SARAJEVOSTA VIELÄ SAKSAN HAMPURIIN
30.5.2016 13:45 (MA) Pikkasen kiirusta pittää - ainakin Leverkusenin ja Saksan maajoukkueen pelaajilla.
Bosniasta kotiin paitoja pesemään ja perjantaina taas matkaan - nyt lyhyemmällä kaavalla - Hampurin 27.
kansainväliseen turnaukseen 4.-5.6.2016. Werner von Siemens - turneen nimestä näkyy poistetun. Mikäs
siinä - meille se käy, kun ei suomalaisjoukkueita tällä kertaa ole pyttyjä hakemassa.

Tämänvuotiseen turnaukseen osallistuu 12 joukkuetta - kaksi Hollannista ja Iso-Britanniasta, Lavia Tanskasta ja loput saksanmaalta. Ei ihan hirmuisen kova kattaus ja vähän epätasaiseltakin vaikuttava kokonaisuus.
Hyviä pelejä kuitenkin - ja hienoa, että perinteinen turnaus jatkuu. Alla Hampurissa pelaavat joukkueet.
Katsastellaan vielä tämä kisaviikonloppu ja sit vissiin kahvihuoneen pannu pannaan kylmäksi. Mutta ennen
sitä varmaankin saadaan tietoja lauantaisesta Jyväskylän yleiskokouksesta - joita jo on ehditty infolta kyselemään. Vaan täältäpä ei paikalla oltu - eikä siis mittään tiietä.
Hampurin 2016 osallistujat:
* Kindercentrum-Alterno Apeldoorn (NL)
* BVC Holyoke (NL)
* London Bobcats (GB)
* London Lynx (GB)
* Lavia Copenhagen (DK)
* SCC Berlin (D)
* BV Leipzig I + II (D)
* TSV Bayer 04 Leverkusen I + II (D)
* VFL Pinneberg (D)
* TH-Eilbeck Hamburg (D)

OKI FANTOMI VEI KOTIKISANSA VOITON
30.5.2016 12:05 (MA) Sarajevossa eilen päättyneen kansainvälisen turnauksen voiton otti isännän ottein
järjestävä seura OKI Fantomi - neljän Rioon matkaavan maajoukkueen nenän edestä. Fantomi on Sarajevon
kahdesta kovasta istisseurasta, Bosnia ja Hertsegovinan istisliigan tulosten valossa, vasta tämän hetken hyvä
kakkonen. Maan liigamestaruuden otti SPID Sarajevo, joka jostain syystä ei Fantomin turnaukseen halunnut
tai kelvannut.

XV Sarajevo Openin voittajat - OKI Fantomi
(Kuva: OKI Fantomi)

Sarajevo Openin 2016 lopputulokset:
1. OKI ”FANTOMI ”SARAJEVO” – B&H
2. RUSSIA
3. GERMANY
4. EGYPT
5. BRASIL
6. CROATIA
7. NYIREGYHAZI SNK – HUNGARY
8. BAYER 04 – GERMANY
9. TURKEY
10.SDI ”HRABRI”-CROATIA
Viimeisen ottelupäivän sijoituspelien tuloksia ei ole vielä löytynyt. Heikohkolla paikallisella vaikuttaisi, että
Fantomi ja Venäjä pelasivat finaalissa täydet viisi erää ja pronssipelissä Saksa voitti Egyptin 3 - 1. Kait?
Rion paralympiaisännät ja viime MM-kisojen hopeamitalistit jäivät turnauksessa viidenneksi. Fantomin jälkeen toiseksi paras seurajoukkue oli Unkarin Nyiregyhaza sijoituspelivoitollaan Leverkusenista.

ISÄNTÄJOUKKUE FANTOMI JA VENÄJÄ
SARAJEVO OPENIN FINAALIIN
29.5.2016 13:35 (MA) Sarajevossa pelattavassa huipputurnauksessa isännät yllättivät monet Rioon matkaavat maajoukkueet ja selvittivät tiensä tämän päivän loppuotteluun. Välierissä Fantomi kukisti Egyptin puhtaasi 3 - 0. Vastustajaksi selvisi Venäjän maajoukkue voittamalla omassa välierässään Saksan tiukan pelin
jälkeen 3 - 2. Alkusarjassa Fantomi voitti Venäjän 2 - 1.

XV Sarajevo Openin joukkueet
(Kuva: OKI Fantomi)

Sarajevo Openin tuloksia:
Sarajevon tulokset

JYVÄSKYLÄ PUHUU - SARAJEVO PELAA
28.5.2016 14:10 (MA) Jyvsäkylässä puuhaillaan parhaillaan tulevan kauden suunnitelmien kimpussa. Samanaikaisesti Bosnia ja Hertsegovinan pääkaupungissa Sarajevossa pelataan XV kansainvälistä miesten ististurnausta. Pelit alkoivat jo eilen ja jatkuvat tänään alkusarjan otteluilla sekä mitali- ja sijoitusotteluilla huomenna. Kovat ovat pelaavat porukat.

XV Sarajevo Openin joukkueet
(Kuva: OKI Fantomi)

Perjantain ottelutulokset:
1. Brasilia - Nyiregyhaza 2 - 0 (25:21, 26:24)
2. Fantomi - Bayer 04 2 - 1 (25:13, 25:27, 15:08)
3. Saksa - Egypti 2 - 1 (25:20, 15:25, 17:15)
4. Venäjä - Kroatia 2 - 0 (25:19, 25:15)

OKI Fantomi ja Leverkusen 2 - 1
(Kuva: OKI Fantomi)

Eilisen otteluissa kiinnittää huomion Saksan voitto Egyptistä. Brasilia ja Venäjä muina Rioon matkaajina
hoitivat avauspelinsä suoraan 2 - 0. Leverkusen vei erän isänniltä. Info yrittää seurailla päivän pelejä vielä
tänään - vaikka punaruusu kukkiikin kirjanpitäjän vasemmassa koivessa ja esti mm. lähdön yleiskokousta
seuraamaan.

JA NYT NIITÄ LUVATTUJA HIEKKAKAKKUJA
27.5.2016 12:00 (MA) Tänne Euroopan koilliskulmallekin on jokusia Beachin kilpailukutsuja tullut tuolta
maanosamme eteläisimmiltä alueilta - ja varmaan muitakin löytyisi vähän kaivelemalla. Puolan istiskeskuksessa Elblagissa pelataan juhannuksena avoimet Puolan mestaruuskisat.

Kisat Puolassa pelataan juhannusviikonloppuna 25.-26.6. Elblagissa on sarjat naisille ja miehille sekä istuen
että pystyen. Istis pelataan puolalaisilla säännöillä 3vs3. Niitä ja muita lisätietoja voinee tiedustella sähköpostilla osoitteesta: iksatak(at)interia.pl.
Seuraavana esiin pulpahti kisat Sloveniassa. Jos puolalaisten kisat sattuvat meille arkaan aikaan - ei hyvin
osu slovakkienkaan kalenterointi. Kanal ob Socissa, aivan Italian rajan tuntumassa, pelattavat kisat sattuvat
Metro-turnauksen kanssa samalle ajankohdalle 16.-17.7.2016.

Lisätietoja Slovakiasta kiinnostuneille matkailijoille löytyy alla olevasta - vähän huonosti näkyvästä pdflinkistä tai sitten sähkötyspostista: sk.vienpi(at)gmail.com - jossa viestejä odottelee miss Ines Vidic.
Kisakutsu Sloveniaan
Kutsu Puolan avoimiin

YLEISKOKOUS TULEE - OLETKO VALMIS!

26.5.2016 16:30 Lisäys 23:45 (MA) Tulevana lauantaina Jyväskylässä järjestetään pelikauden 2015-16 päättävä ja uuden kauden 2016-17 suunnitelut avaava ja päätöksiä luotaava istiksen yleiskokous. Petri Räbinän
ilmoituksen mukaan kokoukseen ilmoittautui määräaikaan mennessä yhteensä 14 seurojen ja tuomareiden
edustajaa.
Info on toivonut, että yleiskokouksen asialistan asioista - vaikka vähän siitä sivustakin - kommentoitaisiin
vieraskirjaan. Lista muuten löytyy oikean sarakkeen "Tulevia tapahtumia" yleiskokouksen logoa räppäsemällä. Ja koska kommentteja ei ole kuulunut ja myös koska info on edelleen epätietoinen mahdollisuudestaan
osallistua Jyskän kokoukseen - info avaa keskustelua ja tekee ehdotuksen tulevan kotimaisen sarjakauden
kuvioista.
Info kyllä kokemuksesta hyvin tietää, ettei kahvihuoneelta ole kovin tuloksellista mitään ehdotuksia päättäjille heitellä, mutta yritetään nyt kerran vielä. Ehdotus on lyhyt yhteenveto yhdenlaisista suunnitelmista - joihin
toki löytyy perusteellisemmatkin kirjoitelmat - tarvittaessa. Alla oleva kuitenkin yleiskokoukselle yhdeksi
aloitteeksi ja ehdotukseksi.
Kahvihuoneelle kantautuneiden viestien perusteella tulevan kauden ykkösasia on kauden läpi kestävän sarjan
pelaaminen - tavalla tai toisella - vaikka vähän huonommallakin sekä naisten osalta uusien maajoukkuepelaajien saaminen, vaikka omana joukkueena ja kokeneemmilla pelaajilla lisättynä - mukaan sarjatoimintaan
pylly lattiassa eikä penkillä.
Lisäys 23:45: Info oikein innostuttuaan ja huomattuaan ykkösen ja vetevaarien ja -mummojen puuttumisen
ehdotuksesta - pisti ne lisäillen alla olevaan ehdotukseen. Ja tietysti mukaan muutaman lisä- ja muutosesityksen. Jutelkaa tai jutellaan lauantain kokuksessa. Tai unohdetaan koko pas..., -siivinen kahvihuoneen yritys.
Kahvihuoneen ehdotus pelikaudelle 2016-17

TOIMITAAN SITÄ MUUALLAKIN KUIN TOIVALASSA
25.5.2016 00:45 (Marja Valkeavuori/Mia Tarvainen/MA) Infon pikku epistolaan Toivalan toiminnoista ovat
- kiitos vaan kovasti - osaltaan vastanneet Marja ja Mia. Beach-kenttiä on viritelty sekä Riihimäellä että Helsingissä. Infon tietojen mukaan Marjolan perinteiset beach-kentät on siirretty Etelä-Karjalan Jätekeskuksen
huomaan. Miten lienee Rautavaaralla?
Valkeavuoren Marja laittoi jo viime viikon lopulla infon postilaatikkoon viestin ja kuvia tyyliin: Moi! Istisbiitsikausi avattu myös Riihimäellä. Kenttähän on nyt jo kolmatta vuotta olemassa.T: Marja. Hienoa! Laittakaa vielä tietoja - missä kenttä on ja milloin siellä pelaillaan.

(Kuvat: Marja Valkeavuori)

Ja tänään illansuussa Mia Tarvainen laitteli terveiset HIY-läisten talkoista (?) Heppari-Areenalta. Klassillisessa Caesarin Juliuksen puheita ulkoa opetellut info jotenkin muistelee Arenan tarkoittaneen roomalaisille
hiekkakenttää. Siis PWE:n sääntöjen mukaista alustaa istiksen beachille. No - kuvan ja tietojen mukaan Hepparissa ihahaastellaan viiralla.
Hei vaan kahvihuoneelle. Tässä muutama otos Hepparin tämäniltaisista talkoista. Ohjelmassa oli mm. puun
kaatoa ja anturan valua sekä lopuksi 2 vs. 2 pelit. Pitäisi lie ommella omatkin viirapöksyt pelikuntoon! Terveisin, Mia. Kiitos vaan sinne piäkaapuntiinkin - kuis Mia siellä touhuat? Pelaatko myös tulevalla kaudella
HIY-pöksyissä?

(Kuvat: Mia Tarvainen)

Laitelkaa vaan lisää kesäterveisiä - Beachistä tai muusta istishommailuista. Huomenna Beachiä vähän lisää tyyliin: Hiekkakakkuja Euroopasta.

ISTIKSEN KAUSIKYSELYN 2016-17 TULOKSIA
25.5.2016 00:30 (Petri Räbinä/MA) Seuroille ja joukkueille lähetettiin kysely ja pyydettiin vastauksia alustavasti kauden 2016-17 sarjatoimintaan osallistumisesta. Kyselyyn vastasivat: KSI Kotka, LVI Helsinki, ZZ
Toivala Siilinjärvi, JoLePa Jämsä, Palokan Pyry Jyväskylä, ESI- Ladyt Lappeenranta, HIY Helsinki ja Siilinjärven Invalidit.
Sarjoihin osallistumiset:

Kyselyyn vastanneen ZZ Toivalan osalta tilanne sarjakuvioiden osalta on vielä auki. Toivottavasti asiat selviävät juhannukseen mennessä. Seuraavassa alustava tilannetieto tulevan sarjakauden kuvioista.
Miesten SM-sarja:
Sarjaan halukkaat ja osallistuvat joukkueet: KSI Kotka ja JoLePa Jämsä sekä vielä epävarmasti LVI Helsinki
ja HIY Helsinki.
Naisten SM-sarja:
ESI Ladyt Lappeenranta, Palokan Pyry Jyväskylä ja HIY Helsinki (mahdollisesti 2 joukkuetta tai joukkue
jollain muulla nimellä/toiselta paikkakunnalta?).
Ykkössarja:
KSI Kotka 2, Palokan Pyry Jyväskylä, Siilinjärven Invalidit (joissakin turnauksissa – ei omaa turnausta), TSI
Tampere (mahdollisesti) sekä HIY Helsinki ja LVI Helsinki (jos ei SM-sarjaan).
Keskustelu jatkuu kausikokouksessa 23.5 Jyväskylässä. Ilmoittautuminen sarjoihin 24.6 mennessä ja siitä ja
muustakin kokouksen jälkeen tarkempi info. Ja nyt ennen Jiikylän kokousta - sana on mielellään aika vapaa Infon Vieraskirjassa. Vinkkejä peliin!

INFO ARKTISIA TIPUJA TIIRAILEMASSA
24.5.2016 16:20 (MA) Istis.info kävi perinteisellä kevätpurjehduksella Suomenlahdella - siksi pientä hiljaisuutta näillä leveyksillä. Olivat ilmat kaikenlaiset, vaan arktiset muuttajat jo ehtineet saapua. Yhtään tulijaa
ei näkynyt - vain kaksi etelään laudalla matkaavaa pikkutiiraa keskellä lahdukkaa. Purkkarin jarruissa oli sen
verran vikaa, että tuota näkymää ei kuvaan saatu.

Jonkin verran viestejä ja tiedotteita näkyy postiin kolahtaneen, joukossa jokunen varteen otettava istisjuttukin. Info palailee niihin vielä tämän illan aikana - ensin pyykit ja pepun pesut ja sitten..., Olkaa kuulolla mukana myös ennakkotietoa tulevan kauden joukkueista.

KOTOKULMAIN KUULUMISIA..., TOIVALASSA TAPAHTUU JA TOIMITAAN
15.5.2016 00:30 (MA) Kahvihuoneella kuppeja pesemässä ja imuroimassa. Eipä ihmeitä maailmalta viimoisen viestinnän jälkeen - eikä paljon kotomaastakaan. Ellei maalimanihmeeksi lueta USA:n voittoa Invictuskisojen istiksestä tai kotomaanihmeeksi Herrasen Timpan seurapalkintoa. No niistä lisää vähän myöhemmin
- nyt paluuta vielä Toivalaan.

Toivalan Beach-kenttää viritellään kesän peleihin
(Kuva: ZZ)

20-vuotisjuhlien jälkimainingeissa Toivalan aktiivit kävivät pistämässä seuran Beach-kentän kuntoon. Näyttäisi kenttäpohjan viira ihan uutukaiselta. Hyviä pelejä kesälle 2016. Onko mitään treenejä suurempia kisoja
tiedossa?
Gaala-tapahtumassa julkistettuun "Parasta ennen - 1996-2016" seurakirjaan liittyen paikkakunnan päääänenkannattaja paikallislehti Uutis-Jousi teki ison jutun kirjailijapresidentti Mika Ylösestä ja tämän kirjoittamasta ZZ-kirjasta. Jutun voi lukea seuran Facebook-sivustolle napatusta kuvasta alla olevasta linkistä.
Parasta ennen - lehtileike

HERRASEN TIMPALLE SEURAVAIKUTTAJAN PYTTY
15.5.2016 00:30 (MA) KSI Kotkan sivuille oli laitettu kuva ja pieni juttu Kotkan Seudun Invalidit ry:n oman
vuosittin valittavan seuravaikuttajan valinnasta. Vuodesta 2008 kiertänyt Vaikuttajamalja luovutettiin vuoden
2015 osalta ja asianomaisen ansioista - KSI Kotkan edustusjoukkueen valmentaja Timo Herraselle. Hyvä
Timppa - mukavaa veneilykesää.

Timo Herranen - KSI ry:n mahtivaikuttaja 2015
(Kuva: ZZ)

USA VOITTI INVICTUS GAMESIN ISTISKISAN
15.5.2016 00:30 (MA) Orlandossa USA:ssa järjestettyjen Invictus Gamesin istumalentopalloturnaukseen
osallistui kaikkiaan yhdentoista maan joukkueet. Mukana olivat Suomen lähimaisemista Eesti ja Tanska.
Kisojen loppuottelussa USA voitti Iso-Britannian 2 - 1 (25-21) (25-27) (15-8) ja pronssipelissä Georgia Hollannin 2 - 0 (25-19) (25-16).

Kuva Orlandon ististurnauksen finaalista USA - GBR
(Kuva: Invictus Games 2016)

ALUSTAVA KYSELY TULEVASTA SARJAKAUDESTA
10.5.2016 16:50 (Petri Räbinä/MA) Istumalentopallojaosto/Petri Räbinä tiedustelee seuroilta/yhdistyksiltä/joukkueilta aikomuksia ja suunnitelmia osallistumisesta tulevan pelikauden 2016-16 sarjatoimintoihin. Vastaukset toivotaan 16.5.2016 mennessä. Liitteenä saapunut kysely.
Sarjakysely 2016

YLEISKOKOUKSEN PAIKKA MUUTTUNUT
10.5.2016 16:35 (Petri Räbinä/MA) Petri Räbinä ilmoitti yleiskokouksen paikan Jyväskylässä muuttuneen.
Alla Petrin lähettämä viesti asiasta, mistä löytyy mm. osoite ja ilmoittautumisajankohta.
Istumalentopallon yleiskokous pidetään lauantaina 28. toukokuuta 2016 Jyväskylässä Hotelli Alba os. Ahlmaninkatu 4 40100 Jyväskylä. VAU ry tarjoaa osanottajille lounaan klo 11.00 alkaen. Varsinainen kokous
alkaa klo 12.00. Ilmoittautuminen 22.5.2016 mennessä; petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi.
Kartta kokouspaikasta

ISTEVORKPALLIMIESTEN KUVAT KEHIIN
9.5.2016 21:55 (Jani Virtanen/MA) Ja mistäpäs ne voittajien kuvat löytyivätkään - Jämsästäpä hyvinkin. Jani
Virtanen toimitti 29. Tallinna-turnauksen voittaja-meeskondin komiat konnat (sorry - se lipsahti - tarkoittanee muistaakseni eestikeelel sammakoita). Mutta kaikesta huolimatta: Kotimaiseen kansainväliseen istishistoriaan toinen JoLePan voitto Tallinna-turnauksesta. Hienoa äijät.

29. Tallinna-turnauksen voittajat - JoLePa Jämsä ja Suomi
(Kuva: Jani Virtanen/JoLePa)

Jämsän miehet kuvassa: ylh.vas. Janne Laukkarinen, Jani Virtanen, Harri Sievänen, Aarno Liimatainen, Seppo Neuvonen ja alh.vas. Jouko Järvenpää, Timo Lehtonen, Simo Heikkinen.

KOMEAT KEKKERIT KUNNONPAIKASSA!
9.5.2016 14:45 (Mika Ylönen ZZ/MA) Tallinna-turnauksen kuvia odotelleen infon kahvikoneelle läpsähti
albumi ZZ Toivalan facebook-sivustolta. Paketissa on toistasataa otosta lauantaina vietetystä ZZ-Gaalasta
Kunnonpaikassa. Avauspuheen kekkereillä piti seuran presidentti ja monitoimipäämies Mika Ylönen sekä
juhlapuheen Siilinjärven kirkkoherra Seppo Laitinen. Evästarjoilun jälkeen olivat vuorossa palkitsemiset
sekä ZZ-kirjan julkistaminen. Varmasti upea tapahtuma - kahvihuone vielä kerran onnittelee.

ZZ-standaarit etukentällä
(Kuva: EIL)

ZZ Toivalan 20-vuotisgaalan tunnelmapaloja löytyy alla olevasta linkistä.
Kuvia ZZ Toivalan 20-vuotisjuhlasta

29. TALLINNA-TURNAUKSEN TULOKSET JANNE LAUKKARINEN YKKÖSPELAAJA
9.5.2016 11:45 (Ivar Liiv/MA) Tallinnan EIL-tietotoimistolta välittyivät tänään lauantaisen turnauksen kaikki tulokset. JoLePan voitto oli selvä tuloksien valossakin - joukkue löi KSI Kotkan sekä alkulohkossa että
loppuottelussa. Turnauksen parhaaksi pelaajaksi arvostettiin JoLePan Janne Laukkarinen. Info jää vielä odottelemaan valokuvia - vaikka yhtä otosta voittajajoukkueesta sekä listaa sen pelaajaluettelosta.

29. Tallinna-turnauksen pytyt: Yksi JoLePalle ja yksi kait myös Jannelle
(Kuva: EIL)

29. Tallinna-turnauksen ottelutulokset:
Alkulohkojen ottelut:
SVC Tallinn - Riga 0 – 2 (18-25; 19-25)
JoLePa - HKLM 2 – 0 (25-12; 25-12)
SVC Tallinn - Siilinjärvi 0 – 2 (13-25; 23-25)
KSI Kotka - JoLePa 0 – 2 (17-25; 17-25)

Riga - Siilinjärvi 2 – 0 (25-17; 25-11)
HKLM - KSI Kotka 0 – 2 (14-25; 19-25)
Välierät:
Riga - KSI Kotka 1 – 2 (22-25; 25-17; 10-15)
JoLePa - Siilinjärvi 2 – 0 (26-24; 25-14)
Sijoitusottelut:
5th/6th SVC - HKLM 0 - 2 (13-25; 21-25)
3rd/4th Riga - Siilinjärvi 2 – 0 (25-18; 25-17)
FINAL KSI Kotka - JoLePa 1 - 2 (17-25; 25-17; 10-15)

ZZ TOIVALA - PARASTA ENNEN 1996-2016
7.5.2016 22:00 (Mika Ylönen/MA) ZZ Toivalan Facebook-sivuille ilmestyi pari tuntia sitten, oletettavasti
Pressankanslian lyhyehkö tiedote: "Aivan loistava päivä menossa! Hieno ZZ-perhe vauhdissa...seuran kirja
julkaistu! Kiitos ja anteex!
Kyseinen loistopäivä tarkoittaa seuran 20-vuotispääjuhlaa Kunnonpaikassa - ja just nyt. Ennakkotiedon mukaan paikalla on reilu 50 zz-läistä juhlimassa. Juhlan aluksi julkaistiin otsikon mukainen kirja seuran 20vuotistaipaleelta.

ZZ Toivalan juhlakirja: Parasta ennen 1996-2016
(Kuva: ZZ)

Jo muutama vuosi sitten Mika Ylönen paljasti tilastokamulle aikovansa tehdä seuran historiikin (tms.) 20vuotisjuhliin. Mies on sanansa mittainen. Upean näköinen teos siis julkistettiin tänään Siilinjärvellä. Kiinnostavaa on saada Mikalta lisätietoja kirjan sisällöstä, kirjoittamisen vaiheista ja myös siitä, mistä kirjaa on saatavissa - jos on.

ZZ Toivalan juhlakirjailija: Mika Ylönen 2016
(Kuva: ZZ)

Hienoa ZZ ja upeaa Mika! Infon tietämyksen mukaan edelliset Suomessa julkaistut kirjat istumalentopallosta
ovat vantaalaisen Saku Ilvosen teos vuodelta 2009: "Intohimona Istumalentopallo". Kirja kertoo Sakun ja
VanLen kahdesta ensimmäisestä pelikaudesta istumalentopallon parissa – humoristisen vakavaan sävyyn.
Tämän jälkeen vuonna 2012 Jyväskylään asettunut Kwok Ng julkaisi lontooksi kirjoittamansa: "When Sitting is not Resting: Sitting Volleyball" - vapaalla kotimaisella lienee: "Kun istuu ei lepää: Istumalentopallo".
Kwok on erityisesti kiinnostunut istumalentopallon teknisistä-, taktisista-, psykologisista- ja ympäristönäkökohdista. Kirjaan on myös koottu istumalentopallon arvokisahistoriaa.
Ymmärrettävästi Mika Ylösen kirjan pääpaino on lentopallossa, mutta uskottavasti sieltä löytynee lähes
kymmenen vuoden ajalta tuloksia, tilastoja ja tarinaa myös istumalentopallosta. Istis.info jää kiinnostuneena
odottelemaan.

JOLEPALLE TOINEN VOITTO TALLINNASTA LENTOPALLOPOMO/SISÄMINISTERI PELAAMASSA

Kuva VIP-ottelusta Tallinna turnauksessa
(Kuva: EIL)

7.5.2016 20:35 (Ivar Liiv/MA) Jämsän JoLePa voitti, vuoden tauon jälkeen, tänään pelatun 29. Tallinnaturnauksen. Kisan kakkonen oli 21 kertaa saman turneen ykkönen KSI Kotka ja turnauksen kolmonen Riga
Latviasta. Kisamestari Ivar Liiv lähetti infolle turnauksen lopputulokset ja lupasi mahdollisimman pikaisesti
toimitella valokuvia ja juttua kisoista.
Turnauksen aikana isäntäjoukkue pelasi eräänlaisen VIP- ja esittelyottelun merkittävien virolaisten vaikuttajien kanssa. Vastustajien ykkösnimenä pelasi maan sisäministeri ja eilen uudelle nelivuotiskaudelle Eestin
lentopalloliiton puheenjohtajaksi valittu Hanno Pevkur.

Eestin sisäministeri ja Lentopalloliiton puheenjohtaja Hanno Pevkur
(Kuva: Eesti Võrkpalli Liit)

Varmaankin Ivar jutussaan - toivottavasti ainakin - kertoo myös miten ministeri ja lentispomo hommassa
pärjäsi. Perspallomiehet kuitenkin voittivat ottelun 2 - 0. Alla pieni videopätkä Facebookista juuri tästä pelistä.

VIP-matsi Tallinnassa
29. Tallinna-turnauksen lopputulokset:
1. JoLePa Jämsä
2. KSI Kotka
3. Riga Latvia
4. SI Siilijärvi
5. HKLM Tallinn
6. SVC Tallinn

Hyvä Äidit - 7.5.2016!
(Kuva: Google)

KUNNONPAIKASSA KUNNONPIPPALOT ZZ TOIVALA JUHLII KAKSKYMPPISIÄÄN

ZZ Toivala juhlii 7.5.2016: 1996 - 2016
(Kuva: ZZ)

6.5.2016 23:50 (MA) ZZ Toivala juhlii huomenna lauantaina 7.5.2016 seuran 20-vuotistaiteilijajuhlaa. Seuran perustamispäivä on 18.3.1996. Merkkivuoden erilaista tapahtumaa on sijoiteltu pitkin kuluvaa vuotta.
Synttäripäivänä mm. julkaistiin ZZ Toivalan juhlapostimerkki. Varsinainen 20-vuotisjuhlagaala pidetään
Siilinjärven Kunnonpaikassa, jossa yhtenä merkittävänä tapahtumana julkaistaan seurasta kertova kirja. Ja
jatkoja varmaan seuraa...,
Istis.info onnittelee ZZ Toivalaa upeasta ja vaikuttavasta seuratoiminnasta lentopallon parissa ja erityisesti
sen suuntaamisesta myös istumalentopalloiluun. Pitäkää hauskaa ja pelit pystyssä - vaikka persiillään.

RIO2016 ISTIKSEN ALKULOHKOT VAHVISTETTU

Neljä kovaa neljän lohkoa Riossa (Kuva: Volleyslide.net)

6.5.2016 23:35 (MA) Neljän kuukauden kuluttua käynnistyvien Rion 2016 Paralympialaisten istumalentopallon alkulohkot on vahvistettu. Eipä mitään ihmeitä yllätyksiä - aika lailla maailman ranking-listan mukaan
mennään. Ainoastaan pikkasen ihmetyttää sekä naisissa että miehissä kahden parhaiten viime arvokisoissa
menestyneen joukkueen sijoittaminen samaan B-lohkoon. Kovat ja tosi kovat kisat on tulossa molemmissa
sarjoissa. Ei viitsis kesän kynnyksellä sanoa - mutta olkoon: syksyä ootellaan.

TALLINNAN JOUKKUEET JA OTTELUOHJELMAT
5.5.2016 12:20 (Ivar Liiv/MA) Tallinnasta tuli viime yönä infolle - ja varmaan myös osallistuville joukkueille - lauantaina pelattavan 29. Tallinna-turnauksen lohkojaot ja otteluohjelmat. Riikan toinen joukkue on jäänyt kisasta pois. Kuusi tiimiä pelaavat kahdessa alkulohkossa kaksieräiset pelit. Lohkojen kaksi parasta pelaavat välierät ristiin ja lopuksi tahkotaan sijoituspelit ykkösestä kutoseen.
Pelit Lilleküla Gymnasiumin urheiluhallissa käynnistyvät klo 10.30 otteluilla: SVC Tallinn - Riga ja JoLePa
- HKLM. Näiden pelien päätyttyä käydään julkkisvieraiden välinen yhden erän näytöspeli. Ketä pelaajat lienevät - sitä ei Ivar kertoillut - jättipä jännitettävää. Turnauksen loppuottelu kuitenkin on aikatauluun merkitty
alkavaksi klo 15.30. Että Lillekülaan vaan vaikka taksokyydillä silloin, jos ken sattuu viikonloppua Tallinnassa viettelemään.
Tallinnan otteluohjelmat

BVC HOLYOKE JÄLLEEN HOLLANNIN MESTARI

Holyoken hollantilais-saksalainen seurakunta taas Mestareita
(Kuva: BVC Holyoke)

5.5.2016 11:50 (MA) Viime viikonloppuna 30.4. pelattiin Hollannin istumalentopallon mestaruussarjan lopputurnaus. Kahdeksan joukkueen runkosarjan neljä parasta kohtasivat ensin välierissä (1.-4. ja 2.-3.) ja pelasivat päälle Mestaruus- ja pronssiottelut. Mestaruus meni jo kolmannen kerran peräkkäin BVC Holyokelle.
Holyoke on lentopallon erikoisseura, jonka kotipaikka Belfeld sijaitsee Saksan rajalla. Asukkaita taajamassa
on n. 5 000 ja se kuulunee läheisen 100 000 asukkaan Venlon kaupunkiin. Holyoke ja TSV Leverkusenin
istumalentopalloilijat ovat jo useita vuosia tehneet yhteistyötä siten, että saksalaisten parhaat pelaajat ovat
osallistuneet Holyokessa Hollannin sarjaan. Matka Leverkusenista treeneihin on n. 100 km.

