KOVIN ON HILJAISTA

Kuva:RP/Info

27.8.2019 19:15 (Info)
Naisten ottaessa pitkään kaivatun voiton pystypallossa Ranskasta 3-1, tuli mieleen kun erätauolla haastateltiin lentopalloliiton hallituksen jäsentä Isomäen Noraa, että mitähän hittoa sitä tapahtuu istumalentopallossa kaudella 2019-2020.
Niin on hiljaista että vois vaikka kiljaista, tokastiin joskus muinoin Etelä-Karjalassa. Kevätkokous - olikohan sitä, heinäkuussa ainakin ihmeteltiin että josko se kokous joskus jossain vaiheessa tulisi. Ei ole
ainakaan infon toimitukseen tullut mitään kutsua. Elokuun loppua eletään.
Kovin pahalta näyttää, eikä varmaan Lentopalloliiton yt-neuvottelutkaan ole mitenkään helpottamassa
lajin olemassa oloa. Kuuleman mukaan Rovaniemen Power Cupissa ei ollut tarpeeksi joukkueita, ja sitä
kautta tuloja jäi saamatta. Ettei vaan ollut yhdet kesäperspallokisat Myyrmäessä, kun alkoi tilit paukkua
pakkasta...
Noh, ei heitetä vielä kirvestä kaivoon, toivossa on hyvä elää. Mikähän sananlaskun vielä tähän keksisi.
Älä laakase - naatitaan. Jospa tämä vielä muuttuisi SM-sarjoiksi, Suomen Cupiksi ja Ykkössarjaksi.

10. METROPOLITAN OPEN PELATTU

Kuva:Mia Tarvainen

3.8.2019 19:40 (SS/Info) 10. Metropolitan Open saatiin pelata viiden joukkueen voimin varsin mukavassa säässä. Naisten sarjaa ei toteutunut, vaan sarjat päätettiin yhdistää. Ennakkosuosikkina turnaukseen lähtivät pari Penttinen/Kärnä, olihan heillä alla Metron viimevuosien mestaruudet. 20 vuotta istisbeachkenttiä hallinnut Penttisen Eero ei ollut vielä kovin tyytyväinen päivän peleihin, vaan mietiskeli
että ehkä se peli lutviutuu huomenna. Haastajina finaaliin lähti pari Söderholm/Kyrö.
Finaali oli erittäin viihdyttävä ja tasokas ottelu, joka päättyi ennakkosuosikkien voittoon erin 2-0 (25-23,
22-20). Söderholm/Kyrö esittivät kyllä kesän parasta peliään, toisessa erässä oli mahdollisuus jo eräpalloonkin ja näin ratkaisua olisi haettu kolmannesta erästä. Tämä ei kuitenkaan toteutunut vaan finaalikokemus oli tälläkin kertaa valttia.

Pronssiottelussa pelattiinkin sitten naisten mestaruudesta, Valkeavuorten voittaessa, heinäkuisen SMfinaalin uusinnan, Marjamäki/Tarvaisen 2-0 (21-9, 21-11).

: 10. METROPOLITAN OPEN 2019 tulokset

2019 METROPOLITAN OPEN OHJELMA

31.7.2019 16:00 (SS/Info) 10. Metropolitan Open viedään läpi ensi launtaina Helsingin Hevossalmessa,
tuttavallisemmin Hepparissa. Kisa-areena on tuttu, Vexi-areena.
Mängimiset alkaap kl 12.00 ja päättyy illan korvalla. Tarkemmat tiedot alta.
Infot yms.: 2019 METROPOLITAN OPEN- TURNAUSINFO
Otteluohjelma: 2019 METROPOLITAN OPEN- OTTELUOHJELMA

SIT2PLAY-TURNAUSKUTSU

31.7.2019 16:00 (JK/Info) SIT2PLAY-istumalentopalloturnaus koulujoukkueille 11.9. Pajulahdessa –
voittajalle luvassa turnausmatka Roomaan.
SIT2PLAY on Euroopan laajuinen istumalentopalloprojekti, jonka tarkoituksena on luoda nuorille positiivista ja rakentavaa kuvaa kaikkien mahdollisuudesta osallistua tasavertaisesti urheiluun. Projektiin
liittyen järjestetään sovellettu istumalentopalloturnaus keskiviikkona 11. syyskuuta 2019 klo 10.00 alkaen Liikuntakeskus Pajulahdessa Lahden Nastolassa. Turnaus on kaikille joukkueille maksuton. Osallistuvien joukkueiden matkakulut Pajulahteen korvataan ja joukkueille tarjotaan päivän aikana lounas.

Istumalentopalloturnaus on tarkoitettu kaikille 14–18-vuotiaille nuorille. Turnaukseen voivat osallistua
sekajoukkueet, joissa pelaa sekä tyttöjä että poikia ja lisäksi vammattomia ja vammaisia nuoria. Pelaajat, joilla on fyysinen vamma, voivat olla myös nuorempia kuin 14-vuotiaita.
Joukkueessa saa olla korkeintaan 12 pelaajaa, joista vähintään kolmella pelaajalla tulee olla vammadiagnoosi (fyysinen vamma tai kehitysvamma tai muu erityisen tuen tarve). Pelin aikana kentällä tulee olla
aina vähintään kaksi vammaista pelaajaa sekä vähintään kaksi tyttöä.
Marraskuussa 2019 järjestetään Roomassa kansainvälinen SIT2PLAY-finaaliturnaus, johon pääsevät
osallistujamaiden kansallisten turnausten voittajajoukkueet. Suomen lisäksi SIT2PLAY-projektissa ovat
mukana Italia, Slovenia, Turkki, Viro ja Bulgaria.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: johanna.kotikangas@gmail.com. Ilmoittautuminen on alustava ja ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsee ilmoittaa ainoastaan koulun/koulujen nimi/nimet sekä yhteyshenkilön
yhteystiedot. Yhteyshenkilöihin ollaan yhteydessä tarkemmin viimeistään elokuun aikana.
Lisätietoa: SIT2PLAY-materiaali
Nettisivut: https://www.sit2play.eu/

2019 METROPOLITAN OPEN- KUTSU

21.7.2019 09:40 (Info) Nostetaan vielä tämä Hepparin kutsu tähän kärkeen. Hepparin biitsi siis kutsuu
pelaajia elokuun ensimmäisenä lauantaina pätkimään palloa viiralle. Ilmoittaumisaikaa on heinäkuun
28. päivään saakka. Ilmoittaumiset Sampsalle. Tarkemmat aikataulut selviävät kun ilmoittaumiset on
saatu kasaan, ja ne on nähtävillä istis.infon sivustolla.
Kisakutsu tästä: 2019 METROPOLITAN OPEN 3.8.2019

