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KORONAVUOSI 2020 LOPPUU - PERUTAANKO 2021? 

 
Peli-iloa 

(Kuva: Juha Parkko) 

16.12.2020 23:40 (Info) Korona on kuritellut kovalla kädellä myös istumalentopalloa 
muitten liikunta- ja urheilulajien ohella. Kilpailutoiminnat ajettiin keväällä alas ja 

sarjatoiminnat keskeytettiin. Uuden pelikauden alku istiksessä jäi melkoiseksi torsoksi 
osittain koronasta johtuen, mutta varmaan myös muista syistä. Miesten SM-sarjaan ei 

saatu joukkueita, naisiinkin vain kolme ja ykköseenkään ei ollut ihmeenpää 
innokkuutta. 

Infon hommat tiedotus- ja lajimme esillä pitämisen osalta keskittyivät enempi 

perumiseen ja lopettamiseen. Tilanne kaikkiaan maailmalla ei ole, Koronastakaan 
johtuen, ollut helppo. Pieniä vaivoja ei pitäisi sen vuoksi juuri valitella. Mutta, kun 

puhutaan yksinapaisesti lajimme tilanteesta ja tulevaisuudesta - ei se erityisen hyvältä 
näytä. 

Lentopalloliittoon siirtyminen joitakin vuosia sitten, aiheutti jäsenistön keskuudessa 

sekä positiivisia odotuksia että pettymyksen ja pelon varsinaisen vammaisurheilun 
häviämisestä organisaatiomuutoksen yhteydessä. Koronan aiheuttama tilanne toki 

hämärtää asian objektiivista arviointia, mutta varsin helppo on myös heittää, ettei 
Lentopalloliitolla ole ollut mitään eväitä lajimme kehittämisen saralla. 

Useampikin istisläinen on vuoden aikana viestittänyt mm., että Liiton satsaus naisten 

maajoukkueen Kanadan keikkaan oli murheellinen juttu. Sinne upotetuilla pennosilla 
olisi voitu, vaikka palkata istikseen lajikehittäjä useammaksi vuodeksi esimerkiksi EU-

rahoituksen avulla. Oppia asiasta voisi ottaa vaikka Suomen Invalidien Urheiluliiton 
alkuvuosien (1960-70 luvut) toiminnasta. Eri paikkakunnilla käynnistettiin liiton 
toimesta kehittämisprojekteja ja kymmenille saleille saatiin lajitoiminta käyntiin. 

Istiksen historiasivujen, SIUta ja sittistä, alkusivuilla kirjoittaja maalaili muutamia 
teesejä kehittämisen pohjaksi. Osa olisi ollut hoidettavissa pienin kuluin - ajatus 

palkatusta kehittäjästä toki olisi vaatinut työtä rahojen hankkimiseksi, mikä ei olisi ollut 
mahdoton tehtävä. 

SIUta ja sittiksen teesit pistettäköön vielä tähän: 

- vammaisten/vammautuneiden tutustuttamista ja aktiivista rekrytointia istiksen pariin 
tulisi liiton taholta kehittää tekemällä simppeli lentopalloseurojen koulutusohjelma, 

missä myös paikalliset invayhdistykset olisivat mukana sekä 



- tarjota istumalentopallon tiedotus-, kokeilu- ja harrastustoimintaa seurojen entisille 

aktiivipelaajille, jotka eivät enää voi lentisvammojensa vuoksi pelata pystyssä. 

Ja jottei tämäkin juttu menisi pelkäksi paasaamiseksi, pistetään loppuun se varsinainen 

päivän asia, mikä tähän piti mahduttaa: Naisten SM-sarjan kolmaskin osaturnaus 
siirretään myöhemmin päätettäväksi. 

NAISTEN EM-KISAT 2021 SIIRRETTY! 

 

1.12.2020 14:04 (Info) ParaVolley Europe ilmoittaa sivuillaan, että se on päättänyt 
siirtää 3.-8.5.2021 Turkin Antalyassa suunnitellut naisten ja miesten EM-kisat 

lokakuulle. Tarkat päivämäärät ovat vielä päättämättä. Syynä luonnollisestikin 
voimallisesti jylläävä Koronavirus-epidemia. 

