
ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2015-16 

 

27.8.2015 23:35 (Sampsa Söderholm/MA) Istumalentopallojaosto toimitti tänään seurojen 

yhteyshenkilöille tiedoksi pelikauden 2015-16 sarjamääräykset - jotka löytyvät alta pdf-tiedostona ja myös 
Tiedostot-osiosta sekä etusivun oikeasta palkista "Kotimainen pelikausi" otsikon alta. 

Jaoston lähettämässä viestissä tähdennetään sarjamääräyksissä punaisella tekstillä korostettuja kohtia, jotka 

sisältävät aikaisemmista pelikausista muutettuja asioita. Lisäksi jaosto korostaa, että molemmat SM-

turnaukset tullaan pelaamaan samassa paikassa 19.-20.3.2016. 

Seurat voivat jaostolta hakea SM-turnauksen järjestämisoikeutta - 7.9.2015 mennessä. Turnaus järjestetään 

Pajulahdessa, mikäli mikään seura ei turnausta hae. 

Sarjamääräykset 2015-16 

ISTUMALENTOPALLON SEKATURNAUS JÄMSÄSSÄ 

 

27.8.2015 00:45 (Jani Virtanen/MA) JoLePa järjestää istumalentopallon sekaturnauksen lauantaina 

12.9.2015 klo 10.00 Jämsän liikuntahallissa, osoitteessa Keskuskatu 16, Jämsä. Alla olevassa liitteessä 

Janin välittämä kisakutsu. Istis.info kiittää kutsusta ja toivottaa menestystä hienolle idealle. Aika lyhyt aika 

kisaan on - ilmoittautuminen jo 5.9. Toivotaan, että asetettu pelaajamäärä (30) löytyy ja myös, että 

jatkoakin hommalle seuraa. 

Viestissään Jani korostaa, että turnauksessa pelaavat miehet ja naiset, eri taitotasoista sekoitetuilla 

joukkueilla. Pelaajat voivat tulla pelipaikalle yksin tai isommalla porukalla. Omaa joukkuetta ei tarvita, 
sillä paikalla olevista pelaajista arvotaan joukkueet turnaukseen. 

Jämsän sekaturnauksen kutsu 

TERVEISET PARAVOLLEY EUROPELTA 

27.8.2015 00:30 (Suvi Blechschmidt/MA) Kaakkoisen konttorin suvi meni tänään - nyt sataa syksyisesti. 

ParaVolley Europen kehittämispäällikkö Suvi Blechscmidt onneksi laitteli terveisiä koko kotimaiselle 
istisporukalle nykyisistä kotimaisemistaan Leverkusenista Saksasta. Siellä kaikki OK.  

Suvi vinkkasi ParaVolley Europen (PVE) sivuille 25.8. laittamastaan hausta vuoden 2016 Youth Camp ja 

New Nation Tournamenttien järjestäjiksi. Hienoa, että yritystä sielläkin riittää. Suomen osalta valitettavaa 

on vain se, ettei juurikaan nuoria pelureita taida riittää joukkueeksi asti - eikä myöskään oikein New 

Nationeja taideta olla. 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Istumalentopallon%20sarjamaaraykset_2015-16.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/JoLePan%20sekaturnaus.pdf


 
Suvi, Liina ja Martin B - ei Laphissa vaan Itävallassa 

(Kuva: Suvi/Facebook) 

New Nation Tournamentin osalta Suvi selvitti, että se on tarkoitettu uusille maille, joita nyt on 

tullut/tulossa mukaan istumalentopalloon mm. Italia, Portugal, Ranska, Belgia, Luxembourgh, Monaco etc. 

Jopa Monaco on hakenut World ParaVolleyn jäsenyyttä. Eli kiinnostusta on ja tuon turnauksen on tarkoitus 

olla ns. matalan kynnyksen tapahtuma, johon samaan yhteyteen yritetään järjestää mm. luokittelua ja 
mahdollisesti luokittelijakoulutus. 

Tästä kai lohdutukseksi Suvi esitti, että Suomi voisi järjestää ensi vuonna alueellisen Sub Zonal turnauksen 

- joka ensimmäisen kerran pelattiin viime vuonna Unkarissa ja missä myös Suomen naisten maajoukkue oli 

mukana. ParaVolley Europen sivut ja yllä mainittu hakuviesti - ja vähän muutakin löytyvät alla olevista 

linkeistä. 

PVE:n nettisivut 

PVE:n Facebook-sivut 

VECTORIT VOITTOON BRASILIASSA 

18.8.2015 15:55 (MA) Latvian Riikassa pelattiin viikonloppuna 15.-16.8. jälleen Riga Beach Volley Cup 

turnaus. Kisa pelattiin Brasil-hallissa. Mukana oli kymmenen miesjoukkuetta Latviasta, Liettuasta ja 

Venäjältä. Turnausvoiton otti Suomessakin monasti pelanneet Vectorit Moskovasta joukkueella: Anton 
Agapov, Artjom Futorjan ja Konstantin Kulagin. 

 
Riikan turnauksen voittajat palkittavina. Keskellä  

kisapäällikkö Andris Ulmanis ja oikealla vectoriska,  

(Kuva: lpkomiteja.lv) 

Turnauksen loppuottelussa moskovalaiset voittivat, finaaliin hieman yllättäen yltäneen, Latvian 

Molodjozka ("Youth" - Andrejs Filipavics, Aleksei Berkis ja Dmitri Pavlov) joukkueen 2 - 1 (21-19, 15-21, 

http://paravolley.eu/
http://facebook.com/paravolleyeurope


15-11). Turnauksen kolmonen oli, ehkä se ennakkosuosikkikin, Latvian maajoukkuepelureista koostunut 
Dinamo - V.Skoriks, J.Sprukts, A.Gendels ja kapteeni U.Ektermanis. 

Brasil-turneen tulokset: 

1. Vector, Moskova, RUS 

2. Molodjozka, LAT 

3. DinamoNAMO, LAT 

4. Torpedo, LAT 

5. Feniksas, Vilna LTU 

6. Kirai, Klaipeda LTU 

7. Surprice, Riga, LAT 

8. Sedvolejs, RIGA. LAT 

9. Super Jaunatne, LAT 
10. Konstro, Talsi, LAT 

MESTARIT PITIVÄT PAIKKANSA - 

TORONTON KISAT PÄÄTÖKSEEN 

15.8.2015 12:25 (MA) ParaPanAmerikan kisojen istumalentoturnaus saatiin eilen päätökseen. Kaksi vuotta 

sitten Oklahomassa USA:ssa mestaruudet napanneet pitivät edelleen pintansa. Miehissä Brasilia kukisti 

jälleen USA:n erin 3 - 0. Naisten puolella USA oli Brasiliaa vahvempi samoin lukemin - 3 - 0. Infon 

ymmärryksen mukaan jenkkien miehet saivat lisähopeat saavuttamalla Rion kisapaikan. 

 
Miesten Mestarit - Brasilia 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

Naisten pronssipelissä oli lisäpanoksena voittajalle kisamatka Rioon. Kanada hoiteli matkaliput helposti 3 - 

0 voitolla Kuubasta. Miesten pronssit menivät myös isännille puhtaalla voitolla Kolumbiasta. 
Jumbofinaalissa Meksiko kukisti Costa Rican 3 - 1. 

 Sijoituspelien tulokset: 

Miehet: 

* Sijat 5.-6.: Costa Rica - Meksiko 1 - 3 (23-25, 21-25, 25-18, 22-25) 

* Sijat 3.-4.: Kolumbia - Kanada 0 - 3 (26-28, 17-25, 22-25) 
* Sijat 1.-2.: Brasilia - USA 3 - 0 (25-19, 25-17, 25-14) 

Naiset: 

* Sijat 3.-4.: Kuuba - Kanada 0 - 3 ( 8-25, 7-25, 7-25) 

* Sijat 1.-2.: USA - Brasilia 3 - 0 (25-20, 25-22, 25-16) 

 



 
Naisten pronssimitalistit ja Rion matkaajat - Kanada 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

 

 
Brasilia - USA finaalissa 0 - 3 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

ParaPanAm-kisojen lopputulokset: 

Miehet: 

1. Brasilia 

2. USA 

3. Kanada 

4. Kolumbia 

5. Meksiko 
6. Costa Rica 

 
Naisten Mestarit - USA 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 



Naiset: 

1. USA 

2. Brasilia 

3. Kanada 
4. Kuuba 

 
Toronton kisamaskotti muikeana 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

TORONTOSSA TÄNÄÄN TUPLAFINAALIT - 
USA:N MIEHILLE RION KISAPAIKKA 

 
Brasilia - Kolumbia 3 - 0 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

14.8.2015 11:45 (MA) Toronton eilisissä välieräpeleissä ei saatu yllätystuloksia. Miehissä USA ja Kanada 

pelasivat jännittävän ja tiukan ottelun finaali- ja paralympiapaikasta. Täysi katsomo kannusti isäntiä, jotka 

olivatkin varsin lähellä jenkkien kaatamista. USA otti ottelussa 2 - 0 johdon erin 26-24 ja 25-23. Kolmas 

erä meni kanadalaisille selvästi 16-25, mutta neljäs taas jenkeille 25-21. 

Päivän ensimmäisessä miesten välierässä Brasilia hoiteli Kolumbian pronssipeliin suoraan 3 - 0. Naisten 

peleissä suosikit pitivät helposti pintansa ja näin tämän päivän molemmissa loppuotteluissa kohtaavat USA 
ja Brasilia.  

Välieräpelien tulokset: 

Miehet: 

* USA - Kanada 3 - 1 (24-24, 25-23, 16-25, 25-21) 

* Brasilia - Kolumbia 3 - 0 (25- 9, 25-18, 25-12) 

Naiset: 

* USA - Kuuba 3 - 0 (25- 4, 25-12, 25- 8) 

* Brasilia - Kanada 3 - 0 (25-20, 25-11, 25-12) 



 
Kuuban nro 6 - Rachel Cunat taiteilee 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

 

 
USA - CAN välierässä 3 - 1 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

Perjantain sijoituspelien ohjelma (Suomen aikaa): 

* 16:00 Miehet: sijat 5.-6. Costa Rica vs Meksiko 

* 18:00 Miehet: pronssiottelu Kolumbia vs Kanada 

* 20:00 Naiset: pronssiottelu Kuuba vs Kanada 

* 24:00 Naiset: loppuottelu USA vs Brasilia 
* 02:00 Miehet: loppuottelu Brasilia vs USA 

BRASILIA VOITTI USA:N - 
TORONTOSSA TÄNÄÄN VÄLIERÄPÄIVÄ 

 
Meksiko - Costa Riga 2 - 3 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 



13.8.2015 12:20 (MA) PanAmerikan kisoissa alkusarjan ottelut ovat hoideltu. Viimeisellä kierroksella 

saatiin ensimmäisen kerran muitakin kuin vain 3 - 0 tuloksia. Päivän ensimmäisessä pelissä kylläkin 
Kanada hoiteli alkusarjan kolmossijan puhtaalla voitolla Kolumbiasta. 

Toisessa sitten tahkottiinkin muitten päivien edestä. Väkiluvultaan Suomen kokoinen Väli-Amerikan 

pikkumaa Costa Riga voitti Meksikon viisieräisessä pelissä 3 - 2. Ja päivän huipentumana pelattiin 
Brasilian ja USA :n kesken tasokas ottelu. MM-hopeajoukkue Brasilia piti pintansa ja otti 3 - 1 voiton. 

 
Butt Lift - kannustustako vaan? 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

Tänään Torontossa on välieräpäivä sekä naisissa että miehissä. Naisten peleissä kohtaavat USA ja Kuuba 

sekä Brasilia ja Kanada. Alkusarjan pelien valossa Kuuba ja Kanada ovat vailla mahdollisuuksia ja 
ratkaissevat kisan kolmos- ja Rion kisapaikan keskinäisessä pronssipelissä. 

Miesten välieräpelit tuntuvat nekin varsin selviltä. Brasilialle alkusarjan nelonen Kolumbia on varmaankin 

läpihuuto- ja harjoituspeli. Toisessa välierässä lienee mahdollisuus tiukkaankin otteluun kotikatsojien 

kannustaessa Kanadaa. Tuskin se kuitenkaan riittää Paralympialaisiin haluavalle jenkkitiimille. 

Miehet - alkusarjan päätöskierros: 

* USA - Brasilia 1 - 3 (14-25, 25-19, 25-18, 25-15) 

* Kanada - Kolumbia 3 - 0 (25-19, 25-23, 25-19) 

* Meksiko - Costa Riga 2 - 3 (25-19, 23-25, 22-25, 25-20, 13-15) 

Alkusarjan lopputilanne:  

1. BRA 5 5 0 15–01 5 

2. USA 5 4 1 13–03 4 

3. CAN 5 3 2 09–06 3 

4. COL 5 2 3 06–09 2 

5. COS 5 1 4 03–14 1 

6. MEX 5 0 5 02–15 0 

 
Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 



RATKAISUPELIT KÄYNTIIN TORONTOSSA 

 
Muheva meininki katsomossa 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

12.8.2015 12:25 (MA) Amerikan kisoissa aletaan ratkoa lopullisia sijoituksia. Naiset päättivät eilen 

alkusarjansa ja jatkavat odotetuilla välierillä: USA - Kuuba ja Brasilia - Kanada. Tuskinpa mitään 
yllätyksiä tai edes erävoittoja on "vierasjoukkueille" odotettavissa. 

Miehet pelaavat tänään alkusarjan viimeiset ottelut - ja myös varsin odotetusti: 1 - 2, 3- 4 ja 5 - 6 eli BRA - 

USA, CAN-COL ja MEX-COS. Panoksia ei peleissä ihan hirmuisasti ole, mutta mielenkiintoa kyllä. 
Odotettavissa on lopultakin tasaisia pelejä samantasoisten joukkueiden kesken. 

Toronton neljännen päivän tuloksia: 

Järjestäjät näyttävät taulukoissaan laskevan sarjapisteet - ottelun voittajalle 1 ja hävinneelle tasan 0 pistettä. 

Miehet - alkusarjan 4. kierros: 

* USA - Costa Rica 3 - 0 (25-12, 25- 9, 25-17) 

* Kanada - Meksiko 3 - 0 (25-14, 25-16, 25-17) 
* Brasilia – Kolumbia 3 - 0 (25-10, 25-16, 25-19) 

Alkusarjan tilanne:  

1. BRA 4 4 0 12–00 4 

2. USA 4 4 0 12–00 4 

3. CAN 4 2 2 06–06 2 

4. COL 4 2 2 06–06 2 

5. MEX 4 0 4 00–12 0 
6. COS 4 0 4 00–12 0 

 
Kanadalainen kasa 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 



Naiset - alkusarjan 3. kierros: 

* USA - Brasilia 3 - 0 (25-20, 25-20, 25-11) 
* Kanada - Kuuba 3 - 0 (25-16, 25-16, 25-20) 

Alkusarjan lopputilanne: 

1. USA 3 3 0 9 – 0 3 

2. BRA 3 2 1 6 – 3 2 

3. CAN 3 1 2 3 – 6 1 

4. CUB 3 0 3 0 – 9 0 

 
Kotiväki kannustamassa 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

JAOSTON PÄÄTÖKSET TULEVASTA KAUDESTA 

 

11.8.2015 18:45 (Petri Räbinä/MA) Lajikoordinaattori Petri Räbinä lähetti istis.infolle jaoston 6.8.2015 

pitämän kokouksen pöytäkirjan. Jaoston päätöksen mukaan sekä miesten että naisten SM-sarjat pelataan 

tulevalla kaudella yhdessä turnauksessa. Molemmat SM-turnaukset järjestetään alustavan suunnitelman 

mukaan Pajulahdessa 19.-20.3.2016. Halutessaan seurat voivat hakea SM-turnauksen järjestämisoikeutta 
7.9.2015 mennessä. 