EM-KISAT PÄÄTÖKSEEN

Kuva:ParaVolley Europe

21.7.2019 09:30 (Info) Kisaviikko on ohi, varsinaisia yllätyksiä kovin vähän euroistiksessä. Finaaleissa
Venäjä oli kovin - naissa odotetusti, miehissä tiukimman kautta.
Naisten finaalin tuntui olevan ohi jo kahden erän jälkeen, Venäjän suorastaan jyrättyä Italian 25-12, 2516. Kolmas erä oli Italian johtoa pitkälle erään, kunnes se lopulta kääntyi Venäjälle 25-22. 3-0 (25-12,
25-16, 25-22). Venäjä ei hävinnyt erääkään turnauksessa. Italialle liput 2020 Tokion Paralympialaisiin,
Venäjä oli varmistanut liput jo edellisvuonna. Pronssiottelussa Ukraina voitti Saksan 3-2 (25-22, 19-25,
25-23, 21-25, 15-10).
Miesten finaalia saatin pelata sitten koko rahan edestä. Tiukimman mahdollisimman kautta, trilleri päättyi kahden erolla viidennessä erässä, Bosnia & Herzegovinalla oli jo kolme ottelupalloa. Venäjä pysäytti
siis Bosnia & Herzegovinan 3-2 (26-24, 23-25, 23-25, 25-22, 17-15). Venäjä varmisti siten paikkansa
Euroopasta 2020 Paralympialaisiin, Bosnia & Herzegovinan oli varmistanut paikan jo viime vuonna.
Pronssit vei Saksa voittamalla Ukrainan 3-0 (25-20, 25-18, 25-22).
Miesten kunniataulukko:
Kultaa: Venäjä
Hopeaa: Bosnina & Herzegovina
Pronssia: Saksa
4. Ukraina
5. Kroatia
6. Serbia
7. Latvia
8. Alankomaat
9. Turkki
10. Liettua
11. Puola
12. Unkari
Naisten kunniataulukko:
Kultaa: Venäjä
Hopeaa: Italia
Pronssia: Ukraina
4. Saksa

5. Slovenia
6. Suomi
7. Kroatia
8. Unkari
9. Iso-Britannia
Henkilökohtaiset palkinnot menivät myös finaalien voittajille:
Miesten MVP: Viktor Milenin (Venäjä)
Naisten MVP: Iuliia Mednikova (Venäjä)
Info jää nyt lomalle, seuraavat kotimaiset beachkisat Hevossalmessa launtaina 3.8.2019, ilmoittautumisaikaa vielä jäljellä viikko.
Kisakutsu tästä: 2019 METROPOLITAN OPEN 3.8.2019.

SUOMI - UNKARI

Kuva:ParaVolley Europe

20.7.2019 12:40 (Info) Suomelle odotettu voitto Unkarista puhtaasti, kisoista kotiin 6. sija.
Tulos: Suomi 3 - Unkari (25-10, 25-9, 25-15).
Kuusikko: Viitala, Sariluoto, Mäki, Jäätteenmäki, Möller, Pakarinen. Viitala aloittaa syöttämään ja saa
syötellä 5-0 tilanteeseen, ilman että unkarilaiset pääsevät rankentamaan peliä. Unkari yrittää nostaa neljällä, pelin kuva käy selväksi. Seuraavan pisteputken syötöissä tekee kaptenska Jäätteenmäki, Suomi
karkaa jo 15-6 johtoon. Unkari yrittää aikalisällä ja vaihdoilla herätellä - turhaan. Sariluoto syöttää erän
lopun ässiä, Suomi voittaa erän 25-10. Suomen pistenikkarit Viitala ja Jäättenmäki.
Halme tulee toiseen erään Möllerin tilalle. Unkarittaret ovat saaneet rivit koottua, syötöt nousevat nyt.
Suomi on verkolla parempi torjunnassa ja hyökkäyksissä. Hörpylle mennään 8-3 tilanteessa. Viitala tekee pisteet verkolta ja syötöillä. Suomi etenee vastustamattomasti erä voittoon. Hörpsyt 16-6 tilanteessa,
taitaa olla taputeltu tämä erä. Aikalisän jälkeen Unkari yrittää vielä vaihdoilla saada muutosta - Pakarinen saa syötellä seuraavan putken 22-9. Erän loppu sinivalkoisille 25-9.
Kolmas erä alkaa taseisemmissa merkeissä, Suomi tekee virheitä mm. parit pyllyn nousut. Jäätteenmäen
syötöillä erä kuitenkin repsahtaa 14-6 tilanteeseen. Suomi vaihtaa - Jäättenmäki pois, Skogstöm tilalle.
17-9 Unkarin tuplavaihto ei tuo lohtua. Erän hienoin: Halme nostaa syötön - Viitala lyö toisesta

kosketuksesta kentään. Hörpyt vielä 21-12 kohdalla, odotellaan pelin päättymistä. Erän loppu: Mäki
syöttää ässän, Halme viuhtaisee keskeltä pinnan ja Viitala vielä lyö kerran nelospaikan tikulta rajalle.
25-15.
Kentän kunigatar on Maria Viitala pelillisesti ja taitaapi olla myös syntymäpäiväkin. Ainakin laulun perusteella. Onnea.
Turnaus päättyy kolmeen peräkkäiseen voittoon ja turnauksen 6. sija.

LOPPUOTTELUT

Kuva:ParaVolley Europe

19.7.2019 21:50 (Info) Tulosseuranta on jäänyt laahaamaan, käydään nyt kuitenkin ennen huomista kisojen päätöstä läpi mitaliottelut.
Miehissä finaaliin menivät Venäjä ja Bosnia & Herzegovina. Ei yllättänyt. Venäjä voitti Saksan 3-0 (2521, 25-16, 25-18), Bosnia & Herzegovina puolestaan Ukrainan 3-0 (25-20, 25-12, 25-19). Saksa ja Ukraina pelaavat pronssisista mitaleista.
Naisten finaalipari on Venäjä ja Italia. Venäjä kaatoi Ukrainan 3-0 (25-14, 25-15, 25-12), ja Italia Saksan 3-0 (25-12, 25-9, 25-23). Näin naisissakin pronssipeli on Saksa - Ukraina.

FANIRYHMÄ UNKARISSA

Kuva:M. Aumakallio

19.7.2019 21:30 (Info) Lentopallon puolella ollaan saatu seurata tv:stä - istispiireistäkin - tuttuja kisafaneja, kuten pussuttelevat joulupukki ja poro. Infolle tuli kännyn viestiohjelmaan tietoa, että Unkarin Budapestiin on päässyt laskeutumaan lentokoneen takaosallinen Suomifaneja. Siis katsomaan istumalentopallon EM-kisoja!
Etelä-karjalaisryhmä on kuvasta päätellen saanut valita ihan itse istuma- tai seisomapaikat. Tiedot paikan päältä kertovat, että ovat jo päässeet tapaamaankin Team Finlandin likkoja.
Infon Unkarin kielen opinnot jäi kesken, itseasiassa ei ehditty edes aloittaa, googlettamalla selviää kuitenkin että viz on vesi, sör on olut ja A számlát, kérem on Lasku, kiitos. Eiköhän niillä pärjää yhden fanimatkan.