World ParaVolley puolestaan on ilmoittanut valinneensa, seitsemän hakijamaan 

joukosta, Kiinan Hangzhoun vuoden 2022 MM-kisojen järjestäjäksi. Kisat tullaan 
pelaamaan 18.-24.5.2022. Kisoihin nimetään sekä naisten että miesten sarjoihin 16 

joukkuetta. Karsintaprosessi ilmoitetaan pikapuoliin. 

NAISTEN SM-TURNAUS SIIRRETTY! 

 

1.12.2020 12:35 (Sampsa Söderholm/Info) Vähän jo ounasteltukin tiedote tuli tänään: 
Naisten SM-turnaus Tampereella 5.12.2020 on siirretty myöhempään ajankohtaan. 

Alkaa pahasti kuulostamaan, että toinenkin sarjakausi jää koronan takia pelaamatta. 
Toivotaan, että taulitilanne paranee ja kevättalven aikana vielä päästäisiin pelihommiin. 

Alla SS:n viesti otsikkoasiasta. 

Liitto ja joukkueet ovat eilen käyneet keskustelua 5.12. turnauksen siirtämisestä tässä 
hankaloituneessa koronatilanteessa. Kilpailupäällikkö on vahvistanut, että 5.12. ei 

pelata. Uutta ajankohtaa etsitään alkuvuodesta ottaen huomioon tautitilanne ja 
rajoitusten purkamisen aikataulu. Sampsa 

LOHJAN YKKÖSTURNAUS SIIRRETTY! 

 



23.11.2020 14:40 (Antti Kärnä/Info) Hongiston Tarmon/Kärnän Antin tiedote 

vieraskirjasta: Lohjan 28.11.2020 pelattavaksi tarkoitettu 1-sarjan turnaus perutaan. 
Perumisen syynä on aluehallintoviranomaisten 20.11. antama määräys. Turnaus 

saatetaan pelata keväällä 2021. Antti Kärnä 

TURNAUSKUTSU NAISTEN SM-SARJAAN 

 

23.11.2020 12:30 (Petra Pakarinen/Info) Lauantaina 5.12.2020 Tampereella pelattava 
naisten SM-sarjan toinen kierros voitaneen tämän hetken tietojen valossa pelata 

suunnitellusti. Ohessa Petra Pakarisen lähettämä turnaukutsu. 

Kutsu naisten SM-turnaukseen 5.12. 

YKKÖSEN TURNAUS SELVITTELYISSÄ 

 

23.11.2020 11:55 (Antti Kärnä/Info) Ensi lauantaille merkitty ykkössarjan 
avausturnaus Lohjalla on selvittelyissä - onko turnausta mahdollista nykyisillä 

koronarajoituksilla pelata vai joudutaanko se siirtämään. Antti Kärnä selvittelee asiaa 
ja ratkaisu saataneen vielä tämän päivän aikana. Alla Antin vieraskirjaan kirjoittama 

info tilanteesta. 

Lohjan 1-sarja turnaukseen ilmoittautui määräaikaan mennessä 5 joukkuetta: HIY, 
JoLePa, KSI-Kotka, HoTa ja E-enkelit. Tällä hetkellä on selvityksessä voidaanko turnaus 

järjestää. Otteluohjelman julkaisen vasta sitten, jos turnaus saadaan järjestää. Laitan 
infoa tänne, kun asia selviää. Antti Kärnä 

TARMOLLE SAVULAHDEN TURNAUSVOITTO 

 

14.11.2020 18:55 (Info) Naisten SM-sarja käynnistyi tänään Jyväskylässä pelatulla 
kauden avausturnauksella. Päivän ensimmäisessä pelissä Palokan Pyry otti TSI 

Tampereesta lähes murskavoiton. Toisessa ottelussa puolustavat Mestarit Lohjalta 
tekivät saman tempun. Päivän kolmannesta odoteltiin, vanhaan tapaan, tasaista 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/Turnauskutsu%2005.12.20.pdf


taistelua. Perinteisten viiden erän pelien sijasta Hongiston Tarmo vei tasokkaan pelin 

niukasti, mutta puhtaasti erääkään häviämättä. 