Holyoket matkalla torille
(Kuva: BVC Holyoke)

Leverkusenista pelikauden 2015-16 aikana Holyokessa pelasi seitsemän pelaajaa: Dominic Albrecht, Robert
Grylak, Stefan Hähnlein, Lukas Schiwy, Stevan Schu, Dominic Siemenroth ja Mathis Tigler. Useita vuosia
Leverkusen pelasi Hollannin sarjassa omalla joukkueellaan, mutta liekö Hollanin systeemit tämän myöhemmin estäneet. Istis.info pohjoisen härmästä onnittelee.

YLEISKOKOUKSEN 2016 KUTSU JA ASIALISTA
2.5.2016 23:55 (MA) Istumalentopallojaosto/Petri Räbinä on tänä aamuna julkistanut istumalentopallon
yleiskokouksen 2016 virallisen kutsun ja asialistan. Kokous pidetään lauantaina 28. toukokuuta 2016 Jyväskylässä, os. Vasarakatu 27 A 1.krs. VAU ry tarjoaa osanottajille lounaan klo 11.00 Lounaskeskuksessa, os.
Vasarakatu 29. Varsinainen kokous alkaa klo 12.00.
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen tulee tehdä sunnuntaihin 22.5. mennessä osoitteella: petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi. Samalla tulee ilmoittaa ruokaileeko sekä mahdolliset ruokaaineallergiat. Liitteenä (ja myös "Tulevat tapahtumat" palstalla) kutsu ja asialista.
Yleiskokouksen kutsu ja asialista

VIIKKO TALLINNASTA KAUDEN LOPPUUN WAPPUUN TUSKIN PÄIVÄÄKÄÄN

29.4.2016 12:10 (MA) Niin se mennä huristeli tämäkin istumalentopallokausi. Melkein kotimaisia kisatapahtumia on jäljellä tasan yksi - 29. Tallinna-turnaus lauantaina 7.5.2016. Tosi kotimaisia muita lajitapahtumia
toki vielä on jäljellä - perinteinen lajimme yleiskokous lauantaina 28.5.2016 Jyväskylässä.
Info heittelee jo serpentiinejä ja kohta painelee muille maille muutamaksi ajankuluksi. Tallinnan ohjelmiin ja
aikatauluihin, kuten myös Jkylän kokousasioihin palattaneen ensi viikon alkupuolella. Mukavaa kevään aloitusta kaikille - WAPPUA.

NUORTEN LEIRI ELBLAGISSA PERUTTU
29.4.2016 12:05 (MA) ParaVolley Europen hallituksen kehittämispäällikkö Suvin suunnittelema ja kehittelemä istumalentopallon nuorisoleiri Puolan Elblagissa 2.-5.6.2016 on valitettavasti jouduttu perumaan liian
vähäisen osallistujamäärän takia. Harmi - hyvä ja kannatettava hanke, mutta ei pidä jäädä voivottamaan uutta ytyä putkeen.
Petri Räbinän mukaan leirille oli ilmoittautunut myös muutama nuori Suomestakin - mikä on eri hienoa, mutta - tosi ikävää tuo tapahtuman peruuntuminen. Toivottavasti samanmoista hanketta voitaisiin yrittää uudelleen. Tsemppiä Suvi.

UNKARIIN NEW NATIONS TURNEEN VOITTO

New Nations turnauksen sakki yhteiskuvassa
(Kuva: PVE)

24.4.2016 13:45 Lisätty yhteiskuva 23:55 (MA) Prahassa pelattiin tänä viikonloppuna ParaVolley Europen
masinoima uusien maiden ististurnaus. Käytännön isäntänä homman hoiti paikallinen lentopallo- ja tennisseura Sport Club Kometa. Varsinaisesti uusiksi maiksi turnauksessa pelanneista maista info lukitsisi Ranskan
ja Tsekin. Muilla mailla on jo melkoinen istishistoria takanaan - Unkarilla ja Norjallakin myös melko menestyksekäs.

Lämmittelyhommia Prahassa
(Kuva: PVE)

Turnauksesta otetuista kuvista päätellen kaikki joukkueet olivat enemmän tai vähemmän sekajoukkueilla
matkassa. Hienoa joka tapauksessa, että moinen turnaus saatiin järjestettyä ja uusia innokkaita pelaajia mukaan kansainväliseen istiskertsiin. Alla turnauksen kaikki ottelutulokset sekä linkki PVE:n kuvasivuille.
New Nations tulokset
New Nations kuvia
Tulosliitteen viimeisen pelin - CZE - HUN 2 lopputulos 2 - 0 - on isfon asiallinen arvaus, kun tulosta ei ole
tullut. Kuitenkin järjestäjät ovat julkistaneet PVE:n sivuilla kisan lopullisen tulosluettelon. Lienee vielä vähän epävarma, mutta isäntäjoukkueen nousu kolmanneksi tarkoittaa voittoa viimeisestä pelistä. Lopputuloksissa Ranska on merkitty viidenneksi, mutta kuuluneet osastoon: tasan kuudes.

New Nations voittajat - tai ainakin unkarilaisia
(Kuva: PVE)

KSI KOTKA MYÖS TALLINNA-TURNAUKSEEN
20.4.2016 18:20 (Ivar Liiv/MA) Ivar Liiv viestitti infolle iltapäivällä, että KSI Kotka ilmoitti, Marko Julinin
välityksellä, tulevansa myös turnaukseen. Hienoa Kotka. Mukana nyt siis seitsemän joukkuetta - mistä löytyisi vielä yksi?

Suomen Mestarit sittenkin Tallinna-turnaukseen
(Kuva: KSI Kotka)

TALLINNA-TURNAUKSEN OSALLISTUJAT 2016
19.4.2016 18:00 (Ivar Liiv/MA) 29. Tallinna-turnaukseen lauantaina 7.5. osallistuu kuusi joukkuetta: kaksi
Latvian Riikasta, SI Siilinjärvi ja JoLePa Suomesta sekä kaksi Tallinnasta. Naisten turnaus ei tänä vuonna

toteutunut. Ivar Liiv kommentoi turnausasiaa infolle seuraavasti: Vaisumpi turnaus tällä kertaa - toisaalta
ymmärettävä - me emme ole itse kovin kiinnostava pelikumppani tällä hetkellä, valitettavasti!

28. Tallinna-turnaus pelattiin vapun jälkitunnelmissa 2.5.2015
(Kuva: IVK - Istevõrkpalliklubi)

Hieman vähäväkisestä pelikaudestako johtuu, ettei suomalaisjoukkueita Tallinnaan matkaa kahta enempää.
Osallistujalistalta puuttuu tänä vuonna myös Tallinnan ikikävijä ja ystävyyskaupunki Kotka. KSI osallistui
ensimmäisen kerran turnaukseen jo vuonna 1987 eikä ole sen jälkeen jättänyt kuin kerran (2011) kisan väliin.
Ja yleensä osallistuttuaan myös useimmiten voittanut turnauksen - kaikkiaan 21 kertaa.
Viime keväänä turnaukseen osallistui kahdeksan mies- ja kolme naisjoukkuetta. Suomalaisista mukana olivat
KSI, LVI, Palokan Pyry ja JoLePa miehissä sekä Pyry ja HIY naisten sarjassa. Viime vuoden kisaajista myös
Liettuan Feniksas jättää homman väliin. Toivottavasti eestiläiset keksivät ensi vuoden 30. vuotisjuhlakisaansa sellaisen porkkanan tai ärsykkeen, että osallistujaennätykset paukkuvat rikki.

SARAJEVOON TULOSSA KOVAT KISAT

16.4.2016 00:10 (MA) Tallinna-turnauksen 15.4. päättyneen ennakkoilmoittautumisen tietoja odotellessa
infon postiin paukahti Sarajevoon ilmoittautuneet joukkueet. XV kansainvälinen Sarajevo Open pelataan
reilun kuukauden kuluttua 27.-29.5.2016 ja XXIX Tallinna Tournament kolme viikkoa aikaisemmin.
Tallinnan tilanteesta Ivar kertoi alkuviikosta, että ilmoittautuneita on vain Siilinjärvi ja JoLePa Suomesta
sekä yksi joukkue Riikasta. Naisten turnaus ei tänä vuonna toteudu - ellei nyt loppuviikosta ihmeitä ilmaantunut. Toivon mukaan joukkueita vielä mukaan ilmoittautuu.
Saravejossa tilanne on hieman valoisampi. Mukaan on ilmoittautunut mm. neljä Rion Paralympialaisiin matkaavaa maajoukkuetta: Brasilia, Venäjä, Egypti ja Saksa sekä niiden lisäksi Turkki ja Kroatia. Seurajoukkueita ovat TSV Bayer 04 Leverkusen Saksasta, Nyiregyhaza Unkarista, SDI Hrabri Kroatiasta ja tietysti isäntäjoukkue OKI Fantomi.

RIO2016 - ISTUMALENTOPALLON SIVUSTO
18.4.2016 23:25 (MA) Info on näille sivuille aina välillä tuiskauttanut jonkun jutun kauden urheilullisesta
päätapahtumasta pallollamme - Rio 2016 ja luonnollisesti 142 päivän päästä käynnistyvistä XV Paralympialaisista kisoista, jotka käydään ajalla 7.-18.9.2016 - siis Rio de Janeirossa Brasiliassa.

Paralympialaisista löytyy taivaskanavilta jo nyt vallan määräämättömästi erilaista tietoa ja tarinaa. Jopa siinä
määrin, että infokin on jättänyt päätoimittajallemme armollisen anomuksen saada palkata paralympialaisihteerikkö tänne kahvia keittelemään. Alla kaksi linkkiä: Rio2016 Parasivut ja kisojen istissivusto. Pistäkää
kirjanmerkeiksi!
Rio2016 - Kisojen pääsivusto
Rio2016 - Istissivusto

ENÄÄ 145 PÄIVÄÄ RION PARALYMPIALAISIIN MIESTEN ISTIKSEEN OSALLISTUVAT MAAT
16.4.2016 22:30 (MA) Ja nyt Rion Paralympialaisten alkuun on tasan 150 päivää. Vaikka maajoukkuetoiminta Suomessa onkin viimeiset kymmenen vuotta ollut vain naisten harteilla - kiinnostaa lajiväkeä varmasti
myös Rion miesten turnaus. Sen verran kova on kattaus sielläkin. Kolmen maanosan mestaruuskisojen voittajat ja Euroopasta Saksa kakkosena, MM-kisoista kolme parasta, kun isäntämaa Brasiliakin tässä kastissa
mainitaan ja vielä Venäjä Intercontinental-kisan voittajana.

(Kuva: VolleySLIDE)

Toivottavasti jokunen peli Riosta tulee ihmisten aikaan täällä Suomessakin. Ehkä otteluohjelmat on jo julkaistukin - info ei niitä vielä ole kaivellut, mutta katastellaan josko kohtapuoliin.

SARAJEVOON TULOSSA KOVAT KISAT
16.4.2016 00:10 (MA) Tallinna-turnauksen 15.4. päättyneen ennakkoilmoittautumisen tietoja odotellessa
infon postiin paukahti Sarajevoon ilmoittautuneet joukkueet. XV kansainvälinen Sarajevo Open pelataan
reilun kuukauden kuluttua 27.-29.5.2016 ja XXIX Tallinna Tournament kolme viikkoa aikaisemmin.
Tallinnan tilanteesta Ivar kertoi alkuviikosta, että ilmoittautuneita on vain Siilinjärvi ja JoLePa Suomesta
sekä yksi joukkue Riikasta. Naisten turnaus ei tänä vuonna toteudu - ellei nyt loppuviikosta ihmeitä ilmaantunut. Toivon mukaan joukkueita vielä mukaan ilmoittautuu.
Saravejossa tilanne on hieman valoisampi. Mukaan on ilmoittautunut mm. neljä Rion Paralympialaisiin matkaavaa maajoukkuetta: Brasilia, Venäjä, Egypti ja Saksa sekä niiden lisäksi Turkki ja Kroatia. Seurajoukkueita ovat TSV Bayer 04 Leverkusen Saksasta, Nyiregyhaza Unkarista, SDI Hrabri Kroatiasta ja tietysti isäntäjoukkue OKI Fantomi.

Vähemmän istumalentopalloilussa esiintynyt Turkki on kiinnostava tuttavuus - ainakin infolle. Lisää tietoja
maan istiksestä löytyy ja/tai ainakin voi selailla Turkin Paravolleyn sivuilta - linkki alla. Tallinnaan palaillaan...,
Turkin Paravolley

150 PÄIVÄÄ RION PARALYMPIALAISIIN NAISTEN ISTIKSEEN OSALLISTUVAT MAAT
11.4.2016 23:00 (MA) Rio de Janeiron Paralympialaisten alkuun on tasan 150 päivää. Suomalaista istisporukkaa kisoissa kiinnostanee eniten naisten turnaus. Oma maajoukkueemme on kisannut useimpien Rioon
osallistuvien joukkueiden kanssa. Olisko niin, että ainoastaan Kanadaa vastaan ei maajoukkueemme ole koskaan pelannut.

(Kuva: VolleySLIDE)

Brasilia luonnollisesti on isäntänä paikalla, Kiina ja USA saivat mandaatin MM-kisojen ykkösenä ja kakkosena, Venäjä juuri pelatun Kiinan Intercontinentalin voittajana, Ukraina ja Ruanda maanosiensa mestareina
sekä Kanada ja Iran omien maanosakisojen kakkosina USA:n ja Kiinan jälkeen. Kutkuttavan kovat kisat tulossa. Ja kisoista varmaan tulee suoraa TV-lähetystä - joskin, ties minkälaiseen aikaan.

JUHA PARKON VETERAANIKUVIA KSI-SIVUILLA
10.4.2016 14:15 (MA) KSI Kotkan Nimenhuutosivuille on päivitetty Juha Parkon eilisestä veteraanien SMkisoista ottamia hienoja otoksia. Käykää katsomassa. Vinkkilinkki löytyy vaikka tuolta näytekuvan alta.

JoLePa - KSI 1 SM-mittelössä
(Kuva: Juha Parkko)

Juha Parkon veteraanikuvia

VETERAANIVALTA VAIHTUI KOTKAN TURNAUKSESSA JOKILAAKSON MIEHET MESTAREIKSI
9.4.2016 17:00 Lisätty kuva ja nimet 18:35 (Sami Tervo/Jani Virtanen/MA) JoLePa kuittasi viime vuoden
kisojen finaalitappionsa ja voitti M50 SM-turnauksen loppuottelussa isäntäjoukkue ja mestaruuden puolustaja KSI Kotkan ykkösjoukkueen 2 - 1 (10-25, 25-20, 15-12). Onnittelut JoLePalle. Kisojen pronssipelissä ZZ
Toivala voitti Kotkan kakkosjoukkueen 2 - 0 (25-15, 25-18).

Veteraanimestarit 2015-16 - JoLePa Jämsä
Herrat vasemmalta: Aarno Liimatainen, Veli-Matti Hakasalo, Veikko Pesonen, Oliver Taatz, Harri Sievänen, Timo Lehtonen,
Rauno Lindroos ja valmentaja Kurre Vikman
(Kuva: Juha Parkko)

Alkusarjan ykköseksi pelasi KSI Kotka 1 voittaen viimeisessä pelissään JoLePan kohtuuselvästi 2 - 0 (25-21,
25-16). Loppuottelun alkukin vaikutti jatkavan kotkalaisten perättäisten mestaruuksien määrää kuuteen, kun
avauserässä jämsäläiset olivat melko pihalla pistein 25-10 KSI:lle. Se sitten taisikin saada kotkalaiset kylläisiksi, koska JoLePa hoiteli lopulta voiton.

Jippi ja jai jee!
(Kuva: Juha Parkko)

Palaillaan kommentteihin turnauksesta ja tuloksista, kunhan sellaisia aletaan saada. Ja lisäillään kuvia mestareista ja muistakin, kun oletettavasti Kotkan sivuille niitä ilmestyy. Alla kisojen tulokset. Ja nyt myös eka
kuvat mestareista saatu Parkon Juhalta - kiitokset.
Veteraanitulokset 2015-16

KSI KOTKA 1 JA JÄMSÄN JOLEPA VAHVOILLA
9.4.2016 13:35 (Sami Tervo/MA) Kotkan veteraanikisoissa ollaan jo evästaukokin hoidelta. Alkusarjan neljäs ottelukierros on parhaillaan käynnissä. Ensimmäisten pelien tulosten valossa KSI 1 ja JoLePa vaikuttavat
vahvimmilta. KSI 1 voitti seuran kakkosjoukkueen ja Palokan Pyryn suoraan 2 - 0. JoLePa teki samat temput
Pyrylle ja ZZ Toivalalle.

Käynnissä olevissa peleissä KSI 1 kohtaa ZZ Toivalan ja JoLePaa haastaa kotkalaisten kakkonen. Viimeisellä alkusarjan kierroksella KSI ja JoLePa kohtaavat ja ratkaissevat alkusarjan ykköspaikan. Ja saattaapi olla,
että samat joukkueet kohtaavat pienen huilitauon jälkeen uudestaan loppuottelussa klo 15.
Veteraanituloksia

INFO SEURAILEE VETERAANEJA KAHVIHUONEELTA
9.4.2016 00:10 (MA) KSI Kotkan kisamestari Pekka Nygren ilmoitteli infolle, että Otsolasta yritellään huomenna - tai siis jo tänään - laittaa väliaikatietoja kahvihuoneelle veteraanikisojen tilanteista - ainakin ehkä
lohileipätauon aikana sekä alkusarjan päätyttyä. Info on kytiksellä keittimen äärellä ja pistää viestejä eteenpäin. Hyviä kisoja veteraaneille Kotkaan!

WORLD PARAVOLLEYN VALMENTAJAKURSSILLE
TÄYSI KATTAUS KOULUTETTAVIA
9.4.2016 00:05 (MA) Istis.infon sähköpostin ihanasti piilottama Suvi Blechschmidtin viime kuussa lähettämä
tiedote ensi kuussa järjestettävästä Word Paravolleyn valmentajakoulutuksesta löytyi firman roskapostista,
kun oikein alettiin kaivella. Kaivannon herätyksenä oli tänään tullut tieto, että moinen kurssi on nyt täynnä.
Niinpä.
Kyseessä on maailmanliiton ensimmäinen Euroopassa järjestämä ykköstason valmentajakoulutus. Se pidetään Luxemburgissa 13.-16.5.2016. Pääkouluttajina toimivat Jouke de Haan ja Matt Rogers. Joukella on istiskokemusta ehkä eniten maailmassa ja Matt on VolleySLIDEn perustaja ja johtaja.

Valmennuskurssin kouluttajat: vas. Matt Rogers ja Jouke de Haan
(Kuvat: VolleySLIDE)

Valmennuskurssille otettiin 28 koulutettavaa, jotka ovat 14 eri maasta. Osallistujien kotimaat kertovat hienosti, mistä päin istiksessä tuuli nyt käyp: Belgia, Kroatia, Kypros, Englanti, Ranska, Georgia, Kreikka, Irlanti, Korea, Latvia, Luxemburs, Montenegro, Hollanti ja Norja.
Istis.info harmittelee ja melkein pahoittelee, ettei moista asiaa ole onnistunut näille sivuille kaivelemaan. Jos
ketä kuitenkin asia vielä kiinnostaa - kannattaa tsekata juttuja www.volleyslide.net sivustolta ja vaikka ilmoittautua varahenkilöksi tai ainakin ehdokkaaksi seuraavalle kurssille. Sorry - taas.

HUOMENNA VETERAANIEN VIRKISTYSPÄIVÄ JOKO VAIHTUU VIRKAVALTA
8.4.2016 15:05 (MA) Miesten M50-sarjan SM-turnaus pelataan huomenna Kotkassa Otsolan koululla. Mukana ovat KSI-50 Kotka 1, JoLePa Jämsä, ZZ-50 Toivala, Palokan Pyry Jyväskylä sekä KSI-50 Kotka 2.
Mestaruutta - ja oikeastaan viittä edellistä - puolustaa KSI 50.
Viime kauden Jämsän turnauksen loppuottelussa KSI voitti JoLePan 2 - 0 (25-16, 25-18). Pronssimitalit otti
ZZ-50 2 - 0 (25-15, 25-18) voitolla SiSuPa:sta - toisesta siilinjärveläisjoukkueesta. Palokan Pyry voitti 2 - 1

yhdistelmäporukka HIY/VanLen ja sijoittui kisassa viidenneksi. Nytpä pääkaupunkiseudun helsinkiläisin
sakki ei sitten enää uskaltautunutkaan mukaan.
Jokohan olisi aika kotkalaisten kaadolle - vai meneekö pytty vielä takaisin vakipaikalleen KSI:n kokoushuoneen palkintokaappiin. Se nähdään huomenna klo 11 alkavissa peleissä. Mitaliottelut alkavat ohjelman mukaan klo 15. Tervemenoa paikalle kisoja katsomaan ja lohileipiä mussuttamaan.

MOSKOVAN VECTOR RIGA CUPIN YKKÖNEN

Riga Cupin 2016 voittajat..., tai, tai..., taitavat olla paikalliset Cheerleadersit
(Kuva: Latvijas Paralimpiska komiteja)

6.4.2016 21:35 (MA) Info ilmoittautuu kahvihuoneella - pikku palkattomansa jälkeen. Viikonvaihteessa turnattiin Latvian Rigassa kolmen paikallisen joukkueen, Liettuan ja Moskovan Vectorien voimin. Joukkueet
pelasivat lauantaina yksinkertaisen sarjan. Sunnuntaina välierissä kohtasivat lauantain pelien 1.- 4. ja 2. - 3.
Turnauksen loppuottelussa pelasivat Latvian ykkösjoukkue vs. Vector Moskow. Latvialaiset voittivat kaksi
erää ja Vector kolme seuraavaa tuloksin: 2 - 3 (25-22, 25-17, 17-25, 21-25, 12-15). Kolmospaikan turnauksessa otti RNS-D/Livani voitolla Liettuan joukkueesta. Latvian kakkonen jäi lauantain peleihin. Alla pieni (8
min.) videopätkä loppuottelusta. Löytyy Finlandia-votkamainoksen jälkeen. Kannattaa katsoa, missä Baltiassa mennään ja mitä mainostellaan.

Riga Cupin 2016 voittajat..., tässä oikeat Vectorit Moskovasta
(Kuva: Latvijas Paralimpiska komiteja)

Riga 2016 Cupin lopputulokset:
1. Vector Moscow
2. Latvia 1
3. RNS-D/Livani
4. Feniksas Lietuva
5. Latvia 2
Rigan loppuottelu (8 min.)

VIIKONLOPPUNA LATVIASSA RIGA CUP 2016

1.4.2016 15:05 (MA) Kaikesta huolimatta istishommat, lähialueilla ainakin, jatkuvat normaalisti. Tulevassa
viikonvaihteessa Latvian pääkaupungissa pelataan perinteinen Riga Cup. Osallistuvia joukkueita on yhteensä
viisi: kaksi Latvian maajoukkuepelaajista koostuvaa tiimiä, RNSD Livani sekä vierailevina Feniksas Liettuasta ja Vennäältä tuttu juttu - Vector Moscow.

Latvian miesten maajoukkueen seuraava tähtäin on vuoden 2017 EM-kisat
(Kuva: lpkomiteja.lv)

VAU LOPETTAA ISTUMALENTOPALLON! TILALLE SOVELTUVAMPI SIZBALL?

1.4.2016 00:05 Päivitetty 2.4.2016 16:05 (MA) Se oli sitten tässä..., infon tämänvuotinen aprillipila. VAU:n
liittovaltuusto päätti kokouksessaan 30.3.2016 tulevan paralympiakauden 2017-2020 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n lajivalikoimasta. Kiristyneen talouden johdosta liiton nykyisistä lajeista päätettiin
lopettaa istumalentopalloilu - ja sen lisäksi myös ampumahiihto, lumikenkäily ja sokkopingis.
Lopetettavat lajit valittiin vähiten viime vuosien aikana menestyneiden ja/tai harrastettujen lajien joukosta pääkriteerinä lajien laskeva osanottajamäärä. Istumalentopallon osalta liittovaltuusto päätti kuitenkin vielä
selvittää mahdollisuutta ottaa uudeksi lajiksi maailmalla erittäin suositun, dynaamisen ja jännittävän vauhdikkaan Sizball-pelin. Se on sekoitus lentopalloa, nyrkkipalloa ja sitä pelataan istuma-asennossa ja se soveltuu erinomaisesti sekä vammaisille että vammattomille.

(Kuvat: Sitzball der Sport)

Sitzball on kehitetty Saksassa. Sitä pelataan laajalti paitsi Keski-Euroopassa, myös Afrikassa ja Aasiassa.
Saksassa on maan mestaruuskisoja pelattu miesten osalta jo vuodesta 1954 lähtien. Naisten mestaruuksia on
ratkottu vuodesta 1974. EM-kisoja lajissa on pelattu vuodesta 1970. Sizballia harrastaa Saksassa noin 150
joukkuetta. Ensimmäinen Sizball World cup pidettiin Kigalissa Ruandassa marraskuussa 2006. Joukkueita
oli Saksasta, Sveitsistä, Ruandasta, Burundista ja Ugandasta.
Istis.info sai vielä yömyöhään langanpäähän lajikoordinaattori Petri Räbinän, joka vahvisti tapahtuneen. Petri
oli kokouksessa esittänyt, että istumalentopallo - lähinnä naismaajoukkueemme menestyksen perusteella olisi voinut jatkaa liiton lajina. Asia meni äänestykseen, missä lopettamispäätös vahvistettiin äänin 27-12.
Petri ilmoitti, että hän on heti aamulla yhteydessä lajijaoston kanssa ja tulee ehdottamaan pikaista tutustumiskäyntiä joko Saksaan tai Sveitsiin Sizballin syntysijoille. Pajulahdessa pidettävään istumalentopallon
yleiskokoukseen mennessä jaoston tulee tehdä asiasta päätös – miten toimitaan: vaihdetaanko Sizballiin vai
kituutellaanko ilman liiton tukea. Huhhuh - jäämme odottamaan. Alla vielä infon netistä kaivelema ja malliksi päivittämä pätkä Sizballin Euro Cupin finaalista vuodelta 2011.
Sizball Eurofinal 2011

ZZ TOIVALA JUHLII JA MIETTII

ZZ-pressa Mika Ylönen ja seuran 20-vuotisjuhlamerkit
(Kuvakaappaus: ZZ Facebook)

31.3.2016 23:55 (MA) ZZ Toivalan Facebook-sivulla on tänään päivitetty lehtileike Mika Ylösen haastattelusta. Kuvassa Mika esittelee postimerkkiarkkia, jonka ZZ Toivala julkaisi seuran 20-vuotispäivänä
18.3.2016. Varsinaisen juhlansa - 20-vuotisjuhlagaalan seura viettää 7.5.2016 Siilinjärven Kunnonpaikassa.
Lisäksi suunnitelmissa on 20-vuotisjuhlaottelun pelaaminen.
Lehtiotsikko oli vähän yllättävä: Tulevaisuus on kysymysmerkki. No, niinhän se tuppaa tietysti olemaan - tuo
tulevaisuus. Pikkasen yllättävyyttä lisäsi Mikan lyhyt kommentointi seuran sivulla: ..., Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin!!!! Istis.info kuitenkin kiittää saamastaan juhlapostimerkistä ja toivottaa seuralle onnea ja
menestystä ja kunnon pippaloita Kunnonpaikassa.
Info lataili Mikan lehtijutun puolitahattomasti alle pdf-tiedostoksi. Jos se sieltä suurentelemalla näkyy - hyvä.
Jos ei näy - huono juttu. Siinä tapauksessa kannattaa painella näppylöillä ZZ-Faceen ja suurennella juttu sieltä luettavaan tai melkein luettavaan muotoon. Eikä tarina taida olla edes aprillia.
Mikan lehtijuttu ZZ-merkeistä ja -juhlista

KOTKASSA KAUDEN VIIMEINEN KOTIMAINEN VILKAISU VETERAANIEN VAIHEISIIN

KSI Kotkan veteraanimestarit 1995-96: ylh. vas. Mauri Liimatainen,
Pekka Holtari, Timo Viik, Unto Kojonen ja Mauri Kilpiä sekä alh. vas.
Tapani Piilola, Veikko Hellsten, Terho Manninen ja Pekka Nygren
(Kuva: Pekka Nygren, IT 1/1996)

30.3.2016 00:25 (MA) Vähemmän vilkkaan istumalentopallon pelikauden 2015-16 viimeinen kotimainen
koitos pelataan Kotkassa lauantaina 9.4.2016, kun M50 veteraanit pomppaavat parketille. Nykymuotoista
ikämiesten M50- ja ihan vähän naistenkin N40 SM-turnausta on pelattu kaudesta 1995-96 lähtien. Kotkan
kisat kirjataan 21. veteraaniturneeksi. Oliskohan jo tilausta myös M60-kisoille, kun ukotkin tuppaavat vanhenemaan melkein vuosi kerrallaan.
Istis.info selaili ohimennen SIUta ja sittistä kirjanpidon tilastoja ja kokosi pienen yhteenvedon tähän asti tapahtuneista äijä- ja ukkokisoista. Ja löytyihän sieltä kaksi merkintää missienkin karkeloista: Lappeenrannassa
keväällä 2001 pelatuissa veteraanikisoissa ESI40-Ladyt voitti epävirallisen SM-turneen ennen rautavaaralaisten Raukot-joukkuetta ja HIY Helsinkiä.
Kisoissa kävi kuuluttajalle se perinteinen mikki-auki ja - melkein: "lähen tästä paskalle-kömmähdys", kun...,
Raukot ja ESI pelasivat, rautavaaralaisten kentältä kuului kova huuto: "Ee anneta niille!" ja pistetaulun mieskääntäjältä mikkiin kaikelle kansalle vastaus: "Tuota ne hoki viime kesänäkin iltamissa kaiken aikaa".
Toisen ja viimoisen kerran naiskauneutta veteraaneissa nähtiin vuotta myöhemmin juuri Rautavaaralla, Metsäkartanon lomakeskuksen hienossa liikuntahallissa, missä kisaemännät pelasivat Varkauden rouvien kanssa
kahteen likkaan. Kumpi voitti - no..., Rautavaara. Alla seuraavaksi kuitenkin vielä nuo ensimmäisten Mikkelissä pelattujen M50 SM-kisojen lopputulokset syksyltä 1995.
Mikkelin veteraanikisojen 1995-96 lopputulokset:
1. KSI Kotka
2. ESI 50 Lappeenranta
3. Varkaus
4. Mikkeli
5. HIY Helsinki
6. Hyvinkää
7. Mikkeli II
8. Kajaani
Aikamoisen eksoottista väkeä - nykyhommiin verrattuna: Varkaus, Hyvinkää, Kajaani ja vielä isäntäkaupungin Mikkelin kaksi joukkuetta. Ainoastaan voittajat - KSI Kotka 50 - pelaavat näistä joukkueista Otsolassa
reilun viikon kuluttua pelikauden 2015-16 Suomen Mestaruudesta.

