
SIUTA JA SITTISTÄ – SUOMALAISEN 

ISTISHISTORIAN TAPPI KIINNI 

31.5.2014 00:05 (MA) ”SIUta ja sittistä - Kuvaelma suomalaisesta istumalentopallosta - sen alkuvuosista 

pelikauteen 2013 – 2014” kirjoitelman väsääjä ilmoitti jo aikaisemmin kuittaavansa yli 500-sivuisen 

opuksen päättymään tähän kevääseen. Kirjoittelijan mukaan siihen on nyt lisätty juuri päättynyt pelikausi 

2013 – 2014, joka oli melkoinen merkkivuosi suomalaisessa istiksessä – ja johon siten oli hyvä se homma 
päättää. 

Keväällä pelattiin 50. miesten Suomen Mestaruus. Kunnian tästä merkkipaalumitalista otti siilinjärveläinen 

ZZ Toivala voittamalla mestaruuden kolmatta kertaa peräkkäin. SIUta ja sittistä on nyt päivitetty ikäänkuin 
tappiin asti – ja siitä sitä on mahdollista jatkaa uusin tarinoin, tilastoin ja teoksin. 

 
Ensimmäiset SM-kisat pelattiin Pajulahdessa 1965 

(Kuva: Mauno Arjavirta, Invaliidityö 3/1965) 

 
50. Suomen Mestaruus ratkaistiin Toivalassa 2014 

(Kuva: www.zz-toivala.com/) 

SIUta ja sittistä on nyt lopullisena – vaikkakin vielä kieliasun osalta tarkistamattomana – versioonina liitetty 

myös istis.infon sivuille. Linkki suomalaisen istumalentopallon historian sivuille löytyy Ajankohtaista-

sivun vasemmasta palkista sekä myös Historia-sivulta. Raakaa voimaa vaativaa painoa jutulla ei ole paljon, 
mutta kilotavuja sitäkin enemmän. Saattaapi hittaammissa koneissa vähän tökkiä tai odotuttaa. 

Koskapa vihreet tekstistä ovat vielä läpi korjaamatta ja koska kyseessä ei ole painotuote – korjauksia ja 

lisäyksiä siihen on edelleen mahdollista tehdä. Mielellään kirjaltaja sellaisia ottaa vastaan – vaikka 
istis.infon kautta. Mukavia lukuhetkiä – tai sitten ei. 

  



MYÖS VENÄJÄN MAAJOUKKUE SARAJEVOSSA 

30.5.2014 21:15 (MA) Hollannin miesten maajoukkueen FB-sivuilla mainitaan, että Sarajevon kisoissa on 

mukana myös Venäjän maajoukkue. Hollannin kanssa samassa A-alkulohkossa pelaavat Brasilia, Venäjä, 
Azerbaidžan ja SDI Hrabri. Pelit senkun kovenee. 

Hollanti on pelannut viikon aikana kolme harjoitusottelua - mm. Bosnian mestaria SPID Sarajevoa vastaan. 

Kisaisäntä Fantomi oli hopealla. Pelien ja harjoitusten lisäksi joukkue on vieraillut pariviikkoisten tulvien 

runtelemassa kylässä sekä vammaisten lasten koulussa lahjoittaen vaatteita, ruokaa ja erilaisia 
urheiluvälineitä ja muita tarvikkeita. Hienoa. 

 
 

 

 
Hollannin miesten maajoukkue tositoimissa Balkanilla 

(Kuvat: www.facebook.com/zitvolleybalheren) 

ISTISJAOSTO KAUDELLE 2014-15 

29.5.2014 23:15 (Mika Ylönen/MA) Istis.infon aputoimittajan herkutellessa hellekeleissä Suomenlahdella 

viime lauantaina - pidettiin Vantaalla istumalentopalloseurojen yleiskokous. Virallista tietoa infolla ei 

kokouksen kulusta tai sen päätöksistä vielä ole. Savon seudun pääavustaja MY:ltä urkittujen tietojen 
mukaan kokouksessa päätettiin tulevan pelikauden 2014-15 istumalentopallojaoston kokoonpano. 

Vielä siis epävirallisen, mutta melkein satavarman, tiedon mukaan jaostoon valittiin uusina jäseninä: Paula 

Tarvainen Palokan Pyrystä, Jani Virtanen Jokilaakson Lentopallosta ja Sampsa Söderholm LVI Helsingistä. 

Jaostossa jatkavat lajikoordinaattori Petri Räbinä VAU ry:stä sekä erotuomari Sari Mannersuo Pyhtäältä ja 
Lasse Pakarinen HIY Helsingistä. 



 
Sari Mannersuo, Petri Räbinä ja Lasse Pakarinen 

 

 

 
Paula Tarvainen, Jani Virtanen ja Sampsa Söderholm 

(Kuvat: Vähän sieltä sun täältä) 

BOSNIAN POJAT LÖI SAKSAN ZAGREBISSA 

29.5.2014 13:40 (MA) Kroatian Zagrebissa viime lauantaina pelatun 9. Zagreb Openin voiton nappasi 

Bosnia-Hertsegovinan "Sinova Bosne" - "Bosnian Pojat". Pojat voittivat turnauksen loppuottelussa Saksan 

maajoukkueen 2 - 1 (26-24, 23-25, 15- 7). Pronssipelissä Puolan MM-kisoihin valmistautuva Kroatian 
maajoukkue kukisti IOK Zagrebin 2 - 0. 

 
Zagreb Openin voittajat - Sinova Bosne 

(Kuva: www.iok-zagreb.hr/) 

Saksan miesten maajoukkue on lähes kahden viikon harjoitus- ja pelireissulla Balkanilla. Zagrebin kisojen 

jälkeen joukkue harjoittelee yhdessä Kroatian kanssa. Joukkueet pelaavat myös kaksi virallista maaottelua 

viikon aikana. Kiertueensa saksalaiset päättävät ensi viikonloppuna Sarajevon perinteisessä ja kovassa 
turnauksessa. 



 
Saksan maajoukkue Zagrebin turnauksessa 

(Kuva: www.iok-zagreb.hr/) 

Sarejevon turnaukseen osallistuvat, Saksan ja Kroatian lisäksi, Azerbaidzanin, Brasilian ja Hollannin 

maajoukkueet sekä seurajoukkueet: Start Puolasta, SDI Hrabri Kroatiasta ja isäntäjoukkue OKI Fantomi. 

Herkullinen turnaus tiedossa - istis.info yrittää lakkiaisreissujen ohessa seurailla kisatapahtumia. 

KAZAKSTANIN AKTAU TAAS MARJOLAAN 

28.5.2014 23:55 (MA) Marjolan heinäkuisten Beach-kisojen päämanageri Ossi Pulli viestitteli, että Nuraly 

Kulushov Kazakstanista ilmoitti Team Aktaun jälleen tulevan Lappeenrantaan. Nuraly pyyteli kisakutsua 

viisumeita varten kaikkiaan 14:lle henkilölle. Matkaan lähtevät kaikki viime kesänä Marjolassa olleet 
yhdeksän kaveria ja heidän lisäkseen viisi uutta suomenkävijää. 

 
Team Aktaun Teamleader Nuraly 

(Kuva: Ossi Pulli) 

Ihan turha sakki kazakeista ei matkaile. Porukan pääosa on reissaamassa Puolan MM-kisoihin ja melkoisen 

hyvin poijjaat täälläkin viime kesänä pärjäsivät. Aktau 2 oli I-divarissa kolmas ja ykkönen kuudes. Aktau 
3:n puolestaan voitti II-divisioonan. 

Muista maailman ihmeistä ei vielä ole varmuutta. Andris Ulmanis Latviasta ilmoitti porukkansa kisaan jo 

pari kuukautta sitten, mutta saattaapi olla, että AirBalticin nostettua siipensä Lappeelta - porukka saattaa 

jäädä tulematta. Myös Konstantin Kulagin Moskovan Vectoreista ilmoitti tulostaan - ilman lopullista 
varmistusta vielä. 

TOISET TULEE - TOISET LÄHTEE 

28.5.2014 17:00 (MA) Tulijoitten joukossa ainakin jokunen valkoposki ja yksi punanenäiseksi värjäytynyt 

aputoimittaja. Eipä ole toimituksen postilaatikoihin kerääntynyt pölyä kummempaa katsastettavaa. Erään 

valmentajan värisevä ääni kyselee puhepostissa - halusiko info jotain tietoja maajoukkueesta. No, kyllä 



halusi. Viime lauantain yleiskokouksesta Vantaalla ei näy tuota pölyäkään. Istis.info jää odottelemaan ja 

keräilemään itseään. Hommissa ollaan. 

 
Toiset tulee - toiset lähtee ja jotkut jääkin 

(Kuva: Pekka Launonen) 

ISTIS.INFO LAKOSSA 

22.5.2014 00:30 (MA) Istis.info pitää lakisääteisiä TES-pakkaspäiviään hellekeleissä Suomenlahdella 

perinteisen kevätpurjehduksensa merkeissä ja palannee toimistohommiin jälleen noin tiistaina 27.5.2014. 
Olkaa immeisiksi. 

 
(Kuva: MA) 

ZZ TOIVALA SOMESSA 

22.5.2014 00:25 (MA) Ei, ei otsikossa ole vihrettä. Kyllä kai ZZ Toivala edelleen on Suomessa ja jo 

palannut Hampurin pelireissulta. Kyse on sosiaalisesta mediasta, jonne ZZ-pressan kanslia tänään ilmoitti 
seuran lopulta liittyneen - kansainvälisen painostuksen ja kiinnostuksen takia. 

 

Ja lisätietoja löytyy ZZ Toivalan nettisivuilta sekä samalla hakusanasella yllä olevista someista. 

BEACHIÄ VILNASSA 



 
(Kuva: www.lnsf.lt) 

22.5.2014 00:20 (Ivar Liiv/MA) Liettuan vammaisurheiluliitto järjestää maan pääkaupungissa Vilnassa 

lauantaina 7.6.2014 Olympiapäivän, jonka aikana mm. pelataan Beach Volley-turnaus. Kisaan 
ilmoittautuminen on jo ensi viikon maanantaina 26.5.2014. Kisakutsu ja lisätietoja alla olevasta linkistä. 

Kutsu Vilnaan 

KOKOUSTA VANTAALLA 

22.5.2014 00:15 (MA) Lauantaina Vantaalla järjestetään istumalentopallon yleiskokous. Asiasta löytyy 

tietoja tuolta jostain alempaa. Istis.info valittelee, ettei toimituksesta liene taaskaan edustusta paikalla 

asioita muistiin kirjailemassa. Toivomme kuitenkin, että pöytäkirja ja tärkeimmät taukopäätökset infolle 
lähetellään mahdollisimman pikaisestui ensi viikolla. 

MM-KISOJEN OTTELUOHJELMAT 

22.5.2014 00:10 (MA) Puolan MM-2014 kisojen otteluohjelma on julkistettu. Löytyvät mm. alla olevasta 

ParaVolleyn linkistä. 

MM-2014 kisojen otteluohjelmat 

25. JUHLAWERNERIN FINAALI YOUTUBESSA 

20.5.2014 10:50 (MA) Youtubeen on ladattu 31:46 minuuttia kestävä tallennus Hampuri-turnauksen 

sunnuntaisesta loppuottelusta Leverkusen - ZZ Toivala. Näin, vaikka ZZ-TV:n kalusto ei paikalla ollutkaan. 
Ottelunauhoitus löytyy alla olevasta linkistä. 

 
Loppuottelu Leverkusen - ZZ Toivala 

(Kuva: ZZ Toivala) 

Hampurin loppuottelu 

ZZ TOIVALAN KUVAKERTOMUS HAMPURISTA 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Vilna%20Beach%202014.pdf
http://facebook.com/photo.php?fbid=667240499979230&set=pb.419288008107815.-2207520000.1400706595.&type=3&theater
http://youtu.be/H7TQEQsqE3k/


20.5.2014 00:30 (MA) Istis.infon aputoimittaja on tässä vasemmalla kädellä viimeistellyt SIUta ja sittistä 

tarinaa lopetuskuntoon. Hampurin jutuista pamahteli mieleen omat muistot samaisesta turneesta 1990-

luvulla. Kaappien kaivelukaan ei auttanut löytämään niistä kisoista yhtään ainutta valokuvaa. Pitänee 

kilauttaa kavereilta apuja. Olishan se mukava saada edes yksi kuva ESI-Teamista Hampuri-turneen 
voittajana. 

Ja yllä olevasta aasinsillasta asiaan. Mika laitteli vielä infoon terveisiä, että ZZ Toivalan Nimenhuuto-

sivuilta löytyy albumillinen kuvia viikonvaihteen kisoista. Ja melkoinen määrä löytyykin. Kannattaa 

niitäkin käydä selailemassa - ja varata aikaa. Mika ehdotti, että jos HIY:n pelureilla on kuvia - ne voisi 

mielellään laittaa samaan albumiin. Kuvat vaan Mikalle, niin homma hoitoon. Alla ihan vaan näytiksi 
muutama..., 

 
Kisapaikka 

 
HIY Helsinki - Leverkusen 

 
Piirikunnallisesti: HIY - ZZ 

(Kuvat: ZZ Toivala) 

Hampurin kuva-albumi 

  

http://zztoivala.nimenhuuto.com/team_files/


ZZ MIKAN MATKA- JA PELIKERTOMUS HAMPURISTA 

19.5.2014 23:45 (MA) Ylösen Mika on tunnetusti sanojensa ja kai pituutensakin mittainen mies - ZZ-tarinat 

Hampurin turnauksesta ilmestyivät sovitusti ZZ Toivalan nettisivuille tänä iltana. Mutta, mutta - missä on se 
lupailtu joukkuekuva Reperbahnilta. 

Kannattaa käydä lukasemassa infoa tarkemmat kommentit ja tilanneraportit Toivalan sivuilta: www.zz-
toivala.com 

 
Turnauksen virallinen valvoja oli paikalla aamusta iltaan koko turnauksen ajan 

(Kuva: ZZ Toivala) 

Istis.info jo tänään oli yhteydessä TSV Bayer 04 Leverkusenin vammaisurheilun päällikköön Jörg 

Frischmanniin - saamatta yhteyksiä - selvittääkseen Leverkusenin nro kutosen nimen. Lasse kutsui miestä - 

oliko helsinkiläisten antamalla lempinimellä - Muserskiksi. Mika jutussaan mainitsee 210 senttisen 

pikkumiehen oikeaksi nimeksi Dominic Albrecht. Nimi löytyy myös Leverin nettisivujen uutisesta, missä 

kerrotaan viiden seuran pelaajan osallistuvan MM-kisajoukkueeseen - myös Dominicin. Nimi korjattu myös 
alempana oleviin infon Hampuri-juttuihin. 

Istis.info vielä iloissaan onnittelee siilinjärveläisiä ja heittää äkkiseltään iskeneen ajatuksen: Järjestäkää 

Toivalassa ensi vuoden 2015 syyskuun alkupuoliskolla Avoin Suomen Cup-mestaruusturnaus. Hoidetaan 

mainosta siitä eri puolille Eurooppaa ja ehkä vähän kauemmaksikin. Kannattaisikohan kokeilla. Avoimen 
Cupin päätös riittänee jaostoltamme. 

Lisää tarkistuksia. Info kävi vielä ynnäilemään Leverkusenin Saksan Mestaruuksien määrää ja sai kolmeen 

kertaan laskemalla tulokseksi yhtä aikaisemmin ilmoitettua pienemmän luvun - 22. Täytynee tämäkin 
selvittää tai ainakin varmistaa Jörgiltä paikan päältä. 

LISÄKUVA SAKSASTA - SUVI UND BABY 

 
Blechschmidtin perheen pienimmäinen - kuvassa oikealla 

(Kuva: facebook.com/suvi.blechschmidt) 

http://zz-toivala.com/
http://zz-toivala.com/


19.5.2014 00:55 (MA) Aputoimittaja onneton meni laittamaan ZZ Toivalan kuvan VolleySLIDEn 

Facebook-sivuille kaikelle mualimalle näätettäväksi - ja huomasi samalla, ettei siellä nimettömänä heiluta, 

kuten jossain sivustoissa tehdään. No - eikös sieltä muutama kaveriehdotus heti langennut ja kuten tiedossa 
kai on - eihän aputoimittaja juuri edes kavereista tykkää. 

Ilokseen apulainen kuitenkin huomasi listalla Blechschmidtin Suvin, josta kyllä tykkää. Ja Suvin sivuilta 

löytyi mukavia kuvia perheen pienimmästäkin, jota info jo joskus Suvilta pyytelikin. Nyt siis ehkä 

uskallamme pienen kuvan pienestä sivuillemme laittaa. Terveiset istisväeltä sinne saksanmaalle koko 
perheelle - pärjäilkää hyvin. 

Facebookista ja sen kaverisysteemeistä tiedoksi Suville ja muutamalle kymmenelle muullekin, joille 

aputoimittaja ei ole enään mitään jaksanut vastailla - seuraavaa. Aputoimittaja on mennyt ja ollut 

Facebookissa ihan vaan istis.infon viran puolesta. Muutamaa alkupäivien tietämättömyydestä johtuvaa 

kaverikuittausta lukuun ottamatta, ei täältä ole vastailtu niihin pyyntöihin. Joskus aikaisemmin ne sentään 

jaksettiin kuittailla toivottamalla, että yhteyksissä voi olla sähköpostilla, puhelimella tai ovikellolla. Ja se 
pätee edelleen. Tämä vaan tiedoksi tylyydestäni. 

LASSE PAKARISELLE KUNNIAKIRJASTO 

 
Istis.infon ensimmäinen tiedonjulkistamisen kunniakirja 

(Kuva: Istis.info) 

18.5.2014 16:55 (RP/MA) Istis.infon toimitus on päättänyt pikakokouksessaan myöntää Lasse Pakariselle 

firmamme ensimmäisen kunniakirjan, joka tuossa ylhäällä kunniallisessa asussaan möllöttelee kaikessa 

komeudessaan ja peruste luinensa. 

ZZ TOIVALA VOITTI HAMPURIN TURNAUKSEN! 

18.5.2014 15:25 Päivitelty taas 16:20 (Lasse Pakarinen/MA) ZZ Toivala voitti toisena suomalaisjoukkeena 

Hampurissa pelatun Werner von Siemens turnauksen. Pitkään kisan valtikkaa pitänyt Leverkusen jäi 
siilinjärveläisten jalkoihin finaalipelissä 2 - 0 (25-14, 25-14). Hieno ZZ, hienoa suomalainen istis. 

Lasse Pakarisen viesti 15:22: "Kyllä oli kyyti kylmää toisessakin erässä. Alku oli saksalaisille lupaava - 

Dominic Albrecht veti pari karmeaa pommia nelospaikalta. Mutta sitten alkoi ZZ jyräämään. Leverille 
aikalisä 3-7 tilanteessa. Eivät saa palloja ylös. Joutuvat välillä purkamaan takapassarijärjestelmänsä." 

 



 
Hampurin Mestarit 2014 - ZZ Toivala 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

"Samat teemat - tarkasti suunnatut aloitukset ja vahva torjuntapeli. ZZ:llä selvä ilmaherruus - pääsevät itse 

pelaamaan nopeilla hyökkäyksillä. 25-14 - Toivalan M Ylönen laittaa homman pakettiin kuutospaikan 
vedolla. Voiton tanssi alkoi. Tasoero oli selvä - jyrän alle sakut jäivät." 

 
Hyvät kakkoset - partasuu pyyhkeen kanssa nro 6 Leverin maajoukkuepelaaja Dominic Albrecht 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

Istis.info jää vielä odottelemaan - josko kuva toivalan sakista ja loput tulokset saataisiin infolle. Kiitos 

Lasselle jo nyt. Ja saatiinhan ne ja hienoja kuviakin. Myös Mika Ylönen kiitteli onnitteluista ja kertoi, että 

kisakutsuja alkoi finaalin jälkeen sadella vähän joka puolelta Eurooppaa. Hienoa. Alla kaikki Hampuri-
turnauksen tulokset. 

Hampurin lopputulokset 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Hampurin%20lopputulokset%202014.pdf


 
Yläkuvassa Mika ja Kannu - alakuvassa Mika, Kannu ja Leverkusenin kannunkannattaja  

(Kuvat: Lasse Pakarinen) 

HIY HELSINKI HAMPURISSA 8. - 
ZZ VOITTI FINAALIN EKA ERÄN 

18.5.2014 15:05 (Lasse Pakarinen/MA) HIY hävisi päivän toisenkin pelinsä Hampurissa. Sijoista 7.-8. 

pelatussa ottelussa Hollannin Alterno voitti hiyläiset 2 - 0 (25-17, 25-18). 

Lasse Pakarisen viesti 14:45: "Finaali käyntiin nyt. Leverkusenin 210 senttinen Dominic Albrecht on 

huikean kovassa iskussa. Saa nähdä saako Toivala äijän kuriin. Vahva alku kuitenkin - ZZ johtaa erää 5 - 
1." 

Lasse 15:02: "Finaalin ensimmäinen erä selvästi Toivalalle. Vahvaa torjuntapeliä ja hyvin suunnatut syötöt, 

joissa Leverin takapassaripeli joutui vaikeuksiin. Tilanteita: 17-11, 21-11, 23-12, 25-14. Leverkusen pelasi 

paljon palloja Albrechtille, myös takakentälle, mutta kaveri alkoi lyödä pahasti pitkäksi." 

ZZ TOIVALA MITALIPELEIHIN HAMPURISSA - 

HIY HELSINKI SIJOILLE 5. - 8. 

17.5.2014 22:15 (Lasse Pakarinen/MA) Harmittavasti suomalaisjoukkueet joutuivat toisiaan vastaan jo 

puolivälierissä. ZZ Toivala voitti piirikunnalliset kisat 2 - 0 (25-16, 25-16) ja jatkaa huomisiin 

mitalipeleihin. Helsinkiläiset pelaavat myös kohtuullisen hienosti ja Reiman mukaan joukkuetta 
tyydyttävästi sijoista 5. - 8. 

 
 



 
ZZ Toivala A-katsomossa tulevaa välierävastustajaa seuraamassa 

(Kuvat: Lasse Pakarinen) 

ZZ Toivala sai tiukan pelin jälkeen huomisen ensimmäiseksi vastustajakseen Kroatian ottopojat - IOK 

Zagrebin, joka voitti saksalaisen RLP Länderauswahlin erin 2 - 1. Ottelu pelataan Suomen aikaa klo 11.30. 

Tuntia ennen HIY Helsinki kohtaa juuri mainitun RLP:n. Kisojen pronssi- ja loppuottelut pelataan Suomen 
aikaa klo 14.30 ja HIY:n sijoituspeli tuntia aikaisemmin. 

Alla kaikki päivän tulokset, alkulohkojen lopputilanteet sekä huomiset ottelut. Kiitos Pakarisen Lasselle tosi 
hienosta tiedottamisesta - toivottavasti vielä huomennakin jakselet hoitaa info.hommia. 

Hampurin tulokset 17.5.2014 

ZZ TOIVALA - HIY HELSINKI 

VASTAKKAIN PUOLIVÄLIERISSÄ 

17.5.2014 19:30 (Lasse Pakarinen/MA) HIY Helsingin puhti ei riittänyt Leverkusenin ykkösporukalle - 

tappio 0 - 2. Ja niin siinä sitten kävi, kuten Lasse Hampurista viestitteli: Piirikunnallisiin mentiin! 

Suomalaisjoukkueet siis kohtaavat toisensa puolivälieräpelissä sijoista 1. - 8. Voittaja mitalipeleihin ja 
hävinnyt sijoista 5.- 8. taistelemaan. 

Istis.info on Lassen hienon informaation ansiosta ollut hyvin tietoinen tilanteesta Hampurissa ja kirjoitellut 

juttuja infoon. Melkein itelleen. Eipä siellä kovvaa ruuhkaa ole katsomon puolella ollut. Kannattaakohan tää 

tämmönen viestittely? Vaikka varsinaisesti info onkin tämän päivän siivoillut parveketta ja pessyt 

ikkunoita. Kyllä mie taian lopettaa - siis tään viestittelyn - tuntuu vähän turhalta itelleen nakutella. 

Ikkunoista saa parempaa palautetta ja tulosta - vaikka vähän raitoja jääkin. Alla vielä kuitenkin alkusarjojen 
tulokset ja jatkopelit. 

Hampurin tuloksia 

HOLLANNIN NAISTEN MAAJOUKKUE HAMPURISSA? 

17.5.2014 17:35 (Lasse Pakarinen/MA) Lasse napsautti kuvan hollantilaisen Volleerin pelistä Magdeburgia 

vastaan. Ei tarvitse ihan tarkkaankaan katsoa, kun alkaa eppäillä, että siinähän treenaavat oranssien naiset, 

jotka juuri ovat palailleet Moskovan turnauksesta ja vissiin harjoittelevat Puolan kisoihin. 

Vähän hassulta tuo Hampurin turnaus tuntuu - tai hauskalta - ihan miten vaan. Toivottavasti sijoille 1.- 8. 

selvinneiden joukkueiden pelit ovat tasokkaita ja tasaisia. Kyllä sitä Kuopionkin takaa kovia naisjoukkueita 
löytyisi Suomen Mestareiden vastustajiksi. Nooo..., pelataan. 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Hampurin%20tulokset%202014%20(1).pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Hampurin%20tulokset%202014.pdf


 
Magdeburg - Volleer vai Team Netherlands 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

ZZ TOIVALA TIUKOILLA LEIPZIKIN KANSSA 

17.5.2014 17:25 (Lasse Pakarinen/MA) ZZ Toivalan viimeinen alkulohkon peli päättyi Leipzikin 

ykkösjoukkueen kanssa tasan 1 - 1 (24-26, 25-16). Paremmalla eräpistesuhteella siilinjärveläiset lohkon 

ykköseksi. Ja vastaan puolivälierissä tulee siis C-lohkon kakkonen - Leverkusen I - HIY Helsinki ottelun 

hävinnyt. Tsemppiä HIY, ettei heti tarvi kotimaisia pelejä hakata. 

TOISET VOITOT TOIVALALLE JA HELSINGILLE 

 
Yleiskuva Hampurin pelipaikasta 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

17.5.2014 16:00 (Lasse Pakarinen/MA) Aputoimittaja juuri ymmärtämään, että Hampurissa elelläänkin 

tuntia myöhemmässä kuin kotisuomessa. Erheellistä oli siis tuolla alla kertoa, että toiset pelit ovat 
käynnissä. Nyt ne kuitenkin ovat jo päättyneet. Ja aika selviltä edelleen tulokset meikäläisille näyttävät. 

Ottelutuloksia Hampurista: 

HIY Helsinki - Berlin 2 - 0 (25-15, 25-18) 

ZZ Toivala - Pinneberg 2 - 0 (25- 8, 25-14) 

Lienee Toivala taas pelannut kahdella eri kuusikolla. Lassen edellisen viestin huomiosta, että saksalaiset 

pelaavat sekajoukkueilla: taitaa olla aika yleistä siellä päin EU:ta. Infon muistikuvan mukaan myös 

Hollannin mestareiden kuvassa näkyi pari pelimimmiä, No - yo. tulokset tarkoittanevat, että kotimaan 
miehet jatkavat ylemmissä jatkopeleissä. 

Ennen niitä on kuitenkin vielä alkusarjan viimeiset ja kai kovimmat ottelut. ZZ kohtaa Saksan viime vuoden 

mestarin ( joka myös silloin oli sekajoukkue) Leipzikin ykkösen ja HIY Leverkusenin edustussakin. ZZ peli 
alkaa Suomen aikaa klo 16:15 ja HIY:n matsi klo 17:45. 

Varttia vaikka kuuteen on merkitty myös kaksi puolivälieräpeliä. Täytynee järjestäjien vähän ohjelmaa 

muutella, sillä HIY - Lever pelin hävinneen (C2.) pitäisi samanaikaisesti pelata ZZ - Leipzig pelin voittajaa 

(B1.) vastaan. Semmottisii saattaa turneilla sattua. 



SUOMALAISILLE HELPOT AVAUSVOITOT 

 
ZZ Toivala - Leverkusen II 2 - 0 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

17.5.2014 14:00 (Lasse Pakarinen/MA) HIY Helsingin ja ZZ Toivalan ensimmäiset pelit Hampurissa olivat 

helppoja nakkeja. Molemmat vastustajat pelasivat sekajoukkueilla ja ZZ saattoi peluuttaa toisessa erässä 
kakkoskuusikkoaan. Jatkossa pelit toivottavasti kovenevat. 

Ottelutuloksia Hampurista: 

HIY Helsinki - Magdeburg 1 2 - 0 (25- 8, 25- 7) 
ZZ Toivala - Leverkusen 2 2 - 0 (25- 7, 25-16) 

Parhaillaan ZZ kohtaa Pinnebergin ja HIY Berliinin. Voitoilla näistä joukkueet varmistavat jatkopelit 

sijoista 1. - 8. Kolmannet pelit alkusarjoissa vielä tänään: ZZ - Leipzig 1 klo 15:15 ja HIY - Leverkusen 1 
klo 16:45. 

Kuten info jossain aikaisemmassa pakinassa turisteli - Hampurin turnauksessa on aika lailla kahden 
kerroksen väkeä. Ellei kolmenkin, totesi Ylösen Mika asiasta juteltaessa reilu viikko sitten. 

HAMPURIN TURNAUKSEN OTTELUOHJELMAT 

 
Avajaispuheita Hampurissa 

(Kuva: RP) 

17.5.2014 11:15 (Lasse Pakarinen/MA) 25. Werner von Siemens turnaus Hampurissa on käynnistynyt. 

Suomalaisjoukkueet aloittavat pelinsä kohtapuoliin - ZZ Toivala kohtaa Leverkusen 2:n klo 11:30 ja HIY 

Helsinki Magdeburg 1:n klo 12:15. Pakarisen Lasse lähetteli infolle oheiset kuvat lohkojaoista ja 
otteluohjelmasta. 



 
Hampurin alkulohkot 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

 
Hampurin otteluohjelma 17.5.2014 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

Infon tiedossa ei ole pelisysteemi pelattavien erien osalta. Saattanee olla, että ne pelataan paras kolmesta. 

Aikaa näkyy olevan 45 minuuttia/peli. Tänään päivän päätteeksi pelataan puolivälierät sijoista 1. - 8. ja 9.- 

16.(17.). Huomenna jatketaan välierillä ja sijoituspeleillä molemmissa tasosarjoissa. D-lohkon viitonenkin 
saanee huomenna jonkun pelin. 

Helsingin lohko vaikuttaa Toivalaa tiukemmalta. Siinä pelaa kolme kovaa saksalaista. Hienoa, jos HIY siitä 

yläsarjaan selviytyy. Toivalan kovin vastus lienee Saksan mestari Leipzig. Leverkusen 2 on kai enempi 

junnuporukka ja Pinnebergiltä ei ihmeempiä menestyksiä ole tiedossa. Ennuste jatkoon olisi helpohkosti 
kahden sakkiin. 

Suomalaisjoukkueet saattavat kohdata illan puolivälierissä - jos ZZ voittaa lohkonsa ja HIY on omansa 

kakkonen. No..., tulokset puhukoot puolestamme. Jäämme odottelemaan uusia kuvia tulostaulusta. 

  



MM2014 KISOJEN ALKULOHKOT NIMETTY 

16.5.2014 22:00 (MA) Puolan kesäkuisten MM-kisojen alkulohkot on julkistettu. Suomen lohkossa 

pelaavat isäntämaa Puola sekä Iso-Britannia, USA, Slovenia ja Venäjä. Alla kuva sekä miesten että naisten 
alkulohkoista. 

 
MM2014 kisojen alkulohkot 

(Kuva: elblag2014) 

Suomen vastustajista Venäjä on enemmän kuin tuttu - Euroopan Mestari 2013 ja pronssimitalisti 2011. 

Puola oli syksyn 2013 EM-kisoissaan 8. Iso-Britannia taas Lontoon paralympialaisissa 8. ja 2011 EM-

kisoissa 7. 

Sloveniakin on kova ryhmä - 2013 EM 3., 2012 Lontoon 6. ja 2011 EM 4. USA:n suomalaiset kohtasivat 

loppukesän 2013 Moskovan kisoissa ja ottivat myös erävoiton. USA on 2012 Paralympialaisten 2. ja 2010 
MM-kisojen 2. Moskovassa 2013 USA voitti Kiinan loppuottelussa. 

Niin - ja tietysti..., Suomen sijoitukset viimeisissä EM-kisoissa: 2009 - 7., 2011 - 6. ja 2013 - 6. MM-

kisoissa suomalaiset ovat esiintyneet (edukseen) vuosina 2000 - 2. ja 2002 - 3. Tämän jälkeen MM-kisoja 
on pelattu neljän vuoden välein: 2006 ja 2010 - ja ilman suomalaisia. 

MIEHEMME VUOROSTAAN MATKALLA - 

..., SINNE SUUREEN MAAILMAAN 

16.5.2014 19:30 Päivitys Hampurista 21:10 (MA) Ylösen Mika lähetti istis.infolle iltapäivällä matkalle 

lähtöterveiset ja valokuvan joukkueen lentokenttäautosta. Tyylillä mennään - näköjään. Mikan viesti: 

"Tervehdys! No kentällä ollaan ja jutuista päätellen ZZ on valmiina! Oheisella kaaralla kentälle. Iso raportti 
tulee maanantai-iltana. MY" 



 
ZZ Toivalan lentokenttäbussi 

(Kuva: MY) 

Kerpenin rehtori R. Pulli oli kartalla tai älypuhelimella Hampurissakin. Eipä pitkään mennyt, kun viesti 

sieltä kiiri kuvan kera infon konttuurille: "Terve. No Hampurissa ollaan ja jutuista päätellen HIY on iskussa. 

Oheisella kaaralla kentältä hotelliin. Raportteja ei lupailla - eikä muuten mitään tuliaisiakaan. RP" 

 
HIY:n lentokenttäbussi Hampurissa 

(Kuvakaappaus jostakin: RP) 

Info toivottaa molemmille joukkueille iloista ilmettä ja hyviä pelejä. 

TERVITUSED EESTIST 

 
(Kuva: IVK-Istevõrkpalliklubi) 

16.5.2014 12:20 (MA) Niinpä. 

  



MM-MASKOTTI JO HELSINGISSÄ 

 
MM-kisojen maskotti ELBALL ehähti jo Helsinkiin 

(Kuva: facebook.com/elblag2014) 

15.5.2014 21:15 (MA) Taitaa se varmaa olla. Kas - 11 tuntia sitten Elblagin maskottikin jo vilkutteli 

Helsingin Eteläsatamassa. Nyt ei oikeastaan puutu kuin jo aikaisemmin kisoihin nimetyn Timo Väreen 
kommentit asiasta tänne istis.infolle. Odottelemme. 

SUOMEN NAISILLE PAIKKA MM-KISOISSA! 

 
(Kuvakaappaus: facebook.com/finlandsittingvolleyball) 

15.5.2014 21:05 (MA) Istis.infon pitäisi tietää, että reissuissa ei pelkästään rähjäänny, vaan myös jää 

pahasti ulos ja jälkeen asioista. Tästä täytyy kyllä puhua päätoimittajan kanssa - eihän info ollut pois 

konttuurilta kuin parikolme päivää. Ja hitto ja hemmetti - tänä aikana Suomen naisten istumalentopallon 
maajoukkue on kutsuttu ja virallisesti nimetty Puolan MM-kisoihin. Hito hienoo. Onnittelut ja tsemppiä. 

Pikkariikkisen verran vihiä asiasta tuli jo päivällä, kun Tiilikaisen Satu kyseli palloja voidakseen päivittäin 

harjoitella. Olisit Satu voinut suoraan kertoa tälle tietotoimistolle - mistä nyt jakkara kiristää. Hyvä 

kuitenkin näin. Istis.info onnittelee naismaajoukkuetta. Olette sen paikan ansainneet. Nyt joka mimmi 

Satumaiseen oppiin. Alla kuva, mistä info sai tiedon - maajoukkueen omilta sivuilta. Toivon mukaan 
homma on OK. 

PERSIAA JA PERSPALLOA - 

ISTUMALENTOPALLON HISTORIAA IRANISTA 

15.5.2014 20:45 (MA) Suomalaisen istiksen "SIUta ja Sittistä" historiikki on lupailtu päiviteltynä versiona 

näille sivustoille toukokuun viimeisenä päivänä. Maailman parhaat ehtivät ensin. Iranin Lentopallon 

uutispalvelu julkisti 12.5.2014 jutun Iranin istumalentopallon historiasta. Istis.info kapsauttaa senkin tähän 
sivulle, kun on myös joskus noita vanhoja juttuja rakastellut. 



 
(www.volleyballiran.com) 

Juttu löytyy oheisesta linkistä lontoo-versiona. Sivuja siinä on terveellisesti SIUta ja Sittistä hieman 

vähemmän, joten istis.info uskaltaa suositella sen avaamista ja selailemista. 

Sitting Volleyball history of IRAN 

25. JUHLAWERNERIN AIKATAULUT HAMPURISSA 

 

15.5.2014 20:30 (Thomas Gärtner/MA) Hampurissa viikonloppuna pelattavan 25. Werner von Siemens 

turnauksen järjestelyistä vastaava Thomas Gärdner lähetti kaksi päivää sitten turnauksen aikataulut. 

Lauantai 17.5.2014: 

09:00 Joukkueiden kapteenien ja tuomareiden kokous 

09:30 Kilpailujen Avajaiset 

10:00 Ensimmäisen kilpailupäivän ottelut alkavat 

18:30 Ensimmäinen päivä päättyy 

Sunnuntai 18.5.2014: 

08:30 Toisen kilpailupäivän ottelut käynnistyvät 

13:00 Mitalipelit 
14:00 Kilpailujen palkintojen jako ja päätös 

Sekä ZZ Toivala että HIY Helsinki matkustavat Hampuriin lentäen perjantaina ja palaavat kotiin sunnuntai-

iltana. ZZ lentelee Kuopiosta Helsingin kautta ja HIY luonnollisesti jättää Kuopion väliin. Infon tietojen 

mukaan HIY lentää jo perjantaina aamupäivällä ja ZZ myöhään illalla. Hyviä pelejä molemmille. 

ISTUMALENTOPALLON YLEISKOKOUKSEN ASIALISTA 

 

15.5.2014 20:15 (Petri Räbinä/MA) Istumalentopallon vuosittainen yleiskokous pidetään tänä vuonna jo nyt 

toukokuussa. Kokous on reilun viikon kuluttua lauantaina 24.5.2014 klo 11 alkaen Vantaalla Tikkurilan 

Urheilutalolla. Petri Räbinä on lähettänyt kokouksen asialistan sekä vielä muistutukseksi istiksen 
seurakirjeen. Molemmat asiakirjat löytyvät oheisista alla olevista linkeistä. 

http://volleyballiran.com/en/articles/2513-sitting-volleyball-history-of-iran.html


Yleiskokouksen asialista 

Kirje istisseuroille 

IRANIN NAISET LUOPUVAT MM-KISOISTA? 

15.5.2014 20:00 (MA) Elblagin MM-kisojen Facebook-sivuilla on tuore uutinen, jonka mukaan Iranin 

naisten maajoukkuetta ei nähdä MM-kisoissa, koska joukkue on perunut osallistumisensa. Alla 
kuvakaappaus sivustolta. 

 
Kuvakaappaus Elblag2014 Facebook-sivuilta 

(www.facebook.com/elblag2014) 

Kisojen alkuun on kutakuinkin tasan kuukausi. Kuinkahan tässä toimitaan - ja kuka? World ParaVolley? 

Liekö uutinen tosi? Onkohan Suomelta mitään tiedusteltu? Liekö mahkuja? 

KOTIMAINEN KAUSI PÄÄTÖKSEEN HAMPURISSA 

13.5.2014 00:15 (MA) Kotimainen istumalentopallon pelikausi 2013-14 painellaan historian hämyyn sekä 

"SIUta ja sittistä" suttauksen viimoisille sivuille ensi viikonloppuna Saksanmaan Hampurissa. 25. 

Juhlawerneri - Werner von Siemens turnaus pelataan 17.-18.5.2014 mukavasti kahden suomalaisjoukkueen 
matkaillessa paikalle. 

 
Kuvakaappaus svbhamburg.comin sivuilta 

(www.svbhamburg.com) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Yleiskokous2014%20asialista%20(1).pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Kirje%20seuroille%2025.4.2014.pdf


ZZ Toivala ja HIY Helsinki osallistuvat turnaukseen 15 muun joukkueen kanssa. Joukkueita Hampurissa on 

kuudesta eri maasta. Suurin edustus on luonnollisesti isäntämaan joukkueista - kaikkiaan 10 tiimiä. Joukko 

lienee melko sekalaista ja eritasoista. Joukossa on kuitenkin mm. Saksan, Kroatian, Puolan ja Suomen 

istuvat Mestarit sekä Hollannin ja Saksan muut mitalijoukkueet. Kaikista joukkueista ei istis.infolla ole 
mitään tietoja - tuskin järjestäjilläkään. 

Saksan Mestaruuskisat ovat viime kesältä, jolloin Leipzig kaatoi pitkään valtikkaa pitäneen Leverkusenin. 

Pillerikylän miehet olivat pari viikkoa sitten mukana voittamassa Hollannin Mestaruutta Holyoken riveissä, 

mutta Hampurissa pelaavat tutussa Bayernin paidassa. Tuorein mitalisakki on Kroatian IOK Zagreb, joka 

viikko sitten nosteli komiaa poikaa balkanilla. 

 
Kroatian istismestarit 2014 - Invalidski odbojkaški klub "Zagreb" 

(Kuva: http://www.iok-zagreb.hr/) 

Seuraavassa jokunen luonnehdinta istis.infon tuntemista Hampuri-turnaukseen osallistuvista joukkueista - 

ilman kotimaisia ihmeitä: 

* IOK Zagreb: Viisinkertainen Kroatian mestari, 5 Cup-voittoa, uunituore Mestaruus 2014 viikon takaa, 
maajoukkuepelaajia 6-7. 

* START Wroclaw – Puolan Mestari 2010-13, Cupin voittaja 2008-10 ja 2013, seurassa 4-5 
maajoukkuepelaajaa. 

* Alterno – Hollannin mestaruus 2012, tuore Hollannin hopeajoukkue, 1-2 maajoukkuepelaajaa. 

* Volleer – Hollannin mestaruus 2007 ja 2008, pronssimitalisti 2014, useita maajoukkuepelaajia. 

* TSV Bayer 04 Leverkusen I – 23-kertainen Saksan Mestari, kolminkertainen Euro Cupin voittaja, lisäksi 
kaksi eurohopeaa ja kuusi pronssia, Saksan maajoukkueessa yleensä vähintään puolet Leverkusenista. 

* BV Leipzig I – Hallitseva Saksan Mestari 2013, 2-3 maajoukkuepelaajaa. 

. * SCC Berlin - kolminkertainen Saksan Mestari (viimeksi 2004), hopeaa 2011, pronssi 2013. 

