
(Kuvakaappaus: Asia Para Games)

Asia Para Games 2014 - Kuvia ististiloista
"Tervehdys Koreasta. Täällä menee ihan mukavasti. Eurooppalaisia tuomareita on Serbian Zoran
Jesic. Hän on myos Serbian istismaajoukkueen kapteeni. Naistuomareita on lisäkseni kolme:
Kiinasta, USA:sta ja Koreasta. Miestuomareita on yksitoista: Saudi-Arabia, Kiina (2), Kazakstan,
Iran (2), Malesia (2), Korea, Thaimaa ja Serbian Zoran.
Sunnuntaina 19.9 olin verkolla naisten pelissä Kiina - Sri Lanka. Maanantaina olin päätuomarina
miesten ottelussa Japani - Iran ja tänään tiistaina jälleen päätuomarina miesten Irak - Myanmar
pelissä. Naisten pelissä Kiina vei miten tahtoo - taisi kahdessa erässä johtaa jopa 9 - 0. Sri Lankan naisten istis on vielä aika lailla lasten kengissä.
Japanin miehet pelasivat ihan hyvää peliä Irania vastaa, mutta eivät voineet "mitään". Irak - Myanmar oli tasainen vääntö ja kolmannessa erässä Myanmarilla oli jopa eräpallo, mutta Irak käänsi
voiton itselleen. Irakin teevee taisi näyttää livenä tuon pelin. En kuitenkaan tiedä milloin ja monel-

ta olisi mahdollista nähdä otteluja. Yritän liittää tähän viestiin Bulletinin, jossa on otteluiden tiedot
ja muutamia kuvia. Kisaterveiset sateisesta Koreasta istis.infon seuraajille. Sari"

Korea - Kiina 1 - 3
(Kuva: Asia Para Games)
VÄLIERÄPARIT PITKÄLTI ENNAKKOON ODOTETUT

Kisojen alkolohkot molemmissa sarjoissa saatiin tänään pelattua ja huomiset välieräparit ovat
selvillä. Naisissa Kiina kohtaa Korean ja Japani Iranin. Kiina hoitanee homman helposti ja info
odottelee vastustajaksi Japania. Miesten naapurivälieräparit ovat: Kiina - Kazakstan ja Iran - Irak.
Infon valistunut veikkaus vie finaaliin Iranin ja Kazakstanin. Lottovoittoja ei toimitukseen ole koskaan tullut, kun ei oo pelattukaan, ei hekä nytkään. Alla alkulohkojen kaikki tulokset ja huomiset
pelit.
Infon tietojen mukaan huomiset miesten välieräpelit lähetetään suorina kisojen nettiTV:ssä: Asia
Para Games nettiTV
Asia Para Games 2014 - ohjelmat ja tulokset

ISTISHALLIN MALLIA ETELÄISESTÄ KOREASTA
20.10.2014 21:20 (MA) Siunakkoon!

Asia Para Games kisojen istumalentopallon kisahalli (Kuva: Asia Para Games)

TOISEN PÄIVÄN PELIT KOREASSA PELATTU
20.10.2014 15:00 (MA) Toisen päivän pelit Asia Para Games kisoissa päättyivät kaikki selviin 3 0 lukemiin. Naisten sarjassa kiinattaret varmistivat D-lohkon voittonsa kukistamalla Iranin. Clohkon ykköspaikassa on tiukimmin kiinni Japani - huomisella voitolla Mongoliasta. Miesten Alohkossa kolmella joukkueella - Kiina, Korea ja Irak, on huomenna mahdollisuus lohkon ykköspaikkaan, jolla todennäköisesti välttää välieräpelin iranilaisia vastaa. B-lohkon finaali Iran - Kazakstan pelataan myös huomenna.
Valokuvia Incheonin istumalentopallo-otteluista istis.info ei ole onnistunut mistään kaivelemaan.
Päivän tulokset ja sarjataulukot löytyvät alla olevasta pdf-linkistä. Erotuomaripotretti sentään löy-

tyi kisajärjestäjien sivuilta ja koskapa siellä muiden joukossa (eturivissä 3. vas.) myös Mannersuon Sari poseeraa - pantaneen se tähän julki. Sari voinee viestitellä - onko tuossa komiassa
joukossa muita Euroopan erotuomareita. Ja vaikka laittaa kuvaa istishallista ja tietoja omista peleistään.
Asia Para Games 2014 - ohjelmat ja tulokset

ASIA PARA GAMES KOREASTI AVATTU
19.10.2014 22:30 (Sari Mannersuo/MA) Korjailtu 20.10.2014 07.10 Flunssa.info lienee - ehkä - jo
melkein heräillyt henkiin. Ainakin kaakkoisen konttorin muutaman päivän sähköpostit ja muut appit on nyt luettu. Mannersuon Sari viestitteli jo lauantaina Koreasta Asia Para Gamesin avajaisista
ja laitteli muutaman komian kuvan sekä otteluohjelmat, jotka infolla toki jo olivat. Seuraillaan onko
muutoksia tullut tai tulossa. Sunnuntaina Incheonissa pelatut avauskierrokset ainakin menivät
ilmoitetun ohjelman mukaan.
Suuret ja tosi komeat puitteet Koreassa on. Istiskisoissa pelaa kuusi nais- ja kahdeksan miesjoukkuetta. Aasian mestaruuksien lisäksi panoksena on kaksi kisapaikkaa Rion Paralympialaisiin.
Miehissä Iranilla paikka jo on - ja samoin naisissa Kiinalla. Molemmat ovat myös vahvimpia mestariehdokkaita, joten kisamatka Brasiliaan auenneet finaalipaikalla.

