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7.5.2020 23:15 (Info) Upeaa, hienoa, melkein mahtavaa. Istis toimii ja voi vissiin ihan 
hyvin - Koronasta huolimatta. Seuraava viesti ja kuva Beach-avauksista tulee 
Riihimäeltä. Ja nyt pitänee ihan tarkistaa avausten kellonajat - kuka ehti ensin.  

Moi. Riihimäelläkin istisbiitsikausi alkoi jo tiistaina. Peffat vielä vähän kastui, mutta 
muuten oli hyvä aika aloittaa. Ensi viikolla pitäisi pelata taas, jos vaan ei räntäsade 

yllätä. T: Marja Valkeavuori. 

 
Beach-avaus Riksussa 5.5.2020 

(Kuva: Marja Valkeavuori) 

BEACH-KAUSI 2020 AVATTU SIILINJÄRVELLÄ 

5.5.2020 23:10 (Info) Siilinjärveltä tuli infon toimitukseen WhatsApp-kuva. Hienoa, että 

istiselämää Koronan kupeessa on edelleen. Hieno kuva ja keli - vähän ehkä arktisen 
tunnelman luo tuo jäässä oleva järvi. Terveiset mukana olleille - alle kymmenelle 
lailliselle henkilölle. 

 
Beach-kauden avaus Siilinjärvellä 2020 

(Kuva: SI) 



HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ WORLD PARAVOLLEY! - 

KOLMELLE SUOMALAISELLE TUNNUSTUSPALKINTO 

24.4.2020 23:50 (Info) Ensimmäiset istumalentopallon Euroopan Mestaruuskisat 

järjestettiin Bonnissa Saksassa vuonna 1981 ISOD:n nimissä. Kisojen aikana 24.4. 
järjestettiin kokous, missä perustettiin nykyinen World ParaVolley, silloin nimeltään the 
World Organization Volleyball for Disabled (WOVD). Se oli osa vammaisten 

kansainvälistä urheilujärjestöä (ISOD). Vuonna 1992 WOVD:stä tuli oma erillinen 
organisaationsa. Nykyisen nimensä – World ParaVolley (WPV) järjestö otti vuoden 2014 

yleiskokouksessa. 

Milloin ja missä 24.4. on nimetty komiasti kansainväliseksi ParaVolleyn päiväksi - sitä 
info ei ole selvittänyt. Hienolta kuulostaa ja juhlistetaan sitä nyt tälläkin palstalla. Joskus 

vuoden vaihteessa WPV julisti valokuvakisan ja pyysi kansallisilta liitoilta ehdotuksia 
palkittavista istumalentopallohenkilöistä. Lienee sellaisia esitetty, koska juhlavuoden 

kunniaksi WPV julkisti tunnustuspalkinnot lähes sadalle ansioituneelle henkilölle - 
mukana kolme suomalaista. 

Pelaajia tai valmentajia Suomesta ei palkittu. Tunnustuspalkinnot WPV myönsi Sari 

Mannersuolle toiminnastaan kansainvälisenä erotuomarina ja erotuomarien hallinto- ja 
johtotehtävissä. Seppo Söderholm sai tunnustuksen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta 

toiminnastaan erotuomarina ja Saksassa nykyisin asuva ja vaikuttava Suvi 
Blechschmidt palkittiin työstään istumalentopallon hallinto- ja kehitystehtävissä. 

Onnittelut.  Kaikki Palkitut henkilöt 

 
WPV:n palkitsemat suomalaiset (Kuvat: WPV) 

Valokuvakisan palkittujen joukkoon mahtuu myös yksi melkein kotimainen kuva. Ei ole 

tietoa, onko se ehdotettu Suomesta, mutta nopsasti katsoen alla olevassa kuvassa ovat 
verkolla pinnistelemässä maajoukkueemme naiset. Muutkin kuvat alla olevasta linkistä. 

 
(Photo by Daniele Celesti) 

https://www.worldparavolley.org/2020-world-paravolley-awards/


Palkitut valokuvat 

HILJAISTA ON - JA VÄHÄN IHMETYTTÄÄ 

20.4.2020 19:50 (Info) Toista kuukautta on jo vierähtänyt siitä, kun Lentopalloliitto - 

ja samanaikaisesti lähes kaikki maailman urheilutoimitsijat - keskeytti kauden 2019-20 
sarjat, tapahtumat ja toiminnat joko toistaiseksi tai lopullisesti. Liitto on tänä aikana 
siivonnut varastojaan ja osin henkilöstöäänkin lomautuksin. Hallitus ja ainakin 

Kilpailuryhmä ja Pääsarjatyöryhmä ovat kokoontuneet ja antaneet omia ohjeitaan. 

Lentopalloliiton hallitus päätti jo 14.3. lopettaa kaiken aikuisten sarjatoiminnan kaudelta 

2019-20 ja tarkensi myöhemmin mm., ettei miesten ja naisten Mestaruusliigoissa jaeta 
lainkaan mitaleja. Nuorten sarjojenkin osalta päätettiin 9.4. jättää sijoituspelit 
pelaamatta. Masters-sarjat saatetaan pelata vuoden loppuun mennessä joko omina 

turnauksinaan tai seurojen turnausten yhteydessä. 

Istis.infolla ei ole tietoa onko Istumalentopallojaos kokoontunut asian tiimoilla tai onko 

se lähettänyt mitään ohjeita joukkueille ja seuroille miten istumalentopallossa toimitaan 
päättyvän kauden ja myös tulevan pelikauden osalta. Ovatko hommat nyt tässä - 
miesten SM-sarjan osalta, voidaanko M50-veteraaniturnaus pelata esimerkiksi syksyllä, 

järjestetäänkö mitään seurapalaveria, kyselläänkö seuroilta tulevan kauden asioista - 
mitkä joukkueet pelaavat, mitä turnauksia järjestetään 2020-21, onko yleensä mitään 

ajatuksia jatkoista, onko kehittämistoimia tai suunnitelmia? 

Jos jaos(to) on näistä asioista jo seuroilta kysellyt ja itsensä kera keskustellut ja jotain 

päättänyt ja seuroille tiedottanut - hieno juttu. Toki olisimme infon toimituksessakin ne 
mielellämme huomioineet ja edelleen tiedotelleet. Jos ei - niin nyt vielä olisi hyvä aika 
ja mahdollisuus asioista ilmoitella ja valmistella tulevan kauden juttuja ajallaan. 

Mietimme vaan..., 

SEURAAVAKSI PIKKASEN PASSARIPELIÄ 

7.4.2020 14:30 (Pekka Piitulainen/Info) 

 

katso hauska videoTikTokissa. 

 

http://www.worldparavolley.org/world-paravolley-photography-competition-winners/
https://www.tiktok.com/@memes/video/6812129391343078661


MUUTAMA KUVA MEILTÄ JA MUUALTA 

4.4.2020 23:45 (Info) 

 

 

POIKKEUSOLOJEN ISTISTREENEJÄ EUROOPASTA!? 

2.4.2020 23:45 (Info) 

 
(Kuvat: PVE) 



ISTUMALENTOPALLOA ETÄOPISKELUNA - 

SIUTA JA SITTISTÄ PÄIVITETTYNÄ 

 
Ististä Kaskisaaren kuntoutuslaitoksella 1950- ja 1960-luvuilla 

(Kuvat: Tuntematon) 

25.3.2020 16:55 (Info) Ististoiminnankin pysähdyttyä kokonaan Korona-pandemian 
johdosta - info ehdottaa kiinnostuneille ja toimintaa kaipaileville istishistorian 

etäopiskelua. SIUta ja sittistä on tänään alustavasti päivitetty kauden 2019-20 tiedoilla. 
Historiikki löytyy vanhoilta paikoiltaan - vasemmasta marginaalista ja myös Historia-

sivuilta sekä alla olevasta linkistä. 

Pärjäilkää ja pysykää terveinä. Soitelkaa lapsenlapsille ja mummoille - ainakin. 
Toivottavasti myös infon kaipaama istumalentopallotyöryhmä ottaa asiasta koppia ja 

ilmoittelee jotakin lajimme tilanteesta ja tulevista suunnitelmista. 

SIUta ja sittistä 

KORONA PISTI PELIKENTÄT KIINNI - 
MITEN PELASTETAAN ISTUMALENTOPALLO 

 
(Kuvakaappaus: SLeL) 

17.3.2020 23:55 (Info) Info myöntää, että tämän jutun otsikko on hivenen irvokas. 
Koronavirus on vaikuttanut koko maailman tilanteeseen ja myös urheiluun monin 

erittäin poikkeuksellisin tavoin. Kysymys on pohjimmiltaan suurista inhimillisistä 
asioista, joita viruksen estämisessä korostetaan - ja aivan oikein. Kun fokus pitää 

keskittää mm. Suomen hallituksen tekemiin ratkaisuihin - mitä niihin kuuluu jonkin 
istumalentopallon pelastaminen. Niinpä. 

Istumalentopallo.info on pitkälti toistakymmentä vuotta toiminut nimensä mukaisesti 

lajin eräänlaisena äänitorvena ja tiedotus- ja keskustelupalstana. Sitä taustaa vasten 
ja oikean värisillä silmälaseilla katsoen otsikon kysymys pelastamisesta saattaakin 

saada positiivisemman näkökulman. Toivottavasti. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/historia/SIUta%20ja%20sittista%2010.6.2020.pdf


Koronatoimet Suomessa ja varmaan suurelta osin muuallakin maailmassa ovat lähes 

pysäyttäneet kaiken urheilutoiminnan - sarjat on keskeytetty, turnaukset lopetettu, 
jäähalleja sulatellaan, liikuntapaikat on suljettu - lähes kaikki toiminnat on ajettu alas. 

Suuressa kuvassa puhutaan ehkä miljardien taloudellisista tappioista kansainvälisille 
järjestöille, urheiluliitoille ja seuroille. Istumalentopallossa - ja erityisesti Suomessa 
kysymys ei niinkään liene suurista rahoista, vaan toiminnan perusasioiden 

turvaamisesta ja kehittämisestä. 

 

Suomessa istumalentopallolla on pitkät ja maineikkaatkin perinteet. Vuosikymmenten 

varrella laji ja sen puitteet ovat läpikäyneet monia muutoksia. 2010-luvulla 
muutosvauhti on ollut kovimmillaan - SIUsta siirryttiin VAUhan ja edelleen Suomen 
Lentopalloliittoon. Kentän odotukset ovat olleet aina toiveikkaat - toiminnallinen totuus 

ei sitä ole vastannut. 

Istumalentopallo Suomessa on ollut hiipuva ja taantuva laji - vaikka nyt virallisestikin 

yksi lentopallon lajisovellus perinteisen pystypallon ja Beach Volleyn kanssa. 
Joukkuemäärät SM-sarjoissa, milloin niitä on päästy pelaamaan, ovat olleet pienet. 
Miesten maajoukkue on uinunut 15 vuotta ja naiset sinnitelleet kansainvälisissä 

kuvioissa pienellä pelaajaringillä. 

Istumalentopallon toiminnoista Lentopalloliitossa huolehtii ja kai vastaa 

Istumalentopallotyöryhmä. Info jo siltä kaipailikin kannanottoja tähän virusasiaan ja 
vähän kai muuhunkin. Työryhmän rinnalla toimivat kuitenkin seurat ja muut lajiryhmät 

sekä lajin harrastajat. Olisiko nyt aika ja mahdollisuus käydä laajempaa keskustelua 
lajimme tilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja kehittämisideoista. 

Info ehdottaa - nyt kun varsinaiset pelihommat ovat koronan takia ainakin tauolla, että 

infon Vieraskirjassa käynnistetään edellä esitetyistä asioista jäsenistön sisäinen 
keskustelu ja ideointi lajimme tulevaisuudesta ja kehittämistoimista. Sana olkoon 

melkein vapaa - vanhat palstan etikettisäännöt muistaen. Ei siis henkilökohtaisuuksiin 
meneviä juttuja. 

 

Lentopalloliiton sivuilla oli tänään (17.3.) artikkeli otsikolla: "Sisäjoukkuepelien 

yhteinen ohjeistus seuroille." Info liittää alle linkin artikkelista - kannattaa lukea. 

Ohjeistus seuroille 

 

https://lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/sisajoukkuepelien-yhteinen-ohjeistus-seuroille.html


YRJÖ KOVANEN ON JÄTTÄNYT PELIKENTÄT 

 
Yrjö Kovanen 1961 - 2020 

(Kuva: Facebook) 

15.3.2020 00:10 (Vesa Välilä/Info) Jyväskylästä saatiin suru-uutisia. Vesa Välilä lähetti 

tiedon, että varmaan kaikkien istumalentopalloilijoiden tuntema Yrjö "Ykä" Kovanen on 
siunattu haudan lepoon eilen. Alla Veskun laatima muistokirjoitus. 

Palokan Pyryn monipuolinen urheilija Yrjö Kovanen saatettiin 14.3.2020 haudan lepoon 

intiimisti omaisten, sukulaisten ja pyryläisten saattaessa häntä viimeiselle matkalleen. 

Yrjö oli monipuolinen urheilija – peruspyryläinen. Pyryn istumalentopallokuvioihin Ykä 

tuli mukaan jo 90-luvulla, josta hänellä oli parhaana saavutuksena yksi SM-hopea 
(1992-93). Välivuodet Muuramen Lentopallossa kasvattivat mitalisaalista kahdella SM-
pronssilla (1999-2000 ja 2002-03) ja SM-Cupin kakkossijoilla. 

 
Palokan Pyry - KSI Kotka (1993?) 

Pyryn nro 12 - Ykä Kovanen 

(Kuva: Pyry) 

Kovimmat meriitit Ykältä löytyivät kuitenkin kaukalopallosta, vaikka hän oli piirin tasolla 
menestynyt yleisurheilussa, pelannut lentopalloa yleispelaajana ja jalkapalloa 

maalivahtina. Palokan Pyryn jalkapalloilijat nostettiin luistimille tammikuussa 1979 ja 
kaudella 1984-85 joukkue osallistui ensi kerran kaukalopallon pääsarjaan ja yllätti 

pronssiottelussa edelliskauden mestarit. Tuolloin Veikko Niemikorven HIFK ja Porvoon 
Akilles olivat vielä liian kovia joukkueita Pyrylle. 

Jatkovuosina Ykälle karttui kaappiin SM-hopea 1989 ja pronssi 1990 Pyryssä sekä useita 

TUL:n mestaruuksia. Kesällä 1987 Yrjö kävi Pyryn joukkueen kanssa Minneapolisissa 
hakemassa Pohjois-Amerikan avoimen kaukalopallomestaruuden kahden viikon 

pelireissulla. 

Vaikka vaikea sairaus piinasi häntä viime vuosina, kiersi hän tsemppaamassa omia ja 
istumalentopalloilevia kavereitaan otteluissa eri puolilla. Vaikka hänen sairautensa oli 

ystävien tiedossa, yllätti se meidät kaikki surullisella tavalla. Yrjö oli kannustava, aina 
positiivinen joukkuepelaaja ja hieno ystävä. (Vesa Välilä) 



LENTOPALLOLIITON TIEDOTE 14.3.2020 

14.3.2020 20:30 (Info) 

 

JÄMSÄN HUOMINEN SM-TURNAUS EI TOTEUDU 

13.3.2020 23:30 (Info) JoLePan yhteyshenkilö Jani Virtanen viestitteli infolle iltapäivän 

lopuksi, että hän on ollut puheissa Istumalentopallotyöryhmän erotuomariyhteyshenkilö 
Sari Mannersuon kanssa, joka oli vahvistanut, että liiton päätökset koskevat myös 
istumalentopalloa. Lauantaille suunnitellut miesten SM-runkosarjan viimeiset pelit on 

siis peruttu. 

