
1 

 

ISTIS.INFON AJANKOHTAISTA-PALSTAN 
TARINAT SYKSYLTÄ 2011 

 
KESÄKISAT ARKISTOON 

 
27.8.2011 Istisinfon Ajankohtaista-palstan jutut kesän osalta (kesä-elokuu 2011) on siirretty 
pdf-asiakirjaksi Arkisto-osastolle - pelikauden 2010-11 tietojen joukkoon. Löytyvät sieltä - Ke-
sän 2011 Ajankohtaiset-nimellä. Beach-turnausten tulokset taas on sijoitettu Beach Volley-
kansiostoon.  Istis.infon toimitus 
 

WEBPÄIVITYS OHI 
 
27.8.2011 Istumalentopallo.info-sivustolla olleen scripti-ongelman takia, sivut näyttivät vir-
heilmoitusta. Tuo on nyt korjattu. 
Samalla sivujen ulkoilmettä on päivitetty sekä uudistettu kävijälaskuri. Edellinen kävijälaskuri 
näytti viimeisellä käynnillä 15024 käyntiä. Uusi laskuri on otettu käyttöön 27.8.2011. RP 
 

PAJULAHDEN YLEISKOKOUKSEN ASIAT 
 
28.8.2011 Istumalentopallon kauden 2011-12 yleiskokous pidettiin Pajulahdessa lauantaina 
27.8.2011. Läsnä olivat, sairaustapauksen vuoksi pois jäänyttä PuWo:n edustajaa lukuun 
ottamatta, muiden SM-liigaseurojen edustajat sekä tuomareita, jaoston jäseniä sekä muuta-
mia muiden seurojen edustajia. Kokous sujui erittäin asiallisesti ja kehittämishenkisesti. 
 
Sarjakirjaluonnokseen tehtiin useita muutoksia, mm. miesten SM-liigan sarjaohjelmaan lop-
pupelien osalta sekä joihinkin sääntömääräyksiin. Liitteenä alla on infon toimituksen pilkun-
nus...,viilaajan stilisoima luonnos sihteerin kokouksen aikana tekemästä "seinäkirjoituksesta". 
Merkittävästi se ei poikenne lopullisesta pöytäkirjasta joka puheenjohtajan ja sihteerin tarkis-
tamana ja hyväksymänä saataneen infon sivuille ensi viikon tiistai-iltana. 
 
Jo ennen sitä sivuille korjataan uudet tarkistetut sarjaohjelmat ja kisakalenteri. Sarjakirja ja -
määräykset saataneen julkistettua myös tiistain jälkeen. Ykkössarjan osalta toivotaan pikai-
sesti Sami Övermarkille ilmoitusta ohjelmaan merkittyjen turnausten järjestämisestä. 
 
Infon sähköpostiin pyydetään tarkistuksia kaikkien seurojen/yhdistysten tai muutoin ististä 
pelaavien paikkakuntien yhteystiedoista sivustojen päivittämiseksi ajan tasalle. MA 
 

SARJAKIRJA 2011 - 2012 VAHVISTETTU 
 
30.8.2011 Pajulahden kokouksessa tehdyt päätökset ja edellisessä jutussa (28.8.2011) oleva 
pöytäkirja ovat vahvistetut kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin päätöksillä. Näin myös al-
kavan kauden Sarjakirja 2011-12 voidaan virallisesti ja tarkistettuna julkaista. 
 
Sarjakirja löytyy sekä tämän jutun liitteenä olevasta pdf-linkistä että myös Tiedostot-sivulta 
pelikauden 2011-12 otsikon alta. Istiskalenteri löytyy erillisenä myös ja tietysti - Kalenteri-
sivustosta. Tarkistakaa sarjakirjan ohjeet, menettelyt ja aikataulut oman joukkueen-
ne/seuranne osalta. 
 
Sarjamääräykset ja istiksen erillissäännöt yms. lisätieto saataneen sivuille vielä tämän viikon 
aikana. Seurailkaa infon ilmoituksia. Ja edelleen info kaipailee eri paikkakuntien ja seurojen 
tietojen päivittämisiä Ne löytyvät nimillä Seurat-sivuilta. Tiedot voi mailata osoitteeseen: 
webmaster.istumalentopallo(at)istu- malentopallo.info. Kiitos. MA 
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MUUTOS YKKÖSEN SARJAOHJELMAAN 
 
1.9.2011 Pynnösen Allu ilmoitti tänään Övermarkin Samille, ettei Muuramessa voida järjestää 
ykkössarjan ohjelmaan sisältyvää 4. osaturnausta 10.3.2011. Harmi. 
 
Pajulahden yleiskokouksessa sovittiin, että Lappeenranta voi toimia ykkössarjan varapaikka-
na, jos joku suunnitelluista pelipaikkakunnista ei onnistu. Kalenteriin ja sarjakirjaan muute-
taan siis ykkösen 4. osaturnauksen paikaksi Lappeenranta. Mot. MA 
 

SM-LIIGAN PELAAJALUETTELOT 2011-12 
 

6.9.2011 Miesten SM-liigan joukkueiden pelaajaluettelot kaudelle 2011-12 on lisätty Tiedos-
tot-sivuille. Joukkueet voivat täydentää pelaajalistaansa 31.12.2011 asti. 
 
Sampsa Söderholm on ilmoittanut, että HIY Helsinki on tehnyt farmisopimuksen tulevalle 
kaudelle Nastolan Iskun kanssa. Istumalentopallon lajityöryhmä tulee hyväksymään sopi-
muksen läiaikoina - ennen sarjapelien alkamista. MA 
 

SARJAKAUSI KÄYNNISTYMÄSSÄ - SUOMEN CUP KOTKASSA 
 
7.9.2011 Istiksen sarjakauden 2011-12 avaus alkaa olla lähellä. Suomen Cup-turnaus Kot-
kassa lauantaina 24.9.2011 avaa pellit ja päästää kesän höyryt ja harjoittelut valloilleen. Il-
moittautuminen Cupiin päättyy tulevana lauantaina 10.9.2011. Ilmoittautumiset ehtivät vielä 
Nygrenin Pekalle - osoitteeseen: pekka.nygren(at)kymp.net. 
 
Suomen Cup on luokittelusta vapaa turnaus kaikille suomalaisille seurajoukkueille. Osallis-
tumismaksu uusien sarjamääräysten mukaan lienee 40,00 euroa/joukkue. Maksu on suoritet-
tava KSI:n pankkitilille 19.9.2011 mennessä tai sopimuksella kilpailupaikalla. MA 
 
Infon saamien epäluotettavien lähteiden mukaan Beach-kausikin jatkuu vielä. Team Old..., 
anteeksi Office-merkkinen joukkue eteläisestä Karjalasta on huhujen mukaan ilmoittautunut 
1. Triptolemos turnaukseen Kreetan Agios Nikolaoksessa 16.-18.9.2011. Lisätietoja kerro-
taan – jos…, 
 

LENTOLIPUT MAKSETTU 
 
8.9.2011 Luotolla tai ilman, mutta maksettu kuulemma on - ESI Officen lentoliput Kreetalle. 
Entiset lähteet kertovat, että toimistoporukkaan saattaa kuulua ulkomaalaisvahvistus Savon 
suunnilta. Mene ja tiedä. 
 
Kovasti ovat kreikkalaiset hommia tehneet. Kuten alla olevasta kisajulisteesta näkee - spon-
soreitakin on niin, että Harkimo varmaan tulisi kademielelle, jos sattuisi info-sivuilla käväise-
mään. Hauska turnaustapaus kuitenkin - ja kiinnostava kokemus varmaan. 
 
Agioksen ohjelmassa on mm. Pressi-konferenssi torstai-iltana, tekninen kokous perjantaina 
ja pelit lauantaina ja sunnuntaina. Joukkueita turnaukseen osallistuu kahdeksan, joista isän-
tämaan ulkopuolelta mainittu Toimisto sekä Marjolasta ja Rautavaaralta tuttu Moskovan Vec-
tor. Jäädään odottelemaan tuloksia. MA 
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YKKÖSSARJAN ALOITUSTURNAUS 
 
11.9.2011 Ykkössarjan ensimmäinen osaturnaus (1/5) järjästetään viime kauden voittajan ZZ 
Pappojen kotikentällä Suininlahden koululla Toivalassa Siilinjärvellä lauantaina 8.10.2011. 
 
Turnauksen kutsu ja juliste alla pdf-liitteenä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Ylösen Mikalle: 
puh. 0400-680007 tai sähköpostilla osoitteeseen zztoivala(at)gmail.com. Ilmoittautumiset 
24.9.2011 mennessä. MY/MA 

 
NAISTEN JOUKKUE ROTTERDAMIIN 

 
11.9.2011 Istumalentopallon EM-kilpailut järjestetään 10.-15. lokakuuta 2011 Rotterdamissa, 
Hollannissa. Suomen naisten maajoukkue on valmentaja Timo Väreen johdolla mukana EM-
turnauksessa. Muut osallistujamaat naisten turnauksessa ovat Slovenia, Iso-Britannia, Unka-
ri, Hollanti, Ukraina, Puola ja Saksa. Venäjän on varalla. 
 
Turnaukseen osallistuvista maista paikan vuoden 2012 Lontoon paralympialaisiin ovat var-
mistaneet vuoden 2010 MM-kolmonen Ukraina ja isäntämaa Iso-Britannia. EM-kilpailuista on 
paikka jaossa vielä yhdelle eurooppalaismaalle. 
 
Väreen Timon ilmoituksen mukaan Suomen maajoukkueen kokoonpano EM-kisoissa on: Pe-
laajat: Kirsi Koskelo, Anne Mäki, Raisa Möller, Hanna-Maria Sariluoto, Helena Skogström, 
Satu Tiilikainen, Maria Töyrylä, Laura Haaranen ja Jessica Autio sekä varalla Kirsi Jarvanne, 
Laura Save ja Henna-Riikka Hiironen. Joukkueen johtajana toimii Jarmo Kari. TV/MA 
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HISTUURIAPLÄJÄYS 9-2011 "LAVASARJA" 
 
12.9.2011 Infon toimituksen pöytälaatikossa on jo pari vuotta makaellut lähes 500-sivuinen 
istiksen historia SIUta ja sittistä - odottelemassa julkistamislupaa. Kevään korvalla teoksesta 
laadittiin lyhennelmä (n. 430 sivua). Historiikista poistettiin lehtitalojen (mm. Etelä-Saimaa, 
Kymen Sanomat) julkaisemat suorat kopiot ja jätettiin kuitenkin Invalidiliiton julkaisujen (IT-
lehti ja edeltäjät) kopiot. Lyhennelmä toimitettiin mm. liiton toimitusjohtaja ja IT-lehden vas-
taava päätoimittaja Marja Pihnalalle - vammaisurheilu- ja ististaustainen ihminen itsekin. 
 
Marja Pihnalalta kysyttiin lupaa julkaista liiton julkaisujen suorat kopiot (valokuvat ja lehtileik-
keet) Vammaisurheiluliiton hallinnoiman istis.infon sivuilla - lähes kuin omilla palstoilla. Min-
käänlaista vastausta, kommenttia tai lisäkyselyä ei ole toimitukseen kuulunut. Lienee liiton 
päälliköllä ajankohtaisempia asioita pöydällään. Terveiset kuitenkin infosta. 
Infon toimitus ottaa (jälleen kerran) tulevan talvikauden tavoitteeksi selvittää edellä kuvattujen 
teosten lupakysymykset - toiveena saada historia viimeinkin julkaistua - ehkä ensi keväänä. 
No - saattaapi olla toiveajattelua vaan. 
 
Historiikin julkistamista odoteltaessa infon toimitus on päättänyt julkaista ajoittain - ehk kerran 
kuukaudessa, jos muutakaan mainittavaa toimitusmateriaalia ei löydy - Histuuriapläjäyksen 
infon sivuilla. Pläjäykseen kaivellaan otteita viidenkymmenen vuoden ajalta kiinnostavista ja 
vähemmän innostavista asioista istiksen historiasta.  
 
Päättyneen Beach Volley-kauden (tai jatkuuhan se vielä Kreetalla) innoittamana toimitus on 
tutkaillut asiaa 1960-70 lukujen (?) ”Lavasarjasta”, jota pelailtiin yhdistysten kesäkodeilla. To-
si tietoa Lavasta on minimaalisen vähän ja toimitus toivookin, asiasta jotain vielä muistavia, 
ottamaan kynän tai koneen kauniiseen kätöseen ja laittamaan terveisiä vaikkapa osoitteella: 
webmaster.istumalentopallo(at)gmail.com. MA 
 

SUOMEN CUPIN OTTELUOHJELMA 
 
13.9.2011 Suomen Cup avaa pelikauden 2011-12 Kotkassa lauantaina 24.9.2011. Ottelut 
alkavat Otsolan koulun salissa kahdella kentällä klo 10.00. KSI Kotka hakee kisassa kymme-
nettä peräkkäistä ja kaikkiaan 16. Mestaruutta. 
 
Cupissa pelataan ainoastaan miesten sarja. Savottarien lisäksi muita naisjoukkueita ei turna-
ukseen ilmoittautunut. Miesten osalta mukana ovat kaikki SM-liigajoukkueet ja myös Nasto-
lan Isku ja KSI:n kakkonen. 
 
Alkulohkoissa viime kauden SM-sarjan neljä parasta on sijoitettu A- ja muut B-lohkoon. A:n 
ykkönen ja kakkonen jatkavat suoraan välieriin, kolmonen ja nelonen pelaavat puolivälierät 
B-lohkon kahden parhaan kanssa. B:n kolmonen sijoittuu ilman jatkopelejä turnauksen seit-
semänneksi. 
 
Liitteenä otteluohjelma ja kilpailusäännöt. Huomatkaa, että vapaana oleville joukkueille teh-
dään erikseen kirjurilista. KSI hoitaa ensimmäisen kierroksen ottelut. Ja tietysti - maailman 
parhaat lohivoileivät ja muuta särvintä on jälleen tarjolla naistoimikunnan puffetissa. Hienoa. 
Hyviä pelejä. MA 
 

SUOMEN CUPIN OTTELUOHJELMA 
 
15.9.2011 Liitteenä päivitetty otteluohjelma, Puijo Wolleyn jäätyä pois. RP 
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VIIVÄSTYNEITÄ AJANKOHTAISIA 
 
21.9.2011 Infon urheilutoimituksen tietoliikenneyhteydet eivät Kreetan Agios Nikolaoksesta 
pelanneet toivotulla tavalla - tulopuolelle tietoja välittyi - menopuoli hoitui vain pankin seinäs-
tä. Seuraavassa joitain tärkeimpiä uutisia viikon varrelta. 
 
Puijo Wolley luopui SM-liigasta 
 
Mikko Kankkunen PuWosta ilmoitti Sami Övermarkille 14.9., ettei Puijo Wolleylla ole mahdol-
lisuutta osallistua tulevan kauden SM-sarjaan pelaajapulan vuoksi. Vain kaksi päivää aikai-
semmin joukkue oli jälki-ilmoittautunut Suomen Cup-turnaukseen Kotkaan. Kankkusen mu-
kaan joukkue mahdollisesti osallistuu joihinkin ykkösen turnauksiin. 
 
Sarjasta luopuminen on valitettava ja harmittava asia kuopiolaisten ja myös koko sarjan ja 
istiksen kehittymisen kannalta. Varmasti puwolaiset kaikkensa asian puolesta pistivät likoon. 
Toivottavasti joukkue kuitenkin tulevina vuosina nähdään uudelleen laatikossa. 
 
SM-liigan uudistettu ohjelmaehdotus 
 
Miesten SM-liiga tullaan alkavalla kaudella pelaamaan neljän joukkueen kesken. Alustava 
otteluohjelma on tänään lähetetty yhteyshenkilöille seurojen tutkittavaksi. Tulevan lauantain 
Kotkan Suomen Cupissa pidetään seurojen palaveri, missä sovitaan ja päätetään SM-
kauden asiat. 
 
Suomen Cupin kilpailusääntöjen muutos 
 
Suomen Cupin otteluinfoon oli jäänyt alkusarjojen pelien osalta virhe. Alkusarjoissa pelataan 
kolmieräiset ottelut - kaikki max. 25 pisteeseen. Voitetusta erästä saa yhden sarjapisteen. 
 
Eero Penttinen ZZ Toivalan väreihin 
 
PuWon liigapelaajista Penttisen Eero on anonut siirto-oikeutta naapuriseuran paitaan. Laji-
työryhmän mukaan kaikilla PuWon liigajoukkueen listoilla olevilla on mahdollisuus siirtyä täksi 
kaudeksi johonkin toiseen SM-liigaseuraan. Siirto edellyttää lajityöryhmän hyväksymistä. Siir-
tolomake tullaan lähipäivinä liittämään infon tiedostoihin. Kuha ehitään. 
 
Vector Moscow Kreetan hiekkabeachin voittoon 
 
Infon toimittaja oli Kreetalla seuraamassa 1. Triptolemos Beach-turnauksen järjestelyjä ja 
pelejä viime viikonvaihteessa. Juttuja, kuvia ja tuloksia tarkemmin tulevan yövuoron aikana. 
No - avataan hommaa sen verran, että suomalaiskvartetti sijoittui kahdeksan joukkueen ki-
sassa jaetulle/pelaamatta jätetylle kolmossijalle. Nyt toimitus siirtyy pikavauhdilla koulujen 
saleja siivoamaan. MA 
 

HELLETTÄ, HIKEÄ JA HIEKKAA HELLAKSESSA 
 
22.9.2011 Lappeelais-savolainen kuusikko matkasi Kreetalle katsastamaan hiekalla pelatta-
vaa istiksen Beachiä. Mikäli et pidä turistimatkakertomuksista ja sukulaispojan lomakuvista - 
älä avaa alla olevaa linkkiä. 
 
Pieni, Kreetalla mummonsa luona matkaileva romanialaispoika jaksoi katsoa yhden suoma-
laisten pelin hievahtamatta - mitä nyt mummo muutaman kerran kävi lisäämässä suojavoidet-
ta ja pyyhettä selkään. Suomifani alla kuvassa vasemmalla. MA 
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KUNINGAS KUKISTUI - ELÄKÖÖN KUNINGAS! 
 
24.9.2011 ZZ Toivala teki sen! Kotkassa pelatussa Suomen Cupissa ZZ katkaisi KSI Kotkan 
yhdeksän vuoden mestaruusputken. Kahden vuoden takaisen pronssin ja viimevuotisen ho-
pean jatkoksi siilinjärveläiset nappasivat hienolla pelillä Suomen Cupin Mestaruuspytyn kot-
kalaisten kaapista pölyttymästä. Kovatasoisessa loppuottelussa ZZ voitti puhtaasti 2 - 0 (25-
21, 25-22). 
 

 
 
Villihkö ZZ-tanssi alkoi välittömästi ottelupallon ratkettua. Kaikesta näki, että latausta oli ja 
Mestaruutta oli odotettu, toivottu - ja siihen oli uskottu. Tanssin jälkeisessä poseerauksessa 
joukkue oli sen verran kuumissaan, ettei infon toimituksen kamerakaan suostunut toimimaan. 
Odotellaan lähes kymmenpäiseltä kuvaajajoukolta otoksia infolle. 
 
Itse finaali oli hienoa, korkeatasoista ististä parhaimmillaan. Kelpasi sivusta seurata. KSI oli 
tasaisessa ottelussa hienokseltaan kaiken aikaa ottavampi osapuoli. ZZ hallitsi ja tiukoissa 
paikoissa onnistui ratkaisuissaan kaavamaisemmin pelannutta Kotkaa terävämmin. KSI:n 
kuviot ja kokoonpano eivät, neljän uuden pelaajan kanssa, olleet vielä täysin valmiit. Kotka-
laisista ehkä parhaiten onnistui yllättävillä ratkaisuillaan Kalevi Lång. Kotkalaisten valmentaja 
Timo Herranen myönsi yksiselitteisesti: Vastustaja oli tänään valmiimpi ja selkeästi parempi. 
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ZZ Toivalan joukkue oli tasainen ja erityisesti verkkotorjunta ja monipuolinen hyökkäyspeli 
olivat joukkueen ykkösaseita. Puijosta siirtynyt Eero Penttinen sopeutui uuteen porukkaan 
hienosti ja pelasi läpi koko ottelun. Eeroa lämmitti ottelun jälkeen ensimmäinen Mestaruus 14 
vuoden yrittämisen jälkeen. Onnittelut koko joukkueelle. Lisäkommentit ja analyysit peleistä 
saataneen lähipäivien aikana ZZ:n nettisivuilta. 
 
Pronssipelissä kohtasivat HIY Helsinki ja JoLePa. Helsinkiläisten paras puhti tuntui jääneen 
alkuotteluihin ja rutinoidummat Jämsän äijät runttasivat pronssit selvällä voitolla - 2- 0 (25-15, 
25-14). Sijoista 5. - 6. kotkalaisten kakkonen voitti ensi kertaa mukana olleen ja Niemen Amin 
kipparoiman Nastolan Iskun 2 - 0 (25-11, 27-25). Hieno mukaantulo ja suoritus nastolalaisilta. 
Suomen Cupin kaikki ottelutulokset alla pdf-liitteenä.  
 
Suomen Cup 2011-12 Mestarit: ZZ Toivala - Mika Ylönen (valmentaja ja kapteeni), Reijo Ha-
kanen, Risto Mömmö, Kalevi Korkalainen, Aarne-Mikko Soininen, Pekka Dahlqvist, Timo Ne-
nonen, Eero Penttinen, Tero Viitanen ja Aimo Pitkänen. MA 
 

 
 

ISTISSARJOJEN 2011-12 KÄYNNISTYMINEN 
 
24.9.2011 Sarjakauden 2011-12 tosikoitokset alkavat lokakuulla seuraavasti: 
 
Ykkössarja: 
 
1. osaturnaus Siilinjärvellä Suininlahden koululla ZZ Toivalan isännöimänä lauantaina 
8.10.2011. 
Kilpailukutsu löytyy infosta 11.9.päivämäärällä. Turnauksen ilmoittautumisaikaa on jatkettu 
viikolla - perjantaihin 30.9. asti. Mukaan aikovia muistutetaan ilmoittautumisesta Ylösen Mi-
kalle. 
 
Miesten SM-Liiga: 
 
SM-Liiga käynnistyy uudistetun ohjelman mukaisesti Helsingissä lauantaina 22.10.2011. Pe-
lipaikan käyntiosoite on: Siltakyläntie 7-9, 00740 Helsinki. MA 
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ZZ TOIVALA - CUP MESTARI 2011-12 
 

 
 
25.9.2011 Mestarit kuvassa vas. alhaalla: Eero Penttinen, Aarne-Mikko Soininen, Reijo Ha-
kanen, Tero Viitanen ja Pekka Dahlqvist. Vas. ylhäällä: Kalevi Korkalainen, Risto Mömmö, 
Mika Ylönen (C), Aimo Pitkänen ja Timo Nenonen. 
 
Lisää hienoja Vesterisen Timon ottamia kuvia Cupin finaalista osoitteessa: 
http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=SUOMEN+CUP+2011+kuvia+Ti
molta&id=6886. MA 
 

SM-LIIGAN UUSITTU OHJELMA VAHVISTETTU 
 
24.9.2011 Suomen Cupin yhteydessä SM-liigajoukkueiden kesken vahvistettiin uudistettu 
SM-liigan kauden 2011-12 otteluohjelma/sarjakirja. Istumalentopallon sarjakirja alla liitteenä. 
Sarjakirja löytyy myös Tiedostot-osiosta. MA 
 

20. SAKSAN MESTARUUS LEVERKUSENILLE 
 
27.9.2011 Kotimaisten mestarien jatkoksi yllä tuttuja tyyppejä Saksasta. TSV Bayer 04 Le-
verkusen voitti 20. Saksan istismestaruutensa kotihallissaan 17.-18.9.2011 pelatussa turna-
uksessa. Ahon Suvi, melkein paikallisena, oli kisoja seuraamassa ja kommentoi infolle mm., 
että kovin oli vähän joukkueita 80 miljoonaisen maan mestaruuskisoissa - vain kuusi - kuten 
meidän Cupissakin. 
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Leverkusen on monille suomalaisjoukkueille kiusallisen tuttu - mm. KSI Kotkalle parista 
Hampuri-turnauksesta viime vuosilta. Lappeenrannassa joukkue on aikaisemmin käynyt use-
asti. Saksan istismestaruudesta on pelattu vuodesta 1989. Leverkusenin ohella mestaruus 
on vain kolmasti matkannut muualle: 1991 HSV Hampurille, 2006 PSC Berliinille ja viimeksi 
2009 BV Leipzigille. Tämän vuoden kisassa Leverkusen voitti finaalissa juuri Leipzigin 2 - 0. 
MA 
 

HISTUURIAPLÄJÄYS 10-2011 "EM-NAISET" 
 
29.9.2011 Naisten matkatessa Rotterdamiin ensi viikon perjantaina - lienee ajankohtaista 
histuuriaa kertoilla, miten suomettaret ovat aikaisemmissa EM-kisoissa menestyneet ja pelail-
leet.  
 
Histuuriapläjäys asiasta löytyy alla olevasta linkistä: Naisten EM-kisat. MA 
 

EM-KISAT ROTTERDAMISSA 9.-15.10.2011 
 

 
 
29.9.2011 Istumalentopallon miesten ja naisten EM-kisat pelataan Hollannissa Rotterdamin 
Topsportcentrumissa (katsojakapasiteetti 2400) 9.-15.10.2011. Suomen naisten maajoukkue 
osallistuu kisoihin valmentaja Timo Väreen ja joukkueenjohtaja Jarmo Karin johdolla. Sari 
Mannersuo tuomarina ja Ossi Pulli jyryn jäsenenä lienevät matkassa mukana. Ilman tulp-
paaneja. Lisätietoja kisoista löytynee osoitteesta: http://www.volleybal.nl/toernooien/ek-
zitvolleybal-dames-en-heren. 
 
Naisten maajoukkue aloittaa peliurakkansa B-lohkon avausottelussa Ukrainaa vastaan sun-
nuntaina 9.10.klo 18 (Suomen aikaa). Muut alkulohkon pelit joukkueella ovat seuraavasti: 
Unkari maanantaina 10.10.klo 13 ja Slovenia tiistaina samaan aikaan. Keskiviikkona joukku-
eet pelaavat puolivälierät toisen lohkon joukkueita vastaan tyyliin: A1 - B4, A2 - B3, A3 - B2 ja 
A4 - B1. Välierät pelataan torstaina ja sijoituspelit 5. - 8. perjantaina sekä mitalipelit lauantai-
na 15.10.2011. 
 
Rotterdamin kisat ovat naisten osalta 10. EM-kilpailut. Taustojen tiedostamiseksi infon toimi-
tus julkistaa lokakuun Histuuriapläjäyksen jo tässä vaiheessa - otsikolla: Naisten EM-kisat. 
MA 
 

YKKÖSEN AVAUSOHJELMA TOIVALASSA 
 
4.10.2011 Ykkössarjan avausturnaus pelataan tulevana lauantaina Toivalassa. Turnaukseen 
on isäntäjoukkueiden; ZZ Papat ja ZZ Ladyt lisäksi ilmoittautuneet MuurLe, Nastolan Isku ja 
KSI 2 Kotkasta. Ottelut alkavat klo 11.00. Alla otteluohjelma pdf-muodossa. MA 

http://www.volleybal.nl/toernooien/ek-zitvolleybal-dames-en-heren
http://www.volleybal.nl/toernooien/ek-zitvolleybal-dames-en-heren
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YKKÖSEN AVAJAISET TOIVALASSA 
 
8.10.2011 Pelikauden 2011-12 sarjatoiminnan alkeet pyörähtivät käyntiin ykkösen avaustur-
neella Toivalassa. Ei mitään uutta siltä rintamalta - ZZ Papat kohteliaana isäntänä nakutteli 
turnauksen voiton puhtaalla pelillä. MuurLelle kakkossija ja Nastolan Iskulle upeasti kolmos-
palli. Lisätietoja löytynee Toivalan sivuilta - vaikui Mika? MA 
 
Ylösen Mikan infon toimittajalle lähettämä viesti Toivalan turnauksesta lipsahti ilman Mikan 
lupaa näille sivuille. Toimitus pahoittelee ja on poistanut tekstin infon sivuilta. Asiat sinänsä 
olivat asiallisia ja tärkeitä. Keskustelua voitaneen käydä ja jatkaa vaikka infon Lue viestejä-
palstalla. MA 
 

ROTTERDAMIN EM-KISOJEN OTTELUOHJELMA 
 
8.10.2011 Suomen naisten maajoukkue lienee jo eilen perjantaina päässyt kisapaikalle Rot-
terdamiin. Tosikoitokset joukkueellamme alkavat huomenna sunnuntaina, jolloin värettäret 
kohtaavat alkulohkon ensimmäisessä pelissään Ukrainan klo 17.00 alkavassa ottelussa. In-
fon toimitus toitottelee hyviä pelejä. Alla kisojen otteluohjelma. MA 
 

EM-KISAT ALKUUN TAPPIOLLA 
 
9.10.2011 Suomen naisten maajoukkue oli vailla mahdollisuuksia avausottelussaan Ukrainan 
kokenutta ja kookasta joukkuetta vastaan tänään Rotterdamissa käynnistyneissä EM-
kisoissa. Viime vuoden MM-kisoissa Ukraina oli pronssilla Kiinan ja USA:n jälkeen ja vuonna 
2009 EM-kisoissa kakkosena Hollannin voittaessa. Melkoiset meriitit siis olivat vastassa. 
Suomen valmentaja Timo Väreellä olivat faktat hyvin tiedossa. Timo kertoi ennen ottelua, että 
taistelemaan mennään suomalaisia päätä pidempiä ukrainalaisia vastaan ja jos kaadutaan - 
kaadutaan saappaat jalassa. Saappailla tai ilman - Ukraina voitti Suomen ylivoimaiseen tyy-
liin suoraan erin 3–0 (25–8, 25– 5, 25–13). 
 

 
 
Huomenna maanantaina Suomen naiset kohtaavat toisessa alkulohkon ottelussaan Unkarin. 
Joukkue on suomalaisille arvoitus - Unkarin naiset eivät ole osallistuneet milloinkaan EM- tai 
muihin arvokisoihin. Kiintoisa peli odotettavissa. Tiistaina edellisten MM-kisojen viides ja 
vuoden 2009 EM-kisojen pronssimitalisti - Slovenia, asettuu verkon toiselle puolelle. Saap-
paat kannattanee vaihtaa pelitossuihin. MA 
 

SUOMEN NAISILLE AVAUSVOITTO EM-KISOISSA 
 
10.10.2011 Suomen naisten maajoukkuevalmentaja Timo Väre viestitteli Rotterdamista, että 
joukkue nappasi toisessa ottelussaan Unkarilta arvokkaan voiton eräluvuin 3 - 1 (21-25, 25-
18, 25-21, 25-22).  
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Peli oli molemmilta joukkueilta hermostunutta, mutta suomalaisten ratkaisut tiukoissa pai-
koissa onnistuivat pustattaria paremmin. Ensimmäisen ottelun tavoin Kirsi Koskelo oli koti-
maisten paras pelaaja. Lohkon toinen ottelu Ukrainan ja Slovenian kesken pelataan tänään 
klo 18 Suomen aikaa. 
 
Suomen maajoukkue on Rotterdamissa pienellä ryhmällä - vain seitsemällä pelaajalla - toisin 
kuin näillä sivuilla aikaisemmin kerrotaan. Joukkueen pelaajat ovat: Kirski Koskelo Rautavaa-
ra, Anne Mäki Espoo, Raisa Möller Lappeenranta, Hanna Sariluoto Tampere, Helena Skog-
ström Klaukkala, Satu Tiilikainen Joutseno ja Laura Haaranen Kärsämäki. Aikaisemmin vali-
tusta kokoonpanosta joutuivat terveyssyiden vuoksi jäämään pois Jessica Autio ja Maria Töy-
rylä. MA 
 
KESÄKISAT ARKISTOON 
 
10.10.2011 Istisinfon Ajankohtaista-palstan jutut viime kesän osalta (kesä-elokuu 2011) on 
siirretty pdf-asiakirjaksi Arkisto-osastolle. Löytyvät sieltä - Kesän 2011 Ajankohtaiset-nimellä. 
Beach-turnausten tulokset taas on sijoitettu Beach Volley-kansiostoon. 
 
Ykkösen pelaajaluettelot tiedostossa 
 
10.10.2011 Ykkössarjan pelaajaluettelot Toivalan turnauksesta löytyvät Tiedostot-osiosta. 
Luettelo päivitetään jokaisen turnauksen jälkeen. MA 
 
SUOMI LOHKOKOLMOSENA JATKOPELEIHIN 
Naisten jatkopelit selvillä 
 
11.10.2011 EM-kisojen naisten puolivälieräparit ovat selvillä. Järjestäjät ovat vaihtaneet alku-
peräisen ottelujärjestyksen ja mm. Suomen peli alkaa huomenna klo 16 alankomaisia aikoja. 
Otteluparit ovat: 14.00 UKR - GBR, 16.00 FIN - RUS, 18.00 SLO - GER ja 20.00 NET - HUN. 
 
Naisten maajoukkue kärsi viimeisessä alkulohkon ottelussaan selvän tappion Slovenialle erin 
0 - 3 (16-25, 10-25, 10-25). Valmentaja Timo Väre kommentoi lyhyesti, että tasaisempi ja 
vahvempi joukkue voitti. Slovenia tiedettiin aikaisempien menestystensä pohjalta kovaksi 
joukkueeksi - yhdeksi kisojen mitaliehdokkaaksi. Kaikki naisten joukkueet jatkavat puolivä-
lierissä. Suomi kohtaa huomisessa ottelussaan, tänään Saksan 3 - 1 voittaneen Venäjän. 
Ottelu pelataan keskiviikkona siis klo 17 kotimaamme aikaa. MA 
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ISTISJUTTU SAVON SANOMISSA 
 
11.10.2011 Kuopiolaisessa Savon Sanomissa oli viikonvaihteessa iso juttu istumalentopallos-
ta. Lehden urheilutoimitus oli käynyt edellisellä viikolla Toivalassa ZZ:n harjoituksissa kame-
ran ja jututtajan voimin. 
Jutun voi katsoa ja lukaista ZZ Toivalan sivuilta osoitteesta: http://zztoivala. nimenhuu-
to.com/. Kannattaa katsoa. Hieno homma. MA 
 

SUURI JA MAHTAVA – VOITTI 
 

12.10.2011 Päivän tuloksien näyttäminen EM-kisojen tulospalvelusta takkuaa - kuten muina-
kin päivinä. Eikä tulostaulun hoitaja niitä tarkimpia kirjaajia ole muutenkaan ollut. Sen verran 
uutisotsikoiden pohjalta voidaan mainita, että Hollanti voitti Unkarin mennen tullen 3 - 0 ja 
kohtaa huomenna välieräpelissään Slovenian - joka siis voitti omassa ottelussaan Saksan 
tiukassa pelissä 3 - 2. Varmistuksia Suomen huomisesta vastustajasta odotellaan. 
 
Pieni kovistelu vissiin auttaa oranssejakin tsemppaamaan. Päivän tulokset ovat listoilla, mut-
ta huomisten pelien ohjelmaa vielä odotellaan. Alla 12.10. tulokset: miesten alkulohkojen lop-
putilanteet ja naisten puolivälieräpelien viralliset tulokset. 
 
Pääotsikon sanoin viestitteli Suomen naisten maajoukkueen valmentaja Timo Väre Rotter-
damin EM-kisoista. Kyseessä oli juuri päättynyt puolivälierä Suomen ja Venäjän kesken. Ve-
näjä oli parempi - tällä kertaa, kertoi Timo 0 - 3 päättyneestä ottelusta. 
 
Enempää pelistä tietämättä - suomettaret pelasivat kuitenkin kohtuullisesti A-lohkon kakkosta 
vastaan. Erät olivat 17-25, 12-25 ja 15-25. Selvät, mutta kuitenkin ihan pelilliset lukemat, 
joukkueemme aikaisempiin tappiopeleihin verraten. 
Muiden pelien tuloksista eikä mahdollisista uusista otteluohjelman siirroista ole tietoja. Mikäli 
alkuperäinen ohjelma pitää kutinsa, Suomi kohtaa huomenna torstaina klo 17 puukenkämaan 
aikaa - sijojen 5. - 8. välieräpelissä Ukraina - Iso-Britannia ottelun häviäjän. Ja tämän ottelun 
tulos on ilmoitettu - voitto Ukrainalle 3-0 25:17,25:09.25:23. Katsastellaan edelleen, miten 
sumplivat jatkopelit. Tuon tuloksen mukaan Suomi kohtaisi Britit. MA 
 

SUOMI PELAAMAAN SIJOISTA 5. - 6. 
 
13.10.2011 Suomen naisten maajoukkue voitti tiukassa, tänään Rotterdamissa pelatussa, 
ottelussa Iso-Britannian erin 3 - 2 (22:25, 25:18, 20:25, 25:18, 15:3). "Tasainen ja hyvä esitys 
koko joukkueelta. Aloitus toimi hyvin ja vastustaja sortui hermoiluun. Huomenna sijat 5. - 6. ja 
vastassa Saksa." Maajoukkueen valmentaja Timo Väre oli selvästikin yllättyneen iloinen tu-
loksesta, kertoessaan joukkueen kuulumisia. Saksa voitti omassa pelissään Unkarin selvästi 
0 : 3 (17:25, 13:25, 19:25). MA 
 
Suomen ja Saksan välinen sijoituspeli pelataan huomenna perjantaina klo 14.00 alkaen (klo 
15 Suomen aikaa). Saksalla on kokenut ja kova joukkue, joka kuitenkin joutui pettymään pu-
dottuaan mitalipeleistä Tämä saattaa antaa suomalaisille hyvät mahdollisuudet ja lähtökohdat 
tulevaan otteluun. 
 