Ykkössarjassa pelataan neljä turnausta - 10.10., 21.11. ja 12.12.2015 sekä päätösturnaus 9.1.2016. 

Naisjoukkueet voivat osallistua ykkössarjaan. Muut pelikauden kotimaiset/kotimaassa pelattavat turnaukset 
ovat: 

* Veteraanien SM-turnaus 9.4.2016, turnauksen haku 30.9.2015 mennessä. 

* Suomen cup 26.-27.9.2015, Jyväskylä. 

* JoLePa:n sekaturnaus 5. tai 12.9.2015, Jämsä 

* Pajulahti Games 22.-24.1.2016 
* Kv. Kotka-turnaus 6.2.2016. 

Jaoston pöytäkirja 6.8.2015 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/PT%20istumalentopallo%206.8.2015.pdf


TAPAHTUUHAN SITÄ KOTOMAASSAKIN 

 
Jokilaakson uuden Beachkentän viira ja viivat 

(Kuva: Seppo Neuvonen) 

11.8.2015 13:55 (MA) Jämsästä vinkkasivat, että ainakin siellä jotain tapahtuu. Ovat JoLePat raapaisseet 

Beach-kentän pohjaviiran - vissiin Neuvosen Sepon viinimarjapensaiden viereen. Tietoa ei ole - onko 
kentällä jo avauspelit isketty. Hieno homma kuitenkin - info onnittelee. 

TUTTU TAHTI TORONTOSSA - 

KAIKKI PELIT PUHTAASTI 3 - 0 

 
USA - Kanada 3 - 0 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

11.8.2015 13:35 (MA) Yksimielisesti Torontossa jatkettiin kolmantenakin päivänä alkusarjapelejä – 

kisojen kaikki ottelut ovat tähän mennessä päättyneet selvillä 3 – 0 voitoilla. Ja useimmat varsin 
ylivoimaiseen tyyliin. 

Eilisen päivän tasaisimmasta pelistä vastasi jälleen Kanadan miesten joukkue pelissään USA:ta vastaan. 
Rion paikka taitaa ratketa tulevassa toisessa välierässä: USA – Kolumbia. 

Toronton tuloksia: 

Miehet - alkusarjan 3. kierros: 

* USA - Kanada 3 - 0 (25-21, 25-20, 25-18) 

* Kolumbia - Meksiko 3 - 0 (25-10, 25-15, 25-14) 
* Brasilia – Costa Rica 3 - 0 (25-11, 25- 9, 25- 5) 

Alkusarjan tilanne:  

1. BRA 3 3 0 9–0 9 

2. USA 3 3 0 9–0 9 

3. COL 3 2 1 6–3 6 

4. CAN 3 1 2 3–6 3 

5. COS 3 0 3 0-9 0 

6. MEX 3 0 3 0-9 0 



Naisten sarjassa mennään miehiäkin selvemmin ala- ja yläkerran pelejä. Rioon jo paikkansa varmistaneet 

Brasilia ja USA pelaavat kisojen finaalissa. Pronssista ja Amerikan kiintiöpaikasta Paralympialaisiin 

kisaavat Kanada ja Kuuba. Naiset - alkusarjan 2. kierros: 

* USA - Kuuba 3 - 0 (25- 8, 25- 5, 25-10) 
* Brasilia - Kanada 3 - 0 (25-14, 25-12, 25- 7) 

Alkusarjan tilanne: 

1. USA 2 2 0 6 – 0 6 

2. BRA 2 2 0 6 – 0 6 

3. CAN 2 0 2 0 – 6 0 
4. CUB 2 0 2 0 – 6 0 

 
Brasilia - Kanada 3 - 0 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

Istis.infon kaakkoinen konttori se vaan keittelee costaricaa ja katsastelee ameriikan ihmeitä, kun kotimaan 

kuulumisista ei ihmeempää kiirettä näytetä pideltävän. Näillä mennään - tai paremminkin ollaan ja 

odotellaan. Ihmeitä varmaan. 

TORONTON TOISEN PÄIVÄN TULOKSET 

 
Brasilia - Kanada 3 - 0 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

10.8.2015 18:20 (MA) Toronton toinen päivä eilen sunnuntaina ei tuonut peliin mitään yllätyksellistä. 

Kovat olivat kovia - ja toiset vähän, tai aika paljonkin heipompia. Miesten sarjassa Brasilia ja USA jatkavat 

puhtailla peleillä, Kanadalla ja Kolumbialla on voitto ja tappio sekä Costa Ricalla ja Meksikolla pinnat 

vielä keräilemättä. Kanada kuitenkin pelasi MM-hopeabrasiliaa vastaan varsin miehekkäästi - no 
miehistähän olikin kysymys. 

Toronton tuloksia: 

Miehet - alkusarjan 2. kierros: 

* USA - Meksiko 3 - 0 (25-15, 25-11, 25- 5) 

* Kolumbia - Costa Rica 3 - 0 (25- 9, 25-11, 25-16) 
* Brasilia - Kanada 3 - 0 (25-16, 25-15, 25-23) 

Naiset - alkusarjan 1. kierros: 

* USA - Kanada 3 - 0 (25- 1, 25-14, 25-11) 

* Brasilia - Kuuba 3 - 0 (25- 3, 25- 9, 25-16) 



Naisten sarjassa Rion Paralympialaisiin jo valitut Brasilia ja USA hallitsivat pelejään lähes mielin määrin. 

Infon ymmärryksen mukaan Kanada tai Kuuba selvittelevät keskenään Ameriikan maanosan kiintiöpaikan 

Rion kisoihin. Jotenkin vaan tuntuu täältä Atlantin toiselta puolen katseltuna, että helpolla mennee..., mutta 

menköön. 

 
Brasilia - Kuuba 3 - 0 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

KANADASSA KAHDEN KERROKSEN VÄKEÄ 

 
Istisareena Toronton kisoissa 

(Kuva: ParaPanAm 2015) 

9.8.2015 14:55 (MA) Amerikan mestaruuskisojen ensimmäisen istispäivän pelit erottelivat heti miesten 

porukan selkeästi ainakin kahteen eritasoiseen ryhmään. Kanada ja Brasilia nuijivat vastustajansa mennen 
tullen ja vain USA - Kolumbia ottelussa oli ajoittain pelin meininkiä. 

Toronton tuloksia: 

Miehet - alkusarjan 1. kierros: 

* USA - Kolumbia 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-13) 

* Kanada - Costa Rica 3 - 0 (25- 2, 25-16, 25-14) 
* Brasilia - Meksiko 3 - 0 (25- 9, 25- 4, 25- 8) 

PELIT TORONTOSSA KÄYNTIIN TÄNÄÄN 

 



8.8.2015 13:30 (MA) ParaPanAm - Amerikan mestaruuskisojen istumalentopallopelit käynnistyvät tänään - 

iltamyöhään Suomen aikaa - miesten alkusarjan ensimmäisellä kierroksella. Avauspelinä klo 22 pelataan 
ottelu USA - Kolumbia. Kisojen peliohjelmat nähtävissä mm. istis.infon Kalenterisivulla. 

AMERIKAN KISAT KÄYNNISTYVÄT VIIKONLOPPUNA 

 

6.8.2015 22:55 (MA) ParaPanAm - Amerikan mestaruuskisat 2015 käynnistyvät tuleva viikonloppuna 

Kanadan Torontossa. Istumalentopalloa pelataan 8.-13.8. Kisojen nettisivut löytyvät osoitteesta: 

http://www.toronto2015.org/torch-relay/parapan-am-map. 

Miesten istumalentopallossa kisaavat Brasilia, Kanada, Kolumbia, Costa Rica, Meksiko ja USA. 

Ehdottomana ennakkosuosikkina voitaneen pitää Brasiliaa. Naisten sarjassa pelaavat Brasilia, Kanada, 
Kuuba ja ennakkosuosikkina kisaan lähtevä USA. 

Kisoista löytynee myös TV-kuvaa katsottavaksi. Info ei ole asiaan paremmin perehtynyt - ainakaan vielä, 

mutta kisasivuilta tietoa löytynee. Katsomisen yksi ongelma lienee 7 tunnin aikaero - illalla Torontossa 

pelattavat matsit taitavat olla infonkin nukkumisajan jälkeisiä. Palaillaan asiaan. 

MIKA YLÖSEN ANALYYSIT ALKAVASTA KAUDESTA 

6.8.2015 22:30 (Mika Ylönen/MA - Vanajaveden rannalta) Lajijaoston kuulumisia vielä odotellessa - info 

laittaa alle ZZ-Mikan, perinteiseen analyyttiseen tyyliinsä kirjoittaman ajatelman tulevasta ja tulevista 

istumalentopallokausista ja joukkueista. Mika on lähettänyt kirjelmänsä lukuisalle joukolle seurojen 

yhteyshenkilöitä ja jaoston jäseniä. Tämä puoltanee infon ajatusta laajentaa, Mikan varauksellisella luvalla, 

teksti myös muille istis.infoa seuraaville. Ajattelemisen aiheita - olkaa hyvä 

Tervehdys vielä ei enää niin aurinkoisesta Sawosta! Hienoa, että porukat alkavat heräillä kesäajan 

horroksesta. Toiseksi on havaittavissa miten eriäviä ajatuksia pieni istisperhe sisällään pitää. Onneksi 
kiista kapulana on vain asiat, ei henkilökemiat… 

Miettiessäni tulevaa kautta ja siitäkin mahdollisesti eteenpäin, niin onko meillä joukkueita sarjatoimintaan 

miehissä taikka naisissa. Vastaus on, mutta ei riittävästi (sry savolaisittain sanottu). Toiseksi mikä on 

joukkueiden motivaatio ja taitotaso pelata eri sarjatasoilla. Seuraava edustaa täysin oman 
henkilökohtaisen näkemyksen kilpailullisesta tilanteesta ja mahdollisista joukkueista. 

SM-joukkueet /miehet: 

* KSI Kotka 

* ZZ Toivala 
* JoLePa 

Muut sarjat: 

* KSI Kotka 2 - kuuluisi SM, tahtotila?? 

* ZZ Toivala 2 - kuuluisi SM, mutta pelaavat korkeintaan M50. 

* Palokan Pyry - 1-sarja, varauksella myös SM. 

* HIY/LVI/VanLE - ainakin 1 joukkue SM, toinen 1-sarjaa, tahtoa pelata kyllä, mutta...? 

* SunnuntaiPalloilijat Siilinjärvi (SuPa) - taitotaso riittäisi heittämällä 1-seen, pelailevat vain omaksi 

ilokseen? 



* Siilinjärven Invalidit/Kuopion yhdistelmä - 1-sarja? 

* Nilsiä - 1-sarja, mutta pelailevat vain omaksi ilokseen? 

* Tampere - 1-sarja 
* Lappeenranta - ? 

SM-joukkueet /naiset: 

* HIY Helsinki 

* Palokan Pyry 
* ESI Lappeenranta 

Muut sarjat: 

* ZZ Ladyt/Siilinjärven Invalidit/Rautavaara - yksi todella laadukas joukkue, mutta...? 

* Tampere - ? 
* KSI Kotka- ? 

Muita joukkueita/kaupunkeja (joissa pelataan/on pelattu): 

* Hyvinkään Invalidit - ? 

* Lohjan Naislentopalloilijat - ? 

* Nastolan Isku - 1-sarja!!!?? 

* Pääskylahden Vesa Savonlinna - ? 

* Rovaniemi - ? 

* Turku - ? 

* Kajaani - ? 

* Oulu - ? 

Miten tästä edetään eteenpäin? Sarjamuotoinen toiminta olisi sitouttavin ja lajin kannalta paras. Avoin ja 

vapaaehtoisuuteen perustava SM-sarja on huono ratkaisu. Jälkimmäisessä mallissa liikaa muuttuvia 

tekijöitä (joukkuemäärät, sitoutuminen/taktikointi, pisteytys, säännöt, 1 ja 2-joukkueiden pelaajien 
pelioikeudet jne.), vaikka malli on toiminut 1-sarjassa, niin jättäisin sen kuitenkin sinne. 

Jos olisi yksi sarja, niin tasoerot liian isot ja karsii jatkossa osallistuvia joukkueita mihinkään sarjaan. 1-

sarja jatkossakin ns. kasvattajasarjana, josta kynnys hypätä ylemmäksi alenee. Uskon ja tiedän, että 

kaikilla on huoli lajimme tulevaisuudesta. Tulevaisuus tarvitsee myös uusia tekijöitä ja työ niiden 
hankkimiseksi on aloitettava heti. 

Ististerveisin. Mika Ylönen, Jännevirta 

PS: Luulen, että SM-arvon täyttävään turnaukseen saadaan tarvittava määrä joukkueita, niin miehissä 
kuin naisissa. 

JA VIELÄ EHTI ESIIN ESI-LADYT 

5.8.2015 23:20 (MA) Huomiseen jaoston kokoukseen on tullut melkoinen määrä ja monipuolinen kattaus 

kommentteja niin seuroilta kuin yksittäisiltä istisihmisiltä. Enemmänkin olisi mahtunut - ainakin infon 

palstoille. Toivottavasti kannanottoja on täällä esitettyjen lisäksi mennyt myös suoraan jaostolle. Tsemppiä 
kokoukseen..., 

 

ESI-Ladyjen kannanotto sarjatoiminta-asiaan: ESI-Ladyt eivät osallistu istumalentopallon 

yleiskokouksessa toukokuussa keskusteltuun epäviralliseen kolmen joukkueen VAU-sarjaan. 



Ilmoittauduimme viralliseen naisten istumalentopallon SM-sarjaan ja koska se ei ole toteutumassa, 
katsomme myös ilmoittautumisemme siltä osin mitätöityneen. 

Emme saaneet VAU-sarjasta kesän aikaisiin lisätietopyyntöihimme muilta SM-sarjaan ilmoittautuneilta 

seuroilta mitään vastauksia tai selvityksiä. Tästäkin johtuen ja koska kyseessä ei olisi virallinen SM-sarja – 
emme ole kiinnostuneita sellaiseen osallistumaan. 

Joukkueemme olisi valmis lähtemään mukaan Istumalentopallo.infossa 30.7.2015 esitetyn kaltaiseen 

avoimeen SM-sarjaan pienin muutoksin. Yhden SM-turnauksen järjestämistä kauden/vuoden aikana 

pidämme istumalentopallon kehittymisen kannalta valitettavan huonona ratkaisuna.ESI-Ladyt 

Lappeenranta 

ISTISKESKUSTELU JATKUU VILKKAANA - 

VUOROSSA PALOKAN PYRY 

5.8.2015 10:30 (MA) Jaoston käynnistämä keskustelu tulevan sarjakauden pelailuista tai 

pelailemattomuuksista jatkuu kohtuu vilkkaana huomisen jaostokokouksen alla. Info on kirjaillut seurojen 

kannanottoja tähän Ajankohtaista osioon. Myös Vieraskirjassa on lajin harrastajien kommentteja ja 
mietteitä asioista. 

 

Seurakommenttien sarja jatkuu Allan Pynnösen allekirjoittamalla Palokan Pyryn mietinnöllä seuraavasti: 

Hei kaikille. Ajattelin kertoa mitä Palokan Pyry ja minä ajattelemme tulevasta kaudesta. Jos naisten joko 

kolmen joukkueen tai neljän joukkueen sarjaa ei saada pystyyn, niin Pyryn naiset osallistuvat 1-sarjan 

turnauksiin. Edellytyksenä kyllä on, että 1-sarja pysyy entisessä muodossa. 

