KAHVIHUONE VIPPAA VAPAALLE TOIVOTTAVASTI EI KARAHDA KIVILLE

13.5.2018 20:00 (MA) Kahvihuone hetkohta tuikkasee takapihan puoleisen pikkuikkunan kiinni ja
kulahtaneen ja kuivahtaneen kahvikuppinsa nurinperin - ja alkaa kokoilla varmuuden varoiksi reppuunsa
talvisempia kalsareita ja villapaitoja. Varmuutta kahville paluuajasta ei ole, mutta yli viikko hurahtanee
ilman toimituskaluja ja-kuluja.
Info toivottelee reippaita puheita ja fiksuja ehdotuksia ja ratkaisuja yleiskokoukseen. Palataan niihin,
kun tietoja saadaan. Ja fundeerataan samalla kait istis.infosivuston jatkokuvioita.

Viikon kuva - ellei koko suven: Tipujakin tiiraamaan...,
(Kuva: Info)

Info onnittelee - vaan ei oikein voi kirjoittaa aihetta. Kas kun ei ole sellaisia vokaaleita. Onnea. No menköön: Hyvää Äitienpäivää!

VIIME HETKET ILMOITTAUTUA YLEISKOKOUKSEEN
13.5.2018 19:40 (MA) Melkein varmuudella ehtii - jos illan aikana klikkaa alla olevan
ilmoittautumislinkin auki. Ai minne ehtii? No - otsikon kertomaan Istumalentopallon Yleiskokoukseen

Mikkeliin lauantaina 19.5.2018. Perinteinen vuosiparlamentti hoituu nyt ekan kerran Suomen
Lentopalloliiton johdolla.
Melko hiljaista on nimilistalla. Lankisen Jarin keran mukaan on tulossa (vain) kahdeksan edustajaa. Nyt
vaan kaikki seurat - aktiivisuutta peliin ja ilmoittautumaan. Linkki taas ohessa alla.
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen

KIINALLE VOITTO TIUKASSA FINAALISSA

Kiina voitti loppuottelussa Venajan 3 - 2
(Kuva: WPV)

13.5.2018 19:30 (MA) Kiinan Chengdussa pelatun naisten Super 6 turnauksen loppuottelu CHN vs.
RUS oli huipputiukka ja tasokas ottelu, joka eteni aina viidenteen ja ratkaisevaan eraan. Sen kiinalaiset
voittivat niukasti 15-13 ja ottivat voiton toisessa pelatussa World Super 6 kisassa. Venakot puolustivat
edellisen vuoden turnausvoittoa. Ja tiukalla se oli voiton uusintakin..., ottelu ja turnausvoitto Kiinalle 3 2 (29-27, 25-12, 27-29, 18-25, 15-13).
Ottelussa kolmannesta sijasta Ukraina voitti Japanin helpohkosti 3 - 0 (25-13, 25-12, 25-18).
Turnauksen jumbosijat ratkaistiin Indonesian ja Kazakstanin kesken - voitto indonesialaisnaisille
tuloksella 3 - 0 (25-23, 25-17, 26-24). Alla turnauksen kaikki ottelutulokset ja loppusijoitukset.
Kiinan Super 6W tuloksia

KISAT KIINASSA FINAALEJA VAILLE

Japani - Ukraina 0 - 3
(Kuva: WPV)

11.5.2018 22:50 (MA) Kiinan ilmastoja info ei ole tutkaillut, mutta varsin kuumalta pelit ei ole
vaikuttaneet - enempi pakkopullilta. Kaikki pelit pelattu 3 - 0 tuloksilla - lukuun ottamatta Kazakstanin
ottelua Indonesiaa vastaan - mutta se pantiinkin roskikseen kazakkien luokitteluvirheiden johdosta.

Kazakstan - Kiina 0 - 3
(Kuva: WPV)

Huomenna vuorossa lopulliset sijoituspelit. Saapi olla. Enempi kuitenkin Kahvihuoneella odotellaan
Super 16 W kisoja Hollannissa 7-2018. Saattaapi olla Alankomaissakin melkoisia eroja joukkueiden
kesken - tuolla joukkueluvulla. Mutta kuitenkin kaikki maailman parhaat joukkueet ovat paikalla - ja
piskuinen Suomikin muitten joukossa.

Russia - Indonesia 3 - 0
(Kuva: WPV)

Kiinan Super 6W tuloksia

WOMEN WORLD SUPER 6 TULOKSIA...,

(Kuva: WPV)

10.5.2018 00:45 (MA) Kiinassa pelattavien naisten Super 6 kisojen kolmannen kierroksen tulokset ja
sarjataulukko alla. Ei muita kummallisuuksia kuin Kazakstanin otteluiden diskaaminen
luokitteluasioiden takia. Siis (vasta) kolmannen pelin tuloksien perusteella?
Kiinan Super 6W tuloksia

KUVAVINKKI VIIKOLLE NRO 19
9.5.2018 18:40 (MA)

Yhyymh...,
(Kuva: Juha Parkko)

OLIKO MIKKELIIN ILMOITTAUTUJIA!

9.5.2018 18:30 (MA) Ilmoittautuminen Mikkelin yleiskokoukseen jatkuu vain sunnuntaihin 13.5. asti.
Seurojen edustajat - huolehtikaa osallistumisenne kokoukseen! Nyt on vaikuttamisen mahdollisuus.
Ilmoittautuminen oheisella linkilla.
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen

NAISTEN WORLD SUPER 6 KIINASSA ALKOI

Court Workers in Chengdu
(Kuva: WPV)

8.5.2018 15:20 Lis. 16:40 (MA) Kiinan Chengdussa alkoi eilen naisten World Super 6 turnaus. Chengdu
on pieni, 11 miljoonan asutuskeskus n. 1 850 km Pekingista lounaaseen keskisessa Kiinassa.
Turnauksessa pelaavat Chinan (Ranking 2.) ohella Ukraine (4.), Russia (7.) ja Japan (10.) seka
rankkaamattomat Indonesia ja Kazakhstan.
Turnaus on naisilla toinen laatuaan. Viime vuonna pelattiin samoin Kiinassa. Tulosluettelo oli silloin
seuraava: 1. RUS, 2. USA, 3. CHN, 4. UKR, 5. NED ja 6. JAP. Nyt rankingtopista puuttuvat mm. USA
(1.), BRA (3.), NED (5.) ja IRA (6.). Suomi on WPV:n pinnalistalla 12.
Ottelutuloksia voi seurailla World Paravolleyn netti- ja facebook-sivuilta. Ja miksei infostakin - jos vaan
kirjaukset onnistutaan naputtelemaan. Alla eilisen ekakierroksen tulokset.
Lis.: Kuva alle ja toisen kierroksen tulokset.

China vs. Indonesia 3 - 0
(Kuva: WPV)

Kiinan Super 6W tuloksia

ISTUMALENTOPALLON YLEISKOKOUS
MIKKELISSA 19.5.2018

Jari Lankinen
(Kuva: SLeL)

7.5.2018 15:10 (MA) Lentopalloliitto/Jari Lankinen kutsuu seuroja ja joukkueita osallistumaan
vuosittaiseen istumalentopallon yleiskokoukseen. Pikkasen pikaisesti kutsu tulee, mutta hienoa, kun
parlamentti taas kokoontuu. Toivottavasti porukat voivat kokoukseen osallistua. Alla kutsu, asialista ja
ilmoittautumisohjeet.
Kutsu Yleiskokoukseen 19.5.2018
Yleiskokouksen asialista
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen

KSI KOTKA KATKAISI JOLEPAN VOITTOPUTKEN

31. Tallinna-turnauksen voittajat - KSI Kotka
(Kuva: Magnus Almers)

7.5.2018 15:00 (Ivar Liiv/MA) Perinteinen Tallinna-turnaus pelattiin lauantaina 31. kerran.
Suomalaisjoukkueita oli matkassa nelja ja paikallisia paikalla kolme - mukana sotalaistiimit: Invictus
SV ja Peaesikunnan joukkue. Pelit pelattiin Saksalaislukion salilla kahdella areenalla.
KSI Kotkan joukkue pudotti viimeiset kaksi kertaa turneen voittaneen JoLePan jalustalta ja nappasi taas
voiton - nyt jo 22. kerran. Loppuottelu oli paikalla olleiden mukaan korkeatasoista ja vauhdikasta. KSI
Kotka otti voittopokaalin matkaansa tuloksella 2 - 0 (25-19, 31-29). Turnauksen kolmossijasta ottelivat
JoLePa 2 vs. SVC Tallinn 2 tuloksella 2 - 0 (25-21, 25-13) jokilaaksolaisille.
Alla turnauksen kaikki tulokset, linkki Magnus Almersin kisoista ottamiin valokuviin ja muutama otos
photoista. Hienoja kuvia - kannattaa selailla. Turnauksen lopuksi palkittiin mm. parhaat pelaajat - Anna
Helena Liiv ja Arto Vinni.

Tallinna-turnauksen parhaat pelaajat

KSI Kotka vs. JoLepa ja HIY 2
(Kuvat: Magnus Almers)

31. Tallinna-turnauksen tulokset
Magnus Almersin kuvia (213) Tallinna-turnauksesta

Helsinki vs. SVC Tallinn 2

31. TALLINNA-TURNAUKSEN OTTELUOHJELMAT

Tallinnan ilmanalat 5.5.2018
(Kuvakaappaus: Foreca)

3.5.2018 13:15 (Ivar Liiv/MA) Tallinna-turnauksen otteluohjelma on varmistunut ja julkaistu. Tallinnan
1-joukkue ei ole saanut pelaajia kasaan - osa siis pelailee kaupungin mestaruusturnauksessa. Harmi. 7
joukkuetta mukana lopullisessa versiossa - toivottavasti lauantainakin. Otteluohjelma alla pdf-tiedostona
ja Tulevia tapahtumia palstalla.
Edelleen kisassa pelataan alkulohkot. A-lohkossa pelaavat: JolePa 1 FIN, HIY 2 FIN, SVC Tallinn 2
EST ja INVICTUS SV EST. B-lohkon joukkueet ovat: KSI Kotka FIN; JoLePa 2 FIN ja KV Peastaap
EST. Alkulohkopelit kaksieraisina ja semit ja sijoituspelit kahdesta voittoerasta. Pelit Kadrioru Saksa
Gymnaasiumin salissa alkavat klo 10.30, sijoituspelit (3. - 6.) klo 14.50 ja finaali klo 15.50. A-lohkon 4.
sijoittuu suoraan, ilman jatko-otteluita, kisan sijalle 7.
Info toivottaa hyvien kelien ohella mukavia ja kovia otteluita. Ivarille iso kiitos - hienosta
yhteistoiminnasta, tiedottamisesta ja ennen kaikkea Tallinna-turnauksen jatkumisesta.
31. Tallinna-turnauksen ohjelmat

VARMUUDEKSI VETERAANIKUVIA JA VIDEOITA

Luopuva ZZ-Pressa kultaa hampaissaan
(Kuva: ZZ)

3.5.2018 00:20 (MA) Siis varmemmaksi vakuudeksi viime lauantaisesta veteraaniturnauksesta muutama
kuva ja Harpon video.

Kotkan harmaille hopeat
(Kuva: ZZ)

Pyryt ja Supat sulassa sovussa
(Kuva: ZZ)

JoLePaakin kuviin vaikka takapuolilta
(Kuvakaappaus: Harpo-videolta)

Harpon vetaraanivideoita:
Semipeli: ZZ 1 - ZZ 2
Alkusarja: JoLePa - SuPa
Loppuottelu: ZZ 1 - KSI
Kisojen avaus
Palkintojen jako

Ja lopuksi ja tiedoksi: Tallinnan lauantaisia otteluohjelmia ei liene kuulunut - ainakaan Kahvihuoneelle.
Odotellaan huomiseen...,
Sarjakauden 2017-18 lopullinen sarjaraportti - nro 13 on julkaistu ja on avattavissa ja tallennettavissa
oikean sarakkeen alalaidasta - kuten Tiedostot-sivultakin.

ZZ TOIVALALLE KAKSI SM-MITALIA!

Pressa makoilee, mestarit polvillaan ja pronssiset pystyhommissa
(Kuva: ZZ)

1.5.2018 20:20 (Mika Ylonen/MA) Lauantaina 28.4.2018 pelattiin kausi 2017-18 loppuun, kun
Toivalassa ratkottiin miesten 50-vuotiaiden mestaruus. Mukana olivat kahden ZZ-tiimin ohella
puolustava mestari JoLePa, KSI Kotka, Palokan Pyry ja Sunnuntai Palloilijat. Turnaus aloitettiin
hiljaisella tuokiolla Palokan Pyryn joukkueeseen kuuluneen Veli-Matti Tuomisen poismenon johdosta.
Joukkueet oli jaettu kahteen lohkoon edellisen kauden sijoitusten mukaan. KSI Kotka oli turnauksessa
ennakkosuosikkina, olihan se istumalentopallon Suomen Mestari ja veteraanijoukkueessakin mukana
viisi SM-pelaajaa. Alkusarjan A-lohkossa ennakkosuosikit JoLePa ja ZZ 2 raivasivat tien mitalipeleihin.
B-lohkossa samoin, kun KSI Kotka ja ZZ 1 olivat alkulohkonsa parhaat.
Jatkossa ratkottiin ensiksi sijat 5. - 6. Lohkojensa viimeiset - SuPa ja Palokan Pyry pelasivat tiukan
ottelun, jota hienot pallorallit vauhdittivat. Ensimmainen mentiin jatkopalloille, jonka SuPa vei lopulta
29-27. Toisessa Palokka uupui ja SuPa meni voittoon 25-15. Ottelu oli samalla maajoukkueessa
pelanneelle ja suomalaisessa istumalentopallossa paljon tehneelle Allan Pynnoselle uran lopettava
ottelu. Allan, iso kiitos toimistasi lajin parissa.
Semifinaaleissa olikin varsin mielenkiintoiset parit. Toisessa ottelussa pelasivat ZZ Toivalan 1- ja 2joukkueet vastakkain ja toisessa viime kauden veteraanikisan finaalijoukkueet KSI Kotka ja JoLePa.
Toivalan joukkueiden kohtaamisessa oli kaikki ainekset vaikka mihin. ZZ 2-joukkue aloitti psykologisen
hiostuksen jo ennen ottelua, mutta 1-joukkue osoitti kuitenkin kaapin paikan. ZZ 1-joukkue suorastaan
murskasi 2-joukkueen nopeaan tahtiin 2-0 (25-12. 25-10). 1-joukkueen Reijo Hakanen napsutteli
toisessa aloituksillaan yli kymmenen pinnaa.
Toisen ottelun aloituksessa KSI latoi nopeasti taululle tylyt lukemat 25-7. Toisessa kaikki oli jo muuttua,
kun JoLePa meni 10-9 tilanteesta jo 21-16 johtoon. Kotkalaiset ovat tunnettuja, ettei joukkue luovuta
kesken. Pikkuhiljaa KSI nousi rinnalle ja ohi. Voitto lopulta KSI:lle 25-22. Pronssiottelussa ZZ 2joukkue ja JoLePa pelasivat tiukan pelin, jota ZZ 2 kuitenkin hallitsi kaiken aikaa. Pronssiset mitalit ZZ
Toivalan 2-joukkueelle 2 - 0 lukemin.

Finaaliottelu oli sitten turnauksen kahden parhaan joukkueen KSI Kotkan ja ZZ Toivala 1:sen
kohtaaminen. ZZ Toivala oli puhtaasti parempi yleispelaamisessa ja joukkueen kahden hakkurin
systeemi toimi hienosti. ZZ johti jo 13-6, mutta kymenlaaksolaiset tulivat pikkuhiljaa peliin mukaan. ZZ
otti ajan tilanteessa 23-20 ja pystyi katkaisemaan KSI:n rynnistyksen. ZZ:lle 25-21 tuloksella eravoitto.
Toisessa ZZ aloitti taas hyvin ja meni viiden pisteen johtoon. KSI otti ajan tilanteessa 8-13 ja toisen 1922, mutta ei pystynyt uhkaamaan ZZ Toivalan voittoa. Ottelun viimeisen pallon sai paukuttaa 1-paikalta
istisuransa otteluun lopettanut Mika Ylonen. MY

Veteraanimestarit 2017-18 - ZZ Toivala 1.
Pelaajat ylh.vas.: Harri Sievanen,Mika Ylonen ja Pauli Hakkarainen.
Alh. vas. Pekka Dahlqvist, Reijo Hakanen, Aarne-Mikko Soininen
ja Kalevi Korkalainen. (Kuva: ZZ)

M50 SM-kisojen lopputulokset:
1. ZZ Toivala 1
2. KSI Kotka
3. ZZ Toivala 2
4. JoLePa
5. Supa
6. Palokan Pyry
Veteraanikisan tulokset

KUVAVINKKI TOUKOVIIKOLLE NRO 18

Team Osmos Cosmos (www.osmoscosmos.com)
(Kuva: Juha Parkko)

VIIMOISIA VETOJA - AAMULLA VETEVAARIT ENSI VIIKONLOPPUNA TALLINNAAN

27.4.2018 23:30 (MA) Huomenna lauantaina estraadille Suininlahden lavoilla astuvat vetevaarit. Jaossa
ovat miesten M50 SM-mitalit kaudelta 2017-18 - ja ihka ekaa kertaa Suomen Lentopalloliiton nimen
alla. Ihan siihen ei kotimainen istiskausi kuitenkaan ota loppuakseen. Seuraavana lauantaina pelataan
31. Tallinna-turnaus.
Tallinnan ilmoittautumisen takaraja oli 25.4. Kisapomo Ivar Liiv laittoi infolle tiedoksi: Kaikki
kunnossa - Tallinna odottaa. HIY 2 Helsinki oli varmistanut osallistumisensa, mutta pikku ongelmiakin
on ollut. Team Novus (EST) on joutunut perumaan osallistumisensa.
Tallinnassa on saman aikaisesti mm. kaupungin lentopallon Mestaruuskisat ja 18-vuotisten
kansainvalinen ististurnaus pojille ja neitosille. Ivar harmitteli, kun Tallinna 1:sen pelaajista osa
osallistuu kaupungin kisoihin. Mutta.., toivottavasti pelaajia on molempiin turneisiin. Kisaohjelman Ivar
lupaili ensi viikon alkuun. Nyt kahvihuone laittaa koneet kiinni. Ja veteraanitulokset ja kommentit
tulevat huomenna ZZ Toivalan pressanlinnan tuutista - toivon ja Mikan mukaan.

KUVAVINKKI JO KULUNEELLE VIIKOLLE

Nojaa..., saattaa lipsahtaa uloskin
(Kuva: Juha Parkko)

PARI AAMUA PAPPALYMPIALAISIIN!

26.4.2018 17:30 (MA) M50 SM-turnaus Toivalassa Suininlahden salilla pamahtaa lattiaan ylihuomenna
lauantaina 28.4. klo 11.00. Mestaruus ja mitalit ratkaistaan klo 15.30 alkavissa sijoitusotteluissa.
Mukana kannua jahtaamassa ovat ZZ Toivala 1 ja 2, KSI Kotka, JoLePa, Palokan Pyry ja toinen tai siis
kolmas paikallinen tiimi - SuPa.

Info jo nyt ilmoittaa olevansa ko ajankohtana matkoilla, josta yhteys Kahvihuoneen palvelimelle ei ole
mahdollista. Toivomuksena siis ZZ-Mikan suuntaan - laitathan tulokset ja kommentit kuvineen ZZ
Toivalan Facebook-sivuille. Sinne varmasti suurin osa lukijoista osaakin, mutta linkki kuitenkin
oheisena. Tiukkaa ja reilua pappapelaamista!

SIJOITUSPELIT IRANISSA ALOITETTU JA LOPETETTU IRANIN JUHLIIN
24.4.2018 14:30 Lis. 19:50 (MA) Super kuutosissa Iranissa pelataan parhaillaan turnauksen
pronssiottelua Bosnia-Hertzegovinan ja Ukrainan kesken. Aamuottelussa pelailtiin tuima taistelu Saksan
ja USA:n kesken. Kovasti otteitaan kisan aikana parantanut USA pisti saksalaiset todella tiukoille, mutta
aivan ei onnistunut - ottelu ja turneen viides sija Saksalle numeroin 3 - 1 (25-18, 31-29, 23-25, 25-19).
Loppuottelu Iran - Russia alkanee klo 16:30 suomalaisaikaa. Ja on katsottavissa ainakin WPV:n ja
PVE:n Facebook-sivuilta.