Naisten SM-sarjan avausturnauksen tulokset: 

Palokan Pyry - TSI Tampere 3 - 0 (25-10, 25-14, 25- 5) 
TSI Tampere - Hongiston Tarmo 0 - 3 (12-25, 18-25, 10-25) 
Hongiston Tarmo - Palokan Pyry 3 - 0 (26-16, 25-22, 28-26) 

 
Tarmo - Pyry 

(Kuva: Jani Nuolimo) 

Joukkueiden pelaajaluettelot ensimmäisessä turnauksessa: 

Palokan Pyry: Anna Hirvonen (1), Maria Viitala (3), Hanna Koljonen (4), Jenni Tikkanen 
(5), Carita Liuhanen (6), Maarit Tähtinen (8) ja Nina Pitkänen (15/J-joht.) 

TSI Tampere: Laura Haaranen, Karoliina Halme, Annukka Jäättenmäki, Satu Kovanen. 
Raisa Möller. Hanna-Maria Sariluoto, Nora Isomäki (Valm.) ja Petra Pakarinen (J-joht.) 

Hongiston Tarmo: Eija Kärnä, Maiju Marjamäki, Satu Martikainen, Sirpa Nuolimo. Tiina 
Sivonen, Kirsi Valkeavuori, Marja Valkeavuori (J-joht.) ja Jani Nuolilo, valmentaja. 

Sarja jatkuu toisella turnauskierroksella Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2020. 

NAISTEN SM-SARJA KÄYNNISTYY 14.11.2020 

 

09.11.2020 23:45 (Info) Istumalentopallon naisten kolmen joukkueen SM-sarja 

käynnistyy 1. osaturnauksella tulevana lauantaina 14.11. Jyväskylässä Savulahden 
päiväkotikoulun salissa, os. Savulahdentie 1. Info ei ole saanut tapahtumasta muuta 

tietoa, kuin mitä löytyy Lentopalloliiton tulospalvelusta. Ja siellä pelipaikaksi on 



ilmoitettu Savulahden koulu. No..., lieneeköhän sama paikka, mikä löytyy googlehaulla 

ja koulun nimellä Savulahden päiväkotikouluna? 

 
Savulahden päiväkotikoulu 

(Kuva: Google) 

Lentopalloliiton tulospalvelussa tapahtuman otteluohjelma on seuraava: 

* klo 12.00 Palokan Pyry - TSI Tampere 
* klo 13.45 TSI Tampere - Hongiston Tarmo 
* klo 15.30 Hongiston Tarmo - Palokan Pyry 

Toivottavasti Infon infot ovat edes vähän sinne päin. Kotijoukkue Palokan Pyryn ja 
hallitsevan Suomen Mestarin Hongiston Tarmon pelaajaluettelot löytyvät tulospalvelun 

listoilta - TSI Tampereen ei ainakaan vielä. Tuomariparina ottelut hoitavat Arttu Ylinen 
ja Eero Hartikainen. Menoksi vaan pelejä katomaan - paikka lienee jossain Palokan 
suunnalla. 

KILPAILUKUTSU YKKÖSEN 1. OSATURNAUKSEEN 

 

09.11.2020 23:45 (Info) Istumalentopallon ykkössarjan ensimmäinen (1/4) osaturnaus 

pelataan reilun kahden viikon kuluttua lauantaina 28.11. Perttilän liikuntahallilla 
Lohjalla Hongiston Tarmon isännöimänä. Turnaus pelataan pelikauden 2020-21 
sarjamääräysten ja sarjaohjelmien mukaisesti. Sarjamääräykset löytyvät istis.infon 

sivuilta - oikean sarakkeen alaosasta - päiväyksen yläpuolelta. 

