ISTIS.INFON SYKSYN 2019 AJANKOHTAISET JORINAT
21.12.2019 19:15 (Juha Parkko/Info) Löytyihän niitä valokuviakin Suomen Cup-turnauksesta ja luonnollisesti KSI Kotkan sivuilta ja Juha Parkon taatulla valotuksella. Olkaa hyvät - 29
kuvaa finaalista ja tasan tuplaten KSI - HoTa välierästä.

KSI Kotka - Hongiston Tarmo välieräpelissä
(Kuva: Juha Parkko)

Juha Parkon kuvia Cupin loppuottelusta
Juha Parkon kuvia Cupin välierästä KSI - HoTa

Kisapäällikkö Sami Tervo näyttää lomakuvia...,
(Kuva: Juha Parkko)

KUTSU PRAHAAN KESÄKELEIHIN JA -PELEIHIN
16.12.2019 23:45 (Maiju Marjamäki/Info) Tällainen kutsu tuli Tsekeistä, voinee laittaa infon
sivuille, jos joku vaikka innostuisi lähtemään. Terveisin Maiju
5. kansainvälinen Sitting Comet-turnaus pelataan Prahassa 12.-14.6.2020. Ohessa tietoja
turnauksesta sekä alla myös yhteystiedot:
* Jan Pleticha (turnauksen koordinaattori)
* Puh. +420 732 426 182
* www.skkometapraha.cz/volejbal- sedicich /
* www.volejbalvsede.cz

Prahan kutsu

Prahan turnausinfo
Ilmoittautumislomake

JOULUJUHLIA JA TAMMITEMPOJA
16.12.2019 22:40 (Info) Kotimainen ististoiminta hiljentyy pikkuhiljaa Joulun ja Uudenvuoden
vaihteen rauhaan ja juhlintaan. Ellei sitten Vuorelan Teboililla jotain pikku happeningeja
järjestetä Cupin voittajien toimesta ja kunniaksi. Tammikuussa hommat jatkuvat kohtuullisella
tempolla, joista ohessa joitain maininkeja.
Miesten SM-sarja Jämsässä 4.1.2020

Uusi vuosi käynnistellään heti eka lauantaina 4.1.2020 Jokilaaksossa miesten SMosaturnauksella. JoLePan isännöimään turneeseen liittyvät mukaan juuri Cupin finaalissa
kohdanneet ZZ Toivala ja KSI Kotka. Revanssimeininkiä? Päivän pelit käynnistyvät Jämsän
liikuntahallilla klo 12.00 JoLePan ja KSI Kotkan kohtaamisella.
Ykkösen 2. osaturnaus Kotkassa 11.1.2020

Kotkalaisten meripäivät jatkuvat marraskuisen miesten SM-turnauksen ja viime lauantain
Suomen Cupin jälkeen ykkösen toisella osaturnauksella - jälleen Otsolan tutussa salissa.
Ilmoittautuminen turnaukseen Tervon Samille sähköpostilla osoitteeseen:
tervosam(at)gmail.com viimeistään 28.12.2019.

10. Pajulahti Games 17.-19.1.2020

Pajulahti Gamesit pelaillaan viikonloppuna 17.-19.tammikuuta. Kisasivuilta ei vielä löydy
istiksen tietoja joukkueista, mutta päivällä infon postilaatikkoon läpsähtäneessä
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden 4/2019 numerossa kerrotaan naisten
istumalentopalloturnaukseen osallistuvan ainakin Saksan, Hollannin, Italian, Venäjän ja
Ukrainan maajoukkueet. Melkoisen kova kattaus! Tarkempia tietoja odotellaan.
Tammituiskujen lopuksi Toivalaan

Tammikuun istishälinät lopetellaan Toivalan Suininlahden koulun salilla lauantaina 25.1.2020
miesten SM-osaturnauksessa. ZZ Toivala isännöi sarjakierroksella Jämsän JoLePaa ja Lohjan
Hongiston Tarmoa.

LOCAL HARPO PICTURES PRESENTS
15.12.2019 22:45 (Harpo/Info) Infon odotellessa kuvia eilisestä Suomen Cupista - Harpo pisti
paremmaksi ja laittoi tuuttiin tulemaan videon loppuottelusta KSI Kotka vs. ZZ Toivala. Ja vielä
hetken kuluttua välieräpelin ZZ Toivala vs. JoLePa. Info kiittää omasta ja kansakuntalaisten
puolesta.

Kuvakaappaus Harpovideolta

Cupin loppuottelu KSI Kotka - ZZ Toivala
Cupin välierä ZZ Toivala - JoLePa

ISTIKSEN CUP-MESTARIT KUVAAN!
14.12.2019 21:30 (Info) ZZ Toivalan Suomen Cupin voitot: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015..., ja
heti perään 2019! (ZZ/Face)

Suomen Cup 2019-20 voittajat - ZZ Toivala
Ed. vas.: Timo Nenonen (C), Tero Viitanen, Kai Karppinen ja takana vas. Pertti Kekkonen (valm.), Osku Säisä, Pekka Dahlqvist, Aarne-Mikko Soininen, Arttu Heiskanen.
(Kuva: Juha Parkko)

ZZ TOIVALALLE SUOMEN CUP!
14.12.2019 15:20 (Info) Info on odotellut livetuloksia liiton tulospalvelusta. Ensimmäisen erän
tiedot löytyvät, vaan ei vielä muita. ZZ Toivalan sivuilta löytyi 20 minuuttia sitten päivitetty alla
oleva kuva ja teksti: Istiksen Suomen Cup 2019 - Voittaja ZZ Toivala. Mestarin on helppo
hymyillä! Onnittelut Toivalalle.

Suomen Cup 2019-20 voittajat - ZZ Toivala
Kuvassa pytty ja valmentaja Pertti Kekkonen
(Kuva: ZZ)

Löytyihän ne tuloksetkin sieltä. Ottelu päästiin alkamaan jo klo 13.00. Tiukkaa ja sekalaista
vääntöä. Ensimmäistä ja viidettä pelailtiin tasatahtiin, mutta muut menivät varsin selkeästi
voittajaa vaihdellen. Viimeinen erä lie ollut varsinainen jännitysnäytelmä. ZZ Toivalalle
Suomen Cupin voitto kaudella 2019-20 tuloksella 3 - 2 (22-25, 25-18, 25-12, 14-25, 15-13).
Miten se menikään - aikainen lähtijä pytyn nappaa.
ZZ Toivalan Cup-mestarit: Säisä Osku, Soininen Aarne-Mikko, Dahlqvist Pekka, Nenonen
Timo (C), Viitanen Tero, Karppinen Kai Eerik ja Heiskanen Arttu. Valmentajana toimi Pertti
Kekkonen.

Pöytäkirjasta selviää, ettei viimeisen erän loppuvaiheet ainakaan KSI Kotkalle olleet erityisen
jännittäviä - enempi tuskaisia. Joukkue johti ratkaisuerää jo selvän tuntuisesti 12-8. Sitten alkoi
varsinainen virheiden suma. ZZ Toivala meni jo 12-13 johtoon neljällä vastustajan virheellä.
KSI tasoitti vielä 13-13, mutta töpeksi taas kaksi viimeistä pistettä ja Cupin voiton Toivalalle.

PERINNEFINAALI KSI KOTKA - ZZ TOIVALA
14.12.2019 14:45 (Info) Suomen Cupin välieristä loppuotteluun selvisi vanha ja tuttu
parivaljakko. KSI Kotka voitti Hongiston Tarmon 3 - 1 ((25-17, 23-25, 25-14, 25-21) ja ZZ
Toivala JoLePan 3 - 0 (27-25, 25-15, 25-23). Numeroiden valossa tiukkoja ja tasaisiakin
otteluita. Finaalipeli lienee jo kohta pelattu. Lentopalloliiton tulospalvelun mukaan ottelu olisi
aloitettu jo klo 13.30. Jäämme odottelemaan tuloksia - ja toivottavasti myös kuvia ja
kommentteja peleistä.
Loppuottelun ensimmäisen erän on voittanut mestaruutta puolustava kotijoukkue eräpistein
25-22.