Saksa - USA 3 - 1
(Kuva: PVE)

Lis.: Iran voitti turnauksen loppuottelussa Russian 3 - 0 (25-21, 25-23, 28-26). Ottelu oli mahtavaa
lentopalloa - tiukkaa taistelua, huimia suorituksia ja tunnetta. Istumalentopalloa parhaimmillaan. Ei
aivan onnistunut Iranin kaato - mutta Russia tulee olemaan kova haastaja Hollannin MM-kisoissa.
Pelien tuloksia ei kisoissa kovin kiiruusti kirjata. Lopullisia ottelutuloksia ei ole Saksan ja USA:n pelin
lisaksi varmuudella tiedossa. Sijoitukset toki ovat OK ja alla olevassa tulosluettelossa merkityt pisteet
on kaiveltu erilaisista someista. Tarkennetaan, kun varmat tiedot saadaan.
World Super 6 Men - lopputulokset:
1. I.R. Iran
2. Russia
3. Bosnia-Hertzegovina
4. Ukraine
5. Germany
6. USA

World Super 6 Men 2018 - voittaja I.R. Iran
(Kuva: tabrizsport2018)

World Superin finaalipeli: Iran - Russia
Iranin S6-kisojen otteluohjelma ja pelien tulokset :
To 19.4.2018
Ukraine - Germany 3 - 0 (25-13, 25-18, 25-12)
Bosnia-Hertzegovina - USA 3 - 0 (25-12, 25-16, 25-23)
Iran - Russia 3 - 0 (25-22, 25-20, 25-17)
Pe 20.4.2018
USA - Ukraine 0 - 3 (18-25, 14-25, 18-25)
Russia - Germany 3 - 0 (25-18, 25-20, 25-15)
Iran - Bosnia-Hertzegovina 3 - 2 (22-25, 25-17, 25-19, 22-25, 15-13)
La 21.4.2018
Iran - Ukraine 3 - 0 (25-14, 25-18, 25-18)
USA - Germany 0 - 3 (15-25, 26-28, 16-25)
Bosnia-Hertzegovina - Russia 1 - 3 (24-26, 25-21, 23-25, 21-25)
Su 22.4.2018
Iran - Germany 3 - 0 (25-13, 25-12, 25-15)
Russia - USA 3 - 0 (25-22, 25-16, 26-24)
Bosnia-Hertzegovina - Ukraine 3 - 0 (25-23, 25-19, 25-22)
Ma 23.4.2018
Ukraine - Russia 1 - 3 (22-25, 20-25, 25-23, 22-25)
Bosnia-Hertzegovina - Germany 3 - 0 (25-18, 25-22, 25-19)
USA - Iran 0 - 3 (14-25, 18-25, 17-25)
Ti 24.4.2018
klo 08:30 Sijat 5.-6.: Germany - USA 3 - 1 (25-18, 31-29, 23-25, 25-19)
klo 13:30 Sijat 3.-4.: Bosnia-Hertzegovina - Ukraine 3 - 0 (25-21, 25-18, 25-20)
klo 16:30 Sijat 1.-2.: Iran - Russia 3 - 0 (25-21, 25-23, 28-26)

INFOLTA ÄÄKKÖSET VIELÄKIN HÄMÄRÄSSÄ INFOLTA AAKKOSET EDELLEEN HUKASSA
24.4.2018 00:10 (MA) Infon sivuston skandinaaviset vokaalit ovat edelleen hukassa. Asia ei ole
korjaantunut - tutkinnoista ja tuumailuista huolimatta. Pikkusen hankalaa on kirjoittaminen ilman noita
nappuloita. Mutta toki toimehen on tultu.
Kahvihuoneen muistoihin palautuu Hollannissa 1990-luvun alkupuolella pelailtu Euro-Cup, jossa
organisaation toimesta kisakonttorina oli kaksi kirjoituskonetta pelihallin varastossa. Illan pelien
loputtua - ei muuta kuin kirjoittamaan pukkihyppelytelineen viereen teksti pelien tuloksista ja
kommenteista - ja ihan omituisella ja hyvin sekoitetuilla kirjasimilla, joista ei hakemallaan saanut noita
skandinaavisia. Hankalaa oli.
Sitten vaan paperi koneesta ja taksilla hotellille laittamaan tarinat faxilla kotiin paikallislehteen ja
tietotoimistolle. Ei ollut vaha-alypuhelimia silloin. Ja kuitenkin homma toimi - jotenkin: Can you once
again send my message to Finland? Do I have coffee and small cognac? Jos ken vaan arvelee voivansa
asiassa auttaa - tunnukset ja salasanat istumalentopallo.infon palvelimen sivustolle saa Kaakkoisen
kahvihuoneen konttuurilta - pienen selityksen ja CV-viestin kera. Apuva.

NAISTEN MAAJOUKKUE TREENIHOMMISSA
23.4.2018 23:40 (MA) Naisten maajoukkueella oli viikonloppuna 3/6 treenileiri Pajulahdessa.
Joukkueen omilla sivuilla oli alla oleva kuva harjoituksista ja teksti: Naisten maajoukkueen viikonloppu
vierahti Pajulahdessa treenaillessa MM-kisoja varten. Info uskoo joukkueen treenailun ohessa
treenanneenkin. Tsemppia ja kovaa treenaamista.

Maajoukkuetreenit Pajussa
(Kuva: Team FIN)

MM-kisat pelataan Hollannissa 12.-22.7.2018. Seuraavat leirijaksot joukkueella ennen kisoja ovat: 10.13.5. Kuortaneeella, 8.-10.6. ja 29.6.-1.7. Pajulahdessa.

PUOLA RIGA-CUPIN JA ALUETURNAUKSEN VOITTOON
23.4.2018 23:30 (MA) Latviassa pelattiin viikonloppuna perinteinen Riga Cup, joka oli samalla PVE:n
alueturnaus. Mukana oli 7 joukkuetta, joista Latvia, Liettua, Puola, Valko-Venaja ja Georgia
osallistuivat alueturnaukseen (Sub Zone C) ja Liettua 2 ja RNSD Livani vain Riga Cupiin.
Turnaus vietiin alusta loppuun normaaleina otteluina. Joukkueet pelasivat alkusarjat kahdessa lohkossa
(A - 4 joukkuetta ja B - 3 joukkuetta). Lohkojen kaksi parasta semifinaaleihin: A1 Puola - B2 Liettua 1:
3 - 2 ja B1 Liettua 2 - A 1 Latvia: 3 - 0. Liettualaisen pronssipelin voitti Liettua 1 numeroin 3 - 0.
Tuloksesta on erilaista tietoja eri sivustoilla. No haetae. Sijoitus kuitenkin oikein.
Finaalissa semit voittaneet Puola ja Latvia pelasivat tiukan ja tasaisen ottelun. Voittajaksi puhtaalla 3 - 0
(25-23, 25-23, 25-21) voitolla selvisi Puola. Ja tuloksesta voi - katsannosta riippuen - saada numeroiksi
tuon ohella - 3 - 1?

Alueturnauksen ja Riga Cupin 2018 voittajat - Puolan maajoukkue
(Kuva: Team Latvia)

Riga Cupin 2018 ja Sub Zone C:n tulokset:
1. Puola
2. Latvia
3. Liettua 1
4. Liettua 2
5. Georgia
6. RNSD Livani
7. Belarussia

IRANIN TABRIZISSA ALKUPELIT TAPUTELTU
23.4.2018 22:00 (MA) Euroopan Mestari Russia oli juuri niin kova kuin Slovenian kisojen perusteella
ajateltiinkin. Loppuottelussa se kohtaa kotijoukkue ja ennakkosuosikki Iranin. Bosnia-Hertzegovina
pelaa pronssimitaleista Ukrainan kanssa ja sijoista 5. - 6. ottelevat Saksa ja USA. Viimeisen kierroksen
pelit ei tuoneet sarjataulukkoon ja sijoituspeleihin muutoksia. Sarjan topkolmikko voittivat ottelunsa
suhteellisen helposti. Ainoastaan Ukraina sai yhden setin naapureiltamme.

(Kuva: PVE)

Huomisten sijoituspelien alkamisajat ovat samat kuin alkusarjaotteluissakin. GER-USA pelataan
Suomen aikaa klo 8:30, pronssiottelu BiH-UKR klo 13:30 ja turnauksen finaali klo 16:30. Info kaiveli
pari ottelua katsottavaksi World ParaVolley Facebook-sivuston kautta:
www.facebook.com/WorldParaVolley?fref=ts. Pahus - vai oliko se ParaVolley Europen sivusto:
www.facebook.com/paravolleyeu/?fref=ts.

4. KIERROKSET TULOKSET ODOTETUT
23.4.2018 00:45 (MA) Info palaili juuri sunnuntai-reissuiltaan ja kaiveli 4. kierroksen tulokset Iranista.
Pelit varsin odotetunlaiset. Iran murjoi saksalaiset ja Bosnia ja Russia joutuivat Ukrainan ja USA:n
kanssa melkein pelaamaan.

Sarjataulukko 4/5
(Kuvakaappaus: PVE)

IRANIN TULOKSET KAIVELTU ESIIN KOLMAS KIERROS JO PELATTU
21.4.2018 12:30 Paivitys 18:10 (MA) Eilen iltasella hukassa olleet Iranin turnauksen tulokset ovat
ilmaantuneet sivustoille. Alla aika odotetut tulokset ja pelien jatko-ohjelmat. Iran ja Bosnia vaikuttavat
totutun kovilta. Russian retket kisassa ratkennevat illan (16.30 Suomen aikaa?) ottelussa bosnialaisia
vastaan. Tappiolla putinit ovat pronssimatsissa mahdollisesti Ukrainan kanssa.

Russia - Germany 3 - 0
(Kuva: PVE)

Saksan pelit sujuvat edelleen alakanttiin. Tuttua saksalaista menoa ei tunnu olevan matkassa. Puhdas 0 3 tappio taas Russia-ottelusta. Iran ja BiH pelasivat eilen huiman ja tasokkaan ottelut, jonka iranilaiset
ottivat 3 - 2. Viidennen tilanteessa 10-10 bosnialaisten nro 10 Safet Alibasic sai aikaisemman keltaisen
kaveriksi punaisen kortin - joka saattoi ratkaista pelin Iranille.

IRI - BIH 3 - 2
(Kuva: PVE)

Lauantain kierroksen otteluissa Iran voitti odotetusti Ukrainan ja on nyt ottanut kolme voittoa - Ukraina
kaksi. Saksa saalisti ekan voittonsa USA:n kustannuksella. Saksalla yksi voitto ja USA:lla nolla.
Huippumatsissa juuri loppuneessa ottelussa pelasivat EM-kisojen finalistit - ja samalla lopputuloksella:
Russia voitti 3 - 1 ja on kahdessa voitossa kuten Bosniakin.
Nelikko - Iran, Bosnia, Russia ja Ukraine omilla luvuillaan. Iran puhtailla voitoilla ja muilla kaksi
voittoa kolmesta. Saksa ja USA saanevat pelata kisojen lopuksi sijoista 5. - 6. Infon veikkaus muista
sijoista: 3. - 4.: Bosnia-Hertzegovina - Ukraine ja finaalissa: Iran vs Russia.
Ottelut Tabrizissa alkavat Suomen aikaa klo 8.30, klo 13.30 ja klo 16.30. Alla, toivottavasti toimiva,
linkki kisojen Live-katsomoon.
Iranin kisojen Netti-TV

Oheinen linkki ei kahvihuoneella ainakaan toiminut. Huippupelin BIH - RUS info onnistui kuitenkin
katsomaan PVE:n sivuilta bongatun linkin (Live) ansiosta. Ei kummoinen kuva - joskus katkeili ja
useaan otteeseen oli aika tuhruinen. Ei tulostaulua, mutta PVE:n maisteri linkitteli muutaman pinnan
valein tilanteen - olikohan se instagram - vai jokin muu - kuvan sivuun eri tauluun.

Russia rulettaa...,
(Kuvakaappaus: PVE-video)

TULOKSET TUKOSSA TABRIZISSA
20.4.2018 22:45 (MA) Iranin kuuden kovan kisojen tulospalvelu pelailee miten kuten sattunee. Toisen
kierroksen otteluista ainoastaan Ukraine - USA tulokset on tiedoteltu: 3 - 0 (25-18, 25-14, 25-18) Ukrainalle. Odotellaan muita tuloksia - huomiseksi. Pelasiko Netti-TV?

AVAUSPELIT PUHTAASTI 3 - 0 IRANISSA
20.4.2018 00:15 (MA) Miesten Super 6 turnaus alkoi puhtailla 3 - 0 tuloksilla kaikissa avausotteluissa.
Ensin Ukraina vei Saksaa melkein tutulla litran mitalla 3 - 0 (25-13, 25-18, 25-12). Saksa ei saanut
otteluun otetta lainkaan ja teki ottelussa mm. 30 omaa lapsusta. Helppoa ei tule olemaan saksalaisille
jatkossakaan.
Toisessa ottelussa ennen avajaisjuhlallisuuksia Iran voitti Euroopan Mestari Russian tasaisemmin
lukemin 3 - 0 (25-22, 25-20, 25-17). Aloitusta naapurimme johtivat 5-8 ja 12-16. Iranilaiset tulivat
tasoihin 20-20 ja nappasivat voiton lopulta 25-22. Toisessa Iran otti johdon heti alusta ja johti kaiken
aikaa 4-5 pinnaa. Kolmannessa Iran sai helppoja palloja vastustajan haparoinneista.

Bosnia-Hertzegovina vs USA 3 - 0
(Kuva: PVE)

Iltaottelussa Bosnia-Hertzegovina kaatoi USA:n tutusti 3 - 0 (25-15, 25-16, 25-23). Bosnialaiset
hallitsivat ekaa puhtaasti kaiken aikaa. Kakkosessa USA oli toisella teknisellä tilanteessa 16-15, mutta

ei onnistunut lopussa voittamaan palloakaan. Kolmas oli tiukka tilanteeseen 23-23, josta BiH napsi
varmasti voiton ja koko ottelun 3 - 0.
Perjantaina otteluparit Tabrizissa ovat (infon tajun mukaan Suomen aikaa):
* 08:30 USA vs Ukraine
* 13:30 Russia vs Germany
* 16:30 Iran vs Bosnia i Hertsegovina
Mehukkain peli ilman muuta viimoinen - vanhojen kiistakumppanien matsi. Ja sen (kuten muutkin) voi
katsoa jossain ilmoitetulla ja alla olevalla netti-TV-osoitteella - toivottavasti...,
Iranin kisojen Netti-TV

MIESTEN WORLD SUPER 6 TOURNAMENT PELIT IRANISSA ALKUUN HUOMENNA
18.4.2018 13:50 (MA) World ParaVolleyn miesten Super 6 turnaus alkaa huomenna Iranin Tabrizissa.
Kisassa pelaavat Iranin ohella USA, Russia, Ukraina, Bosnia-Hertzegovina ja Saksa. Tabriz sijaitsee
luoteis-Iranissa n. 650 km Teheranista - Turkin, Armenian ja Azerbaitzanin rajaseuduilla. Kaupunki on
Iranin viidenneksi suurin - asukkaita n. 1,5 miljoonaa. Pikkucity.

Tabrizin Kulttuurikeskus Sadra ja sen hulppea liikuntahalli

Pelit kisoissa alkavat huomenna klo 8.30 Suomen aikaa ottelulla Ukraina - Saksa. Aikaero Helsingin ja
Tabrizin kesken on erikoisesti 1,5 tuntia iranilaisten eduksi. PVE:n sivuilta aamulla tsekattuna kisoilla
on omat nettisivut, jotka hieman kangertaen toimivat. Ei kuitenkaan ole tietoa suorista ohjelmista. Jos
ken sellaisen sivuilta huomaa - vinkki infollekin.
Miesten Super 6 kisasivut

SURU-UUTINEN KESKI-SUOMESTA
17.4.2018 21:50 (Allan Pynnonen/MA)

Maajoukkueveteraani on poistunut keskuudestamme

Veli-Matti Tuominen - 1953-2018

Istumalentopallon maajoukkueen ja Palokan Pyryn pelaaja Veli-Matti Tuominen on kuollut kotonaan
akuuttiin sairauskohtaukseen lauantaina 14.4.2018. Veli-Matti oli kuollessaan 64-vuotias.
Veli-Matti kuului maajoukkueen vakiokalustoon jo 1980-luvulta alkaen. Veli-Matin kanssa tuli istuttua
tuhansia maileja autossa. Ajoimme maajoukkueleireille kautta Suomen ja pelireissuille pitkin maailmaa.
Monesti tuntui, etta olimme kaksistaan useammin kuin perheittemme kanssa. Milloinkaan Veli-Matin
kera aika ei tuntunut seisahtuvan. Juttua riitti kaikista asioista. Veli-Matti oli yksi positiivisimmista
kavereista, jotka tunsin, joskus jopa liiankin positiivinen.
Mieleen tulee juttu jossain hotellihuoneessa, oleskeltiin vuoteillamme ja katsottiin tenniskisoja. VeliMatti nousi ja sanoi: Nyt painellaan ulos - minulle tuli tenniskyynarpaa. Olimme jo kolme vuorokautta
katsoneet vapaa-aikana samaa tennisturnausta.
Kaiken kaikkiaan olimme Veli-Matin kanssa istumalentopallon kimpussa 35 vuotta. Seurallamme
Palokan Pyrylla, pelaajillamme ja minulla on nyt sanomattoman suuri suru ja kaipaus Veli-Mattia
kohtaan. Onneksi voimme muistella vanhoja mukavia tapahtumia ajatuksissamme.
Muistellen - Allan Pynnonen

IN MEMORIAM TEAM FIN N:O 9 VELI-MATTI
17.4.2018 23:10 (Istis.infon toimitus)

Veli-Matti Tuomisen arvokisat

Veli-Matti Tuomisen arvokisat Suomen miesten maajoukkueessa:

* 8. - EM-kisat Sarajevossa Jugoslaviassa 1987
* 5. - MM-kisat Las Vegasissa Yhdysvalloissa 1989
* 4. - IX Paralympialaiset Barcelonassa Espanjassa 1992
* 2. - PM-kisat Aalborgissa Tanskassa 1992
* 2. - EM-kisat Jarvenpaassa Suomessa 1993
* 2. - PM-kisat Helsingissa Suomessa 1994
* 4. - MM-kisat Bottropissa Saksassa 1994
* 4. - EM-kisat Ljubjanassa Sloveniassa 1995
* 3. - X Paralympialaiset Atlantassa Yhdysvalloissa 1996
* 1. - EM-kisat Tallinnassa Virossa 1997
* 2. - MM-kisat Teheranissa Iranissa 1998
* 3. - EM-kisat Sarajevossa Bosnia-Hertzegovinassa 1999
* 3. - XI Paralympialaiset Sydneyssa Australiassa 2000
Upea istisura maailman areenoilla! Ja kotimaisemissa. Istis.infon toimitus kunnioittaa Veli-Matti
Tuomisen muistoa ja ottaa osaa laheisten suruun.

TILANNETIETOJA TALLINNA-TURNAUKSESTA
17.4.2018 13:00 (Ivar Liiv/MA) Tallinna-turnauksen kisapomo Ivar Liiv laittoi infolle tilannetietoja
toukokuiseen turnaukseen ilmoittautuneista joukkueista. S-postien kanssa on ollut pikku vaikeuksia. Jos
jonkun ilmoittautumista ei alla olevassa listassa ole - yhteys Tallinnaan vaikka puhelimitse: +372 50 83
905 ja/tai +372 50 58 307.
Osallistujat Suomesta:
* JoLePa I
* JoLePa II
* KSI Kotka
* HIY 2 (alustavasti)
Osallistujat Eestista:
* KV Peastaap (puolustusvoimien esikunta)
* INVICTUS SV
* SVC Tallinn I
* SVC Tallinn II
* Novus SV

Invictus Games Team Estonia yhteiskuvassa Vorun naisjoukkueen kanssa tammikuussa 2018. Mehed vasakult ules: Marek Piirimaki, Emil
Hiiesalu, Egerd Erreline, Ergo Mets, Agor Tettermann, Ren Hinrik ja vasakult alla poole: Georg Allik, Tarmo Lepik ja Ivan Smirnov (Kuva: Invictus
GTE)

Ivar kertoo ajatelleensa; jos HIY 2 varmistaa osallistumisensa - suomalaiset joukkueet ja SVC Tallinn I
pelaavat turnauksen A- ja muut B-sarjassa. Tarkempi turnaussysteemi ja peliajat ilmoitetaan
30.04.2018. Uusi tuttavuus - Novus-tiimi on Keski-Eestista Meelis Kuurmaan kokoama joukkue.
Mukavat kisat tulossa.
Ivar lopuksi ehdotteli: Olisiko seuraavan turnauksen nimeksi laitettava TALSINKI tai FINEST? :-)

HPK - NAISTEN SUOMEN MESTARI 2018
16.4.2018 13:00 (MA) HPK vei naisten lentopallon Suomen mestaruuden voittaessaan ratkaisevassa
loppuottelussa LP Viestin sunnuntaina 3-0 (25-19, 25-19, 25-16). Mestaruus oli HPK:lle jo kaikkiaan
kymmenes. Istumalentopallo.info onnittelee!