ISO-BRITANNIA - SUOMI

Kuva:ParaVolley Europe

19.7.2019 16:40 (Info) Rutiinivoitto Suomelle briteistä, 6. sija viimeistelyä vailla.
Tulos: Iso-Britannia 0 - Suomi 3 (16-25, 11-25, 8-25).
Kuusikossa muutos: Möller huilii, Skogström kentälle. Ottelun alussa Suomi karkaa 3 pinnan johtoon
(6-3) Pakarisen syötöillä, jonka britit kuitenkin kurovat kiinni. Suomi tekaiseen pienen kaulan Halmeen
syötöillä (14-10). Syötöt ja hyökkäykset tuntuvat purevan, brittien jäädessä lähtötelineisiin. Sariluoto
saa syötellä ässiä, 18-10 tilanteessa Iso-Britannian aikalisä. Loppuerä mennään pinna tai pari per joukkue, tuomari viheltelee käsittelyvirheitä molemmille puolille. Erä helposti Suomelle 25-16.
Toisessa erässä Suomi menee menojaan heti alusta lähtien, aikalisälle mennään Suomen johdossa 11-3.
Suomi voittaa erän 25-11, ei mitenkään kauniilla pelillä. Britit tekevät erään järkyttävän määrän virheitä.
Kolmas erä. Syöttökilpailu, erän parhaat syöttäjät: Halme, Pakarinen, Viitala, Sariluoto. Pelillisiä elementtejä erässä hyvin vähän. Tuomari vislaa kosketusvirheiksi lähes tulkoon loput kosketukset. Suomi
voittaa erän 25-8.

Odotettu voitto sinivalkoisille. Syöttämällä pinnat kotiin. Ekassa erässä nähtiin edes jotain peliä, muutoin Suomi syötti - britit vikisivät.
Viimeinen ottelu huomenna Unkaria vastaan klo 12.00. Unkarilla on pari ottelua vähemmän pelattuna,
joten tiukkaa tulee vielä tekemään. Sijat 6.-7. lienevät ne mahdolliset.

KROATIA - SUOMI

Kuva:ParaVolley Europe

19.7.2019 12:40 (Info) Suomi jatkaa hyviä otteita, Kroatia kaatuu puhtaasti.
Tulos: Kroatia 0 - Suomi 3 (25-27, 15-25, 17-25).
Kuvakulmat erikoisemmat kuin aikaisemmin, tilanteen seuraaminen hankalaa. Pisteitä ei näy, kunnes
Suomen aikalisällä, tilanteessa 17-19 päästään kärryille. Suomi vaihtaa Mäki pois, Parinen sisään tilanne 20-20. Jäätteenmäki vie Suomen johtoon. Viitala torjuu 22-20, Kroatia kaventaa onnekkaalla. Viitalan sivallus keskeltä vie Suomen johtoon 23-21. Sariluoto syöttää, erä katkolla. Kroatia kaventaa, Suomen toinen aikalisä 24-23 tilanteessa. Suomi nostaa hyvin, lyönti pitkäksi. Pakarinen työntää palloa
verkkoon, verkkovirhe Kroatialle. Ja taas tasan 25-25. Erä katkolla Jäätteenmäen hyökkäyksestä. Kroatia lyö yli... Se oli siinä, 27-25 - erä Suomelle.
Katsomot eivät kuvista päätelle pullistele aivan täpötäytenä, onkohan pieni neljän hengen etelä-karjalainen suomalaisfaniryhmä päässyt katsomoon asti?
Toisen erän alku mennään tasaisissa merkeissä, kunnes Pakarisen ja Jäätteenmäen syötöillä Suomi tekee
kaulaa 9 pisteen verran. 17-9 tilanteesta Suomi ei enää etua menetä, vaikka Kroatia siistii tilastoa hieman. Suomi voittaa erän 25-15. Kroatian ongelma on syöttöjen nostaminen. Suomi oli edelle kaikessa
muussakin, erityisesti puolustustyöskentely oli mainiota. Eiköhän tämä hoideta 3-0.
Info bongaa myös tarkailijana toimivan Sari Mannersuon toimitsijapöydän takaa.
Kolmas erä mennään Suomen tahdissa. Pakarinen on verkolla hurjana, torjuu verkolla pari hyökkäystä
ja syöttää heti perään Suomen 6-1 johtoon. Likkojen torjunta ja hyökkäys toimivat - Suomi menee

menojaan 14-6, Kroatian tehdessä virheet. Krotian aikalisä 18-9 tilanteessa ei tuo muutosta peliin. Kroatian vaihtopenkin ilmeet ovat jännittyneet. Suomi marssii erävoittoon 25-17 ja voittaa ottelun suoraan 30.
Suomen parhaat pistenikkarit taitavat olla Viitala, Jäätteenmäki ja Pakarinen.
Suomi nousee pisteissä loppusarjan sijalle 7. Vielä huomenna on vastassa Unkari, joka on sarjataulokossa edellä, sekä aikaisemmin jo voitettu Iso-Britannia tänään klo 15.45. Haarukassa siis turnauksen 6.
sija.

SUOMI ULOS MITALIPELEISTÄ

Kuva:ParaVolley Europe

18.7.2019 20:30 (Info) Mitalipeleihin olisi vaadittu Saksan kaataminen. Se ei nyt onnistu, vaan Saksa
etenee neljän joukkoon. Suomi pelaa jatkossa sijoista 5.-9.
Tulos: Saksa 3 - Suomi 0 (25-10, 27-25, 25-21).
Ottelu Saksaa vastaan alkoi vartin myöhässä, Suomen kuusikko tuttu. Erän alku tasainen, Suomi on
erässä mukana hyvin aina tilanteeseen 9-8, jonka jälkeen erä muutamat lipsahdukset johtavat Saksan
etumatkalle 13-8, jolloin aikalisä. Suomi nostaa hyvin, ratkaisuja verkolla ei tunnu löytyvän. Suomi kaventaa vielä tilanteeseen 18-10, jonka jälkeen ei tunnu onnistuvan mikään. Saksa syöttää ja hyökkää
erän 25-10.
Toiseen erään Suomi tulee väkevästi. Hyvä alku, verkolla ollaan terävänä. Suomi johtaa 7-3, taistelu jatkuu tasaisena läpi erän 9-9/12-12/14-14/. Erää mennään tasaisissa merkeissä 14-14 asti, kunnes Saksa
repäisee neljän pinnan kaulan 18-14. Mäki ottaa Pakarisen pois 19-17 syöttötilanteessa. Ei auta, aikalisä
22-18. Saksalla viisi eräpalloa 24-19 tilanteessa. Suomi kaventaa ja pakottaa aikalisälle 24-22 tilanteessa. Suomi tulee tasoihin 24-24/25-25. Saksa vie erän lopun 27-25. Harmi. Saksa tekee erään 16 virhettä - voittaa silti.
Kolmanteen erään mennään tasaisissä merkeissä aina loppuun saakka. Suomi johtaa 19-17, kunnes
Saksa tasoittaa 19-19 ja tekee 'hyljetuuletuksen'. Erän lopuessa Saksan 5 Michelle Schiffer tekee

syöttöputken, josta Suomi ei enää toivu. Erä Saksalle 25-21. Hyvää taistelua! Saksa menee mitalipeleihin, Suomi jatkaa otteluita sijoituspeleissä.

