
AJANKOHTAISTA – SYKSY 2015 

ZZ TOIVALAN TAISTELUIDEN MUISTOMERKIT - 

TOIVOLAN TAISTELUPATSAAN 1808 JUURELLA 

 
ZZ-pytyt ja linnut Toivalan taistelun 1808 muistomerkin juurella 

(Kuva: ZZ Toivala) 

31.12.2015 21:15 (ZZ/MA) ZZ Toivalan Facebook-sivuilla toivotellaan kaikille pisterikasta vuotta 2016 ja 

muistutellaan, että se on myös seuran 20-vuotisjuhlakausi. Kuvassa seuran tärkeimmät istispalkinnot on sijoi-

tettu Toivalan taistelun muistomerkin eteen. 

Suomen sodan aikana kesä-syyskuussa 1808 Sandelsin joukot viivyttivät hyökkääviä venäläisiä Toivalan-

salmen pohjoisrannalla. 1930-luvulla "Toivalan sankarten muistolle" pystytettiin valtatie 5:n varteen komea 
muistomerkki. Nykyisin se sijaitsee Kylpylähotelli Kunnonpaikan puistossa. 

Omanlaisensa sarkarluku Toivalassa ja Suomessa on myös ZZ Toivala. Pystypalloon vuonna 1996 perustettu 

seura otti vajaa kymmenen vuotta sitten ohjelmaansa myös istumalentopallon - ja melkoisella menestyksellä. 

Toivon mukaan ZZ-esimerkki kantaa ja jatkossa myös muita lentopalloseuroja entistä enemmän ottaisi myös 
istiksen lajivalikoimiinsa. 

Istis.info onnittelee, jo muutama tunti etukäteen, ZZ Toivalaa juhlavuodestaan ja yhtyy seuran sivuilla esitet-
tyihin uuden vuoden toivotuksiin kaikille lentopalloa ja istumalentopalloa harrastaville. 2016!! 

YKKÖSEN PÄÄTÖSKISOJEN OSANOTTAJAT 

 
Palokan kisatirehtööri Allan Pynnönen pistetaulun hoitelussa 

(Kuva: Erkki Kinnunen/Keskisuomalainen) 



30.12.2015 14:35 (Allan Pynnönen/MA) Pelikauden 2015-16 Ykkösen päätösturnaus pelataan Palokan Pyryn 

isännöimänä lauantaina 9.1.2016 Keljonkankaan koulun salilla. Eiliseen päivään mennessä turnaukseen oli-

vat ilmoittautumisensa lähettäneet seuraavat kuusi joukkuetta: KSI Kotka II, TSI Tampere, Palokan Pyry 

kahdella joukkueella, Siilinjärvi sekä SiSuPa (Siilinjärven Sunnuntai Palloilijat). 

Allan kertoi vielä pari päivää odottelevansa HIY Helsingin ja Jokilaakson Lentopallon vahvistuksia osallis-

tumisestaan. Toivottavasti molemmat saavat joukkueet kasaan. Kahdeksan tiimin kisa päätösturnaukseen 
olisi tosi hieno homma ja komia päätös sarjalle. Jäämme vielä kuulostelemaan. 

PLAATTIAAN NAPUTELLUT MITALISTIT - 
ISTISMIEHET SYDNEYN OLYMPIC PARKISSA 

 
Toimittaja ja maailmanmatkaaja Jorma Virtanen 

(Kuva: Jorma Virtanen) 

30.12.2015 14:00 (Jorma Virtanen/MA) Ihmeellinen maailma! Allan Pynnösen kuvaa netistä etsiessään Is-

tis.info törmäsi "Jormanmaailmaan". Jorma on tamperelainen, tunnettu lehtimies Jorma Virtanen ja "Jor-

manmaailma" miehen matkoistaan kertova sivusto. Info kiinnostui miehestä, mutta myös asiasta - miksi si-
vuiltaan löytyi Allun nimi. 

Selitys oli Jorman matka Australiaan vuonna 2003. Sydneyssä hän kuljeskeli Olympiapuistossa - vuoden 

2000 Olympialaisten kisapaikkoja katselemassa. Useimpien - ehkä kaikkienkin Olympialaisten ja Paralym-

pialaisten kisapaikoilla on jälkipolville tallennettu eri tavoin kisoissa mitaleita voittaneiden nimet. Niin myös 
Australian Sydneyssä. 

Joitakin vuosia sitten saksalaisleverkusenilainen Karl Quade oli vaimonsa kanssa Atlantassa jenkeissä muis-

telemassa vanhoja kisapaikkoja vaimonsa Petran kera. Karl lähetti sieltä istis.infolle kuvia 1996 Paralympia-

laisten kisojen muistotaulujen suomalaisista istismitalisteista, jotka kylläkin oli kirjoiteltu vähän miten sattuu 
- mutta kuitenkin. 

  

Petra und Karl Quade Atlantassa ja Matti Pulli kisojen muistelulaatassa 

(Kuvat: Karl Quade) 

Alla oleva linkki avaa Jorma Virtasen jutun Ausseista ja Allusta. Tarinan kuvissa ei ole näkyvissä istismies-

ten pronssilaattoja, mutta kaikkien mitalistien nimet Virtanen kirjoitelman loppuun on muistomerkistä kopi-

oinut. Kiinnostanee ainakin kisoissa käyneitä - ja ehkä muitakin. 

Jorma Virtanen Sydneyssä 

http://jormanmaailma.fi/index.php?juttuId=jutut/australia/arsiharju.htm&menuId=australia


RUANDAN NAISILLE UPEA KOLMOSSIJA - 
IPC:N VUODEN HUIPPUHETKET-KISASSA 

 
Ruandan naisten maajoukkue Rion kisoihin 

(Kuva: http://www.paralympic.org/) 

29.12.2015 23:45 (MA) World ParaVolleyn "vuoden istiskuva"-kisan lisäksi Kansainvälinen Paralympiako-

mitea (IPC) on marraskuun puolivälistä alkaen julkaissut päivittäin kuvan vammaisurheilun vuoden tähtihet-

kistä - "IPC Top50 - Moments of 2015". Tänään valittiin kisan kolmanneksi viimeinen kuva - ja hienoa, että 
se viimeinkin osui istumalentopalloiluun. 

Kuvan perusteluksi IPC mainitsee, että ensimmäisen kerran Afrikka lähettää naisten istumalentopallojoukku-

een Paralympialaisiin. Ruandan joukkue voitti heinäkuussa pelatut Afrikan kisat. Loppuottelussa se kukisti 
Egyptin 3 - 2 ja saavutti voitollaan paikan Rion 2016 Paralympialaisten istiskisaan. 

 
Ruandan mimmit Afrikan Mestaruusmitalit kaulalla 

(Kuva: VolleySLIDE) 

Alla oleva linkki ohjaa Kansainvälisen Paralympiakomitean ao sivuille. Sieltä löytyy juttu (in London): No. 

3 Rwandan women - Moments of 2015. Ja jutun lopusta linkki huippuhetket sivuille, missä on jo julkaistujen 

kuvien kera aikaisemmat tarinat. 

Moments of 2015 

YKKÖSEN ILMOITTAUTUMISET 29.12.! 

 

26.12.2015 13:35 (MA) Ykkössarjan päätösturnauksen ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 29.12. Pikaiset 

yhteydenotot Allan Pynnöselle - sähköpostilla: allanpynnonen(at)gmail.com tai puhelimitse 050 – 3231 435. 

http://paralympic.org/feature/no-3-rwandan-women-secure-rio-2016-sitting-volleyball-spot


JOKUNEN JOULUTERVEINEN MAAILMALTA 

26.12.2015 13.25 (MA) 

 

JOULUA JA KINKKUJA ODOTELLESSA - 
VUODEN SYKÄHDYTTÄVIN ISTISTAPAHTUMA? 

 

21.12.2015 14:40 (Istis.infon toimituskunta) Istis.info toivottaa kaikille infon sivuilla seilailleille oikein mu-

kavaa Joulun odotusta ja aikaa alla olevan joukkuekuvan kera. Toimitus mietiskeli kahvia ryyppäillen ja pul-
laa puputellen - mikähän oli kuluneen vuoden ehkä Sykähdyttävin ististapahtuma kotimaassa. 

Yksimielisen huutoäänestyksen jälkeen sellaiseksi nimettiin maaliskuussa Toivalassa pelattu miesten SM-

turnaus ja erityisesti sen loppuottelu. Jännittävässä ja tasokkaassa pelissä KSI Kotka palautti SM-pokaalin 

kolmen vuoden tauon jälkeen takaisin merikaupungin palkintovitriiniin - ja kuuleman mukaan pitkällä kaa-
valla. Mitä se sitten tarkoittaneekaan. 

 
Vuoden 2015 sykähdyttävin ististapahtuma ? (Kuva: Istis.info) 



 
HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA! 

 
ELINSIIRRON SAANEIDEN LIIKUNTA - 

VAU-LEHDEN ERIKOISTEEMANA 

 
Vammaisurheilu & -liikunta 4/2015 lehden kansikuva 

(Kuva: Anna Tervahartiala) 

17.12.2015 13:55 (VAU, Lauri Jaakkola/MA) Vuoden neljännen ja viimeisen Vammaisurheilu & -liikunta -

lehden kannessa poseeraa elinsiirtourheilija Marjo Remes. Lehden keskeisenä teemana on elinsiirron saanei-
den liikunta ja urheilu. Aiheesta on saatu kokoon melkoisen hieno ja kokonaisvaltainen kattaus. 

Lehti löytyy luettavassa muodossa helpohkosti alla olevasta VAU:n sivuston linkistä, missä Lauri Jaakkola 
esittelee lehden sisältöjä ja antia. Istis.info suosittaa..., 

Lauri Jaakkola ja VAU-lehti 4 2015 

KUUDEN LAJIN KUUDES PAJULAHTI GAMES 

17.12.2015 13:35 (VAU, Hannele Pöysti/MA) VAU:n suurpanostus lähestyy - Pajulahti Games tulee - oletko 

valmis. Kuudetta kertaa järjestettävän vammaisurheilun kansainvälisen Pajulahti Games -kilpailutapahtuman 

ohjelmassa on kuusi lajia: istumalentopallo, maalipallo, sokkopingis, judo, voimanosto ja yleisurheilu. Ta-

pahtuma järjestetään Nastolan Liikuntakeskus Pajulahdessa 22.–24. tammikuuta 2016. 

 
Pajulahdessa kisataan kuudessa lajissa 

(Kuva: Pajulahti Games 2016) 

http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/2464-vuoden-2015-viimeisen-vammaisurheilu-liikunta-lehden-teemana-elinsiirron-saaneiden-liikunta-ja-urheilu


Istumalentopallossa – jossa pelataan naisten maajoukkueturnaus – otetaan otteluihin varaslähtö jo torstaina 

21.1.2016. Tuolloin pelataan Euroopan alueellista rankingturnausta Suomen, Venäjän ja Ukrainan kesken. 

Perjantaista lähtien pelataan Pajulahti Gamesin voitosta ja mukana ovat torstaikisan osallistujien lisäksi myös 

Iso-Britannia ja Hollanti. 

Pajulahden kisoista on aikaisempina vuosina tullut suoria nettiTV-lähetyksiä - ja varmaan myös tällä kertaa. 

TV-lähetysten ohjelmat julkistettaneen, kun kisojen lopulliset ohjelmat ja aikataulut saadaan valmiiksi. 

KUTSU YKKÖSEN PÄÄTÖSTURNAUKSEEN 

17.12.2015 13:05 (Allan Pynnönen/MA) Pelikauden 2015-16 ykkössarja on päättymässä (Latojan huomau-

tus: aika pian alkamisensa jälkeen) neljänteen osaturnaukseen, joka pelataan Jyväskylässä lauantaina 

9.1.2016. Allan Pynnönen on lähettänyt tänään seuroille ja joukkueille kutsun Keljonkankaan koulun salissa 

käytävään kisaan. Kutsu on alla pdf-liitteenä sekä eri puolilla infon sivuja (Tulevat tapahtumat ja Kalenteri-
sivu mm.). 

Pelipaikan osoite on - Aapistie 1, Jyväskylä. Ilmoittautumiset on tehtävä 29.12.2015 mennessä sähköpostilla 

osoitteeseen: 

allanpynnonen(at)gmail.com tai puhelimitse numeroon 050 – 3231 435. Tarkemmat turnausohjeet ja otte-
luohjelmat lähetään ilmoittautuneiden joukkueiden yhteyshenkilöille viimeistään viikkoa ennen turnausta. 

Kutsu ykkösen päätösturnaukseen 

TARINAA JÄMSÄN YKKÖSTURNEELTA 

15.12.2015 15:05 (Allan Pynnönen/MA) Allan Pyry Pynnösen pakinapaketti Jämsän ykkösturnauksesta löy-

tyy seuran nettisivuilta - linkki tuolla vähän alempana. Allu todistaa turnauksen olleen varsin onnistunut ta-
pahtuma ja kertoo luonnikkaasti päivän jännittävistäkin hetkistä. Kannattaa käydä lukaisemassa. 

 
KSI Kotka 2 ja Palokan Pyry loppuottelussa  

(Kuvat: Pyryistis.blogspot) 

Palokan Pyryn istumalentopallosivut 

KUTSU SM-KISOIHIN PAJULAHTEEN 

  

Lajikoordinaattori Petri Räbinä  

(Kuvat: VAU) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Turnauskutsu%20Jkylaan%209.1.16.pdf
http://pyryistis.blogspot.fi/


14.12.2015 10:15 (VAU/Istisjaosto/MA) VAU:n lajikoordinaattori Petri Räbinä on julkistanut kutsun peli-

kauden 2015-16 istumalentopallon SM-kisoihin. Naisten ja miesten SM-turnaukset pelataan samanaikaisesti 

19.-20.3.2016 Pajulahden liikuntakeskuksessa Nastolassa. Ilmoittautuminen SM-kisoihin tulee tehdä 

7.2.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi. 

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta, kustannuksista, majoituksesta ja ruokailuista löytyvät alla olevasta 

kisakutsusta. Petri korostaa viestissään, että kannattaa varmistaa osallistuminen sekä majoitukset hyvissä 
ajoin: Ei haittaa vaikka on ajoissa liikkeellä, ehkä sitä parempi majoitus on varattavissa. Petri 

Kutsu pelikauden 2015-16 SM-kisoihin 

PALOKKA VANKISTI PAIKKAANSA YKKÖSENÄ 

 

12.12.2015 19:35 Lisäys 22:35 (Jani Virtanen/MA) Tänään Jämsässä pelatussa 3.:ssa ykkösen osaturnauk-

sessa sarjaa johtava Palokan Pyry vankisti asemaansa sarjan kärjessä. Pyryläiset voittivat jo toisen osaturna-
uksen peräkkäin ja tekivät neljän pisteen eron toisena jatkavaan KSI Kotkan kakkoseen. 

Virtasen Jani kirjoitteli päivän lopputulokset tiedoksi Infon vieraskirjaan ja lupaili, että tarkemmat tulokset 
julkaistaan myöhemmin. Info kopioi Janin viestin tiedot alle ja päivitti myös Ykkösen sarjatilanteen. 

Jämsän ykkössarjaturnauksen lopputulokset: 

1. Palokan Pyry Jyväskylä 

2. KSI Kotka 2 

3. JoLePa Jämsä 

4. HIY Helsinki 

5. TSI Tampere 
6. Palokan Pyry Naiset 

Ykkösen sarjatilanne 3/4: 

1. Palokan Pyry 34 

2. KSI Kotka II 30 

3. SI Siilinjärvi 18 

4. TSI Tampere 16 

5. Palokan Pyry N 15 

6. JoLePa Jämsä 13 

7. HIY Helsinki 13 

8. SiSuPa Siilinjärvi 7 

Sarjan ratkaiseva päätösturnaus pelataan Palokan Pyryn isännöimänä Jyväskylässä Keljonkankaan koulun 

salilla jo lauantaina 9.1.2016. Isäntien joukkueella on tuolloin hieno mahdollisuus napata Ykkösen voitto 
kotisalillaan. Mutta pitäähän se tietenkin ensin hoidella. 

Ja vielä tiedoksi ja muistutukseksi Palokan Pyrylle seuraava sarjakirjan määräys: 7.1. Turnausten ilmoittau-

tumisaika päättyy 21 päivää ennen turnausta. Kohtuutarkasti laskeskellen tuo määräaika päättyy jo ensi vii-
kon lopulla. 

Lisätty 22:35 Jämsän ottelutulokset sisältyvät alla olevaan sarjaraporttiin ja löytyvät myös Kalenteri-
sivustolta ao. kohdasta. Tarkistetut pelaajaluettelot ovat Tiedostot-sivulla. 

Sarjaraportti 4 2015-16 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Turnauskutsu%20SM%202016.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Sarjaraportti%204%202015-16.pdf


MAAILMAN MENOJA JA MEINAAMISIA 

  

Istisklinikka Argentiinassa ja Meksikossa  

(Kuvat: Volley Slide) 

10.12.2015 23:55 (MA) Tuskin olivat kahvikoneen tuoksahdukset Intian ihmeiden jälkeen Kaakkoisen kah-

vihuoneen hämärästä häipyneet, kun ruudulle tupsahtelivat VolleySliden sivuilta kuvat ja (liian) lyhyet tari-

nat World ParaVolleyn Development Director, Yhdysvaltalaisen Bill Hamiterin Argentiinassa ja Meksikossa 
järjestämistä istumalentopallo-klinikoista maiden lentopalloseurojen edustajille. 

Melkoisen hienoa meininkiä ympäri maailman istiksen tiimoilta. Olisko mitenkään otettavissa mallia Euroo-

pan ja kotimaan kamaralle - kyselee kahvihuone? Haloo ParaVolley Europe, haloo Development Director 

Suvi Blechschmidt, haloo VAU ry ja haloo istisjaosto. Olisko ihan oman kehittämistyöryhmän paikka, joka 

selvittäisi - mistä olisi löydettävissä rahoitusta suomalaisen istisklinikan järjestämiseen, markkinointiin ja 

koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen? Voisi olla paikallaan - ennen kuin vanhemmistakin istishipeistä 
aika jättää. 

KAHDEN KAUPAT LAUANTAINA JÄMSÄSSÄ? 

 vs.  

10.12.2015 23:10 (MA) Ykkössarjan 3/4 osaturnaus pelataan lauantaina Jämsässä JoLePan isännöimässä 

turnauksessa. Sarjaykkösenä kisaan lähtee Palokan Pyry, josta sarjan voittoa puolustava KSI Kotka 2 on 

kahden pisteen ja yhden turnaussijan perässä. Kolmantena ja vielä voittomahdollisuuksissa ollut SI Siilinjärvi 

ei turnaukseen osallistu, joten kahden kaupasta puhutaan, kun Ykkössarjan voittajaa haetaan. 

Kotkalaiset ovat tilanteesta varmaan hieman häpsillään - onhan joukkue vienyt sarjan voiton kolme kertaa 

peräkkäin. Kummoisia kommentteja ei merikaupungin suunnalta ole kuulunut, mutta varmaa lienee, että ko-

valla porukalla Jämsään tullaan sarjataulukkoa muuttamaan. Eipä ole keskisestä Suomestakaan mitään kuu-
lunut - ollaankos sitä tosissaan ykkösen voittoa hamuamassa. 

Kotimaisen syyspelikauden, suht' verkkaisen tapahtumakerronnan, päätösturnaus antaa mukavia virityksiä. 

Kärkikaksikon takana ja esteinäkin ovat isäntien lisäksi häsläämässä HIY Helsinki, TSI Tampere sekä Palo-
kan Pyryn naiset - ehkä Pyryttäret, jos lunta vaan saataisiin tänne eteläiseen Suomeen. 

Pelit Jämsän Liikuntahallilla käynnistyvät jo melkein aamutuimaan klo 11.00 otteluilla: Palokan Pyry - TSI 

Tampere sekä KSI Kotka 2 - Palokan Pyry N. Turnauksen loppuottelu pelataan klo 15.00 alkaen. Kannattaa 

matkata katsomaan kotimaistakin ististä - jos nyt sattuu olemaan siinä sopivan matkan päässä. 

  



VANHIN VALOKUVA ISTUMALENTOPALLOILUSTA? 

 
Kuva otettu v. 1944 USA:n Brigham Cityssä Utahissa 

(Kuva: Volley Slide) 

9.12.2015 15:10 (MA) VolleySlide julkaisi, tarkemmin kuvaa tai sen taustoja kertomatta, yllä olevan valoku-

van ja kyseli - liekö se vanhin löydetty istumalentopalloilua kuvaava otos. Jos kuvatekstin tieto pitää paik-

kansa - on se infon tietämyksen mukaan aikamoisen iäkäs (kahvihuoneen keittelijääkin vanhempi) - ja vähän 

yllättäväkin. 

Yllättävä sikäli, että istumalentopalloa kuvaavissa historyissä lajin syntysijat ja ajat sijoitetaan toisen maail-

mansodan jälkeiseen aikaan Saksassa. Siellä oli käytössä ”Sitzball” – lattialla paikallaan istuen pelattava 

verkkopallopeli tai ehkä enemmänkin kuntoutusharjoite. No..., eivätkös ne viikingitkin käyneet jenkeissä jo 
paljon ennen herra Kolumbusta. 

 
Kuvia Kaskisaaren Kuntoutuslaitokselta 

(Kuva: SIUta ja sittistä) 

Utahin kuva vastaa varsin hyvin SIUta ja sittiksessä julkaistuja valokuvia Helsingin Kaskisaaren kuntoutus-

laitokselta 1950-60 luvuilta. Ainakin useammat kuin kuuden pelaajan joukkueet/ryhmät ovat näkyvissä. Mu-
kavaa olisi tietää enemmän tuosta Utahista ja miksei myös Kaskisaaresta. 

Ja vanhoja kuviaan kannattaisi infon lukijoidenkin kaivella ja skannailla tai postitse lähetellä niitä istis.infolle 

edelleen julkaistavaksi. Postissa tulevat kuvat osoitteeseen: MA, Raastuvankatu 25 as. 6, 53100 Lappeenran-

ta. Kuvat palautellaan. Löytyyköhän vielä Kaskisaaria vanhempia kuvia? Ja löytyisikö infon suureksi mieli-

hyväksi ensimmäisten kotimaan mestareiden kuvia: HIY Miehet 1965 ja HIY Naiset 1971. 

  



MESTARUUSKISAT INTIASSA 

 
Intian mestaruuskisojen juliste 

(Kuva: Volley Slide) 

9.12.2015 14:30 (MA) Maailman toiseksi väkirikkaimman maan - Intian (1,25 miljardia asukasta) istumalen-

topalloilusta Istis.info ei ole aikaisemmin tiennyt mitään. Eikä paljon tiedä vieläkään. VolleySliden sivuilla 
oli pieni juttu maan mestaruuskisoista 5.-6.12.2015 ja niissä jaetuista rahapalkinnoista. 

Mistään ihan pikkukisoista Intiassa ei ollut kysymys. Vaikka mukana maan 5. Mestaruusturnauksessa olikin 

vain kymmenen tiimiä - ne olivat maan osavaltioiden tai liittovaltion alueiden joukkueita. Intiassa on 29 osa-
valtiota ja 9 liittovaltion erityisaluetta (mm. Delhi). 

 
Intian 5. Mestaruuskisat pelattiin Coimbatoressa Tamil Nadun osavaltiossa 

(Kuva: Kumaraguru College) 

Intian Mestaruuden saavutti Karnatakan osavaltio voitettuaan finaalissa Rajasthanin 2 - 0 (25-13, 25- 9). 

Prossimitalit sai Telengana lyötyään Pondicherryn 2 - 1. Karnatakan joukkue sai voitostaan mitalien ja pytyn 

lisäksi 20 000 Intian rupiaa - noin 270 euroa. Teollisuustyöntekijöiden palkkahaarukka on joidenkin tietojen 

mukaan 5 000 - 15 000 rupiaa kuukaudessa. 

KUTSU 34. KOTKA-TURNAUKSEEN 

9.12.2015 11:25 (Pekka Nygren/MA) KSI Kotkan kisapäällikkö Pekka Nygren on lähettänyt seurojen yh-

dyshenkilöille helmikuun alussa pelattavan 34. Kotka-turnauksen kutsun sekä Hyvän Joulun ja Uuden Vuo-
den 2016 toivotukset koko istisväelle. Kutsu alla pdf-linkkinä - ja myös "Tulevia tapahtumia" otsikon alla. 

Ilmoittautuminen turnaukseen tulee tehdä kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti 17.1.2016 mennessä. Toivot-

tavasti kutsu innoittaa istisporukat sankoin joukoin liikkeelle maamme pitkäikäisimpään vuosittaiseen huip-

putapahtumaan. 

Kutsu Kotka-turnaukseen 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/2016-34.%20KT-kutsu.pdf


6.12.1917 - SUOMI FINLAND  

 

VIIMEISET RION PAIKAT KIINNOSTAVAT - 
KOVAT KISAT KIINASSA MAALISKUUSSA 

 

5.12.2015 23:35 (MA) World ParaVolley julkisti eilen kotisivuillaan maaliskuussa Kiinassa pelattavaan In-

tercontinental kilpailuun alustavasti ilmoittautuneet maat. Kisassahan ovat jaossa viimeiset Rion Paralympia-

laisten kisapaikat. Sekä miehissä että naisissa ilmoittautuneita joukkueita on 12. Miehistä viisi on jo kisoihin 
nimettyä - naisista kuusi. 