Asia Para Games kisojen avajaisstadion juhlakuosissa
(Kuva: Sari Mannersuo)

Avajaisohjelman tunnelmaa
(Kuva: Sari Mannersuo)

Sunnuntaina käynnistyneissä peleissä ei ollut yllättävää Kiinan naisten (vastustajalle 13 pistettä)
eikä Iranin miesten osoittama ylivoima (15 pist.). Muuten päivän ottelut olivat melkoisen tasaisia.
Miesten puolella voisi veikkailla loppuotteluvastustajaa Iranille joko Kazakstanista tai Kiinasta.
Naisten puolella Sri Lanka ja Mongolia lienevät keräämässä kokemusta. Finaaliin ja Rioon siis
Iran, Korea tai Japani.
Mannersuon Sari kertoi kuulleensa, että nettiTV:n lähetyksiä kisoista olisi joka päivä klo 14-16
paikalllista aikaa eli klo 8-10 Suomen aikaa.

Avajaisten ilotulitusta
(Kuva: Asia Para Games)

Isäntien joukkue avajaismarssilla
(Kuva: Asia Para Games)

Asia Para Games 2014 - ohjelmat ja tulokset

NAISTEN SM-SARJA ALKUUN TOIVALASSA OTTELUOHJELMA JA AIKATAULU JULKI
16.10.2014 12:10 (MY/MA) Jännityksellä odoteltu naisten SM-sarja käynnistyy reilun kahden viikon kuluttua lauantaina 1.11.2014 Toivalassa Suininlahden Areenalla. Jyväskylän Suomen Cupin
pelit jättivät mukavat kutinat alkavaan kauteen. Joukkueet vaikuttivat tasavahvoilta ja tiukan tavoitteellisilta alkavan kauden alla. Palokan Pyry otti kotikisassaan upean voiton ja samalla hienoisen ennakkosuosikin viitan. Kaikki joukkueet kuitenkin osoittivat omaavansa mahdollisuudet voittaa muut sarjaan osallistuvat tiimit.
Mika Ylönen laittoi infolle tiedoksi ottelujulisteen 1.11. turnauksesta ja myös lyhyet infot ja terveiset: "Tervetuloa Toivalaan arvon joukkueet lauantaina 1.11.2014. Ottelupaikka on Suininlahden
koululla (osoite: Toivalantie 60, 70900 Toivala (navigaattorissa Siilinjärvi). Saliin pääsee klo 12.00
ja ottelut alkavat alla olevan ohjelman mukaisesti klo 13.00. Ististerveisin, Mika Ylönen, ZZ Toivala ry, puh. 0400-680007."

KEHITTÄMISTERVEISET SAKSASTA SUVI BLECHSCHMIDT VIESTITTELEE
13.10.2014 14:10 (MA) "Hei. Tiedoksi ja eteenpäin välitettäväksi: Istumalentopallon valmennusmeteriaalia on tuotettu suomeksi. Suomenkielinen materiaalisarja on osa laajempaa koulutusaineistoa, joka kulkee nimellä VolleySLIDE ja löytyy netistä osoitteesta www.volleyslide.net. Netistä
löytyvän/saatavan aineiston (laajan englanninkielisen tai eri kielille käännetyn suppeamman version) tarkoituksena on välittää tietoa lajista sekä opastaa ihmisiä oppimaan/tulemaan mukaan
lajin pariin.

Linkki suomenkieliseen materiaaliin:
Suomenkielistä materiaalia
Linkistä löytyy ladattava pdf-materiaali tai aineistoa voi selata suoraan netissä.
Toinen vierailemisen arvoinen linkki:
VolleySLIDE-sivusto
Terkkuja Saksasta, Suvi."
Suvi Blechschmidt, Development Director, ParaVolley Europe

ASIA PARA GAMES 2014 KOREASSA SARI MANNERSUO PAKKAILEE LAUKKUA
10.10.2014 15:00 Lisäys 23.35 (MA) Incheonissa Etelä-Koreassa järjestettiin mittasuhteiltaan
lähes olympiatasoiset Asia Games kisat 19.9.-4.10.2014. 2,5 miljoonan asukkaan Incheon sijaitsee Soulin kupeessa maan luoteisrannikolla Keltaisenmeren rannalla ja lähellä Pohjois-Korean
rajaa. Paralympialaisten tapaan varsinaisten kisojen jälkeen järjestetään vammaisurheilukisat Asia Para Games 2014 ajalla 18.-24.10.2014.

Incheonin kisoissa pelataan kaikkiaan 23 eri lajissa - mukana istumalentopallo. Lentistä isketään
sunnuntaista 19.10. alkaen ja finaalit pelataan torstaina 23.10. Naisten sarjaan osallistuu kuusi
maata: Mongolia, Korean tasavalta, Sri Lanka, Kiina (MM1.), Iran ja Japani (MM9.). Miesten kisassa pelaa 8 joukkuetta: Iran (MM3.), Mongolia, Korea, Myanmar, Kazakstan (MM14.), Japani,
Kiina (MM8.) ja Irak (MM13.).
Aasian kisat löytyvät nettisivuilta www.incheon2014apg.org. Istis.info ei sivuihin ole kovin ehtinyt
perehtymään - tulipa nyt alta löytyvä istisohjelma kuitenkin käänneltyä korean käppyröistä kotimaisiksi. Sivuilta löytyy myös lontoolaiset sivut. Mahdollisia lentiskisojen nettilähetyksiä info ei ole
vielä tutkaillut. Jos ken ehtii ja sellaisia löytää - odotellaan tietoja.
Lisäys 23:35: Infolle saapuneen viestin mukaan nettiTV Koreasta pelittää miesten välierät sekä
naisten ja miesten finaalit. Osoitekin jossain vaiheessa löytynee.