Kuva:ParaVolley Europe

Tulos: Slovenia 3 - Suomi 1 (25-14, 25-14, 19-25, 25-21)
Päivän toisessa ottelussa sijoista 5.-9. Suomi kohtasi Slovenian. Suomi aloittaa kuusikolla Viitala, Mäki,
Möller, Jäätteenmäki (c), Halme, Sariluoto. Alku mennään tasaisesti 3-3 asti, Slovenia repäisee eroa
syötöillä ja hyvällä puolustamisella. 17-8 tilanteessa Suomen aikalisä tuo virtaa, Suomi kaventaa 18-12.
Erässä Suomella hyviä elementtejä, jokainen pelaaja pääsee pisteiden makuun, silti erä Slovenialle 2514.
Toiseen erään kuusikko: Viitala, Möller, Pakarinen, Sariluoto, Jäätteenmäki, Mäki. Alku on masentava
5-1, Suomi yrittää puolustaa. Slovenian puolustus/hyökkäys on lujempi, aikalisä tilanteessa 12-5. Erän
ratkaisu 15-5, tilanteessa päättyy pyllyn nousuun. Suomi kaventelee Mäen syötöillä tilanteeksi 19-9.
Viitala pitää Suomea elossa torjunnalla ja hyökkäämällä, epäselvyyttä paremmuudesta ei kuitenkaan ole.
Slovenia voittaa lopun syöttämällä 25-14.
Kolmas erä, Suomen permanentti kehiin. Alku erä mennään tasaisesti 7-7, molempien välillä johtaen,
toisen kuroessa kiinni. Suomi tekee etumatkaa Jäätteenmäen syötöillä 10-7, Slovenia tasoittaa 11-11 tilanteessa. Suomi pari pinnaa edelle - Slovenia tasoihin 13-13.. Suomella hyvä hönkä päällä 17-15...
vaihtuu 17-17....20-17, jolloin Slovenian aikalisä. Erä on omissa käsissä. 21-18 Sariluoto vaihtoon,
Skogström tilalle. Halme torjuu, Jäätteenmäki syöttää. Slovenia selvittää muutaman eräpallon, kunnes
Viitala tuikkaa Suomelle erän! Mahtavaa.
Neljännen Suomi aloittaa hyvin, pieni johto pitää 5-5/8-8 tilanteeseen saakka. Slovenia karkaa pieneen
johtoon 11-8 tilanteessa Suomen aikalisä, joka tuo valmentajan pisteen ylisyötöllä. 14-11 tilanteessa
Suomi vaihtaa, Sariluoto-> Skogström. Suomi tasoittaa 14-14. Suomi taistee johdon 16-14 ja pakottaa
Slovenian aikalisälle. Nitro erä. Pakarinen hakkaa torjunnan läpi, 18-14. Slovenia tulee keskeltä kovaa,
tasoittaen 19-19. Suomen aikalisä 19-20 tappioasemassa. Suomi kuroo Slovenian pienen kaulan 22-21
tilanteeseen - Slovenian aikalisä. Slovenia ei anna erää vaan voittaa sen 25-21. Vuoristoratamainen erä,
joka olisi voinut olla Suomenkin.

Hyvin tasainen ottelu, pienet marginaalit ratkaisevat. Tuomari jakoi kaksoiskosketusvirheitä molemmille. Slovenia on hyökkäyksissä edellä, se ratkaisee tänään ottelun 3-1.
Tähtiä´: Koko joukkueelle ** hyvästä taistelusta ja ilmeestä! Päät eivät tippuneet, vaan yritystä oli molemmissa peleissä.
Suomen pelit jatkuvat huomenna otteluilla 11.30 Kroatiaa vastaan sekä 15.45 Iso-Britanniaa, jonka
Suomi voitti maanantaina 3-0. Lauantain päätöspelissä vastassa on Unkari klo 12.00.

ITALIA - SUOMI

Kuva:ParaVolley Europe

17.7.2019 21:15 (Info) Tulos: Italia 3 - Suomi 0 (25-14, 27-25, 25-22).
Suomi aloittaa hyvin, samalla kuusikolla kuin aikaisemmissakin peleissä. Italia kääntää alun 2-2 pian 62 neljällä ässäsyötöllä ja aikalisä on tilattu. Mitään muutosta ei aikalisä tuo, Italia menee menojaan, 17-5
toinen aikalisä. Suomen ongelma on syötön vastaanotto kuten aikaisemminkin, ei päästä rakentamaan
peliä. Omia tehtyjä pisteitä yksi. 18-7 tilanteessa Pakarinen vaihtoon, Mäki tilalle syöttämään. Sariluoto
syöttää kolmen pisteen putken, Loppuerä mennään pinna/joukkue, Italian voittaessa 25-14.
Toinen erä, Halme penkille - Mäki tilalle. Suomi saa ensimmäisen pisteen torjunnasta 4-1 tilanteessa.
Alkuerän hienoin: Mäki passaa, Viitala lyö nelosesta rajaa pitkin. Suomi on erässä mukana vielä tilanteessa 8-4. Suomen aikalisä 11-4. Taistelu jatkuu 12-5 tilanteeseen saakka, jonka jälkeen Italia syöttää,
torjuu, puolustaa ja hyökkää loput pinnat. Suomen hyvät yritykset eivät tuota tulosta. Skogström Möllerin tilalle 19-5 tilanteessa. Erä päättyy nolosti 25-5. Upeimmat pelisuoritukset Italian puolelle, passi 2
paikalta, aivan tikulle ja sieltä hyökkäys Suomen kenttään. Torjunta n. metrin myöhässä.
Kolmanteen erään Halme takaisin peliin, erää mennään tasaisissa merkeissä 3-3, 7-7, Suomi johtaa 12-7
tilanteessa Jäätteenmäen syötöillä ja Viitalan torjunnalla. Italia kaventaa, Viitala vie keskihyökkäyksellä
Suomen 14-11 johtoon. Italia tekee muutaman tuomaripisteen, Suomi johtaa vielä erää 18-15 kunnes
Italian aikalisä. Tilanne muuttu hetkessä 18-18, ja Italia menee 5 Bosion syötöillä/Suomen virheillä johtoon 20-18. Suomen aikalisä tuo kavennuksen, Mäki syöttämään Pakarisen tilalle 20-19 tilanteessa.
Suomi tasoittaa vielä erän lopussa 21-21, kunnes Italia siirtyy 23-21 johtoon onnekkailla pisteillä.
Suomi kaventaa 24-22 Halmeen torjunnalla. Erä päättyy 25-22, Suomen työntäessa pallon takarajasta