Lentopallon Suomen Mestarit 2017-18 - HPK
(Kuva: SLL)

SM-mitaleita jakamassa oli lentopalloliiton hallituksen edustajana istumalentopallon uusi johtajapomo Nora Isomaeki. Jos info tuntisi Noran - alla olevan kuvan tekstiin olisi tullut: ..., Nora kuvassa oikealla.

Nora Isomaella oli kunnia jakaa SM-mitalit Salossa
(Kuvakaappaus: TV2)

KUVAVINKKI VIIKOLLE KUUSTOISTA
15.4.2018 14:30 Korjailtu numeroita 16.4. klo 12:15 (MA) Miesten 2. loppuottelun kotkalaiskaunottaret
saivat valmentaja Timo Herraselta erityismaininnat mahtavasta kannustuksesta.

Taas laulu raikuu, viinimaljat kuohuaa - San. Juha Vainio: Kotkan ruusu(t)
(Kuva: Juha Parkko)

Korjailtu viikon kuvavinkin numero! Satunnainen tilastoija kirjoitteli inholle (!) viestin: Tusina on
aikaisemmin tarkoittanut kahdentoista (12) - ei kuudentoista kappaleen mittaa - esim. munaa. Info
puolestaan valittelee laskutaitoaan ja ilmoittaa: Kiitos huomiosta - ja heikkona ajatuksenaan kertoo
kalenterinsa olleen tuota kirjoitettaessa maaliskuun kohdilla. Niin ne vuodet mennee.

VAAREISTA VIIKKO WAPPUUN JA TOINEN TURNEELLE TALLINNAAN
14.4.2018 00:25 (MA) Miesten M50 SM-turnaus siis lopettelee kotimaisen istumalentopallon
sarjakauden 2017-18 Toivalassa lauantaina 28.4.2018. Arviot kaudesta kuultaneen jossain vaiheessa mahdollisesti uuden ististiimin kautta, kun perinne seurojen yleiskokouksesta ei taida nyt onnistua.
Mutta ei lopu kauden pelit Toivalaan. Toukokuun ekana lauantaina 5.5. jatketaan Tallinnassa. Jos
kotimainen Kotka-turnaus on - kuten info arvelee - maailman kauimmin jatkunut ja vuosittain pelattu
istumalentopalloturnaus - on Tallinnan turniir oiva kakkonen. Vuorossa on 31. kerta - ja kuten
paikalliset roomalaisittain ilmoittavat - XXXI Rahvusvaheline istevorkpalliturniir!

Tallinna-turnauksen pelipaikka: Kadrioru Saksa Gymnaasium
(Kuva: Google)

Tallinnan turnaus pelataan nyt aivan keskustan (2km) tuntumassa olevan saksalaisen lukion
liikuntahallissa. Turnauksen ilmoittautumisaika on loppumassa 25.4. - HopiHopi! Nyt ilmoittautuneita
on viisi joukkuetta - joista Suomesta: kaksi jokilaaksolaista (JoLePa) ja yksi kymenlaaksolainen (KSI)
tiimi. Kovasti virulaiset odottelevat muitakin pohjoislahtelaisia joukkueita.

Infon muistamat Tallinna-turnaukset ja voittajat ovat katsottavissa tuolla hieman alempana - 11.4.
kuittauksella. Aikamoisen komiaa kotkalaista katsottavaa, jota JoLePa on viime vuosina murennellut.
Kuis sitten 5.5.2018?

EI RAKSUTA INFON KURKKIJALASKURI KATSELLAAN SIIS PYSTIKSEN FINAALEJA
13.4.2018 23:45 (MA) Tosi hiljaista on ollut perspallorintamilla - ja infossakin. Toimitus odottelee
innolla lupauksissa olevia kuulumisia naisten maajoukkueen valmistautumisesta MM-kisoihin ja uuden
"istisjaoston" uuden puheenjohtajan uusia avauksia - tai ainakin pikkuista tervetulopakinaa.
Pelihommissa ensi viikonlopulla Iranissa pelaillaan miesten kuuden kovan koitoksia Iranin, Bosnian,
Saksan, Kiinan, Ukrainan ja USA:n kesken. Katsastellaan saadaanko mahdollisesti livekuvaa otteluista.
Ja kahden viikon kuluttua pelataan paikalliset Pappalympialaiset (M50) Suininlahden saluunassa - ei
vainenkaan - Areenassa.
Pystypallon puolella pelataan parhaillaan mitaliotteluita. Info ei ole seurannut kuin eilisen naisten 4.
finaalipelin, jossa LP Viesti tasoitti pelit HPK:n kanssa 2-2:een. Aivan mahtava peli molemmilta
joukkueilta - hienoa lentopalloa! Ratkaiseva viides finaali on sunnuntaina klo 17.10 - ja katsottavissa
TV 2:ssa. Ja alla pari muutakin...,

SUOMEN MESTARIT TALLINNA-TURNAUKSEEN
11.4.2018 23:50 (IVK Tallinn/MA) KSI Kotka - Suomen Mestarina ja ylivoimaisesti eniten Tallinnaturnauksen voittopokaaleja kahmineena (21 - piti tarkistaa alla olevasta listasta) on JoLePan ohella
ilmoittautunut toukokuiseen Tallinnaan. Hienoa KSI!

Tuosta samasta Tallinna-listauksesta infokin huomasi jokilaaksolaisten voittaneen Tallinna-turnauksen
jo kolmasti! Ei siis kahdesti - vaikka info sellaista muutama viikko sitten mainostelikin. JoLePan voitot
Tallinnasta ovat vuosilta: 2014, 2016 ja 2017. Ja tuleekohan taas...,
Tallinna-turnaus on oikeastaan kotimaisen pelikauden 2017-18 viimoinen kisatapahtuma. Hienoa olisi
veljesmaan turneella katsastella muitakin suomalaisjoukkueita. Haloo Helsinki - ja miksei ainakin
Palokka ja Siilikin. Ilmoittautuminen lopahtaa aika tasan kahden viikon kuluttua - 25.4.2018.

Hope you already have booked trip or have gas in your Car for trip to Tallinn! Noin kisasivuilla
kannustetaan saapumaan Tallinnaan. Eesti keelel jotakin seuraavanlaista: Loodetavasti olete juba
broneerinud reisi voi autoga oma Reisi Tallinnasse reisinud gaasi! Taa oli Googlesta - ja vissiin ihan
persiista.
Tallinna-turnaukset 1986-20017

VETERAANIEN SM-TURNAUSTIEDOTE
8.4.2018 23:30 (Mika Ylonen/MA) Toivalassa lauantaina 28.4.2018 pelattavien miesten SM-50
veteraanikisojen johtaja Mika Y toimitti tiedoksi turnaustiedotteen, jossa ovat mm. kisaohjeet ja
otteluohjelma aikatauluineen.

Vetevaarijohtaja ite
(Kuva: VAU)

Turnaus pelataan Suininlahden salilla kahdella pelipaikalla. Kuusi osallistuvaa joukkuetta on jaettu
kahteen alkulohkoon, joissa pelataan kaksieraiset otteluohjelmat. Voittajat ja kakkoset mitaliotteluihin ja
kolmoset pelaamaan sijoista 5. - 6.
Pelit Suininlahdella alkavat klo 11.00 ja mitalit ratkaistaan klo 15.30 alkavissa otteluissa. Kaikki jatkoottelut pelataan kahdesta voittoerasta. ZZ toivoo joukkueilta ajoissa pelaajalistaa syntymaaikoineen.
Muistakaa toimittaa Mikalle.
Veteraanien turnaustiedote

WORLD SUPER 6 2018 - MEN TOURNAMENT

8.4.2018 00:10 (MA) World ParaVolleyn miesten Super 6 kisat pelataan 19.-24.4.2018 Iranissa.
Kisoista ei juuri ole tarkempia tietoja. Pikku kaivelulla selvisi turnauksessa pelaavat joukkueet: Iran

(Maailman ranking 1.), Bosnia-Hertsegovina (4.), Ukraina (5.), Saksa (6.), USA (8.) ja naapurimme
Russia (9.).
Kisojen esite mainitsee joukkueiden valinnasta: ne on valittu erikoiskutsuilla maailman 10 parhaan
listalta. Vaikka info onkin jatkuvasti kritisoinut listan valintaperusteita - mainittakoon kuitenkin, jotta
tuon TOP10:n sakista Iranista puuttuvat: Brasilia (2.), Egypti (3.), Kiina (7.) ja Kazakstan (10).
Tallaista pelimenoa ennen kotimaisia Pappalympialaisia Toivalassa 28.4.2018. Seuraillaan Iranin
kisojen kuvioita - kunhan tietoja saadaan.

VIIKON VIISTOISTA KUVAVINKKI
8.4.2018 00:05 (MA) Info sipaisee alle - pikkasen etuajassa - viikon nro 15 kuvavinkin. Ja edelleen Juha
Parkon albumeista. Kiitos taas kuvaajalle - oivat ovat photot.

Sit suut suppuun - Karille ei kerrota!
(Kuva: Juha Parkko)

TALLINNA ODOTTAA ILMOITTAUTUMISIA

4.4.2018 12:50 (Ivar Liiv/MA) Lauantaina 5.5.2018 pelattavaan 31. Tallinna-turnaukseen toivottiin
ennakkoilmoittautumisia 1.4.2018. Ivar Liiv laittoi infolle tiedoksi oheiset terveiset: Tere. JoLePa on
ilmoittautunut 2-lla joukkueella. Tallinnasta Invictus SV ja SVC Tallinn ovat tulossa. Latvialaiset ei
osallistu, koska pelaavat samalla viikolla Georgiassa. Liettualaisista ei ole tullut tietoa.

Tallinnaan aikovien kannattaa ilmoittaa Ivarille mahdollisesta osallistumisestaan pikaisesti. Lopulliset
vahvistukset tulee kuitata 25.4.2018. Tervemenoa ja -tuloa kauniiseen Tallinnaan.

VIISKYMPPISET PELATAAN LAUANTAINA
2.4.2018 16:30 (ZZ/Mika/MA) Veteraanien M50 SM-kisoihin Toivalaan ilmoittautui kuusi joukkuetta kolme paikallista ja saman verran ulkopaikallisia. Kisapomon ilmoituksen mukaan turnaus pelataan vain
lauantaina 28.4.2018.
Paikallisista kisaan osallistuvat ZZ Toivalan kaksi joukkuetta ja 1-sarjassakin yhden turneen pelannut
SuPa (SunnuntaiPalloilijat). Muualta maailmasta Suininlahdelle matkaavat mestaruutta puolustava
JoLePa, KSI Kotka ja Palokan Pyry.
Turnauksen otteluohjelma ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan sopivasti ennen kisoja. Avauspelit tultaneen
aloittamaan klo 11.00. Tarpeellisia tietoja saa Mikalta.

APRIL-VIIKON EKA KUVAVINKKI
1.4.2018 23:40 (MA)

Kerta viel ja kameras on Lemin kaatopaikalla
(Kuva: Juha Parkko)

KROATIA JA ITALIA MM-KISOIHIN KOREASTA
1.4.2018 20:10 (MA) South-Koreassa Jeju-Cityssa pelatuissa MM-kisojen karsinnoissa miesten puolelta
MM-kisoihin selvisi Kroatia, joka loppukilpailussa voitti Thaimaan 3 - 0. Naisten kahdessa ottelussa
Italia voitti molemmissa Korean 3 - 0 ja otti paikan Hollantiin.

Kroatia MM-kisoihin
(Kuva: PVE)

Kroatia on ollut mukana kolmissa viime MM-kisoissa: 2006 Hollannissa 7., 2010 USA:ssa 9. ja 2014
Puolassa 8. EM-kisoissa Kroatia on ollut vakiotiimi vuodesta 1997 - sijoituksina kahdesti 4. - 2005
Saksassa ja 2017 Sloveniassa. Muut sijat 6.-9. PVE:n maulimanrankingissa joukkue on sijalla 15.

Italiattaret MM-kisoihin
(Kuva: PVE)

Info ei varmuudella voi sanoa, mutta ajatuksissa on italiattarien aloittelu lajissa noin 4-5 vuotta sitten.
Slovenian 2017 EM-kisoissa Italia oli ensi kertaa varsinaisissa arvokisoissa - sijoitus 7., josta rankingpisteet 268. Listauksissa Italia on 16! PVE:n pistelaskut ovat varsin ihmeelliset: Italia oli mukana
Kiinassa 2016 pelatussa Rion (vapaaehtoisessa) karsintaturnauksessa - sijoitus 5. kuuden joukossa - ja
ranking-pisteet muhkeat - 432!?
MM-kisat pelataan Hollannissa ensi julikuussa. Kisat ovat Hollannille jo 4.:nnet kotikisat. Aikaisemmat
ovat vuosilta 1983, 1990, 2006. Mutta..., palaillaan niihin kekkereihin kotvasen kuukausien kuluttua.

ALKAVAA HUHTIKUUTA JA APRILLIA
31.3.2018 23:30 (MA) Sunnuntaina saa aprillata ja narrata sielu sumeena. Info kuitenkin antaa nyt
vapaata ja narraa seuraavan kerran laiturin nokassa mato-ongellaan pikku ahvenia. Himppusen teki mieli
kirjoittaa Lentopalloliiton ensi viikon hallituksen kokouksen listalla olevasta liiton erotuomariporukan
ehdotuksesta perustaa istumalentopallolle oma Sensuuri- ja eettinen toimikunta liittovaltuuston
johtoryhman suoraan alaisuuteen ja ohjaukseen.
Toimikunnan puheenjohtajan ja joidenkin edustajiksi valittaviksi esitettyjen nimet ovat suoraan sanoen
aika hurjat ja ihmeelliset - saas katsoo kuis onnistuu. Hallituksen asialista nimineen on Liiton
nettisivuilta sunnuntaina katsottavissa - eiku sinne vaan lukemaan ja aivottelemaan tuotakin asiaa.
Liiton linkki on infon vasemmassa reunassa heti sivuotsikoiden alla.
Istisksen Lentopalloliittoon liittymisen aloituskuvioista Sampsa S viestitteli vieraskirjassa: Kaakkoisen
konttorin mainitsemaan sarjatoimintajaokseen kaivattaisiin taydennysta. Eli halukkaat ilmoittautumaan
ehdolle. Toistaiseksi on ollut aika laimeata, eli kukaan ei ole ilmaissut kiinnostustaan...,
Infon saaman tiedon mukaan ei tuosta kaipauksesta ole kovin suurelle joukolle aikaisemmin
kerrottukaan. Mutta nyt infoa asiasta tuli. Kyse on siis varsin napakasta toimielinhommasta. Jos on
halua vaikuttaa lajin tuleviin sarjatoimintoihin - ilmoitusta pikaisesti Sampsalle.

LIITON ISTUMALENTOPALLORYHMA NIMETTY
30.3.2018 15:45 (MA) Lentopalloliiton organisaatio-sivuille on ilmaantunut Istumalentopalloryhma
nimineen. Sampsa S viestitteli asiasta jo kuukausi sitten - varoitellen kuitenkin, ettei tietoa saa laittaa

yleiseen jakeluun.(?) Lienee unohtunut peruuttaa tuo ilmoitus - vaikui? Uusi porukka vastannee istiksen
asioista samaan tyyliin kuin VAU:n alaisuudessa ollut istisjaosto.
Sampsan mukaan Istumalentopalloryhman alla alkaa toimimaan sarjatoimintajaos, jossa vetajina ovat
Sampsa ja Jari Lankinen. Jaos valmistelee jatkossa sarjatoimintaan kuuluvia asioita. Jaoksen lopullinen
kokoonpano tullee olemaan 5-6 henk.
ISTUMALENTOPALLORYHMA
* Nora Isomaki, puheenjohtaja, Lentopalloliiton hallituksen jasen
* Sari Mannersuo
* Helena Skogstrom
* Petri Rabina, VAU ry:n lajikoordinaattori
* Sampsa Soderholm
* Jaana Laurila, esittelija, huippu-urheilun hallintopaallikko
* Jari Lankinen, esittelija, kilpailupaallikko
Istis.info odottelee jatkossa tietoa esim. ryhman tarkemmista tehtavista, toiminnoista ja
toimintavaltuuksista. Mukava oli saada puheenjohtajaksi valitulta Nora Isomaelta pieni esittely
itsestaan.
PS. Edelleen infolta puuttuvat ne aakkoset.

MELKO VIIMOINEN KUULUTUS TOIVALAAN

Toivalalaista elon riipuntaa
(Kuva: ZZ)

29.3.2018 23:55 (MA) Lauantaina 31.3.2018 on Toivalassa 28.-29.4.2018 pelattavan vetaraanien M50
SM-kisojen viimeinen ilmoittautumisajankohta. Mikan vieraskirjaviestin mukaan eilen ilmoittautuneita
oli viisi: kaksi ZZ-joukkuetta, mestaruutta puolustava JoLePa, Palokan Pyry ja KSI Kotka.
Kuis HIY Helsinki, SI Siili tai SuPa, Kemi, Lappeenranta, Savitaipale tai jokunen muu..., Toivottavasti
Toivalaan saadaan kunnon kekkerit aikaiseksi. Siis - hopi - rauhaisen juhla-ajan toivotusten ohella.

HUIPPUKUVIA TOISESTA FINAALISTA

Kotkalainen mallitorjunta
(Kuva: Juha Parkko)

28.3.2018 23:25 (MA) Toisen SM-loppuottelun videoiden jatkoksi olisi nyt tarjolla huippuhienoja
valokuvia Parkon Juhan kamerasta - vaikka saattavatkin hiyn korvantauksia korventaa. Alla linkki
KSI:n Nimenhuutoon. Ja sen alla viikon kuva samasta kodakista.
Juha Parkon kuvat 2. SM-finaalista

VIIKON KUVA - ELLEI TOISENKIN

Pysyy - uus pallo!
(Kuva: Juha Parkko)

MM2018 KARSINTATURNAUS KOREASSA

28.3.2018 14:15 (MA) Uhkarohkeasti taas aamuhommissa. Koreassa (South) pelataan parhaillaan
WPV:n MM2018 karsintaturnausta, josta molempien sarjojen paras saa viimoisen paikan Hollannin
kisoihin. Melkoisen eksoottisia istismaita on paikalla - joskaan ei kovin paljon.

Naisten sarjassa pelaavat ainoastaan Italia ja Korea kolmen ottelun ohjelman - oliskohan kahdesta
voitosta kisoihin. Miesten sarjassa eurooppalaisia edustavat Italia, Kroatia ja Latvia - enempi
paikallisten Kambodzan, Mongolian, Thaimaan ja Korean kanssa.
Miesten ottelut alkoivat eilen. Eurooppalaisista olivat tulessa Italia ja Latvia - ja molemmat ottivat
vastustajiltaan nokkiinsa 0 - 3. Alla kisoissa jo pelatut ottelut ja tulokset, Jatkossa kisoja voi haeskella
esim. World ParaVolleyn sivuilta tai Korean Vammaislentisliiton Facebookista ja nettisivuilta.
* KAM - ITA 3-0 (25-11, 26-24, 25-15)
* KOR - LAT 3-0 (26-24, 25-17, 25-19)
* THA - MGL 3-0 (25-15, 25-14, 25-10)
WPV:n MM-karsintasivut
Korean liiton nettisivut
Korean liiton Facebook

KOTIMAINEN PELIKAUSI TUPPAA LOPPUMAAN
28.3.2018 00:35 (MA) Kotomaamme melko verkkainen istiskausi 2017-18 alkaa olemaan
veteraanikisoja ja melkein kotoista Tallinna-turnausta vaille valmis. Kauden Asia kaiketi oli
historiallinen istumalentopallon siirtyminen Lentopalloliiton siipinen suojiin. Ratkaisu oli
vammaisurheilun globaalistenkin tavoiteasettelujen mukainen: Jos jossakin lajissa on ns.
normaali/terveitten taustaorganisaatio - vammaiset halutaan integroida samaan kokonaisuuteen.
Istumalentopallo on maailmanlaajuisesti harrastettu vammaisurheilulaji - ja sellaisena toivottavasti
pysyneekin lajiliiton vaihdoksesta huolimatta. Suomessa laji on uuden vuosituhannen puolella hukannut
ns. perusvammaiset/luokitellut pelaajat. Laji toki soveltuu mainiosti niin vammaisille,
minimivammaisille kuin terveillekin - suloisessa Suomessamme. Mutta maailmalle kisaamaan
matkatessa - erit. arvokisoissa - tarvitaan taas vammaluokituksia. Noo..., keskustelu asian tiimoilta
alkanee. Nyt kuitenkin itse asiaan.