Miehet: 
* Yhdysvallat (Q) 

* Brasilia (Q) 

* Kiina (Q) 

* Egypti (Q) 

* IR Iran (Q) 

* Algeria 

* Irak 

* Kazakstan 

* Korea 

* Alankomaat 

* Venäjä 

* Ukraina 

Naiset: 
* Brasilia (Q) 

* Kiina (Q) 

* IR Iran (Q) 

* Ruanda (Q) 

* Ukraina (Q) 

* Yhdysvallat (Q) 

* Egypti 

* Kazakstan 

* Korea 

* Alankomaat 

* Venäjä 
* Slovenia 



Eurooppalaisista Kiinan kisassa ovat miehissä mukana Hollanti (EM5.), Venäjä (EM3.) ja Ukraina (EM4.) 

sekä naisissa Hollanti (EM4.), Venäjä (EM2.) ja Slovenia (EM3.). Kisoihin paikkansa ovat jo varmistaneet 
Bosnia-Hertsegovina ja Saksa miehissä sekä juuri naisten EM:n voittanut Ukraina. 

Kovinkaan hyvin muiden maanosien joukkueiden edesottamuksia tunteva istis.info pistää kahvihuoneen ko-

likkokassasta roponsa likoon kisapaikkojen puolesta - miehissä Venäjälle ja naisten osalta Hollannille. Jää-

dään kuuntelemaan kerroinlistan ilmestymistä. Aikaa on vielä. 

SLOVENIA VOITTI ITALIAN PARMASSA 

 
ITA - SLO maaottelu 0 - 3 

(Kuva: federvolley.it) 

5.12.2015 23:25 (MA) Ehkä ei kovin suuri yllätys: Slovenia voitti Italian ystävyysmaaottelussa Parmassa 0 - 

3. Parhaillaan joukkueet lienevät Parman pormestarin vastaanoton jälkilöylyissä. Hieno ele pronssimitalisteil-
ta käydä pistämässä intoa lisää Italian istikseen. 

SLOVENIAN NAISET KOHTAAVAT ITALIAN 

 
ITA - SLO maaottelujuliste Parmasta 

(Kuvakaappaus: Team Slovenia) 

4.12.2015 16:25 (MA) Kotikisoissaan hienosti pronssia saavuttanut Slovenian naisten maajoukkue matkustaa 

viikonlopuksi Parmaan Italiaan. Joukkue pelaa kaupungissa lauantaina ja sunnuntaina ystävyysmaaottelut 

Italian naisten maajoukkuetta vastaan. Parma sijaitsee pohjois-Italiassa n. 100 km Milanosta kaakkoon. Eikä 

matka Slovenian pääkaupungista Ljubljanasta Parmaan liene kuin jotain 300 km. Heino homma slovenialai-

silta. 



Parmassa toimii melkoisen uudehko (per. 2014?) ja aktiivinen istisseura nimeltä: Puntaallozero Sitting Vol-

ley Parma. Seuran nimi kääntyisi infon vanhalla latinalla jotenkin: pisteitä nolla - tai miksei myös Puntia 
nolla. Miten vaan - Italiassa ististoiminta on ollut kovassa nosteessa. 

 
Puntaallozerolaiset itaalit ryhmäkuvassa jonkin turnauksen jälkeen 

(Kuvakaappaus: Puntaallozero) 

VUODEN ISTISKUVA-KILPAILU JULKISTETTU 

 
(Kuvakaappaus: Volleyslide) 

3.12.2015 14:15 (MA) World ParaVolley julistaa jälleen "Vuoden 2015 istiskuva-kilpailun". Kilpailu on 

avoin kaikille. Kuvat kisaan tulee lähettää 31.12.2015 mennessä osoitteeseen: poty(at)volleyslide.net. Mu-
kaan tietysti kuvaajan nimi. 

Voittajan valitsee riippumaton paneeli. Hym..., riippumatto? Oliskohan Independent-sana parempi kääntää 

vaikka puolueettomaksi. Top 10 kuvat julkaistaan 1.1.2016 lukien päivittäin niin, että voittaja julistetaan ja 
julkaistaan 10.1.2016. 

Alla vielä muistin virkistämiseksi ja kisainnon kohottamiseksi viime vuoden Top kympit. Ei muuta kuin - 
Timot, Juhat ja Tuomot - kuvat kisaan! 

Vuoden 2014 Top 10 istiskuvat 

ISTUMALENTOPALLON SM-KISAT PERUTTU! 

 

3.12.2015 13:45 (Mika Ylönen/MA) Tervehdys! Valitettavasti olemme tilanteessa, jossa joudumme peru-

maan tai ainakin siirtämään Sawon mestaruusturnauksen toiseen ajankohtaan. Kolmelle "vierailevalle" 

joukkueelle syntyi sellaisia esteitä, ettei turnauksen järjestämiseen ollut järkeä. Turnauksen hallitseva mesta-

ri Toivala-Vuorela olisi ollut valmiina tittelin puolustamiseen ja ainakin Rautavaaran joukkue pursui täyttä 

taistelutahtoa suistaakseen mestarit raiteilta. Katsotaan saadaanko turnaus järjestettyä myöhemmin... Hyvää 

tulevaa itsenäisyyspäivää! (Mika Ylönen) 

http://youtube.com/watch?v=N7GkN4vZZyE


MELKEIN KAIKKI LEIPZIGIN TULOKSET 

 
Torjunta pienissä vaikeuksissa 

(Kuva: MJ) 

2.12.2015 16:00 Korjailtu 4.12.2015 11:50 (Marko Julin/MA) Leipzigin LE-Cupin kisavastaava Stefan 

Wischnewski lähetti turnaukseen osallistuneiden joukkueiden yhteyshenkilöille kaikki kisan tulokset. Julinin 

Make Kotkasta välitteli Stefanin neljänä erillisenä jpg-tiedostona lähettämät tuloskuvat infolle. Kaikki turna-
uksen pelit niistä löytyvät - jos löytyvät oikein tarkastellen - alla olevista linkeistä. 

Yllä olevassa turnauksen loppuottelusta otetussa kuvassa näkyy miten pituudesta saattaa olla vähän hyötyä 

istiksessäkin. Kuinkahan korkealle Atyraun hakkuri ylettyisi, jos ei pitäisi toista kättään lattialla vaan nostaisi 
kroppansa pystyyn. Ehkä ei kannata neuvoa. 

Alla olevissa linkeissä ylimmäisessä on tuloskuvat yhdistetty yhteen asiakirjaan, mutta näkyvät varsin hei-

kosti. Fontti on pieni ja näyttäisi olevan jotain muuta kuin reipasta mustaa. Alemmassa kuvat on zipat-
tu/pakattu erillisiksi tiedostoiksi ja näkyvät vähän selvemmin - jos sattuvat jotenkin avautumaan. 

Korjailuja: Poistettu paketoidut tulostiedot, koska ne ohjasivat suoraan infon muihin tiedostoihin. Sori vaan. 

9. LE-Cupin kaikki tulokset 

TURNAUSTIEDOTE JÄMSÄN YKKÖSEEN 

2.12.2015 00:15 (Jani Virtanen/MA) JolePan ykkössarjaturnauksen kisamestari Jani Virtanen on laittanut 

tiedoksi lauantaina 12.12.2015 Jämsän liikuntahallilla pelattavan ykkössarjan 3. osaturnauksen kisatiedotteen 

peliohjelmineen. 

 
Jani Virtanen, JoLePa 

(Kuvakaappaus: jostakin) 

Turnauksen pelit aloitetaan klo 11.00 - ja saliin pääsee lämmittelemään tuntia aikaisemmin. Joukkueet on 

sijoitettu kahteen kolmen joukkueen alkulohkoon. Lohkojen ykköset ja kakkoset pelaavat ristikkäiset välierät 

(A1-B2, B1-A2) ja kolmoset ottelun sijoista 5.-6. Turnauksen loppuottelu pelataan klo 15.00 alkaen. 

Turnaustiedote Jämsään 12.12.2015 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/9.%20LE-Cup%202015%20Kaikki%20tulokset.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Turnaustiedote%2012.12.2015.pdf


GUTEN MORGEN LEIPZIG - JOHAN HERÄILETTE 

30.11.2015 12:45 (MA) Istis.info, jo vähän kyllääntyneenä eilisiin Leipzigin tulosetsintöihinsä, ajatteli aamu-

tuimaan, että tänään ei mennä lainkaan kahvihuoneen puolelle itseään kiusaamaan. Niinpä info kävi paikalli-

sella leipomolla lämpimäisillä ja kupilla kuumaa. Kuinkas ollakaan - pitihän se tarkistaa..., ovatko sakut jo 
heränneet. Ja ihme ja kumma - kyllä. 

 
BV Leipzigit tuulettaa kotipesäänsä - eikä syyttä (Kuva: BV Leipzig) 

Leipzigin kotisivuilla kiitellään kaikkia turnaukseen osallistuneita - eikä kai syyttä heitäkään. Varmasti hieno 

ja tasokas kisa. Isännille siitä onnittelut - ja vähän voitostakin. Seuran sivuilla muutama kuva kisoista ja täy-
delliset lopputulokset..., vaan ei vielä kisojen kaikkien 51 pelin tuloksia. 

 
Kakkoskazakit myös kuvaan, kun oli kolmonenkin (Kuva: BV Leipzig) 

Kotkalaiset matkasivat Leipzigista eilen iltayöstä. Kotikulmille lienevät päässeet aamuyön tunteina - kahden 

kolmen aikoihin. Toivon mukaan jossain vaiheessa saamme kuulla tarkempia kommentteja ja kuulumisia 
kisoista kotkalaistenkin näkökulmasta. Ja ehkä jonkin tutun kuvankin. 

 
Kuva Leipzigin turneepaikasta (Kuva: BV Leipzig) 

Leipzigin lopputulokset 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/9.%20LE-Cup%202015%20Tulokset.pdf


KUHA EES JOKU KUVA LÖYTYIS..., 

29.11.2015 22:50 (MA) Ja kun ensimmäisenä ehtivät - tykästään kuva tänne. Leipzigin LE-Cupin pronssipe-

lissä KSI Kotkan kaatanut TSV Leverkusen tuossa alla tuulettelee. Ehkä vielä löytyy muitakin kuvia, mutta 
tiiä kehtooko niitä ennee ees näätille laittoo - vanhojahan jo ovat. 

 
TSV Bayer 04 Leverkusenin pelurit Leipzigissa 

(Kuva: Leverkusen vammaisurheilu) 

LEIPZIG KOTIKISANSA VOITTAJAKSI - 
KOTKALLE TAAS SE TUTTU NELONEN 

29.11.2015 17:10 (Timo Herranen/Pekka Nygren/MA) BV Leipzig jatkoi mahtavaa syyskauttaan. Saksan 

Mestaruuden jälkeen joukkue otti täyspotin kotikisassaan voittamalla 9. LE-Cupin loppuottelussa Kazaksta-

nin Atyraun 2-1 (22-25, 26-24, 15-8). 

Pronssipelissä KSI Kotka ja Leverkusen kävivät myös tiukan ja tasaisen ottelun, joka kotkalaisten ensimmäi-

sen erän eräpallotilanteesta huolimatta kääntyi saksalaisten eduksi 0-2 (24-26, 22-25). Sama nelossija siis 

kuin vuosi takaperin. Harmi, mutta hyviä ja tiukkoja pelejä joukkue sai varmasti pelata. Eikä vissiin ihan 
huonoille porukoille hävinnytkään. 

9. LE-Cupin lopputulokset kahdeksan parhaan osalta: 

1. BV Leipzig 1 (GER) 

2. Atyrau (KAZ) 

3. TSV Leverkusen (GER) 

4. KSI Kotka (FIN) 

5. Gornji (BIH) 

6. BSV Rheinland-Pfatz (GER) 

7. Start Wroclaw (POL) 
8. Feniksas Vilnius (LIT) 

Siis kokonaisuutena samankaltainen menestys kuin viime vuonna. Niin lähellä – mutta tiukoissa paikoissa 

tuuri ja taito eivät riittäneet. Taisi tänään olla parikin eräpalloa tarjolla. Yleisesti ottaen kuitenkin hyvä 

osoitus, kuinka tasavahvasti pystytään näilläkin resursseilla pärjäämään. Terveisin Kotkasta ja Leipzigis-
ta. (Pekka Nygren) 

Info jää hiljaa mielessään kihisten odottelemaan kisajärjestäjien tulosinfoja ja mahdollisia valokuvia. Kiitok-

set Nygrenin Pekalle tietojen päivittelystä myös tänne sekä terveiset Timpalle ja Makelle sekä koko joukku-
eelle - hyvää kotimatkaa. 



KOTIJOUKKUE KOVANA - KSI PRONSSIPELIIN 

29.11.2015 13:30 (Marko Julin /MA) KSI Kotka jäi LE-Cupin turnauksessa pronssiotteluun. Kotijoukkue 

BV Leipzig oli välierässä niukasti suomalaisia parempi tuloksella 2 - 1 (26-24, 22-25, 15-12). Julinin Mar-

kon mukaan pelissä oli hyvää vääntöä, mutta tappio tuli vaikka voittokin olisi ollut lähellä. 

Päivän toisessa välierässä Kazakstanin Atyrau voitti Leverkusenin suoraan 2 - 0. Näin turnauksen loppuotte-

lussa kohtaavat BV Leipzig ja Atyray. KSI Kotka pronssipeliin viime vuoden tapaan - nyt vastassa vanha 

tuttu TSV Bayer 04 Leverkusen. Edelleen..., pytty kotiin. Molemmat pelit pelataan aikataulun mukaan klo 14 
Suomen aikaa. 

Kovatasoinen turnaus ja olisi ollut mukava saada tulostietoja ja ehkä jokunen valokuva kisajärjestäjiltäkin. 

Info on niitä etsiskellyt, mutta turhaan. Mistään ei tunnu löytyvän pihahdustakaan koko kisoista. Että sillä-
lailla tällä(kin) kertaa. 

TAPPARA 60 JA TSI TAMPERE 2. 

 
Väinö Aaltosen pirkkalaispatsaille Tapparan vermeet 

(Kuva: TapparaOfficial) 

28.11.2015 23:20 (Hanna-Maria Sariluoto/MA) Istis.info googlaili "Tappara 60"-haulla - etsiskellen Urheilu-

ruudussa vilahtanutta kuvaa Tapparan 60-vuotisjuhlista ja erityisesti juttua ja kuvia Väinö Aaltosen pirkka-

laisveistoksista Tapparan edustuspaidat ja pipo päällä. Samalla, kun kuvia löytyi - räpsähti postiin Hanna-
Marian viesti: Moi, Tampereella treenataan nykyään myös tiistaisin klo 18.15-21.00. 

On se vaannii hianoo tua Mansessa - nääs patsaatki on pujettu Tapparam pairoihi. Ja perspalloijatkin pelaavat 

ja harjoittelevat kaksi kertaa viikossa. Kiitos Hanna-Maria ilmoituksesta - tiedoksi muillekin: lähettäkää 
ajankohtaisia tietojanne, jotka sisältyvät infon joukkue-tiedostoihin. 

KOLME KOVAA JÄMSÄN YKKÖSEEN 

28.11.2015 22:50 (Jani Virtanen/MA) Seuraava ja kolmas - ja toiseksi viimeinen (!) Ykkössarjan osaturnaus 

pelataan Jämsässä kahden viikon kuluttua lauantaina 12.12.2015. JoLePan järjestämään turnaukseen ilmoit-

tautuivat määräaikaan mennessä seuraavat joukkueet: TSI Tampere, Palokan Pyry, Palokan Pyry Naiset 
(melkein Pyryttäret), HIY Helsinki, KSI Kotka 2 ja luonnollisestikin isäntäjoukkue JoLePa. 

Infon piti erikseen Janilta varmistaa, ettei SI Siilinjärvi vaan vahingossa ollut unohtunut listalta. Ei ollut - 

Seija oli valitellut pelaajien vähyyttä. Harmi. Vaan kuusipa kovaa on matkassa. Hienoa - varsinkin, kun vä-

hän joka puolelta on kuulunut positiivisia kommentteja pelatuista turnauksista. Ja sekös pistää ihmettele-

mään. 

Ja vähän hämmästelemään sarjalaatijoiden aivoituksia, kun Ykkösen viimeinen turnaus pelataan jo jo tammi-

kuun 9. päivä! Missä ovat turnaukset Helsingistä, Tampereelta ja miksei vaikka Lappeenrannasta? Olishan 
tuossa ollut vielä ainakin helmi-, maalis- ja huhtikuu. 

Jani laittoi viestiinsä vielä seuraavat terveiset: Otteluohjelmat laitan ensi viikolla, huilaaville joukkueille tu-

lee todennäköisesti kirjuritehtäviä.Valmistautukaa. Hyviä pelejä edelleen Ykkösarjaan! 



KSI KOTKA JATKAA KÄRKIKAHINOISSA 

28.11.2015 21:40 (Timo Herranen/Pekka Nygren/MA) KSI Kotka selviytyi hienosti Leipzigin ensimmäisestä 

päivästä - huomenna joukkueella on edessä pelit sijoista 1.- 4. Ja heti ensimmäisessä pelissä - turnauksen 

välierässä - tosi kova vastus - hallitseva Saksan Mestari ja turnauksen kotijoukkue BV Leipzig. Vähän Suomi 
- Saksa mestarimeininkiä. Tsemppiä äijät. 

Jatkolohkonsa (X-lohko) ensimmäisessä ottelussa B-alkulohkon voittaneet kotkalaiset saivat vastaansa A-

lohkon kakkoseksi tulleen Leverkusenin. Peli oli pisteiden valossa tiukka, mutta saksalaisvoittoinen. KSI:lle 

turnauksen ensimmäinen tappio numeroin 0 - 2 (23-25, 22-25). Toisessa pelissä oli vastassa A-lohkon voitta-

nut Bosnia-Hertsegovinan SKISO “SLOGA” Gornji. Ensimmäisen erän KSI otti lähes näytöstyyliin 25-14, 
mutta toinen kääntyi sitten bosnialaisille 20-25. Tasapeli riitti KSI:lle jatkolohkonsa kakkossijaan. 

Puolivälierävastustajaksi seuloitui jotain kautta (muut tulokset eivät ole tiedossa) Puolan mestaruusturnauk-

sen hopeajoukkue Start Wroglaw. KSI hoiteli itsensä turnauksen kärkikamppailuihin puhtaalla voitolla 2 - 0 

(25-18, 25-17). Ja huomenna siis pelataan ensin välierät - ja vastustajana ehkä kovin kanto kaskessa - koti-

joukkue Leipzig. Ottelu alkaa paikallista aikaa klo 10 - liekö se meillä jo klo 11? 

Parhaat kiitokset viestinvälittäjä Pekka Nygrenille ja infot kotimaahan laittaneelle Herrasen Timpalle. Jatke-
taan huomenna ja pistäkää kaikki peliin ja homma kotiin. Hienoa KSI! 

KSI KOTKA LOHKOVOITTOON LEIPZIGISSA 

28.11.2015 16:25 (Timo Herranen/Pekka Nygren/MA) KSI Kotka joutui toisessa alkulohkon pelissään huo-

mattavasti ensimmäistä kovemmalle, kun vastaan asettui Saksan mestaruuskisojen kolmonen - BSV Rhein-

land-Pfalz. Ensimmäisessä erässä mentiin jatkopisteille (26-24) eikä toinenkaan paljon helpommalla tullut - 

erä KSI:lle 25-21 ja koko ottelu kuitenkin puhtoisesti 2 - 0. 

Parhaillaan Saksassa pelattaneen toisen ylemmän jatkolohkon (sijat 1.-8.) eka peliä, missä kotkalaisilla on 

vastassa kovan A-lohkon kakkonen - kuka sitten lieneekään sakista: Leverkusen (GER), Magdeburg (GER) 

tai Skiso Sloga Gornji Vakuf (BiH). Leipzigin kolmonen se tuskin kuitenkaan on. Toinen jatkolohkopeli 

vielä tänään A-lohkon voittajaa vastaan - ja sitten päivän päätteeksi puolivälieräpeli toisen jatkolohkon jouk-
kuetta vastaan. Jäämme odottelemaan tuloksia. 

LEIPZIGISSA LÄMMITTELYT LÄPSYTELTY 

28.11.2015 12:50 (Timo Herranen/Pekka Nygren/MA) KSI Kotkan valmentaja Timo Herranen laittoi Pekka 

Nygrenille puhelintiedonannon, että pelit LE-Cupissa ovat käynnistyneet mojovissa merkeissä. KSI passitti 

ensimmäisessä ottelussaan Saksan mestaruuskisojen kuutosen - SCC Berlinin laulukuoro-osastolle 2 - 0 (25-

10, 25- 3). Toisessa alkulohkon ottelussa vastus kotkalaisille kovenee, kun näillä hetkosilla vastaan asettuu 
Saksan kolmonen BSV Rheinland-Pfalz. 

 
Saksan ykkönen - BV Leipzig, Saksan Mestari 2015 

(Kuva: BV Leipzig) 



PAJULAHTEEN HUIPPUKOVA KATTAUS 

27.11.2015 16:35 (Petri Räbinä/MA) Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää kuudetta kertaa 

kansainvälisen Pajulahti Games -kilpailutapahtuman 22.–24.1.2016. Lajeina ovat istumalentopallon lisäksi 

maalipallo, sokkopingis, pyörätuolikoripallo, judo, yleisurheilu, keilailu ja voimanosto. 

Judossa ja keilailussa järjestetään kehitysvammaisten Special Olympics-kilpailut. Yleisurheilussa kilpaillaan 

SM-hallikilpailut ja voimanostossa SM-kilpailut. Muissa lajeissa järjestetään kansainväliset turnaukset. Nais-

ten istumalentopallon osalta on mahdollista, että kisan yhteydessä pelataan myös ParaVolley Europen (PVE) 
ykkösalueen (Sub-zone 1) - liekö se ihan mestaruusturnaus. 

 
(Kuva: Pajulahti Games) 

Petri Räbinän mukaan naisten istumalentopalloon olisi ollut muitakin halukkaita maajoukkueita, mutta kisa 

jouduttiin rajaamaan kuuteen osallistujaan. Tulonsa kisaan ovat jo vahvistaneet Brasilia, Venäjä, Ukraina, 
Iso-Britannia ja Hollanti. Melkoinen sakki siis - ihan maailman huipulta. 

Mikäli Sub-zone turnaus Pajussa pelataan, se jouduttaneen hoitelemaan pois jaloista jo torstaina - ennen var-

sinaista Games-tapahtumaa. Tässä pistekisassa olisivat mukana siis Suomi (EM 6.), Venäjä (EM 2.) ja Uk-
raina (EM 1.). Euroopan "istisalueet" on PVE:n toimesta nimetty uudelleen 1.1.2016 lukien - kuva alla. 

 

Maat on pitkälti jaettu maantieteellisesti: itä-, länsi- ja eteläryhmiin. Naisten osalta alueryhmiä on lisätty yh-

dellä. Uutena maana on otettu mukaan Italia kolmos-/eteläkoriin, johon Suomen vanhasta alueesta on siirret-

ty Unkari. Miesten alueet ovat ennallaan, vain Malta uutena on lisätty etelään. Pohjoismaista mukana ovat 

vain Suomi naisissa ja Norja miehissä.  



PALOKAN PYRYN LOKIKIRJA HERÄILEE..., 

26.11.2015 17:05 (Allan Pynnönen/MA) Palokan Pyryn verkkolokikirja - blogspot Palokan Pyry Istumalen-

topallo - on Allan Pynnösen toimesta taas päivitetty ja Allu sinne jotain myös päivitellyt. Toivottavasti kir-

joittelu, kommentointi ja kuvittelu sivuston osalta jatkuu aktiivisena. Tsemppiä. 

 

Palokan Pyryn blogi löytyy mm. alta olevasta linkistä. Käykää katsastelemassa. 

Palokan Pyry Istumalentopallo 

JÄMSÄÄN ILMOITTAUTUMISET HUOMISEKSI! 

26.11.2015 12:55 (MA) Jämsän Liikuntahallilla lauantaina 12.12.2015 pelattavaan ykkössarjan 3. osaturna-

ukseen ilmoittautuminen päättyy huomenna perjantaina 27.11. - hopihopi. Viestiä Virtasen Janille - puhelin: 
0400 953488 ja sähköposti: jani.virtanen(at)jamsa.fi. 

 
Jämsän lukion liikuntahalli 

(Kuva: Google) 

EM-VÄLIERÄN NED-RUS PARHAAT PALAT 

25.11.2015 19:55 (MA) Volley Sliden FB-sivuilla on julkaistu kisajärjestäjien leikkaama reilun neljän ja 

puolen minuutin videopätkä naisten EM-välieräottelusta Hollanti - Venäjä. Video on kuvattu päätuomarin 
nenän alta, verkkotolppaan kiinnitetystä kamerasta. Kuvakulma on hieman erikoinen - erotuomarimainen? 

Semifinal NED vs RUS "Best bits" 

AMEO-STIPENDIT NUORILLE VAMMAISURHEILIJOILLE 

25.11.2015 19:40 (VAU/Lauri Jaakkola/MA) VAU:n nettisivuilla on otsikon mukainen Lauri Jaakkolan jut-
tu. Siitä osa alla sekä kuva stipendin saajista. 

 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkosto AMEO 

solmivat vuosi sitten yhteistyösopimuksen. Yksi yhteistyön muodoista ovat vuosittain viidelle nuorelle vam-

maisurheilijalle jaettavat tuhannen euron arvoiset AMEO-stipendit. 

AMEOn luovuttamat stipendit saivat tänä vuonna taitoluistelija Elina Salminen (Lempäälä), ratsastajat Teo 

Ruoslahti (Espoo) ja Jessica Kerttunen (Sipoo) sekä uimarit Joel Koskinen (Tampere) ja William Söderling 

http://pyryistis.blogspot.fi/
http://facebook.com/VolleySLIDE/videos/1061247563925886/


(Helsinki). Stipendit jaettiin vammaisurheilun lasten ja nuorten Junior Games -syyskisojen yhteydessä Jyväs-
kylässä keskiviikkona 25.11.2015. (VAU/Lauri Jaakkola) 

ENNAKKOMIETTEITÄ KOTKAN SUUNNALTA 

25.11.2015 19:20 (Timo Herranen/Marko Julin/MA) Kymiläisen kunnioitettavasti infon postiin ja puheli-

meen kilahteli vastausviestejä Kotkasta heti iltapäivän aluksi. Timppa ja Make viestittelivät kiinnostavia sisä-

tietoja KSI Kotkan tilanteista ja matkavalmisteluista. Joukkue on hyvässä iskussa - muutamien avainpelaaji-
en puuttumisesta huolimatta. 