Suomen veteraanimestarit kahdenkymmenen vuoden ajalta voi käydä katsastamassa SIUta ja sittiksestä noin sivulta 528. Info ynnäili tilastonikkaajana samaisesta lähteestä - kuinka monta eri seuraa/joukkuetta ko
aikana on kisoihin osallistunut - ja siitä, kuva tässä alla.

Kahdenkymmenen vuoden aikana SM-turneissa on käynyt, vähän eri tavoin laskeskeltuna, 24 eri paikkakunnan seuraa/joukkuetta tai yhteisporukkaa. Neljä joukkuetta on käynyt vain kerran - ja saanut tarpeekseen.
Eniten osallistumisia on KSI Kotkalla - 15, ESI:llä 11 sekä Siilinjärvellä ja RI Rautavaaralla 9.
Parhaimmillaan joukkueita on ollut kerrallaan kahdeksan - ja vastaavasti kolme kertaa alle SM-arvon. Kertaakaan kisaa ei kuitenkaan ole jätetty pelaamatta. Alkuvuosien ns. eksoottisista useimmat jäivät pois joukkueitten ollessa kovin eritasoisia - toiset keski-iältään lähemmän 70 ja toiset juuri 50 vee ja edellisellä viikolla SM-kultaa yleisessä sarjassa pokanneita.
Saattaisi olla paikallaan Kotkassa keskustella ja Pajulahdessa toukokuun lopulla pohtia - olisiko hommaa
jotenkin muutettavissa - esim. kuten alussa info tökkäisi: ainakin lisäämällä M60 sarja seuraaviin kisoihin. Ja
kuis nuoret naiset? Hyviä pelejä Kotkaan!

KILPAILUKUTSU LIETTUA-CUPIIN TRAKAIHIN

Trakain linna
(Kuva: Google)

29.3.2016 16:40 (MA) Vytaute Jarmalaite välitti infolle edelleen tiedotettavaksi Liettuan vammaisurheiluliiton pääsihteeri Irena Burimin allekirjoittaman kisakutsu perinteiseen Liettua-cupiin. Turnaus järjestetään
viikkoa ennen juhannusta - 18.-19.6.2016 Trakaissa, joka sijaitsee 30km Vilnasta.
Infolle lähetetyn kutsun mukaan se on samalla toimitettu myös mm. Tallinnaan, Riikaan ja Livaniin, Puolaan
IKS Atakille sekä Team Vectorille Moskovaan. Osallistumismaksu on 100 euroa/henkilö, sis. hotellimajoituksen kahdeksi yöksi ja ruokailut. Ilmoittautumisaika päättyy 10.5.2016.
Kutsu Liettua-Cupiin

M50 SM-KISOJEN OTTELUOHJELMAN TARKISTUS
29.3.2016 00:20 (Pekka Nygren/MA) Veteraanikisojen otteluohjelmaan oli jäänyt vanhoilta pohjilta pieni
virhe, joka nyt on korjattu - eikä anna aihetta isompiin muutoksiin itse kilpailutapahtumassa. Alla kisapäällikkö Pekka Nygrenin viesti asiasta. Turnaustiedote otteluohjelmineen löytyy Tulevia tapahtumia - otsikon
alta sekä Kalenterista.
Hyvät ystävät. Tässä pikku korjaus aiemmin lähettämääni SM50 turnauksen 9.4.2016 otteluohjelmaan. Korjaus koskee ainoastaan poistettua sijoitusottelua sijoista 5. ja 6., koska viiden joukkueen turnauksessa sellaista on vähän hankala pelata. Pahoittelen virhettä. KSI Kotka/Pekka

BALTIC LIGA 2016 KÄYNNISTYI LATVIASSA

Baltic Liga käynnistyi 19.-20.3.2016
(Kuva: lpkomiteja.lv)

27.3.2016 00:20 (MA) Latvian Paralympiakomitean sivuilla oli juttu Baltic Liga 2016 käynnistymisestä.
Ensimmäinen turnaus pelattiin 19.-20.3.2016 Latvian Jelgavassa, 60 000 asukkaan kaupungissa n. 45 km
Rigasta lounaaseen. Mukana oli kaksi joukkuetta Latviasta ja yksi Liettuasta.
Kauden 2015 liigan lopputuloksista ei ole löytynyt tietoa. Todennäköisesti sarjan lopputurnaus pelattiin joulukuussa Livanissa. Tallinnan joukkue ei osallistunut enää syyskaudella turnauksiin pelaajien vähyyden
vuoksi. Andris Ulmanis kertoi Jelgavassa, että odottaa tuleviin liigan turnauksiin enemmän joukkueita ja
toivoo myös eestiläisten jatkossa olevan mukana.
Baltic Liga 2016 muut turnaukset pelataan Liettuan Siauliaussa 16.-16.4. ja 15.-16.10. Latvian Talsosissa
sekä lopputurnaus marraskuussa Latvian Livanissa.
Jelgavassa Latvian ykkösjoukkue voitti Liettuan 3-2 ja 3-0 ja Latvia kakkosen kaksi kertaa 3-0. Liettua löi
Latvia kakkosen kahdesti - 3-1 ja 3-0.

Baltic Ligan sarjatilanne:
1. Latvia 1 - 9 pist.
2. Liettua - 6 pist.
3. Latvia 2 - 3 pist.

VALIKOIMA VALOKUVAVALIOITA KIINAN KISOISTA

Iranin kakkonen katselee tapahtumia verkon yli
(Kuva: WPV2016IC)

26.3.2016 19:55 (MA) VolleySLIDEn sivuille oli keräilty melkoinen albumi hienoja kuvia Kiinan Intercontinental Cupista. Alla linkki, mistä voinee avautua lähes 150 kuvaa. Käykää kokeilemassa ja selailemassa.
Kuvia Kiinan kisoista

MIESTEN CHALLENGE CUP KROATIASSA SYKSYLLÄ
25.3.2016 12.50 (MA) ParaVolley Europe julkisti, että miesten Continental Challenge Cup järjestetään Kroatian Porecissa loka-marraskuun vaihteessa. Turnaus on avoin kaikille Euroopan maajoukkueille. Kisaan otetaan enintään kaksitoista joukkuetta. Ilmoittautuminen jo 8.4. mennessä.

(Kuva: PVE)

SATU OLI OIKEA - JANNE SE VÄÄRÄ
25.3.2016 12.20 (MA) Istis.info jatkaa väärien juttujensa selittelyjä. Ehkä paras olisi istahtaa sinne Toivalan
hirsi- vai oliko se jalkapuuhun. Useamman makustelun ja mietinnän jälkeen info kirjoitteli JoLePan Jannen
nimeksi virheellisesti Janne Laukkanen eikä hyvin tuntemaansa Janne Laukkarista. Nimi korjailtu eri paikkoihin alle. Ja tarkennetaan vielä - Satu oli oikea, mutta Janne väärä. Oikein hyvää Pääsiäisen aikaa kaikille
istiksen selailijoille. Sorry..., jatkuvasti.

Oikea Satu ja väärä Janne
(Kuvat: ZZ Toivala ja Istis.info)

VIIMEINEN KUULUTUS HAMPURIIN

24.3.2016 13:50 (Bert Jasper/MA) Istumalentopallon kisapäällikkö Bert Jasper Hampurista oli saanut Mannersuon Sarilta suomalaisjoukkueiden yhteystiedot ja laittanut, myös infolle tiedoksi, viimeisen vihellyksen
ilmoittautua kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna pelattavaan 27. SVB Hamburg Tournamenttiin.
Turnausilmoittautumista jo kerran jatkettiin. Nyt Jasper kertoo, että mukaan on tulossa 12 joukkuetta. Kolme
lisäporukkaa olisi vielä mahdollista ottaa mukaan. Erityisesti Jasper toivoo, että Suomesta tulisi jälleen joukkue Hampuriin. Lisäaika ilmoittautumiselle päättyy ensi viikon perjantaina - aprillipäivänä 1.4.2016.
Kisakutsu ja ilmoittautumislomake löytyvät infon Kalenterista. Jasper voi antaa asiasta lisätietoja tarvittaessa
seuraavilla yhteystiedoilla:
* Email: bert(at)svbhamburg.com tai
* Mobile: +49 1575 5799180
Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta:
* www.svbhamburg.com
Hampurin turnaukseen ilmoittautuneet joukkueet:
Alterno Apeldoorn, NED
SCC Berlin, GER
Lavia Copenhagen, DAN
BVC Holyoke, NED
BV Leipzig, GER
BV Leipzig II, GER
TSV Bayer 04 Leverkusen, GER
TSV Bayer 04 Leverkusen II, GER
East London Lynx SVB GBR
East London Lynx SVB II GBR
VFL Pinneberg, GER
TH-Eilbeck Hamburg, GER

ISTIKSEN YLEISKOKOUS JYVÄSKYLÄSSÄ 28.5.2016
24.3.2016 13:30 (Petri Räbinä/MA) Istumalentopallon yleiskokous pidetään lauantaina 28. toukokuuta 2016
Jyväskylässä os. Vasarakatu 27. VAU ry tarjoaa osanottajille lounaan klo 11.00. Varsinainen kokous alkaa
klo 12.00. Tarkempi kutsu tulee huhtikuussa. Terveisin Petri Räbinä

INFON OIKAISU - TAI HUONO SELITTELY
23.3.2016 12:40 (MA) Jotkut näillä sivuilla vielä käväisseet ovat pahoittaneet mielensä infon sanavalinnoista
SM-kisojen Arvokkaimpia Pelaajia koskevassa jutussa. Info valittelee huonoa huumoriaan ja iänikuista tilastomuistiaan. Infon tarkoitus ei ollut kertoa, että valinnat olisivat menneet jotenkin väärin. SI Siilinjärveä vastaan pelatuissa peleissä ESI-Ladyt, mukana infon kirjaltaja, äänestivät yksimielisesti Satu Martikaisen vastustajan arvokkaimmaksi pelaajaksi.
Sanavalinta "väärä" Satu - Satu Martikaisen kohdalla oli tarkoitettu sanaleikiksi, jota info myös jutussa yritti
selventää iänikuisilla tilastoillaan. Kas - kun yleensä Suomesta tai Savosta on valittu parasta pelaajaa - se on
kyllä monesti ollut nimeltään Satu, mutta Korkalainen. Istis.info pahoittelee huonoa tyyliään, kaikenmaailman vääriä sanontojaan ja olemassaoloaan.
SM-kisojen Arvokkaimpien Pelaajien valinnat perustuivat, varmaan lähes kaikkien, kisoihin osallistuneiden
mielipiteistä. Sellaisenaan se on kiistämätön tosiasia ja myös infon pienessä mielessään vahvistama oikea
valinta. Sorry taas. Vilpittömät onnittelut vielä hyvin valituille ja pelanneille Satu Martikaiselle ja Janne
Laukkariselle.

UPEAT KISAT KIINAN ANJISSA - VENÄJÄLLE VIIMEISET RIOPAIKAT
23.3.2016 12:15 (MA) Kiinan Intercontinental-kisat päättyivät juuri juhlallisiin palkintojen jakoihin - alkuperäistä ajankohtaa aikaisemmin. Info jakeli eilen täysin väärää tietoa päätöspäivän peleistä, joita olikin aikaistettu kahdella tunnilla. Info itse ehti kahvIhuoneen monitorista katsomaan viimeistä peliä BRA - IRI tasan
viisi minuuttia. Sorry.

Venäjän naiset ja miehet saavuttivat viimeiset Paralympialaisten paikat
(Kuva: WPV)

Ennakko-odotusten mukaan Venäjän joukkueet nappasivat molemmat kisapaikat kesän Paralympialaisiin.
Naiset voittivat toistamiseen Hollannin suoraan 3 - 0 ja miehet Ukrainan 3 - 1. Rion kisoihin jo valittujen
sarjoissa USA:n naiset pitivät pintansa ja voittivat Kiinan 3 - 1. Miehissä Iran oli lähes ylivoimainen koko
turnauksessa ja myös finaalissa kukistettuaan Brasilian 3 - 0.

Iranin miehet kisapäälliköiden kanssa mitalikuvassa
(Kuvakaappaus: nettiTV/kktv1.com)

Iranilaisten "ylipitkä" pelaaja (joidenkin tietojen mukaan 245 cm) näkyi kurkkimatta kuvissa ja keräsi melkoiset salamavaloräiskeet, kun muiden maiden pelaajat halusivat ottaa kuvan kaverista ja itsestään muistoksi
Kiinan kisoista. Pelaajana miehestä infolla ei ole mitään tietoja. Muhkea näky kuitenkin pätkien kaksimetristen rinnalla.

(Kuvakaappaus: nettiTV/kktv1.com)

Intercontinentalin tulokset

KIINAN KISAT PÄÄTTYMÄSSÄ - VENÄJÄT TYRKYLLÄ RIOON
22.3.2016 22:30 (MA) Kiinan Intercontinental-kisoissa on 99:stä pelistä jäljellä kuusi. Ratkaisuottelut käynnistyvät Anjissa vajaan neljän ja puolen tunnin kuluttua - Suomen aikaa keskiviikkona aamuyöstä klo 03.
Rion viimeisistä kisapaikoista ehkä kovimmin ovat kiinni Venäjän molemmat joukkueet. Naisten peli alkaa
klo 05 Suomen aikaa ja vastakkain ovat EM-kisoissakin tiukasti vääntäneet Venäjä ja Hollanti. Alkusarjassa
Venäjä otti 3 - 0 voiton. Odotettu parivaljakko - Info pistää rahat vennäälle.

Venäjä voitti naisten alkulohkon puhtaalla pelillä - myös Italian
(Kuva: WPV)

Miesten Rio-karsinta käynnistyy klo 07 Suomen aikaa ja vastakkain myös tässä pelissä ennakkoon odotetusti
Venäjä - Ukraina. Alkusarjan Venäjän miehet selvittivät - naisten tavoin - puhtaalla pelillä erääkään häviämättä. Siispä loppukillingit taas Venäjälle.

Venäjän miehet voittivat viimeisessä pelissään Japanin
(Kuva: WPV)

Rion Paralympiapaikan jo saavuttaneiden sarjoissa loppuottelijat ovat myös aika lailla ennakkoon ajatellut.
Naisten loppuottelussa kohtaavat perinteisesti USA ja isäntämaa Kiina. Uutta lienee se, että USA otti alkusarjan voitollaan pienen etuotteen, mutta pitkä on arvokisojen tappioputki kiinalaisille ja siksipä historiainfo
veikkaa Kiinaa.
Miesten finaaliparikaan ei pääse yllättämään - vastakkain MM-kisojen loppuottelijat Iran ja Brasilia. Teheranin miehet tekivät alkusarjassa myös puhdasta voittosarjaa - viisi kertaa 3 - 0. Brassit kaatuivat eräpistein
(25-23, 25-21, 25-19). Sen verran on kova kerroin brasileeroilla, että info heittää kympin likoon.
Päätöspäivän pelit näkyvät paikallisella nettiTV:llä - jotenkin - jos ken jaksaa ja pystyy aamutuimaan niitä
katsomaan. Riolaisten loppuottelut alkavat infollekin inhimillisempään aikaan - naisten peli klo 09 ja miesten
loppuottelu klo 11. Ehkä tuo miesten peli ainakin tulee kurkittua. Alla kisojen kaikki tulokset (93/99) tähän
asti sekä alkusarjojen taulukot.
Intercontinentalin tulokset

VIISI VETEVAARITIIMIÄ KOTKAAN - TURNAUSTIEDOTE JULKAISTU
22.3.2016 13:00 (Pekka Nygren/MA) Istumalentopallon M50-sarjan SM-turnaus pelataan Kotkassa lauantaina 9.4.2016 viiden osallistuvan joukkueen kesken. Mukaan ovat ilmoittautuneet KSI-50 Kotka 1, JoLePa
Jämsä, ZZ-50 Toivala, Palokan Pyry Jyväskylä sekä KSI-50 Kotka 2.
Otteluohjelma ja aikataulut löytyvät alla olevasta tiedotteesta. Joukkueet pelaavat aluksi yksinkertaisen sarjan, jonka sijoitusten perusteella pelataan lopulliset ratkaisupelit: 5.-6., 3.-4. ja loppuottelu 1.-2. Ottelut alkavat Otsolan koulun salilla klo 11.00. Saliin pääsee varmaankin jo tuntia aikaisemmin.
SM-50 turnaustiedote

PAREMPI MYÖHÄÄN KIINAAN - KUIN AJOISSA INDOKIINAAN
22.3.2016 11:30 (MA) Sari Mannersuo viestitteli aamutuimaan infolle, joka ei enää sattunut olemaan kahvihuoneella, että Kiinan kisoista tuleekin netti-TV-lähetyksiä. Infokin eilen ensimmäisen kerran huomasi jostain linkin kiinalaiselle kisasivustolle, mutta ei yömyöhäisellä huomannut käännellä sihverryksiä arabiaksi.
Kuvaahan sieltä Kiinasta lie tullut kaiken aikaa - voi hyvänen aika WPV:n tiedottajaa: ei pihaustakaan asiasta
missään. Jessus.

No..., onhan siellä vielä huomiset ratkaisupelit katsottavissa, ken kiinnostuu. Parhaillaan Kiinassa käynnistyi
Rioon nimettyjen naisten toinen välieräpeli USA - Brasilia. NettiTV:n mukaan tilanne ensimmäisessä erässä
on tasan 11 - 7 USA:lle. Käykää tsekkaamassa alla olevasta linkistä:
Kiinan kisasivut
Päivän tuloksia ei vielä löydy, vaikka jo mennäänkin kuudennen ja toiseksi viimeisen kisapäivän iltaa ja toiseksi viimeistä peliä. Info ehti katsella pari erää miesten riolaisten välierästä 2. - 3. eli Brasilia - Egypti. Tiukaksi meni - voitto brasileeroille 3 - 2 ja viimeinen erä 15-13. Alla päivitetyt tulokset eiliseltä ja huomiset
loppupelit. Löytyvät myös tuosta Tulevat tapahtumat logosta.
Intercontinentalin tulokset

SM-KISAT 2015-16 PAJULAHDESSA KAHVIHUONEEN KAVERIN TARINOITA

Postimerkkiehdotus ZZ-malliin SM-mitalisteista
(Kuva: Info)

21.3.2016 22:25 (MA) Pajulahdessa kisatut istiksen SM-mittelöt 2015-16 onnistuivat kaikin puolin komiasti.
Pelillisesti turnauskuviot toimivat kohtuullisen hyvin. Ainoastaan miesten puolivälierien hävinneet hieman
olivat ihmeissään, kun toisen päivän pelit olivat jo aamutuimaan klo 9.25 selvät. Olisiko kuitenkin ollut
mahdollisuus sovitella ns. jumbofinaali 5. - 6. johonkin väliin?
Aikataulut pelittivät, toimitsijat hoitivat hommansa, pallot oli pumppailtu ja tulospalvelu paikan päällä pelasi.
Tuomareista toki tuli normaalijupinat pukuhuonekäytävällä ja valitettavasti ZZ TV ei oikein lauantaina löytänyt ajureitaan - ja kun vielä kahvihuoneen palvelinkin tökki - tuli vähän sählinkiä. Mutta kokonaiskuva toki
oli - Hyvä. Ellei sitten mietitä sitä, että kerran vuodessa on aika vähän.

Kaikki ennallaan istisrintamilla - entiset mitalistit rivissä
Molemmissa, sekä naisten että miesten, sarjoissa päädyttiin edellisen vuoden kunniataulukoihin. Samat joukkueet kaapivat matkaansa saman väriset mitalit - eikö sapattivuosi tuonut mitään uutta tullessaan. Toki jonkin
verran. Yksi oli JoLePan vahva mukaantulo, jota vähän himmentää viimeisen pelin pehmeys. Iskikö jo väsy
vai oliko LVI vaan parhaassa vauhdissaan. Hienoa oli, että miesten sarjassa oli kuusi(kin) joukkuetta.
Olisiko naisten neljän joukkueen sarjaan löytynyt pelisakki Team FINin ja ns. irtonaisien joukosta? Joku
joukossa myös ihmetteli, että HIY:n penkillä istuu pitkä rivi maajoukkuepelaajia. Naisten sarjassa jatkui, jo
muutaman vuoden näkynyt, joukkueiden tasaisuus. Naisten alkusarjassa kaikki pelit päättyivät hajaäänin.
Petri Räbinä haasteli päivien aikana joukkueiden edustajien kanssa tulevien vuosien jatkokuvioita. Mitä lie
saanut mukaansa - ehkä jossain vaiheessa siitä kuulemme. Siellä joukossa ainakin puheltiin, että ensi kaudel-

le pitäisi saada sarjat - vaikka turnausmuotoiset sellaiset aikaiseksi. Pelin kehittämisen ja myös sen motivaatiotason takia kerran vuodessa pelattava SM-turnaus on enemmän kuin hätävara.

Porukkapolkkaa Kymenlaaksolaisittain (Kuva: Iistis,info)

Kotkalle 30. perättäinen SM-mitali - ESI-Team vapiskoon
Pelikaudesta 1986-87 alkaen KSI Kotka on ottanut aina jonkin värisen SM-mitalin. Melkoinen saavutus.
Seuralla on nyt kasassa 13 kultaa, 10 hopeaa ja 7 pronssia. Enää yhtä vaille ovat kotkalaiset Suomen Mestaruuksien määrässä verrattuna listaa johtavaan Lappeenrannan ESI-Teamiin.
Varsin pienellä ykkösen pelaajistolla joukkue lähti Suomen Mestaruutta ottamaan. Avauskuusikon lisäksi
penkillä istuivat vain joukkueen (pelaaja-)valmentajat Timo Herranen ja Vallo Järv. Kahvihuoneella ei ole
tiedossa - kävivätkö herrat lainkaan kentällä. Loppuottelussa eivät ainakaan - kai. Sitä kovempi oli se kuusikko.
Ja tosi kova oli myös ZZ Toivalan joukkue, mutta aivan ei riittänyt. Mika Ylönen valitteli, että joukkueen
kovin harjoitusinto on hiipunut ja hän itsekin on päättänyt nyt jäädä, ainakin pitemmälle vapaalle, istishommista. Toivottavasti ististoiminta seurassa kuitenkin jatkuu - muutoin lajimme rivit harvenevat liikaa ja
homma on entistä suuremmassa pulassa.
Miesten loppuottelu oli vähäisellekin katsojajoukolle jälleen kerran hieno kokemus. Suomen Pajulahdessa
nähtiin taatusti maailmanluokan istumalentopalloa. Harmi vaan, ettei paikallisilla vammaluokituksilla juuri
ole asiaa kansainvälisille arvokisakentille. Peli oli todella tuimaa taistelua jokaisesta pisteestä. Pitkät pallorallit jatkuivat toinen toisensa perään. Uskomattomia pelastuspalloja nostettiin peliin ja päälle vielä hyökättiin
kovaa. Ja kaveri nosti ja hyökkäsi takaisin. Mahtava peli, jonka toinen lopulta voitti - se vähän parempi.

MVP Satu Martikainen ja MVP Janne Laukkarinen
SM-turnauksessa pisteytettiin kisojen arvokkaimmat pelaajat siten, että jokaisen pelin jälkeen joukkueet nimesivät pöytäkirjaan vastustajan parhaan pelaajan. Kahvihuoneella ei ole käytössään koko listaa. Arvatenkin
hajaääniä tuli monille pelaajille, mutta eniten pörssipisteitä keränneet palkittiin kisojen MVP-pelaajina.
Hienoa ja varsin epätavallistakin lienee, että MVP:t löytyivät mitalikolmikkojen ulkopuolelta. Naisten arvokkaimpana pelaajana palkittiin SI Siilinjärven "väärä" Satu - Satu Martikainen ja miesten parhaana JoLePan Janne Laukkarinen. Istis.info onnittelee - ja selittelee tuota vääräänsä. Useimmiten on nimittäin totuttu,
että parhaan pelaajan palkinnot kahmii toinen Satu – Satu Korkalainen.

SM-kisojen Arvokkaimmat Pelaajat:

Satu Martikainen SI Siilinjärvi ja Janne Laukkarinen JoLePa
(Kuvat: ZZ Toivala ja Istis.info)

HIY Helsinki hallitsee naisten sarjassa
HIY Helsinki on vammaluokitukseltaan selkeästi muita joukkueita "edellä". Ja tällä hetkellä myös pelillisesti
ykkösenä. Mitenkään ylivoimainen se ei ole, mutta pelaajien laadukkuus ja varmuus tuottavat tulosta. Toinen
perättäinen Suomen Mestaruus meni oikealle joukkueelle, vaikka lauantain alkusarjan perusteella olisi voinut
muutakin ajatella. Sunnuntaina pääkaupungin parhaat voimat vasta saapuivat paikalle ja tulosta tuli.

Naisten SM-turnauksen ensimmäinen syöttö on lähtenyt...,
Palokan Pyry ja ESI-Ladyt aloittivat
(Kuva: Info)

Naisten loppuottelua kahvihuone ei päässyt seuraamaan. Tulosten perusteella Allanin pyryttäret kuitenkin
pistivät tiukasti HIYläisiä kampoihin. Hopeaa kirkkaammalle meno ei kuitenkaan riittänyt. Pronssiottelussa
Pyrylle välierässä 1 - 2 pettymään joutuneet Lappeen Ladyt tekivät historiallisen tempun - ja varmaan ensi
kertaa ottivat ja voittivat SI Siilinjärven.
Hyvä tapahtuma Pajulahdessa kaiken kaikkiaan. Toivottavasti jatkoa seuraa - ja mielellään vähän useammin
kuin kerran vuodessa. Kommentteja SM-kisoista ja miksei myös tulevista kuvioista voi laitella vaikka tänne
infon Vieraskirjaan. Terveiset tutuille ja onnittelut Mestareille ja vähän muillekin palkituille.

VILKAISU VÄLILLÄ KIINAN KUULUMISIIN
21.3.2016 16:35 (MA) Kotimaan koitoksien rinnalla Kiinan IntercontiCup on jäänyt kokonaan huomiotta.
Tänään Anjissa pelattiin jo viidennen kisapäivän pelit. Otteluita on nyt pelattu jo tasan 80/99. Tämän päivän
tuloksista ei vielä kaikkia ole ehditty päivittämään, joten liitteen sarjataulukot ovat eiliseltä päivältä. Ja liitehän löytyy tuosta oikealta - Tulevia tapahtumia-otsikon alta Interin kuvaketta napauttamalla.
Rioon nimettyjen miesten kohdalla Iran jatkaa vakuuttavasti - neljä 3 - 0 voittoa. Lähinnä hiippaa Brasilia
kolmella voitolla neljästä. Saksa on ollut pienoinen pettymys - tappiot jo Kiinalle, Egyptille ja Brasilialle.

Riolaisten naisten sarjassa ykkösenä on USA viidellä voitolla ja vain yhden erän kiinalaisille hävinneenä.
Sarjakakkonen on naisissakin paraisäntä Brasilia, joka myös voitti Kiinan 3 - 2. EM-Ukraina on pelannut
jotenkin ailahtelevasti - voittoja toki 3/5, mutta selvät 0 - 3 tappiot Kiinalle ja USA:lle. Paramitskut ovat tiukassa.
Miesten Rion karsintaa johtaa selkeästi Venäjä - viisi voittoa ilman eränkään menetystä. Lähinnä tulee Ukraina, jonka vennääläiset voittivat turnauksen avauspäivänä puhtaasti ja selvästi 3 - 0.
Myös naisissa Venäjä tuntuu vahvimmalta ottamaan sen viimeisen Rion kisapaikan. Tänään pelatussa ottelussa se kohtasi ehkä kovimman haastajansa Hollannin. Peli päättyi Venäjän voittoon 0 - 3 (22-25, 20-25, 2125).
Huomenna Kiinan kisoissa pelataan jo Rioon nimettyjen pudotuspelejä ja päätetään karsintasarjojen alkupelit. Palaillaan infossa asiaan huomenissa. Tänään vielä myöhemmin illalla joitain juttuja ja kommentteja Pajulahdesta sekä mahdollisesti muutama vähemmän huippulaatuinen valokuva.

KSI KOTKALLE JÄLLEEN MESTARUUS
20.3.2016 16:30 (MA) Tiukkojen ja tasokkainen sekä lopuksi kiivaidenkin tilanteiden jälkeen miesten istiksen SM-loppuottelu päättyi KSI Kotkan voittoon 3 - 1 (25-19, 23-25, 25-22, 25-21). Lisää juttua ja kuvia,
kun kahvihuoneelle ehitään. Ja varmaan kommentteja löytyy muistakin sivustoista. Kiitos ja näkemiin.
Pajulahden tulokset

Istumalentopallon Suomen Mestarit 2015-16 - KSI Kotka
(Kuva: KSI)

LVI HELSINKI UUSI PRONSSIMITALINSA
20.3.2016 15:40 (MA) Miesten pronssiottelu oli valmis kolmessa vartissa. Vähän hampaaton JoLePa jäi LVI
Helsingin jalkoihin suoraan 3 - 0 (25-19, 25-15, 25-15. Loppuottelussa KSI Kotka vei ensimmäisen erän 2518. ZZ Toivala kuittasi toisessa niukasta 25-23. Kolmas erä alkoi juuri.
Kolmatta erää pelattiin vuorotahtiin pisteellä parilla johtaen. Tilanteessa 22-22 oltiin vielä tasoissa, mutta
siitä KSI onnistui huimalla taistelulla viemään erän 25-22.

