
ISTISINFON KEVÄÄN 2017 AJANKOHTAISET TURINAT 

VAIKEAA ON - MUTTA YRITETÄÄN TAAS 

18.5.2017 21:55 (MA) Eipä ole istis.infon pelit eikä vehkeet toimineet koko päivänä. Nyt ajeltiin ohjelmat 

uusiksi - ja taas näyttäisi, että tänne päästiin. Yritellään siis jotain juttuja viskata tuohon alle. Homma pelittää 
vaan niin hirmu hitaasti - aina joka väliin pitää ryystää kuppi kahvia..., 

YLEISKOKOUKSEN ASIALISTA JA EHDOTUKSIA 

 
(Kuva: VAU) 

18.5.2017 21:55 (Petri Räbinä/MA) Lajipäällikkö toimitti alla olevan yleiskokouksen asialistan - varmaankin 

ja onneksi myös kaikille kokoukseen osallistuville - jo alkuviikolla. Mikäli joukkueilla on tärkeää palautetta 
tai kommentteja asioista - voinee niitä varmaankin lähettää Petrin sähköpostiin. 

Yleiskokouksen asialista 

KAHVIHUONEEN KEITIN JA PALVELIN PIMEÄNÄ 

18.5.2017 00:55 (MA) Päivien pitenemisestä huolimatta kahvihuoneen keitin oli parin päivän ajan pimeänä 

viranhaltijan virkistysmatkan takia. Samoin tuntui olevan myös infon palvelin, joka keittäjän taas palatessa 

kahvipisteelle - ei inahtanut koko päivänä. Ylle merkityllä ajalla info sen taisi saada taas pelittämään, mutta 

paremmat kokeilut täytynee jättää huomiseen - tai siis tähän päivään - unien jälkeen. Katsotaan silloin 
uudelleen, mitä muuta istishommiin kuuluu - kuin yleiskokouksen asialista ja ehdotukset sekä Kiinan pelit. 

SUPERKUUTOSTEN OTTELUOHJELMA 

14.5.2017 14:45 (MA) World ParaVolleyn sivuilla on oheinen kuva Kiinassa tiistaina alkavan naisten 

Superkuusikko-turnauksen otteluohjelmasta. WPV lupaa ilmoitella lähipäivinä josko suorat nettiTV:n 
lähetykset kisoista onnistuvat. Kiinan kisapaikan ja Suomen välinen aikaero on (kai) kuusi tuntia. 

 
(Kuva: WPV) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Yleiskokous%202017%20asialista.pdf


JOKILAAKSON LENTOPALLO RY 20 VUOTTA! 

14.5.2017 14:30 (MA) JoLePa - Jokilaakson Lentopallo ry - on jämsäläinen lentopalloilun erikoisseura, joka 

on perustettu vuonna 1997. Seura juhlistaa vuosipäiväänsä ensi lauantaina 20.5.2017. Klo 13 käynnistyvän 

pelailun jälkeen varsinainen 20-vuotisjuhla alkaa klo 17.30 juhlamaljan nostolla ja ruokailulla. Puheenjohtaja 
Sari Lavion puheen jälkeen on vuorossa Seuran 20-vuotistaipaleen katselmus. 

 
JoLePalaisia koolla sekaturnauksen yhteydessä 

(Kuva: JoLePa) 

Parhaillaan seuralla on kilpailevia joukkueita istumalentopallossa SM-tasolla sekä C- ja D-tyttöjen 

juniorijoukkueet. Harrastajapelaajat osallistuvat turnauksiin mahdollisuuksien mukaan. Seuran tavoitteena on 
lisätä lentopallon harrastumahdollisuutta nuorten ja aikuisten keskuudessa. 

Istumalentopalloon JoLePa tuli kaudella 2004-05 ottaen saman tien Suomen Cupissa hopeaa ja SM-sarjassa 

nelossijan ESI-Teamin voittaessa pronssipelissä jämsäläiset niukasti 3 - 2. Myöhemmiltä vuosilta JoLePalla 

on yksi SM-hopeamitali ja kaksi pronssia. Suomen Cupissa mitalisijoja löytyy yhteensä 9 kappaletta. 

Kausilla 2015-16 ja 2016-17 istumalentopallojoukkue on voittanut sekä Tallinnan-turnaukset että M50 

veteraanimestaruudet. Istumalentopallo.info onnittelee seuraa 20-vuotisen toiminnan johdosta ja toivottaa 
aktiivista otetta jatkossakin erityisesti nuorten toiminnan ja istumalentopalloilun kehittämiseen. 

VIIMEINEN VIHELLYS YLEISKOKOUKSEEN! 

 

14.5.2017 13:15 (MA) Istumalentopalloparlamentti kokoontuu vuosittaiseen täysistuntoonsa ensi viikon 

sunnuntaina 21.5.2017 klo 11 alkaen Pajulahdessa. Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua kokoukseen on 
tänään! Ilmoittautuminen onnistuu lähettämällä viesti sähköpostilla Petri Räbinälle. Hopihopi. 

MELKOISTA MENOA MAAILMALLA 

10.5.2017 15:50 (MA) Ajankulukseen Valkeakosken varakonttuurilla info silmäili joitakin istissivustoja ja 

totesi, että kun meillä hommat hiljenee - mualimalla senkuin tahti kovenee. Kahden viimeisimmän 

viikonlopun aikana erilaisia turnauksia ja kilpailuja istiksessä on pelattu Tallinnan ohella mm. Hollannissa, 
Marokossa, Italiassa, Kroatiassa ja Georgiassa. 

Georgian Tbilisissä järjestettiin maan ensimmäinen kansainvälinen turnaus neljän joukkueen kesken. 

Mukana olivat Wroclaw Puolasta, Latvia, Kazakstanin Aktau sekä isäntäjoukkue Georgia. Wroclaw voitti, 



Latvia oli kakkonen ja Aktau kolmas. Italiassa pelattiin maan ensimmäinen Mestaruusturnaus. Miehissä 
joukkueita oli 10 ja naisissa kuusi. 

 
Kopiat ja asianmukaiset puitteet Georgiassakin 

(Kuva: PVE) 

Hollannin Haarlemissa Leverkusenin kakkos-/sekatiimi voitti paikalliset ja siinä samalla Etelä-Koreasta 

tulleen joukkueen. Melkoisen kansainvälistä alkaa tämäkin seurakunta olemaan. Marokossa ulkona pelatussa 

pystisturnauksessa esiteltiin ja kokeiltiin ististä ruohikolla. Iloista menoa. 

TULEVAT HUIPPUKISAT TOUKOKUULLA 

Samaiseen viikonloppuun noin 19.-21.5. ajoittuvat kahdet topturnaukset - World Super 6-kisa naisille 

Kiinassa ja miehille 16. Sarajevo Open 2017 Bosnia-Hertsegovinassa. 

 
(Kuvat: WPV) 

Sarajevo Openin kattaukset - joukkueet ja alkulohkot: 

GRUBA A: 

1. RUSSIA 

2. NETHERLANDS 

3. SLAVUTYCH - UKRAINE 

4. SDI HRABRI - CROATIA 
5. OKI ILIDŽA - BiH 

GRUPA B: 

1. CROATIA 

2. AZERBAIJAN 

3. LATVIA 

4. TSV BAYER 04 - GERMANY 
5. OKI FANTOMI - BiH 



 

LÖYTYIHÄN SE TALLINNAN VOITTAJAKUVAKIN..., 

9.5.2017 21:25 (Jani Virtanen/MA) Ivar Liiv lähetti infolle hienon kuvakatselmuksen Tallinna-turnauksen 

peleistä ja tunnelmista. Kuvat ovat Margus Almersin käsialaa. Näinköhän Margus on, Tallinnan 

ystävyyskaupunki Kotkan, Parkon Juhan kamuja - sen verran tasokkaita ovat molempien näppääjien otokset. 
Info kiittää. Linkki Marguksen kuviin jossain alempana. 

Mutta..., kun info ei Marguksenkaan kuvista löytynyt perinteistä voittajapotrettia - apuun tuli Virtasen Jani 

asianomaisesta miessakista ja läväytti alla näkyvän kuvan pöytään. Onpi näitä mustapaitojen kuvia infon 

sivuilla saanut näytellä tässä kevään korvalla aika useinkin. Hieno loppukausi jämsäläisillä. Onnittelut vielä 

toisesta perättäisestä Tallinna-turnauksen voitosta. 

 
30. Tallinna-turnauksen voittajat - JoLePa Jämsä 

Pelaajat vas.oikealle: Jani Virtanen, Jouko Järvenpää, Hemmo Spelman 

Vesa Patinen, Janne Laukkarinen, Simo Heikkinen ja Timo Lehtonen. 

(Kuva: Margus Almers) 

Jani kommentoi turnausta muutamalla mietteellä: Ennakkoon vaikutti, että turnauksen B-lohko olisi 

aavistuksen heikompitasoinen kuin A-lohko, mutta kuten lopputulokset kertovat, näin ei lopulta kuitenkaan 

ollut. Tallinnan joukkue paransi otteitaan peli peliltä ja vei kolmannen sijan, ennakkoasetelmista 
välittämättä. 

Turnauksen finaali oli kuin toisinto edelliseltä lauantailta. Tiukka ottelu päätyi kolmanteen erään, jossa KSI 

vei erän alkua puolten vaihtoon asti jonka jälkeen JoLePa tuli takaa voittoon ja juhli toista peräkkäistä 

turnausvoittoa. Ja Janin tarinoinnin perään vielä Tallinnasta kiirinyt tieto kisan parhaaksi valitusta pelaajasta 

- ja hän oli ja on - Jani Virtanen. Onnittelut. 

Ja sitten vielä ne Margus Almersin hienot kuvat - olkaa hyvä ja Aitäh. Siis löytyihän sieltä - albumisivulta 

nro 6, myös tuo yllä oleva jolepalaisten kuva. Info kun Valkeakoskelle ajellessaan päivällä puhelimestaan 

kuvia tsiikaili - ei nähnyt kuin eka sivun. Kuvia siis olikin tosi huima määrä - tarkemmin arvioiden - 214! 

Suurkiitokset Margukselle. 



 
Jani Virtanen Tallinna-turniiris 2017 

(Kuva: Margus Almers) 

Margus Almertin Tallinna-kuvat 

IVAR LIIV KIITTELEE JA TULOSTAA 

8.5.2017 14:30 (MA) Tallinna-turnauksen päämoguli Ivar Liiv laittoi aamutuimaan IVK:n sivuille ja 

sähköpostilla myös infolle kaikki Tallinna-turneen pelien tulokset. Lisäksi Ivar nimesti Tallinnan 

joukkuekuvan henkilöt, jotka nyt on lisätty eilisen potretin alle. 

 
Ivar Liiv 

(Kuva: IVK) 

Viestissään Ivar esitti kiitokset kaikille Tallinnassa mukana olleille suomalaisjoukkueille. Info omalta ja 

suomalaisen istiksen kentän osalta kiittelee Ivaria ja kaikkia muita Tallinna-turnauksen duunareita ja pelaajia 
pitkään jatkuneen turnausperinteen säilyttämisestä. 

Tallinnan tulokset 

ISTEVõRKPALLIKLUBI IVK-TALLINN KUVASSA 

7.5.2017 23:05 (MA) Info kävi illan päätteeksi kurkistamassa - joko löytyisi lisätietoja pelien tuloksista ja 
kuvia eilisestä Tallinna-turnauksesta. Jo vain - ja komia kuva löytyikin. Vaan ei vielä muuta. Odottelemme. 

http://margusalmers.com/tallinncup2017/content/index_3.html
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Tallinna%20XXX%20results.pdf


 
IVK-Tallinn 2017 

Ylh. vas. Siim Melles, Jürgen Norak, Miljard Liik, Raido Seppam C, 

Sander Melles ja alh. vas. Ivar Liiv, Mart Melles, Kaspar Treimann 

(Kuva: Margus Almers) 

Isäntäjoukkue sijoittui omassa juhlakisassaan hienosti kolmanneksi - ja mikä infon mielestä parasta - lähes 

kokonaan uudella kokoonpanolla. Info, vanhan kannan miehenä, ei kuvasta juuri Ivaria enempää tuttuja 

löytänyt. Upea asia. Toivottavasti kuitenkin myös vanhat jermut vielä jaksavat painaa palloa lattiaan. 
Tsemppiä Tallinnan ja Eestin istumalentopallolle. 

Ja lisätoivomus Ivarille: pistätkö kuvassa olevien pelaajien nimet ja numerot tänne lahden pohjoisrannalle - 

aitäh. 

SEURAAVAT SÄVELET PAJULAHDESTA 

7.5.2017 13:35 (MA) Nyt ne sitten taitavat olla taustalla - ne pelikauden 2016-17 hommailut. Miten 

onnistuttiin, missä mokattiin ja miten jatketaan? Siitä ja paljosta muusta on mahdollisuus keskustella 
perinteisessä Istumalentopalloilun yleiskokouksessa Pajulahdessa sunnuntaina 21.5.2017. 

Lajimestari Petri Räbinä odottelee sähköposti herkkänä joukkueitten edustajien ilmoittautumisia - takarajana 

sunnuntai 14.5. Info omalta osaltaan ilmoittaa toimituksellisesti estyneensä ko tilaisuuteen osallistumisesta 

samanaikaisen hautuutapahtuman johdosta - ei kuitenkaan vieläkään oman. Toivottavasti PR ehtii suht´ 
sujuvasti tänne kahvihuoneelle keskeiset asiat kansalle kertoilemaan. 

Vanha perinnetieto kertoo, että kaikkien tulevalle kaudelle osallistumista suunnittelevien joukkueiden tulisi 

näyttäytyä edustajansa välityksellä livenä Pajun konferenssissa. Ehkäpä Petri myös ennen kokoontumista 

lähettelee tarkempia asialistoja ja muita vinkkejä. Ehdotuksia kokoukselle voi myös lähettää etukäteen 
Petrille. 

JOLEPALLE TOINEN VOITTO TALLINNASTA 

6.5.2017 20:05 (IVK Tallinn/MA) JoLePa Jämsästä uusi tänään Tallinnassa pelatussa kisassa viime vuotisen 

turnausvoittonsa ennen KSI Kotkaa ja kolmanneksi sijoittunutta isäntien joukkkuetta. IVK on luvannut 

tarkempia tietoja ja valokuvia turnauksesta vähän myöhemmin. Alla järjestäjien sivuilta XXX Tallinna-

turnauksen lopputulokset. 

1. JoLePa Jämsä, FIN 

2. KSI Kotka, FIN 

3. SVC Tallinn, EST 

4. Rekolan Raikas, FIN 

5. Siilijärvi, FIN 

6. HIY Helsinki, FIN 



TALLINNASSA MELKEIN SOOME-TURNIIR 

 

4.5.2017 16:50 (MA) Tulevana lauantaina pelattava Tallinna-turnaus on elellyt etukäteisinfon osalta aika 

hiljaisissa merkeissä - vaikka kyseessä upeasti onkin eestiläisten 30. juhlaturnaus. Tiistaina 2.5. IVK:n 

sivuille julkistettiin osallistujat: viisi suomalaisjoukkuetta ja kaksi paikallisia. Tänä aamuna tulleessa 
viestissä oli jo peliohjelmakin, joka löytyy alta. 

Vähän ihmetellä pitää mm. Latvian ja Liettuan joukkueiden puuttumista. Mikä sitten lieneekään syynä? 

Turnaus pelataan Lilleküla Gümnaasiumin salissa. Isännät ovat jättäneet toisen joukkueensa pois ja nyt 

pelataan kahdessa kolmen alkulohkossa ja päälle välierät ja sijoituspelit. 

Suomesta turnaukseen osallistuvat: Siilinjärvi, JoLePa, KSI Kotka, HIY Helsinki ja Rekolan Raikas sekä 

isännistä Tallinnan joukkue. Ottelut alkavat klo 11.00 ja finaaliottelu pelataan klo 15.15. Jääpi iltaselle aikaa 
katsastella paikallisia ellei heti ole kiirus kotilautalle. 

Hyviä pelejä kaikille ja terveiset Ivarille: Laitathan tulokset tänne lahden toiselle puolellekin. 

Tallinnan ohjelma 

 
Tallinnan turnausvoittoa puolustaa - JoLePa Jämsä 

(Kuva: JoLePa) 

 

LOPULLINEN SARJARAPORTTI 2016-17 

30.4.2017 00:20 (MA) Se on sitten tuossa alla. Ja vähän muuallakin - tiedostoissa ja jossain oikean sarakkeen 
alareunassa - ainakin. Olkee hjuvat. Mukavaa vappua ja alkavaa kevätkesää. 

Lopullinen sarjaraportti 2016-17 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/30.%20Tallinn%20Program.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%2018.pdf


JUHA PARKON VETERAANIKUVASTO 

 
Juha Parkko 

(Kuva: JP/Facebook) 

29.4.2017 21:55 (MA) Juha Parkko on jälleen tuikannut melkoisen upean kuvakattauksen KSI Kotkan 

Nimenhuutosivustolle - nyt tämän päivän veteraanikisoista. Kannattaa ehdottomasti käydä selailemassa. Info 

osaltaan kiittää - mahtavaa - ja hyviä veneen kunnostuksia ja tulevia tuulahduksia. 

Juha Parkon veteraanikuvat 

SAMI TERVOLLE KSI-VAIKUTTAJAMALJA 

 
Pekka Nygren, Vaikuttajamalja ja Sami Tervo 

(Kuva: Juha Parkko) 

29.4.2017 20:10 (Pekka Nygren/MA) Veteraanikisojen avauksen yhteydessä Pekka Nygren ojensi Kotkan 

Seudun Invalidit ry:n puolesta Sami Tervolle myönnetyn KSI Vaikuttajamaljan vuodelta 2016. Komea pytty 

on Suomen Invalidien Urheiluliiton muistolahja yhdistyksen 70 vuotispäiviltä, jonka Pertti Pousi tuolloin 
ojensi. 

Tämän jälkeen pytty on kiertänyt kiertopalkintona mainitussa tarkoituksessa. Samin meriitteinä olivat mm. 

golfin tuonti vammaisten lajivalintaan, Suomen mestaruuden saavuttaminen erityisgolfin kiertueelta sekä 
istumalentopallossa KSI:n kakkosjoukkueen nosto joukkueenjohtajana ja pelaajana Ykkössarjan voittoon. 

Istis.info pitää kyseisen maljakon luovuttavista Samille hienona osoituksena miehen monipuolisista taidoista 

ja ennenkaikkea innokkudesta ja uhrautuvuudesta vammaisurheilun saralla. Hurraa. Muista pyyhkiä pölyjä. 

JOLEPALLE TOINEN MESTARUUS PUTKEEN! 

29.4.2017 19:20 Lisätty kuvia 20:30 ja mestarien nimet 22:05 (Pekka Nygren/MA) Tänään Kotkassa pelattu 

M50-SM-turnaus päätti tyylillä kotimaisen istumalentopallokauden 2016-17. Mestaruuspytty matkasi 

takaisin Jämsänjokilaaksoon, kun JoLePa uusi viimevuotisen voittonsa. Mestarismiesten kuvan jälkeen 

Pekan kirjoitus kisasta sekä kaikki pelien tulokset. 

http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=SM-50+2017&id=74799


 
Veteraanimestarit mallia 2016-17 - JoLePa Jämsä 

Takana vas. Jani Virtanen (valmentaja), Arno Liimatainen, Harri Sievänen, 

Veli-Matti Hakasalo, Timo Lehtonen ja edessä vas. Rauno Lindroos (C), 

Oliver Taats ja Veikko Pesonen. (Kuva: Juha Parkko) 

Hei. Miesten veteraaniturnaus on pelattu ja tulokset oheisena liitetiedostona. Viisi veteraanijoukkuetta 

osoitti todellista urheilumieltä osallistuessaan Vapun aatonaattona järjestettyyn turnaukseen. Urheilumieltä 

varmaan tarvittiin vielä kotimatkoillakin, kun lumimyrsky oli pelien päättymiseen mennessä vallannut 

ainakin kotkalaiset maisemat valkoisella hunnullaan. Toivottavasti joukkueiden kotimatkat sujuivat 

turvallisesti. 

Varsinaiset pelit sujuivat hyvin ja osoittivat joukkueiden kovan tason ja pelien tasaisuuden. Alkusarjasta 

pronssiotteluun selviytyivät ZZ Toivala ja Palokan Pyry ja kultaotteluun JoLePa ja isäntäjoukkue KSI Kotka. 

Pronsiottelun vei aika vakuuttavaan tapaan ZZ Toivala, joka pelasi itsensä ulos kultaotteusta jo alkusarjan 
tasapeleillään. 

Finaaliottelu oli varsinainen jännitysnäytelmä, kun molemmat ottivat selvät erävoitot vuorottain ja jouduttiin 

kolmanteen ratkaisuerään. Aluksi KSI näytti menevän menojaan, mutta omilla virheillään tarjosi 
jämsäläisille onnistumisia jotka he myös hyvin käyttivät edukseen tullen aivan erän lopussa rinnalle. 

Kotkalaiset olivat jo eräpallotilanteessa 15-14, mutta JoLePa sai vielä kaksi onnistumista ja voittivat 

ratkaisuerän numeroin 17-15 ja siten koko ottelun numeroin 2-1. Täten JoLePa uusi viimevuotisen 

mestaruutensa ja vei veteraanikannuun toistamiseen Jämsään. 