Jos 1-sarjan turnauksiin ilmoittautuu "kovia" joukkueita pitää varmaan harkita lohkojakoja, jossa "kovat" 

pelaavat keskenään. Toisessa lohkossa voisivat olla naisjoukkueet ja harrastuksekseen pelaavat joukkueet 
(Pyryn n- ja m-joukkueet). 

Suomen mestaruudesta pelataan kevätkokouksen päättämällä tavalla. Yksi viikonlopputurnaus, jossa ovat 
niin mies- kuin naisjoukkueetkin.AP/Palokan Pyry 

JATKETAAN KOMMENTTEJA JA KESKUSTELUA 

3.8.2015 21:25 (MA) KSI Kotka joukkueenjohtaja Pekka Nygren ja päävalmentaja Timo Herranen jatkavat 

jaoston pyytämää kommentointia tulevan sarjakauden asioista ja antavat myös infon julkistaa kantansa 
muun istisväen tietoon. 

 

Hyvä istisväki! Kiitos jälleen kerran infolle hyvästä pohjaesityksestä pelastaa istiksen alkava pelikausi, 

mikäli se tässä tilanteessa on vielä pelastettavissa. Olemme täällä Kotkassa samaa mieltä, että ainakaan 

miesten puolella ei vähäisiä resursseja pidä tuhlata kahden sarjatason pyörittämiseen, vaan yhdistää SM-

sarja ja 1-sarja yhdeksi SM-sarjaksi. Tämä tietysti edellyttää SM-sarjaan osallistumisen esteiden 

poistamista, joka kyllä onnistuu infon esittämällä tavalla, avoimena sarjana turnauspisteitä keräten. 



Mielestämme esitetyt kolmen joukkueen turnaukset pitäisi muuttaa samalla tavoin avoimiksi kaikille, joka 

takaisi tasavertaiset pisteiden keruumahdollisuudet kaikille joukkueille, sekä samalla myös virallisen SM-

sarjan statuksen sarjalle. Ainahan noihin turnauksiin vähintään neljä joukkuetta saadaan mukaan. Onhan 
kotkaisetkin tällöin mukana kahden joukkueen voimin. 

Kotka-turnauksen suhteen olemme myös valmiit esitettyyn järjestelyyn, jossa miehet sekä naiset voisivat 

kerätä SM-pisteitä. Myös esim. vakivieraamme Tallinna osallistuisi tasavertaisena SM-pisteiden 

keruuseen. SM-sarjaan osallistuneiden joukkueiden määrällä olisi myös positiivinen imagotekijä lajin 

kehnolle maineelle. Joukkueilla, jotka eivät välttämättä halua taistella viimeiseen asti sarjapisteistä, pitäisi 
säilyttää oikeus jättää turnauksia väliin ilman rangaistuksia vanhan 1-sarjan tapaan. 

Viimeinen täysi turnaus ja pronssiratkaisu voitaisiin kyllä pelata Helsingissä tai Pajulahdessa, mutta 

mielestämme loppuottelu sijoista 1.-2. pitäisi pelata erillisenä loppuotteluna sen joukkueen kotikentällä, 

joka on sen ansainnut kauden runkosarjassa (pistekilpailussa). Myös ylimääräinen yöpyminen esim. 
Helsingissä koettelee finaalijoukkueiden taloutta. 

Pelkän SM-lopputurnauksen pelaaminen on mielestämme varmin tapa tuhota istumalentopalloilu, koska 

lajin näkyvyys katoaa lähes kaikilta paikkakunnilta. Samoin pelaajien kiinnostus ja pitkäjänteisyys tuskin 

tulee riittämään vain kertatapahtumaan valmistautumiseen. 

Toivottavasti myös 1-sarjan joukkueet ottavat kantaa, koska asia koskettaa mitä suurimmassa määrin 

joukkoa joka on määrällisesti ollut kantava voima istumalentopallon sarja- ja harrastetoiminnassa. Koko 
esityshän vesittyy, elleivät aikaisempien kausien 1-sarjalaiset ole valmiita muutokseen. 

Me täällä Kotkassa suhtaudumme siis hyvin positiivisesti istis.infon pohjaesitykseen. Parhain ististerveisin 

KSI Kotka 

Pekka Nygren, Joukkueenjohtaja 
Timo Herranen, Päävalmentaja 

KOMMENTTIPYYNTÖ ERIT. MYÖS MIEHILLE 

3.8.2015 16:05 (MA) Istisjaoston kommentointipyyntö tuli istis.infolle tiedoksi vain naisten osalta. Myös 

miehille toki vastaava pyyntö esitettiin. Tämä selvisi, kun Mika Ylönen laittoi ZZ Toivalan kommentit 
tiedoksi myös infoon. Alla ensin jaoston (SS) viesti ja sen jälkeen Mikan kommentit yleisestikin nähtäville. 

 

Hei, VAU:n lentopallojaosto kokoontuu 6.8. Sitä ennen toivoisin seuroilta kommenttia kaikkeen 

mahdolliseen, nyt kun tiedossa on, että vain 3 seuraa ilmoittautui sarjamuotoiseen miesten SM-sarjaan. 
Pöydällä on yleiskokouksen päätös: 

"i. SM-sarja miehet: Kolmella joukkueella ei haluta tehdä sarjaa, minimi neljä, jotta saadaan virallinen 

SM-sarja status. Jos neljää joukkuetta ei saada, pelataan keväällä 2016 SM-turnaus päättyneen kauden 

tapaan. Alustava SM-turnauksen ajankohta on 19. -20.3.2016. Ilmoittautuminen SM-turnaukseen on 
sarjasta poiketen 7.2.2015. Sarjaan ilmoittautuminen 30.6.2015 mennessä. 

Ksi Kotka, ZZ Toivala ja Jolepa ovat mukana miesten SM-sarjassa yhdellä joukkueella. Joukkueen 

saaminen pääkaupunkiseudulta vielä epävarma. (SS KOMMENTTI: PK-SEUDUN JOUKKUE JÄI YHDEN 
TAI KAHDEN PELAAJAN VARMISTUKSESTA KIINNI SILLOIN KESÄKUUSSA) 



Keskustelu sarjasta, toivomuksena saada sarja turnauksen sijaan. Sarjajärjestelyissä päädytään 

ehdotukseen pelata kaikkien kotikentällä turnaus ja lisäksi finaaliturnaus (vastaava kuin naisten 
päättyneen kauden pelisysteemi). 

VAU / Räbinä selvittää, että loppuottelut (finaali ja pronssipelit) pelataan samassa turnauksessa. 

Alustavasti selvitetään paikaksi Pajulahden urheiluopistoa (naisten finaalipelit olisivat samaan aikaan). 

Jos miehillä ei toteudu sarja, pyrittäisiin siihen, että SM-turnaus pelataan samaan aikaan naisten 

finaalipelien kanssa. Tällöin lähtökohtainen järjestäjän on Ksi Kotka." Kommentoikaa mielellään 

mahdollisimman kattavasti, niin jaostolla on parempi mahdollisuus tehdä päätöksiä. T:Sampsa 

ZZ TOIVALAN KOMMENTIT JAOSTON PYYNTÖÖN 

3.8.2015 16:05 (Mika Ylönen/MA) Mika Ylönen laittoi myös Infolle tiedoksi jaoston kommenttipyyntöön 

lähettämänsä vastineen ja antoi luvan sen julkaisemiseen. Myös muiden seurojen vastineet voidaan, niin 
halutessa, julkaista infon palstoilla. 

 

Tervehdys kaikille! Terveiset täältä aurinkoisesta Sawosta kaikille istiksen ystäville. Ensiksi on todettava 

lajimme tilanne....se on valitettavan heikko. Näillä näkymin kumpaakaan sarjaa ei tulla ensi kaudella 

pelaamaan, vaan joudutaan tyytymään yhteen finaaliturnaukseen. Sekään ratkaisu ei ole huono, mutta 

pitkällä juoksulla laji ei tule kehittymään, vaan pahimmassa tapauksessa kuihtuu pois. Pyydän 

lentopallojaostoa priorisoimaan tärkeimmäksi tehtäväkseen miettiä keinoja, jolla laji saadaan pidettyä 
jatkossakin kartalla. 

Mielestäni olisi tärkeintä saada nykyiset toimijat puhaltamaan yhteen ja saada uusia paikkakuntia mukaan. 

Ehdotan yhtenä keinona vahvaa yhteistyötä lentopalloliiton kanssa. Eritoten maakunnallisiin jaostoihin 

pitää olla yhteydessä, sillä sitä kautta tieto kulkee parhaiten seuroille. Olkoon keinot mitkä tahansa ne 

eivät tehoa vielä lähivuosiin, joilla joukkueita saataisiin SM-tasolle. Siksi nyt alkaa olla viimeinen aika 

tehdä hyviä päätöksiä. Toivottavasti löytäisimme keinoja, joilla ainakin saataisiin uusia harrastajia lajin 

pariin. Suomen cup lienee seuraa näytön paikka!!! 

Toiseksi mitä tulee kaudeksi 2015-2016, niin alkaa olla liian myöhäistä virittää sarjatoimintaa tulevaksi 

talveksi. Istis.info esitti avointa SM-sarjaa yhdeksi keinoksi. Ymmärrän erinomaisesti huolen lajimme 

tulevaisuudesta. Mielestäni SM-arvoa ei tule kuitenkaan avoimena sarjana. En pidä eriarvoisia turnauksia 
hyvänä ratkaisuna, vaan sarjamuotoinen (+ mahdolliset mitalipelit) on ylivoimaisesti paras. 

Yksittäinen turnaus on toinen vaihtoehto. Kyllä joukkueiden, jotka pelaavat SM-arvosta pitää pystyä 

sitoutumaan koko kaudeksi (hmm...yksittäinen turnaus..:=). Avoin sarja ei olisi sitoutumista kuin ehkä 

niiden jotka niitä mitaleita hamuaa. Lisäksi saattaisi tulla tilanne, jossa jossain osa turnauksessa ei olisi 

riittävää määrää joukkueita. Ainakin tässä tapauksessa olisin järjestävänä seurana erittäin pettynyt. 

ZZ Toivalan kilpailukalenteri 2015-2016 näyttää seuraavanlaiselta... 

* syyskuu Suomen cup 

* helmikuu Kotka-turnaus 

* maaliskuu SM-turnaus Kotka 

* touko/kesäkuu Hampuri tai Puola 

Lisäksi syksyn aikana pelaamme mahdollisesti näytösottelun Pielaveden Sampoa vastaan sekä 
Tahkovuorella järjestetään 2. SM-turnaus (Sawon mestaruus). 

Tehkää hyviä avauksia sekä erinomaisia päätöksiä. ZZ Toivala ry puolesta -Mika Ylönen, seuran 
presidentti 



KOMMENTTIPYYNTÖ SARJATOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ -  
ERIT. NAISTEN SM/VAU MESTARUUSSARJA 

3.8.2015 10:55 (Sampsa Söderholm/MA) VAU:n lentopallojaosto kokoontuu 6.8. Jaosto toivoo 

seuroilta/yhteyshenkilöiltä kommentteja kaikkeen mahdolliseen, nyt kun tiedossa on, että vain kolme 

seuraa ilmoittautui naisten SM-sarjaan. ESI-Ladyt on ilmoittanut, että he arpovat, tulevatko ollenkaan 
mukaan kolmen joukkueen sarjaan. 

Pöydällä on yleiskokouksen päätös: "ii. SM-sarja naiset: Naiset haluavat pelata vastaavalla systeemillä kun 

päättyneellä kaudella. Toivomus, että kulta ja pronssipeli pelattaisiin samassa paikassa. Yleiskokous asetti 

tavoitteeksi, että naisten finaalipelit pelataan samassa paikassa miesten finaali pelien (jos sarja) tai SM-

turnauksen yhteydessä. Naiset pelaavat sarjan, vaikka joukkueita olisi vähemmän kuin neljä ja SM-arvo 

epävirallinen VAU:n mestaruus." 

Kommentoikaa mielellään mahdollisimman kattavasti, niin jaostolla on parempi mahdollisuus tehdä 

päätöksiä." T:Sampsa 

KUVIA METROMAAILMASTA 2015 

2.8.2015 22:50 (Reima Pulli/MA) Alla muutama pararazzi Sieväsen räpsimä kuva Metron mitalisteista 
riipuksineen ja pyttyilyineen. Lisäkuvat ovat tervetulleita. 

 
Istumabeachin SM-mitalistit 2015 

(Kuva: Harri Sievänen) 

 
Naismestarit Valkeavuori-Valkeavuori 

(Kuva: Osasuurennos/Harri Sievänen) 



 
Miesmestarit Penttinen-Kärnä 

(Kuva: Osasuurennos/Harri Sievänen) 

KUKA TEKEE ISTUMALENTOPALLOPÄÄTÖKSET? 

2.8.2015 22:50 (MA) Istis.infon kaakkoinen konttori ei malta olla ottamatta kantaa Suomen 

istumalentopalloa koskevan päätöksenteon kysymyksiin. Vallankin, kun Sampsa Söderholm, joka viime 

aikoina suurelta osin on edustanut istisjaostoa sen puhemiehenä, otti asiaan erikoisen näkökulman 

Vieraskirjan viestissään juuri äsken. 

Ehkä vähän huumorillakin Sampsa kirjoitti, ettei hän tiedä keitä päättäjät lienevät. Herranen aika sentäs. 

VAU:n nettisivujen tekstien mukaan:Lajitoiminnoista VAU:ssa vastaa kilpa- ja huippu-urheilun 

toimialapäällikkö yhdessä lajikoordinaattoreiden sekä eri vammaryhmien edustajista koostuvien 
lajijaostojen kanssa. Jaostot tekevät lajien toiminta- ja kehittämissuunnitelmat. 

Istumalentopallojaosto suunnittelee, toteuttaa ja kehittää istumalentopallon harrastamisen ja kilpailemisen 

mahdollisuuksia ja olosuhteita. Käytännössä jaosto on aina tehnyt kaikki kotimaista istumalentopallon 

sarja- ja kilpailutoimintaa koskevat esitykset ja käytännössä päätökset. Yleiskokous on ollut vuosittainen 

lajia harrastavien seurojen ja yhdistysten epävirallinen kokoontuminen ja keskustelufoorumi, joka on 
voinut tehdä ehdotuksia lajijaostolle. 

Yleiskokouksen pöytäkirjat eivät ole sellaisenaan mitään lopullisia päätöksiä, vaan kannanottoja jaostolle, 

jonka tulee ne lopulliset suunnitelmat ja päätökset tehdä. Jaoston keskeinen tehtävä on kehittää lajia ja sen 

toimintoja. Erilaiset kokousmuistiot ja pöytäkirjapykälät ja pilkut ovat paikallaan, mutta ei niiden tehtävä 
voi eikä tarvitse olla kehittämisen esteinä. 

PENTTINEN-KÄRNÄ TIETENKIN JA - 

VALKEAVUORET OMAA LUOKKAANSA 

2.8.2015 22:10 (Reima Pulli/MA) Kotimaisen kesän ainoa Beach-turnaus - HIY:n järjestämä 6. 

Metropolitan 2 vs 2 SM-kisa on saatu pelattua. Ohessa Reima Pullin raportti ja tulokset kisoista. Valokuvia 
on kuulemma luvassa. 

