
ISTIS.INFO PISTÄÄ PILLINSÄ PUSSIIN 

19.5.2015 00:20 Päivitetty 13:05 (MA) Istis.infon kaakkoinen konttori pistää pillit pus-
siin ja poukkaa pekkasille. Viikko varmaan vierähtää - ellei ylikin. Info toivottaa hyviä 

yleiskokouksia Pajulahteen lauantaille ja yrittää vielä ennen sitä - jos vaan joltain ase-
malta ennättelee ja yhteydet toimii - ehdotella naisille sarjaohjelmaa tulevalle kaudelle. 

Kevättä vaan pukkaa ja monenmoista kukkaa. Info tiirailee myös tipuja. 

Päivitetty ehdotuksia yleiskokoukselle. 
Vaikka istis.info ei minkään sortin toimija asiassa olekaan, niin saaha sitä kai ehotuksia 

viskellä - vallankin info tällä palstalla. Alla infon vihmontaa yleiskokoukselle ensi kau-
den pelikuvioista. Ja nyt niitä kieloja ja tipuja tiiraamaan. 

Ehdotuksia yleiskokoukselle 

IKS ATAK HOITELI OMAN CUPPINSA 

19.5.2015 00:05 (MA) Isäntäjoukkue IKS Atak ei turhia tunteillut viikonloppuna pela-
tussa Elblag Cupissa. Joukkue voitti kisan puhtailla papereilla ennen Kazakstanin Ak-

tauta. Tuloksien saaminen Puolasta vei jonnin verran aikaa. Melkoinen määrä hienoja 
valokuvia julkaistiin kisan nettisivuilla jo lauantai-iltana - vaan ei tuloksia. Kuvia voi 

selailla alapuolen linkeistä. 

 
Hulppeat kisapuitteet Elblagissa 

(Kuva: http://www.atak.pl/) 

Toivottavasti Elblagin upeassa hallissa oli myös pallon palauttelijoita - ainakin saman 
verran kuin katsomossa väkeä (tasan kaksi). Alla kisojen lopputulokset. Latvian EM-

kisoihin tähtäävä ja valmistautuva maajoukkue jäi turnauksessa - varmaan pettymyk-
sekseen - neljänneksi. No..., vielä on Saksan kisoihin aikaa. 

XVII Elblag Cupin lopputulokset: 

Naiset: 
1. Team Japan 

2. Team Poland 
3. PWSZ 
4. MKS Truso Elblag 

Miehet: 
1. IKS Atak 

2. Aktau Kazakstan 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Esityksia%20yleiskokoukselle%202015.pdf


3. Start Wroclaw 
4. Team Latvija 

5. Start Szczecin 
6. IKS Atak II 
7. Start Lublin 

8. KSN Warszawa 

Adrian Sajkon kuvia Elblag Cupista 

Ja lisää kuvia mm. tuomarikurssilta 

 
Kwok keskisestä Suomesta Puolan pillikurssilla mietteliäänä 

(Kuva: http://www.atak.pl/) 

KWOK MUKANA ELBLAGIN TURNAUKSESSA 

15.5.2015 00:30 (MA) Kwok Ng osallistuu parhaillaan Puolan Elblagissa järjestettävään 
kansainväliseen istumalentopallon tuomarikoulutukseen. Varmastikin koulutettavat 

ovat mukana perjantaina ja lauantaina pelattavassa Eblag Cupissa - avoimissa Puolan 
Mestaruuskisoissa. Paikallisen järjestäjän mukaan tuomarikoulutuksessa on 30 osallis-

tujaa eri maista. Alla olevassa kuvassa osa heistä - ja Kwok rivistössä toinen oikealta. 

 
Tuomarikoulutuksen osallistujia Elblagissa 

(Kuva: Kwok Ng) 

Elblag Cupissa pelataan neljän joukkueen naisten ja kahdeksan joukkueen miesten tur-
naus. Naisissa ovat mukana Puolan ja Japanin maajoukkueet sekä kaksi seurajoukkuet-

ta Puolasta. Miesten puolella puolalaisjoukkueita sparraavat Aktau Kazakstanista ja 
Latvian maajoukkue. 

http://info.elblag.pl/galeria,3633,1,38,Elblag-Cup-w-Pilce-Siatkowej-na-Siedzaco.html#szlak
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203561796679508&set=a.10203557305327227.1073741875.1652757933&type=1&theater


Istis.info lähettää terveiset Kwokille: Hienoa, että olet touhuissa mukana - tuomareita 
tarvitaan kotomaassa ja edustajinamme maailmalla. Jos voit laittaa koulutuksesta ja 

miksei, myös kisoista jotain kommentteja - laita vaan lontooksi - yritämme ymmärtää. 
You can write in the London language - we will try to understand. 

RIO 2016 - VALITUT JA KARSINNAT 

14.5.2015 14:45 (MA) World ParaVolley tiedotti, että Afrikan Mestaruuskisat ja samalla 

RIO 2016 Parapympialaisten karsinnat miehille ja naisille pelataan Kigalissa Ruandassa 
19.-29.7.2015. Amerikan kisat puolestaan ovat elokuussa Torontossa Kanadassa ja Eu-

roopan vastaavat miehillä lokakussa Warendorfissa Saksassa ja naisilla marraskuussa 
Podcertrtekissa Sloveniassa. Aasian Mestaruus- ja karsintakisat pelattiin jo viime mar-

raskuussa Incheonissa Etelä-Koreassa. 

 

Rion Paralympialaisten istumalentopalloon valitaan 8 mies- ja 8-naisjoukkuetta. Isän-
tämaa on luonnollisesti molemmissa sarjoissa mukana. Viime kesän MM-kisoista Rioon 
valittiin molempien sarjojen kaksi parasta. Neljä lisäkisapaikkaa löytyvät yllä mainituis-

ta maanosakisojen voittajista/parhaista ei kisoihin jo valituista joukkueista. 

Miehissä Paralympialaisen kisalipun saivat Puolan MM-kisoista mestari Bosnia ja Hert-
segovina sekä pronssille sijoittunut Iran. Rion kisaisäntä Brasiliahan oli MM-turneella 

kakkosena. Naisten MM-ykkönen oli Kiina ja kakkonen Yhdysvallat. Aasian kisoista 
miespaikan Rioon sai kakkoseksi Iranin jälkeen sijoittunut Kiina ja naisten puolelta vas-

taavasti Kiinan jälkeen hopeamitalit saavuttanut Iran. 

Yksi nais- ja yksi miespaikka tullaan päättämään joko tammi-helmikuussa 2016 pelat-
tavassa Intercontinental-turnauksessa - tai jos se jää pelaamatta - päätettäneen kah-

deksannet kisapaikat ranking-listojen mukaan. RIO 2016 karsintakisojen ajankohdat 
löytyvät mm. istis.infon kalenterista. 

Suomen naisten maajoukkue valmistautuu tulevissa EM-kisoissa siis pelaamaan yhdes-

tä RIO-paikasta muiden maiden mukana. Viime vuoden MM-kisojen euromaiden jou-
kossa Team FIN oli viides - Venäjän, Hollannin, Ukrainan ja Slovenian jälkeen. Korkea 

on mimmeillä kynnys kisoihin, mutta ainahan urheilussa yllätykset ovat - ainakin mah-
dollisia. 

KISOJA PUKKAA MELKEIN RUUHKAKSI - 
SARAJEVOSSAKIN TUKEVA TURNAUS 

12.5.2015 13:00 (MA) Ihan hengästyttää eurooppalainen toukokuun kisakalenteri. 

Turnauksia pukkaa kimppuun vähän joka puolelta. OKI Fantomi Bosnia ja Hertsegovi-
nasta on julkistanut 29.-31.5. pelattavan XIV Sarajevo Openin osallistujat. 

 
(Kuva: www.fantomi.ba/) 



Sarajevon turnaukseen osallistuvat seuraavat maajoukkueet: Brasilia, USA, Hollanti, 
Venäjä, Kroatia ja Azerbaidzan sekä seurajoukkueet: TSV Bayer 04 Leverkusen Sak-

sasta, SE Piremon Unkarista, SDI Hrabri Kroatiasta ja luonnollisesti OKI Fantomi. 

Vuosi sitten isännät voittivat kisan, Venäjä sijoittui kakkoseksi ja Brasilia oli kolmas. 
USA on nyt mukana, kuten myös Brasilia, valmistautumassa Torontossa Kanadassa 

elokuussa pelattaviin V Parapan American Games otteluihin. 

VIIKONLOPPUNA XVII ELBLAG CUP 

12.5.2015 12:40 (MA) Kotimaan kisojen jo hiljennyttyä - muualla hommat vaan jatku-
vat. Tulevana perjantai-lauantaina pelataan Puolan Elblagissa 17. kansainvälinen Puo-

lan avoin Mestaruusturnaus. Puolalaisjoukkueiden (5) lisäksi turnauksen miesten sar-
jassa ovat mukana joukkueet Kazakstanista, Latviasta ja Japanista. Naisten turnauk-

sessa pelaa kolme puolalaisjoukkuetta. 

 
(Kuva: www.portel.pl/) 

NEW NEWS - WORLD CLUP CUP - 
TOINENKIN HUIPPUKISA IRANISSA 

11.5.2015 14:30 (MA) World ParaVolley ilmoittaa, että seurajoukkueiden välinen World 
Cup pelataan Iranin Mashhadissa 18.-25.9.2015. Kisojen päättymisestä on miesten EM-

kisojen alkuun vajaa viikko. Aika ahtaalle ängetty! Tarkempia tietoja kisoista ja osallis-
tuvista joukkueista lupaillaan lähiaikoina. 