Ilmoittautumiset turnaukseen tulee tehdä sähköpostilla Antti Kärnälle, os. 

antti.karna(at)granlund.fi viimeistään sunnuntaina 22.11.2020. Tarkempi 
otteluohjelma lähetetään ilmoittautuneille hetikohta seuraavana päivänä. 
Osallistumismaksu on 60 euroa/joukkue. Tarkemmat tiedot vielä alla Turnauskutsu 

muodossa. 

Kutsu ykkösen 1. osaturnaukseen 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/Kilpailukutsu%20Lohja%2028.11.2020.pdf


IN MEMORIAM – PAPPA 

  

Tapani Pappa Piilola (1994) 

(Kuva: SIU ry) 

07.11.2020 23:30 (Info) Istumalentopallon Grand old Man Tapani Pappa Piilola Kotkasta 

on siirtynyt toisille pelikentille ja kala-apajille. KSI Kotkan joukkueenjohtaja Sami Tervo 
viestitti tänään infolle: "Suruviesti Kotkasta. Pappa Tapani Piilola on poissa. 

Info ottaa osaa läheisten suruun ja muistaa Pappaa lämmöllä ja läheisyydellä: "Oli 
upeaa saada olla ystäväsi." 

Tapsa Piilola oli yksi keskeisistä vaikuttajista KSI Kotkan ististoiminnan kehittämisessä 

useamman vuosikymmenen ajan. Pappa on istumalentopallon "The Members of The 
Double Touch Clubin" jäsen nro 2 - saavutettuaan pystypallossa Suomen Mestaruuden 

Karhulan Ratekon paidassa v. 1973 sekä istumalentopallon SM-kultamitalit KSI 
Kotkassa kausilla 2001 – 03. 

Suomalaisen istumalentopallon historiikissa SIUta ja sittistä on Tapani Piilolasta oma 
lukunsa otsikolla: "Ei pappaa pahempaa...," Info liittää jutun tähän Papan muistoksi - 
ja kiitokseksi. 

Ei Pappaa pahempaa - Tapani Piilola 

ISTIKSEN MARRASKUUN TAPAHTUMAT 

 

30.10.2020 16:15 (Info) Istiskalenterin verkkaisessa ohjelmistossa on marraskuulle 
merkittyinä naisten SM-sarjan ensimmäinen osaturnaus Jyväskylässä lauantaina 14.11. 

sekä ykkössarjan avausturnaus 28.11. Lohjalla. 

Lentopalloliiton kilpailupäällikkö Jari Lankinen on tänään tiedottanut, että 

tämänhetkisten tietojen mukaan turnaukset voidaan pelata noudattaen yleisiä 
annettuja turvallisuusmääräyksiä. Info liittää Lentopalloliiton a.o. ohjeistukset tähän 
alle. 

Istisjaoston osalta Sampsa Söderholm viestitti seuraavaa: Sarjamääräyksiä ei ole vielä 
päivitetty. Enkä taida niitä nyt oikein ehtiä katsoakaan kuin ehkä aikaisintaan ensi 

viikolla. Viimevuotiset määräykset pätevät soveltuvin osin. 

https://www.istumalentopallo.info/docs/historia/Tapani%20Piilola.pdf


Näillä eväillä nyt mennään ja toivotaan, ettei pandemia pahene. Tarvittaessa asioista 

tiedotellaan lisää näilläkin sivuilla. 

Lentopalloliiton otteluohjeistus 

Lentopalloliiton harjoitusohjeistus 

KORONA SIIRTÄÄ VETERAANITURNAUKSEN 

16.10.2020 23:15 (Info) Pekka Dahlqvist viestitteli sähköpostissa: Moi. ZZ-Toivala saa 

porukan kasaan turnaukseen. Järjestetäänkö turnaus edelleen koronasta huolimatta? 
Esim. samana ajankohtana järjestettävä pystylentopallon Kolibri-turnaus on peruttu. 

Sampsa Söderholm vastaili viestiin nopeasti ja seuraavasti: KSI on ilmoittanut, että 
paikalliset viranomaiset ovat kieltäneet turnausten järjestämisen vuoden loppuun asti. 