Sari Mannersuo hommissa (Kuva: IT)

Suomalaisväriä tai paremminkin -pilliä Korean maisemiin lähtee edustamaan kokenut erotuomarimme Sari Mannersuo. Sari on lupaillut lähetellä istis.infolle pikku kommentteja kisoista. Sari
vaan epäili - josko yhteydet ovat samaa luokkaa kuin Afrikassa, niin vähiin jää terveiset. Lohdutuksena Sarille, että Etelä-Korea lienee tällä hetkellä maailman vahvimpia tietotekniikan maita.
Jos sieltä ei löydy yhteyksiä Suomeen - niin ei kyllä mistään.
Asia Para Games 2014 - istiksen ohjelmat

PALLOILUSARJAKIRJA 2014-15 JULKAISTU
10.10.2014 13:00 (VAU/MA) Vammaisurheilun perinteinen Palloilusarjakirja kaudelle 2014-15 on
julkaistu. Tai ainakin nippu sellaisia tungettu Istis.infon toimituksen postilaatikon väliin niin, että
ne piti repiä paketista yksi kerrallaan. Olivat varmaankin tarkoitetut ESI-Ladyjen pelaajille. Eipä
vaan tullut infon mieleen jättää niitä luukkuun - eivätpä olisi posteljoonit saaneet laskujaan toimiteltua.

VAU:n sarjakirjan kansi (Kuvakaappaus)

Sarjakirjassa on lyhyet luonnehdinnat lajeista ja niiden säännöistä sekä kauden sarjatoiminta,
kisakalenteri, SM-sarjajoukkueiden pelaajaluettelot sekä jaostojen kokoonpanot ja yhdyshenkilöt.
Sarjakirja pitää sisällään lajit: istumalentopallo, maalipallo, pyörätuolikoripallo, pyörätuolirugby,
sähköpyörätuolisalibandy ja Unified-koripallo.
Tässä vaiheessa Sarjakirjaa lienee jaettu eri lajien joukkueiden yhdyshenkilöille. Varmaankin kirjanen myös VAU:n sivuille lähiaikoina julkaistaan. Toivottavasti - sillä alla oleva skannattu versio
Sarjakirjan istumalentopallosivuista ei anna oikeaa kuvaa asiasta - vaikka siitä jotain selvää yrittäisi saadakin. Sarjakirja 2014-15

MUUT VAMMAISURHEILULAJIT SUOMESSA VINKKILINKKEJÄ INFONKIN SIVUILLA
10.10.2014 13:00 (MA) Yllä olevasta Sarjakirja-jutusta infon toimituksen pieneen päähän pälkähti
mainostaa, että joidenkin muiden suomalaisten vammaisurheilulajien - vai pitäisikö nykyään sanoa - paralajien netti- tms. sivujen linkit löytyvät myös Istis.infon linkkilistalta vaikka otsikossa julistetaankin vain ististä. Sieltä listan aivan loppupäästä. Käykää joskus selailemassa.

NAISKUVILLA JATKETAAN TEAM FIN PARVELLA JA PERMANNOLLA
7.10.2014 22:00 (MA) Istis.info selaili joutilaasti vielä kerran Puolan kesäkuisten MM-kisojen nettisivujen valokuvia ja löysi sieltä jonkin verran uusia otoksia myös omasta joukkueestamme. Alla
näytiksi naisemme parvella pelejä seuraamassa sekä permannolla pientä piiriä pyörittämässä.

(Kuva: www.paravolley.pl)

KUVIA NAISTEN SUOMEN CUPISTA JYVÄSKYLÄSTÄ
6.10.2014 15:50 (Tuomo Tikkanen/MA) Istis.info ei ole osannut albumoida Tikkasen Tuomon lähettämiä kuvia oikein Infon galleriaan. Useiden kyselyiden johdosta info laittelee osan kuvista
suoraan tähän Ajankohtaista-sivulle katsasteltavaksi, missä postimerkin kokoisina tulleita kuvia
pystyy, ihme kyllä, suurentelemaan. Palaillaan vielä myöhemmin Galleria-kuvastoon näidenkin
kuvien osalta.

Yleiskuva istiskentistä ja pelistä ESI-Ladyt - Palokan Pyry 1 - 2 (Kuva: Tuomo Tikkanen)

Pyryttäret Allan Pynnösen luennolla ja Hippohallin miljöötä Home-cupissa (Kuva: Tuomo Tikkanen)

Siilinjärvi - ZZ Ladyt 2 - 0 ja The Meeting of Lappeenranta (Kuva: Tuomo Tikkanen)

Keltasirkut kehässä: ESI - HIY 2 - 1 ja HIY syöttövuorossa (Kuva: Tuomo Tikkanen)

ZZ Ladyt syöttövuorossa, Pelit kynnissä ja Finaali: Pyry - Siilinjärvi 2 - 0 (Kuva: Tuomo Tikkanen)

Voitto alkaa häämöttää ja Palokan Pyry on ykkönen (Kuva: Tuomo Tikkanen)

Cup Mestarit - Palokan Pyry Suomen Jyväskylästä ja Pikku-Patrik ja Poika (Kuva: Tuomo Tikkanen)

GALLERIASSA KUVIA MIESTEN SUOMEN CUPISTA
2.10.2014 12:45 (Tuomo Tikkanen/MA) Istis.infon Galleriaan on lisäilty jokunen Tuomo Tikkasen
ottama kuva lauantaina 27.9.2014 pelatusta miesten Suomen Cup turnauksesta - siitäkin huolimatta, että infon sinnikkäistä yrityksistä huolimatta kuvissa lukee vääjäämättömästi: Naisten
Suomen Cup. No..., näkyihän siellä ainakin Husson Päivi pelailevan.