6. Metropolitan Open tulokset 

Sää ei päässyt näyttämään ihan parhaita puolia Metron toisena pelipäivänäkään. Kylmä tuuli pääsi 

puhaltamaan siitä aioasta suunnasta, joka kentälle osuu ja vaikka pelikentällä ei ihan hytisty, niin 
katsomossa ei tarvinnut takkia ottaa pois päältä. 

Naisissa uusi mestari 

Naisten perussarjan vakuuttavasti voittanut Valkeavuori/Valkeavuori tuli ja otti sen mitä odottaa sopii. Ei 

erä tappioita tässä turnauksessa. Välierissä Jäätteenmäki/Sariluoto kaatui selvin lukemin 2-0 (21-5, 21-4). 



Finaalivastustaja Korkalainen/Korkalainen puolestaan raivasi tien finaaliin voittamalla 

Marjamäki/Tarvainen lukemin 2-0 (21-10, 21-12). Finaalissa Valkeavuori/Valkeavuori kohtaisi siis 
edelliset mestarit Korkalainen/Korkalainen ja voitto heltisi selvin lukemin 2-0 (21-18, 21-7). 

Penttinen-Kärnä jälleen voitokas 

Miesten finaalissa kohtasivat odotetusti edellisen kauden mestarit Penttinen/Kärnä ja tämän vuoden 

perussarjan voittajan Hakasalo/Vikman. Perussarjassa Hakasalo/Vikman voitti keskenäisen ottelun 2-0. 

Tiukka vääntö joka tälläkin kertaa ratkesi Penttinen/Kärnän voittoksi lukemin 2-0 (21-16, 21-17). 100% 
suoritus Metroon osallistumisen kanssa, eli aina kun ovat osallistuneet ovat voittaneet mestaruuden. 

Liitteenä tarkemmat tulokset ja sijoitukset. Kuvia tulossa jossain vaiheessa kuvaajilta. 

Metro kiittää ja kuittaa. 

Metron lopputulokset 

MUKAVA MEININKI METROPOLISSA- 
LAUANTAIN TASOSARJAT TAPUTELTU 

1.8.2015 22:10 (Reima Pulli/MA) Metron SM-kisojen ensimmäinen päivä Helsingissä on pelattu. Alla 
Pullin Reiman raportti kisoista sekä päivän kaikki tulokset ja sunnuntain otteluohjelmat. 

Paistaa - Ei paista! 

6. Metropolitan Openin pelit saatiin pelata kuivissa olosuhteissa, vaikkakin kalvees - eli varjossa - tuntui 

että takkia piti vetää päälle. No vastaavasti auringon paistaessa tuntui että tässä on nyt sitten se sortsi 
keli... Päättäis jo! 

Itse peleissä, naisten puolella pelailtiin aika tasaisia matseja, lukuun ottamatta Valkeavuorten 

kaksoissisarusten pelejä, jotka päättyivät 2 - 0. Muiden keskinäiset pelit tuntuivat olevan 2 - 1, puoleen tai 

toiseen... ainakin toimiston pöydälle se tuntui siltä. Keleistä puheenollen, jollekin taisi sataa luntakin. 
Ainakin jos katsellaan tuloslistaa. 

Valkeavuoret puhtaalla pelillä perussarjan 1. sijalla, meno oli sen verran vakuuttavaa että vaikea kuvitella 

että kultamitalit menisivät johonkin muuhun osoitteeseen. Muut sijat voivat vielä olla pelattavissa 

mitenkäpäin vain. Kiva niin. 

Miehissä, ennakkoon odotetuin kohtaaminen oli Mestareiden ja haastajien kohtaaminen, eli 

Penttinen/Kärnä - Hakasalo/Vikman. Ottelu paras osa nähtiin toisessa erässä, jossa mentiin jatkopalloille. 

Lopulta tulos 0 - 2, voittaja Hakasalo/Vikman. Hyviä otteita esitti myös duo Danielsson/Söderholm, vaikka 
treeniä ei ollutkaan alla. Hyviä erähaastoja edellisiltä, mutta lopulta perussarjan 3. sija. 

Muut pelasivat sitten keskenään ristiin ja sijoitukset piti laskea keskinäisten otteluiden eräpisteistä. Kaiken 

kaikkiaan pelit olivat niin tasaisia, että päivän kunto ratkaiseen huomenna pelit. Sijat voivat hyvinkin 
muuttua tasaisesta perussarjasta. Huomenna naisten finaali klo 13.15 ja miesten klo 14.00. 

Metron lauantain tulokset 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Metro%202015%20Lopputulokset.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Metro%202015%20La%20tulokset.pdf


Kuvakulmia kentän laitamilta: 

 
Alkusarjan ottelu käynnissä 

(Kuva: Reima Pulli) 

 
Tunnelmia kentän laidalta 

(Kuva: Reima Pulli) 

 
Tunnelmia - osa 2 

(Kuva: Reima Pulli) 

ISTIS.INFO ESITTÄÄ JAOSTOLLE JA SEUROILLE - 

NAISILLE JA MIEHILLE AVOIMET SM-SARJAT 

 



30.7.2015 00:50 (Istis.info/MA) Istis.info tekaisee viimeisen visiovirityksensä ehdotukseksi lajijaostolle - 

ja vähän myös istisseuroille ja joukkueille - tulevan kauden 2015-16 SM-sarjasysteemeistä. Piste ja loppu. 

Avoimet SM-sarjat naisille ja miehille 

Istumalentopallon SM-sarjat pelataan avoimina osaturnauksina kauden aikana siten, että Suomen Cup 

Jyväskylässä, Kotka-turnaus ja Helsingin Kevät-turnaus lasketaan mukaan ja niiden lisäksi pelataan naisten 

ja miesten osalta kaksi erillistä osaturnausta. Sarjojen kaksi parasta pelaavat loppuottelut Helsingissä 
Kevät-turnauksen jälkeisenä sunnuntaina. 

SM-sarjojen turnausohjelmat 

Naisten avoin SM-sarja: 

26.9.2015 1. osaturnaus: Suomen Cup Jyväskylässä 

31.10.2015 2. osaturnaus Siilinjärvellä 

30.1./6.2.2016 3. osaturnaus: 34. Kotka-turnaus 

19.3.2016 4. osaturnaus Lappeenrannassa 

4-5/2016 5. osaturnaus: 6. Kevät-turnaus ja SM-finaali 

Miesten avoin SM-sarja: 

26.9.2015 1. osaturnaus: Suomen Cup Jyväskylässä 

21.11.2015 2. osaturnaus Jämsässä 

30.1./6.2.2016 3. osaturnaus: 34. Kotka-turnaus 

12.3.2016 4. osaturnaus Toivalassa 
4-5/2016 5. osaturnaus: 6. Kevät-turnaus ja SM-finaali 

SM-sarjojen kilpailumääräyksiä 

* SM-arvo ja mitalit jaetaan mikäli sarjoihin/osaturnauksiin osallistuvia joukkueita on yhteensä vähintään 

neljä. 

* Joukkueet voivat osallistua haluamiinsa turnauksiin ilmoittautumalla turnausjärjestäjälle kaksi viikkoa 

ennen turnausta. 

* SM-pisteitä jaetaan sarjoittain turnauksista, joissa on vähintään kolme joukkuetta. 

* Osaturnausten sarjapisteet jaetaan siten, että voittaja saa pisteitä sarjaan osallistuvien joukkueiden 

lukumäärän, kakkonen yhden vähemmän jne. siten, että viimeinen saa yhden sarjapisteen. Voittaja saa 

lisäksi yhden hyvityspisteen. 

* Sarjojen päätösturnauksessa Helsingissä lisäpisteitä annetaan seuraavasti: voittajalle kolme, kakkoselle 

kaksi ja kolmoselle yksi. 

* Suomen Cup, Kotka-turnaus ja Kevät-turnaus pelataan järjestäjien päättämällä tavalla. 

* Muissa turnauksissa pelataan seuraavasti: Kolmen joukkueen turnauksessa normaalit ottelut yhdellä 

kentällä, neljän joukkueen turnauksissa yksinkertainen sarja kolmen erän peleinä kahdella kentällä ja viiden 

erän turnauksissa yksinkertainen sarja kaksieräisinä peleinä kahdella kentällä. Kuuden ja useamman 

joukkueen turnauksissa järjestäjä päättää pelisysteemit. 

* Sarjoina pelattavissa turnauksissa sarjapisteet lasketaan seuraavasti: 

- normaalit pelit: 3-0 ja 3-1 voitot: pisteet 3 - 0, 3-2 voitot: pisteet 2 - 1 

- kolme erän pelit: 3-0 voitot: pisteet 3 - 0 ja 2-1 voitot: pisteet 2 - 1 

- kahden erän pelit: 2 - 0 voitot: pisteet 3 - 0 ja 1 - 1 tasurit: pisteet 1 - 1. 

* 5. osaturnauksen päätyttyä jaetaan sarjojen kolmansiksi sijoittuneille SM-pronssimitalit. Voittaja ja 

kakkonen pelaavat SM-loppuottelut seuraavana päivänä Helsingin esittämässä paikassa. 

* Mikäli HIY ei voi päätösturnausta ja loppuotteluja järjestää - ne hoideltaneen Pajulahteen. 

* sarja- ja turnausmaksut, pelaajaluetteloinnit ym. sääntöasiat jaosto ystävällisesti hoitanee. Info on valmis 
auttelemaan ja tarkentelemaan visiotaan, mutta tuskinpa se on tarpeen. 

Kannanottoja Vieraskirjaan tai suoraan Räbinän Petrille jaostolle 



METROPOLISSA KAIKKI VALMIINA 

 
SM-kisojen kentät kunnossa ja koekäytetty 

(Kuva: Reima Pulli) 

29.7.2015 23:45 (Reima Pulli/MA) Ensi viikonloppuna pelataan kesän paras ja - ainoa kotimainen Beach 

Volley turnaus. Helsingin kesäkodilla Hevossalmen kentillä ratkaistaan kahden päivän aikana 2vs2 beachin 

SM-mitalit. HIY:n väki oli tänään talkoilemassa kisapaikkoja kuntoon ja myös testaamassa, että hommat 

pelittää. Reima Pulli pisti infon postiin terveiset talkoista. 

HIYn tämän päivän talkoissa punnerrettiin verkkojen kera. Vanhat verkot saivat kyyytiä ja vanhin joutui 

roskikseen. Lappeesta saatu Marjolan verkko asennettiin Vexi-Areenan 1 kentälle ja vanhempi virkaveli sai 
siirtyä 2-kentälle. Lisänä asennettiin kenttien väliin väliverkko. 

Kun vielä kaupan pussista avatut Mikasan uuden karheat pelipallot saivat meri-ilmaa sisälleen, niin 
pelipaikat alkavat olla valmiina tulevan viikonlopun SM-koitoksia. Nyt vielä toivelistalla olisi upea sää. RP 

ISTIS.INFON VIIMEINEN VIRITYS - 
AVOIMET SM-KISAT KAUDELLE 2015-16 

29.7.2015 23:45 (Istis.info/MA) Istis.info on hämmennyksissään näilläkin palstoilla ihmetellyt - eikä ihan 

yksin - tulevan sarjakauden kimmoisaa kiihtymistä. Söderholmin Sampsa vinkkasi infolle, edelliseen 

asiasta valitteluun, otteita keväisen yleiskokouksen pöytäkirjasta ja kertoi, että jaosto kokoontuu elokuussa. 
Niitä pöytäkirjalistauksia info on usein lueskellutkin - eikä juuri ole tullut hummeria hurskaammaksi. 

Yleiskokouksen päätösten mukaan miehet pelaavat, viime vuoden tapaan, yhden SM-turnauksen. Naiset 

puolestaan jonkinlaisen miniVAU-sarjan, josta ei mitään hajujakaan ole vinkattu joukkueille. Ykkönen 

pelattaisiin entiseen tapaan - olikos se peräti kolmena turnauksena. Infon mielestä tuo on tappotahtista 

touhua. Vuosi tai pari - eikä tarvi pelata niitäkään. 

Siksipä info kahvihuoneen huonoissa valoissa päätti istua iltaa vielä kotvan aikaa ja vetäistä viimeisen 

visionsa tulevan istumalentopallokauden ja SM-sarjojen toipumisen osalta. Muutama tovi tässä menee..., 

ootelkaa rauhassa. 

SEURAJOUKKEIDEN WORLD CUPIN AJANKOHTA MUUTETTU 

28.7.2015 23:45 (MA) World ParaVolley ja Iranin vammaisurheiluliitto ovat sopineet miesten 

istumalentopallon Mashhadassa pelattavan seurajoukkueiden maailman cupin - World Club Cupin 

ajankohdan siirtämisestä. Kisa oli suunniteltu pelattavaksi syyskuun lopulla - juuri ennen Saksassa 
pelattavia miesten EM-kisoja. 

Kisojen uudeksi ajankohdaksi on määrätty 20.-29.11.2015. Muutos on hyvä ja mahdollistanee aikaisempaa 

ajankohtaa paremmin joukkueiden osallistumisen. Suremaan jäänee vain Köpiksen aktiivit - Sit Cup 

uusitaan Tanskassa juuri samaan aikaan 28.-29.11. Mutta..., tuskinpa Iranissa pelaavista joukkueista 
juurikaan kukaan oli Kööpenhaminaa kalentereihinsa merkinnyt. 



 
Iranissa pelattavien seurajoukkueiden World Cupin päivämäärää muutettiin 

(Kuva: http://Worldparavolley) 

RUANDALLE NAISTEN JA EGYPTILLE MIESTEN 
AFRIKAN MESTARUUDET JA RION REISSUT 

28.7.2015 23:35 (MA) Ruanda voitti naisten Afrikan mestaruuden tänään Kigalissa päättyneissä kisoissa. 

Turnauksen loppuottelussa isäntämaan emännät kaatoivat huipputiukassa ottelussa Egyptin erin 3 - 2. Ja 

palkintona muitten pyttyjen päälle joukkue nappasi kisapaikan ensi vuoden Rion paralympialaisiin. 
Onnittelut. 

 
Ruandan naiset pelasivat Afrikan mestareiksi 

(Kuva: http://rwandaparavolley.rw/) 

Miesten finaalissa kohtasivat samat maat. Ennakkosuosikki Egypti ei jättänyt mitään jossiteltavaa puhtaalla 

3 - 0 voitollaan - ja varmisti näin myös Rion kisapaikan. Toiset onnittelut. Naisten pronssimitalit 
matkasivat Keniaan ja miesten vastaavat Algeriaan. 

Afrikan kisojen sijoitusotteluiden tulokset: 

Naiset: 

Loppuottelu: Ruanda – Egypti 3 - 2 (24-26, 25-17, 23-25, 26-24, 15-13) 

Sijat 3.-4.: Kongo – Kenia 0 - 3 (15-25, 9-25, 22-25)  
Sijat 5.-6.: Burundi – Uganda 3 - 1 (25-22, 13-25, 25-20, 25-5) 

Miehet: 

Loppuottelu: Egypti - Ruanda 3 – 0 (25-11, 25-23, 25-12)  

Sijat 3.-4.: Algeria – Kenia 3 - 1 (25-13, 25-22, 25-27, 25-23)  
Sijat 5.-6.: Burundi – Kongo 3 - 0 (25-9, 25-23, 25-22) 



METRON KISAINFO JA OTTELUOHJELMAT 

27.7.2015 00:25 (Reima Pulli/Sampsa Söderholm/MA) HIY Istis lähetti osallistujille ja istis.infolle 

kisatiedotteen otteluohjelmineen. Alla Reima Pullin välittämä viesti asiasta sekä sen liitteinä olleet Kisainfo 
ja Otteluohjelmat. 