Kovaa sakkia - luulisin. Hieno tilaisuus kaikin tavoin suomalaisille saada tuntumaa ja tuntemusta muista 

eurooppalaisista maista ja joukkueista. Turnaus pelattaneen avoimena - ilman luokituksia, niin ainakin 

aikaisemmin on tehty. Tiedossa ei ole löytyykö tulospalvelu jostain netistä tai onko kisasta nettiTV-

lähetyksiä. Tuloksia on kuitenkin luvassa molempina päivinä suomalaisten toimesta. Hyviä kisoja ja pelejä - 
ZZ ja HIY. 

Kroatian ottopoikien esittelyvideo 

  

http://iok-zagreb.hr/onama.htm


MUKAVAT MEININGIT MOSKOVASSA 

12.5.2014 00:30 (MA) Vielä näytille muutama iloinen ilme - ja vähän useampikin - Moskovan kisojen 
päättäjäisistä. 

 
Koko porukka - hela gänget. Etsi suomalaiset.  

(Kuva: cspizmailovo.ru) 

 
Valmentaja Aleksandr Ovsyannikov myhäilee ja pelaajat tuulettavata 

(Kuva: cspizmailovo.ru) 

 
Aina iloiset Oranssit 

(Kuva: cspizmailovo.ru) 



 
The best Russian player - Tatyana Ivanowa 

(Kuva: cspizmailovo.ru) 

MOSKOVA VOITTI MOSKOVASSA - 
SUOMI VIIDES UNKARIN VOITOLLA 

11.5.2014 12:50 Päivitys 13:20 (MA) Izmailovon Moskova-merkkinen Venäjän maajoukkue otti 

kotiturnauksensa voiton juuri päättyneessä finaalissa. Hollanti kaatui suoraan kolmessa erässä. Peli oli 

varsin tasaista taistoa. Ainoastaan ensimmäisessä erässä Venäjä karkasi Hollannin 0-2 aloituksesta 13-2 
johtoon seitsemän ässäsyötön turvin ja hoiteli erän tyylillä 25-16. 

 
Venäjän nro 1 syöttämässä 

(Kuvakaappaus: cspizmailovo TV) 

Loppuottelun toisessa ja kolmannessa erässä Hollanti oli jo ottamassa erävoittoja johtotilanteissa 20-23. 

Venäläiset käyttivät vastustajan pienet hermoilut hyväkseen ja käänsivät molemmissa voitot itselleen: 25-23 

ja 26-24. Ja samalla koko pelin ja turnausvoiton 3 - 0. Suurensuuri vääryys ei kuitenkaan oli ollut ottelun 
jatkuminen pidemmällekin - sen verran tasaista se oli. 

 
Tilannekuva RUS-NED ottelusta. Verkkotarkkailijana Mannersuon Sari 

(Kuvakaappaus: cspizmailovo TV) 



Loppuottelu alkoikin vasta klo 11.30 Suomen aikaa. Aamulla aikaisemmin pelattiin muut sijoitusottelut. 

Pronssipelissä Ukraina löi Brasilian 3 - 0 ja sijoista 5.-6. Suomi Unkarin erin 3 - 1. Eräpisteitä ei näistäkään 

loppupeleistä ole löytynyt. Suomalaistulos melko odoteltu viides. Hyvää kokemusta varmasti FIN Team sai 

runsain mitoin MM-tason joukkueita vastaan. Harjoitusta ja harjoitusta vaan lisää - siitä pelit ja sijoitukset 
paranee. 

 
Suomalaispelaajia kuvassa Moskovan finaalissa 

(Kuvakaappaus: cspizmailovo TV) 

4. Moscow Openin 2014 lopputulokset: 

1. Moskova, Venäjä 

2. Hollanti 

3. Ukraina 

4. Brasilia 

5. Suomi 
6. Unkari 

Päivitys: Sijoituspelissä Unkaria vastaan Suomi oli oikeastaan yllättävän tiukoilla. Kaksi erää päättyi 

voitollisesti 25-23 ja kolmas unkarilaisille samoin lukemin. Neljäs oli sitten selkeää suomalaisnäytöstä - erä 

ja ottelu ja turnaus päättyi suomalaisille 25-11. 

 
Suomalaispelaajat tuulettelevat 

(Kuvakaappaus: cspizmailovo TV) 

VENÄJÄ JA HOLLANTI MOSKOVAN FINAALIIN 

10.5.2014 18:35 (MA) Välierissä ei yllätyksiä nähty. Sekä Venäjä että Hollanti hoitelivat pelinsä suoraan 

erin 3 - 0. Brasilia vaikutti kisanetin kommentoijan mukaan jo väsyneeltä (ihmekös tuo) ja Venäjällä ei ollut 

suuriakaan vaikeuksia hoitaa hommaa. Harmi, etteivät isännät tulosliuskoissaan jaksa kirjoitella eräpisteitä 

muiden nähtäväksi. 



Myös Hollanti hoiteli Ukrainan selkeästi. Jännittävä finaali huomenna klo 10 kotimaisten kirkonmenojen 

alkamisaikaan. Pronssipeli Brasilia - Ukraina Suomen ottelun aikaan klo 8.30. 

 
Suomen joukkue ehti nautiskella teet välieräpelejä seuratessa 

(Kuva: cspizmailovo.ru) 

NÄILLÄ ILMEILLÄ JA HENGELLÄ JATKOPELIIN 

 
Helena Suomesta 

(Kuva: http://cspizmailovo.ru/) 

 
Kaikki paitsi kaksi Suomesta 

(Kuva: facebook.com/finlandsittingvolleyball) 

MOSKOVAN TULOKSET JA JATKOPELIT 

10.5.2014 15:00 (MA) Moskovan turnaukset alkusarja on pelattu ja jatkopelien ottelut selvillä. Alkusarjan 

lopputilanne alla ja kuvassa kaikki tulokset ja seuraava pelit. Välierissä hetikohta ja pikapuoliin pelaavat 

Venäjä - Brasilia sekä Hollanti - Ukraina. Alkusarjassa tänään Venäjä voitti brassit 3 - 1 ja Hollanti 

Ukrainan 3 - 0. 



1. Venäjä 

2. Hollanti 

3. Ukraina 

4. Brasilia 

5. Suomi 
6. Unkari 

 
Alkusarjan ottelut ja jatkopelit 

(Kuva: Kuvakaappaus/cspizmailovo TV/) 

KUN EI NOUSE - NIIN EI NOUSE! 

10.5.2014 14:35 Päivitetty: Omat mokat 15:45 (MA) Moskovassa päättyi juuri Suomen viimeinen 

alkusarjan ottelu. Hollanti vei sen selvästi erin 0 - 3 (14-25, 10-25, 8-25). Näin Suomen saaliiksi tuli yksi 

voitto ja neljä tappiota. Ehkä aika odotettu tulos, mutta tapa jolle se tuli - pistää ajattelemaan. Ja kai 

harjoittelemaan. Huomenna sunnuntaina Suomi pelaa turnauksen sijoista 5. - 6. Unkaria vastaan. Ottelu 

alkaa jo klo 8.30 Suomen aikaa. 

 
Kuva FIN - NED ottelusta - jossain kai lie pallokin 

(Kuva: Kuvakaappaus/cspizmailovo TV/) 

Suomi aloitti ottelun Hollantia vastaan pirteästi ja hyvällä ilmeellä. Muutama hyvä hyökkäys ja tilanne oli 

4-4. Siitä lähti valitettavasti jälleen peli lipsumaan kolmella peräkkäisellä vastaanottovirheellä. Koko erään 

niitä kertyi seitsemän. Sama homma jatkui läpi pelin. Hollantilaiset etsivät suomalaisten epävarmimmat 



vastaanottajat ja napsivat syötöillä peräti lähes kolmanneksen/yhden erän verran pisteistään. Ja se jos mikä 

syö miestä ja naistakin. 

Istis.infolla voi olla vähän negatiivinen arvosteluasteikko, mutta juuri paljon muuta ei seuraavista ottelun 

tilastonumeroista voine lausahdella: 

Suomen omat pisteet: Aloitussyöttö 1, hyökkäys 14, torjunta 2, vastustajan virheet 15. 

Suomen omat virheet: Syötön vastaanotto 23, aloitussyöttö 7, omat (helpot) virheet 19. 

Omista virheitä Suomi hoiteli Hollannille lähes tasan kaksi erävoittoa - 49 virheellä ja niistä siis toisen 

suoraan vastaanoton epäonnistumisilla - 23 syöttöä, kun ei noussut, niin ei noussut. No - siitä vaan hyvällä 
ilmeellä ja yrityksellä huomiseen sijoituspeliin. 

Päivitys: Nimimerkki "Omat mokat" ehti jo viestitellä istis.infolle tarkennusta, miten on määritelty omat 

(helpot) virheet. Info ei niitä yksilöllisesti tilastoinut, mutta karkeasti voinee sanoa, että ne jakautuvat aika 

tasaisesti kolmeen pääryhmään: 1. Tekniikkavirheet: pallo pomppii vähän mihin sattuu, 2. Sijoittumis- ja 

liikkumisvirheet: nukahdetaan väärään paikkaan ja unohdetaan liikahtaakaan sekä 3. 

Huolimattomuusvirheet: pallo lyödään leveäksi tai pitkäksi. Siinäpä ne. 

SUOMI - HOLLANTI KÄYNNISTYY KLO 13:30 

10.5.2014 13:10 (MA) Suomen viimeinen alkusarjan ottelu Moskovan turnauksessa käynnistyy 20 minuutin 

kuluttua. Vastaan asettuu Hollannin kovatasoinen joukkue. Peli on nähtävissä NettiTV:ssä alla olevasta 
linkistä. 

FIN - NED 

SUOMI AVASI VOITTOTILINSÄ - 

UNKARI KAATUI SUORAAN 3 - 0 

10.5.2014 12:10 (MA) Moskovan turnauksen toisen päivän aluksi Suomi kohtasi Unkarin. Suomettaret 

hoitelivat veljeskansan sisarukset surutta suoraan 3 - 0. Erien pisteistä ei ole tietoja - kuten ei muistakaan 

peleistä. Tulospalveluun merkitään vain lopputulokset ilman eräpisteitä. Ehkä nekin jossain vaiheessa 

saadaan. Toivottavasti ainakin omalta väeltä omien pelien osalta. 

 
Kuva FIN - RUS ottelusta perjantaina - kai 

(Kuva: http://cspizmailovo.ru/) 

Turnauksen tulospalvelun kommentaattori mainitsee Suomi - Venäjä pelistä mm.: "Ottelut Moskovan ja 

Suomen välillä ovat aina luonteeltaan ystävällishenkisiä. Venäläiset ja suomalaiset osallistuvat 

säännöllisesti toistensa turnauksiin ja myös kommunikoivat toistensa kanssa pelien ulkopuolella. Tänään ei 

tullut tästä poikkeusta. Vaikka Moskovalla oli selkeä etu ottelussa ja ehdoton voitto, molemmat kilpailijat 

olivat tyytyväisiä toisistaan." Hienoa Suomen naiset. 

http://cspizmailovo.ru/en/iindex.php?option=com_content&task=view&id=4448&Itemid=255


Suomen joukkueen viimeinen alkusarjan peli on kiinnostava ottelu Hollantia vastaan. Se alkaa Moskovassa 

klo 13.30 Suomen aikaa ja näkynee muitten pelien tapaan Izmailovon nettiTV:ssä. Turnauksen 

mitalipeleihin suomalaisilla ei taida olla voitollakaan tuosta pelistä mahdollisuuksia, mutta..., 

mielenkiinnolla istis.info jää peliä odottelemaan. Hollannin tiimi voitti päivän ensimmäisessään Ukrainan 
suoraan 3 - 0. 

VENÄJÄ JA UKRAINA VAHVOILLA - 

SUOMELLE KOLME TAPPIOTA 

10.5.2014 00:25 (MA) Moscow Openissa pelattiin ensimmäisenä kilpailupäivänä tosi kova setti. Kaikki 

kuusi joukkuetta pelasivat päivän aikana kolme ottelua. Isäntäemäntäjoukkue Venäjä (nimellä Moskova) ja 

Ukraina ottivat kaikista peleistään voitot ja kuusi sarjapistettä. Miten ne nyt siellä laskettaneenkaan. 

Hollanti jatkaa kolmantena neljällä pisteellä. Joukkue hävisi tiukan pelin Venäjälle 2-3. Brasilialla on kaksi 

sekä Suomella ja Unkarilla nollat. 

 
Moskovan/Venäjän joukkue tuulettaa kisan kärjessä 

(Kuva: http://cspizmailovo.ru/) 

Suomen peleistä istis.infolla ei ole tietoa ensimmäisen ottelun jäljiltä. Joukkueen tiedottaja kirjaili 

Facebook-sivulle lyhyesti: "Tänään olivat vastassa Euroopan parhaat: Ukraina ja Venäjä, sekä Brasilian 

joukkue. Ukrainalta onnistuimme erän nappaamaan. Muissakin peleissä osa eristä meni todella tiukoiksi. 

Huomenna taas uuteen koitokseen, kun vastaan asettuvat Unkari ja Hollanti!" Myöskään järjestäjien 

tiedoista ei löydy eräpisteitä. El Clasico de Lappee pelistä tässä välissä huomaamattomasti: Ladyt voittivat 3 
- 0. Älkää kertoko kenellekään. Alla päivän tulokset. 

 
Seppäsen Helvi tarkkana verkolla 

(Kuva: http://cspizmailovo.ru/) 

Moskovan perjantain tulokset: 

RUS - HUN 3 - 0 

BRA - NED 1 - 3 



NED - RUS 2 - 3 

UKR - FIN 3 - 1 

BRA - FIN 3 - 0 

UKR - HUN 3 - 0 

UKR - NED 0 - 3 

RUS - FIN 3 - 0 

BRA - UKR 1 - 3 

 
Suomen joukkue avajaisissa. Vas. ylh. Iivi, Raisa, Hanna-Maria, 

kesk. vas. Laura, Marja, Maria ja alh. kes. Helena ja lippu.  

Kesk.äärivas. Helvin käsi. (Kuva: http://cspizmailovo.ru/) 

Sarjatilanne: 

1. RUS 3 3 0 9 - 2 6 

2. UKR 3 3 0 9 - 2 6 

3. NED 3 2 1 8 - 4 4 

4. BRA 3 1 2 4 - 6 2 

5. FIN 3 0 3 1 - 9 0 
6. HUN 3 0 3 0 - 9 0 

Lauantaina pelataan turnauksen alkusarja loppuun. Jokainen joukkue pelaa loput kaksi peliä. Suomalaiset 

kohtaavat aamulla klo 10.30 Unkarin ja 14:30 Hollannin. Sarjan neljä parasta pelaavat klo 16 turnauksen 
välierät. Ajat Moskovan aikaa - Suomessa -1h. 

 
Sari Mannersuo tarkkana Moskovan verkolla  

(Kuva: http://cspizmailovo.ru/) 

  



SUOMELLE 1 - 3 TAPPIO UKRAINALTA - 
JÄTTEHYVÄÄ TV-KUVAA MOSKOVASTA 

9.5.2014 15:50 (MA) Nyt taitaa tulla istis.infon aputoimittajalta vähän ankaraa arvostelua. Ja eihän se 

Värekään ole matkassa muien tyttöjen kaa. Iivi se näkyi siellä valmennusjohdossa olevan. Otsikon mukaan 

pelejä kannattaa katsoa - kuvan laatu on korkeatasoista ja helppoa läppäriltäkin tsiikailla. 

Erävoitosta huolimatta Suomen peli oli luvalla sanoen aika heikkoa arpomista. Kaksi erää meni varmaan 

vielä lentoa jännittäen, kolmannessa peli vähän aukeni vastustajan avustuksellakin - neljäs taas kaatui omiin 
virheisiin. 

Ensimmäisessä erässä puolet vastustajan pisteistä tuli 9:stä vastaanotto- ja 3:sta syöttövirheestä ja lopuista 

puolet muista omista virheistä. Eräpisteet n. 14-25. Toinen erä jatkui samaa rataa - omia virheitä 11, joista 6 

vastaanotoissa. Helvillä hyvä syöttöputki ässsiä (4), mutta koko porukalla vain yksi hyökkäyspiste ja ja 
neljä torjuntapinnaa. Erä 16-25. 

Kolmaskin näytti aluksi menevän ukrainalaisille - tilanteita: 4-8 ja 9-14. Tässä vaiheessa palloja alettiin 

saada iskureille (10 hyökkäyspinnaa erässä) ja kun vastustaja vastaavasti teki virheitä (10) alkoi peli 

kääntyä Suomelle. Tilanteesta 16-17 mentiin pinnoja vuorotellen. Suomi pääsi johtoon 23-22 ja oli 

ensimmäisessä eräpallossa 24-23. Erävoitto 26-24. Tähänkin erään tuli 6 vastaanotto-, 3 aloitus- ja 5 muuta 
helppoa omaa virhettä. Liikaa! 

Neljänteen ei paukkuja riittänyt - erä ensimmäisten malliin. Mm. neljä ensimmäistä syöttäjää: pallo 

verkkoon tai pitkäksi. Huh. Ukrainalaisten pinnoista Suomi teki tasan 18. Huhhuh. Vastaanotot -5, 
aloitukset -6, helpot omat -7. 

Sorry arvostelusta. Toivottavasti jatkossa peli käynnistyy paremmin, jännitys helpottuu ja virheiden määrä 

vähenee. Tiedoksi kotimaan väelle - nettitv:tä kannattaa katsoa. Ohjelmat löytyvät Izmailovon pääsivulta 

(http://www.cspizmailovo.ru/) ONLINE-linkin takaa. 

Info ei valitettavasti tai kai onneksi pysty päivän muita pelejä seuraamaan. On lähdettävä itäisen Suomen 

Derbyyn. Kesämäen Areenalla Lappeenrannassa pelataan klo 18 alkaen El Clasico de Lappee, jossa 
ratkaistaan Etelä-Karjalan koko kauden mestaruus ottelussa: ESI-Ladyt - ESI-Gentlemen. 

SUOMI - UKRAINA NÄKYY NETTI-TV:STÄ 

9.5.2014 13:55 (MA) Istis.info piipahti kurkistamaan Izmailovon sivuja ja huomasi, että netissä on juuri 
alkamassa Suomen ja Ukrainan välinen ottelu. Käykää katsomassa alla olevasta linkistä. 

Moskovan nettiTV 

 
TV-kuvaa näytiksi Moskovasta 

(Kuva: Kuvakaappaus/http://cspizmailovo.ru/) 

http://cspizmailovo.ru/en/iindex.php?option=com_content&task=view&id=4448&Itemid=255


 
Suomen joukkueen kokoonpano 

(Kuva: Kuvakaappaus/http://cspizmailovo.ru/) 

SAIPA, SAIPA - TÄÄ ON SAIPA 
YKSI IDÄN IHMEISTÄ 

8.5.2014 23:35 (OP/MA) Istis.infon väliaikatoiminen ulkomaankirjeenvaihtaja - entinen entisen miesten 

maajoukkueen valmentaja oli infoon yhteyksissä ja kertoi, että pelimatkoilla Iranissa olivat huomanneet, 

että suuri osa autoista oli Saipa-merkkisiä. Tästä info selvittelemään - ja toden totta - SAIPA on iranilainen 
automerkki. Ja firma varmaan ko istisjoukkueen sponsorina. 

Istis.info miettii olisiko yhteyksissä täkäläisen Saipan johtoon. Ei ilmoittaakseen tekijänoikeus- tai 

plagiointirikkeistä, vaan ehdottaakseen Saipa-autojen hankintaa Iranista paikallisten pelureiden 
sponssiautoiksi. 

 
SAIPA Car - huomaa keulan logo 

(Kuva: www.google.fi) 

VIELÄ TALLINNASTA JA LIETTUASTA 

8.5.2014 15:05 (Ivar Liv/MA) Ivar laitteli Tallinnasta tietoja Trakain yhteyksistään. Vytaute Jarmalaite, 

Liettuan vammaisten urheiluliiton projektikoordinaattori (Petrin kollega?) oli Ivarin kanssa yhteyksissä ja 

kumppanukset sopivat, että ensi vuonna Tallinnan ja Trakain turnaukset järjestetään eri aikaan. Ivar jo 
Liettuaan ilmoittelikin, että 28. Tallinna turnaus pelataan lauantaina 2.5.2015. Hyvä. 

Vytaute puolestaan kertoili, että Liettuassa (vaan ei tarkempaa tietoa missä) järjestetään lauantaina 7.6.2014 

kesäinen Beach Volley festivaali 3vs3 peleinä. Jos ken on tuosta vaalista kiinnostunut Vytauten 

sähköpostiosoite on: vytautes(at)gmail.com. Liettuan viesteistä myös varmistui, että kakkoseksi 
turnauksessa sijoittunut Venäjän joukkue oli Moskovan Vector. 



 
Moskovan Vectorit ja Vectorittaret Trakain kisojen päättäjäisissä 

(Kuva: SK Feniksas) 

SAIPA VAIHTAMASSA ISTUMALENTOPALLOON? 

 
(Kuva: www.facebook.com) 

8.5.2014 14:25 (MA) Lappeenrantalaisella liigaseura Saipalla on Iranissa kaimajoukkue miesten istiksessä. 

Vähäisellä arabian ymmärryksellä istis.info tulkitsi joukkueen olleen kuluneen kauden Iranin Super Liigassa 
kolmas. Aika hyvin. Pääseura Lauritsalassa jätettiin Suomen liigassa neljänneksi. 

VÄRE JA MUUT TYTÖT MOSKOVAAN 

 
RUS - FIN Moskovassa 2013 

(Kuva: http://www.cspizmailovo.ru/) 

7.5.2014 17:30 (MA) Suomen naisten maajoukkue matkaa jälleen tulevana viikonloppuna Izmailovon 

järjestämään Moskovan turnaukseen. Kisassa on mukana kovia kansainvälisiä joukkueita. MM-kisoihin 

matkaavista Moskovassa pelaavat emäntien lisäksi Brasilia, Ukraina ja Hollanti. 

Tiettävästi Väreen väki matkustaa maailmalle perjantaina, jolloin joukkueella on jo kolme kovaa ottelua: 

klo 15 Ukrainaa, 16.30 Brasiliaa ja 19.30 Venäjää vastaan. Lauantaina homma jatkuu klo 10.30 Unkarin ja 



14.30 Hollannin kohtaamisilla. Sunnuntaina klo 9.30 pelataan sijoituspelit: 3. - 4. ja 5. - 6. sekä klo 11 

turnauksen finaali. Ajat ovat Moskovan aikoja. Mahdollisista nettitv-lähetyksistä ei infolla ole tietoja. 

Info toivottaa maajoukkueelle hyviä pelejä ja joukkueen tiedottajalta jutunpätkiä ainakin naisten omalle 

Facebook-sivustolle - ellei ihan istis.infolle asti. 

LIETTUAT LÖIVÄT LATVIAN TRAKAISSA 

 
Trakain linna 

(Kuva: www.google.fi) 

7.5.2014 16:45 (MA) Vilnan lähellä Trakaissa Liettuassa pelattiin viikonloppuna Tallinna-turnauksen 

osallistujia vähentelevä istumalentopalloturnaus. Ei sielläkään ollut kuin viisi joukkuetta: kaksi Liettuasta ja 

Latviasta sekä yksi Venäjältä - oletettavasti Moskovan Vector. Latvialaisista toinen oli Riikan (maa-

)joukkue ja toinen Livanin porukka. 

Tuloksista ei ole täyttä tietoa, mutta lopputulokset löytyivät Ulmaniksen Andrikselta Latviasta seuraavin 

säkein: 

Trakai-cupin lopputulokset: 

1. Liettua 1 

2. Venäjä 

3. Liettua 2 

4. Latvia 

5. Livani 

Toivottavasti ensi kevään Tallinnan turnaukseen saadaan joukkueet mukaan myös Liettuasta ja Latviasta - 

ja ehkäpä myös Moskovasta. Terveiset vaan Ivarille: Hoida homma - Hoolitse selle eest! 

BEACHIN SM-KISAT RAUTAVAARALLA 

 
Beachiä Rautavaaran monitoimitalon kentällä 2012 

(Kuva: Istis.info) 



6.5.2014 23:50 (MA) Tulevan kesän (toivotaan) istumalentopallon SM-Beach Volleyn mestaruudet 

ratkaistaan aikaisemmista vuosista poiketen yhdessä turnauksessa. Uutena SM-lajina pelataan 2vs2 

mestaruudesta - luonnollisesti 2.8.2014 5. Helsinki Metropolitan Openissa. Vanhaan tyyliin MM-kisat 

pelataan 22. Marjola Beach Volley turnauksessa Lappeenrannassa 19.-20.7.2014. Siis Marjolan 
Mestaruuskisoissa. 

Perinteiset 3vs3 SM-kisat käydään tänä suvena Rautavaaralla 5.7.2014 18. Rautavaara Beach Volley 

turnauksessa. Kisoissa pelataan naisten ja miesten sarjat - kuten muissakin turnauksissa. Edellytyksenä SM-

arvolle on vähintään neljän joukkueen osallistuminen kisojen ao. sarjaan. Tarkemmat tiedot kisoista 

löytyvät infon Beach-sivuilta. 

Rautavaaran kisat samalla avaavat kesän Beach-kauden. Kotimaan turnaukset näyttävät sopivasti 

kalenteroidun kahden viikon välein parhaaseen (toivotaan) suomalaiseen kesäkauteen. Alla liitteenä 

virallinen kisakutsu Rautavaaran SM-kisoihin. SM-kisapäällikkönä toimii Pauli Hakkarainen, jolta voi 
tarpeellisia lisätietoja tiedustella. 

Rautavaaran SM-Beach 2014 kisakutsu 

HOLYOKE HOLLANNIN MESTARIKSI 

 
Holyoke/Leverkusen voitti Hollannin Mestaruuden 

(Kuva: www.tsvbayer04.de/) 

5.5.2014 23:50 Km-päivitys 6.5. 00:30 (MA) Holyoke Belfeld voitti Alankomaiden 

istumalentopallomestaruuden viikonloppuna pelatussa Eredivisionan lopputurnauksessa. Mestaruus oli 

joukkueelle neljäs - aikaisemmat olivat vuosilta 1988, 2010 ja 2011. Holyoke on asutuskeskus Limburgin 

maakunnassa - aivan Saksan rajalta - 15 km istumalentopallokaupunki Roermondin keskustasta. Holyoke 

on yhteistyössä Leverkusenin kanssa, jonne on matkaa vajaa 100 km. Holyoken aloituskuusikossa on ollut 
jatkuvasti 3-4 aspiriinikylän pelaajaa. 

Hollannin lopputurnauksessa pelasivat runkosarjan neljä parasta. Lauantain välierissä Holyoke voitti 

Apollon 3 - 0 ja Volleer Alternon samoin 3 - 0. Pronssipelissä sunnuntaina Alterno otti pronssit 3 - 1 

voitolla. Finaali oli tasainen - Holyoke onnistui voittamaan kultamitalit erin 3 - 0 (26-24, 25-20, 26-24). 

Hollannin mitalijoukkueista hopealle sijoittunut Volleer Leersumista (20 km Utrechtistä itäkaakkoon) ja 

pronssitiimi Alterno Apeldoornista (80 km Amsterdamista itään) osallistuvat ZZ Toivalan (reilu 10 km 

Kuopiosta pohjoiseen) ja HIY Helsingin (reilu 200 Lappeelta lounaan suuntaan) kera Hampurin 

turnaukseen. Luonnollisesti myös Holyoken mestarismiehet Leverkusenista esiintyvät Wernerissä oman 
joukkueensa väreissä. 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Rautavaara%20SM-kutsu%202014.pdf


FOTOD TURNIIRILT TALLINNAS 

 
Kuningas Kalle I syöttöpuuhissa (Kuva: Tallinna-turnaus) 

5.5.2014 15:15 (MA) Ivar Tallinnasta laittoi infolle viestiä, että turnauksen valokuvia löytyy Facebookista 

melkoinen läjä. Käykää katsomassa. 

Valokuvia Tallinnan turnauksesta 

JOLEPALLE TALLINNA-TURNAUKSEN VOITTO 

 
27. Tallinna-turnauksen voittajat 2014 - JoLePa Jämsä, Suomi: 

Vas.: Jani Virtanen, Timo Lehtonen, Simo Heikkinen, Aarno Liimatainen, 

Pekka Nyström,Janne Laukkarinen, Hannu Särkkä ja Ari Härkönen. 

Kuvasta puuttuu Vesa Patinen (Kuva: Istis.info) 

5.5.2014 13:30 Nimet päivitetty 18:30 (MA) Tallinnassa lauantaina 3.5.2014 pelatun turnauksen 

voittopokaalin ja kiertopalkinnon nappasi mukaansa JoLePa, joka ratkaisi ykköspaikan turnauksen 

viimeisessä pelissä ottamalla KSI Kotkasta erävoiton pistein 21-17. 20 kertaa Tallinnan turneen voittanut 

KSI jäi tuolla erätappiolla kakkoseksi. Turnauksen kolmanneksi sinnitteli Team FIN-97 - Tallinnan EM-

kisoissa vuonna 1997 mestaruuden napanneet vetegraavit. Neljäs oli isäntien joukkue - paremmalla piste-

erolla ennen Sekalaista savolaista seurakuntaa. 

 
Tallinna-turnauksen puuhamies Ivar Liiv työn touhussa (Kuva: Istis.info) 

http://facebook.com/pages/IVK-Istev%C3%B5rkpalliklubi/202859796403058?hc_location=stream


Kisajärjestäjät joutuivat lyhentämään ja keventämään turnausta tuomareiden kiireiden johdosta. Paras 

kolmesta pelien sijasta Kristiine Pallimängude Majan kahdella hyväkuntoisella kentällä pelattiin 

kaksieräiset ja max. 21 pisteeseen päättyvät ottelut. Muutosta eivät mm. ent. maajoukkuepelurit kuulleet tai 

kuunnelleet - ja hämmästys oli melkoinen, kun porukalle ilmoitettiin ensimmäisen pelin erävoitto tilanteen 
ollessa 21-20. 

 
Voittopokaalin kumarrukset olivat kohteliaan komiat (Kuva: Istis.info) 

Turnaus pelattiin hyvässä eestiläis-suomalaisessa hengessä. Päivä Tallinnassa oli kaunis, aurinkoinen ja 

tuulisen kylmä. Vilu ei sisällä hallissa suuremmin haitannut. Pelit olivat vaihtelevaisia - voitosta tappioon ja 

vähän toisinkin päin. FIN-97 otti pisteen Tallinnalta ja kaksi Sekaseurakunnalta, joka taas voitti erät 

Kotkalta ja Tallinnalta. Turnausykkönen JoLePa voitti muut 2 - 0 ja petasi pytyt kotiin KSI tasurilla. Voitto 
oli JoLePan ensimmäinen perinteisissä ististurnauksissa. Info onnittelee. 

 
KSI ja JoLePa turnauksen ratkaisseen erän tiimellyksessä (Kuva: Istis.info) 

Valitettavan samanaikaisesti Vilnan lähellä pelatusta Trakai-cupista istis.infolla ei ainakaan vielä ole 

tiedossa mitään tuloksia. Perinteisesti sekä Liettuan että Latvian joukkueet ovat olleet mukana Tallinnan 

turnauksissa. Ivar kertoili näiden joukkueiden toivovan Tallinnan kisaa kaksipäiväiseksi - yhden päivän 

reippailu pohjoiseen on heille turhan tiukka. Mitä miettivät tosipohjoisen pelurit - esim. Siilistä. Ivar sanoi 
asian menevän harkintaan. 

 
Isännät pelasivat neljänneksi erävoitolla seurakuntalaisista (Kuva: Istis.info) 



Vaikka hieman epäselvää on - oliko lauantain turnaus 27. vai 26. - eestiläiset ovat hienosti ja 

kunnioitettavasti pitäneet turnauksen hengissä, vaikka voittoa kotikisasta ei ole tullut ensimmäisen 

turnauksen jälkeen. Eipä kyllä kovin monille muillekaan. JoLePa on vasta kuudes voittaja kisassa. Kotkan 

siivellä voiton ovat pokanneet aikaisemmin vain ESI-Team kahdesti sekä HIY Helsinki ja Rautavaara 
kerran. Toivotaan, että turnaus jatkuu edelleen. 

27. Tallinna-turnauksen tulokset 

XXVII TALLINN ISTEVÖRKPALLITURNIIR 

 

1.5.2014 23:00 (MA) Ylihuomenna lauantaina 3.5. pelataan Eestissä perinteinen Tallinna-turnaus. Isäntien 

lisäksi paikalla on neljä suomalaisjoukkuetta. Valitettavan yhteensattuman johdosta mm. Latvian ja Liettuan 
sakit pelaavat samana päivänä Trakaissa Vilnan lähellä. 

Istis.infon aputoimittaja matkaa paikalle, mutta tiedottelee peleistä vasta sunnuntai-iltana palattuaan 

kaakkoiseen kotitoimitukseen. Osallistuvista seurakuntalaisista varmaan joku ehtii pistää tulokset 
Vieraskirjaan jo lauantaina - kiitos etukäteen. 

 

30.4.2014 20:20 (M.z,öööA) "Miksi sanotaan sitä, ettei katso lainkaan kaupallisia TV-kanavia? Ylen 

katsomiseksi." HAUSKAA WAPPUA! 

ISTIKSEN HOMENOKAT OSA 2 

 

30.4.2014 12:00 (MA) Lajijaoston tiedotteessa oli pikku maininta, että Suomen Cup kaudella 2014-15 

pelataan Jyväskylässä lauantaina 27.9.2014. Jos kyseessä on otsikon mukaisesti jälleen kisan järjestäminen 
Homenokka-turnauksen yhteydessä - tosi upeaa! 

Viime syksyinen Cup-turnaus Homeessa oli oivallinen näyttö hyvistä mahdollisuuksista samalla esitellä 

lajiamme. Jos nyt on sama tilanne - yritetään tehdä kisasta oikein mahtava näyttö istiksestä. Mukaan miehet 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Tallinna%20XXVII%20tulemused.pdf


ja naiset, huiput ja juurakot. Tärkeintä olisi saada mahdollisimman suuri joukko pelaajia ja joukkueita 

kisaan mukaan. Töitä vaan sen eteen. 

ISTUMALENTOPALLON YLEISKOKOUS 24.5.2014 

30.4.2014 11:45 (Petri Räbinä/MA) Petri Räbinä on toimitellut seuroille kutsun istumalentopallon 

yleiskokoukseen sekä seurakirjeen, missä on mm. ajankohtaisia päivämääriä. Yleiskokouksen ajankohdassa 

palaillaan menneisiin aikoihin. Kokous järjestetään jo toukokuussa ennen kesäkauden alkamista. 

Yleiskokous pidetään lauantaina 24. toukokuuta 2014 Tikkurilan urheilutalossa, os.Läntinen 
Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa. Ilmoittautumiset kokoukseen 11.5.2014 mennessä. 

Kutsu yleiskokoukseen 

Istumalentopallojaostolta tiedote seuroille ja joukkueille 

Kirjeessä on vielä muistutus yleiskokouksesta ja tärkeimpinä asioina tuleviin kauden 2014-15 sarjoihin 

ilmoittautumiset. Miesten ja naisten SM-sarjoihin pitää ilmoittautua kesäkuun loppuun mennessä. Samaan 

ajankohtaan tulee ilmoittautua 1-sarjaturnauksen järjestäjäksi. Seurakirje löytyy alta sekä myös Tiedostot-

sivulta. 

Seurakirje 

TALLINN 2014/03/05 KELL 12:00 

 
Kristiine (Siili) Pallimängude Maja, Sõpruse pst 161, Tallinn (Kuvakaappaus: Google Maps) 

30.4.2014 10:25 (Ivar Liiv/MA) Lauantaina 3.5. pelattava 27. Tallinna-turnaus käynnistyy pelien osalta klo 

12.10. Varmaankin jo tuntia ennen pelipaikat ovat kunnossa. Turnaus pelataan Kristiinen palloiluhallissa 
osoitteessa Söpruse pst 161 (Ystävyyden puistotie). 

Turnaus pelataan viiden joukkueen yksinkertaisena sarjana. Ottelut pelataan paras kolmesta. Alla Ivar 

Liivin lähettämä otteluohjelma ja turnaussäännöt. Ilusat reisi Tallinn! 

Tallinnan ohjelma 

MIKA YLÖSEN KOMMENTTEJA KAUDESTA 

 
ZZ-Pressa Mika Toivala (Kuva: ZZ Toivala) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Yleiskokous2014%20kutsu.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Kirje%20seuroille%2025.4.2014.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Tallinna%20XXVII%20ohjelma.pdf


27.4.2014 21:40 (MA) ZZ Toivalan pelaajavalmentaja, ZZ TV:n toimitusjohtaja ja kuvaaja sekä seuran 

presidentti Mika Ylönen on jälleen kirjoittanut nettisivuille ajatuksiaan ja kommenttejaan päättyneestä 

pelikaudesta ja mietteitä myöskin tulevasta. 

Mikan jutut ja paljon muuta kiinnostavaa löytyy siis seuran netistä osoitteesta:ZZ Toivala 

4. NAISMAAJOUKKUEIDEN MOSKOVA OPEN 

 
Moskovan avointen kisajuliste 

(Kuvakaappaus: cspizmailovo.ru) 

27.4.2014 14:45 (MA) Vajaa viikko Wappuun ja siitä reilu viikko 4. Moscow Open turnaukseen, mihin 

naismaajoukkueemme on jälleen matkaamassa. Ja taas kerran varsin kovaan seuraan. Moskovassa pelaa 

neljä MM-kisoihin valittua joukkuetta: Venäjä, Brasilia, Ukraina ja Hollanti sekä joukon jatkeena 

suomalaisten lisäksi Unkari. 

Maat pelaavat yksinkertaisen sarjan melkomoisella aikataululla perjantaina ja lauantaina. Pelit pelataan 

kahdella kentällä. Alkusarjan jälkeen lauantain päätteeksi on vielä välieräpelit: 1.- 4. ja 2. – 3. Sunnuntaina 
pelataan lopulliset sijoituspelit. 

Moskovan kisojen otteluohjelma: 

Perjantai 9.5.2012 

12:00 Unkari – Venäjä ja Brasilia – Hollanti 

14:00 Kisojen avajaiset 

15:00 Suomi – Ukraina ja Hollanti – Venäjä 

16:30 Brasilia – Suomi ja Unkari – Ukraina 

18:00 Unkari – Hollanti ja Brasilia – Ukraina 

19:30 Suomi – Venäjä 

Lauantai 10.5.2014 

10:30 Unkari – Suomi ja Brasilia – Venäjä 

12:00 Hollanti – Ukraina ja Unkari – Brasilia 

14:30 Suomi – Hollanti ja Ukraina – Venäjä 

16:00 Välierät: 1. – 4. ja 2. – 3. 

Sunnuntai 11.5.2014 

10:00 Sijat 3. – 4. ja 5. – 6.  

11:30 Finaali 
13:00 Kisojen päättäjäiset 

  

http://zz-toivala.com/


HIY HELSINKI JA ZZ TOIVALA HAMPURIIN 

26.4.2014 23.20 (MA) Kolmen viikon kuluttua - 17.-18.5.2014 Saksan Hampurissa pelattavan 25. Werner 

von Siemens turnauksen pääjärjestäjiin kuuluva Thomas Gärdner lähetti osallistuville joukkueille ja myös 
istis.infolle tiedotteen kisoihin osallistuvista joukkueista. 

Turnaukseen osallistuu yhteensä 17 joukkuetta viidestä eri maasta. Saksasta kisaan osallistuu 10 joukkuetta 
ja loput seitsemän tulevat maan ulkopuolelta. 

Suomesta: 

• ZZ Toivala 

• HIY Helsinki 

Kroatiasta:  

• IOK Zagreb 

Puolasta: 

• START Wroclaw 

Tanskasta: 

• Lavia Kööpenhamina 

Hollannista:  

• Alterno 

• Volleer  

Saksasta:  

• VfL Pinneberg 

• Rheinland – Pfalz 

• SCC Berlin 

• TSV Bayer 04 Leverkusen I  

• TSV Bayer 04 Leverkusen II 

• HSV Medicine Magdeburgin I  

• HSV Medicine Magdeburgin II 

• BV Leipzig I 

• BV Leipzig II 
• TH - Eilbek Hampuri 

 
KSI Kotka (II) ja Bosnia-Hertsegovinan OKI Breza (III) Hampurin turnauksessa 2011 

(Kuva: siemens-cup-2011) 

Hienoa, että Hampurin perinteiseen turnaukseen on jälleen kotimaan ihmeitä lähdössä mukaan. 

Aikaisemmin Saksan huipputurnauksessa ovat käyneet ESI-Team Lappeenrannasta kolmasti ja KSI Kotka 
kahdesti. 

Istis.info toivoo saavansa HIY:ltä ja ZZ:ltä ennen Saksaan lähtöä joitakin kommentteja odotuksista sekä 
Saksaan matkaavien pelaajaluettelot. 



Entinen kilpailunjohtaja Günter Krüger on kuollut 

Yksi merkittävä Werner von Siemens turnauksen alullepanija ja kilpailua pitkälle 2000-luvun alkuun 

johtanut Günter Krüger on kuollut jo helmikuussa 2008. Asiasta kertoi Thomas Gärdner viestissään 

istis.infolle - viitaten, että varmaan Hampurissa käyneet ESI-Teamin pelaajat Günterin muistavat ja heidän 
on ehkä hyvä tämä asia tietää. 

Hyvin hänet Lappeenrannassa muistetaan. Hän oli erittäin asiantunteva, ystävällinen ja huumorintajuinen 

kilpailunjohtaja ja ystävä, joka kesällä 1999 vieraili Lappeenrannassakin ja myös pelasi Marjolan Beach-
turnauksessa. 

IRAN JA KIINA AASIAN MESTAREIKSI 

26.4.2014 22.40 (MA) Suosikit pitivät pintansa Aasian Mestaruuskisojen loppuotteluissa. Naisten finaalissa 

Kiina kyllä joutui yllättävän tiukille Iranin kanssa, mutta otti kuitenkin puhtaan 3 – 0 voiton. Pronssipelissä 

Japani voitti Mongolian. 

Miesten loppuottelussa Kazakstan, ensimmäisen erän totuttelun jälkeen, pisti puolestaan isännät pelaamaan 

tosissaan muut kaksi erää. Voitto ja Aasian Mestaruus iranilaisille 3 – 0. Pronssit nappasi Kiina voitollaan 
Irakista. 

 
Aasian Mestarit 2014 – I.R. Iran 

(Kuva: Volleyballiran/Mohsen Bakhshandeh) 

Miesten sijoituspelit: 

7. – 8. Mongolia – Japani 0 – 3 (14-25, 21-25, 20-25) 5. – 6. Etelä-Korea – Myanmar 3 – 1 (29-27, 27-25, 

24-26, 25-21) 3. – 4. Kiina – Irak 3 – 0 (25-17, 25-22, 25-18) 1. – 2. Iran – Kazakstan 3 – 0 (25-12, 25-23, 

25-21) 

Lopputulokset miehet 

1. Iran 

2. Kazakstan 

3. Kiina 

4. Irak 

5. Etelä-Korea 

6. Myanmar 

7. Japani 
8. Mongolia 



Naisten sijoituspelit: 

3. – 4. Mongolia – Japani 1 – 3 (25-23, 17-25, 19-25, 23-25)  
1. – 2. Iran – Kiina 0 – 3 (25-27, 23-25, 12-25) 

Lopputulokset naiset: 

1. Kiina 

2. Iran 

3. Japani 
4. Mongolia 

TÄRKEÄ OSOITTEEN MUUTOSILMOITUS 

24.4.2014 23:55 (MA) Marjola Beach Volley turnauksen ravintola- ja kisapäällikkö Ossi Pulli on 

muuttamassa, mutta vasta syksyllä. Varmemmaksi vakuudeksi hän kuitenkin päätti jo nyt vaihtaa 
sähköpostin kotiosoitteensa, mihin Marjolan kisailmoittautumiset on perinteisesti pyydetty ohjautumaan. 