 
(Kuva: World ParaVolley) 

  



IRANISSA HUIPPUKOVA ISTISTURNAUS 

11.5.2015 00:10 (MA) Iranin Islamistisen Tasavallan Vammaisurheiluliitto (Islamic Re-
bublic of Iran Sports Federation for the Disabled) järjestää 22.-25.5.2015 toisen kan-

sainvälisen ystävyysturnauksen maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Isfa-
hanissa. Turnauksessa pelataan miesten istumalentopallon ja pyörätuolikoripallon kan-

sainväliset kisat. 

 
Isfahan 2015 kisojen englanninkielinen juliste 

(Kuva: en.irisfd.ir) 

Isfahan on vanha ja historiallisesti merkittävä kaupunki 420 km Teheranista etelään. 
Kaupungissa on lähes 1,5 miljoonaa asukasta. Kisoihin osallistuu pelaajia ja joukkueita 

kahdeksasta eri maasta. Istumalentopalloturnauksessa pelaavat Iranin A ja B maa-
joukkueiden lisäksi Venäjä, Saksa, Irak ja Egypti. Huippujoukkueita kaikki tyynni. Iran 

"jäi" viime kesän MM-kisoissa pronssille, Egypti oli neljäs, Venäjä viides ja Saksa kuu-
des. Irakilaisten lopullinen sijoitus Puolan sijoissa oli 13. 

TÄRKEÄ MUISTUTUS !  
KUTSU YLEISKOKOUKSEEN 2015 

 

9.5.2015 16:25 (VAU istisjaosto/MA) Istumalentopallon yleiskokous pidetään lauantai-
na 23. toukokuuta 2015 Pajulahden urheiluopistolla, Pajulahdentie 167, 15560 Nastola. 

VAU ry tarjoaa osanottajille lounaan klo 11.00. Varsinainen kokous alkaa klo 12.00 
(luokka 3-4, 2 krs.). 

Yleiskokouksessa päätetään kauden 2015-2016 sarjoihin liittyvistä asioista sekä käy-

dään läpi kauden 2014-2015 sarja-asioita. lmoittautuminen yleiskokoukseen tulee teh-
dä sunnuntaihin 17.5. mennessä osoitteella petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi. Ilmoita 

samalla ruokailetko ja mahdolliset ruoka-aineallergiat kokoukseen saapuvien osalta. 
Nähdään Yleiskokouksen merkeissä Pajulahdessa! VAU ry:n lentopallojaosto. 

KOTIMAINEN PELIKAUSI 2014-15 PAKETISSA 

8.5.2015 15:40 (MA) Viime viikon lauantaina 2.5.2015 pelattu 28. Tallinna-turnaus 
päätti "kotimaisen" istumalentopallokauden 2014-15. Mitä vuoden taputteluista ja na-



putteluista jäi käteen tai kiikkustuolissa muisteltavaksi? Varmaan aika paljonkin - ja 
toisaalta ei mitään pelihousuja repivää. Jokaisella lienee asiasta omat mietteet. Alla 

jokunen muistelo ja ajatus istis.infon kahvihuoneen keittimen porinan viereltä. 

 
Vuoden 2014 MM-kisat Puolan Elblagissa avattiin 14.6. sadekelissä 

(Kuva: MM 2014) 

Suomen naisten maajoukkue - Team FIN - sai MM-kisapaikan reilu kuukausi ennen 
avajaisia. Iranin maajoukkue perui syystä tai toisesta osallistumisensa. Naisemme pe-

lasivat minimitavoitteeseensa - kahdeksanneksi 12 joukkueen joukossa. Maailman ko-
vin kärki on kaukana, mutta kakkostasolla oltaneen. Rion 2016 kisat eivät liene edes 

unelma. Peliaikaa maa- ja seurajoukkueessa sekä säännöllistä perusharjoitusta nuorille 
pelaajillemme - ja kokeneemmille enempi vaan pejejä ja kehittävää harjoitusta. Vuo-

den 2020 Paralympialaiset voisivat olla: We have a dream. 

 
Eero 15. Penttinen Marjolan 2014 palkintojen jaossa 

(Kuva: Ossi Pulli) 

Suomalaista Beach Volleyta on pelattu kesästä 1993 – kutakuinkin samoilla 3vs3-

säännöillä ja viiroilla. HIY kehitteli rinnalle 2vs2-pelin kesällä 2010. SM-mitaleista pe-
rusbeachissä on pelattu vuodesta 2000 – ja aina kesään 2014 Eero Penttinen (15 Suo-
men Mestaruutta) on ollut mukana voittajajoukkueessa. 

Kesä 2014 oli suomalaiselle beachille melkoinen rajapyykki – ehkä ihan puomi. 22 
vuotta pelattu Marjola Beach ja 18 kertaa oteltu Rautavaara Beach tulivat tiensä pää-

tökseen - osin osallistujien ja talkooväen vähyyden sekä ParaVolleyn uusien 3vs3 hiek-
kasääntöjen vuoksi. Uuteen tilanteeseen ei Suomessa reagoitu tai osattu valmistautua. 
Kenttä on avoin uusille ideoille ja yrittäjille – ehkä kesästä 2016 alkaen. 



 
Kauden 2014-15 naisten Suomen Cupin voittajat – Palokan Pyry (Kuva: Istis.info) 

Palokan Pyry hoiteli syyskuun 2014 lopulla jo toisen Suomen Cupin Jyväskylän Hip-
poshallissa Homenokka-suurturnauksen yhteydessä. Pyryn naisjoukkue otti tapahtu-
man täysin haltuunsa, upeiden puitteiden ohella, voittamalla Suomen Cupin. Miehissä 

ZZ Toivala jatkoi voittoputkeaan. Tapahtuma on ainutlaatuisen hieno näköalapaikka 
istikselle – toivottavasti jatkossakin. 

 
Pyryttäret pötköllään: ESI – Pyry 1 – 2 tammikuussa 2015 

(Kuva: Istis.info) 

SM-sarjoissa elettiin naisten ehdoilla. Miesten 30 vuotta jatkunut sarjamuotoinen toi-
minta päättyi ja Mestaruus ratkaistiin maaliskuussa Toivalassa pelatussa turnauksessa. 
KSI Kotka palasi kerralla Mestariksi. Naisten neljän joukkueen sarjaa pelattiin edellisen 

vuoden tapaan turnauksina kolmieräisin otteluin. 

Korkalaisnaisten johtaman Siilinjärven Invalidien luovuttua sarjasta – voiton nappasi 
hieman yllättäenkin HIY Helsinki. Palokan Pyrylle hopeat ja pronssit Lappeen Ladyille. 

Tulevalla kaudella 2015-16 kannattaisi, ainakin naisten sarjassa, palata normaalipelei-
hin – paras viidestä. Sama systeemi koskisi miehiäkin – mikäli joukkueita löytyy – 

vaikka vain kolmekin. 

 
LVI Helsinki voitti Köpiksen ratkaisupelissä Kazakit 2 - 1 

(Kuva: Sit Cup) 



Kotimaisten pelien puuttuessa miehemme matkailivat syyskaudella maailmalla. LVI 
Helsinki kävi voittamassa henkiin herätetyn turnauksen Kööpenhaminassa. KSI Kotka 

puolestaan turnasi perinteisessä ja tasokkaassa Leipzigin LE-Cupissa neljänneksi. 

Naisten maajoukkue osallistui Unkarissa marraskuussa pelattuun Euroopan alueturna-
ukseen, jonka Venäjä voitti puhtaalla pelillä. Suomi hävisi naapuriemme lisäksi isännille 

ja voitti vain Kroatian, sijoittuen lopulta kisan kolmanneksi. 

 
Sambaa Nastolassa -18C 

(Kuva: Andressa Santos) 

Ja homma jatkui tammikuun 2015 puolivälissä kovatasoisessa Pajulahti Gamesissa. 
Eksoottisimmat vieraat tulivat Brasiliasta ja tutummat Venäjältä, Hollannista ja Unka-

rista. Venäjä voitti, Hollanti kakkonen ja Brassit pronssilla ennen Suomea ja Unkaria. 

Pajulahden kisapromoottorina hääri ja huippujoukkueet hankki Helena Skogström, joka 
kisojen aikana myös palkittiin Urheilugaalassa Helsingissä Vammaisurheiluteko-

palkinnolla. Upeaa Helena. Seuraaviin kisoihin yhtä kovat luut. Pajulahden kanssa sa-
maan aikaan KSI Kotkan veteraanit kävivät Jämsästä hakemassa M50-sarjan turnauk-

sen kultamitalit. 

 
Katja Saarinen ja Helena Skogström Gaalassa 

(Kuva: Siatkowkanasiedzaco) 

Perinteinen Kotka-turnaus pelattiin jo 33. kerran. Sellaisenaan jo mahtava suoritus 
kotkalaisilta ja Nygrenin Pekalta. Naisten sarjassa edellisen kauden Suomen Mestari SI 
Siili nappasi voiton ennen ESI-Ladyja ja Palokan Pyryä. Tuleva Mestari HIY jätettiin nel-

jänneksi juuri KSI:n edelle. Miehissä ZZ Toivala uusi turnausvoittonsa ja lennätti kot-
kapatsaan takaisin Savoon. 