Timppa Herranen kertoi, että joukkue lähtee kisaan hyvien harjoitusten jälkeen. Varsinkin joukkueen leiri 

meni hienosti. KSI:llä on matkassa vahvistuksena Janne Laukkarinen. Tähän päädyttiin, koska Vinnin Artol-

la ei ollut mahdollisuutta lähteä mukaan. Joukkueen kokoonpano on: Timo Herranen, Jussi Herranen, Marko 

Julin, Vallo Järv, Christian Danielsson, Mika Vikman, Osmo Röpelinen, Marko Venäläinen ja Janne Laukka-
rinen. 

 
Maaottelu Kazakstan - Kotka Leipzigissa 2014 

(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig/Ulli Zeller) 

Julinin Marko laitteli omissa viesteissään juuri infon kaipailemia tietoja:Terve. Joukkue lentää perjantaina 

klo 14.00 Frankfurtin kautta Leipzigin Halleen. Takaisin tullaan sunnuntaina - tai siis maanantaina klo 

00.15 Helsinki-Vantaalle. Ja tietty mukaan lähtee pelaajien lisäksi runsaslukuinen kannatus-
/shoppailuryhmä - 5 henkilöä:) 

Muutama harmittava poisjäänti: Ahdepellon Jussi on sairaslomalla ja Vinnin Arto synnyttämässä - tai siis 

vaimonsa Anna. Mutta onneksi Janne oli halukas lähtemään paikkaamaan kotiin jääviä. Valmistautumisem-

me on mennyt hyvin - paitsi nämä muutamat viime päivät on saatu olla niin sanotusti kusi sukassa, koska 

ihanat Lufthansan lentoemot päättivät taas olla lakossa juuri 26.-27.11! No onneksi tänään tuli tieto: Lakko 
on peruttu. Huh. 

Kolme kertaa olemme saaneet 2-4 tunnin harjoitusväännöt lähes koko joukkueella. Kiitos Hesan ja Jämsän 

poikien antamasta harjoitusvastuksesta. Ja tietty Kotkassa on harjoiteltu pidempään tähtäimessä sijoituksen 

parantaminen - no ei kait - vaan mestaruus kotiin. Yritetään laittaa kuvaa ja jotain tarinan poikasta lauan-
taina ja sunnuntaina. Terveisin, Marko/KSI. 

SILMINNÄKIJÄN KUVAKULMIA SIILINJÄRVELTÄ 

25.11.2015 19:10 (Mika Ylönen/MA) ZZ presidentti MY oli Siilinjärven ykkösturnauksessa kokoaikaisena 

silminnäkijänä erotuomarin roolissa ja tehtävissä. Mikan terävät kommentit turnauksesta ja mukana olleista 
joukkueista alla. Istis.info kiittää ja kuvat mukaan liittää. 

Tervehdys! Laitan ohessa muutamia kuvia viikonlopun turnauksesta (loppuottelusta). Turnaus oli hyvä ta-

pahtuma, tosin vihelsin yhdessä Heikkisen Sepon kanssa kahdestaan kaikki ottelut. Kummallekin tuli 10 peliä 

päiväannokseksi. 



 

 
SI Siilinjärvi ja Palokan Pyry turnauksen loppuottelussa (Kuva: Mika Ylönen) 

Havaintoja: joukkueet menneet eteenpäin viime näkemästä. Useassa joukkueessa pelaajia (ns. liigapelaajien) 

lisäksi, joilla olisi käyttöä liigassakin. Selkeästi perustekemisessä oli eniten treenattavaa: liian paljon, liian 

helppoja virheitä putkeen. Positiivisesti yllätti TSI Tampereen sekajoukkue, vaikka jäi seitsemänneksi. Kuu-

lopuheiden mukaan joukkue käy aktiivisesti salilla ja treenaa. Peli on parantunut paljon. Toki virheputket 

himmentävät hyviä suorituksia. Tampereen alueella runsaasti entisiä liiga- ja yläsarjajyriä, niitä mukaan ja 
hyvä tulee...; 

 
Palokan Pyry voitti turnauksen ja sarjan ykköspaikan (Kuva: Mika Ylönen) 

Palokka oli odotetun vahva, samoin Siilinjärven Invalidit - ehkä finaalia lukuun ottamatta. KSI Kotka taas 

oli pienoinen pettymys. Sunnuntai Palloilijoilta puuttui useampi syömähammas, mutta siihen nähden aika-

ajoin kelpo tekemistä. JoLePa oli turnauksen ilopilleri. Joukkue oli hurttihuumori koko ajan päällä ja välillä 

se näkyi myös onnistumisina. HIY:llä oli kentällä kokemusta, mutta ehkä harjoittelun vähyys näkyi pelissä. 
Palokan naiset taas pelasivat rohkeasti ja pienellä tuurilla olisi saattanut eräkin tulla. 

 
Palokan Pyrylle 2 - 0 finaalivoitto (Kuva: Mika Ylönen) 



Ei muuta kuin tsemppiä Jämsän turnaukseen kaikille ja uudet joukkueet rohkeasti mukaan! Ististerveisin, 

Mika Ylönen. 

KSI KOTKA VALMIINA SAKSAN REISSULLE 

 
9. LE-Cup Leipzigissa viikonvaihteessa 

(Kuva: SitzvolleyballLeipzig) 

25.11.2015 12:45 (MA) KSI Kotkan valmentaja Timo Herranen muistuttelee seuran Nimenhuudossa pelaajil-

le, että passit tulee olla matkassa mukana Saksan reissulla. 9. LE-Cup pelataan Leipzigissa ensi viikonloppu-
na. Turnaukseen osallistuu 14 joukkuetta, mukana kaikki Saksan parhaat ja liuta kovia ulkomaisia haastajia. 

Olisi mukava tietää kotkalaisten kuulumisia näin reissun alla ja myös jotain joukkueen matka-aikatauluista, 

kokoonpanosta yms. Aikaisempien reissujen tapaan joukkue laittanee infolle väliaikatietoja myös itse kisan 

aikana. Mukava olisi saada ensimmäisenä lauantain tulokset, päivän kokemukset ja jokunen valokuvakin 
infon sivuille. Hyvää reissua ja menestystä peleihin. Napatkaa pytty kotiin. 

ISTUMALENTOPALLON SARJARAPORTTI 3 2015-16 

23.11.2015 00:20 Päivitetty 11:35 (Seija Korkalainen/MA) Siilinjärven ykkösturnauksen ottelutulokset liit-
teessä olevassa sarjaraportissa. Raportti ja pelaajaluettelo löytyvät myös Tiedostot-sivuilta. 

Sarjaraportti 3 2015-16 

Päivitetty alla oleva pelaajaluettelo: 

Ykkössarjan pelaajaluettelot 2015-16 

PALOKAN PYRY YKKÖSEN SARJAKÄRKEEN! 

22.11.2015 19:20 (Seija Korkalainen/MA) Eilen Siilinjärvellä pelatun kahdeksan joukkueen ykkössarjatur-

nauksen voitti Palokan Pyry ja otti samalla sarjataulukossa kärkipaikan. Info ei ole vielä saanut turnauksen 

pelien tuloksia, mutta kisapäällikkö Seija laittoi lopputulokset eilen illalla infon Vieraskirjaan. Sarjatilanne 
löytyy oikeasta palkista ykkössarjan alta. Palataan asiaan ja sarjaraporttiin, kun tulokset konttuuriin ehtivät. 

Siilinjärven ykkösturnauksen lopputulokset: 

1. Palokan Pyry Jyväskylä 

2. Siilinjärven Invalidit 

3. KSI Kotka 2 

4. Siilinjärven Sunnuntai Palloilijat 

5. HIY Helsinki 

6. JoLePa Jämsä 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Sarjaraportti%203%202015-16.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Ykkosen%20pelaajaluettelot%202015-16.pdf


7. TSI Tampere 
8. Palokan Pyry Naiset Jyväskylä 

EM-KISATV:SSÄ MUKAVASTI KATSELIJOITA 

21.11.2015 13:20 (MA) Slovenian EM-kisojen kaikki ottelut näytettiin suorina lähetyksinä Studio Livitasta 

YouTuben kautta. Menetelmää istis.info ei lainkaan ymmärrä - eikä ole sitä hakemallakaan löytänyt tietoi-

suuteensa. Oli miten oli - mukava oli pelejä seurata kahvihuoneenkin läppäriltä. 

Kisajärjestäjätkin ovat olleet TV-lähetyksiin ja erityisesti katsojalukuihin varsin tyytyväisiä. Katselukertojen 

kokonaismäärä oli 15 991. Suoria lähetyksiä seurattiin kaikkiaan 157 500 minuuttia (n. 2 625 tuntia). Katso-

jia oli 24:stä eri maasta - eniten Sloveniasta (3 609 katselukertaa ), Alankomaista (2 739) ja Venäjältä (1 
484). 

Yksittäisistä peleistä eniten katselukertoja keräsivät: Slovenia vs. Saksa (560), Ukraina vs Venäjä (555) sekä 

Venäjä vs. Suomi (550). Hyvin siis Suomen naisetkin olivat kuvassa mukana - ja mikä ettei. Ken tietää moi-

sen TV:n käyttökuvioista ja varsinkin käyttömahdollisuuksista - voisi vinkata asiasta. 

YKKÖSSARJA JATKUU JÄMSÄSSÄ JOULUKUUSSA 

20.11.2015 23:30 (Jani Virtanen/MA) Ykkössarjan kolmas osaturnaus pelataan huomisen Siilinjärven kisan 

jälkeen jo lauantaina 12.12.2015 Jämsässä JoLePan isännöimänä. Jani Virtanen laittoi joukkueen yhteyshen-
kilöille turnaustiedotteen, joka alla pdf-liitteenä. Ja ennen sitä Janin viesti. 

Hei. Liitteessä kutsu Jämsän 1-sarjaturnaukseen. Kutsu lähti nyt pahasti myöhässä allekirjoittaneen unoh-

dettua kuinka aika rientää. Tästä syystä jatkoin hieman ilmoittautumisaikaa, jotta homma ei tössäisi siihen. 
Joka tapauksessa - Tervetuloa Jämsään! 

 
Jämsän äijät kokouksessa 

(Kuva: JoLePa/Timo Lehtonen) 

Turnauskutsu Jämsään 12.12.2015 

ELBLAGIN ATAK JÄLLEEN PUOLAN MESTARI 

20.11.2015 16.30 (MA) Puolan istumalentopallon Mestaruusturnaus pelattiin Elblagissa viime viikonloppu-

na. Kisaan osallistui kaikkiaan yhdeksän joukkuetta - matkassa mukana myös Puolan naisten maajoukkue 

(7.) IKS Atak otti jo seitsemännen perättäisen Puolan mestaruutensa. 

Atak hävisi turnauksessa vain yhden erän - kakkoseksi sijoittuneelle Start Wroclawille, jonka kotikaupunki 

sijaitsee lähellä Tsekkien rajaa. Pronssimitalit otti toinen Start - Szczecinistä, luoteis-Puolan Pommerista, 

aivan Saksan rajalta. Wroclawin hopeajoukkue matkailee KSI Kotkan ki(u)saajaksi LE Cupiin Saksan Leip-
zigiin. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Turnauskutsu%20Jamsaan%2012.12.15.pdf


 
Puolan Mestarit - IKS Atak Elblag 

(Kuva: www.atak.pl) 

Puolan mestaruuskisojen lopputulokset: 

1. IKS ATAK 

2. Start Wroclaw 

3. Start Szczecin 

4. Start Lublin 

5. Start Lods 

6. Sprawniejsi Wloszczowa 

7. Kadra Polski Kobiet 

8. Start Jelenia Gora 

9. Start Legnica 

RION PARALYMPIALAISTEN ALKUUN 293 PÄIVÄÄ 

20.11.2015 00:10 (MA) Rion 2016 Paralympialaisten avajaisiin on aikaa 9 kuukautta ja 19 päivää. Kisojen 

istumalentopalloon osallistuu kahdeksan nais- ja kahdeksan miesjoukkuetta. Molemmissa sarjoissa seitsemän 

kisaedustajaa on jo nimetty. Viimeiset paikat ovat haussa maaliskuussa 2016 Kiinassa pelattavassa Intercon-
tinental-turnauksessa. 

 
(Kuva: VolleySLIDE) 



Brasilia on luonnollisesti mukana molemmissa sarjoissa. MM-kisoista miespaikat saivat Bosnia ja Hertsego-

vina ja Iran sekä naisista Kiina ja USA. Maanosapaikat EM-kisoista menivät miehissä Saksalle ja naisissa 

Ukrainalle ja Afrikan kisoista Egyptin miehille ja Ruandan naisille. Pan Amerikan kisoista paikan saivat 

USA:n miehet ja Kanadan naiset sekä Aasian kisoista Iranin naiset ja Kiinan miehet. 

Ja samat vielä selkokielellä - Rion 2016 Paralympialaisten istumalentopalloon vahvistetut ja nimetyt maat: 

Miehet: 
* Brasilia 

* Bosnia ja Hertsegovina 

* Iran 

* Saksa 

* Egypti 

* USA 

* Kiina 
* Paras ei valittu maa Kiinan kisoista 3/2016 

Miehet: 
* Brasilia 

* Kiina 

* USA 

* Ukraina 

* Ruanda 

* Kanada 

* Iran 
* Paras ei valittu maa Kiinan kisoista 3/2016 

Kiinan Intercontinental-kisoihin ilmoittautuneisiin joukkueisiin ja mahdollisiin Rion kisapaikan ykköskärk-
kyjiin palaillaan aikanaan. 

YKKÖSET LAUANTAINA SIILINJÄRVELLÄ 

 

19.11.2015 23:40 (Seija Korkalainen/MA) Kotimaiset kisat jatkuvat lauantaina Siilinjärvellä. Ykkössarjan 

toisessa osaturnauksessa Kasurilan koulun salilla pelaa kahdeksan joukkuetta. Ensimmäinen osaturnaus pe-

lattiin Kotkassa 10.10. isäntien kakkosjoukkueen ottaessa sarjan piikkipaikan ennen Palokan Pyryn miehiä ja 

SI Siilinjärven joukkuetta. 

Kotkassa pelanneet TSI Tampere ja Pyryn naisten joukkue osallistuvat myös Siilijärven turnaukseen. Uusina 

joukkueina mukaan ovat nyt uskaltautuneet JoLePa Jämsästä, HIY Helsinki ja SiSuPa - Siilinjärven Sunnun-

tai Palloilijat. Seija Korkalaisen tietojen mukaan kaikki ilmoittautuneet ovat Siilille tulossa. Turnaus alkaa 
klo 11.00. 

Istis.infon toimitus on ensi viikonlopun virkamatkoilla ja siksi Seijan kanssa on sovittu, että hän laittaa tur-

nauksen lopputulokset pelien päätyttyä Infon vierakirjan sivuille. Kaikki kisan tulokset julkaistaan infossa 

viimeistään maanantaina. Tervemenoa paikan päälle pelejä katsomaan. 

  



HOLLANTI - VENÄJÄ 13 - 0! 

 
Alexanderiakin pikkasen ihmetyttää..., 

(Kuva: VolleySLIDE) 

19.11.2015 13:30 (MA) Naisten EM-kisojen alkusarjan ottelussa Venäjä - Hollanti nähtiin varsin erikoinen ja 

Venäjälle kiusallinenkin episodi, kun hollannittaret Anne Rabenin syötellessä napsuttelivat tulostaululle hä-

kellyttävät lukemat 0 - 13. Oli siinä päävalmentaja Alexanderillakin suu supussa. Katso koko homma alapuo-
len VolleySLIDEn Facebook-linkistä. 

Hollanti-Venäjä 13- 0. 

RUANDAN NAISTEN SLOVENIAN REISSU 

 
Kiva tulla reissusta kotiin - Ruandaan  

(Kuva: VolleySLIDE) 

19.11.2015 12:50 (MA) VolleySLIDEn sivuilta löytyi mukava matkakertomus. Tällä kertaa ei Suomen jouk-

kueen retkestä (jokohan Laura on kirjoitellut?), vaan Ruandan naisten joukkueen harjoitusmatkasta Sloveni-

aan ja EM-kisoihin. Tarina ja valokuvat ovat joukkueen hollantilaisen päävalmentajan Peter Karremanin 
käsialaa. Juttu löytyy alla olevasta linkistä pdf-tiedostona - itse tarina lontooksi ja kuvat suomeksi. 

Ruandan maajoukkue Sloveniassa 

  

http://facebook.com/VolleySLIDE/videos/1057515977632378/
http://volleyslide.tumblr.com/post/133363789892/rwanda-women-in-slovenia


LEIPZIGIN TURNAUKSEN OTTELUOHJELMAT 

 
(Kuvakaappaus: 9. LE Cup) 

19.11.2015 12:15 (Timo Herranen/MA) KSI Kotka valmistautuu 9. LE Cup turnaukseen Saksan Leipzigissa. 

Kisa pelataan reilun viikon kuluttua 28.-29.11.2015. Kisajärjestäjä on lähettänyt osallistujille otteluohjelmat. 

Mukana on nyt 14 joukkuetta - Leipzig on lisännyt joukkoon kolmannen joukkueensa. 

Turnauksessa pelataan ensin neljässä alkulohkossa, joiden ykköset ja kakkoset jatkavat kahdessa ylemmässä 

jatkosarjassa turnauksen sijoista 1.-8.. KSI Kotkan alkulohkossa ovat saksalaisjoukkueet SCC Berlin (Saksan 

mestaruuskisojen 5.) ja BSV Rheinland-Pfalz (Saksan 3.). Alkulohkojen jälkeen lauantaina pelataan jatko-
lohkojen ottelut ja päivän päätteeksi vielä puolivälierät lohkosijoitusten mukaan (1-4 ja 2-3). 

Alla liitteenä 9. LE Cupin koko otteluohjelma. Kotkalaiset tippuivat viime vuoden turnauksessa juuri pytty-

jen ulkopuolelle hävittyään sijoitusottelun 3.-4. Kazakstanin joukkueelle. Tavoitteet lienevät nyt ainakin pal-
kintopallille. 

Leipzigin otteluohjelma 

PILLIT PUSSISTA JA KAHVIT K-KAUPASTA 

19.11.2015 00:40 (MA) 

 
Väsyttää...,  

(Kuva: Yolanda Coervers, The Netherlands) 

Istis.infon kahvikone on pesastu, pieni paketti pauligia haettu lähikaupasta ja uudet sumpit tiputeltu. Infon 

ajatuksissa oli ensin toteuttaa päätoimittajalle syyskuun alussa lupaamansa sipilät ja kävellä kahvikone kaina-

lossa kierrätykseen. Jo kesällä toimituspalaverissa oli ajoittain havaittavissa viettävää väsymystä - kahvikaan 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/9.%20LE-Cup%20Schedule.pdf


ei oikein maistunut. Naisten EM-kisajuttujen palaute palautti kävelysuunnitelmat mieleen ja kahvikonekin 

tuli jo laiteltua kantolaatikkoon. Ongelma vaan taisi olla, että kaikki pillit olivat jo salilla huoltolaukun poh-
jalla valmiiksi muovipussissa. 

Viikon alkupäivinä sähköpostiin tulleet ja varsin varovaisesti luetut terveiset mm. Puolasta, Hollannista ja 

Kymin Kotkasta palauttivat juuri pienemmän pöytävalon kahvihuoneen hämärään ja läppärin avaussuhinan 

paremmin kuulevaan oikeaan korvaan, sinne kahvimukin puolelle..., Saas nährä - ollaanko vielä huomenna 

samoilla linjoilla. Nyt pitää pistää nukkumaan - molemmat korvat. Huomenna, jos sallitaan - tarinaa Leipzi-
gin turneesta, ruandalaisten reissusta, Rion kisakoneesta ja jotain kai Siilinjärven ykkösestäkin. Öitä. 

PODCETRTEK HILJENEE - UKRAINA JUHLII 

 
EM 2015 Mestarit - Ukraina 

(Kuva: ParaVolley Europe) 

EM 2015 kisojen parhaat pelaajat: 

* Best Setter - Inna Osetynska UKR 

* Best Hitter - Elvira Stinissen NED 

* Best Blocker - Regina Terbuc Roudi SLO 

* Best Libero - Liubov Permiakova RUS 

* Best Server - Suzana Ocepec SLO 

* Best Receiver - Fleur van Dam NED 
* MVP for the Team - Victoria Werkman 

15.11.2015 01:30 (MA) Kahvihuonekin alkaa hiljenemään. Hienot kisat, hienot mestarit - menestystä myös 

Rioon. Suomi kuudes - ehkä ihan odotetusti. Ei suuria yllätyksiä, mutta ei pettymyksiäkään. Ihan kaikki eivät 

tainneet saada peliaikaa, mutta hienolla hengellä koko porukka oli mukana. Uusia kisoja toivottavasti tulee - 

ja myös peliaikaa. Töitä ne kisat kyllä vaativat. Toivottavasti siihen on sekä mahdollisuudet että halukkuus - 

eri tavoin. Edellytyksiä olisi. Nyt vaan hyvää kotimatkaa - tervetuloa. 

Info pistää pillit pussiin ja kahvihuoneen pimeäksi - ainakin joksikin aikaa. Päätoimittaja vastannee mahdol-

lisiin kyselyihin. 

  



UKRAINALLE MESTARUUS JA LIPPU RIOON 

 
Niukimmalla mahdollisella erolla - Mestari on Ukraina 

(Kuvakaappaus: www.youtube.com) 

14.11.2015 17:20 (MA) Ukraina voitti jännittävän ja erikoisen loppuottelun jälkeen hallitsevan mestari-

Venäjän niukimmalla mahdollisella tavalla 3 - 2 ja mikä tietysti tärkeintä - voittamalla sen viimeisen tikin 
15-13. Ukraina johti upean pelin jälkeen jo erin 2 - 0 ja tuntui valmistautuvan mestaruusjuhliin. 

Ukraina aloitti ottelun todella vahvasti ja määrätietoisesti. Kovat pommit paukkuivat Venäjän lattiaan ja tek-

nisille mentiin 8-5 ja 16-12. Erä oli ratkeamassa Ukrainan johtaessa 24-18. Venäjä kuitenkin pisti pelin jän-
näksi ja tuli tilanteeseen 24-23. Ukraina onnistui onnenkantamoisella päättämään erän 25-23. 

 
Erätauolla ilahduttivat lasten hauskat tanssit 

(Kuvakaappaus: www.youtube.com) 

Toiseen erään ukrainalaiset tulivat totisesti tanssimalla. Kaikki onnistui ja tekniset lukemin 8-4 ja 16-11. 

Samaa vauhtia mentiin erän loppuun 25-17. Mutta sitten tapahtui..., kolmas alkoi 0-6 ja 1-8 ja 7-16. Uk-

rainalaisilta meni usko, toivo ja hakkurit. Venäjä jyräsi mennen tullen 9-25! 

Neljäs tuntui Ukrainan kannattajilta varmaan kidutukselta. Kaikki meni pieleen ja erä Vennäälle 12-25. Voi 

hyvänen aika - miten voi peli kadota kuin mainari kuiluun. Viidenteen Ukraina kuitenkin löysi hissin. Erää 

pelattiin pisteen erolla vuorotahtiin Venäjän toiseen aikalisään Ukrainan johtaessa 13-12. Venäjä vielä tasoit-

ti, mutta Ukraina löysi ne voittopisteet 15-13. Ukraina on uusi Euroopan Mestari - ja Rion 2016 Paralympia-
laisten osallistuja. Venäjälle jää vielä se Kiina-ilmiö. 



 
Toiset juhlii - toiset ei 

(Kuvakaappaus: www.youtube.com) 

EM 2015 kisojen kunniataulu: 

1. UKRAINE 

2. RUSSIA 

3. SLOVENIA 

4. THE NETHERLANDS 

5. GERMANY 

6. FINLAND 

7. HUNGARY 
8. CROATIA 

Kisojen kaikki tulokset ja loppusijoitukset: 

EM 2015 Tulokset 

ISÄNTÄMAA SLOVENIA HIENOSTI PRONSSILLE 

 
Kuvateksti: Slovenia otti kotikisoista pronssimitalit  

(Kuva: Team Slovenia) 

14.11.2015 17:20 (MA) Kisojen toiseksi viimeistä peliä, pronssiottelua Slovenian ja Hollannin kesken tah-

kottiin pitkällä kaavalla. Tällä kertaa hollannittaret yrittivät uutta taktiikkaa ja olivat nyt jo 2-1 tappiolla, 

mutta nousivat tasoihin ja viidenteen erään. Sen Slovenia voitti 15-8 hurjasti kannustaneen kotikatsomon 
avustuksella ja otti kuin ottikin kotikisoistaan pronssimitalit. Onnittelut. Finaali RUS - UKR pian alkamassa. 

  

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


SUOMI JÄLLEEN EM-KISOJEN KUUDES 

 
Kuvateksti: "Voitolla yöhön...," - ei onnistunut  

(Kuva: Team FIN) 

14.11.2015 14:30 (MA) Suomen naisten maajoukkue sijoittui Slovenian EM-kisoissa edellisen kisan tavoin - 

kuudenneksi. Pinnaa parempi sijoitus oli haussa tänään pelissä Saksaa vastaan. Voitolla Budapestin yöhön - 

oli tyttöjen teemana. Yö iski jo ensimmäisessä erässä, joka meni Saksalle 18-25. Suomen tehot olivat täysin 

hukassa - tilanteessa 11-19 tehtiin ensimmäinen pelipiste. Koko erässä kuusi pistettä: 2 aloitussyöttöä. yksi 
torjunta ja kolme hyökkäyspistettä. 