Vetevaarit kisaamaan mitaleista Toivalaan
ZZ Toivala vastaa M50 veteraanien SM-kisoista 28.-29.4. Suininlahden Areenalla - jos sopivan lukuisa
osallistujaporukka saadaan kasaan - ja jos harvaluisempi - niin pelataan varmaankin vain lauantaina.
Asia ratkeaa ilmoittautumisajan loputtua. Ja se ajankohta iskee pikaisesti - takaraja on tuleva lauantai
31.3.2018. Hopi, Hopi hitaat!

ZZ-logosta napsimalla esiin ilmaantuu SM-kisojen ottelujuliste ja tarpeelliset tiedot ilmoittautumiseen ja
muuhunkin infoon. JoLePapat ovat jo varmaan ilmoittaumisensa hoitaneet - ovathan he kaksien
edellisten kisojen pyttykerhon palkitsemia - Suomen Mestareita.

M50-sarjan Suomen Mestarit 2016 ja 2017 tuulettavat
viimoisinta voittoaan! (Kuva: Juha Parkko)

Kiirusta vaatii Tallinna-turnauskin
Ja jonkin verran aikaa ja pikkuista pohdintaa vaatii kirjoittaminen ilman kotimaisia ääkkösiä. Mutta
jatketaan. Perinteinen - jo 31. Tallinn rahvusvaheline istevorkpalliturniir pelataan laupaeval 5.5.2018
naapurimme in the head of the City. Ilmoittautuminen kisaan on kaksiportainen: ennakkoilmoitus 1.4. ja
lopullinen varmistus 25.4.2018. Kiirustama, kiirustama aeglaseks.

JoLePa varmaan ja toivottavasti on jo laivaliput varaillut - onhan joukkue vetegraavien ohella
kaksinkertainen (2016 ja 2017) Tallinna-turnauksen voittaja ja melkein ikuisen - "Jos ei voita Kotka voittaa votka" - sanonnan kaataja.
Ja jo tuttuun tapaan - tiedot saa auki kuvaa nappailemalla. Nyt hyvää yötä - ääkkösillä.

ISTIS.INFOLTA AAKKOSET HUKASSA!
27.3.2018 23.50 (MA) Kahvihuone aloitteli eilen maanantaina uutta eloa ja nappasi koneet aktiiviseksi
heti aamutuimaan klo 13. Tarinaa ja jokunen kuvakin syntyi vaivalloisen oloisesti liittyen veteraani- ja
Tallinna-turnauksien ilmoittautumisiin. Ei vissiin olisi kannattanut noin radikaalisti muuntautua. Kas,
kun tekstit oli tallennettu ja avattu - ilmaantui ruudulle julmasti salmiakkikuvioisia kysymysmerkkejä.
Se normaaliaikaisesta hommailusta - olkoon viimoinen kerta. Harmittaa muutenkin. Kun mieluusti toki
kirjoittelisi, mutta kaikenlainen nettineppailu laitteiden ja ohjelmien vikojen kanssa on niin
vihoviimeisen vierasta. Ihan yokottaa. Se nyt taas on vaan harmina - muillakin sivuston katsastajilla.
Kun ei osaa hamojaan korjailla - on vaan kaiveltava synonyymisanastoja, jotta saa jotain tajuttavaa
aikaiseksi.
Skandinaavisten kirjainten hukkaantuminen on toki parhaillaan eri tahojen pohdinnassa. Helppoa ei
taida olla. Jos ken lukijoista omaa tietoja, kokemuksia ja taitoja moisen asian korjaamiseksi - vinkki
viisaasti vaan kahvihuoneelle. Info tuossa alkuillasta muunteli muutamat aikaisemmat tarinat ja sivuston
osat melko selkokieliseksi muuttamalla salmiakit aaksi ja ooksi tai jonnekin haemaelaeiseksikin. Siksi
alkukuvat ovat melkein nornaalin tapaiset.

MIESTEN SUOMEN MESTARIT 2017-18
KSI KOTKA

Suomen Mestarit 2017-18 - KSI Kotka: ylh.vas.: Marko Julin, Vallo Jaerv, Osmo Roepelinen, Arttu Sivula, Pekka Nygren, Mika Vikman, Arto Vinni
ja alh.vas.: Mikko Suomalainen, Veli-Pekka Paananen, Kalevi Loeng ja Timo Herranen. Kuvasta puuttuu Jake Paananen. (Kuva: Juha Parkko)

25.3.2018 12:05 (MA) Mestarien kuva ja videoita 2. finaalista.
2. SM-loppuottelun videotaltioinnit Harpolta ja Parkolta
Juha Parkon video miesten 2. loppuottelusta
Harpon video miesten 2. loppuottelusta

SIUTA JA SITTISTA JA TILASTOJUTTUJA
Miesten Suomen Mestaruudet:
1. ESI-Team Lappeenranta (Etela-Saimaan Invalidit ry)
ja KSI Kotka (Kotkan Seudun Invalidit ry) 14
3. LSI Lahti (Lahden Seudun Invalidit ry) 10
4. TSI Tampere (Tampereen Seudun Invalidit ry) 8
5. ZZ Toivala Siilinjarvi 4
6. TSI Turku (Turun Seudun Invalidit ry) 3
7. HIY Helsinki (Helsingin Invalidien Yhdistys ry) 1
Miesten Suomen Mestarit - Top 21:
14 Keijo Hanninen ESI-Team Lappeenranta
14 Erkki Kestola ESI-Team Lappeenranta
14 Matti Pulli ESI-Team Lappeenranta
14 Timo Herranen pelaaja-valm. KSI Kotka
13 Pekka Nygren jjohtaja KSI Kotka
13 Osmo Ropelinen KSI Kotka
13 Vallo Jarv KSI Kotka

12 Olli Ranta ESI-Team Lappeenranta
12 Ossi Pulli pelaaja-valm. ESI-Team Lranta
12 Juha Ahdepelto KSI Kotka
11 Kari Rennola valm. jjohtaja ESI-Team
11 Sami Tervo ESI-Team(8) ja KSI Kotka(3)
11 Mika Riikonen KSI Kotka
10 Reijo Kettunen LSI Lahti
10 Hannu Laurila LSI Lahti
10 Reijo Salonen LSI Lahti
10 Eero Valkonen pelaaja-valm. LSI Lahti
10 Asko Kinnunen ESI-Team Lappeenranta
10 Lauri Melanen ESI-Team Lappeenranta
10 Olavi Venalainen KSI Kotka
10 Mika Vikman KSI Kotka

KSI TEKI SEN TAAS KOTKALLE 14. SUOMEN MESTARUUS

24.3.2018 19.40 Lisays 23:40 (RP/Sampsa Soderholm/Pekka Nygren/MA) KSI Kotka otti juuri
pelatussa toisessa SM-loppuottelussa taas 3 - 1 voiton HIY Helsingista ja samalla otteluvoitoin 2 - 0
pelikauden 2017-18 istumalentopallon Suomen Mestaruuden. Se oli kotkalaisille kaikkiaan 14., jolla
joukkue nyt jakaa paalupaikan Lappeenrannan ESI-Teamin kanssa mestaruuksien luvussa.
Tarkempia tietoja - heti kun saadaan. HIY Helsingin vaihtojakkaralla varmaankin tutissut Reima Pulli
laittoi infolle tuloksen ja lyhyen luonnehdinnan ottelusta: KSI Kotka oli parempi! Palataan siis asiaan,
kun uutta tietoa saadaan. Harpo lupasi kuvata ottelun, joten luultavasti jo huomenna peli on
katsottavissakin.
Info onnittelee Suomen Mestareita - Good KSI!
Lis. ottelun tulos ja KSI:n mitalistit:
2. SM-loppuottelu, Laajasalon palloiluhalli:
HIY Helsinki - KSI Kotka 1 - 3 (10-25, 18-25, 25-20, 16-25)
KSI Kotka - Suomen Mestarit 2017-18: Timo Herranen C/valmentaja, Veli-Pekka Paananen, Jake
Paananen, Marko Julin, Vallo Jarv, Osmo Ropelinen, Arttu Sivula, Arto Vinni, Mikko Suomalainen ja
Mika Vikman ja Kalevi Long pelivalmentaja ja Pekka Nygren joukkueenjohtaja.
Harpo-videon jatkoksi sunnuntaina tai kohtapuoliin saanemme toisesta loppuottelusta Juha Parkon
kuviakin.

VIRALLINEN KUTSU TALLINNA-TURNAUKSEEN

24.3.2018 18:40 (MA) Ivar Liiv Tallinnasta laittoi edelleen tiedotettavaksi Eestin vammaisurheiluliiton
johtaja Signe Falkenbergin allekirjoittaman kisakutsun XXXI istumalentopallon Tallinna-turnaukseen.
Turnaus pelataan Tallinn Kadrioru Saksa Gymnasiumin (saksankielinen lukio) Urheiluhallissa, os.
Gonsiori 38, lauantaina 5.5.2018.
Turnauskutsu alla ja Tulevia tapahtumia-listalla ao kuvaketta nappaamalla. Alustava ilmoittautuminen
1.4.2018 ja lopullinen 25.4.2018 Eestin liittoon (os. eil(at)eil.ee) tai Ivar Liiville (os.
ivarliiv(at)gmail.com.
Virallinen kutsu Tallinnaan

PELIKAUDEN HUIPPUTAPAHTUMA NUMERO KAKSI

Kuvia 1. SM-finaalista
(Kuvat: Juha Parkko)

23.3.2018 23:45 (MA) Huomenna lauantaina 24.3. pelataan Helsassa toinen miesten SM-loppuottelu.
Voitolla KSI Kotka varmistaa pelikauden 2017-18 miesten istumalentopallon Suomen Mestaruuden.
HIY Helsingin voittaessa haetaan ratkaisu sunnuntaina kolmannesta ottelusta.
Huominen ottelu alkaa klo 17.45 Laajasalon Palloiluhallissa, os. Sarvastonkaari 23. Kahvihuoneen
tiedossa ei ole onko esim. Harpo Pictures mukana live-hommilla - jos - viesti pikaisesti infon
vieraskirjaan.

Kotkan ottelusta on komia joukko kuvia. Ja luonnollisesti tutulta paikalta KSI Kotkan Nimenhuudosta ja
tutun miehen - Juha Parkon napsimana. Linkki kuvista alla.
Juha Parkon kuvia miesten 1. loppuottelusta

ISTIS.INFON VIERASKIRJAN KESKUSTELUT

23.3.2018 23:15 (Istis.infon toimitus/MA) Viime lauantaina pelattu miesten 1. loppuottelu kirvoitti
vieraskirjaan muutaman viestin, joiden takia toimitusneuvosto piti pikaisen kokouksen ja yritti poistaa
asiattomiksi katsomansa kirjoitukset. Valitettavasti vaan vieraskirjan salasana oli kaakossa
kahvihuoneen lipaston vasemman alalaatikon pohjalla ja itse kahvinnapsija piirun pari enempi
lounaassa. Saivat olla viestit sivustolla ja nyt ei muuta kuin - otetaan edes opiksi.
Toimitus haluaa palauttaa muutamalla alla olevalla sanasella mieliin jaoston elokuulla 2011 julkistamat
lajimme eettiset periaatteet ja pari muistutusmailia istis.infon vieraskirjan kommenteista. Otetaan asiat
onkeemme ja jatketaan vieraskirjaa lajimme omana ja asiallisena keskustelufoorumina.
Istumalentopallon sarjakirja 2011-12:
Istumalentopalloilussa noudatetaan liikunnan ja urheilun eettisia ja reilun pelin periaatteita, kuten
yhdenvertaisuutta, sosiaalista vastuuta, suvaitsevaisuutta, vakivallattomuutta ja kansainvalisyytta.
Kaikessa istumalentopallotoiminnassa on nollatoleranssi rasismia, epaurheilijamaista kayttaytymista ja
dopingin kayttoa kohtaan.
* Istumalentopalloilussa hyvaksytaan ja edistetaan monikulttuurisuutta, ihmisten erilaisuutta ja tasaarvoa.
* Istumalentopalloilussa valtetaan epaasiallista kayttaytymista - torkeaa kielenkayttoa ja arvostelua
tuomareita, kilpakumppaneita, valmentajia tai toimitsijoita kohtaan.
* Istumalentopalloilussa noudatetaan paihteiden ja laakkeiden vastuullista kayttoa ja doping-saantojen
ehdotonta noudattamista, paihteettomyytta harjoitus- ja kilpailutilanteissa seka julkista hairitsevaa
esiintymista alkoholin vaikutuksen alaisena.
Istumalentopallojaosto seuraa edella esitettyjen periaatteiden ja asioiden noudattamista ja antaa
tarvittaessa ohjeita tai huomautuksia havaitsemistaan tai tietoonsa tulleista epakohdista. Jaosto voi myos
vakavissa rikkeissa paattaa kurinpitotoimista seuraa, joukkuetta, yksittaista pelaajaa tai toimitsijaa
kohtaan asianomaisia kuultuaan. Kyseeseen voivat tulla kirjallinen varoitus, pelikielto, ottelutuloksen
mitatointi tai sarjapisteiden vahennys. Kurinpitotoimia raskaammista rangaistuksista paattaa
asianmukainen toimielin.
2018-02-22 22:25:51 Istis.infon toimitus:
Kahvihuone muistuttaa vierailijoita asiallisesta keskustelusta. Henkilokohtaisuuksiin menevat tai
vihjaavat kirjoitukset eivat oikein edusta hyvaa urheiluhenkea - eivat myoskaan sivustomme
arvomaailmaa. Kirjoittaa saa, mutta kikkailut sikseen - tai hoidetaan ne loppuotteluita edeltavissa
treeneissa. Hyvassa ja reilussa hengessa kevaan ykkostapahtumia kohti!

2016-11-17 12:38:15 Istis.infon toimitus:
Vieraskirjamme on istisvaen oma ja avoin palsta asialliselle keskustelulle istumalentopalloilusta.
Vieraskirja on mahdollisuus erilaisille mielipiteille ja myos kehuille ja kiitoksille. Toimituksen tehtava
ei ole ottaa kantaa mielipiteiden oikeellisuuteen. Eriavatkin nakemykset voivat olla rikkaus ja
muutoksen tai kehityksen alku.
Emme pysty ennakkokasittelemaan viesteja, mutta asiattomat ja henkilokohtaisuuksiin menevat viestit
yritamme poistaa mahdollisimman pikaisesti. Istis.infon toimitus edelleen suosittelee Vieraskirjaan
kirjoittavia esiintymaan omalla nimellaan: sanasta miesta ja sarvesta harkaa.

VIIKON KUVAVINKKI
18.3.2018 22:55

Kahvihuone heiluttelee varpaitaan ja palaa ensi viikonloppuna toimehen taas!
(Kuva:Info)

HARPO AND MIXU MOVIES PRESENTS:
MIESTEN 1. FINAALIN VIDEOTALLENNE

Star Wars - osa 1/2018
(Kuvakaappaus:YouTube)

18.3.2018 22:54,58 (Harpo/MA) Juuripajuuri ehti Ajankohtaisiin - miesten 1. SM-loppuottelun
videotallenne. Kiinnostuksella tullaan kahvihuoneellakin peli seuraamaan - varpaita heilutellen - jossain
mualimalla. Ja seuraava siis tulevana lauantaina HIY Helsingin ohjastamana Laajasalon palloiluhallilla
klo 17.45.

DG. Harpo - pronssimitali kaulassaan - onnittelut! - pisti Mixun (Mika Tiitto) kuvaaman Kotkassa
pelatun 1. SM-finaalin tallenteen ja toimitti sen editoituna infolle - ohjeella: Kun poistaa koneesta
kissankarvatja muut liat, se saattaa toimia paremmin..., Ja imuroinnin valmistuttua se on katsottavissa
alla olevasta viestikanavasta. Info kuittaa: Kiitos.
Miesten 1. loppuottelu

KSI KOTKALLE KIINNITYS SM-POKAALIIN
17.3.2018 20:45 (Pekka Nygren/MA) KSI Kotka hoiteli rengin elkein ekan SM-loppuottelun voiton
Otsolan koulun salilla ja otti kiinnityksen kahdesta voitosta ratkeavaan SM-kannuun - taas kerran. On se
vaan melkoisen kova ja sitka sakki tuo merikaupungin porukka. No..., meran rannallahan taas jatketaan
ensi lauantaina Laajasalossa.
Lopputulos 1. SM-finaalista KSI Kotka - HIY Helsinki: 3 - 1 (25-14, 26-28, 25-20, 25-22). Alla Pekka
Nygrenin tulosilmoitukseen kirjoittamat kommentit ottelusta.
Ottelu oli kokonaisuudessaan tasokas ja kahden tasavahvan joukkueen kohtaaminen. Vain aloitus meni
vaivattomasti KSI Kotkalle, kun HIY Helsingin peli ei ollut oikein valmista. Toisesta jo muodostui
trilleri, jossa hesalaisten pelikin alkoi kulkea. Voitto vaikutti jo luisuvan helposti vieraille tilanteessa
24-18. Timo Herranen tasoitti kuitenkin pahoilla aloituksillaan tilanteeseen 25-24. josta mentiin
vuoroin vieraissa tavalla Helsingin voittoon 28-26.
Kolmannen HIY aloitti vahvasti ja Mika Tiitto pommitti vahvoilla aloituksillaan - joskin KSI avitti
omilla mokillaan. Peli tasoittui tilanteeseen 20-20, josta KSI meni menojaan voittoon pistein 25-20.
Seuraavan kotkalaiset aloittivat hyvin, vaikeat aloitukset ja oiva torjuntapeli olivat avaimet, jolla KSI
hoiti muuten hyvin tasaisen setin kotiin numeroin 25-22. KSI Kotka hankki piikkipaikan Helsingin
ratkaiseviin mitalifinaaleihin.
Info istahtaa odottelemaan - nyt - Parkon Juhan kuvia.

ZZ TOIVALAN MITALIPUTKI JATKUU JOLEPA KAATUI TIUKASSA OTTELUSSA

Pronssimitali - Suomen Lentopalloliitto
(Kuva: ZZ)

17.3.2018 16:15 Lis.: 19:55 ja 23:30 (MA) ZZ Toivala voitti Jyvaskylassa pelatussa miesten SM-sarjan
pronssiottelussa JoLePan tiukan lukemin 3 - 1 (25-21, 27-29, 25-23, 25-19). Mika Ylonen viestitteli
pelin tauottua: Moro Info. Pronssi kotiin. Jolepa pelasi hienon pelin ja laittoi tiukasti vastaan. Tarkempi
juttu ZZ-sivuilla. MY

SM-sarjan 2017-18 pronssimitalistit - ZZ Toivala
Ylh. vas. Mikko Kankkunen, Timo Nenonen, Mika Yloenen, Pekka Dahlqvist, Tero
Viitanen, Harri Sievaenen, alh. vas. Aake Soininen, Hannu Suominen ja Reijo
Hakanen (Kuva: ZZ)

Onnittelut mitalisteille. Info odottelee kuvaan pelaajien nimet ja historia-osasto virallista mitalistien
nimilistaa kaudelta 2017-18. Kiitokset Allanille tulosten pikaisesta tiedottamisesta vieraskirjassa. Samaa
toivotellaan Kotkan suuntaan klo 17 alkavasta 1. SM-finaalista.
Lis.: 19:55: Tulos Kotkasta ja Allanin kommentit:
Morjens. Saimme katsella hienoa istumalentopalloa. ZZ Toivala ja JoLePa pelasivat oikein tasaisen ja
vauhdikkaan ottelun. Jossain vaiheessa luulin pelin jatkuvan viidenteen, mutta ZZ:n miehet puristivat 3
- 1 voiton. JoLePan miesten en muista aikoihin pelanneen noin hienoa ottelua. Oli kunnia Palokan
Prylle saada hoitaa ottelu. Tuomarit (Arttu Ylinen ja Vesa Vaelilae) onnistuivat hyvin, kuten
rajatuomaritkin (Nina Pitkaenen ja Karoliina Halme). t allan
Kotkan suunnasta tuli vieraskirjaviesti: 3-1 Kotka voitti 1. Finaalin.
Lis.: 23:30: Juhani Moenttisen valokuvat:

Pronssista otellaann - ZZ Toivala - JoLePa
(Kuva: Juhani Moenttinen)

Ottelun voittajat - ZZ Toivala
(Kuva: Juhani Moenttinen)

Hyvin otelleet, mutta kakkoseksi tulleet - JoLePa
(Kuva: Juhani Moenttinen)

MIESTEN FINAALIT LENTOPALLOLIITON SIVUILLA
15.3.2018 23:25 (MA) Istumalentopallon miesten SM-loppuotteluiden alkaminen huomioitiin eilen
varsin hienosti Lentopalloliiton nettisivujen uutisissa.