Miesten välieräjoukkueet ovat aika odotetusti: Venäjä - Saksa ja Ukraina - Bosnia-
Hertsegovina. Ottelut pelataan perjantaina klo 17 ja 19 paikallista aikaa. Alla Ossi Pullin ot-
tama kuva Suomen joukkueesta Iso-Britannian pelin aikalisällä. MA 
 

http://zztoivala/
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KUTSU KOTKAN YKKÖSSARJATURNAUKSEEN 
 
13.10.2011 Ykkössarjan toinen osaturnaus pelataan KSI Kotkan isännöimänä Otsolan salilla 
lauantaina 26.11.2011. Ilmoittautumiset Nygrenin Pekalle 12.11.2011 mennessä. Alla kilpai-
lukutsu. MA 
 

KESKIYÖN TUTKIMUKSIA 
 
13.10.2011 Tuore SIT-tilastokeskuksen (Suomen Istumalentopallon Tilastonikkarit ry) selvitys 
kertoo lohduttomasti, että kävijämäärät istis.infon sivuilla ovat vuosittaisen syysmittauksen 
mukaan jatkuvassa kasvussa. Kupru tai ei - infon toimituskunta pokkaa ja kiittää ja pistää 
huomenna viinerit poskeen Viipurinportin ABC:llä matkallaan mätkimään palloa Joutsenoon. 
Päätoimittaja Kerpen varmaan maksaa. MA 
 

 
 

MYÖHÄISUUTISET ROTTERDAMISTA 
Suomi kohtaa torstaina Iso-Britannian 

 
13.10.2011 Väreen Timolta tuli iltapesuviesti päivän kuvioista maajoukkueen osalta sekä tieto 
torstain pelistä. Päivän ottelussa yksi seitsemästä Suomen pelaajasta oli pois kuvioista ma-
hataudin takia. Kuudella pelaten ottelu oli ollut hivenen hankala. 
 
Torstaina Suomi pelaa alkuperäisen otteluohjelman, mutta muutetun aikataulun mukaisesti, 
välieräpelin sijoista 5. - 8. Iso-Britanniaa vastaan klo 14 paikallista ja klo 15 kotimaan kelloa. 
Timpan mukaan briteillä on kaksi isokokoista ja kovaa syöttävää pelaajaa, jotka hieman arve-
luttavat - kuten omien pelaajien terveystilannekin. Kaikkemme yritämme - valmentaja sum-
maa ja kertoo kömpivänsä unten maille. MA 
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VENÄJÄ JA BOSNIA-HERTSEGOVINA FINAALIIN 
 
14.10.2011 Miesten pelitkin EM-perjantailta ovat selvillä. Välierissä Venäjä nuiji Saksan puh-
taasti 3 - 0 ja Bosnia-Hertsegovina voitti Ukrainan tiukemmassa ottelussa 3 - 1. 
 
Isäntämaa Hollanti selvisi turnauksen viidenneksi 3 - 0 voitolla Puolasta. Serbia voitti Kroati-
an 3 - 1 ja sijoittui seitsemänneksi. Kaikki tulokset päivitetty alla olevassa linkissä. MA 
 

SUOMI KUUDENNEKSI EM-KISOISSA 
 
14.10.2011 Suomen naiset sijoittuivat Rotterdamin EM-kisoissa lopulta kuudenneksi. Tänään 
iltapäivällä pelatussa sijoitusottelussa Saksa voitti hienosti pelanneen FIN Teamin tasapäisen 
pelin jälkeen 3 - 1 (25-22, 25-19, 22-25, 25-11). Saksalaisille näin viides ja suomalaisille kuu-
des sija. 
 
Kenkäkauppavertauksiin ihastunut valmentaja Väre kertoi, että "Suomi kaatui saappaat ja-
loissa tiukan taistelun jälkeen. Lähes ensikertalaisista arvokisakävijöistä koostunut Suomen 
joukkue pelasi loistavat kisat. Kirsi Koskelo oli ehdottomasti yksi turnauksen parhaista pelaa-
jista", kiitteli Timo ykköshakkuriaan. Kuudes sija tyydytti: "tästä on hyvä jatkaa kovaa työtä ja 
kohti kovempia arvokisamenestyksiä." 
 
Turnauksen jumbofinaalissa Iso-Britannia voitti Unkarin 3 : 1 (25:8, 25:18, 12:25, 25:9). Nais-
ten ja miesten mitalipelit pelataan huomenna. Miesten otteluissa sijoista 9.-11. Iso-Britannia 
voitti sekä Azerbaidzanin että Latvian 3 - 0 ja otti 9. sijan. Latvia oli 10. ja azerit turnauksen 
viimeinen. Muita miesten päivän pelejä tulostaulunhoitaja ei ole ehtinyt kirjaamaan - taitaa 
olla katsomassa kotijoukkueen iltapeliä Puolaa vastaa. MA 
 

SM-LIIGA VAUHDIKKAASTI ALKUUN 
 
15.10.2011 EM-huuman haihduttua päästään aloittelemaan miesten kotimaista SM-liigaa - ja 
varsin vauhdikkaasti sittenkin. Ensimmäinen kolmen joukkueen  
 
turnaus pelataan Helsingin isännöimänä ensi viikon lauantaina 22.10.2011. Pelipaikan käyn-
tiosoite on: Siltamäen ala-aste, Siltakyläntie 7-9, 00740 Helsinki. Ohjelmassa seuraavat otte-
lut: klo 12.00 HIY Helsinki - KSI Kotka, klo 13.30 KSI Kotka - JoLePa Jämsän ja klo 15.00 
JoLePa - HIY Helsinki. 
 
Viikkoa myöhemmin 29.10. matkataan jo savoon tuoreiden Cup-mestareiden ja ZZ Toivalan 
vieraaksi. Liitteenä alla ZZ:n ottelujuliste SM-liigan turnaustapahtumasta. MA 
 
HOLLANTI PETTYI - UKRAINA MESTARIKSI 
 
15.10.2011 Viisi naisten Euroopan Mestaruutta putkeen ja kaikkiaan seitsemän yhdeksästä 
kisasta voittanut EM-kisojen isäntäjoukkue Oranssit joutui pettymään kotiturnauksen finaalis-
sa. Kaksi edellistä kisaa kakkoseksi jäänyt Ukraina otti Mestaruuden ensimmäistä kertaa. 
Loppuottelussa se ei jättänyt mitään epäselväksi, vaan vei kultamitalit kotijoukkueen nenän 
edestä selvästi tuloksella 1 - 3 (21:25, 28:26, 15:25, 14:25). 
 
Pronssiottelussa Venäjä voitti kisojen kestomitalisti Slovenian samoin lukemin 3 - 1 (25-19, 
25-23, 18-25, 25-18). Slovenialla oli neljästä edellisestä EM-kisasta sijoitukset: 2, 3, 3 ja 3. 
Venäläisille mitalit olivat naisten EM-kisoista ensimmäiset ja riemu ottelun päätyttyä sen mu-
kaista. MA 
 



15 

 

BOSNIA-HERTSEGOVINALLE SEITSEMÄS 
 

15.10.2011 Vuoden 1999 EM-kisoista lähtien kullat kahminut Bosnia ja Hertsegovina otti Rot-
terdamissa seitsemännen perättäisen Mestaruutensa. Huhhuh! Loppuottelussa kaatui Venäjä 
3 - 1 (22-25, 25-23, 25-10, 25-23). Kaksissa edellisissä kisoissa samat joukkueet ovat pelan-
neet loppuottelussa - ja samalla tuloksella: Bosnialle kullat. Miesten pronssipelissä aina va-
kuuttava Saksa hoiteli Ukrainan niukasti tuloksella 3 : 2 (24:26, 25:18, 20:25, 25:20, 15:12).  
 
LAJIKOORDINAATTORIN TERVEISET 
 
19.10.2011 Lajikoordinaattori Sami Övermark on laittanut SM-liigajoukkueille tärkeän tiedot-
teen nyt, kun SM-taistot ovat ensi lauantaina alkamassa. Samin terveiset alla: 
 
Hei kaikki. Istiksen SM-sarja pyörähtää käyntiin viikonloppuna ja odotettavissa on todella ta-
sainen ja varmasti kaikin puolin huikea kausi. Muutama asia johon toivon ennen kauden al-
kua kaikkien kiinnittävän huomiota, että sarja on tasainen ja pelit ratkotaan kentillä. 
 
Ensimmäisenä on tämä viira-asia, joka on herättänyt puhetta jo ennen kuin sarja alkaa. Alla 
on selvä ote Pajulahden kokouksen pöytäkirjasta - eli liukastemateriaalin käyttö on kielletty 
mutta , kuten kaikki tietävät housut ovat aika arvokkaita niin emme voi alkaa tuijottamaan 
kaikkia paikkoja mitä housuissa on, sillä nekin kuluu käytössä. Pelaajat pelatkoon peliä ja 
tuomarit kiinnittävät huomiota pelaajien housuihin. Mikäli tuomari toteaa, että käytössä on 
viira tai muu liukaste tehdään pelaajan osalta tarvittavat toimenpiteet.  
 
Mikäli tuomari toteaa, että kyseessä ei ole liukaste, puheet jääköön epäreilusta pelistä tai 
toimintatavoista pelaajilta siihen! Ratkotaan siis pelit pelaamalle eikä keskitytä epäolennai-
suuksiin. Tämä siis muistutuksena. 
 
Viimekauteen tehdään myös parannus epäurheilijamaiseen käytökseen, jota viimevuonna oli 
jonkun verran myöss tapahtunut. Lisäksi muistutan tiedottamisen tärkeydestä ja sen oikein 
hoitamisesta alla myös siitä ote pöytäkirjastamme. 
 
Tiedotettiin lajityöryhmän kokouksessa 10.8.2011 tekemä seuraava päätös, koskien liukkaut-
ta lisäävien viirapaikkojen lisäämistä pelihousuihin: Sisäpeleissä pelihousuissa ei saa olla 
tarkoitusta varten lisättyä liukastemateriaalikerrosta, kuten viirakangasta tai vastaavaa eikä 
tarkoitusta varten lisättyä liukastetta tai liukasteainetta, kuten silikoonia tai vastaavaa. Tämä 
lisätään sarjamääräyksiin. 
 
Määräyksen perusteluina lajityöryhmä mainitsi mm. kansainvälisten sääntöjen kohdan 
(4.5.1), jonka mukaan on kiellettyä käyttää esineitä/materiaalia, jotka voivat aiheuttaa louk-
kaantumisen tai antaa epäreilua ja keinotekoista etua pelaajalle. 
 
Miesten SM-liigan tulosten tiedottamisen tulee tapahtua oikein ja ohjeistetulla tavalla. Markku 
Aumakallio huolehtii käytettävän lomakkeen uudistamisesta. Lomake löytyy Word-muodossa 
istisinfon sivuilta. Muista tiedote VAU:hun lauri.jaakkola(a)vammaisurheilu.fi. SÖ/MA 
 
Tsemppiä kauteen - Sami Övermark, Lajikoordinaattori 
 

SM-LIIGAN VIRALLISET PELAAJALISTAT 
 
19.10.2011 VAU/Sami Övermark on vahvistanut viralliset SM-liigan pelaajalistat, jotka löyty-
vät Tiedostot-osastosta. Pelaajalistat on annettava ottelutapahtuman alussa toimitsijoille tar-
kistusta varten. MA 
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AAKKOS-ONGELMA MAC-WIN 
 
21.10.2011 Istis.info toimituksen moniajopaivitys tuottaa tälla hetkellä ainoastaan kryptista-
koodausta. Asiaa selvitellään. Koettakaa kestää. Ainakin tulokset alla ovat luettavissa. RP 
 

SM-SARJA-AVAUS HELSINGISSÄ 
 
21.10.2011 Kamppailut Suomen istismestaruudesta alkoi kaudella 2011-2012 otteluilla Silta-
mäessä - Helsingissä - Kotkan, Jämsän ja kotijoukkueen voimin. 
Kauden avausottelussa HIY-KSI, otteet olivat ailahtelevia, kahden uudistuneen joukkueen 
välillä. Tasoero oli kuitenkin kotkalaisten puolella, ilman merkittävää vaivannäköä voitto Kot-
kaan erin 3-0. 
 
Toisessa ottelussa JoLePa haastoi tiukasti KSI:tä, johtaen eriä. Kotka tuli rinnalle ja ohi, vie-
den eleettömästi pisteet tästäkin pelistä 3-0. 
Kolmas kohtaaminen olikin sitten erilaista talkoo-istumalentopalloa, jossa uudistunut HIY jätti 
tällä kertaa jämsäläiset nuolemaan näppejään voitolla erin 3-1. 
 
Seuraava kierros Toivalassa 29.10. Tässä kaikki kierroksen tulokset: 
 
HIY Helsinki - KSI Kotka 0 - 3 (14- 25, 12 - 25, 19 - 25) 
KSI Kotka - JoLePa, Jämsä 3 - 1 (25 - 22, 25 - 22, 25 - 16) 
JoLePa, Jämsä - HIY Helsinki 1 - 3 (24 - 26, 25 - 16, 26 - 28, 23 - 25) 
 

PALUU ROTTERDAMIIN 
 
24.10.2011 Menneet ovat yleisesti katsoen - menneitä. Palataan kuitenkin vielä Ossi Pullin 
EM-kisoista ottamiin ja vasta nyt operaattorin toimittamiin kisakuviin. Alla olevassa kuvassa 
näkyy Rotterdamin EM-kisojen päänäyttämö kaikessa komeudessaan. Upeat puitteet ja hy-
vät kai olivat kisat kokonaisuudessaankin. Ihan vaan näytiksi. Jos vaikka joskus vielä koti-
maisemissakin..., Järvenpään 1993 ja Lappeenrannan 2003 jatkoksi. Tuskin kuitenkaan vielä 
2013. MA 
 

 
 

ÄÄKKÖS-ONGELMA KORJATTU 
 
24.10.2011 Sihverrykset Ajankohtaispalstalta on silitelty - hyviä lukuhetkiä. Istis.infon toimitus 
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TIEDOSTOJA PÄIVITELTY 
 
25.10.2011 Infosivuja: Linkit, Tiedostot (tulostiedotteet, SLL:n uusi liberosääntö) ja Seurat 
(yhteystiedot ja harjoitusajat) on yritelty päivitellä (voivoi). Seurat-osastolla lienee edelleen 
vanhoja ja puutteellisia tietoja. Seurojen yhteyshenkilöitä pyydetään tarkistamaan tiedot ja 
toimittamaan tarkistetut tiedot osoitteella: webmaster.istumalentopallo@gmail.com MA 
 
APUVÄLINEMESSUT TAMPEREELLA 10.-12.11. 
 
25.10.2011 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry isännöi jo perinteeksi muodostunutta 
Liikuntamaata 10.-12. marraskuuta 2011 Tampereen Messu- ja  Urheilukeskuksen C-
hallissa. Liikuntamaa toimii Apuväline, Hyvinvointi & Koti 11 -messujen yhteydessä. 
 
Liikuntamaassa on tarjolla hallin täydeltä tietoa vammaisliikunnasta ja vammaisliikunnan 
apuvälineistä. Kolmen päivän aikana voi tutustua lajeihin, välineisiin ja harrastusmahdolli-
suuksiin yli 40 toimintapisteellä. Liikuntamaa on erityisen innostava ympäristö lapsille ja nuo-
rille, joilta ei messutapahtumassa ihan heti tekeminen lopu. 
 
VAU-pisteessä voi kokeilla erilaisia simulaattoreita, kuten ratakelaaja Leo-Pekka Tähden mu-
kaan nimettyä Lepe-kelaussimulaattoria. Leikkipaikkavälinevalmistaja Lappset Group tuo Lii-
kuntamaahan Mobile Playground -mobiilipelisovelluksensa, jossa pelataan erilaisia pelejä 
etsimällä kännykällä kuvattavia tunnisteita. 
 

CALLING ALL VOLLEYBALL COACHES - REMINDER! 
25.10.2011 Muistutus kaikille lentopallovalmentajille! WOVD:n (Vammaislentopallon maail-
manliitto) toiminnanjohtaja Irma Bos on lähettänyt kansallisille paralympiakomiteoille tiedot-
teen mahdollisuudesta hakea uuteen WOVD:n valmentajakomissioon. Hakemusten määräai-
ka päättyy 1.11.2011. Lisätietoja asiasta (englanniksi) alla olevasta liitteestä. SÖ/MA 
 

ISTISINFON KESKUSTELUPALSTA LOPETETTU 
 
26.10.2011 Istiksen keskustelupalsta on suljettu. Palstan käyttö jäi lopulta varsin vähäiseksi. 
Sulkemisen syynä oli kuitenkin palstan väärinkäyttö, jota ei voitu lopulta valvoa. 
 
Istumalentopallo.info toivottaa kaikki istiksen ystävät keskustelemaan jatkossa näiden sivujen 
vieraskirjassa (Lue viestejä-palsta) tai Facebookissa. Hyvää istissyksyä. Istis.infon toimitus 

 
SM-LIIGA JATKUU - KUTSU JÄMSÄÄN 

 
26.10.2011 JoLePa/Jani Virtanen on lähettänyt SM-liigan 3. turnauskutsun päivämäärälle 
5.11.2011. Kutsu liitteenä alla. Ennen Jämsää pelataan vielä Toivalassa ensi lauantaina 
29.10.2011. MA 
 

ÄLÄ UNOHDA NAISTEN SM-TURNAUSTA 
 
28.10.2011 Naisten Suomen Mestaruudesta päätettiin tänäkin kautena pelata yksittäisessä 
turnauksessa. Yleiskokouksessa hakuaika määritettiin päättyväksi 30.11.2011. Hakemukset 
tulee osoittaa Sami Övermarkille. Samalla turnausjärjestäjän tulee ilmoittaa turnauksen ajan-
kohta. 
 
Yleiskokouksen päätöksissä ei ole mainintaa pelataanko turnaus, muutamien aikaisempien 
vuosien tapaan avoimena. Avoin SM-turnaus saattaisi tuoda mukaan joitain kansainvälisiäkin 
joukkueita balttiasta ja ehkä Venäjältäkin. Selvitellään tämä asia vielä lajityöryhmän kesken.   
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ZZ TOIVALALLE VOITTO KOTKASTA 
 
29.10.2011 Sorry vaan kiireisimmät. Taisitte ehtiä lukaisemaan hädissänne infon toimituksen 
vuoden 2009 otsikon. Yllä korjattu otsikko ja alla, kuten jo alkuperäisessäkin, tekstissä ja sar-
jaraportissa - luulisin - oikeat lukemat. 
 
Toivalassa tänään pelatussa SM-sarjan toisessa turnauksessa nähtiin huippujännittävä ja 
tiukka ottelu isäntäjoukkue ZZ Toivalan ja KSI Kotkan kesken. Tuoreen Cup-voittajan ja istu-
van Mestarin ottelua ennen pelattiin kuitenkin päivän kaksi muuta peliä. 
 
Ensimmäisessä isäntäjoukkue ZZ voitti jämsäläiset 3 - 1 (26-16, 25-17, 22-25, 25-15). "Eipä 
hääviä, mutta tulipa kausi avattua", kommentoi ZZ-kippari Mika Ylönen infolle. Päivän toises-
sa pelissä JoLePan puhti ei riittänyt erävoittoon, kuten Toivalalta - KSI Kotka otti pisteet puh-
taasti numeroin 3 - 0 (25-17, 25-15, 25-16). 
 
Kolmatta ottelua isäntien ja KSI Kotkan välillä käytiin pitkään ja hartaasti. Harras nyt vaan 
lienee väärä sana, kun kyseessä oli varsinainen tahtojen taistelu. KSI aloitti ottamalla eka 
erän 25-23. ZZ kuittasi toisen selvästi 13-25. Kolmatta taas pelattiin vaihtelevasti jatkopalloille 
ja KSI:n voittoon 32-30. ZZ jatkoi tiukasti taistellen neljännen 22-25 ja perään voittoerän 9-15 
ja koko ottelun 2-3.  
 
KSI jatkaa sarjakärjessä. Sillä on neljän ottelun jälkeen 10 sarjapistettä. JoLePa on neljällä 
pelillään vielä nollilla. HIY:llä on kahdesta pelistä kolme ja ZZ Toivalalla samoin kahdesta viisi 
pistettä. No - sarja on vasta alullaan. ZZ:n kapteeni Mika Ylönen kommentoi infolle ottelujen 
jälkeen: "Pelit Kotkaa vastaan ovat sellaista ilotulitusta, että rajatuomaritkin olisi tarpeen". 
 
Mika lupasi illan mittaan kommentit peleistä ZZ Toivalan nettisivuille. Kannattaa seurata ja 
katsoa. Seuraavat pelit viikon kuluttua Jämsässä JoLePan isännöimänä - ja vieraina siellä 
HIY Helsinki ja ZZ Toivala. KSI ja ZZ kohtaavat seuraavan kerran Kotkassa 19.11.2011.MA 
 

MARRASKUUN PLÄJÄYS - LAHTI-CUP 
 
30.10.2011 Suuren suosion ja surkuttelun osakseen saanut Histuuriapläjäys jatkuu kaikesta 
huolimatta. Marraskuun pläjäyksenä infotoimitus tarjoilee yhden 1980-luvun kotimaisen huip-
puturnauksen - Lahti-cupin - otsikolla: "Ei oo Lahden voittanutta". 
LSI Lahti varmaankin pelasi jo ensimmäisessä, HIY Helsingin voittamassa, SM-turnauksessa 
Pajulahdessa helmikuussa 1965. Turnauksesta on kuitenkin tallentunut vain kolmen parhaan 
tulokset. SIUn kesäkisoissa Kuusankoskella samana suvena lahtelaiset saavuttivat kakkossi-
jan Helsingin jälleen voittaessa. 
 
Vuoden 1967 SM-kisoissa lahtelaiset saavuttivat ensimmäiset miesten SM-mitalinsa hopeisi-
na - Turun viedessä mestaruuden. Seuraavat SM-mitalinsa Lahti otti pronssisina Espoon 
vuoden 1973 kisoista. 1974 tuli toiset pronssit, vuotta myöhemmin hopeaa ja Helsingin vuo-
den 1976 kisoista pläsähti ensimmäinen Suomen istismestaruus radiomäelle. 
 
Ensimmäisen SM-kultansa jälkeen LSI Lahti hallitsi suomalaista istumalentopalloa - lukuun 
ottamatta Tampereen voittokautta 1977-78, vieden Mestaruuden kaikkiaan kymmenen ker-
taa. Edelleen Lahti on SM-mitalitilaston ykköspaikalla kaikkiaan 27 mitalillaan (10 kultaa, 8 
hopeaa ja 9 pronssia). Viime kaudet SM-sarjaa hallinneella KSI Kotkalla on mitaleita kaksi 
vähemmän. 
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LSI Lahden ykkösmoottorina toimi 1970-80 luvuilla Eero Valkonen - pelaajana, pelaaja-
valmentajana, valmentajana, vastuuhenkilönä ja monitoimimiehenä. Eero oli myös miesten 
maajoukkueen valmentaja vuosina 1979-86 saavuttaen mm. kahdesti Pohjoismaiden Mesta-
ruuden sekä EM/MM-pronssit Hollannin kisoista 1983. 
 
Pitkälti Eero Valkosen (kuvassa yllä) aktiivisuuden ja lajille omistautumisen piikkiin menee 
myös Lahti-Cupin käynnistäminen syksyllä 1982 ja turnauksen järjestäminen kymmenenä 
syksynä tuon jälkeen. Ei sitten muuta kuin Lahti-pläjäyksen pariin - olkee hyvät. MA 
 

ECVD:LLÄ YLEISKOKOUS ROTTERDAMISSA 
 
31.10.2011 Rotterdamin EM-kisojen yhteydessä järjestettiin ECVD:n toimesta mukana olleille 
eri maiden edustajille yleiskokous. Kokouksessa keskusteltiin mm. luokittelusta, kansallisten 
liittojen tilanteista sekä tulevista kansainvälisistä kilpailuista. ECVD:llä on haussa seuraavat 
arvokisat, joihin kaivataan järjestäjää: Juniorien EM-kisat 2012, Miesten Euro Cup 2012 ja 
2013 sekä miesten ja naisten EM-kisat 2013. 
 
Mitään maailmoja mullistavia päätöksiä kokouksessa ei luonnollisestikaan tehty. Joistakin 
henkilöstömuutoksista tiedotettiin: ECVD:n uusi luokittelija on Dora Szatmari Unkarista, joka 
korvaa Hetty Voetenin, Beach Volleyn komissaarina jatkaa (mitä sitten tarkoittaneekaan) 
ruotsalainen Mats Andersson ja ECVD:n verkkosivujen päätoimittajana on aloittanut Andras 
Mihalyi Unkarista, korvaten maanmiehensä Laszlo Szigedin. MA 
 

MUISTUTUS OTTELUISTA TIEDOTTAMISEEN 
 
31.10.2011 Miesten SM-liigan ja ykkösen ottelupöytäkirjat tulee toimittaa postissa erotuoma-
rivastaava Sari Mannersuolle, os. Välikuja 19, 49200, Heinlahti. 
 
Liigan ottelutulokset lähetetään mahdollisimman pian pelien päätyttyä Tiedostosta löytyvällä 
Istumalentopallon tulosilmoituksella STT:lle, YLE:lle, VAU:lle (Lauri Jaakkola) sekä Infoon 
(Markku Aumakallio). Ykkösen tulokset vastaavasti vapaamuotoisesti Laurille (lau-
ri.jaakkola(at)vammaisurheilu.fi) ja Markulle (markku.aumakallio(at)gmail.com). Kiitos. MA 
 

ANDRIS ULMANIKSEN TERVEISET RIGASTA 
 
2.11.2011 Pitkäaikainen Suomen ystävä Andris Ulmanis Rigasta lähettää istumalentoväelle 
parhaat terveiset ja kiitokset viime kesänä saamastaan (pienestä, toimituksen huomautus) 
taloudellisesta avusta. 
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Marjola Beachissä kerättiin Andrikselle rahaa johonkin leikkaukseen pääsemiseksi. Homma 
on kunnossa ja mies oli mm. pelaamassa Rotterdamin EM-kisoissa. Eipä kyllä järin häävisti - 
Latvia oli kisoissa 10. 
 
ESI-Team hoiteli Marjolassa kerätyt rahat Andrikselle ja kiittelee nyt osaltaan ja yllä olevin 
terveisin seuraavia Marjolassa pelanneita ja rahaa antaneita joukkueita: Royals PKS, SOS 
Team, DDT Helsinki, Hilimat, Savon Konkarit ja molemmat PoPeDo-porukat Rovaniemeltä. 
Niin - ja myö myös. Kiitos. MA 
 

 
 

SARJAMÄÄRÄYKSET TIEDOSTO-OSIOSSA 
 

3.11.2011 Parempi myöhään - jos silloinkaan..., sanonta pätenee pelikauden Sarjamääräyk-
siin, jotka epähuomiossa vasta nyt on liitetty Tiedostoihin - Istumalentopallon sarjamääräyk-
set 2011-12-nimellä. Hyvinhän sarjan alku on hoideltu - ilman näitäkin. 
 
Mitään suurta ja ihmeellistä määräyksiin ei sisälly. Tiettyihin asioihin on tehty päivitykset, lä-
hinnä Lentopalloliiton ohjeistusten mukaan sekä luonnollisesti sarjaohjelmiin. Ne ovat kuiten-
kin sisältyneet Sarjakirjaan, joka on jo ollut kaikkien tiedossa. 
 
Samalla Tiedostot-sivuston asiakirjoja on päivitetty uudelleen ja ryhmitelty raportteihin ja 
määräyksiin sekä ohjeisiin ja lomakkeisiin. Käykää katsastelemassa. MA 
 

SM-LIIGAA JÄMSÄSSÄ 5.11.2011 
 
4.11.2011 Miesten SM-liiga jatkuu huomenna lauantaina JoLePan isännöimällä kolmannella 
SM-osaturnauksella Jämsän liikuntahallissa (os. Keskuskatu 16) klo 12.00 alkaen. Päivän 
ensimmäisessä pelissä JoLePa saa vastaansa viime lauantaina Mestari-KSI:n kaataneen ZZ 
Toivalan. 
 
Päivän toisessa ottelussa klo 13.30 ZZ Toivala kohtaa runkopelaajiaan tälle kaudelle menet-
täneen viime kauden hopeajoukkue HIY Helsingin. Turneen viimeisessä pelissä klo 15 HIY 
kotijoukkueena ottaa mittaa isännistä. Joukkueiden ensimmäinen peli Helsingissä kaksi viik-
koa sitten päättyi HIY:n voittoon 3 - 1. 
 
ZZ Toivala tähyää Jämsässä runkosarjan ykköspaikalle, minkä se saavuttaa kahdella kolmen 
pisteen voitollaan. JoLePa on sarjassa vielä pisteittä ja varmasti haluaa kotisalillaan tilantee-
seen muutosta. Läheltä ja miksei kauempaakin - tervemenoa huomenna Jämsän liikuntahal-
lille! MA 
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ZZ TOIVALA SM-LIIGAN KÄRKEEN 
 
5.11.2011 ZZ Toivala voitti Jämsän SM-osaturnauksessa isäntäjoukkue JoLePan 3 - 1 ja HIY 
Helsingin 3 - 0. Kahdella kolmen pisteen voitolla ZZ siirtyi sarjakärkeen pisteen erolla KSI 
Kotkaan. Molemmat ovat pelanneet neljä ottelua. 
 
12 ottelun runkosarja näyttäisi sarjakolmanneksen jälkeen jakautuvan kahteen kerrokseen - 
mitä vähän jo ennen kautta arveltiinkin. Mestari KSI ja ZZ Toivala menevät omia menojaan ja 
HIY ja JoLePa selvittelevät keskeisiä välejään kakkoskerroksessa. 
 
Pajulahden yleiskokouksessa tämä mahdollisuus nousi esiin, kun keskusteltiin välieräpelien 
tarpeellisuudesta. Näillä näkymin voisi sanoa, että onneksi välierät päätettiin paras kolmesta-
systeemin sijasta pelata sinkkupeleinä. Kuulostellaan - sarja on kuitenkin vasta alussa. 
Päivän ensimmäisessä pelissä isännät nappasivat ZZ:ltä kolmannen erän, vaikka muut me-
nivätkin suht' selvästi toivalaisille. HIY ei vastaavasti Cup-mestareita pystynyt horjuttamaan. 
Kolmessa erässä samat, selvät tappiolukemat 12-25. Viimeisessä pelissä JoLePa kuittasi 
tappionsa HIY:lle kahden tiukan erän jälkeen selvällä 3 - 0 voitolla. 
 
Tulokset päivän peleistä ja sarjatilanne löytyvät Tiedostot-osion sarjaraportista. Kommentit 
peleistä Toivalan näkökulmilta löytyvät ZZ:n nettisivujen Uutisista (http://www.zz-
toivala.com/). Seuraavan kerran SM-liigaa pelataan Kotkassa kahden viikon kuluttua 19.11. 
Isäntien vieraaksi saapuvat ZZ ja HIY. Kotkan turnauksen jälkeen kaikki joukkueet ovat pe-
lanneet 6 ottelua - sarja siis puolivälissä ja vasta marraskuun loppupuolta elellään. MA 
 

ISTISKISOJA MAAILMALLA 
 
7.11.2011 Istumalentopalloa pelataan pikkusen muuallakin kuin kotimaisemissa. Mannersuon 
Sari viestitti muutama päivä sitten, että hän todennäköisesti matkustaa, ainoana eurooppalai-
sena erotuomarina, kuun loppupuolella Afrikkaan Ruandaan joko tuomariksi tai referee dele-
gaatiksi. 
 
Kigalissa Ruandassa järjestetään 24.-27.11.2011 Saharan eteläpuolisten maiden karsinta-
turnaus, missä ykköspalkintona on paikka Lontoon 2012 paralympialaisiin. Alla olevassa ku-
vassa Ruandan maajoukkue aikalisäpohdinnoilla valmentaja Peter Karremanin kanssa. 
Turnauksessa pelaa yhdeksän maajoukkuetta. 
 

 
 
Jo ennen noita eteläisen Afrikan kisoja pelataan Meksikon Guadalajarassa Parapan Ameri-
kan Games 12.-20.11.2011. Kyseessä ovat melkoiset kisat. Arviolta 1500 urheilijaa 26:sta 
maasta kilpailee 13 eri urheilulajissa, joista yksi on istumalentopallo. Parapan kisoja on pelat-
tu varsinaisten Pan Amerikan kisojen yhteydessä - tai niiden jälkeen neljän vuoden välein 
vuodesta 1999. Varsinaiset kisat aloitettiin jo 1951 Buenos Airesissa. 
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Istumalentopalloa Amerikoissa pelataan tällä hetkellä vain Kanadassa, Yhdysvalloissa, Mek-
sikossa, Kolumbiassa, Brasiliassa, Costa Rica ja Kuubassa, joka kuitenkin ainoana maana 
mainituista jää pois Guadalajarasta. Infon tiedossa ei ole – ovatko nämäkin geimit karsinta 
Lontooseen. Mahdollisesti. Edelliset Parapan-kisat Rio de Janeirossa 2007 voitti Brasilia. 
Brassit voittivat kisojen finaalissa USA:n ja selviytyivät Pekingin kisoihin – sijoittuen siellä 
kuudenneksi. 
 
Istis.infon toimitus seurailee silmänurkalla molempia kisatapahtumia. Toivottavasti saamme 
Sarilta joitakin viestejä Afrikan kisoista – ja ainakin kisojen jälkeen kommentit kisatapahtumis-
ta ja yleensä pelimeiningistä tuolla maailman mantereella. MA 
 

KATSEET KOHTI KOTKAA..., 
 
13.11.2011 Istumalentopalloilun hiljaisen viikonvaihteen jälkeen katseet suuntautuvat kahte-
na seuraavana viikonloppuna Kotkaan ja siellä Karhulaan Otsolan koululle. Ensi lauantaina 
19.11. pelataan salilla SM-liigan neljäs ottelukierros KSI:n, HIY:n ja ZZ Toivalan kesken. 
 

 
 
SM-Liigan pelit alkavat klo 12.00 ottelulla KSI Kotka - HIY Helsinki. Toisessa pelissä klo 
13.30 alkaen ovat vastakkain HIY Helsinki ja ZZ Toivala sekä päivän kolmannessa ottelussa 
klo 15.00 alkaen sarjan kärkijoukkueet ZZ Toivala vastaan KSI Kotka. Peleihin on vapaa 
pääsy ja perinteisesti paikalla myös Buffetti ja arpajaiset. MA 

 
YKKÖSSARJAN TOINEN TURNAUS – KOTKASSA 

 
13.11.2011 Otsolan salissa jatketaan pelejä heti seuraavana lauantaina 26.11. klo 11.00 al-
kaen ykkössarjan toisessa osaturnauksessa. Mukaan kisaan ovat ilmoittautuneet sarjaa en-
simmäisen kierroksen jälkeen johtava ZZ Papat Toivalasta sekä MuurLe Muuramesta, Nasto-
lan Isku, KSI Kotka 2, KSI Welluttaret ja VanLe Vantaalta. 
 
Turnauksessa pelataan alkulohkot kahdessa kolmen joukkueen poolissa, ristikkäisvälierät 
alkulohkojen ykkösten ja kakkosten kesken sekä sijoituspelit: alkulohkojen kolmoset sijoista 
5.-6., välierien hävinneet sijoista 3.-4. sekä loppuottelu välierävoittajien kesken. Finaali alkaa 
Otsolassa klo 15.00. Otteluohjelma lisätään näille haminoille, kunhan Pekka sen toimittaa.  



23 

 

PARAPAN-KISAT MEKSIKOSSA KÄYNTIIN 
 
14.11.2011 PAN-Amerikan Parapan 2011 kisat Meksikon Guadalajarassa käynnistyvät istu-
malentopallon osalta tänään maanantaina 14.11. alkusarjan ensimmäisillä otteluilla klo 10 
(tequila-aikaa). 
Turnauksen toisessa ottelussa kohtaavat edellisten Parapan-kisojen finalistit Brasilia ja USA. 
Kisoihin osallistuvat kuusi maajoukkuetta pelaavat maanantai-keskiviikkona yksinkertaisen 
alkusarjan. Torstaina pelataan välierät neljän parhaan kesken sekä ottelu sijoista 5.-6. Per-
jantaina pelataan pronssi- ja mestaruuspelit. Ja voittajalle on luvassa ensi kesän Lontoon 
Paralympialaisten kisapaikka. MA 
 

PALASIA PARAPAN-KISOISTA MEKSIKOSTA 
 
15.11.2011 Parapan 2011 kisat Meksikon Guadalajarassa käynnistyivät istumalentopallon 
osalta huippupelillä. Edellisten kisojen finalistit Brasilia ja USA kohtasivat alkulohkon toisessa 
ottelussa. Ennakkosuosikki Brasilia joutui nöyrtymään USA:lle tiukan kaksituntisen pelin jäl-
keen erin 2 - 3. 
 
Kotimaan ja Meksikon aikaero lienee kahdeksan tunnin luokkaa ja sen mukaan ottelu pelat-
tiin Guadalajarassa alkaen klo 20 Suomen aikaa. Brasilia aloitti voittamalla ensimmäisen 
erän selvästi 25-15. Toinen ja kolmas erä menivät USA:lle 22-25 ja 19-25. Neljännessä bras-
sit vielä taistelivat ottelun viidenteen erään numeroin 25-21. Ja viides oli yhtä tiukkaa - päät-
tyen lopulta pohjoisen poikien voittoon luvuin 13-15.  
 