VIIMEVUOTINEN MITALILISTA PÄTEE HIY MESTARI, PYRY 2. JA ESI 3.
20.3.2016 14:50 (MA) Naisten SM-turnauksen takia ei tilastoihmeitten tarvitse päätään raaviskella. Viime
vuoden kunniataulukko pätee ja pitää edelleen. HIY Helsinki nappasi toisen peräkkäisen Suomen Mestaruu-

den 3 - 1 voitolla hyvin taistelleesta Palokan Pyrystä. Lappeenrannan ESI-Ladyt taisivat voittaa lähihistorian
ensimmäisen kerran SI Siilinjärven ja nyt napsakasti pronssien arvoisesti. Tulos siinäkin ottelussa 3 - 1.
Parhaillaan Pajulahdessa käydään miesten loppuottelua sekä pronssipeliä. ZZ TV näkyy - vaikka sitä voisi,
jos osaisi, vähän tsuumailla läheisemmäksi. Tulokset päivitetty alle - mukana myös HIY Helsingin kultamitalistien luettelo.

Istumalentopallon Suomen Mestarit 2015-16 - HIY Helsinki
(Kuva: Istis.info)

MIEHILLÄ MYÖS VIIME VUODEN UUSINTA
20.3.2016 12:20 (MA) Naisten tavoin myös miesten loppuottelussa pelaavat samat joukkueet kuin vuosi sitten Toivalassa - ZZ ja KSI. Mestaruutta puolustava KSI Kotka ei antanut JoLePalle siimaa lainkaan - välierävoitto 2 - 0 (25-16, 25-17). Myös ZZ Toivala hoiteli finaalipaikan tyynesti 2 - 0 (25-19, 25-18). Finaalista
on odotettavissa jälleen kova ja tasokas peli kotkalaisten ja siilinjärveläisten kanssa.
Miesten loppuottelu ja pronssipeli pelataan, naisten tavoin, paras viidestä. Miesten pelit alkavat klo 14.30 ja
naisten puolisen tunnin kuluttua klo 12.45.

NAISTEN SM-LOPPUOTTELUUN
PALOKAN PYRY JA HIY HELSINKI
20.3.2016 11:25 (MA) Naisten välierät hoidettu -viimevuotiset finalistit loppuotteluun. Vahvistuksia eilisestä
Pajulahteen roudanneet HIY-helsinkiläiset eivät antaneet SI Siilinjärven yllättää. Voitto HIY:lle 2 - 0 (25-10,
25-23). Toisessa välieräpelissä mentiin kolmanteen erään - perinteisesti. Siinä Palokan Pyry oli lopussa vahvempi ja voitti Lappeenrannan ESI-Ladyt 2 - 1 (25-15, 22-25, 15-10).
Klo 11:30 Pajulahdessa ovat alkamassa miesten välierät: ZZ Toivala - LVI Helsinki sekä KSI Kotka - JoLePa. ZZ-TV:n kalusto on jälleen paikalla ja ainakin nyt jo 15 minuuttia näyttänyt lämmittelyä ykköskentältä.
Kuva toivottavasti pelaa edelleen ja kentällä pelaavat ZZ ja LVI.

TOINEN KISAPÄIVÄ PAJUSSA KÄYNNISTYI
20.3.2016 09:50 (MA) SM-kisojen toinen aamu valkeni aurinkoisena, kauniina maaliskuisena pakkaspäivänä. Heti aamupalan jälkeen käynnistyivät kisojen ratkaisuottelut miesten puolivälieräpeleillä. JoLePa hoiteli
KSI Kotka 2:n puhtaasti 2 - 0 ja jatkaa pelejään välierissä KSI:n ykköstä vastaan. LVI ja HIY Punakone kävivät tasaisen väännön joka kahden pinnan eroilla päättyi LVI:lle 2 - 0. ZZ saa välierissä klo 11.30 vastaansa
LVI Helsingin.

KAATUIKOHAN KIINANKIN PALVELIN?
19.3.2016 23:20 (MA) Istis.info ehti vasta iltamyöhäisellä Pajulahdessakin tsekkaamaan maailmojen tuloksia
ja huomasi iloks..., surukseen, että ongelmia taitaa olla Kiinassakin. Kaikkia kolmannen päivän tuloksia ei
löydy, joten päivitykset näiltä osin vähän vajavaiset. No..., eipä oteta murheita, vaan keskitytään huomenna
palvelemaan kotimaan istiskisoja ja palataan näihin kiinalaisempiin juttuihin myöhemmin. Alla kuitenkin se
mitä on saatu tietoon.
Intercontinental Cupin tuloksia

IRA-USA,,,. otetaanpas sitten vielä pituus.
(Kuva: WPV)

SM-KISOJEN PÄIVÄ ONNISTUNUT KUVA- JA TULOSPALVELU SIELLÄ ITESSÄÄN
19.3.2016 19:35 (MA) Pajulahdessa tänään käynnistyneiden istumalentopallon naisten ja miesten SMturnauksen ensimmäinen päivä sujui pelillisesti hienosti. Vähän heikommin meni TV-kuvan ja istis.infon
tulospalvelun kanssa. Palvelimet ja lähilaitteet eivät pelittäneet yhdessä ja vain kuvaa ja tietoja jäi puuttumaan. Nyt istis.infon välillä kaatunut masiina toimii jälleen ja mikä tärkeintä - päivän kaikki tulokset ja
huomiset alkupelit löytyvät tuosta alta.
Istis.info keräilee vähäisiä mielenrippeitään ja yrittää jossain välissä illan mittaan kirjoitella tarkempia kommentteja päivän peleistä. Tärkeimmät siis löytyvät pdf-tiedostona oheisesta "Pajulahden tulokset"-liitteestä.
Olkaa hyvä ja sorivaan. Tällaista tämä tietomaailma joskus on.
Lisäykset 19:55:
ZZ Toivala ja KSI Kotka suoraan välieriin
Odotetusti viime vuosien finalistit - ZZ ja KSI hoitelivat miesten alkusarjojen lohkovoitot ja jatkavat suoraan
huomisiin välieriin. Puolivälierissä pelaavat: LVI Helsinki ja HIY Punakone vastakkain pääsystä ZZ Toivalan vastustajaksi sekä JoLePa ja KSI Kotka 2.
Päivän peleissä ei ihmeitä yllötyksiä saatu kasattua, ZZ hoiteli pelinsä suoraan 3 - 0 ja kotkalaiset kohteliaasti
pelasivat keskenään 2 - 1. LVI voitti KSI 2 erin 2 - 1 ja JoLePa puolestaan LVI Helsingin suoraan 3 - 0. Ehkä
päivän kovinta ja tasokkainta peliä nähtiin viimeissä ZZ vs. JoLePa ottelussa.
Naisten sarjassa ennätystasaista
Naisten alkusarjan pelit olivat varsin kimurantteja ja tasaisia. Tulospalvelu sai useammalla kalkulaattorilla
laskeskella lopullisia tuloksia. Päivän kaikki kuusi peliä päättyivät hajaäänin 2 - 1. Ykköspaikan huomisiin

peleihin otti Palokan Pyry muutaman eräpisteen erolla ennen SI Siilinjärveä. Samoin kolmospaikka meni
pistesuhteella HIY Helsingille.
Huomisaamun välierissä klo 10.15 kohtaavat pääsystä finaaliin: Palokan Pyry ja ESI-Ladyt Lappeenranasta
sekä SI Siilinjärvi ja HIY Helsinki. Hävinneet pelaavat SM-pronssimitaleista klo 12:45 - samanaikaisesti
SM-loppuottelun kanssa.

SM-KISAT PAJULAHDESSA KÄYNTIIN

Pajulahden tulokset
19.3.2016 15:55 (MA) SM-turnausten neljäs pelikierros päivitetty yllä olevaan tulosraporttiin.
15:00 (MA) Puolet ensimmäisen päivän Pajulahtiurakasta hoidettu. Alla oleva tulosliuska on päivitetty. Vähän kiirettä pittää ja koneet tökkii.

ZZ Toivala voitti ensimmäisessä pelissään HIY Punakoneen 3 - 0
(Kuva: Istis.info)

12:10 (MA) Pajulahden kisojen ensimmäinen pelikierros jo pelattu. Miesten sarjassa KSI Kotka otti 2-1 voiton kakkosjoukkueestaan ja naisissa Palokan Pyry löi ESI-Ladyt samoilla eräluvuilla.
ZZ TV:n lähetyskalusto on salissa, mutta sijoituspaikka ei ole vielä valmiina - tikkaat puuttuvat. Tuottaja
MY lupailee, että klo 13.30 pelattavalla kolmannella kierroksella kuva näkyy.

SUOMEN SAVOLAISINTA SITTISTÄ - ZZ TOIVALA 18.3.2016 - 20 VUOTTA!

Vielä ilman tummia pukuja - ZZ Toivala 1996
(Kuva: ZZ)

18.3.2016 22:55 (MA) ZZ Toivalan nettisivuilla on seuran presidentti Mika Ylönen kirjoittama juhlajuttu: 18.3.2016 - ZZ TOIVALA 20 VUOTTA!!!!!Hienoa tsettsetläiset - upeaa toimintaa lentopallon saralta ja
kiistatonta menestystä istumalentopallon puolelta. Istis.infon toimituskunta onnittelee!
Istis.infon mielestä lentopallon erikoisseuraksi itseään kutsuva ZZ Toivala Siilinjärveltä ansaitsee erikoisliitteensä lisäksi, vähän tylsältä kuulostavan, mutta sisällöltään erikoista laajemman nimityksen: ZZ Toivala lentopallon erikois- ja yleisseura. Löytyykö kotimaamme maisemista toista seuraa, missä pysty- ja istumalentopallo ovat samassa sulatusuunissa paistettuja? Ei löydy - vielä, mutta toivottavasti ZZ-malli saa uusia seuraajia.

ZZ Toivalan 20-vuotisjuhlamerkki
(Kuva: ZZ)

Info ihmettelee, onko Mikan jutussa mainittu 20-vuotisjuhlapostimerkki, sitä savolaista jutustelua - vai ihan
hämäläistä totta. Jutussaan Mika kertoo mm. yllä olevasta kuvasta seuraavaa: Merkkivuoden ZZ-tapahtumia
on sijoitettu pitkin kuluvaa vuotta. 18.3.2016 julkaistaan ZZ Toivalan juhlapostimerkki. Varsinainen 20vuotisjuhlagaala pidetään 7.5.2016 Siilinjärven Kunnonpaikassa, jossa yhtenä merkittävänä tapahtumana
julkaistaan seurasta kertova kirja.
Hämmästyksestä ja hämmennyksestä ihmeissään ZZ Toivalaa onnittelee - Istis.info Suomesta. Viikonloppuna nähdään, joko on juhlittu.

ISTUMALENTOPALLON SM-KISAT PAJULAHDESSA

Suomen Mestarit - TSI Turku 1967 - Huom. tyyli! Ja kisat olivat Pajulahdessa.
(Kuva: SIUta ja sittistä)

18.3.2016 22:30 (MA) Saunottu on, mutta vieläkään ei ole löytynyt ensimmäisten Suomen Mestarien joukkuekuvaa. Harmituksen harmi. Yllä malliksi SM2016-lippikset tilanneille pikkasen entisten aikojen tyylikkyyttä - tumma puku se olla pitää.
Huomenna se alkaa - pelikauden 2015-16 puolivillainen SM-turnaus. Hienoa, että kisat pidetään ja puitteet
Pajulahdessa ovat arvokkaimmasta päästä. Villahommiksi istis.info määrittää sen, ettei koko kauden kestävää
sarjaa ole saatu aikaiseksi. Näillä mennään ja varmaan hyvät kisat ja arvokkaat mitalit saadaan aikaiseksi ja
jaetuiksi.
Pelit Pajussa käynnistyvät huomenna lauantaina klo 11.00. Infon toimitus on paikalla - mutta katsotaan nyt miten ehitään tuloksia heittelehtimään tänne sivustolle. Yritystä on ja alla olevaa ohjelma- ja tulospohjaa
ainakin pyritään pääsivulle päivittämään mahdollisuuksien mukaan. Ehkä myös joitakin lumiakuvia mukaan
liittämään.
SM-2015-16 kisojen tulokset

TOINEN KIINA PÄIVITETTY

Sakut vs Jenkit 3 - 0
(Kuva: World ParaVolley)

18.3.2016 21:05 (MA) Kiinassa taas jo aamuyö, kun info ehtii kahvihuoneelle. Toisen päivän kaikki tulokset
listattu ja sarjataulukot päivitetty. Pieni epävarmuus tulosten oikeellisuudesta kalvaa mieltä, kun päivän tuloksia tarkastelee eri paikoista. Ihan virallista tulospalvelua info ei ole keksinyt. Tiedot ovat peräisin WPV:n
Facebook- ja Twitter-sivuilta. Ja..., muutamista peleistä löytyy kahdenlaista tietoa - kumpi ottelun voitti. ?
Toisen päivän miesten Riolaisten otteluissa Saksa kuittaili edellisen pelin tappionsa ja voitti selvästi USA:n jos tulos nyt on oikein päin. Jenkeillä siis jo kaksi tappiota. Iran jatkoi puhtailla - nyt Kiinan kustannuksella.
Päivän epävarmin tulos on ottelusta Egypti-Brasilia. Jompi kumpi ehkä voitti 3-2. Infon veikkaus taulukkoon
oli Brasilia.
Rioon karsivien miesten sarjassa Kazakstan ja Irak ovat kolmen ottelun jälkeen tappioitta - samoin Venäjä,
joka on pelannut vasta kaksi matsia - ja vaikuttaa infosta porukan kovimmalta. Naisten karsijoista Venäjä ja
Hollanti ratkaissevat keskenään Rio-paikan. Nyt info lähtee saunaan ja sen jälkeen vielä ZZ- ja SM-tarinaa...,

KIINASSA TOINEN PÄIVÄ ILLASSA - USA WOMEN LÖI KIINATTARET 3 - 1

(Kuva: World ParaVolley)

18.3.2016 10:50 (MA) Intercontinentalissa Kiinan Anjissa aletaan jo lähestyä iltaa - viiden uutiset ja aikamerkki odottavat. Aamupäivän pelit on jo päivitetty WPV:n sivuille - ja samoin istis.infon tulostiedostoon.
Päivä aloitettiin heti huippukamppailulla naisten Rioon valittujen sarjassa. Monien viime arvokisojen pariskunta: USA - Kiina ottivat yhteen. Pienoinen yllätys nähtiin, kun USA otti 3 - 1 voiton MM- ja Paralympiamestareista ja kisojen isäntämaan joukkueesta. Miesten Rioon halajavien pelissä Hollanti otti toisen voittonsa - nyt Sloveniasta 3 - 0.
Info päivitti sarjataulukon perinteiseen arvokisojen pistelaskutyyliin, missä voittaja saa pelistä aina kaksi ja
hävinnyt yhden pisteen. Lienee tämä tapa käytössä myös näissä kisoissa, mutta jos jostain systeemi selviää tarkastellaan uudelleen.

USA "yllätti" isäntämaa Kiinan 3 - 1
(Kuva: World ParaVolley)

Se on siinä!
(Kuva: World ParaVolley)

KIINASSA EKA PÄIVÄ TAPUTELTU HUIHAI

Erot ovat suuret Rion kisoihin valituillakin - USA-RWA 3 - 0
(Kuva: World ParaVolley)

17.3.2016 20:00 (MA) Intercontinentalin ensimmäinen pelipäivä on ohi. Kello lienee Anjissa kohta 02 yöllä.
Päivän aikana pelattiin ohjelman mukaisesti 16 ottelua. Mitään ihmeempiä yllätyksiä pelit eivät tarjonneet suuret olivat suuria ja pienet kohtuupieniä.
Infon päivittämät kaikki ensimmäisen päivän pelien tulokset ja sarjatilanteet löytyvät pdf-tiedostona "Tulevia
tapahtumia" otsikon alta Anjin kisojen ikonin takaa. Info kuittaa muutaman pelin omina huomioinaan tuossa
alla.
Naisten peleissä Euroopan Mestari Ukrainalla ei välttämättä Kiinan aurinko paistellut. Ensimmäisessä pelissä
joukkue oli tiukoilla Iranin naisten kanssa - voittaen 3 - 2. Toisessa pelissä pilvistyi lisää - Kiina otti murskaavan 3 - 0 voiton tuoreista EM-kultamitalisteista. Myös USA-Ruanda pelissä näkyi Rion kisoihin valittujen joukkueiden suuri tasoero. Afrikkalaisilla ei pelissä ollut mitään jakoa.
Miesten osalta huomio kiinnittyy vahvaan Paralympiaisäntään, Brasiliaan. Saksan, myös Rioon tähtäävä
joukkue, hävisi suoraan ja isommitta puheitta 0 - 3. Rion kisoihin kärkkyvä Kanada pettyi ja menetti otteluvoiton Irakille 2 - 3 voitettuaan selkeästi kaksi ensimmäistä erää.
Huomenna perjantaina Kiinassa jatketaan taas pelaamalla 16 ottelua. Ohjelma ja aikataulu löytyvät infon yllä
mainitulta listalta. Info itse viettelee huomenna matkapäivää ja ehtinee kahvihuoneelle vasta puolen yön maisemissa. Palataan silloin juttuun, jos jaksetaan. Pitäisi vissiin vähän nukkuakin, kun seuraavana aamuna aikaisin on taas virkamatkaa tökkäämässä.

KIINAN ANJISSA AVAJAISET JUHLITTU
JA PELIT JO TÄYDESSÄ KÄYNNISSÄ

(Kuva: World ParaVolley)

17.3.2016 12:35 (MA) World ParaVolley tiedottaja Kiinassa pistää parastaan ja tyrkkii Intercontinentalin
pelien tuloksia ja valokuvia eri tiedostoihin sellaista vauhtia, ettei vanhemmilla vehkeillä ja ukoilla juuri ole
mahkuja mukaan ehtiä. Eiliset kisojen avajaiset näyttäisivät olleen tosi spektaakkelimaiset juhlat - niin kuin
vain Kiinassa osataan. Upeaa.
Pelit käynnistyivät tänään jo klo 9 paikallista aikaa kolmella kentällä. Päivän mittaan pelataan kaikkiaan 16
peliä. Vauhti on todella melkoinen. Paljon toki on porukkaakin. Aikaero Kiinaan on tiettävästi (noin) kuusi
tuntia. Alla kuva ensimmäisen pelikierroksen ottelusta Iranin ja Egyptin kesken. Varsin mallikkaasti Teheranin toverit turnauksen aloittivat - puhdas 3 - 0 kotiin.

(Kuva: World ParaVolley)

Toisella kierroksella pelattiin huippuottelu naisten Rioon valittujen sarjassa. Iranin naiset pistivät Euroopan
Mestari Ukrainan tosi ahtaalle. Ottelussa pelattiin täydet viisi erää. Voitto lopulta ukrainalaisille 3 - 2.

(Kuva: World ParaVolley)

Istis.info yrittää päivitellä kisojen tuloksia mahdollisuuksiensa mukaan. Pieniä viiveitä saattanee palvelussa
esiintyä, kun samanaikaisesti pitäisi hoidella kolmea vilkasta nappulaa ja mm. jotain paikallisia kisoja Pajulahdessa. Mutta koitetaan pärjäillä.
Infon päivittämät Kiina-tiedot löytyvät helpoiten tuosta oikealta - "Tulevia tapahtumia" otsikon alta Kiinan
kisojen kuvaketta näppäilemällä.

WORLD PARAVOLLEY: BIG NEWS!

(Kuva: World ParaVolley)

16.3.2016 20:00 (MA) World ParaVolley tiedottaa, että eilisessä Kiinan Anjissa pidetyn yleiskokouksen
merkittävin päätös oli Hollannin Lentopalloliiton ilmoitus vuoden 2018 istumalentopallon naisten ja miesten
MM-kisojen järjestämisestä. Kisapaikkakuntaa tai tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä valittu, mutta kaukaa ei
hakene, että paikka löytyy aikaisemmin Hollannissa arvokisojen järjestelyhommia hoitaneiden kaupunkien
joukosta.
Hollannissa on järjestetty, muiden kansainvälisten arvokisojen ohella, MM-tason istiskisat neljä kertaa:
* 1983 – Delden (miehet) - FIN 3.
* 1990 – Assen (miehet) - FIN 8.
* 2000 – Maastricht (naiset) - FIN 2.
* 2006 – Roermond (miehet ja naiset) - FIN - ei osallistunut
Hieno juttu. Siinäpä seuraava oiva tavoite ainakin naisten maajoukkueellemme. Ei muuta kuin tavoite kirkkaaksi ja suunnitelmat kahdelle vuodelle pystyyn - ja hommiin.

WPV:n yleiskokous Anjissa 15.3.2016
(Kuva: World ParaVolley)

VAU! ISTIKSEN SM-KISOJEN KILPAILUINFO

16.3.2016 16:45 (Istisjaosto/Petri Räbinä/MA) Pajulahden SM-kisojen kilpailuinfo alla.

Turnauspaikka
Liikuntakeskus Pajulahti, Pajulahdentie 167, Nastola.
Googlen Pajulahti-karttalehti

Kilpailupuitteet
Saliin pääsee lauantai-aamuna klo 9. Kentät ovat parketilla palloilusalissa (päärakennus). Pukutilat salin vieressä käytävän päässä.

Ruokailut
Majoittujien ruokailu normaalisti, kun majoitus on la – su, niin ruokailut: lauantaina päivällinen, sunnuntaina aamupala ja lounas. Lauantain lounaan jokainen voi halutessaan ostaa
suoraan ravintolasta hintaan 12,10€/hlö. Kahvio on avoinna receptionin vieressä.

Ateria-ajat:
* lounas 11.00-13.30
* päivällinen 16.30-19.30
* aamiainen 07.15-09.15

Ruokalistat
Lauantain lounas:
* Kermaista maissikeittoa
* Jauhelihakastiketta, pastaa
* Kalapuikkoja, kermaviilikastiketta
* Vispipuuroa
Lauantain päivällinen:
* Broileripyöryköitä
* Stroganoffia,perunaa
* Marianne-Suklaarahkaa
Sunnuntain lounas:
* Mustajuuri-perunasosekeittoa
* Lasagnea
* Kasvistäytteistä kalaleikettä
* Mansikkakiisseliä
Sunnuntain päivällinen:
* Hawainleikettä, aurajuustodippiä
* Uunikalaa
* Sitruunamoussea

Saunat
Rantasaunat majoittujien käytössä maksutta lauantaina klo 18.00-21.30.

Ottelutavat
- Alkusarjoissa pelataan yksinkertainen sarja (miehet kahdessa lohkossa ja naiset yhdessä), kahdella kentällä.
- Ottelut kolmen erän peleinä 25 pisteeseen, kahden pisteen erolla. Ottelut voivat päättyä 3-0 tai 2-1.
- Sarjapisteet, voitetusta erästä piste.
Lohkosijoitukset ratkaistaan järjestyksessä:
- 1) pistemäärä, 2) eräpisteiden suhde, 3) keskinäisen ottelu, 4) arpa.
Väli- ja puolivälieräottelut pelataan kahden voittoerän peleinä, erät pelataan normaalisti 25 pisteeseen (ratkaisuerät 15 pisteeseen) päättymään kahden pisteen erolla.
Mitalipelit pelataan kolmen voittoerän peleinä, erät pelataan normaalisti 25 pisteeseen (ratkaisuerät 15 pisteeseen) päättymään kahden pisteen erolla.

Turnauksen jury
Sari Mannersuo, tuomari, Petri Räbinä VAU, joukkueiden edustaja (ei asianosainen).

Pajulahden aluekartta

Reception A1, Ruokala A1,Palloilusali A2, Uimahalli F, Rantasauna G
(Kuva: Pajulahti)

KIINAN KISOJEN ALKUUN 15 HOURS PAJULAHDEN PELEIHIN 70 TUNTIA
16.3.2016 11:55 (MA) Kiinan Anjissa pelattavien Intercontinental kisojen alkuun on vajaa vuorokausi. Joukkueet ovat päässeet harjoittelemaan kisa-areenoilla ja mm. isäntämaan naiset pelasivat eilen harjoitusottelun
hollannittaria vastaan. NED Team kertoi sivuillaan homman toimineen hienosti - mitä se sitten tarkoittaakaan.
Pajulahden kisojen tiimoilta on jonkin verran viestejä eri puolilta. Lappeenrannassa mm. on edelleen hankala
tilanne saada joukkuetta kasaan. Syksyn pelaajalistalta (13 pelaajaa) kuudella vammat estävät pelaamisen.
Viimeisin loukkaantuminen ja poisjäänti sattui maanantaina. Toivottavasti viikonlopuksi kaikki joukkueet
ilmaantuvat Pajulahden kentille täysissä kokoonpanoissa.
Tallinna TV:n - vai oliko se paikallisen istisporukan sivuilla myös mainosteltiin Pajulahden SM-kisoja ja
kehoteltiin katsomaan ZZ-nettiTV:n suoria lähetyksiä Suomesta. Upeaa, että homma kiinnostaa lahden takanakin - eikä siis vaan Lahden.
ZZ Toivalan sivuilla oli kuva joukkueen treeneistä - infon ymmärryksen mukaan - alkuviikon päiviltä. Porukkaa tuntui olevan, pitempää ja lyhempää, nuorempaa ja nuorekkaampaakin.

(Kuva: ZZ Toivala)

KISAKUTSU PUOLAN ELBLAGIIN KESÄKUUSSA

(Kuva: IKS Atak)

15.3.2016 11:05 (MA) Kiinan ja Pajulahden kisojen pakatessa päälle, julkaistaan lisää kisakutsuja. Nyt vuorossa IKS Atakin Elblag Cup 2016 Puolassa. Kisa pelataan, ihme kyllä, samanaikaisesti perinteisen Hampurin turnauksen kanssa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ja vähän jatkettunakin sellaisena. Kutsussa
mainitaan ajankohdaksi 2.-5.6.2016. Pelit siis varmaankin perjantaista sunnuntaihin. Kutsu alla ja Kalenterisivuilla.
Kisakutsu Elblagiin

VIRALLINEN KISAKUTSU TALLINNAAN

14.3.2016 21:15 (MA) XXIV Tallinna-turnauksen virallinen kutsu saapui tänään Virosta infon postiin. Kisat
pelataan lauantaina 7.5.2016 Lilleküla Gymnasiumin urheiluhallissa, os. Kuldnoka 24, Tallinn. Ilmoittautuminen 15.4. mennessä sekä pelaajaluettelot 28.4.2016.
Osallistumismaksu turnaukseen on 40,00 euroa/joukkue ja joukkueen maximikoko 10 henkeä. Kutsu ja lisätiedot alla sekä Tulevia tapahtumia sarakkeessa.
Kisakutsu Tallinnaan

HOLLANNIN JOUKKUEET KIINAN ANJISSA

(Kuva: Paravolleydamesnl)

14.3.2016 21:05 (MA) Hollantilaiset ovat saapuneet turvallisesti Anjiin ja kokoontuneet siellä isäntien kanssa yhteiskuvaan. Vieraat ylistävät upeita paikkoja sekä kiinalaisten suurta ystävällisyyttä. Ei muuta kuin kisat
käyntiin.

NRO 3 KIINAAN JA 5 PAJULAHTEEN

(Kuvat: WPV/Istis.info)

14.3.2016 12:30 (MA) Ennakkotarinointi SM-kisoista on kiihtymään päin. Veikkauskertoimet vielä puuttuvat. Vajaa viikko ja hommat käyntiin. Ehkä ei kannata vielä paikalle matkustaa, kuten Kiinan kisoihin osallistuvat tekevät - ja useimmat jo lienevät Anjissa paikalla. Alla WPV:n julkaisema "ensivaikutelmia"-kuva
kisamaisemista.

Ensivaikutelmia Anjosta
(Kuva: WPV)

SM-ENNAKOT TOIVALAN SIVUILLA

13.3.2016 15:50 (MA) ZZ Toivalan sivuille on päivitetty seuran kommentit viikon kuluttua pelattavien istiksen SM-kisojen ennakkoasetelmista. Kannattaa käydä lukaisemassa ja miksei kommentoidakin - vaikka tänne
infon Vieraskirjaan.
Mitä sisältynee pressan viestiin: Turnaus saattaa jäädä ZZ Toivalan ns. kultaisen sukupolven osalta viimeiseksi. Se on kuitenkin varmaa, että joukkueella nälkää riittää, kun pisteitä Pajulahdessa aletaan laskemaan.
ZZ Toivalan nettisivut

ZZ TV Pajulahdessa matkassa mukana
ZZ TV:n lähetyskalusto matkaa Pajulahteen ja suoraa nettiTV-kuvaa saataneen molempina päivinä. ZZ TV
löytyy vanhaan tapaan seuran nettisivuilta.

VIISI PÄIVÄÄ KIINAN KISOIHIN VIIDEN VUODEN MITALISTIT SUOMESSA

Banderolli Anjin urheiluhallin seinässä>(Kuva: WPV)

12.3.2016 23:50 (MA) Kiinan Intercontinental Cupin joukkueista monet ovat jo varmaan matkalla kohti kisapaikkaa - suurkaupunki Shanghain lähellä itä-Kiinassa sijaitsevaa Anjia. No..., lähellä ja lähellä - välimatka
Shanghaista Anjiin on n. 250 km. Lähes pohjoiseen Anjista sijaitsevaan pääkaupunki Pekingiin kilometrejä
kertyy jo tuhat enemmän - n. 1 250 km. Isot on eväät muurimaassa.

Anji Kiinan kartalla
(Kuvakaappaus: Google Map)

Pikkasen pienemmät ovat välimatkat - ja kisatkin kotimaan SM-Pajulahdessa ensi viikonloppuna. Seuraillaan
molempia kilpailutapahtumia infon sivuilla - kutenmiten ehitään. Pohjaksi alla olevat, SIUta ja sittistä tilastoosiosta kaapatut, SM-mitalistit tältä vuosikymmeneltä.