(Kuvakaappaus: SLL)

ESIMAKUJA KOTKAAN NAISTEN SM-TURNAUSKUVIA
14.3.2018 23:50 (Tuomo Tikkanen/MA) Palokan Pyryn viime lauantaisessa naisten SM-turnauksessa
Tikkasen Tuomo, tuttuun tapaansa, napsutteli taas mainioita kuvia kisan tapahtumista. Alla Googlekuvien kautta linkattu albumi.
Naisten SM-turnauksen kuvia 2018 (Tuomo Tikkanen)

VIIKON KUVAVINKKI...,

"Helsingin mitalla..., terveiset Kotkaan!"
(Kuva: Juha Parkko)

TULEVANA LAUANTAINA HERKUTELLAAN
13.3.2018 00:00 (Timo Herranen/MA) Ensi lauantaina 17.3.2018 alkavat miesten SM-sarjan 2017-18
mitalipelit. Pronssista pelaavat "kotijoukkue" ZZ Toivala vs. JoLePa Jokilaaksosta Pupuhuhdan koululla
Keski-Suomessa klo 14 alkaen. Miksi Pupussa -oliko ZZ Toivalan kotisali Suininlahdella suletud?
Asian taustat avautunevat ajallaan, kuten kai kauden pronssimitalistitkin.
Toivalalla on pohjalla viime vuonna saavutettu seuran 4. SM-kulta ja JoLePalla kaudelta 2011-12 SMhopeat. Joukkueet kohtasivat runkosarjassa kahdesti - molemmat pelit ZZ Toivalalle 3 - 1 ja 3 - 0.
Veikkausta info ei uskalla arvailla - JoLePa on aina yllatysvalmis ja toivalaisilla on takanaan varsin
sekalainen kausi, jota arvelut tulevaisuuden kuvioista kannattelevat. Kannattaa lampsia Kanikuusistoon
peli katsomaan.
Ja se varsinainen herkkupala - se maiskuttaa Kotkassa Otsolan koululla lauantai-iltana klo 17. Silloin
alkaa KSI Kotkan ja HIY Helsingin 1. SM-loppuottelu. Mestaruus ratkaistaan kahdella voitolla.
Kotkalaisilla on kaudelta voitto Suomen Cupista ja pienoinen mahalasku omasta 36. Kotkaturnauksesta. HIY Helsinki tavoittelee viimeinkin seuran vuoden 1965 Mestaruuden uusimista.
Runkosarjassa joukkueet kohtasivat kahdesti. Molemmat pelit hesalaisille 3 - 2. Kauden kolmannessa
melkein normaalimittaisessa ottelussa - Turun Kupittaalla Suomen Cup-tapahtumassa tammikuun alussa
- esittelyottelussa jouduttiin sopuisan harmittavasti tasapeliin 2 - 2. SM-finaalit jatkuvat viikon kuluttua
Helsingissa - lauantaina 24.3. toisella ja tarvittaessa sunnuntaina 25.3. kolmannella ottelulla. Se on
kuitenkin varmaa - Suomen Mestari vaihtuu.
Kotkan valmentaja Timo Herranen laittoi iltasella infolle tiedoksi alla olevan KSI:n ottelujulisteen
lauantain ottelusta. Info ei ole varma - tarkoittaako julisteen otsikko viestin HIYlle; eKSI aikoo hoitaa

homman kahdessa ottelussa. Info kuitenkin veikkaa puolirohkeasti: kolmasti pelataan ja toinen voittaa.
Ja toki Otsolaankin kannattaa matkailla lauantai-illaksi - asia virkamatka-anonnassa kahvihuoneellakin.

HELSINKI KAKKONEN UUSI MESTARUUTENSA

Suomen Mestarit 2017-18 - HIY 2 Helsinki
Kuvassa vas ylh.: Tiina Sivonen, Marja Valkeavuori (ja Tuure), Sirpa
Nuolimo, Satu Martikainen, valmentaja Antti Kaernae ja vas alh.: Eija
Kaernae, Kirsi Valkeavuori. (Kuva: Marja Valkeavuori)

10.3.2018 23:50 (MA) Erityiskiitokset Tikkasen Tuomolle naisten SM-turnauksen tulosten
ajantasaisesta ilmoittamisesta Vieraskirjassa, toinen tavallisempi kiitos Piitulaisen Pekalle kaikkien
tulosten toimittamisesta ja kolmas Pynnosen Allanille mestareitten pelaajaluettelosta ja viimoinen kiitos
- onnittelujen kera Valkeavuoren Marjalle ja muille HIY kakkosille kuvista ja Suomen Mestaruudesta.
Tulosten valossa - varmaankin hieno turnaus pelattiin. Tasaisia otteluja ja mestaruuden ratkeaminen
viimoisessa gamessa. Mutta..., pikkusen meni kerrasta poikki - pelit. Toivottavasti jossain vaiheessa
saadaan taas tilanne, jossa mestaruus ratkaistaan koko sarjakauden pelien avulla.
HYI 2 Helsinki voitti toisen Suomen Mestaruutensa ottamalla voitot kaikissa otteluissaan. Tampereen ja
Palokan kanssa pelit mestareille 2 - 1. Hopeamitalit Pyry varmisti Tamperetta paremmalla pistesuhteella
- joskin Pyry voitti keskinaisen pelin 2 - 1. Helsinki 1 tuupattiin turnauksessa ilman mitaleja. Alla
kauden kymmenes sarjaraportti, josta voi vilkaista kaikki tulokset.
Sarjaraportti nro 10

Naismitalistit 2017-18
(Kuvat: Tuomo Tikkanen)

UNKARISSA OPEN JA ALUE-TURNAUS

Helena Skogström kukiteltiin naisdagen Unkarissa
(Kuva: PVE)

9.3.2018 23:55 (MA) Unkarin Matrahazassa, n. 100 km Budapestista koilliseen - Suomen naisten
maajoukkueellekin tutussa paikassa pelataan viikonloppuna Unkarin avoin naisten ististurnaus, joka
samalla on PVE 3. alueen mestaruuskisa.
Mukana ovat alueen joukkueista: Unkari, Italia, Slovenia ja Kroatia ja Hollanti, joka osallistuu vain
avoimeen turnaukseen. Helena Skogstrom on paikalla viran puolesta - ParaVolley Europen
urheilujohtajana. Tsemppia kisoihin ja menestysta Helenalle vaativassa hommassa.

NAISTEN SM-TURNAUS JYVASKYLASSA

Pelikauden 2016-17 naisten Suomen Mestarit - HIY 2 Helsinki
(Kuva: Petri Räbinä)

9.3.2018 23:25 (MA) Naisten Suomen Mestaruus 2017-18 ratkaistaan huomenna lauantaina
Keljonkankaan koululla. Pelit alkavat tasan klo 12. Osallistuvat joukkueet pelaavat yksinkertaisen
sarjan. Alla turnauksen otteluohjelma.

Otteluohjelma:
Klo 12.00 HIY 2 vs TSI Tampere ja Palokan Pyry vs HIY 1
Klo 13.15 TSI Tampere vs Palokan Pyry ja HIY 1 vs HIY 2
Klo 14.30 Palokan Pyry vs HIY 2 ja TSI Tampere vs HIY 1
Joukkueet ei ole kauden aikana pelanneet toisiaan vastaan lainkaan - eika osallistuneet turnauksiin.
Palokan Pyry pelasi kahdessa 1-sarjan osaturnauksessa. Tuntematta joukkueiden tilannetta, pelaajia tms.
- on hankala arvioidaa tulevia otteluja tai voimasuhteita. Katsotaan. Toivottavasti palokkalaiset joutavat
laittamaan infolle tietoja pelien tuloksista.

ISTIS.INFO OLI PALVELIMEN VAIHDOSSA

9.3.2018 23:05 (MA) Istumalentopallo.infon toiminnot olivat reilun vuorokauden pois hommista
Webhotellimme palvelimen siirron johdosta. Nyt asiat taas pelaa normaalisti - toivottavasti.

PARAVOLLEY EUROPEN UUTISKIRJE 3/2018
7.3.2018 13:20 (MA) ParaVolley Europe on julkaissut uudet Uutisensa - nro 3/2018. Ei aivan
suuremmoisia uutisia - enempi vain tulevia turnauksia Euroopasta ja pikkasen muualtakin - mm. Korean
MM-karsintaturneesta.
PVE:n uutiskirje 3/2018

VIIKKO KYMMENEN KUVAVINKKI...,

"Porvoon mitalla...,"
(Kuva: Juha Parkko)

SI SIILINJARVI VARMISTELI 1-SARJAN VOITON

"Siilit Kotkan osaturnauksessa joulukuussa 2017"
(Kuvat: Juha Parkko)

3.3.2018 23:45 (Antti Karna/MA) SI Siilinjarvi otti Vihdin Nummelassa pelatussa 1-sarjan viimeisen
turnauksen lunkisti - vai sanotaanko: sujjaattivat vua tulla pelloomaan jokssii aekoo. Kolmen
aikaisemman osaturnauksen voitot oikeuttivat jo osallistumisella varmistamaan joukkueelle sarjan
voiton kaudella 2017-18.
Alkulohkossaan siilit voittivat TSI Tampereen 2 - 1 ja HIY 2 Helsingin 2 - 0. Sitten Palokan Pyry
pudotti Siilit 2 - 0 pronssimatsiin. Kolmossijakaan oikein innostanut - tappio tuli TSI Tampereellekin 0 2. Tuloksena oli kuitenkin koko pelikauden sarjavoitto - info onnittelee. Ja odotteleen varmistusta
sarjaraporttiin kirjatusta pelaajaluettelosta. Kuvakin Nummelasta olisi mukava.
Turnauksen voiton nappasi Palokan Pyry loppuottelun 2 - 1 voitollaan Kotkasta ja nousi samalla sarjan
kolmospaikalle ohi HIY 2 Helsingin. Alla sarjaraportti nro 9, jossa Nummelan kaikki ottelut ja 1-sarjan
lopulliset tulokset kaudelta 2017-18.
Sarjaraportti nro 9 - 3.3.2018

VIHDISSÄ TAPAHTUU - TOIVOTTAVASTI EI SATU
28.2.2018 23:45 (MA) Lauantaina 3.3. Vihdin Nummelassa tapahtuu - 1-sarjan pelikauden viimeinen
osaturnaus. Hienoja otteluja ja turvallista matkaa kaikille. Turnauksen otteluohjelmisto on "Tulevia
tapahtumia"-otsikon kuvakkeen takaa. Hommat aloitetaan klo 11 ja loppuottelu on n. klo 16.

HARPO-VIDEOT - KAUSI KUUS - PELI UUS!
28.2.2018 23:40 (MA) Jatketaan kiinnostavaa katsottavaa iltojen ratoksi. Harpo laitteli infolle jokunen
aika sitten seuraavan tiedotteen: Tervehdys Info. Ohessa Jokilaakson SM-turnauksen - JoLePa Vs ZZ
video. Toivottavasti toimii. Koneeni meni siniseen sivuun kahdesti videota editoidessani ja kertaalleen
KSI-pelin kohdalla. Sen verran huomasin, etta olen laittanut videoon otsikkotekstiksi ZZ Vs KSI, kun
vuorotellen yritin saada ne taivaalle laitettavaan muotoon..., KSI-ottelua en ole saanut valmiiksi, kun
kone temppuilee jatkuvasti. Kaatsotaan onnistuuko. Harpo
ZZ Toivala - JoLePa 17.2.2018

VIIKKO N:RO 9:N KUVAVINKKI...,

"Joskus tapahtuu ja toisinaan sattuu ja tapahtuu...,"
(Kuva: Juha Parkko)

VIDEO EM2017 MIESTEN SEMIFINAALISTA
BOSNIAiHERTZEGOVINA VS RUSSIA

25.2.2018 00:20 (MA) Kahvihuone raapusteli SIUta ja sittikseen joitain juttuja kuluvan pelikauden
ajalta. Eteen poksahti oheinen video Porecin EM2017-kisojen miesten ottelusta Bosnia-Hertzegovina vs
Russia. Ja piti se katsoa videoltakin, kun kerran tuli katsottua Porecissakin. Ottelu oli varmasti kisojen
paras - aivan huippumatsi. Ja vastakkain 9-kertainen Euroopan Mestari BiH ja Riosta hyllytetty ja
taatusti sisuuntunut ja treenannut RUS.
Jos jotain haluaisi sanoa - sanotaan: kannattaa katsoa. Itse peli alkaa n. 10 minuutin kohdalta ja jatkuu
varsin intensiivisesti ja vauhdikkaasti kaksi tuntia. Antaa palaa. Tuli vaan mieleen.
EM2017 miesten semifinaali: BiH vs Russia

PALJU ONNE - EESTI 100!

Eesti Vabariik 1918 - 2018 - Sinimustvalge lipp lendama!

AJANKOHTAISIA TARINOITA TOIVALASTA KOTIMATSEJA JA KISAKUTSUJA

23.2.2018 00:10 (Mika Ylonen/MA) Toivalan Presidentinkanslia viestitteli infolle kuulumisia ja liitti
mukaan kaksi ottelujulistetta. Ne ovat Tulevia tapahtumia-otsikon alla ao. kuvakkeita hakkaamalla. Jo
viimeisen SM-osaturnauksen kisaraportissa kanslian urheiluosasto kirjoitti seuraavanlaisia kuulumisia.
SM-osaturnaus oli ZZ Toivalalle muutamalle pelaajalle lopettelun paikka - ainakin Aaka Soininen ja
Mika Ylonen luovuttavat pelilattiat muille. Muutenkin ZZ-kausi on ollut ongelmien vaivaama koko
kauden ajan. Joukkueella on ollut lukuisia vammoja, jotka ovat haitanneet taikka ainakin osin
vaikuttaneet peliesityksiin. Joukkueen nuorisokaarti oli nyt poissa, joten vaihtoehtoja ei ollut.
Vanha sanonta: "aika aikaansa" - kertoo elon osaviisauksia. Vaikka kahvihuoneen tu(u)nari ei ole
sellaista opikseen ottanut. Toivottavasti Aakan ja Mikan ilmoitus ei merkitse ZZ-ajan loppumista
isttumalentopallon parissa, vaan homma jatkuu. ZZ Toivala on ollut hieno esimerkki tavasta toimia, jota
nyt Lentopalloliiton kautta lajilta voitaisiin odottaa ja toivoa.
Istis.infon ajatuksissa on vuoden vaihteen vaiheilta ollut miete tai lausahdus: "Haittaako vammat
pystypelaamista - istis voi olla uusi mahdollisuus". Se miten ZZ istahti kymmenkunta vuotta sitten voisi olla nyt Lentopalloliiton kautta se istiksen uusi mahdollisuus. Ja VAU:n mahdollisuus - liittyisi
asiaan tyyliin: "Istis on terve peli - vammaisten ehdoilla". No..., Toivala-asiaan:
Mikan jutussa - pronssiotteluun liittyen - on lyhyt maininta: Ottelu pelataan yhteisen sopimuksen
mukaan lauantaina 17.3.2018 klo 14.00 Jyvaskylan, Pupuhuhdan koululla. Niin. Ja miksei. Hienoa.
Kovaa ja tiukkaa ottelua odotellaan.
Kutsu miesten M50 veteraanien SM-kisaan

Vetevaarien M50-SM-turnaus pelataan Toivalassa Suininlahden salilla 28.-29.4.2018. Toiveissa on
ollut: Kaiken kansan kohtaaminen - otteluissa ja puffetin puolella. Viikonlopun mittaiset pelit vaativat
suurta osallistujajoukkoa tuona vapunalusviikonloppuna. Alkuvuosina vaareja kisattiin aina lauantaisunnuntaina. Samalla oli hieno mahdollisuus tavata toisten joukkueiden pelaajia ja parantaa maa...,
istumalentopalloa.

Mika kertoo ZZ Toivalan sopineen mainion majoitustarjouksen paikallisesta ja tasokkaasta hotelli
Kunnonpaikasta (http://www.kunnonpaikka.com/ fi/kylpyla-spa). Jos joukkueita ja pelaajia saadaan
kasaan. Tarkempia tietoja - majoitustarjouksenkin osalta - Mikalta puhelimitse: 0400 680007 tai spostilla: mylonen(at)hotmail.com.
Ilmoittautumisaika SM-kisaan on 31.3.2018 asti. Nyt vaan pikkasen treenaamaan ja suunnittelemaan
matkaa Savon maille pelailemaan ja osallistumaan mukavaan iltaan istumalentopallon ja -palloilijoiden
kanssa.

(Kuva: ZZ)

MUUTOKSEN MUUTOS 1. SM-LOPPUOTTELUUN!
22.2.2018 16:00 (Petri Rabina/MA) Istumalentopallon miesten SM-sarjan sarjavastaava Petri R on
tiukasti ratkonut 1. SM-loppuottelusta syntyneen ongelman ratkaisemista. Asian ongelman tai ratkaisun
taustoja ei infolla ole tiedossaan. Lopputulos kuitenkin. Petri tiedotti: 1. SM-loppuottelu pelataan
aikaisemman suunnitelman mukaisesti - lauantaina 17.3.2018 Otsolan koululla klo 17 alkaen. MOT.

ONGELMIA SM-LOPPUOTTELUIDEN AJANKOHDISTA?!
21.2.2018 23:25 (MA) Infon juuri palatessa Kahvihuoneelle ilta-istuntoon - oli kahvinkeitin merkkivalot
punaisena. No - ei se onneksi keitin ollut, vaan s-postin viestivalohan se tummassa illassa vilkkui.
Penttisen Eeron vieraskirjaviesti ihmetytti. Oliko finaalijoukkueet ollenkaan sopineet
aikataulumuutoksesta?!
KSI Kotka ilmoitti aikaisemmin: 1. loppuottelu on varmistettu pelattavaksi lauantain 17.3. sijasta
sunnuntaina 18.3.2018. Sarjaohjeiden mukaan: Ottelut ja turnaukset on pelattava laaditun
sarjaohjelman mukaisesti. Ottelua ei saa muuttaa ilman liiton (VAU) lupaa. Jos turnauksen/ottelun
ajankohtaa on pakottavasta tarpeesta muutettava, tulee molempien joukkueiden vastata pelaamatta
olevien otteluiden/turnausten ajankohdista ja ilmoittaa asiasta sarjavastaavalle. Joukkueiden on
toimitettava perusteltu kirjallinen siirtohakemus VAU:n istumalentopallon sarjavastaavalle hyvin ajoin
ennen ottelun uutta ajankohtaa. Jos otteluista ei synny sopua, sarjavastaava tekee ratkaisun.
Kohtuullisen suomeksi sanottu - infon sanoin ilman skandinaavisia aakkosia. Toivottavasti asiasta on
HIY:n ja KSI:n kesken sovittu. Ja toivottavasti ohje on huomioitu, vaikka lajimme "omistaja" onkin
matkan aikana vaihtunut. Aikaisemmin ohjeissa oli (ohjeelliset) kellonajat pelien alkamisille, mutta
nykyisin ainoastaan pelipaivat on sarjakirjassa vahvistettu.

Eeron hienosti ilmoittama - yllapitaja (jos se nyt infoa tituleeraa) joutuu ihmetellen kuulostelemaan ja
toivomaan, josko sarjavastaava - onko se sitten Petri tai Jari Lankinen tai joku muu - ilmoittaa pikaisesti
asian oikean laidan tiedoksi: milloin ottelut pelataan.