Kisojen ensimmäisessä ottelussa isäntämaa Meksiko joutui antautumaan Costa Ricalle 1 - 3. 
Päivän kolmannessa pelissä Kanada voitti Columbian erin 3 - 0. Kotomaan aikaa tiistaiyönä 
klo 01 USA pelaa toisen ottelunsa Meksikoa vastaan. Istisinfo seurailee tilanteita tulevina 
päivinä - kun ei paljon muitakaan pelejä ole katsasteltavana - paitsi lauantaina Kotkassa. MA 
 

 
 
KOHTALAISTA KUTINAA KOTIKOTKASSAKIN 
 
16.11.2011 Nimimerkki - Istisinfon kommentoija laittoi (kiitos - näitä ei liikaa ole tullut) toimi-
tuksen sähköpostiin terveiset: "Mitä hittoa noilla Meksikon tuloksilla on tekemistä meidän sar-
jojemme ja intisinfon kanssa"? Hyvä kymysys. Sopii miettiä. Lupaamme ottaa asian esille 
toimitusneuvoston eettisessä valiokunnassa heti Ruandan ja Pekingin kisojen uutisointiemme 
jälkeen. 
Kommentoijamme innostamana kuitenkin seuraavassa kutinaa merikylä Kotkasta: Tulevana 
lauantaina pelataan jännittävän kovat kotimaiset. SM-liigan neljännen turnauksen kohokohta 
lienee Kotkan Karhulan Otsolan salissa klo 15.00 alkava ottelu kotijoukkueen, istuvan 10-
kertaisen (vai oliko jo 11!) Mestarin ja sarjakakkosen - KSI Kotkan ja tuoreen Cup-Mestarin ja 
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sarjaykkösen - ZZ Toivalan kohtaaminen. Ennen turnauksen huipennusta klo 12.00 KSI iskee 
yhteen HIY Helsingin ja klo 13.30 HIY ZZ Toivalan kanssa. Kannattaa lähteä katsomaan - 
kauempaakin. 
 
Ennen näitä syyhyjä - istis.info kaikesta huolimatta seurailee Parapan-kisat Meksikossa val-
miiksi paketiksi kohti Lontoon 2012 Paralympialaisten istiskisoja. MA 
 

VÄLIERÄPARIT SELVILLÄ MEKSIKOSSA? 
 
16.11.2011 Pan Amerikan kisoissa kaikki joukkueet ovat pelanneet yhtä vaille kaikki runko-
sarjan pelit. Päivän ensimmäisissä peleissä Brasil voitti Kanadan 3 - 1 ja USA Costa Rican 3 
- 0. Kolmessa jäljellä olevassa pelissä Brassit kohtaavat Meksikon, Kanukit Costa Rican ja 
usalaiset Columbian. 
 
Varmantuntuisella veikkauskertoimella 1,001 torstain välieräparit ovat: USA - Costa Rica ja 
Brasilia - Kanada. Alla olevan sarjataulukon sijoitukset on maallikkosääntönikkarin mielestä 
laskettu nurin niskoin; tasapisteissä on ensin laskettu eräpisteiden eikä erien suhde. Oikein 
laskien sijoitukset 4. - 6. muuttuvat juuri päinvastaisiksi. No - mene ja tiedä miten sombrero-
miehet räknäävät. MA 
 

USA KUKISTI KANADAN MEKSIKOSSA 
 
16.11.2011 Guadalajaran Parapan kisoissa Meksikossa USA:n miehet ottivat tiistaina toisen 
voittonsa kovista maista kukistamalla Kanadan erin 3 - 1. Brasilia puolestaan otti helpot - 
melkein ylivoimaiset 3 - 0 voitot Columbiasta ja Costa Ricasta. Toisen kilpailupäivän jälkeen 
USA, Brasilia ja Kanada erottuvat omaksi kärkiryhmäkseen - neljättä pudotuspelipaikkaa 
kärkkyy ehkä tiukimmin isäntämaa Meksiko. 
 
PAN Amerikan kisoissa mestaruuden lisäksi voittajalle on palkintona matka ensi kesän Lon-
toon Paralympialaisiin. Edelliset Parapan kisat voitti ja edustuspaikan saavutti Brasilia. Lon-
tooseen ovat paikkansa jo selvittäneet isäntien ohella viime kesän Oklahoman MM-kisojen 
kolme parasta: Iran, Bosnia-Hertsegovina ja Egypti sekä Rotterdamin EM-kisoista hopea-
joukkue Venäjä. Jaossa ovat vielä Afrikan kaksi (eteläiset maat 24.-27.11. Ruandassa) ja 
Aasia-Oseanian paikat (kisat Kiinassa Pekingissä 20.-25.11.) sekä Intercontinental-cupin 
parhaan (kisat Kairossa Egyptissä maaliskuun alussa 2012), kisoihin vielä selviytymättömän 
maan paikka. MA 
 

BRA - CAN ja USA – COL 
 
17.11.2011 Kertoimet eivät pitäneet - vaikka olisivat voineet pitääkin. Parapan-kisojen kilpai-
lusäännöt tasapisteissä lienevät kuitenkin erilaiset kuin meillä - eräpisteiden suhde tulee 
Meksikossa ennen eräsuhdetta. Moiseen tulkintaan info ei muista törmänneensä, mutta 
Mannersuon Sari tai Väreen Timppa voinevat kertoa kansainvälisistä kekkereistä varmaa 
tietoa - mihin sääntö perustuu. Onko se normaali maailman mittelöissä? Mm. Lontoon kisojen 
istisohjekirjan kilpailumääräyksistä ei ao. asiaa löydy lainkaan. 
 
Oli miten oli - Parapan-kisojen välierissä pelaavat; USA - Columbia sekä Brasilia - Kanada. 
Samat parit kohtasivat juuri eilen toisensa. Brasilia voitti tiukassa pelissä Kanadan 3 - 1 ja 
USA helpohkosti Columbian 3 - 0. Isäntämaa Meksiko kohtaa sijoista 5. - 6. Cosa Rican, joka 
istis.infon säännöillä olisi siis mennyt välieriin Columbian sijasta. MA 
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BRASILIA JA USA MEKSIKON FINAALIIN 
 
18.11.2011 Meksikon Guadalajarassa pelattavien Parapan-kisojen miesten istiksen loppuot-
teluun selvisivät odotetusti edellistenkin kisojen finalistit - Brasilia ja USA. Molemmat voittivat 
eiliset välierävastustajansa yllättävänkin selvästi. Brasilia murjoi Kanadan 3 - 0 (25- 9, 25- 8, 
25-13) ja USA selkeästi Columbian 3 - 0 (25-12, 25-12, 25-13). Ottelun sijoista 5.-6. voitti 
isäntämaa Meksiko. 
Parapan-kisojen loppuottelu USA:n ja Brasilian kesken pelataan ensi yönä Suomen aikaa klo 
03.00 alkaen. Pronssipeli alkaa sitä ennen - puoliltaöin kotimaan kelloja. Loppuottelusta on 
odotettavissa tiukka peli. Alkusarjan avauksessa USA yllätti hienokseltaan suosikkina pidetyn 
Brasilian 3 - 2. Jännittävä nähdä kumman kantti kestää mestaruuteen ja Lontoon lippujen 
tilaamiseen. MA 
 

KSI KOTKA OTTI YKKÖSPAIKAN SM-LIIGASSA 
 
19.11.2011 Kotkassa pelatun SM-Liigaturnauksen päähuomion varasti tietenkin liigakärjen 
ZZ-Toivalan ja KSI Kotkan keskeinen ottelu liigan herruudesta. ZZ Toivala on jo heti kauden 
alussa lunastanut siihen kohdistuneita odotuksia ja noussut vakavasti otettavaksi joukkueeksi 
mestaritaistoon. 
Yksitoistakertainen Suomen mestari KSI Kotka osoitti kuitenkin edelleen olevansa joukkue, 
joka vakavissaan taistelee mestaruuksista. Kaksi otteluvoittoa nostivat KSI:n jälleen takaisin 
SM-liigan kärkeen. 
 

 
 
Toivalan ja KSI:n keskeinen ottelu oli kokonaisuudessaan varsin tasainen ja jossa myös tun-
teet pääsivät ajoittain vaikuttamaan pelin kulkuun. Kotkalaisten varmuus, vahva torjuntapeli 
sekä varsinkin hakkurina kunnostautuneen Jussi Herrasen iskut olivat kotkalaisten voiton 
avaimia. 
 
Kolmantena lenkkinä turnauksessa esiintynyt Helsinki joutui turnauksessa kovaan seuraan ja 
pystyi vain ajoittain antamaan jonkinlaista vastusta KSI Kotkan ja ZZ Toivalan kovatasoisille 
miehistöille. PN/MA 
 

BRASILIA UUSI MESTARUUTENSA 
 
19.11.2011 Vakuuttavasti Parapan-kisoissa voitosta voittoon matkannut USA jatkoi hyviä esi-
tyksiään istumalentopallon finaalissa kaataen Brasilian ottelun ensimmäisessä erässä 20-25. 
Jatko ei sujunut samaan tahtiin, vaan mestaruuden puolustajat kuittasivat loput erät lähes 
ylivoimaisesti. Brasilia otti Mestaruuden ja Lontoon kisapaikan vakuuttavasti 3 - 1 (20-25, 25-
18, 25-12, 25-15). 
 
Pronssipelissä Kanada kukisti Columbian puhtaasti 3 - 0 (25-13, 25-12, 25-16). Puitteiltaan 
isoissa ja hienosti hoidetuissa kisoissa istumalentopallo oli varmaankin pienimpiä lajeja - ai-
nakin medianäkyvyyden suhteen. Mahtavat kisat varmasti. Mutta nyt jatketaan kotimaan pe-
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leillä. Kotkassa käynnistyvät SM-ottelut klo 12. MA 
 

ALKANEEN VIIKON KIINALAISET KISAT 
 
21.11.2011 Tällä viikolla 20.-25.11. pelataan Pekingissä Aasian paralympiakomitean hallin-
noima 1. APC Volleyball Sitting Open Championships. Kisassa ei pelata Lontoon paralym-
piapaikoista, mutta lieneekö kyseessä sitten Aasian maiden "EM-kisat"? Tuskin niinkään, kun 
joukkueita on aika vähän ja matkassa myös seurajoukkueita. 
Pekingissä pelaa 7 mies- ja 5 naisjoukkuetta. Miehet: Goyang Club Korea, Team Iraq, Gosta-
resh Foulad Tabriz Iran, Zobahan Iran, Team Japan,Team China ja Team Sri Lanka sekä 
naiset: Team China, Team Sri Lanka, Team Mongolia, Team Japan ja Foolad Mahan Sepa-
han Iran. Olipa kyse minkälaisesta mestaruuskisasta tahansa - kovin on eksoottisen kuuloisia 
joukkueita pelissä. 
 

 
 
Miehet pelaavat alkusarjan kahdessa kolmen ja neljän joukkueen alkulohkossa. Eilen käyn-
nistyneistä peleistä ei juuri ole tihkunut tietoja - kisojen nettisivut ammottavat siltä osin tyh-
jyyttä. Yllä oleva kuva on Kiinan paralympiakomitean sivuilta otsikolla: Avauspelissä Kiina 
voitti Irakin 3 - 0. 
 

 
 
Naiset pelaavat yksinkertaisen alkusarjan. Tiedossa on vain, että kiinattaret voittivat avaus-
pelissään Japanin 3 - 0. Yllä oleva kuva on ensimmäisen kilpailupäivän otoksia, mutta irani-
laisten huivipäiden vastustaja ei ole tiedossa - eikä ottelun tuloskaan. Infon toimitus yrittää 
kaivella tietoja pelien tuloksista. Tuloksia ei löytynyt - vielä, mutta oranssit naiset ovat Mongo-
liasta, kuten toinen kuva kertoilee. 
 
Pekingin kilpailumääräyksissä on selkeät maininnat joukkueiden sijoituksista tasapistetilan-
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teissa. Ja istisinfon toimituksen iloksi ne ovat samankaltaiset, mitä meilläkin käytetään: ensin 
ratkaisee erien ja sitten eräpisteiden suhde. Ponchomiehillä Meksikossa oli tähän kohtaan 
omat sävellykset. MA 
 

SUB-SAHARAN SITTISTÄ RUANDASSA 
 
21.11.2011 Ruandan tasavalta on pieni keskiafrikkalainen sisämaavaltio. Sen rajanaapureita 
ovat lännessä Kongon demokraattinen tasavalta, pohjoisessa Uganda, etelässä Burundi ja 
idässä Tansania. Sen pinta-ala on noin 26 000 neliökilometriä ja asukkaita on noin seitsemän 
miljoonaa. Pääkaupunki on Kigali. Maan surullisinta historiaa lienee vuoden 1994 kan-
sanmurha. 
 

 
 
Kisat pelataan Kigalissa 24.-27.11. välisenä aikana. Mukana ovat seuraavat Saharan etelä-
puolisen alueen maat: Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DR Congo, Cameroun, 
Nigeria, Zambia and Namibia - yhteensä kymmenen maata. Kisojen voittaja saa oikeuden 
osallistua Lontoon 2012 Paralympialaisiin. Sari Mannersuo on saanut kutsun osallistua kisoi-
hin kansainvälisenä tuomarina. Kuulostellaan saadaanko tästä kisasta ajallaan tietoja. MA 
 

KUKA HALUAA KENTÄLLE 
 
22.11.2011 Upeasti informoiduista Parapan-kisoista Meksikossa - ei juurikaan löytynyt istu-
malentopallokuvia. Toisella puolella palloa on toiset sävelet - Pekingin kisoista löytyy kyllä 
kuvia, vaan ei tuloksia. Alla muutama isäntien otos (jo) kolmannen pelipäivän puuhista. Tu-
loksia edelleen kaivellaan. MA 
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TULOSPALVELU TAKKUAA 
 
23.11.2011 Kiinan kisat jatkuvat neljättä päivää - täydessä tulospimennossa. Onhan tuonne 
Pekingiin matkaakin - saattaapi tökkiä senkin vuoksi. Istisinfon toimitus on laittanut muuri-
miehille jo useampia sähköpostiviestejä tuloksien puuttumisesta - turhaan ainakin toistaisek-
si. 
 
Ruandasta vastaus sen sijaan tuli alle kahdessa minuutissa. Paikallinen järjestelyvastaava 
Celestin ilmoitti, että tuloksia lähetellään heti huomenna, kun pelit Kigalissa alkavat. Liekö 
Kotkan Sari siellä, Afrikan tiellä - häneltäkään ei ole tietoa tullut? Alla jälleen yksi kuva Kiinas-
ta - joukkueita voi arvailla. MA 
 

 
 

TAKKUILU JATKUU MAANOSASTA TOISEEN 
 
24.11.2011 Istisinfon toimitus taitaa muuttaa Kotkaan - sieltä toivottavasti lauantai-iltana saa-
daan paikallisen toimittajamme lähettämänä ykkösen tulokset. Afrikkakin on aika hiljaista 
seutua - ja Kiinasta loppuivat jo japanilaiset filmitkin. Otsikko: Ruanda voitti ensimmäisen pe-
linsä - on ainoa mitä toimituksen tiedostoihin on maalimalta napsahtanut. Ja se, että paikalli-
nen nettimestari Ruandassa korjasi otteluohjelman ohjeittemme mukaisesti.  
 
Info kiittää - välimatkaahan tänne tarkistusosastolle ei liene paljon mitään. Olisko kymmeni-
sentuhatta kilometriä. 
 
Yritellään vielä lähipäivinä - josko saisimme Kigalista paremmin tietoja. Varmaa faktaa ei ole, 
mutta yhdessä meille tulleessa viestissä mainittiin kaikkien virkailijoiden ja tuomareiden saa-
puneen paikalle. Onkohan joukossa S. Mannersuo merkkinen kotkatartuomari - toivomme 
niin. Sari lupaili laittaa tietoja - jos reissuun lähtee. Haloo. 
 
Kotkan Otsolassa siis lauantaina kaikesta tuunaamisesta huolimatta - Ykkössarjan toinen 
osaturnaus. Mukana Toivalan ykkösturneesta ZZ Naisia lukuun ottamatta muut tiimit ja lisänä 
vahvistuksena VanLen joukkue Vantaalta. Hyviä pelejä. MA 
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KIINASTA KIGALIIN JA KOTKAAN 
 
24.11.2011 Istisinfon toimitus päätti lähteä Kiinasta. Sen verran tiuhaan tahtiin tulee operaat-
torin varoituksia Pekingiin lähettämistämme sähköpostiviesteistä - vaan ei ainuttakaan tulos-
ta, että nyt lähetään Afrikkaan ja siellä Ruandan pääkaupunki Kigaliin. Sää siellä on puolipil-
vinen ja asteita 18. Sattuis suomalaisillekin. 
 
Päivän tietojen mukaan pelit Kigalissa ovat alkaneet tänään klo 11.00 (aika on sama kuin 
Töölössä). Turnaus on kuitenkin kuihtunut puoleen aikaisemmin ilmoitetusta. Pois ovat jää-
neet: Tansania, Kamerun, Nigeria, Sambia ja Namibia. Mukana olevat Ruanda, Uganda, Ke-
nia, Kongo ja Burundi pelaavat yksinkertaisen sarjan, 1-4 ja 2-3 välierät sekä mitalipelit. Jo-
tenkin helpolta tuntuu paikka Lontooseen jollekin irtoavan. Ehkä hyvä niin. 
 
Tämän päivän peleissä kohtaavat Ruanda ja Uganda sekä Kenia ja Burundi. Alla pdf-
tiedostona turnauksen supisteltu otteluohjelma, josta helposti huomaa ainakin yhden vihreen. 
Kenia ja Uganda on merkitty kahteen peliin. Toisen olisi syytä mielellään olla Kenia - Kongo. 
Info kyllä vähän pistikin terveisiä Celestinille. Palaamme tuloksiin. Ja Kotkaan. MA 
 

AHON SUVIN TERVEISIÄ SAKSASTA 
 
24.11.2011 VAU:n vapaalla oleva lajikoordinaattori Suvi Saksanmaalta laittoi infolle terveisiä: 
"Terkkuja vuorotteluvapaalta! Viimisiä viikkoja viiään. =)" Suvi on ECVD:n hallituksen kehit-
tämistoimien kautta ollut läheisesti koko vuoden istiksen kanssa tekemisissä. Ja kertoipa 
muutamaan otteeseen kurkanneensa myös infon sivustoja. Hienoa. 
 
Suvi lähetti kotimaan porukoille tiedoksi Englannissa alkuvuodesta - 14.-15.1.2012 pelattavan 
kansainvälisen Kentin turnauksen kutsun. Suvikka toteaa, että turnauksessa pelataan sovel-
letuilla luokittelusäännöillä, joten kaikki joukkueet voivat ilmoittautua mukaan, jos mieli tekee 
pelata. Alla turnauskutsu, mistä löytyy lisä- ja yhteystietoja. MA 
 

KSI KAKKOSELLE VOITTO YKKÖSESSÄ 
 

26.11.2011 18:00 Istumalentopallon 1-sarjan 2. osaturnaus pelattiin tänään Kotkassa. KSI 
Kotkan kakkosjoukkue otti kotisalissaan osaturnausvoiton ja nousi sarjan kokonaistilanteessa 
kolmanneksi. 
 
Kotkalaiset tiputtivat välierissä sarjakärjen ZZ Toivalan pappajoukkueen ulos loppuottelusta 
ja saivat finaalivastustajakseen Muuramen Lentopallon. Loppuottelussa Kotka kaatoi Muura-
men puhtaasti 2-0. Ensimmäisen osaturnauksen voittaja ZZ Papat Toivalasta säilytti ase-
mansa edelleen sarjakärkenä. 
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Istumalentopallon 1-sarjassa pelataan viisi osaturnausta, joiden sijoituspisteiden perusteella 
paremmuus ratkaistaan. Alla olevassa kuvassa Kotkan Arttu Sivula ohittaa iskullaan MuurLen 
torjuntaa. Liitteenä turnauksen lopputulokset. PN/MA 
 

RUANDA ALKUSARJAN VOITTOON 
 

26.11.2011 20:15 (Uusittu) Sub-Saharan karsintakisojen alkusarja Ruandan Kigalissa on pe-
lattu. Isännät voittivat viimeisessä pelissä, myös puhtaalla pelillä olleen, Kenian suoraan 3 - 0 
ja ottivat ykköspaikan välieriin. Kongo jäi kisassa viidenneksi ja matkailee jo kohti kotia. 
 

Välierissä huomenna sunnuntaina aamupäivällä kohtaavat Ruanda - Uganda sekä Kenia - 
Burundi. Iltapäivällä pelataan pronssi- ja loppuottelut. Isännät vaikuttavat selkeiltä ennakko-
suosikeilta. Joskin tutulla pallolla näkyvät pelaavat tuolla etelässäkin. MA 
 

 
 

OLETKO VALMIS - MIIKKULAINEN TULEE 
 

27.11.2011 22:40 Joulukuun histuuriapläjäykseksi istisinfon toimitus parhaillaan kokoilee 
koostetta 1990-2003 vuosittain pelatusta istiksen kotimaisesta ja kansainvälisestä suurtapah-
tumasta - Nestori Miikkulaisesta. 
Miikkulainen pelattiin Lappeenrannan Urheilutalolla - yhtä Savitaipaleella hoidettua turnausta 
lukuun ottamatta. Kisaan kokoontui vuosittain kotimainen istisparhaimmisto ja useimmiten 
muutama kova pystypallojoukkue sekä joitakin kansainvälisesti menestyneitä eurooppalais-
tiimejä. 
 

 
 
Monet nykyisinkin pelaavista ovat olleet Miikkulaisen matkassa, mutta varmaan yhtä monelle 
Nestori on tuntematon suuruus. No - kohta sitä saadaan lisää. Kannattaa olla valmiina ja 
odottaa uusinta pläjäystä. Se on tulossa. MA 
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RUANDA KIGALISTA LONTOOSEEN 
 

27.11.2011 22:20 Sub-Saharan kisojen voiton ja samalla paikan Lontoon Paralympialaisten 
istumalentopallokisoihin nappasi isäntämaa Ruanda voittamalla odotetustikin finaalissa Keni-
an erin 3 - 0. Välierissä Ruanda kärsi kisojen ainoan erätappionsa Burundille, mutta meni 
selvästi loppuotteluun erin 3 - 1. Toisessa välierässä Kenia voitti Ugandan suoraan 3 - 0. 
 
Pronssit nappasi Uganda voittamalla Burundin 3 - 0. Kisojen viides oli, alkusarjan pelien pe-
rusteella, kisoissa voitoitta jäänyt Kongo. Viisi kisoihin ennakkoilmoittautunutta maata oli jää-
nyt pois. Syyt eivät ole tiedossa.  
 

 
 

Istisinfo on nyt viime viikkoina seuraillut ympäri maapallon pelattuja kisoja. Meksikosta Lon-
tooseen selvisi Brasilia ja Ruandasta isännät. Pekingin kisat eivät olleet parakarsintaa - eikä 
niistä kyllä saatu tuloksiakaan. Seuraavaksi keskitymme kotimaan kisoihin ja SM-liigan pelei-
hin ensi lauantaina Jämsässä. MA 
 

SM-LIIGAN VIIDES TURNAUS JÄMSÄSSÄ 
 
28.11.2011 19:15 Miesten SM-liigan runkosarjan toinen puolisko käynnistyy ensi lauantaina 
Jämsässä pelattavassa sarjan viidennessä turnauksessa. JoLePan isännöimässä turnauk-
sessa pelaavat lisäksi ZZ Toivala ja KSI Kotka.Ottelut alkavat Jämsän liikuntahallilla klo 
12.00. Päivän odotetuin peli ZZ Toivalan ja KSI Kotkan kesken käynnistyy toisena otteluna 
klo 13.30. Tervemenoa katsomoon. MA 
 

ISTUMALENTOPALLON SARJARAPORTTI (K)UUS 
 

29.11.2011 12:30 (UUSITTU) Istiksen sarjaraportti 6/2011-12 muuttui hieman Keskuspiste-
lautakunnan tarkistuslaskennassa eilen maanantaina ja uudelleen taas tänään tiistaina. Kot-
kan tuloksissa oli pieni laskuvirhe ZZ Pappojen sijoituspisteissä ja Keskuspistelautakunnan 
vahvistamassa ykkösen sarjataulukossa olivat Welluttarien ja ZZ Ladyjen sijoitukset menneet 
väärin. 
 
Tarkistettujen ja taas tarkistettujen tulosten mukaan Papoilla ja MuurLella on kahden turna-
uksen jälkeen molemmilla 9 sarjapistettä. ZZ Papoilla on voitto (5 pist.) kotisalilta ja kolmossi-
ja (4 pist.) Kotkasta, MuurLella kakkospallit (4 ja 5 pist.) molemmista turnauksista. ZZ Ladyt 
ja KSI Welluttaret saivat turnauksistaan molemmat yhden pisteen. 
 
Kilpailusääntöjen mukaan tasapisteissä sijoitukset ratkaisee viimeisimmän turnauksen tulok-
set. Näin MuurLe nousee sarjaykköseksi tasapistein ZZ Pappojen kanssa ja vastaavasti Wel-
luttaret tasapisteissä ohi ZZ Ladyjen. Sarjakolmoseksi kahdeksaan pisteeseen nousi KSI 2 
voitollaan kotisalissa. Sarjatulokas Nastola on vielä hyvillä iskuetäisyyksillä kuudessa pis-
teessä. 
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Ykkösen pelaajalistat on päivitetty Tiedostot-sivuille. Joukkueita pyydetään tarkistamaan 
omat listat ja ilmoittamaan mahdollisista puutteista tai virheistä infon toimitukseen. Saattaa 
olla, että käsin kirjoitettujen listojen nimet eivät ole täysin oikein. Kotkan turnauksella täyden-
netyt pelaajaluettelot siis löytyvät Tiedostot-sivuilta. MA 
 

NESTORI MIIKKULAINEN 1990 – 2003 
 
30.11.2011 00:15 Nostalgiset nuhjaamiset jatkuvat. Joulukuun histuuriapläjäyksenä istisinfo 
tarjoilee yhteenvedon Lappeenrannannan ESI-Teamin isännöimistä Nestari Miikkulainen tur-
nauksista vuosilta 1990-2003. 
 

 
 
Nestori oli pitkään istiskauden päättävä yhteinen kokoontuminen ja ajallaan arvostettu koti-
mainen Master-turnaus. Järjestelyvastaavat valmistautuivat normaaliin tapaan vuoden 2004 
Miikkulaisiin kesäkuulla. Kevään korvalla kävi ilmeiseksi, että joukkueen kantavat voimat lo-
pettelevat peliuraansa. Turnaus meni harkintaan. Päätettiin jättää yksi vuosi väliin - vaikka 
monet varoittelivatkin, että se on varmin tapa päättää koko perinne. 
 
Ja niinhän siinä sitten kävikin. Ateenan paralympialaisten jälkeen koko ESI-Teamin ykkös-
kaarti lopetti. Turnauksen pääosan esittäjien poistuttua kulisseihin - kisavastaavatkin pistivät 
lapaset Osuuskaupan muovikassiin ja päättivät, että Lappeenrannassa keskitytään kehittä-
mään kesäistä Marjola Beach Volley turnausta. Jouluisessa pläjäyksessä palataan vielä ker-
ran hienoihin tunnelmiin Nestorin matkassa. Olkee hyvä. 
 
Istisinfo jatkaa pläjäyksiä edelleen tammikuulla. Tulossa on Kotka-turnauksen 30-vuotisjuhlan 
kunniaksi merikaupungin kisojen historiaa. Suunnitelmissa on, että 29-vuotinen ja melkoisen 
kookas räpellys julkaistaan kahtena osana; ensimmäinen - vuosien 1983 - 1997 paketti vuo-
den vaihtuessa ja toinen vuosien 1998 - 2011 viikkoa paria ennen juhlaturnausta. Kannattaa 
ootella. MA 
 

SARI LIVINGSTONEN JÄLJILLÄ 
 

2.12.2011 13:30 Sari Mannersuo lähetti infon sivuille laitettavaksi alla olevan lentopalloero-
tuomari Seppo Karkkosen muistokirjoituksen, jonka on laatinut Sepon ystävä ja kollega Erkki 
Soininen. Kuvan on ottanut Mika Ylönen viime kevään M50 SM-turnauksesta Toivalassa. 
Istisinfo kunnioittaa Sepon muistoa istumalentopallon lämpimänä ystävänä. 
 
Sari kertoi palanneensa juuri Afrikan matkalta. Sari oli ainoana eurooppalaisena tuomarina 
mukana Sub-Saharan mestaruuskisoissa Kigalissa Ruandassa viime viikolla. Sari kertoi tur-
nauksen menneen hyvin ja palaavansa infon sivuilla kokemuksiinsa matkasta - kunhan ehtii. 
Odottelemme innolla. MA 
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IN MEMORIAM - SEPPO KARKKONEN 
 

 
 
2.12.2011 13:00 Syksyisen harmaana lauantaina 5.11.2011 saimme suruviestin Karttulasta, 
Seppo Karkkonen oli nukkunut ikiuneen, vaikean sairauden uuvuttamana. Seppo syntyi 
20.9.1946 Karttulassa. Kouluvuosien jälkeen hän muutti Iisalmeen 70-luvun alussa, toimien 
Hankkijalla tv-asentajana. Hankkijan lopettaessa toimintansa, Seppo perusti yhteisyrityksen 
kahden työkaverinsa kanssa v. 1978. Tämä yhteisyritys purettiin v 1989, jonka jälkeen hän 
toimi yksityisyrittäjänä eläkkeelle siirtymiseensä asti. 
 
Hänen rakkaimpiin harrastuksiin kuului lentopallo. Hän pelasi nuorena itsekin joitain vuosia 
siirtyen sitten tuomaritehtäviin. Tuomarikortin Seppo suoritti v. 1969. Hän oli rauhallinen, asi-
antunteva ja tasapuolinen tuomari, häntä arvostettiin tuomarina ja niinpä hän, tuomaroinnin 
ohessa, toimi useita vuosia lentopallotuomarikouluttajana ja tuomarinimeäjänä lentopalloliiton 
tehtävissä. Seppo toimi myös istumalentopallotuomarina useita vuosia. Viimeisimpänä tuo-
maritehtävänään hänellä oli istumalentopallon SM-50 loppuottelun viheltäminen keväällä 
2011 Toivalassa. Seppo ehti toimia myös joitain vuosia IMV:n naislentopallojoukkueen val-
mentajana. 
 
Seppo oli perustamassa Ylä-Savon lentopallotuomarikerhoa v. 1979, jonka puheenjohtajana 
hän toimi 28 vuotta, aina kotipaikalle Karttulaan muuttoon asti. Ylä-Savon lentopallotuomari-
kerhon 30-vuotisjuhlassa Sepolle ojennettiin kultainen pilli, niin tuomarikerhon, kuin koko Ylä-
Savon lentopallotuomaritoiminnan hyväksi tehdystä työstä. 
 
Kultainen pilli on vaiennut. Seppoa jäivät kaipaamaan läheisten lisäksi lentopalloystävät ja 
tuomarikollegat ympäri Suomea. 
 
Erkki Soininen, Sepon kouluttama tuomarikollega.  
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ZZ TOIVALA VUOROSTAAN SARJAKÄRKEEN 
 
3.12.2011 16:05 (Uusittu) Jani Virtanen lähetti Jämsän ensimmäisen pelin tuloksen infon päi-
vystykseen: ZZ Toivala ei jättänyt isännille juuri murujakaan - tulos ottelusta JoLePa - ZZ 
Toivala 0 - 3 (20-25, 9-25, 14-25). Kuulostellaan jatkoja - seuraavana käynnistynyt ottelu: ZZ 
Toivala - KSI Kotka. 
 
Jämsän turnauksessa kaikilla joukkueilla on pelaajia paljon poissa ja varamiehiäkin matkassa 
- jokaisella on paikalla vain seitsemän pelaajaa. Liekö pikkujoulut vaiko varhaiset talviflunssat 
väkeä verottaneet. SM-liigan kärkipelissa ZZ Toivala otti ensimmäisen erän KSI Kotkalta. 
 

ZZ Toivala murjoi KSI Kotkan kolmessa erässä 
 
Odotetusta kärkikamppailusta KSI Kotkan ja ZZ Toivalan kesken ei muodostunut jännittävää 
ja tasaista kamppailua. ZZ meni menojaan heti alusta pitäen. Ainoastaan ottelun kolmannes-
sa erässä kotkalaiset tiivistivät otettaan ja olivat vähällä viedä pelin jatkoeriin. ZZ kuitenkin 
hoiteli homman suoraan 3 - 0 (25-15, 25-15, 25-23). Jämsässä pelataan vielä isäntien ja Kot-
kan välinen ottelu. 
 
Jämsässä päivän viimeisessä pelissä KSI Kotka hoiteli helposti isäntien joukkueen erin 3 - 0 
(25-6, 25-17, 25-6). Sarjatilanteessa ZZ Toivala siirtyi uudelleen ykköspaikalle pisteen erolla 
kotkalaisiin. Molemmat ovat JoLePan tapaan pelanneet kahdeksan ottelua - HIY vasta kuusi. 
Seuraavan kerran SM-liigaa pelataan jälleen Kotkassa kahden viikon kuluttua. Paikalla KSI:n 
kiusana HIY Helsinki ja JoLePa. Kiitos hyvästä tiedotuksesta Janille ja JoLePalle. JV/MA 
 

KILPAILUKUTSU 30. KOTKA-TURNAUKSEEN 
 
05.12.2011 12:10 Pekka Nygren Kotkasta on lähettänyt istisseuroille tiedotteen ja kilpailukut-
sun 30. Kotka-turnauksesta: "Hyvät istumalentopalloilun ystävät. Toivotamme kaikki tervetul-
leeksi 30. Kotka-turnaukseen, joka pelataan Karhuvuoren Urheilutalolla lauantaina 4.2.2012. 
Hyvää Itsenäisyyspäivää ja Joulun odotusta! KSI Kotka/Pekka". 
 

 
 

Invatyö-lehdessä (nyk. IT-lehti) olleessa kuvassa ensimmäisestä Kotka-turnauksesta 
5.2.1983 pelaavat ESI Lappeenranta ja HIY Helsinki. Lappeenrantalaisista etualalla verkolla 
vasemmalta Keijo Hänninen, Reijo Taitonen ja Asko Kinnunen. Helsinkiläisten tunnistaminen 
ei onnistu - ehkä vasemmalla kurkottelee HIY-ikoni Aulis Vistbacka. 
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Kotka-turnaus on ylivoimaisesti pisimpään Suomessa yhtämittaisesti jatkunut vuosittainen 
istumalentopallotapahtuma. Turnaus on seuralle melkoinen voimain ponnistus. Talkooväkeä 
on kiitettävän innostuneesti riittänyt eri tehtäviin. Turnauspäällikköinä suurinta vastuuta ja 
työmäärää ovat kantaneet - ensimmäisellä 15-vuotiskaudella, muutama vuosi sitten edes-
mennyt, Terho Manninen sekä hänen työtään ansiokkaasti edelleen jatkava Pekka Nygren. 
MA 
 

     
 

KUTSU SM-LIIGAN OSATURNAUKSEEN KOTKASSA 
 

05.12.2011 23:10 KSI Kotkasta lisää kilpailukutsuja: Herrasen Timppa laittoi seuraavan tie-
don: Miesten istumalentopallon SM-liigan kuudes osaturnaus pelataan Otsolan koulun salis-
sa lauantaina 17.12.2011 alla olevalla otteluohjelmalla. 
 
Klo 12.00 KSI Kotka - HIY Helsinki 
Klo 13.30 HIY Helsinki - JoLePa 
Klo 15.00 JoLePa - KSI Kotka 
Ja tietysti pelipaikalla on perinteiseen kotkalaiseen tapaan KSI:n naistoimikunnan maan-
mainio merilohivoileipäbuffetti sekä arpajaiset. Ei muuta kuin paikalle istiksen pelejä katso-
maan - ja lohileipiä napostelemaan. TH/MA 
 

HUIPPUVIERAITA TULOSSA PAJULAHTEEN 
 
08.12.2011 12:20 Naisten istumalentopallon maajoukkueturnaus Pajulahti Games-
tapahtumassa tammikuussa on saamassa parhaan AAA-luokituksen. Mukaan ovat ilmoittau-
tuneet lokakuisten EM-kisojen Mestari Ukraina ja kolmonen Venäjä. Lisäksi kisoissa Suomen 
(EM 6.) kanssa tiukasti mitellyt ja kohti Lontoon kisoja valmistautuva Iso-Britannia (EM 7.) on 
tulossa mukaan. 
 

 
 

Pajulahden turnaus pelataan viikonvaihteessa 21.-22.1.2012 Liikuntakeskus Pajulahdessa 
Nastolassa. Kisaan ilmoittautuminen päättyy vasta ensi viikolla - 12.12.2011, mutta varmaan-
kin maajoukkuetason joukkueet jo nyt tietävät tammikuun ohjelmansa. Toivotaan kuitenkin, 
että esimerkiksi edellisen Pajulahden kisan voittaja ja EM-kakkonen Hollanti vielä miettisi 
asiaa. 
 
1. Pajulahti Gamesin tuloksissa Venäjä oli kisan kakkonen, Suomi kolmas ja Iso-Britannia 
neljäs. Alla kuva edellisistä kisoista, jolloin Väreen Timo oli juuri ottanut vastaan naisten maa-
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joukkevalmentajan pestin - tavoitteena joukkueen vieminen Rotterdamin EM-kisoihin. Timppa 
jatkaa hommassa edelleen. Menestystä matseihin. MA 
 

 
 

VAU VAIHTAA - VAIHTO TAKAISIN 
 
09.12.2011 18:00 VAU:n istiksen lajikoordinaattorina tämän vuoden ollut Sami Övermark kiit-
tää istisläisiä kuluneesta vuodesta: Tämä on ollut aivan uskomaton vuosi ja toivottavasti ta-
paamme vielä jatkossa. 
 
Sami aloittaa työt muualla vuoden vaihteessa, kun Suvi Ahon vuorotteluvapaa päättyy. Is-
tisinfo kiittää kiittämisistä - hyvinhän se meni - ja toivottaa menestystä uusissa tehtävissä. Älä 
unohda ististä. 
 