 
JoLePa taitaa johtaa veteraanivinaalia.., 

(Kuva: Juha Parkko) 



Onnittelut mestareille ja kiitokset kaikille kisaan osallistuneille pelaajille, tuomareille, kirjureille sekä tietysti 

Liisan buffetjoukolle. Pelikauden kotimainen sarjakausi sai näin arvoisensa päätöksen, joten Hyvää Vappua 
kaikille istumalentopalloilun ystäville. Terveisin Pekka 

JoLePan mestarijoukkueessa pelasivat tänä vuonna seuraavat ukkelit: Timo Lehtonen, Aarno Liimatainen, 

Rauno Lindroos, Oliver Taats, Veli-Matti Hakasalo, Harri Sievänen ja Veikko Pesonen. Joukkueen 

valmentajana toimi Jani Virtanen. 

Pekka kertoi lisäksi, että Juha Parkko kuvasi kisoja ja toimittaa otoksia Kotkan sivuille - ja myös infon 

käyttöön - toivon mukaan myös kuvan Mestareista. Jäämme odottamaan ja palaamme juttuun - ja pikkasen 
toiseenkin kisojen aikana tapahtuneeseen asiaan. 

M50 SM-tulokset 

KAHVIHUONEELLA PORISTAAN TAAS..., 

27.4.2017 23:15 (MA) Vastoin muutamien viestittelijöiden toivetta - kahvihuoneella pannu taas kuumenee 

pienen eteläisen talvilomailun jälkeen. Alla muutamia juttuja mitä infon tiedostoihin on tämän reilun viikon 
aikana kerääntynyt. Pitäkää infon sivusto, itsenne ja pannunne lämpimänä - niin tehään täälläkin. 

WORLD SUPER 6 HUIPPUTURNAUS KIINASSA 

27.4.2017 22:10 (MA) World ParaVolley on kehittänyt uuden istumalentopallon huipputapahtuman - World 

Super 6 turnauksen. Sillä pyritään tarjoamaan lisää korkeatasoisia ja vaativia pelejä ja kilpailuja parhaille 

joukkueille. 

Super Six käynnistetään naisten maajoukkueturnauksena Kiinan Hangzhoussa 16.-21.5.2017. Mukaan on 
kutsuttu seuraavat joukkueet: Kiina, Japani, Alankomaat, Venäjä, Ukraina ja USA. Kovahko kattaus. 

 

Turnauksesta jaetaan rahapalkintoja ja otteluista lähetetään suoria netti-TV-lähetyksiä. World ParaVolley 

toivoo, että tapahtuma jatkossa voitaisiin järjestää vuosittain sekä nais- että miesjoukkueille. Info palailee 
asiaan. 

SUOMI SUPER 5 HUIPPUTURNAUS KOTKASSA 

27.4.2017 22:55 (MA) KSI Kotka toimii vastuullisena kisajärjestäjänä tulevana lauantaina pelattavassa 

veteraanien M50 SM-turnauksessa Otsolan koululla Kotkan Karhulassa. Näihin huippukisoihin on 

kutsumalla kutsuttu seuraavat huippupappajoukkueet: JoLePa Jämsä, KSI Kotka, ZZ Toivala Siilinjärvi, HIY 
Helsinki ja Palokan Pyry Jyväskylä. 

Veteraanimestaruutta viime keväältä puolustaa Jämsän äijien JoLePa. Kisat käynnistyvät ilman isompien 

rahapalkintojen odotusta, mutta herkullisin lohileivin, aamupäivällä klo 11.00. Turnauksen mitalit ratkaistaan 
klo 15.00 alkavissa sijoituspeleissä. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Tulokset%20SM50%20Kotka%2029.4.17.pdf


Minkäänsortin TV-kanava ei tiettävästi ole livenä Otsolassa paikalla, mutta kuvia ja nauhoituksia kisoista 
saataneen tuttuun tapaan Parkon Juhan toimesta. Info tietenkin seurailee kisoja. 

WORLD CHAMPIONSHIPS 2018 VALINTAKRITEERIT 

27.4.2017 22:40 (MA) World ParaVolley on julkaissut Hollannissa heinäkuussa 2018 pelattavien 

istumalentopallon MM-kisojen valintakriteerit. Sekä naisten että miesten kisoihin valitaan samoilla 

kriteereillä 16 maata. Kriteeristö alla olevassa kuvassa - londoksi. 

 

Kuva lienee kohtuullisen selvä londonnuksesta huolimatta. Palaillaan tähänkin asiaan paremmalla ajalla. Nyt 

info hörppii kahvia kynttilöiden valossa ja kirjoittaa läppärin akun avulla esillä olevia tarinoita. Toivotaan, 

että ehitään jutut taivaalle lähettämään. 

TARJOLLA ISTISBEACHIÄ ALANKOMAAILMALLA 

18.4.2017 15:15 (MA) Paravolley Europen Facebook-sivuille on listailtu jonninmoinen määrä 

istisbeachin(kin) turnauksia Alankomaissa kesä-elokuussa. Saateviestissä todetaan, että jos asut Hollannissa 

tai muuten haluat osallistua - pistä päivämäärät ylös. Tarkempia tietoja kaipaaville - niitä löytyy PVE:n 
Facebookin jutun linkeistä. 

 
Hollannikasbeachiä 

(Kuva: beachvolley-zoutelande.nl) 

Varmasti lähiaikoina muistakin maista alkaa ilmaantua kisakutsuja - toivottavasti myös Suomen Helsingistä. 

Viime kesänä Beach-kisoja pelailtiin Hollannin lisäksi ainakin Baltian maissa, Puolassa, Saksassa, 



Unkarissa, Sloveniassa, Norjassa, Luxemburgissa - ja varmaan monissa muissakin paikoissa. Alkuvuodesta 
info sai kisakutsun kesäiseen Ukrainaan - vaan lie sen jo hävittänyt. 

No..., ehkä nämä mualiman hiekkapelit eivät kovin suurta suomalaisjoukkoa vakavasti kiinnosta. Mutta, jos 
halua lähteä kokeilemaan on - mahdollisuuksia varmasti kesästä löytyy. 

"MENESTYSTÄ LAULAEN JA LEUKAILLEN" - 

JUTTU 1990-LUVUN ISTIKSESTÄ 

18.4.2017 11:40 (MA) Lauri Jaakkola on kirjoittanut otsikkoon mukaillun jutun Suomen miesten 

istismaajoukkueen menestysajasta 1990-luvulla. Artikkeli löytyy uusimmasta Vammaisurheilu&Liikunta-
lehdestä nro 1/2017 sivuilta 28-29. Lehden voi avata myös alla olevaa kuvaa napsauttamalla. 

 
Vammaisurheilu&Liikunta nro 1/2017 kansikuva 

(Kuva: Markus Kuoppala) 

KOKEILEMISEN ARVOISTA AMERIKOISTA? 

17.4.2017 20:45 (MA) Sao Paulossa Brasiliassa järjestettiin maaliskuun lopulla nuorten ParaPan kisat. 

Nuoria vammaisurheilijoita oli 19:sta eri Etelä- ja Pohjois-Amerikan maasta ja mitaleista kisattiin 12:sta 

lajissa. Istumalentopallo hoideltiin aika jännittävällä tavalla - 3 vs 3 joukkueilla sekä infon ymmärryksen 
mukaan normaalimittaisilla kentillä ja verkoilla sekä säännöillä ja pistelaskulla. 

 

Joukkueeseen sai kuulua tai niissä oli enintään neljä (tai viisi?) pelaajaa, joista siis kolme kerrallaan kentällä. 

Pelaajista kaksi sai olla minivammaisia ja heistä vain yksi kerrallaan kentällä. 

 
Brasilia - USA naisten finaalissa 

(Kuva: Youth Parapan American Games São Paulo 2017 ) 

http://vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/Lehti/2017_1_vammaisurheilu_ja_-liikunta.pdf
http://vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/Lehti/2017_1_vammaisurheilu_ja_-liikunta.pdf
http://vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/Lehti/2017_1_vammaisurheilu_ja_-liikunta.pdf
http://vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/Lehti/2017_1_vammaisurheilu_ja_-liikunta.pdf


Naisten loppuottelussa Brasilia voitti USA:n 2 - 1 (25-15, 23-25, 25-19) ja miesten finaalissa Kolumbia löi 

Venetzuelan 3 - 0 (25-12, 25-15, 25-15). Alla videolinkki naisten loppuottelusta - ikkäänkuin malliksi - jos 
vaikka Suomessakin moista pelitapaa voitaisiin kokeilla. 

BRA-USA W 3vs3 Final 

TULOKSIA UNKARISTA JA LATVIASTA 

13.4.2017 23:25 (MA) Info kaiveli tuloksia viime viikonloppuna pelatuista peleistä Unkarista ja Latvian 

Riikasta. Riga Cupin kaikkien pelien tuloksia ei löydy, eikä kahvihuone kehtoo käydä kyselemäänkään - 

lopputulokset sentäs on julkaistu. 

Unkarissa pelatun PVE:n Sub-Zone kakkosen "aluemestaruusturnauksen" Unkarin ja Italian miesten kesken 

voitti odotetusti isäntäjoukkue puhtaasti 
3 - 0 (25-15, 25-10, 25-21). 

 
Unkari - Italia aluemestaruuskisassa 

(Kuva: PVE) 

Latvian turnauksen voitti ensimmäisen kerran Liettuan joukkue. Isännät jäivät kisan kolmoseksi hävittyään 

Vectoreille. Seuraavan kerran Latvian ja Liettuan joukkueet kohtaavat parin viikon kuluttua toisessa Baltic 
Liigan turnauksessa Liettuassa. 

 
Latvia 1 - Vector Moscow Riga Cupissa 

(Kuva: Latvian Paralympiakomitea) 

Riga Cup 2017 lopputulokset: 

1 vieta – Feniksas Lietuva 

2 vieta – Vector Moscow Krievija 

3 vieta – Latvija 1 

4 vieta – RNS-D/Livani Latvija 

5 vieta – Latvija 2 

6 vieta – Baltkrievija 

http://facebook.com/YouthParapan/videos/625902657619543/


PELIKAUDEN VIIMEISIÄ VIRITELLÄÄN..., 

12.4.2017 20:15 (Pekka Nygren/MA) KSI Kotka järjestää pelikauden 2016-17 viimeisen kotimaisen kisan - 

M50-sarjan SM-turnauksen lauantaina 29.4.2017. Sen jälkeen - lähes kotoisasti - pelataan vielä XXX 

Tallinna-turnaus viikkoa myöhemmin 6.5.2017 Eesti pealinnas. 

Merikaupungin yliperämies Pekka Nygren on lähettänyt SM-turnauksen kisatiedotteen osallistujille ja vähän 

muillekin - mukaan luettuna kahvihuoneen sähköposti. Turnaukseen osallistuu viisi joukkuetta: mestaruutta 

puolustava JoLePa Jämsä, ZZ Toivala Siilinjärvi, HIY Helsinki, Palokan Pyry Jyväskylä sekä luontevasti 
isäntäjoukkue KSI Kotka. 

 
M50 Suomen Mestari 2015-16 - JoLePa Jämsä 

Turnaus pelataan Otsolan koulun salissa Kotkan Karhulassa. Alkusarjan pelit käynnistyvät klo 11.00 - ja 

kisojen mitaliottelut klo 15.00. Alkusarja pelataan kahden erän peleinä ja mitalipelit paras kolmesta. 
Otteluohjelma ja muut keskeiset tiedot löytyvät alta pdf-tiedostona. 

M50 SM-turnaustiedote 

PELEJÄ KÄYNNISSÄ UNKARISSA JA LATVIASSA 

8.4.2017 14:00 (MA) Tässä viikonvaihteessa pelaillaan ainakin Riikassa Latviassa ja Unkarissa Agardissa. 

Riikassa on käynnistynyt kaksipäiväinen Riga Cup 2017 ja Agardissa - 50 km Budapestistä lounaaseen - 
PVE:n Sub-Zone kakkosen "aluemestaruusturnaus" Unkarin ja Italian miesten kesken. 

 
(Kuvakaappaus: Sitting Volleyball Team Latvia) 

Riga-turnaukseen osallistuu kuusi joukkuetta neljästä maasta: Venäjältä, Valko-Venäjältä, Liettuasta ja 

Latviasta. Pikku kurkinta Latvian sivuille kertoi, että varmaankin kaikki pelit videoidaan - ja mukana 

näyttäisivät olevan vanhat tuttujutut Vectorit Moskovasta. Jos on kiinnostusta katsastaa näiden pelien 
meininkiä - linkki löytyy alta. 

Riga-Cupin videoita 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnaustiedote%20SM50%2029.4.2017.pdf
http://facebook.com/sedvolejbols/


 
(Kuvakaappaus: PVE) 

Puolihauskaksi vetäsee suupieli, kun miettii Unkarin kisaa. Siellä pelaa tasan kaksi maajoukkuetta 

aluemestaruudesta, mistä myös saa pinnoja PVE:n rankingiin. Unkari on nyt pisteissä 10. ja voitolla Italiasta 

maa nousisi Euro-rankingissa kuudenneksi. Italia on sijalla 14. ja häviölläkin nousisi kolme sijaa. PVE:n 
kakkosalueen maista "mestaruuskisasta" puuttuvat Bosnia-Hertsegovina, Kroatia, Malta ja Serbia. 

VIIMEINEN KUULUTUS VETERAANIKISAAN! 

8.4.2017 13:25 (MA) Veteraanien M50 SM-kisa pelataan Kotkassa kuun lopulla. Kisan viimeinen 

ilmoittautumispäivä on tasan tänään. Vielä siis ehtii mukaan - reippaat kymmenisen tuntia on aikaa jäljellä. 
Kisapäällikkö Pekka Nygren laittoi alla olevan viestin tiedoksi. 

 
Pekka Nygren (Kuva: KSI) 

Hei - TIEDOKSI: SM-50 kisaan on toistaiseksi ilmoittautunut 4 joukkuetta: HIY Helsinki, JoLePa Jämsä, 

Palokan Pyry Jyväskylä ja KSI Kotka. Täten turnauksen järjestäminen on varmistunut. Vielä ehtii mukaan, 

kunhan ilmoittautuu tämän päivän kuluessa (8.4.). Ei ”jälkilypsyjä” ilmoittautumisaikaan, koska saliaika on 
varmistettava. Joten HOPI-HOPI! 

TOINEN KUULUTUS TALLINNAAN! 

7.4.2017 13:05 (MA) Ivar Liiv lähetti "toisen" kutsun Tallinna-turnaukseen saatesanoilla: Näyttää siltä, että 

ensimmäisen kutsu jäi kaikilta saamatta. Siksipä tässä uusi yritys. 

 



XXX Tallinna-turnaus pelataan lauantaina 6.5.2017 Lilleküla Gymnasiumin Urheiluhallissa. Kisa alkaa klo 

10.00. Lopulliset ilmoittautumiset ja pelaajaluettelot tulee tehdä 25.4. mennessä osoitteella: 
ivarliiv(at)gmail.com. Kutsu alla ja/tai Tulevat tapahtumat kuvakkeesta. 

Kutsu Tallinna-turnaukseen 

KROATIAN PORECISSA KAIKKI KUNNOSSA - 

PVE:N HALLITUS TARKASTUSREISSULLA 

6.4.2017 00:05 (MA) ParaVolley Europen hallitus kokoontui viime viikon lopulla Kroatian Zagrebissa. 

Kokouksen keskiössä oli tulevien, Porecissa pelattavien, EM-kisojen tilanne. Kisojen järjestelyvastuu on 
paikallisella Paralympiakomitealla. PVE:n tiedotteen mukaan - kaikki on valmista kisoihin. 

 
PVE:n hallitus kokoustamassa Zagrebissa. Seisomassa firman  

pressa Toralv Thorkildsen vierellään Suvi Blechschmidt 

(Kuva: PVE) 

EM-kisat Porecissa pelataan 4.-12.11.2017. Kisoihin osallistuu yli 400 urheilijaa ja yhteensä 23 mies- ja 

naisjoukkuetta 16:sta eri maasta ympäri Eurooppaa. Kuutena pelipäivänä pelataan yli 70 ottelua, joista 

lähetetään Kroatian kansallisen TV:n (HRT) kautta internetissä suoria lähetyksiä. 

VIDEOTALLENNE MIESTEN PRONSSIPELISTÄ 

4.4.2017 12:05 (MA) Valokuvien räpsimisen ohella Parkon Juha tallensi lauantaisen KSI Kotka - JoLePa 

mitalipelin videolle. Video löytyy mm. kotkalaisten Nimenhuutosivustolta - tai alla olevaa videon alkukuvaa 

napsauttamalla. Kahvihuone kiittelee kuvaajaa - kiitos. Nytpä löytyy materiaalia SM-tason peleistä - 
molemmat miesten mitalipelit, mitä Vieraskirjassa alkuvuodesta kaipailtiin. 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/30.%20Tallinna-turnaus.pdf
http://youtu.be/0rKFA0jnxgE


VETERAANIT VAUHTIA! - M50 SM-KISAT KOTKASSA 

3.4.2017 16:00 (MA) Miesten veteraanisarjan M50 SM-turnaus pelataan lauantaina 29.4.2017 Otsolan 

koulun salissa Kotkan Karhulassa. Ilmoittautuminen kisoihin päättyy lauantaina 8.4.2017. Vielä ehtii pistää 

viestiä Pekka Nygrenille, email: pekka.nygren(at)kymp.net. 

Miesten M50-sarjan joukkueessa saavat pelata vuonna 1967 ja sitä ennen syntyneet. Turnaus alkaa 

osallistujamäärästä riippuen joko klo 11 tai 12. Osallistumismaksu on 60 euroa/joukkue. Maksun voi 
suorittaa kilpailukutsussa mainitulle pankkitilille tai kisapaikalla. 

SM-MITALITILASTOT KSI:N JA HIY:N HALLINNASSA 

2.4.2017 22:15 (MA) Istumalentopallon SM-sarjat 2016-17 saatiin eilen päätökseen KSI Kotkan voittamassa 

pronssiottelussa. Info päivitteli SIUta ja sittistä listoja maratontaulukoiden mitalitilastojen osalta. Miesten 

tilastossa KSI Kotka jatkaa selkeässä kärjessä ja samoin naisten puolella HIY Helsinki. Alla mitalimaratonit 
pdf-tiedostona. 

SM-mitalitilastot 

KSI Kotka voitti pelikaudella 1985-86 SIU ry:n 12 joukkueen perussarjan. Sarja pelattiin kolmessa lohkossa, 
joiden parhaat - Kotka, Turku ja Kokkola, ratkaisivat voiton erillisessä karsintasarjassa. 

 

Seuraavan pelikauden SM-sarjassa kotkalaiset sijoittuivat heti pronssimitaleille ESI-Teamin ja LSI Lahden 

jälkeen. Eivätkä merikaupungin miehet sen koommin ole mitalipallilta poistuneet. Suomen Mestaruuksia 
joukkueella on 13, hopeamitaleita 10 ja näitä pronsseja 8. 

Naisten Suomen Mestaruuksista on pelattu kaudesta 1970-71 ja aina, kun on pelattu virallisesti tai 

epävirallisesti, mukana ovat olleet HIY Helsingin naiset. Melkoinen histuuria sekin. 26:sta virallisesti kisasta 

helsinkiläisillä on yhteensä 15 mitalisijaa - 6 kultaa, 5 hopiaa ja 4 pronssia. 

Miesten mitaleita on 53 vuoden aikana onnistunut saalistamaan 20 eri seuraa/yhdistystä. Joukkoon mahtuvat 

hopeisilla mitskuillaan Nacka Hl Tukholmasta kaudelta 1971-72 ja SVK Riga-LIdzas Latviasta kaudelta 
2004-05. Naismitalisteja on vastaavasti 13 seurasta - ilman ulkomaalaisvahvistuksia. 

JUHA PARKON KUVIA PRONSSIMATSISTA 
JA KSI KOTKAN MITALIMIEHET 

2.4.2017 19:45 (MA) KSI Kotkan hovikuvaaja Juha Parkon ottamia kuvia eilisestä KSI Kotkan ja JoLePan 

pronssipelistä löytyy nyt seuran Nimenhuutosivulta. Linkki alla. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/SM-mitalit%201965-2017.pdf


 
SM-pronssimitalistit ylh. vas.: Timo Herranen, Arto Vinni, Marko Julin, Veli-Pekka Paananen, Vallo Järv, Osmo Röpelinen 

ja alh. vas.: Mikko Suomalainen, Jori Sivula ja Mika Vikman. Vasemmalla mitalien jakaja, kaupunginhallituksen edustajana 

liikunta- 

lautakunnassa toimiva Mertsu Merivirta. Kuvasta puuttuu Pekka Nygren.  

(Kuva: Juha Parkko) 

Juha Parkon pronssikuvia 

KSI KOTKALLE SM-PRONSSIT - 
INFON APRILLIPILA HÄMMENSI 

1.4.2017 20:10 (Pekka Nygren/MA) KSI Kotka ja JoLePa ottivat tänään Karhulan liikuntahallilla mittaa 

toisistaan SM-pronssimitalien merkeissä. KSI hoiteli mitalit jo ennestään tuppitäyteen palkintokaappiinsa. 