Cup Mestarit - ZZ Toivala (Kuva: Tuomo Tikkanen)

Info ja Tuomo yrittävät sinnikkäästi löytää keinoja saada kuvia myös sunnuntaisesta naisten turnauksesta..., ehkä ne vielä jonain päivänä saadaan samaan Galleriaan - ja nimellä Miesten Cupin kuvia.

KANSAINVÄLISET BEACH-SÄÄNNÖT UUSITTU
30.9.2014 20:30 (MA) Maailman ParaVolleyn hallitus on vahvistanut uudet istumalentopallon
Beach Volleyn säännöt noudatettavaksi 1.4.2014 alkaen lähestulkoon kaikkialla maailman hiekkakuopilla - ja myös kesää 2013 takautuvasti koskien (ks. otsikko!?). Kotimaan beach-työryhmä
tuskaili toissa talvena, kun kotimaiset säännöt laajenivat vähän toiselle sivulle. Näissä parasäännöissä sivuja on 39. Ja suht' selvällä lontoolla.

Istisinfo lehteili sivut nopsasti läpi ja pisti muistiin alla olevia asioita - mitä nyt häilyvältä kieliopiltaan keksi. Säännöt kaikkineen löytyvät etusivun vasemmasta palkista otsikoiden: "Istumalentopallon säännöt" ja "Rules of Beach Volley" alta näpsäyttelemällä.

(Kuva: Ossi Pulli)
Viirat vintille - hiekalle hinkkaamaan kansainväliset Beach-säännöt

* Pelataan hiekalla - 40 cm paksulti seulottua hiekkaa
* 3 vs 3 - ei vaihtopelaajia
* Kenttä 8 x 4 m, vapaa-alueet 3 m
* Verkon korkeus miehillä 115 ja naisilla 105 cm
* Rajanauhojen leveys 5 cm
* Pelipaidat tai shortsit numeroitu: 1,2,3
* Pelipaikat vapaat, syöttöjärjestys vakio
* Väärä syöttöjärjestys: vastustajalle piste ja pallo
* Sormilyönti verkon yli kielletty
* Torjunta on yksi kosketus
* Ottelut paras kolmesta, erät 21/15, kahden erolla
* Kenttäpuolien vaihdot 7/5 pisteen välein

Suomessa on pelattu suomalaisilla säännöillä. Antaako oheinen säännöstö aihetta keskusteluun.
Ehkä jaostossa ja miksei Beach-työryhmässä asiaa kyllä kannattanee miettiä - esim. pelataanko
SM-arvosta edelleen 3v3 ja 2v2, pelataanko viiralla vai hiekalla jne. Terveisin Info

LEVERKUSEN LÖI LEIPZIGIN JURGEN SCHRAPP TEKI AHOSET
30.9.2014 00:15 (MA) TSV Bayer 04 Leverkusen teki paluun Saksan istumalentopallomestariksi
voittamalla sunnuntaina kotisalillaan pelatussa Saksan mestaruusturnauksen loppuottelussa
mestaruutta puolustavan BV Leipzigin 3 - 0 (26-24, 27-25, 25-20). Mestaruus oli Leverkusenille jo
kaikkiaan 22. Eränmeroistakin päätellen ottelu oli tosi tiukkaa vääntöä ja välykset sen verran pieniä, ettei paljon olisi tarvittu Leipzigin mestaruuden uusimiseen.

Leverkusen paraatikuvassa ennen finaalipeliä
(Kuva: www.facebook.com/Leverkusen-Behindertensport)

Monasti arvokisoissa parhaaksi hakkuriksi valittu ja vuosi sitten lopettanut Jürgen Schrapp teki
kisoissa yllättäen paluun kilpakentille. Aluksi mies pelasi joukkueensa liberona, mutta finaalissa
valmentaja nosti iskijän omalle tontilleen hakkuriksi ja oivalla menestyksellä. Jürgen yhdessä
"pikkumies" Dominik Albrechtin kanssa olivat Mestaruuden takuumiehet. Dominik mm. paukutti
toisessa erässä huimat 11 pistettä mestareille.

Leverkusenin hakkuri-ikoni Jürgen Schrapp
(Kuva: www.facebook.com/Leverkusen-Behindertensport)

Pronssia Saksan kisoissa saavutti Rheinland-Pfalzin joukkue 2 - 0 voitolla Magdeburgista. Alla
Saksan Mestaruusturnauksen lopputulokset. Kahdeksantena joukkueena kisojen alkulohkossa
pelasi naisten maajoukkue.
1. TSV Bayer 04 Leverkusen I
2. BV Leipzig I
3. Rheinland - Pfalz
4. HSV Medizin Magdeburg
5. TSV Bayer 04 Leverkusen II
6. BV Leipzig II
7. BSG Grevenbroich

NAISTEN SUOMEN CUPIN VOITTAJAT
29.9.2014 00:15 (MA) Istis.infon toimitus onnittelee upean turnauksen järjestämisestä Palokan
Pyryä ja hienosta naisten Suomen Cupin voitosta Palokan Pyryä.

