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Kotimaiset ja muut joukkueet 

 
Ensimmäinen Triptolemos Beach Volley turnaus pelattiin Kreetalla Agios Nikola-
oksessa viikonvaihteessa 17.-18.9.2011. Kutsun turnaukseen lähetti Ateenalaisen 

vammaisurheiluseura Triptolemosin puuhamies ja Marjolan turnauksessa kesällä 
2010 käynyt Ioannis "John" Soukiouroglou 12.7.2011 - lomajärjestelyjen näkö-

kulmasta suomalaisille turhan myöhään.  
 

Turnaukseen ilmoittautui Suomesta Lappeenrannan entisen ESI-Teamin nykyinen 

toimisto- ja siivoustyöryhmä: Ossi Pulli, Reijo Myllykoski, Keijo Hänninen (val-
mentaja) ja Markku Aumakallio sekä savolaisvahvistuksena Kalevi Korkalainen 

henkilökohtaisen fysioterapeuttinsa Seijan kanssa. Joukkueen nimi avajais- ja 
palkintojenjakotilaisuuksien kannettavissa kylteissä oli ymmärrettävän lyhyt ESI 

– paikallisella kait ΕΣΥ. 
 

      
Juhlissa riitti puheita ja palkintoja – varjossa 36 C 

 

Ulkomaisia joukkueita edusti lisäksi Moskovan Vector kahdeksan hengen ja neljän 
pelaajan ryhmällä – Anton Agapov C, Konstantin Kulagin, Denis Kolganov and 

Artem Futoryan. Muut kuusi joukkuetta olivat Kreikasta. Nimet jääkööt kertomat-
ta, koska ne tulos- yms. luetteloissa esiintyivät vain paikallisella kyristiikalla. Yksi 

joukkue kuitenkin oli kisojen isäntäkaupungista ja ainakin kaksi Triptolemosista. 
Ateenalaisten ykköstiimissä pelasivat Lappeellakin ahertaneet: Ioannis Sou-

kiouroglou (C), Dionisios Christodoulou, Efstratios Vardes and George Zafeiro-
poulos – tai siis vain kolme heistä – yhden pelatessa kakkosjoukkueessa. Kenen 

– jäi arvailtavaksi. Kavereiden nimet olivat kuultuina vielä luettujakin hankalam-
mat. 

 
Yleisjärjestelyt 

 

Isännät huolehtivat hurj.., hienosti 70 km lentokenttäkuljetukset – lappeelaisten 
tulomatkan jo tiistaina ja paluumatkan seuraavana tiistaina. Kentällä - muiden 

matkailijoiden ihmetellessä mihin pitäisi lähteä – pääovelle singahti ja kirskahti 
musta mersu ja alle kahdessa minuutissa vieraita kiidätettiin pikataipale-tyyliin 

kohti Ag Nikiä. Matkaa ei hidastanut edes 70 km nopeusalueella 110 km vauhdilla 



kahden sulkuviivan yli ohitettu poliisiauto. Pieniä hikikarpaloita herahti takapenk-

kiläisten otsille ilmastoidussa autossa aina, kun turvaväli edeltä hätisteltäviin 
pieneni satasen kyydissä alle metriin.  
 

     
Kartturin kuvaamia kurveja ensimmäiseltä pikataipaleelta 

 

Järjestäjien suosittelema hotelli oli pieni, lähellä keskustaa, ei liikennettä ja lä-

himpään uimarantaan ovelta 12 metriä ja ravintolaterassilta 25 senttiä. Kilpailu-
paikalle oli matkaa rantaraittia hikoillen n. 600 metriä. 

 
Isäntien järjestämää ohjelmaa riitti torstaista maanantaihin. Torstaina odoteltiin 

tietoa mihin aikaan pitää osallistua pressikonferenssiin. Lopulta se ilmoitettiin al-

kavaksi klo 14. Ossi osallistui ja kertoi myöhemmin, ettei ole ollut sen sortin tilai-
suudessa edes MM-kisoissa. Seuraavan päivän paikallisessa oli sivun juttu tilai-

suudesta ja pitkin kaupungin keskustaa oli neliömetrin kokoisia julisteita turna-
uksesta. John esitteli lukemattomien sponsoreiden kuvia tyyliin: ”Nuo maksoivat 

1 500 euroa, nuo laivamatkat, nuo tonnin…,”  
 