MIESTEN SM-FINAALIEN AJANKOHDAT

21.2.2018 13:45 (Pekka Nygren/MA) SM-Finaalipelien ajankohdat varmistuneet. 1. SM-Finaalipeli:
KSI Kotka - HIY Helsinki pelataan Kotkassa sunnuntaina 18.3.2018 klo 14.00. Pelipaikkana on Otsolan
koulu.
Saamani tiedon mukaan toinen peli (ei kirjallista varmistusta, ei tietoa pelipaikasta):
* Toinen SM-Finaalipeli HIY - KSI lauantaina 24.3.2018 klo 17.45 ja
* mahdollinen kolmas peli sunnuntaina 25.3.2018 klo 13.00. Terv. Pekka

1-SARJAN LOPPUTURNAUKSEN OHJELMAT
21.2.2018 13:30 (Antti Karna/MA) 1-sarjakauden lopputurnaus pelataan lauantaina 3.3.2018 Vihdin
Nummelassa Nummenharjun koulun liikuntasalissa klo 11 alkaen. Turnauksessa pelaavat SI Siilinjarvi,
KSI 2 Kotka, HIY 2 Helsinki, Palokan Pyry, TSI Tampere ja kotijoukkue Hongiston Tarmo.
Sarjatilanteessa kaikki aikaisemmat turnaukset voittanut SI Siili varmistaa osallistumisellaan kauden 1sarjan voiton. Lopputurnauksen viimoisellakin sijalla joukkue saisi 5 pist. ja nousisi 41 sarjapisteeseen,
josta voitollakin KSI 2 jaisi kolme pinnaa. Panoksena Nummelassa siis muut palkintopallisijat ja iloinen
mieli mukavasta kisatapahtumasta.
Antti Koo haluaa muistuttaa ja korostaa joukkueille: Ottelut pelataan ilman virallisia tuomareita, joten
vapaana olevat joukkueet tuomaroivat ottelut. Alla turnaustiedote otteluohjelmineen.
1-sarjan turnaustiedote 3.3.2018

NAKSETTA NIVELIIN - KIIRUSTA KANKKUUN TEAM FIN MATKALLA MAAILMALLE

(Kuva: FIN Team)

20.2.2018 15:10 (MA) Naisten istumalentopallomaajoukkue kokoontui viikonloppuna Pajulahdessa Jari
Lankisen johdolla avaamaan kujaa kohti Hollannin MM2018 arvokisoja. Joukkueen Facebook-sivuille
on liitetty pieni video porukan liikkumisharjoituksista. Sen mukaan koolla olisi ollut kahdeksan
pelaajaa.
Istis.info tsemppaa joukkuetta!
Videoklippi maajoukkueen sivuilta

VALMENTAJA TIMO VAREEN "TESTAMENTTI"

"Vanha menee, mopot jatkaa...,"
(Kuva: FIN Team)

19.2.2018 13:50 (MA) Istumalentopallon ikiaikainen maajoukkuevalmentaja Timo Vare on kirjoittanut
infon vieraskirjaan terveiset istumalentopalloimmeisille, nyt kun valmennusurakkansa on loppumassa.
Istis.info kaiveli Timon kunniaksi alla olevan jutun SIUta ja sittista-historiikista. Se kuvaa lyhyesti
Timpan mahtavan istisuran huippuhetket ja -vaiheet - menestykset ja menetykset.
Info osaltaan sanoo Timpalle isot kiitokset uurastuksestaan istumalentopallon saralla ja toivottelee
mukavaa jatkoa uuteen eloon. Terveiset Timpalle voi mainiosti laitella tuonne infon vieraskirjaan.
Timppa

VIIKKO KAHDEKSAN KUVAVINKKI...,

"Tuolta vilkkuu valot Kotkasta...,
(Kuva: Juha Parkko)

NAISTEN SM-TURNAUKSEN KISATIEDOTE
18.2.2018 23:20 (Allan Pynnonen/MA) Istumalentopallon naisten SM-turnaus pelataan Palokan Pyryn
hartein lauantaina 10.3.2018 klo 12.00 alkaen. Pelipaikka on Keljonkankaan koulu, Aapistie 1 Jkl. Pelit
pelataan kahdella istumapaikalla samanaikaisesti. Turnaus pelataan yksinkertaisena sarjana, kaikki
kaikkia vastaan. Ottelu ovat kolme (3) settisia, kaikki 25 pisteeseen, kahden pisteen erolla. Voitetusta
setista saa yhden pisteen. Ottelun tulos voi siis olla 3-0 tai 2-1.
Osanottomaksu 120 euroa maksetaan tilille Palokan Pyry FI11 5290 8140 0067 93 tai pelipaikalla.
Alustava pelaajaluetteloa odotellaan Allanille 4.3. Luetteloa voi muutella turnauksessa.
Turnaustiedote 10.3.2018

MIESTEN SM-RUNKOSARJA TAPUTELTU KSI KOTKA - HIY HELSINKI FINAALIPARI
17.2.2018 19:10 (JoLePa/MA) Pelikauden 2017-18 miesten SM-(mini)runkosarjan lopputilanne saatiin
Jokilaaksossa selville - ja Mestari vaihtuu. Paras kolmesta loppuotteluissa pelaavat runkosarjan voittaja
HIY Helsinki ja kakkonen KSI Kotka. 1. loppuottelu pelataan (vasta) tasan kuukauden kuluttua
lauantaina 17.3.2018 KSI Kotkan kotisalilla. Pronssipeli ZZ Toivala - JoLePa on vuorossa heti
seuraavana sunnuntaina 18.3. Suinilahden salissa.

SM-finalistit: HIY Kotka-turnauksessa 2018 ja KSI Suomen Cupissa 2017
(Kuva: KSI/Juha Parkko)

Alla sarjaraportti nro 8 ja reippaan miehellinen kuva viime kauden Suomen Mestareilta ZZ Toivalan
sivuilta kuvajutulla: ZZ Toivala pronssipeliin. Kotka oli ottelussa parempi. Mutta onhan meilla viela
vuosia edessa...,Kotkan sivuilla taas Timo Herranen melkein hehkuttaa ja toteaa lakoniseen
tyyliin: Valmentaja tyytyvainen.

KSI KOTKA SM-LOPPUOTTELUIHIN
17.2.2018 16:25 (JoLePa/MA) KSI Kotka pisti pelin Jokilaakson turneessa heti varmaksi voittamalla ZZ
Toivalan suoraan ja mukisematta 3 - 0 (25-16, 25-15, 25-22). Tulos varmisti kotkalaisille SMloppuottelupaikan HIY Helsinkia vastaan. ZZ Toivala oli runkosarjassa kolmas. KSI Kotka on ennen
JoLePa-otteluaan jo pinnan Toivalaa johdossa.

OTTELUT JÄMSÄSSÄ KÄYNNISTYNEET
17.2.2018 15:10 (JoLePa/MA) Ensimmäinen peli Jämsän SM-turnauksessa on pelattu. ZZ Toivala voitti
JoLePan 3 - 0 (25-20, 25-22, 25-20). Seuraavana pelataan kisojen jännittävin ja merkityksellisin ottelu
ZZ Toivalan ja KSI Kotkan kesken.

ENNAKKOTIETOA NAISTEN SM-TURNAUKSESTA

HIY 2 Helsingin Kirsi Valkeavuorella "Tyttö" kainalossa keväällä 2017
(Kuva: Marja Valkeavuori)

15.2.2018 23:40 (Allan Pynnönen/MA) Naisten SM-sarjan "Tyttö-turnaus" Jyväskylässä 10.3.2018
toteutuu. Hienoa. Kisaan on - 15 minuuttia ennen sen päättymisaikaa - ilmoittautunut neljä joukkuetta:
HIY Helsinki 1 ja 2 sekä TSI Tampere ja Palokan Pyry. Valitettavasti mm. ESI-Ladyt Lappeenrannasta
ei saanut joukkuetta kisoihin.
Palokan Pyryn SM-turnauksen kisapäällikkö Allan Pynnönen on luvannut lisätietoa turnauksen
järjestelyistä tulevan viikonlopun aikana.

ALLULLE LOHTUVIDEO: ITA - SLO MAAOTTELU

Italia - Slovenia W 11.2.2018
(Kuva: Federazione Italiana Pallavolo)

15.2.2018 00:20 (MA) Naisten SM-turnauksen 2017-18 viimeinen ilmoittautumispäivä on tänään
torstaina 15.2. - toivottavasti Allan Pynnösen sähköposti pingahtelee kiivaaseen tahtiin, jotta kisa
saadaan toteutettua. Varmemmaaksi vakuudeksi ja ehkä myös lohduksi info linkkaa (lat.huom.:
vammaisurheilutermi) oheen - Harpo-videoiden jatkoksi - laadukkaan YouTube-videon Italian
lentopalloliiton sivuilta.
Italian ja Slovenian naiset pelasivat sunnuntaina Firenzessä testi(?)-maaottelun yli 500 katsojan
yleisölle. Ottelun ehkä voitti Italia eränumeroin 3 - 1. Info ei ehtinyt koko esitystä katsomaan - mutta
suosittelee - tasokasta ja monipuolista istumalentopallon kuvausta. Ja kahvihuone jää odottelemaan
Allulta tietoja SM-turnaukseen ilmoittautneista.
Test match femminile Italia vs Slovenia

RUNKOSARJAN RATKAISUPELIT JÄMSÄSSÄ

Allan Pynnönen

14.2.2018 00:20 (MA) Miesten SM-runkosarjan viimeinen osaturnaus pelataan tulevana lauantaina 17.2.
Jämsässä JoLePan isännöimänä. Isännille pelissä ei ole panosta - ainoastaan mahdollisuus kotisalillaan
sekoittaa pakkaa ZZ Toivalan ja KSI Kotkan keskinäisessä kisassa toisesta SM-loppuottelupaikasta HIY
Helsinkiä vastaan.
Pelit Jämsän liikuntahallilla käynnistyvät klo 14 ottelulla JoLePa - ZZ Toivala ja jatkuvat klo 15.30 ZZ KSI Kotka kohtaamisella. Päivän viimeisessä pelissä klo 17 KSI pelaa vielä JoLePaa vastaan.
Lähtötilanteessa KSI on sarjataulukossa pinnan edellä ZZ Toivalaa. Panokset peleissä ovat kovat - ja
varmuudella Jämsässä nähdään jännittävät ja tasokkaat ottelut.
On mahdollista, että ZZ ja KSI päätyvät turnauksen jälkeen sarjassa tasapisteisiin. Näin voi käydä mm.,
jos molemmat voittavat tai häviävät JoLePan samoilla erälukemilla ja ZZ kukistaa KSI:n 3 - 2. Tällöin
joukkueet päätyvät runkosarjassa samaan pistemäärään ja sijoitukset ratkaisee sarjassa voitetut pelit. Nyt
molemmilla on, piste-erosta huolimatta, neljästä pelistä kaksi voittoa. Esimerkkitapauksessa ZZ
sijoittuisi sarjassa kakkoseksi ja jatkaisi finaaliin. Mutta..., vaihtoehtoja riittää.
Mikäli joukkueet päätyisivät tasapisteisiin ja voitotkin olisivat tasan - ratkaisu haettaisiin ensin
eräsuhteista ja sitten eräpistesuhteista jne. jatkuen keskinäisten pelien tuloksiin - ja lopulta lottoiluun.
Jossittelua siis riittäisi - paras lauantaina voittakoon ja matkatkoon Helsinkiin.
Kotka-turnauksen alkusarjassa KSI voitti ZZ Toivalan 2 - 0, mutta välierissä ZZ kuittasi tappion 2 - 0
voitollaan. Molemmilta joukkueilta puuttui jokunen avauskuusikon pelaaja, jotka päässevät mukaan
Jämsään. Hieno turnaus odotettavissa. Liekö paikalta suoraa videolähetystä - ei ole tiedossa.
Toivottavasti isännät kuitenkin huolehtivat tulosten lähettämisestä infoon jokaisen pelin - ja miksei
vaikka eränkin jälkeen. Sen verran juttu kiinnostanee.

HARPO-VIDEOITA KOTKA-TURNAUKSESTA

Harri Harpo Sievänen

12.2.2018 17:50 Lisäys 13.2. 22:45 (MA) Kotka-turnauksen pelit keikuttiin ja kuvattiin Karhulan hallin
Julia-parvekkeelta - kuvaajana jälleen Sieväsen Harri. Harpo välitti infolle linkit A-sarjan alkusarjan
peleistä ja lupasi toimitella lisää - kuha kerkiää. Jäämme odotellessa katsastelemaan alla olevista
linkeistä alkupaloja. Info kiittää.

36. Kotka-turnauksen A-sarjan pelejä:
Avajaispuhe/Pekka Nygren
Alkusarja: HIY vs Jämsä/Kotka
Alkusarja: KSI vs ZZ
Alkusarja: ZZ vs HIY
Alkusarja: Jämsä/Kotka - KSI
Alkusarja: HIY vs KSI
Alkusarja: ZZ vs Jämsä/Kotka
Lisätty alla olevat pelivideot:
Välieräpeli: KSI vs ZZ Toivala
Pronssipeli: KSI vs Jämsä/Kotka 3. erä
Loppuottelu: ZZ vs HIY

ALLAN PYNNÖSELLÄ NAISHUOLIA!

Allan Pynnönen

12.2.2018 13:50 (MA) Naisten maaliskuista SM-turnausta Jyväskylässä Palokan Pyryn nimissä
valmisteleva Allan Pynnönen lähetti istis.infolle huolestuneen viestin ja pyynnön tiedottaa kisojen
ilmoittautumisajan päättymisestä. Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään tämän viikon torstaina 15.2.2018. Alkuperäisen kutsun perusteella SM-kisa järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään kolme.
Tällä hetkellä turnaukseen on ilmoittautunut ja osallistumassa vain isäntäjoukkue Palokan Pyry. Alla
kisakutsu vielä muistin virkistämiseksi.
Turnauskutsu naisten SM-kisaan

HIY HELSINKI EKA VOITTOON KOTKASSA

36. Kotka-turnauksen voittajat - HIY Helsinki
Ylh.vas. Mika Tiitto, Jani Kyrö, Kurt Vikman, Jani Nuolimo, Veli-Mati Hakasalo, Reima Pulli ja alh. vas. Christian Danielsson, Antti Kärnä, Eero Penttinen
ja Sampsa Söderholm (Kuva: Juha Parkko)

12.2.2018 00:10 Lisäys 15:15 (MA) Istis.info palaili viimein vähän venähtäneeltä Kotkan
virkamatkaltaan Kahvihuoneen hämäriin. Päällimmäiseksi kisoista tietenkin painautui mieleen HIY
Helsingin historiallinen ensimmäinen voitto Kotka-turnauksessa. Pääkaupungin naiset ovat samassa
tempussa onnistuneet kahdesti - vuosina 1994 ja 1996. HIY:stä tuli vasta viides Kotka-turnauksen
miesten sarjan voittaja. Aikaisemmin ykkösinä ovat olleet KSI Kotka, LSI Lahti, ESI-Team
Lappeenranta ja ZZ Toivala.

Eero Penttinen ja - Lintu lentoon!
(Kuva: Juha Parkko, Pikkukuva: HIY)

HIY Helsingin kapteenina Eero Penttinen nosti kotkan lentoon. Vaikka lennätys oli HIY:n joukkueelle
ihka ensimmäinen - oli se Eerolle jo kolmas. Aikaisemmat lennätykset tulivat, nyt kakkosiksi jääneen
ZZ Toivalan väreissä. Yllä olevassa kuvassa näkyvä pistetilanne on HIY:n maksettu mainos Kotkaturnauksen loppuottelun kakkoserän päätösnumeroista.
Toisena asiana turnauksesta korostui alkusarjan voittajan - KSI Kotkan hyytyminen loppupeleissä peräti
neljänneksi. KSI:n pelaajat tuntuivat tuohtuneen ZZ Toivalan viimeisen alkusarjapelin häviöstä
yhdistelmäjoukkueelle Jämsä/Kotka. ZZ Toivalan häviö toi sille välierävastustajaksi HIY Helsingin
sijasta juuri KSI:n. KSI oli alkusarjassa voittanut joukkueiden kohtaamisen - mutta nyt kävi toisin.
Ja kolmas muistimieli kisoista oli luonnollisesti HIY Helsingin tuplavoitto - myös kakkonen nappasi
sarjavoiton. Mia Tarvaisen lähettämään joukkuekuvaan info vielä odottelee nimistyksiä. Vistbackan
Aulis se kuitenkin edessä keskellä voittopyttyä kannattelee. Onnittelut kakkosellekin. Niin - ja ykköselle
luonnollisesti myös.

36. Kotka-turnauksen B-sarjan voittajat - HIY 2 Helsinki
Ylh. vas.: Timo Tolppanen, Mia Tarvainen, Kari Harju ja
Tarmo Valkonen sekä alh. vas.: Tiina Metso, Aulis Vistbacka,
Veikko Salopää ja Jukka Pitkäranta (Kuva: Juha Parkko)

Kiitos taas kertaalleen KSI Kotkan puuhahenkilöille - eritoten kisapäällikkö Pekka Nygrenille - oivasta
turnaustapahtumaSta. Toivottavasti homma jatkuu. Ja toinen iso kiitos kuvareportteri Juha Parkolle jälleen hienoista kisakuvista ja niiden käyttöoikeudesta infon sivuille. Juhan kuvat löytyvät tutusta
KSI:n Nimenhuutosivistosta - linkki alla.
Jatkokiitokset tulevat vissiin huomenna - tai siis tänään maanantaina Harpolle kisojen kuvaamisesta.
Kahvihuoneella hämärtää nyt jo sen verran vilkkaasti, että otteluvideot lisäillään sivustoille pikku unien
jälkeen.
Juha Parkon Kotka-turnauksen kuvat
Lisätty B-sarjan voittajajoukkueen valokuvan alle nimet.

KOTKA-TURNAUKSEN OHJELMA JA TULOKSET
HIY HELSINGILLE TUPLAJÄTTIPOTTI

10.2.2018 15:45 (Pekka Nygren/MA) Huomenna lauantaina 36. Kotka-turnaus käynnistyy Karhulan
liikuntahallilla klo 10. Istis.info matkaa paikalle pelejä seuraamaan ja yrittää myös tulostella pelit tänne
infon sivulle. Mikäli koneet vaan pelittää.
Turnauksen A-sarjassa pelaa neljä joukkuetta: KSI Kotka, ZZ-Toivala, HIY Helsinki ja Jämsä/Kotka.
B-sarjan B-alkulohkossa ovat: KSI 2 Kotka, Palokan Pyry ja Karhulan Veikot sekä C-lohkossa: HIY 2
Helsinki, Palokan Pyry 2 ja ESI Lappeenranta.
Alkulohkojen ottelut pelataan kaksieräisinä (max. 25 pistettä) ja kaikki jatkopelit normaalisti kahdesta
voittoerästä. Turnauksen A-sarjan Kotka-patsasta puolustaa viime vuoden voitollaan ZZ Toivala.
Lisäpanoksia, erityisesti Toivalalle ja Kotkalle, päivään tuo viikon kuluttua Jämsässä pelattava
viimeinen SM-runkosarjan osaturnaus, missä joukkueet ratkaisevat kauden toisen loppuottelijan. Ilmoja
haisteltaneen.
Alla turnauksen otteluohjelma aikatauluineen. Listaa yritellään siis lauantaipäivän mittaan päivittää
pelien tuloksilla.
Alkusarja ottelut:
10:10 HIY Helsinki - Jämsä/Kotka 2 - 0 (25-20, 25-16)
10:10 KSI 2 Kotka - Palokan Pyry 1 - 1 (25-14, 23-25)
10:10 HIY 2 Helsinki - Palokan Pyry 2 2 - 0 (25-18, 25-17)
10:45 KSI Kotka - ZZ Toivala 2 - 0 (25-21, 25-19)
10:45 Palokan Pyry - Karhulan Veikot 2 - 0 (25-13, 25-14)
10:45 Palokan Pyry 2 - ESI Lranta 2 - 0 (25-20, 25-18)
11:20 ZZ Toivala - HIY Helsinki 1 - 1 (25-16, 20-25)
11:20 Karhulan Veikot - KSI 2 Kotka 0 - 2 (17-25, 20-25)
11:20 ESI Lranta - HIY 2 Helsinki 0 - 2 (22-25. 18-25)
11:55 Jämsä/Kotka - KSI Kotka 0 - 2 (17-25, 12-25)
B-sarjan välierät:
12:20 KSI 2 Kotka - Palokan Pyry 2 2 - 0 (25-13. 25-16)