Mitali oli kotkalaisille jo 31. perättäinen SM-mitali istumalentopallossa. Ensimmäisen mitalinsa joukkue 
hankki kaudella 1986-87 myös pronssisena. Alla Pekka Nygrenin raportti päivän ottelusta. 

Pronssiottelu KSI Kotka – Jokilaakson Lentopallo (JoLePa) pelattiin 1.4.2017 Karhulan Liikuntahallissa. 
KSI Kotka otti pronssit kotiin selkeällä voitollaan 3-0 ( 25-10, 25-21, 25-12). 

Ensimmäinen erä oli täysin kotkalaisten hallintaa, kun JoLePa ei saanut peliään minkäänlaiseen kuosiin ja 
alistui KSI:n vaikeisiin aloituksiin ja iskupommitukseen, joka näkyy myös alistuneista eränumeroista 25-10. 

Toisen erän alku lähti samaan tahtiin, mutta JoLePan toinen aikalisä tilanteessa 18-9 antoi joukkueelle 

lisäpotkua ja uskallusta tehdä myös omia ratkaisujaan. Tilanteessa 22-20 joutui KSI:n ottamaan aikalisän, 

kun huomasi löystyneen asenteensa. Erän loppu mentiinkin jälleen KSI:n selvässä komennossa erävoittoon 
25-21. 

Kolmannessakaan erässä KSI ei löysäillyt, vaan pakotti jämsäläiset aikalisiin tilanteissa 9-4 ja 16-8. Erän 

loppu mentiin puhtaasti KSI:n komennossa ratkaisevaan erävoittoon 25-12. Juha Parkko filmasi ja kuvasi, 
joten varmaan saadaan niitäkin näytille. 

KSI Kotkan pronssimitalit kaudella 2016-17: Arto Vinni, Veli-Pekka Paananen, Timo Herranen 

(C/valmentaja), Mikko Suomalainen, Jori Sivula, Marko Julin, Vallo Järv, Osmo Röpelinen, Mika Vikman ja 
Pekka Nygren (joukkueenjohtaja). 

Herrasmiesmäisen tyylikkäästi Pekka kertoi, Infon eiliselle (tarkoituksella) sijoitetun Leo-Pekka Tähti-jutun, 

herättäneen joissakin henkilöissä pientä paheksuntaa. Toisaalta Pekan mukaan hyvä oli huomata, että ainakin 

Kymen Sanomat seuraa istis.infoa - kun olivat jutun eilen bonganneet ja siitä Herrasen Timpalle soitelleet ja 
tämän päivän lehteenkin laittaneet. 

http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=SM-+pronssipeli+2017&id=73849


Info ei oikein tiedä miten muuten asiaan pitäisi suhtautua kuin - APRILLIA! Ja onnittelut KSI Kotkalle 

mahtavasta mitaliputkesta - tsemppiä tulevillekin vuosille - terveisiä kaikille. Palataan asiaan, kun Parkon 
Juhan kuvitus julkaistaan. 

Sarjaraportti 2016-17 Nro 17 

KOTKASSA HUIKEA ISTIKSEN PR-TAPAHTUMA - 

LEO-PEKKA TÄHTI JOLEPAN RIVEISSÄ! 

31.3.2017 10:50 (Petri Räbinä/MA) KSI Kotka ja JoLePa ovat järjestäneet huomisesta miesten pronssipelistä 

huikean istumalentopallon esittelytilaisuuden ja yleisötapahtuman. Tilaisuuden suurimpana tähtenä tulee 

olemaan neljissä paralympialaisissa kultaa voittanut ja Suomen parhaaksi urheilijaksi vuonna 2016 nimetty 
ratakelaaja Leo-Pekka Tähti. 

 
Leo-Pekka Tähti pelaa JoLePan joukkueessa 

(Kuva: L-PT/Facebook) 

Istumalentopallon lajijaosto on molempien joukkueiden hakemuksesta hyväksynyt poikkeuspäätöksen Leo-

Pekka Tähden pelaamisesta JoLePan joukkueessa huomisessa ottelussa. Tähti on pelannut ististä Espanjassa, 

missä hän harjoittelee ja pelaa myös koripalloa paikallisessa liigassa. Tähti otti maaliskuun alussa itse 
yhteyttä Jani Virtaseen asian tiimoilta - ja niin huominen huipputapaus lähti käynnistymään. 

Leo-Pekka Tähti on tiedotusvälineiden tavattavissa Karhulan liikuntahallilla huomenna klo 12.00 ja klo 

12.20 hän jakaa nimikirjoituksiaan ja kuviaan yleisölle hallin aulassa. YLE tulee tekemään Tähdestä ja 

huomisesta pelistä 15 minuutin nauhoituksen, joka esitetään TV 2:ssa illalla klo 21.05. Liikuntahallille 

tulevien on syytä varautua jonotukseen. KSI yhdessä paikallisen järjestysmiesyhdistyksen kanssa hoitaa 
paikalla pysäköinnin ohjauksen. 

Upea ja mahtava tapahtuma tiedossa. Kannattaa kurvailla Karhulaan vähän kauempaakin. 

HUOMIO - KATSE ETEEN PÄIN - 
LEPO. YLEISKOKOUSKUTSU! 

29.3.2017 14:20 (MA) VAU:n lajipäällikkö Petri Räbinä lähetti lajijaoston nimissä kutsun istumalentopallon 

vuosittaiseen yleiskokoukseen. Kokous pidetään tuttuun tapaan Pajulahdessa sunnuntaina 21.5.2017 klo 11 

alkaen. Ilmoittautumiset Petrille viimeistään 14.5.2017. Kaikkien lajia harrastavien seurojen/yhdistysten 

edustajia toivotaan paikalle. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%2017.pdf


Yleiskokouksessa käydään läpi päättynyttä pelikautta sekä keskustellaan tulevaan kauteen 2017-18 liittyvistä 
keskeisistä asioista. Kokouskutsu alla pdf-liitteenä. 

Yleiskokous 2017 kutsu 

YSÄRI-TEAM VIELÄKIN SM-LISTAKÄRKENÄ 

28.3.2017 12:45 (MA) Miesten SM-maratonlistan kärjessä jatkaa edelleen 1980-90-lukujen kotimaan 

hallitsija ESI-Team Lappeenrannasta. Joukkue saavutti vuosina 1987-2000 vieläkin SM-kärkipaikkaan 

oikeuttavat 14 perättäistä Mestaruutta. Viime vuoden voitollaan KSI Kotka tuli pinnan päähän, mutta vielä 

sitä yhtä voittoa vaaditaan. 

 
Suomen Mestarit 1999-2000 – ESI-Team Lappeenranta: 

Vas.ylh. Erkki Kestola, Sami Tervo, Lauri Melanen, Reijo Myllykoski, Keijo Hänninen, Veli-Matti Saareks, Reijo 

Tarkiainen, Ossi, Pulli ja alh. vas. Petri Kapiainen, Matti Pulli, Janne Aumakallio ja Heikki Jokinen (Kuva: SIUta ja sittistä) 

Miesten SM-arvosta pelattiin nyt 53. kerran. Ainoastaan seitsemän joukkuetta on Mestaruuden saavuttanut ja 

näistä neljä kovinta (Lappeenranta, Kotka, Lahti ja Tampere) ovat vieneet pytyn yhteensä 45 kertaa. 

Melkoista harvainvaltaa. 

ZZ Toivala voitti päättyneellä kaudella neljännen Mestaruutensa ja on SM-maratontaulukossa nyt yksin 

viidentenä. HopeaHIY ei - ainakaan vielä - onnistunut lisäämään seuransa SM-tilastoa, vaikka aika läheltä 

pitikin. HIY:llä on edelleen plakkarissaan vain se, arvokas kyllä, ensimmäinen Suomen Mestaruus - vuodelta 
1965. 

Naisten puolella HIY Helsinki sitä vastoin lisäsi tilastojohtoaan ja otti pykälän hajuraon kakkosena jatkavaan 

LSI Lahteen. Naisten Mestaruudesta on pelattu vuodesta 1971. Virallisia Mestaruuksia lasketaan 26:sta 

kaudesta. Voittoja on kaikkiaan yhdeksällä eri seuralla. HIY Helsingin joukkueet ovat napanneet kolme 
viimeisintä pystinpaikkaa. 

Alla pdf-asiakirjana istumalentopallon, SIUta ja sittiksestä päivitetty, SM-maratontaulukko miesten ja 

naisten osalta. Mitalitilastot päivitetään tulevana lauantaina Kotkan Karhulassa pelattavan KSI Kotka - 
JoLePa Jämsä pronssiottelun jälkeen. 

SM-maraton 

HERROJEN HERKUT JA JÄTKIEN JÄMÄT 

27.3.2017 16:30 (MA) Otsikon mukaiset mietteet tulevat väkiseltään pieneen mieleen, kun World ParaVolley 

vahvisti japanilaisfirma Moltenin kanssa tehdyn pallonvaihtosopimuksen. Asiasta oli ennakkotietoja 

infossakin jo vuoden alkupuolella. Kansainvälisissä kisoissa virallinen pelipallo on jatkossa Molten 
V5M5000. Palloa on toki voitu Lentopalloliiton sarjoissakin käyttää - liigapelejä lukuunottamatta. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Yleiskokous2017%20kutsu.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/SM%20Maratonit.pdf


 
WPV:n vahvistama virallinen pallo - Molten V5M5000 

(Kuva: PVE) 

Ottamatta kantaa eri pallojen vahvuuksiin tai heikkouksiin - kahvihuone ajattelee, että WPV 

maailmanjärjestönä varmaankin miettii samoin ja katsastaa asiaa enempi talouden näkökulmasta. Taavi 

Tavallisen kotiseuralle eri puolilla maailmaa vaihdoksesta kertynee joltisenkinmoiset kustannukset. Pallon 

hinta lienee - arviolta 80,00 euroa kappale - ja keskiverto tarve per seura/joukkue lienee mielellään ainakin 
10-12 palloa. 

 
WPV:n ja Moltenin isot päälliköt kuvassa 

(Kuva: PVE) 

Suomessa ei alkaneella paralympiakaudella liene muita kansainvälisen tason virallisia kisoja kuin Pajulahti 

Gamesit. Maajoukkueen käyttöön uusia palloja pitää hankkia aika välittömästi, koska jo syksyn EM-kisat 

tullaan pelaamaan moisilla molteneilla. Jaosto selvittänee kotimaamme pallokantaa seurojen ja tulevien 
pelikausien sarjamääräysten osalta. 

Eipä tässä ja tästä juuri muuta - Moltenit peliin maailmanmitassa. Kotimaan kentillä pärjättäneen - ainakin 
aluksi ja osittain - vanhemmallakin kalustolla. Vaikka kivahan tuota toistakin pyöreää olisi ainakin kokeilla. 

TALLENNE MIESTEN TOISESTA FINAALISTA 

27.3.2017 00:40 (MA) Harri Harpo Sievänen on laittanut YouTubeen videotallenteen miesten toisesta 

loppuottelusta saatteella: "Video alkaa ensimmäisen erän ensimmäisestä aikalisästä, kun en muistanut sitä 

käynnistää ennen pelin alkua." Tallenne löytyy helposti alla olevasta linkistä - ja kuvalaadultaan varsin 

hyvätasoisena. Info kiittää. 

Miesten 2. SM-finaali 

MIKA YLÖSEN RAPORTTI SEURAN FACESSA 

26.3.2017 20:40 Lisätty nimet 23:25 (MA) Mika Ylönen on julkaissut seuran Facebook-sivuilla juttunsa 

eilisestä toisesta miesten SM-finaalista. Käykää lukemassa. Samalla info - vanhoilla sopimuksilla - kaappaa 
sivuilta alle valokuvat otskolla: Toisen riemu - toisen totisuus. 

http://www.youtube.com/watch?v=pYIyqQOyTac&feature=youtu.be


 
ZZ Toivala - SM 2017: edessä vas.: Reijo Roivainen, Reijo Hakanen, Juha Kärkkäinen, Pekka Dahlqvist, Aarne-Mikko 

Soininen, Kai Karppinen ja takana vas.: Kurt Vikman, Mika Ylönen, Tero Viitanen, Timo Nenonen, Hannu Suominen, Harri 

Sievänen, Pauli Hakkarainen. Kuvasta puuttuu: Veli-Matti Hakasalo (Kuva: ZZ) 

 

 
HIY Helsinki - SM-hopeajoukkue 2017: edessä vas.: Antti Kärnä, Jussi Herranen, Christian Danielsson, Marko Venäläinen, 

Sampsa Söderholm ja takana vas.: Lasse Pakarinen, Reima Pulli, Mika Tiitto, Eero Penttinen. Kuvasta puuttuu: Kalev Ross. 

(Kuva: ZZ) 

Ja kiitokset vaan Mikalle - nimet löytyivät vanhaan tyyliin kuvien takaa. 

MIESTEN TOISEN SM-LOPPUOTTELUN TULOS 

25.3.2017 23:15 (Sari Mannersuo/MA) 

ZZ Toivala - HIY Helsinki 

3 - 0 (25-22, 25-19, 25-22) 

ZZ Toivalalle Suomen Mestaruus otteluvoitoin 2 - 0. 

Sarjaraportti 2016-17 Nro 16 

Pelikauden 2016-17 SM-sarja taputellaan loppuun - hieman "väärässä järjestyksessä", kun vasta ensi viikon 
lauantaina 1.4. pelataan pronssiottelu Kotkassa KSI Kotkan ja JoLePa Jämsän kesken. 

ZZ TOIVALALLE SUOMEN MESTARUUS 2017! 

 
ZZ taitaa taas olla TOP 

(Kuva: ZZ) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%2016.pdf


25.3.2017 16:55 Lisätty kuvia 17:35 (MA) ZZ Toivalan Facebook sivustolta napattu kuva "Pojasta" - 

mitaleineen ja palloineen sekä teksti: Poika kotona. ZZ Suomen Mestari mallia 2017. Helsinki taipui suoraan 
3-0 ja nyt saunomaan. 

Niinhän siinä sitten kävi - miltä ottelun alku jo vaikuttikin. ZZ Toivala ei mitään ihmeellisyyksiä esittänyt, 

mutta peruspelikin näytti riittävän. HIY Helsinki vaikutti jotenkin ponnettomalta - ainakin sen aikaa, mitä 

istis.info pääsi peliä seuraamaan. Tarkempia selityksiä varmaan kuullaan myöhemmin. 

Istis.info onnittelee ZZ Toivalaa neljännestä Suomen Mestaruudestaan! 

 
Istumalentopallon Suomen Mestarit 2016-17 - ZZ Toivala Siilinjärvi 

(Kuva: ZZ) 

 
Poika palaa kotiin..., kunnanjohtaja Vesa Lötjönen 

luovuttamassa kiertopalkintoa Mika Ylöselle 

(Kuva: ZZ) 

 
Pojalle kyytiä koko ZZakin voimalla 

(Kuva: ZZ) 



ZZ TOIVALA TUULETTELI - 
NETTILÄHETYS UUVAHTI 

25.3.2017 15:35 Lisäys 16:25 (MA) ZZ Toivala otti isännän paikan toisessa SM-finaalissa ja voitti 

ensimmäisen erän 25-22. Toisen erän HIY:n aikalisätilanteessa Toivalan johtaessa 9-4 - uuvahti ZZ TV:n 
lähetys - ainakin Kahvihuoneen läppäristä. Jäämme seurailemaan josko..., 

16:35 Kahvihuone katseli tuossa välillä Live Streamin kautta toista ottelua - kukkotappelua Filippiineiltä. Ei 

kovinkaan hauskaa pelailua se. Vähän aikaa kaverit kierteli toisiaan, sitten hirmu temmellystä ja höyhenten 

pölistelyä viisi sekuntia - ja toinen toveri kanalintujen taivaaseen. Riitti kiitos sitäkin lajia. Odotellaan jostain 

viestinnästä tulostietoja Toivalasta. Ja nyt tuo talonmiehen rouva kiikuttaa huutavaa imuria - apua! 

KAIKKI VALMIINA SUININLAHDELLA - 

ZZ-TV KUVAA TULEE TAI SITTEN EI 

 
Nolla nollasta lähdetään - ZZ johtaa voitoin 1 - 0 

(Kuva: ZZ) 

25.3.2017 14:40 (MA) Miesten toisen SM-finaalin alkuun 20 minuuttia. Suininlahden salilla kaikki valmiina 

tositoimiin. Myös ZZ TV lähettää suoraa nettikuvaa - tai ainakin sitä yritetään. Alla linkki. 

ZZ TV:n lähetys 2. finaalista 

JA MYÖS MIESJOUKKUEET VAHVISTETTU..., 

 
Kroatian syksyn EM-kisojen miesten joukkueet 

(Kuva: EM2017) 

23.3.2017 23:15 (MA) EM2017 kisasivuille ilmaantui myös miesten kisoihin vahvistetut joukkueet. Listalla 

näyttäisi olevan 14 maata, joten yksi alustavasti ilmoittautunut on jäänyt pois. Mikä lie Georgian ja Turkin 
tilanne - maille ei ole merkitty numeroa, kuten kaikille muille. Selvinnee sekin, kun lisätietoja saadaan. 

 

http://original.livestream.com/zztoivala


EM2017 KISOJEN NAISJOUKKEET VAHVISTETTU 

 
Kroatian syksyn EM-kisojen naisten joukkueet 

(Kuva: EM2017) 

23.3.2017 17:35 (MA) Kroatian Porecissa marraskuun alussa pelattavien EM-kisojen naisten osallistujat on 

vahvistettu. Yllä oleva kuva on julkistettu kisojen Facebook-sivuilla. Liekö kuvassa näkyvät joukkueiden 

numerot ja kolmen rivit sivulle tai alas myös tuleva lohkojako - se ei jutusta käy ilmi. Asia selvinnee 

ajallaan. 

KUUMENEE, KUUMENEE - PIAN JO POLTTELEE 

23.3.2017 00:05 (MA) Pelikauden 2016-17 huipentuma(t) lähenevät. Miesten istumalentopallon 53. Suomen 

Mestaruus ratkaistaan tulevana viikonloppuna Siilinjärvellä Suininlahden koulun salissa. ZZ Toivala isännöi 
toisen ja tarvittaessa kolmannen SM-loppuottelun kotisalissaan HIY Helsinkiä vastaan. 

SM-loppuotteluiden jälkeen kotimaan sarjaa pelataan vielä viikkoa myöhemmin aprillipäivänä 1.4. Kotkassa. 

Siellä ratkaistaan sarjan pronssimitalit KSI Kotkan ja Jämsän JoLePan välisessä ottelussa. Ja vihoviimoisena 

vaan ei vanhinpana tapellaan vielä M50 vetevaarien Suomen Mestaruudesta - jälleen Kotkassa - lauantaina 
ennen Wappuja 29.4.2017. 

Ensimmäisen SM-finaalin Helsingissä voitti tasaisen ottelun jälkeen ZZ Toivala erin 3 - 2. Mestaruus ratkeaa 

kahdella voitolla, joten jo lauantain toisessa loppuottelussa klo 15 mestaruuspytty on isännille katkolla. HIY 
Helsingin voittaessa lauantaina kolmas ja ratkaiseva peli pelataan heti sunnuntaina klo 11.30 alkaen. 

HIY Helsingin viimoisin Mestaruus - ja ainoakin - on ensimmäisestä virallisesta SM-turnauksesta vuodelta 

1965. ZZ Toivalalle Mestaruuden voittaminen on sekä tuttua että pikkasen karvastakin. ZZ otti kolme 

perättäistä Mestaruutta vuosina 2012-2014 - joutuen sitten kahdella edellisellä kaudella 2015-16 tyytymään 
hopeamitaleihin KSI Kotkan viedessä "Pojan" mennessään. 

ZZ-tiedon mukaan helsinkiläiset matkaavat Savoon jo perjantaina ollakseen täydessä tikissä ja iskussa 

lauantain pelissä. Mika Ylönen viestittää ZZ-sivuilla, että mahdollisesti loppuottelu(i)sta saadaan ZZ-TV:n 

kautta suoraa nettikuvaa. Mika kehottaa tarkistamaan asian ja lähetyslinkin ZZ-Toivalan Facebook-sivuilta - 

lopputtelupäivänä. 

 VS.  

Miesten SM-loppuottelut Siilinjärvellä Suininlahden koulun salilla: 

- 2. finaali lauantaina 25.3.2017 klo 15.00 ja tarvittaessa 

- 3. finaali sunnuntaina 26.3.2017 klo 11.30 



MESTARISNAISTEN NIMET NÄKYVIIN 

20.3.2017 14:00 (MA) Istis.info varmisteli eilen Valkeavuoren Marjalta HIY 2:n pelaaja- ja mestarilistaa 

SIUta ja sittistä-histuurian tilastojen päivittämiseksi. Alla Marjan ilmoittamat HIY 2:n SM-pelaajat 2016-17. 

Kiitokset ja Onnittelut kahvihuoneelta. 