Lentopalloliiton hallitus on tänään myös päättänyt pääsarjaryhmän esityksestä, että 

miesten lentopallon Mestaruusliigan kausi päättyy tähän päivään. Näin perjantaina 
pelattu VaLePa Sastamala Tampere - Hurrikaani-Loimaa jäi kauden viimeiseksi peliksi. 
Jo torstaina liiton hallitus päätti pysäyttää kaiken muun lentopallon sarjatoiminnan 

toistaiseksi. 

Selvää tekstiä. Jani Virtanen oli vielä varmuudeksi tänään vahvistanut joukkueiden 

yhteyshenkilöille huomiset peruutukset. Jo eilen ZZ Toivalan sivuille asia kuitattiin 
seuraavasti: Myös ZZ pelit jäädytetty lentopalloliiton päätöksen mukaisesti. Viikonlopun 
viimeinen istiksen runkosarjaturnaus jää siis pelaamatta Jämsässä. 

Myös KSI Kotkan taustayhdistyksen Facebook-sivuilla oli varhain tänä aamuna seuraava 
ilmoitus: Lentopalloliiton istumalentopallon sarjatoiminta on toistaiseksi lopetettu. KSI: 

seuratoiminnan jatkosta päätetään viikonlopun aikana, harjoituksien mahdollisista 
peruutuksista ilmoitetaan Nimenhuudossa. 

Se mitä istisväki nyt varmaan toivoo ja odottelee - on joku sananen 

Istumalentopallotyöryhmältä. Miten asiassa edetään - onko lopputulema se, ettei 
miesten Suomen Mestaruudesta pelata kaudella 2019-20 vai onko jotain muita 

aatoksia? Onko tulevista vuosista mietteitä, ollaanko suunnittelemassa lajiväen 
yleiskokousta, onko mitään lajin kehittämisajatuksia ollut agendalla?. Haloo! 

 



MYÖS TALLINNA-TURNAUS PERUTTU! 

 

13.3.2020 12:10 (EIL/Info) Eestin Vammaisurheiluliitto EIL on tänään ilmoittanut, että 
kaikki liiton toimintasuunnitelmassa olevat kilpailut ja tapahtumat perutaan toukokuun 

alkuun asti. Ilmoitus perustuu maan Paralympiakomitean samansisältöiseen 
päätökseen. 

Margus Hoop on lähettänyt suomalaisille yhteyshenkilöille asiaa koskevan tiedotteen. 

Siinä todetaan, että Korona-virustilanteesta johtuen 25.4.2020 pelattavaksi aiottu 33. 
Tallinna-turnaus perutaan. Jos/kun uusia ohjeita annetaan - asiasta neuvotellaan ja 

ilmoitetaan. 

LENTOPALLOLIITTO PYSÄYTTI SARJATOIMINNAT 

 

12.3.2020 16:00 (Lentopalloliitto/Info) Suomen hallituksen koronavirukseen 

liittyviä linjauksia noudattaen Lentopalloliitto päätti pysäyttää lentopallon 
kaiken sarjatoiminnan toistaiseksi lukuun ottamatta miesten Mestaruusliigan 

seitsemää jäljellä olevaa runkosarjan ottelua, jotka pelataan tyhjille 
katsomoille kuluvan loppuviikon aikana. 

Tänään torstaina piti pelata neljä naisten Mestaruusliigan puolivälierien ottelua, joita 

nyt tämän päätöksen mukaisesti ei pelata. Liiton päätös koskee kaikkia sarjatasoja, 
myös nuorten ja masters-sarjojen otteluita ja muita lentopalloturnauksia. 

Teemme parhaamme sen eteen, että uusia ihmisiä ei sairastu koronavirukseen, 
Lentopalloliiton puheenjohtaja Pasi Sydänlammi sanoo. Lentopalloliiton hallitus 

kokoontuu ensi viikon keskiviikkona 18.3., jolloin päätetään jatkotoimenpiteistä ja 
tiedotetaan niistä. 

Ja yllä oleva varmaan koskee myös tulevana lauantaina pelattavaksi aiottuja miesten 

istumalentopallon SM-sarjan pelejä!? Entä miten suhtaudutaan harjoituksiin ja/tai 
lajimme harrastustoimintoihin? 

PELIVUOROSSA NYT DONALD TRUMP JA KORONAVIRUS 

11.3.2020 15:00 (Info) Kansainväliset tilanteet muuttuvat nopeasti. Myös kotimaamme 
osalta hallitus juuri informoi tulevista koronavirukseen liittyvistä asioista. Jatkokuvioista 

saataneen tarkempia tietoja ja päätöksiä päivittäin. 

Presidentti Donald Trump kertoi varhain torstaina Suomen aikaa, että Yhdysvallat 

kieltää kaiken matkustamisen maahan Euroopan Schengen-alueelta kuukaudeksi. Kielto 
astuu voimaan perjantaina keskiyöllä. 

Infon eilen tiedottaman miesten Tokio-karsinnan osalta Maiju Marjamäki viestitti eilen 

illalla, että hän on matkustamassa kisoihin kansainvälisenä luokittelijana eikä ainakaan 



hänen reissuaan ole peruttu. Tänään reilu tunti sitten Maiju viestitti, että juuri oli saanut 

tiedon WPV:lta, että Edmondin turnaus on peruttu. 

 
Maiju Marjamäki 
(Kuva: Facebook) 

Toivottavasti eurooppalaiset Tokio-karsintaan osallistuvat joukkueet eivät vielä ole 
ehtineet jenkkeihin - tai jos - toivon mukaan ehtivät myös palata takaisin kotiin. Infon 
tiedon mukaan ainakin Saksan joukkueen piti matkata USA:han eilen 11.3. 

Seuraillaan tilanteita..., erityisesti kotomaamme istumalentopallon osalta. Varmaan 
Lentopalloliittokin ja sen ististyöryhmä asioita tulee pohtimaan/on pohtinut ja niistä 

tiedottamaan. 

VUOROSSA MIESTEN TOKIO-KARSINTA – JOS? 

 

11.3.2020 15:30 (Info) Tokyo 2020 paralympialaisten miesten istumalentopallon 
karsintaturnaus pelataan 16. – 21.3.2020 Edmondissa Oklahomassa - jos Korona ei 

ehdi kisoja peruuttaa!. Turnaukseen osallistuu seitsemän joukkuetta: isäntämaa 
Yhdysvallat sekä Kanada, Kroatia, Saksa, Kazakstan, Latvia ja Ukraina. 

World ParaVolleyn rankingissa amerikkalaiset ovat seitsemäntenä - viidentenä olevan 

Ukrainan takana. Saksa on kahdeksas, Kazakstan 10., Kanada 16., Kroatia 17. ja Latvia 
23. Alkusarjat pelataan 16.-18.3. kahdessa lohkossa. 

A-lohkon pelit klo 16:30 (Suomen aikaa 00:30 – aikaero 8h) ja B-lohkon ottelut klo 
13:00 (21:00) ja 14.45 (22:45). Lepopäivän jälkeen 20.3. pelataan välierät (A1-B2 ja 

B1 A2). ja karsinta sijoista 5.-7. (A3-B4). Lopulliset sijoituspelit pelataan lauantaina 
21.3.Kaikki ottelut lähetetään suorina (www.usavolleyball.org). 

Turnauksen voittajalle viimeinen paikka kahdeksan joukkueen Tokion 2020 

paralympialaisiin. Kisoihin jo valitut maat ovat: isäntämaa Japani sekä Iran, Bosnia ja 



Hertsegovina, Venäjä, Brasilia, Kiina ja Egypti. Venäjän osallistumisoikeus 

paralympialaisiin on vielä varmistamatta. 

Tokio 2020 miesten karsintaturnauksen otteluohjelma - suluissa Suomen ajat (+8h): 

16.3. Ukraina (B1) vs. Kroatia (B3) klo 13:00 (21:00) 
16.3. Saksa (B2) vs. Latvia (B4) klo 14:45 (22:45) 
16.3. USA (A1) vs. Kanada (A3) klo 16:30 (00:30) 

17.3. Ukraina (B1) vs. Saksa (B2) klo 13:00 
17.3. Kroatia (B3) vs. Latvia (B4) klo 14:45 

17.3. Kazakstan (A2) vs. Kanada (A3) klo 16:30 
18.3. Ukraina (B1) vs. Latvia (B4) 13:00 
18.3. Saksa (B2) vs. Kroatia (B3) klo 14:45 

18.3. USA (A1) vs. Kazakstan (A2) klo 16:30 
20.3. A 3, vs. B 4. (5.-7. karsinta) klo 13:00 

20.3. B 1. vs. A 2. (välierä) klo 14:45 
20.3. A 1. vs. B 2. (välierä) klo 16:30 
21.3. B3 vs. A3/B4V (sij. 5. - 6.) klo 10:00 (18:00) 

21.3. B1/A2H vs. A1/B2H (sij. 3. - 4.) klo 13:00 (21:00) 
21.3. B1/A2V vs. A1/B2V (loppuottelu) klo 14.45 (22:45) 

CORONAVIRUS KOETTELEE ISTIKSESSÄKIN 

 
Coronavirus 

(Kuva: PVE) 

10.3.2020 12:00 (Info) Koronavirus tekee tepposiaan myös istumalentomaailmassa. 
ParaVolleyEurope on tiedottanut peruneensa Sarajevoon 27.-29.3.2020 suunnitellun 

seurajoukkueiden EM-kisojen A-lohkon ensimmäisen kierroksen turnauksen 
koronavirustilanteen takia. 

Infon tiedot tuosta "Euro-Cupista" ovat varsin hatarat. Yllämainitun Sarajevon 
turnauksen lisäksi PVE:n tapahtumakalenterissa on vastaavanlainen turnauksen 
ensimmäinen kierros Bosnia-Hertsegovinan Lukavacissa maan koilliskulmalla.? 

Seuraillaan tilannetta maailmalla. Suomen osalta ei ainakaan toistaiseksi ole vastaavia 
päätöksiä tehty tai tiedossa. 

YKKÖSEN VANHAT VOITTAJAT - SIILIT KÄÄNNETYSSÄ KUVASSA 

8.3.2020 20:10 (Info) Info laittoi eilen onnitteluviestin SI Siilinjärvelle Seija Korkalaisen 
(valmentaja) välityksellä ja kyseli samalla joukkueen kokoonpanoa ja mahdollista ns. 

voittajapotrettia. Alla Seija vastaus. 

Tervehdys ja kiitos onnitteluista! Pelaajat olivat samat kuin viime kaudella eli 

Hakkarainen Pauli, Ikäläinen Samuli, Korkalainen Kalevi, Riikonen Pasi, Säisä Timo ja 
Virrantalo Ossi ja minä valmentajana. 



Uutta yhteiskuvaa en ehtinyt ottaa, kun päivä venyi tosi pitkäksi ja osalla oli jo kiire 

suihkuun ja menoja suunnitelmissa. Voit tarvittaessa käyttää jo istissivulla olevaa viime 
kauden kuvaa, siinä pelaajat vasemmalta Samuli, Timo, Kalle, Ossi, Pasi ja Pali. Kevään 

jatkoa! Seija 

Näin tehdään - onnittelut koko joukkueelle - mutta käännetään kuva tänä vuonna 
kuitenkin vaakasuunnassa toisin päin. Näyttää ainakin melkein uudelta ja erilaiselta. 

 
Ykkössarjan voittajat 2019-20 - SI Siilinjärvi 

Tänäkin vuonna kuvassa vas.: Pauli Hakkarainen, Pasi Riikonen, Ossi Vir- 

ransalo, Kalevi Korkalainen, Timo Säisä, Samuli Ikäläinen ja edessä val- 
mentaja Seija Korkalainen 

(Kuva: SI) 

KSI-KAKKONEN VOITTI LOHJALLA - 
SI SIILIJÄRVI VEI KOKO SARJAN 

 
Kuva Lohjan ykkösturneelta 

(Kuva: HoTa) 

7.3.2020 21:20 (Info) SI Siilinjärvi varmisti Lohjan päätösturnauksen kakkossijallaan 

jo kolmannen perättäisen ykkössarjan voittonsa. Turnauksen loppuottelussa KSI-
Kakkonen oli parempi - voittaen siilinjärveläiset 2 - 1 (23-25, 25-23, 15- 9). Tappio oli 

SI Siilinjärvelle kauden ainoa. Info onnittelee ja odottelee pelaajalistaa ja voittajakuvaa. 

Sarjan kakkospaikalle nousi TSI Tampere ennen yhden turnauksen missannutta KSI-

Kakkosta. Kaikkiaan kolmen turnauksen sarjaan osallistui seitsemän joukkuetta - kuka 
mitenkin. Viisi pelasi koko sarjan läpi. 

Toivottavasti sarja edelleen ensi kaudella jatkuu - ja toivon mukaan myös muutamalla 

lisäturnauksella ja uusilla joukkueilla. Ykkössarjalla on ollut tärkeä merkitys ja asema 



joukkueille, joilla ei materiaali ainakaan toistaiseksi ole riittänyt SM-sarjaan 

osallistumiseen. 

 

Hyvää alkavaa kevättä ykkösen joukkueille - sarja päätyttyä. Jatkokuvioissa voisi 

monille sattua perinteinen Tallinna-turnaus - laittakaa harkintaan. Jokunen lisäkuva alla 
olevasta linkistä: 

Valokuvia 

HONGISTON TARMO TARJOILEE..., 

 
(Kuva: HoTa) 

5.3.2020 15:00 (Info) Tulevana lauantaina Lohjalla pelataan ykköskauden viimeinen 

osaturnaus. Mukana on seitsemän joukkuetta - joukossa myös sarjaa johtava SI 
Siilinjärvi. Siililäiset johtavat sarjaa kahden voitetun turnauksen jälkeen. Kakkosena 

oleva TSI Tampere on seitsemän pisteen takamatkalla. 

Aivan pelkkä istuskelu ei Siilinjärvelle Lohjalla riitä. Jos TSI voittaa turnauksen on SI 
Siilinjärven oltava vähintään viides. Kakkos- ja kolmospaikoista ykkösen 

loppusijoituksissa riittää hienosti vaihtoehtoja. Hyviä pelejä odotellen..., 

https://facebook.com/hongistontarmo/


Muistakaa käsienpesu. Älkää kaivelko neniä - kenenkään. Ennen eväille käymistä - 

käsien hinkkaus! 

HoTan sporttisaitti 

LIITTO MUISTUTTAA KÄSIENPESUSTA! 

 
(Kuva: SLeL) 

5.3.2020 13:30 (Info) Lentopalloliitto korostaa Koronaviruksen ja muiden virustautien 

tartunnan ehkäisyä myös lentopallossa. Liiton tiedote asiasta alla. 

Lentopalloliiton koronat 

MARIA VIITALA - TURNAUKSEN PARAS VASTAANOTTAJA 

 
Maria Viitala (Kuva: WPV) 

2.3.2020 13:25 (Info) Kanadan Halifaxissa pelatun Tokio-karsintaturnauksen 

päätöstilaisuudessa Suomen joukkueen Maria Viitala sai merkittävän 
huomionosoituksen, kun hänet palkittiin kisojen parhaana vastaanottajana. 