Suomen Cupin voittajat: Alarivi vasemmalta: Sari Emaus, Hanna Koljonen, Paula Tarvainen. Ylärivi vasemmalta: Maria Viitala, Satu Tiilikainen, Jenni Kuljula, Anna Hirvonen, Maarit Tähtinen, Jenni Tikkanen, Allan Pynnönen. (Kuva: Tuomo Tikkanen)

Pelikauden 2014-15 ensimmäinen sarjaraportti, joka sisältää Hipposhallin kaikki pelatut tulokset
löytyy alla olevasta linkistä. Istis.info palaa turnaukseen tarkemmin alkuviikosta.
Sarjaraportti 1

PALOKAN PYRYLLE SUOMEN CUPIN VOITTO!
28.9.2014 10:35 (MA) Päivitetty 16:05 Istis.info ilmoittaa kohteliaimmin ilmaantuneensa kyttäilemään Hipposhallin reunamille vihreiden istiskenttien ääreen. Päivän mittaan info päivittelee naisten tulokset ja sarjataulukon sivuille - kunkin pelikierroksen päättymisen jälkeen. Tulokset ja taulukko kirjataan pdf-tiedostoon, joka vuorostaan päivitetään alla olevaan linkkiin.

Hipposhallin miljöö istiskentiltä katsottuna (Kuva: Istis.info)

Naisten Suomen Cup 2014
Siilinjärvi ja Palokan Pyry pelaavat keskenään viimeisessä ottelussa Suomen Cupin voitosta. Ks.
sarjataulukko.

A, B, C...., V, X, Y, Z, ZZ...,
27.9.2014 23.25 (Mika Ylönen/MA) Toivalasta löytyi - tuttuun tapaan - infon kaipaamat Cupvoittajien kuva ja pelaajaluettelo. ZZ-sivuilla myös seuran presidentti/ sihteeri/ pelaajavalmentaja/

kapteeni/ autonkuljettaja/ webmaster Mika Ylösen raportti päivän peleistä Jyväskylässä. Alla voittajat kuvassa kiertopalkinnon katveessa sekä pelaajaluettelo.
ZZ Toivalan sivut

Takaa vas.: Pauli Hakkarainen, Mika Ylönen, Tero Viitanen, Timo Nenonen ja Kai Karppinen. Ed. vas.: AarneMikko Soininen, Kalevi Korkalainen, Antti Kärnä ja Eero Penttinen (Kuva: ZZ)

JENNI KULJULAN JUTTU PYRYN SIVUILLA
27.9.2014 18:15 (Jenni Kuljula/MA) Lisätietoa lappaa Jyväskylästä - kiitos Jenni Kuljuan aktiivisen informaation. Jenni on myös jo laittanut tarinan Suomen Cupin päivän mittelöistä Palokan
Pyryn Istumalentopallo-sivustoille. Kannattaa käydä katsomassa. Tässä vielä kerran linkki Pyryn
mukaville sivuille.
Palokan Pyry Istumalentopallo
Jos alla oleva, Facebookista salaa napattu, kuva on Jennin - terveiset vaan täältä infon toimituksesta. Jos se on jonkun muun - toiset terveiset - sanotaanko - infon päätoimittajalta. Hää vastaa
virheistä.

ZZ TOIVALALLE NELJÄS CUP-VOITTO PUTKEEN
27.9.2014 16:45 (MA) Lisäilyt 18:05 (Jenni Kuljula/MA) Saattoipa olla, että info seurasi joko loppuottelun kolmatta erää tai sitten peli pelattiin ohjeista poiketen paras kolmesta. Asia ajastaan
selvinnee, mutta ei muuta ZZ Toivalan voittoa. Parhaillaan Mika Ylönen vastaanotti kiertopalkinnon Pynnösen Allanilta. Info onnittelee ja palailee asiaan, kun lisätietoja Jyväskylästä tänne kantautuu.

Mika Ylönen vastaanottaa kiertopalkinnon - jo neljännen kerran
(Kuvakaappaus: ZZ TV)

Lisäjuttua: Loppuottelu pelattiin todella kahdesta voittoerästä vaikka turnaustiedotteen mukaan
pelin piti olla paras viidestä. No - riittipähän tuota vissiin tuossakin. Ja harmi vaan, ettei info huomannut huomautella vähäisiä sivuston kävijöitä suorasta nettitv-lähetyksestä. Info itse katsasteli
ottelun toisen erän, joka oli 4 - 4 tilanteen jälkeen selvää ZZ-näytöstä.
Loppuottelun ensimmäinen erä oli kommentaattori Jennin mukaan tiukkaa (tiukempaa?) taistelua.
Erä kuitenkin melko selvästi ZZ Toivalalle 25-19. Toinen erä lopahti ZZ Toivalan ottaessa tasatilanteen jälkeen kahdeksan pistettä putkeen. KSI pääsi vähän kaunistelemaan numeroita 23-11
tilanteessa, mutta ei missään vaiheessa pystynyt Toivalaa horjuttamaan. Toinen erä päättyi numeroihin 25-16.
Info jää odottelemaan kaikkia turnauksen tuloksia - ja mielellään myös voittajien potrettia ja pelaajaluetteloa. Alla Jennin kuva loppuottelusta.

KSI Kotka 1 - ZZ Toivala loppuottelussa (Kuva: Jenni Kuljula)

CUPIN LOPPUOTTELU LIVENÄ ZZ-TV:SSÄ
27.9.2014 16:20 (MA) Eipä ollut infollakaan tietoa, että MY on ottanut kuvauskaluston matkaan
Jyväskylään. Mielijohteesta info vilkaisi ZZ-sivuilta - ja niinpä vaan siellä näkyy olevan käynnissä
Cupin loppuottelu. Ja juuri taisi päättyä - paras viidestä pelattavan pelin ensimmäinen erä. Tuuletuksista päätellen ZZ Toivalan eduksi. Käykää katsomassa ZZ TV:stä.