Toisessa Suomi tuli uudella ilmeellä. Hyökkäystehot löytyivät jostain ja erää ja ottelua oltiin kääntämässä 

vielä tilanteessa 22-17. Mutta, mutta..., sitten taas jatkui armoton virhekilpailu - kuten oikeastaan molemmil-
la joukkueilla kaiken ottelua. Saksa käänsi rutiinilla erän 23-25 ja Suomi oli valmis yöhön. 

Kolmas meni kai jo kotimatkaa miettiessä. Erä kirkkaasti Saksalle 15-25. Ottelu oli jotenkin kävelykilpailu-

mainen - kumpi tekee vähemmän virheitä - voittaa. Ja se oli Saksa (40-36), mutta myös hyökkäystehoja Sak-

salla oli huomattavasti Suomea enemmän. Ainoastaan kakkoserässä Suomen hyökkäyspeli toimi Saksaa vas-
taan - 13-12 pistettä. Muissa erissä lukemat olivat 3-12 ja 4-6. 

Suomi siis kuudes Euroopan maiden joukossa - tai kahdeksan EM-kisoissa pelanneen maan joukossa. Mat-

kaa maanosan kärkeen kuitenkin on melkein kuin Kilpisjärveltä Gibralttarille - valitettavasti. Vaikka eihän 

tuollainen matka nykyvempeleillä kauaa vie. Innostusta joukkueellemme jatkaa harjoituksia ja istiksen pitä-
mistä Suomen lajivalikoimissa. Hyvää kotimatkaa - ja sitä yötäkin. 

Päivän tulokset: 

Sijat 7. - 8.: Unkari - Kroatia 3 - 0 
Sijat 5. - 6.: Saksa - Suomi 3 - 0 (25-18, 25-23, 25-15) 

MUUTAMA KISALINKKI VIELÄ VINKIKSI 

13.11.2015 23:30 (MA) Ihan vaan muistin virkistelyksi ja vähän tirkistelyksi. 

Suomen naisten maajoukkueen Team Finlandin Facebook-sivut: 
* Team FIN 

VAU:n Ajankohtaista-sivut/Lauri Jaakkolan kisatarinat: 

* Lauri Jaakkolan VAU-raportit 

Slovenian naisten maajoukkueen Facebook-sivut: 

* Slovenian naisten maajoukkue 

Suorat kisa-TV:n lähetykset: 

* Kisa-TV 

http://facebook.com/finlandsittingvolleyball?fref=ts
http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/2409-suomi-voitti-unkarin-ja-pelaa-5-sijasta-naisten-istumalentopallon-em-kilpailuissa
http://facebook.com/OdbojkaSede
http://youtube.com/user/Livita06


KAIKKI VALMIINA RATKAISUPELEIHIN - 
UKRAINA LIIAN KOVA SLOVENIALLE 

 
Katsomossakin täysi peli käynnissä 

(Kuva: Šport invalidov) 

13.11.2015 23:05 (MA) Viimeisiä viedään tai ainakin odotellaan. Päivän pelit Slovenian Podcetrtekin naisten 

EM-kisoissa on hoideltu. Viimeisessä villissä pelissä isäntämaan emännät yrittivät hurjan kotikatsomon 

avustuksella kukistaa Ukrainan ja ottaa kotikisoissaan finaalipaikan. Toisin - ja vähän odotetusti kävi. Ukrai-

na matkaa Venäjän kumppaniksi - tai kai paremminkin vastustajaksi huomiseen EM-loppuotteluun tuloksella 
3 - 0 (25-15, 25-19, 25-18). 

 
Slovenia jäi - tai pääsi pronssipeliin kotikisoissaan 

(Kuva: napotidoria.si/Drago Perko/ZSIS-POK) 

Alla päivän ottelutulokset ja huomisen aikataulu. 

EM 2015 Tulokset 

RUS - NED TAISIKIN OLLA UUSINTA? 

13.11.2015 20:00 (MA) Hirmuinen ja tasokas jännitysnäytelmä oli jälleen Venäjän ja Hollannin välinen peli 

loppuottelupaikasta ja mahdollisesta RIO-lipusta. Hollanti johti 2 - 1, kuten alkusarjan ottelussakin. Neljäs 

meni selkeästi Venäjälle ja info jo alkoi kaivelemaan keskiviikon tuloksia - epäillen katselevansakin jälkilä-
hetystä. 

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


 
Hollannin Elvira paukutti kolmannessa neljä ässää 

(Kuvakaappaus: www.youtube.com) 

Ja niin kävi kuin edellisessäkin ottelussa. Hollannin eväät oli syöty ja paralympiapaikan haku siirtyy maalis-

kuulle ja Kiinaan. Venäjä hallitsi ratkaisevaa erää ja hollannittaret syyllistyivät varovaiseen peliin ja turhan 

moniin virheisiin. Itänaapurimme finaaliin puolustamaan Mestaruutta ja tavoittelemaan sitä RIO 2016 mat-
kaa.. 

 
Hollanti voitti juuri kolmannen erän - Annukka tarkistaa tietysti asian Infosta 

(Kuvakaappaus: www.youtube.com) 

TÄNÄÄN VÄHÄN TASAPAINOISEMPI SUOMI..., 

13.11.2015 18:35 (MA) Istis.infon ajoitus tuntuu olevan putinialle päin, kun taas toisella kanavalla soi "Suuri 

ja mahtava" - kuten eilenkin kommentteja kirjoitellessa. EM-kisojen välierissä kohtaavat juuri alkavassa pe-

lissä Venäjä ja Hollanti. Info lupasi vielä palata Suomen otteluun ja sen lampaisiin ja leijoniin - vai miten se 

termi meneekään. 

Otsikon mukaisesti Suomi pelasi tasapainoisemman pelin Unkari vastaan, kuin mitä aiemmat ottelut olivat. 

Toki ei vastuskaan ollut aivan samaa luokkaa. Eilisessä Slovakia pelissä omin voimin hankittiin 43 pistettä ja 

tuhrittiin tasan sama määrä (+/- 0). Nyt omilla toimilla saatiin kasaan 54 pistettä ja hassattiin vähän vähem-
män - 35 pinnaa naapurille (+ 19). 

Varsinkin ottelun alussa Unkari oli melkoisen hakoteillä, suomalaisten vastaavasti onnistuessa lähes kaikes-

sa. Pikavauhtia - ja vain yhden oman virheen rasittamana ensimmäisessä erässä oltiin toisella teknisellä 

Suomen johtaessa 16-3. Samassa tilanteessa Hollanti vie Venäjää 16-7. Ja infon keitellessä kahvit - Hollanti 
voitti selkeästi 25-18, vaikka oli jo välillä hätää kärsimässä. 

Teknisen jälkeen Suomi teki (normi)virheet - kuusi putkeen ja Unkari sai puhtia omaan peliinsä. Erä kuiten-

kin Suomelle 25-17. Suomen pisteistä Marjalle 7, Annukalle, Annelle ja Sarille 3, Lauralle 2 sekä Hanna-



Marialle 1. Unkari avitti kuusi pistettä. Toinen erä meni sitten Suomelta Unkarin pelityyliin totuttelussa - 
valitettavasti niin käy helpolla. 

Tasatilanteesta 19-19 suomalaiset onnistuivat ratkaisuissaan ja toinen erä lopulta 25-20. Kotimaisten pisteet: 

Marja 5, Annukka ja Petra 4 sekä Laura 2. Unkari antoi suosilla kiitettävän 10. Kolmas erä oli suomalaisilta 

syöttöharjoituksia: Lauran neljän ässän johdolla otettiin syötöillä 8 pistettä ja erä tyylillä 25-17. Pisteille 

Marja 6, Laura 5, Annukka 3 sekä Hanna-Maria, Sari ja Petra 2. 

Omat virheet pelissä olivat: 9 aloitussyöttö- ja 8 vastaanottovirhettä, 11 käsittelyvirhettä ja 7 teknistä tai 

muuta pelivirhettä (isku pitkäksi, ylösnousu, verkkovirhe ym.). Kolme aloitushassia on kohtuullista, jos ky-

seessä on kova ja vaikea aloitus. Helpoissa syötöissä sekin on liian paljon. Samat voisi sanoa syötön vastaan-
totoista. Käsittelyvirheissä 1/erä voisi olla passelia. Voisiko ko virheet priorisoida harjoituksien keskiöön. 

Huomenna siis Saksa sijoista 5. - 6. Vitonen olisi kova sana kotiintuomisiksi - joskin Unkaria selkeästi ko-

vempia ovat myös sakuttaret. Tämän päivän eka erän aloituksen tyylillä ja Sloveniapelin huippuhengellä ja 
metelillä Saksa nurin. 

SAKSA SUOMEN HUOMISEKSI VASTUSTAJAKSI 

13.11.2015 17:00 (MA) Saksa voitti Kroatian sijojen 5. - 8. toisessa välieräpelissä 3 - 0 (25- 9, 25-20, 25-14) 

ja kohtaa Suomen huomisessa sijoituspelissä. Ottelu lienee alkamassa päivän toisena pelinä klo 13 Suomen 
aikaa. 

SUOMI VIIMEIN VOITON MAKUUN - 
UNKARI KAATUI SUORAAN 3 - 0 

13.11.2015 15:10 (MA) Suomi voitti Unkarin sijoista 5. - 8. pelatussa ja juuri päättyneessä välieräottelussa 3 

- 0 (25-17, 25-20, 25-17). Huomenna turnauksen viimeisessä pelissään Suomi pelaa sijoista 5. - 6. - todennä-

köisesti Saksaa vastaan. Tai Kroatiaa. Joukkeet kohtaavat toisensa vajaan tunnin kuluttua alkavassa ottelussa. 

Suomen pelin kommentit ja tilastot myöhemmin - kuha keritään. 

 
Suomi otti ensimmäisen voiton - Unkari kaatui 3 - 0 

(Kuvakaappaus: www.youtube.com) 

SUOMI - UNKARI ALKAAKIN JO KLO 14 

13.11.2015 11:40 (MA) Suursyyllisiä kauempaa etsimättä - istis.info tunnustaa vissiin eilen sählänneensä 

otteluaikataulujen kanssa. Info oli tuonne alle kirjaillut, että Suomen peli olisi klo 16 kotimaan aikaa. Petra 

pisti tietoa kisapaikalta, että peli on kylläkin alkamassa jo klo 14. Info valittelee jo valmiiksi, jos joltain tä-
män takia peli jää katsomatta. 



Tarkemmin asiaa tarkasteltuaan - istis.info peruu yllä olevat tunnustuksensa ja samalla muutkin syntinsä. 

Alkuperäisen kisojen otteluohjelman mukaan eilisen puolivälierän Slovenia-Suomi (pelinro 15) hävinnyt 
(L15) pelaa tänään klo 16 Suomen aikaa. Syntisäkki onkin siis jossain muualla! 

 
The Referees - nyt tuskin syyllisiä 

(Kuva: SVT Slovenia) 

UKRAINALLE JA VENÄJÄLLE MYÖS VOITOT 

12.11.2015 21:20 Lisäys 21:30 (MA) Puolivälierät Sloveniassa selätelty. Viimeisessä pelissä Cenäjä voitti 

odotetusti Kroatian 3 - 0. Aikaisemmin päivällä Ukraina hoiteli Unkarin samoin lukemin. Siitä pelistä ei vie-

lä eräpisteitä ole löytynyt. Alla huomiset välieräparit niin sijoista 5.-8. kuin mitalipeleistäkin. Tämän päivän 
melkein täydelliset tulokset löytyvät pdf-liittestä. 

Viidennen kilpailupävän pelit Sloveniassa 13.11.2015: 

Välierät sijoista 5. - 8.: 

13:00 GERMANY VS. CROATIA 

15:00 HUNGARY VS. FINLAND 

Välierät sijoista 1. - 4.: 

17:00 THE NETHERLANDS VS. RUSSIA 
19:00 UKRAINE VS. SLOVENIA 

 
Menestystä isäntämaan tiimille mitalipeleihin 

(Kuva: SVT Slovenia) 

Lisäys 21:30: Korjattu listoihin kaikki tulokset. 

EM 2015 Tulokset 

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


HARMITUKSEN JATKEEKSI VÄHÄN JUPINAA 

12.11.2015 20:10 (MA) Saattaa olla Sloveniassa upeat puitteet ja suorat TV-lähetykset. Kiitos niistä. Mutta 

tulospalvelu on lähinnä per..., alemmalla tasolla. Tämänkään päivän tuloksista ei kerrota vielä missään. No..., 

yleensä ne tulevat seuraavana aamuna. Pitäkää tuloksenne. Amen. Johonkin se pitää harmitus purkaa - val-
lankin, kun kahvikin on lopussa. 

PARAS JA HUONOIN PELI SAMAAN SAUMAAN - 
SUOMI PELAAMAAN SIJOISTA 5.-8. 

12.11.2015 19:55 (MA) Otsikko kertoo tällä kertaa karua totta. Suomi pelasi ehdottomasti kisan parhaan 

pelinsä - ja samalla valitettavasti ehkä huonoimman. Suomi oli todella henkisesti latautunut voittamaan Slo-

venian. Peli-ilme oli tiukka ja innostunut. Hyökkäyspeli toimi erityisesti hakkuriakselilla Marja Valkeavuori 

(14 pist.) ja Annukka Jäätteenmäki (10). Pisteitä kertyi lähes tuplaten aikaisempiin otteluihin verrattuna. 
Vaan ei riittänyt. 

 
"Suomen paras pisteilijä - Marja Valkeavuori - 18 pistettä" 

(Kuva: Sportinvalidov) 

Kahta ensimmäistä erää Suomi johti, väliin 4-5:llä pisteellä, molemmissa aina tilanteeseen 18-18. Varsin 

kuvaava "moka" sattui ensimmäisessä erässä, kun Suomi voitti pisteen ja kavensi tilanteeksi 22-23. Seuraava 

oma syöttö livahti, ei voi olla totta, verkon ali! Molemmat erät omilla tuhruilla 23-25. Harmittavan läheltä 
liippasi. 

Kolmannessakin Suomi sinnitteli, koko ajan vähän tappiolla, tilanteeseen 16-17. Sitten vaan läpsähti kolme 

peräkkäistä käsittelyvirhettä ja kaksi epäonnistunutta hyökkäystä. Se oli siinä. Nyt vaan tähtäin EM-kisan 

viidenteen sijaan. Se on parempi kuin 15 vuoteen ja kova tulos. Tsemppiä sinne Sloveniaan. Lopuksi vielä 
vähän niistä helpoista, jotka taitavat olla infon lemppareita ja pelaajien kauhuja. 

 
"Slovenia hyökkää...," 

(Kuva: Sportinvalidov) 



Suomi teki vastustajan 75 pisteestä 43 omaan maaliin! Ennätyskö? Saattaa olla - jestas, sehän tekee 57 %. Ei 

voi olla totta. Vaikka onkin. Eräkohtaisesti virheet jakautuivat: 1. erä - 15, 2. erä - 16 ja 3. erä 12. Tasaisesti 

ainakin. Aikaisemmista peleistä poiketen nyt tuli enemmän omia aloitussyöttövirheitä (14) kuin vastaanotto-

virheitä (9). Loput 20 olivat: 8 hyökkäysvirhettä verkkoon tai pitkäksi ja 12 käsittelyvirhettä, joista 10 sormi-
lyöntiyrityksistä.? 

Ja vielä joku voi sanoa yllä olevasta listasta, että joukkue pelasi parhaan pelinsä. No, niin se vaan menee. 

Marjan ja Annukan lisäksi hyökkäyksistä onnistuivat muut 7 kertaa eli hyökkäyspinnoja kerättiin 31 - hyvä 

saldo. Aloituksilla napsittiin 9 pistettä ja torjunnoilla kolme. Vastustaja lahjoitti vielä päälle 19 pistettä. Vaan 
ei piisannut. Varsinkin kun Suomi vastaavasti teki nuo uskomattomat 43 vihrettä. 

Parhaillaan, kun Sloveniassa soi Venäjän kansallislaulu seuraavan pelin alkamisen kunniaksi - info haluaa 

omasta pienestä kahvihuoneestaan käsin sanoa maajoukkueelle seuraavat säkeet: 1. Hienoa, että Suomen 

maajoukkue on mukana EM-kisoissa, 2. hienoa, että pelaatte kaikesta huolimatta varsin korkealla tasolla, 3. 

erittäin hienoa, jos nappaatte tarjolla olevan viidennen sijan ja 4. hienoa, jos jatkossa tsemppaatte harjoittelun 
määrää ja treenaatte nuo vihreet pois sekä 5. hienoja naisia olette - ja timoja. Tsemppiä jatkopeleihin. 

SUOMI TAISTELI - SLOVENIA VOITTI 

12.11.2015 19:15 (MA) Suomen paras peli näissä kisoissa - ja samalla ehkä huonoin - ei riittänyt voittoon 

Sloveniaa vastaan pelatussa puolivälieräottelussa. Isäntämaa marssi mitalipeleihin 3 - 0 voitolla. Kahdessa 

ensimmäisessä erässä Suomella oli kaikki mahdollisuudet erävoittoihin, mutta harmittavan alkeelliset omat 
virheet tarjosivat voiton vastustajalle. Erät päättyivät 23-25, 23-25 ja 17-25. Juttua lisää vähän myöhemmin. 

 
"Yllättävän vähälukuinen katsomo piti kovaa kannustusta" 

(Kuvakaappaus: www.youtube.com) 

TEAM FIN VALMIINA KOHTAAMAAN SLOVENIAN - 
HOLLANTI ENSIMMÄISENÄ MITALIPELEIHIN 

12.11.2015 15:40 (MA) Suomen joukkue on valmis kohtaamaan puolivälierässään kisojen isäntämaan Slo-

venian. Joukkue on puhdistanut pöydän eilisen Ukraina-pelin pölyistä ja vetänyt aamupäivällä hyvät harjoi-

tukset. Kaikki ovat hyvällä mielellä odottamassa illan ottelua. Joukkue otti harkkojen jälkeen oikein viralliset 
asennot ja lähetti Facebook-sivuillaan joukkuekuvan kannattajilleen. Onnistumisia peliin...,  

Päivän ensimmäisessä pelissä naapurukset Saksa ja Hollanti kohtasivat. Hollanti hallitsi ottelua, vaikka me-

nettikin saksalaisille yhden erän. Hollanti jatkaa mitalipeleihin ja Saksa sijoille 5. - 8. Hollannin voittoluke-
mat ja erät olivat varsin selvät - 3 - 1 (25-14, 25-15, 23-25, 25-14). 

 



 
"Team FIN treenien jälkeen - nyt valmistaudutaan illan peliin!" 

(Kuva: Team FIN) 

SLOVENIA - SUOMI TÄNÄÄN KLO 18.00 

12.11.2015 11:25 (MA) EM-kisojen otteluohjelma tämän päivän osalta menee alkuperäisen suunnitelman 

mukaisesti. Slovenian ja Suomen välinen puolivälieräpeli käynnistyy klo 18 kotimaamme aikaa. Kotikatso-
mot silloin kuntoon! 

EM-pelit suorana 

Neljännen kilpailupävän pelit Sloveniassa: 

13:00 GERMANY VS. NETHERLANDS 

15:00 UKRAINE VS. HUNGARY 

17:00 SLOVENIA VS. FINLAND 

19:00 RUSSIA VS. CROATIA 

 
Suomi EM-areenalla jälleen tänään klo 18 

(Kuva: SVT Slovenia) 

LAURI JAAKKOLAN KISARAPORTIT VAU:N SIVUILLA 

11.11.2015 22:00 (MA) Istis.infon sisäänlämpiävän kahvihuoneen lisäksi päivittäisiä kisakommentteja - ja 

ammattimaisempia sellaisia löytyy Lauri Jaakkolan toimesta VAU:n nettisivuilta. Käykää kurkistamassa 
myös Laurin raportit. 

Istis.info huomasi, että Laurilla on eri tieto huomisista pelien alkamisajoista kuin infolla. Selvitellään tilan-

netta vielä huomenna aamupäivällä. Timo Väreen ilmoituksen mukaan Suomi pelaa joko klo 18 tai 20 (Suo-

http://youtube.com/watch?v=RkTMJ9K09dc/


men aikaa). Kisaisäntä Slovenia saa kuulemma päättää alkamisajan. Aika ihmeellistä, mutta ei ainoa laatuaan 
näissä kisoissa. 

Viestissään Väreen Tinppa vielä mainitsi, että kisoissa saa kuulemma pelata MS-diagnoosilla. Asiasta ei 

vaan ole kukaan aikaisemmin kertonut Suomen joukkueelle. Ja tähän Timppa heitti ???? - aika pötkön merk-

kejä. Infon kommentteihin päävalmentaja totesi: Ei ehkä eri planeetalta, mutta eri korkeuksista kyllä. Huono-

ja oltiin. Ei selityksiä. 

Lauri Jaakkolan VAU-raportti 

EM-KISOJEN ALKUSARJAT TAPUTELTU - 

HUOMENNA VUOROSSA SLOVENIA-SUOMI 

11.11.2015 21:50 (MA) Naisten EM-kisojen alkusarjat on saatu valmiiksi. Päivän peleissä ei koettu yllätyk-

siä, mutta aivan upea - kisojen tähän asti tasaisin ja paras peli käytiin Venäjän ja Hollannin kesken. Hollanti-

laiset johtivat ottelua jo erin 2 - 1. Jatkossa venäläiset hoitivat ottelun ja alkusarjan voiton lukemin 2 - 3. Ve-

näläiset pelasivat nyt aivan eri tasolla kuin ottelussa Suomea vastaan. 

Suomen kohdalta ennakkoarvelut toteutuivat ja huomisessa puolivälieräpelissä Team FIN kohtaa kovassa 

iskussa olevan isäntämaan joukkueen, joka päivän pelissä murjoi Kroatian 3 - 0. Ottelu pelataan päivän vii-

meisenä - Suomen aikaa klo 20 alkaen. Ja kisakatsomo lienee silloin tupaten täynnä kannustavia slovenialai-
sia. 

EM-kisojen kolmannen päivän tulokset: 

* Unkari - Saksa 0 - 3 

* Suomi - Ukraina 0 - 3 

* Hollanti - Venäjä 2 - 3 
* Kroatia - Slovenia 0 - 3 

Alkusarjojen taulukot alla liitteessä. Info ei ole saanut selville sovittua pistelaskusysteemiä. Omiin taulukoi-

hin info on merkinnyt pisteet ikiaikaiseen arvokisatapaan: voitosta kaksi ja tappiosta yksi piste. Niin tai näin 

- sijoitukset eivät muutu - jatkopelien osalta tällä ei ole merkitystä. 

 
Slovenian joukkue kiitti kotiyleisöä pelinsä jälkeen 

(Kuvakaappaus: www.youtube.com) 

EM 2015 Tulokset 

TOSISYMPPISTÄ JOUKKUEHENKEÄ..., 

11.11.2015 15:45 (MA) Suomen maajoukkueen pelaajillekin terveisinä ja innostuksena Jouke de Haanin 

EM-kisoista ottama hienohenkinen hetki Kroatian kansallislaulun soidessa. Nokka vaan ylös Suomi-neidot ja 

siskoa kädestä kiinni. Pelit jatkuu ja joukkueena ollaan. 

http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/2397-suomi-kohtaa-slovenian-naisten-istumalentopallon-em-kilpailujen-puolivalierissa/
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/EM%202015%20W%20Tulokset.pdf


 
EM 2015: Läheisyyttä ja pelitoveruutta 

(Kuva: Jouke de Haan) 

UKRAINA MYLLYTTI SUOMEA 3 - 0 

11.11.2015 15:25 (MA) Eipä jäänyt kotiväelle muisteltavaa. 50 minuttia kaikkine lauluineen. Ukraina oli 

täysin eri planeetalta. Suomi vailla minkäänlaisia mahdollisuuksia. Ukrainalla on pitkä, ulottuva ja teknisesti 

taitava pelaajisto. Hyökkäyskalusto lienee kisojen kovinta. Info pistää euronsa likoon Ukrainan mestaruudel-

le. Tulos tänään 0 - 3 ( 7-25, 10-25, 19-25). Suomi lohkon neloseksi ja puolivälieriin isäntämaan kovassa 
hengessä puhkuvaa joukkuetta vastaan. 

 
EM 2015: Suomi - Ukraina 3 - 0 

(Kuvakaappaus: www.youtube.com) 

Ensimmäiset pisteet kertoivat mistä tänään tuulee. Ukraina mätti palloa lattiaan kovilla iskuilla. Tekniselle 3-

8 ja Suomen pisteet kahdesta vastustajan virheestä ja yhdestä aloituksesta. Toinen tekninen 4-16 ja koko en-

simmäinen erä 7-25 reilussa 10 minuutissa. Suomella kaksi iskupistettä ja kaksi "vahinkoheittoa". Uk-
rainalaisten huuto pisteen jälkeen: "Kiitos!" Ainakin siltä se kuulosti. 

Toisessa erässä tahti oli tasan sama. Suomi teki ensimmäiset torjuntapisteet (2), yhden iskulyönnin ja yhden 

jupun ja sai vastustajan virheillä kuusi. Tekniset 3-8 ja 5-16. Torjunta ei milloin edes ehtinyt ja jos ehti - ei 

ylettynyt. Vastaanotto tökki yhden enemmän kuin avauserässä - 7. Kun ei noussut - ei noussut ja jos nousi, 

meni passit harakoille. Unkari vaihtoi erässä kolme ässää peräkkäin syöttäneen pelaajan pois kesken syöttö-

vuoron. Toinen erä 10-25. 

Kolmas näyttää kauniimmalta kuin se todellisuudessa oli. Pelissä enempi läpsyteltiin kuin tosissaan taisteltiin 

erävoitosta. Suomen pisteistä puolet vastustajan huolimattomuudesta ja lepsuilusta. Marja ja Annukka iskivät 

molemmat kolme hyvää hyökkäystä - melkein niistä kaikista hyvistä passeista. Vaikka tänään passaripelistä 
muuten ei pitäisi sanoa mitään - enkä sano. Erä nätisti siis 19-25. 