 
Kotka-turnauksen kuuluttaja Teuvo "Kukkonen" Rehunen 

ja kisapäällikkö Pekka Nygren (Kuva: KSI/Juha Parkko) 

KSI KOTKA HUIPPUPELILLÄ MESTARIKSI - POIKA KOTIIN PITKÄLLÄ KAAVAL-
LA - otsikoi info Toivalassa maaliskuun puolivälissä pelatun miesten SM-turnauksen 

loppuottelun jälkeen. Ja niinhän siellä kävi – KSI Kotka palasi istumalentopallon koti-
maan ykköseksi kolmen ZZ-mestaruuden jälkeen. 

 
Suomen Mestarit 2014-15 – KSI Kotka  

(Kuva: Erja Herranen) 

Kolme kovaa oli Toivalassa matkassa ja mukana rohkeasti myös Palokan Pyry ja ZZ 
Toivala II. Kakkoshopeat tällä kertaa isännille ja pronssit LVI Helsingille. Palokan Pyry 

neljäs ja ZZ II viides. Info uskoo ja toivoo, että vielä istiksen miestenkin sarjatoiminta 
saadaan uudelleen käyntiin. 

HIY Helsingin Kevät-turnauksessa maaliskuun lopussa ratkaistiin tänä vuonna naisten 

SM-runkosarjan ja samoin Ykkösen lopulliset sijoitukset. Palokan Pyry nousi niukasti 
ESI-Ladyjen edellä naisten loppuotteluun. KSI Kotka II otti jo kolmannen kerran peräk-

kain ykkössarjan voiton. 

Naisten istumalentopallon Suomen Mestaruus puolestaan ratkaistiin runkosarjan kah-
den parhaan kesken Korialla huhtikuun loppupuolella. Mestari - HIY Helsinki. Istis.info 

onnittelee! Runkosarjan ykkönen kesti ratkaisevan finaaliottelun paineet ja voitti tasok-
kaassa - kerrasta poikki pelatussa loppuottelussa Palokan Pyryn erin 3 - 1. Lappeen-

rannan ESI-Ladyt voitti pronssipelissä ZZ Ladyt. 



 
Suomen Mestarit 2014-15 – HIY Helsinki  

(Kuva: Marja Valkeavuori) 

Ja siinähän se sitten pitkälti olikin – pelikausi 2014-15. Tallinnassa vielä pelailtiin vapun 
jälkeisenä päivänä normaalisti: KSI Kotka voitti jo 21. kerran Eestimaan kisan. Naiset 
olivat pitkästä aikaa matkassa mukana – kylläkin vain kolmen joukkueen kesken. Palo-

kan Pyry lisäsi palkintokaappiinsa ykköspytyn. 

Jatkoa seuraa Pajulahden yleiskokouksessa lauantaina 23.5.2015. Istis.info ei valitetta-
vasti pääse paikalle päätöksiä kuulemaan, mutta toivoo saavansa pöytäkirjan infoilta-

vaksi seuraavalla viikolla. 

Kokemukset, ajatukset, ideat, kritiikit yms. päättyneestä pelikaudesta ovat tervetulleita 
infon Vieraskirjan täytteeksi. 

TARVAISEN PAULA JOUTIL..., VOUTILAISEKSI 

 
Paula Tar..., Voutilainen ja syksyinen homenokkacuppytty 

(Kuva: Facebook) 

5.5.2015 00:45 (MA) VAU:n istumalentopallojaoston jäsen ja Palokan Pyryn naisten 
joukkueen yhteyshenkilö Paula on muuttanut sukunimensä Tarvaisesta Voutilaiseksi. 

Jotain muutakin nimenmuutos sisältänee kuin sähköpostiosoitteen vaihdoksen. Jos ja 
kun - info onnittelee. Ja sitten se uusi sp-osoite: paula.m.voutilainen(at)gmail.com. 

Olkaatten yhteyksissä. 

BALTIC LIIGAN SARJATILANNE 

5.5.2015 00:05 (MA) Info tuli kuuleman mukaan luvanneeksi, että Baltic Liigan sarjati-

lanne tiedotellaan. Pitihän se kaivella. Liiga on tämän vuoden aikana pelattava neljän 



balttimaan joukkueen kuuden turnauksen ohjelmakokonaisuus. Liigan isäntänä on ollut 
ja toimii Latvian Paralympiakomitea ja sen ykkösmies Andris Ulmanis. 

Baltic Liigan nimellä pelattiin Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n aloitteesta ja toimes-

ta "Koillisen Euroopan" Euro-sarjaa vuosina 2005-2007. Pelikaudella 2007-08 sarjan 
keskeytettiin virolaisten poistuttua kotimatkalle kesken ottelun ja latvialaisten jäätyä 

ilmoittamatta pois aloitusturnauksestaan. 

Nykyisessä Baltic Liigassa pelaavat: Latviasta Riga I ja II, Liettuan Vilnasta Feniksas ja 
Istevorkpalliklubi Tallinnasta. Juuri pelatun Tallinnan-turnauksen alkulohko A:n pelit 

laskettiin liigan kolmanneksi osaturnaukseksi. Sarjaa johtaa, nyt puolivälin majatalos-
sa, Rigan ykkösjoukkue. 

BALTIC LIIGAN TILANNE 2.5.2015 (3/6): 

Joukkueet ott. v – h 
 
erät pist. 

1. Riga I LAT 8 7 – 1 
 
(20 - 05) 22 

2. Feniksas LIT 8 5 – 3 
 
(13 - 10) 17 

3. Riga II LAT 8 4 – 4 
 
(13 - 12) 12 

4. SVC Tallinn EST 8 0 – 8 
 
(02 - 21) 02 

Seuraava Baltic Liigan turnaus pelataan - taas Tallinnassa - lauantaina 23.5.2015. 

TALLINNAN LOPPUOTTELUVIDEO FACEBOOKISSA 

3.5.2015 20:55 (Ivar Liiv/MA) IVK Istevõrkpalliklubi Tallinnan facebook-sivuille on lai-

tettu videot eilisen turnauksen loppuottelusta KSI Kotka - LVI Helsinki. Videot löytyvät 
helposti alla olevasta linkistä. Käykää katsomassa, jos kiinnostaa - tai muuten vaan. 

 
(Kuva: Margus Almers) 

IVK Istevõrkpalliklubi Tallinna 

Ja juuri nyt sivuilta löytyy myös huikea määrä hienoja valokuvia by Margus Almers. 

Ainakin niitä kannattaa käydä katsomassa. Valokuvat löytyvät myös suorasta linkistä 
alla. 

Margus Almersin kuvia 

http://facebook.com/pages/IVK-Istev%C3%B5rkpalliklubi/202859796403058?hc_location=stream
http://margusalmers.com/volley2015


 
Tallinna-turnauksen 2015 miesten sarjan voittajat - KSI Kotka (21.) 

(Kuva: Margus Almers) 

 
Tallinna-turnauksen 2015 naisten sarjan voittajat -  

Palokan Pyry Jyväskylä (1.) (Kuva: Margus Almers) 

TALLINNA-TURNAUKSEN KAIKKI TULOKSET 

3.5.2015 13:10 (Ivar Liiv/MA) Ivar Liiv Tallinnasta laittelikin nopeaan tahtiin 28. turna-

uksen kaikki tulokset tiedoksi infolle. Lisäksi Ivar kertoi, että heillä oli turnauksessa 
oma valokuvaaja (lat.huom.: Mart Melles?), jonka ottamat kuvat tulevat joko IVK:n tai 

Spordiliiton facebook-sivuille. Myös video finaalista on valmisteilla. Ivar lupaa infota 
asioista, kun kuvatukset valmistuvat. 

 
Tallinna-turnauksen kisapäällikkö Ivar Liiv 

(Kuva: Facebook) 

Alla olevasta linkistä - ja myös Kalenteri-sivulta, löytyvät kaikki Tallinna-turnauksen 
ottelut ja joukkueiden lopulliset sijoitukset. Baltic Liigan osalta sarjapisteet muodostu-

vat A-alkusarjan tulosten mukaisesti. Andris Ulmanis varmaankin lähipäivinä, kun taas 
kotiin ehtii, päivittää Liigan sarjatilanteen ja kertoilee siitä. 

Tallinna-turnauksen tulokset 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Tallinna%202015%20tulokset.pdf


KSI KOTKALLE 21. VOITTO TALLINNASTA 

3.5.2015 12:30 (Ivar Liiv/MA) Eilen lauantaina pelattu 28. Tallinna-turnaus noudatteli 
tuttuja tapoja ja peliratoja. Päivä huiskataan - ja KSI Kotka voittaa. Niin tälläkin ker-

taa. Järjestyksessään voitto kotkalaisille oli jo 21. Vain viisi kertaa joukkue on Tallinna-
turnauksen historiassaan jättänyt voittopytyn muiden kannettavaksi. Kova saavutus 

sekin. 

 
Pelipaikka Tallinnassa - Lillekulan koulu 

(Kuva: Facebook, Merit Kadak) 

Kolme naisjoukkuetta pelasivat turnauksensa nopsaan tahtiin - kerran jokainen jokaista 
vastaan. Olisiko ollut mahdollista ottaa toinen kierros? Istis.infon heräillessä - naisten 

pelit Tallinnassa oli jo pelattu. Voittopytty Jyväskylään - monien muiden kauden aikana 
hankittujen palkintojen joukkoon. 

Miesten sarjassa pelattiin - olikohan se jo kolmas - Baltic Liigan osaturnaus. Liigan 
joukkueet pelasivat keskinäisen sarjan turnauksen A-alkulohkossa. B-lohkossa taas pe-

lailivat suomalaisjoukkueet keskenään. Alkulohkojen kaksi parasta selvisi välieriin ja 
niiden kautta mitaliotteluihin. Muut pelasivat sijoista 5.-8. 