12:20 HIY 2 Helsinki - Palokan Pyry 2 - 0 (25-18, 25-15)
A-sarjan alkulohkojen viimeiset ottelut:
12:30 HIY Helsinki - KSI Kotka 1 - 1 (225, 25-14)1
13:05 ZZ Toivala - Jämsä/Kotka 0 - 2 (13-25, 17-25)
B-sarjan sijoituspelit (5.-6. ja 3.-4.):
5.-6. 13:10 Karhulan Veikot - ESI Lappeenranta 2 - 0 (25-22, 25-21)
3.-4. 13:10 Palokan Pyry 2 - Palokan Pyry 1 - 2 (15-25, 26-24, 6-15)
A-sarjan välierät:
A1-A4 14:00 KSI Kotka - ZZ Toivala 0 - 2 (22-25, 19-25)
A2-A3 14:00 HIY Helsinki - Jämsä/Kotka 2 - 0 (25-17, 25-13)
B-sarjan loppuottelu:
1.-2. 14:00 KSI 2 Kotka - HIY 2 Helsinki 0 - 2 (18-25, 18-25)
A-sarjan loppuottelu ja sijoituspeli 3.-4.:
1.-2. 15:00 ZZ Toivala - HIY Helsinki 0 - 2 (17-25, 12-25)
3.-4. 15:00 KSI Kotka - Jämsä/Kotka (22-25, 25-16,11-15)
36. Kotka-turnauksen tulokset

JARI LANKINEN NAISTEN MAAJOUKKUEVALMENTAJAKSI

Jari Lankinen
(Kuva: SLL)

6.2.2018 12:00 (SLL/MA) Lentopalloliitto on eilen nimennyt Jari Lankisen istumalentopallon naisten
päävalmentajaksi. Keskeinen tehtävä tänä vuonna on valmentaa heinäkuun MM-kisoihin Hollantiin
selviytynyttä naisten istumalentopallon maajoukkuetta. Päävalmentajan tehtävät tulevat osaksi
Lentopalloliitossa kilpailupäällikkönä toimivan Lankisen työnkuvaa.
Lankinen aloittaa tehtävässä välittömästi ja ensimmäinen maajoukkueleiri on 16.-18. helmikuuta
Pajulahdessa. Lankinen toimi maajoukkueen valmentajana jo Pajulahti Games -kilpailutapahtumassa
tammikuussa.
Tämä on henkilökohtaisella tasolla mielenkiintoinen tilaisuus. Pajulahdessa syntyi päätös, että haen
tähän tehtävään. Laji alkoi kiinnostaa ja siellä totesin, että joukkueessa on hyvä henki ja positiivinen
ilmapiiri. Tuli sellainen tunne, että olisi helppo päästä sisään joukkueeseen ja minulla olisi annettavaa
heille, Lankinen sanoo.
Alla Lentopalloliiton sivuilla oleva juttu asiasta. Istis.info toivottaa Jari Lankiselle onnea ja menestystä
kohtuullisen kovan tehtävän edessä.
Lentopalloliiton valmentaja-juttu

36. KOTKA-TURNAUS ENSI LAUANTAINA

6.2.2018 00:15 (MA) Tosi perinteikäs Kotka-turnaus julistetaan avatuksi tulevana lauantaina 10.2.2018
Karhulan liikuntahallilla Kotkassa klo 10.00 - vajaan vuorokauden Etelä-Korean Talviolympiakisojen
avajaisia myöhemmin. PyeongChangin pippalot ovat järjestyksessään 23. Talviolympialaiset kisat.
Kotka pistää Pekkana paremmaksi ja järjestää kisat jo 36. kerran.
Kotka-turnauksessa on osallistujia jokunen isoja kisoja vähemmän, mutta taatusti kisakahviossa
maukkaammat merilohivoileivät osanottajien vatsan täytteeksi ja makunautinnoksi. Tervetuloa
paikalliset ja lähiseutujen ihmiset katsomaan kotimaan kovia istiskisoja - noita toisia hiihtelyitä ehtii
näkemään vielä pitkän aikaa.

Pekka Nygren
(Kuva: KSI)

KSI Kotkan kisapäällikkö Pekka Nygren - ties monennessako vuosikerrassa - on esittänyt pelaaville
joukkeille toivomuksen, että lähettäisivät Kotkassa pelaavan joukkueensa nimi- ja pelinumeroluettelon
etukäteen pöytäkirjojen täyttämisen helpottamiseksi. Olkaatten ystävällisiä ja täyttäkää tämä pikku
toivomus - mielellään viimeistään torstai-iltapäivään mennessä. Pekan sähköposti löytyy
turnaustiedotteesta.
Lisäksi Pekka viestitteli, että tuomarivastaava Sari Mannersuolla on ollut vaikeuksia löytää tuomareita
B-sarjan peleihin. Pekka esittääkin, että B-joukkueet voisivat ilmoittaa - myös tuohon torstai-iltapäivään
mennessä - onko heillä mahdollisia tuomariehdokkaita esim. niihin peleihin, joissa ovat myös
kirjurihommissa. Tehtävään vaaditaan ensimmäisen luokan uskallusta ja kokemusta peleistä. Rohkeasti
ilmoittamaan - kisajärjestäjät lupaavat viheltelijöiden joukkueelle helpotusta osallistumismaksuun.
Kotkan seudulle lupaillaan lauantaiksi pikku pakkasta (-5C) ja mahdollisesti ajoittain heikkoja
lumikuuroja. Normaali talvinen ajo- ja pelikeli. Tervetuloa Kotkaan!

TALLINNA-TURNAUKSEN AIKA VARMISTUI

31.1.2018 23:55 (MA) IVK - Istevõrkpalliklubi Tallinnasta viestitteli sivuillaan, että 31. Tallinnaturnaus järjestetään - perinteiseen tapaan - toukokuun ensimmäisenä lauantaina - 5.5.2018. Tarkempia
tietoja ilmoittautumisista yms. saataneen lähiaikoina.
Suomalaisia joukkueita - ainakin KSI Kotka, jos ei muita, on ollut turnauksessa mukana aina sen
toisesta kisasta lähtien. Ja taitaa olla niinkin surullisesti isännille, että sen ensimmäisen jälkeen ei
kotivoittoja ole tullut. Kotkalaisilla niitä on 21 ja viimeiset kaksi on napsinut JoLePa. Hienoa kuitenkin,
että turnaus Tallinnassakin jatkuu - vaikka eivät Kotka-turnaukseen tällä kertaa tulekaan.
Tervitused Ivarile ja kõigile teistele.Loodetavasti kohtume Tallinnas.

(Kuva: Google)

JA YKKÖSEN PÄÄTÖSTURNAUS VIHDISSÄ

31.1.2018 23:55 (MA) Mikä hienoa - kisakutsuja tulla vingahtelee Kahvihuoneen sähköpostiin. Nyt
vuorossa 3.3.2018 pelattava Ykkössarjan päätösturnaus. Info ei ole kovimpia kansallisen tason
maantieteilijöitä, mutta jossain Lohjan lähistöllä Vihdin Nummela sijainnee. Sinne kisaa isännöivä
Hongiston Tarmo on pelit sijoittanut.
Alla kisakutsu - joka löytyy myös Tulevia tapahtumia otsikon alta ao kuvaketta napauttamalla.
Turnaukseen tulee ilmoittautua Kärnän Antille 16.2.2018 mennessä - os. antti.karna(at)granlund.fi.
Otteluohjelma ja aikataulu määräytyvät osallistuvien joukkueiden lukumäärän mukaan. Ottelut alkavat
aikaisintaan klo 11.00 ja päätyvät viimeistään 17.30. Palataan juttuun parin viikon kuluttua.
Kutsu Vihdin ykkösturnaukseen

RUNKOSARJAN RATKAISUTURNAUS JÄMSÄSSÄ

29.1.2018 17:15 (MA) Viikko Kotka-turnauksen jälkeen pelataan Jämsän liikuntahallilla miesten SMrunkosarjan neljäs ja viimeinen turnaus. HIY Helsinki on jo runkopelinsä pelannut ja sarjan ykkös- ja
toisen finaalipaikan varmistanut. Toisesta kisaavat ja sen ratkaisevat Jämsän turnauksessa Mestaruutta
puolustava ZZ Toivala ja KSI Kotka. JoLePa isäntänä saattaa aiheuttaa ryppyjä finaalipaikan
ratkaisuihin.

Kolmen joukkueen turnaus käynnistyy lauantaina 17.2.2018 klo 14.00 ottelulla JoLePa - ZZ Toivala ja
jatkuu n. klo 15.30 melkoisen ratkaisevalla pelillä: ZZ - KSI Kotka. Päivän kolmas ja runkosarjan
viimeinen ottelu pelataan n. klo 17 KSI:n ja JoLePan kesken. Ennen turnausta KSI Kotkalla on
sarjataulukossa pisteen etumatka ZZ Toivalaan. Alla Jani Virtasen julkistama kisakutsu.
Kutsu Jämsän SM-turnaukseen

ARCTIC RALLY ROVANIEMEN MARKKINOILLA

Rovaniemi ja Kemi pallorallissa
(Kuva: Istis.info)

29.1.2018 16.55 (MA) Viikonloppuna Rovaniemellä palloteltiin SM-rallin lisäksi istumalentopalloa.
Ounasvaaran koulun isossa salissa ottivat yhteen paikallisten Ounasjokilaisten kanssa Kemin ja
Lappeenrannan pallottelijat. Kemi voitti, Rovaniemi oli melkein tasoissa kakkonen ja hännänhuippuina
häärivät, enempi kisakahvion herkkujen äärellä, eteläisen Saimaan toimistoväki.
Kyseessä oli jo kolmannen kerran järjestetty Revontuli-turnaus. Ennen tuliakin rovaniemeläiset ja
lappeelaiset ovat tiukasti otelleet milloin etelässä Lappeenrannassa, milloin Rovaniemellä ja pari kertaa
Levilläkin kelohotellin liikuntahallissa. Juuret juontavat syksyyn 2000, jolloin lappilaiset toivoivat
liitolta istiskoulutusta. Sitä lähtivät esittelemään Ossi Pulli ja Reijo Tarkiainen Lappeenrannasta ja
Markku Yli(tuomari)siurua Jyväskylästä.
Hienoa, että laji on pysytellyt pohjoisenkin pakkasissa hengissä ja kemiläisetkin ovat asiasta
innostuneet. Mukavia tapahtumia ovat olleet - kiitos kaikille, mutta oliskohan Lappeenrannan aika
pyytää omaa koulutustilaisuutta - vaikka sieltä ylhäältä. Kemin ja Rovaniemen yhteystiedot löytyvät
infon Seurat-otsikon alta - jos ketä kiinnostaa.

NAISTEN SM-TURNAUS JYVÄSKYLÄSSÄ 10.3.18

25.1.2018 15:30 (Palokan Pyry/MA) Istis.info on vuodenvaihdeen haperointien ja myöhempien
koneongelmien tuskailujen vuoksi lähes kokonaan unhoittanut Palokan Pyryn ilmoituksen, että naisten
SM-turnaus järjestetään 10.3.2018 Jyväskylässä. Sen verran asia on ollut kyllä infonkin pulpetilla, että

huonosti näkyvä kuva Tulevia tapahtumia-otsikon alla on ollut esillä - ja sen alla turnauskutsu. Samoin
päivämäärä on ollut infon Kalenterissa. Sorry - Palokka. Korjaillaan asiaa.
Maaliskuussa järjestettävällä turnauksella on SM-arvo, jos siihen osallistuu vähintään kolme joukkuetta.
Ilmoittautuminen turnaukseen on tehtävä 15.2.2018 mennessä sähköpostilla:
* nina.pitkanen(at)nestepaine.fi (puh. 040 8609 927) tai
* allan.pynnonen(at)gmail.com (puh. 050 3231 435)
Turnauksen pelipaikka päätetään ilmoittautumisen jälkeen. Pelit pelataan yhdellä kentällä
Pupuhuhdassa, mikäli joukkueita on enintään neljä ja Keljonkankaalla, jos sakkia on enemmän.
Osanottomaksu SM-turnaukseen on 120 euroa/joukkue ja se maksetaan turnauksen toteutumisen
ratkettua Palokan Pyryn tilille: FI11 5290 8140 0067 93.
Kutsu naisten SM-turnaukseen

36. KOTKA-TURNAUKSEN KISATIEDOTE

25.1.2018 13:55 (Pekka Nygren/MA) Suomen ja ehkä koko istismaailman pitkäikäisin vuosittain
pelattava turnaus - Kotkan Seudun Invalidien istumaöentopalloilijoiden Kotka-turnaus pelataan tänä
vuonna jo 36. kerran. Mahtavaa KSI. Turnaus järjestetään Karhulan Urheiluhallilla lauantaina
10.2.2018.
Kisaan on tänä vuonna ilmoittautunut kymmenen joukkuetta, joista neljä pelaa turnauksen A- ja kuusi
B-sarjassa. Kansainvälisiä joukkueita - ei edes tallinnalaisia - ei tänä vuonna Kotkassa nähdä.
A-sarjan joukkueet ovat ZZ Toivala, HIY Helsinki, KSI Kotka sekä kotkalaisista ja jämsäläisistä
koostuva yhdistelmätiimi. B-sarjaan ovat tulossa Palokan Pyryn molemmat joukkueet, HIY 2 Helsinki,
KSI 2 Kotka, ESI Lappeenranta sekajoukkueella sekä paikallinen psytyporukka Karhulan Veikot. Alla
turnauksen kisatiedote ja otteluohjelmat.
Kotkan turnausinfo

PARAVOLLEY EUROPEN TIEDOTE 1 2018
24.1.2018 15:10 (MA) Liitteenä ParaVolley Europen uusin tiedote.
PVE Newsletter 2

ISTIS.INFON ONGELMAT SELÄTELTY UUDET ODOTTELEVAT OTTAJAA
23.1.2018 14:45 (MA) Istis.infon sivut saatiin viimein näkymään oikein. Kiitos lappeenrantalaiselle
Pekka Hannoselle Kaakon Nettipalvelu Oy:stä. Hän hoiteli hommat kuntoon talkoohengessä. Ja kun
vilkaisee Pekan firman logoa - ymmärtänee asian. Kuvassahan istumalentopalloilija tuulettaa
onnistunutta suoritusta - ilmeisen selkeästi. Tervetuloa Pekka peliin mukaan - Kesämäellä pelataan
maanantaisin klo 19.30.

Mahdollisten uusien ongelmien osalta Pekka heitti terveiset, jotka voisi edelleen ohjata liiton
istisjaostolle: Kiva että pystyin olemaan avuksi. Mutta harkitkaa sivuston uudistamista, koodi on osin
virheellistä ja hyvin vanhaa, virhelokia kertyy koko ajan palvelimelle. Siispä terveiset jaostolle.
Istis.infon palvelinsopimus päättyy - oliko se lokakuulla 2018. Varmaankin ennen sitä olisi hyvä tehdä
päätös - onko infon kaltaiselle sivustolle, tässä uudessa "hallintomallissa" tilaa ja tarvetta. Uuden,
samantasoisen sivuston rakentaminen kustantanee hyvin tuhannen euroa ja ylläpito päälle joitakin
kymppejä kuukaudessa.
Jonkinlaisen someblokisivuston tekeminen tuskin maksaisi mitään, mutta palvelisiko se riittävässä
määrin käyttäjiä. Infossa on varsin paljon erilaista nippeli- ja sisäpiirin tietoa ja myös kansainvälistä
infoa sekä tietenkin kahvihuoneen perinnestilistiikkaa, jota myös tunnutaan käytettävän. Jäämme
odottelemaan kommentteja.

VENÄJÄLLE VOITTO PAJULAHDESSA SUOMELLE ENEMPI VAAN KOKEMUSTA

FIN - RUS Pajugamesissa
(Kuva: Pajulahti Games)

23.1.2018 14:00 (MA) Venäjä varmisti Pajulahti Gamesin turnausvoiton sunnuntaina kukistamalla
Hollannin toistamiseen - nyt lukemin 3 - 1. Suomi jäi kokonaan voitoitta A-maajoukkueitten peleissä.
Sunnuntaina tuli 0 - 3 tappiot sekä Venäjälle että Hollannille. Hyvää ja kovaa kokemusta, mistä voi
lähteä jatkamaan valmistautumista kohti kesän MM-kisoja.
Istisnaisten maajoukkueen leiriohjelma MM-kisojen alla on vahvistettu. Kisat järjestetään Hollannissa
12.-22.7.2018. Maajoukkueen kokoonpanoa täydennetään alkuvuoden aikana Pajulahdessa olleiden
lisäksi uusilla pelaajilla. Joukkueen leiriohjelma alla:
* 16.-18.2. Pajulahti
* 10.-11.3. Jyväskylä
* 20.-22.4. Pajulahti
* 10.-13.5. Kuortane
* 8.-10.6. Pajulahti
* 29.6.-1.7. Pajulahti

Lentopalloliitolla on parhaillaan haku päällä naisten istismaajoukkueen oto määräaikaisesta
valmentajasta. Hakuaika päättyy 29.1.2018. Hakemukset ja tiedustelut: Urheilutoiminnan johtaja Sami
Heikkiniemi, sp. sami.heikkiniemi(at)lentopalloliitto.fi.

Maajoukkue Pajulahden turnauksessa
(Kuva: Lentopalloliitto)

Pajulahden sunnuntain tulokset ja lopputilanne:
* Hollanti A–Suomi A 3–0 (25–18, 25–15, 25–11)
* Venäjä A–Hollanti A 3–1 (21–25, 26–24, 25–23, 25–19)
* Suomi A–Venäjä A 0–3 (19–25, 18–25, 19–25)
1. Venäjä 6 4 1 0 1 16–7 537–448
2. Hollanti 6 4 0 1 1 15–7 496–417
3. Suomi 6 0 0 0 6 1–18 304–472

KOTKA-TURNAUKSEN ILMOITTAUTUMISTA JATKETTU!

21.1.2018 00:30 (Pekka Nygren/MA) Kotka-turnauksen kisapäällikkö Pekka Nygren ilmoitti infolle,
että turnauksen ilmoittautumisaikaa on jatkettu eräiden osallistumista vielä harkitsevien joukkueiden
toivomuksesta ensi viikon tiistaille - 23.1.2018. Ilmoittautumiset suoraan Pekalle - os.
pekka.nygren(at)kymp.net.
Alkuperäiseen määräaikaan mennessä A-sarjaan ilmoittautuivat : ZZ Toivala, HIY Helsinki ja KSI
Kotka sekä B-sarjaan: Karhulan Veikot, KSI 2 Kotka, Palokan Pyry 1 ja 2 sekä ESI Lappeenranta. Bsarjassa pelaavat joukkueet voivat olla mies-, nais- tai sekajoukkueita.

SUOMI A VOITOITTA PAJULAHDESSA
21.1.2018 00:15 (Lauri Jaakkola/MA) Pajulahden istiskentällä urakoitiin lauantaina kellon ympäri.
Maajoukkueturnauksessa pelattiin toiset ottelukierrokset ja tämän lisäksi joukkueiden B-tiimit pelasivat
myös yksinkertaisen sarjan. B-joukkueissa saivat pelata myös luokittelemattomat pelaajat. Suomen

kokoonpanossa olivat - pinkeissä paidoissaan: Anne Järvimies, Maiju Marjamäki, Annemari HumalojaMäkinen, Miia Tarvainen, Tarja Humaloja, Marja Valkeavuori ja Satu Kuisma.
A-maajoukkueiden otteluissa Suomi oli vailla mahdollisuuksia molemmissa peleissään - tuloksena
tappiot 0 - 3. Perjantaina Venäjän yllättänyt Hollanti oli lähellä uusia voittonsa. Joukkueet tahkosivat
täydet viisi erää vuorotahtiin eriä napsien. Venäläiset onnistuivat viemään viidennen pistein 15-13 ja
koko ottelun 3 - 2. B-sarjalaiset ottivat isäntämaan ensimmäisen voiton turnauksessa kaatamalla tiukassa
pelissä Hollannin 3 - 2.