MIESTEN SM-MITALISTIT 2011-2015:
2010 – 2011 (5):
1. KSI Kotka
2. HIY Helsinki
3. ZZ Toivala, Siilinjärvi
2011 – 2012 (4):
1. ZZ Toivala, Siilinjärvi
2. JoLePa, Jokilaakson Lentopallo
3. KSI Kotka
2012 – 2013 (5):
1. ZZ Toivala, Siilinjärvi
2. KSI Kotka
3. HIY Helsinki
2013 – 2014 (4):
1. ZZ Toivala, Siilinjärvi
2. KSI Kotka
3. LVI Helsinki
2014 – 2015 (5):
1. KSI Kotka
2. ZZ Toivala, Siilinjärvi
3. LVI Helsinki

Suomen Mestari 2014-15 - KSI Kotka
(Kuva: Istis.info)

NAISTEN SM-MITALISTIT 2011-2015:
2010 – 2011 (5):
1. KSI Kotka
2. ZZ Ladyt Siilinjärvi
3. ESI-Ladyt Lappeenranta
2011 – 2012:
Ei pelattu
2012 – 2013 (4):
1. ZZ Ladyt Siilinjärvi
2. HIY Helsinki
3. ESI-Ladyt Lappeenranta

2013 – 2014 (4):
1. SI Siilinjärvi
2. ESI-Ladyt Lappeenranta
3. Palokan Pyry Jyväskylä
2014 – 2015 (4):
1. HIY Helsinki
2. Palokan Pyry Jyväskylä
3. ESI-Ladyt Lappeenranta

Suomen Mestari 2014-15 - HIY Helsinki
(Kuva: Istis.info)

PELIPAIKAT KIINASSA JA NASTOLASSA LISÄTTY PAJULAHDEN PALVELUT

11.3.2016 12:30 Lisäys 13:45 (MA) Ensi viikolla käynnistyvät kovat kisat Kiinan Anjissa ja vähän kovemmat Pajulahdessa, kotoisessa Nastolassa. Infolta on tiedusteltu, missä ja millä alustalla Pajulahdessa pelataan
sekä moneltako kentille pääsee treenaamaan. Samalla infon piti kartoittaa ja kuvata tuo Intercontinental Cupin paikka Kiinasta - ks. kuvat yllä.
Petri Räbinä vastasi infon tiedusteluihin: Saliin pääsee lauantai-aamuna klo 9.00. Perjantaina opisto rakentaa kentät ja kirjurit tulevat Nastolan Iskusta. Kentät ovat parketilla palloilusalissa. Hienoa - kiitos.
Lisätty tiedot Pajulahden palveluista:

Pajulahden majoituspaketti la-su sisältää majoituksen lähinnä 3hh sekä ateriat: lauantaina päivällinen ja sunnuntaina aamiainen ja lounas. Lauantain lounaan jokainen voi halutessaan ostaa suoraan ravintolasta hintaan
12,10 €/hlö.
Pajulahden ravintolan ateria-ajat ovat:
* Lounas klo 11.00-13.30
* Päivällinen klo 16.30-19.30
* Aamiainen klo 07.15-09.15
Pajulahdessa majoittuville ovat Rantasaunat maksutta käytössä lauantaina klo 18-21.30.

8 DAYTÄ KIINAAN JA 10 PÄIVÄÄ PAJUUN

9.3.2016 18:40 (MA) VolleySLIDEn Facebook-sivuilla on alettu pitää aamukampaa International Cupin alkamisesta. Päivittäin sivuille kirjataan uusi kuva varustettuna jäljellä olevien päivien määrällä kisojen alkuun.
Info pisti pikkasen p....ttaan vastaavan kuvan Pajulahden SM-kisojen alkuun olevista päivistä. Info ei kuitenkaan lupaa uutta kuvaa joka päivä.
Info myös joutuu perumaan muutaman päivän takaisen ehdotuksensa ylimääräisen yleiskokouksen pitämisestä Pajulahdessa lauantaina. Infon pieneen mieleen ei putkahtanut, että välttämättä kaikki joukkueet eivät jää
Liikuntakeskukseen majoittumaan. Toivalan tietotoimistosta saadun luotettavan vihjeen mukaan mm. ZZ ja
KSI majailevat muualla.

SM-KISOJEN TURNAUSTIEDOTE JA PELAAJALUETTELOINTI

8.3.2016 20:10 (MA) Pajulahden SM-kisojen Turnaustiedote sekä pelaajaluettelolomake on tänään toimitettu
joukkueitten yhteyshenkilöille. Pelaajaluettelot tulee täyttää ja lähettää Petri Räbinälle viimeistään sunnuntaihin 13.3. mennessä. Tiedote ja luettelolomake liitteenä tässä alla.
Lähetekirjeessä mainitaan lisäksi, että kisoissa noudatetaan sarjamääräysten kohtaa 3.1. - Miesten joukkueessa voi pelata myös naispelaajia.Turnaustiedotteen mukaan pelit käynnistyvät lauantaina jo aikaisemmin ilmoitetulla aikataululla klo 11.00.
SM-kisojen erotuomaritehtävissä toimivat: Helena Tenhola, Pauli Sievinen, Tomi Sairomaa, Vesa Välilä,
Arttu Ylinen ja Sari Mannersuo.
SM-kisojen turnaustiedote
SM-kisojen pelaajaluettelo

PAJULAHDEN THE FINNISH INTERNAL CUP

7.3.2016 22:50 (MA) Jatketaan Intercontinentaleista kotimaan internaleihin. Lajipäällikkö Petri Räbinä kertoili tänään, että hän lähettää vielä tällä viikolla joukkueille vahvistettavat osallistujalistat/pelaajaluettelot
Pajulahden SM-kisoihin. Myös osanottomaksut tullevat siinä sivussa hoidettaviksi.
Istis.info samalla puolihuolimattomasti kyseli tarkempia kisasääntöjä ja myös tuomarilistausta. Säännöistä
ehkä tärkein lienee tarkennus alkusarjojen tasapistetilanteisiin. Jaosto varmaankin nämä asiat ilmoittelee.
Hyvä myös olisi saada varmistus lopullisesta aikataulusta.
Ja puolikauniina toivomuksena jaostolle voisi vielä olla epävirallisesta joukkueiden edustajien kokoontumisesta sopiminen lauantai-iltana. Aiheena saattaisi olla vaikka keskustelu tulevan kauden 2016-17 suomalaisesta istumalentopallosta. MOT.

MANNERTENVÄLISISTÄ MAAN SISÄISIIN

4.3.2016 23:45 (MA) Intercontinental-juttuja nyt tuntuu riittävän ympäri maailmaa infon iloksi. Vähemmän
on näkynyt tarinaa, Kiinan kisojen kanssa samanaikaisesti, kahden viikon kuluttua pelattavista istumalentopallon SM-kisoista. Siis ei mitään. Kyseessä on kuitenkin pelikauden 2015-16 ykköstapahtuma Suomessa.
Seuroissa ollaan oltu varsin omissa oloissa eikä vähissä someissa kisoista juuri jutustella. Myöskään Pajulahden sivuilla ei tapahtumaa huomioida millään tavalla – eikä VAU:kaan asiaa mainostele – SM-kisoja ei ole
huomattu edes kalenteriin laittaa. Kertovatko nämä jotain lajimme tämän hetken tilasta, näkyvyydestä, kiinnostavuudesta, tasosta, asemasta vai mistä?
PAJULAHDESSA HIENOT PUITTEET SM-KISOILLE

Pajulahden liikuntakeskus mahdollistaa mainiot fasiliteetit kauden ykköstapahtumaan: kohtuuhyvä sijainti,
kelpo sali ja lattia istumalentopalloon, hyvät majoitukset ja ruokailut samassa paikassa ja mahdollisuus pikku
illanistujaisiin ja tarinointiin. Kelpaa siellä kymmenen joukkueen turnaukset pelata. Mukana siis kuusi miesja neljä naisjoukkuetta. Hyvä niin, vaikka läpi pelikauden kestävää sarja- tai turnaustoimintaa toki kausi on
jäänyt kaipaamaan. Ehkä jatkossa...,
MIEHISSÄ TAAS KSI - ZZ VAI LÖYTYYKÖ HAASTAJIA?

IstisPoika vaihtoi kotia keväällä 2015
(Kuva: Istis.info)

KSI Kotka palasi voittokantaan viime kevään Toivalan SM-turnauksessa kolmen ZZ-vuoden jälkeen. Mikä
on joukkueiden iskukyky nyt, se on arvoitus? Syksyn Suomen Cupissa ZZ otti kannun, mutta joutui Kotkaturnauksessa hieman varamiehisenä, palauttamaan linnun pönttöönsä. Molemmissa turneissa kolmospaikan
otti, istumalentopalloa hieman joskus harrasteleva LVI Helsinki. Onko LVI:stä Pajulahdessa yllättäjäksi, kun
yksi tykistöstä pelannee naisten SM:sta.
JoLePa palasi Kotka-turnauksessa jouhevasti kärkipeleihin, mutta ihan ei vielä riittänyt. Mahdollisuuksia on
toki vaikka mihin. KSI Kotka 2 ja Punakone Helsingistä pelasivat Kotkassa B-sarjaa ja matka mitalipeleihin
lienee aika pitkä. Kotkan joukkueiden sijoittaminen samaan alkulohkoon Pajussa ihmetytti vähän Vieraskirjan viestissä - ja pikkasen kahvihuoneellakin.
HIY VAI SIILI - ENTÄS PYRY TAI ESI?

HIY Helsinki mestariksi 21 vuoden jälkeen
(Kuva: Istis.info)

Naisten Mestaruus meni viime vuonna HIY Helsingin maajoukkuepitoiselle tiimille. Miesten tavoin - homma
on avoin - vahvuuksista tai pelaajalistasta ei oikeastaan ole mitään tietoa. Suomen Cupin HIY hoiteli syksyllä, mutta valkeitten puuttuessa Kotka-turnauksesta tuli vain kolmonen.
Palokan Pyryn naiset pelasivat ykkösessä. Pelejä tuli ja kaiken aikaa turpiin. Kannattiko? ESI-Ladyt ovat
kaivanneet sarjaa ja pelejä - harjoitukset eivät ole maistuneet. Saas näkee. Siilinjärvi mönki Cupin ja voitti
Kotkan. Aina varmaa pelaamista, mutta riittääkö nyt? Hyvät pelit Pajussa odotettavissa..., Veikkaus..., no, ei
panna ketään ykköseksi. Miltäs muualla kuulostaa?

KIINALAISET KISAKUVIOT SELVILLÄ OTTELUOHJELMAT JULKAISTU

Bambumetsää Anjin ympäristössä
(Kuva: Wikimedia.org)

4.3.2016 23:00 - Lisäys 5.3.2016 15:00 (MA) World ParaVolleyn sivuilla kerrotaan, että Kiinan Intercontinental-kisoissa pelataan neljässä eri sarjassa: Rioon valitut sekä kisapaikkaa kärkkyvät miehissä ja naisissa.
Alla olevan kisojen numerokuvan mukaan Anjissa pelataan kaikkiaan 99 peliä. Infon laskelmien mukaan se
tarkoittaa, että jokaisessa sarjassa (myös isoimmassa miesten Ei-valittujen sarjassa - 36 peliä!?) pelataan yksinkertaiset sarjat.
Jo Rioon valittujen sarjoissa pelataan välierät (1-4 ja 2-3) ja muissa alkusarjan sijoitusten mukaan vain finaalit (1-2). Näin laskien kahvihuoneen kalkutin päätyy lukuun 99. Miesten Ei-valittujen osalta se tietää Rion
viimeisen paikan saavuttaneelle 10 peliä - melkoisen urakan. Mutta, jos sitä kisoihin haluaa ja vielä Kiinan
bambumetsikköön matkustaa - mikä ettei. Alla vielä Kiinan kisoissa pelaavat joukkueet ryhmiteltynä sarjojen
mukaisesti - sekä osallistumisensa peruneet.
MIEHET
Rio 2016 valitut:
* Kiina
* Saksa
* Iran
* Egypti
* Brasilia
* USA

(Kuva: World ParaVolley)

Ei-valitut:
* Venäjä
* Ukraina
* Hollanti
* Irak
* Kazakstan
* Puola
* Kanada
* Korea
* Japani
(Peruneet: Algeria ja Kenia)

(Kuva: World ParaVolley)

NAISET
Rio 2016 valitut:
* Ruanda
* Kiina
* Iran
* Ukraina
* Kanada
* Brasilia
* USA

(Kuva: World ParaVolley)

Ei-valitut:
* Slovenia
* Hollanti
* Venäjä
* Japani
* Egypti
* Italia
(Peruneet: Kazakstan ja Kenia)

(Kuva: World ParaVolley)

Lisätty alla oleva Intercontinental 2016 Cupin otteluohjelma:
Intercontinental 2016 otteluohjelma

PÄIVITYSONGELMAT SELÄTELTY?
4.3.2016 13:00 (MA) Istis.info itki ja potki pitkin iltayön, kun sivusto ei auennut - ei sitten millään. Aamulla
kirkastui uninen silmä ja heti kirjoittamaan: INFO TOIMII TAAS! Ja vihdat vielä. Eipä suostunut palvelin
pelittämään eikä infon tekstejä liittämään. Ja sivustokin sulkeutui.
Nyt taas näyttäisi toimivan, mutta anskattoony - mitä tapahtuu, kun tämä teksti tallennetaan ja siirretään veliLouhen palvelimelle. Toivottavasti pelittää.
Klo 13:05 Ja paskat - mitään toimi. Klo 13:09 - taas toimii - aika pitkällä viiveellä. Neljän minuutin mietinnällä lopulta avautui ihan oikeasti ja ittekseen. Mitähän tästä vielä tulee.

INTERCONTINENTAL CUP NUMEROINA

Kiinassa pelattava InterCup numeroina
(Kuva: World ParaVolley)

4.3.2016 12:55 (MA) WPV:n sivuille oli kyhätty yllä oleva, Kiinan karttapohjalle soviteltu, numerotaulu
tulevista Intercontinental-kisoista. Hauska ja..., hauska. Ensimmäinen huomio on joukkuemäärä. Aikaisemmin ilmoitettu oli 32 - nyt kuvasta ymmärtäisi joukkueita olevankin vain 28. Mitkä maat ovat peruneet?

Aikaisemmin WPV ilmoitti otteluohjelmien valmistuvan tämän viikon aikana. Lienevät OK, koska kuvassa
esitetään pelattavan 99 ottelua. Ja niitä pillittämässä 30 erotuomaria. Tuomarikaartin lisäksi kisoihin matkustaa 20 muuta ulkopuolista virkailijaa. Melkoinen klaani ja jonninmoinen kasa jenejä. Hyviä kisoja vaan.
Odottelemme otteluhjelmia.

ISTIS.INFON SIVUSTO EI TOIMI KUNNOLLA
3.3.2016 13:20 (MA) Istis.infon sivuston palvelinta päivitettiin eilen aamupäivällä. Sen jälkeen kahvihuoneessa on enempi päivitelty tökkivää ja tukkivaa sivustoa. Pahoittelemme ja selvittelemme asiaa Louhen tuen
kanssa.

NORJA PALAAMASSA ISTISKARTALLE!

Kuva istisseminaarin näytösottelusta Oslossa tammikuussa
(Kuva: Tomm Hansen/NVBF)

3.3.2016 12:50 (MA) Istis.infon mieltä ilahdutti huomata PVE:n sivuilta, että Norjan Lentopalloliitto
(NVBF) on ryhtynyt ponnekkaasti toimiin istumalentopallon käynnistämiseksi/vahvistamiseksi uudelleen
vuonomaassa. Norjan miesten maajoukkue ja HSL Kristiansandin seurajoukkue olivat 1980-90-luvuilla jatkuvasti suomalaisten kiusana arvokisoissa.
Vuosituhannen vaihteen tienoilla norjalaisille kävi suomettumiset ja homma hiipui lähes kokonaan. Pientä
yritystä pitää istis pinnalla toki oli kaiken aikaa - erityisesti PVE:n presidentti Toralv Thorkildsenin ja stavangerilaisten lajifriikkien toimesta. Maajoukkuetoimintaa ei hiihtomaassa kuitenkaan ole ollut lähes 20 vuoteen.
Lukemattomat kovat pelit on käyty suomalaisten ja norskien kesken. Istis.info muistaa mm. EM-kisojen finaalitappion Järvenpäässä 1993 ja ESI-Teamin voiton Kristiansandista Euro Cupin kotikisoissa 1994 sekä
ehkä hienoimpana Euroopan Mestaruuden voittamisen Tallinnan 1997 loppuottelussa.
Norjalla miehillä on Paralympialaisten mitaleita kaksi: pronssi 1988 ja hopea 1996 (Suomella kaksi pronssia
1996 ja 2000) ja yksi hopea MM-kisoista 1994 (Suomella hopea 1998 ja pronssi 1983). EM-kisoista Norjalla
on värisuora: pronssi 1991, kulta 1993 ja hopea 1995 (Suomella: kolme pronssia 1983, 1999 ja 2003, hopea
1993 ja kulta 1997).
Toivottavasti Norja saa istumalentopallotoiminnan uuteen uljaaseen kukoistukseen ja Suomen Lentopalloliitto ja Räbinän Petri kutsun tulla Osloon tutustumaan, miten homma siellä hoidettiin...,

ISTIS.INFO JÄLLEEN KAHVIHUONEELLASM-KISAT LÄHESTYVÄT VÄÄJÄÄMÄTTÄ
2.3.2016 21:20 (MA) Istis.info on palannut reissuiltaan jälleen tutun kahvihuoneen hämärään. Alla joitakin
toimituksen postiin tulleita uutisen tapaisia ja jotenkin kai vähäsen istumalentopalloonkin liittyviä juttuja.

Terveiset myös päätoimittajalle - viestisi tulivat perille, mutta eihän sitä keritty (viitsitty alkaa) vastailemaan.
Maksan seuraavat toimituspalaverin Atomit.
SM-KISOJEN PELISYSTEEMIT VAHVISTETTU

Lajikoordinaattori Petri Räbinä vahvisti tänään tulleessa viestissään oikeaksi infossakin esitetyt arvailut Pajulahden SM-kisojen pelisysteemeistä. Lauantain alkusarjat pelataan kolme-eräisinä peleinä, jotka voivat päättyä joko 2-1 tai 3-0. Alkusarjojen sarjapisteet määräytyvät samoin lukemin voitettujen erien perusteella.
Sunnuntain miesten puolivälierät ja molempien sarjojen välieräpelit pelataan paras kolmesta sekä kaikki mitaliottelut paras viidestä. Kisojen lopullinen alkamisaika on vielä vahvistamatta. Se on jaoston mukaan kiinni
Pajulahden keittiön aukioloajasta. No - Pajun laskut lienevät jo tulleet ja maksettukin ja osanottomaksua seuroissa odotellaan.
29. TALLINNA-TURNAUKSEN PAIKKA VARMISTUNUT

Ivar Liiv Tallinnasta lähetti seuraavan tiedonannon: Voin nyt varmistaa, että Tallinnan turnaus pelataan
07.05.2016 Lillekülan koulussa - kuten viime vuonnakin. Naisten turnaus pelataan myös, jos riitävä määrä
tiimeja ilmoittautuu..., vähintään neljä naisjoukkuetta olis kiva. Virallinen kutsu kaikille lähetetään tämän
viikon lopussa! Kiitos kärsivällisyydestä!
Eipä siis muuta kuin laivalippuja tilailemaan. Toivottavasti 29. Tallinna-turnaukseen saadaan hyvä kattaus
sekä miesten että naisten sarjoihin. Onhan kyseessä pitkäaikaisen turnauksen 30-vuotisjuhlakisojen esikisat.
ROVANIEMELLÄ POHJOISET REVONTULITURNEET

Lauantaina 27.2. pelailtiin Rovaniemen Keltakankaan liikuntahallilla vauhdikas istispäivä. Paikalliset järjestäjät juhlistivat Rovaniemen istumalentopallon 15-vuotistaivalta. Mukana istispäivässä oli yli 20 pelaajaa,
Rovaniemen lisäksi mm. Kemistä, Kittilästä ja eteläisestä Lappeenrannasta.

Revontulilaiset isäntien tarjoamalla välipalalla Keltakankaan hallissa
(Kuva: Markku Heiskari)

Päivän aikana pelattiin, vähän eri kokoonpanoilla, samanaikaisesti kahdella kentällä yli 20 ottelua. Päivän
huipentumana käytiin kuninkuuspeli Kemin ja Rovaranta-Lappeenniemi yhdistelmäjoukkueen kesken, joka
tiukkojen vaiheiden jälkeen päättyi 1 - 2. Toivottavasti pohjoinen ulottuvuus jatkaa ja jatkuu - ehkä joskus
ihan virallisen Revontuli-turnauksen merkeissä.
Ja tarjoilut ja ohjelmisto Das Kota-saunatilan päättäjäisgaalassa olivat vertaansa vailla. Rovaniemi on loisto
paikka - istuenkin tulia tuijotella - ja pelailla. Tsemppiä kaikille pukeille, muoreille ja tontuille. Terveiset
myös Ranualle.

(Kuva: Visitrovaniemi)
INTERCONTINENTAL AIKA KIINALAINEN JUTTU

Parin viikon kuluttua Kiinassa käynnistyvä 32 maajoukkueen Intercontinental Cup on ollut aika hiljaisella
tiedotuksella. Liekö syynsä silläkin, että nyt World ParaVolley ilmoitti sivuillaan kisapaikan muuttuneen
odottamattomien olosuhteiden johdosta. Muutoksella ei ole vaikutusta joukkueiden matkustamisiin. Uusi
kisapaikka sijaitsee lähellä (65 km) aikaisempaa Hangzhoun kaupunkia.

Intercontinental Cupin uusittu logo
(Kuva: WPV)

Uusi kisapaikka on Anji-niminen, kiinalaisittain pikkukaupunki, jossa asukkaita on hitusen alle puoli miljoonaa. Hangzhoussa väkeä on vähän enemmän - n. 9 miljoonaa. Isot on kisat ja iso on Kiina. Turnauksen tiedotus tullaan huolehtimaan WPV:n kautta - paikalla olevan infosysteemin sallimissa puitteissa. Jäädään odottelemaan.
HAMPURI-TURNAUKSEEN ILMOITTAUTUMISTA JATKETTU

Päätoimittajan postiin oli tullut viikko sitten viesti Hampurista. Kesäkuun alun kisojen ilmoittautumisaikaa
on jatkettu 15.3.2016 asti. 27th Annual International Sitting Volleyball Club Tournament for the SVBHamburg Cup 2016 kisakutsu löytyy istis.infon Kalenteri-sivuilta.
Tässä kai tärkeimmät pikaisesti selaillut postit. Palataan juttuihin.

LAJIJAOSTON PÖYTÄKIRJA 17.2.2016 MUKANA SM-KISOJEN OTTELUOHJELMAT
23.2.2016 18:00 (Petri Räbinä/MA) Petri Räbinä lähetti infolle 17.2.2016 pidetyn lajijaoston pöytäkirjan,
joka on alla liitteenä. Kokouksessa jaosto päätti mm. SM-kisojen otteluohjelmat. Ehkä pöytäkirjan sanamuoto on pelisysteemien osalta hieman suoristettu.

Ohjeissa mainitaan, että mitalipelejä lukuunottamatta pelit pelataan kolmieräisinä. Alkusarjojen osalta tämä
on OK, mutta jatkopelit lienee tarkoitettu pelattavaksi paras kolmesta ja ne mitalit paras viidestä. Ehkäpä.
Muita kokouksessa päätettyjä asioita ovat mm.: M50 veteraaniturnaus Kotkassa 9.4.2016, syksyisen Suomen
Cupin haku 31.3.2016 mennessä sekä Beachin 2 vs 2 SM-kisat Helsingissä 16.-17.7.2016.
Pajulahden SM-kisojen otteluohjelmat löytyvät myös "Tulevia tapahtumia" otsikon alta ao. kisojen logoa
napauttamalla sekä Kalenterit-sivuilta.
Lajijaoston kokous 17.2.2016

ISTUMALENTOPALLON KANSAINVÄLINEN
NUORISOLEIRI ELBLAGISSA PUOLASSA
21.2.2016 23:15 (Suvi Blechschmidt/MA) ParaVolley Europen kehittämispäällikkö Suvi B lataili infolle,
edelleen tiedotettavaksi, kutsun ensimmäiseen järjestettävään istumalentopallon nuorisoleiriin. Leiri pidetään
Elblagissa Puolassa 2.-5.6.2016 - samanaikaisesti siellä pelattavan Elblag Cupin kanssa.
Alla Suvin laatima tiedote leiristä sekä ilmoittautumislomake. Alustavat ilmoittautumiset leirille tulee tehdä
15.3.2016 mennessä. Suvi antaa tarvittaessa lisätietoja asiasta. Leiri on tarkoitettu yli 10 vuotiaille fyysisesti
vammaisille lapsille ja nuorille. Tiedotteesta löytyvät tarkemmat tiedot englanniksi, joka on myös leirillä
käytettävä kieli.
Nuorisoleirin tiedote
Alustava ilmoittautumislomake

XXIX TALLINNA-TURNAUS PELATAAN 7.5.2016
19.2.2016 12:05 (Ivar Liiv/MA) Perinteinen Istevorkpalliturniir Tallinnassa pelataan myös tänä keväänä.
XXIX (29.) Turnaus kisataan lauantaina 7.5.2016 - mahdollisesti Lilleküla Gümnaasiumin tutussa salissa.
Pelipaikan varmistaminen on Ivarin mukaan vielä avoin, mutta asia selvinnee ensi viikon aikana.
Lillekülassa on mahdollisuus pelata kolmella kentällä, mikä Ivarin mukaan mahdollistaa myös naisten sarjan
pelaamisen. Jäämme odottelemaan lopullista varmistusta, mutta ainakin miesjoukkueet voivat alkaa varailla
matkalippuja turnaukseen.

VIELÄ VIESTEJÄ ALANKOMAAILMOISTA...,

Hollannin miesten maajoukkue matkaa Bosniaan.
Kuvassa NED - Leverkusen 30.1.2016 treenipelin jälkeen.
Saksalaiset voittivat 3 - 2. (Kuva: paravolleyherennl)

15.2.2016 23:25 (MA) Kun ei kuulumisia kotimaisemista juuri ole, listaillaan tänne vielä viestintää Hollannista. Viikonvaihteen harjoitusleirin aikana Hollanti ja Ukraina pelasivat kaksi maaottelua yleisölle. Lauantaina Ukraina voitti 3 - 2 ja sunnuntaina, virallisen pelin 3 - 1. Näiden matsien lisäksi joukkueet pelasivat
kaksi treenipeliä. Ensimmäisen niistä, hetikohta ukrainalaisten saavuttua, vei Hollanti erin 4 - 1 ja toinen
pelailtiin lauantaina tasan 2 - 2.
Hollannin miesmaajoukkue puolestaan on tämän viikon harjoitusleirillä Bosnia-Hertzegovinassa ja pelaa
siellä paikallisia seurajoukkueita vastaan. Mitähän puuhailevat kaikki muut Kiinan maaliskuisiin kisoihin ja
sieltä Rioon tosissaan tähtäävät joukkueet. No..., ainakin kisat lähestyvät - aamukampa näyttää sinne 30 ja
SM-kisoihin Pajulahteen kaksi enemmän.
Alankomaailmoita, Suomesta katsoen, lieneepi myös Viro ja Tallinna-turnaus. Viimeistä tietoa Tallinnan
turnauksen järjestämisestä on infossakin odoteltu jo useampi aamu - kuten varmaan Jämsässä ja jossain muuallakin. Info yritteli tänään eestiläisiä tavoitella ja jätti pikaista yhteydenottopyyntöä. Kuulostellaan huomenissa.

HOLLANTI JA UKRAINA YHTEISELLÄ LEIRILLÄ

Hollanti ja Ukraina pelaavat kaksi maaottelua harjoitusleirinsä aikana
(Kuva: Ukraine Women's National Sitting Volleyball)

14.2.2016 14:50 Päivitetty 18:15 (MA) Naisten Euroopan Mestari Ukraina ja EM-kisoissa neljänneksi sijoittunut Hollanti ovat viikonlopun harjoitelleet yhdessä Hollannin Bodegravenissa. Joukkueet pelaavat treenileirin aikana kaksi maaottelua.
Ensimmäinen ottelu pelattiin eilen lauantaina. Ukraina voitti sen viiden erän taputtelun jälkeen 3 - 2. Ukraina
voitti ensimmäisen ja toisen erän selkeästi, mutta kolmas ja neljäs menivät Hollannille. Viides erä ja samalla
koko ottelu päättyi Ukrainan voittoon eräpistein 16-14. Toinen maaottelu pelattaneen Hollannissa näitä aikoja.

Hollannin ja Ukrainan pelaajat ja huoltojoukot yhteiskuvassa 14.2.2016
(Kuva: Paravolleydamesnl)

Päivitys 18:15: Info ei ole nyt aivan varma Hollanti-Ukraina maaotteluiden pelisysteemistä. Tuloksia on ollut
hieman hankala löytää. Ukrainan sivuilla on alla oleva linkki - ymmärtääksemme tämän päivän pelistä. Info
sitä aikansa selaili ja räpläili ja sai tulokseksi Ukrainan voiton 4 - 1? Mene ja tiedä häntää..., Käykää katsomassa peliä - se alkaa n. 16:30 ajassa.
NED - UKR 14.2.2016

MELKEIN APRILLIKUTSU RIGA CUPIIN

(Kuva: Latvijas Paralimpiska komiteja)

11.2.2016 21:55 (Andris Ulmanis/MA) Ja kun kerran kutsuja pukkailee - tökätään sivuille. Vaikka kyseessä
onkin lähes aprillikutsu. Eikä pelkästään ajankohdan, vaan vähän myös ilmoittautumisajan lyhyyden vuoksi.
10. Riga Cup pelataan Latvian pääkaupungissa 2.-3.4.2016. Tarkempia tietoja löytyy oheisesta kisakutsusta.
Viestissään Andris lähettelee erilaisia terveisiä ja toivomuksia kertoen, että kisakutsua toimitellaan Suomen
lisäksi mm. Venäjälle, Ukrainaan, Azerbaidžaniin, Kazakstaniin, Kanadaan ja Iso-Britanniaan - maihin, joista on Andrikselle lupailtu kisoihin matkustaa. Eipä muuta kuin suht' vinhaan matkoja tilailemaan. Ilmoittautuminen päättyy ensi maanantaina 15.2.2016!!
Kutsu Riga 2016 Cupiin

PAPPALYMPIALAISET KOTKASSA 9.4.2016

11.2.2016 14:50 (Pekka Nygren/MA) Kotkan Pekka jaksaa heilua..., Muutaman yön Kotka-turnauksen jälkeen nukuttuaan Nygrenin Pekka jo touhuaa seuraavaa kisaa. Vuorossa ovat Miesten M50 SM-kisat huhtikuun alussa. Kisat pelataan Otsolan koulun salissa Kotkan Karhulassa yhden päivän turnauksena. Ilmoittautuminen Pekalle 20.3.2016 mennessä. Kisakutsu lisätietoineen alla.
Kisakutsu M50 SM-turnaukseen

PAJULAHDEN SM-KISOIHIN ILMOITTAUTUNEET
8.2.2016 15:10 (MA) Istumalentopallon tämän kauden SM-turnauksiin ilmoittautuminen päättyi eilen. Petri
Räbinä lähetti infolle määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden joukkueiden nimet.