Suvi Aholle toivotetaan samalla parhaat paluut istiksen ja muun vaulaisuuden pariin. Eihä 
tääl paljo mittää oo muuttunu - hyvin pääset mukaan, jos vaan kotimainen vielä taipuu. Kiitos 
Samille ja tervetuloa Suville. MA 
 

        
 

LISÄÄ KILPAILUKUTSUJA - YKKÖNEN VANTAALLA 
 

09.12.2011 15:30 Ilvosen Saku VanLesta laittoi tiedoksi kilpailukutsun ykkösen 3. osaturna-
ukseen Vantaalla 14.1.2012. Ilmoittatumisaikaa on reilusti koko loppuvuosi. Tarkemmat tiedot 
alla olevasta kutsusta. SI/MA 
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VÄHÄISTÄ VOIMAKKAAMPAA VÄRÄHTELYÄ 
 

 
 
13.12.2011 22:15 Timo Väre oli pikaisesti, hommiensa lomassa, yhteydessä infon toimituk-
seen ja kertoili jotain naisten maajoukkueen kuulumisista. Ottaessaan valmentajan pestin - 
Timppa ajatteli aluksi, että hän vain hoitaa homman lokakuisiin Rotterdamin EM-kisoihin, 
joissa naisemme sijoittuivat kuudensiksi. 
 
Taustoittamatta asiaa enempiä - Timo kertoi, että hän jatkaa vielä toistaiseksi maajoukku-
eemme peräsimessä. Kakkosvalmentajaksi hän on sopinut parhaillaan Pajulahdessa liikunta-
ammattiin valmistautuvan, lentopalloa pelanneen kaverin. Nimeä Timppa ei vielä kertonut - 
se kuultaneen kuitenkin lähiaikoina. Menestystä molemmille. 
 
Timolle ei vielä ollut tietoa maajoukkueen ensi vuoden talousarviosta ja sen sallimista mah-
dollisuuksista. Sekin selvinnee lähiaikoina, mutta epätietoisuus on hankaloittanut suunnittelua 
ja tavoitteiden asettelua. Selvää on ainakin se, että joukkue on mukana Pajulahti Gamesissa 
tammikuun lopulla - 20.-22.1.2012 ottamassa mittaa EM-mitalisteista Venäjästä ja Ukrainas-
ta. 
Muita kansainvälisiä kisoja on tähtäimessä ainakin huhtikuun lopulla pelattava Continental 
Cup Ukrainassa sekä mahdollisesti joku toinen kova kansainvälinen kisa Euroopassa. Harjoi-
tusleirejä maajoukkueelle on sovittu muutama alkuvuodesta. Timo Väre toivoisi, että maa-
joukkuepelaajien seuravalmennusta voitaisiin tehostaa nykyisin vallitsevasta pelailusta 
enemmän henkilökohtaista taitoa kehittävään suuntaan. Tämä edellyttää eri seurojen val-
mennuksen aktiivista osallistumista. MA 
 

SM-LIIGAN TULOKSET KOTKASTA 
 
KSI voitti HIY:n 3 - 0 (25-14, 25-15, 27-25). Ainoastaan kolmannessa erässä helsinkiläiset 
pääsivät sovittelemaan itselleen erävoittoa. Liekö Timo Herranen erässä peluuttanut kuusi-
kon sijasta muitakin pelaajia. 
 
Myös JoLePa sai tuntea Kotkan päivän kunnon suoraan kolmessa erässä - voitto KSI:lle 3 - 0 
(25-16, 25-19, 25-18). Päivän tiukin peli käytiinkin juuri JoLePan ja HIY:n kesken päivän toi-
sessa pelissä. Runkosarjan tulosten perusteella joukkueet selvittelevät keskenään pronssiot-
telun kotipelin isännyyttä. Vaikka kai välierätkin pelataan pyöreällä pallolla. 
 
Kaksi ensimmäistä erää pelattiin tasaisesti. Ensimmäisessä JoLePa nappasi voiton pistein 
25-22 ja toisessa HIY jatkopinnoilla 27-25. Kolmas ja neljäs olivatkin sitten jämsäläisten hal-
lintaa suht' selvästi 25-19 ja 25-18 ja koko ottelu sekä sarjan kolmospaikka erin 3 - 1 JoLe-
Palle. 
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Joukkueet ovat nyt pelanneet kahdeksan (HIY ja ZZ) tai kymmenen peliä (KSI ja JoLePa). 
Sarjan kärkipaikalle siirtyi jälleen KSI ohi ZZ:n. Toivalalaisilla on mahdollisuus kotisalillaan 
kolmen viikon kuluttua, Jämsän ja Helsingin voitoilla, jälleen palauttaa johtopaikka itselleen. 
MA 
 

Seurasiirto savonmaalla 
 
17.12.2011 18:50 PuWossa viime kauden pelannut ja kesällä Beach Volleyn Suomen Mesta-
ruuden saavuttanut Antti Kärnä on 15.12.2011 siirtynyt ZZ Toivalan miehistöön. Aikaisemmin, 
PuWon sarjasta luopuneista pelaajista, muut Beach-mestarit - Eero Penttinen ja Pauli Hakka-
rainen ovat siirtyneet Toivalan riveihin. MA 
 

ISTIS.INFO KIITTÄÄ KANNUSTUKSESTA 
 

 
18.12.2011 01:15 Istis.infon toimitus kiittää sivustolla seilanneita vuoden uurastuksesta ja 
toivottaa kaikille istiksen ystäville Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012. 
 
Toivomme pystyvämme edelleen olemaan istumalentopallon ajankohtaisena äänitorvena. 
Sitä olemme tulevien pyhien ja sarjatauon aikanakin. Päivystys pelaa. Tulossa on ainakin 
Kotka-turnauksen pläjäyksen ykkösosa - vielä ennen joulua - jos vaikka pukki ei lukemista 
muistaisi tuodakaan. 
 
Pelit jatkuu taas ensi vuoden puolella. Nyt rauha maas. RP/MA/SI 
 

HUOLTOTÖITÄ ISTIS.INFON PALVELIMELLA 
 

20.12.2011 17:20 Istis.infon palvelimella suoritetaan päivitystöitä 20.-22.12.2011 välisenä 
aikana. Palvelu siirretään uudelle, tehokkaammalle ja vikasietoisemmalle alustalle. Siirron ei 
pitäisi aiheuttaa katkosta palvelussa, mutta suositeltavaa on välttää päivitystöitä huoltotyön 
aikana. Istis.info hiljenee tämän johdosta muutamaksi päiväksi. Onneksi – sanotaan tietysti 
joidenkin koneiden äärellä. 
 
Mikäli palvelussa esiintyy ongelmia katkoksen jälkeen – pyrimme joulun aikana tai heti sen 
jälkeen selvittelemään asiaa. Toivotaan, että päivitys menee sujuvasti ilman ongelmia. RP 
 

KAIKKI SUOMEN MESTARIT LISTATTU 
 
20.12.2011 12:00 Istis.infon aputoimittaja sai, SIUta ja sittistä historiapersoonassaan, myö-
hään eilen illalla mieluisan joululahjan – vähän etukäteen. Eräs siitä pienestä seurakunnasta, 
joille SIUta ja sittistä historiikki on jossain vaiheessa toimiteltu, lähetti siitä kokoamansa lista-
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uksen istiksen Suomen Mestareista. MA kiittää luettelosta ja liittää sen varmasti historiatut-
kielmaan. Upeaa, että joku on näin kiinnostunut istiksen vaiheista. Kiitos. 
 
Mestarislistan tekijä lähetti myös toisen luettelon – Suomen Cupin voittajista, mutta toteaa 
siitä, että se on varsin viitteellinen. Suomen Cupin todellisia pelaajaluetteloja löytyy vain har-
voilta vuosilta. Usein SIUta ja sittistä mestarilistaan on merkitty cup-voittajiksi samat pelaajat 
kuin Suomen Mestareiksi. Cup on kuitenkin, yhtä vuotta lukuun ottamatta, pelattu yhden päi-
vän turnauksina. Näihin kisatapahtumiin eivät välttämättä ole osallistuneet kaikki SM-sarjassa 
kauden aikana pelanneet. 
 
Naisten cupin voittajalistan tekijä on pistänyt lähes uusiksi. SIUta ja sittistä historiassa ei oltu 
huomioitu, että monesti naisten cup on pelattu vain kolmella joukkueella, jolloin se ei ole ollut 
virallinen. Lisäksi tekijä oli löytänyt useita virheellisiä merkintöjä ko listasta. Kiitos niistäkin. 
Naisten Suomen Cup on pelattu virallisena (vähintään neljä joukkuetta) vain viisi kertaa! 15 
kertaa naisten Suomen Cup on jäänyt pelaamatta ja 7 kertaa Cup on pelattu vain kolmella 
joukkueella. 
 
Istis.infon toimitus liittää saadut mestarilistat , SIUta ja sittistä historiikin lisäksi, infon historia-
sivustolle. Luettelojen tekijä toivoo, että joukkueet ja yksittäiset pelaajat tarkistaisivat listat 
omien tietojensa valossa. Erityisesti toivotaan, että Vantaan naisten Suomen Mestarien nimi-
lista kaudelta 1983-84 löytyisi. 
 
Miesten Suomen Mestarien listan kärjessä ovat Lappeenrannan ESI-Teamin Keijo Hänninen, 
Erkki Kestola ja Matti Pulli. Miehet olivat mukana voittamassa kaikkia lappeelaisten 14 Suo-
men Mestaruutta vuosina 1987 - 2000. Naisten puolella ykköspaikan ottaa Minna Jokinen 
(o.s. Hiltunen) kahdeksalla mestaruudella Lahden, Lappeenrannan ja Kotkan joukkueissa 
vuosien 1998 – 2008 välisenä aikana. 
 

   
 

HISTUURIAPLÄJÄYS - MELKEIN JYTKY 
 
23.12.2011 18:00 Palvelinpäivityksistä lienee selvitty tyylillä. Ainoastaan tilasto-osio vaikuttaa 
tiltanneen. Muuten OK. 
 
Istis.infon histuuriasarjassa jatketaan lupausten mukaisesti Kotka-turnauksen kerronnalla. 
Aikaisemmasta ajatuksesta poiketen koko 30-vuotinen kronikka julkaistaan yhdellä kerralla - 
melkein jytkymäisenä juttuna. 
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Kotkan 30. juhlaturnaus pelataan helmikuun alussa ensi vuonna. Ilmoittautuminen kisaan 
Pekka Nygrenille 21.1.2012 mennessä. Kutsu löytyy mm. kalenteri-sivulta. Toivottavasti tä-
mänkertainen pläjäys myös innostaa joukkueita kisaan mukaan. Jouluja! MA 

 
 

SM-KILPAILUKUTSU TOIVALAAN 7.1.2012 
 
25.12.2011 13:20 Hyvää joulua ja pisterikasta uutta vuotta! Ohessa kutsu lauantaina 
7.1.2012 Toivalassa Suininlahden koululla pelattavaan SM-turnaukseen. Osoite: Toivalantie 
60, 70900 Toivala. Saliin pääsee tuntia aikaisemmin. ZZ Ladyjen puffettikin saattaa paikalla 
olla. Lisää tietoa tarvittaessa allekirjoittaneelta. Ististerveisin, Mika Ylönen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYVÄÄ UUTTA LENTISVUOTTA 2012 
28.12.2011 14:00 Istis.info toivottaa kaikille kurkkaajilleen Hyvää Uutta Vuotta 2012 alla ole-
vien muistelu- ja maistelukuvien muodossa. Samalla syksyn 2011 Ajankohtaista palsta siirre-
tään Arkisto-osastolle. Mainiota matkaa vuodenvaihteen toiselle puolelle. Istis.infon toimitus 
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SIIRTOIKKUNA SULKEUTUU 31.12.2011 
 

29.12.2011 22:00 VAU:n istumalentopallon sarjamääräysten 2011-12 (3.2. Pelaajien kilpailu-
kelpoisuus) mukaan miesten SM-liigan joukkueita voidaan täydentää 31.12.2011 saakka. 
Täydennyspelaajat tulee ilmoittaa ennen vuoden vaihdetta lajikoordinaaattorille (Suvi Aho - 
palaa töihin 10.1.2012) ja tiedoksi työryhmän jäsenille (Sari Mannersuo, Lasse Pakarinen, 
Esa Rantanen ja Markku Aumakallio). 
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Ykkössarjassa ei siirtoikkunaa ole, vaan joukkueet/pelaajat voivat vapaasti osallistua turna-
uksiin. Kakkosjoukkueiden (KSI ja ZZ) ja farmiseurojen (HIY/Nastola) osalta siirto liigaseuran 
pelaajaksi on mahdollista vain, jos pelaaja on merkitty Ykkössarjan 2011-12 pelaajaluetteloon 
26.11.2011 turnauksessa tai aikaisemmin. Ykkössarjapelaaja voi pelata yhden otte-
lun/turnauksen SM-liigassa menettämättä ykkössarja-statustaan. 
 
KSI Kotka on ilmoittanut tänään täydentävänsä liigajoukkuettaan Arto Vinnillä (s. 31.10.1986, 
luokitus 1 ja pelinumero 6). Artolla on plakkarissaan kaksi SM-Beach Volleyn hopeamitalia - 
kesältä 2004 yhdessä Jussi ja Timo Herrasen ja Mika Vikmanin kanssa sekä kesältä 2010 
KSI Junnuista Jussi Herrasen, Marko Julinin ja Joona Kapasen kanssa. 
 
Siirtoikkuna on tätä kirjoitettaessa avoinna vielä tasan 50 tuntia. Kiirettä alkaa pittää, mutta 
vielähän tuota hyvinkin ehtii paperit sipaista. Istis.info on tiukasti kuulolla vuoden vaihteeseen 
saakka. MA 
 

JOLEPA TÄYDENTÄÄ TIIMIÄÄN 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2011 15:00 Jokilaakson Lentopallo täydentää SM-liigaryhmäänsä kahdella pelaajalla. 
Jani Virtanen on ilmoittanut, että joukkueeseen liittyvät Timo Haikonen, joka on pelannut vii-
me kaudella JoLePassa sekä Ilmo Skön, joka siirtyy porukkaan Muurlen 1-sarjajoukkueesta. 
Siirtoikkuna on vielä auki rakettien paukutteluun asti - noin yhdeksän tuntia. Liekö Vieraskir-
jaan merkitty tarina Pöljästä samaa sukua kuin Pohjois-Korean jättiläissotilas - vai vieläkö ZZ 
merkityttää listaansa tavallista isommat pelikengät. Se nähdään. 
 
Ai että täällä Istis.infon aluetoimituksessa eteläisessä Karjalan tasavallassa on hihitelty ja 
hohoteltu Ilta-Sanomiin eksynyttä Pohjois-Savon poliisin tiedotetta: "Laettakee lämpimästi 
piällenä ja pitäkee huol kaverista...," Oikein tuntuu hyvältä poliisin viesti ja koko teksti. 
Käykää katsomassa. MA 
 
ISTIS.INFO TOIVOTTAA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2012 ! 
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AJANKOHTAISTA –  KEVÄTKAUSI 2012 
ISTIS.INFO TOIVOTTAA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2012 ! 

 

 
 

1.1.2012 00:01 Varhempia Ajankohtaista-palstan juttuja ja kuvia löytyy Arkisto-sivustolta. Is-
tis.info 

VENÄJÄ JA UKRAINA PAJULAHTI GAMESISSA 
 

 
 

1.1.2012 19:15 Naisten maajoukkueturnaus Pajulahti Gamesissa Nastolassa toteutuu kol-
men joukkueen kisana. Ennakkoon ilmoittautunut Iso-Britannia on jäänyt pois, mutta kovim-
mat luut ovat jäljellä. Rotterdamin EM-kisojen Mestari Ukraina ja kolmonen Venäjä tarjoavat 
kotijoukkueelle parasta mahdollista harjoitusta ja kilpailukokemusta. 
 
Joukkueet kohtaavat toisensa sekä perjantaina että lauantaina. Kaksinkertaisen sarjan jäl-
keen sunnuntaiaamun välierässä pelaavat kakkonen ja kolmonen. Ottelun voittaja kohtaa 
sarjan ykkösen loppuottelussa. Kisojen aikataulu löytyy Pajulahti Games nettisivuilta. 
 
Suomen urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki toimii toista kertaa järjestettävän Paju-
lahti Games -kilpailutapahtuman virallisena suojelijana. Kisat käynnistyvät jo 19.1.2012. Paju-
lahdessa kisataan seitsemässä lajissa. Marras-joulukuun taitteessa kisoihin oli ilmoittautunut 
16 maata ja 435 osallistujaa. MA 
 
Pajulahti Games 2012 kisasivut: Pajulahti Games 2012 
 

KILPAILUKUTSU 30. KOTKA-TURNAUKSEEN 
 

2.1.2012 12:00 Pekka Nygren Kotkasta on lähettänyt istisseuroille tiedotteen ja kilpailukutsun 
30. Kotka-turnauksesta: "Hyvät istumalentopalloilun ystävät. Toivotamme kaikki tervetulleeksi 
30. Kotka-turnaukseen, joka pelataan Karhuvuoren Urheilutalolla lauantaina 4.2.2012. Hyvää 
Itsenäisyyspäivää ja Joulun odotusta! KSI Kotka/Pekka". 
 
Invatyö-lehdessä (nyk. IT-lehti) olleessa kuvassa ensimmäisestä Kotka-turnauksesta 
5.2.1983 pelaavat ESI Lappeenranta ja HIY Helsinki. Lappeenrantalaisista etualalla verkolla 
vasemmalta Keijo Hänninen, Reijo Taitonen ja Asko Kinnunen. Helsinkiläisten tunnistaminen 
ei onnistu - ehkä vasemmalla kurkottelee HIY-ikoni Aulis Vistbacka. 
 
Kotka-turnaus on ylivoimaisesti pisimpään Suomessa yhtämittaisesti jatkunut vuosittainen 
istumalentopallotapahtuma. Turnaus on seuralle melkoinen voimain ponnistus. Talkooväkeä 
on kiitettävän innostuneesti riittänyt eri tehtäviin. Turnauspäällikköinä suurinta vastuuta ja 

http://www.pajulahtigames.fi/
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työmäärää ovat kantaneet - ensimmäisellä 15-vuotiskaudella, muutama vuosi sitten edes-
mennyt, Terho Manninen sekä hänen työtään ansiokkaasti edelleen jatkava Pekka Nygren. 
MA 
 

 
1. Kotka-turnaus 1983 (Kuva: Invatyö 1983) 

 

 
Terho Manninen ja Pekka Nygren KSI Kotka (Kuvat: Pekka Nygren) 

 
SM-LIIGA JATKUU TOIVALASSA LAUANTAINA 

3.1.2012 13:00 Miesten SM-Liiga jatkuu Toivalassa tämän viikon lauantaina runkosarjan seit-
semännellä ja toiseksi viimeisellä turnauksella. Sarjajohtoa havittelevan ZZ:n vieraaksi saa-
puvat HIY Helsinki ja JoLePa. Ottelut alkavat Suininlahden koululla klo 13.00. 
Eilen päivätyssä jutussa ZZ Toivalan nettisivuilla on ennakkotarinaa lauantain peleistä otsi-
kolla: "Istumalentopallon SM-sarja huipentumassa". Sivuilla kirjoitetaan mm. seuraavaa: 
"Turnauksessa on pelissä paljon, sillä ZZ Toivala jahtaa runkosarjan voittoa ja ainoastaan 
voitot pitävät haaveet elossa. Toisaalta myös tuleva välierävastustaja esiintyy Toivalassa, 
joten ennakkoasetelmia tulevaankin koitokseen haetaan. Kummallakin vastaan asettuvalla 
joukkueella on paljon kokemusta istumalentopallosta, joten pieneenkään otteen herpaantu-
miseen ei ole varaa." 
Tarina kokonaisuudessaan on luettavissa ZZ:n nettisivuilta (www.zz-toivala.com). Samalla 
voi vilkaista - ja myös osallistua - etusivun pikagalluppiin, missä kysellään ja äänestellään 
runkosarjan voittajaa. Käykää uurnilla ja katsomassa pelejä - jos mahdollista. MA 

 
ECVD:N NETTISIVUILTA BONGATTUJA JUTTUJA 

 
5.1.2012 23:05 ECVD:n presidentti, norjalainen Toralv Thorkildsen on esittänyt Uuden Vuo-
den tervehdyksensä liiton nettisivuilla. Toralv kertoilee kuulumisia ja kiittelee vuolaasti kaikkia 
osallisia aktiivisesta vuodesta 2011. 
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Merkittävintä meille pressan jutussa lienee maininta, että ECVD:n hallituksen jäsen Suvi Aho 
Suomesta on nimetty Maailmanliiton (WOVD) kehittämistyöryhmän jäseneksi. Onnea Suvi – 
menestystä uudessa hommassa. 
Toralvin terveisten ohella ECVD:n sivuilla kuulutellaan kisajärjestäjiä vuosien 2012-15 arvo-
kisoihin. Huomion arvoista listassa on mm. se, että vuodesta 2013 alkaen listaan on merkitty 
Beach Volley-turnaus mannermaiseen tyyliin Continental Cupin muodossa. Siis lähes tulkoon 
EM-kisoina. Kuitenkaan minkäänlaista tietoa ei ole tihkunut – miten pelataan; kahdella, kol-
mella vai neljällä tai viiralla vaiko hiekalla. Mats Andersson ( Beach Volley koordinaattori) ei 
ole vissiin hommiaan hoitanut. Odotellaan ja pelaillaan ainakin kesä 2012 entisin kotimaisin 
säännöin. 
Lappeenrannassa pelataan jo 20. Marjola Beach Volley heinäkuun lopulla. Ihan vähän on 
ollut Etelä-Karjalassa keskustelun poikasta, viime syksyisen Triptolemosin jälkeen, että mitäs 
jos pelattaisiinkin Kimpisen hiekkakentillä. No – asiasta kuultaneen aikanaan. 
ECVD:n asiakirjat ja tarkemmat tiedot (lontooksi) löytyvät sivuilta: www.ecvd.eu – käykää 
katsastamassa. Ja lauantaina Suomen Toivalassa pelataan. MA 

 
TOIVALAN SM-TURNAUKSEN TULOKSET 

ZZ PIIKKIPAIKALLA RUNKOSARJAN FINAALIIN 
 

 
HIY-ZZ Toivalan turneella (Kuva: Mika Ylönen) 

 

7.1.2012 18:05 ZZ Toivala nousi odotetusti SM-liigan runkosarjan kärkipaikalle ennen 28.1. 
pelattavaa sarjan päätöskierrosta. ZZ kukisti Suininlahden kolmannessa pelissä HIY Helsin-
gin helpohkosti 3 - 0 (25-17, 25-14, 25-11) ja nousi pisteen KSI Kotkan edelle. 
Helsingin päätösturnauksessa ratkaistaan siis runkosarjan voittaja ja välieräparit sekä mah-
dollisesti finaalien kotiedun saava joukkue. Mikäli sarjan kärkijoukkueet selvittävät turnauk-
sessa HIY:n - niin Kotkan voitolla ZZ:sta välieräparit ovat KSI - HIY ja ZZ - JoLePa. Jos taas 
ZZ voittaa KSI:iin - parit ovat: ZZ - HIY ja KSI - JoLePa. 
Hieno päätösturnaus ja runkosarjan todellinen finaaliottelu tiedossa Metropolissa kolmen vii-
kon kuluttua. Toivottavasti paikalle saadaan ja saliin mahtuu myös katsojia. Sitä ennen kui-
tenkin ensi viikonloppuna ykköstä Vantaalla 14.1. ja seuraavana naisten maajoukkueturnaus 
Pajulahdessa 20.-22.1.2012. MY/MA 
Ja vanhaan toivalalaiseen malliin - illan mittaan Ylösen Mikan raportit peleistä ZZ:n nettisivuil-
ta www.zz-toivala.com 

 
JOLEPA TARRAUTUI KOLMOSPAIKKAAN 

 
16:05 Päivän toisessa pelissä ratkaistiin jo varsin pitkälti runkosarjan kolmospaikka, kun Jo-
LePa repäisi 3 - 1 (25-11, 15-16, 18-25, 25-22) voitollaan HIY Helsinkiin jo kuuden sarjapis-
teen eron. HIY:n pitää JoLePan ohittaakseen voittaa viimeisessä turnauksessa molemmat 
sarjan kärkijoukkueet. 
 

http://zz-toivala.com/
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JoLePa-HIY kolmospaikan haussa (Kuva: Mika Ylönen) 

 
Toivalan turnauksen viimeissä pelissä isännät kohtaavat vielä HIY:n ja kolmen pisteen voitol-
la nousevat jälleen sarjan kärkipaikalle - pisteellä ohi KSI Kotkan. MY/MA 

 

ZZ TOIVALALLE SELVÄ VOITTO JOLEPASTA 
 

14:45 Miesten SM-Liigan seitsemäs osaturnaus on käynnistynyt Toivalassa. Päivän ensim-
mäinen ottelu isäntien ja JoLePan välillä oli täysin ZZ:n näytöstä. JoLePa oli erittäin suurissa 
vaikeuksissa ZZ:n aloitussyöttöjen kanssa - vastaanottoa ei saatu nousemaan millään. 
Juurikaan muita pelin osa-alueita ei ottelussa jouduttu testaamaan - sen verran selvää jälkeä 
ZZ Toivala teki jo syöttöviivalla. ZZ peluutti ottelussa koko pelaajarinkiään. Yksipuolisen otte-
lun tulos ZZ:lle 3 - 0 (26-16, 25- 7, 25-14). MY/MA 
 

JO JOUTUI ARMAS AIKA JA SUVI SULOINEN 
 

8.1.2012 12:45 VAU:n istiksen lajikoordinaattori Suvi Aho palaa vuorotteluvapaalta arkihom-
miin keskiviikkona 11.1.2012. Istis.info toivottelee paluumuuttajan tervetulleeksi. "Ist Deutsch-
land Scheiße Land"? MA 
 

 
Ahon Suvi Suomi (Kuva: ECVD) 

 

YKKÖSEN VANTAAN TURNAUKSEN OHJELMA 
 

9.1.2012 23:10 Ykkössarja jatkuu kolmannella turnauksella ensi lauantaina 14.1. Vantaalla 
VanLen isännöinnillä. Mukana kuusi sarjan kärkiporukkaa pisteitä metsästelemässä. Liittees-
sä alla turnauksen otteluohjelma ja muuta tarpeellista tietoa: pelipaikka, ajat, kirjuritehtävät. 
Vantaan jälkeen ykkösen ohjelmassa ovat Lappeenranta 10.3. sekä päätösturnaus Espoossa 
Kevätturneen yhteydessä 21.4.2012. Ykkösen sarjatilanne löytyy mm. infon oikeasta sivupal-
kista ja tietenkin viimeisimmästä sarjaraportista. Mukavia pelejä. SI/MA 
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TULOKSIA HOLLANNIN LEERSUMIN KISOISTA 
 

10.1.2012 13:00 Hollannin Leersumissa pelattiin viime viikonloppuna miesten 10. kansainvä-
linen Ed Roosen ististurnaus kotijoukkue V.V.Volleerin isännöimänä. Kisassa oli viiden hol-
lannikasjoukkueen lisäksi kolme saksalaistiimiä, kaksi brittijoukkuetta sekä porukat Sloveni-
asta ja Bosnia-Hertsegovinasta. 
Vaikka balkanilta ei ihan tuttuja huippuporukoita ollutkaan mukana – meni turnausvoitto sille 
suunnalle. Finaalissa Celik Zenika voitti Hollannin Holyoken selvästi 2 – 0 (25-17, 25-15). 
Celik ei seitsemässä pelissään hävinnyt erääkään. Leverkusenin ykkönen hävisi, hieman yl-
lättäenkin, turnauksen kolmossijan hollantilaiselle Volleer I:lle erin 1 – 2. 
 
Suomalaisjoukkueilla ei kuluneella kaudella ole ollut mahdollisuuksia mittauttaa tasoa eu-
rooppalaisissa istispiireissä. Miten lie laita vajaan kuukauden kuluttua pelattavassa 30. Kot-
ka-turnauksessa – onko sinne joukkueita muilta mailta ilmoittautunut? MA 
 
10. Ed Roosen turnauksen tulokset Hollannista: 
11-12  Leverkusen II (GER) - London Lynx (GBR)  2 – 0 ( 6-25, 20-25)  
9-10  Volleer II (NED) - SVB Hamburg (GER)  2 – 0 (25-18, 25-11)  
7-8  Paras Ljubljana (SLO) - VC Allvo (NED)  2 – 0 (25-16, 25-13)  
5-6  Alterno (NED) - British Barbarians (GBR)  2 – 1 (24-26, 25-18, 15-11)  
3-4  Volleer I (NED) - Leverkusen I (GER)  2 – 1 (25-20, 20-25, 15-12)  
1-2  BVC Holyoke (NED) - Celik 07 Zenica (BiH)  0 – 2 (17-25, 15-25)  
 

 
Holyoke-Celik 07 Ed Roosenin finaalissa (Kuva: www.volleybal.nl) 

 

TIUKKOJA PELEJÄ VANTAALLA 
14.1.2012 18:30 Ykkössarja jatkui tänään kolmannella turnauksella Vantaalla. Ottelut olivat 
varsin tasaisia - puolet alkulohkon peleistä päättyi tasan ja kaikki sijoituspelit vasta kolman-
nessa erässä. Pieniä muutoksia pelit sarjataulukkoon aiheuttivat. 
 
ZZ Papat Toivalasta siirtyivät yksin sarjan kärkeen toisella turnausvoitollaan. Vantaan loppu-
ottelussa kaatui KSI 2 Kotka. Välierissä papparazzit voittivat VanLen ja KSI Nastolan 2 - 0. 
Molemmissa peleissä erät olivat varsin tasaiset. 
 
Tasapisteissä Pappojen kanssa Vantaalle matkannut MuurLe hävisi ensimmäisessä pelis-
sään kotkalaisille 0 - 2 ja kun VanLekin vei joukkueelta toisen pisteen - oli muuramelaisten 
tyytyminen sijoituspeliin 5. - 6 Welluttaria vastaan. Sen MuurLe vei lopulta erin 2 - 1. 
 
Välierien vähinneet - VanLe ja Nastolan Isku kävivät myös tuiman kolmieräisen kamppailun, 
joka päättyi kolmannessa erässä jatkopisteellä 16-14 VanLelle. Turnauksen finaalissa KSI 2 
voitti ensimmäisen erän 25-27, mutta loput ZZ Papat selvästikin 25-15 ja 15-11. 
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VanLe kiittää hyvin sujuneesta turnauksesta ja hienosti hoidetuista toimitsijavuoroista kaikkia 
osallistujia. Seuraava ykkösen turnaus on Lappeenrannassa lauantaina 10.3.2012. Alla sarja-
raportti, mistä löytyvät kaikki tulokset. SI/MA 
 

KILPAILU-/TURNAUSKUTSUJA 
 

16.1.2012 15:35 HIY Helsingin yhdyspäällikkö Söderholmin Sampsa välitti infoon kutsun 
miesten SM-liigan runkosarjan päätösturnauksesta lauantaina 28.1.2012. Kutsu löytyy Kalen-
terista ao kilpailutapahtuman kohdalta. 
Myös itäisiltä mailta toimiteltiin kutsu neljänteen ykkössarjan turnaukseen Lappeenrannassa 
lauantaina 10.3.2012. Ilmoittautumisaikaa on vielä - viimoinen ajankohta su 26.2. Myös tämä 
kutsu Kalenterisivulla. MA 
 

PAJULAHTI GAMES ALKAA - OLE VALMIS 
 

16.1.2012 00.15 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n suurtapahtuma Pajulahti Ga-
mes järjestetään toista kertaa alkavan viikon lopulla. Seitsemän lajin kilpailutapahtuma järjes-
tetään Pajulahden Liikuntakeskuksessa Nastolassa 19.–22. tammikuuta 2012. 
 

 
 

Istumalentopallon osalta naisten kolmen maajoukkueen turnaus käynnistyy perjantaina 
20.1.2012. Turnauksen loppuottelu pelataan sunnuntaina 22.1. Istis.info toki jotenkin seurai-
lee istiksen tapahtumia, mutta parhaiten tietoja löytyy - niin istumisten kuin koko tapahtuman-
kin osalta kisojen nettisivuilta. 
 

MUISTUTUS MÄÄRÄAIKAISTEHTÄVISTÄ ! 
 

16.1.2012 00:05 Lienee paikallaan muistuttaa erinäisistä ns. määräaikaistehtävistä: ilmoittau-
tumisista ja hakuajoista, jotka rapsahtelevat tappiin ihan lähiaikoina. Ensimmäisenä naisten 
Continental Cupin jatkettu määräaika Ukrainassa - ilmoittautuminen päättyy maanantaina 
16.1.2012. Asiatiedot löytyvät mm. kalenteri-osiosta. 
 
Istis.infon toimitus on epätietoinen naisten SM-turnauksen hausta. Hakuaika eri lähteiden 
mukaan päättyi 30.11.2011. Onko kukaan kisaa hakenut - ei ole tiedossa. Jos ei - olisiko 
mahdollista, että hakua voitaisiin jatkaa 31.1.2012 asti? Suvi - löytyykö tietoja Samin jäämis-
töistä? Lajityöryhmä - miten toimitaan - tai on toimittu? 
 
Alla olevassa luettelossa ovat tammikuulla päättyvät haku- ja ilmoittautumisajat. Lisätietoja 
löytyy tarvittaessa sarjakirjasta ja kalenterissa olevista turnauskutsuista. 
 
 * 30. Kotkan Juhlaturnaus 4.2.2012 

- ilmoittautumisaika päättyy 21.1.2012/Pekka Nygren 
* Veteraanien M50 ja N40 SM-turnaus kevään aikana 
- hakuaika päättyy 31.1.2012/VAU 
* SM-Beach Volley 2012 osaturnaukset kesä-elokuussa 
- haku 31.1. mennessä/VAU 
* Suomen Cup-turnaus 2012-13 syksyllä 2012 
- haku 31.1. mennessä/VAU 
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VAU:lle/lajityöryhmälle osoitetut hakemukset tulee toimittaa Suvi Aholle - mieluiten sähköpos-
tilla ja vapaamuotoisella hakemuksella, missä tulee ilmoittaa hakijan yhteystiedot ja vastuu-
henkilö sekä ehdotus kilpailupaikasta, ajankohdasta, osanottomaksusta sekä joukkueiden 
osallistumisten päättymisajasta. MA 
 

HIY HELSINKI HAKEE NAISTEN SM-TURNAUSTA 
 

20.1.2012 22:15 HIY Helsinki on tänään ilmoittanut liitolle olevansa valmis järjestämään nais-
ten SM-turnauksen 3. Kevätturnauksen yhteydessä Espoossa 21.4.2012. Hieno juttu - lajityö-
ryhmä päättänee asian ensi viikon alussa. Toivottavasti turnaus varmistuu ja toivottavasti 
naisjoukkueita kisaan löytyy riittävästi. MA 
 

VENÄJÄ VOITTI EM-UKRAINAN PAJULAHDESSA 
 

20.1.2012 22:00 Naisten maajoukkueturnaus Pajulahdessa käynnistyi tänään perjantaina 
kolmen joukkueen ensimmäisellä sarjakierroksella. Kovimmasta tuloksesta vastasi Venäjä 
joka päivän ensimmäisessä pelissä otti Euroopan Mestarien päänahan 3 - 2 voitolla Ukrai-
nasta. 
 
Suomi kärsi molemmissa peleissään selvät 0 - 3 tappiot. Ottelussa Venäjää vastaan eräpis-
teet olivat "kohtuulliset", mutta Ukraina vei kotimaisia toisessa ja kolmannessa erässä mesta-
rin elkein. 
 
Pajulahden tulokset perjantain osalta: 
 
* Venäjä - Ukraina  3-2 (15-25, 25-21, 23-25, 25-18, 15-9) 
* Suomi - Venäjä  0-3 (21-25, 16-25, 23-25) 
* Ukraina - Suomi  3-0 (25-23, 25-11, 25-12) 
 
Pajulahti Gamesilla/VAU:lla on erittäin tasokkaat nettisivut - kannattaa katsoa. Ja kannattaa 
myös seurata Suomen pelit livenä Pajun nettitv:stä, joka myös löytyy sivustolta. Istumalento-
pallon sivuilla mm. valmentaja Timo Väreen kommentit sekä raportit Suomen peleistä. 
 
Pahus! Intisinfo innostui hieman liikaa Pajun sivuja kehuessaan. Hienot ne kiistatta ovat ja 
informatiiviset, mutta..., nettitv ei perjantain jälkeen tulekaan näyttämään istumalentopalloa 
lainkaan. Ei(kö) edes loppuottelua? MA 

 
EM-UKRAINA YKKÖNEN MYÖS PAJULAHDESSA 

 
22.1.2012 18:10 Ukrainan Euroopan Mestarit eivät antaneet muiden yllättää perjantain Venä-
jä-pelin tapaan, kun Pajulahdessa jatkettiin naisten maajoukkueturnausta lauantaina ja tä-
nään sunnuntaina. 
 
Lauantaina Ukraina voitti sekä Suomen että Venäjän 3 - 1 ja eteni suoraan turnauksen lop-
puotteluun. Suomi taisteli tiukasti Venäjän kanssa alkusarjan viimeisessä pelissä, mutta ai-
van ei puhti riitänyt - Venäjä voitti 0 - 3. Myöhemmin illalla joukkueet kohtasivat välierässä 
vielä kerran. Suomalaisilta oli paras terä jo poissa ja Venäjä eteni finaaliin selvällä 3 - 0 voi-
tolla. 
 