 
Ossi Pulli 

(Kuva: Istis.info) 

Ossin ja Marjola Beachin ilmoittautumisten uusi sähköpostiosoite on: ossi.pulli(at)gmail.com. Kisakutsujen 

tiedot Beach Volley sivustolta vaihdellaan heti kohta - kuha ehitään järveltä. 

IRAN JA KAZAKSTAN AASIAN FINAALIIN 

24.4.2014 23:30 (MA) Aasian kisojen miesten finaaliin Mashhadassa Iranissa ovat selvinneet isäntäjoukkue 

ja ennakkosuosikki Iran sekä ehkä hivenen yllättäen Kazakstan. Istis.info ei ole kaivellut - löytyykö 

kazakeista Marjolassa pelanneita kavereita. Tuo selvinnee ajan kanssa. Hienosti ovat pärjänneet ja jatkavat 
menoaan myös Puolan MM-kisoissa. Info pistää terveiset ja onnittelut Nuralylle. 

 
Kiinalaiset pistivät iranilaisia vähän nenillekin 

(Kuva: volleyballiran) 



Iran selvitti odotetusti tiensä kotikisojen loppuotteluun. Kiina yritti, mutta voitto Iranille 3 - 0 (25-18, 25-14, 

25-16). Loppuottelu pitäisi pelata huomenna perjantaina klo..., jaha - aikataulua ei kisasivuilta nyt 

löytynytkään. Toisessa välieräpelissä Kazakstan löi Irakin 3 - 1 (18-25, 25-23, 26-24, 25-20). Kiina ja Irak 
pronssiotteluun ja molemmat myös MM-kisoihin. 

 
Pallo Irakin kentässä - kazakit juhlii 

(Kuva: volleyballiran) 

Naisten sarjan osalta istis.info odotteli jo ohjelman mukaan mestaruuden ratkeamista. Naisten piti pelata 

kaksinkertainen sarja, mutta jostain syystä hommaa taidettiin pidentää, kun naiset jatkoivat tänään 

kolmannelle kierrokselle. Päivän pelien tulokset ja sarjatilanne alla. Mitenkähän huomenna jatketaan? 

Naisten torstain tulokset: 

Japani - Mongolia 3 - 1 (25-11, 23-25, 25-11, 25-18) 

Iran - Kiina 0 - 3 (16-25, 13-25, 16-25) 

Kiina - Mongolia 3 - 0 (25-10, 25- 7, 25-11) 
Iran - Japani 3 - 0 (25-20, 25-15, 29-27) 

Naisten sarjatilanne: 

1. Kiina 7/21 

2. Iran 7/15 

3. Japani 7/6 
4. Mongolia 7/0 

Miesten Tyynenmeren sarjassa sijoista 5.-8. Etelä-Korea voitti Japanin 3 - 1 ja Myanmar - Mongolian 3 - 0. 

Info pitää nyt pientä taukoa näissä aasiapäivityksissä ja painelee - jos ei ihan Tyynellemerelle, niin järvelle 
kuitenkin - ja palannee lopputuloksiin lauantai-iltana. 

IRANIN KISOJEN TULOSPÄIVITYS 

24.4.2014 00:30 (MA) Keskiviikon päätösotteluiden tulokset ja sarjatilanne on päivitetty 23.4. klo 11:30 

päivättyyn juttuun. Maassa maan tavoilla. Miesten pelikuvia löytyy satamäärin. Naisten peleistä tasan yksi - 

kuva, joka myös istis.infon sivuilla. Lisäksi löytyy vissiin naisten joukkueiden yhteiskuva, ehkä vain kolme 
joukkuetta (?) - lienee avajaisten yhteydestä. Kuva sisarista alla. 

 
Aasian kisojen naisjoukkueet yhteiskuvassa 

(Kuva: volleyballiran) 



MM-KISOIHIN OSALLISTUVAT MAAT 

23.4.2014 11:40 (MA) Kesäkuussa Puolassa pelattavien istumalentopallon MM-kisojen joukkueet ovat 
selvillä. Kisat pelataan Elblagissa 15.-21.6.2014. Alla kaikki kisoihin valitut joukkueet. 

Miehet (16): 

* Bosnia-Hertsegovina 

* Brasilia 

* Kiina 

* Kroatia 

* Egypti 

* Saksa 

* Iran 

* Hollanti 

* Puola 

* Venäjä 

* Ukraina 

* USA 

* Algeria 

* Marokko 

* Irak 
* Kazakstan 

Naiset (12): 

* Brasilia 

* Kiina 

* Iso-Britannia 

* Saksa 

* Japani 

* Hollanti 

* Puola 

* Venäjä 

* Slovenia 

* Ukraina 

* USA 
* Iran 

KAIKKI MM-KISAPAIKAT SELVILLÄ 

 
Iranin naiset matkaavat Puolan MM-kisoihin 

(Kuva: volleyballiran) 

23.4.2014 11:30 Tulospäivitys 24.4.2014 00:40 (MA) Iranin naiset selvittivät varmuudella viimeisen 

vapaan MM-kisapaikan Puolaan voittamalla tänä aamuna Japanin selvänumeroisesti 3 - 0 (25-13, 25- 9, 25-



13. Myös Japani osallistuu MM-kisoihin. Toisessa naisten pelissä Kiina murskasi Mongolian 3 - 0 (25- 6, 

25- 6, 25- 5). Käviköhän tuo peli edes harjoituksesta. 

Myös miesten kaksi Aasia-Oseanian MM-paikkaa selvisi jo tänään. Kiinan ja Iranin jatkoksi kisoihin 

matkaavat Irak ja Kazakstan. Homma varmistui, kun Kiina voitti Myanmarin monistetussa pelissä 3 - 0 (25-
20, 25-20, 25-20) ja Kazakit Japanin selvänumeroisesti 3 - 0 (25- 7, 25- 7, 25-10). 

Mashhadan kisojen miesten välieräparit ovat Iran - Kiina sekä Irak - Kazakstan. Pelit ovat vuorossa 

huomenna iltapäivällä. Lopulliset miesten sijoituspelit pelataan perjantaina. Naiset pelaavat vielä tänään 

ottelut: Mongolia - Iran 0 - 3 (14-25, 17-25, 17-25) ja Kiina - Japani 3 - 0 (25- 6, 25-13, 25-20). Huomenna 
ovat viimeiset pelit: Japani - Mongolia ja Iran - Kiina. 

Miesten keskiviikon iltaottelut: Iran - Mongolia 3 - 0 (25- 6, 25- 8, 25- 7) sekä Irak - Etelä-Korea 3 - 0 (25-
16, 25-20, 25-18). Sarjataulukot alla päivitetty - miesten alkulohkot päättyneet. 

Naisten sarjatilanne: 

1. Kiina 15 

2. Iran 12 

3. Japani 3 
4. Mongolia 0 

Miesten A-lohkon lopputilanne: 

1. Iran 3/9 

2. Kazakstan 3/6 

3. Japani 3/3 
4. Mongolia 3/0 

Miesten B-lohkon lopputilanne: 

1. Irak 32/9 

2. Kiina 3/6 

3. Myanmar 3/3 
4. Etelä-Korea 3/0 

Miesten jatkopelit/sijat 1. - 4.: 

Iran - Kiina 
Irak - Kazakstan 

Sijat 5.- 8.: 

Japani - Etelä-Korea 

Myanmar - Mongolia 

AASIASTA VIELÄ KÄVÄISY AFRIKKAAN 

23.4.2014 00:40 (MA) Afrikan mestaruuskisojen ja MM-karsintaturnauksenkin tulokset ovat 
taivaskanavalle ilmestyneet. Yllä olevassa kuvassa kaikkien pelien tulokset - jos vaan sattuvat näkymään. 

Ja näistä kisoistahan menivät kisoihin Puolaan siis Marokko ja Algeria. Menestystä. 

 



 

VIIMEISET MM-PAIKAT JAOSSA IRANISSA 

 
Ottelun tuoksinaa Mashhadassa: Iran - Kazakstan 3 - 0 

(Kuva: volleyballiran) 

23.4.2014 00:30 (MA) Iranin Mashhadassa parhaillaan pelattavissa Aasian kisoissa on mestaruuksien 

lisäksi kyseessä Aasia-Oseanian maapaikat kesäkuussa Puolan Elblagissa palattaviin MM-kisoihin. Miehille 
on tarjolla kisojen viimeiset kaksi paikkaa ja naisille yksi. 

Naisten osalta tilanne näyttää jo ensimmäisen sarjakierroksen jälkeen selvältä. Isäntä-/emäntämaa Iran 

lähtee Puolaan molemmilla joukkueillaan. Kiina ja Japani ovat jo kisoissa. Iranilaisilla on kaksi voittoa ja 
Myanmarilla tasan nolla. 

Miesten alkulohkojen jälkeen ykköset ja kakkoset pelaavat sijoista 1. - 4. - muut sijoista 5. - 8. Kiinalla ja 

Iranilla on jo pelipaikat Puolaan. Lohkojen viimeisissä peleissä keskiviikkona Iran on saletissa jatkoon ja 

voittaa nollakerhon Mongolian ja menee välieriin B-lohkon kakkosta vastaan. Naapuri Irak on B:ssä 
samassa tilanteessa ja voittamalla toisen nollamaan Etelä-Korean menee välieriin A:n kakkosta vastaan. 

Loput välieräpaikat ratkaistaan peleissä Kazakstan - Japani (A-lohko) ja B:n ottelussa Kiina - Myanmar. 

Näiden otteluiden voittajat siis Irakia ja Irania vastaan. MM-paikka on jo kirkossa tai ehkä paremminkin 

moskeijassa kuuluteltu Irakille. Jos Kiina voittaa pelinsä, menee toinen MM-passi Kazakstan - Japani 

voittajalle. Jos Myanmar voittaa kiinalaiset - homma jatkuu mitalipeleissä. 



TOISEN PÄIVÄN TULOKSIA IRANISTA 

 
Kiina – Etelä-Korea maanantain pelissä – 3 - 0 

(Kuva: volleyballiran) 

22.4.2014 12:15 Päivitetty 22:45 (MA) Aasian mestaruusturnauksen toinen kisapäivä Iranin Mashhadassa 

on täydessä käynnissä. Naisten osalta päivän pelit on jo pelattu ja kaksinkertaisen sarjan ensimmäinen 
kierros hoideltu. Miehet jatkavat vielä tänään otteluilla: Japani – Mongolia ja Kiina – Iran. 

Toisen päivän tuloksia: 

Naiset: 

Japani – Mongolia 3 – 1 (25- 8, 22-25, 25-16, 25-16) 
Kiina - Iran 3 – 0 (25-14, 25-18, 25-17) 

Naisten sarjatilanne: 

1. Kiina 9 

2. Iran 6 

3. Japani 3 
4. Mongolia 0 

Miehet: 

Japani – Mongolia 3 – 0 (25-13, 25-12, 25-18) 

Korea – Myanmar 2 – 3 (26-28, 25-12, 25-14, 24-26,11-15) 

Iran – Kazakstan 3 – 0 (25-10, 25-17, 25-12) 
Kiina – Irak 1 – 3 (25-21, 23-25, 24-26, 19-25) 

Miesten A-lohkon sarjatilanne: 

1. Iran 6 

2. Japani 3 

3. Kazakstan 3 

4. Mongolia 0 

Miesten B-lohkon sarjatilanne: 

1. Irak 6 

2. Kiina 3 

3. Myanmar 3 
4. Etelä-Korea 0 

  



KANSALLISET KISAT EESTI PEALINNAS 

 
Ivar Liiv 

22.4.2014 11:45 (MA) Ivar Liiv Tallinnasta viestitti infolle 3.5.2014 pelattavan 27. Tallinna-turnauksen 

osallistujalistan. Ivar valitteli, että Riikan joukkue oli juuri ilmoittanut peruvansa tulonsa. Joukkue oli 

päättänyt Tallinnan sijasta matkata Liettuaan, missä samana viikonvaihteena pelataan perinteinen 

Tarptautinis tinklinio turnyras - Trakai Cup. Ivar jo aikaisemmin harmitteli, kun maat eivät huomanneet tätä 
yhtäaikaisuutta. 

Tallinnaan on ilmoittautunut isäntien ohella neljä joukkuetta Suomesta: KSI Kotka, JoLePa, Team FIN-97 

ja Sekalainen srk (taitaa olla infon Siilinjärven srk:ksi aikaisemmin erheellisesti kutsuma joukkue). Ivar 
kertoi, että järjestäjät yrittävät vielä saada kuudennen joukkueen kisaan mukaan. 

Liettuan Trakain turnauksesta ei info tiedä juuri mitään. Kutsua ei Suomeen saakka tainnut tulla - ei 

myöskään mitään tietoa pelaavista joukkueista. Moskovan Vectorit kuitenkin lienevät perinteisesti paikalla. 

Hyviä pelejä molempiin ja toivottavasti tulevina vuosina tieto Baltiassa kulkee paremmin - mielellään 

Suomeen saakka. 

KEVÄÄN KAHINAT KALENTERIIN 

 
Toukokuu 2014 (Kuva: http://almanakka.helsinki.fi/) 

21.4.2014 23:50 (MA) Kotimainen istumalentopallon sarja- ja pelikausi 2013-14 on onnistuneesti 

päätöksessään. Kausi kuitenkin vielä jatkuu kotimaistenkin pelaajien ja joukkueiden osalta toukokuussa 

kansainvälisissä turneissa. Lisäksi keväälle ajoittuu joitakin muita merkittäviä eurooppalaisia turnauksia, 
joihin oman maan menijät eivät osallistu - mutta joita infossa varmaankin seuraillaan. 

Ote Istis.infon toukokuun kisakalenterista: 

Toukokuu 2014: 
* 3.5.2014 XXVII Tallinna-turnaus 

Tallinna-turnaukseen osallistuvia joukkueita ei Ivar Liiv vielä ole ilmoittanut. Viidakosta on kuitenkin 



kantautunut, että suomalaistiimeistä kisaan osallistuvat ainakin KSI Kotka, Siilinjärvi ja Team FIN-97. 

* 7.-11.5.2014 3. Moscow Open Tournament (naisten maajoukkueet) 

Moskovastakaan ei ole kuulunut vielä mitään. Liekö muita maajoukkueita Venäjän ja Suomen lisäksi kisaan 

tulossa. Myöskään Ismailovon verkkosivut eivät tänään toimineet. 

* 17.-18.5.2014 25. Werner von Siemens turnaus Hampurissa 

Ihmeellisen hiljaista on ollut myös Saksan Hampurissa - kyselyistä huolimatta. Liekö Suomesta kisaan 

matkaavilla ZZ Toivalalla ja HIY Helsingillä jotain tarkempaa tietoa muista joukkueista - jos, niin kertokaa 

ihmeessä kansalaisille. 

* 24.5.2014 9. Zagreb Open turnaus Kroatiassa 

Perinteisen kova turnee Zagrebissa - ei tietoa osallistujista. Ainoa viesti sieltä on ollut, että kotijoukkue on 

voittanut Kroatian mestaruuden. Lisäksi alustavan ilmoittautumisen kisaan ovat tehneet mm. Saksan ja 

isäntämaan maajoukkueet. 

* 30.5.-1.6.2014 XIII Sarajevo Open Bosnia ja Hertsegovinassa 

Sarajevon kisojen osanottajalista on tiedossa. Kovaa porukkaa on matkassa, mm.: Azerbaitsanin, Brasilian, 

Saksan, Kroatian, Hollannin ja Puolan maajoukkueet, isäntäjoukkue sekä moninkertainen Euro Cupin 
voittaja OKI Fantomi Bosnia ja Hertsegovinasta. 

Onhan sitä tuossa toukokuulla kisoja seurattavaksi - ennen kesäkuussa käynnistyviä Elblagin MM-kisoja. Ja 

tietysti heinäkuulle sattuvia kotimaan kovia Beach-turnauksia. Muistakaa hyvät immeiset ilmoittautua 

omiin kesäkisoihin. 

KUVA NAISTEN SARJAN PELISTÄ IRANISSA 

 
Ainokainen kuva naisten päivän peleistä Aasian kisoissa: 

Iran vastaan Japani 3 - 0 (Kuva: volleyballiran) 

21.4.2014 22.55 (MA) Pienet on väliin mietteet istis.infon kaakkoisen Suomen toimituksessa - jahdata nyt 

kaiken päivää naiskuvia Aasian kisoista. Infoa vaan kiinnosti - onko muidenkin naisjoukkueiden pelattava 

huivi päässä. Kuvasta vähän huonosti selviää, ettei ole - ellei japanittarilla ole mustat huivit. Näyttäisi myös 

tuomarit olevan ilman päähinettä. Se sitten siitä. 

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ PULKASSA IRANISSA 

 
Kiinattaret tyylikkäinä Aasian kisojen avajaisissa 

(Kuva: volleyballiran) 



21.4.2014 12:30 Päivitetty 18:40 (MA) Aasian mestaruuskisat ja MM-kisojen karsintaturnaus käynnistyi 

pelien osalta tänään maanantaina sekä naisten että miesten peleillä. Kiinan naisjoukkue vaikutti 

ylivoimaiselta kohdatessaan eka pelissään Mongolian. Toisessa pelissä Iran voitti MM-kisoihin nimetyn 
Japanin ja tuntuu varsin vahvalta ehdokkaalta Puolaan. 

Ensimmäisen päivän tuloksia: 

Naiset: 

Kiina – Mongolia 3 – 0 (25- 7, 25- 9, 25- 1) 

Iran – Japani 3 – 0 (25-14, 25-15, 25-22) 

Mongolia – Iran 0 – 3 (17-25, 18-25, 16-25) 

Kiina – Japani 3 – 0 (25-6, 25-12, 25-10) 

Järjestäjien todella hienon nettipalvelun ainoa moka sattui tuohon naisten neljänteen peliin. Ohjelman 

mukaan se piti pelata vasta huomenna. Aikalailla kahden kerroksen, ellei kolmenkin väkeä. Kiina on aivan 

omaa luokkaansa tässä sarjassa. Ainoastaan emäntäjoukkue Iran saattanee antaa jonkinlaista vastusta. Se 

peli on kai sitten huomenna. 

 
Joskus se saattaa vähän väsyttää - istumalentopallo 

(Kuva: volleyballiran) 

Miehet: 

Kazakstan – Mongolia 3 – 0 (25-14, 25 – 7, 25-15) 

Irak – Myanmar 3 – 0 (25-20, 25-20, 25-15) 

Iran – Japani 3 – 0 (25-3, 25-9, 25-11) 
Kiina - Etelä-Korea 3 - 0 (25-20, 25-12, 25-20) 

Kovin ovat eritasoisia miestenkin joukkueet. Japanilaisista ei ollut isännille minkäänlaista vastusta. No, 

ehkä pidot tästä vielä paranee. Ennen kisojen alkua Iran pelasi ystävyysottelun Venäjän kanssa. Voitto 
Iranille 3 - 0 (25-20, 25-19, 25-20). Kova on porukka. 

Kai sitä toimitustarkkuutta kuitenkin puuttuu. Vieraskirjassa nimimerkki AM (ei siis MA) on katsellut infoa 

tarkemmin avajaiskuvaa. Kiitos. Eri halleissa miehet ja naiset kuitenkin pelaavat pelipaikan nimistä 

päätellen. Ja infon kaipaamia tyttöjen pelikuvia - toisin kuin miesten - kisojen sivuilta ei ainakaan vielä 
löydy. 

 
Kazakstan - Mongolia 3 - 0 Mashhadissa (Kuva: volleyballiran) 



AASIAN KISAT ALKOIVAT IRANISSA 

 
2,8 miljoonan asukkaan Mashhad sijaitsee koillis- 

Iranissa lähellä Afganistanin ja Turkmenistanin rajaa (Kuva: wikipedia) 

20.4.2014 20:05 (MA) Istumalentopallon miesten ja naisten Aasian mestaruuskisat ja MM-kisojen 

karsintaturnaus käynnistyi tänään Mashhadissa koillis-Irakissa avajaisilla - tai kai kaksilla sellaisilla. 

Istis.infon ymmärryksen mukaan miehillä oli omansa ja naisilla toinen avajaisjuhla. Itse pelit käynnistyvät 

huomenna. 

 
Aasian kisojen juliste (Kuva: www.volleyballiran) 

Aivan kisojen kynnyksellä Sri Lanka ilmoitti jäävänsä pois kisoista. Näin miesten turnauksessa on 

kahdeksan ja naisissa vain neljä joukkuetta. Isäntien sivuilla kerrotaan hieman väärin, että naisten 
joukkueista kaikki pääsevät Puolan MM-kisoihin. Ihan näin ei asia infon mielestä ole. 

Naisten kisaan osallistuvat Kiina, Mongolia, Japani ja Iran. Näistä Kiinalla ja Japanilla on jo paikka 

Puolaan. Mongolia ja Iran kisaavat yhdestä jäljellä olevasta maapaikasta. Naiset pelaavat kaksinkertaisen 

sarjan, joka päättyy torstaina 24.4. Miesten lopulliset sijoituspelit käydään päivää myöhemmin - perjantaina 
25.4. 

 
Kuva avajaisten upeista puitteista Mashhadissa 

(Kuva: www.volleyballiran) 



Istis.info toivottelee Iraniin hyviä kisoja, jää seurailemaan ja infoilemaan tuloksia ja muita kuulumisia - 

mm. valokuvia naisten peleistä, jos sellaisia siellä vaan saa ottaa. Kuulostaa kuin infoa kiinnostaisi naiset. 

Nii'iin. 

MIKSI MOINEN MAINOS? 

17.4.2014 23:15 (MA) Palaamme asiaan. 

 
Istishistoriikin julkisivu 

(Kuva: Istis.info) 

SIUTA JA SITTISTÄ PANNAAN PAKETTIIN 

18.4.2014 14:00 (MA) Ote SIUta ja sittistä tarinan Selityksistä ja selvityksistä (s. 6): "Olen koonnut tähän 

tekeleeseen vuosien varrella keräämäni ja käytettävissäni olleet ja käyttöön saamani sekä eri lähteistä 

löytämäni tiedot kotimaisen istiksen vuosilta peli-kauden 2008 – 2009 päätökseen asti. 

Lupailin Kerpenin rehtori Pullin Reimalle joskus kesällä 2007 Marjolan rantasaunan terarassilla 

istuessamme, että mie voin kyllä kyhätä pienen historiikin hänen ansiokkaasti ylläpitämilleen 

istumalentopallon nettisivuille – www.istumalentopallo.info. Mielessäni näin noin kymmenen A4-liuskaa 
tiukkaa tulostietoa. Näin väärin. Lappeenrannassa 30.5.2009. Markku Aumakallio" 

 
Är Pulli Marjolassa v. 2012 

(Kuva: Oo Pulli) 

Niinpä. Siitä on sitten jo viisi vuotta, kun tuo teksti tekaistiin SIUta ja sittistä alkulehdille. Paljon on senkin 

jälkeen erilaista historysälää istiksestä tuohon tarinaan lisäilty. Ja kai vähän liiankin kanssa. Kymmenen 
sivua levähti pitkälti päälle 500:n. Pelkistäminen ei ole pelkästään helppoa. 



"Pientä ajatusta on ollut hoitaa tätä historiallista tehtävää kevääseen 2014, jolloin – toivottavasti – 

ratkaistaan 50. istumalentopallon miesten Suomen Mestaruus. Sen jälkeen muut tahot voivat halutessaan 

tätä kirjaamista jatkaa." Ote samaisesta selityksestä (s. 7) päiväyksellä - Lappeenrannassa 19.5.2013. 

 
ÄmAa 

(Kuva: Istis.info) 

50. Mestaruus ratkaistiin. SIUta ja sittistä pelivuosi on noudatellut ajanlaskua 1.6. - 31.5. Samaan 

toukokuun viimeiseen pyritään nytkin - ja piste. Mukaan tulevat mahtumaan vielä toukokuun kisat 
Tallinnassa, Moskovassa ja Hampurissa. Kesästä jatkuu seuraava nide - miten sitten jatkuukaan. 

Mainos tuossa yllä siksi, että nyt tai ei koskaan, on hyvä hetki vielä korjailla ja lisäillä SIUta ja sittistä. 

Tuloksia, valokuvia, juttuja, henkilöitä, mitä vaan..., saapi tulla mielellään. Historiikki päivitellään 

31.5.2014 versioon tänne istis.infon sivustoille - muuta ei ole suunnitelmissa, eikä rahaakaan. 

Pitkää Pääsiäistä. 

A.S.TRIPTOLEMOS KREIKAN MESTARIKSI 

 
Triptolemos, Makedonas, tuomarit, toimitsijat ym yhteiskuvassa Kreikan loppuottelun jälkeen 

(Kuva: http://sportsamea.blogspot.fi/) 

16.4.2014 23:30 (MA) Istis.info aina välillä kurkkii, mitä kreikkalaiseen ististarustoon kulloinkin kuuluu. 

Paljoa ei ole parin vuoden aikana kuulunut. Nyt napsahti pieni juttu maan istumalentopallon loppuottelusta 

ja muutama kuva lisänä. Suomessakin käyneet A.S.Triptolemosin miehet (kuvassa keltapaitaiset) näyttivät 

tehneen toivalat ja voittaneen maan mestaruuden. 

Kreikan talousongelmat ovat suuresti haitanneet myös vammaisurheilua ja mm. pakottaneet Triptolemosin 

lopettamaan hyvin alkaneen Beach Volley-turnauksensa. Rahat vaan eivät riitä. Tarkenpaa tietoa ei ole 

maan istiksen mestaruuskisoista kuin tuo loppuottelun tulos: A.S. Triptolemos - OS Makedonas 3 - 0. Hyvä 
niinkin - pitänee jossain vaiheessa kysellä vähän lisää kuulumisia Hellaksesta. 



Toivalamaista tässä jutussa on myös se, että infon lyhytaikaisen muistin mukaan Tripit voittivat 

mestaruuden ainakin myös edellisellä kaudella. Silloin finaalissa kaatui "Ant. TRITSIS" Spartacus - jos se 

nyt ketä kiinnostaa tai joku sakin tuntee. 

THE DOUBLE TOUCH CLUBILLE UUSI JÄSEN 

 
Pieksämäki juhlii seitsemättä Suomen Mestaruutta v. 1981 

(Kuva: wikipedia.org) 

16.4.2014 12:00 (MA) Istis.infon perustama ja ylläpitämä Kaksois(virhe)mestarikerho - The Double Touch 

Club - jatkaa kasvuaan, mikä hienoa. Uutena jäsenenä kerhoon on hyväksytty Pappa Piilolan, Ossi Pullin ja 

Tero Viitasen seuraan ZZ Toivalan pelaajarinkiin talvella liittynyt Otto Sivonen. 

Otto pelasi kausilla 1978-81 Pieksämäen Namikan kultaisessa mestarijoukkueessa voittaen neljä kertaa 

Suomen Mestaruuden. Nyt näiden mitalien jatkeeksi tuli viides Suomen lentopallomestaruus - nyt 
istumalentiksestä ZZ Toivalan riveissä. Info onnittelee - myös uudesta hyvästä lajin valinnasta. 

VARAINHANKINTAUNELMIA? 

 

16.4.2014 10:45 (MA) VAU:n sivuilla on Lauri Jaakkolan kirjoitus Unelma-arvoista: "Suomen 

Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on mukana edistämässä seurojen ja yhdistysten varainhankintaa 

Urheilun Unelma-Arvan avulla. Unelma-Arvalla VAU:n jäsenseurat ja -yhdistykset voivat kerätä helposti 

verotonta toimintarahaa ympäri vuoden, itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. 

Nyt on aika tilata arpoja seuraavalle arpakaudelle (15.4.–14.10.2014). Jos seura/yhdistys tekee arpatilauksen 

30.4. mennessä, saa se 20 prosenttia paremman tuoton seuralle." Laurin juttu kokonaisuudessaan - ja hyvä 
selvitys Unelmista VAU:n sivuilla alla olevasta linkistä. 

Unelmia 

MAROKKO JA ALGERIA MM-KISOIHIN 

15.4.2014 10:45 (MA) VolleySliden facebookissa on tänä aamuna kuitattu nimetön viesti viime viikon 

lopulla pelatusta Afrikan mestaruusturnauksesta. Viestissä kerrotaan, että Egypti voitti mestaruuden ja että 

http://vammaisurheilu.fi/fin/vau/ajankohtaista/?nid=1611


Marokko ja Algeria selvisivät Puolan kesäkuisiin MM-kisoihin. Kovin odotuksin turnaukseen lähtenyt 

Kenia jätettiin kisassa neljänneksi. 

Egyptin voitto oli odotettu. Egyptin maajoukkue on pitkään ollut aivan maailman kärkijoukkueiden 

kyydissä - pronssimitaleilla MM-kisoissa sekä Roermondissa Hollannissa 2006 että Oklahomassa USA:ssa 

2010. Molemmat karsintapaikan saaneet maat taas ovat ainakin istis.infolle näin äkkiseltään varsin 
tuntemattomia suuruuksia. 

AASIA-OSEANIAN KISOJEN JOUKKUEET 

14.4.2014 23:45 (MA) Olihan infon toimituksella tieto 21.-25.4. Iranissa pelattavien Aasia-Oseanian 

kisojen osallistujista - vaikka toista päivällä väitettiinkin. Miesten kisaan osallistuu kahdeksan joukkuetta 

sekä kisan ulkopuolella Venäjä. Osallistuvista MM-kisapaikka on jo varmistettu Kiinalla ja Iranilla (sekä 
Venäjällä). Loput kuusi karsivat kahdesta paikasta. 

Naisten turnaukseen osallistuvista Kiinalla ja Japanilla on MM-paikka. Yhdestä lisäpaikasta kisaavat 

Mongolia,Sri Lanka ja Iran. Miesten kuusi karsijamaata ovat: Japani, Irak, Kazakstan, Etelä-Korea, 

Mongolia ja Myanmar. Kiinnostavia joukkueita - etten sanoisi eksoottisen oloisia istumalentopallomaita - ja 
vähän muutenkin. 

ANNUKAN ANSIOLUETTELON TARKISTUS 

14.4.2014 23:00 (MA) Parhaaksi luokitelluksi pelaajaksi valittu Annukka Jäätteenmäki lähetti 

aputoimittajalle historiaihmistä ilahduttavan viestin, missä kertoi palkintokasastaan löytyvän myös SM-

kultamitalit kausilta 1997-98 ja 1998-99 LSI Lahden joukkueessa. SIUta ja sittistä suttaajan olisi pitänyt 
olla tarkempi, koska nuo tiedot toki löytyvät histuuriasta. Kiitos - asia korjattu. 

 
Annukka Jäätteenmäki  

(Kuva: Istis.info) 

Suomen Mestaruuksien lisäksi Annukan ansioluettelosta kannattaa mainita mm. kolme Beach Volleyn SM-

pronssia - 2003, 2004 ja 2012. Eikä unohtaa toki sovi osallisuutta kauden 1999-2000 parhaan 

naisistumalentopalloilijan titteliin. Tuona kautena naisten maajoukkue palkittiin upeista suorituksista - mm. 

MM- ja EM-kisojen hopeamitaleista. Sarajevon EM-kisoissa 1999 Annukka valittiin kisojen All Stars 
kuusikkoon parhaana keskitorjujana. 

Istis.info ei pane pahiksekseenkaan vaikka muutkin valitut kertoisivat ansioistaan tarkemmin. Myös SIUta 
ja sittistä tietoja mielellään vielä tarkenneltaisiin, mutta siitä myöhemmin kevään varrella lisää. 

SM-POTRETISTA PUUTTUNEITA KULTAMITALISTEJA..., 

14.4.2014 14:30 (MA) Ylösen Mika tarkisteli infon pyynnöstä ZZ Toivalan pelaajalistaa ja lähetti 

tarkistusviestissä vielä yhden kultamitalistin kuvan. Komia rekku kuvassa on Uski Soininen - Aakan ja 
vaimonsa Tiinan monissa kisoissa palkittu kaveri. 



 
Tsettset Uski Siilinjärveltä  

(Kuva: Mika Ylönen) 

MM-VALINNAT ALKAVAT OLLA SELVILLÄ 

14.4.2014 14:20 (MA) Kesäkuussa Puolassa pelattavien istumalentopallon MM-kisojen joukkueet alkavat 

olla selvillä. Vielä nimeämättömät maat valitaan tämän kuun aikana pelattavissa/pelatuissa 
maanosaturnauksissa. Alla on esitelty tässä vaiheessa varmat kisaajat sekä vielä puuttuvat kuviot. 

 
MM-iranilaisilla oli jenkeissä 2010 oma huutosakki 

(Kuva: MM2010) 

Miehet (12/16): 

* Bosnia-Hertsegovina 

* Brasilia 

* Kiina 

* Kroatia 

* Egypti 

* Saksa 

* Iran 

* Hollanti 

* Puola 

* Venäjä 

* Ukraina 
* USA 

Puuttuvat neljä paikkaa valitaan Afrikan (2) ja Aasia-Oseanian (2) karsintaturnauksista. Afrikan osalta 

turnaus on pelattu viikonloppuna Rabatissa Marokossa. Tuloksista ei ole tietoa. Mukana saattoi olla vain 
neljä joukkuetta, joista Egypti on jo valittu MM-kisoihin. Kolmesta muusta karsitaan siis yksi pois! 

Aasia-Oseanian turnaus pelataan Mashhadissa Iranissa 21.-25.4.2014. Kisassa pelaavat sekä naiset että 

miehet. Naisille MM-kisoihin siis yksi ja miehille kaksi paikkaa. Miehissä paikka on jo Kiinalla ja naisissa 
Kiinalla ja Japanilla. Osallistuvista joukkueista ei infolla ole tietoja. 



 
Kiinattaret puolustavat 2010 MM-kultaa Puolassa 

(Kuva: MM2010) 

Naiset (11/12): 

* Brasilia 

* Kiina 

* Iso-Britannia 

* Saksa 

* Japani 

* Hollanti 

* Puola 

* Venäjä 

* Slovenia 

* Ukraina 
* USA 

Viimeinen MM-kisapaikka valitaan Aasia-Oseanian turnauksesta, joka siis pelataan loppukuusta Iranissa. 

Mitenkähän naisjoukkueet joutuvat Iranissa pelaamaan? Lähinnä info miettii peliasusteita - vaaditaanko 

huivi tai jotain muuta? Jää nähtäväksi. 

ISTISFINAALEISTA JUTTU VAU:N SIVUILLA 

14.4.2014 12:45 (MA) Tiedottaja Lauri Jaakkola on kirjoittanut VAU:n nettisivuille hyvän jutun 

istumalentopallon loppuotteluista. Juttuunsa Lauri on haastatellut ZZ Toivalan ykköstä Mika Ylöstä. Juttu 

löytyy alla olevasta linkistä. 

Lauri Jaakkolan istisjuttu 

ISTISKAUDEN 2013-14 PARHAAT VALITTU 

 
Istis.info kukittaa kauden parhaat! 

(Kuva: google.fi) 

http://vammaisurheilu.fi/fin/vau/ajankohtaista/?nid=1610


14.4.2014 12:45 Päivitetty 23:00 (Petri Räbinä/MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä julkisti eilen Toivalan 

palkintojen jaon yhteydessä loput kauden 2013-14 parhaat. Naiset palkittiin jo aikaisemmin. Seuraavassa 

lajivaliokunnan nimeämät palkitut. Lisätekstit ovat istis.infon käsialaa. 

Istumalentopallon pelikauden 2013-14 parhaat: 

Miehet: 

Paras pelaaja - Jussi Herranen, LVI Helsinki: 

Jussi valittiin kauden miespelaajaksi toisen kerran. Edellinen valinta on pelikaudelta 2010-11. Suomen 

Mestaruuksia Jussilla on KSI Kotkan paidassa kausilta 2005-06, 2007-08, 2008-09 ja 2009-10 sekä Suomen 

Cupin voittoja vuosilta 2005, 2007, 2008, 2010 ja 2011. 

Paras luokiteltu pelaaja - Janne Laukkarinen Jokilaakson Lentopallo, JoLePa Jämsä: 

Janne on pitkäaikainen JoLePan pelaaja, jonka parhaat saavutukset SM-sarjassa ovat hopeamitali kaudella 

2012-13 ja pronssit 2007-08 ja 2008-09. Beach Volleyn SM-hopeaa Jannella on kesältä 2012. 

Naiset: 

Paras pelaaja - Satu Korkalainen, SI Siilinjärvi: 

Satu on valittu kauden parhaaksi pelaajaksi aikaisemmin pelikausilla: 2004-05, 2005-06 ja viime kaudella 

2012-13. Satulla on Suomen Mestaruuksia neljä – vuosilta 2005, 2007, 2013 ja 2014, Suomen Cupin voitot 

2004 ja 2013 sekä Beach Volley Suomen Mestaruuksia 8 – viimeisin kesältä 2013. 

Paras luokiteltu pelaaja - Annukka Jäätteenmäki, HIY Helsinki: 

Annukka valittiin kauden parhaaksi naisistumalentopalloilijaksi edellisen kerran kaudella 2001-02. Tätä 

ennen kaudella 1999-2000 Annukka oli osasyyllinen Naisten maajoukkueen valintaan kauden parhaaksi. 
Suomen Mestaruuksia Annukalla on LSI Lahden joukkueesta kausilta 1997-98 ja 1998-99. 

Suomen maajoukkueessa hän on saavuttanut kolme EM- ja kaksi MM-mitalia vuosina 1999-2003 – ja ura 
jatkuu. Paralympialaisiin Annukka osallistui naisten maajoukkueen matkassa vuonna 2004 Ateenassa (6.). 

Muut valinnat: 

Erotuomari - Helena Tenhola, Helsingin Lentopalloerotuomarit ry: 

Helena on pitkään toiminut erotuomarina niin pysty- kuin istumalentopallossakin. Valinta vuoden 

ististuomariksi on Helenalle toinen – ensimmäinen tuli pelikaudelta 2007-08. Helena tunnetaan kokeneena 

ja istiksen hyvin tuntevana, rauhallisena ja tasapuolisena erotuomarina, joka on aina valmis lähtemään 
toimeen. 

Istumalentopallovaikuttaja - Markku Aumakallio Lappeenranta: 

Tarina kertoo, kun Markku oli valittu VAU:n Hyvä tyyppi galleriaan ja hänet oli kutsuttu vastaanottamaan 

palkintoa. Miestä ei paikalla näkynyt, mutta juontaja luki ao:n terveiset: ”Valitettavasti en voi osallistua 
tilaisuuteen, koska en edes pidä hyvistä tyypeistä.” 

  



KUVIA JA TARINOITA FINAALISTA 

 
Suomen Mestarit 2014 - ZZ Toivala: Takarivi vas.: otteluvalmentaja Erkko Nykänen, 

Yrjö Kokkonen, Hannu Suominen, Timo Nenonen, Mika Ylönen, Pekka Dahlqvist, Pauli Hakkarainen ja eturivi vas.: 

Aarne-Mikko Soininen, Eero Penttinen, Tero Viitanen, Antti Kärnä, Kai Karppinen, Kalevi Korkalainen. Kuvasta puuttuvat: 

Reijo Hakanen sekä Otto Sivonen  

(Kuva: ZZ Toivala) 

13.4.2014 20:10 (Mika Ylönen/MA) ZZ Toivalan nettisivuilla on Mika Ylösen raportti Toivalassa pelatuista 

loppuotteluista sekä Kuva- ja videoarkistossa kuvia sunnuntain ottelusta. Kannattaa käydä lukasemassa ja 
kuvasemassa. 

 
SM Hopeat - KSI Kotka: Edestä: Arto Vinni, Jake Paananen, Timo Herranen, Mika Vikman, Juha Ahdepelto, Vallo Järv, 

Osmo Röpelinen, huoltaja Pekka Kiiski ja otteluvalmentaja Kalevi Lång. Kuvassa ei näy Marko Julinia ja kuvasta puuttuvat 

Veli-Pekka Paananen ja joukkueenjohtaja Pekka Nygren. (Kuva: ZZ Toivala) 

Mika Ylösen jutussa mainitaan myös, että kolmannen turnauksen parhaina pelaajina palkittiin KSI Kotkasta 

Marko Julin ja isännistä Antti Kärnä. Istis.infon asteikko oli muuten sama, mutta Marko unohtui jutun 
lopussa mainita. No..., eikä äijää näy kuvassakaan. 

Vaikka zz-läisten pituusylivoima välillä melkoisesti peliä dominoikin - ei voine olla sanomatta, ettei istis 
pelkkä pitkien miesten peli ole. 

ZZ Toivalan finaalikuvia 

  

http://plus.google.com/photos/104719498838323417933/albums?banner=pwa


50. SUOMEN MESTARI - ZZ TOIVALA III 

 
Mestarit aikalisällä 

(Kuva: Kuvakaappaus ZZ TV:stä) 

13.4.2014 14:20 Päivitetty 15:30 (MA) ZZ Toivala vei kolmannen SM-loppuottelun suoraan 3 - 0 (25-16, 

25-23, 25-15). Toivalassa kohta mitalien ja pyttyjen jako. Otteluun palataan hieman myöhemmin. 

Pikkurippusen jännitystäkin saatiin palautettua 

ZZ Toivalalle siis historiallisesti 50. pelattu istumalentopallon Suomen Mestaruus. Istis.info onnittelee. 

Mestaruus oli ZZ:n kolmas putkeen - eikä siis KSI Kotka, ainakaan vielä, onnistunut nousemaan vanhana 

mestarina uudelleen ykköspallille. Kolmas SM-loppuottelu oli huomattavasti edellispäivän peliä 
tasokkaampi ja tasaisempi. 

 
Ottelutilanne 3. finaalista ZZ - KSI 

(Kuva: Kuvakaappaus ZZ TV:stä) 

Päivän peli käynnistyi vuorotahtiin pisteitä tehden aina tilanteeseen 15-15. Siinä vaiheessa erän koko kuva 

paljastui: Ahdepelto yritti epätoivoisesti nelospaikalta Kärnä-Viitasen ohitusta - neljä pistettä Toivalalle. Ja 

kun Eero Penttinen lisäsi tähän kaksi ässää - homma oli selvä - erä Toivalaan 25-16. Erässä ZZ otti melkein 
käsittämättömät torjuntapisteet: 13-2. 

Toinenkin erä pelattiin tasaisena 14-14, josta ZZ hivuttautui 2-3 pisteen johdossa tilanteeseen 23-19. KSI 

vielä taisteli 24-23, mutta ZZ ratkaisi 25-23. KSI muutti hieman peliään ja kierteli pahinta ZZ-seinää. 

Torjuntapisteet nyt Kotkalle 2-3. Toivalan kuusikkoon finaaleissa nostettu Antti Kärnä nousi jo tässä 
vaiheessa infon asteikolla kentän ykköspelaajaksi - ja piti pintansa. 