Miehet:
* ZZ Toivala Siilinjärvi
* KSI Kotka
* KSI Kotka 2
* JoLePa Jämsä
* LVI Helsinki
* HIY Punakone Helsinki
Naiset:
* Palokan Pyry Jyväskylä
* ESI-Ladyt Lappeenranta
* Siilinjärven Invalidit
* HIY Helsinki

SEURAAVANA 60 000 HUOLTO ISTIS.INFON TOIMITUS KIISTÄÄ KAIKEN

8.2.2016 aamuvarhaisella räpsähti puolisataatuhatta täyteen
(Kuvakaappaus: Ite Info)

8.2.2016 14:20 (MA) Otsikkoriville kaakkoinen toimitus yritti kirjoittaa, että Infon toimitus kiittelee kaikkia,
mutta latoja pirulainenko se meni ja muutti koko homman. Tai sit se oli päätoimittaja, jonka tehtäviin työnjaossamme tuo kaiken kiistäminen kuuluukin. Eikä vastaa puhelimeen.
50 000 tuhatta on melko lähelle bueno juttu. Joku on joskus näitäkin sivuja selaillut. Ympäripäissään se tekee
noin 75 eri lukijaa per päivä. Infon muistin mukaan vastaava luku vuosien 2013-14 aikana oli pikkasen vaille
90. Näyttävät siis yleisömäärät vähenneet muuallakin kuin jääkiekkoliigassa.
Info on aina silloin tällöin kurkistanut sivustomme Kävijätilastointiin ja todennut sen luotettavuuden olevan
lähinnä luokkaa vaalilupaukset. Syytä on yritetty vähän selvitelläkin - turhaan. Sivustomme riittävän palautteen olemme saaneet tuosta ylle kuvatusta matkamittarista - ja Vieraskirjasta. Kiitos kommenteistä ja klikkauksista.

KOTKA-TURNAUKSESTA KUVIA, JUTTUJA SEKÄ
TILASTO- JA SEINÄTAULUTAIDETTA

JUHA PARKON TURNAUSKUVIA NIMENHUUDOSSA

34. Kotka-turnauksen voittajat lintua lennättämässä - KSI Kotka
(Kuva: KSI/Juha Parkko)

7.2.2016 22:20 Lisäys/korjaus 8.2. 12:05 (MA) KSI Kotkan Juha Parkko on ladannut eilisestä turnauksesta
34 kuvan kansion joukkueen Nimenhuutosivuston "Kuvat ja materiaalit" sivuille. Kuvat ovat erittäin korkealaatuisia ja hienosti eilistä turnausta ilmentäviä. Kannattaa käydä katsomassa vaikka alla olevasta linkistä.
Juhan vanhalla luvalla istis.info on kaapannut tähän joitakin kuvia näytille.
Juha Parkon kuvia Kotka-turnauksesta
KSI KOTKALLE 20. TURNAUSVOITTO!

KSI Kotka voitti vuodesta 1983 pelatun kotiturnauksensa ensimmäisen kerran 1988. Eilen saavutettu voitto
oli isännille kaikkiaan 20. Kotka-turnauksen ykkössija. Toiseksi eniten turnausvoittoja on Lappeenrannan
ESI-Teamilla - 9. Lisäksi turnauksen ovat voittaneet vain LSI Lahti kolmesti ja ZZ Toivala kaksi kertaa.

KSI Kotka - ZZ Toivala miesten A-sarjan loppuottelussa
(Kuva: Juha Parkko)

Lisäys 8.2. 12:05: Rautavaaran Invalidit unohtuivat listalta - valitan. RI Rautavaaralla on toiseksi eniten Kotka-turnauksen naisten sarjan voittoja - yhteensä neljä - vuosilta 2003-05 ja 2007.
Naisten sarjan voittajia löytyy vuodesta 1990 alkaen kaikkiaan kymmenen eri seuraa/joukkuetta. Eniten voittopyttyjä on tälläkin osastolla KSI Kotkalla - 6. Kolmeen voittoon ovat yltäneet SVC Tallinn ja ESI-Ladyt
Lappeenrannasta. Kaksi turnausta voittaneita löytyy LSI Lahdesta, HIY Helsingistä sekä Siilinjärven Invalideista. Yhden voiton kautta aikain ovat ottaneet: ZZ Ladyt Toivalasta, Team Riga ja Team Londa Latviasta.
Eniten osallistuvia joukkueita on ollut vuonna 2001 - yhteensä 20 - miesjoukkueita 14 ja naisia kuusi. Miesten sarjoissa yli 10 joukkuetta Kotka-turnauksessa on ollut 17 kertaa - viimeksi vuonna 2008. Naisten sarjas-

sa on enimmillään ollut seitsemän joukkuetta - vuosina 1999 ja 2003. Neljä kertaa osallistujia on ollut kuusi viimeksi vuonna 2007. Naisten sarjaa ei pelattu vuosina 1995 ja 2014. Tiedot löytyvät SIUta ja sittistä histuuriasta.
TOIVALAN PRESSAN TURNAUSJUTTU ZZ-SIVUILLA

Tuttuun tyyliinsä Mika Ylönen on kirjoittanut eilisestä Kotka-turnauksesta jutun seuran nettisivuille otsikolla:Varamiehinen ZZ taipui KSI:lle. Tarina päätteeksi Mika lieventää tappion pettymystä seuraavasti:Kun
kuukauden päästä Pajulahdessa pelattaviin SM-kisoihin päästään kovemmalla miehistöllä, niin haastajan
asemasta on helpompi tulla. Mitä muuta pressa viestitteli - kannattaa käydä katsomassa ZZ Toivalan sivuilta.

Toisille lintu, joillekin pytty ja Terolle kortti
(Kuva: Juha Parkko)

ZZ-pressan jutusta muistui mieleen yllä oleva Viitasen Teron ja Mannersuon Sarin postittelukuva Juha Parkon valokuvakansiosta. Infon seuraava tarina ei liity tuohon korttiin eikä tilanteeseen - Teroon kylläkin myöhemmin ilmenevällä tavalla. Info huomasi vasta salia Pekan ja Timpan kanssa siivoillessaan alla olevassa
kuvassa näkyvät Mestaruustaulut salin päätyseinältä. Aikaisemmin info oli tarinoinut toimitsijana turnauksessa olleen Pappa Piilolan kanssa - vakavia ja mukavia.

Muutamat Mestaruustaulut Karhulan hallin seinällä
(Kuva: Istis.info)

SIUta ja sittiksessäkin kertoillaan The Double Touch Clubista - lentopallon ja istumalentopallon SM-kultaa
voittaneiden kerhosta. Siihen on aateloitu Tapani Piilola (KSI), Ossi Pulli (ESI), Tero Viitanen ja Otto Sivonen (ZZ). Terolla mestaruuksia on melkoinen määrä molemmista lajeista - Tapsalla ja Ossilla, infon tiedon
mukaan, lentopallon Suomen Mestaruus löytyy - huom. taulut - vain Karhulasta vuodelta 1973 Ratekon mestaruusjoukkueesta.

Lisäys 8.2. 12:05: Mika Ylönen vahvistaa 8.2.2016 Otto Sivosen "pätevyyden" The Double Touch Clubiin.
MOT.
Infon pitänee selvittää Kaksoiskosketus-kerhon tilannetta myös naisten puolelta. Selvitellään..., ja saa infolle
ilmoitellakin. Lisäksi info pyytää Ylösen Mikaa vielä varmistamaan Sivosen Oton "pätevyys" kerhoasiassa oliko Otto SM-turnauksessa vuoden 2014 kokoonpanossa? Ja kauniimmaksi lopuksi tähän tarinaan vielä
kuva Parkon Juhan otoksista - naisten loppuottelusta. Lisäksi alempaa sivuilta kopioitu kisojen kaikki tulokset kuvan alle. Löytyvät toki myös Kalenterit-sivulta.

SI Siilinjärvi - ESI Ladyt Lappeenranta naisten loppuottelussa
(Kuva: Juha Parkko)

Kotkan tulokset

SM-KISOJEN ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY HUOMENNA!
6.2.2016 21:00 (MA) Pajulahden SM-kisojen ilmoittautumisella alkaisi olla kiire. Hyvät ihmiset - viimoinen
ilmoittautumispäivä on huomenna sunnuntaina 7.2.2016. Hommiin ja heti.

SE OLI SITTEN SELLAINEN KOTKA SEURAAVAKSI JA VIIMEISEKSI PAJUN SM2016
6.2.2016 20:45 (MA) Pikku lumituiskussa infokin sentäs osasi takaisin kahvihuoneelle. Vähän tarinaa nyt ja
lisää vaikka huomenissa ja miksei muiltakin kirjoittelijoilta - Vieraskirja on vapaa. 34. Kotka-turnaus oli
Kotka-turnaus. Pekka ja Timppa kumppaneineen olivat hoidelleet hommat entiseen hienoon malliin. Kiitokset kaikille - myös tuomareille sekä lohileipäosastolle.

ZZ Toivala - JoLePa Jämsä (Kuva: Istis.info)

Turnaus toimi mainiosti kolmessa sarjassa ja kolmella kentällä. Osallistujia oli kaikissa sarjoissa tasan ja aika
vähästi - neljä. Aikataulusyiden - ja myös tuon neljän takia - järjestäjät varmaan olivat jättäneet alkusarjan
jälkeiset karsinta-/välierät pois. Miesten A-sarjassa se vähän kostautui. LVI:llä ja JoLePa:lla oli alkusarjan
viimeinen peli tilanteessa, missä niiden olisi ohjelman mukaan heti seuraavana pitänyt pelata uudelleen keskinäinen sijoituspelinsä.
Joukkueiden ja kisajärjestäjän yhteisellä päätöksellä em. alkusarjan peli ja sijoituspeli päätettiin pelata yhtenä
paras viidestä otteluna. Ratkaisu oli hyvä ja peli varmasti molempia joukkueita jollain tavalla tyydyttävä tiukka, tasainen ja tasokaskin. LVI nappasi pelissä 3 - 2 voiton JoLePasta.

SI Siilinjärvi - ESI-Ladyt Lappeenranta (Kuva: Istis.info)

Kahvihuoneen välihuuto: Info ei ole saanut neljään vuoteen aikaiseksi lukea Lumiansa ohjekirjaa. Siksipä
muistutus, että yllä olevien suhrujen sijaan kannattaa katsastaa Juha Parkon kuvia, jotka varmaankin jossain
käänteessä ilmestyvät KSI Kotkan Nimenhuutosivustolle. Ja ainakin siellä on nyt - kai jo jonkin aikaa ollutkin - upeita otoksia 9.1. pelatusta Ykkösen päätösturnauksesta - käykää katsomassa. Mallia alla, joka näytti
olevan myös Kotka-turnauksen käsiohjelmassa.

Ykkössarjan kolmoset 2015-16 (Kuva: KSI/Juha Parkko)

Miesten A-sarjan loppuottelijoiden tilanne on tämän kauden osalta tasan 1 - 1. ZZ vei Suomen Cupin ja KSI
nyt oman turnauksensa. Ratkaisu ajoittuu hienosti SM-kisoihin Pajulahteen. Kotkan finaalissa, jota info ei
juuri pystynyt seuraamaan - käytiin tutun tuima tappelu kahden hyvin toisensa tuntevan joukkueen kesken.
Ensimmäisen erän vei Kotka 26-24, toisen ZZ 23-25 ja kolmannessa KSI onnistui ratkaisuissaan ja voitti 1512. Info onnittelee. Lintu pääsi takaisin kotihäkkiin.
Naisten sarjassa pelattiin tasaisia pelejä. Vantaan taso ei aivan riittänyt, mutta hienoa, että joukkue oli uskaltautunut paikalle. Siilinjärvi, Helsinki ja Lappeenranta pelailivat alkusarjassa ristiin rastiin. Lopulta finaaliin

selvisivät Siili ja ESI. Tasaisen ottelun hallitsi Siilinjärvi eikä lappeelaisista lopulta ollut hallitsevaa turnausmestaria kaatamaan.

Siilinjärviset ja pyttynen - täyttä hopeaa, sanoi Pekka (Kuva: Istis.info)

Turnauksen B-sarjassa käytiin ehkä kisan jännittävimmät ottelut. Ruuhka-Suomen Punakone nappasi alkusarjavoiton ja TSI Tampere ensimmäisen voittonsa Mixin kaadolla. Info taas intoutuu onnittelemaan. Sarjan pronssipelissä mixaajat kyllä kuittasivat asian 2 - 0 voitollaan. Loppuottelussa väännettiin täydet erät ja
Kotkan kakkonen onnistui kolmannen erän loppupalloissa ruuhkia paremmin ja vei turnausvoiton.
Nyt info kääntää pyllynsä lauteille - palaillaan näihin Kotka-turnauksen ja muihinkin istisasioihin paremmalla ajanjaksolla. Ai niin - pitää laittaa tuonne ihan ykköseksi yksi tärkeä muistutus. Kuulemiin.

KOTKA PALASI KOTIPESÄÄN SIILI UUSI NAISTEN VOITON
6.2.2016 Päivitetty 16:55 (MA) Istis.info täyttelee ja päivittää Kotka-turnauksen alla olevia tulospohjia tilanteiden sallimissa rajoissa ja ajoissa - alkusarjojen osalta ehkäpä aina kahden pelin jälkeen ja kohtapuoliin
sijoituspelikierrosten päätyttyä. Seurailkaa aina välillä ja tarkistakaa myös - näkyykö ZZ TV kuvissa.
Juttuja myöhemmin, kun info selviää kotipesän kahvihuoneelle.
Kotkan tulokset

Timppa ja kotka (Kuva: Istis.info)

KOTKAN ENNAKKOINFOJA KAHVIHUONEELTA
5.2.2016 17:15 (MA) 34. Kotka-turnaukseen lähdetään pitkästä aikaa ilman ulkomaan ihmeitä - vain kotimaisin voimin, jotka nekin ovat aikalailla hakusissaan. Minkälaiset ovat olleet joukkueiden harjoittelut ilman
kisoja ja pelejä, mikä on päivän kunto ja pelaajatilanne, mitkä ovat voimasuhteet, onko muutoksia syyskuun
Suomen Cupista. Paljon on epävarmuutta, joka tietenkin luo mukavaa kutinaa huomisiin peleihin.
Miesten A-sarjassa ZZ puolustaa kahden edellisen turnauksen voittoa ja halajaa kovasti kolmatta ja erityisesti
kotkalaisten päänahkaa. Harjoittelut Toivalassa hoidetaan tunnetusti tiukkaan ja innokkaaseen tyyliin. Ja
kovalla ryhmällä varmaan Kotkaan matkataan. KSI kävi Leipzigissa marraskuun lopussa. Miten joukkue
muuten on treenaillut, miten kotimainen pelaamattomuus on vaikuttanut - ei tietoa. Lintuhäkki lienee kuitenkin pöllytelty puhtaaksi.
LVI - tuo Satunnaisesti kokoontuva istumalentopalloa pelaileva ryhmä, joka ei harjoittele säännöllisesti missään - on täysi arvoitus. Syksyn Hippokisoissa joukkue ei Kotkaa eikä Toivalaa pystynyt horjuttamaan entiseen malliin - miten lie nyt. Hienoa, että sattumalta ovat mukana. JoLePa taas on ehkä suurin arvoitus. Osa
pelasi Palokan ykkösessä voittoon ja lienevät nyt mukana. Ehkä kuitenkin LVI:n kanssa sijoista 3.-4. pelaamassa.
Naisten sarjassa on tilanne samanlainen - edelliset näytöt viime syyskuulta heti kesätauon jälkeen. Hienoa on,
että Vantaa on jälleen Kotka-turnauksessa mukana, vaikka joukkueesta ei mitään tietoja olekaan. Siilinjärvi
on aina turnaukseen tultaessa tasaisen kova - voitto myös viime vuoden Kotkasta. Lappeen leideillä on ollut
vähän hiljaisempaa. Kisattomuus on vienyt parhaan puhdin, mutta tavoitteita lienee. HIY on, vankan ja paljon pelanneen maajoukkuerinkinsä avulla, ehdoton ykkönen pitkävedossa.
B-sarjassa Kotkan kakkonen harmittelee vielä ykkösen menetystään ja pistänee kaiken peliin ja lienee myös
vahvoilla. Tampere saa pisteitä eniten mukaan tulosta ja Mixaajista tuskin on turnausvoittajaksi. Mutta kuka
ja mikä ja ketkä ja koska ovat Ruuhka-Suomen Punakoneet? Lienevät pääkaupunkiseudulta - ja tosissaan
mukana - nimestään huolimatta.
Info tulee perinteisesti, ESI-KSI:n tai ehkä paremminkin Nygy-Auma:n YYA-sopimuksen mukaisesti, kisojen pistetaulun kääntäjäksi ja lohileipien ahmijaksi. Seuraillaan kisojen etenemistä myös täällä infon sivuilla mikäli puffetista vaan muualle ehitään.

Maankuulut Kotkan lohileivät ja -rouvat (Kuva: Istis.info)

"EI TOIVALAN POIKIA PALELE SILLÄ LINTU LENNÄTTÄÄ...,"
5.2.2016 16:35 (MA) Kotkasta kajahtaa huomenna. 34. Kotka-turnaus käynnistyy Karhulan liikuntahallilla
klo 10 tasan. Infon lisäksi somettarissa ei muita kuumentavia kommentteja ole juuri ilmaantunut. Hiljaista on
ollut kotkalaistenkin sivuilla - viimeisin päivitys infon koneelta löytyy marraskuulta: Sami Tervolle erityisgolfin mestaruus! Info onnittelee yhtenään.
Mutta - luonnollisesti ZZ-pressan kansliasta asiaa kommentoidaan - oikein kuvan kera. ZZ Toivala tulee
Kotka-turnauksessa antamaan näytönpaikkoja koko rosterille tulevaa Pajulahden SM-turnausta ajatellen. Ja
tietenkin Lintu aiotaan edelleen pitää ja lennätellä Toivalan taivaalla - oikein vahtikatin voimin.

Presidentin kanslian virallinen vahti Junnu-kissa vahtimassa,
ettei Kotka karkaa ZZ Toivalan pihdeistä (Kuva: ZZ-Toivala)

ZZ TV:n lähetysautokin on Kymenlaaksossa vierailulla, mutta kalustoa ei ole talven aikana keritty testaamaan. Joten savolaisittain sanottuna: suattaa näkyä tai suattaa olla näkymättä. Toivottavasti näkkyy - kuulostellaan ja nähdään - huomenna.
Kotkan turnaustiedote ja otteluohjelmat

KOTKA-TURNAUKSEEN KOLME YÖTÄ EDELLISESTÄ KISASTA YLI NELJÄ KUUKAUTTA
3.2.2016 22:00 (MA) 34. Kotka-turnaus käynnistyy tulevana lauantaina 6.2.2016. Koko pitkä syksy ja alkutalvi sitä on odoteltukin. Edellisestä kotimaan SM-tason seurajoukkueiden pelitapahtumasta Jyväskylässä on
yli neljä kuukautta. Neljä kuukautta! Luulisi, ettei asia, keskellä parasta sarjakautta, ihan kauhiasti pelaajia
motivoi. Istis.infon pienessä mielessä tilanne on todella turhauttava ja vähän pelottavan oloinen lajimme
kannalta.
Kotkassa joukkueiden edustajilla on hyvä mahdollisuus aloittaa keskustelut lajimme lähitulevaisuudesta
Suomessa. Seuraava ja aikalailla viimeinen tilaisuus luoda pohjat ensi kaudelle on sitten Pajulahden maaliskuisissa SM-kinkereissä. Tyydyttääkö nykytila pelaajien ja joukkueiden tahto- ja taitotasoa ja halua pelata ja
kehittyä ja rakentaa istumalentopalloa Suomessa? Löytyykö muita vaihtoehtoja, onko joukkueissa innokkaita
kehittäjiä ja rohkeutta kokeilla jotain uutta - tai vaikka jotain vanhaa, jo joskus pelattua? Tässä joitakin aiheita lohileipäbaarin jutusteluille Kotkaan.
Info jäi miettimään asiaa silmäiltyään vähän Englannin Grand Prix-systeemiä. Siellä pelataan avointa mestaruuskisaa kuuden turnauksen sarjana kauden aikaan - ja päälle jonkinmoinen lopputurnaus. Tarkemmin pistetms. systeemejä info ei ole selvittänyt, mutta tulipa tutkailleeksi 2000-luvun SM-sarjasysteemit Suomessa
läpi. Vai ei ole vaihtoehtoja - käykää katsomassa infon Historia-osiosta Sarjaraportit ja pelisysteemit ajalta
2001-2015.
Löytyy jos jonkinmoista pohjaa tehdä toimiva/soveltuva järjestelmä kaikenlaisiin tilanteisiin. Homma saattaa
vaatia vähän neuvotteluja, yhteydenpitoja, innostamista ja innostumista ja miksei vaikka pikku kiristelyäkin mutta kauden läpi kestävä, toimiva ja haastavakin järjestelmä on kyllä löydettävissä - jos vaan halutaan ja
nähdään pikkasen vaivaa. Yksi juttu vielä - lontoolaiset antavat joukkueille bonuspisteitä sarjataulukkoon
vammaisten/luokiteltujen, kentällä esiintyneiden pelaajien mukaan.

ISTUMALENTOPALLON TOP KYMPPIKUVAT 2015
2.2.2016 23:05 (MA) VolleySLIDE Facebook-sivuille on ladattu vajaan minuutin kooste viime vuoden
TOP10 istiskuvista. Hienoja tilannekuvia istumalentopallon erilaisista tilanteista, tapahtumista ja tunnelmista
vuoden 2015 aikana - vaikka otsikossa mainitaankin vuosi 2014.
Alla Istis.infon ehdoton ykköskuva - Jouke de Haanin otos naisten EM-kisoista Kroatian joukkueesta kansallislaulun aikana. Yhteenkuuluvuuden hengen voi kuvasta nähdä, kuulla ja tuntea. Symppis.

Kroatian kansallislaulu kuulemassa
(Kuva: Jouke de Haan)

The TOP10 Best Sitting Volleyball Photos of 2015

ISTEVÕRKPALLI TERVITUSED TALLINNAST
1.2.2016 18:30 (MA) Ivar Liiv Tallinnasta laittoi infolle terveisiä ja kertoi, että 10.2. Urheiluliitossa tehdään
päätös Tallinna-turnauksen järjestämisestä. Liiton kalenterissa on ollut turnaukselle kaksi päivämäärää - 30.4.
ja 7.5.2016.
Istumalentopallotoiminta Eestissä ja Tallinnassa on ollut tällä kaudella varsin hiljaista. Joukkue mm. joutui
luopumaan Baltic-liigan loppuvuoden turnauksista pelaajien vähäisyyden takia. Tallinnassa on ollut yksi
pelivuoro viikossa - kävijöitä 4-6 kerrallaan. Myöskään Kotka-turnaukseen ei ole joukkuetta.
Eestin armeijan joukkue on ilmoittautunut toukokuussa USA:n Floridassa pelattavan Invictus Games tapahtuman istumalentokisaan. Pelaajat kävivät viime viikolla istevõrkpalliklubin kanssa ensimmäisen kerran harjoittelemassa. Ivar pitää mahdollisena, että porukasta jotkut saattaisivat jäädä myös heidän toimintaansa.

Kuva istevõrkpalliklubin ja Invictus Games joukkueen treeneistä Tallinnassa
(Kuva: IVK - Istevõrkpalliklubi)

Invictus (lat. voittamaton) Games vammautuneille sotilaille järjestettiin ensimmäisen kerran Englannissa
vuonna 2014. Kisojen suojelijana oli prinssi Harry. Toinen kisatapahtuma on Orlandossa Floridassa 8.12.5.2016. Kisoihin osallistuu kilpailijoita 15:sta maasta ja kilpailutapahtumia on kymmenessä lajissa, joista
istis on yksi.

Prinssi Harry testailemassa istumalentopalloa Lontoossa 2014
(Kuva: Invictus Games )

VIELÄ VÄHÄN TILASTOTIRKISTELYJÄ
1.2.2016 13:35 (MA) Info jatkaa rakastelemaansa tilastotaidetta vielä ParaVolley Europen laatimalla miesten
maajoukkueiden ranking-listalla - joka naisten tapaan on päivitetty vuodenvaihteen tilanteeseen. Siispä esim.
naisten pinnoissa eivät näy (kai) Pajulahden alueturnauksen pisteet, joita ainakin viime vuonna listaan lisäiltiin.

(Kuvakaappaus: ParaVolley Europe)

Ististilastoja tuhdisti tiiranneelle PVE:n ranking-listat muistuttavat ajasta jolloin mm. pelattiin arvoturnauksia
Pohjoismaiden Mestaruuksista. Viimeisin naisten PM-kisa pelattiin jo 30 vuotta sitten - 1986 (Huhhuh!) ja
miestenkin viimeisestä virallisesta kisailusta on jo 20 vuotta (Huh!). Niin kapenee pohjoinen ulottuvuus.
Team FIN W on nyt ainoana listoilla näiltä leveysasteilta. Pohjoismaiden Mestaruus tulisi kauniisti kumartamalla.
Alkaa mennä nämä infon jutut muistisairauden tasolle, kun vaan vanhoja kaivellaan. Onneksi on sentäs tuo
Kotka-turnaus tuloillaan - muutoin info kai olisi hakenut vakipaikkaa Suomen Urheiluarkiston kahvinkeittäjäksi.

VOITTOPUTKET SEKUNTIEN TARKKUUDELLA...,
1.2.2016 12:55 (MIka Ylönen/MA) Toivalan tilastokeskuksen yliaktuaari tarkenteli infon eilisiltana mietiskelemää istiksen SM-sarjapelien voittoputkiasiaa tänä aamuna infon vieraskirjassa alle printattuun tapaan:
Tilastoja rakastaville! Kyllähän se pisin tiedossa oleva perättäisten SM-otteluiden voittoputki kuuluu ESITeamille - ja ajalle 9.2.1991 - 27.11.1993 (1 022 päivää). SM-sarjapelejä aikaan sisältyi yhteensä 39 - normaalimittaista ottelua.
KSI Kotkan 2000-luvun putket: 25.11.2006 - 19.1.2008 - 420 pv) sekä 13.12-2008 - 2.10.2010 658 pv. ZZ
Toivalan voittoputki kesti 805 pv - 2,2 v, 26,4 kk, 115 vko, 19 320 tuntia, 1 159 200 minuuttia, 69 552 000
sekuntia.
ESI-Teamin voittopelien määrä ylittää Lontoon Lynxin ennätyksen neljällä pelillä. Annetaan kuitenkin asian
jäädä näin vain meidän keskeiseksi - vallankin, kun tuo Suomen ennätys alkaa jo kohta lähennellä Pousin
Pertin 17 metrin ikää. Mutta laitetaan nyt tähän tuolloisen ennätysjoukkueen potretti sekä Etelä-Saimaan juttu
29.11.1993 - tuon ennätyksen päättymisestä. Molemmat ovat Keijo Martikaisen käsialaa.

ESI-Team Lappeenranta 1992
(Kuva: Keijo Martikainen)

Etelä-Saimaan juttu 29.11.2993

TILASTOTAIDETTA TOIVALASTA JA EUROOPASTA
31.1.2016 23:55 (MA) Toivalan presidentin kanslia vastasi Vieraskirjassa infon kyselyyn Lontoon Lynxin
kotimaan pelien voittoputken ennätyksellisyydestä. Lynxille niitä kertyi Grand Prix turnauksista kaikkiaan
35. ZZ Toivalan voittoputkelle SM-sarjan peleistä ajalta 3.12.2011 - 15.2.2014 niitä tuli yhteensä 33. Pitäkööt lynxiläiset ennätyksensä. Vaikka hyvin ZZ-voittoihin voitaisiin lisäillä Mikan mainitsemat, samaan
ajankohtaan sattuvat Cup-voitot, joita siunaantui 10.
Info jäi asiaa mietiskelemään, mutta ei jaksanut käydä kaivelemaan tilastojaan, joita SM-sarjapelien osalta
löytynee lähes täydellisinä jostain 1980-luvun puolivälistä. Milloin se Mikan mainitsema ESI-Teamin ajallisesti pisin voittoputki olikaan? Tuntuu aika hurjalta, jos joskus on ylitetty ajallisestikin tuo ZZ Toivalan kolmelle eri kaudelle ajoittunut putki.
Tilastot ovat varsin kiinnostavia - jos tilastoista tykkää. Tilastotieteestä puhutaan ja ihan oikein, mutta parhaimmillaan tilastot ovat puhtaasti kulttuuria - tilastotaidetta. MOT. Todisteisiin voidaan palata.
Eurooppalaista, otsikossa luvattua tilastotiedettä - tai kai sekin siis jonkinlaista taidetta, tässä jutussa edustaa
alla oleva kuva naisten maanjoukkueiden ranging-listasta. Sen syvemmästä tarkoitusperästä tai merkityksestä

info ei ole saanut ymmärrystä. Mutta hienoltahan tuo Suomen naisten maajoukkueen osalta näyttää. Vaikka
Euroopan maiden joukossa olemmekin olleet vuoden 2009 EM-kisoista alkaen sijoilla: 7., 6., 6., ja 6.