 

VI Metropolitan Open pelataan ensi lauanantaina ja sunnuntaina 1.-2.8.2015. Tämä on ensimmäinen kerta 

kun Metroa pelataan kaksipäiväisenä turnauksena. Metron pelitapahan on kaksi vastaan kaksi, ikäänkuin 

pystypallon beachpelit. Tarkemmat säännöt liitteenä. 

Miesten puolella joukkueiden määrä on kuusi, joten edellisvuodesta tulee pientä takapakkia. Onneksi 

naisjoukkueiden määrä on kasvussa, se ilahduttaa. Tänä vuonna viiden joukkueen voimin mitellään 
Suomen Mestaruudesta. 

Tällä kertaa joukkueita on ilmoittautunut mukaan pk-seudulta, Savosta ja Tampereelta. Kun katselee 

istiskarttaa - tuntuu, että vielä voisi muualtakin olla tulijoita. Missä ovat Kotkan, Lappeenrannan sekä 

Jyväskylän seudun pelaajat? Ja onhan Rovaniemeltäkin perinteistä beach-edustusta ollut Marjolassa 

useana vuotena. Ennakkoon oli yritetty saada ulkomaista edustusta Kazakstanista, mutta viestittely hiljeni 

kevään aikana. Lieneekö katsoneet lämpötilakarttoja ja päättäneet jäädä kotiin lämpimien kelin maahan. 

Näillä kuitenkin mennään tänä vuonna. Liitteenä turnaustiedote sekä otteluohjelma. Pelit alkavat naisilla 

lauantaina klo 10.30 sekä miehillä 12.00. Sunnuntaina naisten finaaliottelu klo 13.15, miesten klo 14.00. 

Katsojat toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi kisoihin. Kisakahvio on myös kisavieraiden käytössä 

aikataulun mukaisesti. Tervetuloa merelliseen Heppariin! HIY Istis, VAU ry. Reima & Sampsa 

Metron 2015 Kisainfo 

Metron 2015 Otteluohjelmat 

MARJOLA BEACHIT LATVIASSA 

23.7.2015 00:35 (MA) Heinäkuun puolivälin lähin viikonvaihde on yli kaksikymmentä vuotta ollut 

perinteisesti Marjola Beachin ajankohta. Nytkin viime viikonloppuna pelattiin - ei kuitenkaan Marjolassa, 
mutta Latvian Livanissa kyllä. 

 
Beachin pelikenttä Latvian Livanissa 

(Kuva: http://www.lpkomiteja.lv/) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Metro%202015%20Kisaohjelma.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Metro%202015%20Otteluohjelma.pdf


Livanin turnaus oli Latvian miesten maajoukkueen harjoitussuunnitelmaan kuulunut kisa. Kahdeksasta 

miesjoukkueesta puolet koostui maajoukkuepelaajista. Lisäksi turnaukseen osallistui Vector Moskovasta, 
kaksi tiimiä Liettuasta ja yksi Valko-Venäjältä. Naiset kisasivat kolmella paikallisella joukkueella. 

Miesten lopputulokset: 

1. Latvia I 

2. Latvia II 

3. Vertor Moscow 

4. Liettua I 

5. Liettua II 

6. Latvia III 

7. Liettua IV 
8. Valko-Venäjä 

EPÄTIETOISUUTTA TULEVASTA KAUDESTA 

22.7.2015 23:50 (MA) Tulevan pelikauden 2015-16 kotimaiset kuviot tuntuvat aiheuttavan eri 

paikkakunnilla ihmetystä ja hämmennystä. Eikä syyttä. Tuskin koskaan aikaisemmin tilanne tässä 

vaiheessa kesää on ollut yhtä levällään kuin nyt. Jaosto ilmoitti kuun alussa sarjoihin 30.6. mennessä 

ilmoittautuneet, kommentoimatta asioita mitenkään. Vähäiset joukkuemäärät ja jaostohiljaisuus jättävät 
tilaa villeille spekuloinneille. 

Seuroissa ja joukkueissa ihmetellään - salivuorot olisi jo pitänyt varailla, työ- ja loma-aikoja pitäisi 

suunnitella vähän pelienkin mukaan, harjoitukset pitäisi aloittaa, jos yleensä aiotaan pelata..., Onko 

kotimaista istiselämää Jyväskylän Suomen Cupin jälkeen? Hanskoja ollaan laittamassa tiskin alle myös 
istis.infon toimituksessa. Jos ei toimintaa - ei tarinoitakaan. Maailmalla kyllä riittää kirjoittajia. 

Olisiko nyt Pajulahdessa nimetylle istisjaostolle kokoontumisen ja pohdinnan paikka pikaisesti, vaikka 

lomakautta elelläänkin? 

AFRIKAN MESTARUUSKISAT RUANDASSA 

 

20.7.2015 19:15 (MA) Istumalentopallon Afrikan mestaruusturnaus ja samalla karsinta Rion 2016 

Paralympialaisiin pelataan Ruandan pääkaupungissa Kigalissa tämän viikon lopulla. Pelit käynnistyvät 

torstaina 23.7. - ja päättynevät mahdollisesti sunnuntaina. Miesten maajoukkueita on matkassa kuusi ja 

naisia neljä. Ennakkotiedoissa osallistujia oli enemmänkin - miehissä peräti neljä ja naisten sarjassa kolme. 
Tietoa poisjäämisten syistä ei ole. 

Afrikan mestaruusturnaukseen osallistuvat joukkueet: 

Miehet - alkulohko A:  Miehet - alkulohko B:  Naiset - alkulohko C: 

* Uganda  * Algeria  * Uganda 

* Marokko  * Kenia  * Egypti 

* Egypti  * Ruanda  * Kenia 

* Ruanda 

 

Mitään ilmoitusta mahdollisista nettiTV:n lähetyksistä istis.info ei ole löytänyt. Kisojen tulokset saatetaan 

kirjata Ruandan paralympiakomitean nettisivuille, joista ainakin nyt löytyvät alkulohkojen otteluohjelmat.  



OLLI REHNILLÄ PITKÄ - INFOLLA LYHYT 

19.7.2015 22:10 (MA) Elinkeinoministeri Olli Rehn kertoi Porin Suomi Areenan keskustelujen jälkeen 

medialle, että hänellä on kyllä lukiosta matematiikan pitkä oppimäärä. Istis.info ilmoittaa puolestaan 

käyneensä vastaavasti pitkän latinan ja lyhyen matikan. Tiedoksi myös Eerolle, joka ystävällisesti 
Vieraskirjassa epäili Metron seitsemännen miesjoukkueen olevan ylläri. 

Perskules - kuusiko niitä vaan olikin. 

NEW NEWS FROM HELSINKI 

 

19.7.2015 00:25 (Sampsa Söderholm/MA) Viesti kulkee..., Sampsa laitteli sateiset, mutta oikeat 

uutisterveiset kaakkoisimmasta Suomesta peltikaton ropinasta. 6. Metroon osallistuu beachin SM-mitaleista 

1.-2.8.2015 ottelemaan seitsemän mies- ja viisi naisparia. Jo viime vuoden puolella kisaan ilmoittautuneet 
Kazakstanin Aktaut tekivät järjestäjille egyptit - ja jättivät valitettavasti tulematta Helsinkiin. 

Kesän 2015 SM-Beach Volley kisaan ilmoittautuneet: 

Miehet: 

* Penttinen/Kärnä 

* Vikman/Hakasalo 

* Danielsson/Söderholm 

* Vistbacka/Pakarinen 

* Hakkarainen/Korkalainen 
* Luhti/Tiitto 

Naiset: 

* Mäki/Pakarinen 

* Tarvainen/Marjamäki 

* Jäätteenmäki/Sariluoto 

* Korkalainen S/S 
* Valkeavuori M/K 

Helsingin Invalidien Hevossalmen kesäpaikan beach-kentillä 2 vs 2 kilpailumuotoa on pelattu Metropol-

turnauksen nimellä kesästä 2010. Viime vuonna 2014 turnaus oli ensimmäisen kerran virallinen SM-kisa. 

Silloin myös naiset olivat ensimmäisen kerran matkassa mukana. Alla muistin piristämiseksi aikaisemmat 

metrovoittajat. 

2010 (M6): 

* M Veli-Matti Hakasalo/Harri Sievänen 

2011 (M6): 

* M Eero Penttinen/Antti Kärnä 

2012 (M6): 

* M Eero Penttinen/Antti Kärnä 

2013 (M10): 

* M Marko Julin/Jussi Herranen 

2014 (M8/N4): 

* SM M Eero Penttinen/Antti Kärnä 

* SM N Seija Korkalainen/Satu Korkalainen 

2015 (M7/N5): 



VÄÄRÄ UUTINEN HELSINGISTÄ 

18.7.2015 23:00 (RP/MA) Infon lukijat varmaan jo odottelivat osallistujalistoja Metropoliin - ainakin pari 

sähköpostissa asian perään kysellyttä. Tietoa Helsingistä toki tulee - hyvä niin, vaikkakin vähän 
vääränlaista. Helsingin kaupungin Liikuntavirasto on julkaissut kutsun Pirkkolapäivään 23.8.2015. 

Pirkkolan avoimissa on mahdollisuus tutustua laajasti Helsingin liikuntatarjontaan sekä kokeilla yleisiä 

sekä soveltavan liikunnan lajeja. Pirkkolan tapahtumassa on mukana useita paikallisia urheiluseuroja sekä 
erityisliikuntaa järjestäviä yhdistyksiä esittelemässä toimintaansa. Mukana myös HIY. 

Alla oleva esite lienee vielä ennakkoluonnos tapahtumasta. Infon silmään pisti neukkutyylinen otsikko 

Sovjetliikuntaa - joka toki tarkemmalla lukemisella osoittautui Sovlettavaksi liikunnaksi, johon kuuluu 
mm. Sähköpyötätuolisalibandy. Pikkusen tarkkuutta esitteisiin - liikuntavirasto. 

Hienoa kuitenkin, että HIY on kuvassa mukana myös istiksen esittelyssä. Tsemppiä. Metroon palataan, 
kuhan SS ehtii. 

Liikuntatapahtuma Helsingissä 23.8.2015 

METRON ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYMÄSSÄ 

15.7.2015 23:55 (Sampsa Söderholm/MA) Metron 2 vs 2 SM-turnauksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 

tämän viikon perjantai 17.7.2015. Sampsa laittoi infolle asiasta tilannetietoa: miesten sarjaan on tähän 

mennessä ilmoittautunut neljä paria ja naisten sarjaan tasan yksi enemmän - viisi. Molemmat turnaukset 
ovat siis toteutumassa. 

 
Metro 2014 - miesten loppuottelijat kuvassa pelin jälkeen 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

Vielä mahtuu ja ehtii mukaan 1.-2.8.2015 pelattavaan kesän ainoaan viralliseen SM-Beach-turnaukseen. 

Neljä miesparia tekee infon laskimen mukaan noin kahdeksan pelaajaa - naisia mukaan tulossa samalla 

kaavalla kymmenen. Kyllähän näinä kahtena jäljellä olevana ilmoituspäivänä Sampsa sähkis surraa - 
varmaan. 

TEAM KÄRNÄ SM-BEACHIN VOITTOON 

15.7.2015 00:10 (ZZ Toivala/MA)"Tänä vuonna Penttisen Eero ei voita 3vs3 Mestaruutta, sanaili 

siilinjärveläisten face-tiedottaja Toivalan SM-turnauksen ensimmäisen pelikierroksen jälkeen. Eikä lopulta 

voittanutkaan. Vaan eipä Eeron nimeä löytynyt koko pelaajalistoilta. Sawon Mestaruuden nakkasi 

matkaansa Team Kärnä joukkueella: Antti Kärnä, Kai Karppinen, Hannu Suominen ja Pertti Kekkonen. 
Istis.info innolla onnittelee. 

4,7 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Pirkkolan%20tapahtuma%2023.8.2015.pdf


 
Puolikas Team Kärnä - Karppinen ja Kärnä 

(Kuva: ZZ Toivala) 

Pelien jälkimaininkikuvassa huomion kiinnittävät voittajien takana välkehtivä valoisa kesäyö ja 

sulkemisaikaa merkitsevät ylösalaisin pöydille nostetut istuimet. Hienolta ja hauskalta kuulostanut turnaus 

- hyvä Toivala. Jatkoja vaan tuleviin suviin - toivottivat myös infon koneelta jutun lukeneet entisen Marjola 

Beachin päätoimikunnan jäsenet. 

 
Oliskohan tiimit Korkalainen vs Kärnä Rissalan Areenan viiralla 

(Kuva: ZZ Toivala) 

Pressan jutut ja kommentit SM-kisoista - täydellisine tulostietoineen löytyvät helposti ZZ-sivuilta alla 

olevaa linkkiä läpsäyttämällä: 

ZZ Toivala News 

BEACHIN 3 VS 3 SM-KISAT SIILINJÄRVELLÄ 

14.7.2015 14:40 (ZZ Toivala/MA) Siilinjärvellä pelataan tänään Beach Volleyn 3vs3 SM-kisat, kertoilee 

ZZ Toivalan Facebook-sivusto. Mukana kisassa ovat ainakin Team Pressa, Team Kärnä sekä Team 

Korkalainen. Kovvoo porukkaa. Hieno homma - jotain infon kaipaamaa siis tapahtuu. 

 
SM-beachit Toivalassa tänä iltana 

(Kuva: ZZ Toivala) 

Toivalan kisoissa lienee kyseessä Savon - tai ainakin Siilinjärven Mestaruusturnaus. Istis.info jää 
mielenkiinnolla odottelemaan lisätietoja - ainakin kisojen tuloksia ja pressan kommentteja. 

http://zz-toivala.com/


SATUNNAISEN SELKEÄSTI SANOTTUA..., 

13.7.2015 13:00 (MA)"Satunnaisesti kokoontuva istumalentopalloa pelaileva ryhmä, joka ei harjoittele 
säännöllisesti missään." 

Yllä oleva teksti jotenkin alakuloisesti kertoo kotimaisen istiksen tärkeimmät kuulumiset ja tunnot tällä 
hetkellä. Lause on peräisin LVI:n Nimenhuutosivulta (LVI Nimenhuuto.com). 

Istis.info kaiveli eri istissivustoja nähdäkseen pilkahtaako missään päin pieniäkään vihreitä valoja. No..., 

eipä juuri. Toivottavasti istisjaosto, maan hallituksen tavoin, on kuitenkin hereillä ja virittelee jotakin 

tulevan pelikauden osalta. Sarjoihin ilmoittautuneet tiedetään, mutta ei - mitä tiedosta seuraa. Odotellaan, 

että jotain jossain tapahtuu..., 

MAALIPALLOMIEHILLE EM-HOPEAA - 

TURKKI VEI FINAALIJÄNNÄRIN 9 - 8 

11.7.2015 23:25 (VAU/Lauri Jaakkola/MA) Miesten maalipallojoukkue saavutti Liettuassa tänään 

päättyneissä EM-kisoissa hopeamitalit. Mestaruudet sekä miesten että naisten sarjoissa vei Turkki. Suomen 

naiset selviytyivät 10 joukkueen kisassa sijalle 7. Lauri Jaakkolan raportti finaalipäivän peleistä alla. 

 
Suomalaiset maalipallomiehet saavuttivat EM-hopeat 

(Kuva:www.lasfinfo.lt/en) 

Maalipallo on ollut joukkuelajeissa 2000-luvun menestyksekkäin suomalaislaji. Kesäolympialaisiin tai -

paralympialaisiin on suomalaisista joukkuepalloilulajeista selviytynyt tällä vuosituhannella maalipallon 

lisäksi vain istumalentopallo. Suomen miesten maalipallojoukkue on varmistanut paikkansa vuoden 2016 
Rio de Janeiron paralympialaisiin. 