Onnistujia ei tänään ollut, joukkueen ilme oli ensimmäisten minuuttien jälkeen alistunut ja joidenkin pelaaji-

en myös turhautunut. Teknisesti oltiin eri sarjaa vastustajan kanssa. Aloituksilla nyt vain 3 pistettä, iskulyön-

neillä 10 ja juputuksilla ja muutamilla onnenkantamoisilla 4 pinnaa. Torjunta otti kolme ja vastustaja lahjoitti 

16 pistettä - lähes puolet Suomen saaliista. 

Aloitukset eivät nousseet nytkään - 20 virhepinnaa naapurille ja 22 muuta omaa virhettä: aloitus- ja hyökkä-

ysvirheitä 11 ja käsittely- ja teknisiä virheitä sama määrä. Ensimmäisen erän jälkeen Ukraina helpotti vielä 

peliään ja kolmannessa päätti pelata Suomen tavoin. Kova on homma seuraavaan peliin pistää palikat kohal-

leen. Mutta yrittää kannattaa. Puhumalla tämä peli pois ja uudella ilmeellä puolivälierään Sloveniaa haasta-
maan. 

SUOMI KOHTAA TÄNÄÄN UKRAINAN 

 
Reilun tunnin kuluttua Suomi on jälleen areenalla 

(Kuva: OdbojkaSede) 

11.11.2015 12:55 (MA) Klo 14 kotimaan aikaa Suomi kohtaa EM-kisojen alkulohkon viimeisessä pelissään 

Ukrainan. Suomella on takanaan 0 - 3 tappiot Hollannille ja Venäjälle. Ukraina puolestaan pelasi äärimmäi-
sen tasaisen ottelun Venäjää vastaan, vaikka hävisikin 0 - 3. Hollannin Ukraina kukisti 3 - 1. 

Suomen mahdollisuudet nousta alkulohkossaan kolmanneksi ohi Ukrainan - edellyttänevät puhdasta 3 - 0 

voittoa - kisasäännöistä riippuen. Joukkue on tänä aamuna käynyt harjoittelemassa ja lienee parhaillaan sor-

miteippejä käärimässä ja valmistautumassa peliin. Info pistää peukut pystyyn ja istuu isomman kuvaruudun 
ääreen. 

Pakarisen Petra hoitelee tyylillä ulkomaan kirjeenvaihtajan tehtäviään. Viime tiedot tulivat infon postiin juuri 

äsken: Moi. Sellainen tiedoksi, että Helena (Skogström) valittiin eilen urheilijakomissioon. Muut naisedusta-

jat ovat Sloveniasta ja Hollannista. Tässä vedetään nyt banaania ja valmistaudutaan taistoon Ukrainaa vas-
taan. Aamutreenit jo vedetty! Sää on aurinkoinen +18. Siinäpä päällimmäiset Slovenian kuulumiset. Petra 

Onnittelut koko joukkueelle ja erityiset sellaiset Helenalle - hieno homma. Jos nämä kisat jotenkin joudutaan 

hoitelemaan kabinetti-tyylillä, lienemme vahvoilla. Infon tiedon mukaan päävalmentajamme Timo Väre on 

kisojen Juryn jäsen - ja Helena siis mukana Urheilijakomissioonissa. Mutta..., hoitakaa homma kentällä. 
Tsemejä. 

  



LEIPZIGIN JOUKKUEET JULKISTETTU 

 
Deutscher Meister 2015 - BV Leipzig 

(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig) 

11.11.2015 12:30 (Marko Julin/MA) Kansainväliset kisat jatkuvat. 28.-29.11.2015 Leipzigissa Saksassa pe-

lattavaan 9. LE-Cupiin osallistuvat joukkueet on julkistettu. Turnaukseen osallistuu 13 joukkuetta - kuusi 
ulkomaista ja kaikki Saksan parhaat tiimit. Mukana tietysti Suomen istuva Mestari KSI Kotka. 

Viime vuoden turnausvoittoa puolustava Ukrainan Slavutych ei, ihme kyllä, ole nyt matkassa mukana. Kovia 

joukkueita kuitenkin riittää niin Saksasta kuin muualtakin. Infolle Bosnian porukka on ihan outo lintu, mutta 

tuskin sieltä mitään heitopussia edes löytyy. Vilniuksestakaan ei juuri ole varmuutta. Lienee kuitenkin Fenik-
sas, joka keväällä Tallinnassa nappasi kolmospytyn. 

Wroclaw on ollut Puolan kakkonen Atakin jälkeen. Puolassa pelataan tulevana viikonloppuna lopputurnaus 

maan mestaruudesta. Kazakstanin miehet taas viime vuonna sijoittuivat kolmosiksi LE-Cupissa. Nyt Kas-

pianmereltä Saksaan matkaa myös naisten joukkue. Kotka oli viime vuoden turnauksessa neljäs. Isännät si-
joittuivat silloin kakkoseksi. 

9. LE-Cup Leipzigin joukkueet: 

* KSI Kotka (Finnland 1.) 

* Gorni Vakuf (Bosnien-Herzegowina) 

* Vilnius (Litauen) 

* Start Wroclaw (Polen 2.) 

* Atyrau Herren (Kasachstan) 

* Atyrau Damen (Kasachstan) 

* Leverkusen 1 (Deutschland 2.) 

* Leverkusen 2 (Deutschland 4.) 

* Berlin (Deutschland 5.) 

* Magdeburg (Deutschland) 

* Rheinland-Pfalz (Deutschland 3.) 

* Leipzig 1 (Deutschland 1.) 
* Leipzig 2 (Deutschland 7.) 

Info toivottelee KSI:lle hyviä treenejä ja menestystä tulevaan Saksan kisaan. Seuraillaan tilanteita ja odotel-
laan aikanaan tuloksia, kuvia ja kommentteja Saksasta. 

  



HYVÄÄ HARJOITUSTA - BOLSHOYE SPASIBO 

 
Maamme - ennen otteluja kuullaan kansallissoitot  

(Kuvakaappaus: www.youtube.com) 

10.11.2015 22:05 (MA) Kohtuullisen hyvin oli Suomi mukana pelissä Venäjää vastaan, mutta niin vaan suuri 

ja mahtava otti voiton 3 - 0 (19-25, 16-25, 18-25). Vaikka ei kyllä istis.infon kahvihuoneen raatia mitenkään 

innostanut - ihme jos mestaruutensa uusivat. Toisen erän pisteissä on pientä epävarmuutta eikä virallisia tu-
loksia näy ei kuulu. 

Info kaipaili eilisen jälkeen vastaanottojärjestyksen muutoksia. Yritystä oli, vaan ei riittävästi. Hanna-Mariaa 

pommitettiin ja pisteitä meni (8) toistuvasti ilman peittäjää. Vastapainoksi toki on sanottava, että toisaalta 

Hanna-Maria oli joukkueen paras pistesyöttäjä (8). Yhteensä aloituksia missattiin nyt kolmannes eilistä vä-
hemmän (12). 

Positiivisinta Suomen pelissä oli ehkä tasaisuus Marja Valkeavuoren jälkeen. Marja vastasi yli puolet hyök-

käyspisteistämme (13/24). Yritystä oli kaikilla, mutta liian usein peli pysähtyi ja helppo pallo putosi pelaaji-

en väliin. Samoin käsittelyvirheitä ja aloitussyötön hassaamisia sattui hivenen liikaa. Ns. helppoja meni vä-
hän eilistä enemmän - 27. Aika paljon liikaa, jotta pelin voisi voittaa. 

Ottelu alkoi Hanna-Marian syöttöpisteillä ja tasapäin mentiin 4-4:ään. Sitten ei saatu syöttöä ylös ja teknisel-

lä oltiin 4-8 tappiolla. Onnistuneilla aloituksilla ja muutamilla hyökkäyksillä Suomi nousi johtoon 15-14 ja 
tasoissa oltiin vielä 18-18. Sitten taas kolme vastaanottovirhettä ja homma oli siinä. Erä Vennäälle 19-25. 

Info mietiskeli, että onkohan verkko vaan naisille liian korkealla, kun tässäkin pelissä torjuntapisteitä tuli 

vain kuusi, joista valitettavasti Venäjälle viisi. Toista erää Venäjä vei Suomen haparoidessa tilanteeseen 6-

14. Hanna-Maria paukutti sitten neljä ässää ja teknisellä oltiin 13-16 tilanteessa. Loppu ei vaan sujunut sa-

maan tahtiin ja toinen erä 16 (tai 17)-25. 

Kolmannessa, Marjaa lukuun ottamatta, muilta pelaajilta näytti olevan puhti poissa ja virhetili kasvoi nopeas-

ti kymmeneen. Hanna-Maria paukutti taas pakolliset kaksi ässää, mutta joutui luovuttamaan neljä. Miksi ei 

peitetty, kun tiedettiin ja nähtiin mihin syötöt tulevat? Tilanteesta 8-14 Suomi nousi vielä lähelle - 16-19, 
mutta siihen ja väsyyn jäätiin - erän loppu oli taputtelua 18-25. Spasibo i do svidaniya. 

Kokonaisuudessaan peli oli Suomelta jo mainittua kohtuullistamista - ilman huippuonnistumista. Venäjä oli 

totutun vahva, mutta ei mitenkään häikäisevä - oikeastaan melkoisen epävarma ja aseeton parhaan pelaajan 
Tatyana Ivanovan puuttuessa. Suomelle uutta tsemppiä huomiseen - ja Ukrainasta voitto kotiin. 

EM-kisojen toisen päivän tulokset: 

* Saksa - Kroatia 3 - 0 

* Ukraina - Hollanti 3 - 1 

* Venäjä - Suomi 3 - 0 

* Slovenia - Unkari 3 - 0 



 
Kotijoukkueella on henki päällä ja voittoja tulee 

(Kuva: www.youtube.com) 

EM 2015 Tulokset 

TULOKSET JA FINAALIVIDEO KÖÖPENHAMINASTA 

10.11.2015 15:45 (Harri Sievänen/MA) Kisajärjestäjät lauantaisesta Kööpenhaminan Sit Cup turnauksesta 

lähettivät osallistujille täydelliset tulokset, jotka Harpo edelleen välitteli myös infolle. Tämän lisäksi Sievä-

nen Production toimitti turnausvastaavalle Kööpenhaminaan - ja myös infolle, tuottamansa videon turnauk-
sen loppuottelusta: LVI Helsinki - East London Lynx. 

Sit Cup 2015 Tulokset 

Sit Cupin loppuottelun 1. erä 

Sit Cupin loppuottelun 2. erä 

KISOJEN TULOSPALVELU VIELÄ HAKUSESSA 

9.11.2015 23:25 (MA) EM-kisojen täydelliset tulokset ovat infolta vielä hukassa. Slovenian Paralympiako-

mitean sivuilta löytyy lopputulokset, mutta ei sieltäkään eräpisteitä. Ehkä ne vielä jostakin. Olikohan niin, 

että mahdollisesti ennen isäntien ja Saksan välistä ottelua hoideltiin kisojen avajaisjuhlallisuudet. Toivotta-
vasti Suomen joukkue jaksoi jäädä katsomaan Slovenian otteita. Saattaapi olla, että puolivälierissä tavataan. 

 
Kisojen avajaiset taisivat olla ihan OK  

(Kuva: www.youtube.com) 

Ensimmäisen päivän tulokset: 

Rusija/Venäjä – Ukrajina/Ukraina 3:0 

Madžarska/Unkari – Hrvaška/Kroatia 3:0 

Finska/Suomi – Nizozemska/Alankomaat 0:3 

Slovenija/Slovenia – Nemcija/Saksa 3:0 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/EM%202015%20W%20Tulokset.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Lavia%202015%20tulokset.pdf
http://youtube.com/watch?v=aQUaO6BCLe4&index=1&list=PLeHq8qUkT3DUhnn-BtsHO7HX7GRriLsBg/
http://youtube.com/watch?v=g8FL79QKTKI&index=2&list=PLeHq8qUkT3DUhnn-BtsHO7HX7GRriLsBg/


Suomen joukkueen Facebook-sivulla kommentoitiin päivän peliä seuraavasti:  

Peli Hollantia vastaan päättyi meidän 3-0 (25-15, 25-22, 25-18) tappioon Sariluodon hienosta jalkapassista 
huolimatta ?? Pelistä jäi silti ihan hyvä fiilis ja tästä jatketaan positiivisin mielin huomiseen matsiin! 

Hyvä tyttäreiset - positiivisesti eteenpäin! 

SUOMELLE AVAUSTAPPIO HOLLANNISTA 

9.11.2015 22:35 (MA) Suomi avasi EM-kisat ottelulla Hollantia vastaan. Tuloksena kelpo pelin jälkeen tap-

pio 0 - 3 (15-25, 22-25, 17-25). Kelpo tarkoittanee tässä hyvää yritystä. Hollanti vei peliä kaiken aikaa, mutta 

oli yllättävän haavoittuvainen ja epävarma. Kun Suomi sortui vanhoihin perusvirheisiinsä - syötön vastaanot-
toon ja helppoihin omiin virheisiin - teki vastustaja lähes saman määrän pisteitä Suomelle. 

 
FIN - NED 0 - 3 

(Kuva: www.youtube.com) 

Yksinkertaistettuna, lähes - Suomi hävisi pelin heikolla vastaanotollaan. Syöttöpisteet Hollannille 4 - 18. 

Hyökkäyspelissä Marja ja Annukka pääjehuina hoitelivat pisteet niukasti kotiin 25-24, mutta torjunnassa 

hävittiin 3-9. Ne omat virheet menivät (surullisilla lukemilla molemmille): Suomi lahjoitti 24 eli erän verran 

pinnoja. mutta Hollanti lähes saman läjän Suomelle - 22. 

 
Team FIN mietinnällä  

(Kuvakaappaus: www.youtube.com) 

Tästä on ihan hyvä jatkaa. Varmimmat vastaanottajat päänostajiksi, tiukemmin mukaan torjuntaan ja - sorry - 

älytön hätäily pois, niin homma paranee - eväät on olemassa. Huomenna vastassa ehkä kisojen ykkössuosikki 
Venäjä klo 18 kotimaista aikaa. Hyvällä pelillä ollaan pelissä mukana. Tsemppiä. 

  



KUVA SLOVENIASTA NÄKYY KOHTUUHYVIN 

9.11.2015 14:35 (MA) TV-kuva Sloveniasta näkyy kohtuuhyvin infon kahvihuoneen läppäriltäkin. Pistetau-

lusta ei nää tolkkua eikä kuuluttajan pistetilanteet oikein hyvin kuulu korvaan. Venäjän ja Ukrainan välisen 

ottelun eka erä saattoi olla 25-23 itänaapurillemme. Alla pari ruudulta napattua kuvaa näytiksi. 

 
RUS - UKR läppärikuvassa  

(Kuva: OdbojkaSede) 

 
RUS - UKR toisen kerran  

(Kuva: OdbojkaSede) 

PELIT KÄYNNISTYVÄT EM-SLOVENIASSA 

9.11.2015 11:50 (MA) Naisten EM-turnaus Slovenian Podcetrtekissa käynnistyy tänään. Päivän ottelut alka-

vat klo 14.00 (Suomen aikaa) ottelulla Venäjä - Ukraina. Suomen maajoukkueen kisaurakka alkaa klo 18.00 

alkusarjan ensimmäisellä pelillä Hollantia vastaan. Kisojen tekninen kokous pidettiin eilen iltamyöhäisellä. 
Suomea edustivat valmentaja Timo Väre ja joukkueemme johtajanakin toimiva Helena Skogström. 

 
Helena ja Timo kokoushommissa 

(Kuva: OdbojkaSede) 



EM-turnauksen kaikki pelit näkyvät suoratoistona - jos näkyvät - www.youtube.comin kautta. Info ei ole 

koskaan tubeTV:tä katsellut - TV1:sestäkin vain uutimet - joten on ollut pientä hakemista. Slovenian para-

lympiakomitean sivustolta löytyi alla oleva linkki, joka kehottaa odottelemaan vielä vähän yli kaksi tuntia ja 

katsomaan sitten Venäjän ja Ukrainan peliä. Katsotaan, katsotaan. 

EM-pelit suorana 

NAISEMME MAAILMALLA - EM-KISOJEN KUULUMISIA 

8.11.2015 19:10 Lisäys 22:40 (Petra Pakarinen/Marja Valkeavuori/MA) Naisten maajoukkueemme saapui 

eilen illalla EM-kisojen pitopaikalle Slovenian Podcetrtekiin. Ensimmäinen alkusarjan ottelu joukkueellam-

me on Hollantia vastaan maanantaina klo 18 Pasilan aikaa. Kisojen tiedotusvastaavan mukaan peleistä on 

nähtävissä suoraa TV-kuvaa. Toivottavasti myös linkki jostain löydetään. Info sai maajoukkueelta terveisiä 
heti lauantai-iltana. 

 
Pikavuoro Budapest-Podcetrtek 

(Kuva: Marja Valkeavuori) 

Valkeavuoren Marja tekstaili yllä olevan pikavuorokuvan mukaan viestin:Hei! Tässä EM-kisojen alkufiilistä. 

Tänään nähty ainakin Unkarin moottoritie. Sloveniassa turnauspaikka vaikuttaa hienolta! T: Marja Ja Paka-
risen Petra jatkoi viestittelyä joukkueen majoituspaikasta. 

7.11.2015 20:25 - Suomen istisnaiset ovat päässeet perille kohteeseen. Lento Budapestiin taittui näppärästi 

parissa tunnissa. Loppumatka kohteeseen kestikin sitten hieman pidempään. Pikkubussilla köröttelimme 
kuuden tunnin ajan Slovenian Podcetrtekiin. 

Matka-aika kului leppoisasti musiikkia kuunnellen ja rupatellen. Parit uudet pelikuviotkin ehdittiin sopia ja 

taisi joku torkahtaakin matkan aikana. Majapaikkamme on kylpylä viihtyisine huoneineen. Huomenna tree-

naamme klo 10. Loppupäivä on avoin. Maanantaina ja tiistaina pelaamme klo 17, keskiviikkona klo 13. Slo-

veniassa kello on tunnin vähemmän kuin Suomessa. Petra 

 
EM-kisojen majoitusaluetta 

(Kuva: Petra Pakarinen) 

http://youtube.com/watch?v=RkTMJ9K09dc/


Joukkueen ensimmäiset harjoitukset kisapaikalla tänään aamupäivällä muuttuivatkin treenipeliksi paikka-

kunnalla jo viikon harjoitelleen Ruandan maajoukkueen kanssa. Info oli asiasta jo kirjoitellutkin huomattu-

aan jutun Slovenian joukkueen sivuilta. Isännät ehkä halusivat yllättää vieraansa. Jokunen kommentti afrik-

kalaisjoukkueesta olisi mukava kuulla. 

 
Suomen ja Ruandan joukkueet yhteiskuvassa 

(Kuva: Marja Valkeavuori) 

Lisäys: Petra 8.11.2015 22:40 - Afrikkalaisnaiset olivat aika pieniä tyttöjä, jotka katsoivat etenkin Marjaa 

aikalailla ylöspäin. Ison työn joutuu joukkue tekemään, jos aikoo Paralympialaisissa pärjätä. Aika saattaa 

loppua. Suomi-tytöillä oli kuitenkin sen verran tärinä päällä, että ruandalaiset onnistuivat saamaan pisteitä 
etenkin aloitussyötöillä. 

 
Team FIN - Ruanda harjoituspelissä kisahallissa 

(Kuva: OdbojkaSede) 

Istis.infon EM-kisojen tiedottajaksi tituleeraama Lena Gabrscek laittoi reilu tunti sitten Facebook-sivuille alla 

olevan - ilahduttavan tiedon kisapelien näyttämisestä suorina TV-lähetyksinä. Alla kuva Lenan viestistä. Info 

ei aivan ymmärtänyt - missä linkki on? Jos se on alla olevat TVP Livita kuvat - ne avaavat YouTubeen? Jos 
ken paremmin tietää - kertokaa ihmeessä. 

 
TV-linkki? 

(Kuvakaappaus: facebook.com/hashtag/podcetrtek2015) 



LVI VOITTI SIT CUPIN KÖPIKSESSÄ 

 
LVI Kööpenhaminan turnauksessa 7.11.2015 

(Kuva: Lavia/Sit Cup) 

8.11.2015 17:45 (Harri Sievänen/MA) Istis.info kiittelee Harpoa eilen Kööpenhaminasta lähettämistään ter-

veisistä ja tiedoista, samalla valitellen, että toimitus se vaan reissaili nettiyhteyksien ulkopuolella - tai ainakin 
ilman värskejä vermeitä. Mutta nyt: Onnittelut LVI:lle toisesta Sit Cupin voitosta. 

Harpon eilinen viesti kisan päätyttyä: Tervehdys. Tänään pelatussa turnauksessa taso oli pelätyn kevyt. Voi-

timme turnauksen häviämättä erääkään. Toiseksi tuli Lontoon Lynx, kolmas oli Leipzig, neljäs Hamburg ja 
isännät olivat kohteliaasti viidensiä. Kuvia jne. myöhemmin. Terveisin Harpo 

 
Sit Cupin osallistujia kaupunkikierroksella 

(Kuva: Lavia/Sit Cup) 

SLOVENIAN PODCETRTEKISSA KENTÄT VALMIINA 

 
Kisapaikat Sloveniassa alkavat olla valmiina (Kuva: OdbojkaSede) 



7.11.2015 00:55 (MA) Sloveniassa ollaan täysillä pistämässä kohta alkavia kisapaikkoja kuntoon. Suomen 

maajoukkue lähtee kisapaikalle tänään lauantaina. Tsemppiä peleihin ja hyvää matkaa. Jäämme infossa odot-
telemaan kuulumisia. 

SIILINJÄRVEN TURNAUSTIEDOTE 21.11.2015 

 

6.11.2015 00:10 (Seija Korkalainen/MA) Siilinjärven Invalidit ry järjestää kauden toisen ykkössarjaturnauk-

sen lauantaina 21.11.2015. Kisavastaava Seija Korkalainen laitteli pari päivää sitten ilmoittautuneille joukku-

eille turnaustiedotteen otteluohjelmineen. Tiedote löytyy Seija viestin alapuolelta ja myös Tulevia tapahtu-
mia-palstalta. 

Tervehdys! Tässäpä tulisi turnausinfoa 21.11. peleihin. Otteluohjelma on tehty malliotteluohjelman mukaan 

pienellä muutoksella. Jos on jotain epäselvää, olkaa yhteyksissä. Otteluissa kaivataan kirjuriapua huilaavilta 
joukkueilta, kiitos!! Pelipaikalla on puffetti. Tervetuloa Siilinjärvellee!! Seija/Siilinjärven Invalidit 

Turnaustiedote Siilinjärvelle 21.11.2015 

NAISTEN EM-KISAT SLOVENIASSA ODOTTAVAT 

 
Suomen naisten maajoukkue kaikessa komeudessa 

(Kuva: VAU/Lauri Jaakkola) 

2.11.2015 23:20 (Iivi Hilden/MA) Naisten EM-kisat Sloveniassa lähestyvät tiukkaa kyytiä. Istis.info tiedus-

teli naistemme matka-aikatauluja ja ohjelmia. Joukkueen toinen valmentaja Eeva-Liisa Hilden vastasi taas 

infon huutoon - kiitosta vaan. Alla Iivin viesti. 

Hei! Naisten joukkue starttaa matkaan ensi lauantaina klo 9.30 Helsinki-Vantaalta kohti Budapestia. Sieltä 

jatkamme matkaa linja-autolla kohti Sloveniaa, jonne saavumme alkuillasta. Illalla joukkueen palaveri ja 
pienet jumpat matkan rasituksen poistamiseksi. Sunnuntaina yhdet harjoitukset ja muut viralliset koukerot. 

Maanantaina sitten aamuharjoitukset, tankkausta ja lepoa ennen peliä Hollantia vastaan. Peli alkaa klo 

16.00 Suomen aikaa. Tiistai ja keskiviikko menee aikalailla samalla kaavalla. Tarkempi aikataulutus selviää 

paikan päälle saavuttuamme. Olosuhteet kisoille on viimeisen päälle hienot ainakin kuvien perusteella. Ter-
kuin Iivi. 

Eipä taida joukkueemme ohjelmaan mahtua harjoituspeliä Ruandan maajoukkuetta vastaan - sen verran kii-

reiseltä ohjelma vaikuttaa. Liekö asiasta edes keskusteltu vai onko se pelkästään ruandalaisten omia miettei-

tä. Joukkue on kuitenkin eilen saapunut Sloveniaan ja harjoittelee kotijoukkueen kanssa. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Turnaustiedote%2021.11.2015.pdf


 
Ruandan maajoukkue harjoittelemassa Slovenian kanssa (Kuva: OdbojkaSede) 

Info toivottaa joukkueellemme hyvää kisamatkaa ja yrittää eri tavoin pitää kotimaamme kansalaisia tietoise-
na tilanteista. Toivottavasti myös joukkue ehtii laittaa omia kommenttejaan kisoista infon sivuille. Tsemppiä. 

SIILINJÄRVEN YKKÖSTURNAUKSEEN TULOSSA 

KAHDEKSAN JOUKKUETTA 

 
Seija Korkalainen, SI Siilinjärvi (Kuva: Istis.info) 

1.11.2015 16:25 (Seija Korkalainen/MA) Siilinjärvellä lauantaina 21.11.2015 pelattavan kauden toisen yk-

kössarjaturnauksen ilmoittautuminen päättyi eilen. Kisavastaava Seija Korkalainen laitteli infolle tiedoksi, 
että turnaukseen on osallistumassa kaikkiaan kahdeksan joukkuetta - hienoa. Alla Seijan viesti. 