(Kuvakaappaus: ParaVolley Europe)

VIIKKO KOTKAAN - NAVIGAATTORIT KAAKKOON TÄYTETARINAA KAHVIHUONEEN HÄMÄRISTÄ
29.1.2016 21:30 (MA) Istis.infon kahvihuoneella ovat jutut olleet vähissä Pajulahden pelien jälkeen. Hiljaista
on toki muuallakin - maajoukkueet treenaavat Kiinan mannertenvälisiin maaliskuulle ja seurajoukkueet vissiin enempi seurustelevat kevään kisojen odotellen. Toki on jossain - ainakin Hollannissa ja Briteissä pelattukin.
Hollannissa sarjatoiminta on ollut vakiintunutta varmaankin jostain 1970-80 lukujen vaihteesta. Kaudella
2015-16 Alankomaiden istumalentopalloliigassa pelaa seitsemän joukkuetta. Sarja päättyy neljän parhaan joukkueen lopputurnaukseen. Englannissa
on 2010-luvulla pelattu osittain avointa Grand Prix sarjaa, missä pelataan kolme osaturnausta syksyllä ja
kolme keväällä ja päätteeksi jollain systeemillä lopputurnaus.
Engelsmannien kauden neljäs Grand Prix pelattiin viime sunnuntaina. Mukana oli kymmenen joukkuetta,
kuten edellisessäkin turnauksessa. Aikaisemmissa kauden turneissa oli ensimmäisessä 8 ja toisessa 9 joukkuetta. East London Lynx on hallinnut sarjaa useita vuosia. Sunnuntaina joukkue hävisi finaalipelin Newcastle
Staffs:lle 1 - 2 ja katkaisi samalla vuoden 2014 huhtikuusta jatkuneen 35 kotimaisen pelin voittosarjansa.
Joskus Ylösen Mikan kanssa laskeskeltiin kotimaamme sarjapeleistä vastaavaa. Taisi olla niin, että emme
tuolloin niinkään ynnäilleet yhtäjaksoisten voittopelien lukumääriä, vaan aikaa. Täytynee selvittää, onko tuo
Lynxin 35 voittoa putkeen niin ennätyksellinen kuin antavat sivuillaan ymmärtää. Saattaapi olla. Suomessa
pelit olivat täysiä, paras viidestä pelejä, lontoolaisten turneissa paras kolmesta.

East London Lynx vs. Newcastle Staffs 4. Grand Prix finaalissa Ketteringissä 24.1.2016
(Kuva: Volleyballengland.org/)

Ja kun otsikossa tuli Kotkastakin haasteltua - kerrotaan tähän seuraava tarina. Infon kysyessä Kotkasta: "Vieläkö kotka lentää Siilinjärvelle?" - kuului vastaus taas Junnun laulun säkein: "Vain sorsa lentää pohjoiseen...," Niinpä. Se ensimmäinen Kotka-turnaus oli vuonna 1983 ja lyhyt juttu siitäkin löytyy Siuta ja sittiksestä.
Ensimmäinen Kotka-turnaus 1983

PARAVOLLEY EUROPEN HALLITUS ELBLAGISSA
26.1.2016 23:20 (MA) ParaVolley Europen hallitus kokoontui Elblagissa Puolassa 22.-24.1.2016. Kokousisäntänä toimi IKS (Integracyjny Klub Sportowy) ATAK. Kokous oli samalla ensimmäinen miesten EMkisoissa lokakuussa pidetyn yleiskokouksen jälkeen. Hallitus keskittyi istumalentopallon tulevaisuuden
suunnitelmiin Euroopassa sekä määritti omat tehtävänsä tulevina kuukausina.

Tyylikäs sakki - Team PVE - uusissa pelipaidoissa. Kuvassa vasemmalta: varapuheenjohtaja Branko Mihorko, urheilujohtaja
Maciej Chodzko-Zajko, markkinointijohtaja Isabelle Collot, puheenjohtaja Toralv Thorkildsen,
pääsihteeri Danuta Kowalewska ja kehitysjohtaja Suvi Blechschmidt.
(Kuva: PVE)

Hallitus sitoutui parantamaan vuorovaikutusta ja viestintää kansallisten liittojen, seurojen, median sekä pelaajien ja valmentajien kanssa, tavoitteena saavuttaa yhteinen näkemys ja parempi yhteistyö eurooppalaisissa
tapahtumissa ja niiden kilpailuolosuhteiden kehittämisessä.
Hallitus myös myönsi eron markkinointijohtajaksi syksyn kokouksessa valitulle Andris Ulmanikselle terveydellisistä syistä. Tehtävässä jatkaa vuoden 2017 yleiskokoukseen asti Isabelle Collot. Menestystä hänelle ja
tsemppiä koko hallitukselle hyvien tavoitteiden toteuttamiseksi.

"ILU HUUSI, ETTÄ NÄKYY VALOT KOTKASTA...,"

26.1.2016 17:00 (MA) Ilu oli/on kaveri, joka Junnun "Mä en muista mitään" futismatkatarinassa seisoi bussin katolla ja katseli etelään, milloin ne kotikulman valot alkavat näkyä. Samaan suuntaan tähyillään nyt istis.infon kahvihuoneelta - mutta katolle ei ole uskallusta.
Seuraava kotimainen lajimme tapahtuma on Merikaupungin 34. Kotka-turnaus reippaan viikon kuluttua lauantaina - 6.2.2016. Turnausohjelmat yms. on jo esitelty ja hommaan valmistauduttaneen eri puolilla Suomen
niemeä. Alla SIUta ja suttusta vihkosesta napattu pätkä viime vuoden turnausjutusta.
Juttu vuoden 2015 Kotka-turnauksesta

Info jo jossain harmittelikin, ettei turnauksesta muodostunut ihan ennätyksellistä. Poisjääneitä potentiaalisia
joukkueita on joltisenkin monia. Lisäharmitusta aiheuttaa myös serkkupoikien (ja -tyttöjenkin) poisjäänti.
Tallinnan Istevörkpalliklubi osallistui ensimmäisen kerran turnaukseen vuonna 1988 ja on ollut, infon tiedon
mukaan, poissa aikaisemmin vain vuosina 1996 ja 2011.
Näistä harmeista huolimatta - katseet kohti Kotkan valoja ja Karhulan liikuntahallia. Siellä tavataan..., ehkä
Ilukin - lohileipiä pupeltamassa.

KOMMENTTEJA PAJUSTA KAHVIHUONEEN KAUTTA

24.1.2016 19:00 (MA) Istis.info lataa vielä Pajulahti-teemaan asianomaisten ja myös lukijoiden kommentteja. Aloitetaan Kouvolan asemalta ja valmentaja Timo Väreen puhelinviestistä. Ja jatketaan tarvittaessa.
Suomelle 3 – 1 voitto Venäjän kakkosesta. Täsmäsyötöillä Venäjän peli rikki ja oma peli pysyi pääosin ”kuosissa”. Peli parani turnauksen loppua kohti. Laura Haaranen täytti hyvin paikkansa kuusikossa ja Marja
Valkeavuori niittasi päivän kovimmat iskut kenttään. T. Timo
24.1.2016 23:25 (MA) Varmaankin Jaakkolan Lauri ehti hoidella infoja myös VolleySliden Facebooksivuille, josta alla oleva - ja taas varmaankin Laurin ottama kuva, turnauksen ratkaisupelistä Venäjän ja Ukrainan kesken.

Pajulahden ratkaisupelissa Venäjä löi Ukrainan 3 - 1
(Kuva: VolleySlide Facebook/Lauri Jaakkola)

25.1.2016 16:50 (MA) Ja seuraavaksi kotijoukkueen sivuilta tervehdys ja kiittelyt: Pajulahti Games -turnaus
päättyi hymyssä suin, kun voitimme Venäjän kakkosjoukkueen 3-1 (25–15, 21–25, 25–21, 25–18). Lopullinen
sijoitus siis neljäs! Kiitos kaikille hienoista kisoista, toivottavasti nähdään myös ensi vuonna!

Hymyt herkässä
(Kuva: Finland sitting volleyball/Great Britain Sitting Volleyball)

25.1.2016 17:30 (MA) Englannittaret palasivat kotimaisemiinsa eilen iltamyöhästä ja varmaan kentällä vielä
pistivät pipot päähän ja ottivat tervehdyskuvan. The squad have landed back in the UK. It's been a great learning experience & an exciting future for the GB Women!

Pipoille oli vissiin käyttöä (Kuva: Great Britain Sitting Volleyball)

25.1.2016 17:40 (MA) Hollantilaiset eivät varmasti olleet peliinsä ja tuloksiin tyytyväisiä. Se ei kuitenkaan
päälle näkynyt: We laten het mooie witte Finse landschap voor nu achter ons. Käännellen kutakuinkin - Jätämme kauniin valkoisen Suomen maiseman nyt taaksemme.

Kiitos kehuista - Welkom terug (Kuva: Paravolley Dames NL)

26.1.2016 22:40 (MA) VolleySlide: Thanks to the organisers at the Pajulahti Games!

HIENO TAPAHTUMA PAJULAHDESSA - MITÄ HYMYN LISÄKSI KÄTEEN?

Pelin koheneminen ja voitto viimeisestä pelistä sai hymyn kotijoukkueen kasvoille
(Kuva: Lauri Jaakkola)

24.1.2016 16:50 (MA) Ulkopuolisen matkaajan silmin 6. Pajulahti Games ja eritoten sen istumalentopalloturnaus oli onnistunut tapahtuma - kokonaisuutena ja myös oman joukkueemme kannalta. Positiivisella tavalla pelaajien ja joukkueen onnistumisen taso kasvoi päivien ja pelien edetessä. Mitä tästä eteenpäin?
ParaVolleyn istisvuoteen mahtuvat Intercontinental turnaus Kiinassa maaliskuussa ja tietysti ykkösenä Paralympialainen kisa Brasiliassa kesän lopussa. Kummassakaan maajoukkueemme eivät esiinny. Mitä muuta?
Eipä kai hirmu paljon. ParaVolley Europen kalenteriin on tälle vuodelle suunniteltu naisten Continental
Challenge tournament. Mitä ja ketä ja missä ja milloin se pitää sisällään - siitä ei ole kait mitään tietoa.
Seuraavat varmat - ja kylläkin vielä epävarmat - kisat ovat vuoden 2017 EM-kilpailut - jossakin. Mitä suunnitelmia, mitä kättä pidempää, on naisten maajoukkueellamme? Mihin tähdätään, miten toimitaan, missä
kisataan, kuinka treenataan, ketkä ovat mukana? Kuka tietää. Onnittelut kuitenkin nyt nähdystä ja tsemppiä
tulevaisuuteen.
Pajulahden arvoa nostaa se, että mukana olivat EM-kisojen ykkönen ja kakkonen sekä niitä EM:ssä tiukasta
haastanut, mutta nyt vähän alisuorittanut Hollanti. Britit eivät pelillisesti pärjänneet, mutta muuten vaikuttivat hienolta sakilta. Pelipaikat tennishallissa taisivat olla ihan OK, vaikka kahvihuoneessa epäiltiinkin pyrstöjen jäähtymistä.
Tuomari- ja muusta otteluteknisestä järjestelystä ei ole tietoa. Kun ei valituksia ole kuulunut - homma vissiin
toimi OK. Tulospalvelu ja kommentointi toimi Laurin upealla toiminnalla ykkösluokkaisesti. Vain TV-kuvaa
jäi puuttumaan. Toivon mukaan se onnistuisi tulevina vuosina. Onnittelut siis myös järjestelyistä VAU:lle,
Pajulahdelle ja kaikille mukana puuhanneille. MOT.

VENÄJÄLLE NELJÄS VOITTO PAJULAHDESTA
24.1.2016 15:10 (MA) 6. Pajulahti Games on istumalentopallon osalta päättynyt Venäjän voittoon - jo neljännen kerran peräkkäin. Venäläiset veivät viimeisessä ottelussa vakuuttavalla tavalla turnausvoiton ennen
Euroopan Mestari Ukrainaa ottelutuloksella 3 - 1 (25–19, 25–19, 10–25, 25–12).
Venäjä on osallistunut vuodesta 2011 pelattuun Pajulahti turnaukseen joka kerran. Kahdessa ensimmäisessä
turnauksessa se joutui tyytymään kakkossijaan - ensin 2011 Hollannille ja vuotta myöhemmin 2012 Ukrainalle. Sen jälkeen voittajasta ei ole ollut epäselvyyttä. Ei siis nytkään.
Pisteiden valossa Venäjä eteni vakaasti 2 - 0 johtoon Ukrainan saadessa molemmissa erissä 19 pistettä. Kolmannessa kävi venäläisille perinteiset - 3 - 0 voitto häipyi murheelliseen 10-25 erätappioon. Jostain joukkue
kuitenkin löysi uuden sisulatauksen ja vei neljännen erän lähes yhtä murskaavasti 25-12.

Kahvihuoneessa odotellaan kuvia ja kommentteja illan mittaan. Alla istumalentopalloturnauksen lopputilanteet sekä Lauri Jaakkolan alustava juttu viimeisen päivän tapahtumista ja tuloksista.

(Kuvakaappaus: Games)

Lauri Jaakkolan tarinoita ja tuloksia 24.1.2016

HIENO PÄÄTÖS SUOMEN KISOILLE - VENÄJÄN KAKKONEN HYYTYI 3 - 1
24.1.2016 13:45 (MA) Suomen naisten maajoukkue otti viimeisessä pelissään upeasti voiton Venäjän kakkosjoukkueesta ja nousi samalla Pajulahden turnauksen neloseksi. Hienoa naiset! Ottelu oli eräpisteidenkin
valossa varsin tasainen - Suomen ensimmäisen erän voittoa lukuun ottamatta. Lopputulos: 3 - 1 (25-15, 2125, 25-21, 25-18).
Kisoissa jäljellä vielä finaalimatsi Venäjän ja Ukrainan kesken. Peli on parhaillaan käynnissä.

HYMY HUULILLA HÄRMÄLÄISILLÄKIN BRITIT IHMEISSÄÄN AAMUPELISTÄ
24.1.2016 12:00 (MA) 6. Pajulahtipelien viimeinen kilpailupäivä on jo hyvässä käynnissä. Britit hämmästelivät sivuillaan, että pelaavatko he todella viimeisen pelinsä kukonlaulun aikaan klo 07 (UK). Peli alkoi siis
klo 09 Suomen aikaa ja päättyi odotetusti Hollannin voittoon 0 - 3 (9-25, 12-25, 6-25). Britit ovat lähdössä
kohti Lontoota. Pajulahti oli hieno kokemus uudelle ryhmälle ja joukkue sai paljon opittavaa tuleviin harjoituksiinsa. Kiittelivät vielä Suomea ja Pajulahtea kutsusta. You'ar welcome - see you next year.

Iloiset ilmeet suomettarillakin ennen viimeistä peliä.
Kuvasta puuttuu Kouvolan asemalla maleksiva Väre.
(Kuva: Facebook/Team FIN/VAU)

Eilen pelattiin hyvä matsi Ukrainaa vastaan, vaikka tappio tulikin 0-3 (20-25, 19-25, 22-25). Toinen peli
Venäjää vastaan oli hieman ailahtelevampaa, mutta kohta lähdemme viimeiseen matsiin Venäjän kakkosjoukkuetta vastaan. Panoksena neljäs sija. Näin kirjoitteli joukkueemme omille Facesivuilleen tänä aamuna.
Peli lie jo kohta pelailtukin...,

PÄIVÄN ISTIKSET A LA LAURI JAAKKOLA
23.1.2016 22:40 (Lauri Jaakkola/MA) Vielä alla liitteenä päivän kuva ja ististarinat Pajulahdesta a la Lauri
Jaakkola. Hienoa, että infoa saadaan näin paljon - korvaa jossain määrin sen puuttuvan TV-lähetyksen. Kiitos
suuri - Lauri.
Lauri Jaakkolan juttu: Nousujohteisesti esiintynyt istumalentopallojoukkue hakee turnaukselleen kruunua

TIEDOTTAJAN TARINAT, TULOKSET JA KUVAT
23.1.2016 22:25 (Lauri Jaakkola/MA) Kisatiedottaja Lauri Jaakkola on jälleen saanut päivän urakat Pajulahdessa valmiiksi - kai ainakin melkein. Saattaa olla, että Laurilla on mielessä samat systeemit kuin brittinaisilla eilen - syömään ja nukkumaan. Alla jokunen Laurin kuva Pajun muista lajeista sekä kaikki tarinat ja tulokset pdf-liitteessä.

Maalipallo - Susanna Halme
(Kuva: Lauri Jaakkola)

Sokkopingis - Teemu Ruohonen (vas.) ja Zygimantas Matisevicius, Liettua (oik.)
(Kuva: Lauri Jaakkola)

Yleisurheilu - Tuisku-Tuulia Leinonen
(Kuva: Lauri Jaakkola)

Lauri Jaakkolan jutut ja tulokset 23.1.2016

TIMO VÄRE - PELI ON PARANTUNUT
23.1.2016 21:45 (MA) Maajoukkueen valmentaja Timo Väre kertoi Kouvolan rautatieasemalta kuulumisia
Pajulahdesta. Timpan mielestä tänään Suomen joukkue pelasi aivan eri malliin kuin esimerkiksi torstaina
alueturnauksessa. Silloin ei oikein oltu pallon kanssa sinut ja turhaa jännitystäkin tuntui olevan. Eilisessä
brittipelissä homma vapautui onnistumisten ja myös vastustajan tason kautta.
Tänään Ukrainaa vastaan joukkue pelasi erinomaisesti taistellen. Minna-Maria Sariluodon paluu kokoonpanoon - ei sellaisenaan ehkä tuonut suurta etua, mutta henkisesti vaikutti jollain tavalla koko joukkueen
itseluottamukseen. Jos maltti olisi riittänyt tietyissä ratkaisupalloissa pelata ns. varman päälle - myös erävoitto Ukrainasta olisi ollut mahdollinen, Timo mutusteli.
Venäjää vastaan pelattiin ajoittain aivan tasapäisesti, mutta itänaapuri on taitava käyttämään vastustajan
heikkouksia. Tällä kertaa ne löytyivät suurelta osin ja tilastojen mukaan Suomen vastaanoton pettämisenä.
Toki Venäjä on turnauksessa esittänyt aivan eri otteita kuin EM-kisoissa - se on kaiken aikaa pelannut takuuvarmaa ja teknisesti korkeatasoista peliä, Timppa kiitteli naapureitamme.
Valmentaja pitää täysin mahdollisena voiton ottamista Venäjän kakkosjoukkueelta huomisessa päätöspelissä
- ja se nostaisi turnauksen arvosanan kasiplussaan, Timppa päättää tarinatuokion junan vihellykseen. Ja info
lisää, että samalla voitto nostaisi joukkueemme turnauksessa neljännelle sijalle. Kahvihuone toivottaa Suomen maajoukkueelle hyvää ja onnistunutta peliä huomiselle.

Suomen maajoukkue aikalisällä
(Kuva: Facebook/Team FIN/VAU)

PAJULAHDEN TOINEN PÄIVÄ PELATTU - VENÄJÄ VEI SUOMEA 3 - 0
23.1.2016 20:25 (MA) Päivän viimeinen peli Pajulahdessa tahkottu. Venäjän ykkönen voitti Suomen 0-3
(12-25, 14-25, 15-25). Huomenna ovat vuorossa turnauksen viimeisen kierroksen ottelut: Klo 09.00 Hollanti
– Iso-Britannia, klo 11.00 Venäjä 2 – Suomi ja päätteeksi turnauksen voittokamppailu klo 13.00 Ukraina –
Venäjä 1.
Venäjä on pelannut Pajulahdessa niin vakuuttavasti, että ainakin info laittaa roposensa sen voitolle ja saman
tien vielä lisäpanoksia Venäjän voitolle Kiinan maaliskuisessa Rio-turnauksessa. Tekeekö yhden - joskin
selkeästi joukkueensa johtavan pelaajan - Tatyana Ivanovan mukana olo Venäjästä näin vahvan? Huomenna
se lopulta nähdään.

SUOMELTA MALLIKAS PELI EUROOPAN MESTAREITA VASTAAN
23.1.2016 19:50 (MA) Alkuiltapäivästä Pajulahden kisoissa pelatussa ottelussa Suomi-Ukraina - isännät eli
emännät osoittivat, ainakin tulosten valossa, mallikkaita otteita Euroopan Mestareita vastaan. Tietämättä
paremmin pelin kulkua tai joukkueiden kokoonpanoja ja taktiikoita - voi huoletta todeta, että kohtuuhyvin
meni: Suomi – Ukraina 0–3 (20–25, 19–25, 22-25). Ehkä saamme ottelusta kommenttejakin jossain vaiheessa - jostakin.

Ukraina Iso-Britanniaa kiusaamassa - 3-0
(Kuva: Facebook/Team GBR)

Muissakaan iltapäivän peleissä ei nähty mitään erikoisuuksia. Venäjän ykkönen hoiteli Hollannin yllättävänkin selvänumeroisesti 0-3 (17-25, 15-25, 15-25) ja Ukraina Iso-Britannian odotetusti 3 - 0 (25-10, 25-11, 2515).

BRITEILLÄ HYMYÄ JA SOMETUSTA RIITTÄÄ

Kaunis suomalainen aamu Pajulahdessa - Team GBR matkalla lämmittelemään
(Kuva: Twitter/Team GBR)

23.1.2016 12:35 (Lauri Jaakkola/MA) Iso-Britannian maajoukkueen matkassa taitaa olla oma - ellei ihan
osasto niin sometykki kuitenkin. Sen verran lujaa tulee tilanteita, juttuja ja kuvia Facebookin ja Twitterin
sivuille. Hieno homma - istis.infokin niitä on, Laurin juttujen ohella, härskisti käytellyt.

Venäjä 2 - Iso-Britannia 3 – 0 (Kuva: Facebook/Team GBR)

Päivän ensimmäisessä pelissä, toivottavasti illalla sapuskaa saaneet ja hyvin nukkuneet, britittäret kohtasivat
Venäjän kakkosjoukkueen, joka pelasi toisen ottelun putkeen(?). Peli-ilme oli edelleen kohdallaan, yritystä
riitti, mutta maaleja ei oikein tullut. Venäjä 2 vei ottelun suoraan 3 - 0 (25-17, 25-13, 25- 9). Päivän toisessa
pelissään englannittaret kohtaavat Ukrainan.

ISTUMALENTOPALLOSSA PERUSASIAT PYRSTÖLLÄÄN
23.1.2016 12:10 (Lauri Jaakkola/MA) Lahdessa ilmestyvä Etelä-Suomen Sanomat julkaisi päivän lehdessä
jutun Pajulahden liikuntatapahtumasta istumalentopallon ja erityisesti eilisen Suomi - Hollanti pelin näkökulmasta. Otsikossa toimittaja Janne Urpunen siteeraa Suomen Marja Valkeavuorta kirjoittamalla: "Kotijoukkueen perusasiat pyrstöllään".

Brittiläistä keskittymistä peliin
(Kuva: Facebook/Team GBR)

Janne Urpusen mukaan Suomi lähti Hollanti-otteluun ajatuksella, että se on viikonlopun tärkein peli. Kyyti
oli kuitenkin kylmää, kun tasaisesti suorittanut tulppaanimaa möyhensi Suomen 3 - 0 (25- 6, 25-14, 2515). Kun lentopallon perusasiat - vastaanotto ja syöttö ovat noin pyrstöllään, tulos on tämä. Hollantia vastaan on pelattu tiukkoja matseja, mutta tänään ei tarjottu minkäänlaista vastusta, manasi kotijoukkueesta
edukseen esiintynyt Marja Valkeavuori.

Marja Valkeavuori, HIY Helsinki ja Team FIN
(Kuvakaappaus: Pajulahti Games)

Lehtijutussa kerrotaan yleisesti kansainvälisen istumalentopallon tilanteesta paralympialaisten lähestyessä
sekä Marja Valkeavuoren lentopallotaustasta ja siirtymisestä istumalentopallon pariin reilut kaksi vuotta sitten. Jutun lopussa Marja harmittelee istiksen tilannetta seuraavasti: Suomessa kaikki luokittelemattomatkin
saavat pelata liiton sarjoissa. Täksi kaudeksi ei silti saatu SM-sarjaa, kun ei ollut tarpeeksi joukkueita.
Pajulahti Gamesin toisen päivän ensimmäisessä ottelussa Hollanti voitti tasaisessa pelissä Venäjän kakkosjoukkueen 3 - 0 (27 – 25, 25 – 23, 25 - 21). Klo 13 Suomi kohtaa EM-kultajoukkue Ukrainan ja illalla vielä
klo 19 EM-hopeatiimi Venäjän. Ei muuta kuin pyrstöt tiukasti plaattiaan ja parasta osaamista peliin. Tärkeintä ei ole voitto, vaan tiukka yritys ja iloinen rypistys.

PITKÄ ON PÄIVÄ TIEDOTTAJALLAKIN - LAURI JAAKKOLAN JUTTU
22.1.2016 22:50 (Lauri Jaakkola/MA) Kisatiedottajamme - puuhamies Lauri Jaakkola painaa pitkää iltaa
Pajulahden konttorissaan. Juttuja löytyy vähän joka lajista ja nyt poksahti kommenttiosastolle myös tarinaa
Suomen peleistä ensimmäisen kisapäivän osalta. Juttu löytyy alla olevasta linkistä.

Kisatiedottaja Lauri Jaakkola (Kuva: VAU)

Lauri Jaakkolan juttu: Istisnaiset parantelivat itseluottamustaan

SUOMI TEKI MELKEIN VENÄJÄT - BRITIT PAKKASESTA KANKEINA
22.1.2016 20:20 (MA) Suomen ja Iso-Britannian välinen iltaottelu Pajulahdessa päätti ensimmäisen turnauspäivän. Briteistä ei ollut juuri vastusta suomalaisillekaan, jotka mättivät taululle venäläistyylisesti 3 - 0 (25-7,
25-15, 25-7). Toivottavasti iloiset pipopäät Lontoosta jaksavat hymyillä, vaikka takkiin on tullut ja kohtuukovaa.

Suomi - Iso-Britannia lämmittelemässä - ilman pipoja (Kuva: Facebook/Team GBR)

Eipä tuo tuntunut kauhiasti harmittavan. Brittien sivuilla on lyhyesti todettu pelin tulos ja toivomus, että kohta saataisiin ruokaa ja päästäisiin nukkumaan. Ei mitenkään mahdottomia toivomuksia. Tsemppiä molemmille joukkueille - kovia vastustajia riittää huomenna ja sunnuntaina.

FIN - GBR puhtoisesti 3 - 0 (Kuva: Facebook/Team GBR)

Istis.info piipahtaa lämmittelemässä saunan lauteilla ja odottelee Laurin juttua ja mahdollisia oman joukkueen kommentteja päivän peleistä ja keleistä. Alla vielä kaikki päivän 3 - 0-tulokset.
09.00 Ukraina–Venäjä 2 3-0 (25-17, 25-23, 25-16)
11.00 Hollanti–Suomi 3-0 (25-6, 25-14, 25-15)
13.00 Venäjä 1–Iso-Britannia 3-0 (25-13, 25-4, 25-4)
15.00 Ukraina–Hollanti 3-0 (25-20, 25-20, 25-23)
17.00 Venäjä 1–Venäjä 2 3-0 (25-13, 25-14, 25-20)
19.00 Suomi–Iso-Britannia 3-0 (25-7, 25-15, 25-7)

VENÄJÄ JA BRITIT ERI PELISSÄ? SUOMEN JOUKKUEESSA MUUTOKSIA
22.1.2016 15:25 (Lauri Jaakkola/MA) Ei auttaneet brittien uudet lämpöiset pipot - kyyti oli kylmää Venäjän
ykkösjoukkuetta vastaan iltapäivän ensimmäisessä pelissä Pajulahdessa - tulos: Venäjä 1–Iso-Britannia 3-0
(25-13, 25-4, 25-4). Seuraavaksi britit kohtaavat Suomen joukkueen klo 19 alkavassa pelissä.

Kuva ottelusta RUS - GBR 3 - 0
(Kuva: Facebook/Team GBR)

Kisojen tiedottaja Lauri Jaakkola viestitti infolle, että Suomen joukkueeseen on jouduttu Hanna-Maria Sariluodon ja Sari Virran viime hetken poisjääntien takia kutsumaan mukaan Helena Skogström. Suomella on
avauskuusikossa Helenan lisäksi Annukka Jäätteenmäki, Petra Pakarinen, Maria Valkeavuori, Anne Mäki ja
Laura Haaranen. Vaihtopelaajina ovat Karoliina Halme ja Julia Koskinen.
Lauri kertoi, ettei ehtinyt katsomaan Hollannin peliä, mutta iltaottelusta hän laittaa juttua. Lisäksi Lauri tiedotti, että Etelä-Suomen Sanomat teki jutun (varmaan huomiseen lehteen) istisnaisista ja parhaillaan Hesari
on tekemässä juttua brittien Martine Wiltshiresta maanantain aviisiin. Kel' mahdollisuus - kannattanee katsoa.

HOLLANTI HURJASTELI 3 - 0 SUOMESTA

Iloiset hollannittaret pohjan pakkasissa
(Kuva: Facebook/Team NED)

22.1.2016 12:30 (MA) Tositoimet Pajulahdessa alkoivat aamutuimaan. Istumalentopallossa Ukraina otti selkeän 3 - 0 (25-17, 25-23, 25-16) voiton Venäjän kakkosjoukkueesta. Saman tempun tekivät Hollannin naiset
Suomea vastaan juuri päättyneessä ottelussa: 3-0 (25-6, 25-14, 25-15). Kommentteja Suomen pelistä ei vielä
ole kuulunut. Eräpisteet kertoisivat ummikolle, että ensimmäinen erä mentiin Hollannin ykköskuusikolla ja
loput pelaajia kierrättäen. Ehkä.

Annukka Jäätteenmäki ohittelee Hollannin torjuntaa
(Kuva: Lauri Jaakkola)

Suomen toinen peli tänään on Iso-Britanniaa vastaan klo 19 - päivän viimeisenä. Britit lämmittelevät Venäjän ykkösen kanssa klo 13 alkavalla pelillä. Muut päivän ottelut ovat: klo 15 Ukraina - Hollanti ja klo 17
Venäjä 1 - Venäjä 2.

Briteillä ainakin päät lämpöisinä uusissa pipoissa
(Kuva: Facebook/Team GBR)

PAJULAHTI PELIT KÄYNNISTYIVÄT - VENÄJÄLLE ESIKISOJEN VOITTO

Maria Valkeavuori (Nro 9) tiukkana verkolla
(Kuva: Lauri Jaakkola)

21.1.2016 23:10 Lisätty 23.45 (MA) 6. Pajulahti Games tapahtuma käynnistyi istumalentopallon osalta jo
tänään ParaVolley Europen alueellisella turnauksella Venäjän, Ukrainan ja Suomen kesken. Ihan ei Istis.infon kahvihuoneen ilmastotiede pitänyt paikkaansa. Kolmekymmentä jäi rikkomatta Pajun tennishallin
ovelta - mittarissa oli vain -26C.