MIESTEN SUOMEN CUP KOTKASSA LAUANTAINA
12.12.2019 23:30 (Info) KSI Kotka isännöi istuvana Cup-voittajana pelikauden 2019-20
istiksen Suomen Cupin turnausta Otsolan koulun salilla tulevana lauantaina 14.12.2019.
Turnaukseen osallistuvat isäntien lisäksi ZZ Toivala Siilinjärveltä, JoLePa Jämsästä ja
Hongiston Tarmo Lohjalta.

Suomen Cup 2018-19 voittajat - KSI Kotka
Vas.: Arttu Sivula, Jussi Herranen, Vallo Järv, Arto Vinni, Marko Julin,
Osmo Röpelinen, Reijo Haltola ja Timo Herranen
(Kuva: KSI)

Cup-turnauksen välierät pelataan klo 10:30 alkaen samanaikaisesti. Info ei ole kuullut
kommentteja tai vastausta ZZMikon parin viikon takaiseen kysymykseen infon
vieraskirjassa: Kuka on ko ajan keksinyt? Lähes 350 km matkaan mennee näillä keleillä ja
rajoituksilla kevyesti 5h. Jos Otsolaan halutaan tunti ennen peliä - lähtö Toivalasta starttaa klo
04.30.!?
Välierissä KSI Kotka kohtaa Hongiston Tarmon ja ZZ Toivala JoLePan. KSI ja Tarmo ovat
pelanneet keskenään SM-sarjassa jo kahdesti. Lohjalla Tarmo voitti 3 - 0 ja Kotkassa
kuukautta myöhemmin KSI kuittasi voitot tasoihin myös 3 - 0 voitolla. Kotikenttäetu?
ZZ Toivala ja JoLePa eivät ole tällä kaudella vielä kohdanneet. Pelimatkakulut? Jämsästäkin
reissuun lähtö lienee n. klo 06 maissa. Jyväskylä, missä mm. edellinen Cup pelailtiin, oli ja on
edelleenkin matkailullisesti kaikille nykyjoukkueille aika tasapuolisessa maantieteellisessä
pisteessä. Tulokset 29.9.2018 turnatun pelikauden 2018-19 Cupista alla.

1. KSI Kotka
2. ZZ Toivala
3. JoLePa Jämsä
4. HIY Helsinki
5. Hongiston Tarmo
6. Palokan Pyry
2010-luvulla Suomen Cupia on pelattu Jyväskylän Hipposhallissa kuudesti peräkkäin vuosina
2013-18. Vuonna 2010 KSI Kotka voitti - jo yhdeksännen perättäisen Cup-kannun
merikaupunkiin. Sitten tulikin ZZ Toivalan viiden voiton ja vuoden putki 2011-15. Sen katkaisi
HIY Helsinki 2016 ja kahtena viime kertana voitto on taas matkannut Kotkaan.
Suomen Cupin pelipaikkakunnat ja voittajat 2010-2018;
* Toivala 2010-2011 KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry
* Kotka 2011-2012 ZZ Toivala Siilinjärvi
* Espoo 2012-2013 ZZ Toivala Siilinjärvi
* Jyväskylä 2013-2014 ZZ Toivala Siilinjärvi
* Jyväskylä 2014-2015 ZZ Toivala Siilinjärvi
* Jyväskylä 2015-2016 ZZ Toivala Siilinjärvi
* Jyväskylä 2016-2017 HIY Helsinki, Helsingin Invalidien Yhdistys ry
* Jyväskylä 2017-2018 KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry
* Jyväskylä 2018-2019 KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry
Suomen Cupin finaali välierien voittajien kesken pelataan isäntien ilmoituksen mukaan n. klo
14.00. Muutokset toki mahdollisia. Ottelupaikalla perinteinen kotkalainen kisakahvila pikkurahalla tarjolla kahvia ja purtavaa sekä kakkuarpajaiset. Turnaustapahtumaan on vapaa
pääsy. Järjestäjä kehoittaa tulemaan ajoissa paikalle - parkkipaikat täyttyvät nopeasti.

KSI TYYTYVÄINEN LEIPZIGIN REISSUUN NELOSSIJA KOVASSA SEURASSA - JA TAAS
1.12.2019 22:35 (Marko Julin/Timo Herranen/Info ja Harpo) KSI Kotka lienee parhaillaan
kotimatkalla Leipzigin kisoista. Joukkue ajeli pelien jälkeen ensin Berliinin, mistä lento Riikaan
ja sieltä vaihdolla Helsinkiin. Suunnitelman mukaan kotona Kotkassa porukka on yöllä yhden
jälkeen. Mutta..., kuulemma taatusti tyytyväisinä. Odotukset - jos ei ihan tavoitteet kisamatkasta täyttyivät. Kovia pelejä haettiin ja niitä saatiin - valmentaja Timo Herranen kertoi
matkalla Berliiniin.
Sijoitus Nationalteams-sarjassa hienosti neljäs. Tuttu juttu kotkalaisten Leipzigin reissuilta,
joskin nyt aikaisempia LE-kisoja kovemmasta kattauksesta. Joukkue otti turnauksen
peleissään kolme voittoa, neljä tasapeliä ja vain yhden tappion Spid Sarajevolle. Ja siinäkin
ensimmäisen erän voitto voitto oli melkein huulilla. KSI johti erää 20-16, mutta loppupalloilla
Spid käänsi vielä erän 23-25.
Sunnuntain muissa peleissä KSI voitti Tsekin maajoukkueen 2 - 0 ja pelasi Hollannin kanssa
tasan 1 - 1. Turnauksen tämän sarjan voiton otti - vähän kai odotetustikin Spid Sarajevo.
Ukrainan maajoukkue sijoittui kakkoseksi tasapistein Saksan kanssa - pikkasen (4 pist.)
paremmalla eräpistesuhteella. Ja KSI Kotka siis neljänneksi. Tasureita tuli ehkä yksi liikaa.

KSI Kotkan joukkue Leipzigissa 2019
(Kuva: KSI)

KSI Kotkan ottelut 13. LE Cupin "maajoukkuesarjassa":
- IOK Zagreb Kroatia 1 - 1
- Team Germany 1 - 1
- Team Poland 2 - 0
- Team Ukraine 1 - 1
- Team Slovenia 2 - 0
- Team Czech Republic 2 - 0
- Spid Sarajevo Bosnia and Herzegovina 0 - 2
- The Netherlands 1 - 1
Results of National Teams:
1. Spid Sarajevo Bosnia-Hertsegovina
2. Ukraina
3. Saksa
4. KSI Kotka Suomi
5. IOK Zagreb Kroatia
6. Hollanti
7. Slovenia
8. Puola
9. Tsekki

VÄLIAIKATIETOJA JA TULOKSIA LEIPZIGISTA KOTKA TAPPIOITTA TOISEEN PÄIVÄÄN
30.11.2019 17:25 Lisäys 21:45 (Marko Julin/Timo Herranen/Info) Ensimmäinen kisapäivä 13.
LE-Cupissa Leipzigissa lienee kohtapuoliin valmiiksi taputeltu. Info ei ole löytänyt mitään
linkkiä - jos sellaista nyt onkaan - cupin tuloksista. KSI:n Marko Julin kuitenkin laittoi klo 16:07
(Suomen vai Saksan aikaa?) infolle alla olevan viestin.
Terkkuja Saksasta. Kolme peliä tahkottu. Kroatia - KSI päättyi tasan 1 - 1 ja Saksa - KSI
samoin. Puola voitettiin 2 - 0. Kahden ensimmäisen pelin ekat erät vaikeita ja etenkin Saksan
kovan syötön kanssa suuria vaikeuksia. Toiset erät hyvää peliä ja saatiin niistä taisteluvoitot.
Seuraavana vuorossa Ukraina...,

Osallistuvien maiden liput
(Kuva: Info)

Isännät
(Kuva: sitzvolleyball leipzig)