Aloitussyöttöjen vastaanotto ei kuitenkaan koko muulta joukkueeltamme ollut 
mitenkään onnistunut. Enempi olisi tarvittu Mariaa aloituksia nostamassa. Info 
onnittelee! 

Jari Lankisen loppukommentit 

https://hongistontarmo.sporttisaitti.com/
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/koronaviruksen-ja-muiden-virustautien-tartunnan-ehkaisy-lentopallossa.html
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/kanada-loi-suomen-3-0-istumalentopallon-naisten-paralympiakarsinnoissa.html


KANADA KOTIKENTÄLTÄ TOKION KISOIHIN 

 
Team Canada 
(Kuva: WPV) 

29.2.2020 23:30 (Info) Kanada selvitti tiensä Tokion Paralympialaisten 
istumalentopalloturnaukseen voittamalla loppuottelussa Ukrainan 3 - 0 (25-21, 25-17, 
25-23). Ukraina oli lähellä viedä ottelu jatkoeriin, mutta aivan ei kova yritys onnistunut. 

Aikaisemmassa "pronssipelissä" Slovenia teki Saksalle Ukrainat ja kiri 0 - 2 
tappioasemasta voittoon 3 - 2 (10-25, 21-25, 25-20, 25-20, 16-14). 

Finaalipelissä Kanada aloitti hurjasti ja Ukrainalle ei onnistunut mikään - tilanne 
nopeasti 12-1. Ukraina sai hiljakseen pelinsä käyntiin ja oli jo lähellä 14-12 ja 19-17 
tilanteissa. Lopulta Kanada otti erän 25-21. Toinen meni edelleen puoliselkeästi isännille 

25-17. Kolmatta vuorostaan hallitsi Ukraina - 9-16, 15-20, mistä Kanada hivuttautui 
23-23 tasatilanteeseen ja napsi loput pisteet, erä-, ottelu-ja turnausvoiton 25-23. 

Kokonaisuudessaan tasokas peli. 

Tokion Paralympialaisten karsintaturnauksen lopputulokset Halifaxista: 

* 1. Kanada 

* 2. Ukraina 
* 3. Slovenia 

* 4. Saksa 
* 5. Suomi 

KANADA VS UKRAINA - ODOTETTU FINAALI 

 
GER - UKR 2 - 3 

(Kuva: WPV) 



29.2.2020 11:45 (Info) Saksa ei onnistunut yllättämään Ukrainaa, joka nousi 0 - 2 

tappioasemasta karsintaturnauksen finaaliin Kanadaa vastaan. Jännittävässä välierässä 
saksalaisilla oli jo loppuottelupaikka haarukassa, mutta Ukraina käänsi pelin ja otti 

lopulta voiton 3 - 2 (21-25, 20-25, 25-18, 25-19, 15-8). Toisessa välierässä Kanada 
hoiteli tyylillä Slovenian 3 - 0 ((25-13, 25-9, 25-17). 

Turnauksen "pronssiottelu" sijoista 3. - 4. pelataan lauantaina klo 19 Suomen aikaa 

Saksan ja Slovenian kesken. Turneen päätapahtuma - Tokion Paralympialaisten 
viimeisen kisapaikan ratkaiseminen - käydään klo 21 isäntämaa Kanadan ja Ukrainan 

välillä. Voittajalle siis matkaliput Tokioon - ja mahdollisesti hävinneellekin kisapaikka - 
mikäki Venäjää ei kisoihin kelpuuteta. 

SUOMI JÄI VOITOITTA HALIFAXISSA - 

KANADA MÖYHENSI SUOMALAISET 3 - 0 

 
Team Canada 
(Kuva: WPV) 

28.2.2020 22:45 Lisäys 29.2. 17:40 (Info) Suomen naisten maajoukkueen pelit Tokion 
Paralympialaisten karsintaturnauksessa Halifaxissa Kanadassa päättyivät viidenteen 
sijaan. Suomi ei onnistunut voittamaan turnauksessa peliäkään. Alkusarjan viimeisessä 

ottelussa isäntämaan naisisto voitti suomalaiset 3 - 0 (25- 6, 25-10, 25-22). 

Kanada voitti samalla koko alkusarjan puhtaalla pelillä menettäen vain yhden erän 

Saksalle. Välierissä Kanada kohtaa vielä ensi yönä klo 02 alkusarjan nelosen Slovenian. 
Toisessa välierässä pelaavat klo 24 Ukraina ja Saksa. 

Kanadan joukkue on erittäin urheilullinen sekä tekemisessään varsin taitava ja 
määrätietoinen sekä samalla uskaltava - iloinenkin. Ukraina on selvästi taantunut viime 
arvokisoista ja joutunee koville kehittyneen, osaavan ja yritteliään Saksan kanssa. 

Slovenialle jäänee kisoista käteen nelossija ja voitto Suomesta.  

Infolla ei ollut mahdollisuutta seurata Kanadan ja Suomen välistä ottelua. 

Loppunumerot kertovat varmaan totuuden voimasuhteista. Suomen ongelmat näissä 
peleissä näkyivät pelaamattomuutena ja harjoittelemattomuutena. Perusasiatkaan 
eivät olleet kohdallaan. Otteita leimasi jatkuvasti epävarmuus ja hätäily. Palloa 

mätkittiin vain yli verkon - jos onnistuttiin - kuin riparileirin tauoilla. Oman pelin 
rakentelu oli olematonta - pitkälti johtuen aloitussyöttöjen heikkoudesta ja mainitusta 

hätäisyydestä. 



 

 
CAN - FIN 

(Kuva: WPV) 

Kotimaassa lienee paikallaan tiukka analysointi maajoukkueemme tulevaisuudesta. 
Selvää on, että joukkueeseen tarvitaan uusia pelaajia sekä heille mahdollisuuksia 
harjoitella maajoukkueessa, mutta myös seurapeleissä. Vähintään kuukausittainen 

kokoontuminen ja pelaaminen seurajoukkueiden kesken ei lie ylivoimainen. 
Maajoukkueelle taas löytyy tasokkaita harjoitus- ja turnauspaikkoja Kanadaa 

lähempääkin. 

Hauska kuulla pelaajien ja erityisesti joukkueen johdon mietteitä matkasta ja peleistä. 
Alapuolella valmennusjohdon ajatuksia. 

 

 



Valmentajan ja johdon kommentit Kanadasta 

 
(Kuva: WPV) 

Johdon kommentit 

Lisätty 29.2. 17:40 joukkueen/somevastaava LH:n kommentit: 

Joukkueen/somevastaava LH:n kommentit 

Ei auennut paikkaa paralympialaisiin tällä kertaa, viimeiset pelit Saksaa ja Kanadaa 
vastaan päättyivät hienosta taistelusta huolimatta 1-3 (27-25, 10-25, 13-25, 20-25) ja 

3-0 (25-6, 25-10, 25-22). Monta hienoa kokemusta ja oppia rikkaampana tästä 
eteenpäin. 

 
(Kuva: WPV) 

 

https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/kanada-loi-suomen-3-0-istumalentopallon-naisten-paralympiakarsinnoissa.html


KOTIMAAN KISAKUTSUJA KANADAN VÄLIIN 

 

28.2.2020 18:55 Halifaxissa kisat jatkuvat, kohta on vuorossa Suomen viimeinen 

alkusarjapeli Kanadaa vastaan. Tähän väliin mahtunee tiedot tulevista kotimaan 
koitoksista, kun Kanadassa Ukraina johtaa Sloveniaa erin 2 – 1.   

Ykkösen päätösturnaus Lohjalla 

Hongiston Tarmo/Antti Kärnä toimitteli infolle turnauskutsu ykkössarjan pelikauden 

viimeiseen turnaukseen. Se pelataan seitsemän joukkueen kesken viikon päästä 
lauantaina 7.3.2020 Lohjalla Perttilän liikuntahallilla, os, Hakulintie 30, 08500 Lohja. 
Pelit alkavat klo 11.00 ja saliin pääsee tuntia aikaisemmin. 

Osallistuvat joukkueet Lohjalla ovat: A1 = SI Siilinjärvi, B1 = TSI Tampere, A2 = HIY 
Helsinki, B2 = Hongiston Tarmo (HoTa), A3 = Palokan Pyry, B3 = KSI-Kakkonen ja B4 

= Hongiston Mestarit (HoMe). Alkusarjat pelataan kahdessa lohkossa, joista ykköset ja 
kakkoset välieriin (sijat 1.-4.) ja muut jatkosarjan peleihin (sijat 5.-7.). Alla ykkösen 
sarjatilanne ennen Lohjaa sekä kisakutsu otteluohjelmineen ja kisasääntöineen. 

1. SI Siilinjärvi 24 
2. TSI Tampere 17 

3. HIY Helsinki 14 
4. Hongiston Tarmo 14 
5. Palokan Pyry 12 

6. KSI-Kakkonen 10 

Ykkösen kisakutsu ja otteluohjelma 

 

Miesten SM-runkosarjan päätösturnaus 

JoLePa/Jani Virtanen puolestaan toimitti kisakutsun miesten SM-runkosarjan 
päättävään turnaukseen Jämsään lauantaina 14.3.2020. Pelit pelataan Jämsän 
Liikuntahallilla, os. Keskuskatu 16, 42100 Jämsä. Pelit pelataan kahdella kentällä 

yhtäaikaisesti. Ensimmäinen pelikierros klo 12.00 alkaen ja toinen hetikohta perään n. 
klo 13.30. 

Lauantain 14.3.2020 otteluohjelma: 

12:00 HoTa – JoLePa Kenttä 1 
12:00 KSI Kotka – ZZ Toivala Kenttä 3 

13:30 KSI Kotka – JoLePa Kenttä 1 
13:30 HoTa – ZZ Toivala Kenttä 3 

Miesten SM-kisakutsu 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2019-20/Turnauskutsu%207.3.2020.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2019-20/Turnauskutsu%2014.3.2020.pdf


TAPPIO TULI MYÖS SAKSALLE 1 - 3 

 
Kuva FIN - SLO ottelusta 

(Kuva: WPV) 

28.2.2020 12:05 Lisätty 12:45 (Info) Voitot kiertävät Suomen naisten maajoukkuetta 

Halifaxin turnauksessa. Viime yönä klo 02 Suomen aikaa pelatussa turnauksen 
kolmannessa pelissään suomalaiset kärsivät jälleen tappion. Saksa oli selvästi kovempi 
ja otti voiton lukemin 1 - 3 (27-25, 10-25, 13 -25, 20-25). 

Perjantaina Suomi pelaa viimeisen alkusarjan pelinsä klo 19 isäntämaa Kanadaa 
vastaan. Vain voitolla suomalaisilla on mahdollisuus välieräpeleihin. Tappiolla 

turnauksen jatko- ja ratkaisupelit pelataan hulppean Canada Games Centren 
katsomosta. Kanada on voittanut kaikki aikaisemmin pelaamansa ottelut. Kova on 
urakka. 

 
Saksan paras, Michelle Schiffler (5) tuulettaa, 

vierellä Ronja Schmölders (8) ja Sonja Scholten (9) 
(Kuva: WPV) 



Infosta ei ollut yöllisen Saksa-pelin seuraajaksi. Lentopalloliiton sivuilla on kuitenkin 

hienosti julkaistu valmentaja Jari Lankisen kommentit sekä Ukrainaa että Saksaa 
vastaan pelatuista otteluista. Linkki Lentopalloliiton artikkeliin alla. 

Jari Lankisen komentit Ukraina- ja Saksapeleistä 

Lisätty alla oleva sarjatilanne. Pistelaskusääntö ei ole tiedossa. Ohessa pisteet merkitty 
kahdella tavalla. Vaan ei WPV:n yleensä käyttämällä tavalla: voitosta 2 ja häviöstä 1 

piste. Selvitellään. 

HARMITTAVAN LÄHELTÄ LIIPPASI - 

UKRAINA VEI PISTEET 3 - 2 

 
Tarkkaa hommaa tämäkin..., 

(Kuva: WPV) 

27.2.2020 19:35 (Info) Halifaxin toisesta ottelustaan Suomi taisteli ja taiteili viiden erän 
koitoksen. Valitettavasti viidenteen ei puhtia riittänyt - vai oliko kyseessä uskon puute. 

Maailmanlistan nelonen sai kuitenkin tehdä täyden päivätyön voittonsa eteen. 
Lopputulos Ukrainalle 2 - 3 (25-20, 12-25, 25-20, 17-25, 7-15). 

Suomi aloitti ottelun mallikkaasti - edellisen pelin virheet olivat pois pyyhityt 25-20 
erävoitolla. Vain neljä omaa virhettä ja niistä vain yksi aloituksen vastaanotosta oli tosi 
hieno suoritus. Ukraina oli yllättävän aseeton ja tehtaili Suomellekin 12 helppoa 

pistettä. Tulos varmaan yllätti Suomenkin - joka sitten taisi kostautua seuraavassa 
erässä. 

Toinen erä oli suomalaisille totaalinen paluu karuun arkeen. Ukraina tiivisti peliään, jätti 
virheet vähemmälle (-6) ja otti ylivoimaisen erävoiton 12-25. Suomi teki omista mokista 
-12, joista neljä vastaanotoista ja kolme aloitussyötöistä. Mallierä on kuin muisto vaan. 

Kolmanteen Suomi taas selvästi ryhdistäytyi ja vei erän ensimmäisen lukemin 25-20. 
Ukraina tehtaili helppoja omia virheitä (-15!), joita toki riitti Suomellekin (-10). 

Vastaanotto petti viisi kertaa. 

Neljäs erä meni taas vuorotteluperiaatteella Ukrainalle selvästi 17-25. Suomi teki erässä 
Ukrainaa vähemmän helppoja virheitä (-9/-13), mutta sai omista hyökkäyksistään vain 

neljä pistettä. Ja sehän ei toki riitä kovinkaan pitkälle. 

Viides ja ratkaiseva erä olikin sitten Ukrainan aika yksipuolista näytöstä. Ukraina aloitti 

Suomen hätäillessä helpotkin pallot tilanteeksi 1-5. Puoltenvaihdon jälkeen Suomi oli 
vielä tilanteessa 7-8, mutta siihen se sitten jäi. Liekö suomalaisilla ollut jännitystä ja 
väsymystä vaan ei oikein sisua, kun mikään ei toiminut. Alokasmaisilla virheillä Ukraina 

putsasi pöydän ja pisteet 7-15. 

 

https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/suomelle-tappiot-ukrainaa-ja-saksaa-vastaan-paralympiakarsinnassa.html


 
Ja tämä..., 

(Kuva: WPV) 

Harmittaa! Tässä olisi ollut mahdollisuus napata upea voitto plakkariin. Harmittaa 
varmaan joukkuettakin. Mutta uutta Mikasaa peliin seuraavassa yöottelussa - myös 

kovaa Saksaa vastaan. Ukrainapelin parhaat eväät mukaan - niin kaikki on vielä omissa 
käsissä. Pettymys pois jo suihkussa - hieno peli se oli kaikesta huolimatta. 

 
Lähes kaikki kuvassa 

 

27.2.2020 13:15 (Info) Suomen joukkueen Facebook-sivuille aloitetut pelaajaesittelyt 
(© Laura H) on hienosti huomioitu eri puolilla - mm. ParaVolley Europen päivittelijä on 

kuitannut yllä olevan kannustavan kuitin ideasta. Hienoa. Toivottavasti jatkoa seuraa. 