Istis.info onnittelee hopeamitalisteja - Riosta myös mitalit matkaan! 

MAALIPALLOJOUKKUEET PUOLIVÄLIERIIN 

10.7.2015 00:05 (VAU/Lauri Jaakkola/MA) Molemmat Suomen maalipallojoukkueet selvisivät hienosti 

alkulohkoistaan EM-turnauksen puolivälieriin. Miehet voittivat oman lohkonsa - huolimatta viimeisen 

ottelun tappiosta Turkille (6 - 10). Päivän ensimmäisessä pelissä tuli voitto Ukrainasta lukemin 7 - 3. 
Huomisessa puolivälierässä klo 11.20 vastaan asettuu Saksa. 

 
Suomen naisten maalipallojoukkue tositoimissa 

(Kuva:www.lasfinfo.lt/en) 



Suomen naisten joukkue varmisti paikkansa puolivälierissä voittamalla torstain aamupelissä Saksan 2–0. 

Viimeisessä ottelussa tuli tappio kisojen ennakkosuosikki Venäjälle lukemin 2–5. Joukkue sijoittui 
kuitenkin lohkon kakkoseksi ja pelaa huomisissa puolivälierissä klo 12.30 Ukrainaa vastaan. 

Kisat jatkuvat vielä huomenna välieräpeleillä illalla. Päivän tulokset ja huomiset jatko-ottelut löytyvät alta 
Lauri Jaakkolan jutusta. 

Lauri Jaakkolan juttu 9.7.2015 

KESÄN AINOA, MUTTA PARAS - 
VIELÄ VIIKKO AIKAA 

9.7.2015 13:00 (MA) 6. Helsinki Metropolitan Open Beachturnaus pelataan elokuun ensimmäisenä 

viikonloppuna 1.-2.8.2015 Helsingin Invayhdistyksen Hevossalmen lomakodin kentillä. Turnaus on 

kotimaisen istiskesän ainoa kilpailutapahtuma. Turnaus on SM-kisa ja pelataan entiseen tapaan 2 vs 2 
pelinä. Sarjat naisille ja miehille. 

 
Heppari - Helsingin Invalidien Yhdistyksen HIY:n kesäpaikka  

(Kuva: HIY) 

Ilmoittautuminen turnaukseen päättyy ensi viikon perjantaina 17.7. Ilmoittautumiset vastaanottaa Sampsa 

Söderholm, sähköposti:sampsa.soderholm(at)espatent.fi. Tiedustelut puh. 040 728 7840. Tarkemmat tiedot 

löytyvät napauttamalla a.o. kuvaketta infon "Tulevia tapahtumia" otsikon alta. 

 
Hepparin Beachkentät kesällä 2014 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

MAALIPALLON EM-KISAT KÄYNTIIN 

8.7.2015 22:15 (VAU/Lauri Jaakkola/MA) Liettuan Kaunasissa käynnistyivät tänään näkövammaisten 

maalipallon EM-kisat. Suomen miesten maajoukkue on yksi kisojen ennakkosuosikeista. Joukkue on lajin 

hallitseva Paralympiavoittaja ja MM-kisojen hopeamitalisti. Suomen naisten maajoukkueelle EM-kisat 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Lauri%20Jaakkolan%20juttu%209.7.2015.pdf


ovat viimeinen mahdollisuus saavuttaa paikka Rion Paralympialaisiin. Se edellyttää sijoittumista kolmen 
parhaan joukkoon ja edellä saavat olla vain kisapaikat jo varmistaneet Venäjä ja Turkki. 

 
Suomen miesten maalipallojoukkue Pajulahti Games 2015 kisoissa 

(Kuva: VAU/Pajulahti Games) 

Miesten maajoukkue aloitti alkusarjan pelinsä tänään voittamalla Espanjan 9 - 1 ja Belgian 8 - 4. Naiset 

hävisivät ensimmäinen pelinsä Tanskalle 3 - 4 ja voittivat toisessa Ruotsin 4 - 2. Lohkojen kolmas ja neljäs 

kierros pelataan torstaina. Miehet kohtaavat Unkarin klo 11.20 ja Turkin klo 18.20. Naiset pelaavat Saksan 
kanssa klo 12.30 ja Venäjää vastaan klo 17.10. Kisoista on nettiTV-lähetyksiä - linkki oheisena. 

Maalipallon EM-kisojen nettiTV 

Tiedottaja Lauri Jaakkola on kirjaillut VAUn sivuille jutun EM-kisojen käynnistymisestä ja ensimmäisen 
päivän tapahtumista ja tuloksista. Linkki Laurin juttuun alla. 

Lauri Jaakkolan juttu EM-kisoista 

Istis.info tsemppaa Suomen joukkueita ja toivottaa hyviä pelejä ja menestystä. 

10 VUOTTA LONTOON METROISKUISTA - 
MARTINE WRIGHT PELAA ISTUMALENTOPALLOA 

7.7.2015 22:15 (VolleySLADE/MA) Tänään tuli kuluneeksi 10 vuotta Lontoon liikennevälineissä tehdyistä 

ns. metroiskuista. Neljässä eri räjähdyksessä kuoli 56 ihmistä - loukkaantuneita oli yli 700. Englannissa 
murhenäytelmää muistetaan tänään eri tavoin. 

VolleySlide-sivustolla julkaistiin The Independent sanomalehdessä ollut puhutteleva artikkeli Iso-

Britannian naisten maajoukkuepelaaja Martine Wrightin kokemuksista ja kokemasta tuon aamun 

tapahtumista. Martine selvisi metroon tehdystä itsemurhaiskusta hengissä, mutta vakavasti 

loukkaantuneena. Hänen molemmat jalkansa jouduttiin amputoimaan. 

 
Martine Wright Lontoon Paralympialaisissa 2012  

(Kuva: Reuters) 

http://lasfinfo.lt/en/live-stream/
http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/1753-miesten-maalipallojoukkue-aloitti-em-kilpailut-voitokkaasti


Alla linkki Sue Mottin kirjoittamaan Indepentend-lehden artikkeliin (lontoolla) Martinen kokemuksista ja 

ajatuksista nyt kymmenen vuotta järkyttävien tapahtumien jälkeen. 

The Indepentend lehden artikkeli 

BRASILIA JA UKRAINA VOITTOIHIN HOLLANNISSA 

6.7.2015 11:35 (MA) Viime vuoden MM-hopeajoukkue Brasilia otti voiton Hollannin turnauksen miesten 

sarjassa. Loppuottelussa kukistui Venäjä  

3 - 1 (25-18, 25-23, 20-25, 26-24). Pronssit nappasi niukasti Saksa ennen isäntämaa Hollantia tuloksella 3 - 
2 (25-23, 23-25, 30-28, 27-29, 15-11). 

 
Saksa ja Hollanti pelasivat turnauspronssista 

(Kuva: TSV Bayer 04 Leverkusen) 

Miesten lopputulokset: 

1. Brasilia 

2. Venäjä 

3. Saksa 

4. Hollanti 

5. Azerbaitsan 

6. Ukraina 

7. Kazakstan 

8. Iso-Britannia 

Naisten sarjassa Ukraina yllätti Euroopan Mestari Venäjän voittamalla jatkopisteillä 3 - 2 (25-19, 24-26, 5-

25, 25-23, 17-15). Alkusarjassa Venäjä oli voittanut joukkueiden keskinäisen pelin puhtaasti 3 - 0. Liekö 
kolmannen erän tuloksessa virhe? 

 
Ukraina ja Hollanti Assenin turnauksessa 

(Kuva: Ned. Dames Zitvolleybal Team) 

http://independent.co.uk/news/uk/home-news/77-bombings-10-years-on-martine-wright-lost-both-legs-in-the-attack--she-explains-how-her-experience-since-shows-anything-is-possible-10350219.html


Karsintapelissä pronssiotteluun Brasiliaa vastaan, alkusarjan viitonen Saksa voitti Hollannin 2 - 1 ja 

nappasi heti perään myös turnauspronssit Brasilian nenän edestä tuloksella 2 - 1 (25-21, 22-25, 15-12). 

Naisten lopputulokset: 

1. Ukraina 

2. Venäjä 

3. Saksa 

4. Brasilia 
5. Hollanti 

HUIPPUTURNAUS HOLLANNISSA - 

TULOKSET JA KUVAT TAKKUAVAT 

 
Isännät istunnolla Hollannin turnauksessa 

(Kuva: facebook.com/zitvolleybalheren) 

6.7.2015 00:05 (MA) Pitäiskö pistää tähänkin - Ei hyvältä näytä. Sillä ei todellakaan ole tulospalvelu 

toiminut Hollannin kovatasoisessa turnauksessa Assenissa. Muutama tunti sitten kisojen sivustolle paksahti 

valokuva toisen päivän - siis lauantain tulosliuskasta. Pelit Hollannissa ovat kuitenkin jo iltapäivästä 
pelailtu päätökseen. Että silviisii Hollanniskii. 

 

Jonkin verran tietoja yllä mainitusta kuvasta voi kaivella - jos oikein tsuumailee ja suurennuslaseilla 

tsiikailee. Ainakin - ja melko tuttuun tapaan - ennakkotiedoista poiketen, Egyptin nimeä ei listoilta löydy. 

Miehet pelasivat kahdessa neljän maan alkulohkossa. Tämän iltapäivän (klo 16) loppuotteluun selvisivät 

Venäjä vs Brasilia. Pronssipelissä Saksa tiettävästi voitti isäntämaa Hollannin 3 - 2. Muista peleistä ei ole 

tietoja. 

Alkulohko A:n voitti Brasilia puhtaalla pelillä. Ainoa Brassien erätappio tuli Hollannille (3 - 1), joka 

puolestaan voitti Kazakstanin ja Ukrainan 3 - 0. Ukraina oli lohkon kolmas 3 - 0 voitollaan kazakeista. 



B-lohkon hoiteli Venäjä brassien tavoin - ainoa erämenetys Saksalle (3 - 1) ja puhtaat 3 - 0 voitot 

Azerbaitsanista ja Iso-Britannista. Saksa selvitti azerit 3 - 1 ja britit 3 - 0. Azerbaitsan lohkokolmoseksi 3 - 
0 voitolla lontoolaisista. Miesten välierissä Venäjä löi isännät ja Brasilia Saksan. 

Viisi naisten joukkuetta pelasivat yksinkertaisen alkusarjan. Sen jälkeen sarjan 1. - Venäjä ja 2. - Ukraina 

selvittivät sunnuntain iltapäivän finaalissa turnausvoiton. Brasilia kohtasi pronssipelissä Hollannin ja 
Saksan karsintapelin voittajan. Näistä tuloksista ei siis vielä hajujakaan. Alla kuvassa alkusarjan tulokset. 

 

Venäjän hallitsevat Euroopan Mestarit voittivat kaikki pelinsä suoraan 3 - 0. Ukraina kukisti Saksan 3 - 0 ja 

Brasilian sekä Hollannin 2 - 1. Brasilia voitti Hollannin ja Saksan 2 - 1. Jumbofinaalissa emännät voittivat 
saksattaret 2 - 1. Jatkopelit saataneen selville ehkä huomenna - tai siis tänään - maanantaina. 

EIKÄ HYVÄLTÄ NÄYTÄ NÄMÄKÄÄN - 

EM-KISOJEN LOHKOJAOT MUUTETTU 

 

5.7.2015 14:15 (MA) Lienee istis.infolla masennussatsaus meneillään. Oikein hyvältä ei näytä vissiin oma 

naamakaan. Eikä erityisesti myöskään, nyt ParaVolley Europen sivuilla vahvistetut ja julkistetut, syksyn 

EM-kisojen alkulohkot. Eikö todellakaan missään ole määritetty, miten alkulohkojen joukkueet nimetään? 

Nyt nähdyt "arvonnat" vaikuttavat muutoksineen lähinnä tragikoomisilta. Anteeksi vaan. Ja löytyvät tuolta 
vuodatuksen alapuolelta. 

Alkulohkojaot julkistettiin ensimmäisen kerran kesäkuun alussa ja ne ovat mm. istis.infon Ajankohtaisissa 

päiväyksellä 3.6.2015. Niissä naisten osalta ihmetytti, kun pelisysteemi ei ollut tiedossa, lohkojen raju 

epätasaisuus. A-lohkossa olivat kaikki edellisten EM-kisojen mitalijoukkueet ja uutena mukaan tuleva 

Kroatia. B-lohkoon oli laitettu sijoille 4.-7. sijoittuneet maat. Moinen lohkojako olisi edellyttänyt 
puolivälierien pelaamista kaikkien joukkueiden kesken - esim. A1-B4, A2-B3 jne. 

Nyt muutetussa kaaviossa ihmetyttää myös lohkojen keskeinen epätasaisuus. Edellisten EM-kisojen 

sijoitusten mukaisesti A-lohkossa pelaavilla joukkueilla on EM-sijoituspisteitä (3, 5, 7 ja 9) yhteensä 24 ja 

B-lohkossa vastaavasti (1, 2, 4 ja 6) vain 13.!? Edellisessä versiossa A-lohkossa oli 15 ja B-lohkossa 22 
sijoituspinnaa. Nyt mentiin siis melkolailla päinvastaiseen kuvioon. 

No..., tiedossa ei siis vieläkään ole, millä perusteilla joukkueet on lohkoihin jaettu - tai mikä on 

jatkopelikaavio. Edellisen kisan sijoitusten mukaisesti laskien tasapuolista olisi voinut ollut joukkueiden 
sijoittaminen seuraavasti: A - 1, 4, 5, 8 ja B - 2, 3, 6, 7. Molemmissa näin 18 sijoituspinnaa. 



Suomen kuviot uudessa lohkojaossa vaikeutuivat melkoisesti - ehkä. Mukana lohkossa ovat edelliskisojen 

kulta- (RUS) ja hopeamitalistit (UKR) sekä Puolan kisojen nelonen (NED). Jos kisasysteemillä 

alkulohkojen 1.:n ja 2.:n jatkavat mitalipeleissä - saavat suomettaret pistää enemmän kuin parastaan sinne 

päästäkseen. Jos taas kaikki pelaisivat puolivälierissä - vastassa voisi olla A-lohkosta Slovenia tai Saksa. 
Silloin sillä parhaallakin voisi olla jatkossa. 

Kovin paljon kommentteja muutos ei ole herättänyt. Helena S Suomesta moitti muutosta huonoksi ja 

häitään juhliva Latvian päällikkö Andris U shokeeraavaksi. Andris myös uhkasi kirjoitella asiasta 

ECVD:lle - siis kai PVE:lle. Jäädään nyt rauhassa kuulostelemaan - eritoten pelisysteemien julkistamista. 

EM 2015 kisojen lohkojaot 

EI KYLLÄ HYVÄLTÄ NÄYTÄ - 

SARJOIHIN ILMOITTAUTUNEET JULKISTETTU 

3.7.2015 23:30 (MA) Istisjaoston Sampsa Söderholm, jolle tulevan kauden sarjailmoittautumiset 

osoitettiin, on laittanut infon Vieraskirjaan tiedot määräaikaan mennessä sarjoihin ilmoittautuneista. Sekä 

miesten että naisten SM-sarjoihin osallistuvia on molemmissa vain kolme. Virallinen SM-arvo edellyttää 
vähintään neljää joukkuetta. 

Infolla ei ole tiedossa - olisiko ilmoittautuminen joltain unohtunut tai onko käyty muita keskusteluja tai 

selvittelyjä mahdollisesta osallistumisesta tms. Ei kuitenkaan ihan hyvältä vaikuta. Ykkösen kotiturnauksen 
järjestäjiä ilmoittautui myös vain kolme. 