Naisten Suomen Mestarit 2016-17 - HIY 2 Helsinki: 

* Tiina Siivonen 

* Kirsi Valkeavuori 

* Marja Valkeavuori 

* Sari Virta 

* Sanna Tasanko 

* Anu Rantala 

* Heli Viitanen 

* Tarja Humaloja 

* Riina Palmèn 

* Heli Mantila 
* Johanna Ryyppö 

 
Kultapusu - Kirsi Valkeavuori ja "Tyttö" 

(Kuva: Marja Valkeavuori) 

Tänä aamuna kahvihuoneen sähköpostiin kilahti viesti, missä toivottiin, että joukkuekuvien alle präntättäisiin 

myös kuvassa olevien nimet. Hyvä toive, jonka tässä välitän kuvien ottajille/lähettäjille. Mikäli infon viime 

päivien joukkuekuvaajat nimiä toimittavat - liittelemme ne potrettien alle. Kiitos vinkistä. 

RUNKOSARJAN TAHDISSA MARSSITTIIN - 
NAISTEN PRONSSIT LAPPEENRANTAAN 

 
Naisten pronssimitalistit - ESI-Ladyt Lappeenranta: vas. Johanna Heiskanen, Soile Turkia, Maria Uunila, Satu Kirvesniemi, 

Minna Jokinen, Raija Möller, Minna Isberg, Matti Pulli sekä tuomarikaksikko Sari Mannersuo ja Helena Tenhola 

(Kuva: Istis.info) 



19.3.2017 17:15 (MA) Kotimainen naisten istumalentokausi 2016 - 2017 taputeltiin taiten ja tyylillä 

päätökseen tänään Lappeenrannassa. SM-pronssiottelussa kohtasivat runkosarjan kolmonen - ESI-Ladyt ja 

nelonen HIY Helsinki. Pelistä odoteltiin tasaista vääntöä ja saatiin epätasaisen tasainen ottelu. Pronssimitalit 

jäivät lopulta Lappeenrantaan tuloksella 3 - 1 (25-10, 24-26, 25-14, 27-25). Runkosarjan loppusijoitukset 
muodostuivat myös sarjakauden päätössijoituksiksi. 

 
ESI-Ladyt - HIY pronssiottelun tiimellyksessä 

(Kuva: Istis.info) 

Ottelun alku lupaili alle tunnin peliä suihkuineen. HIY ei päässyt lainkaan peliin mukaan ja ensimmäinen erä 

12 minuutissa Ladyille 25-10. Toiseen helsingittäret tulivat uusin eväin ja kotijoukkue oli kaiken aikaa 
alakynnessä - sinnitellen kuitenkin lopussa jatkopalloille. Erä kuitenkin ansaitusti HIY:lle 24-26. 

Kolmannessa jälleen osat vaihtuivat - ESI aloitti 9 - 0 ja jatkoi tasaiseen tahtiin selkeään erävoittoon 25-14. 

Neljättäkin lappeelaiset hallitsivat aluksi 11-2, mutta sinnikkäästi HIY nousi tasoihin ja eräpalloonkin. 

Viimeiset pisteet ESI-Ladyille HIY:n avustuksella ja pronssit eräluvuin 27-25. 

 
HIY Helsinki ESI:n pronsseja taputtamassa: vas. Annukka Jäätteenmäki, Maiju Marjamäki, Mia Tarvainen, Petra Pakarinen, 

Kati Harju, Leena Liljeström, Tiina 

Metso, Anne Mäki, Hanna-Maria Sariluoto ja Iivi Hilden 

(Kuva: Istis.info) 

Se oli sitten siinä - tämä kausi. Nopsasti sujahti ja kaiken kaikkiaan kai aivan asiallisesti ja nautittavastikin. 

Nyt vaan katseet ja pohdinta tulevaan kauteen - vieläkö löytyy naisenergiaa jatkaa touhua. Keskustelua 
päättyneestä kaudesta ja ajatuksia tulevasta voisi hyvin kirjoitella vaikkapa infon vieraskirjaan. 

Sarjaraportti 2016-17 Nro 15 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%2015.pdf


HIY 2 HELSINKI SUOMEN MESTARIKSI 

 
Istumalentopallon naisten Suomen Mestarit 2016-17 - HIY 2 Helsinki: 

Vas ylhäältä: Kirsi Valkeavuori, Riina Palmen, Tarja Humaloja, Heli Mantila 

ja vas alhaalta: Sanna Tasanko (C), Tiina Sivonen, Marja Valkeavuori 

(Kuva: Petri Räbinä) 

18.3.2017 15:00 (Petri Räbinä/MA) Naisten SM-finaali Jyväskylässä päättyi enakkosuosikin ja runkosarjan 

ykkösen - HIY 2 Helsingin voittoon erin 3 - 1 (25-22, 25-21, 23-25, 25-20). Hopeamitalisti Palokan Pyry teki 

ottelusta hienon tapahtuman ja pisti mestarit varsin tiukoille. 

Kiitokset tulospalvelulle. Info palaa asiaan myöhemmin illalla - jos jotain lisätietoja saadaan. 

 
SM-hopeamitalistit 2016-17 - Palokan Pyry 

Takana vas.: Maria Viitala, Nina Pitkänen, Maarit Tähtinen, Hanna Koljonen, Carita Liuhanen, Satu Kovanen ja Allan 

Pynnönen. Edessä vas.: Paula Voutilainen, Jenni Tikkanen ja Anna Hirvonen. Kuvasta puuttuvat Karoliina Halme ja Sari 

Emaus 

(Kuva: Petri Räbinä) 

Alla kuva upeista VAU-mitaleista Suomi 100-tunnuksilla. Jaettiin vain Suomen Mestareille. Lajipäällikkö 
PR voinee jatkossa kertoa mitaleista lisää. 

 
SM-mitali 2017 

(Kuva: Petri Räbinä) 



NAISTEN SM-KULLAT JAOSSA HUOMENNA! 

17.3.2017 23:05 (MA) Naisten Suomen Mestaruus ratkaistaan ja SM-kultamitalit jaetaan huomenna 

lauantaina Jyväskylässä Pupuhuhdan koulun salilla klo 13 alkavassa SM-loppuottelussa: Palokan Pyry - HIY 

Helsinki 2. 

Info jää odottelemaan tuloksia, kommentteja sekä mestarien kuvia ja nimilistaa mitalisteista. 

MIESTEN TOINEN FINAALI TOIVALASSA 

15.3.2017 12:10 (MA) Naisten SM-sarjan tulevan mitalipeliviikonlopun jälkeen vuorossa ovat miehet. ZZ 

Toivala ja HIY Helsinki ratkaisevat järjestyksessään 53. istumalentopallon Suomen Mestaruuden 

Suininlahden koululla Toivalassa lauantaina ja tarvittaessa sunnuntaina 25.-26.3.2017. Lauantaina 
pelattavasta toisesta finaalista Mika Ylönen lähetti ottelujulisteen. 

 

Suomen Mestaruus ratkaistaan kahdella otteluvoitolla. ZZ Toivala johtaa finaalisarjaa ensimmäisen pelatun 

ottelun jälkeen ja on siis lauantain toisessa pelissä voiton päässä seuran neljännestä kiinnityksestä SM-

kiertopalkintoon. Lauantain voitolla HIY Helsinki venyttäisi ratkaisun sunnuntaina pelattavaan kolmanteen 

otteluun. 

Istis.infon vieraskirjassa Jykä kyselee, saadaanko finaaleista videomateriaalia infon sivuille. Kahvihuoneella 

ei asiasta ole mitään tietoa. Jyväskylän finaalin mahdollisesta videoinnista voinevat Allan ja kumppanit 

ilmoitella. Savolaistaustaisen ZZ-TV:n nykyisestä toimiluvasta info ei myöskään ole selvillä. Ehkä nauhoite 
lauantain 25.3. pelistä saataneen julkiseen esitykseen - toivottavasti. 

TULEVANA VIIKONLOPPUNA NAISTEN PÄIVÄT 

13.3.2017 23:30 (MA) Tuleva viikonvaihde vietetään kotimaan istiksessä naisten SM-sarjan ratkaisu- ja 

mitalipelien merkeissä. Lauantaina Jyväskylässä ratkaistaan - kerrasta poikki - istumalentopallon naisten 

Suomen Mestaruus kaudella 2016-17. Kotijoukkue Palokan Pyryn vieraaksi saapuvat HIY Helsinki kakkosen 
naiset, jotka sarjassa hävisivät vain yhden erän/sarjapisteen - juuri Pyrylle - ja juuri Jyväskylän turnauksessa. 

Naisten SM-loppuottelu pelataan lauantaina 18.3 klo 13.00 Pupuhuhdan koululla (Pupuhuhdantie 17) 

Jyväskylässä. Alkuperäisestä sarjaohjelmasta poiketen Suomen Mestaruus ratkaistaan nyt tässä yhdessä 

pelissä. Pitänee infon tähän heittää vähän samat tarinat kuin miesten ensimmäisestä ottelustakin: Palokan 



Pyry saanee pientä etua kotikentästään ja ehkä myös kannattajajoukostaan. Riittääkö se kuitenkaan kauden 
aikana voitosta toiseen rynnineille HIYläiselle - jää nähtäväksi ja jännitettäväksi. 

 
(Kuva: Pajulahti Games) 

Sunnuntaina 19.3. on sitten vuorossa SM-pronssiottelu. Se pelataan Lappeenrannassa Kesämäen koulun 

salissa klo 13.00 alkaen. ESI-Ladyjen vastustajaksi saapuu HIY Helsinki - se perusHIY. Mitalimittelöstä on 

kauden aikaisempien pelien valossa lupa odottaa tasaista taistelua. Joukkueet ovat kauden aikana kohdanneet 

toisensa viisi kertaa. Kolmieräisinä pelatut ottelut ovat aina päättyneet hajaäänin 2 - 1. Voitot ovat menneet 
ESI-Ladyille 3 - 2. 

Lappeenrannan peliin ei ehkä ole odotettavissa suuria kannustusjoukkoja katsomoon, joten ESI-Ladyjen 

eduksi täytynee tarjota vain muutamista treeneistä puolituttua kotisalia. Jäämme kaikesta huolimatta 

odottelemaan tätäkin peliä pienellä jännitteellä. 

ZZ TOIVALA PISTÄÄ PARASTA PÄÄLLE 

13.3.2017 23:25 (MA) Miesten finaalisarjaa 1 - 0 johtava ZZ Toivala on markkinointipäällikkönsä 

välityksellä viime viikkoina kertonut seuran sivuilla useista uusista sponsorisopimuksista. Mikä tietysti on 
lajin - ja varmaan myös ZZ:n kannalta - hieno juttu. Näkyvyyttä ja myös tukea tarvitaan. 

Mika Ylönen kuittaa ja kertoo, että ZZ Toivalan upouusi pelipaita on nähtävänä livenä miesten 

istumalentopallon 2. SM-finaalissa Toivalassa Suininlahden koululla lauantaina 25.3. klo 15.00. Alla 
kuitenkin esimakua ja -väriä. 

 
ZZ Toivala ja uudet "Vihreät Buserot" 

(Kuva: ZZ) 

MIKA YLÖSEN OTTELURAPORTTI EILISELTÄ 

12.3.2017 12:00 (MA) Tutusti ja tarkasti - miesten 1. SM-finaalin otteluraportti Mika Ylösen näppäimistöltä 

ZZ Toivalan Facebook-sivuilta ilmestynyt! Linkki alla. 

Mika Ylösen otteluraportti 

http://facebook.com/ZZ-Toivala-ry-718433021620215/timeline/


NO SE OLI TOSI PIENESTÄ KIINNI 

11.3.2017 22:15 (Sampsa Söderholm/MA) Miesten ensimmäinen SM-loppuottelu oli arvoisensa tapahtuma. 

Jokaisesta pallosta taisteltiin tiukasti ja tasaisesti. Ja lopputulos oli, kuten urheilussa monasti, että ero 

voittajan ja hävinneen välillä on äärettömän pieni - ja samalla tavattoman suuri. Päivän ottelu Laajasalon 

hallissa päättyi siilinjärveläisten niukkaakin niukempaan voittoon - tulos tänään: 
HIY Helsinki - ZZ Toivala 2-3 (25-14, 15-25, 23-25, 25-23, 14-16). 

Sampsa Söderholm laittoi tulostiedotteen liitteeksi infolle lyhyen kommentin pelistä. 

Miesten 1. SM-loppuottelu oli kahden erittäin tasaisen joukkueen välinen pitkä vääntö, jossa molemmilla 

joukkueilla oli hyvät ja huonot hetkensä. ZZ Toivala vei ottelun nimiinsä pienimmällä mahdollisella 

marginaalilla eräpisteiden ollen sen eduksi 103-102. Viidennessä erässä näytti jo 10 pisteen kohdalla, että 

HIY marssii ensimmäisen finaalin voittoon, mutta ZZ tuli tahdolla takaa tasoihin ja ohi. Kahden viikon 
päästä Suomen mestaruus on siis katkolla ZZ Toivalalle sen kotiluolassa. SS 

ENSIMMÄINEN VOITTO JUNANTUOMILLE! 

 
ZZ junaili eka finaalin voiton 

(Kuva: ZZ) 

11.3.2017 20:30 (MA) Miesten ensimmäisen loppuottelun tulosta ei kahvihuoneelle ole kuulunut. Jostain 

facebook-sivustoilta löytyi maininta, että ZZ Toivala vei voiton erin 3 - 2. Ja toisaalta, se olikin 
vieraskirjassa, että väkeäkin oli mukavasti katsomassa. Palaillaan tarkemmin myöhemmin. 

NAISTEN SM-SARJASSA YLLÄTYSMUUTOS - SUOMEN MESTARUUS 

KERRASTA POIKKI! 

  

8.3.2017 13:30 (Petri Räbinä/MA) VAU ry.:n lajikoordipäällikkö Petri Räbinä lähetti infolle melkoisen 

yllättävän viestin - naisten Suomen Mestaruus HIY 2 Helsingin ja Palokan Pyryn kesken ratkaistaankin paras 
kolmesta systeemin sijasta - yhdessä ottelussa. Alla Petrin viesti ja lyhyt selvitys asiasta. 

Hei. Tässä on ollut setvimistä naisten finaalipelien kanssa ja nyt on päästy keskusteluissa tulokseen, että 

naisten finaali pelataan lauantaina 18.3 klo 13.00 Pupuhuhdan koululla (Pupuhuhdantie 17) Jyväskylässä. 

Suomen mestari ratkeaa tämän ottelun perusteella alkuperäisestä poiketen (paras kolmesta). Molemmat 

joukkueet halusivat urheilullisen ratkaisun ja järjestävän joukkueen myötävaikutuksella tähän päädyttiin. 



Ei muuta kuin kalenterit uusiksi. Kyseisenä viikonloppuna - sunnuntaina 19.3. - ratkaistaan myös SM-

pronssien kohtalo. Lappeenrannassa pelataan klo 13 ESI-Ladyt - HIY Helsinki keskinäinen mitalimittelö - 

myös kerrasta poikki periaatteella. Se on sitten siinä ja tästä poikki naisten pelikausi 2016-17. Tsemppiä 

molempiin peleihin ja kaikille joukkueille tasapuolisesti. Yleensä parempi voittaa. 

MIEHET ALOITTAVAT KULLANHUUHDONNAN - 

HIY JA ZZ KOHTAAVAT LAUANTAINA 

 
Mika ZZ Ylönen ja Jussi HIY Herranen SM-kannussa kiinni 

(Kuva: ZZ) 

7.3.2017 13:40 (MA) Miehet käynnistävät istumalentopallon pelikauden 2016-17 SM-loppuottelut 

Helsingissä. Paras kolmesta pelattavan finaalisarjan ensimmäinen ottelu mitellään Laajasalon palloiluhallin 

parketilla tulevana lauantaina 11.3. klo 15.30 alkaen. Kotijoukkue HIY Helsinki saa vastaansa hyvällä 

loppukirillään runkosarjan ykköseksi nousseen ja monissa finaalipeleissä rutinoituneen ZZ Toivalan 
Siilinjärveltä. 

ZZ Toivala on kolminkertainen Suomen Mestari vuosilta 2012-2014. Kahdella viime kaudella joukkue on 

joutunut tyytymään hopeamitaleihin KSI Kotkan napattua ykköspaikat SM-turnauksissa. HIY Helsingin 

viimeisin SM-mitali on kaudelta 2012-13, jolloin joukkue sai pronssia. Loppuottelussa helsinkiläiset olivat 

kaudella 2010-11. Neljän joukkueen lopputurnauksen finaalissa isäntäjoukkue KSI Kotka otti tuolloin jo 11. 
perättäisen Mestaruutensa. 

Tällä kaudella HIY hallitsi suvereenisti syyskautta voittaen mm. Suomen Cupin ja toisen SM-

sarjaturnauksen. Sen jälkeen joukkueen peli ei ole ollut yhtä mallikasta. Kolmesta viimeisestä SM-

turnauksesta joukkue otti yhden kakkos- ja kaksi kolmossijaa. ZZ vastaavasti kaksi voittoa ja yhden 

kakkospaikan. Joukkueiden keskinäiset kohtaamiset päättyivät joulu-helmikuussa ZZ Toivalalle puhtaasti 2 - 

0. 

Ensimmäinen loppuottelu on pitkälti suuntaa antava. HIY saanee pientä etua kotikentästään ja ehkä myös 

kannattajajoukostaan. Riittääkö kuitenkaan joukkueen henkinen kantti jo useasti kultaakin huuhtoneille 

savolaisille - jää nähtäväksi. Varmaa loppuottelusarjassa kuitenkin on se, että Suomen Mestari vaihtuu. 
Edelliset kaksi pyttyä kuitanneet kotkalaiset haastaa aprillipäivänä JoLePa SM-pronssipelissä. 

SM-loppuottelusarjan toinen ja tarvittaessa kolmas peli pelataan Suininlahden salilla Toivalassa kahden 

viikon kuluttua lauantaina ja sunnuntaina 25.-26.3.2017. HIY Helsingin kotivoitto Laajasalosta lisäisi 
panoksia Toivalaan ja paineita ZZ Toivalalle. Jännittäviä loppuotteluita odotellen..., 

 

 

 



TALLINNA XXX ISTEVõRKPALLITURNIIR 

  

6.3.2017 14:55 (Ivar Liiv/MA) Se tietää kevättä - kun Tallinna-turnauksesta tiedotellaan. Ivar Liiv varmisteli 

infolle "XXX Juhlaturnauksen" ajankohdaksi lauantain 6.5.2017. Pelipaikka Lilleküla Gümnasiumin salissa 

on vielä varmistusta vaille. Ivar lupaili asian hoituvan aivan lähiaikoina ja laittavansa viralliset kutsut 
liikenteelle. Ei muuta kuin laivalippuja tilloomaan. 

KSI 2 KOTKA YKKÖSARJAN YKKÖNEN - 
VOITTO MYÖS LOHJAN TURNAUKSESTA 

5.3.2017 00:20 (Antti Kärnä/MA) KSI 2 Kotka ei jättänyt mitään epäselvää, vaan nappasi myös Lohjan 

ykkössarjaturnauksen voiton - kuten kaikki aikaisemmatkin kauden aikana. Lohjalla joukkue voitti ensin 

isäntien - Hongiston Tarmon - omaan kisaansa osallistuneen tiimin sekä TSI Tampereen 2 - 0. Jatkopeleissä 

Palokan Pyry ja HIY 2 ottivat voittajilta toisen erän. Ykkössarjan voitto tuli kuitenkin käytännössä 
maksimipistein. 

 
Pelikauden 2016-17 Ykkössarjan voittajat - KSI 2 Kotka 

(Kuva: Hongiston Tarmo/Antti Kärnä) 

KSI 2 Kotkan joukkueessa kauden aikana pelasivat: Olavi Venäläinen, Sami Tervo (C), Juha Parkko, Pekka 

Kiiski, Marko Montonen, Päivi Husso, Timo Vesterinen, Maiju Marjamäki, Markku Manninen, Osmo 

Röpelinen ja Mika Vikman. Joukkueen yleismiehenä - kapteenina ja vetäjänä hääri - ja varsin 
menestyksekkäästi - Sami Tervo. 

 
Lajipäällikkö Petri Räbinä luovutti ykköspytyn KSI 2:n Sami Tervolle 

(Kuva: Hongiston Tarmo/Antti Kärnä) 



Sarjan kakkoseksi selvisi Aulis Vistbackan kipparoima HIY 2 Helsinki kahden pisteen erolla Lohjalla hienon 

nousun tehneeseen Jukka Laineen komentamaan TSI Tampereeseen (I like Tre). Viime kauden ykkönen 

Palokan Pyry karahti sarjan neloseksi, mutta kuittasi Lohjalta ja Petriltä myös pytyn aktiivisesta 

osallistumisesta ja hyvästä tsempistä. 

 
TSI Tampere pelasi ja kehittyi kauden aikana sarjakolmoseksi 

(Kuva: Hongiston Tarmo/Antti Kärnä) 

Alla sarjaraportti nro 13, josta löytyvät Lohjan ja koko ykkösarjan kauden pelit. Istis.info onnittelee voittajia 

ja kiittelee kaikkia turnauksiin osallistuneita mukavameininkisestä kaudesta. Toivotaan, että ykkössarja 
edelleen ensi kaudella jatkuu - ja myös, että uusia joukkueita saataisiin mukaan. 