 
Siilinjärven täyskäsi: Kaksi pikkunoitaa, Seija, Mika ja Poika 

(Kuva: Kuvakaappaus ZZ TV:stä) 

Pitkällä kahvitauolla lyötiin vielä muutamia veikkauksia KSI:n nousulle - hyvän toisen erän ansiosta. 

Useimmat kuitenkin katsoivat pelin jo selväksi - vain yhtä erää puuttui. Hyvin näkynyt ZZ-TV heittäytyi 

taas kolmannen erän puolivälin tietämissä pätkiväksi ja töhryisemmäksi. Korkalaisen Akin jutustelut 

pelastivat - vaan ei palkintojen jakoa. Pelkästään kuuluttajan äänestä ei oikein saanut selvää - selostelu vielä 

olisi ollut paikallaan. 

Kotkalaisten ruuti eikä usko ei kuitenkaan enää kolmanteen riittänyt. Erä oli selvää ZZ hallintaa ja KSI:n 

omia virheitä, joita kertyi kevyelläkin laskukaavalla kymmenen. Kolmannen loppuottelun kolmas erä ZZ 

Toivalalle 25-15. Eläköön Suomen Mestarit! Ja ei muuta kuin mestaruuspaidat päälle, mitalit kaulaan ja 
poika saunaan. 

 
Petri Räbinä luovuttaa kiertopalkinnon Mika Ylöselle 

(Kuva: Kuvakaappaus ZZ TV:stä) 

KSI Kotka peluutti samaa kuusikkoa kuin lauantaina. Toisessa erässä Mika Vikmanin tilalle tuli Osmo 

Röpelinen. ZZ luotti myös samaan kokoonpanoon: Ylönen, Dahlqvist, Penttinen, Kärnä, Viitanen ja 

Nenonen sekä vaippahousuna Soininen. Hannu Suominen kävi vaihdolla kakkoserässä ja kolmosessa 

ainakin Kai Karppinen, Kalevi Korkalainen ja Yrjö Kokkonen, joka syötteli viimeiset kolme pistettä lähes 
ässälinjalla. ZZ:n kokoonpanosta puuttuivat ottelussa Hakanen ja Suhonen. 

Kauden parhaiden palkitseminen kuului huonosti 

Lajikoordinaattori ja ottelun palkinnot jakanut Petri Räbinä kuulutteli lopuksi jaoston valinnat kauden 

parhaiksi. Hieman huonosti kuului pätkivään tietokoneeseen. Istis.infon korviin kauden parhaaksi 

erotuomariksi valittiin Helena Tenhola Helsingistä ja kauden miespelaajaksi Jussi Herranen LVI 

Helsingistä. Loppu jäikin epäselväksi. Valittiinko naisten tapaan myös luokiteltu pelaaja - jäi kuulematta ja 

varsin epäselvää oli myös istisvaikuttajan valinta. Kuulosti Markku Aumakalliolta, mutta toivottavasti info 

kuuli väärin. Lisää kommentteja ainakin ZZ Toivalan netistä illan mittaan. 



Se oli sitten siinä se kotimainen istumalentopallon sarjakausi 2013-14. Varmaankin tässä lähiviikkojen 

aikana palaillaan myös näillä palstoilla ja vieraskirjoilla kauden kohokohtiin ja kömmähdyksiin. Otetaan 

otetta kesään ja keskusteluja jo seuraavan kauden kuvioihin. Kiitos infon seuraajille, kiitos päätoimittajalle 
lupauksesta tarjota kahvit, kiitos pelaajille ja kaikille toimitsijoille, tukijoille ja istiksen ystäville. Nääs kiitti. 

Sarjaraportti nro 19 

JÄNNITYS JÄI KOTKAAN - ZZ-KSI 3 - 0 
RATKAISEVA FINAALI HUOMENNA 

 
Pelin alkajaisiksi Tomi Korkala kajautti Maamme-laulun (Kuva: Kuvakaappaus ZZ TV:stä) 

12.4.2014 16:20 Päivitetty 16:55 (MA) KSI Kotka jäi ZZ Toivalan jalkoihin toisessa SM-loppuottelussa 

numeroin 3 - 0 (25-18, 25-17, 25-16). Kolmas ja ratkaiseva finaali pelataan huomenna sunnuntaina klo 13. 
Juttua pelistä pienen ajan kuluttua. 

 
ZZ Toivala - KSI Kotka 3 – 0 (Kuva: Kuvakaappaus ZZ TV:stä) 

Ensimmäisen loppuottelun viikko sitten 3-2 voittaneet kotkalaiset olivat lähes täysin aseettomia toisessa 

finaalissa. ZZ Toivalan jatkuva rumputuli ja ylittämätön torjunta eivät jättäneet tilaa kotkalaisten 

pelaamiselle. Torjuntaan hakkaaminen turhautti selvästi KSI:n hyökkäykset ja kun muuta ei juuri ollut 
käyttää - tulos oli mikä oli. 

 
Ääntä riitti katsomossa, mutta myös vapaita jakkaroita (Kuva: Kuvakaappaus ZZ TV:stä) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%2019%202013-14.pdf


ZZ TV:n kuva pätki ja oli melko suttainen, mutta kuuluttaja Aki Korkalainen huolehti tyylikkäästi 

tilanteesta ja piti ainakin infon PC-katsomon ajan tasalla. Äänekästä yleisöä ei paikalla ollut niin paljoa kuin 

info ennakkoon kuvitteli - vapaita jakkaroita löytyi eri puolilta salia. Selostajan mukaan väkeä ensimmäisen 
erän aikana paikalla oli ehkä n. 40. 

Ottelu ei ollut ZZ-ylivoimasta johtuen kovinkaan korkeatasoinen - lukuunottamatta aika monia todella 

pitkiä ja hienoa palloralleja jokaisessa erässä. Niissä molemmat joukkueet esittivät erityisesti upeaa ja 

uhrautuvaa kenttäpeliä. ZZ esitteli aivan erilaisen joukkueilmeen kuin viikko sitten. Nyt torjunta oli kuin 
muuri, iskupeli monipuolista ja kenttäpeli vastustajaa selkeästi varmempaa. 

Ottelun erät olivat pitkälti toistensa kaltaisia - ZZ meni menojaan ja KSI ei oikein saanut henkeä päälle 

missään vaiheessa. Jos peli oli pääsemässä uomiinsa - se tukehtui kotkalaisten omiin helppoihin virheisiin: 
torjuntaan, leveäksi, aloitusten hukkaamiseen ym. 

 
Ei auttanut edes KSI:n otteluvalmentaja Kallu Långin ohjeet (Kuva: Kuvakaappaus ZZ TV:stä) 

KSI pelasi lähes samalla kuusikolla kuin Kotkassakin. Vaihtomiehenä Mika Vikmanin poterokaverina 

pelasi nyt V-P Paanasen sijasta Röpelisen Osmo. ZZ Toivalan kuusikosta oli poissa Reijo Hakanen ja hänen 

paikallaan pelasi Antti Kärnä. ZZ käytti ottelussa liberoa, joka erehdyttävästi infon mielestä näytti Aake 

Soiniselta? Myös savon istisneuvos, vapaaherra Kalle Korkalainen pelasi ottelun kolmannessa erässä. 
Hienoa. 

Suomen Mestaruus ratkaistaan huomenna kolmannessa pelissä. Ottelu alkaa Suininlahden koululla klo 13. 

Sitä ennen tänä iltana Toivalassa on seuran oma gala-ilta, jonne myös kotkalaiset ovat saaneet kutsun. 
Toivottavasti ilta ei peliä ratkaise, vaan Mestaruus hoidetaan huomisessa ottelussa pelikentällä. 

Sarjaraportti nro 18 

Ja infon vieraskirjassa nähtävillä Teikkauksemme kerroinasiantuntijan vihjeet huomiselle pelille. 

JÄNNITYSNÄYTELMÄ ZZ - KSI: OSA 2. 

 
Suininlahden päänäyttämö (Kuva: ZZ Toivala) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%2018%202013-14.pdf


11.4.2014 14:10 (MA) Huomenna lauantaina klo 15 alkaen ZZ Toivalan kotiluolassa Suininlahden salilla 

pelataan istumalentopallon pelikauden 2013-14 toinen SM-loppuottelu. KSI Kotka johtaa ottelusarjaa 

ensimmäisen pelin 3 - 2 kotivoitollaan. Toinen voitto lauantaina - ja KSI olisi ensimmäinen "vanha Mestari" 
35 vuoteen, joka olisi palannut Suomen Mestariksi. 

Mestaruutta puolustava ZZ Toivala lienee viime lauantain järkytyksestään jo toipunut ja valmis 

puolustamaan kahta edelliskausien Mestaruuttaan. Joukkueen tukena on Suininlahden päänäyttämö ja sinne 

varmuudella paikalle kannustamaan saapuvat alueen innokkaat alkuasukkaat. ZZ Toivalan voittaessa tilanne 
olisi 1 - 1 ja ratkaiseva ja kolmas finaali pelattaisiin samassa paikassa sunnuntaina klo 13. 

Suomen Mestaruuden ratkettua - joka lauantaina tai sunnuntaina - Suininlahdella julkistetaan ja palkitaan 

myös kauden parhaat miesistumalentopalloilijat sekä erotuomari ja istisvaikuttaja. Valinnoista ei istis.infolle 
ole tihkunut edes väliaikatietoja tai sitä - ovatko joukkueet miten innokkaasti valintoja ehdotelleet. 

Mika Ylönen on luvannut jälleen hoitaa ZZ TV:n liikkuvan kaluston selostajineen paikalle. Nettilähetys 

alkanee muutamaa minuuttia ennen H-hetkeä. Valmistautukaa pitempimatkalaiset tulloin ruutukatsomoon. 

Kanava löytyy mm. alla olevasta ZZ TV:n kuvalinkistä. 

 

VENÄJÄ VALMIS - AFRIKKA ARVIOI 

 
Ylempi kuva: Venäjän Mestarit -AVS Rodnik, alempi: valmentaja Victor Dyakova vasemmalla 

(Kuva: Kuvakaappaus: http://volley-ural.ru/) 

11.4.2014 13:30 (MA) Istumalentopallon Venäjän mestaruudesta pelattiin 3.-6.4.2014 Tulassa. AVS 

Rodnik Jegaterinburgista voitti kisan jo 14. kerran. Rodnik lienee yhtä kuin Venäjän maajoukkue. Porukka 
valmistautuu Paralympiaurheilijoiden harjoituskeskuksessa Puolan MM-kisoihin. 

Volley Sliden sivuilla on ollut muutama maininta Marokon Rabatissa käynnissä olevasta miesten Afrikan 

Mestaruusturnauksesta, missä nimetään yksi joukkue (Egypti on jo nimetty) MM-kisoihin. Erään tiedon 

mukaan kisoissa pelaisi 12 maata, mutta viime viestin perusteella vain: Marokko, Egypti, Kenia ja Algeria. 
Seuraillaan - josko jostain tarkempaa tietoa löytyisi. 

http://livestream.com/zztoivala?t=723371


 
Elblagin MM-kisojen pääareena  

(Kuva: 2014 World ParaVolley Sitting Volleyball World Championships) 

ENNAKKOTIETOJA BEACH-TURNAUKSISTA 

 
(Kuva: Ossi Pulli) 

9.4.2014 00:20 (Petri Räbinä/MA) Vaikka kauden huipennusta vasta odotellaan - seuraavassa vähän 

ennakkotietoja tulevan kesän Beach-kuvioista. Petri Räbinän kertoman tiedon mukaan jaoston on seuraavan 
kerran kokoontumassa 24.4.2014, jolloin myös kesän kuviot tullaan lopullisesti lyömään lukkoon. 

Beach-työryhmä kyseli helmikuun lopulla Istis.infon kautta mahdollisia muutostarpeita Beachin sääntöihin. 

Mitään ei kentältä kuulunut, joten menemme tulevaan kesäkauteen viime vuonna uusitulla säännöillä. 
Jaosto vahvistanee asian myös näiltä osin. 

Infon kalenterissa on jo jonkin aikaa ollut seuraavat ilmoitetut kesäkisat. 

* 5.7.2014 - 18. Rautavaara Beach Volley turnaus (anottu 3 vs 3 SM-arvoa yleisissä sarjoissa) 

* 19.-20.7.2014 - 22. Marjola Beach Volley turnaus Lappeenrannassa 
* 2.8.2014 - 5. Helsinki Metropolitan Open Beach Volley 2 vs 2 turnaus (anottu 2 vs 2 SM-arvoa) 

Petrin mukaan jaosto on alustavasti keskustellut hakemuksista ja niiden pohjalta ne vaikuttavat olevan OK. 

Perinteiset 3 vs 3 SM-kisat tullaan tulevana kesänä pelaamaan yhdessä turnauksessa - Rautavaaralla 

heinäkuun alussa. 2 vs 2 SM-kisat pelataan nyt ensimmäistä kertaa kotimaisena arvoturnauksena ja 

luonnollisesti Helsingissä lauantaina 2.8.2014. Näiden väliin jää Marjolan turnaus kaksi viikkoa vaaran 
jälkeen ja kaksi ennen metropolin turnausta. 

Näissä merkeissä - ei muuta kuin valmistautumaan kesän Beach-turnauksiin. Ulkomaisista turneista ei ole 

juuri muita tietoja tihkunut, kuin Marjolassa jo useamman kerran käyneiden kazakstanilaisten kutsu 9.-10.8. 

Aktaussa pelattavaan turnaukseen. Varmaankin kisoja järjestettäneen ainakin Eestissä ja ehkä myös 

Latviassa. Kuulostellaan. 



KESKI-UUSIMAAN JUTTU PRONSSIPELISTÄ 

 
Keski-Uusimaan kuva pronssipelistä Keravalla 5.4.2014 

(Kuva: Keski-Uusimaa/Robert Monstovics) 

8.4.2014 17:10 (Harpo/MA) LVI Helsingin Harri Sievänen oli pyytänyt ja saanut luvan Keski-Uusimaan 

toimittaja Robert Monstovicsilta laittaa hänen 6.4.2014 lehdessä julkaistu juttu LVI - JoLePan 
pronssipelistä myös istis.infon katsastelijoiden nähtäväksi. 

Istis.info kiittää Robertia ja pyytää samalla anteeksi, ettei onnistunut vermeillään kunnollisesti 

kaappailemaan kuvaa ja juttua. Info joutui kopioimaan ne erikseen ja taiteilemaan tökerösti nähtäville. 

Sorry. Ammattilaisen ammattimaisempi ote olisi onnistunut lehden toimittamalla linkillä ko jutusta tai 
sivusta. Näillä mennään, kun ammattilaisia ei olla. 

Pronssijuttu Keski-Uusimaassa 

NAISTEN MAAJOUKKUEELLE FACEBOOK-SIVUSTO 

 
Suomen naisten maajoukkueen FB-sivuston etusivu 

(Kuva: www.facebook.com) 

8.4.2014 14:25 (Laura Haaranen/MA) Naisten maajoukkueen pelaaja Laura Haaranen tiedotteli istis.infon 

vieraskirjassa juuri, että joukkue on perustanut Facebookiin oman "Sitting Volleyball Team Finland" 

sivuston. Naiset lupaavat sivuille pelituloksia, kuvia ja kuulumisia hymyn kera. Hienoa - muistakaa vaan 

aktiivisesti päivitellä. Istis.info kumartaa, kiittää ja jää innokkaana odottelemaan - ainakin hymyjä. 

Naisten maajoukkueen Facebook-sivusto 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Keski-Uusimaa%206.4.2014%20(1).pdf
http://facebook.com/finlandsittingvolleyball


VIISI YÖTÄ TOISEEN FINAALIIN - 
JÄNNITYSNÄYTELMÄ JATKUU TOIVALASSA 

 
ZZ Toivalan ottelujuliste 

(Kuva: Mika Ylönen) 

7.4.2014 15:00 Päivitetty 18:50 (MA) Kotimaisen pelikauden 2013-14 huipentumana ensi viikonloppuna 

ratkaistaan Toivalassa Suininlahden salilla 50. istumalentopallon Suomen Mestaruus. Lähtökohdat ovat 

kihelmöivän jännittävät. KSI Kotka johtaa, paras kolmesta pelattavaa, ottelusarjaa kotivoittonsa ansiosta 1 - 

0. Mestaruutta puolustava ja runkosarjan selvästi voittanut ZZ Toivala on joutunut haastajan asemaan. 

Miten KSI selviää Toivalan kotisalin paineissa? Pystyykö ZZ käyttämään tämän edun ja nappaamaan kaksi 
voittoa? 

 
ZZ Toivala vs. KSI Kotka 

(Kuvat: Juha Parkko) 

BUDAPESTIN TURNAUKSEN LOPPUTULOKSET 

6.4.2014 17:55 Päivitetty 7.4. 13:10 (MA) Unkarin 3. avoin turnaus Budapestissä ei ollut emännille paras 

mahdollinen. No..., varmaan hyvää harjoitusta ja kokemusta karttui. Turnauksen loppusijoitukset ja tulokset 
alla - kaikki tulokset saataneen alkuviikosta. 



Loppusijoitukset: 

1. Slovenia 

2. Suomi 

3. Kroatia 
4. Unkari 

 
Suomen maajoukkueen pelaajat Unkarin turnauksessa 

(Kuva: Allan Pynnönen) 

Ottelutulokset: 

Slovenia - Kroatia 3 - 0 

Unkari - Kroatia 3 - 2 

Suomi - Unkari 3 - 0 

Slovenia - Suomi 3 - 0 

Kroatia - Suomi 0 - 3 

Slovenia - Unkari 3 - 0 

Sijoituspelit: 

3.-4.: Unkari - Kroatia 2 - 3 

1.-2.: Slovenia - Suomi 3 - 0 

 
Budapestin turnaukset joukkueet yhteiskuvassa 

(Kuva: Allan Pynnönen) 



 
Turnausykkönen - Team Slovenia  

(Kuva: www.facebook.com/OdbojkaSede) 

SLOVENIA YKKÖNEN - SUOMI HYVÄ KAKKONEN 

6.4.2014 14:10 Päivitys 14:45 (Petra Pakarinen/MA) Suomi ei onnistunut horjuttamaan Sloveniaa 

Budapestin turnauksen loppuottelussa. Elblagin EM-pronssimitalistit ottivat finaalista puhtaan 3 - 0 voiton. 

Turnauksen pronssipelissä pelasivat jo aikaisemmin tänään isäntämaa Unkari vs. Kroatia. Tuloksista ei vielä 

ole tietoja. 

Petra Pakarinen viestitti kisapaikalta, että Suomen ja Slovenian pelissä kaksi ensimmäistä erää olivat 

tasaisia ja hyvää, tasokasta peliä. Toisen erän lopulla Suomi kuitenkin sortui toistuviin syöttövirheisiin. 

Kolmannessa erässä slovenialaiset monipuolistivat selvästi peliään ja Suomi ei saanut enää omiin 
hyökkäyksiin riittäviä tehoja. 

Suomen joukkue palaa kotimaan kamarille klo 00:40 ensi yönä Helsinki-Vantaalle. Valmennusvastuussa 

Unkarissa ollut Allan Pynnönen on luvannut toimitella turnauksen kaikki tulokset istis.infoon, kuha pääsee 
kotiin keskiseen Suomeen. 

Suomalaisten pelikuviot jatkuvat reilun kuukauden kuluttua Moskovan avoimissa. Unkarista kuuluneen 

tiedon mukaan Slovenian maajoukkue harjoittelee ensi viikonloppuna kotimaassaan yhdessä Hollannin 

joukkueen kanssa. Maat pelaavat myös kahdesti maaottelun tuona aikana. Hollantihan on Slovenian ohella 

mukana kesäkuun MM-kisoissa ja viime EM:ssä tulppaanittaret sijoittuivat heti Slovenian jälkeen 
neljänsiksi. 

NAISEMME MAAILMALLA BUDAPESTISSÄ 

6.4.2014 01:35 (MA) Kuuleeko Buda, Lappee kutsuu. Anteeksi, että ensin piti käydä ensimmäisen vaimon 

kanssa taidenäyttelyssä, sitten elokuvissa ja vielä päälle mokoma maksoi ja syötätti pippuripihvit 

ravintolassa. Ja taksilla oikein piti kotiin ajella ja vieraskirjaan Välilän Veskulle motkottaa. Alkaa 

harrastukset haittaamaan tätä infotyön hoitamista. 

Istis.info on tosi kiitettävästi saanut terveisiä Budapestistä (vaan ei tarkkoja tuloksia). Kiitos. Terveisiä on 

tullut jopa niin mukavasti, että info intoutui pyytelemään kuviakin. Mutta pyydettyään ja näköjään kuvat 
saatuaan - häippäsi muualle. Mutta nyt taas töissä ollaan. Ja Väre saakoon sen vapaakorttinsa takaisin. 



 
Team FIN Budapestin turnauksessa.  

Kuvasta puuttuu valmentaja Allan Pynnönen 

(Kuva: Marja Valkeavuori/Allan Pynnönen) 

 
Ei ruotsi, vaan suominaiset ruualla  

(Kuva: Petra Pakarinen) 

Naistemme loppuottelu pelataan huomenna klo 11. Luvassa on jokunen kuva pelihommistakin. Nyt info 

köpöttelee mummon viereen. 

NAISTEN MAAJOUKKUE BUDAN FINAALIIN 

5.4.2014 20:20 (Petra Pakarinen, Budapest/MA) Pakarisen Petra piti puheensa - lounaan jälkeen peli parani. 

Ainakin tulokset olivat ensimmäistä peliä paremmat. Team FIN voitti päivän toisessa ottelussa 
isäntäjoukkue Unkarin puhtaasti 3 - 0 ja samoin lukemin kolmannen pelin Kroatiaa vastaan. 

 
Petra Pakarinen 

(Kuva: VAU) 

Kahdella voittopelillä suomalaiset selviytyivät huomiseen lopputteluun - todennäköisesti Sloveniaa vastaa. 

Joukkueet kohtasivat tänään turnauksen avauspelissä heti aamupalan jälkeen. Kuten info aikaisemmin jo 
kertoi - peli päättyi Slovenialle 3 - 0. Huominen kaiken muuttaa voi - niin toivotaan. Tsemppiä SUOMI. 



Suomen naisten maajoukkue Budapestin turnauksessa on: Annukka Jäätteenmäki, Anne Mäki, Helena 

Skogström, Satu Tiilikainen, Laura Haaranen, Hanna-Maria Sariluoto, Marja Valkeavuori ja Petra 

Pakarinen. Valmentajana on Allan Pynnönen. 

PS. Jos pääsette mukavasti hymyillen respan nettiin - laittakaa tulokset ja mikä ettei - vaikka joku valokuva 
päivän peleistä. Mukavaa Budapestiä. 

JUHA PARKON VALOKUVIA KOTKAN FINAALISTA 

5.4.2014 19:50 (MA) KSI Kotka Nimenhuuto-sivulla on Juha Parkon ottamia valokuvia päivän SM-

loppuottelusta. Ovat ehkä hieman tasokkaampia kuin infon PC-näytöltä nappaamat ZZ-TV:n otokset. 
Käykää katsomassa. Päivän pelin meininki välittyy kuvista hienolla tavalla. 

 
Joukkueellinen Kotkan poikii 

(Kuva: Juha Parkko) 

Juhan hienot kuvat löytyvät alla olevasta linkistä KSI Kotkan Nimenhuuto-sivuilta. 

Juha Parkon finaalikuvia 

 
Eka finaali hoidettu! 

(Kuva: Juha Parkko) 

LVI HELSINKI MUKAAN MITALIKERHOON 

5.4.2014 18:30 (MA) Keravalla pelatussa SM-pronssiottelussa kotijoukkue LVI Helsinki otti ensimmäisellä 

SM-kaudellaan pronssimitalit 3 - 0 voitolla Jokilaakson Lentopallosta. Samalla LVI:stä tuli 

kahdeskymmenes SM-mitaleita saavuttanut joukkue. SM-mitaleitahan on nyt meneillään oleva sarja 
mukaan lukien metsästelty 50 kertaa ja vuotta. 

http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/file_show?as=23-IMG_9895.JPG&id=342860


 
SM-pronssimitalistit - LVI Helsinki 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

LVI:n kapteeni Harri Sievänen lähetteli tulosraportissa lyhyet kommentit pelistä: "Peli oli tasainen 

vaikkakin päättyi kotijoukkueen suoraan 3-0 voittoon. Erät menivät 25-21, 25-15 ja 25-20 ja olisivat voineet 

kääntyä toisinkin. JoLePan parhaana palkittiin Patisen Vesa ja LVI:n parhaana Ari Rytkönen." Korjattu 
ensimmäisen erän tulos - pinna lisää JoLePalle. 

Istis.info onnittelee SM-pronssimitalisteja: Harri Sievänen, Kalev Ross, Jussi Herranen, Ari Rytkönen, Riku 

Luhti, Kurt Vikman, Marko Venäläinen, Antti Haataja, Veli-Matti Hakasalo, Mika Tiitto, Sampsa 

Söderholm, Christian Danielsson, Jari Helminen ja Mikael Gustafsson.SM-pronssimitalit LVI:n pelaajille 
jakoi Lasse Eva. 

Alla kauden toiseksi tai kolmanneksi viimeinen sarjaraportti. Niin se talvikausi kotimaan sarjatoimintojen 

osalta vetelee viimeisiään. Beach Volley hommiin valmistautumisen ohella kannattanee jo nyt alkaa 

kääntämään toista silmäkulmaa ensi kauden suuntaan. Toivottavasti 50. pelattu miesten SM-sarja ei jää 
viimeiseksi, vaan matka jatkuu ja ehkä uusiakin yrittäjiä sarjatoimintaan saadaan mukaan. 

Sarjaraportti nro 17 

JÄNNITYSNÄYTELMÄ VAILLA VERTAA - 

KSI KOTKAN PALUU - OSA YKSI 

5.4.2014 13:55 Päivitetty 14:25 (MA) KSI Kotka nappasi ensimmäisen kiinnityksen Suomen Mestaruuteen 

voittamalla kotisalillaan juuri päättyneessä ensimmäisessä loppuottelussa hallitsevan mestarin ZZ Toivalan 
tiukkojen vaiheiden jälkeen 3 - 2 (25-22, 20-25, 20-25, 25-21, 16-14). Lisää juttua pienen hetken jälkeen. 

 
KSI - ZZ 3 - 2 

(Kuva: ZZ TV) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%2017%202013-14.pdf


Ottelun ensimmäinen erä alkoi kotijoukkueen onnistumisilla - tilanteeseen 5-2. ZZ pääsi nopeasti juoneen 

mukaan Pekka Dahlqvistin yllättävillä kakkosilla 6 - 10. Siitä tahkottiin tasaisesti tilanteeseen 17-17. Vallo 

Järvin syöttövuoroilla KSI meni johtoon 21-17. ZZ vielä hätyytteli 23-22, mutta siitä KSI meni erävoittoon 
25-22. Ja jännitysnäytelmä oli valmiina. 

Toisen erän aloitti ZZ ja johti alussa 3-6 ja 6-10. Tasoihin tilanteessa 16-16, josta ZZ karkuun ja erävoittoon 

20-25. Kolmas erä meni aluksi samaa tahtia: 3-6 ja siitä KSI johtoon 11-9. Tasoissa taas 15-15, mistä ZZ 
meni menojaan 16-21 ja 19-24. ZZ johtoon erävoitoissa 1 - 2 numeroin 20-25. 

Neljännessä jännitys katsomossa kasvoi ja pieni epävarmuus iski huutosakinkin puseroon - näinkö tässä taas 

käy. Erän alku oli tasaista puolten vaihtelua. KSI meni edellä ja ZZ pukki perässä. KSI otti pelin hallintaan 

5-5 tilanteen jälkeen. ZZ joutui selittelemään montaa palloa ja johto pian KSI:lle 10-7. ZZ kavensi 11-

10:een, mutta sitten KSI sai putken ja hengen uudelleen päälle ja kohta se johti jo 17-12 ja 20-16. Loppu oli 
tiukkaa vääntöä. Vaikka kotkalaiset hassasivat kolme syöttöään erä heille 25-21 ja tilanne oli 2 - 2. 

 
KSI - ZZ Otsolassa 5.4.2014 

(Kuva: Pekka Nygren) 

Viides erä oli edelleen tuimaa tappelua pisteistä. ZZ aloitti Penttisen Eeron syötöillä 0-2, josta Timo 

Herranen käänsi pelin 3-2. Puolten vaihto 6-8 ja kovat selittelyt syöttö- ja pelijärjestyksistä molemmin 

puolin. ZZ hallitsi ja johti jo 8-12 ja vielä 11-13. KSI tuli tasoihin 13-13, josta ZZ:lle eräpallo 13-14. 
Jatkopallot vei riemukkaasti kotijoukkue ja voitti erän ja koko ottelun 16-14. 

KSI pelasi otteluvalmentaja Kallu Långin johdolla muutamaa Veli-Pekka Paanasen pelipätkää lukuun 

ottamatta kokoonpanolla: Arto Vinni, Timo Herranen, Mika Vikman, Juha Ahdepelto, Marko Julin ja Vallo 

Järv. ZZ Toivalan vastaava peruskuusikko oli kokoonpanossa: Reijo Hakanen, Aarne-Mikko Soininen, 
Mika Ylönen, Pekka Dahlqvist, Eero Penttinen ja Tero Viitanen. Päätuomarina vihelteli Helena Tenhola. 

 
Joukkueet matkalla jatkamaan pelejä Toivolaan 

(Kuva: ZZ TV) 

Toinen SM-loppuottelu viikon kuluttua lauantaina Toivalassa ja mahdollinen kolmas päivää myöhemmin 

sunnuntaina. Jännitysnäytelmän toinen ja ehkä kolmaskin osa nähdään siis Suininlahden koulun salissa 



tiukan savolaiskatsomon edessä. Jäädään odottelemaan noita pelejä sekä vielä tänään klo 15 Keravalla 

alkavaa pronssipeliä. 

Budapestin enkeliosastolle tappio Slovenialle 

Väreen enkelitiimi Pakarisen Allun sijaistamana pelasi aamupäivällä ensimmäisen pelin Budassa Sloveniaa 

vastaan. Tappio tuli numeroin 0 - 3. Pakarisen Petra valitteli, että omalla joukkueella peli oli melkoista 

hätäilyä eikä aloitussyötöt oikein nousseet. Lounaan jälkeen Petra lupaili pelinkin parantuvan. Tsemppiä 
vaan sinne Unkariin. 

LAUANTAINA PELEJÄ LAAJALLA RINTAMALLA 

4.4.2014 23.20 (MA) Pitänee kohta pistää toimituksen valot himmeiksi ja käydä odottelemaan huomisen 

melkomoista istispläjäystä. Info yrittää joutilaiden kiireidensä ohella seurailla päivän tapahtumia - ensin 
Kotkasta, sitten Keravalta ja toivottavasti vielä iltasella kuntoutuslaitokselta Budapestistäkin. 

Ja hienoa! Istisveikkauksen kertoimenhoitajakin on herännyt - Vieraskirjassa on huomisen ensimmäisen 

SM-finaalin ja myös pronssipelin kertoimet. Kotkan ja JoLePan voittokaksarilla tienaa panoksensa 6,2-

kertaisesti. Niinköhän se menee? Info ei vieläkään ole päässyt sen oikean Veikkauksen kanssa sinuiksi. 

Vieraskirjassa on myös Väreen Timpan anomus infon vapaalipun palautuksesta. No..., katsotaan nyt tämä 

Budan keikka ensin. Timppa kertoi, että naiset ovat Unkarin reissulla Pynnösen Allun johdolla ja Pakarisen 

Petra oto mediapäällikkönä. Petra jo laittelikin infolle terveisiä, että perillä ovat ja turnausinfon 
varmistuksia odottelevat - muualtakin kuin istis.infon sivuilta. 

Lisäksi Timppa kertoi, että seuraava koitos naisten maajoukkueella on, jo perinteiseksi muodostunut, 
osallistuminen Moscow Openiin toukokuun alussa 7.-11.5.2014. Nyt unta palloon. 

VISAILUA MM-KISOJEN TYYLIIN 

3.4.2014 19:55 (MA) Ja lykästään tähän vielä yksi visailutehtävä Elblagin MM-kisatyyliin. Kisasivustolla 

Facebookissa pyydetään etsimään viisi erilaisuutta kahdesta kuvasta. Istis.info, vaikka lastenlasten lehtiä 

lueskeleekin, ei tarkkana tyyppinä löytänyt kuin kolme. Kokeilkaa. 

 
Etsi 5 eroavuutta 

(Kuva: https://facebook.com/Elblag201) 

3. MAGYARORSZAG KINYITNI ÜLORÖPLABDA NEMZETKÖZI NOI TORNA 

3.4.2014 19:05 (MA) Unkarin ja suomen kielet ovat tunnetusti sukulaissellaisia. Istis.info ajetteli otsikkoa 

tavatessaan, että kyllä kai ja varmaankin - pikkuserkun vaimon anopin kälyn tätin isoisän isoisän 



veljenpojan setä. Kaakkoiskarjalaisittain otsikko on kutakuinkin: 3. Unkarin avoin istumalentopallon 

naisten turnaus. 

 
Unkarin turnauksen kisajuliste 

(Kuva: http:hunvolley.hu/) 

Väreen enkelit Budapestiin turnaukseen 

Timo Väre menetti juuri Istis.infon iänikuisen vapaalippunsa. Info sai takakautta selville, että naisten 

maajoukkue matkaa tulevana viikonloppuna Unkariin Budapestiin kansainväliseen naisten turnaukseen. 

Kisaan osallistuvat Unkarin (EM2013 - 7.) ja Suomen (EM 6.) lisäksi Kroatia (EM 9.) sekä Slovenia (EM - 
pronssimitalisti). Maajoukkue tarvinnee oman mediapäällikön. 

Budapestin turnaus pelataan Kansallisen lääketieteellisen kuntoutuslaitoksen tiloissa Budassa, os. 
Szanatorium Utca 19. Turnauksen otteluohjelma on karttakuvan jälkeen: 

 
Buda ja Pest ja kisapaikka 

(Kuva: google.maps) 

Lauantai 5.4.2014: 

09:00 Slovenia - Suomi 

11:00 Unkari - Kroatia 

13:00 Slovenia - Kroatia 

15:00 Unkari - Suomi 

17:00 Suomi - Kroatia 
19:00 Unkari - Slovenia 

Sunnuntai 6.4.2014: 

09:00 Pronssiottelu: 3. - 4. 
11:00 Loppuottelu: 1.- 2. 



Istis.info lämmittelevästi toivoo, että maajoukkueen uusi tuleva mediapäällikkö ehtisi jo Budapestiin 

lähettelemään sieltä pelien tuloksia ja kotimaan mimmien kuulumisia. Ja ellei - niin ainakin vanhaväre 

saataisiin kännyköineen istahtamaan aina välillä pulpetin ääreen ja rustailemaan tietoja infolle. Kiitos - ja 
hyviä pelejä. Joku valokuvakin kelpaa lähetellä. 

NYT SE ALKAA - 50. SM HAUSSA 

3.4.2014 18:30 (MA) Istumalentopallon Suomen Mestaruudesta pelataan nyt huhtikuussa 2014 50. kerran. 

Ensimmäisten Mestarien saaminen mukaan ratkaisupeleihin ei valitettavasti onnistunut. Mestaruus 

ratkaistaan ilman kunniavieraita kahden jo aikaisemmin kultamitaleihin tottuneen joukkueen kesken. ZZ 

Toivala puolustaa kahta edellistä voittoa ja sitä haastamaan lähtee, viime vuoden tapaan, 11-kertainen 
Suomen ykkönen KSI Kotka. 

Tulokset ja tilastot ZZ Toivalan puolella 

SM-runkosarjassa joukkueet kohtasivat neljästi. ZZ voitti kolme ja KSI yhden ottelun - viimeisen 

turnauksen ennen mitalipelejä. ZZ Toivala nappasi syksyllä myös Suomen Cupin voiton ja katkaisi Kotka-

turnauksessa isäntien pitkän, yhdeksän voiton putken. Kauden tulokset ja myös SM-sarjan historian tilastot 
ennakoivat siilinjärveläisten mestaruutta. 

1970-luvun jälkeen vanha Mestari ei ole noussut takaisin kultapallille. Viimeksi tämän tempun teki LSI 

Lahti, joka kahden Mestaruutensa jälkeen hävisi TSI Tampereelle kaudella 1977-78 ja jatkoi sitten 
voittokulkua aina ESI-Teamin 14 SM-kullan alkuun, kauteen 1985-86. 

 
Suomen Mestarit 1980 - LSI Lahti 

(Kuva: Lahden Seudun Invalidit ry) 

Lahtelaiset sinnittelivät mestaruusvuosiensa jälkeen mitaleilla aina kauteen 1998-99 - saaliinaan viisi 

hopeista ja kuusi pronssista SM-mitalia - vaan ei enää kertaakaan sitä kultaista. ESI-Team luovutti 

helpommalla - kolme kertaa joukkue haastoi kotkalaiset tiukoissa loppuotteluissa ja kaudella 2004-05 otti 
vielä pronssimitalit. Helppoa ei ole pallilta tippuneen takaisin kömpiä. 

KSI Kotka voitti Keravan päätösturnauksessa ZZ Toivalan, mikä varmasti antoi rutkasti itseluottamusta 

pienellä ringillä operoivalle lauantain ensimmäisen finaalin kotijoukkueelle. Voitto kotisalilla Otsolassa 

vielä antaisi KSI:lle mahdollisuuden mestaruuteen. Vaikeammalta tuntuisi tappion jälkeen hakea 

tuplavoittoa savolaiskentältä ja -katsomolta. Kotkalaisilla on kuitenkin allaan kahden vuoden takaiset 
pronssit ja viime vuoden hopeat - jatkuisiko sarja kultaisilla. 

  



LVI:llä kotikenttä ja suosikkiviitta 

SM-pronsseista pelataan - kerrasta poikki - lauantaina Keravalla LVI:n kotisalilla. Alkuhaparointien jälkeen 

LVI sai peliinsä otetta runkosarjan loppupuolella ja laittoi mm. kaksi kertaa ZZ Toivalan ahtaalle. 

Viimeisissä turnauksissa joukkue löi Kotkan kahdesti, mutta sekään ei enää riittänyt loppuottelupaikkaan. 

LVI:llä ei joukkueena ole SM-mitaleja, mutta yksittäisillä pelaajilla kyllä. Runkosarjassa joukkue voitti 

JoLePan neljästi eräluvuin: 3-2, 3-2, 3-1 ja 3-0 - nousujohteisesti. JoLePa oli finaaleissa ZZ Toivalaa 

vastaan kaksi vuotta sitten. Viime kaudella joukkue jäi mitalien ulkopuolelle HIY Helsingin napatessa 
pronssipelin voiton. Tiukka peli tiedossa - jos jämsäläiset vaan jaksavat innostua parhaimpaansa. 

APRILLIT MENI - HUHTIKUU ALKOI! 

2.4.2014 15:05 (Mika Ylönen/MA) Eipä näkynyt Pälkäneelläkään pilkkijöitä - oli jäät sen verran hepposia. 
Toivottavasti Töölöössäkään ei eilen ollut isompaa ruuhkaa. 

Tosipelit alkavat jääkiekossa tänään ja istiksessä lauantaina. Palaillaan lauantain otteluiden odotusarvoihin 

ja ennakkotunnelmiin tänä iltana myöhemmin tai viimoistaan huomenna. Ennen infon intoiluja kannattaa 

käydä ZZ-sivuilla kuulostelemassa Ylösen Mikan perinteiset ennakot. 

KSI KOTKA MESTARIKSI KABINETTIPELISSÄ? 

1.4.2014 10:00 (Mika Ylönen/MA) ZZ Toivala on hyllytetty miesten SM-sarjan loppupeleistä. KSI Kotka 

ottanee näin ilman pelejä kaikkiaan jo 12. Suomen Mestaruutensa. Toivalan pääministeri Mika Ylönen pitää 

liiton ratkaisua hätiköitynä ja kertoo seuran ilman muuta valittavan asiasta. Ratkaisulla alkaa olla melkoinen 
kiire - ensimmäisen pelin olisi tarkoitus käynnistyä lauantaina Kotkassa. 

 
ZZ Toivalan uusi keikkabussi 

(Kuva: ZZ Toivala) 

Lisätietoja tilanteesta ja sen taustoista löytyy ZZ Toivalan nettisivuilta. Mielenkiintoista - ajattelee asiasta 

Istis.info ja lähtee vähän tarkemmin selvittelemään juttua tuonne Pälkäneen suuntaan, missä yhden 
tapahtumiin keskeisesti vaikuttavan kazakstanilaisen liikemiehen tiedetään pilkkivän. 

ZZ Toivalan juttu 

PARAVOLLEY FINLANDE PERUSTETAAN 

1.4.2014 00:00 (MA) Istis.info huomasi iltamyöhään maanantaina Helsingin Sanomien järjestöpalstalla 

melkoisen uutisen. Siinä kutsuttiin osallistujia tiistaina 1.4.2014 klo 18.00 Töölön kisahallin auditoriossa 
järjestettävään Suomen ParaVolley yhdistyksen perustavaan kokoukseen. 

http://zz-toivala.com/


 

Yhdistyksen perustamiskokouksen kutsun allekirjoittajina oli pitkä rivi pääkaupunkiseudun 

istumalentopalloilijoita. Istis.info yritti tavoittaa allekirjoittajia ja myös VAU:sta henkilöitä, jotka asiasta 
tietäisivät. Hurja homma – ja noin nopealla aikataululla. 

Onneksi istis.info sai yhden kokoonkutsujista iltayöstä vielä langan päähän. Hän kertoi 

pääkaupunkiseutulaisten olleen yhteydessä Paran Euroopan presidentti Toralv Thorkildseniin. Tämä oli 

kertonut, että jos kansalliset liitot ehtivät 30.4.2014 mennessä rekisteröitymään ParaVolley Europen 

jäseniksi – EU:n kansallisten vammaispalvelujen liikunta- ja urheilurahaston keskinäinen tasauskomitea 
(NDSPEMFC) tulee jakamaan jokaiselle kansalliselle yhdistykselle 150 000 euroa käynnistysrahaa. 

Pääkaupunkilaiset kutsujat toivovat kovasti, että perustamiskokoukseen saapuisi mahdollisimman paljon 

edustajia eri seuroista – vaikka kauempaakin. Se olisi tärkeää tulevan ParaVolley Finlanden uskottavuuden 

ja kansainvälisen vaikuttavuuden kannalta. Jos perustamiskokouksessa on edustajia yli 50 – EU:n raha 

kasvaa 250 000 euroon. Siis nyt väki Töölööseen! 

AIKA SUVEREENEJA OLTIIN..., 

31.3.2014 19:00 (Lauri Jaakkola, VAU/MA) Jaakkolan Lauri viestitteli infolle, että sai tänään Korkalaisen 

Seijan haastattelun istiksen harjoituskentältä. Yllä oleva lausahdus on seijamaisen selvänä myös Laurin 
VAU:n nettisivujen Ajankohtaista palstan otsikossa. 