Sitting Volleyball Team FIN 

 

 

 

https://www.facebook.com/finlandsittingvolleyball?fref=ts


VALMENTAJAN KOMMENTIT SLOVENIA-PELISTÄ 

 
Valmentaja Jari Lankinen tarkkana..., 

(Kuva: WPV) 

27.2.2020 13:00 (Info) Lentopalloliiton sivuilta löytyy alle linkitetty Suomen valmentaja 

Jari Lankisen artikkeli ja kommentit Suomen maajoukkueen ensimmäisestä pelistä 
Halifaxin turnauksessa. 

Jari Lankisen komentit Slovenia-pelistä 

KANADA ALOITTI KAHDELLA VOITOLLA 

27.2.2020 12:30 (Info) Isäntämaan Kanadan maajoukkue otti Halifaxista onnistuneen 

avauspäivän, kun se voitti Slovenian lisäksi Saksan 3 - 1 (24-26, 25-21, 25-23, 25-22) 
aamuyöllä Suomen aikaa pelatussa ottelussa. 

 
Vaahteralehtisten kelpaa tuuletella..., 

(Kuva: WPV) 

Päivän ohjelmassa tänään Halifaxissa taas neljä peliä, joista kaksi suomalaisilla: klo 17 
Suomen aikaa FIN - UKR ja klo 02 öiseen aikaan FIN - GER. Kovat pelit edessä - 

https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/suomi-taipui-slovenialle-paralympiakarsinnan-avausottelussaan.html


toivotaan onnistumisia kotoisilta. Kaikki on omissa käsissä - pallot passarille ja 

hyökkäys kuntoon. 

Muut pelit tänään: klo 19:00 Slovenia - Saksa ja klo 24:00 Kanada - Ukraina. Ja vielä 

tiedoksi, että infokin sai kuvan Kanadasta näkyviin, kun vaihtoi selaimen Google 
Chromesta Microsoftin Edgeen. 

SUOMELLA HEIKKO AVAUS KANADASSA 

27.2.2020 12:10 (Info) Suomen naisten maajoukkueella oli eilen iltayöstä valitettavan 
huono avaus Halifaxin karsintaturnauksessa. Isäntäjoukkueelle aikaisemmin päivällä 

selvästi hävinnyt Slovenia voitti Suomen 1 - 3 (25-23, 21-25, 24-26, 13-25). 
Suomalaiset menettivät avausottelunsa voiton vanhoilla heikkouksillaan - omilla 
virheillä tyrkytettiin pisteet Slovenialle. 

 
Pelit käyntiin juhlavasti..., 

(Kuva: WPV) 

Suomi aloitti ottelun pirteästi ja vei ensimmäistä erää selvästi: 11-6, 17-12, 23-18 - 
kunnes vanha vainooja iski. Helpoista omista virheistä (käsittely-, aloitus- ja 3 
vastaanottovirhettä) päästettiin Slovenia tasoihin 23-23. Suomalaisten paras pelaaja 

Maria Viitala pelasti kuitenkin erän Suomelle 25-23. 

Toinenkin erä eteni suomalaiskomennossa aina tilanteeseen 12-10, josta Slovenia 

käänsi pelin lähes aloitussyötöillä 12-16 ja jatkoi erävoittoon asti 21-25. Suomalaiset 
tuhrivat pelinsä kahdeksaan syötön vastaanotto- ja neljään aloitusvirheeseen. Omiin 

meni erässä kaikkiaan 16 pistettä!  

Kolmaskaan erä ei tuonut valoa tunnelin päähän - päinvastoin. Virhesuma vain kasvoi. 
Tilanteesta 18-22 Suomi sinnitteli onnekkaastikin tasoihin 24-24 - erä kuitenkin 

tarjoiltiin Slovenialle 24-26. Vastustajan viimeiset kuusi pistettä kertovat koko kuvan 
suomalaisten pelistä: käsittelyvirhe, aloitus verkkoon, aloitus pitkäksi, vastaanotto 

seinille, iskulyönti pitkäksi ja aloitus seinille. 

Kolmannessa erässä Slovenialle tarjottiin peräti 19 pistettä omilla virheillä, joista 11 
vastaanottovirheitä! Ykkönen ei vaan noussut, ei sitten millään. Passarin ulottuville 

passelisti nostettuja aloituksia oli vain pari/erä. Hyökkää siinä sitten. Perusasiat 
edelleen hukassa. Kolmella-neljällä huolellisesti ja tarkasti vastaanotetulla aloituksella 

per erä Suomi oli saattanut voittaa Slovenian puhtaasti 3 - 0. 

Neljännen erän info valitettavasti - tai onneksi missasi nukahtamalla. Herääminen 
tilanteessa 4-16. Laura Haaranen hieman kaunisteli tilannetta syötöillään 12-21, mutta 

erä- ja otteluvoitto Slovenialle 13-25. Info kuulostaa vissiin aika vähän kotiinpäin 
vetäjältä - totta. Kiitellään jatkossa - jos/kun otteet paranee. Tsemppiä kuitenkin 

jatkopeleihin. 



 

 
Kuvassa edessä Maria Viitala ja takana Laura Haaranen 

(Kuva: WPV) 

PELIT VAUHDISSA HALIFAXISSA 

26.2.2020 21:30 (Info) Kaksi peliä kätelty Kanadassa. Avausottelussa isännät voittivat 
vauhdikkaalla pelillä Slovenian selkeästi 3 - 0 (25-10, 25-17, 25-15). Toisessa 
kohtasivat Ukraina ja Saksa varsin vaihtelevassa pelissä. Viiteen erään venyneen pelin 

voitti Ukraina 3 - 2 (24-26, 25-13, 25-10, 14-25, 15- 5). 

Suomi aloittaa turnauksen puolilta öin isännille hävinneen Slovenian kanssa. Edelleen 

ainakaan infon tietokoneelta ei kisojen pelejä pääse seuraamaan - jostain syystä. Ruutu 
vaan ystävällisesti ilmoittelee paljonko on aikaa jäljellä seuraavaan peliin - ja sit vaan 
odotellaan. No - alla kuitenkin aikalailla virallisen oloinen kuva Suomen joukkueesta. 

Tsemppiä peliin! 

 
Suomen maajoukkue ennen illan pelin alkua 

(Kuva: WPV) 



KANADAN LIVEKUVA HUKASSA? 

 

26.2.2020 17:50 (Info) Vieraskirjaan vilahti kysely - näkyykö live-kuva Halifaxista ja/tai 
tietääkö joku miten kuvan saa näkymään. Infolla ei moista tietoa ole, mutta ei kyllä näy 

kuvakaan konttuurin läppäristä. Harmi juttu. Odotellaan siis..., 

KARSINTATURNAUS KANADASSA KÄYNTIIN 

 
Karsintaturnauksen valmentajat yhteiskuvassa - 

vas. Ghristoph Herzog (Ger), Jari Lankinen Fin), Nicole Ban (Can), 

Simon Bozic (Slo) ja Yaroslav Maloivan (Ukr) 
(Kuva: WPV) 

26.2.2020 12:40 (Info) Tänään Halifaxissa käynnistyvät tosipelit klo 17 Suomen aikaa 
ottelulla Kanada - Slovenia. Viimeisimmässä kisa-aikataulussa on merkintä AST - 
Atlantin normaaliaika - GMT-04 - siis -6h Suomen ajassa. Sillä meiningillä mennään ja 

alla vielä kerran koko otteluohjelma. Suomi kohtaa eka pelissään Slovenian tänään 
keskiyöllä klo 24.00 alkaen. 

Tiistai-iltana pidettiin kisojen tekninen kokous ja myös harjoitusottelu Kanadan ja 
Saksan kesken. Siinä testattiin kisasysteemien toimivuutta. Myös pelaajien luokitukset 
vahvistettiin - suomalaisittain ei ongelmia - miniminä pelaa Maria Viitala. Suomen 

joukkueen kapteeni on nro 5 Annukka Jäätteenmäki. 



 
Suomen joukkueen johto teknisessä kokouksessa - 

vas. Johanna Kotikangas (therapist), Jari Lankinen (coach) ja 

Nora Isomäki (manager) (Kuva: WPV) 

 
Suomettaret venyttelemässä..., 

(Kuva: WPV) 

 
Harkkapeli alkamassa - CAN - GER 

(Kuva: WPV) 



Kisojen koko aikataulu (Suomen ajassa): 

Keskiviikko 26.2.2020: 
* 17:00 Kanada - Slovenia 

* 19:00 Ukraina - Saksa 
* 24:00 Slovenia - Suomi 
* 02:00 Kanada - Saksa 

Torstai 27.2.2020: 
* 17:00 Ukraina - Suomi 

* 19:00 Slovenia - Saksa 
* 24:00 Kanada - Ukraina 
* 02:00 Suomi - Saksa 

Perjantai 28.2.2020: 
* 17:00 Ukraina - Slovenia 

* 19:00 Kanada - Suomi 
* 24:00 Semifinaali: 2. - 3. 
* 02:00 Semifinaali: 1. - 4. 

Lauantai 29.2.2020: 
* 19:00 Sijat 3. - 4. 

* 21:00 Loppuottelu 

WORLD CUP KIINASTA EGYPTIIN 

 

24.2.2020 15:50 (Info) World ParaVolley tiedotti tänään, että Kiinan Hangzhousta 
perutut istumalentopallon World Cup-turnaukset järjestetään Kairossa Egyptissä 24.-

30.4.2020. Koronavirustilanteesta huolimatta WPV uskoo, että Kairon turnauksiin tulee 
osallistumaan vähintään 20 joukkuetta. 

Kilpailujen peruuntuminen Kiinassa tiedotettiin 30.1.2020 ja samalla kerrottiin, että 
siihen mennessä kisaan oli ilmoittautunut 7 mies- ja 4 naisjoukkuetta. Samalla 
ilmoittautumisaikaa jatkettiin 15.2. asti. Nyt tulleessa tiedotteessa ei puhuttu mitään 

ilmoittautumisajoista. Varmaan selvinnevät lähipäivinä. 

"ON AIKA ALOITTAA PELAAJAESITTELYT"..., 

24.2.2020 15:25 (Info) Otsikon sanoilla alkoi naisten face-sivusto hetki sitten 
Kanadasta päiviteltynä. Jari Lankinen ehtikin jo eilen tiedotella infon kaipaamaa 
pelaajaluetteloa. Ja nyt tulee sitten vähän tarkempaakin tietoa ketä maailmalla nyt 

majailee ja pelailee. 

Hieno idea sivuston ylläpitäjältä (LH) - toivottavasti ehditte käydä läpi koko porukan. 

Kiinnostuneet voivat käydä kurkkimassa millä kyydillä ja vauhdilla uusia esittelyitä 
sivuille ilmaantuu. Tsemppiä joukkueelle. Ja alla vielä linkki naisten sivuille. 

Sitting Volleyball Team FIN 

 

https://www.facebook.com/finlandsittingvolleyball?fref=ts


 
Naisten maajoukkueen Facebook-sivut 

(Kuva: Team FIN) 

SUOMEN JOUKKUEEN KUULUMISIA HALIFAXISTA 

 
Maajoukkuevalmentaja Jari Lankinen 

(Kuva: Lentopalloliitto) 

23.2.2020 18:45 (Jari Lankinen/Info) Hei. Tässä vähän Suomen joukkueen kuulumisia 

ennen keskiviikkona alkavia Paralympiakarsintapelejä. 

Joukkueen kokoonpano: 
Annukka Jäätteenmäki, kapteeni 

Helena Skogström 
Petra Pakarinen 

Maria Viitala 
Anne Mäki 
Raisa Möller 

Karoliina Halme 



Laura Haaranen 

Hanna-Mari Sariluoto 

Staff: 

Jari Lankinen, päävalmentaja 
Johanna Kotikangas, fysioterapeutti 
Nora Isomäki, joukkueenjohtaja 

Joukkue saapui tänne Halifaxiin myöhään perjantai-iltana paikallista aikaa. 6 tunnin 
aikaero saadaan siis nollattua oikein hyvin ennen keskiviikkona alkavia pelejä. Täällä 

paikan päällä päästään tekemään 4-5 harjoitusta ennen keskiviikon Slovenia peliä. 

Henki ja terveystilanne joukkueessa on tällä hetkellä oikein hyvä. Pientä 
flunssanpoikasta ja yskää yhdellä pelureista, mutta eiköhän sekin saada lääkittyä ennen 

turneen alkua. Käsittääkseni pelit näkyvät striimin kautta, joka infosta löytyykin. 

Jos vielä infoon halutaan jotain tarkempaa tietoa, niin laittakaa viestiä. Meillä ei ole 

erillistä tiedottajaa matkassa. Hoidetaan tätä viestintää yhdessä Noran kanssa. 
t. Jari 

Info ja puolet (tai vähän vähempi) valtakuntaa kiittä viestistä ja toivottaa hyvää kisaa 

ja pelejä. Mukava olisi saada silloin tällöin näitä kuulumisia ja mielellään peleistä pienet 
raportit. Ja joku kuvakin olisi melkein mahtavaa. 

TERVEISET NOVA SCOTIALTA MEREN TAKKAA 

 
Team FIN Halifaxin treenisalilla 

(Kuva: Team FIN) 

23.2.2020 18:20 (Info) Terkkuja Kanadasta! Ensimmäiset treenit takana ja muutamat 
vielä edessä ennen tositoimia! Taistelut paralympiapaikasta alkavat meidän osalta 
keskiviikkona. 

TUTTU JUTTU - ZZ JA KSI FINAALIIN? 

23.2.2020 17:55 (Info) Istiksen pelikauden 2019-20 loppuottelupari on käytännössä 

lähes 100 %:sti selvillä ennen Jämsässä pelattavia viimoisia otteluita. Asia ratkesi, kun 
KSI Kotka voitti tänään Lohjalla pelatussa SM-ottelussa Hongiston Tarmon 3 - 1 (25-
16, 25-17, 22-25, 25-14). 



Jossittelulle toki on aina sijansa - niin tässäkin asiassa. HoTa voi kahdella 3 pisteen 

voitolla (ZZ ja JoLePa) Jämsässä nousta KSI:n kanssa tasoihin. Se kuitenkin edellyttää, 
että kotkalaiset jäävät kahdessa viimeisessä pelissään (ZZ ja JoLePa) ilman 

sarjapisteitä. 

Jämsässä KSI:llä on pienenpieni mahdollisuus vielä nousta ZZ Toivalan kanssa 
tasapisteisiin ja runkosarjan voittoonkin. Runkosarjan voittaja saa etuna toisen ja 

ratkaisevan loppuottelun kotisalilleen. 

HALIFAXIN TURNAUKSEN OTTELUOHJELMA JA NETTI-TV 

 

22.2.2020 20:00 (Info) Infon kaipaamia tietoja naisten maajoukkueen matkasta 
Kanadaan ei ole kuulunut eikä löytynyt mistään. Niinkö sitä ollaan salaisia? Kaikkien 
muiden Halifaxiin suuntaavien joukkueiden nettisivuilta ja someista erilaista tietoa kyllä 

löytyy. 

CBC (Canadian Broadcasting Corporation) - Kanadan kansallinen julkisen palvelun 

televisio- ja radioyhtiö tiedotti nettisivuillaan eilen Halifaxin turnauksen aikatauluista ja 
myös pelien suoratoistolähetyksistä. 

CBC:n otteluohjelmiin merkitty lyhenne ET tarkoittanee Eastern Time - Itäinen aika. 

Mitä se sitten onkin - hämäävää ainakin - se, että tässä ET-otteluohjelmassa pelien 
alkamisajat ovat tuntia aiemmin ilmoitettuja aikaisemmat. Tiedä häntä sitten? 