Sarjaraportti 2016-17 Nro 13 

PVE LUOPUI EM-KARSINTATURNAUKSESTA - 
SYKSYN KISOIHIN 15/9 JOUKKUETTA 

1.3.2017 13:40 (Petri Räbinä/MA) VAU:n lajikoordinaattori Petri Räbinä kertoi infolle, että Suomen ja 

eräiden muiden maiden yhdessä ajama aloite EM-karsintaturnauksesta luopumisesta on hyväksytty. 

ParaVolley Europen pressan ilmoituksen mukaan kisajärjestäjän kanssa on sovittu, että varsinainen EM-
turnaus järjestetään kaikkien ilmoittautuneiden maiden kesken. 

Marraskuussa Kroatian Porecissa pelattaviin kisoihin osallistuu tämän hetken tiedon mukaan peräti 15 mies- 

ja 9 naisjoukkuetta - mukana luonnollisesti naisten sarjassa Team FIN. PVE:n ratkaisu on järjen voitto. 

Toukokuuhun suunniteltu viiden naisjoukkueen karsinta, josta yksi olisi tiputettu kisoista, oli varmasti 
monille maille taloudellisestikin mahdoton. 

LOHJAN PÄÄSTÖOHJELMA JULKI - 
HIY HELSINKI AVAA SM-FINAALIT 

27.2.2017 23:20 (MA) Istis.infon viime päivien virkamatkat sinne ja tänne ovat pölyttäneet kahvihuoneen 

sokerikot ja kristallikarahvit - sorry. Postilaatikkoon on - kiitos vaan - kulkeutunut jos jonkinlaista asiaa. 
Niistä seuraavassa. 

Ykkösen päätösturnaus Lohjalla pelataan viiden joukkueen yksinkertaisena sarjana ja kaksieräisinä peleinä. 

Antti Kärnän laatima otteluohjelma alla. Pelit alkavat Perttilän liikuntahallilla kirkonmenojen aikaan - klo 10 
ja viimeiset pelit jo klo 14. Aikataulu vaikuttaa väljähköltä - toivottavasti buffetti on hetivalmiina. 

Lohjan ykkösen ohjelmat 

Miesten SM-sarjan loppuottelut aloitetaan runkosarjan kakkosen - HIY Helsingin kotipelillä lauantaina 11.3. 

klo 15.30 Laajasalon Palloiluhallissa. Loppuottelut pelataan normaalisti paras viidestä ja mestaruus ratkeaa 

kahdesta voitosta. Jatkopelit ovat vuorossa ZZ Toivalan kotiluolassa Suininlahden koulun salilla 
viikonloppuna 25.-26.3.2017. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%2013.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Lohjan%20ohjelma%204.3.17.pdf


Miesten 1. SM-loppuottelu 

Naisten SM-sarjan pronssipeli pelataan Lappeenrannassa sunnuntaina 19.3.2017 klo 13.00 alkaen Kesämäen 

koulun salilla. Homma on kerrasta poikki. ESI-Ladyjen vastustajaksi saapuu perusHIY Helsinki. 

Pronssikutsu Lappeelle 

Naisten SM-finaalit aloitetaan HIY 2:n ja Palokan Pyryn kesken, sarjakirjan mukaan Jyväskylästä lauantaina 

18.3. ja jatketaan HIY kakkosen isännöiminä 1.4. ja tarvittaessa 2.4.2017. Riihimäelläkö. Infon saamien 
tietojen mukaan pelipäivät ovat vielä vähän hakusessa. Palataan asiaan. 

NAISTEN PÄÄTÖSTURNAUKSEN TULOKSET - 

TUTTUJA JUTTUJA JÄRVENPÄÄSTÄ 

25.2.2017 14:45 Lisätty pari kuvaa ja sarjaraportti 23:55 (MA) Naisten SM-runkosarjan neljäs ja viimeinen 

osaturnaus pelattiin tänään lauantaina Järvenpäässä. Päivän tulokset alla ja päälle pari menneen talven 

Lumia-kuvaa. Jotain pientä tarinan poikasta ehkä huomenna sunnuntaina - jos Lahden kisoista keritään. Ja 
kannattaa varmaan katoa ainakin Palokan Pyryn sivuilta - olisko mitään kommentointia. 

Järvnpään päätösturnauksen tulokset: 

klo 11.00 

ESI-Ladyt – HIY 2 0 - 3 (22-25, 19-25, 20-25) 
HIY – Palokan Pyry 0 - 3 (22-25, 10-25, 19-25)  

klo 12.15 

HIY 2 – HIY 3 - 0 (25-13, 25-15, 25-19) 
Palokan Pyry – ESI-Ladyt 2 - 1 (25-17, 25-12, 15-25) 

klo 14.00 

HIY 2 – Palokan Pyry 3 - 0 (25-13, 25-20, 25-11) 
ESI-Ladyt - HIY 2 - 1 (23-25, 25-20, 25-21) 

 
Tulevat SM-finalistit HIY 2 ja Palokan Pyry Järvenpään pelissä 

(Kuva: Istis.info) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Otteluilmoitus%20MSM1.finaali.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Kutsu%20pronssipeliin%2019.3.2017.pdf


 
Tulevat SM-pronssiottelijat ESI - HIY päätösturneella 

(Kuva: Istis.info) 

Sarjaraportti 2016-17 Nro 12 

SIUNAA JA VARJELE..., - 

ERITYISESTI PALLOPOIKIA 

24.2.2017 18:45 (MA) ParaVolleyn sivuille oli kaivettu Turkin istismaajoukkueen harjoitussessio. Sen 

verran erikoinen halli on turkkilaisilla käytössään, että piti videopätkä tännekin sipertää. Ei korkeanpaikan 
kammoisille. 

Turkkilaiset..., ei tupakoi 

VUOROSSA NAISISTISTÄ JÄRVENPÄÄSSÄ 

24.2.2017 18:30 (MA) Huomenna lauantaina Koivusaaren koulun salissa Järvenpäässä pillit puhkuvat klo 

11.00 sen merkiksi, että alkamassa ovat naisten SM-runkosarjan päätöskierroksen ensimmäiset pelit. HIY 

Helsinki isännöi turnausta, jossa lähes ainoana panoksena on pronssiottelun kotietu. Helsingin Helmien 

kanssa tuosta paikasta kisaavat Eteläisen Saimaan Eerikat. Ja pikkasen myös kuulostellaan HIY 2:n ja 
Palokan Pyryn tämän hetken voimasuhteita. 

 

VIISI JOUKKUETTA YKKÖSEN PÄÄTÖKSEEN 

20.2.2017 17:15 (Antti Kärnä/MA) Lohjalla lauantaina 4.3. pelattavaan ykkössarjan päätösturnaukseen 
osallistuvat kaikki aikaisemmissa turnauksissa pelanneet sekä isäntäjoukkue Hongiston Tarmo. 

KSI Kotkan kakkosjoukkue on jo osallistumisellaan Lohjalle varmistamassa sarjan ykköspaikan. Tietysti sen 

pitää vielä myös pelata Lohjalla. Kakkospaikasta käydäänkin sitten tiukka otatus HIY 2 Helsingin (27 pist.), 
Palokan Pyryn (25) ja TSI Tampereen kesken (23). 

Turnauksen tarkempi aikataulu ja otteluohjelma lähtetään joukkueille kisaa edeltävän viikon alkupuolella. 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%2012.pdf
http://youtube.com/watch?v=L8LtAfxbChA&t=19s


MIESTEN PRONSSI0TTELU SIIRRETTY - 
PELATAAN KOTKASSA APRILLIPÄIVÄNÄ 

19.2.2017 21:30 (Pekka Nygren/MA) KSI Kotkan Pekka Nygren vahvisti istis.infolle tänään, ettei hänen 

eilen lähettämänsä otteluilmoitus pronssiturnauksen pelaamisesta 1.4.2017 ole etukäteistä aprillipilaa. 

Muutos on sovittu joukkueiden kesken ja ilmoitettu liittoon. Syynä peliajankohdan vaihtoon olivat 
saliongelmat. 

Sarjaohjelman mukaan pronssiottelu piti pelata runkosarjan kolmosessa - Kotkassa sunnuntaina 12.3.2017. 

Ottelu pelataan nyt siis lauantaina 1.4.2017 klo 13.00 alkaen Karhulan liikuntahallilla. Otteluilmoitus löytyy 

Tulevia tapahtumia ao. kuvakkeen takaa. 

VETEVAARIT VENYTTELEMÄÄN! - 

PAPPALYMPIALAISET KOTKASSA 29.4.2017 

19.2.2017 00:00 (Pekka Nygren/MA) Miesten M-50 SM-kisat pelataan - ja kuinkas muuten - Kotkassa 

Otsolan koulun salilla Wapun virityksenä lauantaina 29.4.2017. Mestaruuttaan viime vuodelta saapunee 

puolustamaan Jämsän äijätiimi - toivottavasti suuren haastajamäärän kera. Pekka Nygren välitti infolle 
kisakutsun, joka löytyy alta ja Tulevista tapahtumista. 

 
JoLePa 50 ja KSI 50 Kotka kevään 2016 finaalissa 

(Kuva: Juha Parkko) 

Ilmoittautuminen kisaan tulee tehdä 8.4.2017 mennessä Pekka Nygrenille: sp.: pekka.nygren(at)kymp.net tai 

puh.: 0400 333 091. Osallistumismaksu on 60 euroa/joukkue. Otsolassa pelataan kahdella kentällä ja pelit 

käynnistyvät joko klo 11 tai 12 - osallistujamäärästä riippuen. Miesten M-50-sarjan joukkueessa saavat pelata 
vuonna 1967 ja sitä ennen syntyneet. 

Turnauskutsu veteraanien M50 kisoihin 

VIERASKIRJA TOISTAISEKSI AVATUD! 

18.2.2017 20:25 (MA) Vieraskirjaprobleemat vissiin selätelty - ainakin toistaiseksi. Info kopioi alle 

17.11.2016 toimituksen viestin Vieraskirjassamme. 

"Vieraskirjamme on istisväen oma ja avoin palsta asialliselle keskustelulle istumalentopalloilusta. Vieraskirja 

on mahdollisuus erilaisille mielipiteille – myös kehuille ja kiitoksille. Toimituksen tehtävä ei ole ottaa kantaa 
mielipiteiden oikeellisuuteen. Eriävätkin näkemykset voivat olla rikkaus ja muutoksen tai kehityksen alku. 

Emme pysty ennakkokäsittelemään viestejä, mutta asiattomat ja henkilökohtaisuuksiin menevät viestit 

yritämme poistaa mahdollisimman pikaisesti. Istis.infon toimitus edelleen suosittelee Vieraskirjaan 
kirjoittavia esiintymään omalla nimellään – sanasta miestä ja sarvesta härkää." 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnauskutsu%20SM50M%2029.4.2017.pdf


VIERASKIRJA TOISTAISEKSI LUKITTU! 

18.2.2017 12:10 (MA) Kahvihuone karautti infon vieraskirjan matalikolle, kun ei viidestä 

tunnistamisyrityksestä huolimatta osannut näpytellä oikeata salasanaa. Palautusyritykseen ystävällisesti 

ilmoitettiin oikea ID, mutta samalla vihjattiin, että uusi kirjautuminen saattanee onnistua jonkin tunnin tai 
päivän kuluttua. 

Istis.infon kauniina ajatuksena oli poistaa kirjasta nimimerkki "Börjen" viimoisin viesti, missä vastoin 

vieraskirjan ohjeita kritisoitiin yksittäisiä henkilöitä. No..., poistuipa koko kirjastolaitos. Tämä tiedoksi ja 
muistutukseksi myös "Börjelle". 

KIIRETTÄ PITÄÄ, MUTTA VIELÄ EHTII! 

17.2.2017 16:30 (MA) Lohjan ykkössarjan päätösturnauksen viimeinen ilmoittautumispäivä on tänään. 

Kisamestari Kärnän Antti kertoili, että Lohjalle ovat tässä vaiheessa suostumuksensa jättäneet KSI 2 Kotka, 

HIY 2 Helsinki sekä järjestävän seuran Hongiston Tarmon ykkösjoukkue. Halloota Piitulaisen Pekka 

Jyväskylästä ja Laineen Jukka Tampereelta - älkää missatko viimosta kisaa - sarjan kakkospaikka vielä 
hakusessa. 

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen: antti.karna(at)granlund.fi. Ja luultavasti kisaan mahtuu muitakin 
joukkueita - jos vaan kiinnostusta löytyy - kannattaa lähteä kokeilemaan. 

NAISTEN PÄÄTÖSTURNAUS JÄRVENPÄÄSSÄ 

16.2.2017 18:05 (MA) Petra Pakarinen lähetti eilen kisakutsun naisten SM-runkosarjan päätösturnaukseen 

ensi viikon lauantaina - 25.2.2017. Turnaus pelataan, helsinkiläisten tämän kauden tyyliin, muualla kuin 

Helsingissä. Miehet pelasivat Lohjalla, naisten HIY 2:n Riihimäellä ja perusHIY nyt Järvenpäässä 

Koivusaaren koulun salilla - noin kolmisen kilometriä keskustasta pohjoiseen. 

 
(Kuva: Google Map) 

Turnauksen pelit alkavat jo aamupäivällä klo 11.00 alkaen. Ottelut pelataan kahdella kentällä 

samanaikaisesti. Kolmas ja päivän viimeinen pelikierros käynnistyy klo 14.00. HIY 2 on jo varmistanut SM-

finaalipaikan ja Palokan Pyry tarvitsee toiseksi loppuottelijaksi Järvenpäästä pari erävoittoa. HIY ja ESI 

ratkaisevat pronssiottelun pelipaikan. 

Turnauskutsu Järvenpäähän 

LISÄÄ KUVAA KOTKA-TURNEELTA 

12.2.2017 17:45 (MA) Karhulan liikuntahallin Romeo ja Julia-parvella väliin istuskellut Harri Sievänen on 

julkaissut Youtubessa Jykälle osoitetun videotallenteen ottelusta KSI - HIY - kuitaten sen samalla yleiseen 

käyttöön ja katseluun. Otteluvideo löytyy infon Vieraskirjasta. Hienoa Harpo. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnauskutsu%2025.2.2017.pdf


KANNATTI ODOTTAA - JUHAN UPEAT KUVAT! 

12.2.2017 17:10 (MA) Juha Parkko on liittänyt upean kuvakansion 35. Kotka-turnauksen peleistä KSI:n 

Nimenhuutosivuille. Tässä muutama kuva näytteeksi ja lisää löytyy alla olevasta linkistä. Käykää katsomassa 

- kannattaa! Kiitos Juha. 

  

  

Juha Parkon Kotka-kuvia 

PARKON JUHAN KUVIA ODOTELLESSA..., 

12.2.2017 14:40 (MA) Info kaiveli vielä eilisiä juttuja Kotkasta ja huomasi muutaman kuvan napanneensa - 

vaikka ajattelikin, että Juha Parkko kisojen pääkuvaajana asian hoitanee. Juhan kuvia vielä odotellessa alla 

pari lumialaista räpsyä Karhulan liikuntahallista. 

 
Verryttelyjä ja venyttelyjä 

(Kuva: Info) 

 
Pallottelua ja puhaltelua 

(Kuva: Info) 

http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=Kotka+turnaus+2017&id=72447


 
Avajaiset kellon tarkasti 

(Kuva: Info) 

 
Kisapäällikkö Pekka luennoimassa 

(Kuva: Info) 

 
..., ja ei muuta kuin pelit käyntiin HIY2 ja ZZ 

(Kuva: Info) 

TOURNOI INTERNATIONAL DE VOLLEY ASSIS 

12.2.2017 14:10 (Helena Skogström/MA) Istumalentopalloharrastus on viime vuosina Euroopassa 

levittäytynyt moniin uusiin ja myös jo välillä homman lopettaneisiin maihin. Yksi uutena kuvaan puikahtanut 

isohko maa on Ranska. Helena lähetteli infoon kutsun 1.-2.4.2017 pohjois-Ranskan Roubaixissa pelattavaan 

kansainväliseen turnaukseen. Kisapaikka sijaitsee aivan Belgian rajan tuntumassa. Brysseliin on matkaa 

himpun yli 100 km. Alla kutsu turnaukseen lontooksi. 

Turnauskutsu Ranskaan 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnauskutsu%20Ranskaan%201.4.2017.pdf


PITÄNEE PIKKASEN KORJAILLA HELSINKIÄ 

12.2.2017 13:55 (MA) Hoitakoot sen Länsimetronsa kuntoon ja antaa historiallisen Suomenlinnankin olla 

paikallaan, mutta korjaillaan HIY Helsingin saavutuksia istumalentopallossa. Istis.info heitteli eilen vähän 

kevyesti, etteivät ole vuoden 1965 jälkeen juuri mitään tehneet. Anteeksi kovasti - vaikka Pappa Piilolan 
sanoin: "Kysyvä ei tieltä eksy, hän on jo eksynyt." Näin kävi infollekin. 

 
HIY Helsinki kaksin käsin kannussa kiinni 

(Kuva: ZZ Toivala) 

HIY Helsinki on 2000-luvulla ollut kahdesti SM-loppuotteluissa - kausilla 2006-07 ja 2010-11 - tuloksina 

hopeamitalit molemmilta kausilta. Lisäksi joukkueella on pronssimitalit pelikausilta 2005-06 ja 2012-13. 
Melkoiset meriitit siis. Alla pienet pätkät infon jonkin verran selailemasta SIUta ja sittistä-historiikista. 

Pelikauden 2006-07 runkosarjan neljä parasta finaaliturnauksen välieriin 31.3.2007 Kotkaan otteluparein: 
KSI Kotka – MuurLe ja RI Rautavaara – HIY Helsinki. 

Finaaliturnauksen välierät: 

KSI Kotka – MuurLe 3 – 0 (25-12, 25-18, 25-13) 

Rautavaara – Helsinki 2 – 3 (24-26, 25-15, 23-25, 25-18, 13-15) 

Mitaliottelut: 

3.-4. MuurLe – Rautavaara 0 – 3 (10-25, 15-25, 18-25) 
1.-2. KSI Kotka – Helsinki 3 – 0 (25-10, 25-19, 25- 8) 

Miesten SM-sarjan 2006 – 2007 lopputulokset: 

1. KSI Kotka (7. SM) 

2. HIY Helsinki 

3. RI Rautavaara 

4. MuurLe Muurame 

5. PäVe Savonlinna 
6. ESI-Team Lappeenranta 

 
Vuoden 2010-11 hopeamitalistit Leipzigissa 2010 

(Kuva: Reima Pulli) 



2010-11 SM-loppuotteluista odoteltiin etukäteen tiukkaa vääntöä ja jopa yllätystä HIY Helsinki KHP:n 

hyvien runkosarjapelien perusteella. Ensimmäisessä finaalissa Helsingissä kotkalaiset kuitenkin heti 

kättelyssä näyttivät kokemuksen ja vuosien harjoittelun merkityksen. Helsinkiläisten vielä tavaillessa k-i-s-

s…, – tulostaululla komeilivat numerot 0 – 15! Jatkossa peli tasaantui, mutta voittajasta ei missään 

vaiheessa ollut epäilystä. KSI Kotka vei ensimmäisen ottelun voiton luvuin 1 – 3 (14-25, 16-25, 25-22, 16-
25). 

Toinen finaali pelattiin tutussa Otsolan salissa Karhulassa viikkoa myöhemmin. HIY:n valmentaja Reima 

Pulli laittoi Saksan Leverkusenissa tuolloin matkailleelle tämän kirjoittajalle seuraavan tekstiviesti kohta 

kello kahden jälkeen: "Terveiset Suomen Kotkasta. Yhdestoista Suomen Mestaruus Kotkaan erin 3 – 0. 

Meillä pallo poltti eli huonot housuissa. Noh – hyvä kausi meiltä, ei tämä harmita – paljoakaan." Toisen 

loppuottelun selvänlaiset lukemat olivat 10-kertaiselle mestarille 3 – 0 (25-18, 25-20, 25-18). 

Että tämmöstä Helsingin ja historian korjailua tällä kertaa - ja pyhäpäivänä. 

HIENO 35-VUOTISKISA KOTKASSA - 

KEHUJEN OHELLA PIENTÄ MOITETTAKIN 

11.2.2017 22:40 (MA) Jotkin lauantaina Karhulan liikuntahallilla esiin nousseet kauden sarjajärjestelmään ja 

-määräyksiin liittyneet ongelmat tai tyytymättömyydet eivät kuitenkaan vesittäneet itse KSI Kotkan 

juhlaturnausta. Maamme vanhin turnaus oli tavallaan hyvä kokonaiskuva ja läpileikkaus suomalaisen 

istumalentopallon nykytilanteesta. Kärkijoukkueemme pelaavat maailmanluokan peliä, tasoerot SM-sarjan ja 

ykkösen välillä ovat melko suuret, nuoria löytyy lähes kaikista joukkueista, mutta valitettavasti ei juurikaan 
luokiteltuja pelaajia. 