Lisäys: Marko viestitti klo 21:00: Vaikeuksia saada tuloksia teille. Loppupelit - KSI - Ukraina 1 1 ja KSI - Slovenia 2 - 0. Ensimmäisen päivän jälkeen ainoana ilman pistemenetyksiä on
Bosnia-Hertzegovinan Spid Sarajevo.
Joukkueen kippari ja valmentaja Timo Herranen myös soitti Leipzigista ja kertoili, että neljä
peliä piti pelata, mutta järjestäjät lisäsivät KSI:lle vielä viidenneksi Slovenian. Huomenna
sunnuntaina on kolme peliä putkeen ilman lepotaukoja. Ensin Tsekin maajoukkue, sitten Spid
Sarajevo ja lopuksi Hollannin maajoukkue.
Timpan laskelmien mukaan KSI:n realistiset mahdollisuudet ja tavoite on lähinnä sarjan
kolmannessa sijassa Spidin ja Saksan maajoukkueen jälkeen. Mutta ainahan on
mahdollista...,?
Lisäksi Timppa kertoi turnauksen järjestelyjen sujuneen OK ja että joukkue on ollut reissuun
tosi tyytyväinen, koska pelien taso on todella ollut kova ja kaikki matsit tasokkaita. Hieman
vaivaamaan on jäänyt nihkeät ensimmäiset erät joissakin peleissä. Viidestä pelistä Kotkalla ei
tappioita, voittoja kaksi ja tasureita kolme. Huomenna jatkuu...,

..., MUTTA ENSIN - KOTKAA SAKSASTA
29.11.2019 22:50 (Info) Ennen kotimaan jatkokoitoksia KSI Kotka pelaa tulevana
viikonloppuna 13. LE-Cupissa Leipzigissa. Kisassa on mukana kaikkiaan 18 joukkuetta.
Osallistujat on jaettu kahteen eri kisaan: seurajoukkue- ja maajoukkueturnaukseen.
Molemmissa pelaa yhdeksän tiimiä - jokainen jokaista vastaan. Joukkueet pelaavat
molemmissa sarjoissa molempina päivinä neljä kahden erän ottelua. Otteluohjelma ei ole vielä
löytynyt infon näppeihin.

KSI Kotka osallistuu Leipzigin kisaan kolmatta kertaa. Kotkalaisille kylä on tuttu jo vuoden
2004 Euro-Cupista. LE Cupiin KSI on osallistunut vuosina 2014 ja 2015 - sijoitus molemmilla
kerroilla neljäs. Monet Kotkan pelaavat olivat lisäksi mukana vuonna 2017 - jolloin Suomesta
kisaan osallistui Team Jusander Oy sijoittuen kolmanneksi.
KSI Kotka on Leipzigissa sijoitettu tosi kovaan sarjaan. Kotkalaiset pelaavat ns.
maajoukkuekisassa kahden muun seurajoukkueen - IOK Zagrebin (Kroatia) ja SPID Sarajevon
(Bosnia-Hertsegovina) kanssa. Maajoukkueet sarjassa ovat: Ukraina, Alankomaat, Puola,
Slovenia, Tsekki ja Saksa.
Kotkalaisten joukkue Leipzigissa on valmentaja Timo Herrasen ilmoituksen mukaan seuraava:
Timo Herranen (C/valm.), Marko Julin, Christian Danielsson, Arto Vinni, Reijo Haltola, Osmo
Röpelinen, Arttu Sivula ja Vallo Järv. Pelaajien mukana matkustaa myös viisihenkinen
kotiväkikannustusjoukko. Kotkalaiset matkasivat Saksaan tänään perjantaina.
Joukkue on luvannut lähetellä infon toimitukseen tietoja pelien ohjelmista ja tuloksista sekä
netistä mahdollisesti löytyvistä kisalinkeistä. Kuulostellaan. Menestystä peleihin.

JA SEURAAVAKSI - MIESTEN SUOMEN CUP

25.11.2019 23:15 Lisäys 26.11.2019 10:40 (Sami Tervo/Info) Kotimaan istishommat jatkuvat
lauantaina 14.12.2019 miesten Suomen Cup turnauksella Kotkassa. Järjestelyistä vastaa KSI
Kotka ja pelit käydään Otsolan koulun salissa.
Turnauksessa pelataan välierät klo 10.30 alkaen sekä loppuottelu n. klo 14.00. Kutsusta ei
suoraan ilmene - pelataanko välierät kahdella kentällä samanaikaisesti. Luultavasti ja
toivottavasti - niin lähtökohdat finaaliin olisivat molemmille loppuottelijoille samat.
Välierissä kohtaavat KSI Kotka ja Hongiston Tarmo sekä ZZ Toivala ja JoLePa Jämsä.
Voittajat siis iltapäivällä pelattavaan Suomen Cupin loppuotteluun. Cupin voittoa viime

pelikaudelta puolustaa KSI Kotka, joka silloin loppuottelussa voitti ZZ Toivalan 2 - 0. Tämän
vuoden cupin pelit pelattaneen normaalisti paras viidestä.
Tarkennetut tiedot Cup-turnauksen kuvioista ja edellä mietiskellyistä asioista tiedotellaan
lähempänä ao. ajankohtaa. Alla KSI Kotkan lähettämä Suomen Cupin turnaustiedote.
Lisätty 26.11. kisajärjestäjien ilmoitus, että Cupin välierät pelataan lauantaina 14.12.
samanaikaisesti klo 10:30 vierekkäisillä kentillä - ja normaaliin tapaan paras viidestä.
Suomen Cupin turnaustiedote

HONGISTON NAISET MENEE MENOJAAN
24.11.2019 18:50 (Info) Hongiston Tarmon istisnaiset varmistelivat tänään kotisalillaan
käytännössä SM-loppuottelun kotiedun voittamalla sekä Palokan Pyryn että vähän nihkeästikin
HIY Helsingin. Palokka hoiteli puolestaan HIY:n. Runkosarjan kolmas ja viimeinen turnaus
pelataan vasta reilun kahden kuukauden kuluttua - 1.2.2020 Helsingissä. Silloin HIY:n ainoa
mahdollisuus toiseen finaalipaikkaan on kaksi kolmen pisteen voittoa ja lisäksi Tarmon voitto
Pyrystä.
Päivän ensimmäisessä pelissä HIY pelasi yllättävän pirteästi ja johti peliä jo erin 1 - 2 - osin
toki lohjalaisten lahjoittamilla omilla virheillä. Molemmissa tappioerissään HoTa tarjoili HIY:lle
12 omaa virhettä. Neljännessä ja viimeisessä erässä HIY oli kuitenkin vailla mahdollisuuksia.
HoTalle voitto 3 - 2 (25-16, 23-25, 19-25, 25-12, 15- 6). HIY jatkoi pelejä Palokkaa vastaan.
Paras puhti taisi hävitä viiden erän ottelussa - voitto Palokalle selvin lukemin 0 - 3 (17-25, 1525, 17-25).
Kolmas peli oli Palokan ja HoTan keskinäinen kohtaaminen. Jyskälässä kolme viikkoa sitten
pelattiin tiukka ottelu, jonka HoTa voitti 3 - 1. Nyt sävelet olivat selvemmät ensimmäisen
tasaisen erän jälkeen. HoTa ykköseksi 3 - 0 (25-23, 25-17, 25-17). Nytpä ei muuta kuin
tauottelemaan..., Seuraavat naisistiksen aktiviteetit lienevät tarjolla maajoukkuepelaajille
tammikuun puolivälin Pajulahdessa. Vai mitähän jossain näkynyt merkintä samaisen
viikonlopun naisten Cupista tarkkoittaa?
Lohjan tulokset ja sarjataulukko

KSI KOTKA KOVANA KARHULASSA
23.11.2019 18:45 (Info) KSI Kotka isännöi tänään Otsolan koulun salissa pelattua kauden
toista miesten SM-turnausta. Mukana Kotkassa olivat Hongiston Tarmo Lohjalta ja JoLePa
Jämsästä. Kotkalaiset olivat varsin epäkohteliaita isäntiä. Päivän ensimmäisessä pelissä KSI
kuittasi Lohjan turnauksen tappionsa HoTalle selkeällä voitolla 3 - 0 (25-18, 25-23, 25-17).
Toisessa ottelussa HoTa kohtasi JoLePan ja vei voiton 3 - 1 (25-18, 24-26, 25-14, 25-21).
Turnauksen päätteeksi KSI vielä voitti JoLePan - myös puhtaasti 3 - 0 (25-15, 26-16. 25-19).
Miesten SM-sarja jatkuu vasta vuoden vaihteen jälkeen 4.1.2020 turnauksella Jämsässä.
Odotellaan joitain kuvia Kotkasta.
Kotkan tulokset ja sarjataulukko

SUOMI VIIDES SIT2PLAY-TURNAUKSESSA
21.11.2019 23:35 (Info) Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Suomen Lentopalloliitto
ry järjestivät yhdessä Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa kaikille nuorille avoimen
Sit2Play-istumalentopalloturnauksen 11.9.2019. Turnaus oli osa Euroopan Unionin Erasmus+-

ohjelman tukemaa Sit2Play-projektia, jonka tarkoituksena on rakentaa nuorille positiivinen
kuva monimuotoisuudesta sekä tarjota erityisnuorille tasavertainen mahdollisuus osallistua
urheiluun ja liikuntaan.
Pajulahden turnauksen ykkönen selvisi Roomassa Italiassa 18-22.11.2019 järjestettyyn
finaaliturnaukseen, johon osallistui kuuden maan kansallisten turnauksien voittajajoukkueet.
Suomen joukkue koostui Oriveden yhteiskoulun ja lukion opiskelijoista. Joukkue sijoittui
Roomassa viidenneksi.