Halifaxin karsintaturnauksen otteluohjelma ja suoratoistolähetykset: 

Wednesday, Feb. 26: 

Canada vs. Slovenia, 10 a.m. ET 
Ukraine vs. Germany, 12 p.m. ET 
Slovenia vs. Finland, 5 p.m. ET (Suomen aikaa 23.00) 

Canada vs. Germany, 7 p.m. ET 

Thursday, Feb. 27: 

Ukraine vs. Finland, 10 a.m. ET (Suomen aikaa 16.00) 
Slovenia vs. Germany, 12 p.m. ET 
Canada vs. Ukraine, 5 p.m. ET 

Finland vs. Germany, 7 p.m. ET (Suomen aikaa 28.2. 01.00) 

Friday, Feb. 28: 

Ukraine vs. Slovenia, 10 a.m. ET 
Canada vs. Finland, 12 p.m. ET (Suomen aikaa 18.00) 



Semifinal #1, 5 p.m. ET 

Semifinal #2, 7 p.m. ET 

Saturday, Feb. 29: 

Bronze-medal match 12 p.m. ET 
Gold-medal match, 2 p.m. ET 

Linkki Halifaxin karsintaturnauksen otteluiden netti-TV-lähetyksiin: 

Halifaxin netti-TV 

SUNNUNTAINA KOVAT PIIPUISSA LOHJALLA 

 

21.2.2020 22:35 (Info) Sunnuntaina klo 15 Lohjalla Perttilän liikuntahallilla pelataan 
miesten SM-jatkopelien kannalta merkityksellinen Hongiston Tarmon ja KSI Kotkan 
välinen - yksittäisenä otteluna pelattava matsi. 

Miesten SM-runkosarjaa on jäljellä vielä viisi ottelua - HoTa - KSI pelin lisäksi Jämsässä 
14.3. pelit: HoTa - JoLePa, KSI - ZZ, HoTa - ZZ ja KSI - JoLePa. SM-loppuottelupaikat 

ovat vielä kolmelle hakusessa - tai sitten jo sunnuntaina suht' selvät. 

JoLePa jää pronssipeliin runkosarjan kolmosen kanssa. Nyt tuo kolmospaikka on 
lähimpänä Hongiston Tarmoa, mutta Tarmo voi voittaessaan loput pelinsä 3 pisteen 

arvoisesti nousta 18 pisteeseen. Samoin KSI Kotka, jos se loppupeleistä voittaa Toivalan 
ja JoLePan suoraan. Tällaisessa tapauksessa kaikki kolme päätyisivät 18 pisteeseen. 

Panoksia siis riittää sunnuntain pelissä. Kannattaa hipsiä paikalle Perttilään - jos vaan 
hiihtohommilta ehtii. 

LEHTIJUTTU HOTAN NAISTEN MESTARUUDESTA 

21.2.2020 22:20 (Info) Hongiston Tarmon sporttisaitista info huomasi alla liitteenä 
olevan lehtijutun Tarmon naisten Suomen Mestaruudesta. Infolla ei ole varmaa tietoa 

mistä lehdestä Markku Nikkasen kirjoittama juttu on. Ekana ja ainoana tulee mieleen 
Länsi-Uusimaa. Toivottavasti on luvallista jatkaa HoTan saitin juttua edelleen tänne 

infon sivuille. Sunnuntaisen pelin alkupaloiksi se sopii mainiosti. 

Lehtijuttu naisten SM-loppuottelusta 

SUUNTANA NOVA SCOTIA JA HALIFAX 

18.2.2020 14:45 (Info) Suomen naisten istumalentopallon maajoukkue matkustaa 
tulevana perjantaina isomman rapakon taakse Kanadan Nova Scotian provinssin 

pääkaupunkiin Halifaxiin. Siellä pelataan ensi viikolla 26.-29.2. naisten karsintaturnaus 
Tokion Paralympialaisiin. 

https://www.cbc.ca/sports/paralympics/2020-womens-sitting-volleyball-paralympic-qualifier-live-stream-1.5471495?__vfz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR2caWayzcDsi4S8tFCmJMtFOnlPWOCf14crBU2Ufd-z7ybFhsJZCRsmPes
https://hongistontarmo.sporttisaitti.com/?x118281=286094


 

Ajatuksissa Nova Scotian sijainti viittaisi pitkälti Rovaniemestä pohjoiseen. Kartta 

kuitenkin sijoittaa Halifaxia vastaavat leveysasteet Euroopassa Pohjois-Italian seutuville 
- Milanon ja Veronan huitteille! Kymmenen vuorokauden sääennusteet lupailevat 
kisapaikalle kotoista - tai vierasta Helsingin ilmastoa nollan molemmin puolin. Nova 

Scotian provinssissa asuu vajaa miljoona ihmistä ja Halifaxissa heistä majailee n. 430 
000. Valtakieli on englanti (n. 92%). 

Tokion Paralympialaisten istumalentoon naisissa ovat paikkansa jo varmistaneet: 
Isäntämaa Japani, MM2018 kisojen voittaja Venäjä ja kakkonen USA, EM2019 kakkonen 
Italia (voittaja oli Venäjä), PanAm2019 kisojen voittaja Brasilia, Asia-Oceania2019 

kisojen voittaja Kiina sekä Afrikan mestari Ruanda. Kahdeksas ja viimeinen paikka on 
jaossa Kanadasta. 

Venäjän osallistumisoikeus Tokioon on vielä epäselvä. Maailman antidopingtoimisto 
Wada sulki päätöksellään 9.12.2019 Venäjän pois kansainvälisistä arvokisoista neljäksi 

vuodeksi (2020-2023). Venäjä on tiettävästi vedonnut asiassa urheilun kansainväliseen 
vetoomustuomioistuimeen (CAS). Päätöstä odotetaan aikaisintaan loppukeväästä. Jos 
venäjän joukkueet suljetaan kisoista - tilalle valittaneen muut maat - mitkä ja miten? 

Suomen aikaero Halifaxiin on 6 tuntia. Suomalaisten pelit ilmoitetun otteluohjelman 
mukaan ovat - Suomen aikaa seuraavat: 

* 26.2. klo 24 - Slovenia 
* 27.2. klo 17 - Ukraina 
* 28.2. klo 02 - Saksa 

* 28.2. klo 19 - Kanada (meniköhän oikein?) 

Tietoa mahdollisista kisalähetyksistä ei vielä ole kerrottu, mutta toivottavasti homma 

myös livenä toimii. Ilmoitellaan tännekin, kun asiasta saadaan lisätietoja. Tsemppiä 
peleihin! 

Lentopalloliiton puolelta olisi mukava, jos voisitte istisväelle tiedottaa mm. seuraavat 

asiat: 
* Joukkueen matkustava kokoonpano 

* Matka-aikataulut ja majoitukset 
* Muu varattu tai suunniteltu ohjelma 



HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ - MARTTI EROSEN MUISTOKSI 

14.2.2020 22:50 (Aimo Niemi/Info) Niemen Aimo Lahdesta soitteli infon toimitukseen. 
Kuulumisten jälkeen Ami kertoi yrittäneensä pitkästä aikaa tavoitella vanhaa 

istiskaveria - Erosen Maraa. Yhteyttä ei löytynyt, mutta ajan päästä Maran poika 
viestitteli mesessä, että isänsä kuoli jo viime vuoden keväällä. 

Tarkemmin tietämättä milloin ja miten Martti Eronen näiltä pelikentiltä lähti - mietimme 

toimituksessa, että sellaistakin elämä - tai kuolema voi olla. Varmaan joku Maran lähdön 
tiesikin, mutta useampaa vanhaa kaveria tieto ei liene tavoittanut. Siksi ajattelimme, 

että välitämme asian infon sivuille vähän ajastaan jäljessä, mutta juuri ja juuri 
Ystävänpäivänä - tiedoksi ja muistoksi. 

 
Martti Eronen 1961 - 2019 

Ateenan Parakisoissa 2004 
(Kuva: Info) 

SIUta ja sittistä sivuilta löytyvät Martti Erosen saavutukset istiksessä - tärkeimmät 
seuraavassa: 

* 07/2001 3. Marjola Beachissä (Kurt Wikman/Aulis Vistbacka) 

* 11/2001 6. Euro Cupissa De Lutte Hollanti/KSI Kotka 
* 03/2002 Suomen Mestaruus/KSI Kotka 

* 06/2002 4. Euro Cupissa Riga Latvia/KSI Kotka 
* 2002-03 Suomen Cupin voitto ja Suomen Mestaruus/KSI Kotka 
* 07/2003 Hopeamitali SM-Beach (Pakarinen, Wikman, Vistbacka) 

* 09/2003 Pronssimitali EM-kisoissa/Team FIN 
* 11/2003 Pronssimitalit Euro Cupissa Debredsen Unkari/KSI Kotka 

* 2003-04 Suomen Cupin voitto ja Suomen Mestaruus/KSI Kotka 
* 09/2004 5. Ateenan Paralympialaissa/Team FIN 
* 2005-06 SM-pronssimitali/HIY Helsinki 

 

 

 



38. KOTKA-TURNAUS - KOTKALAISITTAIN 

 
Perinteinen linnun lennätys 

(Kuva: Juha Parkko) 

10.2.2020 13:05 (Sami Tervo/Info) Löytyihän ne Kotka-turnauksen lauantaiset tulokset 

- kun oikein kyseltiin. Vähäisen ilmoittautuneiden määrän johdosta kotkalaiset peruivat 
jo varatun Karhuvuoren Urheilutalon ja siirsivät turnauksen Otsolan koululle. Mukana 
oli vain kolme kylän ulkopuolista joukkuetta – Hongiston Tarmo, HIY Helsinki ja 

Istevorkpalliklubi Tallinn. Kotkalaiset keräilivät mukaan kolme omaa joukkuetta – KSI 
Kotkan, KSI-kakkosen ja KSI-kolmosen. 

KSI Kotka voitti sekä piirikunnallisen että kansainvälisen turnauksen erääkään 
häviämättä. Joukkueet oli jaettu kahteen kolmen joukkueen alkulohkoon, joista 
voittajat ja kakkoset pelasivat ristikkäisvälierät. Turnauksessa tasoerot joukkueiden 

kesken olivat varsin suuret. 

Välierissä kohtasivat KSI Kotka – KSI-kakkonen 2 – 0 (25- 9, 25-15) sekä Hongiston 

Tarmo – HIY Helsinki 2 – 0 (25-10, 25-13). Jumbofinaalissa KSI-kolmonen voitti 
tallinnalaiset 2 – 0 (25-18, 25-17) ja sijoista 3. – 4. Kotkan kakkonen HIY Helsingin 2 
– 0 (27-25, 25-18). 

Turnauksen loppuottelusta odoteltiin tiukkaa kamppailua KSI Kotkan ja Hongiston 
Tarmon välillä. Isäntäjoukkue ei hirveästi ihmetellyt tai odotellut – voitto KSI Kotkalle 

puhtaasti ja selkeästi 2 – 0 (25-14, 25-16). Kotkan joukkueessa pelasivat: Timo 
Herranen, Marko Julin, Christian Danielsson, Jussi Herranen, Arto Vinni, Vallo Järv ja 

Arttu Sivula. 

38. Kotka-turnauksen lopputulokset: 

1. KSI Kotka 

2. Hongiston Tarmo Lohja 
3. KSI-kakkonen 

4. HIY Helsinki 
5. KSI-kolmonen 
6. Istevorkpalliklubi Tallinn 

 

 



VALOKUVIA LÖYTYY - TULOKSIA EI!? 

 
Hym..., jotenkin tuttu kuva. 38. Kotka-turnauksen voittajat 
Vas. Timo Herranen, Marko Julin, Christian Danielsson, Jussi 

Herranen, Arto Vinni, Vallon Järv ja Arttu Sivula 

(Kuva: Juha Parkko) 

9.2.2020 22:30 (Info) Kotka-turnauksesta löytyy jokunen valokuva - tarkasti laskien 

68 ja luonnollisesti Juha Parkon taattua tavaraa. Kuvat löytyvät KSI Kotkan 
nimenhuutosivustolta: 

Juhan Parkon valokuvia 

Mutta, mutta..., mikähän nyt mättää, kun tuloksia turneelta ei vaan tunnu löytyvän. 
Kastuivatko saunaillassa? 

 
Lohileipätiimi hommissa 

(Kuva: Juha Parkko) 

https://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=Kotkaturnaus+2020&id=97241


 
Loppuottelussa KSI Kotka - Hongiston Tarmo 

(Kuva: Juha Parkko) 

 
Löytyihän ne tuloksetkin - vai arpajaislistat 

(Kuva: Juha Parkko) 

VALKEAVUOREN MARJAN FINAALIKOMMENTIT 

 
Marja Valkeavuori ja "tyttö" 

(Kuva: HoTa) 



9.2.2020 20:30 (Marja V./Info) Moi! Vaikka itse olin pelaamassa ja tätä nyt kirjoitan 

niin mielestäni finaali oli tasokasta ja yritteliästä naisten istumalentopalloa. Toki lajiin 
ominaisesti kuuluvia heilahteluja mahtui mukaan. Alussa pallo pomppi suvereenisesti 

Tarmolle ja me myös pelasimme tasokkaasti hyvin liikkuen ilman suoria virheitä. 

Sitten kaksi seuraavaa erää ei enää näin ollut. Pyry osoitti tasaisuutensa ja voitti erät. 
Naisten peleissä loppuun asti yrittäminen ja tsemppaus on erittäin tärkeää. Se tuottaa 

yleensä tulosta. Näin tälläkin kertaa. 

Hyvä kannustus katsomosta sekä oma voitontahto toi tulosta ja kultaa taas HoTalle. Tai 

ensimmäistä kertaa SM-kultaa Tarmolle tällä nimellä. Samalla joukkuekokoonpanolla 
toki olemme aikaisemminkin kultaa voittaneet. Kokonaisuudessaan, olipas kiva pelata!! 
T:Marja V 

LOHJALLA NAISTEN LOPPUOTTELU - 
HONGISTON TARMOLLE SUOMEN MESTARUUS! 

 
Naisten Suomen Mestarit 2019-20 - Hongiston Tarmo Lohja 

Ylh.vas. Antti Kärnä, Anu Rantala, Riina Palmen, Kirsi Val- 
keavuori, Tarja Humaloja, Jani Nuolimo, alh vas: Sirpa Nuo- 

limo, Tiina Sivonen (C), Eija Kärnä, Marja Valkeavuori 

(Kuva: HoTa) 

9.2.2020 13:40 Päivitys 14:40 - Lisätty kuvat 16:20 - Päivitetty 10.2.2020 13:30 (Info) 

Lohjalla Perttilän liikuntahallilla käynnistyi klo 13 naisten SM-loppuottelu - kerrasta 
poikki. Liekö matka kangistanut palokkalaisia, kun ensimmäisessä erässä joukkue jäi 
täysin telineisiin. Erä Hongiston Tarmolle 25-10. Toinen erä jo verrytti jäsenet - voitto 

Palokalle 22-25. Kolmas erä alkoi juuri. 

Lentopalloliiton TorneoPal-äppi pelaa mainiosti - toisin on käynyt Kotka-turnauksen 

tulospalvelulle. Kohta vuorokausi kulunut - eikä tuloksia näy ei kuulu. Harmillista. 