Yhdeksän joukkueen turnaus on nykymallilla hyvä määrä, mutta lajin tulevaisuus tarvitsee lisää uusia - myös 

vammaisia pelaajia, uusia seuroja ja paikkakuntia. Näihin asoihin pitäisi löytää sitä vanhanmallista viisasten 

kiveä ja kivenhakkaajia. Yleisimpiin Kotkan ovensuukeskusteluihin: "Hyvät pelit ja turnaus" - on infonkin 

sivuilla helppo yhtyä ja esittää kahvihuoneesta kiitokset Pekka Nygrenille ja kaikille muille kisajärjestelyihin 

ja niiden toteutukseen osallistuneille - Kiitos. 

 
35. Kotka-turnauksen voittajat - ZZ Toivala 

(Kuva: ZZ) 

Turnausvoitollaan ZZ Toivala otti kiertopalkintokotkan jälleen haltuunsa - vuoden tauon jälkeen ja toisella 

SM-osaturnausvoitollaan SM-runkosarjan ykköspaikan ja samalla kotiedun paras kolmesta loppuotteluihin. 

Syyskaudella sarjaa hallinnut HIY Helsinki sijoittui koko runkosarjassa ja myös Kotka-turnauksessa 
kakkoseksi pudottaen isännät pelaamaan pronssimitaleista JoLePan kanssa. 

Jatkosarjojen ensimmäisessä pelissä HIY suorastaan retuutti kipsissä istuskellutta Kotkaa erin 2 - 0. KSI:n 

heikohko peli-ilme jatkui toisessa ottelussa ZZ Toivalaa vastaan. Ensimmäinen erä ja toisen alku kulkivat 



toivalalaisten hallinnassa, mutta jostain se tuttu kymiläinen ja kotiyleisön tukema meininki löytyi. Ottelu 

tiukan ja tasokkaan väännön jälkeen Kotkalle 2 - 1. Ratkaisut jäivät viimeisen pelin varaan. HIY oli jo 

varmistanut SM-finaalipaikkansa, mutta HIY - ZZ-pelin panoksena oli toisaalta turnaus- ja runkosarjavoitto 

sekä myös KSI:n pieni mahdollisuus jatkoon HIY:n voitolla. 

Ratkaisupelissä ZZ meni menojaan ensimmäisessä erässä 25-16. Toisessa HIY nousi taistelemaan, mutta erä- 

ja otteluvoitto luisui lopun virheillä Toivalalle 25-23. Samalla hallitseva mestari KSI Kotka menetti 

mahdollisuutensa päästä puolustamaan kahden viime kauden mestaruuttaan. HIY Helsinki ei ole mestaruutta 

voittanut sitten sen ensimmäisen, vuoden 1965 voittonsa jälkeen. Eikä - infon muistikuvan mukaan ole ollut 
mukana aikaisemmissa loppuotteluissakaan. Tsemppiä. 

 
Parasta ennen! Ilmeestä päätellen Mika Ylönen luovutti Kotkassa 

viimeisen kappaleen kirjastaan infolle. Kiitos! (Kuva: ZZ) 

Kotka-turnauksen B-sarjan ylemmässä jatkolohkossa (sijat B1-B3) ennakkokaavailut toteutuivat. 

Alkulohkossaan KSI Kotkalle selvästi hävinnyt JoLePa nappasi isoimman B-pytyn 2 - 0 voitoillaan SI 

Siilinjärvestä (B2.) ja HIY 2 Helsingistä (B3.). Alemmassa jatkolohkossa rohkeasti jälleen pelannut TSI 

Tampere (B4.) voitti Palokan 2 - 1 (B6.) ja olisi ehkä jonkin pikku kolistimen ansainnut sekä pääle vielä KSI 
kakkosen 2 - 0 (B5.). 

 
Ennakkoluuloton TSI Tampere voittamassa Palokan Pyryä 2 - 1  

(Kuva: Info) 

Lisäkommentteja ja juttuja löytynee lähipäivinä ainakin ZZ Toivalan Facebook-sivuilta, missä myös jokunen 

lisäkuva, joita info ei ole vielä kaapannut. Ja sitten tietenkin KSI Kotkan Nimenhuudosta ja sen 

kuvagalleriasta. Alte kameraden Juha Parkko urakoi pelaajana, pallopoikana ja ennenkaikkea tuhatkuvaajana 

kaiken päivää. Info toivoo saavansa Juhalta vinkin - milloin kuvat ehtivät nettisivuille - ja pistää tiedon heti 

tänne infoon. Kommentit kelpaavat myös Vieraskirjaan. 

Näin tällä kertaa - ja eiköhän tämä tästä..., 



ZZ TOIVALA KOTKA-TURNAUKSEN YKKÖNEN - 
ISÄNTÄJOUKKUE ULOS SM-FINAALEISTA 

11.2.2017 16:00 (MA) Alla 35. Kotka-turnauksen tulokset sekä viimoisin sarjaraportti. Palataan juttuihin 
myöhemmin illalla - kuha kahvihuoneelle saunan jälkeen ehitään. 

35. Kotka-turnauksen tulokset 

Sarjaraportti 2016-17 Nro 11 

JÄNNITYS TIIVISTYY KOTKASSA - 

HIY HELSINKI VARMA SM-LOPPUOTTELIJA 

11.2.2017 15:10 (MA) KSI Kotka taisteli pienen mahdollisuuden SM-loppuotteluihin voittamalla 

jännittävien vaiheiden jälkeen ZZ Toivalan 2 - 1. Parhaillaan on käynnistymässä päivän viimeiset pelit. ZZ 

Toivala kohtaa HIY Helsingin ja vain puhtaalla 2 - 0 voitolla se voi selvitä SM-finaaleihin. 

KOTKASSA PELIT TÄYDESSÄ KÄYNNISSÄ - 

SM-SARJAKÄRKI A-JATKOLOHKOON 

11.2.2017 14:15 (MA) HIY Helsinki nujersi kotijoukkue KSI Kotkan selvästi 2 - 0. Seuraavaksi isännät 
kohtaavat ZZ Toivalan klo 14. Puolustavan mestarin mahdollisuudet finaalipeleihin on voitto Toivalasta. 

 
Jokunen sentäs lämmittelee..., 

(Kuva: Info) 

 
KSI Kotka vs. ZZ Toivala 

(Kuva: ZZ) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/35.%20Kotka-turnauksen%20tulokset.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%2011.pdf


KOTKA-TURNAUKSEN TULOSSEURANTAA INFOSSA 

10.2.2017 15:10 (MA) 35. Kotka-turnaus ja samalla miesten SM-runkosarjan päätösturnaus vihelletään 

käyntiin huomenna klo 10.00 Karhulan Liikuntahallilla. Istis.info tulee paikalle, perinnesopimuksen 

perusteella, takahuoneen tekstinkäsittelijäksi ja lohileipäkaupan ovenpielen tulostaulun teippariksi. 

 
Kotkan kisapäällikkö ja tulospalvelu 

(Kuva: KSI) 

Infon sivuille päivitetään ja kai vähän päivitelläänkin alla olevan tulospohjan mukaista tilannetietoa aina, kun 

lohileiviltä keretään. ZZ TV:n uutispäällikkö Mika Ylöseltä, luotettavien kanavien kautta, saatu tieto kertoo, 

että tällä kertaa ZZ keskittyy enempi peleihin kuin lähetysvärkkeihin. Jos ken ei siis paikalle pääse - 
kannattanee välillä seurailla infon Ajankohtaisia. 

Kisojen tirehtööri, limpparinhakija ja pääroudari Pekka Nygren kaipaili joukkueitten pelaajaluetteloita. 

Olkaatten ystävällisiä ja toimittakaa uudet ja tarkistakaa aikaisemmat luettelot ja lähettäkää osoitteilla: Pekka 

Nygren(at)kymp.net ja markku.aumakallio(at)gmail.com. 

TURNAUKSET LOHJALLA JATKUVAT - 

YKKÖSEN PÄÄTÖSKISA 4.3.2017 

10.2.2017 14:30 (Antti Kärnä/MA) Ykkösen kauden päätösturnaus pelataan Lohjalla Perttilän liikunhallissa 

Hongiston Tarmon isännöimä lauantaina 4.3.2017. Kärnän Antti lähetti infolle tiedoksi turnauskutsun, joka 

löytyy alta sekä "Tulevia tapahtumia"-otsikon kisalogon takaa. 

 

Otteluiden aikataulu ja pelitapa määräytyvät osallistuvien joukkueiden määrään perustuen. Pelit Lohjalla 

alkavat aikaisintaan klo 10.00 ja päättyvät viimeistään klo 17.30. Tarkempi otteluohjelma ja pelien 

alkamisajat lähetetään ilmoittautuneille joukkueille vähintään 5 päivää ennen turnausta. Ilmoittautumiset 

17.2.2017 mennessä sähköpostitse Antti Kärnälle - antti.karna(at)granlund.fi. 

Seitsemänkymppisen lohjalaisseuran sivuilta löytyi muutama Länsi-Uusimaan lehtijuttu 

istumalentopalloilusta. Alla ilman ihmeempiä lupia Hongiston Tarmon sivuilta kopiotu toimittaja Jyrki 

Repolan kirjoitus Lohjalla tammikuun puolivälissä pelatusta istiksen miesten SM-runkosarjaturnauksesta. 
Toivottavasti julkistus täälläkin on OK - eikä tarvita isompia käräjiä. Kiinnostava kirjoitus. 

Turnauskutsu Lohjan ykköseen 4.3.2017 

Jyrki Repolan artikkeli Länsi-Uusimaasta 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnauskutsu%20Lohja%204.3.2017.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Lansi-Uusimaa%2016.1.17.pdf


VIELÄ MUUTAMA PÄIVÄ JÄNNITETTÄVÄ - 
KARHULASSA KAIKKI PAUKUT PELISSÄ 

9.2.2017 00:25 (MA) Pari päivää - ja Kotkan Karhulassa paukutellaan. Panoksena himoittu kotka-

kiertopalkinto ja mikä ehkä vielä tärkeämpää - kaksi SM-loppuottelupaikkaa. Hyvää kannattaa odottaa ja 

toivottavasti nähdään tiukkoja pelejä ja rehtejä ratkaisuja. Sanotaan kauden sarjasysteemistä mitä tahansa, 
mutta loppuhuipennus runkosarjan osalta ainakin on onnistunut. 

Sarjatilanne neljän pelatun osaturnauksen jälkeen on kolmen parhaan osalta lähes täydellisen tasainen. Kaksi 

kolmikosta lähtee Kotkasta valmistautumaan SM-loppuotteluihin - paras kolmesta. Yksi jää nuoleskelemaan 

näppejään ja kohtaa yhdessä pronssiottelussa sarjanelosen JoLePan. Alla sarjatilanne Lohjan turnauksen 
jäljiltä. 

 

HIY Helsinki voitti kauden ensimmäisen ja toisen osaturnauksen vakuuttavasti ja näytti jo matkaavan 

finaaleihin. Toisin kävi ja peli meni jatkossa tiukaksi - KSI Kotka ja ZZ Toivala heräilivät ja kaikille 

kolmelle loppuotteluiden ovi on Kotkassa avoinna. 

Jyväskylän Suomen Cupissa HIY löi välierissä JoLePan ja ZZ KSI:n 2 - 0. Finaalissa HIY voitti 2 - 1. 

JoLePa oli kolmas. Jämsän turnauksessa HIY voitti muut alkusarjassa 2 - 0 ja loppupelissä uudelleen Kotkan 
ja taas puhtaasti 2 - 0. ZZ Toivala oli kolmas. 

Kolmannessa turnauksessa Kotkassa sekä KSI että ZZ voittivat HIY:n suoraan 2 - 0. Tiukassa finaalissa ZZ 

oli parempi 2 - 0 (27-25, 25-23). HIY oli kolmas. Lohjalla edettiin samaan malliin, mutta finaalissa osat 
vaihtuivat - KSI voitti Toivalan 2 - 1 (21-25, 31-29, 15-7. HIY taas kolmas. 

Kotka-turnauksessa ratkaisee - ei pelkästään päivän kunto, vaan myös henkinen kantti. Turhautumat 

tuomariratkaisuista tai muista omista töppäilyistä saattavat koitua kohtalokkaiksi. Kenellä pinna pitää ja 

kunto kestää - mennee pitkälle. Vaan mitäpä tekevät kolmen koplalle muut joukkueet - JoLePa ensimmäisenä 

ja muut ahnaasti perässä. 

Infon tiedossa ei ole - saadaanko Kotkasta suoraa nettikuvaa - ja siksipä varmimman vakuudeksi kannattanee 

kömpiä paikan päälle. Ja luonnollisesti myös KSI:n ehtoisten emäntien lohileiville. 

 

 



VIIKKO VIELÄ JA AAMULLA KOTKAAN 

3.2.2017 23:35 (MA) 35. Kotka-turnaus pelataan viikon kuluttua lauantaina 11.2.2017 Karhulan 

liikuntahallilla. Turnaus on samalla miesten SM-runkosarjan viides ja ratkaisena osaturnaus. Mukaan kisaan 

on ilmoittautunut kaikkiaan yhdeksän joukkuetta. SM-sarjan loppuottelupaikoista turnauksessa kisaavat 

tiukimmin sarjaa tasapistein ZZ Toivalan kanssa johtava HIY Helsinki sekä näistä pinnan perässä 
turnausisäntä KSI Kotka. 

Kotka-turnaus on pisimpään Suomessa vuosittain pelattu istumalentopalloturnaus. Ensimmäinen kisa käytiin 

vuonna 1983. Mukana silloin turnauksessa oli kuusi miesjoukkuetta: LSI Lahti, Varkaus, ESI Lappeenranta, 

TSI Turku, HIY Helsinki sekä luonnollisesti KSI Kotka. "Perustajajäsenistä" Kotkan lisäksi on tänäkin 
vuonna mukana HIY Helsinki. 

SIUta ja sittistä - istishistoriassa on lyhyehkö juttu ensimmäisestä Kotka-turnauksesta sekä pelien tulokset. 
Info liittää tarinanpätkän alle - jos vaikka joku ei sitä ole jaksanut historian havinoista kaivella. 

Ensimmäinen Kotka-turnaus 

Alkuvuodesta 1983 järjestettiin myös 1. Kotka-turnaus. Kotka pelasi vielä SM-turnauksen B-sarjassa, mutta 

laji oli sielläkin saamassa uutta vauhtia. Mestaruussarjaan Kotka nousi kaudeksi 1986–87. Ensimmäisen 
Kotka-turnauksen voitti - kukapa muu kuin Lahti. 

Turnauksesta on muodostunut vanhin yhtämittaisesti järjestetty kansallinen ja myöhemmin myös 

kansainvälinen istumalentopalloturnaus Suomessa. Turnausidean isä ja päätoimija yli toistakymmentä vuotta 
oli Terho Manninen. Hänen jälkeensä vastuun otti Pekka Nygren. 

Ensimmäinen Kotka-turnaus pelattiin Vesivallin koululla kuuden joukkueen kesken. Lahti sai voitolla 
kiinnityksen kiertopalkintoon. Toiseksi turnauksessa iski Varkaus ja kolmas oli Lappeenranta. 

Isäntäjoukkue Kotka oli liiankin kohtelias vierailijoitaan kohtaan, sillä kotkalaiset hävisivät kaikki ottelunsa 

ja jäivät turnauksen viimeiselle sijalle. Turnausvoittaja Lahti selvisi viidestä ottelustaan tappioitta ja 

ainoastaan Varkaus pystyi riistämään lahtelaisilta yhden erän. Varkaus kävi kovan kamppailun 

kakkossijasta Lappeenrannan kanssa. Keskinäisessä pelissä Lappeenranta oli parempi, mutta lopullisessa 
kunniataulukossa Varkaus pysyi edellä paremman eräsuhteensa ansiosta. 

Kokonaisuutena turnauspelit olivat yllättävänkin vauhdikkaita ja pitkiä pallotaisteluja nähtiin tuon tuosta. 

Turnaus oli myös osoitus invalidien urheiluaktiivisuudesta, joka pääsee parhaiten esiin juuri lentopallon 
kaltaisessa urheilulajissa. (Lehtileike, Kymen Sanomat/JL) 

 
(Kuva: Invalidityö) 



1. Kotka-turnauksen ottelutulokset: 

Helsinki - Lappeenranta 2 – 1 

Kotka - Lahti 0 – 2 

Varkaus - Turku 2 – 0 

Lappeenranta - Lahti 0 – 2 

Turku - Kotka 2 – 0 

Helsinki - Varkaus 0 – 2 

Turku - Lappeenranta 1 – 2 

Kotka - Varkaus 0 – 2 

Lahti - Helsinki 2 – 0 

Lappeenranta - Kotka 2 – 1 

Helsinki - Turku 0 – 2 

Varkaus - Lahti 1 – 2 

Kotka - Helsinki 0 – 2 

Lappeenranta - Varkaus 2 – 0 

Lahti - Turku 2 – 0 

Lopputulokset: 

1. LSI Lahti 

2. Varkaus 

3. ESI Lappeenranta 

4. TSI Turku 

5. HIY Helsinki 
6. KSI Kotka 

JUHA PARKKO PICTURES ESITTÄÄ..., 

29.1.2017 22:45 (MA) Kotkan pojiilta tuli vinkki infolle, että katsoppas uudelleen sinne seuran sivuille. 

Kurkistus kertoi Juha Parkon jakaneen KSI:n nimenhuutoon YouTubeen laittamansa videot Pupuhuhdan 

lauantain peleistä Kotka - Tampere ja Kotka - Palokka. Ottelutaltioinnit kiinnostanevat ainakin videoilla 
esiintyneitä. Alla linkit peleihin - edelleen vanhoilla lupalapuilla. 

 KSI 2 - TSI Tampere  KSI 2 - Palokan Pyry 

PUPUHUHDAN KUVAGALLERIA KOTKAN HUUDOSSA 

29.1.2017 00:00 (MA) Eipä tullut tällä kertaa kuvalähetystä Tuomolta - ainakaan vielä. Info kävi ihan vaan 

kurkkasemassa KSI:n huudosta - olisko Parkon Juha ollut mukana Pupulassa ja räpsinyt Jyskän turneesta 

tuttuja kuviaan. Kuvia oli - ilman tekijänoikeusmaksuun oikeuttavia nimistyksiä. Varma ei voi olla, mutta 

käsi-..., kuva-ala vaikuttaa Juhalta. Korjatkaa - jos tekijä meni väärin. Vanhalla sopparilla alla pari kuvaa ja 

lopuista linkki. Käykää selailemassa. Kiitoksia - Juhalle!(?) 

 
KSI 2 Kotka - melkein Äijät (Kuva: Juha Parkko) 

 

http://youtube.com/watch?v=1FGwng5FUBA&feature=youtu.be
http://youtube.com/watch?v=sMsYscbqF-s&feature=youtu.be


 
HIY 2 Helsinki - TSI Tampere 

(Kuva: Juha Parkko) 

 
Melkeinpä Äijät vs. Palokan Pyryt 

(Kuva: Juha Parkko) 

Juha Parkon kuvat Pupuhuhdan kisoista 

KOTKAN ÄIJÄT OMILLE TEILLEEN - 
SEURAAVISTA SIJOISTA TIUKKAA 

28.1.2017 17:25 Lisäys 17:40 (Pekka Piitulainen/MA) Pupuhuhdassa pelatussa ykkösen kolmannessa 

osaturnauksessa - ei mitään ihmeellistä uutta - KSI 2 voitti jo kolmannen osaturnauksen ja karkasi muilta 

tavoittamattomaan sarjajohtoon. Joskin ykköspaikan varmistus vaatii vielä osallistumisen sarjan viimeiseen 

osaturnaukseen Lohjalla maaliskuun alussa. HIY 2 nousi taulukossa ohi Palokan Pyryn kakkoseksi. Tampere 
hönkäilee Palokan takana kahden pisteen päässä. 

Turnaustulokset alla pdf-tiedostona. Uusin sarjaraportti nro 10 löytyy oikean sarakkeen alareunasta tai 

Tiedostot-sivuilta. Mahdollisia kotoisia tai vieraampia kommentteja päivän turneelta voi lähetellä. Ja 

Tuomolta tietysti ootellaan muutamia kuvia. 

Pupuhuhdan tulokset 

Lisäys: Hyvin meni, kaikki joukkueet osallistuivat sekä tuomari-, että kirjurihommiin hyvässä yhteishengessä. 
Siitä kiitos kaikille Joukkueille! Laitan Tuomolle viestiä kuvista. Pekka 

 

http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=1.sarja+Jyv%E4skyl%E4+28.1.2017&id=71972
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Jyvaskylan%20tulokset%2028.1.17.pdf


ISTIKSEN YKKÖSET KANIKUUSIKKOON 

26.1.2017 13:15 Lisäys 15:50 (MA) Lauantaina pelataan ykkösen kolmas osaturnaus Jyväskylässä Palokan 

Pyryn isännöimänä. Pelipaikka on Pupuhuhdan koulun liikuntasali. Hauskaniminen Pupuhuhta on asuinalue 

Jyväskylässä Kangasvuoren kaupunginosassa. Pelit käynnistyvät jo klo 10.00 TSI Tampereen ja isäntien 
pelillä. Turnaus pelataan yhdellä kentällä paras kolmesta otteluina. 