Sunnuntain loppuottelussa Ukraina hallitsi ottelua Venäjää vastaan ja vei 2. Pajulahti Game-
sin voiton Euroopan Mestarin arvokkuudella suoraan erin 3 - 0. Pajulahden lauantain ja sun-
nuntain ottelutulokset alla. 
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* Suomi - Ukraina   1-3 (25-22, 19-25, 19-25, 10-25) 
* Ukraina - Venäjä   3-1 (25-16, 25-21, 17-25, 25-17) 
* Venäjä - Suomi   3-0 (25-16, 26-24, 25-23) 
* (Välierä) Venäjä - Suomi  3-0 (25-16, 25-9, 25-18) 
* (Loppuottelu) Ukraina – Venäjä 3-0 (25-14, 25-18, 24-22) 
 
Lajikoornidaattori Suvi Aho kertoi pelien jälkeen, että "Suomen naiset pelasivat turnauksessa 
ihan hyvää peliä. Suvi toivoi, että koko porukka, jotka Pajussa pelasivat - olisi mukana niin, 
että saataisiin vuoden 2013 EM-kisoihin iskukykyinen joukkue." Toivotaan. MA 
 

RUNKOSARJA HUIPENTUU HELSINGISSÄ 28.1. 
 

26.1.2012 14:20 Miesten SM-runkosarjan viimeinen turnauskierros pelataan tulevana lauan-
taina Helsingissä Siltamäen ala-asteen salissa klo 12.00 alkaen. Ensimmäisessä pelissä HIY 
kohtaa ZZ Toivalan ja päivän toisessa ottelussa klo 13.30 ratkaistaan runkosarjan voittaja 
Toivalan ja KSI Kotkan kesken. Päivän kolmas peli on KSI:n ja HIY:n mittelö. 
 
HIY Helsinki pelaa turnauksessaan vain maineesta ja kunniasta. Edes kahdella 3 - 0 voitolla 
se ei nouse JoLePan ohi sarjataulukon kolmanneksi. Voitoilla ZZ tai KSI ottaa runkosarjan 
ykköspaikan. Välierissä runkosarjan voittaja kohtaa kotonaan HIY Helsingin ja kakkonen sa-
moin kotonaan JoLePan. Kuka minnekin matkustaa - ratkeaa Helsingissä. 
 
KSI Kotkan ja ZZ Toivalan tämän kauden aikaisemmat SM-liigan runkosarjan pelit ovat päät-
tyneet ZZ:lle voitoin 2 - 1. Alla pelattujen pelien tulokset muistin virkistämiseksi ja lauantaisen 
pelin lämmittelyksi. MA 
 
* 29.10. Toivalassa: KSI - ZZ  2 - 3 (25-23, 13-25, 32-30, 22-25, 9-15) 
* 19.11. Kotkassa: ZZ – KSI  1 - 3 (20-25, 25-19, 18-25, 18-25) 
* 03.12. Jämsässä: ZZ - KSI  3 - 0 (25-15, 25-15, 25-23) 
 

30. KOTKAN JUHLATURNAUS – OTTELUOHJELMAT 
 

26.1.2012 12:35 Lauantaina 4.2.2012 pelattavan 30. Kotka-Juhlaturnauksen joukkueet ja 
otteluohjelma on julkistettu. Mukana juhlimassa on kahdeksan mies- ja viisi naisjoukkuetta. 
Miehet pelaavat A- ja B-sarjoissa. Kansainvälistä värinää peleihin tuo SVC Tallinn miesten A-
sarjassa.  

 

 
 

Kaikissa sarjoissa pelataan suorat yksinkertaiset otteluohjelmat ja finaalit - Naisten sarjassa 
myös "pronssiottelu". Liitteenä alla turnausinfo sekä otteluohjelmat. Turnauksen avaus on klo 
10.00 ja palkintojen jako n. klo 16. Ja kisapaikka on perinteinen Karhuvuoren Urheilutalo. 
 
Naisten sarjassa ilahduttaa kahden uuden joukkueen mukaan tulo - Palokan Pyry on ihka 
ensimmäistä kertaa ja VI Vantaa jälleen matkassa mukana. Muita naisjoukkueita ovat KSI 
emännät ja ZZ-Ladyes sekä maajoukkue Team FIN. 
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Ja mikä melkein ensteks parasta: Kisabuffetti lohileipineen palvelee kahviossa jälleen koko 
turnauksen ajan. PN/MA 
 

ZZ TOIVALA RUNKOSARJAN VOITTOON 
 

28.1.2012 15:20 ZZ Toivala ratkaisi SM-liigan runkosarjan voiton Helsingin turnauksessa 
voittamalla ensin HIY Helsingin 3 - 1 ja jatkoksi KSI Kotkan samoin luvuin 3 - 1. Välieräpa-
reiksi muodostuivat: ZZ Toivala - HIY Helsinki ja KSI Kotka - JoLePa. 
 
Lentäen Helsingissä pistäytynyt ZZ selvitti Helsingin kahdessa alkuerässä selvästi 25-14 ja 
25-16. Kolmannessa HIY pääsi nappaamaan erävoiton 23-25 ja piti neljännessäkin toivalalai-
sia tiukoilla eräpistein 25-21. 
 
Runkosarjan ratkaisupeliä ZZ:n ja KSI:n kesken väännettiin puolitoista tuntia. Erityisesti kol-
mannessa ja neljännessä erässä nähtiin hyvätasoista ististä; pitkiä palloja, loistavia pelastuk-
sia ja tasokasta hyökkäyspeliä. ZZ aloitti ottelun vahvemmin ja voitti kaksi erää luvuin 25-19 
ja 25-22. 
 
Kolmannessa erässä kotkalaiset taistelivat - erityisesti KSI:n liberona pelannut Marko Julin oli 
tappelun ilmentymä - pallot nousivat melkein mistä tahansa - erä Kotkalle 20-25. Neljännessä 
erässä ZZ hallitsi peliä ja ratkaisi runkosarjan voiton eräpistein 25-18. 
 
Turnauksessa pelataan parhaillaan kolmatta peliä Kotkan ja Helsingin kesken. Ja tässä run-
kosarjan päätöspelissä KSI - lähes kakkosporukallaan hoiteli HIY:n puhtaasti 3 - 0 (25-20, 
25-12, 25-20). Välierissä jatketaan. Sarjaraportti myöhemmin illalla - samoin kuin Ylösen Mi-
kan raportit ZZ-sivuilta. MA 
 

 
KSI - ZZ Helsingin turneessa (Kuva: istisinfo) 

 

11. SARAJEVO OPEN 2012 KILPAILUKUTSU 
 

 
 

29.1.2012 20:30 Istumalentopallojoukkue OKI Fantomi järjestää 11. kansainvälisen Sarajevo 
Open 2012 turnauksen 25. -27.05.2012. Turnauksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 
15.4.2011 ja osallistumismaksu 500,00 euroa per joukkue. Alla linkki Fantomin sivuille, mistä 
löytyy ilmoittautumislomake ja yhteystiedot. Osallistumismaksuun sisältyy majoitus ja ruokai-
lut enintään 15 henkilölle turnauspäivien aikana! SM/MA 
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ZZ TOIVALA - KSI KOTKA 3 – 1 
 

29.1.2012 20:10 Istis.infon urheilutoimitus kävi eilen vierahtamassa HIY Helsingin turnauksen 
kanttiinissa ja etu-/takarivin katsomossa. Alla yksisilmäinen otteluselostus päivän huippupelin 
tilanteista. 
 
Ottelu alkoi tasaisen tunnustelevasti tilanteeseen 13-13. Sen jälkeen ZZ onnistui aloitus-
syötöillään häiritsemään KSI:n pelinrakentelua. Toisaalta kotkalaiset syyllistyivät neljästi aloi-
tussyöttövirheeseen. Kotkan kahden aikalisän jälkeen tilanteessa 23-18 myös ZZ otti aika-
lisän ja varmisti avauserän voiton lukemin 25-19. Varovaista pelaamista – jännitys näkyi 
enemmän kotkalaisten pelissä. 
 
Toisen erän ZZ aloitti vahvasti 7-3 tilanteeseen, mistä KSI kiri tasoihin ja ohi 9-12. Tämän 
jälkeen kotkalaisten ote herpaantui osin tuomariratkaisuista kuumentumistenkin takia ja ZZ 
meni vuorostaan johtoon 16-14. KSI:n Kalevi Lång piti tässä vaiheessa kovalla taistelullaan 
joukkueensa hengissä ja ZZ:n kurissa hienoilla pelastus- ja pistepalloillaan. Tilanteessa 22-
21 KSI teki jälleen aloitusvirheen - ja yhden pistepallon jälkeen, iski penkiltä kentälle kylmänä 
otettu Jussi Herranen ensin leveäksi ja heti perään torjuntaan. Erä ZZ:lle 25-22. Hermostu-
nutta peliä edelleen – ZZ:n monipuolisempi hyökkäys ratkaisi. 
 
Kolmannessa kotkalaiset menivät helpohkosti 2-8 ja 4-9 johtoon, mutta jälleen ote irtosi ja ZZ 
tasoitti tilanteessa 11-11. Uusi KSI:n herääminen toi jälleen viiden pisteen johdon 12-17, joka 
kuitenkin nopeasti mureni ZZ:n iskuilla 18-19 tilanteeksi. Tässä vaiheessa kolme-nolla vaikut-
ti enemmän kuin todennäköiseltä. Mutta…, nyt oli ZZ:n vuoro töpeksiä: kaksi aloitussyöttövir-
hettä ja kaksi KSI:lle pelattua helppoa palloa ja tilanne hetkessä 19-23. Lopun KSI pelasi 
varmasti – erävoitto Mestareille 20-25. Timo Herranen iski tärkeitä pisteitä ja liberona pelan-
nut Marko Julin äityi toistuvasti mahtaviin pelastuspalloihin ja piti joukkuettaan kasassa ja 
hengen päällä. Pelin tempo muuttui ratkaisevasti – molemmat esittivät huippupeliä ja –
osaamista. 
 

 
KSI pääsi kolmannessa tuulettelemaan (Kuva: istisinfo) 

 

Pelin neljännessä joukkueet pelasivat hienoa ististä. Kelpasi sitä katsellakin. KSI ei kuiten-
kaan koko erässä päässyt iskuetäisyyksille. ZZ:n 5 – 1 aloituksen jälkeen ero pysyi tasaisesti 
3-6 pisteenä. Kovaa puolustustaistoa KSI kävi - erityisesti Julinin, Långin ja vaihdosta peliin 
kolmannessa tulleen Osmo Röpelisen avuin. Mikään ei kuitenkaan auttanut – ZZ hallitsi peliä 
kaiken aikaa. KSI:n – lähes yksinomaan kakkospaikalta heitetyt korkeat passit ZZ osasi tor-
jua tai puolustaa hyvin. Ja kun joukkueen omaan peliin löytyi alati uusia ratkaisuja ja ratkaisi-
joita – niin etu- kuin takakentältä – ei Kotkan kovakaan yritys auttanut. Erä ja otteluvoitto pis-
tein 25-21. Hienoa istumalentistä neljäs erä kuitenkin oli – parasta ehkä koko pelissä; tasok-
kaita suorituksia, lähes ihmepelastuksia, pitkiä palloja, monipuolisia pelikuvioita ja kovia isku-
lyöntejä. 
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ZZ eturivi valmiina torjumaan (Kuva: istisinfo) 

 

KSI pelasi kokoonpanossa Timo Herranen, Mika Riikonen, Kalevi Lång, Kurt Vikman, Vallo 
Järv, Harri Sievänen ja liberona Marko Julin. Osmo Röpelinen tuli kolmannessa ja neljännes-
sä Sieväsen paikalle ja Jussi Herranen kävi kentällä parin pallon ajan toisessa erässä. Täh-
det Marko Julinille ja Kallu Långille. 
 
ZZ:n kuusikon muodostivat Mika Ylönen, Eero Penttinen, Pekka Dahlqvist, Reijo Hakanen, 
Timo Nenonen ja Tero Viitanen. Aarne-Mikko Soininen kävi kentällä vaihtopelaajana. ZZ:n 
joukkue oli äärimmäisen tasavahva – parasta pelaajaa oli vaikea – jopa mahdoton etsiä. Eh-
kä kapteenin itsensä mainitsemat Timo Nenonen ja Pekka Dahlqvist ottavat tähdet – jos ja 
kun hakemalla haetaan. 
 
Joukkueilla seuraavaksi kerrasta poikki pelattavat välierät 18.2. ja sen jälkeen maaliskuussa 
loppuottelut - paras kolmesta. Mikäli KSI ja ZZ finaaleihin menevät – tiedossa on pitkästä ai-
kaa upeat ja jännittävät loppupelit. Mutta ennen sitä - valitettavasti ilman ZZ Toivalaan - 30. 
Kotkan Juhlaturnaus Karhulassa ensi lauantaina 4.2.2012. MA 
 

SLU:N SEURATUET HAUSSA 15.3.2012 ASTI! 
 

30.1.2012 12:15 Suvi Aho muistuttaa istisseuroja seuratukien hakumahdollisuudesta. Seura-
toiminnan kehittämistuen avulla pyritään vahvistamaan seuratoiminnan laatua sekä lisää-
mään harrastamisen mahdollisuuksia eri-ikäisille. Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena 
on urheiluseuratoiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen varmistaminen. 
 
Tukirahat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan ke-
hittämistukea. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Seuratoiminnan kehittä-
mistuen jakamisesta vastaavat: Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), Nuori Suomi ja Suomen 
Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n, muiden valtakunnallisten liikuntajärjestö-
jen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. SA/MA 
 
Lisätietoa: Seuratuki 

 
MÄÄRÄAJAT ALKAVAT PAUKKUA 

 
30.1.2012 12:10 Istumalentopallon tiettyjen kilpailujen hakuajat alkavat uhkaavasti päättyä. 
Huomenna tiistaina 31.1.2012 on viimeinen mahdollisuus hakea mm.: naisten kauden 2011-
12 SM-turnausta (ainoa hakija tässä vaiheessa HIY ja Kevätturnaus 21.4.), veteraanien M50 
ja N40 sarjojen SM-turnausta kevään aikana (ainoa hakija KSI Kotka) sekä kesän 2012 
Beach Volleyn SM-osaturnauksia (hakijoina jo Rautavaara 14.7. ja Marjola 28.-29.7.2012). 
Hopihopi. 
 

http://seuratuki.fi/
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Ai niin - hyvä, ettei melkein unehtunut - Suomen Cup 2012-13. Pelataan syyskuussa ennen 
uuden sarjakauden alkua. Ei vielä innokkaita hakjoita ylenmäärin - HIY miettii. 
 
Vapaamuotoiset lajityöryhmälle osoitetut hakemukset sähköpostilla Suvi Aholle - su-
vi.aho(at)vammaisurheilu.fi. MA 
 

KILPAILUKALENTERIN PÄIVITYKSIÄ 
 

30.1.2012 12:05 Istumalentopallon kilpailukalenteria 2011-12 on päivitelty Sarajevon lisäksi 
mm. 16. Rautavaaran beachillä heinäkuun puolivälissä ja Hampuri-turnauksen juhannusjuhlil-
la. Käykää katsomassa päivämäärät ja lisätiedot - niiltä osin kuin ne jo löytyvät. MA 
 

LAJITYÖRYHMÄN PÄÄTÖKSIÄ 
 

 
 

 
AVOINNA OLLEET KILPAILUTAPAHTUMAT KIRJATTU 

 
2.2.2012 15:15 Istumalentopallon lajityöryhmä on kokouksessaan päättänyt seuraavien kil-
pailutapahtumien järjestämisestä: 
 
Naisten SM-turnaus  
 
Turnaus järjestetään HIY Helsingin isännöimänä 3. Kevätturnauksen yhteydessä Espoon 
Leppävaarassa 21.4.2012. Lisätietoja luvassa lähipäivinä. 
 
Veteraanikisat 
 
Veteraanien M50 ja N40 sarjojen SM-kisat pidetään kevään kuluessa KSI:n toimesta Kotkan 
suunnalla. KSI selvittelee vielä ajankohtaa – lisätietoja odotellaan siltäkin suunnalta. 
 
Suomen Cup 2012-13 
 
Tulevan pelikauden 2012-13 Suomen Cup myönnettiin HIY Helsingille – muita hakijoita ei 
ollut. Suunnitelmissa on järjestää kisat joko viikonvaihteessa 15.-16. tai 29-30.9.2012. 
 
SM-Beach Volley 2012 
 
Tulevan kesän Beachin Suomen Mestaruudet ratkotaan kahdessa turnauksessa – vanhoilla 
säännöillä, koska kansainvälisiä sääntöjä ei ole vieläkään määritelty. SM-turnaukset ja ajan-
kohdat ovat: 16. Rautavaara Beach Volley lauantaina 14.7.2012 ja 20. Marjola Beach Volley 
Lappeenrannassa 28.-29.7.2012. Kilpailusäännöt viime kauden mukaisesti. Esimerkiksi piste-
lasku – ”Osaturnausten sijoituspisteet lasketaan molemmissa sarjoissa enintään kymmenelle 
parhaalle seuraavasti: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pistettä”. 
 
Edellä olevien lisäksi HIY Helsinki järjestää Hevossalmen areenalla 3. Helsinki Metropolitan 
Open 2012 (2 vs 2) turnauksen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
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MUITA KÄSITELTYJÄ ASIOITA 
 

Istumalentopallon yleiskokous järjestetään Pajulahdessa lauantaina 25.8.2012. Jokaisen 
SM-sarjassa pelaavan joukkueen tulee olla edustettuna kokouksessa – mielellään myös mui-
denkin. Kutsu toimitetaan seuroille lähempänä kokousajankohtaa. 
 
Erotuomarikoulutus yritetään järjestää syyskuisen Suomen Cupin yhteyteen. 
 
Lentopalloliiton Power Cup järjestetään tulevana kesänä 7. – 10.6.2012 Littoisissa lähellä 
Turkua. Selvitellään mahdollisuuksia ja halukkuutta istisksen esittelyyn tapahtumassa viime 
vuoden malliin. Lajityöryhmä tiedustelee Niemen Amia tapahtumavastaavaksi. 
 
Naisten maajoukkueringissä on tällä hetkellä 14 pelaajaa, joista kolmella ei vielä ole sopi-
musta. Seuraavaksi joukkue pelaa Kotka-turnauksessa. Timo Väre jatkaa päävalmentajana. 
Timolle haetaan kakkosvalmentajaa, joka astuisi jossain vaiheessa ykkösvalmentajan tehtä-
vään. Mietitään (Väre, VAU, työryhmä) vaihtoehtoja - mistä ja miten kakkosvalmentaja ”löy-
tyisi”. 
 
WOVD:n yleiskokoukseen 6.3.2012 Egyptissä päätettiin antaa Hollannille valtakirja sen 
luokitteluesityksen tukemiseksi sekä lähettää oma esitys toisen minimin hyväksymiseksi libe-
ro-pelaajaksi. 
 
Kauden istumalentopalloilijan valinta tehdään kevään kuluessa viime vuoden yleiskokouk-
sen päätöksen mukaisesti: ” Päätettiin, että jatkossa pelikausittain valitaan pääsääntöisesti 
vain kauden paras istumalentopalloilija, joka voi olla mies tai nainen – vammainen tai vam-
maton pelaaja sekä kauden istumalentopallo-vaikuttaja, joka voi olla esimerkiksi tulokaspe-
laaja, tuomari tai muu toimitsija, valmentaja, seura tai joukkue tai muuten istumalentopalloi-
luun merkittävästi vaikuttanut henkilö.” Vaalitavasta ilmoitellaan myöhemmin. 
 
Sari Mannersuo on nimetty tuomariksi WOVD:n Intercontinental Cupiin maaliskuussa Egyp-
tissä, ECVD:n Continental Cupiin Ukrainaan huhtikuussa ja Lontoon paralympialaisiin elo-
syyskuun vaihteessa. 
 
SM-sarjat 2012-13 järjestetään miehille ja naisille. Ilmoittautumiset sarjoihin 30.6.2012 men-
nessä ja pelaajaluettelot ja seurasiirrot 31.8.2012 mennessä. Naisten osalta Kevätturnauksen 
yhteydessä keskustellaan asiasta. Tavoitteena voisi olla kolmen (-neljän) osaturnauksen jär-
jestäminen kauden aikana. 
 
Tässä varmaan tärkeimpiä asioita ja päätöksiä. Olihan noita ja lisää infotaan, kunhan toimitus 
käy syömässä ja pelloomassa, myöhemmin tänään. Asiaa vielä mm. miesten maajoukkue-
toiminnan käynnistämisestä. Pysykää kamanalla. MA 
 

HISTUURIAPLÄJÄYS 2/2012 - (M)ENNEN TULLEN 
 

2.2.2012 06:30 Pläjäyksistä tykkäävien pitkähkön listan (1 - L. Eva) iloksi istisinfon toimitus 
on arkistoistaan - helmikuun ratoksi - koostanut kuvakokoelman: Mitaleita ja Mestareita - 
(m)ennen tullen. Naamatauluja riittää, mutta kooste ei toki ole täydellinen. Infon kuva-arkiston 
hoitaja kaipailee alati alinomaa uusia vanhoja joukkuekuvia. Jos niitä kenen kätköissä on - 
lähetelkää toki lohduttomasti. 
 
Tämän pläjäyksen ilmaantuminen näin muutamaa päivää ennen Kotkan 30-vuotisturnausta - 
älköön ketään poissaattako lukemasta edellistä pläjäystä Kotka-turnauksen kolmikymmen-
vuotisesta vaiheistosta. Löytyy infon Historia-sivuilta. 
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Kaikkien mestareiden kuvia tämä kollaasi ei toki kata - ei ole tarkoituskaan. Mutta toivottavas-
ti se herättää mukavia muistoja noin yleensä ja erityisesti saa kaivelemaan omia vanhoja ku-
via ja lähettelemään niitä toimituksellemme. Hyvää helmikuuta. Maaliskuussa ehkä jotain 
muuta. MA 

 
MIESTEN MAAJOUKKUETOIMINTA KÄYNTIIN! 

 
3.2.2012 00:10 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry haluaa selvittää löytyykö 
Suomesta riittävästi istumalentopallon luokittelusäännöt täyttäviä pelaajia ja onko heil-
lä kiinnostusta tulla mukaan miesten maajoukkuetoimintaan. Miesten maajoukkuetta 
ei ole ollut moniin vuosiin ja tavoitteena on saada toiminta käyntiin niin, että sille ase-
tetaan alusta asti selkeät tavoitteet. 
 

 
Suomen miehet juhlivat pronssia hyvin kannustaneen lappeenrantalaisyleisön edessä. Mitalien lisäksi 

ottelussa ratkesi paikka Ateenan Paralympialaisiin (Kuva: EM2003 Lappeenranta) 
 

Mikäli riittävä määrä kansainvälisen luokittelun täyttäviä pelaajia löytyy on tavoitteena pelata 
miesten kansainvälinen turnaus tammikuussa 2013 järjestettävän Pajulahti Games –
tapahtuman yhteydessä. 
 
Lisätietoja ja neuvotteluja: 
 
* Lajityöryhmän koulutustoiminnan vastuuhenkilö Esa Rantanen, rantanene-
sa(at)hotmail.com, puh. 050 366 9701. Ottakaa reilusti yhteyttä. 
Ilmoittautumiset 31.3.2012 mennessä ja luokitteluun liittyvät tiedustelut:  
* Lajikoordinaattori Suvi Aho, suvi.aho(at)vammaisurheilu.fi, puh. 0400 9333 12. 
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UKRAINAN CONTINENTALIIN OSALLISTUVAT 
 

3.2.2012 16:20 Ukrainan Yevpatoriyassa 23.-28.4.2012 pelattavaan ECVD:n Continental Cu-
piin osallistumisoikeus myönnettiin myös Euroopan ulkopuolisille maille. Ilmoittautumisaikaan 
31.1. mennessä turnaukseen ovat ilmoittautuneet seuraavat maajoukkueet: 
 
Naiset: Suomi (?), Ukraina, Venäjä, Puola, Slovenia, Brasilia ja Unkari - 7 (6) joukkuetta. 
Miehet: Ukraina, Venäjä, Puola, Espanja, Saksa, Azerbaidzan, Egypti ja Brasilia - 8 jouk-
kuetta. 
 
Suomen naisten maajoukkueen osallistumista turnaukseen vielä selvitellään. Maajoukkueen 
koko vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaa laaditaan parhaillaan. Mikäli se mahdollistaa 
osallistumisen - varsin kalliiseen turnaukseen - Suomi vahvistaa osallistumisensa.SA/MA 
 

TALLINN XXV ISTEVÖRKPALLITURNIIR 
 

4.2.2012 23:45 Kotka-turnauksessa vieraillut Tallinnan joukkue kertoili, että he ovat suunni-
telleet osallistuvansa 21.4.2012 Espoossa pelattavaan HIY:n Kevätturnaukseen. Lisäksi Jan-
no Rogenbaum ilmoitti, että Tallinnan oma turnaus pelataan tänä vuonna lauantaina 
12.5.2012 - Äitienpäivän aattona. 
 
Eestin miesten kanssa ei ollut puhetta heidän turnauksensa numerojärjestyksestä, mutta ot-
sikon 25. napattiin viime vuoden 24. kisan perusteella. Lyhyt tarkastelu Tallinna-turnauksen 
historiasta osoittaa pientä epäselvyyttä turnausten numeroinnissa - aika monessa kohdassa. 
Ensimmäinen turnaus pelattiin neuvostoaikana vuonna 1986 ja KSI Kotka teki ensimmäisen 
pelireissunsa Tallinnaan seuraavana vuonna - 2. turnauksessa. Vuoteen 1994 ja 9. turnauk-
seen homma on kohtuu selvä, mutta sen jälkeen lipsuu - kait niin historian tulkitsijalla kuin 
myös Invaspordi Liitolla. 
 
Vuosi 1995 näyttäisi jääneen väliin, koska 1996 pelattiin 10. turnaus. Taas 1997 jäi kisaamat-
ta Tallinnan EM-kisojen takia - siis 1998 olisi ollut 11, mutta useissa lähteissä se on jo 12..., 
jne. Myös vuodesta 2000 puhutaan joko 13. tai 14. turnauksena. Myöhempi luku varmaan 
voitti, kun siitä eteenpäin laskien tämän vuoden turnaus olisi 25. (vuosi 2010 jäi väliin). 
 
Oli miten oli - n. 25. Tallinna-turnaus pelataan Äitienpäivän lauantaina 12.5.2012. Päättäkööt 
järjestäjät tuon järjestysluvun - ja se pätee. Mitäs täältä lahdelman takkaa huutelemaan. Toi-
vottavasti muutkin kuin Tallinnan ystävyyskaupunki Kotka osallistuisi veljespuolueen kisoihin. 
Viime vuonna Rautavaara-nimellä pelannut savolaisporukka nappasi kisan voiton. Kotkalla 
lienee 18 voittoa. Pitänee ehkä anoa työmatka Tallinnaan tätä asiaa selvittämään. MA 
 

KOTKALLE KOLMOISVOITTO JUHLAKISASTA 
 

4.2.2012 20:20 KSI Kotkan joukkueet putsasivat kotikisojensa 30-vuotisjuhlissa palkintopöy-
dän täydellisesti. Kaikkien kolmen sarjan voitto jäi merikylään. Ja muille rippeeksi ne pie-
nemmät palkintopytyt. 
 
Mukana turneessa oli 12 joukkuetta, kun Vantaan naisjoukkueen kuski ei suostunutkaan aa-
mulla - uutta romurallia peläten - lähtemään matkaan. Ja keli Helsingissäkin oli vissiin mitä 
parahin talviautoiluun. Harmillista niin järjestäjille kuin myös naisten sarjalle. Mutta - kai tär-
keintä on turvallisuus. 
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Naisten sarjan voittajat - KSI Kotka (Kuva: Juha Parkko, Kotka) 

 

 
Miesten A-sarjassa KSI voitti alkusarjan puhtailla 2 - 0 voitoilla. Finaalissa JoLePa jaksoi tais-
tella ensimmäisen erän, mutta hyytyi toisessa. Lopputulos isännille 2 - 0 (25-19, 25-13). HIY 
ja Tallinn ratkoivat kolmosijan alkusarjan viimeisessä pelissä. Pohjoisemmat pääkaupunkilai-
set ottivat pytyn tuloksella 2 - 0 (25-20, 25-20). 
 

 
A-sarjan loppuottelussa pelasivat, SM-Liigan välierissäkin 

 kohtaavat - KSI ja JoLePa (Kuva: Juha Parkko, Kotka) 

Naisten neljän joukkueen sarjaksi kutistuneen alkulohkon voitti miesten tapaan KSI erääkään 
menettämättä. Loppuottelussa ZZ Toivala sinnitteli kolmanteen erään, mutta menetti otteen 
pelin lopulla. Voitto KSI:lle 2 - 1 (25-21, 23-25, 15-10). Kolmossija maajoukkueelle 2 - 0 voi-
tolla Palokan Pyrystä. 
 

 
Naisten sarjassa KSI ja ZZ Toivala pelasivat tiukan ottelun  

(Kuva: Juha Parkko, Kotka) 
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Miesten B-sarjassa oli samat sävelet - KSI voitti erääkään häviämättä - niin alkusarjan kuin 
loppuottelunkin MuurLea vastaan. B:n kolmossija VanLelle hienolla voitolla Lappeenrannas-
ta. Kaikki turnauksen tulokset alla olevasta linkistä. Seuraavaan Kotka-turnaukseen yksi vuo-
si. Lisäillään juttuun valokuvia - jos sellaisia löydetään. Infon toimitus unohti kameran toimi-
tuksen kaappiin. MA 
 

 
B-sarjassa KSI:n juniori/veteraanitiimi ei hävinnyt  

erääkään (Kuva: Juha Parkko, Kotka) 
 

UUSI MAKSUTON ISTISKANAVA - ZZ TV 
 

5.2.2012 20:30 Nyt kun nuo presidentin vaalitkin näyttävän selviltä - onnea ja menestystä 
voittajalle - voi katseet tai kanavat kääntää muuallekin. Ylösen Mika viestitteli infolle, että ZZ 
Toivalan nettisivuille on lisätty video ZZ:n ja KSI:n viikon takaisesta SM-runkosarjan päätös-
ottelusta Helsingissä. 
 
Infon toimitus tsekkaili osan videosta ja totesi kuvan varsin hyvälaatuiseksi. Kannattaa käydä 
katsomassa - myös itse pelin osalta. Video löytyy ZZ Toivalan sivuilta - Extrat/Kuva- ja video-
arkisto - ja sieltä viimonen ikoni: ZZ Video. Samaisesta arkistosta löytyy varsin paljon myös 
kuvia - ja tietysti muilta sivuilta ZZ-elämää. 

 
 

Eiliseen Kotkan juhlaturnauksesta kertovaan juttuun lisätyt valokuvat ovat puolestaan napattu 
(toivottavasti asianmukaisella luvalla) KSI Kotkan sivuilta osoitteesta: 
www.ksikotka.nimenhuuto.com. Kuvat on ottanut KSI:n pelaaja Juha Parkko. Lisää Kotka-
turnauksen ja myös muita kuvia löytyy sivuilta. Käykää katsomassa. MA 
 

OTTELUJULISTE 18.2. ZZ – HIY 
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7.2.2012 20:50 ZZ Toivala on lähettänyt tiedoksi ottelujulisteen ensi viikon lauantaina 18.2. 
Toivalassa pelattavasta SM-välieräpelistä ZZ Toivala - HIY Helsinki. Ottelu pelataan klo 15 
alkaen Suininlahden koululla. 
 
ZZ:n suunnitelmissa on saada välitettyä ottelu suorana nettiin ZZ TV:n kautta (ZZ:n net-
tisivuilla). Hieno juttu - toivottavasti onnistuu. Info odottelee asiasta varmistusta. MY/MA 
 

KILPAILUKUTSUJA JA AJANKOHTIA 
 

 
 

7.2.2012 12:50 HIY Helsinki urakoi kilpailukutsuja! 3. Kevätturnaus pelataan lauantaina 21.4. 
Espoon Leppävaarassa. Alla kilpailukutsu - löytyy myös Kalenterista kotimaisella ja lontoolla. 
Kansainväliseksi aiotun miesten A-sarjan ohella kevätturnauksessa pelataan myös naisten 
SM-turnaus 2011-12 sekä ykkössarjan ratkaiseva viides päätösturnaus. 
 
HIY:n kisakalenteriin on kirjattu Kevään lisäksi 3. Helsinki Metropolitan Open 2012 Beach 
Volley turnaus lauantaina 16.6.2012. Open pelataan vanhaan tapaan epävirallisena 2 vs 2 
turnauksena. Ja vielä - HIY:n järjestämänä ensi kauden (2012-13) Suomen Cup turnaus on 
kalenteroitu lauantaille 29.9.2012. Pelipaikka on vielä auki. Päivämäärät muistiin! RP/MA 
 

TERVEISET VAMMAISSULKAPALLOSTA 
 

 
 

9.2.2012 12:20 VAU:n Vammaissulkapallojaoston puheenjohtaja Juhani Jussi Pippuri Kan-
kaanpäästä otti yhteyttä istis.infoon lähetellen yhteistyöterveisiä istumalentopalloväelle alla 
olevin säkein. 
 
Tervehdys istumalentopallo väki! 
 
Olisiko keskuudessanne mielenkiintoa tutustua vammaissulkapalloon. Vammaissulkapallossa 
yhtenä pelimuotona on lattialla istuvien sarja, jossa verkon korkeus on 120cm eli lähes sama 
kuin teillä. Liikkuminen kentällä on tärkeässä roolissa, kuten teillä. Eli yhteisiä tekijöitä löytyy 
useitakin. 
Kun lajiin perehtyy - huomaa, etteivät istis ja sulkis ymmärtääkseni ole toisiaan pois sulkevia. 
Kannattaa käydä tutustumassa kotisivuihimme www.vammaissulkapallo.fi ja löytää sieltä laji-
tietoutta sekä alueellisia yhteyshenkilöitä. 
Mielelläni kerron asiasta lisää, jos keskuudessanne mielenkiintoa löytyy. Yhteistyö terveisin - 
VAU ry/sulkapallojaosto, pj.Juhani Pippuri, puh. 0505569194. email jussi.pippuri@gmail.com. 
 
Istis.infon toimitus kävi katsastamassa sulkislaisten hienot ja informatiiviset sivut. Kannattaa 
käydä katsomassa. Toimitus löysi sivuilta mm. paikkakunnat, joissa pelataan säännöllisesti 
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vammaissulkapalloa: Lappeenranta, Seinäjoki, Mäntsälä, Kuusankoski, Lahti, Mikkeli (3 ker-
taa viikossa!) ja Varkaus. 
 
Kiitokset Jussi Pippurille mukavasta yhteistyöyhteydenotosta. Sulat suihkimaan. MA 
 

SM-SEUROJEN PELAAJALUETTELOT PÄIVITETTY 
 

9.2.2012 12:00 Tiedostoihin on päivitetty SM-seurojen pelaajaluettelot 1.1.2012 tilanteen mu-
kaisina. Muutoksia vuoden vaihtuessa tuli JoLePan ja ZZ Toivalan listoihin. Molemmat seurat 
lisäsivät rinkiinsä yhden pelaajan. SA/MA 
 

WEBMASTERIN TERVEISET VIERASKIRJASSA 
 

9.2.2012 01:00 Istis.infon päätoimittaja on käväissyt vieraskirjassa ja jättänyt sinne tärkeät 
terveiset kaikille freebokiin kirjoittaville. Käykää lukaisemassa - ja kirjoitelkaa! MA 
 

OTTELUKUTSU/TIEDOTE 18.2. KSI – JOLEPA 
 

 
 

9.2.2012 00:50 KSI/Timppa Herranen on myös toimittanut tiedoksi ottelukutsun toisesta ensi 
viikon lauantaina 18.2. pelattavasta SM-välieräpelistä KSI Kotka - JoLePa Jämsä. Ottelu pe-
lataan klo 13.00 Karhulassa Otsolan tutulla salilla. TH/MA 
 

BEACH VOLLEY HOMMIA LAPPEELLA -24C 
 

 
Teatteriravintola tuiskun jälkeen (Kuva: MA) 

 

11.2.2012 08:00 Pakkanen se paukuttelee ja siitä tuskin pälkähti päähän päivittää Beach Vol-
ley sivustoa. Sieltä kuitenkin löytyy nyt tulevan kesän 2012 SM-Beachin kilpailusäännöt ja 
myös Marjolan kutsu liitteineen. Muistelen, että ainakin lontookutsussa on mainostettu - HIY 
Helsingin Kevättyyliin - ulkomaista matkailua kisojen yhteydessä. Tarkistakaa passit. MA 
VETERAANIT KOTKAAN 31.3.2012 
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12.2.2012 18:50 Useammille kysyjille tiedoksi: KSI Kotkalle myönnetyt veteraanien SM-kisat 
2011-12 järjestettäneen lauantaina 31.3.2012 - mikäli sali saadaan Otsolasta varattua. Var-
mistusta odotellaan. MA 
 

 
Suomen Mestarit 2011 - KSI Kotka 50 (Kuva: Pekka Nygren) 

 

SM-kisakutsu Kotkaan 31.3.2012 
 

12.2.2012 22.25 Kannattaa näköjään huudella perään. Vaikkakin tietämättään - Nygrenin 
Pekalta pimahti sähköpostiviesti vain kymmenen minuuttia yllä olevan tiedoksiannon jälkeen: 
SM-vetevaarikisat pelataan Kotkassa mainittuna päivänä - 31.3.2012. 
 
Alla kisakutsu. SM-turnaus pelataan tutusti Otsolan koulun salissa kahdella kentällä alkaen 
klo 10.00. Ilmoittautuminen 17.3.2012 mennessä. Nyt vaan kaikki kiikkustuolilaiset pelikentille 
harjoittelemaan - ja mukaan kisaan. PN/MA 
 

ZZ TV ESITTÄÄ - ZZ TV FÖREVISAR ! 
 

14.2.2012 20:10 Toivalan TV-linkki on pystyssä. Ensimmäinen suora TV-lähetys SM-sarjan 
istispelistä toteutunee ensi lauantaina Suininlahden koululta. SM-välierä ZZ Toivala - HIY 
Helsinki näytetään ZZ TV:ssä alkaen klo 15.00. 
 