HoTan ja Palokan 3. erä alkoi tasaisesti - tilanteeseen 7-8. Siitä Palokka hurjasteli 
pisteisiin 9-15, mutta Hota kuittaili nopeasti 15-15. Tiukkaa on - HoTan toinen aikalisä 

17-19 - siitä 19-23 ja edelleen Palokan toiselle aikalisälle 23-23. Pitkäsen Nina lopetti 
jännityksen ja erän Palokalle 23-25. 

Neljättä aloitellaan - Palokka johtaa erin 1 - 2. HoTalle mahtialoitus 3-0 ja Valkeavuoren 
naiset hurjastelee..., 9-3. Palokan aikalisä 4-11. Hyvänolon tunne tuo helposti huonon 
pelin. Viidettä kohtiko viedään - HoTa johtaa 18-12, 21-13 ja ykköshakkurin pisteellä 

25-19 tilanne tasan 2 - 2. Marja Valkeavuorella neljässä erässä 26 pistettä. 



Nyt katsotaan kumman pinna pitää ja kumpaa onnikin suosii. Kaikki avoinna 

Mestaruuden ratkaisemiseen: Palokka johtoon 2-4. Sitten omat virheet - ja tasan 4-4, 
5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 - on tää hurjaa. Kyllä tällainen mestaruusmittelö olisi sen 

toisenkin pelin kestänyt. Sitten 10-10, 11-11 - kummalle kääntyy..., 12-12, 13-12 ja 
Palokan aika ja toinen 14-12. Huhhuh. 14-13 - HoTan aikalisä. Se ratkaisi - Palokan 
virheellä 15-13 ja Suomen Mestaruus Hongiston Tarmolle. Upea peli. 

Naisten Suomen Mestaruus loppuottelu: Hongiston Tarmo - Palokan Pyry 
3 - 2 (25-10, 22-25, 23-25, 25-19, 15-13). Info onnittelee ja valittelee. 

Joukkueiden parhaat pistenikkarit: 

HoTa: Marja Valkeavuori 28, Kirsi Valkeavuori 18 ja Eija Kärnä 12. 
Palokka: Marja Viitala ja Nina Pitkänen 14, Carita Liuhanen 13. 

 
Hongiston Tarmon pistelingot - 

Kirsi ja Marja Valkeavuori 

(Kuva: HoTa) 

Vastustajan virheet menivät melko tasaisesti - Palokan voitoksi 34-30. Viidennessä 
erässä vastustajan virheillä Palokka tienasi 5-3. Ei siis päässeet virheet pelissä 

mitenkään ratkaisevaan osaan. Tasaista oli, mutta parempi varmaankin voitti. Ensi 
vuonna uudelleen..., jos. Katsojia Perttilän hallissa 20! Voivoi - olis ollu näkemistä 

useammallekin. 

Hongiston Tarmon istumalentopallon Suomen Mestarit 2019-2020: 
Sirpa Nuolimo, Eija Kärnä, Marja Valkeavuori, Tiina Sivonen (C), Anu Rantala, Krisi 

Valkeavuori, Tarja Humaloja, Riina Palmen, Sari Martikainen ja Jani Nuolimo 
(päävalmentaja) sekä Antti Kärnä (valmentaja). 

10.2.2020 13:30 Päivitetty mm. Palokan Pyryn kokoonpano: 

Puolustava Suomen Mestari Palokan Pyry teki ottelusta melkoisen jännitysnäytelmän 
taistelemalla viimeiseen palloon. Ihan pikkasen hävinneen joukkueen puolesta 

harmittaa - oli se Mestaruuden uusiminen niin lähellä, niin lähellä. Loppuottelu Lohjalla 
oli kuin toisinto viikkoa aikaisemmin pelatusta runkosarjan päätösottelusta. 



Molemmissa ottelu eteni samaan tahtiin aina viimeisiin palloihin saakka - lähes 

indenttisesti. Ja lopulta sitten molemmissa peleissä Hongiston Tarmo korjasi pisteet ja 
kunniat 15-13 erävoitoilla. Turha tähän vissiin on sanoa, että eihän se hopia..., jne. 

Tsemppiä Palokallekin - toivottavasti saatte uusia mahdollisuuksia. 

Loppuottelussa Palokan joukkueen kokoonpano ja hopeamitalistien lista oli seuraava: 
Anna Hirvonen, Karoliina Halme, Maria Viitala (C), Hanna Koljonen, Jenni Tikkanen, 

Carita Liuhanen, Paula Voutilainen, Satu Kovanen ja Nina Pitkänen. Joukkueen 
valmentajana on toiminut Maarit Tähtinen. 

KSI KOTKALLE VOITTO OTSOLASTA 

8.2.2020 22:00 (Info) Isäntäjoukkueen ykköstiimi voitti oman Kotka-turnauksensa 
puhtaalla pelillä ja 2 - 0 voitoilla. Loppuottelussa Hongiston Tarmo kaatui samoin 

eräluvuin. Turnauksen tuloksia ei ole infolle tullut - pienistä pyytelyistä huolimatta. 
Taidetaan siellä saunoa tukevasti. Edellä olevat tiedot löytyivät Timo Herrasen facesta. 

 
(Kuva: KSI) 

Jäämme odottelemaan..., 

VIIKONLOPPUNA VILSKETTÄ ISTISPARKETEILLA 

7.2.2020 06:55 (Info) Lauantaina 8.2. pelataan perinteinen Kotka-turnaus Otsolan 
koulun salilla Karhulassa - kaikesta huolimatta. Mukana ovat HIY Helsinki, Hongiston 

Tarmo ja Tallinnan Istevorkpalliklubi kolmen paikallisen KSI-joukkueen lisäksi. Hienoa, 
että tosi pitkään pelattu turnaus edelleen jatkuu. 

 
Kotkan lennättäjät 2019 

(Kuva: Juha Parkko) 



Pelit Otsolassa käynnistyvät aamulla klo 10.30 kahdella ottelulla: KSI Kotka - KSI-

Kolmonen ja Hongiston Tarmo - KSI-Kakkonen. Turnauksen voittaja selviää klo 15 
alkavassa loppuottelussa. Kotkanlennättäjien kovin haastaja lienee Tarmo, joka viime 

vuoden turnauksessa nappasi hienosti kakkossijan 

Tallinn esimine kord Kotkas 1988 

Kotkassa Pekkasen koululla pelattiin 6.2.1988 järjestyksessään kuudes Kotka-turnaus. 

Isäntäjoukkue puolusti voittoaan edellisestä turnauksesta. Kansainvälistä väriä Kotkaan 
toi Tallinnan joukkue, joka ensimmäistä kertaa näin osallistui kilpailutoimintaan 

Suomessa ja ystävyyskaupungissaan. 

 
Eestimaan pelureita jouluturniilla 2019 - 

joukossa mukana kai myös sotalaisii 
(Kuva: Istevorkpalliklubi) 

Ensimmäinen Tallinna-turnaus oli pelattu kahta vuotta aikaisemmin vuonna 1986. 
Kotkalaiset osallistuivat turnaukseen seuraavana vuonna ja siitähän se käynnistyi 

melkoisen hieno yhteistyökuvio. Joka siis edelleen jatkuu. 

Kuudennessa Kotka-turnauksessa voiton otti isäntäjoukkue, ESI-Team oli kakkonen ja 
Tallinna hienosti avajaismatkallaan Suomessa kolmas. Mukana tuollon oli yhteensä 

seitsemän joukkuetta. Hienoa, että yhteistoiminta jatkuu - tsemppiä Tallinna ja 
Eestimaa. 

Naisten SM-loppuottelu Lohjalla sunnuntaina 

Vauhdikasta viikonvaihdetta jatketaan sunnuntaina Lohjalla. Perttilän liikuntahallilla klo 

13:00 alkaen pelataan - varsin varhaisessa kalenterivaiheessa naisten SM-sarjan finaali 
- kerrasta poikki. Runkosarjan ykkönen isäntäjoukkue Hongiston Tarmo kohtaa viime 
kauden Mestarijoukkueen Jyväskylän Palokan Pyryn.  

Joukkueet kohtasivat runkosarjassa kolmesti Hongiston Tarmon ottaessa kaikista voiton 
- 3 - 1, 3 - 0 ja viimeksi viime lauantaina tiukan ja tasaisen pelin jälkeen 3 - 2. Tarmolla 

on voitettujen pelien lisäksi kotikenttäetu, mikä vedonlyönnissä antaisi sille isommat 
kertoimet. Mutta..., Palokka tuskin helpolla tulee kiertopalkintoa Lohjalle jättämään. 

 



 
Naisten Mestarit 2019 

(Kuva: Palokan Pyry) 

Naisten maajoukkueella kuumottelee Kanada 

Seuraava tapahtuma näiden vilskeiden jälkeen lienee naisten maajoukkueen lentely 
Nova Scotian seuduille Kanadaan perjantaina 21.2.2020. Paralympialaisten 
karsintaturnaus Halifaxissa käynnistyy seuraavan viikon keskiviikkona 26.2. 

 

KUTSU YKKÖSSARJAN PÄÄTÖSTURNAUKSEEN 

 

5.2.2020 19:25 (Antti Kärnä/Info) Jo vissiin perinteeksi on muodostunut ykkössarjan 

päättäminen Hongiston Tarmon isännöimänä Lohjalla. Niin tänäkin karkausvuonna 
2020. Turnaus pelataan Perttilän Liikuntahallilla lauantaina 7. maaliskuuta. 
Ilmoittautumiset 23.2.2020 mennessä sähköpostilla os.: antti.karna(at)granlund.fi. 

Tarkempi otteluohjelma lähetetään ilmoittautuneille joukkueille viimeistään 5 päivää 
ennen turnausta. Turnaus toteutetaan ilman virallisia tuomareita. Osallistumismaksu 60 

euroa/joukkue maksettava tilille. 



Hongiston Tarmo, FI97 4006 1120 0325 64 

Maksun viitteeksi: joukkueen nimi/Istis 1-sarja Lohja 03/2020. 

Turnauskutsu Lohjan ykköseen 7.3.2020 

Ja tähän välliin viestiä Välilältä 

Hei vaan kaikille. Pyry varmaan kasannee Kotkan ykkösturnausta hurjemman 
peliporukan Lohjalle ja defibrillaattorin. Minua eivät päästä (lääkärit) vielä pariin 

kuukauteen kentälle, mutta hengissä ja hengessä ollaan mukana. Haluan vielä kerran 
välityksellänne kiittää kaikkia niitä, jotka hoitivat Kotkassa asioitani, mutta ennen 

kaikkea heille, jotka palauttivat minut elävien kirjoihin. 

 
Vesku Välilä itse 

(Kuva: Sel.ry) 

Turnauksessa mukana olleita kiitän siitä, että pelasitte turnauksen loppuun, vaikka 
latistinkin tunnelmaanne. En ehkä ennätä kiireiltäni Lohjalle katsomaan turnausta, joten 

toivotan tsemppiä kaikille turneeseen. Hyviä hiihtokelejä ja tasaisia pelejä toivotellen - 
Vesku V. 

Festina lente Vesku - toipumista ja kuntoutumista. Info 

ISTISVAIKUTTAJIEN ETSINTÄÄ JA KUVIEN KAIVELUA 

 
(Kuva: WPV) 

3.2.2020 14:40 (Info) Liiton Ististyöryhmä toimitti infolle World ParaVolleyn General 
Manager Phil Allenin viestin. World ParaVolleyn hallitus etsii henkilöitä tai 

organisaatioita, jotka ovat merkittävästi osallistuneet istumalentopallotoimintaan ja sen 
kehittämiseen viimeisen 40 vuoden aikana. Lisäksi hallitus on julistanut myös 
valokuvakilpailun. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2019-20/Turnauskutsu%207.3.2020.pdf


Asiat ja kilpailu liittyvät WPV:n ajatukseen juhlistaa istumalentopalloilun 40-vuotista 

osallistumista Paralympialaisiin (1980 - 2020) kansainvälisenä ParaVolley-päivänä 
24.4.2020 Kiinassa - ensimmäisen maailmancupin (ent. Continental-cup) yhteydessä. 

Lisätiedusteluja voi esittää: World ParaVolleyn viestintäpäällikkö Anna Tomasille os. 
communications(at)worldparavolley.org. 

Ististyöryhmä on päättänyt, että Sari Mannersuo (sari.mannersuo(at)kymp.net) kokoaa 

tiedot Suomesta. Ehdotukset istisvaikuttajista - ja kai myös fotokisaan osallistuvista 
otoksista toimitetaan hänelle viimeistään 15.2., jotta hän ehtii laittaa tiedot eteenpäin 

17.2.2020 aikarajaan mennessä WPV:n asettaman työryhmän puheenjohtaja Denis Le 
Breuillylle. 

Alla liitteenä vielä (lontooksi) Denis Le Breuillyn kirje avustaja-/vaikuttaja-asiasta sekä 

kuvaus valokuvailukilpailun säännöistä yms. Yrittäkää pärjätä ja vinkkejä ja kuvia 
Sarille. 

WPV:n istisvaikuttajien haku 

WPV:n valokuvakilpailu 

HALIFAXIN KARSINTATURNAUKSEN OTTELUOHJELMAT 

 
(Kuva: WPV) 

2.2.2020 13:35 (Info) Kanavan lentopalloliitto on julkaissut aikataulun ja 

otteluohjelmat Tokyo 2020 karsintaturnaukseen, joka pelataan 26. – 29.2.2020 
Halifaxissa, Nova Scotiassa. Turnaus on viimeinen mahdollisuus naisjoukkueille päästä 

paralympialaisiin. Jaossa on yksi paikka - turnauksen voittajalle. 

Tokion Paralympialaisten 2020 kisapaikan ovat jo varmistaneet: Venäjä, Yhdysvallat, 
Kiina, Italia, Brasilia, Ruanda ja Japani. 

Ukraina lähtee karsintaan korkeimmalta ranking-sijalta - neljänneltä ja Kanada heti 
seuraavalta. Slovenian sijoitus rankingissa on 13., Suomen 14. ja Saksan 17. 

WPV:n Tokion Paralympialaisten karsintaturnaus Kanadassa 26.-29.2.2020 

ISTIS.INFON AJANKOHTAISET HUKASSA! 

 

1.2.2020 17:00 (Info) Valitellen jonkin verran - yritellään jatkaa hommia. Info töppäili 

naisten SM-sarjaturnauksesta kertovan juttunsa päivittämisessä tunnistamattomalla 
tavalla ja hävitti koko alkuvuoden tarinat hevon jonnekin. Ja eihän niitä tietystikään 

oltu muistettu varmuuskopioda sitten 10.1.2020. Sellaista menoa. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2019-20/WPV%20istisvaikuttajakisa.pdf
https://www.worldparavolley.org/world-paravolley-launches-sitting-volleyball-photo-competition/
https://www.worldparavolley.org/schedule-released-for-tokyo-2020-womens-final-paralympic-qualification-tournament/


Päivän tulokset löytyvät liiton tulospalvelusta ja muutkin tulokset - paitsi infon komiat 

jutut - muualta sivustoilta. Info miettii, josko jossain vaiheessa löytäisi keskeisimmät 
asiat tammikuun lopun muisteloista tänne takaisin. Ei luvata kuitenkaan. Tästä vaan 

eteenpäin - vaikka vähän päähän ottaakin. 

NAISTEN RUNKOSARJA PÄÄTÖKSEEN - 
TARMO JA PALOKKA FINAALIIN 

1.2.2020 17:40 Päivitetty 3.2.2020 16:10 (Info) Tänään pelattiin Helsingissä naisten 
miniSM-runkosarjan viimeinen osaturnaus. Ei ollut Helsingistä yllättäjäksi. Päivän tiukin 

kamppailu käytiin Tarmon ja Palokan kesken - lähinnä askelmerkkejä asetellen ensi 
viikonlopun finaalia silmällä pitäen. 