Oriveden yhteiskoulun ja lukion joukkue Sit2Play-turnauksessa Roomassa
(Kuva: Oriveden lukion lentopallolinja)

Lentopalloliiton nettisivuilla on 20.11.2019 päiväyksellä lyhyt juttu Rooman tapahtumasta. Se
on katsottavissa mm. seuraavien kuvien alta löytyvästä linkistä.

Sit2Play-turnauksen iloiset osallistujat yhteispotretissa
(Kuva: PVE)

Sit2Play-turnauksen kovimmat kannustusjoukot
(Kuva: Oriveden lukion lentopallolinja)

Juttu Rooman turnauksesta

USA YLIVOIMAINEN NAISTEN SUPER-CUPISSA

18.11.2019 11:40 (Info) Tokiossa Japanissa pelattiin 13.-17.11.2019 Maailman Paravolleyn
järjestämä World Super 6 Women 2019 Cup - kylläkin tällä kertaa vain neljän maan kesken.
Mukana matkassa olivat isäntämaa Japanin lisäksi Ukraina, Venäjä ja USA. Joukkueet
pelasivat alkusarjassa kaksinkertaisen otteluohjelman - ykkönen ja kakkonen finaaliin. USA ei
turnauksessa menettänyt erääkään.
Pronssipelissä Japani voitti Ukrainan yllättävänkin selvästi suoraan 3 - 0 (25-20, 25-22, 25-10).
Loppuottelussa USA vei ja Venäjä yritti sinnitellä - turhaan. Voitto jenkeille - ei ihan, mutta
melkein näytöstyyliin 3 - 0 (25-12, 25-18, 25-22).
World Paravolleyn Super Cup Women lopputulokset:
1. Yhdysvallat
2. Venäjä
3. Japani
4. Ukraina

LAUANTAINA KOTKAA JA SUNNUNTAINA LOHJAA SM-SARJAT JATKUVAT TULEVANA VIIKONLOPPUNA

17.11.2019 18:35 (Info) Ensi viikonvaihteessa jatketaan SM-turneita. Lauantaina 23.11.
Kotkassa Otsolan salissa pelaavat KSI Kotkan vieraina Hongiston Tarmo ja JoLePa Jämsästä.
Naiset jatkavat sarjatouhujaan Lohjalla Perttilän liikuntahallissa sunnuntaina 24.11. Tarmon
vastustajiksi asettuvat Palokan Pyry ja HIY Helsinki.
Kotkassa päivän pelit käynnistyvät KSI - HoTa ottelulla klo 12.00. HoTa - JoLePa alkaa n. klo
13.45 ja JoLePa - KSI päättää turneen n. klo 15.30 alkaen. Lohjalla HoTa - HIY alkaa myös klo
12 ja jatkossa mennään Kotkan kanssa samoilla ajoilla pelit: HIY - Pyry ja Pyry - HoTa.
Pistäkää kalentereihin merkinnät - väkeä ja ääntä kentille. Kahvipaikat löytyvät molemmista
saleista.

SI SIILINJÄRVI HETI YKKÖSEN KÄRKEEN

TSI hyökkää ja Siilinjärvi torjuu, tuomarina Vesa Välilä
(kuva: Pyry)

16.11.2019 20:35 Lisäys 23:55 (Pekka Piitulainen/Info) SI Siilinjärvi aloitti ykkösen turneet
samalla vauhdilla kuin vuosi sitten, jolloin joukkue myös loppupeleissä otti koko sarjan voiton.
Siilinjärvi vei kaikki omat pelinsä puhtaasti 3 - 0. Turnauskakkoseksi nousi TSI Tampere
kolmella voitolla ja kolmoseksi Hongiston Tarmo.
Tuloksiin liittyen sovimme turnaukseen osallistuneiden joukkueiden kapteenien kesken, että
muutetaan eräkohtainen pistekatto 21:een pisteeseen, jotta joukkueille jäisi riittävästi taukoa ja
aikaa läämitellä ennen seuraavan ottelun alkua perättäisissä otteluissa. Yt. Pekka
Liitteenä ja myös kalenterin ao. kohdassa kaikki Jyväskylän pelien tulokset ja ykkösen
sarjasijoitus.
Ykkösen tulokset 16.11.2019
Lisätty Pekka Piitulaisen kommentti päivän turnauksesta: Tänään 1-Sarjan ensimmäisessä
turnauksessa pelattiin pelaajien osalta reilusti sarjan tasolla ja mukana oli vain yksi SM-tason
pelaaja. Kehittyviä pelaajia ei ollut yhtään ja ainakin tämän ensimmäisen turnauksen
perusteella näyttäisi, että sääntöuudistus ei ole onnistunut.

YKKÖNEN KÄYNNISTYY JYVÄSKYLÄSSÄ

15.11.2019 23:30 (Info) Mielenkiinnolla odoteltu ykkösen sarjakausi pyörähtää käyntiin
huomenna lauantaina Jyväskylässä. Hartaudella varmaan eri puolilla katsastellaan kehittyvien
runkopelaajien ja muiden mukaan uskaltavien pelaajaluetteloita. Joskin SM-sarjajoukkueista
ainoastaan Hongiston Tarmo on kakkosjoukkueellaan matkassa. Toivottavasti ja varmaan
kaikki sujuu vanhaan tapaan hyvässä ja reilussa ykkösistiksen hengessä. Tsemppiä kaikille.
Pelit Keljonkankaan koululla, osoite Aapistie 2, 40530 Jyväskylä, alkavat otteluohjelman
mukaisesti klo 11.00. Viiden joukkueen turnaus pelataan yksinkertaisena sarjana jokainen
jokaista vastaan. Otteluissa pelataan kolme erää, jokainen erä 25 pisteeseen (max.
pistekatto), ottelut voivat päättyä 3-0 tai 2-1. Erävoitosta sarjapiste. Tervemenoa seuraamaan
avausturnauksen pelejä.

LEIPZIGISSA MAHTITURNAUS 30.11.-1.12. KSI KOTKA MUKANA MAAJOUKKUEKISASSA

11.11.2019 23:15 (Marko Julin/Info) Leipzigin perinteinen loppuvuodesta pelattava LE Cup on
tänä vuonna melkoinen spektaakkeli - mukana on kaikkiaan 18 joukkuetta. Osallistujat on
jaettu kahteen eri kisaan: seurajoukkue- ja maajoukkueturnaukseen. Molemmissa pelaa
yhdeksän tiimiä - jokainen jokaista vastaan. Joukkueet pelaavat molemmissa sarjoissa
molempina päivinä neljä kahden erän ottelua.
Istuva Härkä - Suomen Mestari KSI Kotka osallistuu tämänvuotiseen Leipzigin kisaan kolmatta
kertaa. Kotkalaisille kylä on tuttu jo vuoden 2004 Euro-Cupista. LE Cupiin KSI on osallistunut
vuosina 2014 ja 2015 - sijoitus molemmilla kerroilla neljäs. Ja monet Kotkan pelaavat lisäksi
vuonna 2017 - jolloin Suomesta kisaan osallistui Team Jusander Oy sijoittuen kolmanneksi.
KSI Kotka on Leipzigissa sijoitettu tosi kovaan sarjaan. Kotkalaiset pelaavat ns.
maajoukkuekisassa kahden muun seurajoukkueen - IOK Zagrebin (Kroatia) ja SPID Sarajevon
(Bosnia-Hertsegovina) kanssa. Maajoukkueet sarjassa ovat: Ukraina, Alankomaat, Puola,
Slovenia, Tsekki ja Saksa. Kyytiä kyllä piisannee.