Perjantaina sovittiin paikallisväen kanssa, että menemme kentälle kokeilemaan 
hiekkabiitsiä klo 16. Jo aikaisemmin aamulenkillä olimme nähneet istisverkon 

hiekkarannan lähimmän tavernan reunalla. Iltapuolella se mötkötteli samassa 
asemassa. Paikalle saapunut kilpailujen johtaja Michael Pytharoulis valitteli, et-

teivät pakistanilaiset kentän tekijät olleet vielä tulleet ja pallotkin olivat tuomari-
en hoteissa heidän hotellissaan. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Kotimaiset kahvilla ja pakistanilaiset seulontahommissa 

 

Joimme kahvit läheisellä terarassilla ja odottelimme itämaisia. Saapuivatkin pika-

puolin ja kävivät hommiin – kotimaan maatalousmuseosta lainaamillaan työka-
luilla. Hetken ihmettelimme, miten muovipussin kokoisella seulaverkolla ja kat-



kenneelta näyttäneellä lapiolla onnistuu seulomaan koko kentän ja kaivamaan 

kaksi kuution kuoppaa tolpille. Lähdimme hotelliin odottelemaan klo 19 alkavaa 
technical meetingiä.  

 

Kello tuli kuus, kello tuli seitsemän, kello tuli kahdeksan ja viimein yhdeksän, kun 
järjestäjät lopulta tulivat ilmoittamaan, että kokous alkaa läheisessä ravintolassa. 

Ja varmaan tunti taas vierähti ennen kuin kaikki saivat puhua yhtä aikaa riittävän 
kovaa eikä ensimmäistäkään paperia tupsahtanut näkösille – millään kielellä. 

Kaikille jaettiin kisajärjestäjien teettämät – kaksi pelipaitaa, joita kisassa käytet-
tiin. Kerrottiin lisäksi, että aamulla klo 8 on parin kilometrin päässä joukkueitten 

arvonta kisakaavioon. Olisi tuon voinut hetikin tehdä ja jakaa ohjelmat. 
 

Kilpailujärjestelyt 
 

Säännöistä saimme selville mm., että vastaanotot ja puolustuspallot pitää nostaa 
hihoilla (kreikkalaiset nostelivat - litistelyltä ruusupuskalta näyttävällä - kahdella 

yhteen liitetyllä kämmenellä), pelipaikat vapaat - vain syöttöjärjestys pitää (aina 
ei pitänyt), sormilla saa passata ja heittää ylikin, mutta vain rintamasuunnassa 

(ja saada hiekat käsistä ja pallosta silmilleen – ja yleensä kaksoisvirheen palkak-

si), kaikki verkkokosketukset vihelletään – myös verkon alareunasta, kaikki saa-
vat torjua ja hyökätä, kentän koko 4 x 4 metriä ja verkko normal. Selville emme 

saaneet mm. pelisysteemejä, ohjelmaa, vaihtosääntöjä – emmekä siis mitään 
paperitietoa. Pelit alkaisivat aamulla klo 10.00. Ja sitten mentiin isäntien kustan-

nuksella naapuritavernaan runsaalle illalliselle noin klo 22.30 – kaikki n. 50 osal-
listujaa. Ruokaa ja juomaa riitti. Riitti myös lauantaille, jolloin taas meidät kaikki 

ajelutettiin läpi kaupungin itäistä rantatietä viihtyisään tavernaan paikallisia 
herkkuja popsimaan. Sponsoreille kiitos. 

 
Aamuarvonnassa taas puhuttiin – kaikki yhtä aikaa – ja sitten nosteltiin hatusta 

numerot. Ottelut pelattaisiin yhdellä kentällä kahdesta voittoerästä kahden tappi-
on kaaviolla – ilman muita sijoituspelejä paitsi finaali. Lauantaina kaikille tuli kak-

si peliä – sunnuntaina yhdestä kahteen.  ESI:lle arpa nosti ykkösen – eka peliin 
siis. Ossi onnistui sopimaan vaihdon toiseen peliin, jotta itänaapuriemme kanssa 

voisimme katsoa eka matsin ja yrittää ymmärtää säännöt. Vierähti siis tunti juh-

lallisuuksissa ja toinen peliä katsellessa.  
 