yli. Tuomarit eivät näe tapahtuneessa virhettä. Hyvä erä Suomelta, joka olisi voinut kääntyä muutaman
epäselvän tilanteen tulkinnan jälkeen Suomelle.
Italia vaihtoi pari pelaajaa kolmannessa erässä, Suomi sai juonesta paremmin kiinni. Kokonaisuudessa
Italia oli kuitenkin edellä, erityisesti sen syötöt ja hyökkäykset olivat Suomelle myrkkyä parissa erässä.
Suomen koko ottelun 41 pisteestä omia tehtyjä pisteitä oli 22, loput 19 tuli Italian virheistä. Italia puolestaan sai Suomen virheistä 22, omilla syötöillä 26, hyökkäyksellä 22, torjunnalla 5. Siinä se ero.
Tähdet: * Jäätteenmäki/Halme/Viitala kannattelivat Suomea kolmannessa erässä.
Suomen pelit jatkuvat huomenna klo 12.30 kotimaista aikaa A lohkon voittajaa Saksaa vastaan. Voitolla
siitä pelist mitalipeleihin, tappiolla sijoille 5.-9.

PÄIVÄ 2/3

(Kuva: ParaVolley Europe)

17.7.2019 08:30 (Info) Toisen päivän tuloksissa silmiin pistää miesten ottelu Bosnia & Herzegovina Venäjä. Tuo päättyi tasaisten erien jälkeen Bosnia & Herzegovinan voittoon suoraan 3-0 (28-26, 27-25,
25-23).
Lohko A:n Saksa jatkaa puhtaalla pelillä, voitettuaan Liettuan 3-0 ja Serbian 3-1. Lohkoa johtaa paremmalla eräsuhteella Ukraina. Lohkon voittaja ratkaistaan tänään keskinäisessä ottelussa klo 10.45.
10:45 Ukraina - Saksa: https://youtu.be/7G-Fkc-mLmA.
Naisten lohko A:n kärjessä jatkaa Saksa puhtaalla pelillä. Eilen voitto Kroatiasta 3-0 (25-10, 25-15, 2511).
Lohko B:n puolella Venäjä voitti Italia 3-0 (25-14, 25-10, 25-13), ja jatkaa näin lohkon kärjessä.
Suomi kohtaa tänään Italian klo 18.30 alkavassa ottelussa, striimi ottelusta alla.
18:30 Italia - Suomi: https://youtu.be/ybI72Vk0anw.

Missuomet ja mister (Kuva: ParaVolley Europe)

SUOMI-UKRAINA

Kuva:ParaVolley Europe

16.7.2019 8:25 (Info) Tulos: Ukraina 3 - Suomi 0 (25-15, 25-17, 25-19).
Ottelun alku näytti, että Ukraina on läksyt lukenut. Se hallitsi ottelun alkua syöttäen kovaa. Kun pallo ei
noussut hyvin, pisteet ropisivat Ukrainan laariin. Seitsemän pisteen etumatkan turvin se piti alussa saamansa edun loppuun saakka. Erän lopussa ero retkahti kymmeneen pisteeseen.
Toiseen erään ei muutoksia, sama laulu kuin ensimmäisessä erässä. Suomi ottaa aikalisän 7-2 tilanteessa. 18-7 tilanteessa vaihto, Mäki syöttämään Pakarisen tilalle. Sariluoto syöttää neljä ässää, Suomen
kaunistellessa numeroita 19-12. Jäätteenmäki herättää Suomea hyvillä syötöillä eräpallotilanteessa. Erän
loppu kuitenkin Ukrainalle 25-17.
Kolmanteen erään Halme pois, Mäki tilalle. Suomi työntää nyt syötöt Ukrainan kentälle, peliä saadaan
aikaiseksi. Alku mennään tasaisesti 6-6, joka jälkeen Suomi tekee hieman kaulaa. Suomi johti 11-7,
kunnes Ukraina kiri tasoihiin ja ohi hyvillä hyökkäyksillä. Suomen ottamat aikalisät tilanteissa 15-

12/19-12, herättelevät Suomea niin, että likat saavat kavennettua eroa hieman. Ukraina etenee vastustamattomasti voittoon pistein 25-19.
Kokonaisuutena Ukraina oli pelin jokaisella osa-alueella edellä, paremmuudesta ei jäänyt tällä kertaa
epäselvyyttä. Suomen ongelma on syöttöjen nostaminen. Rotaation yhdessä vaiheessa, palloa ei saada
peliin ja se johtaa auttamatta pistemenetyksiin. Suomen lohkosijoitus tullee olemaan neljäs, se tietää jatkovastustajan olevan A-lohkon voittaja.
Tähdet, jaa. Taitaa olla parempi jättää ne tällä kertaa jakamatta. Jäätteenmäki väläytteli syötöillä.
Suomi jatkaa pelejä huomenna keskiviikkona ottelulla Italiaa vastaan klo 18.30 kotimaan aikaa.

UKRAINA PELIN STRIIMI

Kuva:ParaVolley Europe

16.7.2019 09:55 (Info) EM-kisat jatkuvat tänään Suomen osalta aamuottelulla Ukrainaa vastaan klo
10.30. Ukrainan päivän saldo eiliseltä oli 3-0 voitto Iso-Britanniasta ja 0-3 tappio Italialle.
Ottelu on erittäin merkityksellinen, lohko B:n sijoituksen suhteen. Neljä parasta jatkaa pudotuspeleihin,
ja lohkon B 3. saa vastaan lohkon A 2. Vastaavasti B4 kohtaa lohkon A voittajan.
Striimi ottelusta: https://www.youtube.com/watch?v=Vk_IwVLsZbY&feature=youtu.be.

EM-KISOJEN AVAUSPÄIVÄN SALDO
15.7.2019 18:50 (Info) Info kävi läpi päivän tuloksia ennen saunaa EM-kisojen osalta ja ei löytänyt mitään yllätystä oikeastaan mistään tuloksesta.
Naisten B-lohkon kamppailu Italian ja Ukrainan välillä päättyi Italian selvään voittoon erin 3-0 (25-21,
25-13, 25-18). Italia syötti ottelussa 18 ässää. Kertoneet kaiken olellisen pelistä. A-lohkon ottelussa
Saksa löi erin 3-1 (25-19, 25-18, 16-25, 25-19) Slovenian.
Miehissä avauspäivänä hallitseva mestari Venäjä kaatoi Turkin 3-0 (25-13, 25-12, 25-10), sekä Puolan
3-0 (25-12, 25-12, 25-11). Saksa kaatoi isännät Unkarin 3-0 (25-15, 25-8, 25-16). Samoin 9. kertainen
Euroopan mestari Bosnia & Hertzegovina löi Hollannin 3-0 (25-9, 25-11, 25-21).
Osa päivän peleistä on vielä pelaamatta.