 
Pupuhuhdan koulu, os. Pupuhuhdantie 17, Jyväskylä 

(Kuva: Jyväskylän kaupunki) 

Pupuhuhdan turnausohjelma: 

10:00 TSI Tampere - Palokan Pyry 

11:00 HIY 2 Helsinki - KSI 2 Kotka 

12:00 Palokan Pyry - HIY 2 Helsinki 

13.00 KSI 2 Kotka - TSI Tampere 

14:00 TSI Tampere - HIY 2 Helsinki 
15:00 Palokan Pyry - KSI 2 Kotka 

Tarvittaessa aikataulua sovitellaan sen mukaan miten turnaus etenee. Saliin pääsee klo 9.15 alkaen. 

Turnauksessa on Palokan naisten puhvetti. Lisätietoja: kisatirehtööri Pekka Piitulainen, 

pekka.piitulainen(at)ksshp.fi ja puh. 045 8916520. 

Lisäys: Jyväskylän 1-sarjan turnauksessa 2 - 0 voitosta voittaja saa 3 pistettä ja hävinnyt 0. 2 - 1 ottelusta 

voittajalle 2 ja häviäjälle 1 piste. Tasapisteissä lasketaan erävoittojen suhde, eräpisteiden suhde, 

keskinäisten ottelujen eräpisteiden suhde, arpa. 1-sarjan sarjapisteet määräytyvät turnauksen sijoituksen 
mukaisesti. (Pekka Piitulainen) 

KOTKAN KORJATTU TURNAUSTIEDOTE! 

25.1.2017 14:05 (MA) Pikaista toimintaa..., Samalla, kun info tiedotti tulevista muutoksista - ne jo Pekka 
Nygrenin toimesta pingahtivat ruudulle. Alla uudistettu turnaustiedote sekä Pekan viesti asian tiimoilta. 

Hyvät ystävät! ”Bernerithän” ovat nykyisin lähes muoti-ilmiö. 35. Kotka-turnauksen / 5.SM-osaturnauksen 

otteluohjelma oli poikkeuksellisen vaikea tehtävä mm. osallistujamäärän ja osallistuvien joukkueiden 

paikkakunta- tai farmisopimus- sidonnaisuuksiensa johdosta. Aiemmin lähettämäni ja suuren hälyn 

aiheuttama otteluohjelma perutaan. 

Uuden nyt liitteenä olevan ohjelman laadintaan on osallistunut lukuisa määrä asiantuntijoita, joista lähes 

kaikki ”ammuttiin alas” juuri noiden sidonnaisuuksien johdosta. Muutettu ohjelma on laadittu hyvässä 

yhteisymmärryksessä VAU ry:n lajipäällikön Petri Räbinän kanssa. Kiitos siitä! Uskon, että nyt olemme 
saaneet hyvän ja tasapuolisen ohjelman, jossa lopulta joukkueet itse osoittavat keskinäisen paremmuutensa. 

Tervetuloa Kotkaan ja Pahoitteluni tapahtuneesta. 

Pekka Nygren 

Kilpailun johtaja 
Kotkan Seudun Invalidit ry / KSI Kotka 

Kotka-turnauksen korjattu info ja ohjelmat 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/35.%20KT-Turnaustiedote-Korjattu%20versio.pdf


ISTIS.INFON VIERASKIRJA VINKUU JA KIITTÄÄ 

25.1.2017 13:50 (MA) Kotka-turnauksen tiedote on saanut melkoista ryöpyttelyä infon vieraskirjan sivuilla 

ja kuuleman mukaan myös jotkut puhelinoperaattorit ovat olleet kaistat kuumina. Turnauksen johtaja Pekka 

Nygren tiedotti infolle olleensa yhteydessä lajipäällikkö Petri Räbinän kanssa esiin tulleista asioista ja he 
ovat tehneet korjauksia turnauksen lohkojakoihin. 

Pekka Nygren tullee vielä tämän päivän aikana tiedottamaan joukkueitten yhteyshenkilöille sekä istis.infolle 

VAU:n kanssa sovituista muutoksista. Joukkueitten jako alkulohkoihin ei kaiketi ole ollut erityisen 

kiitollinen tehtävä. "Ranking"-kriteeristön selkeiden ohjeiden puute sekä samojen seurojen/paikkakuntien 

edustajien sijoittelut lohkoihin vaikuttanevat asiaan, kuten luonnollisesti myös pohjaksi tehty kaaviomalli. 
Jäämme odottelemaan. 

KOTKA-TURNAUKSEN OTTELUOHJELMAT JULKI 

 
Kotkan kisapäällikkö Pekka Nygren 

(Kuva: Istis.info) 

24.1.2017 14:35 (Pekka Nygren/MA) 35. Kotka-turnaus pelataan lauantaina 11.2.2017 Karhulan 

liikuntahallilla. Mukana ovat tällä kertaa vain kotimaiset miesjoukkueet. Lisäkutinaa turnaukseen tuo se, että 

kisa on samalla kauden avoimen SM-runkosarjan viimeinen ja todella ratkaiseva osaturnaus. Kotkassa 

taistellaan mitkä kaksi joukkuetta tulevat pelaamaan kevään SM-finaaleissa - isäntäjoukkue ja istuva Mestari 

KSI Kotka vai kaksi edellistä kertaa hopealle jäänyt ZZ Toivala vaiko syksyn yllättäjä ja sarjaa kaiken aikaa 
johtanut HIY Helsinki. 

Pekka Nygren on tänään toimittanut osallistujille ja julkisuuteen 35. Kotka-turnauksen kisatiedotteen. Siinä 

keskeistä ja kiinnostavaa on otteluohjelma. Yhdeksän joukkuetta on sijoitettu kolmeen alkulohkoon, joista 

sijoitusten perusteella määräytyvät kolme jatko-/sijoituslohkoa. Kotka-turnauksen A-sarjaan selviytyvät 

alkulohkojen voittajat ja loput B-sarjaan siten, että kakkoset pelaavat B-sarjan sijoista 1.-3. ja kolmoset 

sijoista 4.-6. SM-sarjapisteitä joukkueet saavat turnauksen kokonaissijoitusten perusteella. 

Kotka-turnauksen info ja ohjelmat 

KOTKA-TURNAUKSEEN 9 MIESJOUKKUETTA - 
NAISTEN TURNAUS JÄI TOTEUTUMATTA 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnaustiedote%20Kotka%2011.2.2017.pdf


22.1.2017 22:35 (Pekka Nygren/MA) Pajulahdesta on taas hienosti selvitty - hyvä VAU! Seuraava 

kotimainen ististapahtuma on jo ensi viikon lauantaina Jyväskylässä pelattava kauden kolmas ykkössarjan 

turnaus. Ja sen jälkeen onkin vuorossa 35. Kotka-turnaus - hienoa KSI! Turnaukseen - joka on samalla 

miesten avoimen runkosarjan 5. SM-osaturnaus - on osallistumassa yhdeksän miesjoukkuetta. Naisten 
turnaus ei valitettavasti tällä kaudella toteudu, koska vain yksi joukkue lähetti ilmoittautumisensa. 

Tallinnan miehet eivät myöskään tule paikalle, joten kisa käydään kotimaisin voimin. Mukaan ovat 

ilmoittautuneet KSI Kotka, KSI 2, JoLePa, ZZ Toivala, HIY Helsinki, HIY 2, Palokan Pyry, SI Siilinjärvi 

sekä TSI Tampere. Turnaus pelataan tutusti Karhulan liikuntahallilla kolmella kentällä. Hienoa ja huonoa - 
hyvä miehet ja vähemmän hyvä naiset! 

Toivottavasti ongelmia ei tule sarjamääräyksestä: "SM-sarjan otteluissa on kaksi erotuomaria"!! Ihan helppoa 

ei ole ollut tällä kaudella tuomarien saaminen peleihin - ja onkohan k.o. sääntöä rukatessa ajateltu myöskään 

sen mukanaan tuomaa kustannusta järjestäjälle? Jaosto - onko pelivaraa tai rahavaraa? (Tämä oli infon 

mietelmää - ei KSI:n) 

 

Kisapäällikkö Pekka Nygren kait parhaillaan pohtii ja valmistelee kisaohjelman laatimista ja tarkempia 

ohjeita. Koska kyseessä on siis samalla myös avoimen SM-kisan osa- ja tässä tapauksessa myös päätös- ja 

ratkaisuturnaus - mietintää riittänee. Tsemppiä. Jäämme odottelemaan turnausinfoa - aikaahan toki vielä on. 

 
Kotka se kotkaa lennätti 2016 

(Kuva: Juha Parkko) 

Miesten SM-sarjan terävin kärki on äärimmäisen tasainen - kolme joukkuetta on yhden pisteen sisällä - ja 

vain kaksi pelaa Mestaruudesta. Kolmas kohtaa SM-pronssipelissä neljäntenä sarjassa olevan JoLePan. 
Panoksia siis tulevassa turnauksessa riittää vähemmän intohimoisillekin. Jäämme siis jännittämäänkin. 

VENÄJÄ PAJUN SELKEÄ YKKÖNEN - 

SUOMI SIJOITTUI KOLMANNEKSI 

22.1.2017 18:20 (MA) Suomen naisten maajoukkue sijoittui kolmanneksi Pajulahti Gamesin 

istumalentopalloturnauksessa. Sijoitukset ratkaisseessa ottelussa Team FIN voitti Venäjän kakkosjoukkueen 

viisieräisessä pelissä 3 - 2 ((15–25, 25–19, 25–20, 23–25, 15–13). Suomalaiset olivat ensimmäisen erän 



varsin pihalla ja toinenkin käynnistyi samalla tavalla Venäjän johtaessa liki kymmenellä pisteellä. Tarjolla oli 
0 - 3 tappio. Vaan sitten kaikki kääntyi ja lopulta Suomi oli lähellä voittaa jopa erin 3 - 1. 

Suomen kaikki kaikessa - hyvässä ja vähän pahassakin - oli tuttuun tapaan Marja Valkeavuori, joka uurasti 

eri puolilla kenttää. Näyttävien hyökkäysten ja pelastuspallojen ohella Marjalle sattui helppoja virheitä, kun 

pelikaverit tuppasivat tarjoamaan hänelle palloja varsin hankaliinkin paikkoihin. Tulosta kuitenkin syntyi, 

mutta hieman enemmän omaa uskallusta olisi toisiltakin odottanut. 

 
Laurako se tässä paukuttaa..., 

(Kuva: Info) 

Kokonaisuutena Pajulahden turnaus oli hieno tapahtuma ja samalle asteikolle menee helposti myös 

kotijoukkueen pelaaminen. Yritys oli hyvää, peli ehkä vähän liian yksipuolista, onnistumisia sattui virheitä 

enemmän - ja tästä on hyvä jatkaa. Matkaa Euroopan ja maailman kärkijoukkueisiin tosin on edelleen 

melkoisesti. Joukkueemme on pienikokoinen - pituuskasvua lie hankala avittaa, mutta voimaa ja nopeutta voi 

aina kasvattaa. 

 
Turnauksen viimeiset - vaan eivät totisimmat 

(Kuva: Great Britain Sitting Volleyball) 

Päivän muissa peleissä Unkari hoiteli Britit 3 - 0 ja otti turnauksen neljännen sijan ennen Venäjän kakkosta. 

Turnauksen viimeisestä peleistä ei tullut odotettua tiukkaa taistelua. Venäjä vei ja tuuletteli - tulppaanimaan 

terälehdet lakastuivat heti ottelun aluksi. Venäjälle ylivoimainen 3 - 0 peli ja puhdas turnausvoitto. Alla 

lopullinen sarjataulukko ja linkissä kaikkien pelien tulokset. 

Pajulahden lopullinen sarjataulukko: 

1. Venäjä I 5 5 0 0 0 15–0 375–192 15 

2. Hollanti 5 3 1 0 1 12–5 369–316 11 

3. Suomi 5 3 0 0 2 9–8 370–339 8 

4. Unkari 5 2 0 0 3 6–9 290–326 6 

5. Venäjä II 5 1 0 2 2 7–12 365–412 5 
6. Iso-Britannia 5 0 0 0 5 0–15 192–375 0 

Pajulahden tuloksia 

Lauri Jaakkolan päivän juttu 

http://pajulahtigames.fi/tulokset/12-tulos/3720-2017-istumalentopallo-naiset
http://pajulahtigames.fi/uutiset/10-uutinen/3754-pajulahti-games-istumalentopallonaiset-voittivat-trillerin-ja-saivat-pronssia


SUOMEN SALDOT SÄILYIVÄT - 
VOITTO JA TAPPIO LAUANTAINAKIN 

21.1.2017 22:10 (MA/Suomen Yleisradio ja Lahti) Suomen naisten maajoukkue pelasi lauantaina Pajulahden 

kisoissa perjantain tapaan - anteeksi terminologia - edelleen varsin miehekkäästi. Päivän ensimmäisessä 

ottelussa Iso-Britanniaa vastaan joukkue hoiteli vastustajan hyvillä aloitussyötöillä - tuloksena selkeä 3 - 0 

voitto. Päivän kotimaisessa pääottelussa vastaan asettui Venäjän ykkösjoukkue. Ajoittain hyvää peliä ja 
onnistumisia esittänyt Team FIN kärsi kuitenkin 0 - 3 tappion. 

Ottelun ensimmäisessä ja kolmannessa erässä suomalaiset jopa johtivat peliä aina 18 pisteeseen saakka. 

Sitten molemmissa tuli kylmästi noutaja, brittipelin tapaan käänteisesti - vastustajan kovat aloitukset eivät 

nousseet, eivät sitten millään ilveellä. Suomen ylivoimaisesti paras pelaaja oli Marja Valkeavuori, mutta ei 

yhdellä skootterilla mahottomiin. Muiden pelaajien lyöntivoima ja -taito ei vaan vielä riitä Venäjän tasoiselle 
joukkueelle - muutamaa onnenkantamoista lukuun ottamatta. 

 
Suomi - Venäjä I 0 - 3 

(Kuva: Info) 

Huomenna sunnuntaina Pajussa pelataan, varsin onnistuneesti valitut, todelliset sijoituspelit. Voitosta 

kisaavat Venäjä I - Hollanti, kolmospaikasta Suomi ja Venäjä II sekä sijoista 5.-6. Unkari ja Iso-Britannia. 

Suomen ja Venäjä I:n jälkeen lauantain päätteeksi kohtasivat vielä Hollanti ja Unkari. Alankomaiden 

kapteenina hääri totutusti numerolla 1 Elvira Stinissen, joka viikko sitten nimettiin, Iranin pitkänhuiskean 

(246cm) Morteza Mehrzadselakjanin kanssa, Kansainvälisen Paralympiakomitean "Ones to watch for 2017"-

galleriaan. Nimetyt ovat urheilijoita, joilla on arvioidaan olevan korkeat mahdollisuudet menestyä ja näkyä 
lajinsa otsikoissa tulevalla olympiaadilla kohti Tokion 2020 kisoja. 

 
Hollannin kapteeni ja "Ones to watch for 2017"-player - Elvira Stinissen 

(Kuva: Info) 



Eilen saadun Team FIN-kuvan pelaajanimistystä ei saatu vieläkään. Sen verran info huomasi - ettei Pajun 

Tennishallin parketilla näkynyt, kuvassa esiintyneitä, Raisa Mölleriä eikä Kielo Korkalaistakaan. Sen sijaan 
Anne Mäki oli ilmaantunut paikalle ja pelikuusikkoon. 

Sarjatilanne toisen päivän jälkeen: 

1. Venäjä I 4 4 0 0 0 9–0 300–154 12 

2. Hollanti 4 3 1 0 0 12–2 331–241 11 

3. Suomi 4 2 0 0 2 6–6 267–237 6 

4. Venäjä II 4 1 0 1 2 5–9 263–309 4 

5. Unkari 4 1 0 0 3 3–9 215–284 3 
6. Iso-Britannia 4 0 0 0 4 0–12 150–300 0 

PAJUN EKA PÄIVÄ PULKASSA - 
SUOMEN SALDO VOITTO JA TAPPIO 

20.1.2017 23:40 (MA) Team FIN otti pajukisojen ensimmäisen voittonsa tyylikkäästi 3 - 0 Unkarista, joka 

oli ensimmäisessä pelissään voittanut Venäjän kakkosjoukkueen. Muissa iltapäivän peleissä Venäjä ykkönen 
voitti kakkosen 3 - 0 ja Hollanti vastaavasti Iso-Britannian. 

Huomenna lauantaina Suomi kohtaa britit klo 11 alkavassa pelissä ja iltapäivän päätteeksi sen kovimman 

kakun - Venäjän ykkösen. Ja, että vähän harmittaa tuo TV-kuvan puuttuminen. Ettei vaan pitäisi 
virkamatkalle lähteä. 

 
Suomi - Unkari 3 - 0 

(Kuva: Pajulahti Games) 

Varmaankin Lauri Jaakkola päätiedottajana pistää tehden pitkää päivää lajista toiseen Pajulahdessa. Alla 

juttua Laurin kirjailuista VAU:n ja kisojen omilla sivustoilla. Ja lisänä vielä oman joukkueemme kommentit 
ensimmäisen kisapäivän kuulumisista - olisko sillä asialla Haarasen Laura. 

"Paljon oli hyvää, mutta vielä on keskittymisessä parannettavaa. Toiminta on kuin hidastetusta filmistä, jos 

pallo vähääkään tulee yllättäen. Lyöntipeli on vahvaa, meillä on Marja Valkeavuori sen verran kovassa 

vireessä", istumalentopallonaisten päävalmentaja Timo Väre summasi 3-0 (25-20, 25-20, 25-13) -voittoon 

päättyneen Unkari-ottelun jälkeen.(VAU/Facebook/Lauri Jaakkola) 

 
Suomen maajoukkue Pajulahden kisoissa 

(Kuva: Team FIN) 



Terkkuja Pajulahti Gamesista! Tänään pelattiin ekat pelit, joista saldona 3-0 tappio Hollantia vastaan (25–

21, 25–20, 25–22) ja 3-0 voitto Unkaria vastaan (20–25, 20–25, 13–25). Mukava fiilis jäi molemmista 

matseista, huomenna myös kova tsemppi päälle, kun vastaan asettuvat Britit ja Venäjä 1. (Sitting Volleyball 

Team Finland/Facebook) 

Yritetään saada oman joukkueemme kuvasta nimistysluettelo kaikelle kansalle tiedoksi - ei infokaan ihan 

kaikkia osannut varmuudella listalle laittaa. Hieno alku kuitenkin - tsemppiä huomiselle: Britit nurin ja 
Venäjät tiukoille. 

Sarjatilanne: 

1. Venäjä I 2 2 0 0 0 6–0 150–64 6 

2. Hollanti 2 2 0 0 0 6–0 150–98 6 

3. Suomi 2 1 0 0 1 3–3 138–128 3 

4. Unkari 2 1 0 0 1 3–3 128–134 3 

5. Venäjä II 2 0 0 0 2 0–6 96–150 0 

6. Iso-Britannia 2 0 0 0 2 0–6 63–150 0 

 
(Pelatut ottelut, 3 pisteen voitot, 2 pisteen voitot, 1 pisteen tappiot, 0 pisteen tappiot, erät, eräpisteet, pisteet) 

PAJULAHTI-KISAT KÄYNNISTYIVÄT 

20.1.2017 12:30 Lisäys 15:35 (MA) Pajulahti Games tapahtuman istumalentopallo-ottelut käynnistyivät 

aamuyhdeksältä Venäjä 1:n ja Iso-Britannian pelillä. Venäläiset olivat täysin omassa sarjassaan voittaen 
ottelun 3 - 0. Pelit jatkuvat koko päivän ja tulokset päivittyvät kisojen nettisivuille. 

 
Kuva kisojen avausottelusta RUS 1 - GBR 

(Kuva: Great Britain Sitting Volleyball) 

Lisätty 15:35: Päivän toisessa ottelussa Unkari voitti - ehken vähän yllättäenkin - Venäjän kakkosjoukkueen 

puhtaasti 3 - 0. Kolmannessa pelissä Suomi pelasi, pisteiden valossa, varsin hyvän ottelun kovaa Hollantia 

vastaan. Alankomaisetnaiset kuitenkin odotetusti voittivat pelin 3 - 0, mutta erät olivat suomalaisille varsin 

siedettävät - elleivät hyvätkin. Kommentteja saataneen naisten Facebookista tai valmentajilta. Ja sitä kainoa 
valokuvaa info taas utelee. 

 
Suomi-Hollanti 0 – 3 (Kuva: VAU/Facebook) 



"Hollanti on kova joukkue, joten meiltä ihan hyvä peli. Mutta siihen ei pidä tyytyä, erävoitto oli niin lähellä. 

Ja jos olisimme saaneet yhden erän, ei tiedä mitä olisi tapahtunut", pohti Suomen naisten 

istumalentopallojoukkueen valmentaja Timo Väre 0-3 (21-25, 20-25, 22-25) -tappioon päättyneen Hollanti-

pelin jälkeen. (VAU/Facebook/Lauri Jaakkola) 

PAJULAHDESTA EI ISTIKSEN TV-LÄHETYKSIÄ 

19.1.2017 15:05 (MA) Petri Räbinä viestitteli infoon tiedoksi, ettei Pajulahdesta valitettavasti tällä kertaa tule 

nettiTV:n lähetyksiä istumalentopallosta. Harmi - ei muuta kuin paikan päälle, jos pelejä haluaa seurata. 