Seurajoukkuekisaan osallistuvat: tuore Saksan istismestari Dresden, Leverkusen, Berliini,
Hampuri, Hoffenheim, Magdeburg ja isäntäjoukkue Leipzig Saksasta sekä Praha Tsekeistä ja
Brcko Bosnia- Hertsegovinasta.
Turnaus pelataan samanaikaisesti 4 - 5 kentällä Leipzigin yliopiston liikuntatieteellisen
tiedekunnan Ernst-Grube-hallessa, os. Jahnallee 59, 04109 Leipzig. Lauantaina 30.11. pelit
käynnistyvät aamulla klo 09.45 ja jatkuvat iltaan klo 18.30 asti. Sunnuntaina 1.12. pelit ja
turnaukset päättyvät klo 15.30. Soviteltaneen KSI Kotkan kanssa sattuva tiedotussysteemi
kisojen ajalle.

Grubehalle Leipzig

MIESTEN SUOMEN CUP KOTKASSA 14.12.2019
7.11.2019 22:10 (Jari Lankinen/Info) Lentopalloliiton kilpailupäällikkö Jari Lankinen varmisteli
päivän viestillään, että miesten Suomen Cupin välierät ja mahdollisesti myös loppuottelu
pelataan Kotkassa lauantaina 14.12.2019. Alla Jarin viesti kokonaisuudessaan.
Tervehdys. Suomen Cupin osalta on välierien otteluparit määritetty. Kotkassa 14.12.
pelattavan Suomen Cupin otteluparit ovat:
* KSI Kotka – Hongiston Tarmo ja
* ZZ Toivala – JoLePa Jämsä
Varaamme vielä mahdollisuuden pelata myös finaali välierien jälkeen Kotkassa. Tämä
varmistuu heti ensi viikon alussa.
t. Jari Lankinen
Suomen Lentopalloliitto
Kilpailupäällikkö

YKKÖSSARJAN JYSKÄN TURNAUSTIEDOTE

6.11.2019 15:45 (Pekka Piitulainen/Info) Piitulaisen Pekka/Palokan Pyry on toimittanut
osallistuville joukkueille 16.11.2019 pelattavan ykkösen ensimmäisen turnauksen
otteluohjelman ja muun infon. Tiedote löytyy Tulevia tapahtumia otsikon alta Jyväskylän kisaa
näppäsemällä.
Pelipaikkana on Keljonkankaan koulu, osoite Aapistie 2, 40530 Jyväskylä. Saliin pääsee klo
10.00 ja pelit alkavat otteluohjelman mukaisesti klo 11.00. Turnaus pelataan yksinkertaisena
sarjana kolmieräisinä peleinä. Kaikki erät pelataan 25 pisteeseen (pistekatto) ja ottelut voivat
päättyä joko 3-0 tai 2-1. Voitetusta erästä saa yhden ottelupisteen ja tasapisteissä turnauksen
loppusijoitukset ratkaisee: 1). eräpisteiden suhde, 2). keskinäiset ottelut tai 3). arpa.
Info pikkasen oikoi tiedotteessa olevaa tasapisteohjeistoa, koska 1. ja 2. kohdissa olevat
erävoittojen määrät ja eräsuhteet ovat väkipakolla tasapistein olevilla joukkueilla tismalleen
samat.

Joukkueet toimivat otteluiden tuomareina ja kirjureina lepovuorossa ollessaan otteluohjelman
mukaan. Turnauksessa käytetään Lentopalloliiton pientä pöytäkirjaa. Turnaukseen
osallistuvien pelaajien nimet ja numerot kirjataan joukkueen ensimmäisen ottelun pöytäkirjaan.
Ns. kehittyvien pelaajien kohdalle merkitään (X/KP) ja SM-sarjan pelaajille (SM).
Osanottomaksu 60 euroa maksetaan ennen turnausta Palokan Pyryn tilille
FI11 5290 8140 0067 93 tai paikan päällä käteisellä. Pelipaikalla on Pyryttärien kisakahvio.
Hyviä pelejä!

EI OLE KÖÖPENHAMINA KUIN ENNEN

Kanada ja Norja Sit Cupin finalistit
(Kuva: Sit Cup)

4.11.2019 17:25 Lisäys 23:45 (Eero Penttinen/Info) Ei mennyt Hongiston Tarmon
Kööpenhaminan pelireissu ihan toivotulla ja odotetulla tavalla. Joukkueelle tuli puhelutiedote
hotellille su-aamuna klo 08:55: ”Teidän välieräpeli Norjaa vastaan alkaa viiden minuutin
kuluttua!”
Hämmennys suomalaisleirissä oli melkoinen, koska peli oli ilmoitettu alkavaksi klo 10:30.
Kisajärjestäjät olivat la-iltana tehneet aikataulumuutokset virolaisten aikaisen lennon takia,
mutta tieto siitä ei Tarmolaisia tavoittanut.
Joukkue ehti pelipaikalle alle puolessa tunnissa. Norjalaisille olisi pelaaminen vielä kelvannut –
vaan ei isännille. Vapaa kenttäkin oli. Mikään selvittely asiassa – vähän äkääntyneille juuteille
– ei kelvannut. Hongiston Tarmon katsottiin luovuttaneen ottelu. Joukkue päätti tämän jälkeen
yksissä tuumin, että kisa oli sitten siinä – Tak og farvel.
Yllä olevassa kuvassa – kummat nyt sitten heitä onkaan – olevat kanadalaiset voittivat
turnauksen ennen norjalaisia. Varmaankin kolmas oli Viron porukka – ja listan viimeisenä - kai
DSQ-merkinnällä Hongiston Tarmo.
Näillä tiedoilla - luvalla sanoen vähän – ja enemmänkin – amatöörimäistä toimintaa
tanskalaisilta. Saattaa olla, että seuraavaa suomalaisjoukkuetta joutunevat Lavian aktiivit
odottelemaan jonkin kisan.
Lisäys 23:45 - Sit Cupin viralliset lopputulokset Kööpenhaminasta. Info veikkasi väärin Hongiston Tarmo on listattu lopputuloksissa pronssiottelun hävinneeksi eli kisan neljänneksi vaikka joukkue ei sitä peliä pelannutkaan. Alla olevassa kuvassa tulokset.

Turnauksen lopputulokset
(Kuva: Sit Cup 2019/Facebook)

SUOMEN CUP
3.11.2019 19:04 (SS/Info) Info rupesi selailemaan cupin nimissä sähköpostia ja löytyihän se
tieto, ainakin osaksi.
Eli kotimaisen Suomen Cupin peleistähän tässä oli kyse. Homenokkien kyljessä ei tänä
syksynä enää turnausta järjestetty, vaan nyt pelailaan hyvin erimuotoisesti. Aikaisemmin
Suomen Cupissa on ollut joukkueita SM-tasolta sekä 1-sarjasta. Nyt tätä joukkueiden tulvaa ei
ollut, liekö kyse 40€-hintaisesta ottelumaksusta.
Miesten Suomen Cupin välieräturnaus järjestetään Kotkassa KSI Kotkan järjestämänä
14.12.2019. KSI Kotkan ja ZZ Toivalan välierävastustajat joukkueista HoTa ja JoLePa
selviävät myöhemmin.

KÖÖPENHAMINAN SIT CUP

3.11.2019 18:40 (Info) Infolle valuneiden tietojen mukaan Köpiksen turnauksen finaalissa ovat
pelanneet Kanada ja Norja. Näin ollen lyhyt päättely olisi että Hongiston Tarmon tie on finaaliin
on päättynyt välieräottelussa Norjaa vastaan.
Voittoon tästä finaalista on kirinyt Kanada. Millä pisteillä? Ei tietoa.
Tuloksia eivät ole juutit saaneet nettiin, liekö lähteneet pelien päätyttyä parille tuborgille kun ei
tuloksen tulosta jaksaneet enää raportoida. Oishan ne voinut nekin tsekata. Ootellaan.