Tervehdys kaikille! Siilinjärven turnaukseen on ilmoittautunut kaikkiaan kahdeksan joukkuetta: KSI Kotka 2, 

Palokan Pyry, Palokan Pyry Naiset, TSI Tampere, JoLePa Jämsä, HIY Helsinki, SSP Siilinjärven Sunnuntai 
Palloilijat sekä kotijoukkue Siilinjärven Invalidit. 

Otteluohjelman yritän saada puolen viikon maissa. Näillä näkymin pelataan malliotteluohjelman mukaisesti. 

Alkamisaika kumminkin pysyisi klo 11.00 (oli kutsussa). Näin ei tarvitsisi kenenkään lähteä ihan yöllä - vai 

onko joku joukkue tulossa jo perjantai-iltana?! Päivä venyy joka tapauksessa melko pitkäksi. Palataan. Ter-

vetuloa Siilinjärvelle - SI/Seija. 

RUANDA SPARRAILEE SLOVENIASSA 

 
Afrikan naisten Mestarit - Ruanda Women Team (Kuva: rwandaparavolley) 



1.11.2015 16:10 (MA) Kesällä Afrikan Mestaruuden voittanut ja samalla Rion kisapaikan saavuttanut Ruan-

dan naisten maajoukkue on matkaamassa parhaillaan Sloveniaan. Joukkueen suunnitelmissa on aluksi harjoi-

tella Slovenian kanssa ja 6.-9.11. - ennen EM-kisojen käynnistymistä pelata ystävyysotteluita mahdollisesti 

Saksan, Unkarin, Kroatian ja myös Suomen maajoukkueen kanssa. 

Ruandalla on tiukka ohjelma Rion kisoihin valmistautumisessa. Joukkue aikoo mm. osallistua maaliskuussa 

2016 Kiinassa pelattavaan Intercontinental Cupiin. Afrikkalaisia naisjoukkueita ei aikaisemmin Paralympia-
laisiin ole osallistunut. 

Onkohan Helena jo ollut Ruandaan yhteyksissä tammikuisen Pajulahti Gamesin tiimoilta? Kiva olisi Iiviltä-
kin vielä kuulla Suomen maajoukkueen EM-kisojen matkaohjelma ja aikataulut. Jäämme odottelemaan. 

SUOMELLA KOVA ALKULOHKO EM-KISOISSA 

 
Helena Skogström arvioi EM-kisojen alkulohkot käsittämättömiksi 

(Kuva: VAU/Lauri Jaakkola) 

1.11.2015 13:10 (MA) Tiedottaja Lauri Jaakkola on kirjoittanut VAU:n nettisivuille artikkelin liittyen Suo-

men naisten istumalentopallomaajouk- 

kueen osallistumiseen 7.–15. marraskuuta 2015 Slovenian Podcetrtekissä järjestettäviin Euroopan mesta-
ruuskilpailuihin. Laurin juttu on luettavissa mm. alla olevasta linkistä. 

Lauri Jaakkolan juttu 

ISTUMALENTOPALLO ON YHTÄ TEATTERIA 

 
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa..., luki tämän kuvan tekstinä 

(Kuva: OdbojkaSede) 

29.10.2015 15:40 (MA) Istis.info on jotain nähnytkin ja vähän muualta kuullut - nimittäin, että ististä on pe-

lailtu mitä ihmeellisimmissä paikoissa. SIUta ja sittiksestä mm. muistuu mieleen tarina, useampana vuotena 
toteutetusta, turnauksesta Ruotsinlaivan autokannella. Ja mitä kaikkea muuta lie tapahtunutkaan. 

http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/2376-suomen-naisilla-kovin-mahdollinen-alkulohko-istumalentopallon-em-kilpailuissa


Silti info hieraisi toista, sitä paremmin näkevää, silmäänsä, kun Sloveniasta eteen puksahti istumalentopallo-

kuvia teatterin estraadilta. Mistä lie hommassa kysymys, se ei jutusta käynyt julki - mutta loppuunmyydyltä 
katsomo kuvassa näyttää. Kaikenlaista - voi hyvä isä sentäs. 

Muhevaa marraskuuta istisväelle - toivottaa kahvihuoneen kupinpesijä. Ja ilman pullaa. 

KESÄKAMAT PAKETOITU JA LAITURI NOSTETTU 

29.10.2015 16:05 (MA) Siivousintoa puhkuva info, talvikauden kunniaksi, pisti kesäkamat kasaan ja siirsi ne 
Arkisto-osastolle. Jos kaipaatte - sieltä löytyvät kesäiset lätinät 2015. 

MITÄS SE INFO TAAS HÖPISI - 

LYKKE SE VAAN TYKITTÄÄ..., 

 
Köpiksen aktivisti Lykke Christensen Lavian treeneissä 

(Kuva: Lavia Copenhagen) 

27.10.2015 23:05 (MA) Toimituksen kahvihuoneen läppäriin napsahti lukijan kuva Kööpenhaminan Lavian 

Lykke Christensenistä seuran harkoissa. Istis.info kuuleman mukaan oli jo jonnekin hänet hävittänyt. Totta - 

taidettiin toimituksessa sellaista asiaa ihmetellä. No - hienovan heinoa - Lykke on palannut - jos nyt missään 
muualla tuli olleeksikaan. Harponkaan ei tarvi haroa hiuksiaan - Köpiksessä vissiin kaikki kunnossa. 

TEAM FINLANDIN VIIME KUULUMISIA 

 
Eeva-Liisa "Iivi" Hilden 

(Kuva: Team Finland) 

27.10.2015 00:15 (Iivi Hilden/MA) Istis.infon kainostelevat kuulumiskyselyt ovat kantautuneet naismaa-

joukkueemme Team FIN:n korviin - hienoa. Joukkueen toinen valmentaja Iivi Hilden laitteli infon sähköpos-
tiin viestin, missä hän kertoo vastaavansa huutoon - mitä naisten maajoukkueelle kuuluu. Alla Iivin viesti. 

Hei. Lauantaina kokoonnumme Riihimäelle pitämään päivän mittaista viimeistelyleiriä. Loppukesän ja al-

kusyksyn aikana leireilimme ahkerasti. Leirejä oli noin kahden viikon välein. Harjoittelu on sujunut mallik-

kaasti ja nousujohteisesti. 



Joukkueen kokoonpano: Annukka Jäätteenmäki, Petra Pakarinen, Marja Valkeavuori, Hanna-Mari Sari-

luoto, Anne Mäki, Laura Haaranen, Helena Skogström, Karoliina Halme, Julia Koskinen ja Sari Virta. Val-
mentajina Timo Väre ja Eeva-Liisa Hilden. 

Ensimmäisessä pelissä EM-kisoissa ma 9.11 kohtaamme Hollannin klo 17 paikallista aikaa. Tiistaina on 

vuorossa Venäjä klo 17 ja keskiviikkona Ukraina klo 15. Torstaina onkin sitten turnauksen tärkein peli. Voi-

tolla pelaamaan sijoista 1-4 ja tappiolla 5-8. Terveisin Iivi 

Suomen alkulohkossa pelaavat siis tosi kovat seurakuntalaiset: Venäjä, Ukraina ja Hollanti. Toisessa lohkos-

sa ovat Unkari, Kroatia, Saksa ja Slovenia. Iivin mainitsema turneen tärkein peli torstaina on puolivälieräpeli, 
missä alkulohkojen sijoitusten mukaan pelataan ristiin: 1-4 ja 2-3 - ja sama toisin päin. 

Tsemppiä kisoihin - pistäkää välillä kommenttia ja kuvaa paikan päältä. Liekö nettiTV:tä? Kisojen otteluoh-
jelma löytyy mm. oikean reunan "Tulevia tapahtumia" ao kuvakkeesta nappasemalla. 

PELIKAUDEN 2015-16 SM-TURNAUSTEN JÄRJESTELYT? 

 

26.10.2015 14:55 (MA) Isti.infon toimituspalaverissa viime perjantaina keskusteltiin kotoisen sarjakauden 

asioista - tai vai asiattomuuksista. Esille nousivat SM-turnausten järjestelyt - mm. turnauspaikka, kustannuk-
set ja joukkueiden osallistumiset. 

Miesten ja naisten turnausten pitopaikaksi on kaavailtu Pajulahtea ja ajankohdaksi 19.-20.3.2016. Seuroilla 

oli mahdollisuus hakea kisojen järjestämistä jaostolta 7.9.2015 mennessä. Infon saamien tietojen mukaan 

KSI Kotka oli haun jättänyt. Onko se käsitelty ja mitä on päätetty - siitä ei ole tietoa. 

Toimitus lueskeli asian tiimoilta viimoisimmat pöytäkirjat ja pelikauden sarjamääräykset - ja kävi niistä in-

nostuneena laskeskelemaan suunnitellun turnauksen kustannuksia. Pelkiksi tuomarikuluiksi info sai arviois-

saan  

n. 3 000 euroa. Salikustannukset ovat suuresti paikkakohtaisia, mutta esim. Lappeenrannassa kahden päivän 
kulut olisivat minimissäänkin 1 000 euroa. 

Pelkillä yllä mainituilla kuluilla tuomari- ja salikustannukset joukkuetta kohti (arvio: naiset 4-5 ja miehet 6-8 

joukkuetta) olisivat n. 400 - 310 euroa. Jaosto on kuitenkin määrittänyt osanottomaksuksi 120 euroa/joukkue 

eli yhteensä 1 200 - 1560 euroa. Epäselvää infon toimitukselle oli - tuleeko joukkueille tuon osanottomaksun 

lisäksi yleiskokouksen pöytäkirjassa mainittu sarjamaksu 80 (naiset) tai 100 euroa (miehet). Kovia lukuja - 

erityisesti SM-turnauksesta puuttumaan jäävät arviolta n. 2800 - 2 500 euroa. Kuka siis järjestää ja kuka tai 

ketkä makselevat? 

Hurjilta kuulostavat tuomarikulujen laskelmat on saatu asiakirjojen mukaisista ohjeista ja hinnoista. Joku voi 
laskea ne toisinkin - ja toivottavastikin. Infon toimituksen laskelma tuomarikustannuksista alla: 

Lähtötasot: 

- Miehet pelaavat kahdella ja naiset yhdellä kentällä. 

- Tuomareita minimissään: naiset 2 (su:na ehkä 4) ja miehet 6. 

- Naisten pelit yhdellä ja miesten kahdella tuomarilla. 

- Mitalipeleissä kaksi tuomaria ja kaksi rajatuomaria 

Pelit ja palkkiot: 

- Alkusarjat ja jatkopelit: naiset 12 peliä x 20 euroa ja miehet 20 peliä x 40 - yhteensä 1 040,00 euroa 

- Mitalipelit: 4 x 94 euroa - yhteensä 376,00 euroa 

Päivärahat/täysihoito ja matkat: 

- Majoitus: 4 x 2hh x 80 euroa - yhteensä 320,00 euroa 



- Päivärahat/täysihoito: 8 x 2pv x 40 - yhteensä 640 euroa 

- Matkat: 5 x 400km x a' 0,35 - yhteensä 700,00 euroa Tuomarikustannukset yhteensä: 
- 3 076,00 euroa 

Arvioidut joukkuekohtaiset kustannukset SM-turnauksesta ovat tämän hetken tilanteen mukaisesti seuraavat: 

- Osallistumismaksu: 120,00 euroa ja sarjamaksu: 80,00/100,00 euroa 

- Polttoaineet kahdella henkilöautolla: 50,00 - 200,00 euroa 

- Majoitukset: 8-10 henk x 40,00 = 320,00 - 400,00 euroa 

- Ruokailut: 8-10 henk. x 2 x 12,50 = 200,00 - 250,00 euroa 

Joukkuekustannukset yhteensä: 
- 770,00 - 1 070,00 euroa 

Mikäli tästä arviolaskelmasta puuttuvat turnauskustannukset (2 500,00 - 

2 800,00) lisättäisiin joukkueiden maksuihin - lisäisi se yllä olevia joukkuekuluja arviolta 200,00 - 300,00 

euroa/joukkue. Onkohan jossain päin maata tehty vastaavia laskelmia - SM-turnausten kokonaiskuluista 

kaikkiaan ja/tai oman joukkueen kulujen osalta? Kiinnostavaa olisi myös tietää ovatko joukkueet näillä - tai 

yleensäkään millä kustannuksilla valmiit/valmistautuneet osallistumaan SM-kisoihin. 

KIINAN MUURI KESTÄÄ - VOITOT 3 - 1 

 
Kiina jatkaa suosikkina kohti Rion kisoja 

(Kuva: www.teamusa.org/) 

25.10.2015 11:55 (MA) Naisistiksen kärkiparin ottelurypäs Edmondissa USA:ssa päättyi kiinalaisten voit-

toon otteluin 3 - 1. Neljäs peli eilen lauantaina meni sekin Kiinalle - nyt eränumeroin 3 - 1. 

 
Kiinan ja USA:n joukkueet yhteiskuvassa 

(Kuva: www.teamusa.org/) 

USA:n ja Kiinan naismaajoukkueiden pelit Edmondissa Oklahomassa: 



22.10.2015: Kiina - USA 3 - 1 (26-24, 21-25, 25-17, 25-18) 

23.10.2015: Kiina - USA 3 - 0 (25-23, 25-19, 25-19) 

23.10.2015: USA - Kiina 3 - 2 (15-25, 25-15, 26-24, 15-25, 15-12) 

24.10.2015: Kiina - USA 3 - 1 (18-25, 25-16, 25-20, 25-18) 

Ja mitähän kuuluu omalle joukkueellemme? EM-kisat Sloveniassa käynnistyvät reilun kahden viikon kulut-

tua. Mukava olisi saada jotain tietoa näillekin palstoille - ollaankos sitä miten treenailtu, millä ilmeellä ja 
porukalla matkaan..., Pistäkäätten tarinaa tulemaan, jotta kotikatsomokin pääsee kisafiilikseen mukaan. 

KIINA JOHTAA VOITOIN 2 - 1 

 
USA ja Kiina pelanneet jo kolme ottelua - neljäs tänään 

(Kuva: www.teamusa.org/) 

24.10.2015 11:25 (MA) USA ja Kiina pelasivat eilen perjantaina Oklahoman Edmondissa toisen ja kolman-

nen keskinäisen pelinsä. Aamupäivän ottelussa kiinattaret ottivat jo toisen voittonsa - nyt suoraan erin 3 - 0 

(25-23, 25-19, 25-19). 

Päivän toisessa ja turneen kolmannessa pelissä USA onnistui viimein nappaamaan Kiinan päänahan tiukassa 

pelissä tuloksella 3 - 2 (15-25, 25-15, 26-24, 15-25, 15-12). Joukkueiden neljäs peli pelataan tänään lauantai-
na. 

KOHTUUKATTAUS LEIPZIGIN TURNAUKSEEN 

 



23.10.2015 15:25 (MA) Saksassa järjestetään marraskuun viimeisenä viikonloppuna 9. LE-Cup Leipzigissa. 

Suomesta kisaan on matkaamassa KSI Kotka. Viime vuoden vastaavassa kisassa kotkalaiset jäivät tiukassa 

pronssipelissä tappiolle ja ilman isompia pyttyjä. Kohennusta sijoitukseen Kotkan satamasta varmaan lähde-

tään hakemaan. 

Ja kovia vastustajia riittänee. Tarkkaa osallistuvien joukkueiden luetteloa Leipzigista ei ole vielä julkistettu. 

Seuran sivuilla kuitenkin todetaan, että joukkueita on tulossa Bosnia-Hertsegovinasta, Suomesta, Latviasta, 

Alankomaista, Puolasta, Kazakstanista ja useita joukkueita Saksasta - sekä tietysti BV Leipzig hallitsevana 
Saksan mestarina, isäntänä ja turnauksen järjestäjänä. 

Tasokas kisa siis tiedossa - tuolla Saksanmaalla. 

KIINA ALOITTI VOITOLLA OKLAHOMASSA 

 
USA - Kiina 1 - 3 Oklahomassa 22.10.2015 

(Kuva: www.teamusa.org/) 

23.10.2015 11:35 (MA) USA:n ja Kiinan naisten maajoukkueiden kohtaamiset Oklahomassa alkoivat eilen 

kiinattarien 1 - 3 (24-26, 25-21, 17-25, 18-25) voitolla. Joukkueet pelaavat vielä tänään kaksi peliä ja huo-

menna lauantaina yhden ottelun. 

USA:N JA KIINAN NAISET KOHTAVAAT 

 
Team USA 2015 

(Kuva: USA Women's National Sitting Volleyball Team) 

22.10.2015 14:05 (MA) Rio de Janeiron ensi kesän Paralympialaisiin tähtäävät USA:n ja Kiinan naismaa-

joukkueet kohtaavat taas toisensa Edmondissa Oklahomassa. Joukkueet ovat lähes kaksistaan kisanneet vii-

meisimmistä arvokisojen voitoista - ja aina Kiina on onnistunut taiteilemaan ykköspallille. Alla loppuottelu-
jen (Kiina vs USA) tulokset arvokisoissa 2008 - 2014. 



* Para 2008 - Peking Kiina: 3 - 0 

* MM 2010 - Oklahoma USA: 3 - 0 

* Para 2012 Lontoo Iso-Britannia: 3 - 1 

* MM 2014 Elblag Puola: 3 - 2 

Lähenee, lähenee, polttaa, polttaa - vaan ei vielä ole USA onnistunut. Josko Riossa viimein? Kuinka lienevät 

voimasuhteet tällä hetkellä - se selvinnee joiltain osin ainakin tulevana viikonloppuna, kun joukkueet pelaa-
vat kaikkiaan neljä virallista ottelua. Info seurailee tuloksia. 

"EI OLE KÖÖPENHAMINA KUIN ENNEN...," 

 
Pelipallo Köpiksessä 

(Kuva: Sit Cup) 

22.10.2015 13:25 (Harpo/MA) Lavia Copenhagenin istissivuilla on ollut täysi hiljaisuus kesästä lähtien. Pitää 

ihmetellä, missä ennen niin aktiivinen Lykke Christensen piileskelee. Varsinkin, kun nyt sivuille kirjoitteli 

Christoffer (Lindved Dithmer?) kertoillen, että ovat taas palanneet kuvioihin ja kovasti odottavat suomalai-
sia, saksalaisia ja brittiläisiä ystäviään 7.11.2015 pelattavaan turnaukseensa. 

Team LVI on Kööpenhaminaan matkaamassa puolustamaan viime vuotista voittoaan. Harpo tiedotteli pari 

päivää sitten, että aikaisemmasta ilmoituksestaan poiketen Lontoon Lynx ei osallistukaan kisaan kuin yhdellä 

joukkueella. Viides joukkue kisassa on SVB Hamburg, joka mm. kuukausi sitten pelatussa Saksan Mesta-

ruusturnauksessa sijoittui kuudenneksi. Ihan mukavansorttinen, joskin siis vain yksipäiväinen, turnaus on 

Köpikseen odotettavissa. 

HERRASMIEHET KOTKASTA LEIPZIGIIN 

 
KSI vs Kazakstanin Atyrau Saksassa 2014 

(Kuva: LE Cup Ulli Zeller und Anett Wischnewski) 

19.10.2015 23:05 (Timo Herranen/MA) KSI Kotka on jälleen lähdössä pelaamaan kovatasoista turnausta 

Saksaan. 9. LE Cup Leipzigissa pelataan marraskuun viimeisenä viikonloppuna 28.-29.11.2015. Herrasen 

Timo kertoili infolle joukkueensa ilmoittautuneen kisaan. Mitään tietoja osallistujista ei kuitenkaan vielä ole 
Kymenlaaksoon kantautunut. 



Viime vuoden vastaavassa turnauksessa KSI sijoittui lopulta neljänneksi. Turnausvoiton vei Ukrainan Slavu-

tich Kievistä ennen kotijoukkue Leipzigia. Pronssipelissä Kazakstanin Atyrau voitti kotkalaiset tiukassa 

kolmen erän pelissä 2 - 1. Viimeinen erä päättyi kazakeille 18-16. Timppa on luvannut infota infoa heti, kun 

tietoja Saksasta saa. 

BRASILIAN PARAKOMITEAN VIDEOPÄTKÄ TORONTOSTA 

 
Brasileidoneidot Toronton PanAm-kisoissa 2015 

(Kuva: Comitê Paralímpico Brasileiro) 

16.10.2015 23:55 (MA) 327 päivää Rion Paralympialaisten avajaisiin. Into.info tökkäsee vähän vauhtia koti-

katsomoihin julkaisemalla Brassien Parakomitean koostaman - melkoisen vauhdikkaan ja hauskahkon video-
pätkän (1 min.) Toronton 2015 PanAm-kisoista. Tällee nyt..., hyvää viikonloppua itse kullekin. 

Brasileirot Torontossa 

LVI - LAAJAPOHJAN VOIMAN ISTIS 

PUOLUSTAMAAN SIT CUPIN VOITTOA 

16.10.2015 23:30 (Harri Sievänen/MA) Infon vinkkaus ististapahtumien tiedottamisesta poiki seuraavana 

listalle LVI Helsingin reissun puolustamaan Sit Cupin viimevuotista voittoa Kööpenhaminassa marraskuun 
alussa. Tarkkaavaisimmat infon lukijat tämän jo lienevät huomanneetkin "Tulevia tapahtumia" palstalta. 

LVI - Laajasalon Voiman Istumalentopalloilijat luonnehtivat Huuto-sivuilla itseään "Satunnaisesti kokoontu-

vaksi istumalentopalloa pelailevaksi ryhmäksi, joka ei harjoittele säännöllisesti missään". Niinpä. Mutta hie-
noa kuitenkin, että joukkue - vaikkakin tässä reissussa varsin laajapohjaisena - on mukana toiminnoissa. 

 
LVI vs Leipzig syksyn 2014 turnauksessa Köpiksessä 

(Kuva: Sit Cup) 

Harpo laitteli infolle tietoja turnauksesta ja myös LVI:n joukkueesta. Harmi, että turnaus ei oikein ole saanut 

siipiä alleen, mutta toivottavasti pysyy kisakalenterissa jatkossakin. Harpo voisi kysellä Lykkeltä - olisiko 

http://youtube.com/watch?v=Bbykf57xL9o


ensi syksynä harkittavissa, että naiset voisivat osallistua turnaukseen. Matka Köpikseen - esim. täältä harma-
landiasta olisi suht' helppo homma. Alla Harpon terveiset kisasta. 

Olen kasannut joukkuetta Kööpenhaminan turnaukseen puolustamaan viime vuoden voittomme. Tänä vuonna 

EM-kisat on verottanut osallistujat viiteen joukkueeseen, joten kisa pelataan yksipäiväisenä ja sunnuntaina 
tutustutaan kaupunkiin... 

Joukkueeseen olen saanut mukaan Herrasen Jussin, Julinin Markon, Neuvosen Sepon ja uusina istispelaaji-

na Pitkärannan Jukan ja Kärkkäisen Juhan Rekolan Raikkaan pystypallojoukkueesta. Lisäksi mukaan lähtee 

viime vuoden joukkueessa pelanneet: Janne Laukkarinen, Jani Virtanen, Veli-Matti Hakasalo ja minä. 

Muut joukkueet ovat Lontoon Lynx kahdella joukkueella, Leipzig (ei tietoa tulevatko ykkös- vai kakkosjouk-

kueellaan), me ja Lavia joka järjestää. Järin korkeatasoista turneeta ei siis ole odotettavissa, ellei Leipzig 

tule paraatijoukkueellaan harjoittelemaan omaa turnaustaan varten..., 
Terveisin Harpo 

ANDRIS ULMANIS MARKKINAMIEHEKSI 

14.10.2015 13:00 (MA) Warendorfin EM-kisoissa järjestettiin 4.10.2015 The General Assembly - Yleisko-

kous. Tilaisuudesta on lyhyt yhteenveto PVE:n nettisivuilla. Läheisimmin kotomaatamme koskettanee Latvi-

an Paralympiayhdistyksen toiminnanjohtaja Andris Ulmaniksen valinta ParaVolley Europen markkinointi-
johtajaksi. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaneekin - jää nähtäväksi. 

 
Andris Ulmanis - monitoimimarkkinamies 

(Kuva: PVE) 

KILPAILUKUTSU YKKÖSEN TOISEEN TURNAUKSEEN 

13.10.2015 14:20 (Seija Korkalainen/MA) Istumalentopallon ykkössarjan toinen osaturnaus pelataan lauan-

taina 21.11.2015 Siilinjärvellä. Alla Seija Korkalaisen lähettämä kilpailukutsu. Ilmoittautumisaika turnauk-
seen päättyy 31.10.2015. 

Kilpailukutsu Siilinjärvelle 21.11.2015 

SAVOSSA TOINEN SM-TURNAUS JOULUKUUSSA 

13.10.2015 14:15 (Mika Ylönen/MA) Tavattoman perinteiseksi muodostumassa oleva Savo Open Tourna-

ment - Sawon Mestaruuskisat järjestetään jo toisen kerran Toivalassa Suininlahden koululla lauantaina 

5.12.2015. Mukana kisassa ovat kaikki viime vuoden kyläjoukkueet - puolustava mestari Toivala-Vuorela, 

haastaja Rautavaara, viime kauden 3. Siilinjärvi sekä 4. Nilsiä. Täysin uutena joukkueena mukaan tulee 
Vehmersalmi. 

Savo Openin otteluohjelma löytyy alla olevasta pdf-tiedostosta sekä myös sivun oikeasta laidasta "Tulevia 
tapahtumia" kuvakkeesta. 

Savo Open - SM-kisat 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Kilpailukutsu%2021.11.15.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/II%20Savo%20Open%202015.pdf


WORLD CLUB CUP IRANISSA PERUUNTUMASSA 

 

12.10.2015 23:25 (MA) Seurajoukkueiden miesten World Club Cup Mashhadassa Iranissa piti järjestää 20.-

29.11.2015. World ParaVolleyn hallitus tiedotti eilen, ettei osallistujia ole ilmoittautunut riittävästi ja kisa 
siirretään myöhempään ajankohtaan. Uutta ajankohtaa ei ilmoitettu. 