Tällaista tämä pandemiameno nyt vaan on. Kuulostellaan jatkoja..., 

PAJULAHTI GAMES - ISTISTURNAUS PERUTTU 

13.10.2020 20:25 (Info) Suomen Paralympiakomitean sivuilla oli 5.10.2020 seuraava 

tieto tammikuisen Pajulahti Gamesin tilanteesta. Vuoden 2021 Pajulahti Games 
järjestetään suunnitelmien mukaisesti 22.–24. tammikuuta, mutta ilman kansainvälisiä 
vieraita. Tämän myötä maalipallo- ja istumalentopalloturnaukset peruuntuvat ja 

sokkopingisturnaus pelataan kansallisena turnauksena. 

MIESTEN M50 SM-TURNAUS KOTKASSA 7.11.2020 

 
M50 puolustavat Mestarit kaudelta 2018-19 - KSI Kotka 50 

(Kuva: Juha Parkko) 

6.10.2020 20:25 (Sampsa Söderhom/Info) Hei, aiemmin ilmoitetusta poiketen miesten 
M50 SM-turnaukselle on löytynyt järjestäjä ja ajankohta vielä tämän vuoden puolella. 
Turnaus järjestetään KSI Kotkan toimesta Kotkassa la 7.11.2020. 

Ilmoittautuminen Sampsa Söderholmille [sampsa.soderholm(at)espatent.fi] 
sähköpostitse pe 16.10. mennessä. 

Turnaus järjestetään korona- ja salitilanteen niin salliessa, mikäli osallistuvia joukkueita 
on määräysten edellyttämä minimimäärä (määräykset on tarkistuksessa 
parhaillaan). T:Sampsa / istisryhmä 

 

https://lentopalloliitto.fi/elamyksia/koronalinjaukset/ottelutapahtumalinjaus.html
https://lentopalloliitto.fi/elamyksia/koronalinjaukset/harjoituslinjaus.html


SARI MANNERSUO-JUTTUJA KESKISUOMALAISISSA 

 
Sari Mannersuo 2017 

(Kuva: VAU) 

29.9.2020 23:30 (Info) Valkeavuoren Marja vinkkasi infolle, että päivän Etelä-Suomen 
Sanomissa oli juttu Mannersuon Sarista otsikolla: "Sari Mannersuota odottaa vielä yksi 

kaukomatka, jos ikä ei ole este." Saman jutun pohja - muutamilla lisäkuvilla 
höystettynä - löytyi klo 21 jälkeen myös Kymen Sanomista. 

Keskisuomalainen Oyj on melkoisen mahtava lehtitalo, jonka paikallisaviiseja löytyy eri 
puolilta. Ken on tilaillut jonkin lehden voi ymmärtääkseni vilkuilla myös muiden 
konsernin lehtien nettisivuja. Mannerjuttu löytyy siis ainakin yllä mainituista lehdistä. 

Käykää lukaisemassa. 

SATTUPA SIEVÄSTI TASAPÄINEN LUKEMA..., 

 

27.9.2020 21:40 (Info) Info päätti käväistä sivustolla korjaamassa yhden päivämäärän 

ja sattui vilkaisemaan laskurin lukemat. No - sitä ei tarvinne korjata - kelpaa ihan 
tuollasenaan - tasalukuna. 

 



YKKÖSSARJAAN LISÄYKSENÄ NELJÄS OSATURNAUS 

 
KSI 2 - HIY Lappeellla 2016 

(Kuva: Info) 

26.9.2020 23:40 (Info) Kotkassakin ollaan heräilty - tai selvitetty pahin lamaannus 
tulevan kauden pettymyksistä. Sami Tervo ilmoitti jaostolle, että KSI on valmis 
järjestämään ykkösen osaturnauksen Kotkassa lauantaina 20.2.2021. Hyvä homma - 

hienoa. 

Turnaus pelataan ykkössarjan kolmantena turnauksena ennen Jyväskylässä 

maaliskuulla pelattavaa neljättä ja viimeistä turnausta. Turnaus on lisätty infon 
Kalenteri-sivustolle. Merkitkää omiin tiedostoihin tämäkin. 