Lienee jaostolla - ja myös seuroilla - mietinnän paikka - miten edetään. Pelataanko sarjat ilman virallista 

SM-statusta, järjestetäänkö kauden aikana vain yksi SM-turnaus, jätetäänkö koko homma..., vai miten 

toimitaan. Ja nyt elellään pahinta - tai kai parasta lomakautta, joka saattanee hommaa haitata. Istis.infon 
Vieraskirjassa on kuitenkin mahdollisuus yleiseen keskusteluun asiasta. 

Aputoimittajan mielestä sarjat kuitenkin kannattaisi pelata läpi kauden - vaikka vain kolmella joukkueella - 

ja pitää laji hengissä. Kotiturnaus syksyllä ja keväällä jokaisella paikkakunnalla normaalein pelein ja 

keväällä finaalit ykkösten kotisaleilla kakkosia vastaan. Se olis siinä. Mielipiteitä kehiin. 

Sampsan ilmoitus löytyy Vieraskirjasta. 

ALLAN VALLAN VARMISTI - 

SUOMEN CUP JATKUU HOMENOKISSA 

 

3.7.2015 19:15 (Allan Pynnönen/MA) Helle hellii..., ja Allu allekirjoittaa, että Suomen Cup jatkaa 

Homenokkaturnauksen yhteydessä Jyväskylässä. Hienoa Palokan Pyry! Alla Allanin viesti asiasta. 

Hei istisväki. Nyt näyttää hyvältä, ainakin Suomen Cupin osalta. Kyselyni tuotti sellaisen tuloksen, että niin 

nais- kuin mies- joukkueita ilmoittautui alustavasti neljä joukkuetta kumpaakin. Lisäksi pari joukkuetta 
miettivät vielä osallistumista. 

Eli näillä näkymillä istumalentopallon Suomen Cup pelataan Jyväskylässä 26.-27.9.2015 Homenokka-

turnauksen yhteydessä. Suunnitelma on sellainen, että naiset pelaavat lauantaina ja miehet sunnuntaina. 
Viralliset kutsut ja ilmoittautumiset tulevat sitten elokuussa. T. Allan Pynnönen 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/EM%202015%20lohkojaot.pdf


HÄMMINKIÄ EM-KISOJEN LOHKOJAOISTA 

2.7.2015 13:30 (MA) VolleySLIDEn Facebook-sivuille ilmaantui muutama päivä sitten viesti, missä 

mainittiin muutoksista EM-kisojen lohkojaoissa. Viestin mukaan järjestäjämaat sijoitettaisiin A-
alkulohkojen ykkösiksi. No - eihän tässä vielä mitään, mutta..., 

Viestissä ei ole mitään allekirjoitusta eikä asiasta löydy halaistua sanaa mistään muualtakaan - ei edes 

ParaVolley Europen sivuilta. Lisäksi viestin kertomat uudet lohkojaot - ainakin naisten osalta - poikkeavat 

täysin aikaisemmin ilmoitetuista. Ja kai miehissäkin - päätellen Latvian päällikön sydänkohtausta 

enteilevistä kommenteista. 

Hämmentävän epäselvää tiedottamista - jos kyseinen viesti nyt sellaista yleensäkään on. Istis.info vähän 

eppäilee. Eiköhän jostain paragraafista luulisi löytyvän sääntö, miten joukkueet arvokisoissa sijoitellaan 
alkulohkoihin. Parempi kai rauhassa jäädä odottelemaan virallisia tiedonantoja. 

INTERCONTINENTAL CUP KIINASSA 

 
World ParaVolleyn australialainen presidentti Barry Couzner allekirjoitti sopimuksen Kiinassa maaliskuussa 2016 

pelattavasta Intercontinental turnauksesta 

(Kuva: worldparavolley.org) 

2.7.2015 13:15 (MA) World ParaVolleyn istumalentopallon Intercontinental Cup järjestetään Kiinan 

Hangzhoussa 17.-23.3.2016. Turnauksessa nimetään viimeiset paikat Rion Paralympialaisiin - yksi lippu 

naisille ja yksi miehille. Edelliset Intercontinental-kisat pelailtiin Egyptissä maaliskuussa 2012. Mukana 
tuolloin oli 13 mies- ja 6 naisjoukkuetta. Miesten ykkönen oli Iran ja naisten paras - Kiina. 

TULEVIEN TURNAUSTEN OTTELUOHJELMIA - 
HOLLANNISTA JA KANADASTA 

 
Toronton Parapan American kisoihin reilu kuukausi 

(Kuva: Toronto 2015) 



26.6.2015 15:15 (MA) Torontossa 7.-15.8.2015 järjestettävien Parapan Am Gamesien 

istumalentopalloturnausten otteluohjelmat on julkaistu.Aikataulu löytyy alapuolelta pdf-tiedostona. 

Toronton kisoista varmastikin tulee suoraa nettiTV-lähetystä. Seitsemän tunnin aikaero hivenen katselua 

hankaloittaa - mm. miesten finaali pelataan Suomen aikaa klo 02 alkaen. Infotaan kisoista hieman 
lähempänä lisää. 

 
Dutch Tournamentin pelihalli Assenissa Hollannissa 

(Kuva: VolleySlide) 

Hollannin Assenissa järjestettävä istumalentopalloturnaus 3.-5.7.2015 pitää sisällään melkoisen 

kovatasoisen kattauksen. Naisten sarjaan osallistuvat: Brasilia (BRA), Moscow (RUS), Kiev (UKR), 

Amsterdam (NED), Berlin (GER). Joukkueet lienevät kaikki lähes maidensa maajoukkueita - elleivät sitä 
olekin. 

Miesten turnauksessa pelaavat - Pool A:ssa: Brasilia (BRA), Kiev (UKR), Aktau (KAZ), Amsterdam 

(NED), Alexandria B (Egypt) ja Pool B:ssä: Moscow (RUS), Baku (AZE), London (GBR), Alexandria A 

(Egypt), Berlin (GER). Istis.infon huomio kiinnittyi Aktaun nimeen. Joukkueella tuntuu riittävän pelaajia, 

aikaa ja ennen kaikkea rahaa reissata lähes jokaisessa Eurooppalaisessa turnauksessa. No..., mikä ettei. 

Parapan Am Games otteluohjelmat 

Dutch Tournament otteluohjelmat 

TV-kuvaa Hollannin turnauspeleistä ei tiettävästi ole tulossa. Ennen turneen alkua Hollannin miehet 

pelaavat ystävyys-/harjoitusotteluita seuraavasti: 1.7. kaksi peliä Brasiliaa vastaan ja 2.7. pelit Kazakstanin 

ja Venäjän kanssa. Myös naisten maajoukkueella on tarkoitus pelata ennakkoon Venäjän ja Brasilian 
kanssa. 

VAU:N TOIMISTO LOMAILEE HEINÄKUUN 

 

25.6.2015 13:10 (VAU/MA) VAU ry:n toimiston väki - mukana matkassa Räbinän Petri - lomailee koko 

heinäkuun ajan - 1.-31.7.2015. Ajankohtaisiin asioihin, kuten Special Olympics-kesämaailmankisoihin 

liittyvistä henkilöistä on kuitenkin koko ajan vähintään yksi tavoitettavissa. Istis.info toivottaa koko sakille 

rentoiluttavaa ja voimaannuttavaa lomaa. 

PELIKAUDEN 2014-15 TULOKSET KAIVELTU 

25.6.2015 13:00 (MA) Istis.infon urheilutoimituksen sukupuujaosto kaiveli ja kirjaili kevään viimoiset ja 

myös kesäkuun Kalenteri-osiossa olleet turnaustulokset näkyville. Tuloksissa uusina mm. Puolan avoimen 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/TORONTO%202015%20Schedule.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Dutch%20Tournament%203.-5.7.2015.jpg


Elblag Cupin, Sarajevo Openin ja Trakai Cupin tulokset. Eiköhän ainakin tuo pelikausi 2014-15 alkaisi jo 
olla paketoituna. 

MARIE-THERESE SCHOLTENS  
1948 - 2015 IN MEMORIAM 

 

24.6.2015 14:20 (World ParaVolley/MA) ParaVolley Europen (ent. ECVD) ensimmäinen ja pitkäaikainen 

pääsihteeri hollantilainen Marie-Therese Scholtens (1948-2015) kuoli 15.6.2015. Istis.info muistaa Marie-

Theresen avuliaana, rauhallisena ja aina ystävällisenä taustavaikuttajana ja kunnioittaa arvostetun 
istumalentopallouurastajan muistoa. Kiitos ja lepää rauhassa. 

 
Ms Marie-Thérèse Scholtens 

(Kuva: ECVD) 

Marie-Therese valittiin ensimmäisen kerran Euroopan vammaislentopallokomitean pääsihteeriksi vuonna 

1993. Tehtävässä hän toimi aina Puolan EM-kisoihin - vuoteen 2013 asti. Suomessa 1994 ja 2003 

pidettyjen arvokisojen järjestelytehtävissä Marie-Therese toimi aktiivisesti ja sovitteli tyylikkääseen 
tapaansa Euroopan komitean johdon ja suomalaisten järjestäjien pieniä ja suurempiakin mielipide-eroja. 

Marie-Therese sanoi useasti rakastavansa Suomea, suomalaisia - ja erityisesti hänelle tutuksi tullutta 
Lappeenrantaa. Fiksu mimmi. 

"ONKO JUHANNUKSEN JÄLKEEN ELÄMÄÄ?" - 
TIEDUSTELU SUOMEN CUPIIN OSALLISTUMISESTA 

 

22.6.2015 12:45 (AP/MA) Palokan Pyryn Allan Pynnönen kyselee istisväeltä: ollaankos sitä hereillä näin 

keskikesän aikaan - ja pyytää ennakkotietoa seurojen/joukkueiden osallistumisesta Suomen Cupiin - mikäli 

se järjestetään Jyväskylässä 26.-27.9.2015. Viime vuonna Cup pelattiin siten, että miesten turnaus oli 

lauantaina ja naisten sunnuntaina. Olisko nyt pelit toisin päin? Alla Allanin allekirjoittama viesti 

kokonaisuudessaan. 

Tervehdys istisväki! 

Onko juhannuksen jälkeen elämää? Toivottavasti on. Pyry taiteilee edelleen Suomen Cupin kanssa. Nyt 
haluan tehdä alustavan kyselyn joukkueilta: Osallistuuko joukkueenne turnaukseen 26.-27.9.2015. 



Toinen turnauksen ongelma näyttää olevan tuomarikysymys. Osa tuomareista osallistuu pääsarja 

tuomarikoulutukseen ko. viikonloppuna. Ne tuomarit jotka voivat/haluavat osallistua turnaukseen voivat 
alustavasti ilmoittautua minulle. 

Tämä on alustava kysely ja toivon vastauksia kesäkuun loppuun mennessä. Viralliset kutsut ja muut tiedot 
tulevat myöhemmin kun saan nämä vastaukset. t. Allan 

JUHLALLISTA JUHANNUSTA AD 2015 

 
(Kuva: Istis.info) 

18.6.2015 15:45 (MA) "Ja me toivotamm', ja me toivotamm', onnellista ja hyvää Jussia. Ja sitä yötöntä 

ystävyyttä, joka meidän kaikkemme ylitse käy." 

Istis.infon toimituskunta 

JUHANNUSTURNAUS LIETTUAN TRAKAISSA 

17.6.2015 15:45 (MA) Trakai on historiallisesti merkittävä pikkukaupunki Liettuassa, 28 kilometriä länteen 

Vilnasta. Kaupungin asukasluku on n. 5000 ja merkittävin nähtävyys 1300-luvulta peräisin oleva linna, 

joka sijaitsee Galve-järven saarella. Linna edustaa pääosin goottilaista arkkitehtuuria ja on Liettuan 
suosituimpia turistikohteita etenkin kesäaikaan. 

 
Trakain linna 

(Kuva: Team Brasil) 

Trakain istumalentopalloturnaus on järjestyksessään jo 17. Tiettävästi suomalaisjoukkueita ei turnauksessa 

ole koskaan esiintynyt. Tämä johtunee pitkälti kisan ajankohdan sijoittumisesta monasti juhannuksen 
aikaan - kuten nytkin. Turnaus pelataan ensi viikonvaihteessa 20.-21.6.2015. 

Ennakkotietojen mukaan turnaukseen osallistuu kaksi joukkuetta sekä Liettuasta että Latviasta ja lisäksi 

Valko-Venäjä ja Team Moscow (Women team). Moskovalaiset ovat todennäköisesti Vectorit 



sekajoukkueella. Suomessakin usein esiintynyt Vector on perinteisesti osallistunut Trakain turneeseen ja oli 
mm. viime vuoden kisassa toinen Liettuan miesten maajoukkueen jälkeen. 

PAN AMERICAN KISOJEN OHJELMAT JULKI 

16.6.2015 22:05 (MA) Torontossa Kanadassa 8.-14.8.2015 pelattavan Pan American kisojen 

istumalentopallon otteluohjelmat - ja myös joukkueet on julkistettu. Luonnollisesti Hollantiin ensi kuun 

alussa matkaavat naisbrasileirot, kuten miehetkin valmistautuvat näihin kisoihin - ja tietysti erityisesti 
vuoden 2016 Rion kotikisoihin. 

 
Iloiset brasiliattaret viihtyivät myös Pajulahden pakkasissa viime tammikuussa 

(Kuva: Team Brasil) 

Toronton kisojen naisten sarjaan osallistuvat isäntämaa Kanadan lisäksi juuri Brasilia sekä USA ja Kuuba. 

Miesten sarjassa pelaa kuusi maata: Brasilia, USA, Kanada, Kolumbia, Meksiko ja Costa Rica. 

VENÄJÄ JA HOLLANTI KISASIVAT MOSKOVASSA 

16.6.2015 21:50 (MA) Pienenä vilahduksena maailman menoista: Hollannin naisten maajoukkue kävi 

harjoitusreissulla Moskovassa 12.-14.6. pelaten kaikkiaan neljä ottelua Venäjän joukkuetta vastaan. Kaikki 
pelit päättyivät itänaapurimme voittoon. 

 
EM-kisoihin valmistautuvat Venäjä ja Hollanti treenailivat Moskovassa 

(Kuva: Karin van der Haar) 

Joukkueet kohtaavat seuraavan kerran Hollannissa heinäkuun alussa. Brasilian naisten joukkue saapuu 

jälleen Eurooppaan ja pelaa ystävyysottelun Hollantia vastaan 1.7. ja tämän jälkeen joukkueet pelaavat 

kesäturnauksen Assenissa 3.-5.7., johon myös Venäjän joukkue osallistuu. Mahdollisista muista 
joukkueista infolla ei ole tietoja. 



Suomen naisten maajoukkue ei ole menossa Hollannin turnaukseen. Päävalmentaja Timo Väre kertoi 

Pajulahden toukokuisessa yleiskokouksessa, että joukkue harjoittelee Slovenian syksyisiin EM-kisoihin - 
ainakin kesän kotimaassa. 

HAMPURIN TURNAUKSEN TULOKSET 

10.6.2015 22:50 (MA) Hampurissa viime viikonloppuna pelatun 26. Werner von Siemens turnauksen 

lopputulokset ja myös kaikkien otteluiden tulokset löytyivät lopulta - hienoa. Lakaistaan ne tähän alle 

kaiken kotimaisen kansan katsottavaksi - olkaa hyvä. Löytyvät toki myös myöhemminkin Kalenteri-

sivuilta. 