KÖÖPENHAMINAN SIT CUPIN TULOKSIA
3.11.2019 11:40 (Info) Hongiston Tarmo voitti lauantaisen alkulohkonsa - ja on kai jo tänään
pelannut välieräpelin Norjan joukkuetta vastaan. Alla lauantain tulokset ja tämän päivän
otteluohjelma.
Sit Cup 2019 tuloksia
Sit Cup 2019 su-ohjelma

MUISTUTUS PVE:N EURO-LIIGASTA

2.11.2019 20:20 (Helena Skogström/Info) PVE:n pääsihteeri Ivana Pavicin muistutusviesti
oheisena tiedoksi joukkueille.
Dear member nation, this is a Reminder for the 2020 Nations League to participate, the
deadline for the application is 15th November 2019. Please find attached all Forms and
documents. Kind reagrds, Ivana Pavic.
Kotimaisella kutakuinkin: Hyvä jäsenmaa, tämä on muistutus vuoden 2020 Kansakuntien liigan
osallistumisesta. Hakemusten jättämisen määräaika on 15. marraskuuta 2019. Liitteenä ovat
kaikki lomakkeet ja asiakirjat.
No - nuo Ivanan mainitsemat liitteet löytyvät infon Ajankohtaista-sivuilta päivämäärällä
12.9.2019. Rullailemaan vaan alaspäin. Info ei ole k.o. liigan sääntöjä nyt lueskellut, mutta
muistelee aikaisemmin vilkaisseensa, että kentällä olevista pelaajista tulee miehissä neljällä ja
naisissa kolmella olla täysluokitus. Vai oliko jotenkin muuten? Helena voinee selventää.

JÄMSÄN TURNAUS TAMMIKUUN ALKUUN
2.11.2019 19:40 (Info) Sarjaohjelmassa 9.11. merkitty miesten SM-turnaus Jämsässä on jo
aikaisemmin ilmoitettu siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan. Uuden pelipäivän löytäminen
on ollut aikaa vievä hanke. Nyt kuitenkin sopiva ajankohta on löydetty. Jari Lankinen viestitteli
aikaisemmin tänään seuraavaa:
Tervehdys. Käydyn keskustelun, saatujen vastausten ja tuomarinimeäjän antaman kuittauksen
myötä voidaan tuo 9.11 merkitty turnaus siirtää pelattavaksi 4.1.2020. Teen muutokset
tulospalveluun välittömästi. t. Jari Lankinen
Päivämäärä muutettu myös infon kalenteriin.

HONGISTON TARMO NAISTEN SARJAKÄRKEEN

2.11.2019 17:50 (Info) Naisten kolmen joukkueen SM-sarjan ensimmäinen sarjakierros
pelattiin tänään Jyväskylässä Palokan Pyryn emännöimänä. Päivän ensimmäisessä pelissä
Pyry vyörytti HIY Helsingin selälleen suoraan kolmessa erässä - 3 - 0 (25-12, 25- 9, 25-16).
Toisessa pelissä helsingittäret kohtasivat melkein naapurikylän Hongiston Tarmon ja kyyti oli
taas kylmää - peli HoTalle 3 - 0 (25-11, 25-10, 25-14).
Kolmannessa ottelussa Palokka ja Hongisto kävivät tiukan ja päivän tasokkaimman pelin.
Ensimmäisen erän vei HoTa niukast1 26-24 ja toisen Pyry 20-25. Kolmas meni taas

vuorostaan HoTalle selkeästi 25-17. Neljännestä käytiin läpi erän tasasaista vääntöä. HoTa
otti lopulta voiton ykköserän tapaan 26-24 ja samalla suoran kolmen pisteen voiton.
Seuraavan kerran joukkueet kohtaavat Lohjalla sunnuntaina 24.11.2019.

Naisten SM-sarjaa HIY-HoTa 2.11.
(Kuva: Nina Pitkänen)

KORJAILLAAN OIKEIN URAKALLA SIT CUPISSA EI OLLUT HIY VAAN LVI
2.11.2019 12:10 (Info) Toimituksen sähköpostiin tuli kipakka viesti syksyn 2014 ja -15 Sit
Cupissa pelanneesta joukkueesta. Info kertoi vähän erheellisesti, että turnausvoitot ottanut
joukkue oli HIY Helsinki. Olisihan tuo pitänyt muistaa, mutta kun Lykke Christensenin
historialistaus kertoi voittajan olleen - Helsinki Finland - meni infolta helsingit vähän sekaisin.
Kööpenhaminassa tuolloin pelannut joukkue toki oli Helsingistä - mutta oikeasti LVI Helsinki mikä täten tiedoksi korjataan.
Pannaan tähän alle vielä kuva joukkueesta vuodelta 2014. Siinä älveeiit poseeraan
turnauskakkoseksi tulleen - ja myöhemmin 2017 ja 2018 voitot ottaneen Kazakstanin Aktaun
kera. Anteeksi vaan. Jäädään odottelemaan tulostietoja Kööpenhaminan tämän vuoden
turnauksesta.

LVI - Aktau vuoden 2014 finaalin jälkeen
(Kuva: LVI/Harpo)

KORJAUS JA LISÄYS YKKÖSTURNAUKSEEN
1.11.2019 13:30 (Pekka Piitulainen/Info) Ei mennyt ihan putkeen infon tiedotus Jyväskylän
ykkössarjaturnauksesta. Poskelleen osui. Pekka korjaili asioita tänään kertoen, että

aikaisemmasta viestistä poiketen turnee pelataan kahdella kentällä ja tutulla Keljonkankaan
koululla.
Ja mikä tärkeintä - joukkuelistalle ilmaantui alla mainittujen lisäksi - HIY Helsinki. Hienoa.
Näillä tiedoilla ja viidellä joukkueella jatketaan ja otteluohjelmaa odotellaan.

JYVÄSKYLÄN YKKÖSTURNEELLE NELJÄ JOUKKUETTA

31.10.2019 23:10 (Pekka Piitulainen/Info) Ykkössarjan ensimmäiseen osaturnaukseen
Jyväskylään 16.11.2019 on ilmoittautunut (vain) neljä joukkuetta: SI Siilinjärvi, TSI Tampere,
Hongiston Tarmo sekä luonnollisesti isäntäjoukkue Palokan Pyry.
Piitulaisen Pekka viestitteli asiasta: Perinteisen Keljonkankaan koulun (kaksi kenttää)
viimeinen varausvahvistus meni umpeen 30.10 ja sen vuoksi nyt pelaillaan turnaus
pienemmässä salissa, joten käytössä on vain yksi kenttä. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta
vastaan. Olisikohan uusilla sarjamääräyksillä jotakin tekemistä, kun näin kävi?
Otteluohjelmat ja muut tarkemmat turnaustiedot ilmestynevät lähiaikoina. Mukavaa turnausta
kaikesta huolimatta!