Ottelusta muodostui melkoinen trilleri - eritoten viidennestä erästä. Siinä 4-4 

tasatilanteesta Tarmo repäisi jo 9 - 4 johdon, mutta Palokka nousi ja meni ohi 11-13. 
Tarmon aikalisien ja Palokan vaihtojen jälkeen tilanteessa 12-13 tulospalvelu 

hämmästytti, kun Palokka teki pisteen ja tilanteeksi ilmestyi 13-14 ja seuraavan 
Tarmon pisteen jälkeen 13-13? Erän loppu Tarmolle - 15-13. 

Päivän tulokset: 

• Palokan Pyry – HIY Helsinki 3 – 0 (25-11, 25-11, 25-17) 
• Hongiston Tarmo – Palokan Pyry 3 – 2 (25-18,19-25,20-25,25-18,15-13) 

• HIY Helsinki – Hongiston Tarmo 0 - 3 ( 8-25, 15-25, 20-25) 

Helsinki sijoittui siis sarjan kolmoseksi ja pronssille. Loppuottelussa sunnuntaina 9.2. 

kohtaavat runkosarjan voittaja Hongiston Tarmo viime kauden mestarin Palokan Pyryn. 

PALOKAN PYRY PALKITTIIN KESKI-SUOMEN GAALASSA 

Jyväskylässä järjestettiin eilen puitteiltaan mahtava Keski-Suomen vuoden 2019 

parhaiden urheilijoiden palkintogaala hulppeassa Jyväskylän Paviljongissa. Liiton 
nimeämänä vuoden lentopallotekona gaalassa palkittiin Palokan Pyryn naisten 

istumalentojoukkue Suomen Mestaruudesta. Info onnittelee. 

Joukkueen puolesta Maarit Tähtinen ja Maria Viitala olivat palkintoa vastaanottamassa. 
Nina Pitkänen kommentoi asiaa infolle: Arvostamme joukkueena tätä palkintoa 

suuresti. Laji sai lisää tietoisuutta ja hienoa medianäkyvyyttä Keski-Suomen 
perinteisessä Urheilugaalassa. 

Päivitetty Keski-Suomen parhaiden urheilijoiden gaalatilaisuuden juttua. Palokan Pyryn 
palkinnon vastaanottivat Maarit Tähtinen ja Maria Viitala. Nina Pitkänen huolehti asian 
tiedottamisesta infolle - kuten korjauksenkin. Kiitos. 

ISTEVORKPALLIKLUBI NÄYTTÄÄ MALLIA 

 
(Kuva: Istevorkpalliklubi) 



31.1.2020 21:00 (Info) Info on taas muutamana päivänä vähän vilkuillut Eestimaan 

istissivustoja ja huomannut, että maassa on hyvänlainen meno ja kehitys lajimme 
kohdalla. Innostusta ja innokkaita tekijöitä tuntuu löytyneen - mukana puuhamiehenä 

varmaan Ivar Liiv(kin). 

Ihan kuin malliksi pohjoiselle kansalaiskunnalle Tallinnan istevorkpalliklubi järjestää 
22.2.2020 Tartossa istumalentopallon infotilaisuuden ja esittelyn 

kehoituksella: Tähelepanu kõik Tartu linn inimesed! Tilaisuus järjestetään A Le Coq 
Spordihooneella ja erityisesti mukaan kutsutaan lentopalloilijoita, jotka eivät oikein 

enään voi pystypalloa pelata. Hienoa. Suurepärane idee! 

KOTKA-TURNAUKSEN OTTELUOHJELMAT 

 

31.1.2020 17:30 (Sami Tervo/Info) 38. Kotka-turnaus toteutuu pienistä 

osanottojaongelmista huolimatta. Järjestäjät ovat vaihtaneet pelipaikan Karhuvuoren 
muhkeasta urheiluhallista tuttuun ja turvalliseen Otsolan koulun saliin. Turnaukseen 

osallistuvat Istevorkpalliklubi Tallinn, Hongiston Tarmo ja HIY Helsinki sekä isännät ja 
emännät kolmella joukkueella. 

Joukkueet on jaettu kahteen alkulohkoon, joissa pelataan yksinkertaiset otteluohjelmat 

kaksieräisinä peleinä. Voittajat ja kakkoset ristikkäin pelattaviin välieriin ja kolmoset 
pelaamaan sijoista 5. - 6. Turnauksen loppuottelu on merkitty alkavaksi klo 15:00. 

Lepovuorossa oleville joukkueille on alkusarjassa merkattu toisen lohkon pelin kirjuri- 
ja tuomaritehtävät. 

38. Kotka-turnauksen ohjelma 

 
Kotkan pojat - kuvanveistäjä Essi Renvallin 

patsas (1951) Kotkassa - vaan ei tyttöi 
(Kuva: Wikipedia) 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2019-20/38.Kotka-turnaus%20ohjelma.pdf


KISAKUTSU 33. TALLINNA-TURNAUKSEEN 

 

30.1.2020 21:00 (Info) Eestin vammaisurheiluliiton pääsihteeri Signe Falgenberg lähetti 
20.1.2019 päivätyn kilpailukutsun XXXIII Tallinna-turnaukseen. Turnaus pelataan 
Kadriorun saksalaisen lukion urheiluhallissa lauantaina 25.4.2020. Ilmoittautuminen 

päättyy 11.4.2020 - jolloin myös pelaajaluettelot pitää olla toimitettuina. 

Signe toivotteli viestissään:Hei. Kutsun mielelläni teidät kaikki keväiseen Tallinnaan 

huhtikuun lopulla. Meillä on tänä vuonna Tallinnan turnaus 33. kerran. Yksityiskohtaiset 
tiedot tulevat osallistujille viikkoa ennen turnausta. Liitteenä kutsu - ja jos sinulla on 
kysyttävää, ota meihin yhteyttä. Signe 

 
Ivar Liiv 

(Kuva: EIL) 

Kisakutsussa on otsikon alla oleva kuva. Se kertoo, että Eestin Liitto täyttää tänä 
vuonna 30 vuotta. EIL perustettiin 21 edustajan läsnäollen 21.3.1990. Perustavassa 

kokouksessa oli mukana myös istisväelle hyvin tuttu mies - Ivar Liiv. Ivar on koko 30 
vuoden ajan toiminut eri tavoin liitossa ja ollut myös istumalentopallossa aktiivinen ja 

toimiva ja jo pitkään "ykkösmies". Ivar toimii myös liiton hallituksessa. 

Istis.info välittää Eestin liitolle ja Signe Falgenbergille lämpimät onnittelut 30-vuotisen 
toiminnan johdosta sekä istisväen ystävälle Ivar Liiville tsemppiterveiset ja kiitokset 

läheisestä hyvästä yhteistyöstä. 

Kutsu Tallinnaan 

 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2019-20/33.%20Tallinn%20Tournament.pdf


TIMO "VALKKU" HERRANEN VUODEN VALMENTAJA 

 
Timo Herranen - kukat ja kunniakirja 

(Kuva: Jukka Lehtoranta Kymen Sanomat) 

29.1.2020 20:40 (Info) Kotkan kaupunki palkitsi eilen viime vuoden parhaita 

urheilijoitaan. Parhaaksi valittiin moukarinheittäjä Krista Tervo ja parhaaksi 
valmentajaksi KSI-Kotkan Timo Herranen. 

Koko KSI:n joukkue palkittiin hopeisella ansioplaketilla, joka myönnetään Suomen 

Mestaruuteen tai sitä merkittävämpään saavutukseen vuoden aikana yltäneille. Plaketit 
myönnettiin seuraaville: Timo Herranen, Marko Julin, Vallo Järv, Osmo Röpelinen, Arto 

Vinni, Mikko Suomalainen, Veli-Pekka Paananen, Arttu Sivula, Reijo Haltola, Jussi 
Herranen, Christian Danielson. 

Info onnittelee! 

YLEN SIVUILLA JUTTU NAISTEN MAAJOUKKUEESTA 

 

28.1.2020 23:20 (Info) Infon vieraskirjassa on nimimerkki "Heen" maininta Ylen 

artikkelista naisten maajoukkueesta. Kiitos hyvästä vinkistä. Ihan ok tarina - kannattaa 
käydä lukasemassa esimerkiksi alapuolella olevasta linkistä. 

Ylen juttu maajoukkueesta 

 

 

https://yle.fi/urheilu/3-11173647


ZZ TOIVALA VARMISTELI YKKÖSPAIKKAANSA 

 
Kaikki valmiina Toivalassa 25.1.20 - yleisö? 

(Kuva: ZZ) 

25.1.2020 17:00 (Info) Miesten SM-runkosarjan neljäs turnauskierros pelattiin pelattiin 

tänään Suininlahden areenalla Toivalassa. Päivän normaaliohjelman aluksi ZZ Toivala 
kohtasi ns. sinkkukerroksen ottelussa JoLePan. Peli oli ohjelmaan merkitty helmikuulle, 
mutta pelattiin joukkueiden sopimuksesta jo nyt, koska JoLePa oli paikalla muutenkin. 

ZZ hoiteli pelin suoraan 3 - 0 (25-13, 25-15, 25-15) ja pienen tauon tauon jälkeen 
uudestaan - nyt päivän varsinaiseen ohjelmaan kuluuvan pelin samoin 3 – 0 (25-13, 

25-19, 25-19). Turneen toisessa pelissä JoLePa jatkoi huimaa peliputkeaan ja kohtasi 
Hongiston Tarmo. Jämsäläisille päivän kolmas tappio 0 – 3 (20-25, 23-25, 20-25). 

 
ZZ Toivala - JoLePa Suininlahden salilla 

(Kuva: ZZ) 



Päivän "pääotteluna" pelattiin Hongiston Tarmon ja ZZ Toivalan välinen peli. Tarmo 

kaipasi kovasti lisäpisteitä SM-finaalipaikalle nousemiseen. Ottelu oli hyvätasoinen ja 
pienestä kiinni. ZZ vei ensimmäisen ja Tarmo toisen erän. Kolmas oli voinut kääntyä 

toisinkin, mutta se ratkaisi pelin kotijoukkueelle. ZZ voitti ottelun 1 - 3 (18-25, 25-23, 
24-26, 20-25). 

 
ZZ Toivala - JoLePa Suininlahden salilla 

(Kuva: ZZ) 

Miesten SM-runkosarjaa on jäljellä viisi ottelua - Toivalalla ja JoLePalla kaksi ja Tarmolla 
ja KSI:lle kolme. JoLePa jää selkeästi pronssipeliin runkosarjan kolmosen kanssa. Nyt 

tuo kolmospaikka on lähimpänä Hongiston Tarmoa, mutta paljon on vielä pisteitä 
pelissä. 

Hongiston Tarmo voi voittaessaan loput pelinsä 3 pisteen arvoisesti (KSI Kotka kotona, 
JoLePa ja ZZ Jämsässä) nousta 18 pisteeseen. Samoin KSI Kotka, jos se loppupeleistä 

voittaa Toivalan ja JoLePan suoraan. Tällaisessa tapauksessa kaikki kolme päätyisivät 
18 pisteeseen. 

Sarjamääräysten mukaan tasapisteissä sijoituksen ratkaisee: 1). voittojen määrä, 2). 

eräsuhde, 3). eräpisteiden suhde, 4). keskinäiset ottelut tai 5). arpa. Siinä sitten 
Jämsässä laskeskeltaisiin..., 

Miesten SM-runkosarjan loppupelit: 
Lohja 23.2.2020: 
* Hongiston Tarmo – KSI Kotka 

Jämsä 14.3.2020: 
* Hongiston Tarmo – JoLePa Jämsä 

* KSI Kotka – ZZ Toivala 
* Hongiston Tarmo – ZZ Toivala 
* KSI Kotka – JoLePa Jämsä 

 

 

 



SUOMI KANADAN KARSINTATURNAUKSEEN 

 
Maajoukkue Budapestin EM-kisoissa 2019 

(Kuva: PVE) 

20.1.2020 22:00 (Info) Suomen naisten maajoukkue tiedotti Pajulahden kisojen 

jälkeen, että joukkue on matkustamassa 25.-29.2.2020 Kanadan Halifaxissa pelattavaa 
Tokion Paralympialaisten karsintaturnaukseen. Turnauksessa on jaossa yksi paikka 
Tokiooon - kisan voittajalle. 

Kisoihin ovat osallistumassa Kanadan joukkueen lisäksi eurooppalaiset Ukraina, 
Slovenia, Saksa ja Suomi. Kanadan joukkue lie suomalaisille täysi arvoitus, mutta muut 

tuttuja ja koviksi tunnettuja. Pajulahden kisoissa Saksa ja Ukraina voittivat Suomen 0 
- 3. Viime kesän EM-kisoissa Suomi sijoittui k.o. maiden jälkeen kuudenneksi - häviten 
Ukrainalle ja Saksalle 0 - 3 ja Slovenialle 1 - 3. 

Vähän mietityttää moinen matkailu. Kustannukset lienevät hyvinkin 25 000 - 30 000 
euroa. Moisella summalla olisi voinut vaihtoehtoisesti kotimaassa sekä kehittää 

maajoukkueen harjoitusmahdollisuuksia ja edellytyksiä myöhempiin arvokisoihin että 
myös tehdä lajiamme tunnetuksia lentopalloseuroissa ja vammaisyhdistyksissä. Mutta 
- onnea ja menestystä kisoihin. 

SUOMI VOITOITTA PAJULAHDESSA 

 

19.1.2020 23:00 (Info) Suomen maajoukkue koki kovia tai sai ainakin kovaa kokemusta 

viikonloppuna pelatussa 10. Pajulahti Games tapahtuman naisten ististurnauksessa. 
Alkulohkon peleissä Suomi hävisi Ukrainalle ja Italialle 0 - 3. Puolivälieräpelissä Saksaa 

vastaan tuli myös tappio 0 - 3. Jatkossa sijoituspeli 5. - 6. Hollantia vastaan. 

Välierissä A-lohkon voittaja Venäjä kukisti Ukrainan 3 - 0 ja B-lohkon ykkönen Italia 
Saksan 3 - 1. Pronssipelissä Ukraina vuorostaan voitti saksalaiset 3 - 1. Finaalista 

odoteltiin - josko Italia olisi jo uhkailemassa Venäjää - ja ottihan se yhden erän. 
Pajulahden voittopytty Venäjälle 3 - 1. 



Suomi ei saanut voitto- eikä erätiliään avatuksia viimeisessäkään pelissä. Ottelu sijoista 

5. - 6. meni hyvän yrityksen jälkeen Hollannille 0 - 3. Maajoukkueen valmentaja Jari 
Lankinen totesi kisojen jälkeen: Maajoukkueella ei ollut viime kesän jälkeen ainuttakaan 

yhteistä leiriä, joten Pajulahteen mentiin aivan kylmiltään. 