 
Hampurin finaalissa OKI Zagreb - Leipzig 1 - Sari Mannersuo 

(Kuva: IOK Zagreb) 

26. Siemens Cupin tulokset 

IOK ZAGREB TEKI TOIVALAT - 
VOITTI HAMPURIN TURNAUKSEN 

7.6.2015 23:25 (MA) Kroatian IOK Zagreb jurnutteli melkoisen bussimatkan Hampuriin - 

yhdensuuntaisesti 1 290 km. Eipä tuo paljon pelureita jäykistellyt. Joukkue vei Werner von Siemens 

turnauksen voiton puhtailla otteilla - erääkään häviämättä. Turnauksen finaalissa kaatui Leipzigin 

ykkösjoukkue numeroin 2 - 0 (25-22, 25-20). Wernerin pronssiottelussa Leverkusen löi tiukassa pelissä 
Koplentzin 2 - 1 (23-25, 25-22, 17-15). 

 
IOK Zagreb Hampurin hallissa 

(Kuva: IOK Zagreb) 

IOK Zagreb voitti alkulohkon peleissään lauantaina Leipzig II:n, London Lynx II:n ja Magdeburgin. 

Sunnuntain puolivälierässä oli vuorossa lontoolaisten ykkösjoukkue ja välierissä Koplentz. Kaikki siis 
puhtaasti 2 - 0 - kuten vielä finaalikin. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/26.%20Siemens%20Cup%20Tulokset.pdf


 
Zagrebilaiset evästauolla matkalla Hampuriin  

(Kuva: IOK Zagreb) 

WERNERIT KÄYNNISSÄ HAMPURISSA 

7.6.2015 12:45 Lisäys 13:55 (MA) 26. Werner von Siemens turnaus on parhaillaan käynnissä Hampurissa 

Wandsbeckin urheiluhallissa - ja varmaankin jo ratkaisupeleissä. Mukana ei tällä kertaa ole 

suomalaisjoukkueita. Osallistujia turnauksessa on järjestäjien ilmoituksen mukaan seitsemästä (lippurivin 

mukaan kuudesta) eri maasta ja joukkueita yhteensä 17. Mukana on mm. Kanadan kaksi joukkuetta. 

 
Yleiskuva Hampurin Wandsbeck urheiluhallista 

(Kuva: Christoffer Schluter) 

Istis.info yritti kaivella tietoja lauantain tuloksista - aikalailla turhaan. Ainoa löytynyt tietojyvänen oli tältä 

aamulta - Leverkusen ja Leipzig pelaavat keskenään turnauksen toisessa välierässä. Ehkä Sari Mannersuo, 

joka kuvan mukaan on kisassa erotuomarien joukkueessa, onnistuisi nappaamaan mukaansa kisojen 
tulokset ja välittämään ne jollain tavalla myös infolle. 

 
Wernerin refereet 2015 

(Kuva: Maciej Chodzkko-Zajko) 

Lisätty: Hampurin finaalissa pelaavat Leipzig I vs. IOK Zagreb. Leipzigiläiset löivät Leverkusenin ykkösen 

suoraan 2 - 0 - eräpisteet olivat: 25-23 ja 25-23. Kroaattien välierävastustaja oli saksalaisjoukkue Koplentz 
ja tulos myös puhtaasti 2 - 0 (25-13, 25-16). 



BEACH VOLLEYN VARIAATIOITA 

5.6.2015 00:15 (MA) Istis.info sai viestin Hollannista, missä mainosteltiin siellä heinäkuussa pelattavaa 

Beach Volley turnausta. Kyse on pienessä Zoutelanden kylässä pelattavasta isosta turnauksesta, jossa 

pelataan pysty- ja istisbeachiä kaikenikäisten pelaajien toimesta. Ististä pelataan hieman virallisista 
säännöistä poiketen - mm. 4 vs. 4 joukkueilla. 

Mielenkiintoista..., varsinkin, kun kotimaassa 3 vs 3 pelaaminen loppui - vähän uusien kansainvälisten 

sääntöjenkin takia ja toisaalta edelleen 2 vs 2 pelisysteemiä jatketaan. Näyttääpä tuota maailmalle 

mahtuvan erilaisia tapoja pelata kesäistä istislajia. Eiköhän valikoimaan olisi mahtunut myös, pitkälti yli 20 
vuotta koeteltu, kotimainenkin pelimuoto. 

 
Beachiä 4vs4 joukkueilla Hollannissa kesällä 2014 

(Kuva: english.beachvolley-zoutelande.nl/) 

Toukokuun puolivälissä, juuri ennen infon pekkasille lähtöä, toimituksen sähköpostiin poksahti myös kutsu 

Beachturnaukseen Elblagiin juhannusviikonloppuna. Info ei valitettavasti ehtinyt kutsua sivuille laittaa - 
eikä nyt löydä sitä mistään. 

Mutta siitäpä tuli mieleen IKS Atakin sivuilta samana päivänä löytynyt videopätkä Elblag Cupista. Se 

kannattaa katsoa jo - pätkässä useampaan kertaan esiintyvän (alk. 1,20, 1,50 ja 2,30 ) - Latvian valmentaja 

Andris Ulmaniksen elehdinnän takia. 

 
Latvian valmentaja Andris 

(Kuva: IKS Atak) 

Video Elblag Cupista 2015 

JAOSTOLTA TOIVOMUSALOITE KENTÄLLE 

4.6.2015 23:35 (MA) "Jaosto toivoo, että kenttä kunnioittaa jaoston tekemiä päätöksiä." 

Oheinen, vähän erikoinen virkehdys sisältyy Pajulahden yleiskokouksen pöytäkirjaan. Info sitä vähän 

ihastelee ja ihmettelee. Infon ymmärryksen mukaan kunnioitusta voi hankkia - vaikkapa tekemällä 
asiallisia ja viisaita päätöksiä. 

Istis.info toivoo, että jaosto kunnioittaa myös kentän esittämiä mielipiteitä ja ehdotuksia. 

http://youtu.be/cncFqQ1HeKA


MÄÄRÄTTYJÄ MÄÄRÄAIKOJA..., 

4.6.2015 17:05 (MA) Istisjaoston seurakirjeessä ja yleiskokouksen pöytäkirjassa on useita tuikis tärkeitä 

määräaikoja, jotka info yrittää sovitella alle yhdeksi luetteloksi. 

30.6.2015 mennessä: 

* Miesten ja naisten SM-sarjoihin ilmoittautuminen 

* Alustavat pelaajaluettelot 

* Ykkössarjan turnausten järjestämishaku 

* Suomen Cup 2015(-16) turnauksen järjestämishaku 

30.9.2015 mennessä: 

* Veteraanien SM-turnauksen järjestämishaku 
* Farmijoukkueen pelaajalista 

31.12.2015 mennessä: 

* Kesän 2016 Beach Volley turnausten haku 
* Lopulliset pelaajaluettelot 

7.2.2016 mennessä: 
* Mahdolliseen miesten SM-turnaukseen ilmoittautuminen 

ISTISJAOSTOON UUSIA JÄSENIÄ 

4.6.2015 15:45 (MA) Istumalentopallon lajijaostoon nimettiin uusina jäseninä alkavalle pelikaudelle 2015-

16 Jani Virtanen ja Helena Skogström. Entisinä jaostolaisina jatkavat Sampsa Söderholm, Lasse Pakarinen, 

Sari Mannersuo ja Paula Voutilainen. Melkein viran puolesta jaostoa ohjastaa lajiterminaattori Petri 
Räbinä. 

Istis.info onnittelee valittuja ja toivoo rohkean aktiivista otetta lajimme kehittämiseksi. 

PELIKAUDEN 2014-15 PARHAAT VALITTU 

4.6.2015 15:35 (MA) Pajulahden yleiskokouksessa julkaistiin jaoston päättämät pelikauden 2014-15 
parhaat. 

* Kauden istumalentopallovaikuttaja: Allan Pynnönen 

* Paras miespelaaja: Arto Vinni 

* Paras naispelaaja: Marja Valkeavuori 
* Kauden erotuomari: Helena Tenhola. 

 
Kuvakollaasi kauden parhaista 

(Kuvat: sieltätäältä arkistojen kätköistä) 

Istis.info onnittelee kauden parhaita - Hurraa! Ja VAU vissiin palkitsee tavalla tai pytyllä. 



SEURAKIRJE JA YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 

4.6.2015 11:50 Lisäys tai korjaus 15:50 (MA) Petri Räbinä lähetti edelleen tiedotettavaksi VAU ry:n 

istisjaoston laatiman kirjeen seuroille sekä Pajulahdessa 23.5.2015 pidetyn Yleiskokouksen pöytäkirjan. 
Molemmat löytyvät liitteinä alta sekä myöhemmin myös Pöytäkirjat ja Tiedostot osioista. 

Jaoston kirje istisseuroille 

Yleiskokouksen pöytäkirja 23.5.2015 

Lisäys tai korjaus: Istis.infon tietojen mukaan 6. Pajulahti Games pelataan 22.-24.1.2016 - eikä kai siis 

helmikuussa, kuten Yleiskokouksen pöytäkirjaan on präntätty. Tai sitten ajankohta on muutettu. 
Kuulostellaan. 

EM-KISOJEN ALKULOHKOT NIMETTY - 

TEAM FIN MAHDOLLISUUKSIEN LOHKOON 

 

3.6.2015 14:20 (MA) Syksyllä pelattavien naisten ja miesten EM-kisojen osallistujamaat on vahvistettu ja 

kisojen alkulohkot nimetty. Suomen naisten maajoukkue on sijoitettu kahdeksan maan turnauksessa B-

lohkoon yhdessä Hollannin, Saksan ja Unkarin kanssa. Toisessa lohkossa pelaavat vuoden 2013 EM-
kisojen kaikki mitalistit - Venäjä, Ukraina ja Slovenia sekä lisäksi Kroatia. 

EM-kisojen pelijärjestelmät eivät vielä ole tiedossa. Miten lohkopelien jälkeen jatketaan? Pääsevätkö 

naisten lohkoista kaksi parasta suoraan mitalipeleihin vai pelataanko pudotuspelit kaikkien kesken (A1-B4, 

A2-B3 jne)? Jälkimmäinen tapa tuntuisi loogiselta A-lohkon sijoittelusta johtuen. Mene ja tiedä. Suomella 

on joka tapauksessa täydet mahdollisuudet lohkon kakkospaikkaan voitoilla Unkarista ja Saksasta. Hollanti 
lienee liian kova? 

Miesten kisoihin osallistuu 12 joukkuetta, joista edellisten kisojen kuusi kovinta on sijoitettu "ykkös- ja 

kakkoskoreihin" ja muut ikäänkuin joukon jatkeeksi. Alla olevissa osallistuja- ja lohkojakolistoissa suluissa 
ovat joukkueiden sijoitukset vuoden 2013 Puolan EM-kisoista. 

Naisten EM-kisat 7.-15.11.2015 Podcetrtekissa Sloveniassa 

Pool A: 

* Venäjä (1.) 

* Ukraina (2.) 

* Slovenia (3.) 
* Kroatia (9.) 

Pool B: 

* Suomi (6.) 

* Unkari (7.) 

* Hollanti (4.) 
* Saksa (5.) 

Puolan 2013 EM-kisoissa pelasi yhdeksän maata. Niistä joukkueista Slovenian kisoista puuttuu ainoastaan 

edellisten isäntämaa - Puola (8.). 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Seurakirje%2025.5.2015.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Yleiskokous%20PT%2023.5.2015.pdf


Miesten EM-kisat 30.9.-8.10.2015 Warendorfissa Saksassa 

Pool A: 

* Bosnia-Hertsegovina (1.) 

* Puola (6.) 

* Kroatia (7.) 
* Serbia (9.) 

Pool B: 

* Venäjä (2.) 

* Hollanti (5.) 

* Azerbaitsan (13.) 
* Latvia (11.) 

Pool C: 

* Saksa (3.) 

* Ukraina (4.) 

* Liettua (12.) 

* Italia ( -) 

Edellisten EM-kisojen osallistujista vain Iso-Britannia (8.) puuttuu Saksan kisoista. Sen tilalla esiintyy, ensi 

kertaa, kovassa istisbuumissa oleva Italian joukkue. 

XV SARAJEVO OPEN ISÄNNILLE - 

OKI FANTOMILLE JO 11. VOITTO 

2.6.2015 23:50 (MA) Viime viikonvaihteessa Bosnia-Hertsegovinassa pelatun 15. Sarajevo Openin voitto 

meni tiukkojen vaiheiden jälkeen isäntäjoukkueelle. Loppuotteluvastustajana pelannut Brasilian 

maajoukkue (MM 2.) antoi bosnikeille kunnon vastuksen. Ottelu päättyi saravejolaisten voittoon erin 3 - 1 

25-21, 17-25, 25-21,30-28). Voitto oli OKI Fantomille oman turnauksen 11. Turnauksen pronssiottelussa 
Venäjän maajoukkue voitti Leverkusenin suoraan 3 - 0. 

 
OKI Fantomi palkintopytyn takana 

(Kuva: http://www.fantomi.ba/) 

Sarajevon turnaus on jo vuosia ollut ehkä kovatasoisin Euroopassa pelattu - ei-arvoturnaus. Tämän vuoden 

kisaan mitalipelijoukkueiden lisäksi osallistuivat USA:n, Hollannin, Kroatian ja Azerbaitsanin 

maajoukkueet. Leverkusenin ohella seurajoukkueita edustivat Piremon Unkarista ja SDI Hrabri Kroatiasta. 

Seuraava tasokas turnaus Euroopassa onkin jo ensi viikonloppuna 6.-7.6. pelattava Werner von Siemens 

Hampurissa. Valitettavasti viime vuoden turnausvoittoa puolustava ZZ Toivala ei tällä kertaa lähtenyt 
kisaan mukaan. 



PILLIT PUHKI PUHALLELTU - 
INFO TAAS KAHVIHUONEESSA 

2.6.2015 15:25 (MA) Istis.infon kaakkoinen konttori on ihmisten "iloksi" palaillut merimaista 

tasaisemmille tantereille. Ei siinä ihan viikko riittänyt - vähän yli lipsahti. Nyt vaan on melkoinen 

hämminki yläpäässä ihmetellä, missäs sitä ollaan ennen oltu. Sen verran lunkisti tuli mietteitä tuuleteltua. 
No - yritellään palautua. 

 
Infomees Eesti rannikute ääres Prangli saarel 

(Kuva: MA) 

Varsin vähän eestikeel rääkima info laittoi yllä olevan kuvan nimeksi "Vene mees", mutta korjasi 

kuvatekstiin Veneen (eestikeel Venäjä) infomieheksi, vaikka täällä itärajan pinnassa pinnistelläänkin. Se 
sitten siitä pillipussista - ja asiaan. 

KOTIMAASSA HILJAISTA - MUUALLA MENNÄÄN 

2.6.2015 15:20 (MA) Kovin on ollut parin viikon aika kotimaan kuvioissa hiljaisen sorttista. Maailmalta 

sen sijaan on tullut viestiä jos jonkinlaista. Info yrittää myöhemmin illalla keskeiset asiat kaivella tällekin 
palstalle. 

Pajulahden yleiskokouksestakaan ei ole kuulunut pihahdustakaan - ei edes Infon Vieraskirjassa. Petri 

Räbinän infolle laittaman viestin mukaan "kokouksessa ei ollut mitään suuria juttuja, vaan sarjat yritetään 

saada". Pakarisen Lasse vääntää pöytäkirjaa ja on luvannut sen julkistaa tämän viikon lopulla. Info jää 
kiinnostuksella odottelemaan. 

 