HONGISTON TARMO KÖPIKSEN 14. SIT CUPIIN

30.10.2019 20:10 (Info) Hongiston Tarmo osallistuu tulevana viikonloppuna 2.-3.11.2019
Kööpenhaminassa pelattavaan 14. Sit Cupiin. Vuonna 2014 uudelleen viritellyn turnauksen
kävi HIY Helsinki testaamassa ja voitti kisan puhtaasti - kuten seuraavanakin vuonna 2015.
Turnaus ei ollut kummallakaan kerralla mitenkään huippukova, mutta hiy-läiset kehuivat
tanskalaista ilmapiiriä ja ihmisiä erimukaviksi.
Tulevaan turnaukseen osallistuu kaikkiaan yhdeksän joukkuetta, jotka lauantaina on jaettu
kahteen alkulohkoon. Kisapelit käynnistyvät lauantaina klo 10. Sunnuntaina pelataan kaikista
sijoista. Alkulohkojen 1. ja 2. pelaavat välierät ristiin. Turnauksen finaali käynnistyy klo 12.30.
14. Sit Cupin joukkueet:
Pool A
• Band of Borrachos (CAN)
• Lavia Copenhagen (DAN)
• Norway
• SK Kometa Praha (CZE)
• Århus Sitvolley (DAN)

Pool B
• Estonian Society af Wounded Soldiers (EST)
• GB National Team Women (GBR)
• Hongiston Tarmo (FIN)
• TH Eilbeck Hamburg (GER)

NAISTEN 2. KIERROS
27.10.2019 09:15 (Info) Naisten 2. kierros pelataan vajaan kuukauden kuluttua Lohjalla 24.11.
Turnaustiedote alla.
* Naisten SM-sarja 24.11. - Lohja

MIESTEN SM-AVAUS

KSI Kotka - ZZ Toivala Lohjalla
(Kuva: LVI)

27.10.2019 09:15 (Info) Miesten SM-sarja-avaus pelattiin eilen Lohjalla. Info odotteli jotain
raporttia peleistä, mutta vieraskirjassa Antin kuittaus lienee ainoa mitä on tuleman. Pelien
tulokset alla. ZZ johtaa sarjaa.
* HoTa - ZZ TOIVALA 1-3 (22-25, 23-25, 25-15, 25-27)
* ZZ TOIVALA - KSI Kotka 3-2 (25-18, 25-22, 19-25, 18-25, 17-15)
* KSI Kotka - HoTa 0-3 (13-25, 19-25, 24-26)

KISAKUTSUJA ROPISEE
14.10.2019 10:00 (Info) Sarjakauden avausturnausten tiedotteita ja kutsua ropisee joka
rintamalle.
Miehet avaavat kautta Lohjalla 26.10. HoTan isännöimässä turnauksessa vastassa ovat ZZ
Toivala ja KSI Kotka.
Naisten SM-avaus pelaillaan 2.11. Jyväskylässä Palokan emännöimänä. Pyryn lisäksi mukana
HoTa ja HIY.
Ykkössarjan avaus tykitellään myös Jyväskylässä 16.11. Kisakutsut alla

TSI - Pyry

.* Miesten SM-sarjan kutsu 26.10. - Lohja
* Naisten SM-sarjan kutsu 2.11. - Jyväskylä
* Ykkössarjan kutsu 16.11. - Jyväskylä

SARJAKAUSI 2019-20

1-sarjaa 2016

8.10.2019 16:50 (Jari Lankinen) Tervehdys, tässä infopaketti koskien istiskautta 2019-2020.
Söderholmin Sampsalle isot kiitokset näiden valmistelusta. Liitteenä löytyvät sarjakalenteri
sekä sarjamääräykset.
* Sarjakalenteri 2019-2020
* Sarjamääräykset 2019-2020
Turnausjärjestäjiä pyydän ilmoittamaan allekirjoittaneelle tarkat pelipaikat ja kellonajat heti kun
ne ovat tiedossa. Saadaan tulospalvelu ajan tasalle niidenkin osalta.
Naisten SM-sarjaturnauksista 7.12. saattaa vielä tulla muutoksia joukkueiden toivomuksesta.
Tälle kaudelle on ensimmäistä kertaa tullut omat pelipassi istispelaajille. Istispassin hinta on
5€. Passin avulla saamme torneopalin pelaajaluettelot, sähköisen pöytäkirjan ja reaaliaikaisen

tulospalvelun käyttöön. SM-sarjassa pelaajilla tulee olla voimassa oleva pelipassi, Pelipassi
voi olla mikä vain Lentopalloliiton pelipassi. Vähimmillään siis tuo Istispassi.
Pelipassit hankitaan Suomisportin kautta. Ohjeet sinne kirjautumiseen löytyvät
osoitteesta: Suomi-Sport pikaohje
Pelipassia ostettaessa lajiksi tulee valita Lentopallo. Ististä ei löydy omana lajina.
Suomisportissa ei myöskään ole invalidiyhdistyksiä seuroina, joten seuraksi voi valita AA
Seuraton.
Istispassin myötä voimme siirtyä täyttämään pelaajaluettelot suoraan torneopalin
tulospalveluun. Tällöin ei tarvita erillisiä pelaajaluetteloita.
Ohje pelaajaluetteloiden ja sähköisen pöytäkirjan laadintaan löytyy osoitteesta: Sähköinen
pöytäkirja
Ottakaa rohkeasti yhteyttä, kun kysyttävää ilmenee.
Jari Lankinen
Lentopalloliitto
Kilpailupäällikkö

Sit2play-turnaus 11.9.2019

Sit2play-turnaus

2.10.2019 17:10 (Johanna Kotikangas) Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja
Suomen Lentopalloliitto ry järjestivät yhdessä Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa kaikille
nuorille avoimen Sit2Play-istumalentopalloturnauksen 11.9.2019. Turnaus oli osa Euroopan
Unionin Erasmus+-ohjelman tukemaa Sit2Play-projektia, jonka tarkoituksena on rakentaa
nuorille positiivinen kuva monimuotoisuudesta sekä tarjota erityisnuorille tasavertainen
mahdollisuus osallistua urheiluun ja liikuntaan.
Turnaukseen osallistuneet joukkueet olivat joko koulu- tai aluejoukkueita ja niihin kuuluneet
pelaajat olivat iältään 14-18-vuotiaita nuoria. Joukkueet olivat sekajoukkueita eli ne koostuivat
sekä tyttö- että poikapelaajista ja vammattomista sekä vammaisista pelaajista.

Sit2play-turnaus

Pajulahdessa järjestettyyn Sit2Play-istumalentopalloturnaukseen osallistui yhteensä kolme
innokasta joukkuetta, jotka kilpailivat turnauksen voitosta, mutta myös mahdollisuudesta
päästä Sit2Play-projektin finaaliturnaukseen. Finaaliturnaus järjestetään Roomassa Italiassa
18-22.11.2019 ja siihen osallistuu kuuden maan kansallisten turnauksien voittajajoukkueet.
Pajulahden turnaukseen osallistuneiden pelaajien mielestä tärkeintä oli tietenkin itse
pelaaminen ja turnaukseen osallistuminen. Joukkueiden yhteishenkeä oli hienoa seurata ja
nuoret, joille lentopallo oli jo entuudestaan tuttu laji, pystyivät auttamaan erityisnuoria
esimerkiksi lajin sääntöjen kanssa. Kentän laidalta kuului reipasta kannustusta ja hienoista
pelisuoritteista pelaajat saivat raikuvat suosionosoitukset niin joukkuetovereiltaan kuin
vastustajajoukkueen pelaajiltakin.
Yhtenä osana Sit2Play-projektia järjestettiin myös kaikille avoin seminaariluento Jyväskylän
Yliopistolla 19.9.2019. Luento oli pääosin suunnattu opettajille, valmentajille ja opiskelijoille,
mutta tervetulleita olivat kaikki aiheesta kiinnostuneet. Luennon tarkoituksena oli esitellä
Sit2Play-projektia ja sovellettua istumalentopallo sekä antaa ideoita siihen, miten lajia voidaan
hyödyntää tuomaan nuoret ja erityisnuoret yhteen tasavertaisesta urheilun ja liikunnan avulla.