Loppuottelu oli ylämaalaisvetoinen - KSI Kotka ja LVI Helsinki selvittelivät voiton - otsi-

kossa kerrotuin tuloksin. Parhaana Baltic Liigan joukkueena Feniksas Liettuan Vilnasta 
sijoittui Tallinna-turnauksen kolmoseksi. 

Turnauspäällikkö Ivar Liiv valitteli, ettei kiireisen päivän päätteeksi ehtinyt tuloksia in-

folle laittelemaan. Alla Ivarin tänään tiedottamat turnauksen palkintokolmikot. Tar-
kemmat tulokset ja loppusijoitukset Ivar lupaili lähipäivinä. 

XXVIII Tallinna-turnauksen mitalijoukkueet: 

Naiset: 

1. Palokan Pyry Jyväskylä FIN 
2. HIY Helsinki/SI Siilinjärvi FIN 

3. Team Tallinn EST 

Miehet: 
1. KSI Kotka FIN 

2. LVI Helsinki FIN 
3. Feniksas Vilnius LIT 

PIKKADE VAHEMAADE ON LILLEKüLAS 

2.5.2015 20:20 (MA) Pitkä matka on Tippavaaran lisäksi Timbuktuun ja Tallinnan Lille-
kulaan. Info jättää kahvihuoneen tältä iltaselta ja painelee ensimmäisen vaimonsa 



kanssa pippuripihville. Jos jotain Eestimaalt kuuluu - ilmoitellaan siitä ehken huomen-
na. Kuulumisiin. 

MESTAREITA MUILTA MAILTA JA MANNUILTA 

2.5.2015 20:10 (MA) Tallinnan tuloksia edelleen kaipaillen istis.info pistää tähän pals-

talle - ihan vaan ajankuluksi - maailman muilta kulmilta kuulemiaan ja näkemiään 
mestaruuspyttyjen tuuletuksia. Olkaa hyvä, You're welcome, Alsjeblieft ja sama persi-

aksi:  

 
Englannin Mestarit 2014-15 - East London Lynx 

(Kuva: Volleyball England) 

Brittien miesten Mestaruussarjassa pelasi kaikkiaan 11 joukkuetta. Istis.info ei tark-
kaan ole seurannut saarelaisten touhuja, mutta on ymmärtänyt, että siellä on talvikau-

den aikana pelattu useampia osaturnauksia - muistikuvan mukaan viisi. Tiukan sarjan 
vei täysillä turnauspisteillä lontoolainen Lynx. Muut mitalijoukkueet olivat Battle Back A 

ja Newcastle Staffs. 

 
Alankomaiden Mestarit 2014-15 - BVC Holyoke 

(Kuva: Nevobo) 

Hollannin sarjassa pelattiin seitsemän joukkueen kaksinkertainen otteluohjelma. Neljä 

parasta joukkuetta pelasivat finaaliturnauksen - välierät ja mitalipelit. Loppuottelussa 
BVC Holyoke voitti turnauksen kotijoukkueen - Apollo Mill:in 3 - 0 (25-21, 25-21 ja 25-
16). Belfeldissä majaansa pitävä seura saavutti - runsaan leverkusenilaisporukan avus-

tuksella jo viidennen Hollannin mestaruuden. Aikaisemmat ovat vuosilta 1988, 2010, 
2011 ja 2014. 



 
Iranin Mestarit 2014-15 - Club Samen Al-Hojaj 

(Kuva: www.irisfd.ir/) 

Iranin Mestaruudesta pelasi Superliigassa kauden aikana yhdeksän joukkuetta. Runko-
sarja pelattiin kaksinkertaisena - pelejä kertyi kaikkiaan 72. Loppuottelussa (Isaar Cup) 

Samen Al-Hojaj voitti Gostaresh Foolad joukkueen 3 - 1 (25-17, 25-20, 21-25, 25-18). 

TALLINNAN TULOKSIA ODOTELLAAN 

 
Pelit Tallinnassa jo päättyneet? 

(Kuva: Mart Melles, EestiInvaspordiLiit) 

2.5.2015 19:05 (MA) Istis.info piipahteli iltapäivän naapurimaan kuvioissa. Eipä ollut 
pulaa tulijoista eikä menijöistä - ruuhkaa riitti ja lähes kaikilla oli pitkänmalliset rekiste-

rilaatat. Jokohan ruplan kurssi on laskenut entisiin lukemiinsa, kun väkeä tuntuu riittä-
vän. No - toki nyt naapureilla on pitkät vappu- ja voittovapaat. 

Haloo Ivar - jos kuulet tämän huutelun - laitapa tulokset tulemaan tänne infon konttuu-
rin kahvihuoneeseenkin. Jotain väliaikatietoja Vieraskirjan Istuja oli laitellut parisen 
tuntia sitten: Loppuottelussa kuulemma kotimaiset KSI ja LVI. Odotellaan vielä. 

TALLINNASSA PELIT JO KÄYNNISSÄ 

 
Kolme komiata kenttää Tallinnan Lillekulan Gymnaasissa 

(Kuva: IVK, Istevorkpalliklubi) 



2.5.2015 12:40 (MA) Istis.infon vasta vaivoin heräiltyä - ovat pelit Tallinnassa jo käyn-
nistyneet - hyvän tovin. Info toivottelee mukavia ja kovia pelejä. Palaillaan asiaan ilta-

sella. Alla turnauksen otteluohjelma. 

Tallinna-turnauksen ohjelma 

HELENA SKOGSTRÖM VAU:N HALLITUKSEEN 

 
Helena Skogström pelaa maajoukkueessa ja nyt myös VAU:n hallituksessa (Kuva: google) 

2.5.2015 00:10 (MA) Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n liittokokous järjes-
tettiin Helsingissä lauantaina 25. huhtikuuta 2015. Kokouksessa päätettiin mm. VAU:n 

uudesta hallituksesta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Lönnrot Helsingistä. 
Istumalentopallolle tärkeä päätös oli Nurmijärvellä asustelevan ja HIY Helsinkiä peli-

hommissa edustavan Helena Skogströmin valinta urheiluliiton hallituksen jäseneksi. 

Helena jatkaa hallituksessa kaksi kautta istuneen jyväskyläläisen Pynnösen Allun jalan-
jäljillä liiton ja siinä sivussa toivottavasti myös istiksen luotsaamista uudelle kolmivuo-

tiskaudelle. Hallituksessa vaihtui edelliskauteen nähden kahta lukuun ottamatta muut 
jäsenet. Uusina tulivat Helenan lisäksi valituiksi Jyry Loukiainen (Lappeenranta ja ESI 

ry), Markku Möttönen (Vantaa), Sari Rautio (Hämeenlinna), Timo Tyynilä (Helsinki) ja 
Pauli Viertonen (Pori). Puheenjohtaja Lönnrotin ohella vanhasta hallituksesta jatkaa 

vain Ilkka Vass (Espoo). 

MERIKOTKIA JA MUITA MERI-ILMASTOJA 

1.5.2015 23:55 (MA) Istis.info ilmoittautuu. Kahvihuone ennallaan, pannu paikallaan ja 

sivustot tallella. Hienoa. Vappuja vielä viitisen minuuttia. Merielämässä sumuja, satei-
ta, lumituiskuja, aurinkoa, pahuksen kylmää, kaikenlaisia tuulia ja tyrskyjä, merikotkia, 

ruotsinlaivoja, yksi hylje, lukittuja palveluja, haahka- ja mustalintuparvia, hanhenpas-
kaa ja joutsenien esittelypyrstöjä - niin ja pikkasen konjakkia - estolääkkeeksi. Sellais-
ta Suomenlahden suvessa seilaamista. Muutaman viikon kuluttua uusintaan. Mitäs tän-

ne kuuluu? Yritetään palailla tähän elämään. 

APUTOIMITTAJA MÄRSSYMIEHEKSI SUOMENLAHDELLE 

 
Infon asemapaikka keskellä näkyvän kepin tms. yläosassa (ei kuvassa) (Kuva: Istis.info) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Tallinnan%20ohjelma%202015.pdf


24.4.2015 16:05 (MA) Istis.infon aputoimittaja paikkailee vielä kahvihuoneessa vanho-
ja villahousujaan ja virittelee nuppiin Viipurin mieheltä lahjaksi saamaansa läpällistä 

karvahattua - vissiin mallia keino. Huomenna, perjantaina aamuvarhaisella info suun-
taa itähatussa länteen Airistolle ja sieltä viikoksi seilaamaan. 

Aikaisemmista kevätpurjehduksista poiketen info on - sananmukaisesti - ylennetty en-

simmäiseksi märssymieheksi. Ihan selvillä tehtäväkuvastaan info ei ole. Tärkeintä on 
kuulemma tähystää ruotsinlaivoja, minisukellusveneitä, merenneitoja ja pulloposteja. 

Kokemusta infolla on vain kahdesta viimeksi mainitusta. Pulloista ja posteista. 

Takaisin toimituksen kahvihuoneeseen info uskottelee ehtivänsä juuri wapuksi - vaan ei 
ole asiasta aivan varma. Toivottavasti kuitenkin seuraavan lauantain - Liivin Ivarin lä-

hettämät Tallinna-turnauksen tulokset ja jokunen valokuva ehditään kahvin lomassa 
präntätä tätätätä sivustoa seuraaville tiedoksi. Pysykäätten pystyissä. 