ALKUSARJAT PELATTU HOMENOKKACUPISSA
27.9.2014 13:30 (Jenni Kuljula/MA) Miesten Cupissa Jyväskylän Hipposhallissa on alkusarjat
saatu selväksi. Odotetusti ZZ Toivala ja KSI Kotka ottivat lohkovoitoillaan suoran välieräpaikan.
Lohkojen kakkoset ja kolmoset pelaavat ristikkäispelit pääsystä lohkovoittajien kimppaan metsästämään loppuottelua ja Cupin mestaruutta. Alla lohkojen lopputulokset.

A lohko:
1. ZZ Toivala 4-0
2. LVI Helsinki 2-2
3. KSI Kotka 2 0-4
B Lohko:
1. KSI Kotka 1 4-0
2. Paloka Pyry 2-2
3. JoLePa 0-4
Puolivälieräparit:
klo 14 KSI Kotka 2 - Palokan Pyry
klo 14 LVI Helsinki - JoLePa

CUP-TURNAUS JYVÄSKYLÄSSÄ KÄYNNISSÄ
27.9.2014 13:30 (Jenni Kuljula/MA) Miesten Suomen Cup käynnistyi puolilta päivin Jyväskylän
Hipposhallissa Homenokkaturnauksen yhteydessä. Palokan Jenni Kuljula kirjoittelee turneen ajalta blogia, joka julkaistaan päivän päätteeksi Pyryn nettisivuilla:
Palokan Pyry Istumalentopallo
Jenni laittoi infon postiin myös muutamia mukavia pelikuvia kisan viritykseksi.

KSI Kotka 2 - ZZ Toivala avauspelissä (Kuva: Jenni Kuljula)

Turnauksen ensimmäiset pelit ovat jo päättyneet. ZZ voitti KSI 2:n 2 - 0 (25-14, 25-22) ja Palokan
Pyry hivenen yllättäenkin JoLePan myös 2 - 0 (25-24, 25- 9). Tästä jatketaan. Info lähtee etsiskelemään pikkubussia ESI-Ladyjen huomiselle pelireissulle Jyväskylään. Palataan asiaan - viimeistään Jennin blogissa - ja varmaan myös aikaisemmin.

Palokan Pyry - JoLePa eräpallotilanteessa (Kuva: Jenni Kuljula)

SAKSASSA VIIKONLOPPUNA MESTARUUSTURNAUS
26.9.2014 14:30 (MA) Homenokkacupin ohella istis.info yrittää viikonloppuna seurailla Saksan
Mestaruusturnauksen tilanteita. Kahdeksan joukkueen turnaus pelataan Leverkusenissa Reinin
varrella. Viime hetkillä kaksi joukkuetta - TH Eilbeck Hamburg ja SCC Berlin joutuivat perumaan
osallistumisensa. Mestaruutta puolustaa BV Leipzig.

Kisamainokset koristavat pylväitä Leverkusenissa
(Kuva: www.facebook.com/Leverkusen-Behindertensport)

Kaksikymmentäkertaiselle (noin) Saksan Mestarille - Leverkusenille Leipzigin viime vuotinen voitto oli kova paikka. Viikko sitten - tällä kertaa Hollannissa pelatussa Zühlsdorf Cupissa joukkue otti
vakuuttavasti ykköspaikan. Mestaruuskisaan joukkue saa lisäksi yllättävän vahvistuksen, kun
vuosi sitten lopettanut Jurgen Schrapp on kokoonpanossa mukana!

Leverkusenin ykkösjoukkue Zühlsdorf Cupissa
(Kuva: www.facebook.com/Leverkusen-Behindertensport)

Puolustavan mestarin ohella Leverkusen saanee kovaa vastusta mm. Rheinland-Pfalzin joukkueesta, jonka riveissä pelaa mm. kolme entistä aspiriiniporukan miestä. Pelataan sitä siis mestaruusturnauksia muuallakin kuin Suomessa - ei se vissiin niin kova takapakki välttämättä ollut.
Toivotaan maaliskuun Toivalan SM-turnauksesta kovatasoista ja joukkuemäärältään suurta kisaa.

ENNAKKOTUNNELMIA SAVOSTA JAMUISTIKUVIA INFON ARKISTOISTA
26.9.2014 14:00 (ZZ/MA) ZZ Toivalan sivuilla on tuttuun tyyliin ennakkojuttu viikonlopun Suomen
Cupin kuvioista. Löytyy myös sieltä infon Linkki-listalta. Ylösen Mika kertoo joukkueidensa tilanteista ja pistää miehistä painetta vanhan vihulaisen - KSI Kotkan piikkiin. ZZ Ladyjen paluu vuoden tauon jälkeen tapahtuu myös Hipposhallilla sunnuntaina. Uusia pelaajattaria lienee esittelyssä muille joukkueille. Vieläkö ZZ on TOP?