Sit2play-turnaus

SARJAKAUSI 2019-20 MUOTOUTUU

1-sarjaa 2016

16.9.2019 19:10 (JL) Syksyn osalta käynnistyvät myös Istiksen sarjat ja niiden osalta tässä
tilannetiedotetta.
SM-sarjojen osalta ilmoittautuminen on avoinna vielä tämän viikon eli se päättyy 20.9. Tällä
hetkellä miesten sarjaan ovat ilmoittautuneet Hota, JoLePa, KSI Kotka sekä ZZ Toivala.
Mukaan siis vielä mahtuu. Alustavasti miehille on suunniteltu kolminkertaista sarjaa.
Naisiin on ilmoittautunut 2 joukkuetta, HoTa ja Palokan Pyry. Naisten ja miesten lopulliset
sarjajärjestelmät ja otteluohjelmat varmistellaan ensi viikon aikana, kun ilmoittautumiset on
saatu sisään.
1-sarjan osalta on käynnissä turnausjärjestäjien etsintä. Sampsa on ollut jo yhteyksissä
joihinkin seuroihin, mutta tässä vielä lopuillekin tiedoksi, että hakemuksia turnausjärjestäjistä
otetaan vastaan. Ne voi laittaa suoraan allekirjoittaneen sähköpostiin. Jos on tiedossa jo
mahdolliset turnauspäivätkin, niin aina parempi.
Suomen Cupin osalta avataan myös ilmoittautuminen Torneopaliin viimeistään huomenna.
Suomen Cupin finaalipelit pyritään yhdistämään Lentopallon Cupin finaalien yhteyteen 18.19.1.2020. Sitä ennen pelataan mahdolliset puolivälierät ja välierät yksittäisinä otteluina
ilmoittautumisten perusteella.
Cupin osaltakin lopullinen kaavio ja järjestelmä voidaan laatia vasta ilmoittautuneiden
joukkueiden selvittyä. Cupin osallistumismaksu tulee olemaan ottelukohtainen 40€/ottelu.
Nämä laskutetaan jälkikäteen joukkueilta. Ilmoittautuminen Cupiin päättyy 30.9.
Parin viikon sisään siis lisäinfoa SM-sarjan aikatauluista sekä sarjamääräyksistä.

JOUKKUEIDEN EM-KISAT 2020

Paravolley logo

12.9.2019 16:20 (HS/Info) Seurajoukkueiden EM-2020 kisoihin haetaan isäntää sekä tietysti
joukkueita. Pääsihteeri Ivana Pavic on pätkäisyt seurajoukkueille jakoon materiaalit. Avautuvat
linkeistä.
Dear Member Nations,
enclosed you will find the 2020 European Clubs Championship Men and Women Invitation, the
Team Entry Form, Expression of Interest to host one of the rounds and the PVE Club Team
Licence.
Kind regards, Ivana Pavic
* Invitation
* Team Entry Form
* Expression of Interest-CLUB
* PVE Club Team Licence

KAUSI 2019-2020

Kuva:ParaVolley Europe

12.9.2019 16:15 (SS) Liiton istisryhmä kokoontuu maanantaina 16.9. tulevan sarjakauden
merkeissä. Sen jälkeen on odotettavissa tiedotusta tulevasta kaudesta. Kauden suunnittelu on
menossa ihan normaaliin malliin, vaikka hiukka viime vuotta jäljessä.

ISTUMAPALLON TULEVAISUUS

Kuva:ParaVolley Europe

6.9.2019 23:45 (Info/RP) Ensinnäkin - on hauska huomata että Infolla on vielä(kin) lukijoita.
Kiitos kommenteista! Entinen istiksen virallinen VAUn alainen Info-saitti on jäänyt
lajiliittoyhdistymisessä ikäänkuin totaalisesti ulos Lentopalloliiton infoamisessa. Toivoa sopii
että istis.info jotenkin menisi perille liittoon, että tämä on se kanava jota kautta tavoittaa koko
istumalentopalloperheen. Tuntuu että nyt otettu pari askelta taakse päin kun kisakutsuja
lähetetään sähköpostitse.
Muuten, info tässä pähkäili että, ei perskule, sehän on niin että kun VAU lopettaa ja siirtää lajit
yksitellen lajiliittojen alle, niin kas onhan se aika helppoa sitten yhdistäytyä isoon
Paralympiakomiteaan. Jäljellä on pelkkä hallinto. Aah--- no mitä nyt toimistoa enää
pyörittämään.. eiku..
Kuitenkaan ihan puhtaasti ei olla nyt mukana Lentopalloliitossa. Tuntuu että istishommia
tehdään vasemmalla kädellä tai ei ollenkaan. Vieraskirjassa mainitut kommentit eivät liene
tässä vaiheessa mitenkään aivan irtonaisia, vaan tuntuvat olevan koko lajia koskevia.
Istumalentopallohan siirrettiin VAUsta Lentopalloliittoon. Ainoa tulos oli että naisten
maajoukkueen valmennus on Lentopalloliiton alla, kilpailupäällikkö Jari Lankisen alla. Sama
mies vastaa istiksen sarjoista että naisten istismaajoukkueenvalmennuksesta.
Mediassa on myös kohistu Lentopalloliiton YT-neuvotteluista. Itse Lentopalloliitton on ollut
kovin vaiti muutoksista. YT-neuvottelua on tulossa - miten se lie vaikuttaa itse perspalloon.
Istumalentopallon osalta ilmoitettiin SM-sarjoihin vain linkki osallistumisesta. VAUn aikana
käytiin keskustelua sarjojen kehittämisestä, Kevätkokouksen muodossa. Sekin on osattu nyt
siis karsia pois. Oikeasti? Ainoa väline jolla voitiin kehittää itse lajia ja sarjoja? Tämän
jättäminen pois on kenttäväen/maajoukkueen väheksymistä. Pahoittelen.
1-sarjasta, joka on osallistujamäärältään tuplasti SM-sarjaan, ei huomioitu mitenkään. SMsarjan ilmoittaumiset piti saada Tornoepal-järjestelmään. No, ok. Siis oikeasti- Max.. 4+4
joukkuetta? Tätäkö ei voi spostitse hoitaa? Info olisi ottanut ne 8 spostia, ihan milloin vain ja
itse näpytellyt Torpeapaliin. Thanks.
Infojakelu oli hoidettu vanhoille joukkueille sähköpostitse. Isomäen Noran TV-ssä
mainitsemasta osallistujamäärän lisäämisestä lentopalloperheenosallistujamäärään, sillä ei kai
ollut mitään tekoa. Tuntuu, että joko liitossa aika/kiinnostus lajia kohtaa ei ilmene kentälle
millään tavoin. Se että väheksytään seuraavia instanseja: a)istumalentopallo.info, b) muita
joukkeita jotka olisivat mahdollisesti osallistumassa sarjoihin, c)1-sarjaan osallistujia jättämällä
koko sarjan pois ilmoittaumisesta.
Nyt on niin että Info on rauhan mies, mutta kun tuntuu että homma ei nyt toimi... Niin laitetaan
viestiä, maailmaan. Kenelle? Lajiliitolle. Laittakaa viestiä, soittakaa. Tuntuu että nyt ei tosiaan
toimi mikään.
Istumalentopallo.infon saitin maksaa Lentopalloliitto, jos kirjoittelu ei sovi - kutsukaa palaveriin.
Lopettakaa sivusto. Siihen asti aion kritisoida toimintaa, joka ei tähän mennessä täytä VAUn
jättämää aukkoa. Jos taas hommat toimii, aioin myös ylistää Lentopalloliittoa toiminnasta. Se
on varma se.
Ja jos ei Lentopalloliitto onnistu järjestämään 1-sarjaa, niin tokihan sen Info järjestää. Istiksen
paras sarja, sanoi ennen yksi ukko Savonlinnassa! - silloin kun siellä pelattiin. Info- oli siellä!
Vuonna...200x!
Kommentoida saa, ja oikeastaan pitää vieraskirjassa. Tai spostilla toimitukseen. Info odottaa
Lentopalloliiton kommenttia.

SM-SARJOJEN ILMOITTAUTUMINEN AUKI

Kuva:ParaVolley Europe

4.9.2019 18:45 (Info) Info sai kautta rantain tänään viestiä että Lentopalloliitosta olisi avattu
mahdollisuus ilmoittautua tulevan kauden SM-sarjoihin.
No, vihikoira piti laittaa asialle ja tällainen viesti on tosiaan lähtenyt viimekauden joukkeiden
yhteyshenkilöille. Infolle ei viestiä ole tullut.
Joka tapauksessa pari viikkoa olisi siis aikaa ilmoittautua SM-sarjoihin. 1-sarjaa ei viestissä
mainita missään. Mahtaako sarjaa tulla, ei ole tietoa.
Istiksen SM-sarjan ilmoittautuminen on avattu Torneopalissa.
Ilmoittautua voi osoitteessa: SM-sarjoihin ilmoittauminen.
Tarkemmat sarjamääräykset valmistellaan joukkuemäärien selvittyä.
Ilmoittautumiset 20.9 mennessä.
Jari Lankinen
Kilpailupäällikkö

KOVIN ON HILJAISTA

Kuva:RP/Info