ISTIS.INFO TOIVOO PELITAPAHTUMISTA TIETOJA 

 

11.10.2015 20:20 (MA) Kotimaisten kalenteriin kirjattujen kilpailutapahtumien määrä alkaneella pelikaudel-

la on varsin vähäinen. Kuulopuheiden mukaan joukkueilla ja eri paikkakunnilla on kuitenkin virityksiä tur-

nauksien järjestämisestä tai niihin osallistumisesta. Istis.info, kun lupailee tietävänsä kaiken istiksestä, toivoo 

saavansa seuroilta ja joukkueilta tiedot em asioista. Ne voi lähetellä joko Vieraskirjaan tai infon toimituksen 
sähköpostiin: webmaster.istumalentopallo(at)gmail.com 

Ja kaikki kelpaa - niin SM-kisat Savon sydänmailla kuin Jämsän äijien treeniturnauksetkin - esimerkiksi. 

Kymenlaakson aluetoimituksen päällikkö PN kirjoitteli infolle, keskusteltuamme SM-kisoihin liittyvistä asi-
oista, harmituksensa SM-sarjan puuttumisesta ja totesi mm. seuraavaa: 

Seurojen taloudellinen toiminta edellyttää ulkopuolista tukea (sponsoreita, tiedotusvälineiden kiinnostusta). 

Tämä puolestaan edellyttää joukkueen näkyvyyttä ja sarjapelejä omalla paikkakunnallaan. Suuret kertavuo-
tiset tapahtumat eivät yksistään riitä motivoimaan pelaajia eikä yleistä lajin kiinnostavuutta. PN 

Kaikki näkyvyys ja tapahtumat lajimme sisällä olisi tärkeä saada yhteiseen ja yleiseen tietoon. Laittakaa siis 
kirjoitellen - kiitos. 

SAKSAN MAAJOUKKUE SAKSAN TELEVISIOSSA 

 

11.10.2015 20:05 (MA) Kotimaisten pelikuvien ohella tähän voitaneen rääpäistä puolen tunnin video, joka 

on Saksan yleisradioyhtiöön kuuluvan ja Kölnissä toimipaikkaa pitävän WDR-TV:n tuottama. Juttu kertoo 

Saksan maajoukkueen elosta, olosta ja ilostakin juuri päättyneissä EM-kisoissa Warendorfissa. Hyvin tehty 
tarina. Löytyy jostain alalaatikoista taiu haulla: Sitzvolleyball. 

Saksa EM-kisoissa/WRD 

  

http://wdr.de/mediathek/video/sendungen/sport_im_westen/videosportimwestensitzvolleyball102.html


VALOKUVIA KOTKAN YKKÖSTURNAUKSESTA 

 
Päivi ja pennut...,  

(Kuva: Juha Parkko) 

11.10.2015 19:50 (Pekka Nygren/MA) KSI Kotkan Nimenhuutosivustolla on Juha Parkon valokuvia eilisestä 

Kotka nykkössarjan turnauksesta. Käykää katsomassa - kuvat löytyvät myös alla olevasta linkistä. 

Kuvia Kotkasta 10.10.2015 

KSI KOTKA II PITI PAIKKANSA OTSOLASSA 

10.10.2015 19:20 (Pekka Nygren/MA) Ykkössarjan ensimmäinen osaturnaus pelattiin tänään Otsolan salilla 

Kotkassa. Sarjan ykköspaikkaa viime kaudelta puolustava KSI Kotkan kakkosjoukkue hoiteli kisan isäntä-
miesten tavoin puhtaalla pelillä ja otti piikkipaikan myös tämän kauden sarjassa. 

Nygrenin Pekka kuittasi tuloksia laittaessaan infolle: Ihan hyvä turnaus, jossa viimeinen ottelu KSI 2 - Palo-

kan Pyry oli turnausvoiton kannalta ratkaiseva. Myös jumbosijoista 4. ja 5. käytiin Pyryn naisten ja TSI 

Tampereen kanssa vääntöä ja niukka pistesuhde lopulta ratkaisi. Aikataulu jopa alittui, kun jatkopalloja ei 
erissä tarvittu. 

Seuraavan kerran ykkösen turnaus pelataan 21.11.2015 Siilinjärvellä. Ilmoittautuminen kisaan tämän kuun 

aikana - varmaankin Korkalaisen Seijalle, joka lähettänee varmistukseksi kisatiedotteen lähiaikoina. Alla 

Kotkan tulokset. 

Ykkösen tulokset ja pelaajat 

ARVOKISAA PUKKAA - SEURAAVANA KOTKA 

9.10.2015 14:10 (MA) Istiksen kisaputki se vaan jatkuu - seuraavana vuorossa heti huomenna Ykkösen en-

simmäinen osaturnaus Kotkassa. Pelit Otsolan koululla alkavat klo 11.00. Ohjelma alla. Ja takuulla taas tar-
jolla tuhteja merilohileipiä - sipulilla. 

 

http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=1.Sarjaa+Kotka10.10.2015&id=53576
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Kotkan%20tulokset%2010.10.2015.pdf


MUUTAMA TYNKÄKUVANÄYTE SAKSAN KISOISTA 

 
Huonoja osasuurennoksia hyvistä tilanteista 

(Kuva: EM2015) 

9.10.2015 14:05 (MA) Mitäköhän istis.info haluaa sanoa yllä olevilla kuvilla? No, eipä muuta kuin, että vai-
kea homma tuomareille tuo huomaamaton tyngän käyttö. Se on osa istumalentopalloa. 

EM2015 MITALISTIT PALKINTOKOROKKEELLA 

 
Istumalentopallon EM 2015 - Mitalistit 

(Kuva: zitvolleybalheren) 

EM-KULTA BOSNIA-HERTSEGOVINALLE 3 - 0 ! 

 

7.10.2015 18:30 (MA) Bosnia-Hertsegovina uusi Euroopan Mestaruutensa juuri päättyneessä loppuottelussa 

Saksan Warendorfissa. Kulta oli joukkueelle jo 9. perättäinen EM-kisoissa. Ensimmäisensä joukkue otti ko-

tikisoissaan Sarajevossa vuonna 1999 - napattuaan Mestaruuspytyn Tallinnan 1997 kisoissa voittaneelta 

Suomelta. 



Isäntäjoukkue Saksa ei pystynyt horjuttamaan mestareiden asemaa, vaan jäi 0 - 3 (22-25, 19-25, 23-25) tu-

loksella EM-hopealle. Saksalaisten tyytyväisyyttä lisännee eilisen välierävoiton tuoma Rion Paralympiapaik-
ka. Palaillaan kisojen kommentointiin myöhemmin. 

 
Istumalentopallon Euroopan Mestari 2015 - Bosnia-Hertsegovina 

(Kuva: dbs-npc.de) 

Miesten EM-kisojen lopputulokset 

PRONSSIT VÄNÄJÄLLE TIUKAN OTTELUN JÄLKEEN - 

BOSNIA OTTAMASSA OMANSA SAKSALTA 

7.10.2015 18:00 (MA) Pisteenkääntäjäkin Warendorfissa hiljalleen heräilee. Ihan kaikkien erien tuloksia ei 

tietokonepöydälle ole vielä saatu, mutta hyvää yritystä on. Venäjä hoiteli lopulta tiukan pronssipelin itselleen 
eräluvuin 3 - 2 (18-25, 25- , 25-27, 25-18, 15-08). Kommentteja pelistä ei infolle asti ole vielä kuulunut. 

Loppuottelussa Bosnia-Hertsegovina on ottamassa omansa pois Saksan pyristelyistä huolimatta. Ensimmäi-

nen erä oli tasainen - voitto Bosnialle 25-22. Toisessa balkanit pistivät pyttyyn lisää puita ja tulos siinä 25-

19. Saattaapi olla, ettei saksalaisten eväät eilistä enempään riittäneet. Vaan mistäpä tuon tietää - ovat sen 
verran yllätyksellistä ja kovaa porukkaa. 

SAKSAN PISTEENKÄÄNTÄJÄ HUKASSA - 
HOLLANNILLE VIITOSPAIKKA 

7.10.2015 15:45 Päivitys 16:10 (MA) Istis.info kurvaili kahvia keittelemään ja samalla tsuumaili kaikista 

toimiston vehkeistä tämän päivän tuloksia Saksasta - ja aivan turhaan. Ei pihahdustakaan. Ei myöskään vas-

tausta infon Warendorfiin asiasta ystävälliseen sävyyn laittamalle viestille. Puolan info toki oli ajan tasalla ja 

kertoi Hollannin voittaneen Puolan 3 - 0 (25-13, 25-15, 25-17) päivän toisessa pelissä sijoista 5. - 6. Ensim-

mäisen pelin tuloksesta ei hajujakaan - vielä. Ja kohta lie pelattu jo pronssipelikin Ukrainan ja Venäjän kes-

ken. Loppuottelu alkamassa klo 16.30 Suomen aikaa. 

Päivitys 16:10: 

Jostain info kaiveli tilanteen pronssipelistä: kolmen erän jälkeen Ukraina johtaa erin 2 - 1. Neljättä vie selke-

än oloisesti Venäjä - mennee viidenteen erään - ehkä. Tilanne pari minuuttia sitten Venäjälle 20-16. Ja vii-

denteen mennään - 4. erä Venäjälle 25-18. 

LATVIAN MAAJOUKKUE EM-KISOJEN 11. 

6.10.2015 21:45 (MA) Monia vuosia määrätietoista kehitystyötä tehneen Andris Ulmaniksen johtama Latvi-

an maajoukkue sijoittui lopulta, varmaan pettymyksekseen, 12 joukkueen EM-kisoissa sijalle 11. Pettymystä 

loiventanee viimeisen pelin 3 - 0 (25-12, 25-21, 25-10) voitto Italiasta sekä alkusarjassa "saavutettu" voitto 
Venäjästä. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/EM2015%20M%20Lopputulokset.pdf


 
Latvian maajoukkue Saksan EM-kisoissa 

(Kuva: www.lpkomiteja.lv) 

Päivän viimeisessä ottelussa pelattiin kisojen sijoista 9.-10. Serbia ei juuri antanut Unkarille mahdollisuuksia 

ja vei pelin suoraan 3 - 0 (25-16, 25-17, 25-21). Huomenna kisoissa pelataan neljä ottelua - sijoituspelit 7.-8. 
AZE-CRO, 5.-6. NED-POL, 3.-4. pronssipeli RUS-UKR sekä kisojen loppuottelu GER-BIH. 

Pettymään tänään joutuneet Ukraina ja Venäjä kohtaavat toisensa pronssiottelussa ja erikoisen hankalassa 

poliittisessa tilanteessa. Toivottavasti maiden keskinäiset kireät suhdanteet eivät tule mitenkään vaikuttamaan 

huomiseen peliin. Istumalentopallo toivon mukaan lähentää ja yhdistää. Alla kaikki päivän tulokset ja huo-
miset päätösottelut. 

EM-LOPPUOTTELUSSA BOSNIA JA SAKSA 

6.10.2015 17:20 (MA) Saksa väänsi tiukan 3 - 2 voiton Venäjästä joukkueitten ottaessa yhteen EM-

välieräpelissä. Viides erä päättyi - vuorotteluvapaasäännöstä poiketen saksalaisille 15-13. Samalla Saksa 
varmisti ensi vuoden Paralympialaisten kisapaikan. 

 
Saksalaiset riemuitsevat jännittävän pelin jälkeen 

(Kuva: dbs-npc.de) 

Venäjän mahdollisuudeksi kisoihin jää vielä Kiinassa maaliskuussa 2016 pelattava Intercontinental-turnaus, 

josta paras eivarmistettu saa vielä sen viimeisen ja kahdeksannen kisapaikan. Onnea yritykseen tämän niukan 
tappion jälkeen. Saksa teki saman tempun ja hankki paikkansa Lontooseen 2012 vastaavan kisan voitolla. 

Miesten EM-kisojen tulokset 

SAKSA TASOITTI 2-2 - VUOROTAHTIA VIIDENTEEN 

6.10.2015 17:00 (MA) Saksan ja Venäjän välieräpelistä tuli vissiin odotettu tiukka taistelu - ja nyt varmuu-

della myös taistelu Rion Paralympiapaikasta. Saksa otti neljännen erän nimiinsä 25-21. Viides ja ratkaiseva 

lienee jo hyvässä vauhdissa. Jos sekin menee perinteisellä - voitto menee Venäjälle, joka on ottanut erät 1. ja 

3. 

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


BOSNIA-HERTZEGOVINA EM-LOPPUOTTELUUN 

6.10.2015 16:55 (MA) Vaikka EM-kisojen tulospalvelussa näkyy vain kahden erän tulokset välieräpelistä 

Bosnia - Ukraina - sen kuitenkin ilmoitetaan jo päättyneen Bosnialle 3 - 0. Näkyvissä olevat erätulokset ovat: 

25-12 ja 25-20. Mitenkähän lienee - ottelu kuitenkin alkoi klo 14.30 paikallisesti - siis 30 minuuttia Saksa-
Venäjä ottelun alkamisen jälkeen. Odotellaan vielä tarkistuslaskentaa. 

VENÄJÄ TARRASI FINAALIPAIKAN KYLKEEN 

6.10.2015 16:35 (MA) Venäjä otti uudelleen johtopaikan ottelussa Saksaa vastaan. Kolmas erä päättyi sekin 
kahden pisteen erolla - voitto Vennäälle 25-23. Jännitys tiheilee..., 

SAKSA TASOITTI TOISESSA ERÄSSÄ 

6.10.2015 16:00 Pävitys klo 16:10 ja 16:15 (MA) Helpolla ei lähde Rion kisapaikka. Saksalaiset käänsivät 
ottelun tasoihin (1 - 1) voittamalla toisen erän venäläisiltä pistein 26-24. Kolmatta aloitellaan. 

Päivitys: Istis.infoa muistutettiin puhelimitse, ettei vielä kannata hehkuttaa Saksan tai Venäjän Paralym-

piapaikkaa, koska ottelu Bosnia vs Ukaina on pelaamatta. Aivan totta - ollaan vähän hissumpaan täällä kah-

vihuoneessa. Ukrainan voittaessa - ratkaisu luonnollisesti siirtyy huomiseen EM-loppuotteluun. Kiitos muis-
tutuksesta. 

Bosnia-Hertzegovina pisti kyllä juuri alkaneessa pelissä täydet hönkät päälle ja vei ukrainalaisia ensimmäi-
sessä erässä mennen tullen pistein 25-12. 

VENÄJÄ VIE SAKSAA WARENDORFISSA? 

6.10.2015 15:40 (MA) Venäjä otti isännän otteen Saksaa vastaan joukkueitten välieräpelissä EM-kisoissa. 

Ensimmäinen erä itänaapureillemme kohtsuht selkeästi 25-18. Panoksena siis Rion Paralympialaisten kisa-
paikka. 

HOLLANTI VS PUOLA PELAAVAT SIJOISTA 5.-6. 

6.10.2015 15:15 (MA) Alemman jatkosarjan (sijat 5.-8.) välierissä Hollanti löi Azerbaitzanin 3 - 1 ja Puola 

Croatian tiukan viisieräisen pelin jälkeen 3 - 2. Lopulliset sijoituspelit 5, - 8. pelataan huomenna. Ja seuraa-

vaksi Warendorfissa pikkupeli - Saksa vs Venäjä. Panoksena voittajalle loppuottelupaikan lisäksi - tai ehkäpä 
sitä ennenkin - Rion 2016 Paralympialaisten kisapaikka. Peli on juuri käynnistynyt. 

VENÄLÄISTEN TAKTIKOINTI PUHUTTAA SAKSASSA 

 
Alkulohko C:n peleistä jupinaa 

(Kuva: dbs-npc.de) 



6.10.2015 12:30 (MA) Nimimerkki "Matti" viestitti infolle jo iltamyöhäisellä, etteivät venäläiset varmaan-

kaan olleet viihteellä eikä auttelemassa latvialaisia, vaan hävisivät ottelun tahallaan - jotta välttyivät pelaa-
masta jo välierässä bosnialaisia vastaan. Näin ehkä ja asia näyttää puhuttavan saksalaismedioissa. 

Saksan maajoukkuevalmentaja Rudi Sonnenbichler toteaa kisasivustolla, ettei voi hyväksyä venäläisten me-

nettelyä hävitä Latvialle ilmeisesti tahallaan. Tämä on Sonnenbichlerin mielestä vastoin reilun pelin henkeä 

ja Saksa haluaa antaa teosta urheilullisen vastauksen päivän ottelussa. Saksan ja Venäjän peli alkaa klo 15 
Suomen aikaa. 

Niin tai näin - otteluohjelma antaa tällaiseen pelaamiseen mahdollisuuden. Asia olisi ollut poistettavissa mm. 

arpomalla alkulohkovoittajien vastustajat puolivälieräpeleihin - eikä ilmoittamalla niitä etukäteen. Toivotta-

vasti otteluohjelmien rakenteita mietitään päättävissä elimissä jatkossa, jotta ns. sopupeleiltä ja taktikoinneil-
ta voidaan viedä pohja pois. 

ZZ TV ESITTÄÄ - FÖREVISAR 

 
ZZ Toivala - KSI Kotka Suomen Cupin finaalissa (Kuvakaappaus: ZZ TV) 

6.10.2015 00:20 (MA) Ja kun niin taitaa olla, ettei EM-kisoista TV-kuvaa saada - kerrotaan vielä tälläkin 

palstalla seuraava ilmoitus infon Vieraskirjasta: ZZ TV förevisar: Miesten Suomen cupin finaaliottelu ZZ 
Toivala-KSI Kotka löytyy www.zz-toivala.com. Hieno peli - kannattaa käydä katsomassa. 

MIESTEN EM-KISOISSA LOPPURATKAISUT ESILLÄ 

5.10.2015 23:40 (MA) Istis.infon ainoa aputoimittaja ilmoittaa palanneensa Valiolta säilyneeseen toimituk-

sen kahvihuoneeseen kuumaa mehua ja riisivelliä keittelemään. Paluu tapahtui omalta virkamatkalta falskin 

flunssaisena ja yhtä pippuripihvihammasta kaipaamaan jääneenä. Mutta vieläpä kuitenkin. Eipä ehtinyt toi-
mittaja kisoja Saksassa katsomaan - mitä nyt kerran wifillä vilkaisi. Hyvää alkanutta lokakuuta kuitenkin. 

 
Warendorfin hienot EM-kisakentät Saksassa 

(Kuva: dbs-npc.de) 



EM-kisojen alkulohkot saatiin pelattua peli päivässä per joukkue perjantaista sunnuntaihin. Tänään maanan-

taina olivat vuorossa kahdeksan joukkueen puolivälierät ja välieräpelit sijoista 9. - 12. Huomenna ratkaistaan 
alemmat loppusijoitukset sekä pelataan välieräpelit sijoista 5. - 8. ja 1. - 4. 

Alkusarjoissa ei mitään ihmeitä - parhaat jatkavat ja odotetusti Italia, Latvia, Unkari ja Serbia jätettiin Tyy-

nenmeren sarjaan. Lohkovoittajiksi selvisivät Saksa (A), Bosnia-Hertsegovina ja ehkä tasaisimmasta lohkos-

ta Ukraina (C). Sen viimeistä peliä info ihmetteli - Venäjä hävisi Latvialle 0 - 3. Joko velivenäläiset olivat 

käyneet viihteellä tai sitten ajattelivat auttaa lättiläiset jatkopeleihin. Ei vaan onnistunut - tasavoitoin Azerit 
menivät ansaitusti latvialaisten edellä jatkoon. 

 
Azerbaitzan ja Saksa puolivälieräpelissä (Kuva: dbs-npc.de)

 
Kaikki neljä puolivälieräpeliä olivat selvää kauraa. Mitalipeleihin 3 - 0 voitoilla selviytyivät ennakkoon odo-

tetut joukkueet: Bosnia, Ukraina, Saksa ja Venäjä. Tiistain välierissä EM- ja MM-voittaja ja jo Rion kisoihin 

valittu Bosnia-Hertsegovina kohtaa viime EM-kisojen nelosen - Ukrainan. Tuskin Bosnia jättää mitään epä-
selvää finaalipaikastaan. 

Toisessa välipelissä kohtaavat vuoden 2013 EM-kolmonen Saksa ja EM-kakkonen Venäjä. Ottelussa käytän-

nössä ratkaistaneen Rion 2016 Euroopan edustuspaikka. Bosnialla paikka on MM-kisojen (2014) mestaruu-

desta. Erittäin jännittävä ja tasokas ottelu on tiedossa, mutta valitettavasti Warendorfista ei liene livekuvaa 
tarjolla. Ei info ainakaan sellaista linkkiä huomannut. 

Tulokset ja muu tieto kisoista löytyvät hyvin esimerkiksi Saksan Paralympiakomitean vammaisurheilusivuil-

ta osoitteesta: http://www.dbs-npc.de/sitzvolleyball-em-2015-aktuelles.html. Sivujen vasemmasta palkista 

vierittelemällä löytyy otsikoita joka toiseen makuun. Alla noilta sivuilta kopanut EM-kisojen tulokset ja lop-
pupäivien otteluohjelma. 

Miesten EM-kisojen tulokset 

YKKÖSSARJAN TARKENNETUT PELAAJAMÄÄRITYKSET 

30.9.2015 11:00 (Sampsa Söderholm/MA) Jyväskylän Suomen Cup turnauksessa jaoston ja seurojen edusta-

jat keskustelivat ykkössarjan pelaajaoikeuksista/-rajoituksista. Sampsa Söderholm viestitti infolle jaoston 
puolesta ja laittoi yhteenvetoa käydyistä keskustelusta. 

 

Sampsa Söderholm 

(Kuva: SS)

 

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


Jaosto on tyytyväinen rakentavassa hengessä käytyihin keskusteluihin ja vetää alla yhteen muutamia tulkin-

taohjeita. Sarjamääräyksiä tulisi ykkössarjan kohdalla tulkita seuraavasti: 

1. Ykkössarjan hengen vastaista ei ole miesten SM-sarjataustaisen pelaajan/pelaajien pelaaminen ykkössar-

jassa, jos pelaajaa/pelaajia käytetään muuhun kuin ykkössarjajoukkueen vahvistustarkoitukseen, erityisesti 

siihen tarkoitukseen, että joukkue ylipäänsä saadaan kasaan (ts. mahdollistetaan pelaaminen muille). Hen-

gen vastaista sen sijaan on selkeästi SM-pelaajiksi miellettyjen pelaajien käyttö nimenomaan vahvistustar-
koitukseen (ts. se että SM-pelaajia otetaan mukaan vain sen takia, että joukkue pärjäisi paremmin). 

2. Ykkössarja ei ole miesten SM-sarjajoukkueen harjoituspaikka. Puhtaan SM-sarjajoukkueen osallistuminen 

1-sarjan turnaukseen on 1-sarjan hengen vastaista. Jos joukkue on jonkin organisaation 2-joukkue, joukkue 
ei ole "puhdas" SM-sarjajoukkue. 

3. Miesten SM-sarjapelaajia on vaikea määritellä, koska menneellä kaudella ei pelattu SM-sarjaa. Vastuu 1-
sarjan hengen noudattamisesta ja ylilyöntien estämisestä on ensisijaisesti sarjaan osallistuvilla joukkueilla. 

Hyvää alkanutta istiskautta toivottaen 
VAU:n lentopallojaosto 

YKKÖSSARJAN TURNAUSTIEDOTE KOTKAAN 

 

29.9.2015 19:45 (Pekka Nygren/MA) Ykkössarjan 1. osaturnaus toteutuu ja pelataan ennakkotiedon mukai-

sesti Kotkassa Otsolan salilla lauantaina 10.10.2015. Nygrenin Pekan aikaisemmin ilmoittamat epäselvyydet 

on setvitty ja jotenkin sovittu niin, että nyt kaikki ilmoittautuneet joukkueet voivat olla mukana. Tarkempaa 

tietoa ei ainakaan infolle ole tullut ko sääntötulkintojen ratkaisuista. Alla kaikesta huolimatta turnauksen 
tiedote otteluohjelmineen. 

Turnaustiedote Kotkaan 

LEIPZIG SAKSAN MESTARIKSI 

28.9.2015 12:40 (MA) Samanaikaisesti Jyskälän Suomen Cupin kanssa pelattiin vähän etelämpänä Saksan 

istumalentopallomestaruudesta. Kisat Saksassa on lähes aina pelattu nykyiseen suomalaistyyliin - viikonlo-

pun turnauksessa. Nyt kisassa oli mukana kahdeksan joukkuetta. Lopputulokset alla. Finaalissa Leipzig löi 
Leverkusenin viidennen erän jatkopalloilla 17-15 - Leverin johdettua jo 8-12 ja vielä 14-15. 

 

Saksan istismestarit 2015 - BV Leipzig 

(Kuva: Sitzvolleyball Leipzig)

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Turnaustiedote%20Kotka%2010.10.2015.pdf


Saksan Mestaruuskisojen lopputulokset: 

1. Leipzig I 

2. Leverkusen I 

3. Rheinland-Pfalz 

4. Leverkusen II 

5. Berlin 

6. Hamburg 

7. Leipzig II 
8. Grevenbroich 

 

Leipzig ja Leverkusen Saksan finaalissa 

(Kuva: Bewegungsförderung für Amputierte)

 
SUOMEN CUPISTA JUTTUA ZZ-SIVUILLA 

28.9.2015 12:35 (MA) Istis.info ei ole intoutunut vielä kirjoitushommiin viikonlopun Hippokisoista, mutta 

ZZ-pressa Mika on vääntänyt tavalliseen varmaan tapaansa jutun ZZ-sivuille. Käykää katsomassa. Palaillaan 
tällä palstalla asiaan - jos millo ehitään. 