 
 

Ylösen Mikan viesti infolle: "Testasin sunnuntaina ZZ TV:tä ja hommat tuntuivat toimi-
vat....mikään ei ole varmaa, mutta yritämme lähettää lauantaina ZZ - HIY pelin suorana net-
tiin. Linkki löytyy osoitteesta www.zz-toivala.com ja sieltä kohdasta ZZ TV." Istis.info toivottaa 
menestystä TV-uralle - toivotaan, että koneetkin pelittää. MY/MA 
 

VARHAINEN KANA MADON NAPPAA 
 

16.2.2012 13:40 Tulevan kesän beach-järjestäjiä pitää kiitellä kanamaiseen tapaan: harvoin 
istishommia on näin hyvissä ajoin saatu järjestykseen. Beach-sivuilta löytyvät nyt kaikki tule-
van kesän turnaukset ja tärkeimmät tiedot. Ensimmäinen Deadline iskee kimppuun 1.6.2012, 
jolloin päättyy Metron ilmoittautuminen. Pistäkää kalentereihinne. MA 
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Savon Konkarit - Moscow Vector Rautavaaralla 2011 (Kuva: MA) 

 

LOPPUOTTELUPAIKAT RATKAISTAAN HUOMENNA 
 

17.2.2012 22:45 Istis.infon toimitukseen on alla olevan välieräjutun jälkeen tullut seuraavan-
laisia tiimoja pääkaupunkiseudulta: "Matkassa on siis tosiaan 7 peluria, eikä paljon muuta. 
Monien vaiheiden jälkeen saatiin nimilistan mukaisesti riittävä edustus kaukaloon. HIY:n kau-
den tavoite on ottaa mitali, ja sen eteen tehdään kyllä kaikki." 
 
"Tulevaan vastukseen suhtaudutaan realistisesti. Haastamaan lähdetään joka pallosta: jos ei 
anna - niin ei otakkaan. Kautta on jäljellä 2- 3 peliä, niihin on latauduttu sekä vedetty kovaa 
treeniä, S.Söderholmin johdolla. Hikeä, eikä kyyneleitä ei ole salilla säästelty. Tavoite kau-
teen on yksinkertainen: voitetaan viimein pallo. Meillä on mukana pronssimitalit repussa, ne 
voidaan jättää vaikka Toivalaan." 
Istis.info kiittää ja toivottaa kaikille huomisen välieräjoukkueille onnea, menestystä ja hyviä 
pelejä. Se viimeisen pallon voittanut - voittakoon. Ja menköön loppuotteluihin. MA 
 
17.2.2012 18:00 Miesten SM-sarjan loppuottelujoukkueet ratkaistaan huomisissa välieräpe-
leissä. Kotijoukkueina ja runkosarjan perusteella myös ennakkosuosikkeina peleihin lähtevät 
istuva mestari KSI Kotka ja runkosarjan voittaja ZZ Toivala. 
 
Kotkalaiset kohtaavat Otsolan kotisalillaan runkosarjan kolmosen - Jokilaakson Lentopallon - 
JoLePan klo 13.00 alkavassa ottelussa. Kummankaan joukkueen tiimoilta tai paremminkin 
sivustoilta ei ole kuulunut, ainakaan istis.infon tietoon, mitään erityistä. Runkosarjassa KSI 
voitti kaikki neljä peliä puhtaasti 3 - 0. Veikkauksen kertoimet kotkalaisille aika pienet. 
 
Toinen välieräpeli käynnistyy Otsolan ottelun päättymisen jälkeen klo 15.00 Suininlahden 
salilla Toivalassa. ZZ TV:n välittämään peliin kotijoukkueen kiusaksi saapuu HIY Helsinki. 
Nimenhuudon tapahtumatietojen mukaan pääkaupunkilaiset ovat matkaamassa peliin vain 
seitsemällä pelaajalla - liekö tuo sitten totta. Aikaisemmin sivuilla viivähti uutispätkä, missä 
tiukasti tsempattiin ottelua ja ZZ:n kaatamista. Voi olla vaikea homma. 
 
Toivalan pelistä ennakkoa löytyy ZZ-sivujen lisäksi Pohjois-Savon Lentopallon sivuilta - mm. 
seuraavasti: "Runkosarjan päätöskierroksen jälkeen ZZ on pystynyt treenaamaan normaalisti 
kolme kertaa viikkoon ja pelinomaiset treenit ovat menneet hyvin. Joukkue lähtee erittäin 
luottavaisena lauantain otteluun. Pelitaktiikkaa on mietitty täysin tulevan vastuksen mukaan 
ja pientä hienosäätöä joukkueeseen on tulossa. Sairastuvalta kentille palaa Antti Kärnä, joka 
tehnee ensi esiintymisen ZZ Toivalan paidassa. Antille ollaankin rakentamassa merkittävää 
roolia pelaavassa joukkueessa." 
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Istis.info odottelee tietoja Kotkan pelin tuloksesta ja pistää läppärin lämpiämään kolmeksi ZZ-
kanavalle, mistä toivottavasti suora lähetys ZZ Toivalan ja HIY Helsingin välieräpelistä tulee 
näkymään. MA 
 

MESTARI VAIHTUU VARMASTI ! 
 

JOLEPA YLLÄTTI KSI KOTKAN 
 

18.2.2012 17:25 Sarjaraportti nro 12 alla kaiken kansan ihmeteltäväksi. Vieraskirjassa Mauri 
kaipailee - kuten infokin toivoisi - tarkempia kommentteja peleistä. ZZ - HIY pelistä varmaan 
aika nopeastikin raportti löytyy ZZ-sivuilta, ehkä myös video päivän pelistä. Parhaimmillaan 
ZZ TV:n lähetystä katseltiin 34:stä ruudusta. Hyvä alku - kannattaa ehdottomasti jatkaa. 
 
Kotkan ja JoLePan pelistä toivottaisiin raporttia molemmilta joukkueilta - please. Ja vaikka 
vähän enemmän mitä KSI:n Nimenhuudosta löytyy: "Turpaan tuli että tukka lähti. Timo." In-
fossa jäädään odottelemaan. MA 
 

 
Timppa Herranen (Kuva: KSI Kotka) 

18.2.2012 16:00 Istumalentopallon Suomen Mestari mallia 2011-12 vaihtuu, kun loppuotte-
luihin matkaavat runkosarjan ykkönen ZZ Toivala ja kotkalaiset Otsolassa selättänyt JoLePa. 
Ensimmäinen finaali pelataan Jämsässä kahden viikon kuluttua lauantaina 3.3.2012. 
 
Kotkan ottelussa nähtiin melkoinen yllätys, kun JoLePa pisti istuvan mestarin nurin - erin 2 - 
3. Kotkalaiset aloittivat ottelun odotetun vahvasti ja veivät ensimmäisen erän näytöstyyliin 25-
11. Tämä ehkä tuuditti mestarit liialliseen hyvänolon tunteeseen. Seuraavat kaksi erää jäm-
säläisille 20-25 ja 21-25. 
 
Neljännessä erässä KSI nousi uudelleen taistelemaan ja vei pelin viidenteen erään lukemin 
25-17. Ratkaiseva erä meni vähemmän hermoilleelle JoLePalle 10-15 - ja paikka SM-
loppuotteluihin oli sillä selvä. Istis.info repii varmana pitämänsä veikkauslaput todistajan läs-
näollen. Onnittelut JoLePalle. 
 

ZZ TOIVALA VAKUUTTAVASTI LOPPUOTTELUIHIN 
 

Toivalan TV-ottelussa (hyvin näkyi Soneran mokkulallakin alkuhäslingin jälkeen) käsikirjoitus 
piti. HIY yritti, mutta ZZ:n pituusylivoima, nopeat hyökkäykset keskeltä ja korkealta sekä 
HIY:n lukemattomat omat virheet tekivät pelistä varsin yksipuolisen savolaisnäytöksen. Erät 
ZZ:lle 25-8, 25-7 ja 25-10. Onnittelut ZZ Toivalalle - hyvää matkaa Jämsään. 
 
Pronssipeli pelataan myös 3.3. - Kotkassa (yllätys, yllätys) KSI Kotkan ja HIY Helsingin kes-
ken. Pelissä lienee melkoinen henkinen lataus - pelaahan KSI:n porukassa kaikkiaan neljä 
viime kaudella HIY:ssä hopeaa saavuttanutta pelimiestä. Sarjaraportti pikkasen myöhemmin. 
MA 
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EI VIELÄKÄÄN ETUSIVUN UUTINEN 
 

19.2.2012 13:30 Kommentit ja otteluraportit välieristä jatkuvat. KSI:n Pekka Nygren lähetti 
seuraavat terveiset: ”Turpiin tulleen SM-välieräottelun jälkeen tuli mieleen josko KSI vihdoin-
kin pääsisi urheiluteoillaan Kymen Sanomien etusivun uutiseksi. Mutta kun ei niin ei, kuten 
alla oleva, MA:n työstämä juttu Kymen Sanomista kertoo. Ei siis mitään elämää suurempaa. 
 
Urheiluun kuuluvat niin voitot kuin tappiotkin, jotka otettava vastaan sellaisena kuin ne eteen 
tulevat ja uudet haasteet odottavat. Välieräottelusta täytyy todeta, että ainoastaan ensimmäi-
sessä erässä KSI pystyi normaaliin peliinsä ja loppu olikin kotkalaisin silmin tuskaisaa katsot-
tavaa. Mutta ei kotkalaiset huonolle hävinneet, päinvastoin. Toisesta erästä lähtien jämsäläi-
set olivat parempia kuin koskaan. Rohkeilla ja onnistuneilla hyökkäyksillä läpäistiin toistuvasti 
kotkalaisten yleensä vahvuutena ollut torjunta. 
 
KSI:n valmentaja Timo Herranen kannalta ottelu oli jo etukäteen painajainen, kun loukkaan-
tuneiden lisäksi pelaajilta tuli flunssaisia terveisiä. Se ei kuitenkaan selitä joukkueen heikkoa 
esitystä, koska käytettävissä olleiden pelaajien tehot olisivat pitäneet riittää tähän haastee-
seen. Tuudittiko liian ylivoimainen esitys ensimmäisessä erässä ylimielisyyteen? Se onkin 
lentopalloilussa niin yleisesti esiintyvää urheilupsykologiaa. 
 
Vilpittömät onnittelut finalisteille – JoLePalle ja ZZ Toivalalle. Toivotamme HIY:n tervetulleek-
si Otsolan pronssimatsiin. Pienenä haasteena muistutamme, ettei KSI ole 25-vuotisen SM-
historiansa aikana (1987-2011) jäänyt ilman SM-mitaleita. Kausi jatkuu ja haasteita riittää. 
Pekka Nygren/KSI Kotka." PN/MA 

 
Kuva välieräottelusta KSI Kotka – JoLePa (Kuva: Pekka Nygren) 

 

JOLEPA KATKAISI KSI:N MESTARUUSPUTKEN 
 

19.2.2012 13:00 Vieraskirjassa JoLePan Jani Virtanen kommentit Mauri R:lle eilisestä väli-
eräottelusta Kotkassa. Käykää muutkin lukemassa. MA 
 
19.2.2012 12:35 Kymen Sanomien toimittaja Harri Levänen otsikoi tämän aamun lehdessä 
JoLePan katkaisseen KSI Kotkan 11 Suomen Mestaruuden putken ja jatkaa, että kaikkien 
yllätykseksi KSI jää tänä vuonna SM-pronssiotteluun. 
 
Leväsen mukaan KSI joutui otteluun ilman kolmea aloituskuusikon pelaajaa. Poissa olivat 
loukkaantumisten takia Jussi Ahdepelto, Mika Riikonen ja Kalevi Lång. Lisäksi vaihtopenkiltä 
löytyi pelaajia, jotka ovat olleet viime viikot flunssan kourissa. 
 
KSI:n valmentaja Timo Herrasen oli uhrauduttava itse kentälle: "Olihan se outoa, kun en ole 
vuoteen kunnolla pelannut. Meillä tosiaan on ollut epäonnea. Kahteen viikkoon emme ole 
päässeet harjoittelemaan kunnolla", kertoi Kymen Sanomat Herrasen lausuneen. 
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KSI voitti avauserän 25-11, mutta sen jälkeen tapahtui jotain, mikä ei mahdu Herrasenkaan 
päähän - toteaa Harri Levänen jutussaan. "JoLePa otti harkittuja riskejä, onnistui palloissaan 
ja sai hengen päälle. Emme ole tottuneet siihen, että vastustaja alkaakin huutaa ja meso-
maan. Yleensä ne ovat olleet hiljaa pelatessaan meitä vastaan", ihmetteli Herranen. 
 
Kymen Sanomien mukaan ilmeet KSI Kotkan leirissä muuttuivat totisiksi toisesta erästä alka-
en. Koskaan ennen kotkalaiset eivät ole hävinneet JoLePalle ja nyt se tapahtui vieläpä KSI:n 
kotiluolassa. 
 
"Mutta kyllä me aioimme tänä vuonnakin yhden mestaruuden Kotkaan ottaa, innostuu Herra-
nen. Ja hän tarkoittaa yli 50-vuotiainen SM-turnausta, mikä pelataan Kotkassa 31. maalis-
kuuta" - päättää Kymen Sanomien Harri Levänen pelistä kertovan juttunsa. (Lähde: Kymen 
Sanomat 19.2.2012) MA 
 

EKALUOKKALAISET LOPPUOTTELUSSA 
 

             
 

19.2.2012 15:15 Istumalentopallon SM-loppuotteluissa 2011-12 (48. sarjakausi) pelaavat ZZ 
Toivala ja JoLePa Jämsästä ovat molemmat ensikertalaisia finaalimittelöissä. Molemmilla 
joukkueilla on aikaisemmilta kausilta kaksi pronssista mitalia. ZZ:llä on Suomen Cupin voitto 
tältä kaudelta sekä hopea ja pronssi edellisiltä vuosilta. JoLePa puolestaan on saavuttanut 
kahdesti Cupin hopeat ja kahdesti myös pronssit. 
 
JoLePa tuli istiksen SM-sarjaan kaudella 2004-05 ja ZZ viittä vuotta myöhemmin - kaudella 
2009-10. Tulokaskaudellaan JoLePa pelasi pronssiottelussa häviten sen niukasti ESI-
Teamille 2 - 3. Seuraavalla kaudella pronssit livahtivat HIY Helsingille 1 - 3. Kausi 2006-07 jäi 
jämsäläisiltä välivuodeksi. Seuraavalla sitten tuli ensimmäiset SM-mitalit (pronssit) voitolla 
naapuriseura MuurLesta 3 - 2. Jatkoa seurasi 2008-09: pronssivoitto VanLesta 3- 0. 
 
Sarjakaudella 2009-10 JoLePa ja ZZ Toivala kohtasivat pronssipelissä Toivalassa. ZZ oli ot-
telussa selkeästi parempi erin 3 - 0. Kausi 2010-11 ei JoLePalta sujunut - tuloksena sarjassa 
vain yksi 3 - 2 voitto - ja viides sija. Siitä tilanteesta finaalipaikka on mahtava saavutus jämsä-
läisille. 
 
Vuonna 1996 Siilinjärvellä perustetun lentopalloseura ZZ Toivalan loppuottelupaikka ei sen 
sijaan ollut yllätys. Kahdelta aikaisemmalta kaudelta pronssit kaapinut porukka on tavoitteelli-
sesti tähdännyt menestykseen istumalentopallossa. Tuloksena kuluvalta kaudelta jo Suomen 
Cupin mestaruus sekä SM-runkosarjan ykköstila. 
 
Lauantaina 3.3. Jämsässä aloitettaviin SM-loppuotteluihin lähdetään näistä taustoista. En-
nakkosuosikin viittaa on helppo sijoitella toivalalaisten harteille, mutta jo eilinen JoLePan peli 
näytti, että kaikki on avoinna kullan kaivajille. Odotuksissa ovat hienot loppuottelut. MA 
 

MUISTUTUS OSALLISTUMISAJOISTA 
 

21.2.2012 18:15 Yllättäväksi äityneen miesten istiksen loppuratkaisujen odottelussa lienee 
syytä muistutella muistakin ajankohtaisista päivämääristä. Alla lähinnä odottelevat muut kil-
pailutapahtumat ja niiden ilmoittautumisten päättymisajankohdat. Kilpailukutsut löytynevät 
helpoiten Kalenteri-sivulta. 
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Myllymäen koulu Lappeenrannassa (Kuva: www.lappeenranta.fi) 

 

Ykkössarjan 4. osaturnaus Lappeessa 10.3.2012 
 
* Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 26.2.2012. Tähän mennessä osallistumisilmoitus on 
tullut ZZ Papoilta, MuurLelta, VanLelta ja isänniltä. Vielä mahtuu mukaan - tervetuloa. 
 
Veteraaniturnaus M50 ja N40 Kotkassa 31.3.2012 
 
* Ilmoittautumisaika päättyy 17.3.2012. Ainakin isännät ja puolustava Suomen Mestari KSI 
Kotka 50 on matkassa mukana - Herrasen Timpan kertoman mukaan. Hyvä. Muut mestareita 
haastamaan. 
 
 
3. Kevätturnaus Espoossa 21.4.2012 
 
* Ilmoittautumisaikaa jäljellä maaliskuun loppuun. Ennakkotietojen mukaan miesten pääsar-
jaan ovat tulossa ainakin joukkueet Tallinnasta ja Riikasta. Toivottavasti kaikki omatkin jak-
savat osallistua kauden päätöskisaan. Espoossa pelataan myös naisten SM-turnaus sekä 
ykkösen ratkaiseva 5. osaturnaus. Muistakaa ilmoittautuminen. MA 
 

ISTISINFON TOIMITUS TAAS PELIPAIKALLA 
 

27.2.2012 23:45 Hiihtelyt kaatuiltu ja taas pelihommissa! Seuraavassa joitain harmituksia ja 
muitakin tiedotuksia. 
 
Lappeen ykköseen ilmoittautuneet joukkueet 
 
* Ykkössarjan 4. osaturnaukseen Lappeenrantaan lauantaina 10.3. ovat ilmoittautuneet seu-
raavat seurat/joukkueet: ZZ Papat Toivala, MuurLe Muurame, VanLe Vantaa, KSI Kotka 2, 
Welluttaret Kotka, Nastolan Isku ja ESI Lappeenranta. Paikalliset pystisjoukueet eivät aika-
taulullisista syistä voineet osallistua. Näillä mennään. Otteluohjelma ja aikataulut ilmoitellaan 
tämän viikon aikana. 
 
Loppuottelut käynnistyvät ja pronssit ratkotaan lauantaina 3.3.2012 
 
* Istiksen pelikauden 2011-12 pronssimitalit ratkaistaan Kotkassa Otsolan koululla ensi lau-
antaina klo 13.00 alkavassa ottelussa KSI Kotka - HIY Helsinki. Samanaikaisesti Jämsässä 



68 

 

pelataan ensimmäinen SM-loppuottelu JoLePan ja ZZ Toivalan kesken. Ottelu näytetään jäl-
leen ZZ TV:ssä. Lähetysauto Siilinjärveltä on paikalla ja peli näkyy tuttuun tapaan osoitteesta: 
http://www.zz-toivala.com. Fanipaidat päälle ja netti auki lauantaina. 
 
3. Metropolitan Open 2 vs 2 turnaus saattaa muuttua 
 
* HIY Helsingin Nimenhuudoissa on viime viikon lopulla infoiltu Metropolitanin siirtämistä 
hieman myöhempään ajankohtaan. Järjestäjien suunnitelmissa näyttäisi olevan turnauksen 
pelaaminen vasta juhannuksen jälkeen 30.6.2012. Varmistus asiasta saataneen lähiaikoina. 
 
WOVD:n Intercontinental Cup 2012 
 
* Aivan kauhiasti istis.info ei hämmästellyt vaikka loppuvuodesta ei tietoja Pekingin kisoista 
saatukaan - mutta..., Ihmetellä täytyy maailmanjärjestömme todella surkeaa tiedotusta. 3.-
9.3.2012 Kairossa pelattavaksi suunnitellusta turnauksesta järjestö ei ole hiiskahtanut mitään 
sitten viime lokakuun. Ilmoittautumisaika kisoihin päättyi jo marraskuun lopussa. WOVD:n 
yleiskokous on kuitenkin ilmoitettu samaiseen kylään 6.3.2012. Miten lie pelien laita? Ja mis-
sä matkaa Sari Mannersuo? MA 
 

KAIRO TOTEUTUU - METROPOLITAN MUUTTUU 
 

28.2.2012 20:20 Eilen kirjoitellut harmitukset ja tiedustelut poikivat tänään uusia tietoja. Kii-
tokset niistä Suville, Sarille, Sampsalle ja Piiparin Esalle Lappeelta. 
 

WOVD:n Intercontinental Cup pelataan 
 

 
All Gizah Pyramids (Kuva: wikipedia.org) 

 

Ahon Suvi laittoi WOVD:n kautta saamansa viestin infolle. Kairon Intercontinental Cup turna-
uksessa 3. -9.3.2012 pelaavat seuraavat maajoukkueet - melko kovia sakkeja on matkassa: 
 
Naiset: 
 
* Brasilia (MM 2010 - 10.) 
* Kiina (Paralympia 2004 ja 2008 - 1., MM 2010 - 1.) 
* Iso-Britannia MM 2010 - 11., EM 2011 - 7.) 
* Venäjä (EM 2009 - 6., EM 2011 - 3.) 
* Slovenia (EM 2009 - 3., EM 2011 - 4.) 
* Ukraina (Para 2008 - 6., EM 2009 - 2., MM 2010 - 3., EM 2011 - 1.) 
Miehet: 
 
* Brasilia (PANAM 2007 ja 2011 - 1.) 
* Columbia (PANAM 2011 - 4.) 
* Kroatia (EM 2011 - 8.) 
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* Egypti (Para 2008 - 4., MM 2010 - 3.) 
* Saksa (MM 2010 - 6., EM 2011 - 3.) 
* Iso-Britannia (EM 2011 - 9.) 
* Iran (Para 2004 - 2. ja 2008 - 1., MM 2010 - 1.)  
* Irak (Para 2008 - 7.) 
* Kazakstan (Euro Cup 1992 - 8.!, Para 1996 - 8.) 
* Alankomaat (EM 2011 - 5.) 
* Venäjä (Para 2008 - 3., MM 2010 - 4., EM 2011 - 2.) 
* Ukraina (MM 2010 - 5., EM 2011 - 4.) 
* USA (Para 2004 - 6., PANAM 2003 - 1., 2007 ja 2011 - 2.) 
 
Sari Mannersuo Kotkasta Kairoon 
 
Sari Continentalswamp matkustaa huomenna keskiviikkona Kairoon ja toimii kisojen erotuo-
maritehtävissä osallistuen myös VAU:n edustajana WOVD:n yleiskokoukseen 6.3.2012. Hy-
vää matkaa Sarille, joka on luvannut viestitellä kisatapahtumista infolle. 
 
3. Metropolitan Openille uusi ajankohta 
 
Sampsa Söderholm varmisti infolle tänään, että HIY:n 2 vs 2 turnaus - 3. Helsinki Metropoli-
tan Open pelataan aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen - "onnellisten yhteensattumien 
vuoksi" - lauantaina 30.6.2012. Kisojen viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.6.2012. Beachin 
sivuilta löytyvät uusi kisakutsu ja sekä aavistuksen hienosäädetyt säännöt kotimaisella ja en-
kulla. Käykää katsastamassa. 
 
Ykkösen Lappeen turneeseen pystisporukka 
 
Lappeenrannan kisojen buffettipalveluja vuosikaudet hoidellut lentopalloseura Lappeenran-
nan Isku -81 ilmoitti tänään edelleen hoitavansa homman - ja myös osallistuvansa miesjouk-
kueellaan itse kilpailuihin. Tervetuloa. Iskun ykkössakki pelaa liiton 2-sarjassa ja taistelee 
parhaillaan pääsystä ykkösen karsintoihin. Peliohjelmaa muokkaillaan, mutta aikataulullisesti 
näyttää siltä, että pelit täytyy aloittaa jo klo 10 maisemissa. Sorry - pitkämatkalaiset. Palataan 
asiaan. MA 
 

INTERCONTINENTAL CUPIN OTTELUOHJELMAT 
 

29.2.2012 14:00 Sari Mannersuo lähetti tänä aamuna Helsinki-Vantaan lentoasemalta käy-
tössään olevat Kairon Intercontinental Cupin otteluohjelmat, jotka alla typistettyinä versioina. 
Huomioitavaa - pelit pelataan ajalla 3.-9.3.2012. Kuten istiskalenteriimme olikin oikein jo syk-
syllä merkitty. 
 
Kairon kisoissa pelaa kaikkiaan viisi Lontooseen paikkansa vahvistanutta joukkuetta. Yhdelle 
ei-valitulle aukeaa kisoista vielä maapaikka. Tämä lienee ollut innostamassa useampiakin 
joukkueita mukaan Egyptiin. Miesten otteluohjelman lopussa on (ehkä) kisojen televisiointioh-
jelma. Yritetään selvitellä - onko näin ja jos, niin mistä pelit löytyvät kotiruudulle. MA 
 

SM-LIIGAN RATKAISUPELIT LÄHESTYVÄT 
 

29.2.2012 00:05 Aamulla kolme! SM-mitalipelit kuumenee mm. ZZ-Toivalan (http://www.zz-
toivala.com/), Jokilaakson Lentopallon (http://www.julkaisut.fi/jolepa/), VAU:n  
(http://www.vammaisurheilu.fi/) ja tietenkin istis.infon sivuilla. 
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ISTISINFO SEURAA HUOMISIA PELEJÄ 
 

2.3.2012 23:40 Istisinfo pyrkii seuraamaan molempia huomisia mitalipelejä ajan tasaisesti 
välittäen erien tulokset heti niiden päättyä - mikäli yhteydet vaan toimivat. Ensimmäistä SM-
finaalia Jämsässä voi siis seurata myös livenä ZZ TV:n kautta. Toivottavasti kuva Jämsästä-
kin saadaan näkymään. Hyviä pelejä kaikille. MA 

 
LAPPEEN YKKÖSTURNAUKSEN OTTELUOHJELMA 

 
2.3.2012 22:20 Lappeenrannan ykkössarjaturnaukseen 10.3.2012 osallistuu kahdeksan 
joukkuetta. Alla pdf-asiakirjana turnauksen otteluohjelma, aikataulu ja kilpailusäännöt. MA 
 

 
Ottelujuliste JoLePan sivuilla (Kuva: www.julkaisut.fi/jolepa) 

 
Pronssipeli KSI Kotka - HIY Helsinki Otsolassa lauantaina 3.3. klo 13.00 ja samaan aikaa TV-
peli (ZZ TV) Jämsän Lukion liikuntahallissa: 1. loppuottelu JoLePan ja ZZ Toivalan kesken. 
Ihmiset katsomoihin tai nettitelkkarin ääreen. Kuumenee..., MA 
 

KSI KOTKA MITALITILASTON YKKÖSEKSI 
 

3.3.2012 20:00 Pronssimitaleillaan KSI Kotka nousi SM-mitalitilaston maratontaulukon ykkö-
seksi, yhdessä tilastoa 25 vuotta hallinneen, LSI Lahden kanssa. Molemmilla on 26 SM-
mitalia (kausia takana pelikauden päätyttyä 48), mutta kotkalaiset nousevat ykköspaikalle 
useampien kultamitaliensa kautta. 
 

 
 

Eniten Suomen Mestaruuksia on edelleen 1990-luvun ykkösellä - Lappeenrannan ESI-
Teamilla. Kotkalaisten mitalimäärän arvoa taas nostaa sekin, että mitalit ovat tulleet perättäi-
sinä vuosina. 26 kautta aina mitaleilla - mahtavaa. Onnittelut KSI Kotkalle. Suomen Mesta-
ruuden istumalentopallossa ovat kaikkina aikoina saavuttaneet vain kuusi seuraa. Parin vii-
kon kuluttua tähän sarjaan saadaan uusi tekijä Savosta tai Keski-Suomesta. 
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Keskustilastolautakunnan tarkistuslaskennan ylityöjaoston tuore maratontaulukko on päivitet-
tynä Historia-osastomme loppupuolella SM-maratontaulukot nimellä. Ja päivitellään heti uu-
delleen, kun kauden Suomen Mestari selviää. MA 
 

KUVIA ENSIMMÄISESTÄ FINAALISTA 
 

3.3.2012 18:15 JoLePan nettisivuilla (http://www.julkaisut.fi/jolepa/) valokuvia päivän lento-
pallofinaalista.  

 
PÄIVÄN MITALIOTTELUT PELATTU 

 
3.3.2012 14:00 SM-mitalipelit Kotkassa ja Jämsässä käynnistyivät klo 13.00 - ja tuntia myö-
hemmin molemmat pelit oli pelattu. TV-kuvayhteys Jämsään pätki ainakin istisinfolla niin pa-
hasti, ettei ottelua pystynyt seuraamaan. Tilannetietoja molemmista peleistä väliteltiin lähinnä 
tekstiviesteillä ja ZZ TV:n tekstarista. 
 
KSI Kotkalle pronssimitalit kultaputken jatkeeksi 
 
Otsolan salilla KSI Kotka voitti ensimmäisen pronssierän HIY Helsinkiä vastaan 25-19. Toi-
nen erä edellistä selvemmin isännille 25-13 ja kolmas erä tasaiseen tahtiin KSI:lle 25-16 ja 
koko ottelu 3 - 0. Onnittelut pronssimitaleista. 
SM-pronssiottelu 2011-12: KSI Kotka - HIY Helsinki 3 - 0 (25-19, 25-13, 25-16) 
 
Jämsän finaali alkuun Maamme-laululla - ZZ johtoon 1 – 0 
 
Jämsän TV-lähetys ei ainakaan infon toimituksen vehkeillä pelittänyt. Signaali näkyi kaksi ja 
hävisi heti kolmeksi sekunniksi. Äänestä ei saanut jatkuvan särinän ja pätkinnän takian juuri 
mitään selvää. Välillä tilanne näkyi tulostaululla ja - kuvaajanko tekstareissa ruudun vieressä. 
Se helpotti seuraamista. ZZ Toivala otti kuitenkin ensimmäisen erän nimiinsä pistein 20-25. 
Toinen erä Jämsässä oli tasaista ja kovatasoista taistelua aina tilanteeseen 17-17, josta ZZ 
meni vauhdilla erän voittoon lukemin 18-25. Tilanne ZZ Toivalalle 0 - 2. 
 
Kolmannessa JoLePan taistelutahto taittui 6-8 tilanteessa. Mikään ei ottanut onnistuakseen 
ja ZZ naputti pisteitä joka tilanteesta. Erä- ja otteluvoitto Toivalaan 8-25 ja koko ottelu suo-
raan 0 - 3. Kahden viikon kuluttua pelataan toinen loppuottelu Toivalassa. Tsemppiä molem-
mille. 
 
1. SM-loppuottelu 2011-12: JoLePa Jämsä - ZZ Toivala 0 - 3 (20-25, 18-25, 8-25). 
ZZ TV:ssä oli myös valmentajien haastattelut, joista ei valitettavasti saanut selvää. Viralliset 
tulokset vähän myöhemmin ja kommentteja löytynee illemmalla ainakin ZZ Toivalan sivuilta, 
ehkä JoLePaltakin ja mikä ettei - taas myös infon vieraskirjastakin. Kuulostellaan Kotkankin 
kannanottoja. MA 
 

KUVA- JA VIDEOMATERIAALIA LAUANTAILTA 
 

5.3.2012 23:55 KSI Kotka - HIY Helsinki lauantaisesta pronssiottelusta on hienoja, ammatti-
mies Timo Vesterisen ottamia, kuvia KSI:n nettisivuilla Nimenhuudossa: Pronssikuvia 
Mika Ylönen viestitteli hiihtolomalle lähtiessään, että hän editoi ensimmäisen SM-finaalin ZZ 
TV:n sivuille, josta se on häiriöttömästi katsottavissa. Istis.infon kotikone ei kuitenkaan tunnis-
tanut mitään videoleikkeitä ZZ:n sivuilta. Käykää tarkistamassa paremmilta laitteilta löytyvät-
kö ZZ TV:n videot (vasemmasta sivupalkista) - ja näkyvätkö ne myös. 

http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files
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KSI Kotka - HIY Helsinki pronssipelissä 3.3.2012 (Kuva: Timo Vesterinen, Kotka) 

 

 
Kotkassa ilmestyvän Kymen Sanomien pronssipelin jutussa sunnuntaina KSI edustajat va-
kuuttivat joukkueen olevan hyvässä hapessa ja hengessä sekä aikovan pysyä edelleen istu-
malentopallon kartalla - toisenlaisista huhuista ja nimimerkkikirjoituksista huolimatta. Istis.info 
nostaa oikeaa peukaloa ja toivottaa Kotkalle tsemppiä ja menestystä tulevina vuosina. Teitä 
tarvitaan. MA 
 

TUTANKHAMONIN NETTISIVUT LÖYDETTY 
 

5.3.2012 18:40 Kairossa parhaillaan pelattavan WOVD:n Intercontinental Cupin nettisivut on 
löydetty. Ahon Suvi ei paljastanut lähteitään tai etsintämenetelmiään, mutta laittoi istis.infon 
kuluttajien iloksi kisojen nettiosoitteen. Käykää katsomassa matalalla profiililla tiedotetut, mut-
ta hyvät sivut - ja tietysti kohta jo kolmannenkin pelipäivän tulokset. SA/MA 
 

KAIRON ALKULOHKOT NELJÄÄ VAILLE 
 

 
Kairon kisatunnus (Kuva: http://www.volleyegy2012.com) 

 

7.3.2012 13:30 WOVD:n Kairon Intercontinental Cupin alkulohkojen pelit ovat enään neljää 
ottelua paitsi. Nekin pelataan iltapäivän aikana. Alla jälleen päivitettyinä sarjatilanteet. Ja tu-
loksethan löytyvät edelleen alempana olevasta linkistä: Kairon nettisivut. Ennakkoon vah-
vimmiksi lasketut joukkueet ovat pitäneet hyvin pintansa. A-lohkossa Lontooliput lunastaneet 
Egypti ja Brasilia ovat kärjessä. Kroatia kärkkyy yhdessä USA:n kanssa välieräpaikkoja Lon-
toon karsintaan torstaille. Viimeisissä peleissä Kroatia haastaa Egyptin ja USA Brasilian - 
PANAmerikan kisojen finaalin uusinnassa. 
 
B-lohkossa vanha tuttu Iran jyrää vakuuttavaa tahtia - viisi peliä 3 - 0. Ja kakkosenakin odote-
tusti lontooseen myös matkaava Venäjä. Karsintapeleihin ovat tiukimmin matkalla Saksa ja 
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Ukraina. Venäjä mittaa päivän viimeisessä miesten pelissä voittamattomien iranilaisten ta-
son. 
 
Naisten sarjassa paralympiavoittaja Kiina menee menojaan, eurooppalaiset ja Pajulahdessa-
kin käyneet Venäjä ja Ukraina yrittävät pistää syömäpuikkoja rattaisiin. Viimeisenä naisten 
pelinä herkkupala: Kiina vastaan Venäjä. Alkusarjojen jälkeen torstaina jatketaan miehissä 
ensin Lontoo-välierillä ja niiden jälkeen puolivälierillä sijoista 1. - 8. sekä sijoituspeleillä sijois-
ta 9. - 10. ja 11. - 12. MA 

 
MAHTAVA PELIPAIKKA – INTERCONTINENTAL 

 

 
Kairon peliareena Intercontinental Cupissa (Kuva: http://www.volleyegy2012.com) 

 

8.3.2012 15:00 Aamupäivän karsintapeleistä Lontoon Paralympialaisiin ei ole Kairon kisojen 
nettisivuilla näkynyt pilkahdustakaan. Ehkä myöhemmin. Naiset ovat saaneet päätökseen 
kaksi peliä: Brasilia voitti Iso-Britannian 3 - 0 sijoista 5. - 6. pelatussa ottelussa ja Ukraina 
selvitti tiensä loppuotteluun 3 - 0 voitolla Venäjästä. 
Komiat on puitteet kisoille Egyptissä. Jossain yhteydessä mainittiin, että pelipaikka on Kairon 
Stadion. Ulkonako? No - kelpaa pelailla joka tapauksessa. Muutama tuhat katsojaa ei juuri 
tunnu missään. Eikä tuolla ainakaan kuvanottohetkellä isompaa tungosta näyttäisi olevan. 
MA 
 
Ukraina ja Kiina naisten loppuotteluun 
 
17:40 Naisten toisessa välieräpelissä kiinattaret selvittivät Slovenian 3 - 0 (26-16, 25-20, 25-
14) ja etenivät odotetusti loppuotteluun Ukrainaa vastaan. Pronssiottelussa pelaavat Venäjä 
ja Slovenia. Loppuottelijat ovat myös Lontooseen nimettyjä. 
 
Miesten puolella Iso-Britannia sijoittui Cupin sijalle 11. voitollaan Kazakstanista 3 - 2. Hollanti 
otti 9. paikan kukistamalla Irakin suoraan 3 - 0. Puolivälierien ensimmäisessä mittelössä Sak-
sa voitti PANAmerikan mestari Brasilian 3 - 0 ja jatkaa mitalipeleihin. Päivän otteluista on jäl-
jellä vielä kolme puolivälieräpeliä. Lontoon karsintapelien tuloksia vaan ei tunnu löytyvän. MA 
 

KAIRON ALKULOHKOT PELATTU 
 

8.3.2012 00:20 Kairon Intercontinental Cupin alkulohkojen pelit on pelattu. Alla lopulliset sar-
jatilanteet. Jatkopelit löytyvät alla olevasta linkistä: Kairon nettisivut. Ennakkosuosikit pitivät 
pintansa - Paralympialaisiin valmistautuvat maat miehittivät miesten molempien lohkojen 
parhaat palikat. Myös naisten lohkossa ennakkosuosikit pitivät pintansa. Ei siis mitään uutta 
ja ihmeellistä. 
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Miesten lohkovoittajat Egypti ja Iran selvittivät tiensä jatkopeleihin puhtaalla pelillä. Iran ei 
hävinnyt erääkään - Egyptikin vain yhden. Naisten sarjassa Kiina oli samaa sarjaa - puhdas 
peli ja vain yksi menetetty erä. 
 