VENÄJÄ-SUOMI

Kuva:ParaVolley Europe

15.7.2019 18:00 (Info) Venäjä ei antanut mahdollisuuksia Suomelle, voitti suoraan erin 3-0 (25-16, 2516, 25-12). Suomen avauskuusikko oli sama kuin aamupäivällä: 11 Pakarinen, 4 Sariluoto, 5 Jäätteenmäki, 6 Halme, 8 Möller, 1 Viitala. Vaihdossa 2 Skogström & 12 Mäki.
Suomi tuli peliin ryminällä ja johti avauserää jo 12-6. Venäjä vaihtoi, 2->13 ja erä tasoittui tilanteessa
14-14. Siitä jatkettiin Venäjän komennossa. Suomi ei saanut torjuntaa kohdalleen, johto oli vaihtunut
taka-ajaksi Suomen ottaessa aikalisän tilanteessa 18-15. Epäonnistuneet vastaanotot kääntivät erän lopun Venäjälle 25-16.
Toiseen erään Venäjä vaihtoi useamman pelaajan. Erän alku Venäjälle murskaavasti 9-2, Suomen ottaessa aikalisän. Alkuerän hienoin suoritus oli: Halme passaa - Viitala lyö vasurilla kenttään. Venäjä torjuu Suomen hyökkäykset, ja Suomi ei saa torjunnalla kiinni. Lopussa Suomi pääsee hieman kaunistelemaan numeroita - erä Venäjälle 25-16.
Kolmanteen erään Suomi vaihtaa: Halme pois, Mäki tilalle. Venäjä kierrättää pelaajia. Erään hyvä alku
Suomelle 8-8, joka haihtui Ekaterina Okorokovan syötöillä 14-8. Okorokova syöttää Suomen kumoon tilanteessa 20-8 Suomi vaihtaa Möller-> Skogström. Erä Venäjälle 25-12. Suomen tähdet: ** Viitala, *
Jäätteenmäki.
Pelistä ei varmastikaan odotettu suuria urotekoja, hallitseva Euroopan mestari näytti että sillä on leveyttä puolustaa mestaruutta tänäkin vuonna. Suomen seuraava peli huomenna aamulla klo 10.30, Ukrainaa vastaan. Ottelu on Suomen kannalta tärkeä, joka ratkaissee lohkon 3-4 sijan.

SUOMI-ISO-BRITANNIA

Kuva:ParaVolley Europe

15.7.2019 11:45 (Info) B-lohkon avausottelussa Suomi voitti Iso-Britannian suoraan erin 3-0 (25-15,
25-23, 25-6).
Suomi aloitti ottelun kuusikolla 1 Viitala, 4 Sariluoto, 5 Jäätteenmäki (C), 6 Halme, 8 Möller, 11 Pakarinen. Ensimmäinen erä Suomelle pistein 25-15. Erän näkyvin suomalaisflikka oli Maria Viitala, jonka
syötöillä Suomi karkasi jo 15-7 tilanteeseen, eikä britit siitä enää toipuneet.
Toisessa erässä mentiin varsin tasaisissa merkeissä. Britit pitivät erässä johtoa, Suomi kiri tasoihin. Suomen vastaanotto ei vakuuttanut, vaan brittien 13 Nicole Jodi Hill syötti brittien johdon tilanteeseen 11-5.
Raisa Möller kaventeli tilannetta syötöillä aina 10-11 tilanteeseen saakka, jolloin brittien aikalisälle oli
tarvetta. Erää jatkettiin tasaisissa merkeissä tilanteeseen 16-16, joka muuttui taas hetkessä syötöllä briteille 19-16. Suomi aikalisälle. Erän loppussa Suomi tasoitti tilanteeseen 21-21. Suomi vaihtaa tilanteessa 23-23, Anne Mäki Petra Pakarisen tilalle. Mäki ratkaisee erän ässällä Suomelle pistein 25-23.
Kolmannen erän Suomi aloittaa avauskuusikolla: Pakarinen, Sariluoto, Jäätteenmäki, Halme, Möller,
Viitala. Suomi menee taas omia menojaan, britit ottavat aikalisät tilanteissa 7-2, 13-3. Erän arkkitehteinä
Viitala ja Möller.
Kokonaisuutena Suomi oli ottelussa parempi syötöissä ja terävämpi verkolla. Vastaanotto ei toisessa
erässä vakuuttanut, kovempia maita vastaan kyyti voi olla kylmää, jos syöttöjä ei saada nousemaan.
Ottelun tähdet: *** Viitala, ** Möller, * Sariluoto.
Suomen päivän toinen ottelu Venäjää vastaan alkaa 16.45 Suomen aikaa.
Ottelua voi seurata täältä https://www.youtube.com/watch?v=tAwUOB5lujY.

SUOMI-ISO-BRITANNIA

Kuva:ParaVolley Europe

15.7.2019 8:25 (Info) Naisten maajoukkue avaa kisat aamuottelulla Iso-Britanniaa vastaan klo 9.30 paikallista aikaa alkavassa ottelussa. Ottelu alkaa Suomen aikaa klo 10.30.

Info on joskus vuonna nakki ja muusi nähnyt Iso-Britannian joukkeen Tanskan turnauksessa pariinkin
kertaan. Ellei nyt ihan jotain uutta auringon alla, niin kaikki muut tulokset kuin kotijoukkueen 3-0
voitto, ovat melkoinen yllätys.
Toivoa sopii että flikat ovat avanneet aamun reippaasti ilman että mehut ovat menneet väärään kurkkuun. Kun pilli viheltää niin ottelussa pitää olla heti mukana.
Striimi ottelusta: https://www.youtube.com/watch?v=hGxv_-ZLSas.

NEW EC-NEWS

14.7.2019 18:45 (Info) Naisten maajoukkue Unkarin kisojen osalta kisat on avattu hyvillä ja huonoilla
uutisilla. Tämän päiväisten luokitteluiden osalta hyviää oli Maria Viitalan minimiluokitus. Luokittelussa
oli nähtävästi harkittu jopa maksimia, mutta päätös oli jäänyt nyt minimiin. Maria tullee olemaan jatkossa joukkueen avainpelaajia.
Huono uutinen sen sijaan on se että Satu Kuisma ei saanut luokitusta. Harmin paikka. Kisojen juuri alkavia avajaisia pääsee katselemaan kisaisäntien Youtube-kanavalta. Samalta kanavalta oletettavasti näkyvät myös kisojen ottelutkin.
Edit. 18.50. Kanavalla ei ainakaan aluksi näy mitään kuvaa.
Edit. 19.15. Striimi alkoi n. 19.05.