 
Seija "Suvereeni" Korkalainen", SI Siilinjärvi 

(Kuva: Istis.info) 

Lauri Jaakkolan juttu VAU:n sivuilta löytyy alla olevasta linkistä. Kannattaa lukea - muittenkin kuin 
siilinjärveläisten 

Suvereeneja-juttu 

PARAVOLLEY EUROPEN HALLITUS KOKOUSTI 

31.3.2014 18:10 (MA) ParaVolley Europen (PVE) - ent. ECVD:n hallitus on kokoontunut Bonnissa 

Saksassa 15.-16.2.2014. Ihan hirmu vauhdikasta ei herrojen kiireet ole, kun posti kulkee toista kuukautta. 

Pääsihteerin tehtävät saanut, Puolan Elblagista (yllätysyllätys) kotoisin oleva, Danuta Kowalewska lähetteli 
hallituksen pöytäkirjan viikko sitten Petri Räbinälle ja Riikka Juntuselle. 

http://vammaisurheilu.fi/fin/vau/ajankohtaista/?nid=1598


 

Vaan eipä hätää - varsinaisesti tärkeitä asioita ei kokouksessa päätelty - ellei sellaiseksi lueta, että 

ParaVolleyn logolla varustettuja T-paitoja aiotaan myydä MM-kisoissa. Hyvä. Tälle vuodelle ei firman 

piikkiin ole turnauksia - ensi vuodeksi selvitellään taas Euro Cupin mahdollisuutta. Volleyball England on 

ollut kiinnostunut istumalentopallon EM2015-kisojen järjestämisestä. Asia varmistuu MM-kisojen aikana. 

Tärkein asia kokouksesta löytyy osallistujalistalta. Suvi on edelleen hommissa mukana. Hienoa - ja terveiset 
istisväeltä sinne saksanmaalle. 

PVE:n hallituksen pöytäkirja 

KORSOSSA PALKITTIIN KAUDEN PARHAAT 

30.3.2014 23:10 (MA) Korson turnauksen päätteeksi palkittiin istumalentopallojaoston nimeämät kauden 

2013-14 parhaat naisistumalentopalloilijat. Viime kesäisen yleiskokouksen mukaisesti valittiin kaksi 
pelaajaa: luokiteltu ja luokittelematon - laittamatta heitä keskinäiseen paremmuusjärjestykseen. 

 
Vasemmalta lajijaoston jäsen Lasse Pakarinen, kauden parhaat pelaajat: 

Annukka Jäätteenmäki ja Satu Korkalainen sekä valmentaja Timo Väre  

(Kuva: Istis.info) 

Satu Korkalainen otti jo toisen Vuoden Paras-pystin perättäin. Kaikkiaan Satu on nimetty vuoden parhaaksi 

neljä kertaa. Aikaisemmat tulivat myös perättäisinä kausina 2004-05 ja 2005-06. Annukkakaan ei toki ihan 
aloittelija näissä piireissä ole - A. Jäätteenmäki valittiin pelikauden 2001-02 parhaaksi naispelaajaksi. 

 
Pelikauden 2013-14 parhaat naisistumalentopalloilijat:  

Satu Korkalainen, SI Siilinjärvi ja Annukka Jäätteenmäki, 

HIY Helsinki (Kuva: Istis.info) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/PVE%20hallitus%203%202014.pdf


ISTIS.INFO ONNITTELEE MITALIJOUKKUEITA 

30.3.2014 22:45 (MA) Suurkirkolta Lappeen puukirkon laitamille, aikaerosta pahemmin kärsimättä 

palautunut istis.infon toimitus onnittelee naisten istumalentopallon pelikauden 2013-14 mitalisteja - 
ONNEA! 

 
Naisten SM-sarjan mitalistit yhteiskuvassa Korsossa 29.3.2014 - eturivissä keskellä Kielo ja Tyttö (Kuva: Istis.info) 

Siilinjärveläiset varmistelivat Korsossa Suomen Mestaruuden ottamalla sieltäkin parhaat turnauspisteet - 

seitsemän. Kovimman vastuksen tällä kertaa tarjosi pronssimitalien arvoisesti Palokan Pyry kuudella 

sarjapisteellä. ESI-Ladyille riitti hopeaan kolme voittopistettä. HIY Helsinki jäi turnauksessa kahteen 
pisteeseen ja sarjassa mitalien ulkopuolelle. 

  
III - Palokan Pyry Jyväskylä ja II - ESI-Ladyt Lappeenranta (Kuvat: Istis.info) 

Palkintojen jaon yhteydessä jaoston jäsen Lasse Pakarinen ja maajoukkuevalmentaja Timo Väre ehdottivat, 

että seuraavalla kaudella pelattaisiin nykyisen kaltaisen sarjan lisäksi eräänlainen bonusturnaus - 

kaksipäiväisenä päätöstapahtumana ja esimerkiksi Pajulahdessa. Istis.info kyllä epäilee, ettei 
lisäturnaukseen jäisi juurikaan panoksia, kun katsoo esimerkiksi nyt päättyneen sarjan pistetaulukkoa. 

Naisten SM-sarja toki kaipaisi huipentavaa päätöstä - miesten malliin. Yksi mahdollisuus olisi runkosarjan 

jälkeen pelata neljän parhaan mitaliturnaus malliin: ensin välierät 1-4 ja 2-3 ja sen jälkeen pronssipeli ja 
loppuottelu. Ja tämä onnistuisi mainiosti yhtenä päivänä ja runkosarjan voittajan kotikentällä. 

NAISTEN SM-KULLAT SIILINJÄRVELLE 

 
SI Siilinjärvi - Suomen Mestarit 2013-14 (Kuvat: Istis.info) Sarjaraportti nro 16 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%2016%202013-14.pdf


NAISTEN SM-SARJAN PÄÄTÖSTURNAUS 

Pelihommat Korsossa käynnistyivät 

29.3.2014 13:00 (MA) Päivitys klo 17:05 

Ensimmäisen kierroksen ottelut Korson koululla käynnistyivät juuri äsken. Info parkkeerasi toimistonsa 

ulkokäytävän penkille ja toivoo jatkossa löytävänsä paikan missä olisi myös pistorasia. Nyt mennään akulla. 
Alla kuva Korson salista. 

 
Korson koulun liikuntasali 

(Kuvat: Istis.info) 

Tasaisissa merkeissä lähdettiin molemmissa peleissä - tilanteet toisessa 21-21 ja toisessa 20-20. HIY hallitsi 

hienokseltaan Siilinjärveä vastaan, mutta lopussa kokemus voitti - erä Siilille 25-21. Palokka ja ESI-Ladyt 

tekivät pisteitä vuorotahtiin - erä Jyväskylään 25-23. Kakkoserien jälkeen molemmat pelit 2 - 0. Siili vei 25-

15 ja Palokka 25-19. Ja lopputulokset Siilille 3 - 0 ja Palokalle 2 - 1. 

 
Valoa ja varjoa: Siili-HIY 3-0 

(Kuvat: Istis.info) 

Ja kohta jatketaan toiselle kierrokselle 

Palokka pamautti Siilinjärven kumoon ensimmäisessä erässä 25-17. HIY jäi jälleen lopussa tappiolle, kun 
ESI voitti 25-22. Eräpisteet päivitellään myös alla olevaan sarjataulukkoon. 

Siilinjärvi tasoitti voittaen toisen 25-21. ESI johtaa 2 - 0. Suomen Mestaruus ja myös SM-hopeat ovat 

varmistuneet. Hyvillä otteillaan ja erävoitoillaan Palokka on jo lähellä pronssimitaleja. Mutta jatketaan 

hommia. Ja jatkaa pitää - HIY:n mahdollisuudet pronssiin 3 - 0 voitossa. Palokka jyräsi siilinjärveläiset 
kolmannessa 25-14. HIY:lle kova urakka jatkaa mitalitahtia. 



 
Siilille kyytiä: Palokka vei erän 25-17 

(Kuvat: Istis.info) 

Kolmas kierros melkein muodollisuus - nyt pikku tauko 

Kauden viimoisia viedään. Palokan Pyry ratkaisi pronssit ensimmäisen erän voitolla HIY Helsingistä. 

Onnittelut. Ja samat Siilinjärvelle kultamitaleista ja ESI-Ladyille hopeisista laatoista. Vielä pelataan kaksi 

erää pois ja sitten pyttyjä ja kaularipustimia jakelemaan. Toiseksi viimoisten jälkeen molemmat 2 - 0 - nyt 
tiukkaakin tiukemmin. 

 
Mestareiden voimakaksikko - Seija ja Kalle penkkipunnerruksessa 

(Kuvat: Istis.info) 

Otteluohjelma: 

Klo 13.00 

Siilinjärvi - HIY Helsinki 3 - 0 (25-21, 25-15, 25-19) 

ESI-Ladyt – Palokan Pyry 1 - 2 (23-25, 19-25, 25-21) 

Klo 14.15 

Palokan Pyry – Siilinjärvi 2 - 1 (25-17, 21-25, 25-14)  

HIY Helsinki – ESI-Ladyt 1 - 2 (22-25, 23-25, 25-20)  

Klo 15.45 

Siilinjärvi – ESI-Ladyt 3 - 0 (25-17, 25-23, 25-12) 
Palokan Pyry – HIY Helsinki 2 - 1 (25-15, 26-24, 20-25) 

Sarjataulukko: 

1. SI Siilinjärvi .....12/30 

2. ESI-Ladyt .......12/18 

3. Palokan Pyry ...12/14 
4. HIY Helsinki ....12/10 

  



ISTISTÄ KESKI-UUSIMAAN PALSTOILLA 

 
LVI Helsingin punapaitainen Jussi Herranen (kesk.) ja Harri Sievänen  

koettivat torjua kotkalaisten iskut 

(Kuva: Aino Salonen/Keski-Uusimaa) 

28.3.2014 12:20 (Keski-Uusimaa/Aino Salonen/MA) Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueella julkaistavan 

Keski-Uusimaa lehden urheilutoimittaja Aino Salonen oli matkassa mukana viime lauantain SM-

turnauksessa Keravan Saviolla. Aino otsikoi lehtijuttunsa teemalla: "Istumalentopalloilijat kävelivät omin 
jaloin vaihtopenkille." 

Vammaisurheilutilaisuuteen orientoituneen toimittajan ihmettely vammaisten puuttumisesta ei hämmästytä. 

Istumalentopallossa ratkaistaan tulevina viikkoina 50. Suomen Mestari. Alkuvuosista laji ja koko 

vammaisurheilu ovat muuttuneet monella tapaa. Istumalentopallossa on siirrytty sotavammaisten 

kuntoutuksesta integroidun lentopallon lajisovelluksen harrastus- ja kilpailutoimintaan. Koko 
vammaisurheilussa vaihtoehdot ja lajikirjo ovat 50 vuodessa monipuolistuneet muun liikunnan mukana. 

Minimivammaisten, mm. lentopallovammojen vuoksi pystypallon jättämään joutuneiden pelaajien tulo 

istiskentille on ollut nähtävissä koko läntisessä Euroopassa, missä sotaisista vammatehtaista on jo pitkä aika 

- ja mikä toivottavasti edelleen pitenee. Ilman tätä kehitystä istumalentopallo olisi Suomessa ehkä jo 
sukupuuttoon kuollut laji. 

Istumalentopallo soveltuu mainiosti sekä vammaisille että vammattomille. Naisten istumalentopallon sarja- 

ja maajoukkuetoiminnan viimeaikainen kehitys on tästä hyvä näyte. Lajiin on tullut uusia nuoria vammaisia 

pelaajia ja saman aikaisesti kokeneita pystypallonaisia. Yhtenä ongelmana ovat maamme pitkät etäisyydet - 

ihan joka kylään ei vammaisia pelaajia riitä joukkueeksi asti. Monilla paikkakunnilla - mm. Oulussa ja 

Jyväskylässä - ja Laajasalossakin perinteiset lentopalloseurat ovat ottaneet istisläiset oman toimintansa ja 
pelaajiensa suojiin. 

Alla pdf-liitteenä toimittaja Aino Salosen juttu Keravan turnauksesta - istis.info kiittää julkaisuluvasta. Aina 

on hienoa saada ammattilaisten näkemyksiä lajistamme ja erihienoa on nähdä niitä uusilta alueilta. Keski-

Uusimaan naapurista (Korso, Kerava ja Järvenpää-lauluteemalla) näkymiä lajiin löytyy taas huomenna, kun 
naiset pelaavat Korson koululla omaa sarjaansa. 

Keski-Uusimaan istisjuttu 23.3.2014 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Keski-Uusimaa%2023.3.14.pdf


VAMMAISURHEILUN JUHLASEMINAARI 23.5.2014 

 
Kuvia Kaskisaaren kuntoutuslaitoksesta 1950- ja 1960-luvuilta 

(Kuvat: SIUta ja sittistä - Seppo Södelholmin luovuttamat valokuvat) 

27.3.2014 23:45 (VAU/Lauri Jaakkola/MA) Suomen Paralympiakomitea juhlii 20-vuotista taivaltaan ja 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry täyttää tänä vuonna viisi vuotta. Juhlavuoden kunniaksi 

järjestetään Vammaisurheilun viisi vuosikymmentä -juhlaseminaari perjantaina 23. toukokuuta 2014 

Kalastajatorpalla Helsingissä. Seminaarin pääpuhujina ovat eri vuosikymmenten suomalaiset 
vammaisurheilusuuruudet. 

Seminaari on maksuton sisältäen lounaan. Saman päivän iltana järjestetään Rio 2016 -teemaiset jatkot, 

jonne on 20 euron pääsymaksu. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät VAU:n nettisivuilta 

alla olevasta linkistä. Juhlaseminaari sattuu sittisläisille hienoon ajankohtaan, kun parhaillaan 
valmistaudutaan kruunaamaan istumalentopallon 50. miesten Suomen Mestari. 

Vammaisurheilun juhlaseminaari 

SIIRTOLAISSEURA EPSANJAN FUENGIROLAAN! 

25.3.2014 13:50 (MA) Team Marjola Organizing Committeen takahakkuri Reijo Myli Myllykoski on 

normaali talviuniltaan poiketen talvehtinut tämän rospuuttokauden Epsanjan lämpimissä, suomalaistutussa 

Fuengirolassa. 

Lähtöhässäkässä hakkurille annettiin kuulemma tehtäväksi perustaa Girolaan istumalentopallon 

siirtolaisseura ja riittävän harjoittelun (yksi kerta) jälkeen järjestää siellä kansainvälinen turnaus. Istis.info - 

hankkeesta tietoisena on odotellut kisakutsua ja yritellyt ajoittain saada etelästä tilannetietoja ja tsekkaillut 
kaiken aikaa sattuvia lentoja. 

 
Rospuuttopakolainen etelän terarassilla 

(Kuva: Istis.info) 

http://vammaisurheilu.fi/fin/vau/ajankohtaista/?nid=1596


Tänään viimeinkin tuli kauan odoteltu viesti kuningas Juan Carlos I:n valtakunnasta ja istis.info oli jo 

napsauttamassa lentoliput aktiiviseksi, kunnes lukaisi itse viestin: "Moro Info. Täällä kaikki OK. Pallot ja 

pellaajat puuttuu. San Miguel 0,40 euroa. Terveiset tutuille. Myli" 

Niinpä. Info välittää terveiset..., per..., 

NAISET ENSIN - VAIKKA..., 

25.3.2014 12:25 (MA) Miesten mitalipelit käynnistyvät reilun viikon kuluttua, mutta jo ennen niitä 

ratkaistaan naisten SM-mitalit. HIY Helsingin isännöimä naisten SM-sarjan päätösturnaus pelataan Vantaan 

Korsossa ensi lauantaina 29.3.2014 klo 13.00 alkaen. Ylivoimaisena ennakkosuosikkina mestaruudesta 
lähtee pelaamaan Siilinjärven joukkue. 

Joukkueen pelaajista Seija, Satu ja Kielo Korkalainen sekä Anne Pitkänen ja Mia Tarvainen olivat 

runkopelaajia myös viime vuonna mestaruuden voittaneessa ZZ Ladyt joukkueessa - ja myös 

valmennuspäällikkö Kallu Korkalainen. Uusina savolaistiimissä ovat tällä kaudella pelanneet: Tuula 
Hakulinen, Päivi Husso, Elina Kuosmanen, Kirsi Koskelo ja Auli Sipilä. 

 
ZZ Ladyt - Suomen Mestarit kaudelta 2012-13 

(Kuva: Istis.info) 
Siilinjärveläiset ovat olleet vahvoilla läpi kauden. Joukkue on hävinnyt vain yhden ottelun - edellisessä 

turnauksessa ESI-Ladyt voittivat mestarit 1-2. Joukkue johtaa sarjaa kahdeksalla pisteellä ennen kakkosena 
olevia lappeelaisia. Kahdella erävoitolla Korsossa joukkue saavuttaa Suomen Mestaruuden. 

Vastaavasti Lappeenrannan Ladyt ovat vahvoilla nappaamaan hopeat viime kauden pronssien jatkoksi. 

Palokan Pyry ja HIY Helsinki ovat jäljessä seitsemän sarjapinnaa ja saanevatkin keskenään ratkaista 

himmeimmät kilistimet. Mutta, kuten joskus on tullut epäiltyä - pallo on edelleen melkoisen pyöreähkö - ja 

mitä vaan voi peleissä sattua ja tapahtua. Jäädään kuulostelemaan. Info on anonut virkamatkamääräystä 
Korsoon juttumatkalle. 

MIESTEN MITALIPELIT KÄYNTIIN 
LAUANTAINA 5.4.2014 

24.3.2014 16:45 Päivitetty 21:40 (MA) Miesten istumalentopallon mitalipelit - pronssiottelu Keravalla ja 1. 

loppuottelu Kotkassa pelataan lauantaina 5.4.2014. LVI Helsingin Harri Sievänen ilmoitti pronssipelin LVI 
- JoLePa ajankohdaksi klo 15 ja paikaksi jo tutun Savion koulun salin. Alla LVI:n ottelukutsu. 

 
Pronssiottelukutsu 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Pronssiottelukutsu%205%204%202014.pdf


KSI Kotkan Timo Herranen puolestaan ilmoitti, että SM-loppuotteluiden ensimmäinen peli KSI Kotka - ZZ 

Toivala pelataan klo 12 alkaen kotkalaisten kotisalilla Otsolan koululla. Alla kutsu Kotkan otteluun. 

 
1. finaalikutsu 

MM-ELBLAG VAIHTOI FACEBOOKIN KANSIKUVANSA 

24.3.2014 00:10 (MA) Istiksen Puolan MM 2014-kisojen Facebookin etusivulle vaihdettiin suomalaisittain 

kotoinen kuva, missä Suomen naiset ovat selkä kameraan viime syksyn EM-kisoissa. Hienoa Elblag. 
Kisaface löytyy osoitteesta: 

Elblag 2014 

 
MM-kisojen Facebookin kansikuva (Kuva: Elblag 2014) 

UPEA PÄÄTÖSTURNAUS MIESTEN SM-SARJASSA 

23.3.2014 12:35 (MA) Miesten SM-sarjan päätösturnaus eilen Keravalla oli kotimaista istumalentopalloa 

parhaimmillaan - vaikka suurin lataus panoksista lopahtikin heti ensimmäisen pelin jälkeen. Tasaisia, 

jännittäviä ja tasokkaita pelejä nähtiin kukkuramitalla. Vain yhtä erää jäi puuttumaan täydestä 15:sta erästä 
kolmessa pelissä. 

Isäntäjoukkue LVI Helsingin edusmiehenä Harri "Harpo" Sievänen kirjoitteli turnauksen tulosraporttiin 

seuraavat, pelejä hyvin kuvaavat säkeet: "Keravan Saviolla pelattiin istumalentopallon 8. SM-osaturnaus 

lauantaina 22.3 ja tulokset ovat liitteen mukaiset. Ensimmäisen pelin panokset olivat kovat, sillä LVI:llä oli 
vielä ohuen ohut mahdollisuus päästä sarjan kahden parhaan joukkoon ja siten finaalisarjaan. 

Kotkan KSI hoiti kuitenkin pelistä pisteen itselleen ja siten sulki LVI:ltä oven finaaleihin ja passitti sen 

pronssipeliin. Päivän toinen peli olikin sitten asetelmien hakua finaalisarjaan ja siinä vapautunut KSI otti 

hallitsevan mestarin päänahan ja siten loivat jännitystä finaalisarjaan. Kolmannessa pelissä sen 

merkityksettömyys näkyi selvästi ja hallitseva mestari vei sen rutiinillaan." 

 
Poika, pallo ja polvi (Kuva: Osasuurennos/ZZ Toivala) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/1-SM%20FINAALI%202014.pdf
http://facebook.com/elblag2014


Miesten SM-runkosarja saatiin näin hienosti päätökseen. Loppuotteluissa kohtaavat viime vuoden finalistit - 

kolmatta Mestaruutta putkeen hakeva ZZ Toivala ja paluuta Suomen Mestariksi haikaileva KSI Kotka. 

Joukkueet kohtaavat ensimmäisessä loppuottelussa Kotkassa kahden viikon kuluttua. Kahdella voitolla 
homma selväksi. Jatkopelit Toivalassa 12. ja tarvittaessa 13.4.2014. 

Kauden sarjapeleistä ZZ Toivala voitti kolme ensimmäistä erin 3-0, 3-1 ja 3-0 ja hävisi vain eilisen 

päätösmatsin 2-3. Tämä kuitenkin lupailee tiukkoja otteluja, vaikkakin Mestaruutta puolustava ZZ lienee 
jonkinmoinen vedonlyöjien suosikki mestariksi. 

Pronssipelissä Keravalla kohtaavat tiukasti finaalipeleihin pyrkinyt LVI Helsinki ja viime kaudella pronssit 

HIY:lle 2 - 0 erätilanteesta hävinnyt JoLePa Jämsästä. SM-sarjan ensikertalaisen LVI:n hyvät otteet 

runkosarjan loppupeleissä eivät aivan riittäneet finaaleihin, vaikka joukkue voitti kahdessa viime ottelussa 

KSI:n ja piti myös ZZ:läisiä tiukoilla. Etu LVI:llä ainakin voitettujen runkosarjapelien puolesta - voitot 4 - 0 
ja erät 12-5. 

Istumalentopallon pronssipelin ja 1. loppuottelun pelipäiviksi on merkitty viikonvaihde 5.-6.4.2014. 

Istis.info ei muista mitä syitä tähän oli. Kotijoukkueet LVI ja KSI ilmoittanevat pikaisesti kumpana päivänä 

ottelut tullaan pelaamaan. Alla sarjaraportti 15, mistä löytyvät kaikki miesten SM-runkosarjan 2013-14 
ottelut, sarjataulukko ja lopulliset mitalipelit. 

Sarjaraportti nro 15 

LOPPUOTTELUISSA ZZ TOIVALA - KSI KOTKA 

22.3.2014 17:20 (Marko Julin/MA) Istis.info kirjoittelee pikaisesti reissun päältä tilannetiedot Keravalta. 

Päivän ensimmäisessä pelissä LVI uudisti edellisen pelin tulokset KSI Kotkaa vastaan 3 - 2 voitolla. Tulos 
kuitenkin jo varmisti kotkalaisille finaalipaikan ZZ Toivalaa vastaan. 

Toisessa pelissä ZZ Toivalan pitkä voitoton putki kotimaan kentillä päättyi 2 - 3 tappioon KSI Kotkalle. 
Parhaillaan Keravalla on vielä käynnissä päivän ja SM-runkosarjan päätöspeli ZZ Toivala - LVI Helsinki. 

Istis.info palaa toimitukseen sunnuntaina ja silloin myös sarjaraportin päivittämiseen ja kommentteihin 

Keravan peleistä. Nopeampia tietoja ja tarinoita saattaa vielä tämän illan mittaan löytyä ZZ-kotisivuilta. 
Jäädään odottelemaan tiukkoja loppuotteluita. 

AFRIKAN MESTARUUS- JA KARSINTAKISAT? 

22.3.2014 12:20 (MA) VolleySLIDEn facebookissa on julkaistu tieto, että The ParaVolley African 

Championships pelataan 6.-14.4.2014 Keniassa. Osallistuvat maat olisivat Kenia, Burundi, Kongon 

demokraattinen tasavalta, Ruanda ja Uganda. Turnaus olisi samalla karsinta Puolan kesäkuisiin MM-
kisoihin. Kisat lienevät miesten maajoukkueille. 

Hieman, eikä ihan vähän, hämäävää tietoa Afrikan kisojen osalta on pitkin talvea esitelty. Mm. 

VolleySLIDEn verkkosivujen kisakalenterissa edelleen ilmoitellaan Afrikan naisten kisoja pelattavaksi 

Ruandassa 12.-16.3. - vaan mitään ei ole kuulunut. Miesten kisat kalenterissa on merkitty Rabatiin 
Marokkoon ajalle 9.-13.4.2014. Josko kisat sittenkin siellä olisivat?. 

TARKENNUS KAUDEN PARHAIDEN VALINTOIHIN 

22.3.2014 11:50 (Petri Räbinä/MA) Petri Räbinä laitteli eilen iltamyöhällä lomaltaan alla olevan viestin 
liittyen aiemmin lähettämäänsä tiedotteeseen kauden parhaiden valinnoista. 

"Hei. Edellisestä ilmoituksesta jäi pois istumalentopallovaikuttajan valinta sekä ykkösen joukkueet. Siispä 

tässä uusiksi. 

Joukkueitten tulee ehdottaa 31.3.2014 mennessä: 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%2015%202013-14.pdf


* Kauden 2013 – 2014 tuomari 

* Kauden 2013 – 2014 istumalentopallovaikuttaja 

Lisäksi SM-sarjajoukkueet valitsevat/ehdottavat kauden parasta pelaajaa ja kauden parasta luokiteltua 

pelaajaa. 

Ehdotukset sähköpostitse petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi 31.3.2014 mennessä." 
Petri Räbinä 

SM-JOUKKUEET EHDOTTAVAT KAUDEN PARHAAT 

21.3.2014 14:25 (Petri Räbinä/MA) Istumalentopallon lajikoordinaattori Petri Räbinä on lähettänyt kaikille 

SM-sarjajoukkeille tiedotteen kauden 2013-14 parhaiden valinnasta. Naisten joukkueet ehdottavat naisten 
parhaita ja miesten joukkueet aika luontevasti miesten parhaita. 

Naisten joukkueet valitsevat/ehdottavat henkilöitä alla oleviin kategorioihin - yksi ehdotus kutakin. 
Esitykset Petrille 20.3.2014 mennessä. 

* Kauden 2013-2014 naispelaaja, 

* kauden 2013-2014 luokiteltu naispelaaja sekä 
* Kauden 2013-2014 tuomari 

Miesjoukkueet esittävät samoin yhtä parasta pelaaja, luokiteltua pelaajaa ja tuomaria. Ehdotukset Petrille 
31.3.2014 mennessä. 

Petrin pyyntö olisi, että kaikki joukkueet osallistuisi valintoihin. Naisten palkinnot jaetaan kauden 

viimeisessä päätösturnauksessa Korsossa 29.3. ja miesten palkinnot Toivalassa finaaliviikonloppuna 12. tai 

13.4.2014. 

ZZ-TV JÄLLEEN MUKANA KERAVALLA 

21.3.2014 14:00 (Mika Ylönen/MA) ZZ Toivalan kotisivuilla on perinteinen otteluennakko huomenna 

Savion koululla Keravalla pelattavasta miesten SM-runkosarjan päätösturnauksesta. Ja yhtä perinteisesti 

toivalalaisten matkassa on ZZ-TV:n liikuteltava kalusto. Otteluista saadaan suoraa kuvaa nettitv:n 
välityksellä - ainakin ZZ Toivalan otteluista ja mahdollisesti myös päivän ensimmäisestä pelistä LVI - KSI. 

ZZ kanava 

TURNAUKSIA TUUPPAA TOUKOKUULLE 

21.3.2014 13:40 (Ossi Pulli/MA) Vaikka kotimaan kentillä toukokuu on hiljaista aikaa - tapahtuu muualla 

maailmalla melkoisesti. Istis.infon kaakkoisen Suomen ulkomaankirjeenvaihtaja OEP viestitteli 

toimitukseen kansainvälisestä kisasta Zagrebissa Kroatiassa toukokuun viimeisenä viikonloppuna. 

 
Kroatian liigaa johtava IOK Zagreb järjestää 9. kansainvälisen Zagreb Open ististurnauksen lauantaina 

24.5.2014. Kutsu löytyy alla olevasta linkistä seuran kotisivuilta. Toukokuussa pelataan miesten 

seurajoukkueilla ainakin Tallinnassa, Liettuassa, Hampurissa ja Sarajevossa sekä naismaajoukkueilla 

Moskovassa. Mahtuuhan tuohon vielä..., 

Zagrebin kutsu 

http://livestream.com/zztoivala
http://iok-zagreb.hr/


Zagrebin sivuilta löytyy istis.infon malliin - oikeasta reunasta sarjatilanteet. Mielenkiintoisia tuttavuuksia 

vanhoille Euro Cupin kävijöille, Zagrebin lisäksi mm. Osijek ja Hrabri siellä edelleen sinnittelevät. 

TURNAUSTIEDOTE NAISTEN PÄÄTÖSTURNAUKSEEN 

20.3.2014 00:15 (Petra Pakarinen/MA) HIY Helsingin isännöimä naisten SM-sarjan päätösturnaus pelataan 

reilun viikon kuluttua lauantaina 29.3.2014 Korson koululla Vantaalla alkaen klo 13.00. Alla linkki 
turnauksen kisatiedotteeseen. 

 
Päätösturnauksen jälkeen Korsossa jaetaan SM-mitalit ja kiertopalkinto sekä palkitaan kauden 2013-14 

parhaat naisistumalentopalloilijat. 

Naisten SM-sarjan päätösturnaus 

TALLINNAN TURNAUS FACEBOOKISSA 

19.3.2014 14:50 (MA) Tallinnan sällit ovat avanneet 3.5.2014 Tallinnassa pelattavalle turnaukselle omat 

Facebook-sivut. Sieltä löytynee jatkossa ajankohtaista tietoa turnauksesta ja eiköhän sinne voi myös 
kirjoitella omia juttujaan tai kysymyksiä järjestäjille. 

 
Tallinna-turnauksen Facesivut löytyvät osoitteesta: 

Tallinna-turnauksen sivut 

TOINEN FINALISTI SELVIÄÄ SAVIOLLA 

19.3.2014 14:25 (MA) Ensi lauantaina Keravalla Savion koululla selviää miesten toinen SM-loppuottelija 

KSI Kotkan ja isäntäjoukkue LVI Helsingin kesken. Kotkalaisilla on ennen päätösturnausta lähes selvältä 

tuntuva viiden pisteen sarjajohto. Turnauksen ensimmäisessä pelissä klo 13 ratkaistaan jo aika paljon - 
kentällä kohtaavat juuri LVI ja KSI. 

 
Pallo on edelleen kai pyöreä ja siksipä intis.infokin on tehnyt kaikenlaisia laskelmia pienessä mielessään. 

LVI:n mahdollisuudet ovat siinä, että se voittaa molemmat ottelunsa - myös ZZ Toivalan, suoraan kolmen 
pisteen arvoisesti ja KSI ei ota pistettäkään savolaismestareilta. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Turnaustiedote%20Korsoon.pdf
http://facebook.com/events/1463766757174645/?source=1


Jos LVI nappaisi Saviolta kaksi 3 - 0 voittoa ja KSI esimerkiksi vaikka pisteen ZZ:ltä 2 - 3 tuloksella - 

olisivat joukkueet tasapisteissä. Tällöin ratkaisu löytyisi eräsuhteista. LVI:n erät olisivat 24-22 ja KSI:n 23-

21 ja vastaavat suhdeluvut: 1,091 ja 1,095. Toki muitakin vaihtoehtoja löytyy. Mutta eiköhän pelata ensin ja 
lasketa lopulliset pisteet vasta sitten. Lauantaina kannattaa matkata Saviolle. 

KIITOS JA ANTEEKSI! 

19.3.2014 13:55 (MA) Istis.info keskeisenä asianomistajana kiittää joukkueita ja pelaajia, jotka ilmoittivat 

osallistuvansa "Wanhat Mestarit Toivalaan" hankkeen kustannuksiin ja samanaikaisesti pyytää anteeksi 

aiheuttamaansa vaivaa ja harmitusta suoritetuista varainkeruista asian tiimoilta. Siis - kiitos ja anteeksi. 

Hanke valitettavasti joudutaan hylkäämään. 

 
Wanha Mestari Reino Jääskeläinen istumassa v. 1969  

(Kuva: Invaliidityö 1969) 
Yllä oleva osasuurennos on kuvasta, joka oli jokin aika sitten infon sivuilla. Infolle kerrottiin myöhemmin, 

että verkon edessä vasemmalla on HIY:n entinen puheenjohtaja ja nykyinen kunniapuheenjohtaja Pekka 

Tunturi ja keskellä on yksi vuoden 1965 HIY-mestareista - Reino Jääskeläinen. Reino oli Lasse Evan 

kanssa yhteyksissä, kuten Matti Rantanenkin - ja molemmat kertoivat, etteivät voi lähteä Toivalaan. Muut 

mestarismiehet eivät ottaneet mitään yhteyttä. 

Istis.info toivoo, että ne joukkueet jotka jo suorittivat varainkeruuta keskuudessaan, yrittäisivät nyt löytää 

rahoille uutta kohdetta joko omasta keskuudestaan tai jotenkin muuten. Istis.info jää muiden hankkeen 

edusihmisten kanssa miettimään - onko mahdollista ja tarpeen huomioida mestarisukkoja jotenkin tuon 50-

vuotisjuhlan kunniaksi. Ajatus hyvä - yritys tyydyttävä - tulos heikko. 

NAISTEN PÄÄTÖSTURNAUS KORSOSSA 29.3. 

17.3.2014 14:10 (MA) Istis.info sai sisäpiirijuttuna ja Pakarisen Petran kertomaksi muisteltuna tietoa, että 

naisten SM-sarjan neljäs ja ratkaiseva päätösturnaus lauantaina 29.3.2013 pelataan Korson koululla, os. 

Kisatie 29 klo 13.00 alkaen. Varmaankin lienevät HIY:n naiset ilmoitelleet asiasta muille pelaaville 
joukkueille - tai ainakin kannattaisi kohta postitella. 

 
HIY:n Petra Pakarinen Puolan EM-kisoissa  

(Kuva: ParaVolley/Elblag) 



USA VOITTI KIINAN DENVERISSÄ 

17.3.2014 11:00 (MA) USA otti Denverin päätösottelussa voiton Kiinasta numeroin 3 - 1 (25-23, 14-25, 25-

22, 25-17). Istuva Paralympiavoittaja ja Maailman Mestari Kiina joutui turnauksessa tunnustamaan 

jenkittäret paremmiksi kahdesti. Kovimmalle USA joutui Euroopan Mestari Venäjää vastaan - ensimmäisen 
pelin moskovalaiset voittivat 1 - 3 ja toisen USA niukasti 3 - 2. 

Turnauksen toisessa sijoituspelissä (sijat 3. - 4.) Venäjä hoiteli Brasilian selkeästi 3 - 0 (25-11, 25-22, 25-
15). Denverin turnauksen kaikki tulokset alla olevassa jutussa - 16.3.2914. 

 
USA - China Denverin finaalissa  

(Kuva: http://www.teamusa.org/) 
JENKEISSÄ NAISTEN HUIPPUTURNAUS 

16.3.2014 20:00 (MA) Denverissä Coloradon osavaltiossa jenkeissä on pelattu 14.-16.3.2014 huipputason 

naisten istiksen maajoukkueturnausta. Tänään on pelattu lopulliset sijoitusottelut, joiden tuloksista ei vielä 

ole tietoa. Mukana kisassa ovat USA:n ohella Brasilia, Kiina ja Venäjä. Mukana siis Pekingin ja Lontoon 
Parakisojen kaksi parasta, Lontoon viides sekä Puolan EM-kisojen Mestari. Huipputurnaus! 

 
Denverin Colorado Convention Center  

(Kuva: http://www.teamusa.org/) 
Joukkueet pelasivat yksinkertaisen alkusarjan ja eilen välierät (1.-4. ja 2.-3.). Melkoisen yllättäviäkin 

tuloksia Denverissä kirjattiin - mikä lupaa kovia ja tasaisia pelejä Elblagin kesäkuun MM-kisoihin. 

Turnauksen ensimmäisellä kierroksella Kiina voitti Brasilian odotetusti 3 - 0 ja Venäjä (= Moscow 

Izmailovo) yllätti isännät 3 - 1. 

Toisella kierroksella Venäjä jatkoi hyviä otteita ja voitti Brasilian 3 - 0 ja USA kukisti kovimman 

kiistakumppaninsa Kiinan selkeästi 3 - 0. Alkusarjan kolmannella USA jätti brassit nollakerhoon 3 - 0 
tuloksella ja Kiina kukisti tiukassa pelissä Venäjän 3 - 2. 

Istis.info ei löytänyt USA:n lentopallosivuilta pelien sarjataulukkoa eikä ihan heti osaa päätellä miten 

välieräpareiksi muodostuivat Kiina - Brasia (3 - 0) ja USA - Venäjä 3 - 2 (25-22, 25-18, 21-25, 24-26, 15-

10). Turnauksen finaalissa pelaavat kuitenkin USA - Kiina sekä pronssipelissä Venäjä - Brasilia. 



 
USA ja Venäjä tiukassa välieräpelissä Denverissä  

(Kuva: http://www.teamusa.org/) 
Denverin turnauksen kaikki tulokset: 

Alkusarjan ottelut: 

Kiina - Brasilia 3 – 0 (25-12, 25-10, 25-17 )  

Venäjä - USA 3 – 1 (21-25, 25-19, 28-26, 25-16)  

Venäjä - Brasilia 3 – 0 (25-21, 25-11, 25-22)  

USA - Kiina 3 – 0 (25-23, 25-20, 25-17)  

Kiina - Venäjä 3 – 2 (25-22, 18-25, 25-23, 21-25, 15-12 )  

USA - Brasilia 3 – 0 (25-17, 25-10, 25-21)  

Välierät: : 

Kiina - Brasilia 3 – 0 (30-28, 28-26, 25-21)  

USA - Venäjä 3 – 2 (25-22, 25-18, 21-25, 24-26, 15-10)  

Sijoitusottelut:  

Pronssiottelut: Venäjä - Brasilia 3 - 0 (25-11, 25-22, 25-15) 
Finaali: USA - Kiina 3 - 1 (25-23, 14-25, 25-22, 25-17) 

TALLINNAS MEHED KUTSUVAD ISTEPALLITURNIIRILE 

 
Team IVK Tallinn  

(Kuva: www.facebook.com/pages/IVK-Istevõrkpalliklubi) 
16.3.2014 15:45 (Ivar Liiv/MA) Ivar Liiv Eestistä lähetti istis.infolle virallisen kutsun Tallinnassa 

lauantaina 3.5.2014 pelattavaan XXVII istumalentopalloturnaukseen. 

Turnaus käynnistyy klo 10.00 Kristiine Pallimängude Majalla, os. Sõpruse pst 161, Tallinn, Estonia. Ivarin 

mukaan turnaukseen ovat Suomesta jo ilmoittautuneet KSI Kotka ja Team FIN 1997. Lisäksi Ivar valittaa, 

että samana viikonloppuna järjestetään myös Liettuassa Trakaissa 16. International Sitting Volleyball 
Tournament Lithuanian Cup 2014. 



Harmi erityisesti tallinnalaisille tuo samanaikaisuus. Suomalaisjoukkueita Trakaissa ei ole käynyt, mutta 

mm. Moscow Vector joka vuosi. Ainakin liettualais- ja mahdollisesti myös latvialaisjoukkueet jäänevät 

Tallinnasta pois. No - toivottavasti lukuisat suomalaisjoukkueet korvaavat puutteet. 

Tallinnan turnauksen ajankohta on jo ollutkin tovin aikaa istis.infon kalenterissa. Nyt sieltä löytyy myös alla 
oleva virallinen kilpailukutsu. 

Kilpailukutsu Tallinnaan 

KSI KOTKA II:LLE YKKÖSEN VOITTOPYTTY 

 
KSI Kotka II - Ykkössarjan voittajat 2013-14  

(Kuva: Tarmo Valkonen) 
15.3.2014 17:30 Päivitetty/lisätty kuvat 22:30 (Saku Ilvonen/MA) "Ykkössarja saatiin päätökseen 

Vantaalla. Tiukkaakin tiukemmaksi meni mitalit ykkössijan jälkeen. Mikäli Siilinjärvi olisi ottanut toisen 

erän Kotkalta viimeisessä pelissä, se olisi noussut hopealle. Erä päättyi siis 25-23 KSI2:sen voittoon. 

HIY/VanLe puolestaan voitti viimeisen pelin toisen erän Palokkaa vastaan 27-25. Mikäli erä olisi kääntynyt 

toisinpäin, olisi mitalit menneet täysin uudestaan jakoon ja nyt toiseksi sijoittunut HIY/VanLe olisi jäänyt 
kokonaan ilman ykkössarjan pokaalia." (Saku Ilvonen) 

 
HIY/VanLe - Ykkössarjan kakkoset 2013-14  

(Kuva: Tarmo Valkonen) 
Saku lupailee lisää ja tarkempaa kommenttia myöhemmin - kuha saunaillasta selviää. Alla sarjaraportti 14, 

mistä löytyvät tämän päivän Vantaan tulokset sekä koko kauden ykkösen tulokset ja lopputilanteet. 
Siilinjärven kolmosista ei valitettavasti kuvaa ehditty räpsimään. 

Sarjaraportti nro 14 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Turnauskutsu%20Tallinn%202014.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%2014%202013-14.pdf


YKKÖSEN YKKÖNEN SELVIÄÄ LAUANTAINA 

 
Helsinki - Turku vuoden 1969 SM-kisoissa Lahdessa (Kuva: Invalidityö 11-12/1969) 

15.3.2014 01:30 (MA) Istis.infon toimitus palaili, puolen yön jälkimainingeissa viikon oto keikalta 

Hämeestä, takaisin toimituksen kaakkoisen Suomen aluekonttorin kahvioon. Huomattuaan vieraskirjaan 

iltasella läpsähtäneen kysymyksen - toimitus intoutui sinne vastailemaan ja myös sivaltelemaan vanhoja 

höpötyksiään Ajankohtaista-palstalle lauantaisen ykkössarjan päätösturneen tiimoilta. 

Huomenna..., siis jo tänään Vantaalla ratkaistaan 43:n kerran Suomen istumalentopalloilun kakkostason 

voittaja. Ensimmäisen kerran B-sarjan/perussarjan/ykkössarjan paremmuudesta pelattiin lokakuun lopulla 

1969 Lahdessa - isäntien napatessa voiton. Sen jälkeen turnausta ja myöhempinä vuosina sarjaa on pelattu 
42 kertaa. Kolmena kautena sarja on jäänyt pelaamatta osallistujien vähyyden takia. 