FIN B voitti Hollannin B-tiimin 3 - 2
(Kuva: Pajulahti Games)

Pajulahden tulokset ja sarjataulukot:
Torstai 18.1.2018:
Alueellisen rankingturnauksen ottelu:
* Suomi–Venäjä 0–3 (10–25, 14–25, 10–25)
Perjantai 19.1.2018:
* Suomi A–Venäjä A 1–3 (20–25, 25–22, 15–25, 20–25)
* Venäjä A–Hollanti A 1–3 (25–20, 23–25, 24–26, 23–25)
* Hollanti A–Suomi A 3–0 (25–16, 25–7, 25–19)
Lauantai 20.1.2018:
* Venäjä B–Hollanti B 3–1 (22–25, 25–16, 25–21, 25–11)
* Suomi A–Hollanti A 0–3 (18–25, 11–25, 12–25)
* Suomi B–Venäjä B 0–3 (26–28, 12–25, 23–25)
* Venäjä A–Hollanti A 3–2 (15–25, 25–10, 18–25, 25–11, 15–13)
* Suomi B–Hollanti B 3–2 (25–17, 25–15, 20–25, 22–25, 15–11)
* Suomi A–Venäjä A 0–3 (12–25, 12–25, 17–25)
A-turnaus - sarjatilanne:
1. Hollanti 4 3 0 1 0 11–4 330–276 10
2. Venäjä 4 2 1 0 1 10–6 365–301 8
3. Suomi 4 0 0 0 4 1–12 204–322 0
B-turnaus - lopputilanne:
1. Venäjä 2 2 0 0 0 6–1 175–134 6
2. Suomi 2 0 1 0 1 3–5 168–171 2
3. Hollanti 2 0 0 1 1 2–6 166–204 1
Sunnuntai 21.1.2018:
09.00 Hollanti A–Suomi A (TV-peli)
11.00 Venäjä A–Hollanti A
13.00 Suomi A–Venäjä A

PAJULAHTI GAMES TÄYDESSÄ VAUHDISSA
20.1.2018 00:00 (MA) Torstai-iltana pelattu "alueellinen turnaus" Venäjää vastaan meni suomalaisilta
ehkä odotettuakin heikommin. Tuore Euroopan Mestari ei antanut emännille mitään mahdollisuuksia,
vaan vei pelin nopeasti suoraan 3 - 0 (25-10, 25-14, 25-10). Suomelta puuttui avauskokoonpanosta
useita pelaajia. Paikkaajiksi oli onnistuttu samaan mm. Anne Mäki ja Helena Skogström, jotka
molemmat olivat jo aktiiviuransa maajoukkueen ringissä lopettaneet.

Suomi - Venäjä 19.1.2018: 1 - 3
(Kuva: Pajulahti Games)

Perjantaina varsinainen Pajulahti-turnauksen alkajaisiksi joukkueet kohtasivat uudelleen. Ainakin
Annukka Jäätteenmäki oli palannut Gaala-parketilta pelihommiin. Tuloksellisesti homma oli parempi,
mutta voiton napsi kuitenkin Venäjä 3-1 (25-20, 22-25, 25-15, 25-20). Päivän toisessa pelissä Hollanti
yllätti EM-ykkösen voittamalla tiukan ottelun 3 - 1 (20-25, 25-23, 26-24, 25-23). Hollantilaisten hyvä
peli jatkui Suomea vastaan selkeällä, melkein ylivoimaisella pelillä 3 - 0 (25–16, 25–7, 25–19).
Huomenna ja vielä sunnuntaina samat hommat ja pelit jatkuvat.
Suomen joukkue(-et) Pajulahdessa: Petra Pakarinen, Laura Haaranen, Annukka Jäätteenmäki, HannaMaria Sariluoto, Satu Kuisma, Karoliina Halme, Raisa Möller, Maiju Marjamäki (vain lauantaina), Mia
Tarvainen (vain lauantaina), Tarja Humaloja (vain lauantaina), Anne-Mari Humaloja (vain lauantaina),
Anne Mäki (vain torstaina), Helena Skogström (vain torstaina) sekä päävalmentaja Jari Lankinen ja
joukkueenjohtaja Jaana Laurila.

ISTIS.INFON NÄYTTÖ TAKKUILEE EDELLEEN
18.1.2018 13:20 (RP/MA) Istis.infon näytössä on ollut vieläkin jonkinlaista hämminkiä, jota toimitus ei
ole onnistunut selvittämään. Olemme pyytäneet apuja palvelimemme asiantuntijoilta. Odottelemme
toiveikkaasti kikka viitosta. Avattaessa istis.infoa alkunäyttöön ilmestyy normaalin etusivun tiedot
keskitetysti. Kaikki infon sivut ovat kyllä tallella ja löytyvät, jos jaksaa näpräillä.

Ajankohtaista sivut löytyvät alaspäin rullaamalla normaalin etusivun tietojen jälkeen. Muut sivustot voi
valita ensimmäisenä olevista valikoista - esim. Tiedostot - niin ko. sivut löytyvät edelleen alaspäin
rullaamalla. Harmillista touhua, mutta tällaista amatöörihommissa sattunee. Vähän oudoksi asian tekee
se, että joidenkin koneilla sivut kuulemma näkyvät OK - ja ainakin toimitusväen puhelimet näyttävät
sivut normaalisti. Toivottavasti saamme lähipäivinä hommat palautumaan kuntoon.

HARPO PICTURES PRESENTS VIDEO OTTELUSTA HIY - KSI
17.1.2018 00:30 Lisäys 18.1.2018 12:05 (Harri Sievänen/MA) Helsingissä viime lauantaina pelatusta
miesten SM-sarjaturnauksesta ei kahvihuoneelle tähän mennessä ole siunaantunut kuvankuvaa. Nyt
kuitenkin Harpo Pictures Corporation näkyy Vieraskirjaan julkaisseen linkin Laajasalon salin
ensimmäisestä ja äärimmäisen tasaisesta ja tiukasta pelistä: HIY Helsinki - KSI Kotka. Saatesanoissa
filmiverstas lupailee lisää materiaalia. Info pokkaa.
Tuosta voi aloittaa. Ensimmäinen valmiiksi saatu video viikonlopun turnauksesta Laajasalon
palloiluhallilta. Loput tulee kunhan saan ne julkaisukuntoon. Saavuin paikalle vasta toisen erän
alkaessa, joten ekä jäi puuttumaan. Kiitän koneenkäyttäjinä toimineita Helenaa, Maijua ja Minnaa. En
muista/tiedä kuka oli missäkin pelissä käynnistelemässä ja sammuttelemassa videointia, joten siksi
kiitos tässä yhteydessä. Neljännen erän alusta oli jäänyt pari palloa kuvaamatta, mutta sen kanssa
toivottavasti pystymme elämään. Harpo
Lisäys 18.1.2018: Lisätty Harpon videot myös 13.1. turnauksen muista peleistä. Kaikki videot
nähtävissä alla olevien linkkien katta.
HIY-KSI 13.1.2018
KSI-ZZ 13.1.2018
ZZ-HIY 13.1.2018

VIIKONLOPPUNA 8. PAJULAHTI GAMES ISTIKSESTÄ SUORIA NETTILÄHETYKSIÄ
16.1.2018 15:15 (Lauri Jaakkola/MA) Perinteiseen tyyliin Pajulahden tapahtumassa yksi lajeista on
istumalento, missä pelataan naisten maajoukkueturnaus. Mukaan ovat tänä vuonna ilmoittautuneet ja
tulossa Venäjä ja Hollanti - EM-kisojen ykkönen ja kolmonen. Kaikki pelit pelataan päärakennuksen
palloiluhallissa.

Torstai-iltana Suomi ja Venäjä pelaavat virallisen ParaVolley Europen alueturnauksen - yhdessä pelissä.
Miten lie virallisuuden laita. Viikonloppuna pe-su maiden A-joukkueet pelaavat kolminkertaisen
otteluohjelman ja B-joukkueet lauantaina oman yksinkertaisen sarjan. B-joukkueissa on mukana
kokemattomampia ja myös luokittelemattomia pelaajia.
Pajulahti Games-kilpailutapahtumaa voi seurata kotikoneelta suorien netti-tv-lähetysten kautta.
Lähetyksiä voi katsoa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n Youtube-kanavalta tai Pajulahti
Gamesin etusivuilta löytyvällä linkillä. Alla olevaan istiksen kisaohjelmaan netti-TV-lähetyksen on
kursivoitu.
VAU:n youtube-kanava
Pajulahti-kanava

(Kuva: Pajulahti Games)

Pajulahti Games - istumalentopallon kisaohjelma:
Torstai 18.1.2018:
19.00 Suomi–Venäjä
Perjantai 19.1.2018: 10.00 Suomi A–Venäjä A
14.00 Venäjä A–Hollanti A
18.00 Hollanti A–Suomi A
Lauantai 20.1.2018:
09.00 Venäjä B–Hollanti B
11.00 Suomi A–Hollanti A
13.00 Suomi B–Venäjä B
15.00 Venäjä A–Hollanti A
17.00 Suomi B–Hollanti B
19.00 Suomi A–Venäjä A
Sunnuntai 21.1.2018:
09.00 Hollanti A–Suomi A
11.00 Suomi A–Venäjä A
13.00 Venäjä A–Hollanti A

SELKÄÄ SUORAKS - PALAILLAAN HOMMIIN
15.1.2018 16:50 (MA/RP) Kahvihuoneen remontti (pölyjen pyyhintä, lampun vaihto, kahvipaketin haku
ja koneiden kuskaus) käynnistyy. Lentopalloliiton kilpailupäällikkö Jari Lankinen oli saanut vihiä
toimituksemme ja lukijoiden huolesta ja pisti infolle viestiä seuraavaan tyyliin:
Tervehdys! Vau:n ja lentisliiton yhteispalaverissa tuli esille molemminpuolinen toive, että jatkaisitte
edelleenkin tuon Infosivun toimittamista. Voisimme intergroida sen lentopalloliiton sivuihin jollakin
tapaa. Toivottavasti tämä sopii. Jos asian tiimoilta tulee kysymyksiä, niin rohkeasti vaan joko
allekirjoittaneelle tai meidän tiedotuspäällikölle Nurmisen Kimmolle. t. Jari
Ei muuta kuin hommiin - myöhemmin iltasella. Nyt hyväselkäiset infot lähtee perspalloa pelaamaan.

TAMMIKUUN TAPAHTUMIA – PIENTÄ KERTAUSTA
VAU VAIHTUI LENTOPALLOLIITTOON

15.1.2018 23:50 (MA) 1.1.2018 oli melko merkittävä päivä suomalaisessa vammaisurheilussa ja
eritoten istumalentopallossa. 1950-60 lukujen taitteesta sotavammaisten kuntoutustoiminnasta
käynnistynyt pallottelu on nyt virallisesti yksi lentopallon lajisovellus Beach Volleyn tapaan.
Mitä uusi taustaorganisaatio tuo tullessaan – sen aika näyttää. Toivottavasti aika pian. Istumalentopallo
Suomessa oli pitkään 2000-luvun alkuun melkoinen menestystarina mm. vammaisten/ParaVolleyn
arvokisamitalien määrässä mitattuna. Orastavia kasvutarinoita toki on edelleenkin, mutta aika ja tavatkin
ovat osaltaan ajaneet vähän lajin ohi.
Istumalentopalloa on kehitetty – tai se on - 1990-luvulta kehittynyt voimakkaasti kaikille soveltuvana
integraatiolajina. Paljonko se on vaikuttanut esimerkiksi uusien vammaisten pelaajien tulemiseen lajin
pariin – ei lie selvitetty.
Naisten kohdalla kasvukehitys on ollut miehiä monipuolisempaa – joskaan ei sekään kovin vauhdikasta.
Nuoria vammaisia on yhdessä lentopallon aktiivipelaajien kanssa tullut lajiin mukaan. Miehissäkin
monet entiset lentopallon pelaajat ovat siirtyneet istumalentopalloon - joko kiinnostuksesta tai ehkä
useimmat erilaisten urheiluvammojen takia, jotka vaikeuttavat tai estävät pystypallon pelaamisen. Uusia
vammaisia pelaajia ei juuri ole löytynyt.
Istumalentopallon haasteet Lentopalloliitolle ja istiksen koko toimintasektorille ovat yllä mainittujen
asioiden harjoittelemista uudelleen ja uudelleen. Istumalentopalloa pitää viedä sekä lentisliiton
seuratapahtumiin että vammaisurheilun erilaisiin aktiviteetteihin – ympäri maan. Ja tämä harjoittelu
edellyttää erityistä panosta istumalentopallon aktiiveilta yhdessä lentopalloliiton kehittäjien kera. Mot.
Onnea ja menestystä lajille Lentopalloliiton siipien suojassa – tai sanoisko siivillä.

SI SIILINJÄRVI YKKÖSEN YKKÖNEN
15.1.2018 23:45 (MA) Ykkössarjan kolmas osaturnaus pelattiin loppiaislauantaina Jyväskylässä
Palokan Pyryn ja kisapäällikkö Pekka Piitulaisen komennossa. Mukana matkassa oli seitsemän
joukkuetta. Siilin sunnuntaipalloilijat varmaankin edelleen keskittyivät kotosalla tulevaan lepopäivään.
Ykkösen kaksi aikaisempaa turnausta voittanut SI Siilinjärvi vaikutti alkusarjassa jo melkein
kuolevaiselta, kun isäntäjoukkue Palokan Pyry nappasi siileiltä toisen erän. Jatkossa SI meni kuitenkin
omia polkujaan ja voitti loppuottelussa Palokan suoraan 2 – 0.
Piitulaisen Pekka vaikutti tyytyväiseltä pitkän kisapäivän jälkeen ja kiitteli isosti omiaan hienosti
hoidetusta turnauksesta. Eikä sitä muualtakaan moitteita kuulunut. SI Siilinjärven kolmas turnausvoitto
merkitsi sitä, että joukkue käytännössä varmistaa ykkössarjan voiton osallistumalla viimeiseen
turnaukseen 3.3.2018 Lohjalla.
Voitto ei ole aina pääasia, mutta pahuksen tärkeä se tuppaa näissä kilpailuhommissa olemaan. Vaan on
sitä kai ykkösessä muutakin: yhteistä tapaamista, hyviä pelejä, naapurin kiusaamista, omien
tsemppaamista ja paljon paljon muuta. Tapaamisiin Hongiston Tarmon turneessa maaliskuun alussa –
kun aurinkokin jo paistelee – kai..

HELSINKI JA KOTKA KUPITTAAN CUPISSA
15.1.2018 23:45 (MA) Lisäys 16.1.2018 22:10 (RP) Lentopalloliitto otti istishomman (melkein)
näyttävästi haltuunsa heti vuoden alussa, kun Turun Kupittaan uuden hallin Cup-tapahtumassa
järjestettiin näytösottelu – ja samalla istiksen syksyisen Suomen Cupin uusinta HIY Helsingin ja KSI
Kotkan kesken.
Melkein – tulee siitä, että Parkon Juhan kuvakavalkaadin perusteella tapahtuma ei juuri katsojia upeaan
halliin kerännyt. Vaikeaa se on. Pitäisi kai olla tapahtuma, missä Cup-voittajat persiiltä ja pystystä
kohtaisivat toisensa – ja Leo-Pekka Tähti toimisi kuuluttajana.
Kuvia katsellessa näki, että pelaajat olivat täysillä matkassa ja nauttivat tapahtumasta. Tuloksista ei ole
hajuakaan, mutta päätöskuvien perusteella info epäilee, että istiksen istuva Cup-mestari KSI hoiteli
tuonkin homman kotiin – ehkä vähän Viitasen ZZ-Teronkin avustamana. Hieno tapahtuma kuitenkin ja
kaiketenkin. Pisteet liiton jannuille ja mimmeille – ja pelaajille kautta toimitsijoille.
Melkoinen valikoima hienoa kuvia ottelutapahtumasta löytyy infon (ja vähän KSI:kin) pääkuvaaja Juha
Parkolta kotkalaisten Nimenhuutosivustolta – osoite alla. Ja ne päätöskuvat myös.
Lisäys: Turun Kupittaan peli päättyi 2-2. Enempiä eriä ei ehditty pelata, ennen kuin itse pääosan esittäjät
tulivat lämmittelemään. Ja ottelu olisi voinut olla jossain muussa kohdassa ohjelmaa, esim. lauantaina
välierien jälkeen tms., jolloin pari tuhatta olisi ollut katsomossa. Nythän siellä olivat vain sukulaiset,
ketkä olivat ehtineet paikalle.
Juha Parkon Kupittaa-kuvat

Näytösottelun voittajien taputtelut?
Väärin meni - tasapeliläiset kotkanpoikaset siinä läpsivät.
(Kuva: Juha Parkko)

Näytösottelun pää- ja sivuosan esittäjät yhteispotretissa
(Kuva: Juha Parkko)

HIY HELSINKI RUNKOSARJAN VOITTOON
15.1.2018 23:45 (MA) Tammikuun tapahtumat jatkuivat viikkoa myöhemmin SM-turnauksella
Helsingissä. Mukana kauden kolmannessa turneessa olivat isäntäjoukkue HIY Helsingin ohella
puolustava Mestari ZZ Toivala sekä KSI Kotka.
Kotikentän - vai pitäisikö sanoa - kotikaupungin etu taisi olla HIY Helsingillä. Joukkue nappasi ensin
tosi tiukan 3 – 2 voiton kotkalaisista ja päivän päätteeksi puhtaan 3 – 0 voiton ZZ Toivalasta. Tämä
tiesi, kauden minirunkosarjan voittoa HIY:lle – ja päälle melkoista odottelua ensimmäiseen SMfinaaliin – maaliskuun puoliväliin.
Välissä on toki 36. Kotka-turnaus helmikuun alkupuolella, mutta näinkin tasavahvojen joukkueiden
kesken olisi jotenkin odottanut pelejä enemmän. Info ainakin ajattelee, että se olisi ollut motivaation ja
kehittymisenkin kannalta hyvä. Mutta näillä taas mennään.
Toinen SM-loppuottelujoukkue ratkaistaan runkosarjan viimeisessä turnauksessa Jämsän
liikuntahallissa 17.2.2018. ZZ Toivala ja KSI Kotka mätkivät asian keskenään – ja toki myös JoLePalla
on sanansa ja pallonsa ratkaisussa mukana.
Illan tässä vaiheessa ja taskulampun valossa kahvihuone pistää pallot pakettiin ja palannee huomenna
tiistaina asiaan – tulevien tapahtumien osalta. Ja niitähän ovat ainakin Pajulahti Games sekä jo yllä
mainittu Kotka-turnaus. Kuulemiin ja öitä.

SELKÄ MENI - MUTTEI TAITTUNUT VIELÄ
15.1.2018 13:10 (MA/RP) Selkä meni roskapussia viedessä ja lamppu jäi vaihtamatta. Vähän
ristiriitaisia tietoja kantautuu Kahvihuoneen synkkyyteen. Jonkin kuullun käytäväkeskustelun mukaan
lajijaosto olisi vilautellut tietoa, että istis.infoa jatketaan entiseen malliin. Mitään varmaa tai kirjallista
tietoa tästä ei ole tullut. Eritoten odottelemme Lentopalloliiton kannanottoa asiaan.
Eilisiltana Petri Räbinä laittoi infolle oheisen viestin: Anteeksi viivästyneestä vastauksesta. Muistaakseni
aiemmin laitoin, että maksu nettisivuista on maksettu 29.10 saakka. Emme ole jaoston kanssa ja en ole
Lankisen kanssa asiasta käyneet keskustelua. Näen Lankisen ensi viikolla PG:ssä ja otan asian siellä
esille. Infoan tästä sitten. Petri
Istiksen nettisivusto siis pysyttelee palvelimella ainakin ensi syksyyn. Kannattaa vuoden mittaan ehkä
kaivella tarpeelliset asiat omille koneille. Se - päästäänkö sivuja päivittämään - kuultaneen Petriltä ensi
viikonlopun aikana tai jälkeen. Ainakin saanemme väliaikatietoja - missä ollaan matkalla. Hyvää
talvista jatkoa itse kullekin. Oikein varovasti - PS: 36. Kotka-turnauksen ilmoittautuminen päättyy
20.1.2018!

KAHVIHUONE KOKEILEE - VAROVASTI!
13.1.2018 21:15 (MA) Istis.infon kahvihuone ei ole hämärä - on pimiä. Valotkin vissiin viety. Vanhat
koneet kannettiin pellolle vuoden vaihtuessa ja uusia on enempi tuolla tuvan puolella yritelty laittaa
pelikuntoon. Päätoimittaja viestitteli eilen, ettei sivut näy kunnolla. Nyt taas kait näkyy - paitsi
päätoimituksessa.
Päällikkötaso (RP) kertoili saaneensa tietoa siitä, että infon sivustoa voidaan toistaiseksi jatkaa entiseen
malliin. Hyvä niin. Jatketaan huomenna - info käy ostamassa uuden lampun ja pyyhkii pöllyt - jos selkä
vaan kestää. Nyt kellarisaunaan. Laitamme täältä kuitenkin sivuille sarjaraportin, josta löytyy päivän
pelien ja myös viime lauantain ykkösen tulokset.
Sarjaraportti 2017-18 Nro 7.pdf

HYVÄÄ UUTTA ISTISVUOTTA 2018!
31.12.2017 23:30 (MA) Istumalentopallo.infon toimitus toimittaa kaikille lajin harrastajille ja ystäville kehittyvää ja menestyksekästä vuotta 2018!
Pidämme lommoo kunnes saamme selville oikean asemamme. Palataan juttuun alkavalla uudella
vuodella - jossain käänteessä. Kiitos kannatuksesta.