VOLLEYSLIDEN FACEBOOKISSA 3000 TYKÄSTÄJÄÄ 

 

23.4.2015 14:25 (MA) Jossain aina jotain tapahtuu - ja aika paljon VolleySLIDEn Face-
book-sivuilla. On ollut melkoisen mukavan aktiivinen ryhmä tuolla sivustolla. Ja ihme-

kös se - 3 000:n tykkääjän raja rapsahti poikki toissapäivänä. Vissiin aika moni siitä 
sakista on myös sivuille jotain muutakin tökännyt kuin peukalon. Saisivat vaan jo lo-
pettaa samojen videopätkien laittelun - Ulmaniksen kaverit Rigasta. 

VolleySLIDE 

TALLINNASSA NAISTEN JA MIESTEN SARJAT 

  

22.4.2015 19:10 (MA) Ivar Liiv Tallinnasta lähetti tietoja tulevasta Tallinna-
turnauksesta ja ilmoittautuneista joukkueista. Pitkästä aikaa myös naisten sarja toteu-
tuu. Mukana kolme joukkuetta, joista kaksi Suomesta. Paikallinen joukkue koostuu 

pystypallotytöistä vahvistettuna muutamalla entisellä IVK Tallinnan naispelaajalla. 
Miesten sarjaan osallistuu kahdeksan joukkuetta. 

XXVIII Tallinna turnauksen joukkueet 2.5.2015: 

Naiset: 

* Palokan Pyry Jyväskylä, Suomi 
* HIY Helsinki/Siilinjärvi, Suomi 

* Team Tallinn, Eesti 

http://facebook.com/VolleySLIDE/


Miehet: 
* Feniksas Vilna, Liettua 

* Riga I, Latvia 
* Riga II. Latvia 
* KSI Kotka, Suomi 

* Palokan Pyry Jyväskylä, Suomi 
* JoLePa Jämsä, Suomi 

* LVI Helsinki, Suomi 
* IVK Tallinna, Eesti 

YLEISKOKOUSKUTSU PAJULAHTEEN 23.5.2015 

 

20.4.2015 14:05 (MA) Istumalentopallon yleiskokous pidetään lauantaina 23. touko-
kuuta 2015 Pajulahden urheiluopistolla, Pajulahdentie 167, 15560 Nastola. VAU ry tar-
joaa osanottajille lounaan klo 11.00. Varsinainen kokous alkaa klo 12.00 (luokka 3-4, 2 

krs.). Yleiskokouksessa päätetään kauden 2015-2016 sarjoihin liittyvistä asioista sekä 
käydään läpi kauden 2014-2015 sarja-asioita. 

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen tulee tehdä sunnunntaihin 17.5. mennessä osoitteel-

la petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi. Ilmoita samalla ruokailetko ja mahdolliset ruoka-
aineallergiat kokoukseen saapuvien osalta. Kutsu kokonaisuudessaan löytyy oikeasta 

sarakkeesta "Tulevia kisatapahtumia"-otsikon alta ao kuvaketta napauttamalla. 

PELIKAUDEN 2014-15 PARHAIDEN VALINNAT 

 
Istiksen lajipäällikkö Petri Räbinä 

(Kuvakaappaus: VAU) 

20.4.2015 13:55 (Petri Räbinä/MA) Petri Räbinä on laittanut karhukirjeen pelikauden 
parhaiden valinnoista. Joukkueiden tulee ilmoittaa ehdokkaansa Petrille 30.4.2015 
mennessä. Palkitseminen tapahtuu yleiskokouksessa toukokuussa. 

Kauden parhaat: 

Valitaan joukkueiden äänten perusteella seuraavat kauden 2014 – 2015 palkittavat: 
* Kauden 2014 – 2015 miespelaaja (äänestää voi Miesten SM-turnaukseen ja 1div. 
osallistuneet joukkueet) 

* Kauden 2014 – 2015 naispelaaja ( äänestää voi Naisten SM-sarjan joukkueet) 
* Kauden 2014 – 2015 tuomari (äänestää voi kaikki sarjoihin osallistuneet joukkueet) 



* Kauden 2014 – 2015 vaikuttaja (äänestää voi kaikki sarjoihin osallistuneet joukku-
eet) 

Joukkueet nimeävät yhden pelaajan/ tuomarin / vaikuttajan. Jokaisella joukkueella on 

yksi (1) ääni. Palkinnot jaetaan vuosikokouksen yhteydessä. Joukkueen valinnat tulee 
toimittaa 30.4 mennessä petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi. 

EI OLE KÖÖPENHAMINA KUIN ENNEN - 

MIELTÄ KIEHTOVA JA SYNTINEN 

 
Kööpenhamina on kaunis kylä Tanskassa 

(Kuvakaappaus: Sit Cup) 

20.4.2015 12:50 (MA) Lykke Christensenin lähetettyä kisajulisteen marraskuun alussa 
Kööpenhaminassa pelattavasta Sit Cupista - ei istis.info tietenkään malttanut olla lait-
tamatta Junnu Vainion vuodelta 1983 olevan laulun tekstiä tuohon otsikkoon. "Ei mi-

kään enää ole kuten ennen, jälkeen vuosikymmenten." No..., LVI Helsingin pelurit 
saattavat olla asiasta eri mieltä. 

 
Kööpenhaminassa marraskuussa pelattavan Sit Cupin juliste 

(Kuvakaappaus: VolleySLIDE) 

LVI käväisi viime vuoden marraskuussa Harpon johdolla voittamassa 9. Sit Cupin Kö-
piksessä. 2015 kisajulisteen kuvat näyttäisivät olevan tästä turnauksesta. Kisan osallis-

tumismaksuksi kerrotaan 1 000 Tanskan kruunua - 135,00 euroa. Ilmoittautuminen 
31.8.2015 mennessä Lykkelle. Julisteesta löytyy myös majoitusvaihtoehtoja. 

Kisakutsu Köpikseen 7.-8.11.2015 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Sit%20Cup%202015%20juliste.pdf


NAISTEN SM-MITALIPELIEN TULOKSET 

19.4.2015 16:05 (MA) Eilisten pelien tulokset alla sekä sarjakauden 2014-15 lopullinen 
sarjaraportti. 

SM-loppuottelu: HIY Helsinki - Palokan Pyry Jyväskylä 

3 - 1 (25-21, 22-25, 25-23, 25-19) 

SM-pronssiottelu: ESI-Ladyt Lappeenranta - ZZ Ladyt Siilinjärvi 
3 - 0 (25-11, 25-15, 25-18) 

Lopullinen sarjaraportti 2014-15 

HIY HELSINKI - NAISTEN SUOMEN MESTARI 

 
Istumalentopallon Suomen Mestarit 2014-15 - HIY Helsinki (Kuva: Marja Valkeavuori) 

18.4.2015 23:20 Päivitetty 19.4. 15:40 (MA) Naisten istumalentopallon Suomen Mesta-
ri on - HIY Helsinki. Istis.info onnittelee! Runkosarjan ykkönen kesti ratkaisevan finaa-

liottelun paineet ja voitti tasokkaassa - kerrasta poikki pelatussa loppuottelussa Palo-
kan Pyryn erin 3 - 1. Erätulokset eivät ole vielä kantautuneet istis.infon korviin - vaikka 

melkoinen määrä viestejä ja valokuviakin on toimituksen postiin illan mittaan pingah-
dellut. 

Lappeenrannassa jo aikaisemmin iltapäivällä pelatun pronssiottelun voitti kotijoukkue 

ESI-Ladyt puhtaasti ja reippaasti alle tunnissa 3 - 0 (25-11, 25-15, 25-18). Ainoastaan 
ottelun kolmannessa erässä pelissä oli panosten tuntua, kun ZZ Ladyt johtivat erää 12-

16. Muutoin peli oli varsin yksipuolista lappeelaisten hallintaa. Siilinjärveläisillä oli jat-
kuvia vaikeuksia saada edes lappeenrantalaisten aloitussyöttöjä peliin. 

 
Istumalentopallon pronssimitalistit 2014-15 - ESI-Ladyt Lappeenranta (Kuva: Helvi Seppänen) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Sarjaraportti%2010%202014-15.pdf


Päivitys - lisätty ZZ Toivalan tekstit. 

ZZ-pressa Mika Ylönen kirjoitteli pronssipelistä seuran sivuilla seuraavin sanankään-
tein: Lauantaina ZZ Ladyt pelasi naisten istumalentopallon SM-sarjan pronssiottelussa 

ESI-Ladyjä vastaan. Ottelussa oli kuitenkin vain yksi kuski, sillä emännät veivät ottelua 
kuin litran mittaa. ZZ Ladyjen otteistä näkyi selvästi se, että niin pelaat kuin harjoitte-

let. Pronssit ESI-Ladyille 3-0 (25-11, 25-15, 25-18). 

Ensimmäisen erän kohokohdat olivat kahdessa ensimmäisessä pallossa. Vastaanotto 
toimi kuin unelma, passi just eikä melkein ja iskulyönti kenttään. Toisessa pallossa äs-

sä kenttään. Siitä eteenpäin ei ole raportoitavaa. Erä ESI:lle 25-11. Toisessa erässä 
eipä tahti muuttunut, sillä jokaisella syöttövuorolla emännät teki vähintään 3-5 pistet-

tä. Erä ESI:lle 25-15. 

Kolmas erä oli ottelun paras, sillä ZZ Ladyt pystyi pistämään kampoihin erän puoliväliin 
asti. Mutta valitteavasti perustekemisen taso ei riitä. Aloitussyötöt olivat hyvällä tasol-

la, mutta suurimmat ongelmat olivat vastaanotossa ja hyökkäyspelissä. Pallon toimit-
tamisessa edes verkon yli oli kauheita ongelmia. Joukkue johti vielä 16-14, mutta sen 

jälkeen käytännössä yksi pelaaja ratkaisi pelin. Emäntien Helvi Seppänen napsutteli 
syöttökulmasta sellaiset tehot, ettei ZZ Ladyt meinannut päästä salista ulos. Ottelu oli-

kin silmänräpyksessa ohi. Erä ESI:lle 25-18 ja ottelu 3-0. 