Kaikkiaan 18 eri seuraa/joukkuetta on vuosikymmenten aikana voittanut nykyisen Ykkössarjan. Eniten 

voittoja on HIY Helsingillä - kaikkiaan yhdeksän. Sarjan voittoa Vantaalla puolustaa, nytkin ykkösen 

taulukkoa johtava KSI Kotkan kakkosjoukkue. Alla luettelossa ykkösen voittajat 2000-luvulta, jolloin 

yhden kerran (2006-07) sarja on jäänyt pelaamatta. Eri voittajia tällä tuhatluvalla on kuusi. 

2000-2001 Free Zone, Lappeenranta 

2001-2002 Free Zone, Lappeenranta 

2002-2003 KSI Kotka II, Kotkan Seudun Invalidit ry 

2003-2004 KSI Kotka II, Kotkan Seudun Invalidit ry 

2004-2005 Rautavaara, Rautavaaran Invalidit ry 

2005-2006 PäVe Savonlinna, Pääskylahden Vesa ry 

2006-2007 Ei pelattu 

2007-2008 KSI Kotka II, Kotkan Seudun Invalidit ry 

2008-2009 VanLe, Vantaan Lentopallo 

2009-2010 HIY KHP, Helsingin Invalidien Yhdistys ry 

2010-2011 ZZ Papat, Toivala Siilinjärvi 

2011-2012 ZZ Papat, Toivala Siilinjärvi 
2012-2013 KSI Kotka II, Kotkan Seudun Invalidit ry 

KAVERIA EI JÄTETÄ 

 
Kuvan tapainen vuoden 1965 SM-kisoista (Kuva: Invaliidityö) 



11.3.2014 23:20 (MA) Istis.infon toimitus pohdiskeli syksyllä - olisiko mahdollista saada istumalentopallon 

50 vuoden takaiset ensimmäiset Suomen Mestarit kunnioittamaan läsnäolollaan tämän pelikauden (50.!) 

ratkaisevaa SM-loppuottelua ja mitalien jakoa sekä ojentaa heille palkintojen jaon yhteydessä nykyiset SM-
kultamitalit. 

Wanhoista Mestareista - HIY Helsingin pelaajista Matti Rantanen, Pertti Mahlanen, Reino Jääskeläinen, 

Jouko Tuominen, Pentti Rytkönen ja Kalevi Kivenkorva tavoitettiin neljä ensin mainittua. VAU:n johdolta 

tiedusteltiin mahdollisuutta kustantaa heidät Toivalaan 12.-13.4. siellä pelattaviin SM-finaalipeleihin. 

Samalla kertaa mestareille lähetettiin alustava tiedustelu mahdollisuuksista ja halukkuudesta 

osallistumiseen. Hankkeen alusta mukana ollut Lasse Eva myös otti mestareihin puhelinyhteyden. 

VAU ilmoitti, ettei rahoitus ole mahdollinen, mutta miehet voitaisiin kutsua kunniavieraiksi toukokuussa 

Helsingissä suunniteltuun vammaisurheilun 50-vuotisjuhlaan. Hieno ajatus, mutta huono toteutus 

alkuperäiseen. Siksi päätettiin vielä tiedustella nykyisten joukkueiden ja pelaajien osallistumista 
hankkeeseen. 

Asia on alustavasti kunnossa rahoituksen ja järjestelyjen osalta. Istis.info kiittää kaikkia joukkueita upeasta 

suhtautumisesta asiaan ja vanhojen lentistovereiden muistamiseen ja arvostamiseen. On ollut mahtavaa 

lukea myönteisiä ja ideasta kiittäviäkin lausahduksia. Kielteistä sananpätkää ei ole kuulunut - kaikki ovat 

pitäneet asiaa hienona ja kannatettavana sekä luvanneet osallistua aiheutuviin kuluihin. 

Tällä hetkellä on vielä epävarmaa ja -selvää - ovatko vuoden 1965 Mestarit kuntonsa ja vointinsa puolesta 

mahdollisuuksissa matkustamaan. Asia selviää vielä tämän viikon aikana. Varmasti jollain tavalla kaikkia 

tullaan muistamaan ja huomioimaan nykyisten pelaajien ja erityisesti myös 50. Suomen Mestaruuden 

Toivalassa voittavan joukkueen taholta. Toivottavasti joku tai jotkut Wanhoista Mestareista voisivat myös 
edustaa joukkuettaan Toivalassa. Jäädään odottamaan - istis.info infoilee. 

LVI HELSINKI LÖI KSI KOTKAN 3 - 2 

 
KSI - LVI väännöillä Otsolassa (Kuva: Pekka Nygren) 

8.3.2014 17:30 (Pekka Nygren/MA) Kotkassa tänään pelatun miesten SM-turnauksen odotetuimman ottelun 

KSI Kotka - LVI Helsinki väänsi lopulta voitokseen LVI eräluvuin 3 - 2. Voitto tiesi 

pääkaupunkiseutulaisille pienen pienen mahdollisuuden säilymistä runkosarjan päätösturnaukseen 

Keravalle. Viiden erän pelissä pisteet jaetaan 2/1, mikä nyt merkitsi kotkalaisten sarjajohdon kaventumista 

vain pisteellä. Eroa ennen päätöspelejä on viisi pistettä. 

SM-runkosarjan päätöskierroksella kahden viikon kuluttua LVI ja KSI kohtaavat uudelleen. Lisäksi 

molemmat pelaavat ZZ Toivalaa vastaan. LVI:n on voitettava molemmat pelinsä puhtaasti kolmella 

sarjapinnalla ja vastaavasti KSI:n hävittävä puhtaasti ZZ Toivalalle - vain näin LVI pudottaisi kotkalaiset 
toiselta loppuottelupaikalta. 



Kotkan turnauksessa JoLePa pelasi muita vastaan tiukkoja eriä - lopulta kuitenkaan yhtään voittamatta. 

JoLePa on näin päättänyt runkosarjan ja valmistautuu kohtaamaan joko LVI:n tai KSI:n sarjakauden 

pronssipelissä huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna. 

Pekka Nygren totesi päivän otteluista lyhyesti: "LVI Helsingiltä kauden parasta peliä. Onnittelut!" Alla 
sarjaraportti, jonka alkulehdiltä löytyvät päivän otteluiden täydelliset tulokset ja sarjataulukko. 

Sarjaraportti nro 13 

KORSO, KERAVA JA JÄRVENPÄÄ..., 

7.3.2014 16:15 (Saku Ilvonen/MA) HIY/VanLelta tuli infoon 15.3. pelattavan ykkössarjan 

päätösturnauksen kisatiedote. Ottelut pelataan Korson koulun salissa viiden joukkueen sarjana ja 
kaksieräisinä peleinä. Mukana ovat kaikki sarjaan aikaisemmin osallistuneet. 

 
Korson koulu Vantaalla (Kuva: www.edu.vantaa.fi/) 

Lähtökohdat Vantaan päätösturnaukseen ovat mainiot - neljällä joukkueella on mahdollisuus kauden 2013-

14 ykkössarjan voittajaksi. Vahvimmilla ennakko-odotuksilla kisaan saapuvat KSI Kotka II:n pelaajat. 

Joukkue johtaa sarjaa kahdella pisteellä ennen tasapäin tulevia Siilinjärveä, Palokkaa ja HIY/VanLea. 
Soppaa hämmentää Nastolan Isku. 

Turnausvoitosta joukkueet saavat pisteitä seuraavasti: voittaja osallistuvien joukkueiden määrän - eli 5 ja 

seuraavat aina yhden vähemmän. Yhdeksässä sarjapisteessä olevien on voiton lisäksi toivottava, että KSI 

jää Korsossa vähintään kolmanneksi. Tällöin tasapisteissä viimeisen turnauksen voittaja nappaa 

ykköspytyn. 

Vantaan turnauksen kisatiedote löytyy tuttuun tapaan Kalenteri-sivulta ao kohdasta. Tiedotteessa on 

tärkeimmät kisaohjeet ja otteluohjelmat. Järjestäjät korostavat yhteispelin henkeä myös siten, että 
vapaavuorossa olevan joukkueen toivotaan hoitavan molempien pelattavien otteluiden kirjurihommat. 

SANT PAULI JA REEPERBAHN..., 

7.3.2014 15:55 (Mika Ylönen/MA) Kyllä saksalaiset osaa. Istis.infon toimitus laittoi sähköpostia Hampuriin 

Werner von Siemens turnauksen organisaattorille ja kyseli varovasti toukokuiseen turnaukseen osallistuvia 
joukkueita. Vastaus tuli melkein viikossa ja Savosta - Ylösen Mikalta. 

 
Wandsbekin liikuntahalli Hampurissa (Kuva: google) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%2013%202013-14.pdf


Jo 25. Werneri pelataan Hampurissa viikonvaihteessa 17.-18.5.2014. Perinteisesti kovaan kansainväliseen 

turnaukseen ovat aikaisemmin suomalaisjoukkueista osallistuneet Lappeenrannan ESI-Team kolmasti 

(1990-luvulla) ja KSI Kotka kahdesti (2010-luvulla). Tämän vuotiseen kisaan ovat ilmoittautuneet sekä 
HIY Helsinki että ZZ Toivala. Hienoa. 

Mikan saaman tiedon mukaan Hampuri-turnaukseen osallistuu tänä vuonna seuraavat 12 joukkuetta 
(joitakin tulossa lisää): 

Saksasta: 6 (Leverkusen 1 ja 2, TH Eilbeck, Leipzig 1 ja 2, Ländermannschaft/Maajoukkue), 

Suomesta: 2 (ZZ Toivala ja HIY Helsinki), 

Hollannista: 1 (Alterno), 

Puolasta: 1 (WZS Wrozlaw), 

Kroatiasta: 1 (IOK Zagreb) ja 
Tanskasta: 1 (Lavia Copenhagen) 

ELBLAGIN MM-KISAT MYÖS FACEBOOKISSA 

 
7.3.2014 13:15 Puolan kesäkuun MM-kisoista on julkaistu nyt myös Facebook-sivusto. Löytyypi alla 

olevasta linkistä. 

MM-kisojen Facebook 

100 PÄIVÄÄ PUOLAN MM-KISOIHIN 

 
6.3.2014 12:20 Päivitetty 23:45 (MA) Puolan Elblagissa 15.-21.6.2014 pelattavien istumalentopallon MM-

kisojen alkuun on tasan 100 päivää. Kisojen virallista nettisivustoa istis.info ei vielä ole löytänyt. No..., 
onhan tässä sata päivää aikaa etsiskellä. 

Nopeaa toimintaa puolalaisilta! Istis.infon huomautettua sivuillaan, ettei kisasivustoa vielä löydy, Elblag 

pisti täydet höyryt eteen ja MM-kisojen viralliset nettisivut ilmestyivät IKS Atakin tiedostoihin. Tai ainakin 

sivujen aihio, josta vielä toki löytyy edellisten arvokisojen (EM 2013) tietoja. Mutta kuitenkin - kiitos vaan 
- dziekuje. 

MM 2014 viralliset kotisivut löytyvät istis.infon Ajankohtaista etusivun oikeasta palkista "Tulevia 
kisatapahtumia" kohdasta sekä Linkit-sivulta. 

http://www.facebook.com/elblag2014


 
 

KSI VAI LVI FINAALIIN - SIINÄPÄ PULMA 

 
Otsolan salin istujia (Kuva: http://otsola5b.blogspot.fi/) 

4.3.2014 22:10 (MA) Ensi lauantaina Otsolan salissa on vähän isompia istujia tiukassa paikassa. Miesten 

SM-runkosarjan 7. turnauksessa ratkaistaan nappaako KSI Kotka toisen SM-loppuottelupaikan vai jääkö 
ratkaisu viimeiseen Keravan turnaukseen. 

Kotkan turnauksessa pelaa otsikkokaksikon lisäksi JoLePa. Jämsäläisillä ei pelissä ole juuri panosta - 

pronssipeli odottaa, mutta pelimiesten ammattiylpeys saattaa aiheuttaa finaalipaikan metsästäjille yllätyksiä. 

Ottelut Otsolan salissa Karhulan kupeessa alkavat lauantaina 8.3. klo 12.00 päivän ehkä odotetuimmalla 

pelillä: KSI Kotka - LVI Helsinki. Kannattaa kauempaakin ajella katsomaan. Valitettavasti istis.infolla ei 
taida olla mahdollisuutta matkustella, mutta kuulolla ja koneella ollaan. Hyviä pelejä kaikille. 

TIETOJA IRANIN ISTUMALENTOPALLOSTA 

 
Ehsan Ashouri (Kuva: www.facebook.com/ashouriehsan) 

2.3.2014 20:10 (MA) VolleySliden facebookissa on noin tunti sitten julkaistu mielenkiintoinen juttu Iranin 

istumalentopallosta. VolleySliden iraninkielinen kääntäjä Ehsan Ashouri kirjoittaa otsikolla "Kaikki mitä 

haluat tietää paravolleysta Iranissa." Juttu on - ei itämaisella kyriikalla, vaan lontooksi ja sisältää varsin 

paljon kuvia - mm. alla olevan kuvan Iranin pelikauden 2013-14 mestareista - Team Samen al Hojaj. 

Käykää tutustumassa. 



 
Iranin pelikauden 2013-14 Mestarit - Samen al Hojaj (Kuva: Ehsan Ashouri) 

Tietoja Iranin istiksestä 

KSI KOTKAN HUUTOSAKISSA MUUTAMA KUVA! 

2.3.2014 18:05 (MA) KSI Kotkan Nimenhuuto-sivuilla on muutama (136!) Paanasen Jaken eilisestä 
veteraanikisasta ottama valokuva. Käykää katsomassa. Sivusto löytyy alla olevasta linkistä: 

Jaken veteraanikuvat 

 
Kotkan vanhoipoikii ylhäältä vas.: Vallo Järv, Olavi Venäläinen, Pekka Kiiski, 

Timo Vesterinen ja alhaalta vas.: Mika Vikman, Osmo Röpelinen, V-P Paananen  

ja Timo Herranen (Kuva: Jake Paananen) 

KSI KOTKALLE NELJÄS VETERAANIVOITTO PUTKEEN 

 
Vallo Järv iskee finaaliottelussa KSI Kotka – ZZ-50 Toivala 

(Kuva: Pekka Nygren) 
1.3.2014 18:45 (Pekka Nygren/MA) Tänään Kotkassa pelatussa miesten 50-sarjan SM-turnauksessa KSI 

Kotka jatkoi mestaruusputkeaan ja otti kaikkiaan kahdeksannen ja neljännen peräkkäisen voittonsa. 

http://volleyslide.tumblr.com/post/78325983426/sunday-sitting-supplement-all-you-wanted-to-know/
http://ksikotka.nimenhuuto.com/


Kotkalaiset eivät neljän joukkueen sarjassa menettäneet erääkään. Muutenkin ottelut olivat selväpiirteisiä - 

yhdessäkään pelissä ei menty kolmanteen ja ratkaisevaan erään. 

 
Ottelussa KSI - Palokan Pyry hakkurivuorossa Timo Vesterinen 

(Kuva: Pekka Nygren) 
Liitteenä alla turnauksen kaikki tulokset ja pelaajaluettelot. Pelaajalistojen alle istis.infon tilasto-osasto 

laskeskeli pikaisesti joukkueiden pelaajien ikätilastoja - lähinnä mielessä tulevien vuosien mahdolliset eri 
ikäkausien turnaukset - 55-, 60- tai vaikka yli 65-vuotiaat. Mietintään. 

Parhaillaan alle kouluikäisiä paimenteleva aputoimittaja palaa asiaan mahdollisesti huomenna. Kommentit 

peleistä olisivat mukavaa kuultavaa. Niitä voisi laitella Vieraskirjaan tai webbimestarin laatikkoon. Kotka 
kiittää osallistujia ja istis.info onnittelee kotkalaisia. 

SM50 2014 tulokset 

LASKURI NAPSAHTI TIENSÄ PÄÄHÄN 

28.2.2014 21:35 (MA) Istis.infon huhtikuulta 2012 etusivulla napsutellut web counters-vierailijalaskuri taisi 

tulla tiensä päähän. Sivusto jäi laskurin ongelmien takia pyörittämään tyhjää. Siispä poistimme sen 

suttaamasta. Alkuperäistä sivustoakaan ei enää tuntunut löytyvän. Palaillaan uuden laskurin kera 
lähiaikoina. Mukavaa maaliskuuta kuitenkin. 

KEVÄTTÄ ILMASSA - BEACH-KESÄ EDESSÄ 

 
(Kuva: Ossi Pulli) 

26.2.2014 15:15 (MA) Istumalentopallon yleiskokous päätti elokuussa 2013, että kesällä 2014 Beachin SM-

kisat pelataan sekä 2vs2- että 3vs3-sarjoissa sekä miehille että naisille. Lisäksi pelataan Beachin 

veteraanisarjojen (M50 ja N40) 3vs3 SM-turnaukset. Kesän kisat ja SM-hakemukset tulee jättää lajijaostolle 
28.2.2014 mennessä! 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/SM50%201.3.2014%20Tulokset.pdf


Beachin kotimaiset säännöt (3vs3) otettiin käyttöön kaikissa kesän 2013 virallisissa kilpailuissa Suomessa. 

Mahdolliset tarkennukset sääntöihin koskien kesää 2014 tehdään 31.3.2014 mennessä. Säännöt ja niiden 

tarkennukset pdf-tiedostona löytyvät Beach Volley-sivulta. 

Beach-työryhmä (Ylönen, Penttinen, Söderholm ja Aumakallio) esittää, että sääntöihin ja kesän kisoihin 

liittyviä kommentteja ja mahdollisia muutosehdotuksia voi kirjoitella istis.infon vieraskirjaan 10.3.2014 
asti. Työryhmä tekee sen jälkeen esitykset lajijaostolle. 

KEVÄTKALENTERIN TIEDOT TARKENTUVAT 

 
25.2.2014 12:30 (Harpo/MA) Maalis-huhtikuun istiskalenterin tarkennetut tiedot - ajat, paikat, 

otteluohjelmat ym. - täsmentyvät kaiken aikaa. LVI Helsinki välitti infolle tiedotteen ja kutsun 22.3.2014 
pelattavasta miesten runkosarjan päätösturnauksesta. Turnaus pelataan Keravalla Savion koululla. 

Päätösturnauksessa pelaavat isäntäjoukkueen lisäksi, jo finaalipaikkansa varmistanut ZZ Toivala sekä 

sarjakakkosena vaikuttava KSI Kotka. Panokset Keravan turnaukseen jaetaan kaksi viikkoa aikaisemmin - 

Kotkassa 8.3. pelattavassa osaturnauksessa. Mahdollista on, että Savion koululla ratkaistaan kauden toinen 

SM-loppuottelija. Jää nähtäväksi Otsolan pelien jälkeen. 

LVI:n Keravan turnauksen tiedote nähtävissä Kalenteri-sivulla sekä alla olevassa ajast'aikaotteessa nimellä: 
Turnauskutsu Keravalle. 

ISTISTAPAHTUMIA JOKA VIIKONLOPPUNA 

24.2.2014 23:40 (MA) Maaliskuun ensimmäisestä huhtikuun puoliväliin riittää kotimaista ististä jokaisena 
viikonloppuna - pelejä ja turnauksia naisille ja miehille ja varttuneemmillekin. 

Aluksi ratkotaan M50 veteraanien Suomen Mestaruus Kotkassa 1.3.2014. Sen jälkeen 8. ja 22.3. pelataan 

miesten SM-runkosarjan viimeiset pelikierrokset ja katsotaan paikat mitalipeleihin. Naisten Suomen 

Mestaruus ja muut mitalipaikat selviävät Helsingin päätösturnauksessa 29.3. ja miesten mitalistit huhtikuun 
kahtena ekana viikonloppuna. Alla ote istiskalenterista maalis-huhtikuulle. 

Maaliskuu 2014: 
* 1.3.2014 Veteraaninen M50 SM-turnaus Kotkassa 

SM50 turnaustiedote 

* 8.3.2014 Miesten SM-sarjaa Kotkassa (KSI, LVI, JoLePa) 

Turnauskutsu Kotkaan 

* 15.3.2014 Ykkössarjan 4. osaturnaus Vantaalla 

Kutsu Vantaalle 

* 22.3.2014 Miesten SM-sarjaa Keravalla (LVI, ZZ, KSI) 

Turnauskutsu Keravalle 
* 29.3.2014 Naisten SM-sarjan 4. ja päätösosaturnaus Helsingissä 

Huhtikuu 2014: 
* 5. tai 6.4.2014 Miesten SM-sarjan 1. loppuottelu runkosarjan 2.:ssa 

ja pronssipeli runkosarjan 3.:ssa 

* 12.4.2014 Miesten SM-sarjan 2. loppuottelu ja 
* 13.4.2014 3. loppuottelu Toivalassa (tarvittaessa) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Turnaustiedote%20SM50%202014.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Turnauskutsu%20Kotkaan%208.3.2014.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Turnauskutsu%20Vantaalle%2015.3.2014.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Turnauskutsu%20Keravalle%2022.3.2014.pdf


NELJÄ VETERAANIJOUKKUETTA KOTKAAN 

 
24.2.2014 15:30 (Pekka Nygren/MA) Ensi lauantaina Kotkassa pelattavaan M50 SM-turnaukseen osallistuu 

neljä joukkuetta. Onko se vähän vai sopivasti? SM-arvo edellyttää juuri tuota joukkuemäärää, mutta..., 

Vaan eipä kauden 2008-09 jälkeen joukkueita ole minään vuonna ollut kuin juuri tuo neljä. Ja niillä 
mennään nytkin. Osallistuvat joukkueet ovat KSI Kotka, ZZ Toivala, HIY/VanLe ja Palokan Pyry. 

Enimmillään joukkeita on ollut kahdeksan - ensimmäisellä kerralla Mikkelissä kaudella 1995-96 ja kolme 

vuotta myöhemmin Lappeenrannassa. Kaikkiaan nyt Kotkassa pelattava M50-turnaus on 19. Aikaisemmissa 
on kolme kertaa jääty ilman virallista SM-titteliä, kun osallistujia on ollut vain kolme. 

Suurimpana syynä osallistujien vähyyteen on ainakin aikaisemmin ollut joukkueiden suuret tasoerot ja 

ikärakenne. Useimmat kovimmista ovat pelanneet lähes SM- ja "junioritason" pelaajilla. Monet ististä 

pelaavat harrastajaporukat taas reippaastikin yli 65 vee keski-iällä. Kerran ovat käyneet - ensimmäisen ja 

viimeisen. Voisi olla lajijaostolla mietinnän ja kehittämisideoiden paikka. 

SM-turnaus on pelattu siis 18 kertaa - Rautavaaralla 8, Kotkassa 3, Siilinjärvellä ja Lappeenrannassa 2 

kertaa sekä Lahdessa, Mikkelissä ja Muuramessa kerran. KSI Kotkalla on 7 mestaruutta, Rautavaaralla (RI 

ja Raiku) yhteensä 6 sekä LSI Lahdella ja Lappeenrannan ESI:llä molemmilla tasan yksi. Kaikki kolme 
epävirallista turnausta on voittanut Rautavaara. 

Yllä olevilla histuuriatiedoilla ja ilmoittautuneilla joukkueilla - ei muuta kuin Otsolan lattiaa vahaamaan. 

Turnaus alkaa siis ensi lauantaina 1.3. 2014 ensimmäisillä peleillä klo 12.00. Muut aikataulut, kilpailuohjeet 

yms. löytyvät Kalenterisivulla olevasta Turnaustiedotteesta. Hyviä Pappalympiapelejä. 

KISAKUTSUJA SATELEE - NYT VANTAALLE 

 
Korson koulu (Kuvat: www.edu.vantaa.fi) 

23.2.2014 17:15 (Saku Ilvonen/MA) Lisää kisakutsuja napsahtelee istis.infon laatikkoon. Nyt HIY/VanLe, 

Ilvosen Sakun toimesta, postitti ykkösarjan päätösturnauksen kutsun. Sarjan ratkaisut pelataan Korson 

koulun salissa lauantaina 15.3.2014. Ilmoittautumiset Sakulle 4.3. mennessä. Tarpeelliset tiedot löytyvät 
oheisesta kutsusta. 

Ykkösen sarjatilanne on erittäin herkullinen ennen tuota Vantaan turnausta. Neljällä joukkueella on 

mahdollisuus napata sarjan voitto. Sarjaa johtavalle KSI Kotka II:lle riittää päätösturnauksesta kakkossija 

varmistamaan voiton. Mutta muut tehnevät homman mahdollisimman hankalaksi kotkalaisille - jokainen 
yrittää luonnollisesti napata kauden ykkösvoiton. Tiukka turnee tiedossa Korsossa. 



Kutsu ykkösen päätösturnaukseen 

KUTSU MIESTEN SM-TURNAUKSEEN KOTKAAN 

 
Timo Herranen (Kuvat: KSI Kotka) 

21.2.2014 11:10 (MA) Kovaa menoa Kotkassa! Veteraanit pelaavat Otsolassa lauantaina 1.3. ja heti viikkoa 

myöhemmin jatketaan miesten SM-osaturnauksella. Herrasen Timppa lähetti infolle turnauskutsun, joka 

löytyy Kalenteri-sivulta pdf-liitteenä. 

7. SM-osaturnauksessa pelaavat isäntien ohella LVI Helsinki ja JoLePa. Turnauksessa ratkaistaan pitkälti 

miesten SM-loppuotteluiden toinen joukkue. Mikäli KSI voittaa keskinäisessä pelissä LVI:n - se 

käytännössä varmistaa runkosarjan kakkospaikan ja pääsyn finaalipeleihin ZZ Toivalaa vastaan. LVI:n 
voittaessa - ratkaisu jäänee viimeiselle turnaukierrokselle. 

Ottelut Otsolassa alkavat klo 12 juuri KSI Kotkan ja LVI Helsingin kohtaamisella. Joustavilla ajoilla 

pelattavat muut ottelut ovat n. klo 13.30 alkava LVI - JoLePa sekä n. klo 15 JoLePa - KSI. Perinteiseen 

tapaan Otsolassa on buffetti ja arpajaiset. 

ISTUMALENTOPALLO MAAILMAN KARTALLA? 

18.2.2014 21:10 (MA) Istis.info joutilaan kiireisenä - ennen saunaa ja ManuC - Barca peliä - pistää alle 

eräänlaisen maailman istiskartan. VolleySlide facebookista löytyi oheinen kuva, joka kertoo missäpäin 
maailmaa sivustoa on seurailtu. Kiinnostavaa. Ja vielä VolleySliden pääsivuston linkki: 

VolleySlide 

 
VolleyWorld  

(Kuvat: VolleySlide) 
VETEVAARIEN PAPPALYMPIALAISET KOTKASSA 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Turnauskutsu%20Vantaalle%2015.3.2014.pdf
http://volleyslide.net/


18.2.2014 20:55 (MA) Nygrenin Pekka Kotkasta muistutteli, että kun aputoimittajalla kerran on niin vähän 

hommia - voisi infon sivuille laittaa muistutuksen lauantaina 1.3.2014 Kotkassa pelattavasta M50 sarjan 

SM-turnauksesta ja erityisesti tässä vaiheessa sen ilmoittautumisajan päättymisestä. 

 
Kotkan vanhoipoikii metallit kaulois keväällä 2013  

(Kuvat: Juha Parkko) 
SM-turnaus pelataan tutusti Otsolan koulun salissa. Ilmoittautua ehtii vielä - viimeinen ilm.päivä on 

sunnuntai 23.2. klo 18. Otteluohjelmat ja aikataulut ilmoitetaan maanantain 24.2. kuluessa. Toivottavasti 
viiskymppiset aktiivisesti osallistuvat turnaukseen. Tähän sopinee infon kaverin runohduksen pätkä: 

"Vaikka jo sattuu - 

pidä vaan pintas. 

Viiskyt on ikä - 

eikä sun hintas." 
Kutsu M50 veteraaniturnaukseen Kotkaan 

PALUU PUOLAAN - PARI KUVAA EM-KISOISTA 

17.2.2014 23:45 (MA) Kuvat löydetty VolleySliden sivuilta - lisää kuvia osoitteesta: Puolan EM2013 
kisakuvia 

 
Suomen Annukka palkintojen jaossa  

(Kuvat: http://kamzik68.web-album.org/) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Veteraaniturnaus%20SM-50-KUTSU%20.pdf
http://kamzik68.web-album.org/
http://kamzik68.web-album.org/


 
Kotimaiset komiasti tuolirivissä 

 
Kisojen korkein oikeus ryhmäkuvassa 

EIPÄ OO INFOLLA JUURI HOMMIA - 
VAAN EIPÄ OO PALJON LUNTAKAAN 

17.2.2014 23:00 (MA) Hiljaisia hiihtoviikkoja viedään - ainakin istis.infon kisakalenterin mukaan. Eikä 

vaikuta maailmallakaan olevan mitään erityisen kiinnostavaa käynnissä istisasioissa. Siis hiihdellään - jos 

on lunta ja sukset. No - onhan nyt vielä tämän viikon ajan noita Sotshin kisoja katseltavissa. Ja 

paralympialaiset talvikisat siellä Mustanmeren laitamilla ovat tulossa 7.–16.3.2014. Toivottavasti lumet 
riittävät edes sinne etelään. 

Kotimainen istis.kalenteri näyttää maaliskuulle seuraavanlaista ohjelmaa: 

* 1.3.2014 Veteraaninen M50 SM-turnaus Kotkassa (Ilm. 23.2.2014) 

* 8.3.2014 Miesten SM-runkosarjaa Kotkassa (KSI, LVI, JoLePa) 

* 15.3.2014 Ykkössarjan päätösturnaus Vantaalla 

* 22.3.2014 Miesten SM-runkosarjan päätösturnee Keravalla (LVI, ZZ, KSI) 
* 29.3.2014 Naisten SM-sarjan 4. ja päätösturnaus Helsingissä 

Istis.info kuulostelee ja katsastelee lajikuulumisia hiljaksiin parin seuraavan viikon ajan. Muistakaa 

kuitenkin, jossain tuolla alla olevat, määräajat helmikuun lopulle. Palaillaan jonain lähipäivänä tarkemmin 
niihin kuuluviin Beach Volley-asioihin sääntöjen, SM-arvojen yms. osalta. Hiihtelyjä..., 

ZZ TOIVALA VARMISTI KOTIEDUN 

15.2.2014 18:30 - Päivitetty 21:15 (Jani Virtanen/MA) Kotisohvalta kotipelit Jämsässä toipilaana katsellut 

Jani Virtanen on - kiitos vaan - välitellyt miesten SM-osaturnauksen tulokset Vieraskirjaan, mistä info on ne 

tuikannut oikean palkin sarjatilanteeseen. ZZ Toivala varmisti kahdella voitollaan: - JoLePa 3 - 1 ja - KSI 3 

- 0 kotiedun SM-loppuotteluihin. Kolmannessa pelissä KSI voitti isännät 3 - 0. Sarjaraportti päivitetään 
infoon, kun se Jämsästä Lappeelle ehtii. 

ZZ Toivala oli otteluissa omaa luokkaansa. Ainoastaan JoLePa onnistui viemään mestareilta ottelun 

kolmannen erän - häviten heti perään neljännen peräti 13-25. KSI Kotka uhkaili siilinjärvekäisiä vain 



kolmannessa erässä, joka päättyi sekin ZZ:lle 22-25. JoLePa ei Kotkaa vastaan onnistunut, vaan hävisi sen 

suoraan 0 - 3. 

Ja jälleen savolaiskommentteja otteluista sekä ZZ-TV:n toiminnasta saataneen lueskella viimeistään 

huomenna ZZToivalan nettisivuilta. Alla sarjaraportti, missä päivän otteluiden tulokset. 

Sarjaraportti nro 12 

ZZ AREENALTA SUORIA KISALÄHETYKSIÄ 

14.2.2014 23:30 (ZZ/MA) ZZ Toivala matkaa huomenna Jämsään jälleen TV-kalustonsa kera. Sotshin 

kisälähetysten ohella on mahdollisuus netin kautta katsoa miesten SM-sarjan Jämsän turnauksen 

ensimmäinen ja toinen peli. JoLePa - ZZ Toivala käynnistyy klo 13 ja toinen ottelu: ZZ Toivala - KSI 
Kotka n. klo 14.30. 

TOISEN FINAALIPAIKAN METSÄSTYS 

ALKAA JÄMSÄSSÄ LAUANTAINA 

 
JoLePa-ZZ finaalipelissä Jämsässä 2012 (Kuva: JoLePa) 

13.2.2014 15:00 (MA) ZZ Toivalan loppuotteluvastustaja kevään finaaleihin on vielä hakusessa. KSI Kotka 

kärkkyy lähinnä sarjakakkosena, mutta vailla mahdollisuuksia ei ole, hyviä otteita viime peleissään esittänyt 

LVI Helsinkikään. Alkusarjan loppukahinat käynnistyvät Jämsässä lauantaina 15.2.2014. Sarjan 6. 
osaturnaus pelataan JoLePan, KSI Kotkan ja ZZ Toivalan kesken. 

Sarjataulukossa muilla joukkueilla on kahdeksan peliä pelattuna - KSI Kotkalla vasta kuusi. Kotkalaiset 

kohtaavat vielä kaikki muut kahdesti, LVI ZZ Toivalan ja JoLePan kerran ja siis KSI:n kahdesti. 

Tilastonikkarillisella laskutavalla on mahdollista, että KSI ja LVI päätyvät molemmat 17 sarjapisteeseen. 
Siinä tilanteessa toinen finalisti haettaisiin sarjamääräysten mukaisesti ensin erä- ja eräpistesuhteista. 

Nikkarisuus edellyttää, että LVI voittaa KSI:n molemmissa peleissään ja molemmat kaatavat JoLePan ja 

häviävät ZZ Toivalalle. LVI:n hyvät pelit savolaisia vastaan saattaisivat tuoda tärkeitä lisäpisteitä - miksei 

myös kotkalaisille. Ja onhan JoLePallakin sanansa sanottavana. Pallo pyörii ja pelaajat siinä mukana. 
Hienoa, että sarjassa on panoksia vielä näihin lopputurnauksiin. 

Pelit Jämsässä käynnistyvät isäntien ja ZZ Toivalan ottelulla klo 13. Päivän hommat lienevät valmiit 
kolmannen pelin (KSI - JoLePa) jälkeen noin klo 17. 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%2012%202013-14.pdf


BEACH-KUTSU KASPIANMEREN HIEKOILLE 

 
Nuraly Kulushov (oik.) Marjolassa kesällä 2013 (Kuva: OP) 

12.2.2014 13:45 (Ossi Pulli/MA) Kazakstanin Team Aktaun päällikkö Nuraly Kulushov lähetti tänään 

Pullin Ossille kutsun Aktaussa elokuun alussa järjestettävään istumalentopallon Beach Volley turnaukseen. 

Ossi innosti viime kesänä kazakkeja järjestämään oman turnauksen ja lupaili, että Marjolan toimistotiimi 
kyllä tulee paikalle. No..., 

Turnaus järjestetään Aktaussa 9.-10.8.2014. Aktau on n. 180 000 asukkaan kaupunki Kaspianmeren 

rannalla. Kilpailupaikalla on kolme kenttää ja käytössä kansainväliset Beach-säännöt (hiekkakenttä 4x4m ja 
3vs3 pelaajaa). Osallistumismaksu on 50 USD/vrk sisältäen majoituksen ja ruokailut ajalle 8.-11.8. 

Alla olevassa kilpailukutsussa on joitakin ristiriitaisuuksia, jotka OP selvittänee - jos aihetta ilmenee. Mm. 

välillä puhutaan myös pystypelistä ja majoituksessakin on vähän epäselvää - mitä kuuluu. Hieno homma 

kuitenkin - ja kazakit myös lupailevat tulla taas Marjolaan. Viestissään Nuraly toivottaa Marjola Teamin 

lisäksi myös muita suomalaisjoukkueita tervetulleeksi. Siitä vaan lentoja tilaamaan. Aktaun miehet ovat 

matkanneet Marjolaan lentäen Moskovaan ja sieltä yöjunalla Lappeenrantaan. 

Kutsu Kazakstaniin 

HELMIKUUN LOPUN MÄÄRÄAIKOJA 

11.2.2014 23:10 (MA) Sarjakirjan mukaan 28.2.2014 mennessä on lajijaostolle/Petri Räbinä ilmoitettava ja 

haettava kesän 2014 Beach Volleyn SM-turnaukset yleisissä sarjoissa (naiset ja miehet) 2vs2 sekä 3vs3. 

Lisäksi yleiskokouksessa elokuussa 2013 päätettiin SM-Beachin veteraaniturnausten pelaamisesta sarjoissa 
M50 ja N40 (3vs3). 

Istis.infolle on tässä vaiheessa tullut tietoon seuraavat kotimaiset Beach Volley turnaukset kesälle 2014: 

* 5.7.2014 - 18. Rautavaara Beach Volley turnaus (anottu 3vs3 SM-arvoa yleisissä sarjoissa) 

* 19.-20.7.2014 - 22. Marjola Beach Volley turnaus Lappeenrannassa 

* 2.8.2014 - 5. Helsinki Metropolitan Open Beach Volley 2vs2 turnaus (ajankohta ja SM-arvo 
vahvistamatta) 

Kesän Beachin SM-juttujen lisäksi kuun loppuun tulee hakea syyskuussa 2014 pelattavan istumalentopallon 

Suomen Cupin järjestämistä. 

"EI OLE KÖÖPENHAMINA KUIN ENNEN" - 

KILPAILUKUTSU TANSKANMAALLE MARRASKUUSSA 

10.2.2014 00:10 (Helena Skogström/MA) Helena välitti infolle Lykke Christenseniltä Kööpenhaminasta 

saamansa kilpailukutsun. Kutsu oli toimiteltu Suomessa myös Reima Pullille, Sari Mannersuolle, Ossi 

Pullille ja Mika Ylöselle. Lykke edustaa vuonna 1951 perustettua vammaisurheiluseura "Laviaa" ja sen 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Aktau%202014.pdf


istisjaostoa. Seura järjestää kansainvälisen istumalentopalloturnauksen Köpiksessä 8.-9.11.2014 nimellä 

"The 9th Sit Cup 2014 in Copenhagen". 

 
Istis.info tarttuu tilaisuuteen välittää kutsua edelleen, koska muissa pohjoismaissa ei viime vuosina ole 

vastaavaa kuultu - ei nähty. Lavian turnaus on jo yhdeksäs - aikaisemmat ovat kuitenkin pelattu jo vuosina 

1995-2002. Tuolloin kovimmat kööpenhaminakävijät olivat ruotsalainen Glimten ja bosnialainen Zenica 92, 
jotka molemmat voittivat Sit Cupin kolme kertaa. 

 
Lykke Christensen (Kuva: Facebook) 

Lavian kotisivuilla lentopalloilijat kuvaavat itseään seuraavasti: "Olemme sekoitus vanhoja vammaisia ja 

nuoria terveitä pelaajia - naisia ja miehiä. Tasomme on keskitasoa ja me pelaamme hyvin sosiaalisella 

tavalla. Harjoittelemme kerran viikossa. Koska olemme ainoa joukkue Tanskassa, käymme kaksi kertaa 
vuodessa ulkomailla - useimmiten Saksassa ja joskus myös Englannissa." 

Onkohan Köpis kuitenkin entisensä..., Istis.info laittaa turnauksen kalenteriinsa ja toivottavasti ajankohta 

huomioidaan, kun seuraavan kauden 2014-15 kilpailukalenteria rakennellaan. Kisakutsu myös alla pdf-
tiedostona. 

Kutsu Kööpenhaminaan 

Sit Cupin Facesivut 

KOMMENTTEJA JA KUVITUSTA KOTKASTA 

 
KSI Kotka 2 - SVC Tallinn työn touhussa Kotkassa (Kuva: Juha Parkko) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/9th%20Sit%20Cup%20in%20Copenhagen.pdf
http://facebook.com/sitcupcopenhagen


9.2.2014 14:15 (MA) Tuoreet ZZ-kommentit Kotka-turnauksesta löytyvät siilinjärveläisten nettisivulta: 

www.zz-toivala.com. Erinomaisia Juha Parkon rapsimia kuvia peleistä ja päivän tilanteista taas voi katsella 

KSI Kotkan Nimenhuuto-sivuilta alla olevasta linkistä. Huom. - katsastakaa Jussin ja infon kuvien laatua. 

Päätoimittaja taitaa olla oikeassa - "Aputoimittaja kuvatkoon vaan omia veneretkiään ja katselkoon niitä 
omassa rauhassaan kahvihuoneen pimiössä." Mot. 

Juha Parkon kuvia 

ZZ TOIVALA KATKAISI KSI KOTKAN VOITTOPUTKEN 

 
ZZ Toivalan kippari Mika Ylönen vastaanottaa kilpailujen johtaja 

Pekka Nygrenin luovuttaman Kotka-patsaan (Kuva: Istis.info) 
8.2.2014 23:40 (MA) 32. Kotka-turnaus Karhulan liikuntahallilla tänään päätti isäntien yhdeksän vuotta 

yhtäjaksoisesti kestäneen voittoputken ja saatteli komean Kotka-kiertopalkinnon vuodeksi ZZ Toivalan 
palkintokaappiin Siilinjärvelle. 

 
Kotka-turnauksen pitkäaikainen  

kilpailujen johtaja Pekka Nygren 

(Kuva: Istis.info) 
Kotka-turnaus oli jälleen kerran, vähäisemmälläkin joukkuemäärällä, hieno ististapahtuma. Toivottavasti 

turnaus jatkossa kokoaisi vielä enemmän istumalentopalloilijoita saman lattian ääreen. Ehkä tapahtumalle 

voisi hakea jotain uudenlaista ilmettä, toimintaa, tapahtumaa tms., mikä saisi väen kokoontumaan yhteen 

edes kerran vuodessa. KSI Kotka - etunenässä Pekka Nygren, ansaitsee turnauksesta järjestämisestä 

vähintään 32-kertaiset suurkiitokset. Mietintää myssyyn tuleville kisoille. 

Turnauksen jako alkupelien jälkeen A- ja B-sarjoihin oli ihan hyvä ratkaisu. Saatiin nähdä tasaisia ja 

kovatasoisiakin pelejä. Erityisen tasokas ja jännittävä oli ZZ Toivalan ja LVI Helsingin välinen toinen A-

sarjan välierä. Peli olisi voinut yhtä hyvin päättyä toisinkin päin. Istis.infon silmin ratkaisupisteet zz-läisille 

http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=Kotka-turnaus+2014&id=29411


tulivat toisen ja osin kolmannen erän hyvällä ja oikea-aikaisella torjuntapelillä. Turnauksen pronssipelissä 

LVI voitti KSI 2:n helponlaisesti kaikkeaan peliin pistämättä. 

 
Penttinen permutoissa pötköllään loppuottelun tiimellyksessä (Kuva: Istis.info) 

Turnauksen finaalissa kotkalaisilla oli eväänsä jatkaa voittoputkeaan. Ensimmäisessä erässä eräpalloja 

ponnahteli puolelle jos toiselle, mutta aivan ei riittänyt, vaan ZZ hoiteli erän ehkä onnekkaampana. Toinen 

erä oli hienoista Kotkan hallintaa 16-14 johtoasemaan asti. Sitten valot sammutettiin ja vihreäpaitaiset 

vilistivät erä- ja otteluvoittoon vain yhden pisteen KSI:lle luovuttaen. 