Torstaina pelataan miesten sijoituspelit 9.-10. Irak-Hollanti ja 11.-12 Kazakstan-Iso-Britannia 
sekä puolivälierät: Egypti-Ukraina, Iran-USA, Brasilia-Saksa ja Venäjä-Kroatia. Kolumbian 
pelit päättyivät turnauksen 13. sijaan. Lisäksi huomisaamuna pelataan välierät Lontoon kar-
sintoihin: Kroatia-Ukraina ja Saksa-USA. 
 
Naisten sarjassa Brasilia ja Iso-Britannia ratkovat sijat 5. ja 6. Lisäksi huomenna välierät: Kii-
na - Slovenia ja Ukraina - Venäjä. Seurailkaa tuloksia täältä tai suoraan Kairon kisasivuilta. 
MA 
 

2. SM-FINAALI ENSI VIIKON LAUANTAINA 
 

8.3.2012 00:40 ZZ Toivala on julkistanut 2. SM-loppuottelun julisteen. Peli pelataan ensi vii-
kon lauantaina 17.3.2012 klo 15 alkaen Suininlahden koululla Toivalassa. 
 

 
 

Toisessa finaalissa isäntäjoukkue ZZ Toivalalla on mahdollisuus voitolla katkaista homma ja 
ottaa Suomen Mestaruus. JoLePan voittaessa pelataan kolmas ja ratkaiseva ottelu seuraa-
vana päivänä, sunnuntaina 18.3.2012 samassa salissa. 
 
Mahdollisuuksien mukaan - painelkaa Suininlahdelle pelejä katsomaan - ilmasto on taatusti 
mahtavaa zz-läistä lentismeininkä. Tai jos paikkalippu ei onnistu - katsokaa peli ZZ TV:stä. 
Tekniikkaa ottelun näyttämiseksi on hiottu ja kokeiltu tyyliin - nyt homma pelittää. 
 
Palataan vielä tähän SM-asiaan, mutta hoidellaan ensin 10.3. Lappeella pelattava ykkösarjan 
4. osaturnaus sekä nuo pikku kemmakot tuolla pyramidien varjossa. Edustajamme faaraoi-
den maassa - ei lupauksistaan huolimatta ole ehtinyt laittelemaan raportteja kisoista, mutta 
on kuulemma käynyt pyramideilla. Nyt meinaa mennä jaaritteluks ja ylitöiks - hyvät yöt. MA 
 

UKRAINA PISTI KIINAN TIUKILLE 
 

9.3.2012 17:40 Ukrainan naisten maajoukkue oli lähellä tehdä melkoisen sensaation Kairos-
sa pelatuissa WOVD:n Intercontinental Cupin kisoissa. Kiinattaret joutuivat lähes ennennä-
kemättömän ahtaalle ukrainalaisten kanssa. Ottelu venyi aina viidenteen erään, missä koke-
neet ja äärimmäisen taitavat kiinalaiset hoitelivat homman kuitenkin kotiin Pekingiin. 
 
Ottelun ensimmäinen erä ei paljoa lupaillut - odoteltiin Kiinan hoitelevan homman alle tunnis-
sa - erä päättyi selkeästi ja ylivertaisesti 25-10. Toisessa erässä Ukraina tuli kuitenkin peliin 
mukaan ja sai vastustajien silmät viiruille 27-29 voitolla. Kolmannen Kiina otti 25-19 ja neljän-
nen taas Ukraina 19-25. Viidennen erän kiinattaret hoitelivat rutiinilla 15- 8 ja koko pelin 3 - 2. 
Onnittelut molemmille - ja erityisesti Euroopan Mestari Ukrainalle. Tästä on hyvä lähteä kaa-
tamaan Kiinaa Lontooseen. MA 
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VIIMOSIA VIRITTELYJÄ KAIROSSA 
 

 
Interin logo (Kuva: http://www.volleyegy2012.com) 

 

9.3.2012 17:30 Saksa on epävirallisten tietojen mukaan selvittänyt paikan Lontoon Paralym-
pialaisiin voittamalla tänä aamuna Ukrainan. Lontookisan tuloksia ei jostain syystä löydy ki-
sanetistä - peliohjelmissa ne kuitenkin näkyvät. Saksalaisilta saadun tiedon mukaan he voitti-
vat eilen USA:n 3 - 0 ja selvisivät tämän aamun finaaliin. Onnittelut saksalaisille parapaikasta 
ja menestystä siellä. Tuloksen varmistumista odotellaan. 
 
Päivän varsinaisissa interpeleissä sijoista 5.- 8. - Brasilia löi USA:n ja Ukraina Kroatian 3 - 0. 
Lopullisissa sijoituspeleissä Kroatia voitti USA:n 3 - 1 ja sijoittui kisassa viidenneksi. Ukraina 
taas hoiteli Brasilin 3 - 0 ja oli lopputuloksissa seitsemäs. 
 
Välierissä Saksalla ei ollut sanan sijaa iranilaisten kynsissä - finaalipaikka Teheraniin 3 - 0 
(25-13, 25-20, 25-9). Toisessa välierässä isännät menivät jatkoon 3 - 1 voitolla Venäjästä - 
erät Egyptille 25-14, 21-25, 25- 7 ja 26-24.  
 
Intercontinental Cupin loppuottelu Egyptin ja Iranin kesken pelataan tänään klo 19.30 alkaen. 
Silloin saadaan myös kisojen lopulliset sijoitukset. Naisten lopputtelussa pelataan parhaillaan 
viidettä erää Ukrainan ja Kiinan kesken. Pronssit saavutti Venäjä 3 - 1 voitolla Sloveniasta. 
MA 
 

SAKSA JA UKRAINA URAKKAHOMMIIN KAIROSSA 
 

 
Kroatia ja Ukraina (?) Kairon stadikalla (Kuva: http://www.volleyegy2012.com) 

 

9.3.2012 00:10 Saksa ja Ukraina joutuvat perjantaina Kairossa urakoimaan todenteolla. Aa-
mun avaukseksi klo 9.30 joukkueet kohtaavat toisensa Lontoon Paralympialaisten kisapai-
kasta käytävässä ottelussa. Ja heti sen päätyttyä klo 11.30 Kroatia kohtaa jälleen, vuorokau-
den tauon jälkeen, Ukrainan karsintapelissä pääsystä sijoitusotteluun 5-6. Eikä aikaakaan, 
kun klo 15.30 pelataan lopulliset sijoitusottelut. Olisikohan kannattanut tiivistää alkupäivien 
pelitahtia. 
 
Saksa todennäköisesti voitti Lontoon kisojen karsintapelissä USA:n - ja Kroatia Ukrainan, 
koska ratkovat keskenään tuon maapaikan. Saksa jatkaa mitalipeleissä kohtaamalla välieris-
sä Iranin klo 15.30. Toisessa välieräpelissä isäntämaa Egypti kohtaa Saksan. Otteluiden hä-
vinneet jatkavat pronssiottelulla heti klo 17.30. Intercontin finaali pelataan perjantaina klo 
19.30. 
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Naisten mitalipelit siirrettiin (ihan hyvä) torstailta perjantaille juuri yllä kuvatun urakoinnin es-
tämiseksi. Naisten pronssipeli: Venäjä vastaan Slovenia pelataan klo 13.30 sekä Kiinan ja 
Ukrainan loppuottelu klo 15.30. MA 
 

HUOMENNA MENNÄÄN LAPPEENRANTAAN 
 

9.3.2012 21:55 Nyt kun faaraot ja muut sfinksit on nähty - palataan kotimaisemiin. Huomenna 
lauantaina siis Lappeenrantaan kissanpoikia pesemään. Ykkössarjan turnaus Myllymäen 
koulun salilla käynnistyy klo 10.30. Mukana tasoaan mittaamassa paikallisen pystypalloporu-
kan - Lappeenrannan Isku -81 miesten kakkossarjajoukkue. 
 
Istis.infon toimitus täydessä kokoonpanossaan istuu kyllä paikalla, mutta varmaa ei ole ehdi-
täänkö tuloksia sipaisemaan infon palstoille ennen sunnuntai-iltaa. Toimittajilla näet pukkaa 
muuta pikku kiirusta heti pelien päätyttyä. Yritetään kuitenkin. Hyvää viikonloppua. MA 
 

IRAN OTTI OMANSA KAIROSSA 
 

9.3.2012 21:15 Iran on edelleen istismaailman ykkönen. Sen näytti melko kiistattomasti 
WOVD:n Kairossa peluuttama Intercontinental Cup. Iran hoiteli koko turnauksen antamatta 
vastustajilleen erääkään. Loppuottelussa Iran kukisti isännät myös suoraan 3 - 0. Kaksi erää 
meni iranilaisille suhteellisen selvästi lukemin 25-17 ja kolmas hieman tiukemmin 25-21. Eipä 
siis juuri mitään uutta ististaivaalla, kun Kiinakin onnistui naisten tiukassa loppuottelussa ot-
tamaan voiton. 
 
Miesten pronssiottelussa Venäjä voitti Saksan 3 – 1 (25-18, 20-25, 25-23, 25-20). Saksalai-
set pelasivat päivän aikana kolme ja Venäjä kaksi ottelua. MA 
 
Intercontinental Cupin lopputulokset: 
 

Miehet: 
1. Iran 
2. Egypti 
3. Venäjä 
4. Saksa 
5. Ukraina 
6. Brasilia 
7. Kroatia 
8. USA 
9. Hollanti 
10. Irak 
11. Iso-Britannia 
12. Kazakstan 
13. Kolumbia 
 
Naiset: 
1. Kiina 
2. Ukraina 
3. Venäjä 
4. Slovenia 
5. Brasilia 
6. Iso-Britannia 
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VIERASKIRJAAN AIOTTU AVOIN KIRJE 
 

11.3.2012 23:50 Istis.infon toimitus päätti kokouksessaan 10.3.2012 julkistaa Harri Sieväsen, 
Infon Vieraskirjaan lähettämän, avoimen kirjeen Tiedostot-osiossa, koska kirje on liian pitkä 
Vieraskirjaan (viestit max. 2500 merkkiä) ja se varmistetusti on ko henkilön kirjoittama ja kos-
kettelee Vieraskirjassa kauden aikana käsiteltyjä asioita. 
 
Jatkossa toimitus toivoo, että kyseisen kaltaiset mielipidekeskustelut ja kirjoitukset käydään 
Vieraskirjassa. Tiedostot- tai muihin istumalentopallo.infon sivustoihin toki mielellään otetaan 
kirjoituksia ja kannanottoja istumalentopallosta (kehittämisehdotuksia, peliraportteja, matka-
kertomuksia, turnauskutsuja, esitteitä tms.) - ilman tiettyyn yksilöön tai yhteisöön kohdistuvaa 
- kunniaa loukkaavaa tai herjaavaa arvostelua. Toki samaa edellytetään myös Vieraskirjan 
viesteistä. 
 
Istis.infon toimitus 
 

ZZ PAPAT YKKÖSTEN YKKÖNEN LAPPEELLAKIN 
 

11.3.2012 23:20 Lappeenrannassa lauantaina pelatussa 4. ykkösen osaturnauksessa viime 
vuoden ykkösen mestari ZZ Papat otti jo kolmannen osaturnausvoittonsa tällä kaudella. Vain 
kerran Kotkan kakkonen on ollut parempi. 
 
Myllymäen koulun liukkaalla lattialla hingattu turnaus petti järjestäjien aikataulut, kun puolet 
peleistä päättyivät tasan 1 - 1 tai 2 - 1. Mukana ollut kakkossarjalainen pystypalloporukka 
Lappeenrannan Isku -81 paransi peli peliltä ja oli lopulta viides. 
 
Turnauksen välierissä KSI Kotka 2 voitti VanLen ja ZZ Papat MuurLen 2 - 0. Kolmossijasta 
käydyssä pelissä MuurLe kukisti VanLen 2 - 1 (25-22, 14-25, 15-11) ja finaalissa ZZ Papat 
kotkalaiset samoin erälukemin 2 - 1 (25-20, 14-25, 15-10). 
 
Ykkösen sarjatilanteessa, ennen viimeistä Espoossa 21.4. pelattavaa turnausta, ZZ Papoilla 
on turvallisen tuntuinen kolmen pisteen johto Kotkaan. Muurame puolestaan on kolmantena 
myös kolme pistettä KSI Kotka 2:sta. Pieniä mahdollisuuksia vielä jää viimeiselle kierrokselle 
sijoitusten muuttumiseen. Alla sarjaraportti nro 14. MA 
 

ISTEPAL KUTSE TALLINNAAN 
 

 
Eesti Invaspordi Liit logo (Kuva: EIL) 

 

12.3.2012 14:50 Ivar Liiv on lähettänyt istis.infoon Eestin vammaisurheiluliiton pääsihteeri 
Signe Falkenbergin allekirjoittaman kisakutsun 25. Tallinna-turnaukseen, joka pelataan äi-
tienpäivän aattona, lauantaina 12.5.2012. 
 
Rautavaaralaisilla on turnauksen voittopytty viime vuodelta puolustettavanaan ja kotkalaisilla 
ties miten monta ennen sitä. Toivottavasti kotimaiset joukkueemme jaksavat vielä toukokuus-
sa innostua lajista ja matkata veljmiesten turnaukseen Tallinnaan. HIY:n tietojen mukaan Tal-
linnan joukkue on osallistumassa Espoon Kevätturneeseen. MA 
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SAKSAN MIESTEN MAAJOUKKE LONTOOSEEN 
 

 
Saksan maajoukkue Kairon kisoissa (Kuva: www.sivoba.de) 

 

12.3.2012 14:20 Vastauksena muutamiin tiedusteluihin: infon toimitus ei ole löytänyt tuloksia 
Kairossa pelatuista Lontoon Paralympiakisojen karsintapeleistä. Nettisivustolta 
www.sivoba.de löytyy uutinen valokuvan kera, missä mainitaan Saksan saavuttaneen liput 
Lontoon kisoihin 3 - 1 voitolla Ukrainasta. Peli oli merkitty kisojen ohjelmaan viimeisen päivän 
aamuun ja varmaankin se pelattiin. Onnittelut saksalaisille. MA 
 

TORVET SOIVAT TOIVALASSA 
 

                          
  
 
13.3.2012 13:00 ZZ Toivalan nettisivuilla on juttua ensi viikonvaihteessa ratkaistavasta istu-
malentopallon Suomen Mestaruudesta 2011-12. "Tulevana viikonloppuna ratkeaa Toivalassa 
Suininlahden koululla miesten istumalentopallon Suomen mestaruus. 2. finaaliottelu puhalle-
taan käyntiin lauantaina klo 15.00. Jos haastajana otteluun lähtevä Jokiseudun Lentopallo 
pystyy voittamaan ottelun, niin ratkaisua joudutaan hakemaan pitkän kaavan mukaan sun-
nuntaina Toivalassa klo 15.00 pelattavassa pelissä." 
 
"Vajaan pari viikkoa ZZ on saanut treenattua hyvin ja valmistautuminen on mennyt suunni-
telmien mukaisesti. Joukkueen johto on katsellut videoita ja opetellut läksynsä, jotta joukkue 
on tällä kertaa heti valmis ensimmäisestä pallosta lähtien. Hyökkäyspeliin haetaan lisää teho-
ja, mutta myös torjuntapelissä varsinkin paritorjunnan merkitystä korostetaan. Kenttäpuolus-
tus on ollut vahvaa viimeisissä otteluissa ja siinä on ollutkin voittojen kulmakivi." 
 
"ZZ TV.n kalusto on mukana istumalentopallon ratkaisuissa alusta loppuun. 2.finaaliotteluun 
tuotanto palaa vanhaan ohjelmaan ja toivottavasti Live-kuvaa saadaan välitettyä kaikille is-
tumalentopallon ystäville ympäri Suomen niemen. Varmin tapahan on kuitenkin saapua pai-
kanpäälle seuraamaan ratkaisut omakohtaisesti." ZZ/MY ja MA 
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JoLePa - ZZ Toivala ensimmäisessä loppuottelussa (Kuva: www.julkaisut.fi/jolepa) 

 
KAIKKI LÖYTYY, KUN OIKEIN KAIVELLAAN 

 
13.3.2012 12:50 Istis.infon lukijoiden kiivaasti kaipaaman Kairon paralympiakarsinnan finaali-
tulos on viimeinkin selvitetty. Nimimerkki OP kirjoitti pyytäneensä tuloksen saksalaisystäväl-
tään. Hieno homma - nyt tämäkin asia varmistui. 
 
Saksalaiset voittivat 9.3.2012 Intercontinental Cupin yhteydessä pelatun "Lontookarsinnan" 
loppuottelussa Ukrainan 3 - 1 (27 - 25, 25-21, 21 - 25, 25 - 15). Jo Cupin alkolohkossa jouk-
kueet kohtasivat toisensa - silloinkin Saksa vei pisteet (3 - 0). Ja EM-kisojen pronssiottelussa 
lokakuussa Rotterdamissa Saksa napsi mitalit kaulaan 3 - 2 voitolla. Lontoon paikka meni 
oikealle joukkueelle. MA 
 

HISTUURIAPLÄJÄYKSET JATKUVAT VIELÄ 
 

 
Istumalentopallon alkuaikoja Suomessa - Kaskisaaren Kuntoutuslaitoksessa v. 1957 

(Kuva: Seppo Söderholm, Lappeenranta) 
 

14.3.2012 13:30 ZZ Toivalan ja JolePan SM-finaalien viritykseksi ja entisaikojen loppuottelui-
den muisteloksi Istis.info esittää Histuuriapläjäyksenä nro 3/2012 - välähdyksiä miesten SM-
loppuotteluista eri aikoina. 
 
Pläjäykset löytyvät Istis.infon pääotsikoista - Historia-sivustolta, mutta pikaisemmin myös alla 
olevasta linkistä. Olkee hyvät. MA 
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ZZ TOIVALALLE SUOMEN MESTARUUS – ONNITTELUT 
 

 
Poika ja Pekka (Kuva: Hannu Hyttinen) 

 

25.3.2012 21:15 ZZ Toivala teki mitä pitkän tähtäimen suunnitelmissa tavoittelikin - otti kol-
mannella SM-liigakaudellaan istumalentopallon Suomen Mestaruuden. Aikaisemmin seuralla 
oli jo kaksi SM-pronssia. 
 
Loppuotteluissa Jämsän Jokilaakson Lentopalloa vastaan tarvittiin vain kaksi peliä ja kuusi 
erää. ZZ voitti sekä vieraissa että kotonaan ottelut suoraan 3-0. 
 
ZZ Toivalan tavoin JoLePa oli ensimmäistä kertaa osallisena SM-finaaleissa. Aikaisemmilta 
kausilta myös jämsäläisillä oli kaapissaan kaksi SM-pronssimitalia. Onnittelut myös Jokilaak-
soon hienosta saavutuksesta. 
 

 
Takana vasemmalta: Antti Kärnä, Risto Mömmö, Pekka Dahlqvist, Tero Viitanen, Mika Ylönen, Timo Nenonen, 

Jouko Knuutinen sekä Pauli Hakkarainen ja alhaalla vasemmalta: Aaka Soininen, Kalevi Korkalainen, Reijo 
Hakanen ja Eero Penttinen (Kuva: Hannu Hyttinen) 

 

Ratkaisevan toisen SM-loppuottelun kuvia on katsottavissa mm.: freelancer kuvaaja Jari Tu-
ruselta netistä: Kuvat by Jari Turunen ja Hannu Hyttisen kuvat osoitteesta - ZZ/Extrat/Kuva- 
ja videoarkisto: Kuvat by Hannu Hyttinen. MA 
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YHTEYSKOKEILU KAAKON KULMALTA 
 

25.3.2012 20:40 Kuten Istis.infon aputoimitus Vieraskirjalla 14.3. kertoili: koneet kaatuivat 
kaakon kulmalla komeasti juuri istiskauden tärkeimmillä hetkillä. Toimitus valittelee ja välitte-
lee uusia uutisia kasatuilla, vielä osin puutteellisilla vermeillä - jos homma vaan suostuu joka 
suunnalta pelittämään. 
 
Tauko sattui harmittavaan ajankohtaan ja kyllä tuota harmitusta on riittänyt toimituksessakin. 
Mutta kokeillaan nyt tätä avautunutta yhteyttä uudelleen ja toivotaan parasta. Istis.info onnit-
telee ZZ Toivalaa Suomen Mestaruudesta istumalentopallossa kaudella 2011-12. Hurraatia! 
MA 
 

PELIKAUDEN 2011 - 2012 PARHAIDEN VALINTA 
 
26.3.2012 15:45 Yleiskokouksessa Pajulahdessa 27.8.2011 päätettiin kauden parhaiden va-
linnasta seuraavaa: "Pelikausittain valitaan pääsääntöisesti vain kauden paras istumalento-
palloilija, joka voi olla mies tai nainen – vammainen tai vammaton pelaaja sekä kauden istu-
malentopallovaikuttaja, joka voi olla esimerkiksi tulokaspelaaja, tuomari tai muu toimitsija, 
valmentaja, seura tai joukkue tai muuten istumalentopalloiluun merkittävästi vaikuttanut hen-
kilö." 
 
Istiksen lajityöryhmä on sopinut, että sarjoissa tällä kaudella pelanneet seurat/joukkueet voi-
vat esittää ehdotuksensa kauden parhaasta pelaajasta ja istisvaikuttajasta työryhmälle, joka 
tekee lopulliset päätökset. Ehdotus tulee lähettää Suvi Aholle (suvi.aho(at)vammaisurheilu.fi) 
sähköpostilla viimeistään tiistaina 10.4.2012. 
 
Lajityöryhmä haluaa korostaa, että valinnassa huomioidaan talvikauden lisäksi myös Beach 
Volleyn pelikausi kesältä 2011. Ehdotuksiin toivotaan lisättävän lyhyet ja selkeät perustelut 
valinnan perusteista. Kauden parhaat tullaan ilmoittamaan ja palkitsemaan 3. Kevätturnauk-
sen yhteydessä Espoossa lauantaina 21.4.2012. Lisäksi valinnat tiedotetaan Lentopalloliitol-
le, joka huomioi ne perinteisesti kauden parhaiden palkitsemistilaisuudessaan. SA/MA 
 

JUTUNPÄTKÄÄ SIELTÄ JA SUOMESTA 
 
27.3.2012 18:45 Istis.infon toimituksessa on yritelty kiriä kadotettua aikaa takaisin: historiati-
lastoja on päivitelty ajankohtaiseen uskoon ja seuraavassa joitain toimitukseen tulleita uutis-
asioita puolen kansan tietoon. 
 
Pappalympialaisten ohjelmat 
 
* Miesten M50-sarjan SM-turnaus pelataan tulevana lauantaina Kotkassa. Pelit alkavat Otso-
lan salilla Karhulassa klo 13.00. Mukana on neljä joukkuetta: mestaruutta puolustava KSI 
Kotka sekä haastajina ZZ Papat Toivalasta, Nastola/HIY sekä Muuramen Lentopallo. 
 
Savon suunnan monien aikaisempien vastaavien turnausten joukkuemäärien vähyyttä poh-
dittaessa on suurimmaksi syyksi ajateltu pitkää matkaa maailman ääreen. Nyt meni sekin 
selitys - Kotkaan ei löytynyt Savoa enempää joukkueita - ei siis naisiakaan. Hyviä pelejä kui-
tenkin. Otteluohjelmat alla. 
Veteraanien turnausinfo 
 
 
Naisten maajoukkue Kentin kreivikuntaan 
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* Naisten maajoukkue matkustaa viikonvaihteeksi Kentin Ashfordiin - kaakkoiseen Iso-
Britanniaan osallistumaan kansainväliseen seurajoukkueille tarkoitettuun turnaukseen. Juuri 
muuta tietoa asiasta ei infolle ole tihkunut. Ehkä asianosaisilta saamme lisätietoja: osallistu-
vat joukkueet yms. 
 
3. Kevätturnaus Espoossa 21.4.2012 
 

 
 

* Ilmoittautumisaikaa jäljellä vielä muutama päivä - homma hoidettava viimeistään 31.3.2012. 
Viime lauantaisen tiedon mukaan Tallinnan ja Riikan lisäksi vain yksi kotimainen miesjoukkue 
oli ilmoittautunut. Hopi-hopi. 
 
Naisten SM-turnaus Espoossa 
 
* Kuluvan pelikauden naisten SM-turnaus järjestetään myös Kevätturnauksen yhteydessä. 
Toivottavasti lakisääteiset neljä joukkuetta saadaan kasaan. Espoossa on myös tarkoitus 
keskustella naisten sarjatoiminnan kehittämisen suuntaviivoista tulevalle pelikaudelle 2012-
13. 
 
Kuulopuheiden mukaan naisten maajoukkue olisi osallistumassa Kevääseen. Kisajärjestäjät 
ja VAU:n ististyöryhmä kuitenkin korostavat, että kyseessä on naisten seurajoukkueiden SM-
turnaus. Maajoukkueeseen osallistuminen saattaisi jättää jonkun seurajoukkueen kisasta ko-
tiin. Ja sama vielä suomeksi: Kevätturnauksessa pelataan naisten seurajoukkueiden SM-
turnaus. Maajoukkueelle löytynee muita pelimahdollisuuksia. 
 
Lappeelaiset Viipuri-visiitillä 
 
* Lähialueyhteistyön tiimoilta ESI Lappeenranta kävi viime lauantaina esittelemässä istuma-
lentopalloa Viipurissa. Kaupungin uuden uimhallin liikuntasalissa pelattiin C-tyttöjen kansain-
välistä lentisturnausta, jonka jälkeen verkko hilattiin lähemmäksi lattiaa ja käytiin perspallo-
toimiin. 
 
Session aluksi esiläiset esittelivät keskenään lajin keskeisiä elementtejä. Sen jälkeen mu-
kaan otettiin paikallisia asiasta kiinnostuneita ja lentistä pelanneita. Ja lopuksi pelattiin vielä 
erä vieraiden ja junnutyttöjen kesken. Asia jäi viipurilaisille muhimaan. Lappeelaiset taas 
suunnittelivat siirtävänsä viikon peli-illoistaan yhden naapurikylään. Kuulostellaan asian jat-
kokuvioita. 
 
Kaksoismestareita lentopallossa nyt kolme 
 
* ZZ Toivalan joukkueessa SM-istiskultaa voittanut Tero Viitanen (KUPS/Sampo/Isku-Volley 
ja ZZ Toivala) voi nyt hyvillä mielin lähettää jäsenanomuksensa Ossi Pullin (Rateko ja ESI-
Team Lappeenranta) ja Tapani Pappa Piilolan (Rateko ja KSI Kotka) kansoittamaan Kak-
soismestarien loosiin. 
 
Kyseiset kolme herraa ovat infon tietojen mukaan voittaneet Suomen Mestaruudet sekä pys-
ty- että istumalentopallossa. Jos muitakin tähän ansiokkaaseen kerhoon kuuluu - info toivoo 
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ilmoitusta. Ja toivottavasti kerho jatkossa saa enevässä määrinkin uusia jäseniä. Onnittelut 
Kaksoismestareille. MA 
 

KSI KOTKA UUSI VETERAANIMESTARUUDEN 
 

 
 Vasemmalta ylhäältä: Timo Vesterinen, Veli-Matti Hakasalo, Mika Vikman, Olavi Venäläinen, Timo Herranen, 
Juha Parkko ja alhaalta vasemmalta: Esa Meriluoto, Pekka Kiiski, Pekka Nygren ja Timo Vesterinen (Kuva: 
Juha Parkko, ksikotka.nimenhuuto.com) 

 

31.3.2012 19:15 Kotkassa tänään pelatussa M50 SM-turnauksessa isäntäjoukkue KSI Kotka 
uudisti viime vuotisen Mestaruutensa. Istis.info onnittelee. Hopea meni ZZ Toivalalle ja 
pronssiset mitalit MuurLelle. 
 
KSI selvitti neljän joukkueen turnauksen kolmieräiset pelit häviämättä erääkään. Ottelut oli-
vat, Pekka Nygrenin mukaan, kauttaaltaan tiukkoja ja tasokkaita. Päivän parasta peliä nähtiin 
viimeisellä kierroksella Mestarien ja haastaja ZZ Pappojen välisessä ottelussa. 
 
Suomen Mestarien nimiluettelo: Veli-Matti Hakasalo, Vallo Järv, Timo Vesterinen, Timo Her-
ranen C, Juha Parkko, Esa Meriluoto, Olavi Venäläinen, Pekka Kiiski ja Mika Vikman. Jouk-
kueen johtajana toimi Pekka Nygren ja valmentaja Timo Herranen. Turnauksessa kuvattiin 
kahdella kameralla. Jäämme otoksia odottelemaan. Alla Sarjaraportti 16. MA 
 

PAKKASTA PUKKAA - KEVÄTTÄ MYÖHENNETÄÄN 
 
31.3.2012 00:30 HIY Helsingin herrat laittoivat infolle tiedoksi 3. Kevätturnaukseen melkein 
viittä vaille määräaikaan 31.3. mennessä ilmoittautuneet joukkueet. Lauantai on siis viimei-
nen laillinen ilmestymisaika Espoon kisoihin. 
 
Erityisen harmissaan järjestäjät ovat mahdollisesta naisten SM-turnauksen peruuntumisesta - 
jälleen kerran. Tämän ja toivottavasti myös muiden vielä ilmoittautumista miettivien vuoksi 
Kevätturnauksen määräaikaa on päätetty jatkaa niin, että viimeinen mahdollinen ajankohta 
on ensi perjantaina 6.4.2012 klo 18. 
 
Tähän mennessä ilmoittautuneet joukkueet ovat: 
Miehet A-sarja: Riga, Tallinn, HIY Helsinki, KSI Kotka 
Miehet B-sarja: ZZ-papat, Nastolan Isku, MuurLe, Kinkomaan VeTo 
Naiset C-sarja: ZZ-ladyes, Palokan Pyry 
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Kevätturnauksen yhteydessä julkistetaan Kauden parhaat ja pidetään neuvottelu naisistiksen 
jatkokuvioita - erityisesti ensi kautta ajatellen. Muistutellaan myös laivaristeilymahdollisuudes-
ta kisan jälkeen. Jo ilmoittautuneita joukkueita pyydetään ensi viikon aikana kertomaan Pullin 
Reimalle (reima.pulli(at)gmail.com tai puh.0400 128646) - montako laivalle lähtijää joukku-
eesta löytyy. 
 
Ja vielä muistutellaan, että miesten B-sarja Keväässä on samalla kauden ykkössarjan ratkai-
seva päätösturnaus - pytyt siis jakoon Espoossa. Alla vielä muistutuksesi 3. Kevätturnauksen 
kisakutsu ilmoittautumis- ja yhteystietoineen. RP/MA 
 

PALVELIN PALVELI - UUTTA UUTISTA PUKKAA 
 
31.3.2012 00:20 Kadonneeksi kaveriksi huomattiin ainakin huomenna - siis tänään lauantai-
na 31.3. Kotkassa pelattavan vetegraaviturnauksen ennakkojuttu. Otsikkohan kuului jotenkin: 
"PAPPALYMPIALAISET PALAAVAT KOTKAAN". 
 
No - mitäs näistä - vanhoista täistä (lappeelainen sananparsi). Nygrenin Pekka on luvannut 
pikaisesti M50 SM-turnauksen jälkeen sujauttaa tiedot tänne infoon. Odotellaan kiltisti ja liite-
tään tuohon alle uudelleen kisainfo tietoksi. MA 
 
Niin - ja toinen lähikadonnut juttu koski Kanadassa järjestettävää kansainvälistä istumalento-
pallon erotuomarikurssia sekä siihen liittyviä muita säpellyksiä. Lisätään siis tähän myös sen 
jutun liitteenä ollut yhteenveto asiasta. MA 
 

UUTTA KOELÄHETYSTÄ KAAKONKULMALTA 
 
31.3.2012 00:10 Istis.infon toimituksessa koettiin tunti takaperin pienoisia jännityksen täytei-
siä hetkiä. Toimituksen uusi pitkähkö listaus palvelimelle meni ties minne ja samalla hävisivät 
kaikki ajankohtaista-palstan tiedot. Jotain saatiin kaavittua takaisin - joskin jokunen juttu taisi 
kadotakin. Tämä viesti on varovaisin mahdollinen kokeilu - meneekö teksti perille vai hajoaa-
ko loputkin. Info pistää peukalot ristiin ja päivittää - NYT. MA 
 

ETSINTÄKUULUTUS KENTIN KEKKEREISTÄ 
 

 
Kentin kreivikunnan lippu (Kuva: http://fi.wikipedia.org) 

 

2.4.2012 00:45 Istis.info ei ole lukuisista googleiluista huolimatta onnistunut löytämään vihjet-
täkään Kentissä pelatusta ististurnauksesta, missä naisten maajoukkueemme käväisi viikon-
vaihteessa. 
 
Toimitus toivottelee tervetulleeksi mukana olleiden viestejä istis.infon sähköpostiosoittee-
seen: webmaster.istumalentopallo(at)gmail.com. Kaikki-naiset terveiset kelpaavat: turnauk-
sessa pelanneet joukkueet, tulokset, kommentit ja kuulumiset sekä valokuvat. Jäämme posti-
laatikolle kyttäämään. MA 
 

http://fi.wikipedia.org/
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VETERAANIKISOJEN KUVIA KOTKASTA 
 

2.4.2012 00:30 Kotkassa lauantaina turnatun veteraanien M50-kisojen kuvasatoa löytyy Ves-
terisen Timon ja Parkon Juhan napsimina - vai liekö ainakin Timon etsimessä luuraillut KSI:n 
johtoporras Nygrenin Pekan hahmossa - KSI:n nettisivuilta: KSI:n sivut 

 

 
KSI Kotkan ja ZZ Pappojen veteraanitaisto (Kuva: Timo Vesterinen, ksikotka.nimenhuuto.com) 

 

SUOMALAISILLE VOITTO KENTIN TURNAUKSESTA 
 

3.4.2012 00:15 Helena Skogströmin kisaraportti Kentin turnauksesta: 
 
Suomen naisten maajoukkue kävi Iso-Britannian Kentissä 31.3.-1.4. voittamassa kansainvä-
lisen istumalentopalloturnauksen toisen sarjan. Kentin turnaus oli jaettu kahteen sarjaan, jois-
ta kummastakin palkittiin kolme parasta. Turnauksen A-lohkossa pelasivat miehet - mm. 
Saksa, Kazakstan ja GB. B-lohkossa pelasivat GB maajoukkue naiset, Kent sekajoukkue, 
Copenhagen sekajoukkue, Leverkusen 2. nuorten miesten joukkue Saksasta, Parabellas GB 
naisten 2. joukkue sekä Suomen naisten maajoukkue. 

 

 
Kentin peli- ja majatalo - Kingswood Centre, Grosvenor Hall, Kennington, Ashford 

(Kuva: Kent Sitting Volleyball Tournament) 
 

Suomen joukkueessa pelasivat: Laura Haaranen, Annukka Jäätteenmäki, Anne Mäki, Satu 
Tiilikainen, Maria Töyrylä, Hanna-Maria Sariluoto, Maria Viitala (kapteeni/valmentaja) sekä 
Helena Skogström (joukkueenjohtaja). 
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Lauantaina suomalaisilla oli viisi peliä ja pisteet menivät Suomen osalta seuraavasti: 
 
1. peli Fin - GB Team 2 – 1 (25-11, 16-25, 15- 9)  
2. peli Fin - Kent 2 – 0 (25-14, 25-18)  
3. peli Fin - Parabellas 2 – 0 (25-21, 25-18)  
4. peli Fin - Copenhagen 2 – 0 (25-17, 25-17)  
5. peli Fin - Leverkusen II 1 – 2 (23-25, 25-19, 10-15)  
Suomi meni sunnuntain otteluihin lohkonsa kakkosena ja kohtasi välieräpelissä GB Teamin – 
tuloksena voitto 2 – 0 (25-13, 25-16) ja pääsy loppuotteluun Leverkusen kakkosta vastaan. 
Finaalissa suomalaiset kuittasivat alkulohkon 1 – 2 tappion saksalaisille samoin lukemin 2 – 1 
(24-26, 25-21, 15- 4) ja ottivat hienosti turnausvoiton. 
 
Vastustajien taso oli erittäin kirjava. GB naiset ovat saaneet paikan Lontoon paralympialaisiin 
ja antoivat hyvin vastusta, mutta parhaimmillaan eivät GB naiset nyt olleet. Haastavin jouk-
kue oli ehdottomasti Leverkusenin kakkonen. Joukkue koostui nuorista miehistä sekä yhdes-
tä naisesta. Heidän pelinsä oli määrätietoista ja taitavaa ja hyökkäykset nopeita ja voimakkai-
ta. Suomi jyräsi vastustajansa positiivisella hengellä ja kannustamisella sekä kylmäpäisellä, 
rauhallisella ja määrätietoisella pelityylillään. Suomeen joukkueen kapteeni Maria Viitala valit-
tiin lohkomme arvokkaimmaksi pelaajaksi! 
 

TYTTÖMME DICKENSIN JALANJÄLJILLÄ 
 

 
Maajoukkue Kentissä aprillipäivänä ennen välierämatsia (Kuva: Helena Skogström) 

 

3.4.2012 18:40 Helena Skogström lähetti muutaman kuvan naisten maajoukkueesta Kentin 
turnauksessa. Kentin Kreivikunnan kuuluisia henkilöitä, Suomen naisten maajoukkueen li-
säksi, ovat olleet mm. kirjailija Charles Dickens ja luonnontieteilijä Charles Darwin. Lisäkuvia 
yritetään epätoivoisesti siirtää Galleriaan, josta ne löytyvät – jos…, MA 
 

PIENI KUVAKOLLAASI KENTISTÄ 
 

6.4.2012 13:45 Yllä Helena Skogströmin muutamia kuvia Kentin turnauksesta pienen sotkui-
sen kuvakollaasin myötä - kun ei kerran saatu kuvia galleriaan - ei niin mitenkään. Menköön 
nyt näin. 
 