Kauden SM-sarja oli kaikkiaan varsin onnistunut paketti. Ehkä kolmannen ja neljännen 
turnauksen väli oli turhan pitkä - ja olisiko sittenkin ollut paikallaan, mm. Hollannin 

malliin, pelata finaaliviikonloppu koko porukalla: välierät ensin ja mitalipelit sitten. 
No..., nyt kannattaa kääntää katseet tulevaan sarjakauteen ja saada siitä mahdolli-

simman hyvä kokonaisuus. Vielä kerran - onnittelut HIY Helsingille ja muille mitalisteil-
le. 

Istis.info valittelee, että toimitus viivytteli näin pitkään ennen kahvihuoneeseen tulo-

aan. Piti syyvä, juuva ja saunoa. Alla kuitenkin - hetken kuluttua - muutamia infolle 
lähetettyjä raportteja ja kommentteja loppuottelun tiimoilta. 

OTTELUSELOSTUS NAISTEN LOPPOTTELUSTA 

18.4.2015 23:30 (Lasse Pakarinen/MA) Lasse Pakarinen lähetti istis.infolle lyhyen otte-

luraportin Korson pelistä todeten, että lasten hoito pelissä hivenen haittasi ottelun seu-
rantaa. Alla Lassen peliselostus. 

 
HIY Helsinki ja Palokan Pyry mitalien jaossa 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 



Finaali oli tiukka ja yleisön yleinen mielipide oli myös se, että peli oli finaalin arvoista. 
Timo Värettä lainatakseni, näillä joukkueilla olisi tullut peliä, vaikka vastaan olisi aset-

tunut mikä tahansa istisnaisjoukkue. Ensimmäisen erän vei HIY. Tuntui, että erityisesti 
HIY:n syöttöpeli onnistui, syöttöjä saatiin taakse ja väleihin, eikä Palokka päässyt pe-
laamaan aivan haluamaansa hyökkäyspeliä. Pisteet kuitenkin tiukat. 

Toisen vei palokka. Vastaavasti tuntui, että Palokka alkoi päästä vauhtiin syötöissä ja 
hyökkäyspelissään. Joukkueet elivät voimakkaasti mukana pelissä ja hallissa riitti tun-

nelmaa. Kahden viimeisen erän kuva oli se, että Palokka vei erien alkuja ja taisipa vii-
meisessä erässä olla lähes viiden pisteen karkumatkalla, mutta HIY venyi erien lopussa 
ja oli ratkaisuhetkillä terävämpi. 

Mieleen jäi kovien iskujen lisäksi molemmilta joukkueilta taidokkaita jujuja erityisesti 
takarajalle. Söi naista puolin ja toisin. Täytynee vielä mainita yksi tämän SM-finaalin 

erityispiirre: molempien joukkueiden kuusikoissa pelasi kaksoset. Lienevätkö vielä koko 
porukka vasemmalla kädellä lyöviä. Kotijoukkueen ohjaksissa on Eeva-Liisa Hilden ja 
vierailla Allan Pynnönen. Allan peluutti hieman laajemmin. Molemmilla oli reilusti pelu-

reita paikalla. Paikalla oli liiton edustaja jakamassa mitskut ja avaamassa ottelun. Väre 
avusti mitalien kanssa. (Lasse Pakarinen) 

MAAJOUKKUEVALMENTAJAN LOPPUOTTELURAPORTTI 

18.4.2015 23:45 (Timo Väre/MA) Ja Lassen jutun jatkoksi vielä tähän samaan putkeen 
Timo Väreen hieno raportti Korson ottelusta. Olkaa hyvät. 

Hyvää iltaa päätoimittajalle! (Oikeesti apu. Toimituksen huom.) Ohessa muutamia ha-

vaintoja naisten loppuottelusta 18.4.2015. 

1. Joukkueet 

Kaksi sarjan kovinta ryhmää sopivasti latautuneena ja hyvin "psyykattuna". Kaikki pe-

laajat käytössä ja terveenä. Molemmilla joukkueilla on aivan kv-tason materiaalia jouk-
kueissa ja myös kovasti kokemusta istumalentopallosta ja myös normaalista lentopal-

losta. 

 
Istumalentopallon SM-hopeamitalistit mietinnällä - Palokan Pyry 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

2. Ottelupaikka 

Syrjässä, korvessa tai ainekin Korsossa. Olisikohan siinä syy, että yleisöä oli tosi vähän 
paikalla. Palokka matkassa hienolla bussilla, mutta huutosakki oli ilmeisesti jäänyt ko-



tiin tai matkan varrelle. Uskoisin, että ottelun lopputulos olisi voinut olla toinen, jos 
kannattajat olisivat jaksanneet tulla Korsoon saakka ja varsinkin jos huutosakkia olisi 

johtanut esimerkiksi V-M Tuominen. 

3. Ottelu 

Joukkueet pelasivat hyvää ja monipuolista istumalentopalloa. Voittoa ei ratkaistu pelkil-
lä aloitussyötöillä eikä ns helpoilla virheillä - toki niitä tuli joitakin, mutta ne kuuluvat 

pelin henkeen. Molemmat joukkueet pelasivat erinomaisesti ja mm hyökkäyspeli oli 
ratkaisujen osalta monipuolista. Jujuja viljeltiin paljon - varmaan enemmän kuin koko 

sarjassa yhteensä, mutta mukaan mahtui myös näyttäviä iskuja ja muita oivalluksia - 
mm yllättäviä toisen kosketuksen ratkaisuja jne... Myös kenttäpelissä oltiin hyvin mu-

kana ja puolustus nosti useita hienoja pelastuspalloja takaisin peliin. 

4. Hesan voitto 

Olisi ollut reilua, jos ottelu olisi mennyt viidenteen erään ja sitten olisi oikeasti katsottu 
kenen kantti kestää. Hesa hallitsi hienoisesti ottelun alkua, mutta Palokka taisteli ja 

nykäisi muutaman kerran jo lähes turvallisen tuntuisen johdon 3:ssa ja 4:ssä erässä - 
mutta muutama helpohko virhe aloitussyötössä, pehmeys hyökkäyksessä, vastustajan 

(Marja V:n) monipuolinen hyökkäyspeli ja Hesan joukkueen oikea-aikaiset onnistumiset 
kovissa paikoissa käänsivät ottelun kuitenkin ansaitusti Hesalle (HIY:lle). 

Hesa pelasi hyvin joukkueena ja pelaajat hallitsivat hermonsa hyvin tiukoissa paikoissa. 

Myös joukkueen henkinen kantti kesti hyvin koko ottelun ajan, vaikka välillä oltiinkin jo 
melkein "sillassa". Tunteet pysyivät hallinnassa ja "ylilyöntejä" ei nähty. 

 
HIY Helsingin kaksoset - Kirsi ja Marja Valkeavuori 

(Kuva: HIY) 

5. Onnistujia 

Voittaneen joukkueen kokonaisuus toimi himpun verran paremmin ja esille nousivat 

mm molemmat Valkeavuoren sisarukset ja maajoukkueen kapteeni Annukka Jäätteen-
mäki, jota olisi voinnut käyttää ehkä enemmänkin hyökkäyksien ratkaisijana. Joukku-

een valmentaja Iivi oli koko ottelun ajan rauhallisen ja luottavaisen oloinen - ilmeisesti 
luotto joukkueeseen oli kova. 

Allu oli saannut nousukuntoisen Palokan tytöt hyvin "viritettyä" peliin ja tytöt olivat 

varsinkin alkuun rennolla pelipäällä. Johtoaseman kadotus muutamaan kertaan synkisti 
kuitenkin ilmeitä ja vei myös vähän uskoa joukkueen hyökkäyspelistä tiukoissa paikois-

sa. Joukkue pelasi tasaisesti, mutta muutama Viitalan Marian näyttävä onnistuminen ei 



riittänyt joukkueen nostamiseen hurmokseen. Joukkue on parantanut peliä koko kau-
den ajan, mutta ihan sitä viimeistä iskua ei loppuottelussa joukkueelta nähty. 

Hieno ottelu ja tähän on hyvä lopettaa sarjakausi 2014-2015. Maajoukkue jatkaa tästä 

tavoitteena mitalipelit EM-kisoissa Sloveniassa 7-15.11.2015. PS. Hävisin muuten ve-
don ottelun lopputuloksesta Hannele Pöystille - kalliiksi tuli - luotin liikaa toimituksen 

tilastoihin. (Timo Väre) 

NAISTEN SM-MITALIT JAKOON LAUANTAINA 

 
Pelikauden 2013-14 mitalistit Korsossa 29.3.2014 

(Kuva: Istis.info) 

16.4.2015 13:10 (MA) Marraskuun alussa 2014 käynnistynyt istumalentopallon naisten 
SM-sarja huipentuu ylihuomenna lauantaina 18.4. pelattaviin SM-mitalipeleihin. Loppu-

ottelussa Korson koululla Vantaalla klo 15.30 alkaen pelaavat runkosarjan voittaja HIY 
Helsinki ja kakkonen Palokan Pyry Jyväskylästä. Pronssimitaleista pelaavat Lappeen-

rannan Kesämäen koulun salilla klo 14.00 alkaen runkosarjan kolmonen ESI-Ladyt sekä 
ZZ Ladyt Siilinjärveltä. 