Päivän peleissä Venäjä oli selvästi omaa luokkaansa voittaen päivän ensimmäisessä pelissä Euroopan Mestari Ukrainan puhtaasti 3 - 0 ja heti perään Suomen samoin ja vähän selvemminkin lukemin. Kolmannessa ottelussa Suomi kohtasi Ukrainan - ja joutui odotetusti taipumaan mestareille suoraan 0 - 3.

Laura Haaranen (Nro 10) kurkottaa Ukrainaan
(Kuva: Lauri Jaakkola)

TV-lähetysten puuttuessa - Istis.info, ististalkoista juuri tulleena, pistää viralliset tiedottajat peliin ja liittää
oheen Lauri Jaakkolan jutun päivän peleistä. Oheiset valokuvat ovat myös Laurin etsimen takaa. Ennen Lauria kuitenkin päivän kaikki tulokset.
Pajulahden aluekisojen tulokset:
15.00 Venäjä–Ukraina 3-0 (25-19, 25-19, 25-20)
17.00 Venäjä–Suomi 3-0 (25-9, 25-18, 25-14)
19.00 Suomi–Ukraina 0-3 (12-25, 19-25, 18-25)
Lauri Jaakkolan juttu Pajulahdesta

Anne Mäki (Nro 12) tyytyväisen oloisena - piste?
(Kuva: Lauri Jaakkola)

Edit 23.45: Info jo oli kömpimässä kylkiosastolle makuulavitsalleen, kun iltavirkkunen keskisestä Suomesta
pisti viestiä, että olisi mukava saada lopullinen tieto - ketä Suomen joukkueessa Marian, Lauran ja Annen
lisäksi pelaa. Eilen Timo Väre kertoili kahvihuoneelle, että joku(nen) maajoukkueen pelaajista on joutunut
jäämään peleistä pois sairauden takia. Ilmoitelkaa kokoonpano jollakin tavalla tänne infoonkin - kiitos ja
hyvee yötä.

AAMULLA EI YHTÄÄN - 6. PAJULAHTI GAMES KÄYNTIIN

Istiskentät ovat Pajulahden tennishallissa (Kuva: Pajulahti Games)

20.1.2016 22:10 (MA) 6. Pajulahti Games tapahtuma käynnistyy huomenna torstaina istiksen alueellisella
maajoukkueturnauksella, Valitettavasti tänä vuonna Pajulahdesta ei saada TV-kuvaa. Tosi harmi. VAU:n
tiedottaja Lauri Jaakkola, joka vastaa tapahtuman tiedotustoiminnasta on luvannut Nastolasta sujuvaa tulospalvelua. Jäämme vain kuulolle. Alla huomisen otteluaikataulu.
15.00 Ukraina–Venäjä
17.00 Venäjä–Suomi
19.00 Suomi–Ukraina
Pajulahden tennishallin kulmille Foreca lupailee huomenna klo 15 aikaan -28C, klo 17 jo -30C ja SuomiUkraina iltapeliin jopa -33C. Huhhoijaa. Toivattavasti tennishallissa tarkenee lattialla istuskella.

KOTKA-TURNAUKSEN KISATIEDOTE JA OHJELMAT

Kotka - merikaupunki (Kuvakaappaus: www.kotka.fi)

20.1.2016 19:20 (Pekka Nygren/MA) KSI Kotkan kisapäällikkö Pekka Nygren laittoi infolle tiedoksi ja myös
jo julkaistavaksi lauantaina 6.2.2016 pelattavan 34. Kotka-turnauksen kilpailutiedotteen ja eri sarjojen otteluohjelmat.
Turnaus pelataan, ties monennenko kerran, Karhulan liikuntahallissa kolmella kentällä. Paikalla on tuttuun
tapaan KSI:n naisjaoston kisabuffetti maanmainioine merilohivoileipineen. Jos ketä ei istis kiinnosta - lohileipiä ei kuitenkaan kannata jättää väliin.
Turnaustiedote Kotkaan 6.2.2016

JOKA VANHOJA MUISTAA, SITÄ...,

Kotka-turnauksen kisatirehtööri Pekka Nygren
(Kuva: Istis.info)

20.1.2016 19:10 (Pekka Nygren/MA) Kotka-turnaus on pisimpään yhtäjaksoisesti Suomessa järjestetty istumalentopalloturnaus. Muutaman viikon kuluttua pelattava kisa on jo 34. Upea saavutus - onnittelut ja tsemppiä jatkoon.
Istis.info kaiveli SIUta ja sittistä historiikista oheiseen pdf-linkkiin pikku jutunpätkän 15 vuoden takaa - 19.
Kotka-turnauksesta. Kaikista muistakin turnauksista tarinaa - tai ainakin tulokset samaisesta teoksesta löytyvät. Kuten myös alle kuitatut Kotka-turnauksen voittajat kautta haman kisarupiaman.
SIUta ja sittistä: Kotka 2001
Kotka-turnauksen voittajat 1983-2015

VIELÄ PARI PÄIVÄÄ PAJULAHTEEN

19.1.2016 13:40 Lisäys 14:00 (MA) 6. Pajulahti Games on käynnistymässä kohtuuhintaisilla pakkasilla.
Huomiseksi keskiviikoksi, joka jo lienee monien maiden pelaajien tulopäivä Pajulahteen, ennusteet lupailevat rapsakkaa miinus 27-28 asteen kylmägeeliä ja torstaiksi vielä -25:ttä. Viikonlopuksi lupaillaan halpuutuksia tyyliin: perjantai -16, lauantai ja sunnuntai -12. Toivottavasti tennisteltalla tarkenee.
Lauri Jaakkola kirjoitti VAU:n nettisivuilla eilen ennakkojuttua Pajulahden kisoista otsikolla: Pajulahti Games 2016: Luvassa tasokkaita kansainvälisiä koitoksia. Laurin ennakkoturinat istumalentopallon, maalipallon ja sokkopingiksen osalta voi lukea VAU:n sivuilta tai suoraan alla olevasta Pajulahti Games-linkistä.
Lauri Jaakkolan ennakot Pajulahdesta
Infon kahvihuone on, joidenkin muiden asiaa harrastavien ohella, katsastellut vinkkilinkkejä PajuTV:n kisalähetyksistä - mutta toistaiseksi vielä turhaan. Info pisti kyselyä myös Jaakkolan Laurille asiasta. Toivottavasti kamerat taas kentän laidoilla surraavat. Ja lähettävät niitä matkailumainoksia juuri tiukimpiin pelitilanteisiin.
Edit 14:05 - Lauri Jaakkolan ilmoitus: Kisabudjetti hieman pienentynyt, joten valitettavasti jouduimme luopumaan nettitelevisioinnista ainakin tämän vuoden tapahtuman osalta.

KOTKA-TURNAUKSEN SARJAT JA JOUKKUEET

18.1.2016 16:55 (Pekka Nygren/MA) Kotka-turnauksen ilmoittautumisaika päättyi eilen ja kisapäällikkö
viestitti, että turnaus pelataan kolmessa sarjassa: Miesten A-sarjassa, B-sarjassa sekä naisten sarjassa. Kaikissa sarjoissa ilmoittautuneita joukkueita on neljä. Turnaus pelataan Karhulan liikuntahallilla lauantaina
6.2.2016. Tarkemmat ohjeet, kilpailusäännöt ja otteluohjelmat julkaistaan vähintään viikkoa ennen turnausta.
B-sarjaan on merkitty neljänneksi joukkueeksi tässä vaiheessa KSI 3. Pekka Nygren esittää, että tämä joukkue voisi olla eri paikkakunnilta pelaamaan haluavien yksittäisten pelaajien muodostama yhdistelmätiimi jollain uudella, puhuttelevalla nimellä. Halukkaat pelaajat voivat olla yhteydessä Pekkaan.

Kotka-turnaukseen ilmoittautuneet joukkueet:
Miesten A-sarja:
* ZZ Toivala Siilinjärvi
* JoLePa Jämsä
* LVI Helsinki
* KSI Kotka 1
Naisten sarja:
* SI Siilinjärvi
* ESI-Ladyt Lappeenranta
* HIY Helsinki
* VI Vantaa
B-sarja:
* TSI Tampere
* Ruuhka-Suomen Punakone
* KSI Kotka 2
* KSI Kotka 3

KOTKA-TURNAUKSEN ILMOITTAUTUMINEN
PÄÄTTYY SUNNUNTAINA - HOPIHOPI

16.1.2016 18:15 (Pekka Nygren/MA) Kotka-turnauksen ilmoittautumisaika päättyy huomenna sunnuntaina
17.1.2016. Järjestyksessään 34. turnaus pelataan lauantaina 6.2. Karhulan liikuntahallissa. Kisapäällikkö
Pekka Nygrenin mukaan ilmoittautuneita on nyt, päivää ennen määräajan täyttymistä - miesten sarjaan kuusi
ja naisten sarjaan kaksi.
Miesten ilmoittautuneet joukkueet ovat: ZZ Toivala, JoLePa Jämsä, HIY Helsinki, KSI Kotka 1 ja 2 sekä
Ruuhka-Suomen Punakone. Naisten sarjaan ilmoittautuneita on vasta kaksi: HIY Helsinki ja ESI-Ladyt Lappeenranta. Pekka Nygren odottelee kuumeisesti lisävarmistuksia molempiin, mutta erityisesti naisten sarjaan,
joka suunnitelmien mukaan toteutuu - jos osallistuvia joukkueita on vähintään neljä.
Miesten - kuten ei naistenkaan - SM-sarjaa saatu tälle kaudelle rakenneltua. Pelikauden 2015-16 kotimaisiksi
päätapahtumiksi ajateltiin syksyisen Suomen Cupin ja maaliskuussa pelattavien SM-turnausten ohella perinteistä Kotka-turnausta. Odotusarvo oli, että kaikki joukkueet ainakin näihin turnauksiin osallistuvat.
Vielähän toki hyvin ehtii. Ilmoittautumiset Pekalle sähköpostiin tai puhelimitse tämän illan tai huomisen
aikana. Olisi vähintään tyydyttävää ellei peräti välttämätöntä, että saisimme kaikki kotimaiset pelaajat ja
joukkueet mukaan Kotkaan. Hopihopi.

KIINAN INTERCONTINENTAL MAAILMANLUOKKAA MUKANA 17 MIES- JA 15 NAISJOUKKUETTA

15.1.2016 15:45 (MA) Maaliskuussa Kiinan Tangqi Hangzhoussa pelattavien World ParaVolleyn istumalentopallon Intercontinental-kisojen kattaus kovenee kisojen lähestyessä. Mukana on tämän hetken tiedon mukaan kaikkiaan 32 maajoukkuetta. Maailman kärkimaista ja myös jo Rion kisoihin valituista joukkueista ainoastaan Bosnia-Hertsegovinan miesten maajoukkue puuttuu listoilta.
Kiinan turnaus lähentelee laajinta istiskisaa mitä milloinkaan on nähty. USA:n jättesuurissa MM-kisoissa
Oklahomassa vuonna 2010 pelasi 21 mies- ja 12 naisjoukkuetta - eli yhtä enemmän kuin mitä nyt Kiinaan on
ilmoittautunut. Odotusarvot ovat melkoiset - ja panokset kovat, kun parhaille - ei Rion kisoihin jo valituille on luvassa ne viimeiset paralympiapaikat. Alla luettelot Kiinan kisoihin matkaavista - Rioon valitut (Q)merkinnällä.

Miehet:
Algeria
Brasilia (Q)
Kanada
Kiina (Q)
Egypti (Q)
Saksa (Q)
IR Iran (Q)
Irak
Japani
Kazakstan
Kenia
Korea
Alankomaat
Puola
Venäjä
Yhdysvallat (Q)
Ukraina

Naiset:
Brasilia (Q)
Kanada (Q)
Kiina (Q)
Egypti
IR Iran (Q)
Italia
Japani
Kazakstan
Kenia
Alankomaat
Venäjä
Ruanda (Q)
Slovenia
Ukraina (Q)
Yhdysvallat (Q)

VIIKKO VIELÄ PAJULAHDEN PAKKASIIN
14.1.2016 23:55 (MA) ParaVolley Europen ykkösalueen vuoden 2016 turnaus Venäjän, Ukrainan ja Suomen
kesken Pajulahdessa on ensi viikon torstaina jo tässä vaiheessa iltayötä selätetty. Turnaus pelataan päivää
ennen varsinainen Pajulahti-turnauksen käynnistymistä. Alueen maista Unkari ja Puola eivät ole kisassa mukana.
Alueturnauksen ohjelma torstaina 21.1.2016 on seuraavanlainen: Klo 15.00 Ukraina–Venäjä, 17.00 Venäjä–
Suomi ja 19.00 Suomi–Ukraina. Tuomareina turnauksessa ovat: Glynn Archibald Iso-Britanniasta, Krisztina
Arpas Unkarista sekä Sari Mannersuo ja Pauli Sievinen kotisuomesta. Mahdollisista nettiTV-lähetyksistä ei
vielä ole tietoja.

Suomen maajoukkue haastaa Euroopan kärkimaat

Suomen maajoukkue EM-kisoissa Sloveniassa
(Kuva: Lauri Jaakkola)

Istis.infon kaipailemiin naisten maajoukkueen kuulumisiin vastasi joukkueen toinen valmentaja Eeva-Liisa
Hilden sähköpostiviestillään. Iivi kertoi joukkueen vetäneen hetken henkeä Slovenian EM-kisojen jälkeen ja
keskittyneen perheiden kanssa oloon ja joulun viettoon. Pientä pallotuntumaa on pidetty yllä seurojen omissa
harjoituksissa ja joidenkin pelaajien osalta myös ykkössarjan turnauksissa.
Maajoukkue aloitti yhteisen toimintansa heti vuoden alussa leireilemällä Pajulahdessa. Tämän jälkeen oli
vielä päivän leiri Nastolassa. Pajulahdessa joukkueen tavoite on Iivin mukaan lähteä haastamaan rohkealla
pelillä kovia istismaita - Ukrainaa, Venäjää ja Hollantia. Minimitavoite Pajulahti Games tapahtumassa on
neljäs sija.
Suomen naisten maajoukkueessa Pajulahdessa pelaavat: Annukka Jäätteenmäki, Petra Pakarinen, Marja Valkeavuori, Hanna-Maria Sariluoto, Anne Mäki, Sari Virta, Karoliina Halme ja Julia Koskinen. Iivi Hilden
toivottaa viestissään myös kaikille istiksen ystäville mukavaa alkanutta uutta vuotta. Istis.info puolestaan
toivottaa joukkueelle hyviä pelejä.

VOLLEYSLIDEN VUODEN 2015 ISTISKUVAT
13.1.2016 21:55 (MA) VolleySLIDE on istumalentopalloon kehitetty koulutusohjelmisto, jonka Facebooksivuilla on julkaistu nyt toista kertaa vuoden hienoimmat (tms.) istisvalokuvat. Alla istis.infon yhdelle laatalle kopioimat kuvien mitalistit. Pdf-linkistä kuvat löytyvät hieman selvempinä - ja luonnollisesti tasokkaimmin niitä voi tarkastella VolleySlide Facebookissa.
VolleySLIDE - istiskuvat 2015

SARJARAPORTISSA YKKKÖSEN KAIKKI TULOKSET JA VOITTAJIEN KUVA JA NIMILISTA
10.1.2016 13:05 Lisätty kuva 14:10 (Allan Pynnönen/MA) Sarjaraportti 5 2015-16 ilmaantunut - mukana
kaikki Ykkösen kauden turnaustulokset ja lopulliset sijoitukset. Allan on luvannut Palokan blogiin juttuja ja
valokuvia, joita infokin jää odottelemaan. Joukkuekuva Palokan miehistä olisi mukava saada näihinkin historiikkeihin.
Turnaus oli tosi mahtava, varsinkin sijoitusottelut 1-4. Jännitystä riitti viimeisiin palloihin saakka. Siilinjärvi
pelasi Pyrylle 1-sarjan voiton. Sitäkin piti jännittää loppuun saakka - samalla, kun pelattiin kolmannesta
sijasti itse, ei pelistä meinannut tulla mitään. (Allan Pynnönen)
Sarjaraportti 5 2015-16

Palokan Pyry: vas. Tuomo Tikkanen, Janne Laukkarinen, Seppo Neuvonen (ja lapset),
Allan Pynnönen, Pekka Piitulainen, Marko Hintsa, Hemmo Spelman, Vesa Patinen ja
Vesa Välilä (Kuva: Palokan Pyry)

TARKENNUSTA PRAHAN TURNAUSKUTSUUN
9.1.2016 23:30 (Jani Virtanen/MA) Jämsästä oltiin infon kahvihuoneelle yhteydessä tässä iltapuhteella ja
haluttiin tarkentaa, että Prahan turnaukseen on kutsuttu sekajoukkueet. Infokin tämän huomasi, mutta muuten
pisti kutsun Petrin ehdotuksesta pimeästi (lukematta läpi) sivuille. Janin vihjeestä tekstiä tarkemmin nyt selatessa - info huomasi jo otsikossa mainittavan, että turnaus on tarkoitettu aloitteleville istisläisille/joukkueille.
Miten se sitten määritetäänkään.
No - jos jotkut ovat turneesta kiinnostuneita - kannattanee olla Prahaan yhteyksissä ja tarkentaa erinäisiä asioita: tuota aloittelija-termiä, pelaajien (miehet/naiset) lukumääriä yms. Hieno ajatus kuitenkin - toivottavasti
yritys onnistuu.
Mitä info sitten tästä asiasta oppi? Vanha oppi on ollut, että ohjekirjat ja pienelläkin präntätyt pitää lukea. Ne
opit eivät ole menneet perille. Uusi oppi on nyt, että otsikko kannattaa lukea. Kuinkahan vanhempi rekku
tuon oppii?

JÄNNITYSNÄYTELMÄ JYVÄSKYLÄSSÄ SIILINJÄRVI SIUNASI PALOKAN VOITON

9.1.2016 20:00 (Allan Pynnönen/MA) Ykkösen päätösturnauksesta Keljonkankaan koululla kehkeytyi varsinainen trilleri. Neljällä pisteellä sarjaa johtanut isäntäjoukkue Palokan Pyry joutui jännittämään turnauksen
loppuottelun tulosta oman sijoituspelinsä (3.-4.) ohessa. Kotka 2 voitti Palokan välieräpelissä ja olisi jälleen
uusinut ykkösen mestaruuden loppuottelun voitolla. Siilinjärvi kuitenkin oli finaalissa vahvempi ja varmisti
itselleen päätösturnauksen voiton ja samalla Keljonkankaan kolmoseksi pelanneen Palokan Pyryn ykkösen
ykköseksi. Istis.info kahvihuoneen hämäristä onnittelee pyryläisiä - Hurraa!
Mahtavaa, että viimeisessä osaturnauksessa oli vielä näin oivallisesti täydet panokset piipussa. Info selvittelee päivän tuloksia puhelimeensa saamistaan Palokan Pyryn tulosliuskan valokuvista ja palailee asiaan sarjaraportin muodossa. Alla kuitenkin Palokan päätösturnauksen loppusijoitukset. Ja istis.infon etusivun oikean
laidan sarjataulukossa lopulliset pisteet ja sijoitukset.

Ykkössarjan päätösturnauksen lopputulokset:
1. SI Siilinjärvi
2. KSI Kotka 2
3. Palokan Pyry
4. HIY Helsinki
5. JoLePa Jämsä
6. SiSuPa Siilinjärvi
7. Palokan Pyry Naiset
8. TSI Tampere

PAJULAHTI GAMESIN OTTELUOHJELMAT - BRASILIA PERUNUT TULONSA

(Kuva: Pajulahti Games)

9.1.2016 00:15 (MA) 6. Pajulahti Games tapahtuma käynnistyy vajaan kahden viikon kuluttua torstaina
21.1.2016. Istumalentopallossa pelataan aikaisempien vuosien tapaan naisten maajoukkueturnaus – tai tällä
kertaa kaksi turnausta. Ennen varsinaisen tapahtuman avausta pelataan torstaina ParaVolley Europen alueellinen turnaus Venäjän, Ukrainan ja Suomen kesken.
Perjantaina käynnistyy varsinainen Pajulahti-turnaus, johon osallistuvat aluekisan osallistujien lisäksi Hollanti ja Iso-Britannia. Aikaisemmista tiedoista poiketen Brasilia ei ole kisassa mukana. Sen sijasta turnauksessa pelaa Venäjän kakkosjoukkue.
Brasilian poisjäännistä ei järjestäjien toimesta ole isoa numeroa tehty, oikeastaan ei minkäänlaista. 6. Pajulahti Games pelataan yksinkertaisena sarjana kolmen päivän aikana. Perjantaina ja lauantaina joukkueet pelaavat kukin kaksi ja sunnuntaina yhden pelin.
Suomen maajoukkueen kuulumisia ei ole saatu sitten Slovenian kisojen kotiinpaluun. Miten on harjoiteltu,
ketä on matkassa mukana, minkälaisia tavoitteita joukkueella Pajulahdesta on – kiva olisi kuulla.
Istis.info palaa Pajulahden kisoihin vähän lähempänä, kun saadaan tietoja niin oman joukkueemme osalta
kuin myös itse tapahtuman toteutuksista – kuten esimerkiksi nettiTV-lähetyksistä, joukkueiden saapumisista,
tulospalvelusta ja järjestelyistä yleensä. Seuraillaan tilanteita. Alla kuitenkin kisojen otteluohjelmat ja aikataulut tämän hetken tietojen valossa.
Pajulahti Games – Istumalentopallon otteluohjelmat:
Torstai 21.1.2016 Alueellinen rankingturnaus:
* 15.00 Venäjä–Ukraina
* 17.00 Suomi–Venäjä
* 19.00 Ukraina–Suomi

Perjantai 22.1.2016 Pajulahti Games turnaus:
* 09.00 Ukraina–Venäjä 2
* 11.00 Hollanti–Suomi
* 13.00 Venäjä 1–Iso-Britannia
* 15.00 Ukraina–Hollanti
* 17.00 Venäjä 2–Venäjä 1
* 19.00 Suomi–Iso-Britannia
Lauantai 23.1.2016:
* 09.00 Venäjä 1–Hollanti
* 11.00 Iso-Britannia–Venäjä 2
* 13.00 Suomi–Ukraina
* 15.00 Venäjä 2–Hollanti
* 17.00 Iso-Britannia–Ukraina
* 19.00 Venäjä 1–Suomi
Sunnuntai 24.1.2016:
* 09.00 Hollanti–Iso-Britannia
* 11.00 Venäjä 2–Suomi
* 13.00 Ukraina–Venäjä 1

PALOKAN PYRY JA PAKKANEN RY TIEDOTTAA

Keljonkankaan koulu
(Kuva: Jyväskylä)

8.1.2016 19:05 (Allan Pynnönen/MA) Pynnösen Allu viestitteli Jyväskylästä huomiseen ykkösen päätösturnaukseen liittyen, että pakkasta keskiseen Suomeen lupaillaan parinkympin verran ja saliin ehkä hieman
lämpöisempää keliä. Kisaorganisaatio buffetteineen on valmiina rykäisemään turnauksen sujuvasti läpi.
Ensimmäiset ottelut Keljonkankaan koululla käynnistyvät aamutuimaan klo 10.00 peleillä: Siilinjärvi – JoLePa ja TSI Tampere – Pyry N. Sijoituspelit 5. - 8. pelataan klo 15.10 ja 1. - 4. klo 15.50 alkaen. Pyryläiset
ovat lupailleet kaikki ottelutulokset infoon illalla tai viimeistään sunnuntaina. Toivottavasti myös jokunen
kuva saadaan sivuille.
Info toivottaa hyviä kelejä ja pakkaspelejä. Tuloksia tai tilanteita voi päivän mittaan heitellä myös infon Vieraskirjaan. Kahvihuoneen ryystäjä on koneen äärellä joskus iltapäivästä kahden kolmen välillä ja sitten vasta
iltasella klo 19 jälkeen.

LISÄÄ KUTSUJA EUROOPPAAN - NYT PRAHAAN
8.1.2016 18:30 (MA) Petri Räbinä lähetti infolle tiedotettavaksi turnauskutsun Prahaan huhtikuussa 2016.
Kyseessä on Tsekin istumalentopallon ensimmäinen kansainvälinen turnaus. Järjestelyissä paikallisen lentopalloseuran SK Kometa Prahan kanssa on ollut mukana ParaVolley Europen kehittämispäällikkö Suvi Blechschmidt. Kutsu on ollut PVE:n sivuilla jo marraskuun alusta lähtien.

Prahan komeetat kuvassa
(Kuva: SK Kometa Praha)

Seuran edustaja kertoo SK Kometan vasta aloittelevan istumalentopalloa ja siksi he haluavat testata taitojaan
muiden eurooppalaisten joukkueiden kanssa. PVE osaltaan toivoo yhteistyötä toiminnan käynnistymisen
helpottamiseksi Prahassa ja Tsekeissä. Ja keväthän Prahassa on kukkeimmillaan juuri turnauksen aikoihin eikä maksut ole pahat.
Ilmoittautuminen turnaukseen tulee tehdä tammikuun loppuun mennessä oheisessa kutsussa olevan lomakkeen avulla. Lisätietoja löytyy myös PVE:n ja joukkueen omilta sivuilta sekä kisapäällikkö Danalta alla olevilla tiedoilla.
SK Kometa Prahan turnauspäällikkö:
* Dana Vaiglová, phone no: +420 602 464 001
* Seuran sivut: www.skkometapraha.cz
* Istumalentopallojoukkueen sivut: www.volejbalvsede.cz
Turnauskutsu Prahaan

KUTSU PERINTEISEEN HAMPURI-TURNAUKSEEN

4.1.2016 13:05 (OP/MA) Hamburg Sports Club TH Eilbeck e.V. on lähettänyt kisakutsun - 27th Annual International Sitting Volleyball Club Tournament for the SVB-Hamburg Cup 2016. Kyseessä on perinteinen
Werner von Siemens Cup, joka tänä vuonna pelataan viikonloppuna 4.-5.6.2016 Wandsbekin urheiluhallissa
Hampurissa. Ilmoittautumiset tulee toimittaa kutsun liitteenä olevalla lomakkeella 28.2.2016 mennessä.
Hampurin turnauksessa ovat suomalaisjoukkueista aikojen saatoissa käyneet ainakin ESI-Team Lappeenranta, KSI Kotka, ZZ Toivala ja HIY Helsinki. Turnaus on aina ollut varsin kansainvälinen ja tasokas kisa. Lisätietoja tulevasta turnauksesta voi tiedustella kisakutsun kuitanneelta ja allekirjoittaneelta Bert Jasperilta:
bert(at)svbhamburg.com.
Kisakutsu Hampuriin

YKKÖSEN PÄÄTÖSKISAN OHJELMA - MUKANA KAHDEKSAN JOUKKUETTA
3.1.2016 18:30 (Allan Pynnönen/MA) Hyvää kannattaa odottaa - tai ainakin kahta jälki-ilmoittautunutta
joukkuetta. Palokan kisatirehtööri A. Pynnönen antoi HIY Helsingille ja JoLePalle pari ylimäääräistä päivää
aikaa joukkueiden kasaamiseen ensi lauantaina 9.1. Jyväskylässä pelattavaan ykkösen pelikauden 2015-16
päätösturnaukseen. Se kannatti - kisaan osallistuu hienot kahdeksan joukkuetta.

Allu lähetti osallistujille turnaustiedotteen, joka pitää sisällään peliohjelmat ja kisasäännöt. Turnaustiedote
löytyy alta pdf-tiedostona - kuten perinteisesti myös oikean sarakkeen Tulevat tapahtumat-otsikon alta.
Allan viestitteli tiedotteessaan seuraavaa: Tervehdys istisväki! Tämän vuoden ensimmäinen ja ikävä kyllä
myös tämän kauden viimeinen 1-sarjan turnaus pelataan Jyväskylässä 9.1.2016. Turnauksessa tulee olemaan
täysi kattaus eli kahdeksan joukkuetta. Tämän ja salivuoron takia joudumme aloittamaan jo klo 10.
Otteluohjelmaa yritin sen verran säätää, että pitempimatkaiset eivät joutuisi tulemaan heti eka peleihin.
Hoidamme myös eka kierroksen kirjurivuorot. Siitä eteenpäin mennään levossa olevien kirjurivuoroilla. Tervetuloa Jyväskylään - Istis on iloinen asia. t. Allan
Ykkösen päätösturnauksen ohjelma

ZZ TOIVALAN TAISTELUIDEN MUISTOMERKIT TOIVOLAN TAISTELUPATSAAN 1808 JUURELLA

ZZ-pytyt ja linnut Toivalan taistelun 1808 muistomerkin juurella
(Kuva: ZZ Toivala)

31.12.2015 21:15 (ZZ/MA) ZZ Toivalan Facebook-sivuilla toivotellaan kaikille pisterikasta vuotta 2016 ja
muistutellaan, että se on myös seuran 20-vuotisjuhlakausi. Kuvassa seuran tärkeimmät istispalkinnot on sijoitettu Toivalan taistelun muistomerkin eteen.
Suomen sodan aikana kesä-syyskuussa 1808 Sandelsin joukot viivyttivät hyökkääviä venäläisiä Toivalansalmen pohjoisrannalla. 1930-luvulla "Toivalan sankarten muistolle" pystytettiin valtatie 5:n varteen komea
muistomerkki. Nykyisin se sijaitsee Kylpylähotelli Kunnonpaikan puistossa.
Omanlaisensa sarkarluku Toivalassa ja Suomessa on myös ZZ Toivala. Pystypalloon vuonna 1996 perustettu
seura otti vajaa kymmenen vuotta sitten ohjelmaansa myös istumalentopallon - ja melkoisella menestyksellä.
Toivon mukaan ZZ-esimerkki kantaa ja jatkossa myös muita lentopalloseuroja entistä enemmän ottaisi myös
istiksen lajivalikoimiinsa.
Istis.info onnittelee, jo muutama tunti etukäteen, ZZ Toivalaa juhlavuodestaan ja yhtyy seuran sivuilla esitettyihin uuden vuoden toivotuksiin kaikille lentopalloa ja istumalentopalloa harrastaville. 2016!!