B-alkulohkossa käytiin tiukka pistesuhdevääntö toisesta lohkon A-sarjapaikasta. Sen hävisi Palokan Pyry 

KSI Kotkalle vaikka voittikin joukkueiden keskinäisen pelin. Mutta välierässä palokkalaisille tuli taas 

heikko peli ja finaalipaikka meni Sekamixille. Toisessa B-sarjan välierässä väänsivät 
pääkaupunkijoukkueet. HIY/VanLe hoiteli homman 2 - 0. 

B-sarjan pronssin vei Tallinnan laivalle mukavasti uudistunut ja varmasti jatkossa kehittymään pystyvä 

SVC Vabariik - Ivar Liivin johdolla. Tere menemäst endised ja kõik uued harjutajad! B-finaalissa sekarit 

hoitelivat pääkaupunkiseutulaiset ensimmäisen erän tappiosta huolimatta. 

Kaikkiaan hieno istumalentistapahtuma. Info kiittelee kaikkia - KIITOS. Ja on varpaillaan päätoimittajan 

nokituksista ja infon sivustojen rähmäämisestä - vai oliko se tahmaamista - liiallisilla lumioilla. Tiedoksi, 

että ZZ-kommentit varmaan sunnuntaina löytyvät ao. sivuilta ja myös Juha Parkon kuvitusta KSI:n 
Nimenhuuto-sivuilta. Luulisin. 

Info valittelee vähän suttuista ja sotkuista päivitystä kisojen ajalta. Yritystä kyllä oli, mutta kun saman 
aikaisesti piti popsia merilohisipulileipiä ja katsoa Sotsin hiihtoja - oli vähän hangalaa. 

32. KOTKA-TURNAUKSEN TULOKSIA - 
KOTKA LENTELEMÄSSÄ TOIVALAAN 

8.2.2014 16:05 (MA) 32. Kotka-turnaus Karhulan liikuntahallilla on käynnistynyt. Kilpailujen johtaja 

Pekka Nygren toivotti kilpailijat ja yleisön tervetulleeksi 32. turnaukseen ja samalla osallistumaan 

yhdistyksen 75-vuotisjuhlatapahtumiin. Pekka kiitti avauspuheessaan yhdistyksen varapuheenjohtaja Liisa 

Kekkiä pitkäaikaisesta työstä kisojen kahviotoiminnan järjestämisestä sekä Teuvo Rehusta lähes 
ikiaikaisesta kisojen kuulutusten hoitamisesta. 

Ottelut käynnistyivät A-alkulohkon peleillä: LVI Helsinki – Sekamix sekä KSI Kotka 1 – HIY/VanLe. 

Alkusarjojen ottelut pelataan kaksieräisinä max. 20 pisteeseen. Istis.info seurailee päivän tapahtumia ja 
kirjoittelee tulokset alla olevaan tulosraporttiin. 

Alkulohkojen kaksi ottelukierrosta pelattu. A-lohkossa KSI 1 ja LVI Helsinki ovat selvittäneet jatkopelinsä 

A-sarjaan - samoin B-lohkossa ZZ-Toivala. Keskinäinen peli KSI - LVI 1 - 1. Kotkalaiset alkulohkon 

ykköseksi, LVI kakkoseksi. B-lohkon viimeiset pelit käynnissä. Saarinen 5. Ja meniköhän niin, että 

Niskanen 7. ja Lähteenmäki 13 sekä Kyllönen 33.. 



A-sarjan neljänneksi eräpisteiden suhteella KSI Kotka 2. Välieräparit A-sarjassa: ZZ Toivala - LVI Helsinki 

ja KSI 1 - KSI 2. B-sarjan välierät käynnistyvät heti miten - SVC Tallinn kohtaa HIY/VanLen ja Palokan 

Pyry vastaavasti Sekamixin. HIY/VanLe ja Sekamix B-sarjan loppuotteluun. Parhaillaan pelataan A-sarjan 
välieriä. 

 
Vas. Teuvo Rehunen, Liisa Kekki ja Pekka Nygren juhlakuvassa 

(Kuva: Istis.info) 

.  
ZZ TV:n pääkuvaaja, ohjaaja ja tuottaja häkissään 

(Kuva: Istis.info) 
Ratkaisupelit Kotkassa käynnissä 

Kotkalaisten keskinäisessä pelissä 1:n voitti 2:n eka erässä 25-18. KSI Kotka 1 loppuotteluun 2 - 0 (25-18, 

25-17) voitolla kakkosjoukkueestaan. Toisessa, erittäin tiukassa ja tasokkaassa pelissä, LVI Helsinki kukisti 

ZZ Toivalan eräpistein 25-23. ZZ Toivala vei puolestaan toisen erän 25-17 ja nyt mennään kolmanteen 
jännittävään erään, joka päättyy max. 15 pisteeseen - yhdenkin erolla. 

Kolmannessa ZZ hallitsi erän alkupuoliskoa vahvalla torjuntapelillään tilanteeseen 9-3. LVI onnistui 

tasoittamaan tilanteessa 12-12, mutta lopun ZZ väänsi finaalipaikan arvoisesti 15-13. Ja nyt jatketaan B-
sarjan sijoituspeleillä. 

Sekamix hoiteli B-sarjan voiton 

Sekamix, missä pelailivat varsin monet muissakin joukkueissa äheltäneet, hoiteli B-sarjan finaalissa 

HIY/VanLen 2 - 1. Kolmossija matkasi Tallinnan laivalle 2 - 0 voitolla Palokan Pyrystä. Näistä kisoista on 

jäljellä vielä A-sarjan sijoituspelit: lopputteluna ZZ Toivala ja KSI Kotka 1 sekä kolmospytystä kiistelevät 
KSI Kotka 2 ja LVI Helsinki. 



 
LVI Helsinki - Sekamix 2 – 0 (Kuva: Istis.info) 

 
Helsingin punaiset vastakkain (Kuva: Istis.info) 

Kotkan ysiputki poikki - ZZ vei Kotka-patsaan 

ZZ Toivala hoiteli Kotka-turnauksen ensimmäisen erän jatkopisteillä 27-25. Eräpalloja oli molemmilla 

joukkueilla. Toisessa KSI hyytyi johtoasemasta 14-16 - tappioon ja oman turnauksensa kakkoseksi pistein 

25-17. Kolmossijasta LVI hoiteli ensimmäisen erän selvästi 25-16 - ja heti perään toisen vieläkin 
reippaammin 25-11. Alla 32. Kotka-turnauksen kaikki tulokset. 

Ottelut ja tulokset 

 
Kotka-turnauksen 2014 voittajat - ZZ Toivala 

(Kuva: Istis.info) 
ISTIS.INFO PAIKALLA KOTKAN TURNAUKSESSA 

 
KSI - HIY 31. Kotka-turnauksessa 2013 (Kuva: Timo Vesterinen) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/32.%20Kotka-turnaus%202014%20Tulokset.pdf


6.2.2014 13:50 (MA) Lauantaina Karhulan liikuntahallissa pelataan 32. Kotka-turnaus. Kisa on samalla 

Kotkan Seudun Invalidien 75-vuotisjuhlaturnee. Mukana turnauksessa on kahdeksan joukkuetta, jotka 

pelaavat aluksi kahdessa neljän joukkueen alkulohkossa. Lohkojen 1. ja 2. jatkavat turnauksen A-sarjassa ja 
3. ja 4. B-sarjassa välierä- ja sijoituspelit. 

Istis.infon toimitus on paikalla sekä kentällä että katsomossa ja välittää tuloksia ja kommentteja peleistä - 

mitä nyt merilohileipien syömiseltä ennättää. Alla Kotkan kisojen tulosraportin pohja, jota kunkin 
pelikierroksen jälkeen tullaan infon Ajankohtaisissa päivittämään. 

Kotkalaisten hovikuvaaja Vesterisen Timo toivottavasti on paikalla - ja vaikka pelaisikin, niin varmaan KSI 

Kotkan Nimenhuutoon ainakin saataneen Timpan kuvia juhlakisoista. Infon apukuvaaja MTA (Markku 

Tahma Aumakallio) yrittää, päätoimittajan estelyistä piittaamatta, myös ottaa joitain lumioita ja liittää ne 
infon kisasivuille. 

PETRA PAKARINEN KIILA-LEHDESSÄ 

 
(Kuva: ParaVolley/Elblag) 

5.2.2014 23:10 (Anne Pitkänen/MA) Pitkäsen Anne Kuopiosta kirjoitteli vieraskirjassa: "Olipa mukava 

huomata, että Lentopalloliiton Kiila-lehdessä 1/2014 oli koko sivun juttu Pakarisen Petrasta! Toivottavasti 

istumalentis pääsee jatkossa esille kyseisessä lehdessä enemmänkin." 

Marjo Alsten kirjoittama juttu ja valokuvat löytyvät oheisesta alla olevasta linkistä Kiilan 1-2014 lehden 
sivulta 26: 

Kiila 1-2014 

KUVIA POISTELTU JA JUTTUJA ARKISTOITU 

4.2.2014 23:10 (MA) Istis.infon toimitus on tänään poistellut Ajankohtaista-sivuston valokuvia joutilaisen 

määrän ja myös siirtänyt sivulta runsaahkon tekstikasan Arkisto-osioon. Tietämättä tulosta - info toivoo, 

että toimenpide helpottaisi sivujen "tahmaantumista", mistä on valiteltu. 

Vanhoille jutuille tai valokuville ei liene useimmilla hirmuista hinkua, mutta varmuuden varoiksi ja 

tilastonikkareille ja pilkuttajille Ajankohtaista-sivujen tekstit on taltioitu Arkistoon pdf-asiakirjoina. Vanhat 

jutut ja tulokset löytyvät tietenkin myös Historia-sivuilta SIUta ja sittistä-teoksesta, Tiedostot-sivun 

Sarjaraporteista sekä Kalenteri-sivun tiedostoista. Siis - ei huolta - kaikki on talleteltu. 

Jos ken (alte kamerad) kaipaa ja itsellensä haluaa jonkin vanhan valokuvan menneiltä Ajankohtaista-sivuilta 

eikä onnistu sitä pdf:stä kopioimaan - voi ottaa toimitukseen yhteyttä - kuvat kyllä löytyvät ja voidaan 
välittää. 

Tahmatassuille ystävälliseksi pyynnöksi: Kertokaa - oliko toimituksen toimista mittään apuja? 

59 999 ! 

http://lentopalloliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/e897bcdf568b89a3baf39b28a2158b7c/1391600613/application/pdf/15794443/Kiila1_2014.pdf


4.2.2014 14:05 (MA) Vieraskirjaan tulleiden "tahmaviestien" johdosta aputoimittaja availi PC:llään 

istis.infon sivuston ja huomasi olevansa 59 999 käväisijä 11.4.2012 aloitetulla vierailijalistalla. 

Toivottavasti sivusto edelleen pelittää ja tahmatassut saadaan selvitettyä. 

MIESTEN SM-SARJA JATKUU JÄMSÄSSÄ 15.2.2014 

 
3.2.2014 14:30 (Jani Virtanen/MA) Miesten SM-sarja jatkuu kuudennella osaturnauksella Jämsässä vajaan 

kahden viikon kuluttua lauantaina 15.2. Turnauksessa pelaavat isäntien ohella sarjaa johtava ZZ Toivala ja 
kakkosena puksutteleva KSI Kotka. Alla Janin lähettämä turnauskutsu. 

Turnauskutsu Jämsään 

Ennen Jämsään matkaamista mennään kuitenkin ensi lauantaina Kotkaan - jos ei muuta - niin pelejä 

seuraamaan ja maankuuluja merilohivoileipiä popsimaan. KSI:n 32. Kotka-turnaus juhlistaa Kotkan Seudun 
Invalidien 75-vuotista taivalta. Juhlaturneessa mukana kahdeksan miesjoukkuetta. 

ONGELMIA ISTIS.INFON SIVUILLA? 

3.2.2014 13:15 (RP/MA) Istis.infon päätoimittaja sai sähköpostilla viestin, että infon sivut eivät toimisi 

kunnolla. Viestissä todettiin, että "sivusto tahmaa selaimen totaalisesti latautuessa ja päänäkymä ei tunnu 

olevan kunnossa, vaan heittää valikon sivun puoliväliin. Lisäksi kertaalleen sivut näyttivät ohjaavan 
jonnekin pornosaitillekin." 

Infon toimitus on kokeillut sivuja useammilla koneilla - eikä ongelmia niissä ole ilmennyt, vaan sivut 

toimivat moitteettomasti. Ainoastaan joillakin koneilla saa hieman odotella kuvien aukeamista. Toimitus 
seuraa tilannetta. Jos vastaavia ongelmia jollain ilmenee, toivomme tietoa vieraskirjaan tai sähköpostiimme. 

SIILINJÄRVI LÄHES VARMA SUOMEN MESTARI 

 
Tilannekuva Lappeelta: ESI - Pyry  

(Kuva: Minna Jokinen) 
2.2.2014 00:10 (MA) Koska ESI-Ladyjen saunailtaan ei istis.infolla valitettavasti ollut asiaa, hoidettiin 

homma toimituksen omalla väellä ja alakerran bastussa. Hyvät löylyt ja hyvät tarinat. Valitettavasti 
raporttien rustaaminen tästä syystä viivästyi. Jutun lopussa sarjaraportti 11/2013-14. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Turnauskutsu%20Jamsaan%2015.2.2014.pdf


Lappeenrannan naisten turnaus oli hieno tapahtuma - tasokasta peliä, tasaista vääntöä, vaihtelevia 

voimasuhteita, hienoja palloralleja, upeita voitettuja pejelä ja helppoja virheitä. Kaikkea viihdyttävää 

lentopalloa mahtui Myllymäen koulun salilla pelattuun naisten SM-turnaukseen. 

Odotuksissa oli siilinjärveläisten dominointia. Ja vaikka osittain niin hommassa kävikin - tasaisuus oli 

valttia. Siilinjärvi oli ensimmäisessä pelissään tosi tiukoilla hyvin pelanneiden pyryttärien kanssa - tulos 

niukkaakin niukempi 2 - 1 Siilinjärvelle. Alavireisesti ja vähän alistuneestikin ottelun pelanneet HIYläiset 

jäivät savottarien jalkoihin 0 - 3, mutta Lappeen emännät olivat viedä keskinäisestä pelistä koko potin - 

tuloksena lopulta 2 - 1 voitto ESI-Ladyille. Ottelun kaikki erät päättyivät kahden pisteen erolla 25-23 tai 

sitten toisin päin. 

Viihdyttävästä ja urheilullisesta tapahtumasta jäi toimituksen mieleen hyvä yhteishenki ja iloinen fiilis, 

vaikka tuomarit jossain vaiheessa etusormeaan - ja korttejaankin valmentajille heristelivät. 
Maajoukkuevalmentaja Timo Värekin piti turnausta varsin tasokkaana. 

Sarjatilanteen valossa siilinjärveläiset ovat käytännössä varmoja Suomen Mestareita. Kakkosena olevan 

ESI-Ladyjen pitäisi voittaa viimeisen osaturnauksen kaikki pelinsä 3 - 0 ja vastaavasti Siilinjärven hävitä 

omansa lähes samoin numeroin. Kahdella erävoitolla savottaret varmistavat mestaruuden ja vielä 
helpommin - voittamalla esittäret yhdessä erässä - homma on selvä. 

Takana puhuminen ei paljon hommia edistä. Siitä huolimatta istis.info muistuttaa syksyisistä keskusteluista 

finaalipelien lisäämisestä naistenkin sarjaan. Ja jotta jotakin olisi tuleville vuosille - jatkossa tämän vuoden 

kaltaisen sarjan päätteeksi kannattaisi pelata vielä finaalikierros - yhtenä päivänä runkosarjan voittajan 

kotikentällä: ensin välierät 1. - 4 ja 2. - 3. ja sitten pronssipeli hävinneiden ja loppuottelu voittajien kesken. 
Piste. 

Sarjaraportti 11 

NAISTEN SM-TURNAUKSEN TULOKSIA LAPPEENRANNASTA 

 
ESI-Ladyt - HIY Helsinki 3 - 0  

(Kuva: Minna Jokinen) 

 
Siilinjärvi - Palokan Pyry 2 - 1  

(Kuva: Minna Jokinen) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%2011%202013-14.pdf


1.2.2014 17:00 (MA) Ja koko homma Lappeella taputeltu. Hienoa huomata, että voimasuhteet joukkueiden 

kesken selkeästi tasoittuneet. Ainoastaan harmittaa, että kärkiratkaisu näyttää jo nyt varsin selvältä. 

Palaillaan tarkempaan kommentointiin ja pelitapahtumiin myöhemmin. Nyt vain lopputulokset ja 
sarjatilanne. Raporttikin jäänee iltamyöhäiseen. 

 
ESI-Ladyt mietteliäinä - 24-15 johdosta 25-27 tappioon  

(Kuva: Minna Jokinen) 
Otteluohjelma ja tulokset: 

Klo 13:00 

Siilinjärvi - Palokan Pyry 2 - 1 (21-25, 27-25, 25-21)  
ESI-Ladyt - HIY Helsinki 3 - 0 (25-17, 25-12, 25-23) 

Klo 14:15  

HIY Helsinki - Siilinjärvi 0 - 3 (15-25, 6-25, 12-25)  
Palokan Pyry - ESI-Ladyt 1 - 2 (22-25, 21-25, 27-25) 

Klo 15:45 

Siilinjärvi - ESI Ladyt 1 - 2 (23-25, 25-23, 23-25)  
HIY Helsinki - Palokan Pyry 2 - 1 (25-21, 25-23, 15-25) 

Sarjatilanne: 

1. Siilinjärvi.......9 6 2 1 0 23 - 04 671 - 481 23 

2. ESI-Ladyt.....9 2 4 1 2 15 - 12 609 - 608 15 

3. Palokan Pyry.9 0 2 4 3 08 - 19 581 - 617 08 
4. HIY Helsinki.9 0 2 4 3 08 - 19 492 – 647 08 

 
Siilinjärven "ykkönen" - Satu Korkalainen 

ja ESI-Ladyjen kolmonen - Soile Turkia  

(Kuva: Istis.info) 
  



HUOMENNA MENNÄÄN LAPPEENRANTAAN..., 

 
Lappeenrannan satama talvi-iltana  

(Kuva: Lappeenranta) 
31.1.2014 11:15 (MA) Yllä vastaansanomattoman matkailumainoksellinen talvikuva Lappeenrannan 

Linnoituksen valleilta. Ihan siellä ei huomista naisten SM-sarjaturnausta pelata, vaan muutama kilometri 

etelään kuutostien takana olevalla Myllymäen koululla. Toivottavasti pahin luvattu lumimyräkkä ehtii 

Lappeenrannan ohi ennen matkustavaisten saapumista. Pelit alkavat klo 13.00. 

Naisten sarjassa Siilinjärvi on kahden turnauksen jälkeen - "lähes mestari jo". Muiden joukkueiden tiukkana 

tavoitteena lienee säilyttää sarjan jännitys viimeiseen turnaukseen ja kampittaa kaikin tavoin savolaisten 

pisteiden metsästystä Lappeenrannassa. Istis.info seurailee turnauksen tapahtumia paikan päällä ja välittelee 
tuloksia kunkin pelikierroksen jälkeen. 

32. KOTKA-TURNAUS LAUANTAINA 8.2.2014 - 
KOTKAN SEUDUN INVALIDIEN 75-VUOTISJUHLA 

 
29.1.2014 23:25 Korjattu 30.1.2014 11:15 (Pekka Nygren/MA) Suomen vanhin, pitkäikäisin ja vieläkin 

virkeä Kotka-turnaus on pelattu säännöllisesti vuodesta 1983 lähtien. Kansainvälisenä kisaa on käyty 

vuodesta 1988, jolloin Tallinn oli esimine kord Kotkas. Tänäkin vuonna Kotkan ystävyyskaupungin SVC 
Tallinn on perinteiseen tapaan haastamassa suomalaisjoukkueita. 

KSI Kotkan taustayhteisö - Kotkan Seudun Invalidit ry perustettiin 22.1.1939. Yhdistys täytti viikko sitten 

tasaiset 75 vuotta. 32. Kotka-turnausta juhlistetaankin samalla yhdistyksen juhlatilaisuutena ja -

tapahtumana. Istis.infon toimitus onnittelee yhdistystä jo tässä vaiheessa ja toivottaa toiminnallista 
tulevaisuutta vammaisten vaikuttamis- ja palvelutoiminnan parissa. 

Kotkaan ilmoittautui määräaikaan mennessä kahdeksan mies- ja yksi naisjoukkue. Naisten sarjaa ei yhden 

joukkueen kesken onnistuttu oikein rakentelemaan, joten vain miehet ovat puuhassa mukana. Naisten 

turnaus on Kotkassa kuulunut asiaan vuodesta 1990 ja vain kerran aikaisemmin - vuonna 1995 - kisa on 

jäänyt pelaamatta. Ei hyvältä kuulosta. Eikä ihan miestenkään osalta - parhaimmillaan miesten kisassa on 
ollut 14 joukkuetta vuonna 2001. Mutta hienoa, että kotkalaiset ovat pitäneet turnauksen pystyssä. 



 
SVC Tallinn tuoreessa kuvassa. Ivar Liiv (8) edessä vasemmalla  

(Kuva: Facebook/IVK Istevõrkpalliklubi) 
Kaikesta huolimatta..., kisa käynnistyy Karhulan liikuntahallissa lauantaina 8.2.2014 klo 10.00 turnauksen 

avajaisilla. Pelit pääsevät käyntiin heti kymmenen minuutin puheiden jälkeen. Otteluja käydään kahdella 

kentällä ja kahdessa alkulohkossa. Lohkojen 1. ja 2. pelaavat sijoituspelit turnauksen A-sarjassa ja 3. ja 4. 
B-sarjassa. 

Turnauksen kilpailutiedote ja otteluohjelma on lähetetty osallistuville joukkueille ja löytyvät kaikille muille 

alla olevista linkeistä sekä myös Kalenteri-sivulta ao. kohdasta. Toivottavasti istisihmiset, jotka vaan 

kynnelle pääsevät - tulevat paikalle tilaisuutta juhlistamaan ja hyvää suomalaista istumalentopalloa 
katsomaan. Kotkassa nähdään. 

Kotkan turnaustiedote 

Otteluohjelma ja aikataulu 

KOTKA-TURNAUKSEN ILMOITTAUTUMISTA JATKETTU 

28.1.2014 14:45 (Pekka Nygren/MA) Nimimerkille "Joukkueet esiin" - ja miksei muillekin tiedoksi, että 

KSI on jatkanut 8.2.2014 pelattavan Kotka-turnauksen ilmoittautumisaikaa tähän iltaan. Tässä vaiheessa 

vielä kaksi joukkuetta selvittää mahdollisuuttaan osallistua. Sen verran Pekka kertoili, että naisten osalta 

turnaus ei valitettavasti toteudu - vain yksi joukkue ilmoittautui. Miehissä tallinnalaiset ovat perinteisesti 
tulossa edustamaan melkein ulkomaan ihmeitä. Lisätietoja turnauksesta keskiviikkona. 

KUVIA YKKÖSEN JYVÄSHYVÄN TURNAUKSESTA 

26.1.2014 19:00 (Tuomo Tikkanen/MA) Alla muutama kuvanen eilisestä ykkösen turnauksesta 

Jyväskylässä. Kuvat ovat sen verran pieniä, etteivät ne ainakaan infon kahvion läppärin ruudulta ole 
tunnistettavissa - joten kuvatekstit jokainen keksiköön ihan ite. 

 
(Kuva: Tuomo Tikkanen) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Turnaustiedote%2032.%20Kotka%202014.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/32.%20Kotka-turnauksen%20otteluohjelma.pdf


 
(Kuva: Tuomo Tikkanen) 

 
(Kuva: Tuomo Tikkanen) 

 
Täs on ainakii A. Pynnönen puol ihmeissään 

(Kuva: Tuomo Tikkanen) 
NO ONKOS TULLUT KESÄ..., 

18. RAUTAVAARA BEACH VOLLEY 5.7.2014 

 
Rautavaaran Beach kesällä 2013 

(Kuva: Elina Kuosmanen) 
26.1.2014 13:05 (Pauli Hakkarainen/MA) Pauli Hakkarainen ja Elina Kuosmanen lähettivät istis.infolle 

tiedon, että Rautavaaran Raiku ja Rautavaaran istumalentopalloilijat järjestävät 18. kerran Rautavaara 



Beach Volley turnauksen lauantaina 5.7.2014. Rautavaaran turnaukselle haetaan myös SM-arvoa sekä 

miesten että naisten 3 vs 3 Beachiin. 

Aikaisemmin jo ESI Lappeenranta on ehtinyt kalenteroida oman Marjola Beach Volley turnauksensa kahta 

viikkoa myöhäisemmäksi - 19.-20.7.2014. Lappeenrannassa pelataan jo 22. kerran istisbeachillä. 
Lappeenrannan turnauskutsut ja tiedot löytyvät Istis.infon Beach Volley-sivuilta. 

SIILINJÄRVELLE JYVÄSKYLÄN VOITTO - 
KSI KOTKA II YKKÖSEN KÄRKEEN 

26.1.2014 00:30 (Vesa Välilä/MA) Sapassisaunat muutamaan kertaan selätetty - ja taas takaisin 

kahvihuoneen hämärään. Kiitos päätoimittajalle tarkoista tilannetiedoista ja tuloksista. Mutta, jos niistä ken 

ei ihan viimosen päälle saanut kuvioista selvää - seuraavassa Välilän Veskun kommentit ja tulokset 
Jyväskylän ykkösen turnauksesta. 

"Tänään pelattiin tulosten valossa tosi mielenkiintoinen ykkössarjan turnaus Palokan Pyryn isännöidessä. 

Turnaus oli erittäin tasainen. Kärkikolmikko Siilinjärvi, Kotka II ja Pyry pelasivat ristiin 1-1 ja HIY/Vanle 

hämmensi pelaamalla 1-1 Pyryn kanssa. Näin Siilinjärvi saatiin kuuden erävoiton jälkeen pistesuhteella 

Kotkaa paremmaksi ja HIY:lle yhden tärkeän erän hävinnyt Pyry jäi kolmanneksi. Metropolin pojat siis 

sijoittuivat neljänneksi viemällä Pyryltä sen yhden tärkeän erän ja voittamalla Nastolan - joka muuten oli 

turnauksen kaunein joukkue ja jonka osana oli tänään kiusata muita porukoita. Tämän raportin ja 

kommentin kirjoitan, koska Pyryn porukka meni pikkujouluihin ja pakottivat minut kynähommiin 
tuomarivastanneena. Terveisin Vesa Välilä." 

Info kiittää - ja sarjaraportin alle liittää. Jyväskylän turnauksen tulokset löytyvät myös Kalenteri-sivulta ao. 
kohdasta. 

Sarjaraportti 10 

Päätoimittajan arvuuttelu sarjasijoituksista ja päätösturnauksen mielenkiintoisuudesta oli lähes sattuva. 

Kotkalaiset siirtyivät sarjakärkeen ja kahden pinnan takamatkalta lähtevät Vantaalle Siilijärvi, Pyry ja 

HIY/Vanle. Kaikki siis vielä avoimena. KSI on jyrännyt tasaisuudellaan. Yhtään turnausvoittoa ei ole vielä 
osunut kohdalle, mutta kaikista kisoista hankitut kakkossijat riittävät kärkipaikalle. Vantaalla jatketaan. 

1-SARJAKIERTUE KESKI-SUOMESSA 

25.1.2014 21:12 (edit 21:49) (RP) Aputoimittajan hui-lai-les-sa, yritetään viestiä jotain viimeisestä Palokan 
Pyryn isännöimästä turnauksesta. 

Valitettavasti varsinaisia tuloksia ei ole luvassa, kun päätoimittaja itse poistui sen verran suorituksiin 
pettyneenä ettei ne tarttuneet matkaan. 

Kuitenkin pukuhuoneessa kotkalaisten - tai pikemminkin pienen, mutta huomattavan kotimaisen NTT:n 

tiedonvälitystoimiston mukaan - Neuvottomien TietoToimiston - toimittaja O. 'Oleg' Venäläinen tiesi 

miesten suihkun eteissä kertoa että KSI Kotka sai turnauksesta toisen sija. Turnausvoitto oli matkannut 

kuulema kauemmas Savoon, Siilinjärvelle. Päätoimittaja oli aistivinaan että oliko ollut niin, että Siilinjärvi 

ei turnauksessa hävinnyt peliäkään - pari 1-1- peliä taisi olla sopivasti kärkijoukkueiden kesken, joten 
ansaittu turnausvoitto oli sikäli plakkarissa. 

Tähän kuulemaan Klamilan vesiosuuskunnan pääpressa S. Tervo oli kovasti tyytyväinen, ja totesikin että 

loppukausi voitaisiin nyt peruttaa ja samalla tilanne jäädyttää nykyiselleen. Samalla toive Vantaan 1-sarjan 
turnauksen peruttamisesta lähtettiin eteenpäin. 

1-sarjan kärkipaikalta lähtenyt HIY/VanLe jätettiin varmaan sijalle 4., koska kotijoukkue Palokan Pyry oli 

saavuttanut sen verran turnaussarjapisteitä että tasapeli 1-1 keskinäisessä pelissä ei sijoitusta muuta. Yritys 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%2010%202013-14.pdf


hyvä, eli sija Musta Pekka jäi Nastolalle, joka teemalla 'Angel's feat. Ami and Vexi' yritti ryövätä pisteitä 

ahnaasti jokaiselta vastustajalta ilman varsinaista erävoittoa. 

Ihan varsinaista virallista the sarjatilannetta ei tässä vaihessa ole, joten heitetään tähän illan hämyyn pieni 

arvio - KSI Kotka johtaa, pinnan sisällä Siilinjärvi ja Palokka, pari pinnaa jäljessä HIY/VanLe ja perää pitää 
Nastola. Eli kärjessä tasaista. Viimeisestä turnauksesta tullee mielenkiintoinen, kuka jää ilman mitaleita... 

Seuraava 1-sarjan ratkaiseva tournament Vantaalla - Korso-cityssä - Korson koululla 15.3.2014. Tarkemmat 
tulokset ja tilanteet päätoimittajan palattua ruotuun. Päätän raporttini tamperelaisittain - täältä tähän. 

Ai niin, tiedottomille kerrottakoon että Neuvoton on kylä Haminan kaupungissa Suomenlahden rannalla 

Kymenlaakson maakunnassa. Huomattavan historian lisäksi Aina ah, niin tietoisen Wikipedan mukaan, 

Neuvottomassa on ala-asteen vieressä liikuntahalli sekä ala-asteen pihalla urheilukenttä, jossa on kesäisin 
jalkapallomaalit ja talvisin luistelurata. Valaistulla pururadalla voi hiihtää talvisin. (Neuvoton Wipediassa) 

SAVITAIPALEELLA PERINTEISET TAMMIKUUN 

SAUNASAPASSIT 

 
Savitaipaleen kirkko 

(Kuva: www.savitaipale.fi) 
24.1.2014 22:45 (MA) Savitaipale on pieni, vajaan 5 000 asukkaan kunta, Lappeenrannasta n. 35 km 

Mikkelin suuntaan. Paikkakunta on perinteinen istispaikka, vaan info ei oikein nykytilannetta tiedä. 

Savitaipaleen Hinkkaajat voittivat kaudella 1999-2000 istiksen ykkössarjan ja kunnan komialla 

urheilutalolla on mm. pelattu Suomi - Iran maaottelu ja Nestori Miikkulainen turnaus sekä Suomen Cupin 
loppuottelu. 

Miksi nyt tuommosesta kunnasta ja sen Saunasapassista täytyy kertoilla? No..., matkailun ja taas matkailun 

edistämiseksi ja infon sponsoritapaamisten vuoksi. Istis.infon kaakkoinen sivutoimitus, koko köörillään, on 

jo vuosien ajan osallistunut tammikuun viimeisenä lauantaina Savitaipaleella järjestettäviin ja koko päivän 

kestäviin Saunasapasseihin - ja niin tänäkin vuonna. 

Ja tämä tarkoittaa, ettei info valitettavasti ole ajan tasalla lauantaina (ehkä ei sunnuntainakaan, ainakaan 

aamusta) Jyväskylän ykkösturnauksen tapahtumista, ellei sieltä saada jotain muuta kautta tietoa. Infon 

päätoimittaja on matkaamassa paikalle ilman krakaa ja pelipaita päällä. Siksipä info ehdottaa, että 

Jyväskylästä viestiteltäisiin infon Vieraskirjaan otteluiden tapahtumat ja lopputulokset tavalla tai toisella. 

Siispä Remppa tai Piitulaisen Pekka - pistäkää pelien jälkeen Vieraskirjaan tiedot tuloksista ja päivän 
päätteeksi lopputilanteet. Ja..., 

Arvoisa istis.infon yleisö - seurailkaa lauantaina Vieraskirjaa ja selvitelkää siinä sivussa ja sovussa - mitä 

sana Sapassi tarkoittaa. 

  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvoton


MYANMAR VOITTI NAISTEN MESTARUUDEN 
ASEAN PARA-GAMESISSA 

 
Indonesia syöttää - Myanmar vastaanottaa 

(Kuva: VolleySlide/Philip Heijmans/Al Jazeera) 
23.1.2014 00:20 (VolleySlide/MA) 7. ASEAN Para Games kisat päättyivät sunnuntaina Myanmarin 

pääkaupungissa Naypyidawissa. Kisoihin osallistui lähes 2 000 urheilijaa kymmenestä maasta. Indonesia oli 

kisojen mitalitaulukon selvä ykkönen, mutta isännät ja emännätkin menestyivät kotikisoissaan. Mm. naisten 

istumalentopallon finaalissa myanmarittaret voittivat Indonesian joukkueen. 

Paha istis.infon on heittää tähän, että - värettäret tuonne harjoitusreissulle, kun juuri Pajulahden kisojen 

jälkeen tuli ehdoteltua, että kovaa harjoitusta nyt täällä kotimaassa. Mutta, pelataan sitä vaan eri puolilla 
maailmaa - tätä ististä. Hieno juttu. 

Hetkonen. Istis.infon piti miettiä oliko näistä kisoista tulossa Puolan MM-kisoihin edustajia. Ei kuitenkaan. 

ASEAN (engl. Association of Southeast Asian Nations) on eri konklaavi kuin Aasia-Oseania, jonka kisoista 

MM-edustajat valitaan. ASEAN on Kaakkois-Aasiassa vuonna 1967 perustettu yhteistyöjärjestö. Sen 

jäseniä ovat Malesia, Thaimaa, Indonesia, Singapore, Filippiinit, Brunei, Kambodža, Laos, Myanmar ja 
Vietnam. 

VETERAANIEN M50 SM-TURNAUS KOTKASSA 

 
Pekka Nygren 

(Kuva: KSI) 
22.1.2014 23:45 (KSI/MA) Pekka Nygren Kotkasta viestitteli istis.infolle seuraavaa: "Lajivaliokunta on 

myöntänyt veteraanien SM-turnauksen sarjassa M50 Kotkaan, kun muita hakijoita ei ilmaantunut. 

Ajankohtaa oli vaikea löytää, kun yleensä keväällä järjestetyn turnauksen aikoihin ei löytynyt vapaita aikoja 

muiden turnausten ja myös tuomariongelmien johdosta. Täten päädyttiin ajankohtaa 1.3.2014." Kutsu 

turnaukseen alla: 

Kutsu M50 veteraaniturnaukseen 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Veteraaniturnaus%20SM-50-KUTSU%20.pdf


M50-turnauksessa saavat pelata vuonna 1964 tai sitä ennen syntyneet. Turnaus on yksipäiväinen ja pelataan 

Otsolan koulun salilla. Ilmoittautuminen Pekka Nygrenille 23.2.2014 mennessä. Osallistumismaksu 

turnaukseen on 50 euroa/joukkue. 

Suomen Mestaruuksista sarjassa M50 on pelattu vuodesta 1995-96 lähtien 18 kertaa. Viimeisimmät kolme 

mestaruutta on vienyt KSI Kotka. Eniten turnausvoittoja on juuri KSI:llä - kuusi (6) ja päälle yksi 

epävirallinen. Rautavaaralta löytyy sama kokonaismäärä (7) mestaruuksia, mutta kolme niistä menee 

epävirallisen piikkiin liian vähäisen (alle 4 joukkuetta) osallistujajoukon takia. Rautavaaran Raiku on 
voittanut kahdesti ja LSI Lahti sekä ESI Lappeenranta - molemmat kerran. 

32. KOTKAN KANSAINVÄLINEN ISTISTURNAUS 8.2.2014 

 
22.1.2014 23:40 (Pekka Nygren/MA) Pekka Nygren pyysi infoa vielä muistuttamaan, että Kotka-

turnaukseen on lopulliset ja vahvistetut ilmoittautumiset tehtävä tämän viikon aikana - viimeistään 

sunnuntaina 26.1.2014. Hoitakaa homma. 

PAJULAHDEN PELIT KATSOTTAVISSA 

 
Iloisia mimmejä Vennäältä 

(Kuva: www.cspizmailovo.ru/) 
22.1.2014 13:15 (Pajulahti Games/MA) Pajulahti Games kilpailutapahtuman netti-tv lähetti yhteensä 14 

maalipallo-ottelua, kolme istumalentopallo-ottelua ja kaksi sokkopingisottelua viime viikonlopun aikana. 
Ottelut ovat katsottavissa jälkikäteen alla olevasta linkistä. 

Pajulahden pelit 

Linkiltä löytyvät seuraavat istisottelut: 

* Alkusarjaa: Suomi–Venäjä 

* Pronssiottelu: FIN/RUS sekajoukkue–Iso-Britannia 
* Loppuottelu: Venäjä–Suomi 

  

http://justin.tv/studioreplay/videos?kind=highlights


OKI FANTOMIN TURNAUSKUTSU SARAJEVOON 

 
21.1.2014 13:30 (ECVD/MA) ECVD:n sivuille on lisätty XIII Kansainvälinen Sarajevo Open turnauskutsu. 

Kisa pelataan reilu viikkoa ennen Puolan MM-kisojen avajaisia - 31.5.-1.6.2014. Kisan osallistumismaksu 
on 500 euroa/joukkue. Maksu sisältää mm. majoitukset ja ruokailut ajalta 30.5.-1.6. enintään 15 hengelle. 

Järjestäjät houkuttelevat turnaukseensa MM-kisoihin saapuvia joukkueita mm. harjoittelumahdollisuudella 

Euroopassa. Suomalaisjoukkueet eivät ole koskaan osallistuneet Sarajevon kisoihin - kotkalaiset toki jossain 

vaiheessa sitä kovasti suunnittelivat. Kisa on ollut yksi Euroopan turnausten kovimmista. OKI Fantomin 

turnauskutsu löytyy nyt Infon Kalenteri-sivulta. 

RION PARALYMPIALAISTEN 2016 VALINNAT 

 
Kansainvälisen Paralympiakomitean päämaja Bonnissa Saksassa (Kuva: IPC) 

21.1.2014 13:00 (IPC/MA) Kansainvälinen Paralympiakomitea päätti kokouksessaan maanantaina 

lopullisesti Rion 2016 Paralympialaisten lajikohtaiset rakenteet ja valintasysteemit. Riossa istumalentopallo 

pelataan miesten ja naisten osalta kahdeksan joukkueen turnauksina. 

Isäntämaan Brasilian lisäksi kisoihin nimetään Puolan 2014 MM-kisojen kaksi parasta, maanosakisojen 

(2015-16 - Eurooppa, Amerikka, Aasia ja Afrikka) paras ei kisoihin jo valittu sekä paras 2016 pelattavista 

Intercontinental-kisoista. Ja mikäli contikisoja ei pelata - valitaan MM-kisojen kolmoset. Kova on karsinta 

kisoihin. Suominaisten paikka on siis 2015 pelattavat EM-kisat, jotka vielä ovat päättämättä. Olisko 
halukkaita järjestäjiä? 

AHOS-APURAHAT TAAS HAUSSA 

 



21.1.2014 12:05 (Piia Korpi VAU ry/MA) Ahos-apuraha on tarkoitettu uusien ideoiden hakemiseksi ja 

vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksien kehittämiseksi. Ahos-apurahaa voidaan myöntää 

VAU:n piirissä toimivalle ohjaajalle, valmentajalle, kouluttajalle tai muulle aktiiviselle toimijalle 
kotimaisiin tai ulkomaisiin opintoihin. 

Opintojen tai koulutustilaisuuden tulee liittyä vammaisurheiluun tai -liikuntaan ja sitä tulee voida hyödyntää 

VAU:n toiminnassa. Perinteisten, valmiiden koulutusten ja seminaarien lisäksi apurahaa voi hakea itse 

organisoitavaa opintoretkeä varten. Tällöin on erityisen tärkeää rakentaa opintoretkelle kunnollinen 
ohjelma, josta käy selkeästi ilmi matkan koulutukselliset sisällöt. 

Ahos-apurahaa voivat hakea niin yksilöt kuin ryhmätkin. Ryhmähakemuksissa yksi ryhmän nimetty jäsen 

tai ulkopuolinen henkilö vastaa haun koordinoinnista. Etusijalla Ahos-apurahahaussa ovat henkilöt, joilla on 

itsellään jokin vamma tai pitkäaikaissairaus. Jos hakijalle on myönnetty aiemmin Ahos-apurahaa, tulee tästä 

olla kulunut vähintään kolme vuotta ennen kuin uutta apurahaa voidaan myöntää. Apurahaa ei myönnetä 
urheilijan omaan valmentautumiseen. 

Seuraava Ahos-apurahan haku umpeutuu helmikuun lopussa. Tässä haussa voit hakea apurahaa 

koulutukseen tai opintomatkaan, joka alkaa aikaisintaan toukokuussa – ole siis ajoissa liikkeellä! Lue lisää 
Ahos-apurahasta: 

Ahos-apurahat 

TIUKKA SATSI KOTIMAAN KOITOKSIA 

20.1.2014 17:00 (MA) Pajulahden turnauksen ja tapahtumien jälkeen katseet kotimaan kamaralle. Tammi-

helmikuun vaihde on vilkasta aikaa. Kaikilla sarjatasoilla pelataan osaturnaukset ja lisäksi vielä 32. Kotka-
turnaus lauantaina 8.2.2014. 

* 25.1.2014 Ykkössarjan 3. osaturnaus Palokassa: 
- Palokan Pyry, KSI II, Nastolan Isku, HIY/VanLe, Siilinjärvi 

* 1.2.2014 Naisten 3. SM-osaturnaus Lappeenrannassa: 
- ESI-Ladyt, Siilinjärvi, HIY Helsinki, Palokan Pyry 

* 8.2.2014 32. Kotka-turnaus (KSI Kotka): 
- Ilmoittautuminen päättyy 26.1.2014 

* 15.2.2014 Miesten SM-sarjaa Jämsässä: 
- JoLePa, ZZ Toivala, KSI Kotka 

SUOMI TAISTELI - VENÄJÄ VOITTI 

19.1.2014 12:50 (MA) 4. Pajulahti Gamesin istumalentopalloturnaus sai arvoisensa loppuottelun. Suomi 

taisteli hienosti, joskin vähän liioilla minimeillä, Euroopan Mestareita vastaan. Hyvätasoisen ja jännittävän 

pelin ja turnausvoiton vei kuitenkin Venäjä 2 - 3 numeroin. Päivän ensimmäisessä pelissä Mix Team voitti 

Iso-Britannian - vähän jo väsähtäneen joukkueen suoraan 3 - 0. 