Vielä muutama tunti odottelua Kevätturnauksen ilmoittautumisajan päätökseen. Palaillaan 
asiaan, kun saadaan lopulliset osallistujavahvistukset. MA 
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Kuvakollaasi Kentin ististurnauksesta 2012 (Kuvat: Helena Skogström) 

 
VIIMEINEN KUULUTUS - KEVÄÄSEEN 

 
6.4.2012 00:15 Kiivastorstain jälkeinen pitkien perjantai 6.4. on viimeinen ilmoittautumispäivä 
pelikauden 2011-12 päättävään 3. Kevätturnaukseen Espoossa lauantaina 21.4.2012. Tar-
kasti määritellen aika päättyy klo 18.00. 
 
Aikaisemman tiedon jälkeen A-sarjaan ovat ilmoittautuneet lisäksi molemmat SM-finalistit - 
ZZ Toivala ja JoLePa. Hienoa! Ykkössarjan päätösturnaukseen on tulossa KSI Kotka kakko-
nen. Naisten SM-turnauksen osalta tilanne on edelleen auki. Joukkueita on ilmoittautunut 
vain kolme: ZZ, Palokka ja HIY. Lappeelta ESI ei saa joukkuetta kasaan - eikä Kotkasta ole 
kuulunut kai mitään. No - aikaa on vielä. 

 
KEVÄTTURNAUKSEN JOUKKUEET SELVILLÄ 

 
6.4.2012 22:15 Kevätturnaukseen Espooseen lauantaina 21.4. ilmoittautuneet joukkueet ovat 
selvillä. Miesten A-sarjaan osallistuvat SM-sarjassa pelanneet; ZZ Toivala, JoLePa, KSI Kot-
ka ja HIY Helsinki sekä Tallinnan ja Riikan joukkueet. 
 

 
Espoon Leppävaaran Urheiluhalli – Lepuskinhalli (Kuva: Espoo) 

 
Ykkösen päätösturnaukseen osallistuvat: Kinkomaan Veto Muuramesta, Nastolan Isku, KSI 
Kotka 2, MuurLe, KSI Welluttaret sekä sarjaa johtava ZZ Papat Toivalasta. 

 
VAU:n ja järjestäjien toive naisten SM-turnauksesta Kevään yhteydessä ei valitettavasti to-
teudu. Ainoastaan ZZ Ladyes ja Palokan Pyry ovat seurajoukkueina ilmoittautuneet kisaan. 



88 

 

Lisäksi Helsingin/Vantaan/ Lappeenrannan maajoukkuepelaajista koostuva joukkue on osal-
listumassa. Mutta..., SM-arvo - se meni taas kiville. Olisi pitänyt olla neljä osallistuvaa jouk-
kuetta. 
 
Kisajärjestäjät tekevät turnausinfon ja peliohjelmat pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Varmaankin 
naisten sarjan osalta vielä selvitellään kuvioita myös joukkueiden kesken. Istis.info palaa asi-
aan. Hyviä pääsiäispyhiä. MA 
 

LONTOON KISOJEN JOUKKUEET SELVILLÄ 
 
 7.4.2012 21:50 Lontoon Paralympialaisten 2012 (29.8.-9.9.2012) istumalentokisojen joukku-
eet ovat selvillä. Miesten kisoihin osallistuu kymmenen ja naisten turnaukseen kahdeksan 
joukkuetta. Istumalentopallopelit pelataan kymmenen päivän aikana 30.8.-8.9.2012. 
 
 
Miesten Paralympiajoukkueet: 
 
Iran 
Bosnia ja Hertsegovina 
Egypti 
Iso-Britannia 
Venäjä 
Brasilia 
Ruanda 
Saksa 
Marokko 
Kiina 
 
Naiset: 
 
Kiina 
Yhdysvallat 
Ukraina 
Iso-Britannia 
Alankomaat 
Slovenia 
Brasilia 
Japani 
Aikaa Lontoon Paralympialaisten avajaisiin on vielä 144 vuorokautta ja HIY Helsingin 3. Ke-
vätturnaukseen Espoossa - olisko jotain kahden viikon kiepsukoilla. MA 
 

PELIKAUSI 2011-12 ARKISTOON ! 
 
10.4.2012 13:10 Pelikauden 2011-12 Ajankohtaista palstan tarinat on siirretty Arkistot-osioon 
nimellä: "Pelikauden 2011-12 Ajankohtaiset.pdf". Alle on jätetty viimoisia vedoksia ja virityk-
siä - Kentistä ja Keväästä. Odotellaan vielä Espoon turnauksen tulokset ja liitetään koko sepi-
tys arkistoon ja availlaan uutta sivustoa kesän kuvioista. MA 
 

KÄÄNNÖS- JA LASKINKOKEILUJA INFOSSA 
 
11.4.2012 14:20 Istis.infon etusivulla on kokeilussa (oikea palkki) Googlen käännöstoiminto 
sekä (vasemmalla) kävijä- ja paikallaolijalaskurit. Katsotaan miten pelittävät. 
 



89 

 

Toimituksella on ollut tapana kirjoitella sivuille vähän mitä sattuu ja tapahtuu. Käännöstoimin-
not tunnistavat kirjakielen - jos nyt aina sitäkään. Pitänee siis, ainakin nyt kokeilun ajaksi, yrit-
tää siistiä tuota kielipuolta. No - ei mennyt tämäkään puoli ihan oikein. MA 
 

PYÖRÄTUOLIKORIPALLON SM-FINAALI ESPOOSSA! 
 
11.4.2012 14:00 Espoon Leppävaaran urheiluhallilla tapahtuu myös tulevana viikonloppuna. 
Pyörätuolikoripallon välierä ja loppuottelu sekä 1-divisioonan ratkaisupelit pelataan lauantai-
na ja sunnuntaina Lepuskilla (vai mikä se hallin lempinimi olikaan). 
 
Lisätietoja koripallotapahtumasta löytyy VAU:n uutisista: VAU Uutiset 
 

MUUTOKSIA KEVÄTTURNAUKSEN SARJOIHIN 
 
13.4.2012 23:40 Naisten SM-turnauksen kariuduttua myös Palokan Pyryn pimut ilmoittivat 
jäävänsä kisasta pois. ZZ Ladyt taas halusivat Welluttarien seuraan ykkösen päätösturnauk-
seen - kuten myös naisten maajoukkueen pelaajatkin. Järjestäjät päättivät tämän jälkeen, 
että Keväässä pelataan miesten kuuden joukkueen sarja sekä ykkösen ratkaiseva osaturna-
us kahdeksan joukkueen kesken. Otteluohjelmat ovat valmisteilla ja julkistetaan varmaankin 
nyt viikonlopun aikana. 
 
Kevätturnauksessa - kisojen palkintojen jaon yhteydessä n. klo 17.30 julkistetaan myös peli-
kauden 2011-12 parhaan istumalentopalloilijan ja lentopallovaikuttajan nimet. Joukkueet ovat 
lähettäneet ehdotuksensa valittavista VAU:n lajipäällikölle. Istumalentopallon lajityöryhmä on 
käsitellyt asiaa ja ratkaisut on tehty. Tulokset kuullaan siis Espoossa kisapäivän päätteeksi. 
Vähänkö jännittää - tai sitten ei. Edellisten vuosien palkittavien nimet löytyvät istin.infon His-
toria-sivustolta - sieltä alalaidasta jostain. 
 

Naisten SM-sarja kaudelle 2012-13 
 
Istis.infon toimitukseen on tullut ehdotus, joka on tarkoitettu Kevätturnauksen yhteydessä 
pidettäväksi aiottuun neuvotteluun naisten sarjatoiminnan käynnistämisestä ensi pelikaudella. 
Koska naisedustajia Espooseen on tulossa vain muutamista seuroista - toimitus julkistaa eh-
dotuksen seuraavassa - keskusteluja asiasta odotellen. 
 
Naisten sarjatoiminnan käynnistämisehdotus lyhykäisyydessään: 
* Järjestetään kaudelle 2012-13 Naisten avoin SM-sarja (ei luokittelua, myös ulkomaisille 
joukkueille) 
* Pelataan kauden aikana viisi turnausta. joista lasketaan sijoituspisteet 
* Turnauksista annetaan sijoituspisteet, jos joukkueita (eri seuroista) turnauksessa on vähin-
tään kolme 
* SM-arvo sarjalle, jos joukkueita kauden aikana vähintään neljä (eri seuroista) 
* Naisten SM-osaturnaukset 2012-13: 
1. Suomen Cup 29.9.2012 Helsingissä/Espoossa 
2. Toivalassa marraskuun alussa (3.11.) 2012 
3. Palokassa joulukuun puolivälissä (15.12.) 2012 
4. Kotka-turnaus tammi-helmikuussa (2.2.2012) ja 
5. Kevät-turnaus Espoossa 4/2013 (päivämäärät toimituksen keksimiä) 
Näinikkäästi aloitellaan naisten sarjatoimintaa. Keskustelua asiasta voi käydä ehkä parhaiten 
istis.infon Vieraskirjassa. Jatkokuviot käydään läpi lajityöryhmässä ja päätetään myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana pidettävässä istumalentopallon yleiskokouksessa. 
 
Kevättä ja Kevätturnausta odotellen - niin ja sitä eka Bulletiinia. MA 
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III KEVÄTTURNAUKSEN OTTELUOHJELMAT JA INFO 
 

 
 
14.4.2012 17:40 Pullin Reima on julkistanut 21.4.2012 Espoossa pelattavan III Kevätturnauk-
sen infon ja otteluohjelmat. Molemmat löytyvät alla olevista linkeistä ja myös Kalenterit-
sivustolta Kevätturnauksen alta. MA 
 

ISTIS.INFO KIITTÄÄ TARKKAAVAISUUDESTA 
 
14.4.2012 00:01 Istis.infon lupauksesta huolimatta Kauden parhaiden historiallista luetteloa ei 
sivustoilta löytynytkään. Miksi - ei ymmärrystä!? Kiitos sivuston aktiiviselle seuraajalle - asia 
saatiin pikaisesti korjattua. Nyt se löytyy sieltä luvatulta Historia-lehdeltä nimellä: Kauden 
parhaat. Olkaa hyvä ja hyvää yötä. MA 
 

PARALYMPIAKOMITEAN TUET JOUKKUELAJEILLE 
 

 
 
16.4.2012 17:50 Suomen Paralympiakomitea on myöntänyt joukkuepalloilulajeille tukea yh-
teensä 90 000 euroa vuodelle 2012. Eniten tukea sai maalipallo, jossa Lontooseen matkaa-
vat miesten että naisten joukkueet saivat 18 000 euroa kumpikin. Naisten istumalentopallon 
tukisumma on 10 000 euroa. Tuki myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön Paralympiako-
mitealle myöntämästä joukkuepalloilutuesta. 
 
Paralympiakomitean valmennuspäällikkö Kimmo Mustonen sanoo, että joukkuelajien suosio 
näkyy myös vammaishuippu-urheilussa. Tämä vaikutti osaltaan myös tukipäätöksiin. "Ha-
lusimme näillä tukipäätöksillä antaa lisäpotkua nouseville tulevaisuuden lajeille, kuten istuma-
lentopallo ja pyörätuolikoripallo", Mustonen sanoo. VAU/MA 
 

HIY:N TALOUSPÄÄLLIKKÖ TIEDOTTAA 
 
18.4.2012 14:30 Kärpenin rehtori Reima välitti infolle HIY:n tilinhoitajan muistutuksen Kevät-
turnauksen osallistumismaksujen hoitamisesta. Turnausmaksu 40 euroa suoritetaan kisatoi-
mistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Samalla pyydetään jättämään joukkueen pelaajaluette-
lo täyteltynä - löytyy pdf:nä alta. Maksun muista järjestelyistä, kuten laskutuksesta tms. voi 
sopia sähköpostitse tai paikan päällä. RP/MA 
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TALLINNA-TURNAUKSEN OSALLISTUJAT 
 
19.4.2012 16:10 Ivar Liiv on lähettänyt tiedon 25. Tallinna-turnaukseen osallistuvista joukku-
eita. Mukaan ovat varmuudella tulossa Tallinnan lisäksi, Riga, KSI Kotka, Rautavaara ja Jo-
LePa. Mahdollinen kuudes joukkue löytyy sarjasta FIN Team 1990 (Matti Pulli), HIY Helsinki 
(ei vielä lopullista ilmoitusta) tai Tallinna II. 
 
Ivar valittelee viestissään, ettei naisten turnausta saatu järjestettyä. Sama vika vissiin kuin 
rahikaisilla. Lopulliset joukkueet ja otteluohjelman Ivar lupaa lähettää yhdyshenkilöille (ja toi-
vottavasti myös tänne infoon) vapun jälkeisellä viikolla nro 18. Tere. MA 
 

AAMULLA ALKAA KEVÄT - ESPOOSSA 
 
20.4.2012 23:30 Infon toimituskin täällä keräilee viimoisia kamojaan: aurinkovisiirit, kertoimet, 
bermudat..., pitkät kalsarit, no ne jätetään pesuun ja aamulla klo viis kohti Epsoota ja kevättä. 
Niin vuodet vierähtelee. Vastahan siellä käytiin. 
 
Järjestäjien viime hetken tiedon mukaan kaikki ilmoittautuneet joukkueet ovat tulossa. Hie-
noa. Pelit alkavat pikkasta vaille kymmenen (09:50) otteluilla: KSI Kotka - JoLePa (huippu-
matsi heti alkuun), ZZ Papat - Naisten maajoukkue sekä MuurLe - Welluttaret. Kannattaa 
katsojienkin tulla ajoissa. 
 
Alkusarjojen jälkeen klo 13.45 pidetään naisfoorumia ensi kauden kuvioista ja pelien päätyt-
tyä ennen kisojen palkintojen jakoa - julistetaan jännityksellä odotetut kauden parhaat. Ei 
muuta ku - Espooseen! MA 
 

ZZ TOIVALA YKKÖNEN MYÖS KEVÄÄSSÄ 
 

Tallinnan poisjäänti harmitti ! 
 

Tallinnalaisten peruutusilmoitus kaksi tuntia ennen kisojen alkamista hieman latisti kisajärjes-
täjien tunnelmia. Erityisen harmissaan taisi olla kisatoimiston kaavojenkääntäjä. Tarkempaa 
selvitystä poisjäämisestä ei ole tiedossa. Juttua kuului, että osa pelaajista olisi vaan jättänyt 
laivalle tulematta ja toiset tästä innostuneina painelivat myös kotiin. Aitäh. Kisat toki pelattiin 
ja hyvät kisat sittenkin. 
 

 
HIY - KSI Espoon turnauksessa 1 - 1 

(Kuva: Espoo) 
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21.4.2012 19:50 Istumalentopallokauden 2011-12 viimeinen virallinen kilpailutapahtuma pe-
lattiin tänään Espoon Leppävaaran hallissa. HIY Helsingin kolmannen kerran järjestämässä 
Kevätturnauksessa ratkottiin paremmuuksia kahdessa sarjassa. Miesten A-sarjassa pelasivat 
kauden SM-liigajoukkueet sekä SVC Riga. Espoossa pelattiin myös kauden ykkössarjan vii-
meinen ja viides osaturnaus. Naisten sarjaan ilmoittautuneet ZZ Ladyt ja Team FIN pelasivat 
ykkösen porukoissa. 
 
Miesten sarja muutettiin pikaisesti viiden joukkueen alkusarjaksi. Sen perusteella päivän 
päätteeksi pelattiin finaali tasapisteisiin päätyneiden ZZ Toivalan ja KSI Kotkan ja ottelu kol-
mossijasta JoLePan ja HIY Helsingin kesken. Ykkönen setvittiin kahdeksan joukkueen kes-
ken. Kahden neljän joukkueen lohkojen kaksi parasta pelasivat sijoista 1 – 4 – loput sijoista 5 
– 8. 
 
Miesten ”pronssipelissä” JoLePa otti ensimmäisen erän selvin numeroin 25-16. Turnausvä-
symystä tuntui olevan selvästi enemmän isäntäjoukkueella, joka pelien ohella urakoi myös 
järjestelytehtävissä. Toiseen erään HIY selvästi tsemppasi aina tilanteeseen 18-18, josta 
suurimmaksi osaksi omilla virheillä helsinkiläiset antoivat erävoiton jämsäläisille 25-19 ja ko-
ko ottelun 2 – 0. 
 
3. Kevätturnauksen loppuottelu oli hyvätempoista istumalentopalloa kahden kovan joukkueen 
kesken. Lataustakin pelissä taisi olla ylen määrin vasta päättyneen SM-liigan tulosten pohjil-
ta. Kotkalaisilla ainakin ensimmäisessä erässä vähän liikaakin – erä Toivalalle selvästi 25-17. 
Toisessa erässä kotkalaiset johtivat hienokseltaan peliä tilanteeseen 13-13, josta ZZ repäisi 
kuuden pisteen johdon. KSI nousi vielä lähelle tilanteessa 23-20, mutta erä ja turnausvoitto 
ZZ Toivalalle pistein 25-20. 
 
Kevään tulokset 
 

ZZ PAPAT UUSIVAT YKKÖSEN VOITON 
 

 
Pappojen virallinen kausipotretti 

(Kuva: www.zz-toivala.com) 
 
21.4.2012 19:50 ZZ Toivala täydenteli Espoossa kauden menestystään. Jo viime kaudella 
ykkössarjan voittanut seuran kakkosjoukkue – ZZ Papat varmisti Kevätturnauksessa sarjan 
tämänvuotisen kokonaiskilpailun voiton. Papat lähtivät viimeiseen osaturnaukseen turvallisen 
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tuntuisesti kolmen pisteen johtoasemassa. Lähinnä haastamassa olleen KSI Kotka kakkosen 
olisi pitänyt voittaakseen napsia Espoosta tuon verran parempi sijoitus pappoihin nähden. 
 
Papat eivät jättäneet jossitteluille sijaa, vaan nappasit kauden neljännen voittonsa viidestä 
ykkösen osaturnauksesta. Espoon finaalissa kaatui kovin uhkaaja KSI 2 Kotka numeroin 2 – 
0 (26-24, 25-20). Turnauksen kolmossijasta pelasivat MuurLe ja Nastolan Isku. Nastolalle 
voitto erin 2 – 0 ja koko sarjan nelossija. Muuramelaiset sijoittuivat ykkösen kolmoseksi. 
 
ZZ Pappojen joukkueessa kauden aikana pelasivat: Tapio Kettunen (pelaaja-valmentaja), 
Yrjö Kokkonen, Timo Säisä, Jouko Knuutinen, Hannu Suominen, Erkko Nykänen, Kari Karp-
pinen sekä SM-liigajoukkueesta Eero Penttinen ja Pauli Hakkarainen. 
 

Uusia tuulia ja pelaajia Kinkomaalta 
 

Kinkomaa on kylä Muuramessa - ns. Muuramen Manhattan! Vedon historia ja nimi koostuu 
perustajajäsenten nimikirjaimista ja joukkue Kinkomaalaisista ja Muuramelaisista kavereista, 
joilla on erisortin palloilutaustoja! Espoon turnaus taisi olla joukkueen ensimmäinen…, en-
simmäisiä istumalentopallokisoja. Hienoa mukana oloa ja tuloskin mukiinmenevän mukava – 
5. – Onnittelut. Tervetuloa jatkossakin. 

 

 
Kinkomaan Veto 

(Kuva: Vesa Patinen) 
 
Lisäkommentteja lähipäivinä ehkä täältä infosta ja varmaan myös ainakin ZZ Toivalan sivuil-
ta. Alla pelikauden 2011-12 viimeinen ja lopullinen sarjaraportti nro 17. Kiitos kaudesta – ter-
vemenoa beachkentille. MA 
 
Kauden 2011-12 lopullinen sarjaraportti 
 

KAUDEN PARHAAT JULKISTETTIIN ESPOOSSA 
 
21.4.2012 19:50 Alla kaikessa lyhykäisyydessään ZZ-läisyyden savolaisluonnehdinta, joka 
löytyy seuran nettisivuilta: 
 
ZZ-läinen on: iloinen, optimistinen, luova, reilu, huumorintajuinen, herkkä, kiva, rakas, miellyt-
tävä, viehättävä, osaava, kekseliäs, onnekas, epäitsekäs, rehellinen, kärsivällinen, huolelli-
nen, luotettava, kiitollinen, anteeksiantava, rohkea, joustava, oma-aloitteinen, empaattinen, 
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kannustava, vastuuntuntoinen, avoin, suvaitsevainen, laajakatseinen, hyvä, hellä, oikeuden-
mukainen, keskittymiskykyinen, päättäväinen, tavoitteellinen, ymmärtäväinen, fiksu, määrä-
tietoinen, rauhallinen, itsenäinen, intuitiivinen, aito, tyytyväinen, hienotunteinen, seksikäs, 
älykäs, auttavainen, taitava, sinnikäs, energinen, tyylikäs, hauska, innostava, impulsiivinen, 
järkevä, kiltti, kehittyvä, kiinnostava, lempeä, luja, mukava, monipuolinen, mahtava, myöntei-
nen, oppivainen, omaperäinen, rikas, sanavalmis, suloinen, tehokas, loistava, tomera, mai-
nio...... JA TIETENKIN VAATIMATON!!! Jos tähän listaan vaan saisi mahtumaan – istis.info 
lisäisi siihen: pelikauden 2011-12 paras, mutta menköön nyt noin. 
 

Eero paras - Mika vaikuttavin 
 

Kauden istumalentopalloilija-äänestyksessä ZZ Toivalan Eero Penttinen sai 80 % annetuista 
äänistä. Istumalentopallovaikuttajan valinnassa olisi kai pitänyt pyytää EU-tarkkailijat paikalle, 
koska tulos vaikutti epäilyttävästi eräiden entisten demokratioiden vaalituloksilta – ZZ Toiva-
lan presidentti Mika Ylönen napsi äänistä tasan 100 %. Onneksi ei sentään yhtään yli. 
 
   

                
Eero Penttinen ja Mika Ylönen, ZZ Toivala (Kuvat: MA ja www.zz-toivala.com) 

 
Kauden parhaat julkistettiin Espoon kisojen palkintojenjaon yhteydessä. Molemmat juhlittavat 
olivat paikalla vastaanottamassa lajikoordinaattori Suvi Ahon ojentamat palkinnot. Palkitut 
ilmoitetaan Suomen Lentopalloliitolle kauden parhaiden huomioimista varten. Alla Lajivalio-
kunnan päätös perusteluineen pelikauden 2011-12 parhaiden valinnasta. MA 
 

HISTUURIAPLÄJÄYS KAUDEN PÄÄTTEEKSI 
 

Mestarit 40 vuoden takaa 
 

24.4.2012 00:15 Pelikauden päätteeksi vielä yksi pikkuruinen histuuriapläjäys 4/2012 Mesta-
rit matkoilla 1971-72. Ja siihen onkin hyvä päätellä vähäksi aikaa nämä Evan Lassen kiinnos-
tuksen kohteet. Palaillaan asiaan kesän mittaan ja kaivellaan jutut Marjolan ja Rautavaaran 
beachien vaiheista. Alla vanhemmat ja viimeisimmät Mestarit kuvissa. MA 
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Kauden 1971-72 Suomen Mestarit - TSI Tampere 

(Kuva: Hannu Sallinen, Tampere) 
 

 
Kauden 2011-12 Suomen Mestarit - ZZ Toivala 

(Kuva: www.zz-toivala.com) 
 

Histuuriapläjäys 4-2012 Mestarit matkoilla 1971-72 
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EESTI, EESTI - KAIPAAN SINNE..., 
 
Mestareiden paluu Tallinnaan 
30.4.2012 12:30 Suomen miesten maajoukkue voitti keskikesällä 1997 Tallinnassa pelatut 
EM-kisat. Mestaruus on ainoa laatuaan ja edelleen monien hyvissä muistoissa. Mukavia het-
kiä verestelemään lähtevät kultamitalistit nyt, viisitoista vuotta myöhemmin, tulevana Äitien-
päivänä ja osallistuvat Team FIN 1997 nimellä XXV Tallinna-turnaukseen. 
 
 

 
(Kuva: Johanna Hytönen, IT 1997) 

 
Mestarijoukkueen pelaajista matkaan lähtevät Lauri Melasta, Jukka Lainetta, Harri Harista ja 
edesmennyttä Pekka Norolaa lukuun ottamatta muut: Petri Kapiainen, Olli Venäläinen, Aulis 
Vistbacka, Keijo Hänninen, Sami Tervo, Veli-Matti Tuominen ja Matti Pulli sekä vahvistuksina 
tuon ajan maajoukkueen vakiomiehet - mutta EM-kisoista pois olleet - Allan Pynnönen ja Jari 
Heino. Joukkueen johtotroikka - päävalmentaja Timo Väre, kakkoskoutsi Ossi Pulli ja joukku-
eenjohtaja Lasse Silver, eivät tähän istevörkpalliturniiseen ehtineet. Alla vähän pläjäysmäi-
sesti histuuriateoksen juttu EM-kisoista. MA 
 
EM-Tallinna 1997 
 

VAMMAISURHEILU VALTAA HELSINGIN 
Paralympiapäivä Narikkatorilla 31.5.2012 

 

  
Kuva: www.paralympia.fi) 
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1.5.2012 22.45 Waput taas wietelty! Istumailmapallo.infokin osallistui kilpailuihin parhaan tai-
tonsa mukaan köpöttelemällä kesäterassin tuuleen ja tuiskuun. Mukavaa kesää kaikille - täs-
tähän se alkaa. 
 
Paralympiapäivä 2012 järjestetään torstaina 31.5. klo 11-17 Helsingissä, Kampin Narinkkato-
rilla. Kokeiltavina lajeina muun muassa pyörätuolirugby, maalipallo, kelaus, istumalentopallo, 
jousiammunta ja ammunta. Menossa mukana paralympialajien tähtiä. Istumalentopallon esit-
tely tapahtuu torilla klo 13.00 alkaen. MA 
 

ESA RANTANEN IN MEMORIAM 
  
3.5.2012 17:00 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n lentopallojaoston jäsen ja HIY 
Helsingin pelaaja Esa Rantanen on kuollut. Esa menehtyi huhtikuun lopulla. 
 

 
Esa Rantanen 

(Kuva: www.facebook.com) 
 

Siunaustilaisuus Sipoon kirkossa lauantaina 5.5.2012 klo 14 on avoin kaikille, jotka haluavat 
jättää Esalle viimeisen tervehdyksen. 
 
Lentopallojaoston edustajat muistavat Esan hyvänä ystävänä ja lajille omistautuneena ja in-
nokkaana ihmisenä. Paljon olisi vielä ollut tekemistä. Otamme osaa läheisten suruun. 
 
VAU/lentopallojaosto 
 

ISTISTÄ ITÄ-SUOMEN UUTISISSA 
  
4.5.2012 23:30 YLEn Itä-Suomen Uutisissa oli tänä iltana mukava juttu istumalentopallosta. 
Toimitus oli käväissyt Siilinjärvellä ZZ Toivalan pakeilla ja tehnyt pienen ja näyttävän uutisra-
portin istumalentopallosta. 
 
Uutisten juttu on katsottavissa Ylen Areenassa osoitteessa: www.Areena-
beta.yle.fi/ng/areena/tv/1544479. Ohjelma näkyy myös uusintana lauantaina valtakunnan 
kanavalla TV 2 klo 12.30. Kannnattaa katsoa. MY/MA 
 

  



98 

 

NAISTEN SM-SARJAN KÄYNNISTÄMINEN 
 
7.5.2012 16:25 Espoon Kevätturnauksen yhteydessä keskusteltiin edellytyksistä ja mahdolli-
suuksista järjestää tulevalla kaudella 2012-13 naisten SM-sarja - tavalla tai toisella. Esillä oli 
mm. istis.infossa esitetty viiden osaturnauksen sarja. 
 

 
Läpäiseekö torjunnan? 
(Kuva: www.ecvd.eu) 

 
Kestustelussa päädyttiin selvittelemään asiaa eri paikkakunnilla ja jättämään mahdollinen 
joukkueen ilmoittautuminen VAU:lle 15.8.2012 mennessä. Esillä oli mm. seuraavien joukku-
eiden/paikkakuntien tilanteen selvittely ja joukkueen kerääminen: Toivala, Palokka, Kotka, 
Lappeenranta, Pääkaupunkiseutu, Maajoukkue. Todettiin lisäksi, että sarja olisi avoin esim. 
pystypallojoukkueille ja ulkomaalaisille tiimeille. 
 
Lopulliset päätökset naisten kilpailutoiminnan kehittämisestä ja käynnistämisestä tehdään 
istumalentopallon yleiskokouksessa Nastolan Pajulahdessa lauantaina 18.8.2012. VAU:n 
lentopallojaosto seuraa tilannetta kesän mittaan ja on tarvittaessa seurojen/joukkueiden apu-
na käytettävissään olevilla keinoilla. Lisätiedot ja yhteydenotot Suvi Aholle. MA 
 

HIKEÄ, HIEKKAA JA HELLETTÄ - OSA 2 
 
8.5.2012 13:45 Ateenalaisen vammaisurheiluseura A.S. Triptolemosin ilmoituksen mukaan 
toinen kansainvälinen istuma- ja pystypallon Beach Volley turnaus Kreetan Agios Nikolao-
sessa pelataan 21.-22.9.2012. Tarkempia tietoja turnauksesta ei ole käytettävissä, mutta ker-
rotaan, jos milloin saahaan. MA 
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TALLINN XXV ISTEVÖRKPALLITURNIIR 
 
8.5.2012 12:25 Ivar Liiv lähetti tiedoksi ensi lauantaina 12.5.2012 pelattavan XXV Tallinna-
turnauksen otteluohjelman. Kisassa pelaa kuusi miesten joukkuetta, joista neljä on lahden 
tältä pohjoiselta puolelta. 
 

 
 
Suomalaissakkeja kisassa edustavat viime vuoden turnausvoittoa puolustava Rautavaara 
sekä SM-sarjalaiset KSI Kotka ja JoLePa. Joukon jatkona turnauksessa esiintyy Tallinnan 
vuoden 1997 EM-kisoissa mestaruuden voittanut Team FIN 97. Joukkue saapuu Tallinnan 
satamaan lauantaina klo 10 aikoihin. Kun ensimmäinen peli alkaa puoli tuntia myöhemmin - 
jäänee porukalle riittävästi aikaa peruskuntoharjoitteluunkin. 
 
Suomalaisjoukkueiden lisäksi turnauksessa kisaavat luonnollisesti isännät sekä Riika Latvi-
asta. Joukkueet on jaettu kahteen alkulohkoon, joista ykköset ja kakkoset pelaavat ristikkäi-
set välierät ja sen jälkeen lopulliset sijoituspelit. A-lohkossa ovat Tallinn, KSI ja Team FIN 97 
sekä B:ssä Riia, Rautavaara ja JoLePa. Mukavia pelejä - ja istis.infon terveiset Ivarille ja kai-
kille eestiläisystäville. MA 
 
 



100 

 

ISTISUUTISIA TULEVALLE KAUDELLE 

 

 
 
11.5.2012 20:00 VAU ry:n lentopallojaosto on julkistanut seurakirjeen tulevan kauden 2012-
13 tärkeistä määräajoista ja muista asioista. Kirjeestä löytyvät mm. sarjoihin ilmoittautumiset 
(SM-miehet ja ykkössarja 30.6.2012 ja naiset 18.8.2012 mennessä), pelaajaluetteloiden il-
moittamiset ja vahvistamiset sekä perittävät sarjamaksut. 
 
Istumalentopallon perinteinen vuosittainen yleiskokous järjestetään Liikuntakeskus Pajulah-
dessa Nastolassa lauantaina 18.8.2012 klo 12-15. Kokouksessa tulee olla edustaja jokaises-
ta SM-seurasta. Kokous tekee tärkeimmät päätökset sarjasysteemeistä ja aikatauluista. Lii-
ton kirje alla. MA 
 

TALLINNA-TURNAUKSEEN OTTELUMUUTOKSIA 
 
11.5.2012 13:30 Ivar Liiv Tallinnasta ilmoitti tänään, että turnauksen otteluohjelmiin Lohkossa 
A on tehty pieniä muutoksia Team FIN 1997:n myöhäisen Tallinnaan saapumisen takia. 
Joukkue pelaakin vasta päivän toisessa ottelussa - ensimmäisessä kohtaavat Tallinn ja KSI 
Kotka. 
 
Tallinnan turnauksen päivitetty otteluohjelma löytyy pari pykälää alempaa tältä sivulta. Is-
tis.info kiittää Ivaria tiedotuksesta ja toivoo myös saavansa kaikki ottelutulokset - ja mikäli 
mahdollista, myös jokusen kuvan peleistä. Ivar - Thanks for your information. Do you send 
the results of Tournament to istis.info - and maybe a few photos. Aitäh. MA 
 

SARAJEVOSSA KOVA TURNAUS 

 

 
 
11.5.2012 00:10 11. Kansainvälinen istumalentopalloturnaus Sarajevo Open pelataan OKI 
Fantomin isännöimänä kahden viikon kuluttua 25.-27.5.2012. Suomalaisjoukkueita ei Sarave-
jossa nähdä vieläkään. KSI Kotkankin syksyiset suunnitelmat kisamatkasta kariutuivat mm. 
kaupungin epäämiin palkintorahoihin. 
 
Sarajevossa pelataan, ilman meikäläisiäkin, tasokkaat kisat. Mukaan on ilmoittautunut kaikki-
aan kahdeksan joukkuetta kuudesta eri maasta. Osallistujat on jaettu kahteen alkulohkoon 
seuraavasti: 
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Lohko A: 1. Russian Team (RUS), 2. TSV Bayer 04 Leverkusen (GER), 3. SDI ”Hrabri” 
(CRO) ja 4. OKI ”Ilidža” (BiH) 
 
Lohko B: 1. IOK ”Zagreb” (CRO), 2. ”START” Wroclaw (POL), 3. OKI ”Feniks” (SRB) sekä 4. 
OKI ”Fantomi” (BiH). MA 
 

KOTKALLE VOITTO TALLINNA-TURNAUKSESTA 
 
12.5.2012 16:25 KSI otti - perinteisen voiton - Kotkan ystävyyskaupungissa Tallinnassa tä-
nään pelatussa 25. istevörkpalliturniirissa. Kisan loppuottelussa KSI Kotka voitti JoLePan. 
Pronssiottelussa voittoa puolustanut Rautavaara kukisti isäntäjoukkue SVC Tallinnan. Turna-
uksen parhaan pelaajan palkinto ojennettiin KSI:n Jussi Herraselle. 
 

 
KSI:n Jussi Herranen nimettiin turnauksen parhaaksi pelaajaksi 

(Kuva: Pekka Nygren) 
 
Tallinnan turnaus aloitettiin neuvostoaikana vuonna 1986. KSI Kotka teki ensimmäisen peli-
reissunsa Tallinnaan seuraavana vuonna - toisessa turnauksessa. Laskelmien (24 turnaus-
ta!) mukaan tämän päivän turnausvoitto oli kotkalaisille jo 19. ykkössija Tallinnasta. ESI-
Team on voittanut kahdesti (1994 ja 1996), isännät (1986), HIY Helsinki (1992) ja Rautavaa-
ra (2011) kukin kerran. 
Muistelomatkalla turnauksessa pelannut FIN Team 1997, joka nimikkovuonnaan voitti Talli-
nassa pelatun EM-turnauksen, sijoittui kisassa viidenneksi ennen Latvian Rigaa. Tallinasta 
saataneen myöhemmin kisan täydelliset tulokset. Niihin palataan. MA 
 
 

Ja tästä ettiinpäin kaikki pelloomaan peetsiä. 
 
 
 

 

  



102 

 

LIITTEET 
 

Sub-Saharan kisat Ruandassa 2011 
 
Pan-Amerikan kisat Meksikossa 2011 
 
EM-kisat Hollannissa 2011 
 
30. Kotka turnaus 2012 
 
3. Kevätturnaus Espoossa 2012 
 

 Results of Sub-saharan zone sitting volleyball.  
By Npc Rwanda  
 
RESULTS  
 
24th.11.11  

 Rwanda Vs Uganda 3-0 (26-24 , 25-19 , 25-21)  
 Kenya Vs Burundi 3-2 (22-25 , 25-18 , 25-14 , 10-25 , 20-18)  

 
25th.11.11  

 Burundi Vs DRC- Congo 3-0 (25-13 , 25-15 , 25-23)  
 Kenya Vs Uganda 3-1 (25-22 , 25-20 , 22-25 , 25-13)  
 Rwanda Vs DRC Congo 3-0 (25-16 , 25-16 , 25-7)  
 Burundi Vs Uganda 3-0 (25-10 , 25-15 , 25-19)  

 
26th.11.11  

 Kenya Vs DRC- Congo 3-1 (19-25 , 25-5 , 25-14 , 25-15)  
 Rwanda Vs Burundi 3-0 (25-9 , 25-10 , 22-9 )  
 Uganga Vs DRC Congo 3-0 (25-18 , 25-18 , 25-17 )  
 Rwanda Vs Kenya 3-0 (25-22 , 25-23 , 28-26 )  

 
27th.11.11  
SEMI FINAL :  

 Rwanda Vs Burundi 3-1 (25-18 , 22-25 , 25-15 , 25-18)  
 Kenya Vs Uganda 3-0 (25-20 , 25-15 , 25-13 )  

 
THIRD PLACE :  

 Uganda Vs Burundi 3-0 (25-20 , 25-17 , 25-16 )  
 
FINAL :  

 Rwanda Vs Kenya 3-0 (25-18 , 25-17 , 25-13 )  
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PAN-AMERIKAN KISAT MEKSIKOSSA 2011 
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EM 2011 KISAT ROTTERDAMISSA 
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3. KEVÄTTURNAUS ESPOOSSA 21.4.2012 
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