    
       ESIkatsomo ensimmäistä peliä seuraamassa      Isännät ja vieraat lehdistön tentattavana 

 

Sitten hiekotettiin ja voitettiin joku kreikkalaisryhmä. Seuraavaa peliä odoteltiin 
6h. Hävittiin se Johnin porukalle ja ei muuta kuin takakaavioon. Kreikkalaiset 



juhlivat kai Olympiavoittoa – pusuja sateli sen verran reippaasti härmäläisillekin 

joka suunnalta. Pidimme lopputulosta oikein hyvänä. 
 

Peliareenasta tuli varsin onnistunut. Kenttää rajasivat paikalle hankittu katsomo 

yhdeltä, rantaterassi toiselta, mainostaulurivi ja rantavarjot kolmannelta sekä 
toimitsijapöydät ja varjot neljänneltä reunalta. Auringolta suojaa pääsi helposti – 

joko ravintolan terassille tai aurinkovarjon alle lepotuoliin. 
 

Ottelutahti olisi saanut olla kiivaampi – alkutunnustelun jälkeen hiekkapeli tuntui 
ihan mukavalta. Hikiseen ihoon kuorruttautuneesta pölystä ja hiekasta pääsi hel-

posti eroon pulahtamalla lämpöiseen veteen. Tulostaulu löytyi kentän viereltä, 
mutta siitä ei aluksi löytynyt arabialaisia lainkaan – jatkossa toki eräpisteetkin 

tuloksiin kynäiltiin.  
 

Tunnelma oli tiivis, viihtyisän ystävällinen ja väliin katsojiakin kertyi ihan muka-
vasti kentän laidoille – myös suomalaisia. 

 
Pelisysteemit 

 

Aikataulun väljyys mahdollisti (no – aina oltiin vähän myöhässä) riittävän läm-
mittelyn ennen pelejä. Kymmenisen palloa ja sama määrä paikallisen lentopallo-

seuran junnuja mahdollistivat sujuvan pallottelun ja pelien kulun. Reilunpuoleisen 
lanan käyttö erien ja pelien välissä olisi tasoittanut kentän pohjaa paremmin kuin 

yksi käytössä ollut piikkiharava – jolle ei aina löytynyt käyttäjää. Hiekkakasan 
isommat kuopat ja kököt piti pelaajien itse potkia pallojen välillä. 

 
Erät pelattiin 21/15 pisteeseen kahden erolla. Pitkissä erissä vaihdettiin kenttä-

puoliskoja aina seitsemän pisteen ja kolmannessa erässä viiden pisteen välein. 
Vaihto oli kohtalaista kovempaa. Tekninen (noin kaksi-kolme minuuttia) aikalisä 

pidettiin 21/15 pelatun pisteen jälkeen. Vaihtojen määrästä ei saatu selvää – eikä 
ihan hirveesti kokeiltukaan – yksi vaihto erässä ainakin onnistui. Aikalisiä sai yh-

den erää kohti. 
 

Verkkotuomari yritti pitää syöttöjärjestystä kuosissa – siinä aina onnistumatta. 

Kalle - suomalaisten ykkössyöttäjänä – käytti myös tilaisuuden tullen tuplamah-
dollisuuden hyväkseen; ”kun kerran naapurikin niin teki”. Mitään pallorallien rie-

mujuhlaa pelit eivät olleet – siitä tiukka tuomarilinja viimeistään piti huolen. Aloi-
tussyöttö näillä säännöillä oli onnistuessaan kovaa valuuttaa.  

 
Liikkuminen onnistui yllättävän hyvin käsiä apuna käyttäen eikä hiekkakaan pa-

hemmin urheilushortsien lahkeista kalsarien väliin ehtinyt. Sormilyöntien käyttö 
ei jäänyt vähiin pelkästään sääntöjen, vaan myös käsissä olleiden hiekkojen ta-

kia. Sormilla passatessa piti pistää silmät kiinni – muuten ne olisivat rapisseet 
hiekkaa täyteen. Aurinkolasit olivat senkin takia tarpeen. 

 
Tuomarityöskentely kisassa oli asiallista. Varsin usein sai kuitenkin jäädä ihmet-

telemään pillimiesten ratkaisuja. Olimme sopineet, että virhettä meille vislattaes-
sa aina nostetaan käsi ylös – oikea, jos ratkaisu oli OK ja vasen, jos mielestäm-

me virhettä ei tapahtunut. Välillä piti nostaa molemmat. Mutta kaiken kaikkiaan 

tuomarihomma toimi – jotenkin. 