5
ZZ vai Zinédine Zidane - mestaruuspytyt pallottelee (Kuva: ZZ)

Vuoden takaisessa Homenokkacupissa ZZ otti jo kolmannen perättäisen Cup-voittonsa - ja himoinnee lauantaina neljättä putkeen. KSI Kotka jäi viimeksi kakkoseksi, mutta varmaan ruuti on
kuivaa Kymissäkin uuden kauden alkaessa. JoLePa aloitti viime kauden Cupin kolmossijalla ja
päätti sen Tallinna-turnauksen voittoon. Mikä on nyt tilanne Jämsän äijillä? Samaa voi miettiä
pelaajia menettäneen LVI Helsingin kohdalla - onko uusia kuvioita? KSI 2 ja Palokan Pyry täydentelevät miesten listaa ja kiusannevat muita minkä kerkiävät.
Naiset eivät viime syksynä uskaltautuneet Homehommiin lainkaan. Nyt mukana ovat kaikki SMsarjaan ilmoittautuneet ja lisäksi viime kauden Suomen Mestari Siilinjärvi, joka myös lienee ennakkokaavailuissa ykkössuosikki. Naisten cupissa saadaan hyvää tilannekuvaa tulevan kauden
SM-sarjan osalta. Odotuksissa on tasainen vääntö läpi kauden, kun Korkalaisten kova kolmikko
kavereineen huilailee. Vai löytyykö tuttuja nimiä muiden joukkueiden listoilta?

KAIKKI VALMIINA JYVÄSKYLÄSSÄ ISTISKAUSI 2014-15 VOI ALKAA
26.9.2014 13:30 (Palokan Pyry/MA) Pelikauden 2014-15 käynnistymisen osalta kaikki alkaa olla
kunnossa. Palokan Pyryn talkoolaiset ovat saaneet istiskentät valmiiksi Hipposhallin plaattialle.
Jossain vilahtaneen tiedon mukaan kenttien muovimatot on saatu lainaksi Jämsästä. Liekö Virtasen Janille joku sormi pelissä?

Kenttien kunnostusta Hippoksella (Kuva: pyryistis.blogspot.fi/)

Palokan Pyry on rakennellut kenttien lisäksi omat nettisivut - hieno homma. Käykäähän katsomassa. Löytyvät oheisesta linkistä sekä myös infon linkki-sivuilta.
Palokan Pyry Istumalentopallo

SEUROJEN/JOUKKUEIDEN YHTEYSTIEDOT ESIIN
24.9.2014 23:30 (MA) Pelikauden 2014-15 käynnistyessä virallisesti ensi viikonvaihteessa - olisi
hyvä aika saada istumalentopalloa harrastavien paikkakuntien/ seurojen/ yhdistysten/ joukkueiden yhteystiedot jonnekin kaikkien kansalaisten nähtäville. Ja paras paikkahan tähän on ollut
istis.infon sivustot.

Istis.info esittää - Sittis.info förevisar: Odottelemme ja toivomme kaikkien asiaan vihkiytyneiden
yhteyshenkilöiden tarkistavan infon sivustoilla jo olevat tietonsa ja lähettävän niistä uudet ajankohtaiset päivitykset. Ja mielellään otamme tietoja vastaan myös uusilta yrittäjiltä. Keskeiset kaipuutiedot ovat: seuran/joukkueen nimi, paikkakunta, yhteyshenkilö, harjoitusajat, nettisivusto,
logo ja ihan mitä muuta, mikä tärkeältä tuntuu.
Tiedot on tähän mennessä saatu jo - tai vasta Lappeenrannan ESI:ltä ja Palokan Pyryltä. Takarajaa tiedoille ei ole määritetty, mutta mitä pikemmin - sen paremmin tieto saattaa kulkea ja kaikua
uusien lajista kiinnostuneiden korviin. Kiitos jo etukäteen.

SUOMEN CUPIN OTTELUOHJELMAT JULKI
23.9.2014 14:10 (MA) Istis.info valittelee..., ei hienoa syysveneilyään Suomenlahdella, mutta istumalentopallon Suomen Cupin turnaustiedotteen viivästymistä. Pynnösen Allu viestitti kisatiedotteen sähköpostiin viime viikon torstaina samaisella hetkellä, kun info irrotteli keulan köysiä Porvoon Hamarissa. Ja veneilyperinteen mukaisesti somet ja siskot oli jätetty kotiin.

Sarjassamme Infon (L)omakuvia: Illallinen Suomenlahdella (Kuva: MA)

Pelikausi 2014-15 avataan upeissa puitteissa Jyväskylän Hipposhallissa ensi viikonloppuna lentisveteraanien Homenokka-turnauksen yhteydessä. Miehet pelaavat lauantaina ja naiset sunnuntaina. Molempina kisapäivinä ottelut alkavat klo 11.00 kahdella kentällä samanaikaisesti. Turnaussäännöt ja otteluohjelmat alla pdf-liitteenä. Palokan Pyry toivottelee joukkueet ja myös katsojat
tervetulleeksi Jyväskylään.
Suomen Cup 2014 - Turnaustiedote

ISTIS.INFON TOIMITUS MEREILEE TAAS
17.9.2014 23:20 (MA) Hiljaistahan tässä on viime viikot - ja jo toista kuukautta ollutkin näistä istisuutisista. Ja nyt jatketaan samaan tahtiin - tai oikeastaan pannaan viikoksi täysstoppi. Siitäkin
huolimatta, että kansa odottelee tietoja Jyväskylän Suomen Cupin ohjelmista. Vanhempi merikarhu kaiveli rantareinot jalkaan ja lähtee kohti Porvoota ja Hamarin satamaa. Paluu toimituksen
kahvikaapille ensi tiistaina. Terve.

Vain merihirv...henkilö voi tietää, kuinka tuuli tuivertaa. (Kuva: MA)

ZZ TOIVALALLE POHJOIS-SAVON MESTARUUS

17.9.2014 23:10 (ZZ/MA) Istumalentopallon Suomen mestariseura ZZ Toivala on valittu Suomen
Lentopalloliiton Pohjois-Savon alueen vuoden lentopalloseuraksi - eikä varmaan syyttä, toteaa
istis.info ja välittää onnittelut Siilinjärvelle.