NAISET MATKALLA EM-KISOIHIN

13.7.2019 10:15 (Info) Naisten maajoukke matkaa tänään Unkariin EM-kisoihin. Budapestissä pelataan
ensi viikon aikana 15.-20.7.2019 miesten että naisten Euroopan paremmuudesta.
Suomi tavoittelee EM-kisoista pisteitä tuleviin Tokion 2020 paralympialaisiin. Tavoitteeksi kisoihin on
asetettu varsin avoimesti sijoittuminen mitalipeleihin, eli neljän parhaan joukkoon.
Suomen kanssa samassa lohkossa pelaavat Venäjä, Ukraina, Italia ja Iso-Britannia. Näistä kovimmat
maat lienevät Venäjä ja Italia.
Naisten otteluohjelma alkaa Suomen osalta kisojen avausottelulla Iso-Britanniaa vastaan klo 9.30. Iltapäivällä klo 15.45 vastaan tulee hallitseva mestari Venäjä. Tiistaiaamuna vastaan asettuu Ukraina.

FIN Team harjoitusleirillä Pajulahdessa Äitienpäivänä 12.5.2019
(Kuva: FIN Team)

2019 METROPOLITAN OPEN- KUTSU

7.7.2019 14:30 (Info) Hepparin biitsi kutsuu pelaajia elokuun ensimmäisenä lauantaina pätkimään palloa viiralle. Ilmoittaumisaikaa on heinäkuun 28. päivään saakka. Ilmoittaumiset Sampsalle. Tarkemmat
aikataulut selviävät kun ilmoittaumiset on saatu kasaan, ja ne on nähtävillä istis.infon sivustolla.
Kisakutsu tästä: 2019 METROPOLITAN OPEN 3.8.2019

ENNAKKOSUOSIKIT MESTAREIKSI

6.7.2019 10:45 (Info) Info oli eilisten kisojen jälkeen niin väsynyt, että ei käynyt mielessäkään sivujen
päivittäminen. Hoidetaan se nyt pois alta.
Ennakkokaavailut mestareista Vantaan Myyrmäen katsomoissa pitivät kutinsa niin miehissä kuin naisissakin. Miesten Suomen Mestaruus meni duolle Veli-Matti Hakasalo/Kurt Vikman. Naisten Suomen
mestaruutta juhlivat Kirsi ja Marja Valkeavuori.
Miesten sarjan loppuottelussa Hakasalo/Vikman löivät parin Julin/Danielsson suoraan erin 2-0.
Miehet:
1) Veli-Matti Hakasalo/Kurt Vikman
2) Marko Julin/Christian Danielsson
3) Sampsa Söderholm/Jami Kyrö
Loppuottelu: Hakasalo/Vikman-Julin Danielsson 2-0 (21-16, 21-15)
Pronssiottelu: Söderholm/Kyrö-Laukkarinen/Patinen 2-0 (21-14, 21-17)
Naisten loppuottelu Marjamäki/Tarvaisesta oli Valkeavuorten syöttönäytöstä, joka päättyi selkeästi erin
2-0. Tiukin vääntö mitaleistä nähtiin naisten prossiottelussa Liuhanen/Viitalan voittasessa Jäätteenmäki/Sariluodon erin 2-1.
Naiset:
1) Marja Valkeavuori/Kirsi Valkeavuori
2) Maiju Marjamäki/Mia Tarvainen
3) Carita Liuhanen/Maria Viitala
Loppuottelu: Valkeavuori/Valkeavuori-Marjamäki/Tarvainen 2-0 (21-4, 21-9)
Pronssiottelu: Liuhanen/Viitala-Jäätteenmäki/Sariluoto 2-1 (21-15, 18-21, 15-9)

SM-BIITSIN INFOT

5.7.2019 7:45 (Info) SM-biitsin vihon viimeiset infot tässä: MYRTSIAREENAN osoite: Raappavuorentie 10, 01601 Vantaa
Otteluiden aikataulu: Ottelut & toimitsijat: aikataulu
Turnausinfot: Pelisysteemit, pukkarit, yms.
Naiset livetilanne: Naisten Lohko
Miehet livetilanne: Miesten Lohko
Miesten lohkon yksi peli on muka pelattu jo etukäteen. Näin ei ole, vaan info pääsi kokeilemaan sähköistä pöytäkirjaa eilen kokeilumielessä, ja tulos jäi kummittelemaan tuonne listalle.
Yön aikana liikkuneet sadealueet ovat väistymässä ja pahimmat ennusteet eivät näin mahdollisesti toteudu. Toivotaan näin!

MYRTSIAREENA VALMIINA

3.7.2019 20:45 (Info) Myrtsiareena valmiina tulevia pelejä varten. Sää suosi kentän virittäjiä. Kenttien
virittelyjen ohessa sääennusteita ehdittiin vilkuilla useammasta lähteestä. Parhaat sää perjantaile taisi
tarjota norjalainen Yr.no.
Norskien sääennusteeseen jos on uskominen, niin eihän tuo nyt niin pahalta vaikuta. Ei taida tarvita pelata jätesäkit päällä. Pelit perjantaina alkavat klo 10 ja päättynevät iltamyöhään klo 20.30 paikkeilla.
Myrtsiareena sijaitsee Myyrmäessä, Myyrmäki hallin sekä Energia Areenan välittömässä läheisyydessä.
Kannattaa huomata, että kortteliajot sotkevat liikennejärjestelyitä: Myyrmäessä järjestetään perjantaina
5.7. klo 13.00–19.00 pyöräilyn kortteliajotapahtuma, jonka tilapäiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikkumiseen Raappavuorentiellä, Vaskivuorentiellä, Ruukkukujalla, Ruukkupihalla, Ruukkupolulla ja
Ruukuntekijäntiellä. Liikennettä ohjaavat järjestäjän valtuuttamat liikenteenohjaajat ja järjestyksenvalvojat. Asukkaiden ja yleisön kulku alueen kevyenliikenteenväyliä pitkin onnistuu lähes normaalisti, joskin muutama kilparadan ylittävä suojatie on suljettu.

SM-BEACH KOLKUTTAA JO

3.7.2019 9:10 (Info) Jussit on nyt jussittu, samalla hieman irtiottoa rutiineihein. Infokin kävi hieman
haistelemassa ulkomaantuulia ja kasailemassa legoja juuttien maalla.
Info kävi kurkkimassa aidan takana Myrtsissä, miltä siltä näyttää. No kovin kummoiselta ei valitettavasti vielä näytä. Kenttä oli lanattu ja aidattu. Siinä se. Tänään kuitenkin pitäisi jo tapahtua, kenttien rakentamisen pitäisi päästä alkuun iltapäivällä. Toivotaan että torstaina innokkaimmat pääsisivät jo hinkkailemaan uuden nahkeaa viiraa Myyrmäessä harjoitusmielessä.
Varsinaisiin kisoihin perjantaille ei säätiedotteen mukaan ole luvassa mitään polttavaa hellettä. Pahimmat ukkoset pitäisi olla aamupäivään mennessä ohi ja iltapäivällä hetkittäisiä vesikuuroja. Lämpö ei
pääse hellimään, korkeintaan +15'C. Lämmintä vaatetta mukaan kisaajille sekä katsomoon!