Suunnitelmansa mukaan Suomen valmentaja Timo Väre peluutti loppuottelussa kahta-kolmea minimiä. 

Ajatuksena oli saada venäläisille kunnon vastus viimeiseen peliin ja omalle joukkueelle hyvä tsemppi ja 

muisti turnauksesta. Siinä onnistuttiin hyvin. Suomi johti peliä kolmen erän jälkeen jo 2 - 1, mutta aivan ei 
riittänyt. Loppuerät Venäjä vei rutiinillaan ja suomalaisille vaikeilla aloituksillaan. 

Ottelun ensimmäinen erä ei paljoa lupaillut - luvut Venäjälle 14-25. Toisessa Suomi pelasi hienoja palloja ja 

otti erän 25-22. Kolmas mentiin tasapisteisiin 15-15, josta Suomi hivuttautui erävoittoon 25-21. Ovet oli 

auki turnausvoittoon. Neljännessa venäläisten syötöt olivat myrkkyä Suomen vastaanottajille. 7-7 tilanne 

http://vammaisurheilu.fi/fin/koulutus/ahos-apuraha/


kuivui nopeasti vastaanoton epävarmuuteen ja 8-15 tappiotilanteeseen. Siitä ei noustu ja erä Venäjälle 19-

25. Viidennen erän hallinta oli hienokseltaan kaiken aikaa naapureilla ja turnausvoitto tuli eräpistein 8 - 15. 

 
Suomi hyökkää - ei ihan riittänyt (Kuva: Istis.infon kahvioläppäri) 

Jäädään odottelemaan nyt "terveinä tai minimeinä" pelanneiden suomalaisten tsekkauksia - löytyykö 

kriteereitä riittäviin vammaluokituksiin. Ja toivotaan, että naisten maajoukkue pystyy hyödyntämään tälle 

vuodelle saamiaan määrärahoja entistä enemmän tehokkaaseen harjoitteluun - ehkä paremmin kotimaassa 
kuin ulkomaisissa turneissa. 

4. Pajulahti Gamesin ottelut ja loppusijoitukset: 

Perjantain 17.1.2014 tulokset: 

10.30 Iso-Britannia - Venäjä 0-3 (14-25, 11-25, 15-25) 

15.00 Venäjä - Suomi 3-0 (25-14, 25-19, 25-16) 

18.00 Suomi - Iso-Britannia 3-0 (25-21, 25-21, 25-18) 

Lauantain 18.1.2014 tulokset: 

10.30 Suomi - Iso-Britannia 2-3 (23-25, 26-24, 20-25, 25-16, 12-15) 

15.00 Venäjä - Iso-Britannia 3-0 (25-5, 25-20, 25-17) 

18.00 Suomi - Venäjä 3-0 (21-25, 19-25, 19-25) 

Sunnuntain 19.1.2014 ottelut: 

09.00 FIN/RUS yhdistelmä - Iso-Britannia 3 - 0 (25-13, 25-19, 25-18) 

11.00 Venäjä - Suomi 3 - 2 (25-14, 22-25, 21-25, 25-19, 15- 8) 

Turnauksen lopulliset sijoitukset: 

1. Venäjä 

2. Suomi 

3. Mix Team 

4. Iso-Britannia 

FIN - RUS PERINTEISESTI 0 - 3 

 
Kuva infon toimituksen läppäristä - huomaa pistetaulun pysyvä piilotus (Kuva: Istis.info) 

18.1.2014 19:45 (MA) Moskovan Izmailovon nettisivujen otsikossa Pajulahden peleistä todettiin jotenkin 

"perinteisten pelien alkamisen" tyyliin. Niin kävi päivän viimeisessä pelissäkin - isohko Venäjä voitti 

pienehkön Suomen suoraan 3 - 0 (25-21, 25-19, 25-19). Huomisiin loppupeleihin järjestäjät ovat keksineet 

"pronssipeliksi" Iso-Britannia vs Mix Team ja finaaliin kai keksimättä Venäjä vs Suomi. 



Istis.infon toimitus ei ole aikaisemmin nähnyt Venäjän pelejä - ja nyt vähän ihmetyttää. Mitään ihmeellistä 

joukkue ei esittänyt päivän Suomi-pelissä - ehkä ei ollut tarpeenkaan, mutta..., Mikään suuri istispeli FIN - 

RUS Pajulahdessa ei ollut. Suomi aloitti hienosti ja otti jo 8-0 johdon ensimmäisessä erässä, vieden peliä 

tämän jälkeen aina tilanteeseen 20-13. Loppu oli enemmän Suomen virheitä kuin Venäjän hyvyyttä - erä 

naapurille 21-25. Ja täysin oman pelin pettämisellä: virheitä, virheitä ja virheitä - ei yhtään rakennettua 
hyökkäystä. 

Jatkoeriä Venäjä hallitsi kaiken aikaa, vaikka Suomi muutaman kerran pääsikin lähelle - ja taas enempi 

venäläisten virheillä. Molemmat erät vennäälle 19-25. Loppuarviona voisi todeta, että suomalaisten 

liikkuminen oli tänään astetta parempaa - ei ihan 50%:sta, joka olisi hyvinkin saattanut johtaa ainakin 

erävoittoon. Väreen mukaan pallo on pyöreä - välillä ehkä liiankin pyöreä. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa 
huomiseen finaaliin - ja ottaa sieltä vähintään se yksi erä. 

Istin.infon kahvion läppäri hyytyi lataamaan kolmannen erän alussa ja palasi näytölle vasta aivan ottelun 

päättyessä. TV-toteutuksesta jäi harmittamaan kameroiden asettelu. Kuva oli laadukasta, mutta kuvakulmat 

estivät tulostaulun näkymisen - erillisiä lähitsuumauksia lukuun ottamatta. Pääkameran edessä ei ollut 

verkkotuomari Helena, vaan verkkotolppa. Toinen kamera kuvasi mielellään pallopojan selkää. Kannattaa 

huomiseksi tarkentaa. Esimerkiksi vaihtaa tuomaritarkkailijan (Sari M) ja pistetaulun hoitajan paikkaa - ja 
myös taulun - toimitsijapöydällä. Ja merkitä pallopojalle tennarinkuvat lattiaan metriä taaemmaksi. 

Perjantain 17.1.2014 tulokset: 

10.30 Iso-Britannia - Venäjä 0-3 (14-25, 11-25, 15-25) 

15.00 Venäjä - Suomi 3-0 (25-14, 25-19, 25-16) 
18.00 Suomi - Iso-Britannia 3-0 (25-21, 25-21, 25-18) 

Lauantain 18.1.2014 tulokset: 

10.30 Suomi - Iso-Britannia 2-3 (23-25, 26-24, 20-25, 25-16, 12-15) 

15.00 Venäjä - Iso-Britannia 3-0 (25-5, 25-20, 25-17) 
18.00 Suomi - Venäjä 3-0 (21-25, 19-25, 19-25) 

Sunnuntain 19.1.2014 ottelut: 

09.00 Iso-Britannia - FIN/RUS yhdistelmä (sijat 3.-4.) 
11.00 Venäjä - Suomi (Loppuottelu) (Paju-TV) 

VENÄJÄ LIIAN VAHVA BRITEILLE 

18.1.2014 16:00 (Great Britain Sitting Volleyball/MA) Euroopan Mestarit Moskovasta jatkoivat mihin eilen 

jäivät ja löivät Iso-Britannian alle tunnissa 3 - 0 (25-5, 25-20, 25-17). Ensimmäisestä erästä englantilaisten 

twiittaaja kommentoi, että venäläisten hirviösyötöille britit eivät mahtaneet yksinkertaisesti mitään. Toiseen 
erään Venäjä hieman höllensi tahtia ja erä oli tasainen. Kolmannessa varmisteltiin puhdas voitto. 

Suomi kohtaa vielä tänään klo 18 Venäjän. Toivottavasti joukkueemme on hyvässä iskussa ja tekee pelistä 

hyvän ottelun. Moskovan Izmailovon nettisivuilla hymyilee kuvassa Marja Valkeavuori ja tekstissä Timo 

Väre kertoo, että "suomalaiset ymmärtävät, etteivät ole Venäjän ammattilaisten tasoa, mutta koska pallo on 
pyöreä - mitä tahansa voi jatkopeleissä tapahtua." Pannaan illalla tapahtumaan - Suomi voittoon. 

Istis.infolla ei ole tietoa pelisysteemeistä, mutta koska huomenna pelataan ensin "pronssimatsi" - lienevät 

siinä vastakkain Suomi ja Iso-Britannia. Voittaja varmaankin jatkaa heti finaaliin Venäjää vastaan. Ehkä 

näin. 

  

http://pajulahtigames.fi/fi/index.php?page=webtv_fi


PAJULAHDESTA PALOKAN PYRYYN 

 
18.1.2014 12:40 (Pekka Piitulainen/MA) Sääennusteita suuremmin tutkimatta pistäydytään Pajulahdesta 

kotimaisen istiksen asioihin ja Palokan Pyryn viikon kuluttua järjestämään Ykkössarjan osaturnaukseen. 

Piitulaisen Pekka lähetti turnaustiedotteen. Mukavaa, että mukana on taas myös Nastolan Isku, joka 
edelliseen turnaukseen ei saanut joukkuetta. 

Jyväskylässä pelaavat isäntien (Pyry) lisäksi Siilinjärvi, Nastola, Kotka ja HIY/Vantaa. Sarjatilannehan on 

varsin kutkutteleva - kolme joukkuetta on pisteen sisällä, eikä Siilinjärven kolmen pinnan takamatka sekään 

mahdoton ole. Odotellaan mukavaa turnausta - toivottavasti Jyväskylään ensi launtaina matkaavia ei 
mahottomat pyryt pidättele. 

Jyväskylän turnaustiedote 

SUOMI - ISO-BRITANNIA AAMUTAISTOSSA - 

BRITEILLE HIENO VOITTO 2 - 3 

18.1.2014 12:25 (Great Britain Sitting Volleyball/MA) Pajulahden toisen kilpailupäivän avaa Suomen ja 

Iso-Britannian välinen ottelu. Peli alkoi klo 10.30 ja parhaillaan pelataan kolmatta erää. Ensimmäisen erän 

veivät britit 23-25 ja toisen Suomi jatkopalloilla 26-24. Tiukkaa oli kolmannessakin - juuri päättyneessä 
erässä. Iso-Britannia vei sen 25-20 ja johtaa ottelua erin 1 - 2. 

 
Suomi - Iso-Britannia toisessa erässä 8 - 12  

(Kuva: Twitter/GBSittingVball) 
Neljättä erää vei Suomi ja tasoitti erät selvin numeroin 25-16. Viidennessä ratkaistaan..., alkutilanne 4-4 - 

Suomelle etu 6-4. Ja taas tasan 6-6. Briteille piste 6-7 ja Suomelle aikalisä ja sen jälkeen hyvä ote ja puolten 

vaihtoon suomalaisten johdolla 8-7. Tiukasti jatketaan - britit taistelee - 8-8, 9-9 ja johtoon 9-11. Nyt jo 

ratkaisevasti 10-13? Ottelupallo briteillä 12-14. Ja siitä homma poikki - voitto Iso-Britannialle 2 - 3. 
Joukkueen kapteeni Vicky Widdup iskee ratkaisevan pisteen Suomen kenttään. 

Iso-Britannian twiittaaja taisi lennättää läppärinsä katsomoon ja rientää juhlimaan voittoa. Viimeisen erän 

pisteitä ei ehtinyt kirjoittamaan - liekö päättynyt 12-15? Kommentoimatta liiemmälti TV-valintojakaan - 

tässä olisi ollut näkemisen arvoinen ottelu. Illalla kuitenkin jatketaan ja myös nähdään suoraa kuvaa Venäjä 
- Suomi pelistä klo 18 alkaen. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Turnaustiedote%20Jyvaskylaan%2025.1.14.pdf


 
Iso-Britannia - Suomi 3 -2 

(Kuva: Pajulahti Games) 
ILTA-VÄREET - PAJULAHDEN ERIKOISNUMERO 

17.1.2014 22:55 (Timo Väre/MA) Naisten maajoukkuevalmentaja Timo Väre soitteli autostaan istis.infolle 

Pajulahden ja joukkueensa kuulumisia tässä iltamyöhäsellä. Timpan mietteet olivat vähän kaksijakoiset. 

Toisaalta paljon hyviä pilkahduksia, mutta myös valot sammuttavia tilanteita riitti Pajulahden päivän 

peleissä. Aikaisemmin mainittujen asioiden lisäksi Pajussa pelattiin keskipäivän aikaan Team Mixin 

(FIN/RUS) ja Englannin välinen harjoituspeli, jonka mixerit voittivat 3 - 0. Suomalaisista mixeissä 
pelasivat Laura Haaranen, Hanna-Maria Sariluoto, Helena Skogström ja Marja Valkeavuori. 

Oman joukkueensa yleiskuvasta Timppa totesi, että pelaajia joukkueessa on enemmän kuin moneen vuoteen 

- kaikkiaan yksitoista - mikä on tosi hienoa. Kaikki myös saivat päivän peleissä peliaikaa - enemmän tai 

vähemmän. Joukkueen hyökkäysmateriaali on hyvä ja tasokas - samoin ilme ja henki positiivinen. 

Kehitettävää on erityisesti pelinäkemyksessä - kuten sijoittumisessa ja pelin rakentelussa, liikkumisessa ja 

perustekniikan varmuudessa. 

 
Suomen maajoukkue kohtaa Pajulahdessa Venäjän ja Englannin 

(Kuva: VAU/Samppa Rautio) 
"Alku Venäjä-pelissä oli hyvä, mutta sitten loppui uskallus ja usko eikä joukkueen perustekniikka riittänyt 

Venäjän naisten monipuolisille hyökkäyksille. Loppuerät olivat meiltä epävarmaa pelaamista - liikettä ei 

löytynyt juuri lainkaan ja jännitys EM-tiimiä kohtaan puristi mm. vastoonottoja luvattomasti harakoille. 

Paremminkin olemme naapureita vastaan pelanneet, Timppa tiivisti ja totesi vielä, että 50% liikettä lisää, 

niin hyvä tulee." 

Iso-Britannia voitettiin - mistä Timppa antoi plussaa. Ottelussa britit olivat kuitenkin kenttäpelissään 

ajoittain jopa suomalaisia parempia, mutta erityisesti syötön vastaanotoissaan heikkoja. Liikkuminen 

tässäkin pelissä oli joukkueeltamme vaikeaa. Suomi pelasi ottelut pääasiassa kahdella minimillä. 

Avauskuusikossa olivat Annukka Jäätteenmäki, Petra Pakarinen, Anne Mäki, Maria Viitala, Helvi 

Seppänen ja Marja Valkeavuori. Raisa Möller pelasi ensimmäisen pelin liberona ja pitkältä 
sairauslomaltaan kuntoutuva Satu Tiilikainen tuli vaihdoista syöttämään aloituksia. 



"Hyvä pelaajarunko, hyvä kipinä lajiin, hyvä hyökkäysteho, hyvä henki - toivoa on, mutta töitä pitää tehdä 

niin yksilö- ja seuraharjoittelussa kuin koko maajoukkueen tasollakin, totesi Timo Väre. Ja jatkoi viitaten 

MM-nimeämisiin, että myös tuo kabinettipeli pitäisi saada torjuttua. ECVD listasi maanosamme parhaat 

ihan oikein, mutta se ei paljon herrojen kartoilla painanut." Info kun ei kommentoi noita ranking-listoja - 
menköön tämä juttu tälleen. Piste. Tsemppiä joukkueelle huomisiin peleihin. 

Istispelit pelataan Pajulahdessa, kuten info muistelikin, rättikattoisessa tennishallissa. Alustana näyttää, 

brittien ottaman kuvan perusteella, olevan muovipäällysteinen ja sulkapallorajoilla varustettu matto. Heti 

rajojen ulkopuolella on kuitenkin karhea tennispäällyste, joka ei liu lainkaan. Timo Väreen mukaan itse 

alusta on kohtuullinen, mutta tennispohja pelille aivan toivoton. Lämpöä kentälle riittää puhaltimista, mutta 
vetoisuus tuntuu ainakin vaihtopenkillä. 

PAJULAHDEN ISTISTULOKSET 

17.1.2014 20:00 (Pajulahti Games/MA) Alla päivän tulokset Pajulahden istumalentopalloturnauksesta ja 

lauantain otteluohjelma. 

Perjantain 17.1.2014 tulokset: 

10.30 Iso-Britannia - Venäjä 0-3 (14-25, 11-25, 15-25) 

15.00 Venäjä - Suomi 3-0 (25-14, 25-19, 25-16) 
18.00 Suomi - Iso-Britannia 3-0 (25-21, 25-21, 25-18) 

Lauantain 18.1.2014 otteluohjelma: 

10.30 Iso-Britannia - Suomi 

15.00 Venäjä - Iso-Britannia 
18.00 Suomi - Venäjä (Paju-TV) 

 
Paju-TV 

(Kuva: Pajulahti Games) 

SUOMI VOITTI ISO-BRITANNIAN 3 - 0 

17.1.2014 19:10 (Great Britain Sitting Volleyball/MA) Juuri Pajulahdessa päättyneessä päivän viimeisessä 

pelissä isäntämaa Suomi voitti tasaisessa ottelussa Iso-Britannian 3 - 0 (25-21, 25-21, 25-18). Istis.info 

seurasi ottelun tilanteita livenä toimituksen kahvihuoneessa - pulla suussa - brittien istissivuston 
päivittämistä twiiteistä. 

Twitterin näpyttelijä, joka lienee paikan päällä Pajussa oleva brittien joukkueen jäsen tai kannattaja kirjoitti 

loppukomenttinaan: "Kova päivä - mutta hyvä mahdollisuus oppia virheistä huomenna." Info kiittää - 
Thanks. 

http://pajulahtigames.fi/fi/index.php?page=webtv_fi


 
Brittien uusi kapteeni allekirjoituspuuhissa  

- Tenholan Helena kokeneempana seurailee 

(Kuva: Twitter/GBSittingVball) 

VENÄJÄN MESTARISNAISET OMAA LUOKKAANSA 

17.1.2014 18:50 (VAU Lauri Jaakkola/MA) Euroopan mestarit näyttivät Pajulahden ensimmäisenä 

pelipäivänä, että taidot ovat tallessa ja tiukassa tähtäimessä myös menestys Puolan tulevissa MM-kisoissa. 

Venäjä voitti, myös Puolaan nimetyn Iso-Britannian, päivän ensimmäisessä pelissä selvin lukemin 3 - 0 (25-

14, 25-11, 25-15) ja iltapäivällä Suomen samaan tyyliin 3 - 0 (25-14, 25-19, 25-16). Parhaillaan Pajussa 

pelaavat Suomi ja Iso-Britannia. 

Lauri Jaakkola nosti tulostiedotteessaan Pajulahden istispäivän ykkösotsikoksi Marja Valkeavuoren ensi 

esiintymisen naisten istismaajoukkueessa. Riihimäkeläinen Valkeavuori on istumalentopallossa tuore 

tuttavuus. Ensimmäiset pelinsä hän pelasi Nastolan Iskun joukkueessa syksyn ykkössarjaturnauksessa. 

Marjalla on taustalla vankka pystypallokokemus mm. naisten maajoukkueesta ja kaapissaan mm. Suomen 
Mestaruusmitali LiigaEuran paidassa vuodelta 1999. 

 
Marja Valkeavuori 

(Kuva: Pajulahti Games 2014) 
Suomi - Venäjä pelin jälkeen Marja kommentoi ottelua seuraavasti: "Ei tästä tappiosta masentua kannata. 

Venäjä on yksinkertaisesti meitä parempi tekniikassa, taktiikassa, voimassa ja jopa yhteispelissä, sillä 

heidän maajoukkueporukkansa harjoittelee säännöllisesti yhdessä. Silti - kun saamme palaset kohdalleen, 
niin pallo uppoaa heidänkin kenttäänsä." 

Info jää odottelemaan päivän kolmannen pelin tulosta ja toivottavasti myös valmentaja Timo Väreen 

kommentteja peleistä sekä Suomen kokoonpanoista otteluissa. Kiitokset Lauri ja työn täyttämiä hommia 
sinne Pajuun. 

  



4. PAJULAHTI GAMES KÄYNNISTYI 

17.1.2014 14:30 (Great Britain Sitting Volleyball/MA) Istumalentopallo Pajulahdessa aloitettiin 

aamupäivällä klo 10.30 ottelulla Venäjä - Iso-Britannia. Tulos pitkälti odotettu 3 - 0 Euroopan Mestareille. 

Tuloksia Pajulahdesta ei ole vielä saatavilla. Tulostaulut päivittävät edelleen viime vuoden tietoja. 
Toivottavasti päivän mittaan saadaan ajankohtaistakin tulosta taululle. 

 
Venäjä - Iso-Britannia aamun lämmittelyssä tennishallissa 

(Kuva: Twitter/GBSittingVball) 
Istumalentopallo pelataan Pajulahden tennishallissa - toivottavasti lämpöä riittää. Infon muistikuvan 

mukaan halli on ns. rättihalli. Suomen naiset aloittavat pelinsä iltapäivällä klo 15.00 Venäjää vastaan ja 

jatkavat illalla klo 18 Iso-Britannian kanssa. Illan ottelu olisi ollut mainio televisioitavaksi, koska joukkueet 
lienevät kohtalaisen saman tasoisia. Mutta odotellaan live-kuvaa huomiseen. 

WORLD PARAVOLLEYN RANKING-LISTAT 1.1.2014 

15.1.2014 12:25 (VolleySlide/MA) World ParaVolleyn eilen julkistamat istumalentopallon kansainväliset 

ranking-listat pisteytyksineen löytyivät VolleySliden sivuilta. Niitä voi käydä katsomassa ja ihmettelemässä 
alla olevista linkeistä. Info ei kommentoi - Istis.info will not comment. 

The Women's World Rankings 

The Men's World Rankings 

MM-KISOJEN OSALLISTUJAT JULKI - 

SUOMI JA SAKSAKIN ULOS 

14.1.2014 13:00 (WOVD/MA) World ParaVolley on julkistanut päätöksensä ensi kesäkuun Puolan MM-

kisojen osallistujista. Vain Afrikan ja Aasia-Oseanian nimet vielä puuttuvat. Eniten jännitystä aiheuttaneet 

"villit ranking-kortit" sitä vastoin on nimetty. Istis.info odotteli naisten korteille kahta paikkaa Euroopasta - 
mikä toteutuikin, mutta täysin toisin kuin oli ounasteltu. 

Info oli virheellisesti laskenut, että Slovenia EM-sijoituksellaan olisi jo ollut varma Puolaan matkaaja ja sen 

jälkeen Saksa ja Suomi lähimmät villit kärkkyjät. Slovenia menee kisoihin, mutta ensimmäisellä villillä. 

Toista ei saanut Saksa tai Suomi, vaan Iso-Britannia, jota ECVD:n Euroopan ranking-listalla ei edes 
mainittu (?!). Kolmas villi on Japani. 

WOVD nappasi britit ja japsit mukaan kai siksi, että molemmat olivat Lontoon Paralympialaisten 

jumbofinaalissa sijoilla 7.- 8. Ja britannian naiset vielä ns. kotikortilla - ilman minkään sortin muita 

meriittejä. Hienoa asiassa on se, että ensi viikonlopun Pajulahti Gamesissa Suomen naiset saavat vastaansa 
kaksi MM-kisoihin matkaavaa maata. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/World%20ParaVolley%20Ranking%20W%202014.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/World%20ParaVolley%20Ranking%20M%202014.pdf


 
Hymyssä suin - britit ja japsit (Kuva: WOVD) 

Miesten puolella ranking-sijoituksilla Puolan kisoihin pääsivät Egypti, Kiina ja Iso-Britannia. Miesten 

16:sta MM-osallistujasta seitsemän on Euroopasta. Naisten 12:sta taas kuusi eli puolet on vanhalta 

mantereelta. Seuraaviin Rion 2016 Paralympialaisiin mahtuu miehistä vain 50 ja naisista 66 % MM-

joukkuemääristä. Karsinta kisoihin on kovaa - MM-kisojen kaksi parasta saavat varmat paikat. Alla 
WOVD:n listat MM-kisoihin osallistuvista maista. 

Men's tournament (16 teams): 

* Host: Poland 

* Top 4 2012 Paralympics: Bosnia & Herzegovina, I. R. Iran, Germany, Russia 

* Top 2 not otherwise qualified EUR Champs: Ukraine, Netherlands 

* Top 2 not otherwise qualified Pan Am Champs: Brazil, USA 

* Top 2 not otherwise qualified Asia-Oceania Champs: TBD (ei vielä päätetty) 

* Top 2 not otherwise qualified AFR Champs: TBD 
* World Ranking Points as at January 1, 2014 (3 teams): Egypt, China, Great Britain 

Women's tournament (12 teams): 

* Host: Poland 

* Top 4 2012 Paralympics: China, USA, Ukraine, Netherlands 

* Top 1 not otherwise qualified EUR Champs: Russia 

* Top 1 not otherwise qualified Pan Am Champs: Brazil 

* Top 1 not otherwise qualified Asia-Oceania Champs: TBD 

* Top 1 not otherwise qualified AFR Champs: TBD 
* World Ranking Points as at January 1, 2014 (3 teams): Slovenia, Great Britain, Japan 

MAAJOUKKUEVALMENTAJA TIMO VÄRE 

PUOLAN MM-KISOIHIN 

13.1.2014 14:40 (VAU Lauri Jaakkola/MA) Suomen Punaisen Ristin alainen Ahos-säätiö myönsi syksyn 

apurahahaussa tukea 11 VAU:n toiminnassa mukana olevalle hakijalle tai hakijaryhmälle. Yhteensä Ahos-
apurahoja myönnettiin syksyn 2013 haussa 24 644 euroa. 

 
Kippari Timo Väre 

(Kuva: Kouvolan Kipparit) 
Suomen naisten maajoukkue edelleen odottelee seitinohutta mahdollisuutta päästä villillä kortilla Puolan 

ensi kesäkuun MM-kisoihin. Valmentajan osallistuminen kuitenkin varmistui Ahos-säätiön kautta. Timpalle 



myönnettiin apuraha opintomatkaan istumalentopallon MM-kilpailuihin Puolaan 10.–22.6.2014. Asiallinen 

apuraha - Info onnittelee ja pitää peukkuja koko porukalle. 

ALUEELLISET MESTARUUSKISAT EUROOPPAAN? 

13.1.2014 14:00 (MA) ECVD:n (ParaVolley Europen) presidentti Toralv Thorkildsen kirjoitteli eilen 

järjestön nettisivuilla juttuja Rion 2016 Paralympiakisojen osallistujien nimeämisestä sekä alueellisista 
mestaruuskisoista Euroopassa. 

 
Toralv Thorkildsen 

(Kuva: ECVD) 
Kansainvälinen paralympiakomitea on päättänyt Rion 2016 kisojen istumalentopallon karsinta- ja 

nimeämiskriteerit ja systeemit. Kisoihin nimetään kahdeksan mies- ja naisjoukkuetta. Isäntämaa Brasilian 

lisäksi kisoihin kelpuutetaan neljän maanosa-alueen (Amerikka, Aasia, Eurooppa ja Afrikka) mestarit, kaksi 

Elblagin MM-kisojen parasta sekä mahdollisesti alkuvuodesta 2016 pelattavan Intercontinental turnauksen 

paras, jota ei vielä muuten ole nimetty. Mikäli turnausta ei järjestetä - kahdeksannet osallistujat nimetään 
MM-kisojen kolmosista. 

Alueelliset EM-kisat tulevat kisakalenteriin uutena ideana. Niiden merkitys jäi TT:n jutussa ranking-

pisteiden keruun varaan. Mutta mihin pisteitä tarvitaan? Tuleviin vuoden 2018 MM-kisoihin? Miesten maat 

on jaettu kolmeen ja naisten kahteen - ehkä lähinnä maantieteelliseen lohkoon - länsi-, keski- ja itä-

Eurooppa. Kansallisten liittojen tulee tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua 
kisoihin sekä mahdollisen halukkuutensa kisan järjestämiseen. 

Naisten aluelohkot: 

Sub-zone 1: 

* Finland 

* Hungary 

* Poland 

* Russia 

* Ukraine 

Sub-zone 2: 

* Croatia 

* Germany 

* Great Britain 

* Netherlands 

* Slovenia 

Suomen lohkoon osuvat sekä EM2013 ja EM2011 mestarit: Venäjä ja Ukraina - Euroopan ranking kärjet. 

Muut lohkolaiset Unkari ja Puola ovat listoilla heti Suomen takana. Toralvin tarkemmat tarinat ovat 
luettavissa ECVD:N nettisivuilla in the English language: ECVD 

  

http://ecvd.eu/


ISTUMALENTOPALLON LÄHIVUOSIEN ARVOKISAT 

13.1.2014 13:45 (ECVD/MA) Kansainvälinen paralympiakomitea (IPC) on listannut istumalentopallon 
arvokisat Rion 2016 Paralympialaisten alkuun saakka: 

Kesäkuu 2014 MM-kisat, Elblag Puola 

Lokakuu 2014 Asian Para Games (ParaVolley Asia Zonal Championships), Incheon South Korea 

Elokuu 2015 Parapan American Games (ParaVolley Pan America Zonal Championships), Toronto Canada 

2015 (tbd-ei vielä päätetty) ParaVolley Europe Zonal Championships 

2015 (tbd) ParaVolley Africa Zonal Championships 

2016 (tbd) 2016 World ParaVolley Intercontinental Championships 

ZZ TIUKOILLA TOIVALASSA 

11.1.2014 19:45 (Mika Ylönen/MA) Tänään Suininlahden koululla Toivalassa pelattu 5. miesten SM-

osaturnaus ei ollutkaan ZZ-miehistölle pelkästään helppo nakki. Sekä JoLePa että eritoten LVI Helsinki 

pistivät molemmat parastaan peliin. JoLePa pakotti mestarit kahdessa erässä jatkopisteille, mutta ei 

onnistunut ottamaan erävoittoa. LVI vei oman ZZ-pelinsä viiteen erään, mutta joutui lopulta tyytymään 

yhteen sarjapisteeseen. 

Tarkempi turnaus- ja otteluraportti löytynee vielä tämän illan aikana ZZ:n nettisivuilta. Kannattaa käydä 

kurkkimassa. Info näki peleistä vain yhden erän LVI:n ja ZZ:n ottelusta - eikä sen perusteella pysty isompia 
erittelemään. Myöskään joukkueiden kokoonpanoista infolla ei ole tietoa. 

Toivalan turnaus varmisti kuitenkin ZZ:lle paikan tulevan kevään SM-finaaleissa. KSI:llä on vielä 

teoreettisesti mahdollisuus nousta runkosarjan ykköseksi, mutta myös pudota pronssipeliin. LVI:n pääsy 

finaalipeleihin vaati toki kaikkien tähtikuvioiden asettumista täydelliseen asemaan, mutta..., Infon täytynee 
käydä lakiosastolla tutkimassa tasapistesääntöä. JoLePalla ei finaaliin enään ole mahkuja. 

Sarjaraportti 9 

VIIMEINEN KUULUTUS JYVÄSKYLÄÄN 

10.1.2014 15:00 (Pekka Piitulainen/MA) Palokan Pyry järjestää seuraavan ykkössarjan osaturnauksen 

Jyväskylässä lauantaina 25.1.2014. Ilmoittautumisaika kisaan päättyy 15.1. Ilmoittautumiset Piitulaisen 

Pekalle sähköpostilla: pekka.piitulainen(at)ksshp.fi - hopitia. 

 
Ykkösen sarjatilanne on kahden turnauksen jälkeen ainakin välttävän tasainen. HIY/VanLe ja KSI II ovat 

tasapisteissä, Pyry vain pisteen ja Siilinjärvikin kolme takana. Jyväskylässä haetaan hyvät lähtömerkit 

ykkösen kauden päättävään turnaukseen Vantaalla 15.3.2014. 

Ykkösen osaturnaukset ovat avoimet kaikille halukkaille. Esimerkiksi turnausalueen pystypalloilijat voivat 

mainiosti tulla kokeilemaan lajia juuri näihin turneisiin. 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%209%202013-14.pdf


MUISTUTUS SM-TURNAUKSESTA TOIVALASSA 

10.1.2014 14:55 Korjailtu 23:40 (MA) Huomenna lauantaina kävely- tai autoilulenkki Toivalaan 

Suininlahden salille klo 13 kannattaa, jos haluaa nähdä kotimaista istumalentopalloa kovimmillaan. Ja 
tietysti pitkämatkasimmat voivat katsoa pelit kotikoneelta osoitteesta: 

ZZ-TV 

Lisäys/korjaus: Välilän Vesku viestitti, että infossa on ristiriita Toivalan pelien alkamisajan osalta. Vesku 

on oikeassa, jos tarkoitetaan pelien alkamista. Nehän käynnistyvät tietysti klo 12 ottelulla ZZ Toivala - 

JoLePa. Infon toimituksen kahvihuoneessa taas ajateltiin, että klo 13 olisi hyvä aika piipahtaa ZZ-kahvion 
puolelle. 

SUORAT OTTELULÄHETYKSET PAJULAHTI-TV:STÄ 

9.1.2014 13:05 (Lauri Jaakkola/MA) 4. Pajulahti Gamesin suorat netti-TV:n lähetykset on päätetty. 

Istumalentopallon osalta Pajulahti-TV tulee näyttämään kolme ottelua. 

 
Lauantaina 18.1.2014: 

18.00 Suomi–Venäjä 

Sunnuntaina 19.1.2014: 

09.00 Pronssiottelu 

11.00 Finaali 

MIEHINEN KEVÄT ALKAA LAUANTAINA 

7.1.2014 17:50 (MA) Vaikka sääennusteet kertovatkin termisen talven alkavan toistamiseen eteläisessä 

Suomessa ensi lauantaina - alkaa silloin myös miehinen SM-sarjan kevätkausi viidennellä SM-

osaturnauksella Toivalassa. Sarjajohtaja ZZ testaa JoLePan ja LVI Helsingin alkuvuoden kunnon - ja kai 
vähän omaakin. 

 
Suininlahden koulun salilla pelattavat ottelut näytetään taas suorina lähetyksinä ZZ-TV:ssä. Otteluaikataulu 

lauantaina on seuraava: 

- klo 12.00 ZZ Toivala-JoLePa 

- klo 13.30 JoLePa-LVI 

- klo 15.00 LVI-ZZ Toivala 

  

http://livestream.com/zztoivala?t=723371


NAISINEN KUTSU LAPPEENRANTAAN 

7.1.2014 17:45 (MA) Naisten 1.2.2014 pelattavan Lappeenrannan SM-osaturnauksen kutsu ja otteluohjelma 
löytyy Kalenteri-sivulta ao. kohdasta. 

KUVIA NAISTEN JYVÄSKYLÄN TURNEELTA 

6.1.2014 11:45 (Tuomo Tikkanen/MA) Alla muutama TT:n kuva viime lauantaina Jyväskylässä pelatusta 

naisten SM-osaturnauksesta. Jatkossakin info toivoisi saavansa tulostiedotteen lisäksi muutaman valokuvan 
ja mielellään myös lyhyen kirjallisen raportin turnausten tapahtumista. 

 
Kaikki nousee...,  (Kuva: Tuomo Tikkanen) 

 
Saipa, Saipa - vai HIY - ESI keltamustissaan.  (Kuva: Tuomo Tikkanen) 

 
Pakarisen Allu ja Tarvaisen Paula mietteliäinä (Kuva: Tuomo Tikkanen) 

 
Pyry ja Siilinjärvi pallorallissa (Kuva: Tuomo Tikkanen) 



Naisten SM-sarja jatkuu kolmannella osaturnauksella lauantaina 1.2.2014 Lappeenrannassa Myllymäen 

koulun salissa. ESI-Ladyt selvittelevät vielä tuomariasioita ja ilmoittavat tämän viikon aikana turnauksen 

aikataulut ja otteluohjelmat. 

PAJULAHDEN OTTELUOHJELMAT JULKISTETTU 

6.1.2014 11:35 (Timo Väre/MA) Naisten maajoukkuevalmentaja lähetti infolle tiedotteen, missä kertoili 

Jyväskylän turnauspelien ja maajoukkueen harjoitusten sujuneen mallikkaasti ja tehokkaasti. Samalla 

Timppa laittoi tiedoksi Pajulahti Gamesin (alustavan) otteluohjelman, joka löytyy myös Pajulahden 

nettisivuilta. Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia mm. Unkarin mahdollisen tulon sekä ns. Team Mixin pelien 

takia. 

4. Pajulahti Games - Istumalentopallon aikataulu: 

Perjantai 17.1.2014: 

10.30 Iso-Britannia - Venäjä 

15.00 Venäjä - Suomi 
18.00 Suomi - Iso-Britannia 

Lauantai 18.1.2014: 

10.30 Iso-Britannia - Suomi 

15.00 Venäjä - Iso-Britannia 
18.00 Suomi - Venäjä 

Sunnuntai 19.1.2014: 

09.00 Finaalipeli 
11.00 Finaalipeli 

SIUNAKKOON - SIILINJÄRVELÄISET TULEVAT 

4.1.2014 15:10 (Paula Tarvainen/MA) Siilinjärven joukkue teki muista selvää jälkeä päivän naisten SM-

turnauksessa Jyväskylässä. Erääkään ei annettu vastustajille - kaikki pelit 3 - 0 ja SI Siilit ylivoimaiseen 

sarjajohtoon. Muiden osalta sarja tiivistyi joukkueiden pelatessa keskenään ristiin ja kaikkien pelien 
päätyttyä erin 2 - 1. 

Istis.infon päätoimittaja oli melkein virkamatkalla Jyväskylässä toimituksen vanhemman colakameran 

kanssa, mutta syystä ja toisesta hän ei ehtinyt kuvailemaan. Taisi jopa olla, ettei päässyt kisapaikallekaan. 

Ehkä se oli lastenhoito, joka vei kuvat infosta. Valitamme. Huomenna valitus kuitenkin loppuu, kun info 
saa Tikkasen Tuomon peleistä ottamia kuvia käyttöönsä. 

Palokan Pyryn tulostiedotteessa ei ollut kummempia kommentteja peleistä. Tulosten valossa 

siilinjärveläisten meno oli ensimmäistäkin turnausta kovempaa - vastustajille annettiin pisteitä 47, 42 ja 34. 

ESI-Ladyt ja HIY Helsinki pelasivat tosi tiukan ottelun heti turneen aluksi. Kaikki erät päättyivät kahdella 

pisteellä ja kaksi lisäksi jatkopalloilla. Voitto HIY:lle, joka taas hävisi Pyrylle ja pyryttäret puolestaan 

kärsivät tappion lappeelaisille - vai miten se nyt menee. 

Kahden turnauksen jälkeen savolaisnaisten (lyh. savonaisten) sarjajohto vastaa ZZ:n tilannetta miesten 

puolella - vähän parannettunakin. Pistejohto kakkosena jatkavaan ESI:iin on yli tuplat. HIY on kaksi ja Pyry 

kolme pistettä lappeenrantalaisten takana. Seuraava naisten osaturnaus pelataankin Lappeella lauantaina 
1.2.2013. Tulokset alla ja myös Tiedostot-sivulla. 

Sarjaraportti 8 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2013-14/Sarjaraportti%208%202013-14.pdf


NAISTEN TOINEN SM-TURNAUS LAUANTAINA 

 
Keljonkankaan koulu  

(Kuva: www.google.fi) 
2.1.2014 15:10 (MA) Naisten SM-sarjan toinen osaturnaus pelataan tulevana lauantaina Palokan Pyryn 

emännöimänä Jyväskylässä Keljonkankaan koulun salissa. Ottelut alkavat kahdella kentällä klo 13 alla 

olevan ohjelman mukaisesti. Pelipaikalla on Pyryttärien kahvio. Keskisuomalaiset istiksen ystävät 

Keljonkankaalle vaikka kahville - hopihopi. 

Turnauksen otteluohjelma: 

 

klo 13.00 Siilinjärvi – Palokan Pyry ja ESI-Ladyt – HIY Helsinki 

klo 14.15 HIY Helsinki – Siilinjärvi ja Palokan Pyry – ESI-Ladyt 
klo 15.30 Siilinjärvi – ESI-Ladyt ja HIY Helsinki – Palokan Pyry 

 
Naisististä. Kuvan naiset eivät pelanne Jyväskylässä  

(Kuva: www.facebook.com/VolleySLIDE) 
EUROOPAN MESTARIT PAJULAHTEEN 

 
1.1.2014 23.30 (MA) Pajulahti Games tapahtuma järjestetään neljännen kerran reilun kahden viikon 

kuluttua 17.-19.1.2014. Lajeina tapahtumassa ovat judo, maalipallo, sokkopingis, yleisurheilu sekä naisten 

kansainvälinen istumalentopalloturnaus. 



Istikseen ei kovin paljon joukkueita saatu kasaan, mutta laatu korvannee tässä tapauksessa määrän - 

syyskuussa Puolassa Euroopan mestaruuden voittanut Venäjän maajoukkue on kisassa mukana. Suomi ja 

Iso-Britannia saavat turnauksessa kovinta mahdollista oppia. Yhtä pelaajaa lukuunottamatta kaikilta 
Venäjän joukkueen pelaajilta löytyy kyseinen EM-kultamitali. 

 
Venäjän naiset uunituoreina Euroopan Mestareina 2013  

(Kuva: www.paravolley.pl) 
Pajulahden nettisivuilla on jo kilpailutapahtuman pohjat valmiina, mutta mm. eri lajien aikataulut ja istiksen 

pelien ohjelmat vielä puuttuvat. Löytynevät sieltä lähiaikoina. VolleySlade-sivuston facebookissa joku jo 
viikko sitten näkyi ohjelmia kaipailevan ja kyselevän mahdollisista nettiTV-lähetyksistä. 

4. Pajulahti Games 

LOPULLISET PELAAJALUETTELOT VAHVISTETTU 

1.1.2014 23.00 (Petri Räbinä/MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä laitteli lomiltaan istis.infolle 

tiedotettavaksi 31.12.2013 vahvistetut lopulliset SM-sarjajoukkueiden pelaajaluettelot. Luettelot löytyvät 
Tiedostot-sivuilta. 

Viime hetken muutoksia miesten SM-joukkueiden osalta tekivät ZZ Toivala ja LVI Helsinki. ZZ-

pelaajistosta poistuivat Risto Mömmö ja Tapio Kettunen ja lisäyksinä tulivat Timo Nenonen ja Otto 

Sivonen. LVI vahvisti joukkuettaan Mikael Gustafssonilla. 

Naisten joukkueissa Siilinjärvelle tuli uutena Auli Sipilä, Palokan Pyrylle Carita Kortteinen sekä HIY 

Helsingille Kaija Selander, Emma Kääriä ja Kristiina Mattila. Lisäksi HIY:n luetteloon palautui Eeva-Liisa 
Hilden, joka oli merkitty Pyryn listoille, mutta vaadittavaa seurasiirtoa ei oltu tehty. 

 
 

http://pajulahtigames.fi/fi/index.php