 
Suomen joukkue Pajulahdessa 2020 

(Kuva: Lentopalloliitto) 

Pajulahden ottelutulokset: 

L B Pe 17.1. Ukraina Suomi 3 – 0 (25-14, 25-20, 25-15) 
L A Pe 17.1. Hollanti Saksa 0 – 3 (17-25, 11-25, 24-26) 

L A Pe 17.1. Saksa Venäjä 0 – 3 (17-25, 14-25, 11-25) 
L B Pe 17.1. Suomi Italia 0 – 3 (10-25, 22-25, 19-25) 
L B Pe 17.1. Italia Ukraina 3 – 0 (25-14, 25-20, 25-20) 

L A Pe 17.1. Venäjä Hollanti 3 – 1 (25-21, 25-19, 19-25, 25-14) 
1-6 La 18.1. Ukraina Hollanti 3 – 1 (25-12, 25-23, 18-25, 25-16) 

1-6 La 18.1. Saksa Suomi 3 – 0 (25-8, 25-18, 25-18) 
1-4 La 18.1. Venäjä Ukraina 3 – 0 (25-20, 25-17, 25-15) 
1-4 La 18.1. Italia Saksa 3 – 1 (25-19, 25-12, 22-25, 25-13) 

5/6 La 18.1. Suomi Hollanti 0 – 3 (24-26, 13-25, 24-26) 
3/4 Su 19.1. Ukraina Saksa 3 – 1 (26-24, 25-13, 20-25, 25-15) 

1/2 Su 19.1. Venäjä Italia 3 – 1 (25-21, 25-21, 26-28, 25-10) 

10. Pajulahti Games Lopputulokset: 

1. Venäjä 

2. Italia 
3. Ukraina 

4. Saksa 
5. Hollanti 
6. Suomi 

 



KALENTEREITA UUSIKSI - VAAN EI TIEDOKSI 

 

15.1.2020 19:40 Päivitetty 20:45 (Info) Info hieman hämmästyi ja häkeltyi, kun 
huomasi liiton tulospalvelusta, että ns. sinkkupeli ZZ Toivalan ja JoLePan kesken onkin 

helmikuulta siirretty Toivalan SM-turnauksen yhteyteen 25.1. Tietty järki toki tuossakin 
on, mutta..., kahden saman pelin pelaaminen peräkkäin..., no? Myös hieman 
ihmetyttää, ettei muutoksesta ole juuri mitenkään tiedotettu. Infokin saa näitä kaivella 

miten sattuu. Ja usein huomataan että info on enempi epä.info. 

Päivitetty kalenteriasiaa naisten loppuottelun osalta. Infon tarkistaessa, onkohan 1.2. 

pelattava naisten SM-turnaus paikallaan - olihan se. Mutta muutos löytyi loppuottelun 
ajasta. 21.3. merkitty finaali pelataankin jo sunnuntaina 9.2. Lohjalla. Sillee tieto 
kulkee. 

Info on pitänyt lajiryhmän toimittamaa kalenteria etusivun oikealla sarakkeella - ja 
uskonut sen olevan ajan tasalla. Nyt se kalenteri jo joutaa pois - sen verran heikosti 

sitä on päivitetty. 

EIPÄ OO SIILIN VOITTANUTTA..., 

 
Kisasami tarkkana 

(Kuva: Juha Parkko) 

11.1.2020 18:50 Päivitetty 12.1.2020 16:30 (Sami Tervo/Info) Tutut kuviot nähtiin taas 
tänään Otsolan koulun ykkössarjaturnauksessa. Sarjan viime kauden voittajajoukkue 

SI Siilinjärvi hoiteli kaikki pelinsä puhtaasti 2 - 0 ja otti toisen voittonsa kolmen 
osaturnauksen sarjassa. Joukkueelle riittää lähes pelkkä ajelu Lohjalle ykkössarjan 

päätösturnaukseen 7.3.2020. 

Kuusi joukkuetta pelasivat kahdessa alkusarjassa. A-lohkossa Hongiston Tarmo, HIY 
Helsinki ja SI Siilinjärvi sekä B-lohkossa TSI Tampere, Palokan Pyry ja KSI-Kakkonen. 

Lohkovoittajat ja kakkoset ristikkäin välieriin. Loppuotteluun selvisivät Siilinjärvi ja 
ensimmäisen turnauksen väliin jättänyt Kotka. 



Siilinjärvi voitti ottelun suht' selvästi 2 - 0 (25-19, 25-14). Tiukassa "pronssipelissä" 

Helsinki voitti Tampereen 2 - 0 (28-26, 25-22) ja jumboilussa Hongiston Tarmo Palokan 
2 - 0 (25-21, 25-19). 

Sarjatilanteessa Siilinjärvellä on jo seitsemän pisteen keula toisena tulevaan TSI 
Tampereeseen ja 10 pistettä seuraavina oleviin HIY Helsinkiin ja Hongiston Tarmoon. 
Alla linkkinä ykkössarjan sarjatilanne ja kaikki pelatut pelit. 

Päivään Otsolan salilla mahtui ikävä ja vakava pelaajan sairauskohtaus. Paikalla olleiden 
antaman ensiavun jälkeen sairauskohtauksen saanut toimitettiin ambulanssilla Kotkan 

sairaalaan. Info toivottelee pikaista toipumista. 

Ykkösen tulokset Kotkasta 

Päivitetty sairauskohtauksen saaneen tilannetta. Sami Tervo kertoi käyneensä 

tapaamassa ao. henkilöä sairaalassa. Toipuminen oli jo hyvässä vaiheessa ja 
asianomainen pyysi Samia välittämään kiitoksensa häntä salilla auttaneille sekä kaikille 

tsemppiviestejä lähettäneille. Hieno juttu. 

NAISILLA HUIPPUKISA PAJULAHDESSA 

 

10.1.2020 17:40 (Info) Viikon kuluttua käynnistyy vuosittainen - jo 10. Pajulahti 

Games. Games on Suomen Paralympiakomitean järjestämä kansainvälisen 
kilpailutapahtuma. Lajeina ovat maalipallo, sokkopingis, istumalentopallo, judo, 

yleisurheilu ja jalkapallo. Lisäksi järjestetään kehitysvammaisten Special Olympics 
National Games-kisat, joissa lajeina ovat alppihiihto, lumikenkäily ja maastohiihto. 

Istumalento pelataan, kuten aina ennenkin, naisten maajoukkueturnauksena. Mukana 
kisassa ovat tänä vuonna: Alkulohko A:ssa Venäjä (EM1.), Saksa (EM4.) ja Hollanti sekä 
alkulohko B:ssä: Italia (EM2.), Ukraina (EM3.) ja Suomi (EM6.). 

Perjantaina 17.1. Pajussa pelataan kaikki alkusarjojen ottelut. Lauantaina vuorossa 
ovat puolivälierät (A2-B3 ja B2-A3), välierät (A1-B2/A3V ja B1-A2/B3V) sekä päivän 

päätteeksi sijoituspeli 5.-6. (A2/B3H-B2/A3H). Tiedossa ei vielä ole tuleeko peleistä 
suoria nettilähetyksiä. 

Päätöspäivänä sunnuntaina aamupäivästä pelataan ensin klo 09 sijoista 3.-4. ja klo 11 

loppuottelu. Istispelit pelataan Tennishallissa, jonka pinnalle levitetään muovialusta. 
Käytössä kaksi kenttää, toinen peleihin ja toinen harjoitteluun. Tennishalli sijaitsee 

Nikula-hallin takana Pajulahdentien ja järven välissä. 

Suomen joukkueen alustava kokooonpano: Petra Pakarinen, Annukka Jäätteenmäki, 
Raisa Möller, Karoliina Halme, Anne Mäki, Laura Haaranen, Maria Viitala ja Hanna-Maria 

Sariluoto. 

Pajulahden otteluohjelma: 

Perjantai 17.1.2020: 
09.00 Italia–Ukraina 
11.00 Venäjä–Saksa 

13.00 Suomi–Ukraina 
15.00 Saksa–Hollanti 

17.00 Italia–Suomi 
19.00 Hollanti–Venäjä 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2019-20/Ykkosen%20sarjataulukko.pdf


Lauantai 18.1.2020: 

10.00 Puolivälierä: A3–B2 
12.00 Puolivälierä: A2–B3 

14.00 Välierä: A1–Voittaja A3/B2 
16.00 Välierä: B1–Voittaja A2/B3 
18.00 Sijat 5–6: Häviäjä A3/B2–Häviäjä A2/B3 

Sunnuntai 19.1.2020: 
09.00 Pronssiottelu 

11.00 Loppuottelu 

SM-PELI HOTA-KSI HELMIKUUN LOPULLE 

 

10.1.2020 13:05 (Antti Kärnä/Info) Hongiston Tarmo ilmoitti sopineensa KSI Kotkan 

kanssa joukkueiden yksittäisen SM-sarjapelin ajankohdan. Peli pelataan Perttilän 
liikuntahallilla Lohjalla sunnuntaina 23.2.2020 klo 15. Aika ja paikka merkitty infon 

Kalenteri-sivulle. 

YKKÖSEN UUSITTU OTTELUOHJELMA 11.1.2020 

 

7.1.2020 15:30 (Sami Tervo/Info) Turnausvastaava Sami Tervo on lähettänyt 

joukkueille lauantaisen Kotkassa pelattavan ykkössarjaturnauksen uusitun 
otteluohjelman. Mukana siis kuusi joukkuetta - joukossa myös kaipailtu Palokan Pyry. 

Turnauksen aikataulu pysyy ennallaan - aloitus klo 11.00. Nyt pelataan alkusarjat 
kahdessa kolmen joukkueen lohkossa. Sarjojen 1.:set ja 2.:set pelaavat välierät (A1-

B2 ja B1-A2) klo 13.00 ja lopuksi klo 14 ja 15 kaikki sijoitusottelut. 

Ykkösen ohjelma 11.1.2020 

MUUTOS YKKÖSEN TURNAUKSEEN! 

 
Turnauspomo Sami Tervo näyttää kaapin paikkaa 

(Kuva: Juha Parkko) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2019-20/Turnaustiedote%2011.1.2020.pdf


6.1.2020 19:35 (Sami Tervo/Info) Kotkan ykkösturnauksen kuviot menevätkin uusiksi. 

Kisapäällikkö Sami Tervo lähetti pari tuntia sitten asiasta alla olevan viestin ja tiedon, 
että uutta otteluohjelmaa rakennellaan. 

Moi. Pekka Piitulainen soitti tänään ja ilmoitti, että on lähettänyt ilmoittautumisen 
20.12.2019, jostain syystä se ei ole tullut perille. Hyväksyin Pekan selvityksen 
perusteella Palokan Pyryn mukaan turnaukseen. Teen uuden ottelujärjestyksen ja 

lähetän sen, kun se on valmis. Terveisin Sami. 

YKKÖSEN TURNAUSOHJELMA KOTKAAN 

 

6.1.2020 14:35 (Sami Tervo/Info) Ykkösen toinen osaturnaus pelataan ensi lauantaina 
11.1.2020 Kotkassa Otsolan koulun salissa. Pelit käynnistyvät klo 11.00. Viiden 
joukkueen turnaus pelataan yksinkertaisena sarjana kahdella kentällä. 

Turnaustiedotteesta ei selviä pelisysteemi - pelataanko normaalisti paras kolmesta tai 
kuten Jyväskylän turnauksessa - kolmieräisinä otteluina - vaiko jollain muulla tavalla. 

Mukana ovat sarjaa Jyskän jälkeen johtava SI Siilinjärvi, sarjakakkonen TSI Tampere, 
kolmonen Hongiston Tarmo ja viitonen HIY Helsinki. Palokan Pyry ei tällä kertaa ole 
matkassa mukana, mutta Jyväskylästä puuttunut KSI-Kakkonen luonnollisesti. 

Turnausjärjestäjä korostaa tiedotteessaan, että lepovuorossa oleva joukkue osallistuu 
tuomari-/kirjuritehtäviin molemmilla kentillä. Ottelupaikalla on perinteiseen tapaan 

kisakahvila. Ehtiiköhän siellä pelurit piipahtamaan? 

Ykkösen ohjelma 11.1.2020 

JOUHEVAA TAHTIA JÄMSÄSSÄ 

 

4.1.2020 14:45 (Info) Miesten SM-sarjaturnaus Jämsän liikuntahallilla on käynnistynyt. 
Avauspelissä KSI Kotka ei jättänyt isännille kummoisia mahdollisuuksia, vaan otti voiton 

puhtaasti 3 - 0 (25-13, 25-17, 25-20). 

Päivän toinen ottelu KSI:n ja ZZ Toivalan kesken käynnistyi ehkä jo ennen ilmoitettua 

aikaa. Ottelu on tällä hetkellä jo neljännen erän ratkaisupalloissa. ZZ johtaa erin 2 - 1. 
Neljättä KSI vei selkeästi johdossa 17-8, mutta juuri nyt tilanne on tasan 23-23. Pallot 
viuhuvat ja nyt mennään tilanteessa 27-27. Erävoitto lopulta kuudennnella eräpallolla 

kotkalaisille 30-28. Viides ja ratkaiseva erä odottaa. 

15:05 Piti infonkin jäädä live-tilannetta seuraamaan. KSI ottaa lopulta otteluvoiton 3 - 

2 (25-20, 16-25, 18-25, 30-28, 15- 9). Päivän peleistä jäljellä vielä JoLePan ja ZZ 
Toivalan kohtaaminen. Jokohan jämsäläiset avaisivat pistetilinsä - varmaan vähän 
pettyneiden siilinjärveläisten kustannuksella. 

16:25 Ei auennut - JoLePan pistetili hyvästä ensimmäisestä erästä huolimatta. Voitto 
ennakko-odotusten mukaisesti ZZ Toivalle 3 - 0 (25-22, 25-11, 25-21). KSI Kotka 

johtaa sarjaa 12 pisteessä pelattuaan jo kuusi peliä, kakkosena ZZ 9 pistettä neljästä 
ottelusta ja kolmantena neljällä pelllä 6 pisteessä Hongiston Tarmo. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2019-20/Turnaustiedote%2011.1.2020.pdf


ZZ Toivala on ottanut pelaamistaan peleistä keskimäärin 2,25 pistettä, KSI Kotka 2,00 

ja Hongiston Tarmo 1,50 pistettä. JoLePa jatkaa nollilla. Seuraava miesten SM-
sarjaturnaus pelataan Siilinjärvellä 25.1. ZZ Toivala saa silloin vieraikseen Hongiston 

Tarmon ja JoLePan. 

UUSI VUOSI KÄYNTIIN JÄMSÄSSÄ 

 
(Kuva: JoLePa) 

3.1.2020 13:45 (Info) Vuosi 2020 istiksen osalta pamautetaan käyntiin huomenna 

lauantaina Jämsän liikuntahallilla miesten SM-sarjaturnauksen muodossa. Turnausta 
isännöivä JoLePa saa vieraikseen KSI Kotka ja ZZ Toivalan. 

Ottelut käynnistyvät klo 12.00 pelillä JoLePa - KSI, klo 13.45 vastakkain ovat ZZ Toivala 
- KSI ja päivän päätteeksi klo 15.30 ZZ pelaa isäntiä vastaan. 

Sarjatilanne 3.1.2020: 

KISAKUTSU 38. K0TKA-TURNAUKSEEN 

 

2.1.2020 14:05 (Sami Tervo/Info) Lauantaina 8.2.2020 pelataan jälleen - jo 38. kerran 
Suomen pisimpään yhtämittaisesti jatkunut vuosittainen istumalentopallotapahtuma - 
Kotka-turnaus Karhuvuoren urheilutalolla Kotkassa. 

Ilmoittautuminen turnaukseen viimeistään 25.1.2020 osoitteella: 
tervosam(at)gmail.com. Liitteenä alla tarkempi kisakutsu. 

Kotka-turnauksen kisakutsu 

HYVÄÄ UUTTA ISTISVUOTTA 2020! 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2019-20/38.Kotka-turnaus%20kutsu.pdf