Kotkasta puheen ollen - mitähän mahtaa kuulua jaoston ehdotukselle, että miesten SM-

turnaus pelattaisiin Kotka-turnauksen yhteydessä. Onko saanut tulta alleen? 

UUSI LENTOPALLOPÄÄLLIKKÖ! 

 
Uusi lentispomo - Olli-Pekka Karjalainen 

(Kuva: Lentopalloliitto) 

24.9.2020 20:00 (Info) Olli-Pekka Karjalainen, 40, on nimitetty Suomen Lentopalloliiton 
toimitusjohtajaksi. Mittavan urheilu- ja järjestöuran omaava Karjalainen aloittaa 

tehtävässä välittömästi. 

Lentopalloliiton juttu aiheesta 

http://lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/olli-pekka-karjalainen-lentopalloliiton-toimitusjohtajaksi.html


PELIKAUDEN 2020-21 KOTIMAAN KALENTERI 

22.9.2020 23:35 (Sampsa Söderholm/Info) Moi, ohessa jakeluun nähdäkseni lopullinen 
listaus turnausajankohdista, jossa naisten finaali on siirretty pelattavaksi su 31.1.2021 

ja naisten Tampereen turnaus 5.12.2020. Ykkössarjaan on lisätty kolmas turnaus HIY:n 
järjestämänä la 16.1.2021. Päivitetään seuraavaksi sarjamääräykset. T:Sampsa 

Istissarjojen kalenteri alla pdf-tiedostona. Mahtuisihan tuohon keväälle mainiosti 

veteraaniturnauskin ja vaikka joku muukin kisa. 

Istiskalenteri 2020-21 

MELKEIN KUUKAUSI VIERÄHDELLYT..., 

21.9.2020 23:10 (Info) Niin se aika - aika nopsasti mennä hurahtelee. Info ei ole ollut 
pakko- eikä muillakaan lomilla, mutta sen verran vähän näitä tiedoteltavia asioita on 

ollut, ettei ole tullut mieleen koneita käynnistellä. Eilen oikein sydän hypähti, kun 
toimituksen sähköposti pärähti. Annukka Jäätteenmäkihän se toimitusta herätteli. 

Seuratietojen päivittäminen 

Annukka (kiitos vaan) laittoi terveiset Tampereelta ja pyysi päivittämään muutokset 
TSI Tampereen seurasivuille. Homma hoidettu ja tiedoksi vaan - mukava olisi jos joku 

muukin tarkistaisi ovatko seuran/yhdistyksen tiedot sivuilla ajan tasalla.  

Korjaukset voi lähettää infolle: webmaster.istumalentopallo(at)gmail.com. 

Sarjakauden kuulumisista 

Hiljaista on ollut täällä toimituksessa, mutta ymmärtääkseni Sampsan johdolla seurojen 

yhteyshenkilöt ovat tiukasti etsineet ajankohtia suht' vähäisille tulevan kauden 
pelitapahtumille. Kisakalenteria odotellaan ihan lähipäivinä - jolloin info tietysti kaiken 
hiljaiselon jälkeen on todellakin pienellä lomalla. 

Istispaikkakuntien tilannetietoja 

Info on ajoittain yrittänyt etsiskellä tietoja eri paikkakunnilta - huonolla menestyksellä. 

Harvoilla porukoilla on julkisia medioita käytettävissä - ja kenellä onkin - niissäkin on 
ollut tosi hiljaiset kuukaudet menossa.  

Jos ken haluaa - info mielellään viestittelisi yleisemminkin kuulumisia eri puolilta. 

Pankaas ilmoitellen. Ohjeet löytyvät liiton sivuilta ja ovat luettavissa myös alla olevasta 
linkistä. 

Liiton linjaukset 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2020-21/Istiskalenteri_20-21_200922.pdf
http://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/2020/05/lentopalloliiton-linjaukset-seurojen-pienryhmaharjoitteluun-31.5.2020-asti.html?p23=16