"Kuka muu muka.....? Vuoden 2014 Pohjois-Savolainen lentopalloseura ZZ Toivala. Kuvassa seuran voimakaksikko vasemmalla Aaka Soininen sekä oikealla seuran presidentti Mika Ylönen" (Kuva ja teksti: ZZ Toivala)

INVICTUS GAMES 2014
16.9.2014 13:00 (MA) Suomen Cup-karkeloita odotellessa - juttu Lontoosta. Siellä järjestettiin 9.14.9.2014 Invictus Games (vapaa käännös - Voittamattomien Kisat) urheilutapahtuma. Kisoihin
osallistui yli 400 sotilastehtävissä vammautunutta urheilijaa 13 eri maasta. Lajeja kisoissa oli yhdeksän, joista yksi istumalentopallo.

Hollanti vs. Georgia Lontoon kisojen ottelussa
(Kuva: www.invictusgames.org)

Istumalentopallon välierissä Iso-Britannia voitti Georgian 2 - 0 ja USA Hollannin samoin 2 - 0.
Tiukassa pronssipelissä Hollanti löi georgialaiset 2 - 1 ja loppuottelussa isäntämaa Iso-Britannia
USA:n suoraan 3 - 0.
Invictus Gamesin lopputulokset:
1. Iso-Britannia
2. USA
3. Alankomaat
4. Georgia
5. Tanska
6. Saksa
7. Australia
8. Uusi-Seelanti

ISTUMALENTOPALLO MUKANA JÄTTITURNAUKSESSA HOMENOKKIA JYVÄSKYLÄSSÄ 160
9.9.2014 13:55 (Allan Pynnönen/MA) Istumalentopallon Suomen Cup järjästetään reilun viikon
kuluttua, jo toista kertaa, Jyväskylän Hippohallissa maankuulun lentisveteraanien Homenokkaturnauksen yhteydessä. Miehet pelaavat Suomen Cupin lauantaina ja naiset sunnuntaina.

Jyväskylän Hipposhalli on valmistunut vuonna 1992
(Kuvakaappaus: Jyväskylän kaupunki)

Miesten istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu kaudesta 1985-86. Jyväskylän turnaus on
siis juhlavasti 30. Suomen Cup. Miesten Cup-mestaruuksia on KSI Kotkalla ylivertaisesti - 15,
ESI-Teamilla 7, LSI Lahdella 4 ja ZZ Toivalalla 3 viimeisintä. Naisten Cup on onnistuttu pelaamaan virallisesti vain kuusi kertaa. Voittoja on ESI-Ladyilla 3 sekä TSI Tampereella, Rautavaaralla ja ZZ Ladyilla kullakin yksi.

1. Suomen Cup-mestarit 1985 – 1986 – ESI Lappeenranta:
vas. Keijo Hänninen, Rainer Hiitola, Reijo Taitonen,
Tapio Kaartinen, Reijo Musto, Erkki Kestola ja Ilmari Federley
(Kuva: Keijo Hänninen)

Ensimmäisessä Suomen Cupissa Kotkassa 13.4.1986 oli 10 mies- ja 4 naisjoukkuetta. Miesten
finaalissa ESI voitti LSI Lahden 2 - 1. Naisten mestaruus matkaili Tampereelle ennen Lahtea ja
Helsinkiä. Ensimmäisistä naismestareista ei ole kuvaa löytynyt, mutta joukkueessa pelasivat:
Eine Hiiri, Kaisu Sarviluoma, Anja Jortikka, Satu Tahlo-Jortikka, Meeri Kallio, Helga Finska. Joukkueen valmentajana oli Eino Hiiri.

Kenttiä riittää Hipposhallissa - entä pukuhuoneita (Kuva: Homenokat)

Suomen Cup turnaukseen 2014-15 Jyväskylässä osallistuvat seuraavat joukkueet. Miesten sarjaan lauantaina 27.9.: KSI Kotka 1, KSI Kotka 2, JoLePa Jämsä, LVI Helsinki, ZZ Toivala ja Palokan Pyry sekä naisten kisaan sunnuntaina 28.9.: HIY Helsinki, ESI-Ladyt Lappeenranta, ZZ Ladyt
Siilinjärvi, Palokan Pyry sekä viime vuoden Suomen Mestaruuden voittanut Siilinjärven joukkue.
Istis.infolle lähettämässään tiedotteessa järjestäjäseuran Palokan Pyryn Allan Pynnönen mainitsee mm. seuraavaa: "Järjestelyt ovat täydessä käynnissä ja tulossa on loistava tapahtuma. Tarkempi otteluohjelma ja aikataulut ilmestyvät viikkoa ennen turnausta. Istumalentopalloa tuodaan
esille näyttävällä tavalla. Pyydämme joukkueilta esitteitä ja tietoa harjoitus- ym. toiminnasta.
Homenokka-turnaukseen osallistuu tänäkin vuonna 160 nais- ja miesjoukkuetta. Sieltä varmaan
löytyy potentiaalisia pelaajia myös istumalentopalloon. Meidän tehtävänämme on markkinoida
yhdessä myös istumalentopalloa. Homenokka-turnauksen sivuilla näkyy jo myös istumalentopallo. Terveisin Allan"

Pynnösen Allan ja Tarvaisen Paula Hipposhallilla 2013
(Rajaus kuvasta: Keskisuomalainen/Erkki Kinnunen)