Pajun nettiTV lähettää tämän vuoden geimeistä kuvaa ainoastaan maalipallosta. Lähetysohjelma löytyy 
kisasivuilta. 

 
(Kuva: Pajulahti Games) 

Istumalentopallon osalta kilpailut alkavat huomenna perjantaina. Suomen joukkueen kokoonpano on 

seuraava: Hanna-Maria Sariluoto, Petra Pakarinen, Laura Haaranen, Karoliina Halme, Marja Valkeavuori, 

Tarja Humaloja, Satu Kuisma, Sari Virta, Raisa Möller ja Kielo Korkalainen. Penkin - vissiin molemmissa 
päissä - tutusti Timo Väre ja Eeva-Liisa Hilden. 

Kainosti info toivoo saavansa joukkuekuvan sivustollemme. 

Pelit käynnistyvät avausottelulla Venäjä 1 - Iso-Britannia klo 9.00. Suomi kohtaa ensin Hollannin klo 13 ja 

illalla klo 18.30 Unkarin. Päivän mittaan Tennishallilla pelataan kaikkiaan kuusi peliä. Tulokset löytynevät 
liukkaimmin kisasivujen kautta - esim. alla olevasta linkistä. 

Pajulahden tuloksia 

ISTUMALENTOPALLOVÄKI ONNITTELEE - SUOMEN PARASTA 

URHEILIJAA! 

18.1.2017 23:45 (MA) Eikä ketään tai mitään tähdenlentoa, vaan paralympiavoittajaa Ateenasta 2004, 
Pekingistä 2008, Lontoosta 2012, Rio de Janeirosta 2016 ja Tokiosta..., Mahtavaa Leo-Pekka! 

 
Leo-Pekka Tähti (Kuva: L-PT/Facebook) 

 

VAU:n juttu Urheilugaalasta 

http://pajulahtigames.fi/tulokset/12-tulos/3720-2017-istumalentopallo-naiset
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/3706-raja-aita-on-ylitetty-leo-pekka-tahdesta-vuoden-urheilija-2016


SEURAAVANA VUOROSSA PAJULAHTI - 
KOTKA-TURNAUS JO KUTKUTTELEE 

14.1.2017 21:55 (MA) Istumalentopallon kotimainen kilpailutoiminta jatkuu viikon kuluttua enempi 

kansainvälisissä merkeissä, kun Pajulahdessa pelataan, jo perinteiseksi muodostunut, kovatasoinen naisten 
maajoukkueturnaus. Istispelit Pajussa käynnistyvät perjantaiaamuna ja päätösottelut käydään sunnuntaina. 

Pajulahden otteluohjelmat löytyvät infon ajankohtaisista viime vuodelta - 29.12. päiväyksellä sekä 

luonnollisesti kisojen omilta sivuilta - vaikkapa tuosta oikeasta sivupalkista Tulevia tapahtumia-otsikon alta. 

Siellä on mm., isyyslomiltaan tiedotushommiin palanneen, Lauri Jaakkolan ennakkojuttu kokonaisuutena. 

Alla tarinan ististä koskeva pätkä. 

Istumalentopallossa pelataan tuttuun tapaan naisten maajoukkueturnaus, jossa Suomen joukkue saa 

vastaansa Venäjän, Hollannin, Iso-Britannian ja Unkarin. 

” Hienoa, että Venäjän ja Hollannin kaltaiset maailman huippumaat tulevat vuodesta toiseen tänne 

turnaukseen. Se kuvaa sitä, että Pajulahden turnaus on vakiinnuttanut paikkansa kansainvälisessä 

kalenterissa ja maat osaavat ennakoida, että tähän aikaan vuodesta on hyvä turnaus luvassa”, 
istumalentopallomaajoukkueen päävalmentaja Timo Väre iloitsee. 

Väre ei suurempia menestystavoitteita kotiturnaukseen aseta, sillä pari kokeneempaa pelaajaa, Annukka 

Jäätteenmäki ja Anne Mäki ovat jääneet ainakin toistaiseksi sivuun maajoukkueesta. Lähtökohtaisesti Iso-
Britannia ja Unkari ovat kuitenkin toissa vuoden EM-kuutosen voitettavissa. (Lauri Jaakkola, VAU) 

 
(Kuva: Pajulahti Games) 

Kotkasta odotettavissa huippujännä kisa 

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien merkeissä pelataan 35. Kotka-turnaus lauantaina 11.2. Karhulan 

liikuntahallilla. Lisämerkitystä ja –panosta kisaan tuo – melkein tekisi mieli sanoa – ennennäkemättömän 

tiukka kisa miesten SM-loppuottelupaikoista. Runkosarjan päättävä 5. osaturnaus pelataan Kotka-turnauksen 
yhteydessä tai sisään rakennettuna. 

Kahden SM-osaturnauksen jälkeen jo näytti, että HIY:n miehet tekevät naisten temput ja nappaavat 

runkosarjan voiton ylivoimaisesti. Kolmannen turnauksen voitolla ykköspaikka olisi ollut suhteellisen varma. 

Toisin kävi. HIY toki johtaa sarjaa edelleen - nyt tasapistein ZZ Toivalan kanssa ja Kotka nousi 
parivaljakosta yhden pinnan päähän. Kutkuttelee. 

 
(Kuva: Petri Räbinä) 



Istis.info ei ole ollut paikan päällä miesten turnauksissa eikä myöskään nähnyt pelaajakokoonpanoja – mutta 

aika yllättävältä voimasuhteiden muutos johtuu. Jonkin verran asiaa on selvitellyt omalta näkökulmaltaan 
lentävien savolaisten reportteri ZZ Toivalan Facebook-sivujen kirjoituksissa. 

Viimeisimmät Lohjan pelien kommentit löytyvät jo sivuilta – kannattaa käydä lukaisemassa. Liekö 

kotkalaisilla ollut vanhemmat tai nuoremmat valokuvaajansa mukana pelireissulla? Niin tai näin – info 

kiittää lajikoordinaattoriamme Petriä hyvästä turnaustiedottamisesta. Kiitos. 

MIESTEN SM-KÄRKI TASOITTUI - 

KSI KOTKA LÖI ZZ TOIVALAN 

14.1.2017 15:15 (Petri Räbinä/MA) Lohjalla miesten SM-turnauksessa ovat sijoituspelit käynnissä. 

Alkusarjassa KSI Kotka otti voiton, ZZ Toivala kakkospaikan ja sarjajohtaja HIY Helsinki sijoittui 

kolmoseksi ennen Jämsän JoLePaa. Ykkönen ja kakkonen pelaavat turnausvoitosta, joka lienee parhaillaan 
menossa. Jäämme odottelemaan lopullisia tuloksia. 

 
HIY Helsinki - JoLePa Jämsä 2 - 0 

(Kuva: Petri Räbinä) 

 
KSI Kotka - ZZ Toivala 2 - 0 

(Kuva: Petri Räbinä) 

Sijoituspeleissä HIY Helsinki selvitti turneen kolmospaikan voittomalla jämsäläiset 2 - 1 (18-25, 25-22, 15-

8). Sarjatilanteessa HIY putoaa taulukossa toiseksi - johtoon siirtyy ZZ Toivala tappiollakin turnauksen 
loppuottelusta. 

KSI Kotka otti turnausvoiton 2 - 1 (21-25, 31-29, 15- 7) ja pisti pelin tasaiseksi. Kolme kärkijoukkuetta on 

yhden pisteen sisällä ennen runkosarjan päätöskierrosta, joka pelataan Kotka-turnauksen yhteydessä. Info 

korjaa yllä olevan sarjatilannetiedotuksensa: HIY Helsinki säilytti kuin säilyttikin ykköspaikkansa enempien 

turnausvoittojen määrällä. Alla sarjaraportti turnauksen jälkeen. 

Sarjaraportti nro 9 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%209.pdf


PIKKU-UUTISIA MUUALTA MUALIMALTA 

12.1.2017 19:20 (MA) Viime aikoina istis.infon toimitus on aikaisempaa vähemmän ehtinyt selailemaan 

lajijuttuja muualta maailmalta. Ja melko hiljaista aikaakin on elelty Rion kisojen jälkeen. Jotain sentäs 

haaviin löytyi - siitä seuraavassa. 

Ivana Pavic Kroatiasta PVE:n pääsihteeriksi 

Danuta Kowaleska-Helacin sanouduttua irti ParaVolley Europen pääsihteerin tehtävästä joulukuun alussa - 

on uudeksi pääsihteeriksi nimetty Ivana Pavic Kroatiasta. Ivana on toiminut pelaajana, valmentajana, 

erotuomarina ja muissa eri tehtävissä istumalentopallossa yli 20 vuotta. Vuodesta 2015 Ivana on toiminut 
Kroatian liittovaltion istumalentopalloilun puheenjohtajana. 

 
PVE:n uusi pääsihteeri Ivana Pavic(Kuva: PVE) 

 

Huippukisoja tiedossa 2017 

Miesten seurajoukkueiden, jo tiedossa olleen ja toukokuussa Iranissa pelattavan, World Cupin lisäksi 

toukokuussa järjestetään naisten huipputurnaus World Super 6. Kiinassa pelattavaan turnaukseen kutsutaan 

maailman ranking-listan kuusi parasta maata. Uutta turnauksessa on myös joukkueille sijoitusten mukaan 

laskettavat palkintorahat - yhteensä 20 000 dollaria. 

Naisten TOP10 vuoden vaihteessa: 

1 USA 5350 

2 China 5200 

3 Brazil 4214 

4 Ukraine 4120 

5 Netherlands 3597 

6 I.R. Iran 2870 

7 Russia 2822 

8 Slovenia 2085 

9 Canada 2061 
10 Rwanda 1991 

Molten - Mikasa - Molten 

World ParaVolleyn presidentti Barry Couzner kirjoitteli firman sivuilla mm., että WPV on tehnyt 

yhteistyösopimuksen japanilaisen Moltenin kanssa. 1.1.2017 alkava sopimus kattaa ajan Tokion 2020 

paralympialaisiin asti. Molten lahjoittaa WPV:n kilpailuihin pallot ja varmaan myös jonninmoisen kasan 
jenejä. Mikasat jakoon ja Molteneja taas ostelemaan. 

 
Mikasasta takaisin Molteniin 

(Kuvakooste: info) 



MM2018 Hollannissa - vähän siellä ja täällä 

Hollantiin sovitut istumalentopallon MM-kisat 2018 tultaneen pelaamaan eri kaupungeissa (Venlo, 

Eindhoven, Arnhem, Rotterdam ja Haag) ja muutenkin tavallisuudesta poikkeavilla pelipaikoilla. Kisaisännät 

ovat suunnitelmissaan viemässä pelejä mm. rautatieasemille ja kauppakeskuksiin. WPV on menossa 

Hollantiin tarkastuskäynnille kisojen osalta vielä alkuvuodesta. 

Beach Volleyta joulunakin 

Vaikka ei nyt hirmupakkasia ja lumimääriä meillä olekaan, niin aika heikolta tuntuisi Beachin pelaaminen 

näillä leveysasteilla. Toisin pikkasen etelämpänä. Alla kuva Ruandasta viikko ennen joulua. Elkää hyvät 
miehet polttako nahkaanne. 

 
(Kuva: VolleySlide) 

"TAAKSE JÄIVÄT NUORUUSPÄIVÄT"..., 
VETERAANIKISAT TAAS KOTKAAN 

10.1.2017 23:55 (MA) Jotenkin nuo otsikon sanat Junnu Vainion laulusta "Kotkan poikii ilman siipii" 

välähtivät mielessä soimaan, kun tuli tieto veraanikisojen pelaamisesta Kotkassa. Laulussa sen kertoja ikävöi 

nuoruuttaan ja vanhaa ystäväänsä. Hänen omat nuoruuden haaveensa eivät täyttyneet - eivätkä siivet 

myöskään kantaneet häntä juuri kotikaupunkia kauemmas. 

Kotkan poikii ilman siipii 

maailman myrskyt keinuttaa. 

Taakse jäivät nuoruuspäivät - 

takaisin ei niitä saa. 

Laulut tuulen, nuo vain kuulen - 

enkä tiedä kauniinpaa. 

(Junnu Vainion laulun kertosäe) 

 
M50 Suomen Mestarit 2015-16: 

JoLePa Jämsä 

(Kuva: Juha Parkko) 



KSI Kotkan Pekka Nygren vahvisti viestillään, Petri Räbinän istis.infolle kertoman: "KSI on valmis kisat 

hoitamaan, jos hakijoita ei ole. Eikä ole." Pekka kertoi myös, että ehdotettu ajankohta 22.4.2017 ei heille 
sovi, vaan kisat järjestetään viikkoa myöhemmin - lauantaina 29.4.2017. Tämä hienoa - kiitos KSI. 

Ja terveiset myös Kemiin kisoja tiedustelleelle Heiskarin Markulle: Se on sitten Kotka - eikä juuri 

kauemmaksi Kemistä olisi kisoja saatu kiikuteltua. Noo..., 678 km ja 8h. Toivottavasti matkailu avartaa 

tässäkin mielessä. Jos tulette - yritämme tulla Lappeeltakin. 98km ja reilu tunti. 

KSI ja Pekka palaillevat asiaan ja lisätietoihin viimeistään Kotka-turnauksen yhteydessä. Siitä Pekka kertoili, 

että valmistelut ovat täydessä käynnissä. Valitettavasti Tallinnasta Ivar Liiv oli ilmoittanut, etteivät saa 

kasaan tarpeeksi hyvää sakkia tullakseen kisoihin. Ovat etelärannalla kuitenkin toteuttamassa Tallinna-

turnausta ja sen 30-vuotisjuhlakisaa toukokuun alussa. Tai kuten siellä ilmoitellaan: XXX Tallinn 
Istevõrkpalliturniiri. 

MIEHET HIY:N VIERAAKSI LOHJALLE 

10.1.2017 16:25 (MA) Miesten SM-sarja jatkuu ensi lauantaina HIY Helsingin isännöimänä - vai pitäisikö 

sanoa alivuokralaisena - Lohjalla Perttilän Liikuntahallissa. Sarjan 4. osaturnaus järjestetään HIY:n ja 

paikallisen lentopalloseura Hongiston Tarmon yhteistyönä. Turnaus on mainio lajin esittelytilaisuus uudella 
paikkakunnalla. Toivon mukaan paikalliset lentopalloihmiset löytävät katsomoon. 

Pelit Lohjalla käynnistyvät jo aamupäivällä klo 11 alkaen. Joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan paras 

kolmesta peleinä ja päälle sijoitusottelut 1. vs. 2. ja 3. vs. 4. Lähtökuopat turnaukselle ovat kutkuttavat. 

Kotkan turnauksessa ZZ ja KSI voittivat sarjaa johtavan HIY:n ja tasoittivat pistetilannetta. Toivala vaanii 
helsinkiläisistä kahden pisteen päässä eikä Kotkakaan ole kuin viisi pistettä jäljessä. 

Turnausvoitosta maksetaan 10 pistettä, kakkonen tienaa 8 ja kolmonen 6 - joten kaikki on vielä mahdollista. 

Ja lopulliset ratkaisut mitalipeleistä ratkottaneen vasta helmikuun toisena lauantaina perinteisessä Kotka-

turnauksessa Karhulan liikuntahallilla. 

Lohjan SM-turnauksen otteluohjelma: 

11:00 

K1 KSI Kotka – HIY Helsinki  

K2 JolePa Jämsä – ZZ Toivala 

12:00 

K1 HIY Helsinki – ZZ Toivala 

K2 KSI Kotka – JoLePa Jämsä 

13:15 

K1 ZZ Toivala – KSI Kotka 

K2 HIY Helsinki - JoLePa Jämsä 

14:15 

K1 Loppuottelu 

K2 Pronssiottelu 

 
Perttilän Liikuntahalli Lohjalla - luultavasti 

(Kuva: Google.map) 



HIY 2 HELSINKI JYRÄILEE SARJASSA - 
NAISTEN MITALIPELIT JO SELVILLÄ? 

8.1.2017 23:35 (MA) Istis.infolla oli sen verran pitkät matkat eiliseen naisten SM-osaturnaukseen, että meni 

melkoisen myöhään ehtiä tänne kahvihuoneelle. Päivän tulokset toki eilen tohdittiin säpistä tänne sivuille ja 

nyt myös sarjaraportti löytyy alta ja vähän jostain muualtakin. Alla vielä pari lumi(a)kuvaa eiliseltä. 
Kirjurointi- ja kahvitteluhommista ei juuri enempiä kuvailemaan kerennyt. 

 
(Kuva: Info) 

HIY 2 Helsinki oli matkassa tasan kuudella pelaajalla - mutta ei se tuntunut tahtia haittaavan. Tuloksena taas 

kolme puhdasta 3 - 0 voittoa ja jo tässä vaiheessa ylivoimainen ja lopullisen selvä ykkössija runkosarjassa. 

Päivän ensimmäisessä pelissä odoteltiin ESI-Ladyiltä kotikentän avustuksella tiukkaa haastamista, mutta 
turhaan. Hiyttäret suorastaan taputtelivat voiton epävarmasti pelanneilta emänniltä. 

Toisessa pelissä Palokan Pyry oli ajoittain tiukoilla perusHIY:n kanssa, mutta otti kuitenkin puhtaat kolme 

pistettä. Päivän toisen kierroksen peleissä helsinkiläisten keskinäisessä ottelussa oli aika vähän paikallispelin 

tiukkuutta. Kolmatta erää lukuunottamatta kakkonen meni vastustajan peliin mukaan ja oli välillä jopa 
häviöllä. Homma kuitenkin hoidettiin 3 - 0. 

 
(Kuva: Info) 

Toisella kentällä ESI-Ladyt lähtivät hakemaan Palokalta puhdasta kolmen pisteen voittoa varmistaakseen 

mahdollisuudet finaalipelaamiseen vielä Helsingin turnauksessa. Kaksi erää haku olikin päällä, mutta 

kolmannessa Pyry käytännössä otti toisen loppuottelupaikan erävoitollaan ja ESIn sorruttua omiin helppoihin 

virheisiin. 

Päätöskierroksella ei Palokastakaan löytynyt HIY kakkosen kaatajaa. Helsinkiläisille helpohkosti selkeä 3 - 

0. Pronssipelin kotiedusta käytännössä pelanneet ESI ja HIY taiteilivat tasaisen, vaan ei mitenkään 
ihmeellisen hohdokkaan ottelun, jonka lappeelaiset lopulta onnistuivat ottamaan koti- ja Kesämäkeen 2 - 1. 



Sarjatilanteessa HIY 2 menee omia menojaan ja on jo ennen viimeistä turnausta varmistanut runkosarjan 

voiton - ylivoimaisesti. Palokka varmisteli Lappeenrannassa paikkaansa toiseksi finalistiksi ja sen se 

käytännössä varmistaa kolmella erävoitolla Helsingin turneelta - tai kahdella, jos ne tulevat Lappeenrannan 

pelistä - ja mahdollisesti jopa yhdellä - sen verran selvästi paremmat suhdanteet sillä on. 

Sarjan kannalta toki melkoinen harmi, että kaudesta ei tullut tasaista aikaisempien malliin ja että 

mitalipeliratkaisut tapahtuivat jo ennen aikojaan. Upeaa toki nähdä HIY kakkosen tasokasta peliä, mutta 

varmasti heitäkin tiukat ottelut paremmin motivoisivat. Ei muuta kuin, että näillä mennään ja Helsingissä 
helmikuun lopulla jatketaan harjoituksia. 

Sarjaraportti nro 8 

TULOKSIA LUMISESTA LAPPEENRANNASTA 

 
Myllymäen koulu 

(Kuva: Info) 

7.1.2017 17:00 (MA) Lappeenrannan Myllymäen koulun salilla pelataan naisten SM-runkosarjan kolmatta 
osaturnausta. Päivän ensimmäinen pelikierros on saatu valmiiksi. Tulokset alla. 

ESI-Ladyt – HIY 2 Helsinki 

0 - 3 (14-25,10-25,16-25) 

HIY Helsinki – Palokan Pyry 

0 - 3 (19-25, 8-25,21-25) 

HIY 2 Helsinki – HIY Helsinki 

3 – 0 (25-19,25-22,25- 6) 

Palokan Pyry - ESI-Ladyt 

1 – 2 (21-25,21-25,25-20) 

HIY 2 Helsinki - Palokan Pyry 

3 - 0 (25-17,25-14,25-12) 

ESI-Ladyt – HIY Helsinki 
2 - 1(23-25,27-25,25-22) 

 
ESI - Pyry 

(Kuva: Info) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%208.pdf


 
HIY - HIY 

(Kuva: Info) 

TURNAUSINFO NAISTEN LAPPEENRANTAAN 

 
Myllymäen koulu 

(Kuva: Lappeenranta) 

2.1.2017 22:25 (MA) Alla ja Tulevia tapahtumia-palstalla a.o. kuvakkeen takana turnausinfoa lauantaiseen 

Lappeenrannan naisten SM-turnaukseen. Pelit käynnistyvät klo 13.00 kahdella kentällä. Erotuomareina Sari 
Mannersuo ja Vesa Välilä. 

Turnausinfot 7.1.2017 

 

 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnausinfo%207.1.2017.pdf