ZZ TOIVALALLE NELJ..., VIIDES HUIPPUPELISSÄ 

27.9.2015 16:45 (MA): ZZ Toivala jatkaa Suomen Cup Mestarina - nyt jo viides pytty putkeen. Paljon ei KSI 

jäänyt - peli olisi voinut kääntyä toisinkin. Mahtavan hienoa peliä molemmilta. No..., parempi voittaa ja - 

voitti. Palaillaan myöhemmin - ehkä vasta huomisella tarkempaan tarinointiin. Nyt viedään pressijakkaraa jo 

alta. Kiitokset Palokan Pyrylle upeista järjestelyistä ja onnittelut vielä HIY Helsingille ja ZZ Toivalalle. 

Suomen Cupin 2015 tulokset 

 

Suomen Cup 2015 voittaja - ZZ Toivala V  

(Kuva: Istis.info)

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Suomen%20Cup%202015%20Tulokset.pdf


TUTTU JUTTU - ZZ VS KSI CUPIN FINAALISSA 

27.9.2015 15:45 (MA): ZZ Toivala hoiteli LVI Helsingin helposti ja jatkaa kaapissaan pitkään pitämänsä 

cup-pytyn puolustamista. LVI oli oikeastaan ihan pihalla välieräpelissä ja ZZ naksi pisteistä kolmanneksen 

naapurin virheillä - tulos 2 - 0 (25-13, 25-11). Kumminkaimat Kymistä taistelivat finaalipaikasta oikeastaan 
vain toisen erän. Ensimmäinen ykkösellee 25-13 ja toinen tiukemmin 25-21. 

Kohta Jyväskylässä käynnistyvä Cupin miesten loppuottelu on siis melkoisen tuttu juttu. Se ei kuitenkaan 

mitenkään vähennä finaalin arvoa Tiukka ja tasokas peli odotettavissa. Ylösen Mika ottaa loppuottelusta 
videon, joka toivon mukaan on myöhemmin ZZ-sivuilla katsottavissa. 

 

KSI - KSI 

(Kuva: Istis.info)

 
JYVÄSKYLÄSSÄ VÄLIERÄT ALKAMASSA 

27.9.2015 15:00 (MA): Miesten Suomen Cupin ratkaisupelit käynnistyvät. Välierissä kohtaavat Cup-voittoa 

puolustava ZZ Toivala vs viikonlopun toista pyttyä havitteleva LVI Helsinki (ks Valkeavuoret) sekä kymiku-
toisesti pelaavat KSI Kotka vs KSI 50. 

Välieristä lähinnä suremaan jäi JoLePa, joka mm. pelasi hyvän ottelun (1 - 1) ZZ Toivalaa vastaan. Puuttu-

vaa sarjapistettä voi harmitella vaikkapa juuri KSI 50-ottelun toisen erän 23-25 tappiosta. Sitä JoLePa hallitsi 
aina tilanteeseen 23-16, mutta hyytyi täysin erän lopulla. 

Tulospäivitys 15:00: 

Miesten Cupin tuloksia 

MIESTEN SUOMEN CUPIN PELIT KÄYNNISSÄ 
INFO YRITTÄÄ SEURAILLA - VAIKEUKSIA ON 

27.9.2015 10:45 Tulospäivitys 14:05 (MA): Jyväskylän Hipposhallissa Miesten Cupin ottelut ovat täydessä 

touhussa. Aurinko keskisessä Suomessa paistaa ja tunnelma hallissa on odottavan hieno. Lämmittelynä ZZ 
voitti KSI 50:n ja KSI ykkönen LVI:n suoraan 2 - 0. 

Ikävä tieto pelejä nettiTV:stä odottaville: ZZ-TV:n ulkolähetysauto hyytyi Siilinjärvelle, joten valitettavasti 
kuvaa peleistä ei tänään ole saatavilla. Info yrittää päivittää tilanteita tälle palstalle - parhaansa mukaan. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Kopio%20Suomen%20Cup%202015%20Tulokset1.pdf


 

Koneita käynnistellään (Kuva: Istis.info)

  

KSI Kotka - LVI Helsinki (Kuva: Istis.info)

  

ZZ Toivala - KSI Kotka 50 (Kuva: Istis.info)

  

Siili – Pyry (Kuva: Istis.info)

 



 

TSI – JoLePa (Kuva: Istis.info)

 
HIY HELSINKI SUOMEN CUPIN VOITTAJAKSI 

26.9.2015 17:00 Päivitetty 21:50 (Jutut vähissä/MA) HIY Helsinki nappasi Suomen Cupin 2015 voiton sitä 

puolustaneelta Palokan Pyryltä numeroin 2 - 0 (25-15, 25-19). Peli oli melkoisen väsyneiden pelureiden uu-
rastusta. Parempi voitti. Juttua lisää myöhemmin - mahdollisesti 

 

Suomen Cup 2015 voittaja - HIY Helsinki: Ylhäältä vasemmalta: Marja Valkeavuori, Kirsi Valkeavuori, Maiju Marjamäki, 

valmentaja Eeva-Liisa Hilden ja edestä vasem- malta: Annukka Jäätteenmäki, Hanna-Maria Sariluoto, Anne Mäki, Julia 

Koskinen ja Petra Pakarinen + nappulat. (Kuva: Istis.info)

 
Naisten tulokset ja miesten ohjelma 

HIY HELSINKI LÄHES VARMA LOPPUOTTELIJA 

26.9.2015 14:45 (MA) Toisen kierroksen pelit olivat edelleen tasaista vääntöä. HIY oli jo menossa varmaan 

loppuottelupaikkaan, kun joukkueella oli peräti viisi ottelupalloa. Palokan Pyry oli toista mieltä ja kampesi 

viimeisen erän voittoon jatkopisteillä 26-24 ja otti tiukimmin kiinnityksen toiseen finaalipaikkaan. ESI-Ladyt 

löi Siilinjärven - Palokan tavoin, erin 2 - 1. Ratkaisupelit käynnistyvät hetken kuluttua otteluilla ESI-Ladyt - 
Palokan Pyry ja HIY Helsinki - SI Siilinjärvi. 

 Lisätty 15:40: Helsinki varmisti loppuottelupaikkansa voittamalla Siilinjärven ensimmäisessä erässä ja Pa-

lokka melkein omansa lyömällä, taas kovalla loppurutistuksella, ESI-Ladyt 25-22. Samoin toisessa erässä, 

jota ESI-Ladyt johtivat lähes loppuun asti - erä Palokalle 25-23. Loppuottelussa kohtaavat siis viime kevään 

SM-finalistit: HIY Helsinki ja Palokan Pyry. 

Naisten Suomen Cupin tulokset 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Suomen%20Cup%202015%20Tulokset.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Suomen%20Cup%202015%20Infotulokset1655.pdf


 

Palokan Pyry ja ESI-Ladyt ratkomassa toista finalistia 

(Kuva: Istis.info)

 
SUOMEN CUP KÄYNTIIN HIPPOSHALLISSA 

26.9.2015 13:25 (MA) Naiset aloittivat pelit Jyväskylässä pelattavassa Suomen Cup turnauksessa tasan klo 

12.00. Täyden hallin tohinassa istiskentät on sijoitettu hienosti etupäätyyn. Pelejä on helppo seurailla vaikka 

viereisestä kahviosta. HIY Helsinki ja ESI-Ladyt pelasivat ykköskentällä ja Palokan Pyry vs SI Siilinjärvi 

kakkosella. Keltaisilla pelipaidoilla viime kaudella pelanneet helsingittäret ja lappeettaret olivat ilmeisesti 
sopineet uusien paitojen värin. 

 

Kanariankeltaiset ovat muuttuneet marjapuuronpunaisiksi 

(Kuva: Istis.info)

 
Ja entinen oli tahtikin. Tiukasti pelattiin, mutta koko ajan HIY:n johdolla. Tulos puhtaasti 3 - 0. Toisessa 

Palokka taisteli hienon 2 - 1 voiton Siilinjärvestä. Toinen kierros käynnistyi Hippohallissa juuri ajallaan klo 

13.15. 

VILINÄÄ HIPPOSHALLIN TALKOISSA 

25.9.2015 19:35 (MA) Ei vaan..., tuskin Allu tätä otsikkoa toivoi, kun laittoi terveiset viimoisista virityksistä. 

Oli vaan niin hauska kuva, ettei maltettu - iso halli ja..., Huomenna sitten vilkastuu ja infon ymmärryksen 
mukaan palokkalaisia on ollut talkoissa reippahasti. Hienoa Palokan Pyry. 



 

Viimeiset virittelyt - ja kaikki kunnossa huomista varten (Kuva: Palokan Pyry)

 
NAISTEN EM-KISOJEN OHJELMA JULKI - 
SUOMETTARILLA HUIPPUKOVA LOHKO 

25.9.2015 19:00 (MA) ParaVolley Europen sivuilla julkistettiin naisten EM-kisojen otteluohjelmat. Kisat 

pelataan Slovenian Podcetrtekissa 7.-15.11.2015. Kisapaikka sijaitsee itäisessä Sloveniassa aivan Kroatian 
rajalla. Matkaa ei kuitenkaan ole pitkälti Ljubljanasta - n. 115 km ja ehkäpä 1,5h bussilla. 

 

Podcetrtekin hulppea liikuntahalli - kai? (Kuva: Google)

 
Moninaisten sähläilyjen jälkeen kisojen alkulohkot muotoutuivat melko erikoisiksi. Suomen (EM 6.)lohkossa 

pelaavat lähes edellisten EM-kisojen mitalistit: Venäjä (1.), Ukraina (2.) ja Hollanti (4.). Toisessa lohkossa 

ovat isäntämaa Slovenia (3.) sekä Saksa (5.), Unkari (7.) ja Kroatia (9.). Aika helposti lipsahtaa ajatus, että 
Slovenia on saanut hiukkasen etua, kun lopulta otti kisat järjestettäväkseen. 

Naisten EM-kisojen otteluohjelma 

Lisäys 19:25: Jestas! 

 

Team FIN 2015 - kauniit ja komeat sinivalkoiset 

(Kuva: Sitting Volleyball Team Finland/Lauri Jaakkola)

 

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


HOMEHIPPOCUPISSA JYSKÄSSÄ KAIKKI VALMIINA 

24.9.2015 22:30 (Allan Pynnönen/MA) Aamulla yksi! Suomen Cupin valmistelut Jyväskylän Hipposhallissa 

ovat kunnossa. Allan Pynnönen viestitteli, että Palokan Pyryn väki oli tänään talkoillut kentät kuntoon ja 

kaikki on valmista lauantaina pamahtaviin Suomen Cupin kisoihin. 

 

Suomen Cupin pelikentät Hipposhallissa odottavat 

(Kuva: Allan Pynnönen)

 
Naiset aloittavat pelit lauantaina tasan klo 12.00. Naisten finaali pelataan klo 16.00 alkaen. Istis.infon toimi-

tus on paikalla ja yrittää aika ajoin päivitellä tuloksia ja kuulumisia näille sivuille - alla olevan tulospohjan 
avulla. Olkaa kuulolla ja katsastelulla. 

Suomen Cup 2015 - Otteluohjelmat ja tulokset 

Sunnuntaina miehet puolestaan aloittavat aamutuimasti kirkonkellojen tahtiin klo 10.00 kahdessa alkuloh-

kossa. Välierät lohkojen ykkösten ja kakkosten kesken ristiin ja rastiin pelataan klo 15.00. Miesten loppuotte-
lu on vuorossa sunnuntaina klo 16.30. 

ZZ Toivala puolustaa neljän Cup-voiton putkeaan. Seuran sivuilla vähän vähätellään joukkueen iskukykyä ja 

kaadetaan ennakkosuosikin paineita Kotkan suuntaan. Kaikesta huolimatta ZZ-TV tulee paikalle, joten sun-
nuntain Hippokisoista saataneen myös suoraa nettikuvaa. Kannattaa seurata ZZ-sivuilta - mitä tarjotaan. 

YKKÖSSARJAN TILANNEKATSAUS 

24.9.2015 12:45 (Pekka Nygren/MA) Ykkössarjan ensimmäinen osaturnaus pelataan Kotkassa Otsolan kou-

lun salilla lauantaina 10.10.2015. Ilmoittautumisaika kisaan päättyi jo 19.9. - kolme viikkoa ennen tapahtu-

maa. Pekka Nygren lähetti infolle julkaistavaksi alla olevan tiedotteen Kotkan turnauksesta ja myös koko 
ykkössarjan tilanteesta. 

Tilannetiedotus ykkössarjan 1. osaturnauksesta Kotkassa 10.10.2015 

Ilmoittautumisajan puitteissa turnaukseen on ilmoittautunut seuraavat viisi joukkuetta: 

* TSI Tampere 

* Palokan Pyry 1 

* Pyry naiset 

* Siilinjärvi 
* KSI Kotka 2 

Osa ilmoittautuneista on vielä ehdollisia, koska sarjamääräys ns.SM-pelaajista voidaan tulkita miten kukin 

sen haluaa ymmärtää. Toisaalta osa ilmoittautuneista ei saa edustuskelpoista joukkuetta lainkaan, mikäli 
ko.sarjamääräys tulkitaan ahtaimmalla mahdollisella tavalla. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Suomen%20Cup%202015%20Tulokset.pdf


Asia on jätetty VAU:n lentopallojaostolle ja asiaan on saatava ratkaisu viimeistään Suomen Cup-kisoissa 

viikonlopulla. Turnauksen otteluohjelma ja turnaustiedote tehdään osallistumisvarmistusten jälkeen ensi 
viikolla entisen aikataulun mukaisesti. 

Rakentavin ististerveisin! 
KSI Kotka, Pekka Nygren 

MIESTEN EM-KISOJEN EKA BULLETIN 

23.9.2015 00:30 (MA) Miesten EM-kisojen ensimmäinen Bulletin on julkaistu. Tiedote löytyy tämän sivun 

oikeasta reunasta "Tulevia tapahtumia" otsikon alta - napauttamalla EM-kisojen logoa. Bullessa on hienosti 

kaikki ennakkotieto kisoista - myös lopulliset otteluohjelmat. Puolivälieriin alkulohkoista selviävät kunkin 
kolmen lohkon ykkönen ja kakkonen sekä kaksi parasta lohkokolmosta. 

 

Kotoista sinivalkoista kisoihin tuo Sari Mannersuo erotuomarina ja vähän kai myös ParaVolley Europen ke-

hittämispäällikkö Suvi Blechschmidt Juryn jäsenenä. Istis.info intoilee kisoista - kuhan turneen loppupuolella 
seuraavan seuraavasta virkamatkastaan selviää - luultavimmin maanantaina 5.10. 

TIETENKIN NIITÄ ON NELJÄ! 

23.9.2015 00:15 (MA) Istis.infon toimitus palaili tuossa kohvanen sitten perinteiseltä syyspurjehdukseltaan. 

Ilmoja piteli ja kaikki mahdolliset tietoliikennesomettimet oli jätetty kahvihuoneen komeron ylähyllyn peru-
koille. Vieläköhän tässä viitsisi tämmösiä tuunailla? 

 

Gasti kakkonen kaiteella 

(Kuva: MA)

 
Ylösen Mika oli viestitellyt infolle jo köysien irrotusvaiheessa, että ZZ Toivalalla on kyllä jo neljä Cup-

kannua putkeen. Tietysti - anteeksi vaan, 

MÄNTYRANTA MAALISSA - 
SUOMEN CUPIN OTTELUOHJELMAT 

16.9.2015 23:15 (Allan Pynnönen/MA) Kisapäällikkö Allan Jyväskylästä lähetti tänään reilun viikon kulut-

tua pelattavien Suomen Cup turnausten otteluohjelmat osallistuvien joukkueiden yhteyshenkilöille terveisin, 

ettäHyvää kannattaa odottaa ja kun sen saa on onnellinen. Ja tämä löytyy alla olevien turinoiden alta pdf-

tiedostona. 



 

Cup-Mestarit 2014 - Palokan Pyry I 

(Kuva: Istis.info)

  

Cup-Mestarit 2014 - ZZ Toivala III 

(Kuva: ZZ)

 
Viime vuoden Homenokkakisoissa ZZ Toivala kaappasi jo kolmannen perättäisen Cup-voittonsa ja herrat 

lienevät taas haikailemassa pytyn palauttamista Siilinjärvelle - vaikka seurassa onkin kesän aikana harrastettu 

- jos jonkin sortin muita pelejä. Hienoisen yllätysvoiton naisten Cupissa vuosi sitten napanneet pyryttäret 

lienevät myöskin voittopeleissä mukana, joskaan muidenkaan joukkueiden kesä- tai harjoituskuvioista ei ole 

mitään tietoja. 

Allan Pynnönen viestitteli Cupin turnaustiedotteen lähetekirjeessään seuraavasti: Vihdoin ja viimesen päälle 

mietittynä Suomen Cup ohjelma ja säännöt. Asiasta voidaan tietysti olla montaa mieltä, mutta toivottavasti 

ohjelma tyydyttää ja saadaan näyttävä Suomen Cup tapahtuma. Lauantai tulee olemaan pitkä päivä, mutta 

varmasti antoisa. Joukkueilta toivon pelaajalistaa viimeistään maanantaina 21.9. Lisäksi joukkueet voivat 

tuoda tullessaan tai laittaa s-postilla tietoa itsestään. Laitamme ilmoitustaulun näytille. Joten olkaapa hyvät 

ja tervetuloa Jyväskylään. t. Allan Pynnönen/Palokan Pyry 

Lieneekö Allan pitkällä päivällä kuitenkin tarkoittanut sunnuntaita. Miehet pelaavat tuolloin klo 10 - (n.) 

17.30. Naiset lauantaina vastaavasti klo 12 - 17. Kahdella kentällä kuitenkin pelataan molempina päivinä - 

lauantaina seitsemän ja sunnuntaina 15 peliä. Cup-hengen mukaisesti kisassa pelataan vain voitosta - mikä 
Istis.infon mielestä on hieno ja asiaan kuuluva juttu. Hyviä pelejä - toimitus saapunee paikalle kurkkimaan. 

Suomen Cup 2015 - Otteluohjelmat 

KELLO KÄY, KELLO KÄY..., 
HOMENOKKAA EI VAAN NÄY 

14.9.2015 23:55 (MA) Onhan tässä toki vielä maanantaista aikaa jäljelläkin, mutta info taitaa jo pistää koneet 

kiinni ja painua nukkumaan. Katsastetaan - josko jo huomenissa Suomen Cupin otteluohjelmia voitaisiin 

julkistella. Tiedoksi vaan "eteläisen Suomen kyselijällekin" - ohjelmat laatii ja tiedottaa jaosto. Odotellaan. 
Kisajärjestäjä Palokan Pyry on osaltaan luvannut ohjelmat viimeistään viikkoa ennen kisojen alkamista. 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Cup%202015%20Ohjelmat.pdf


MIESTEN EM-KISOJEN OTTELUOHJELMA 

12.9.2015 14:55 (MA) Istumalentopallon EM-kisat lähestyvät. Ensimmäisenä iskee kimppuun miesten tur-

naus Saksassa heti lokakuun alussa. Kisat pelataan Warendorfissa. 39 000 asukkaan pikkukaupunki sijaitsee 

Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, läntisessä Saksassa. Kaupunki sijaitsee Emsjoen varrella noin 28 kilo-
metriä itään Münsterin kaupungista. 

 

Miesten EM-kisoissa pelaa 12 maajoukkuetta. Joukkueet on sijoitettu kolmeen alkulohkoon. Mestaruutta 

Puolan 2013 kisoista puolustaa Bosnia-Hertsegovina. Jo neljissä kisoissa (vuodesta 2007) mitalijoukkueet 

ovat olleet täsmälleen samat: 1. Bosnia, 2. Venäjä ja 3. Saksa. Voittaja tai Bosnian jälkeen paras maa saa 

kisoista lisäpalkintona Euroopan paikan Rion 2016 Paralympialaisiin. Bosnian paikka varmistui viime vuo-
den MM-voitolla. 

Alla pdf-liitteenä - kuten myös oikean sarakkeen "Tulevat tapahtumat" ikonista napsauttamalla - on nähtävis-

sä miesten EM-kisojen otteluaikataulut. Infon toimitus huomasi olevansa kisojen alkupuolen mualimalla 

reissailemassa, mutta ehtinee seurailemaan ja infoilemaan loppupelejä 6.-7.10.2015. Kuulostellaan lähempä-
nä - mistä kisatiedot parhaiten löytyvät. 

Warendorf 2015 - Miesten EM-kisat 

Istis.info ei ole selvittänyt - eikä paljon mietiskellytkään - EM-kisojen jatkopelien systeemejä. Näyttäisi kui-

tenkin, että kahdeksan joukkuetta selviytyy "ylempään jatkokaavioon" ja muut pelaavat sijoista 9. - 12. Onko 

valintasysteemi lohkojen kaksi parasta ja lisäksi kaksi parasta kolmosta - vai jokin muu - jää vielä selvitettä-
väksi. 

HOMENOKKACUPTERVEISET KESKI-SUOMESTA 

11.9.2015 23:25 (Allan Pynnönen/MA) Palokan Pyryn Cup-vastaava Allu laitteli infolle tiedoksi 26.-27.9. 

pelattaviin Suomen Cup-turnauksiin ilmoittautumisensa vahvistaneiden joukkueiden nimilistat. Ilmoittautu-
misaika päättyi eilen - torstaina 10.9.2015. 

 

Istumalentopalloilijat Hipposhallin Homecupin kentällä 2014 

(Kuva: Palokan Pyry)

 
Naisten Cupiin, joka pelataan lauantaina ilmoittautui - ja osallistuu neljä joukkuetta. Mukana ovat luonnolli-

sesti ísännät eli emännät ja Cupin voittoa viime vuodelta puolustava - Palokan Pyry sekä istuva Suomen 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Warendorf%202015.docx.pdf


Mestari - HIY Helsinki. Muut Cup-voitosta pelaavat joukkueet ovat ESI-Ladyt Lappeenrannasta ja Siilinjär-
ven Invalidit. 

Miesten sunnuntaina pelattavaan Cup-turnaukseen osallistuu kahdeksan joukkuetta. Voittoa puolustava ZZ 

Toivala Siilinjärveltä sekä Suomen Mestari KSI Kotka lienevät edelleen pienimmillä kertoimilla matkassa. 

Haastajia kuitenkin löytyy - JoLePa Jämsästä, Siilinjärven Invalidit, LVI Helsinki ja KSI Kotkan kakkos-

joukkue. Lisäksi turnauksessa kilvoittelevat sekajoukkueilla TSI Tampere ja Palokan Pyry. 

Allan Pynnönen tiedottelee tarkempaa otteluohjelmaa ja aikatauluja ensi viikon alussa. Istiksen lajijaosto on, 

viime kevään SM-ohjelmasekoiluista "viisastuneena", päättänyt hoitaa alkavan kauden arvoturnausten oh-

jelmanlaadinnat ihan omakätisesti. Jyväskylään Cupien ohjelmat on luvattu ensi maanantaina. Istis.infokin 
jää jännityksellä odottelemaan. 

KUTSU YKKÖSEN AVAUSTURNAUKSEEN KOTKAAN 

6.9.2015 20:20 (Pekka Nygren/MA) Pekka Nygren lähetti infolle tiedoteltavaksi kilpailukutsun ykkösen ava-

usturnaukseen Kotkassa lauantaina 10.10.2015. Turnaus pelataan perinteisesti Otsolan koulun salilla. 

Osallistuvien joukkueiden ilmoittautuminen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen turnausta (19.9.2015) säh-

köpostilla os.: pekka.nygren(at)kymp.net tai puhelimitse numeroon: 0400 333 091. Tarkempi otteluohjelma 

ja pelien alkamisajat lähetetään ilmoittautuneille joukkueille 2 viikkoa viikkoa ennen turnausta. Osallistu-
mismaksu (60 euroa/joukkue) 

Kutsu ykkösen turnaukseen 10.10.15 

JOLEPAN SEKATURNAUS PERUUNTUU 

6.9.2015 14:55 (Jani Virtanen/MA) Valitettavasti ennakkoilmoittautumisia ei tullut kuin kolme joukkueellis-

ta, joten joudumme perumaan turnauksen. Emme tästä kuitenkaan luovuta vaan alamme etsiä uutta sopi-
vampaa päivää turnaukselle. 

Jämsässä järjestetään pystylentopallon sekaturnaus joka tapauksessa 19.9. (ilmoittautuminen alkaa klo 9.00) 

- joten sinne voi tulla tutustumaan (pelaamaan/katsomaan) millaisesta turnausmuodosta on kyse. Terveisin 
Jani. 

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUPIN TIEDOTE 

1.9.2015 13:25 (Allan Pynnönen/MA) Istis.infon toimitus on valitettavan onnellisena oleillut jonkin aikaa 

Saimaalla ilman ainuttakaan sometinta tai muuta tietomaailman vekotinta. Pynnösen Allan onnistuneesti jo 

viime torstaina laittoi infolle tiedotteen Suomen Cupista. Mutta mitenkäs sitä katiskalla tietokoneita käytte-
lee. Sorry viivästymisestä. 

Istumalentopallon Suomen Cupin mestaruudet ratkotaan Jyväskylässä lauantaina ja sunnuntaina 26.-27.9. 

Homenokkaturnauksen yhteydessä. Lauantaina mestaruudesta pelaavat naiset ja sunnuntaina miehet. Ho-

menokkaturnaus on Suomen suurin lentopallon veteraaniturnaus ja Suomen Cupin pelit pelataan samassa 
Hipposhallissa. 

Sitovat ilmoittautumiset 10.9.2015 mennessä sähköpostilla: allanpynnonen(at)gmail.com. Osanottomaksu 80 

euroa/joukkue maksetaan ilmoittautumisajan päätyttyä tilille: Palokan Pyry FI11 5290 8140 0067 93 tai vii-

meistään paikan päällä. Tarkemmat turnausohjeet ja otteluohjelmat lähetään ilmoittautuneiden joukkueiden 
yhteyshenkilöille viimeistään viikkoa ennen turnausta. 

Suomen Cupin turnauskutsu 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Kutsu%20Kotkaan%2010.10.15.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2015-16/Turnauskutsu%20Suomen%20Cup%202015.pdf