  



Yleisvaikutelmia ja tulevaisuuden suunnitelmia 

 
Turnauksen vastuuhenkilöt kiittelivät vieraita lähes ylenpalttisesti – pitivät tär-

keinäkin kisan onnistumiselle. Kyselivät muutamat meiltä papoilta, että tuleeko-

han ensi vuonna nuorempiakin suomalaisia pelureita. Kehotimme lähettämään 
kutsut jo heti vuoden vaihteen jälkeen. Toki mekin kiittelimme ja jaoimme omat 

paitalahjuksemme päälliköille päättäjäistilaisuudessa. Osan lahjoista söimme itse, 
kun unohdimme fazerit hotelliin.  

 

       
      Ylipäällikkö Michaelille Suomen edustuspaita       Vector Moscowille kultamitalit kaulaan 

 

Kisaylipäälliköllä oli huimia visioita. Ensi vuoden turnauksesta hän kaavaili jo 
WOVD:n alaista Word Cup Beach Volley Tournamenttia ja vähän kauempana 

haaveissa oli lajin paralympiastatuksen saaminen. Hän kertoi lisäksi, että Krei-
kassa asiaa – istiksen Beachiä on tutkittu yliopistotasolla ja että nyt niitä tuloksia 

kokeiltiin tässä kansainvälisessä turneessa.  
 

Yleisvaikutelmaksi jäivät mm., että kisaorganisaatiossa oli toisaalta ylimitoitusta 
ja toisaalta kokemattomuuden tuomaa epävarmuutta ja –selvyyttä, tiettyä täs-

mällisyyttä sekä kirjallisia ohjeita ja infoa voisi jatkossa kehittää, ystävällinen ja 
reilu ilmapiiri lämmitti – kuten samantasoinen ilmastokin; ei pilven hattaraa mo-

neen päivään, varjossa sopivasti aina alle 40 ja kentällä suomalaisille sopivat löy-
lyt. 

 

Ai miten peleissä kävi? No – eipä juuri hajuakaan. Tuloksia varmaan saadaan 
myöhemmin jakoon – tai ainakin Triptolemosin omille sivuille nettiin ja/tai Face-

bookiin. Facessa näkyy jo nyt olevan huima määrä kuvia – useimmat lukematto-
man moneen kertaan. Sivut löytyvät Facebookista haulla: A.S. Triptolemos Hellas 

ja jotain nettiosoitteella: http://www.triptolemos.org.gr/index.php/press 

 

Suomalaistiimi voitti sunnuntaina puolivälieräpelissä paikallisen Agios Nikolaok-

sen joukkueen ja eteni näin kisojen välieriin. Siinä pelissä vastaan asettui Vector 
Moscow ja nuoret nikolait jatkoivat finaaliin pelaamaan Triptolemosin kakkos-

joukkuetta vastaan. Senkin itänaapurimme selvittivät puhtaasti 2 – 0.  
 

Kolmospaikasta ei – kuten ei muistakaan sijoituksista pelattu lainkaan, vaikka 
aikaa kyllä siihen olisi ollut riittävästi. Pronssiottelun kohdalla aikataulussa oli rei-

lusti yli tunnin tauko. Kävimme siis oluella ja voileivillä.  

  

nettiosoitteella
http://www.triptolemos.org.gr/index.php/press


Palkintojen jaossa molemmat välierien hävinneet - siis ESI ja Triptolemos I saivat 

pytyt ja mitalit matkaan. Kaikki mukana olleet lähtivät kisoista ison paperikassin 
kera. Kassissa oli pieniä pulloja paikallisia juomia ja maailman parhaaksi kehut-

tua oliiviöljyä sekä Marjolasta kai oppia otetusti - kreikkalaista leipää – ynnä 

muuta..., 
 

Ja maanantai vielä jatkettiin. Vieraita vietiin pitkän päivän nähtävyyksillä ja syö-
misillä milloin vuoristossa, milloin jossain kalastajakylässä, rantatavernassa tai 

näköalapaikalla. Hieno ele – hieno päivä – kiitos. 
 

    
             Sydämmellisen vieraanvaraiset Ioannis ja vaimonsa         Pöytä puun varjossa 

 

Efharisto – Thank you, see you next summer 
 

    
                   Härmän jätkät lomaristeilyllä…,                ja zorbaksilla kisapaidat yllä 