Kauden aikana SM-loppuottelijat ovat kohdanneet toisensa kuusi kertaa. Palokalla voit-

toja on kolme (2-1, 2-1 ja 2-0) ja Helsingillä kaksi (3-0 ja 3-0). Kotka-turnauksessa 
joukkueet pelasivat tasan 1 - 1. Pelien erävoitot ovat HIY:n hyväksi 9 - 7. Alkuvuoden 

aikana pelatuista kolmesta pelistä kaksi on päättynyt jyväskyläläisten voittoon 2 - 1 ja 
Kotka-turnauksen peli tasan. 

Helsinkiläisillä on etunaan kotikenttä ja kokenut joukkue kovilla vahvistuksilla. Palokan 

Pyry matkaa Vantaalle tasavahvalla pelaajistolla sekä intoa ja uskoa puhkuen ja seuran 
ensimmäistä Mestaruutta himoiten. Pyryllä on kaudelta jo Suomen Cupin voitto ja kol-

mospytty Kotka-turnauksesta. HIY jäi molemmissa turnauksissa palkintopallin ulkopuo-
lelle. Veikkaajalle loppuottelu on vaikea, kun tasuri ei ole mahdollinen. 

Lappeenrannassa kotijoukkue ESI-Ladyt on hienoinen ennakkosuosikki. Kauden viides-

tä kohtaamisesta lappeenrantalaiset ovat voittaneet neljä ja ZZ Ladyt yhden. Suomen 
Cupista ESI-Ladyilla on kolmos- ja Kotkasta kakkospytyt. ZZ-pytyt vielä puuttuvat, 

mutta toki nyt siihenkin on mahdollisuus. 



 
Allan Pynnösen ennakkojuttu Palokan sivuilla 

(Kuvakaappaus: Palokan Pyry) 

Jos Palokan valmentaja Allan Pynnösen juttu ei ole selkeästi luettavissa yllä olevasta 
kuvasta - se löytyy luettavaan muotoon helposti seuraavasta, alla olevasta linkistä: 

Allan Pynnösen ennakot Korsoon 

EN MA ILOITSE, EN SURE, HUOKAA 

MUTTA METSÄN TUMMUUS MULLE TUOKAA 

 
Herrasen Timppa 2015- Mestaruuspaidassa 

(Kuva: mahd. Erja Hoo) 

15.4.2015 20:30 (MA) Pitää tökästä näihin naisjuttuihin vähän miehistä äijämenoakin. 
Infon postiin pamahti yllä oleva kuva KSI Kotkan Timo Herrasesta 2015-Mestaruuspaita 

yllään. Komea kuva ja hieno paita. Anteeksi vaan infon otsikko. Timpan ilmeestä tuli 
miettimättä mieleen säkeet Leinon Einon Nocturnesta. Timppa: Iloa pintaan, vaikka 

Mestaruus tulikin. 

MAAJOUKKUE EU-HOMMIIN BRYSSELIIN 

http://pyryistis.blogspot.fi/


 
Naisten maajoukkue MM-kisoissa 2014 (Kuva: finlandsittingvolleyball) 

15.4.2015 19:05 (Timo Väre/Helena Skogström/MA) Naisten maajoukkueen FB-sivuilla 
on viime sunnuntaina päivitettynä muisteluna kuva joukkueesta MM-kisoissa Puolassa 
viime vuoden kesäkuulta. Tammikuisen Pajulahti Gamesin jälkeen joukkue on ollut var-

sin hiljaa tekemisistään. Isompia kisoja tai tapahtumia ei ole ollut. Keskittyminen lienee 
kaikilla ollut SM-sarjan peleissä. 

Maajoukkueen päävalmentaja Timo Väre kertoili puhelimitse infolle omia ja joukkueen 

kuulumisia sekä tulevia kuvioita. Tavoitteena on ennen marraskuisia EM-kisoja osallis-
tua ainakin yhteen kovaan kansainväliseen turnaukseen. Suunnitelmissa on ollut Slo-

veniassa kesällä järjestettävä maajoukkueturnaus - edellyttäen, että ajankohta jouk-
kueelle onnistuu. Timppa kertoili jo myös selvitelleensä EM-matkan järjestelyjä ja to-

denneensa halpojen lentojen olevan varsin vähissä ko ajankohtana. 

Helena Skogström puolestaan laittoi infolle mukavia lukemisia sähköpostiin. Helena 
kertoili monista joukkueelle tulleista kisakutsuista mm. Englantiin, Hollantiin ja valmen-

tajan mainitsemaan Sloveniaan. Asioita selvitellään joukkueen ja joukkueen johdon 
kanssa. Alla ote Helenan lähettämistä turinoista. 

Maajoukkueemme on saanut kutsun europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäeltä. Hän 

kutsui koko joukkueen tutustumaan Europarlamenttiin Brysseliin hänen vieraanaan. 
Kutsusta saamme kiittää myös joukkueemme kapteenia Annukka Jäätteenmäkeä:). 

Olemme lähdössä matkaan 8 henkilön porukalla 7.-9.5.2015. Anneli hoitaa kustannuk-
set niin, että meille jää vain pieni omavastuu. Aikataulu perillä oli aika tiukka, sisältäen 

kattavan esittelyn ja tutustumisen euparlamentin eri jaostoihin. Oppaina toimii Annelin 
lisäksi muita parlamentaarikkoja - kuten Jyrki Katainen. 

Istis.info toivottaa hyvää matkaa Brysseliin, tsemppiä treenaamiseen ja mahdollisiin 

turnauksiin ennen marraskuun arvokisoja. Kiitokset kuulumisista Timpalle, Helenalle ja 
koko joukkueelle. Ja nyt toimiston kahvipannulle. 

NAISTEN TURNAUSTULOKSET SLOVENIASTA 

 
Slovenian, Unkarin ja Kroatian joukkueet yhteiskuvassa (Kuva: LSI) 



15.4.2015 17:00 (MA) Braslovcessa Sloveniassa pelattiin viikonvaihteessa 11.-
12.4.2015 1. Maxi-turnaus. Kisaan osallistuivat emäntäjoukkueen Slovenian lisäksi 

naapurimaiden Unkarin ja Kroatian maajoukkueet. Euroopan rankingissa kolmantena 
oleva Slovenia oli omaa luokkaansa voittaen kaksinkertaisessa sarjassa kaikki pelinsä 3 
- 0. Joukkue tähtää kovaan tulokseen syksyn EM-kisoissa - ykköstavoitteenaan lippu 

Rioon. 

Slovenian turnauksen tulokset: 

11.4.2015: 

Slovenia - Unkari 3 - 0 
Unkari - Kroatia 3 - 1 

Kroatia - Slovenia 0 - 3 
12.4.2015: 

Slovenia - Unkari 3 - 0 
Unkari - Kroatia 3 - 0 
Kroatia - Slovenia 0 - 3 

APUTOIMITTAJA KAHVIA RYYSTÄMÄSSÄ 

15.4.2015 16:45 (MA) Melkein viikkohan siinä vierähti. Vieläkin vähän paleltaa ja vip-
paa vasemmalle. Mutta vaalithan on tulossa. Entinen demari sanoi kerran Lappeen lii-

kennevaloissa seisoskellessamme vihreää odotellen: Vaalien jälkeen ne ei enää vaihdu. 

Ihan mitään suureellista ei ole tiedossa, mutta kiitos naisten maajoukkueen kuulumis-
ten - jotain sentään. Ja lauantaina kovat kahinat Korsossa ja pienemmät Summerhillis-

sä itäisellä rajalla. Pannaas jotain kirjoitellen..., 

9.4.2015 Istis.info ystävällisesti ilmoittelee poistuvansa kahvihuoneen hämärästä ulko- 
ja meri-ilmoihin ja palaavansa sumppeja suhraamaan taas tiistaina 14.4.2015 Kertoil-

laan silloin - joskos jotain uutta istishommista on infoiltavissa. Tsau. 

NAISTEN ISTIKSEN SM-PELEJÄ VUODESTA 1970 

 
LSI-HIY naiset kesäkelipelihommissa Lahdessa 1970 (Kuva: LSI) 

8.4.2015 16:40 (MA) Istis.info intoutui raksimaan pätkiä SIUta ja sittiksestä liittyen 
tuleviin naisten SM-mitalipeleihin. Naiset ovat pelanneet SM-sarjaa, vaihtelevin sys-

teemein, vuodesta 1970 lähtien. Info nakkeli alla olevaan lyhennelmään SIUta ja sut-
tusta tekstejä kymmenen vuoden välein - lisäillen puuttuvat kymmenen välivuotta 

muutamalla lauseella. Naislyhennelmän lopusta löytyvät kaikki Mestarit ja mitalistit lä-
hes 50 vuoden takaa. 

Naisistiksen vuosikymmenet 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Naisten%20SM-vuosikymmenet.pdf


KESÄKELIT JA -PELIT LÄHENEE - 
METRO OPEN 2015 PELATAAN 

 
MetroAreena 

(Kuva: Lasse Pakarinen) 

7.4.2015 20:40 (Sampsa Söderholm/MA) Kesäpelit lähenee - vaan ovat kotisuomessa 
tulevana suvena varsin harvassa - harmien perskuleen harmi. Toivottavasti perintei-
sempi 3vs.3 SM-kisa saataisiin kuitenkin vielä jotenkin väänneltyä kasaan. Infon kat-

seet kääntyvät Rautavaaran ja Hakkaraisen Palin suuntaan. Mutta..., ainokaisena tässä 
vaiheessa on 2vs.2 SM-kisa Helsingissä. Metron kisapäällikkö Sampsa Söderholm on 

tänään julkistanut kisakutsut. 