HYVÄT JUSSIT 2019!
20.6.2019 12:46 (Info) Info toivottelee hyvää, rauhallista ja mansikan - 'makkaran' makuista juhannusta
kaikille. Info laskeutui jussiin öljyämällä saunan lauteet ja hakemalla pari pussia grillihiiliä. Kokkoa ei
kai saa polttaa missään päin Suomen niemeä, joten muistellaan siis sitä.

SM-BEACH 2019 AIKATAULUT

17.6.2019 18:10 (Info) Kesän 2019 SM-istisbeachiin ei lopulta ruuhkaa päässyt syntymään. Karsintoja
ei pelata, vaan perjantaina sitten pätkitään palloa klo 10-21 välissä useamman kerran.
Miehet pelaavat klo 10 alkaen kaksinkertaisen sarjan, jonka jälkeen alkusarjan 2. ja 3. kohtaavat välierässä paikasta finaaliin sarjan 1. kanssa. Hävinnyt pelaa alkusarjan 4. kanssa pronssista.
Naisten ottelut alkavat myös klo 10 ja sarjasysteemi on yksinkertainen sarja, jonka jälkeen alkusarjan
jälkeen 1.-4. sekä 2.-3. pelaavat välierät. Välierien voittajat finaaliin ja hävinneet pronssiotteluun. Alkusarjan 5. on turnauksen 5.
Naisten finaali alkaa klo 19.00 ja miesten finaali n. 19.50. Finaalien tuomareina toimivat Sari Mannersuo ja Arttu Ylinen.
SM-kisojen tarkempi aikataulu: Istisbeach SM2019 Vantaa

EM2019 KISAOHJELMAT JULKAISTU
14.6.2019 20:20 (Info) Unkarissa Budapestissä 15.-20.7. pelattavien EM2019 kisojen järjestäjät julkaisivat otteluohjelmat viime viikolla. Naisten alkulohkot pelataan 15.-17.7., puolivälierät 18.7., välierät
19.7. ja mitalipelit 20.7.2019.
Alla kuvina naisten otteluohjelma sekä alkulohkot. Lisätietoja löytyy helposti kisajärjestäjien sivuilta
"Tulevia tapahtumia"-otsikon a.o. kuvaa nappaamalla tai PVE:n sivuilta.

EM2019 - naisten alkulohkot
(Kuva: PVE)

EM2019 - naisten peliohjelma
(Kuva: PVE)

SM-BEACH 2019 ILMOITTAUTUMINEN

14.6.2019 11:15 Lis. 24:00 (Info) SM-viikon ilmoittaminen menee umpeen tänään. Eli kipin kapin ilmoittautumaan, jos nimiä ei vielä ole listalla.

Miehissä osallistuvat parit ovat:
* Julin/Vinni
* Laukkarinen/Patinen
* Söderholm/Kyrö
* Hakasalo/Vikman
Naisissa osallistujat ovat:
* Mäki/Pakarinen
* Jäätteenmäki/Sariluoto
* Valkevuori/Valkeavuori
* Liuhanen/Viitala
* Marjamäki/Tarvainen
Ilmoittauminen meni umpeen tasan perjantaina 14.6. - jälki-ilmoittaumisia ei ole. Otteluohjelmat sorvaillaan viikonloppuna, eikä niitä enää sen jälkeen voi vaihtaa. Kaikki tämä johtuu, SM-viikon organisaation tulee saada ohjelmat tiedotukseen. Eli ilmoittautuminen on N-Y-T: NYT - ohi.
SM-Beach 2019 ilmoittautuminen
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT!

ISTISBEACH 2019 KIERTUE???
10.6.2019 20:59 (Info/RP) No nyt on hurjaa matskua tiedossa, nimittäin jotkut puuha-ukkelit on pikkaisen meinanneet että kun Myyrmäkeen roudaillaan viiroja, niin miksi ei niitä revitä sitten ihan urkalla
koneesta irti.
Eli, varsinaisen SM-beachin 5.7. jälkeen kuukauden päästä olisi vuorossa 10. Metropolitan Open Hepparissa Helsingissä, ja siitä jonkusen viikon päässä sitten 1. Lohjabeach Lohjalla.
Tämä kaikki siis hyvin epävirallista. Näihin ilmot tulenevat sitten SM-biitsin jäljeen. Eli sinne SM-biitsiin mahdollisimman moni nyt ensin, ketkä perjantaina paikalle kykenevät.

SM-BEACH 2019

10.6.2019 20:15 (Info/RP) SM-viikon ja istiksen osalta suurempia kerrottavia, ehkä ilmoittaumisten
osalta pientä huolta ilmassa - kuten tuolla vieraskirjan puolellakin oltiin osattu jo viestiä.

Ilmoittautuneita on kertynyt naisiin mukavasti - ja varmasti tulevan viikonvaihteen mj-leirin jälkeen saadaan vielä lisää joukkueita mukaan. Naisten puolella ilmoittautuneita on viisi joukkueellista sekä
miehissä pari. Tiedossa on että tulijoita on, ei muutakuin parien nimet listalle!
Info yritti päästä ilmoittautuneisiin chrome-selaimella, ei onnaa. Paljon parjatulla Edgellä se onnistui.
Pienet haistelut on että miehissä ei tultaisi pelailemaan torstaina karsintoja, naisten puolella se ehkä on
siinä ja siinä. Jos karsinnat pelaan, niin ne tullaan pelaamaan iltapäivällä. Perjantain peliaikaitaulu on
haarukassa 10.00-21.00.
TV-puolen uutisista, molemmat beachfinaalit selostaa lentopallonkin hyvin tunteva Mikko Hannula. Hänen sivalluksiaan on saatu kuulla lentopallon puolella maukkaina paloina, lähes pelissä kuin pelissäkin.
Toivotaan että syttyy istisbeachin lähetyksissä hekumoimaan parhaita suorituksia! Mikon parhaita laukauksia taitavat olla nämä.

VIELÄ YKSI ESITTELY ESITTELYVUOROSSA MARKKU 'Ukko" AUMAKALLIO
10.6.2019 19:45 (Info/RP) Eräänä räntäsateen sävyttämänä lokakuun päivänä toimitukseen soitettiin.
Soittajalla -'kauppaneuvoksella' - oli pakottava tarve, saada asiansa läpi. Se tuli tehdä ajan kanssa ja sen
piti koskea tiettyä henkilöä. Toimitus lupasi hoitaa homman, vaikkakin tiesi että ei se nyt ihan jouluksi
valmistuisi. Parempi odotella parempaa säätä, jolloin jemmajuttun voisi infota.
Eli siis, koska vielä kesäkuun esittelyssä ei ole ketään, pamautetaan tämä nyt tähän. Se sopii hyvin kun
purjehduskausikin on kuulema päässyt käytiin. Toisaalta, tätä esittelyä ei tulisi, jos sitä pyydettäisiin itse
asianosaiselta..
Kiitokset - Kauppaneuvos & OEP.

Markku Aumakallio (Kuva: Ossi Pulli)

Ukko