6. Metropolitan Open pelataan tänä vuonna kaksipäiväisenä 1.-2.8.2015 viikonvaih-
teessa. Viimeinen kisaan ilmoittautumispäivä on perjantai 17.7. ja ilmoittautua voinee 

jo tässä vaiheessa Sampsalle. Ulkomaisista joukkueista tiedetään, että Kazakstanista 
on tulossa 2-3 tiimiä. Kisakutsu suomeksi alla. Suomi löytyy myös "Tulevista kisoista" 

ja kotimainen sekä lontoo Kalenteri-sivulta. 

Marjolan 22 vuotta kestänyt turnaus päätettiin lopettaa viime kesään lähinnä talkoovä-

en ja joukkumäärän vähyydestä johtuen. Valitettavasti. Ajatuksissa vielä viime kevää-
nä Marjolassa oli, uusien kansainvälisten sääntöjen mukaisesti, viedä ainakin osa vuo-
den 2015 peleistä hiekalle Myllysaaren beachkentille keskustan tuntumaan. Mutta toisin 

kävi. 

Rautavaaran turnausta on pelattu 18 kertaa ja senkin kohtalona vaikuttaa olevan map-

pi unhola. Marjolan kaltaisia viestejä on Savostakin kantautunut - väki on ollut vähissä 
sielläkin. Harmi, ettei talven mittaan asioille tehty oikeastaan mitään. Olisi ollut hyvä 
selvittää eri paikkakuntien tilanteita ja myös uusien sääntöjen vaikutusta Suomen tur-

nauksiin jne. 

6. Metropolitan Open kutsu ja säännöt 

KSI KOTKA - PYSTYSSÄ JA PERSIILLÄÄN 

6.4.2015 16:25 (MA) KSI Kotkan huutosivustolle oli ilmestynyt Juha Parkon valokuvia 

Kotkassa pääsiäisen aikaan pelatusta pystypalloturnauksesta - Muna-Cupista. Infolla ei 
ole hajuakaan ko kisasta - lienee jokin paikallinen kevääseen ja juuri pääsiäisen aikaan 

liittyvä turnaus. Eikä siinä mitään - hieno homma, mutta istis.infoksi sen tekee tuo yllä 
oleva voittajien kuva. Tuttuja perspallomiehiä kaikki tyynni. Että silleen - käyp se len-

topallopeli kotkalaisiltakin joko tai. 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/6.%20Metropolitan%20Open%20kutsu%20ja%20saannot.pdf


 
KSI Kotkan munamestarit pääsiäisenä 2015 

(Kuva: Juha Parkko) 

Pyhät lusifeerattu ja infokin vanhasta hyvästä muistista on kohtapuoliin lähdössä lam-
paan lapoja ja suklaamuniaan sulattelemaan ja ististä huiskaamaan. Naisten mitalipe-

leihin on aikaa vajaat parisen viikkoa. Saas näkee muistavatko HIYläiset infota infoa 
loppuottelun ajankohdasta ja paikasta. ESInaiset sen ovat jo tehneet ja pronssipelin 

ottelukutsu löytyy napauttamalla kuvaketta "Tulevia kisatapahtumia" otsikon alta. 

ELVIRAN VIIKKO VOLLEYSLIDESSA 

 
Elvira Stinissen 

(Kuva: VolleySLIDE) 

4.4.2015 16:50 (MA) VolleySliden sivuilla on juttu "The week of … Elvira Stinissen". 
Elvira on Hollannin naisten maajoukkueen pitkäaikainen kippari. Hän on kirjoittanut 
päiväkirjamaisen tarinan yhdestä viikostaan - varmaankin tässä lähiaikoina. Elviran 

tuntevat, uskoisin - mielellään jutun lukaissevat - esimerkiksi alla olevasta linkistä. 

The week of Elvira Stinissen 

KSI KOTKA MITALITILASTOSSA YKKÖSENÄ - 
YHTÄ VAILLE 30 SM-MITALIA PUTKEEN 

4.4.2015 16:15 (MA) Istis.infon tilastoyksikkö päivitteli päivä muutama sitten miesten 
SM-mitalitilastoja. Tilastoykkösenä jo neljättä vuotta jatkaa - ja entistä vakaammin ja 

oikeastaan älyn ylivoimaisesti - kauden Suomen Mestaruuden voittanut KSI Kotka. Ak-
tiivijoukkueista lähinnä 29 mitalin Kotkaa ovat TSI Tampere seitsemällätoista, HIY Hel-

sinki kuudellatoista ja ZZ Toivala kuudella mitalillaan. 

http://volleyslide.tumblr.com/post/115311207907/the-week-of-elvira-stinissen/


 

Kotkan SM-mitalien määrä lienee aika lähellä Suomen ennätystä - kaikkikin lajit huo-
mioiden, kun lasketaan yhteen putkeen saavutetut mitskut. KSI Kotka on voittanut SM-

mitalin joka vuosi pelikaudesta 1986-87 alkaen. Tuolloin joukkue saavutti ensimmäisen 
SM-mitalinsa pronssisena. Huikea saavutus. Mestaruuksien määrässä Lappeenrannan 

ESI-Team on vielä kotkalaisten edellä, mutta..., rako kapenee. 

Istumalentopallon miesten Suomen Mestaruudesta on pelattu kaikkiaan 51 kertaa - 
vuodesta 1965 lukien. Mitaleita on siis jaettu yhteensä 153 kappaletta. Kultaiset mitalit 

ovat jakaantuneen vain yllä olevassa kuviossa näkyville seitsemälle seuralle tai joukku-
eelle. Kaikkiaan SM-mitaleja kautta aikain saavuttaneita joukkueita on 20. Näistä ul-

komaille hopeisia riipuksia ovat vieneet mukanaan tukholmalainen Nacka HI Ruotsiin 
kaudella 1971-72 ja SVK Riga Lidzas Latviaan keväällä 2005. 

 

Tämän kauden sarjoissa (SM-turnaus ja ykkönen) pelanneilla joukkueilla (KSI, ZZ, LVI, 
Palokan Pyry, HIY, TSI ja JoLePa) on mitalien yhteismäärästä laskien lähes tasan puo-
let - 74 SM-mitalia plakkareissaan. Ja vielä otsikkoa muistellen - saavuttamalla mitalin 

myös ensi pelikaudella - on KSI Kotkalla 30 mitalia ja vuotta yhteen pyssyyn paukutel-
tuna. 

HALLITSEEKO HIY, PÖLLYTTÄÄKÖ PYRY? 

NAISTEN MITALIT MIETINNÄSSÄ 

2.4.2015 12:15 (MA) Naisten SM-sarjasta on jäljellä vielä mitalipelit. SM-loppuottelu 

pelataan, runkosarjan selkeästi voittaneen, HIY Helsingin kotikentällä. Pronssit puoles-
taan ratkaistaan Lappeenrannassa. Molemmat ottelut on kalenteroitu lauantaille 

18.4.2015. ESI-Ladyt kohtaavat Siilinjärven ZZ Ladyt Kesämäen koulun salissa klo 14. 



HIY Helsingin ja Palokan Pyryn pelin aikaa ja paikkaa ei vielä ole julkaistu. Tulossa on 
jännittävät mitalimittelöt molemmissa peleissä. 

Loppuottelusta voidaan odottaa tasapäistä taistelua. Helsinki on sarjan edetessä valah-

tanut kuolevaisten joukkoon. Alle kuvattu turnauspisteiden kuntokäyrä nököttää selvän 
alavireisesti - vaikka huomioitaisiin Espoon kotiturnauksen merkityksettömyys. Ensim-

mäisen turnauksen voittohuuma on hukassa ja Espoossa otteissa oli näkyvissä epä-
varmuuden siemeniä. Tähän Palokan Pyry on valmis tarttumaan. Joukkue on pelannut 

sarjan tasaisen nousujohteisesti ja on hyvällä ilmeellä ja Suomen Cupin voittopytyn 
voimalla valmis kaatamaan runkosarjan ykkösen. 

 

Lappeenrannassa finaalipaikasta pettymään joutunut kotijoukkue ESI-Ladyt on hienoi-
nen ennakkosuosikki, mutta minkäänlaista lepsuttelun varaa sillä ei ole. Jyväskylän 
tammikuisessa turnauksessa joukkue pelasi ailahtelevasti ja mm. hävisi ZZ Ladyille 1 - 

2 ja läheltä piti, ettei Ylösen Mika joutunut, Kotiteollisuuden tyyliin, munasillaan kent-
tää kiertämään - kuten oli luvannut - jos Ladyt voittavat suoraan 0 - 3. 

Istis.info jää odottelemaan vieraskirjaveikkaajan kertoimia, imuroimaan, maalailemaan 

muniaan ja valmistautumaan naisten kotimaisen kauden huippulauantaihin. Tässä vai-
heessa jo - Hyvää Pääsiäisten aikaa kaikille infon selailijoille ja seikkailijoille. Ja peru-

taan perutut - sorry Jukka - olishan se ollut hulppea homma. 

PIENI VIDEOPÄTKÄ RIGAN TURNAUKSESTA - 
ANDRIS KUULEMMA ON OK! 

 
Latvian Paralympiakomitean pääsihteeri ja miesten 

maajoukkuevalmentaja Andris Ulmanis näyttää olevan OK 

(Kuva: facebook.com/VolleySLIDE) 



1.4.2015 14:30 (MA) VolleySliden sivuilla on pikku videonpätkä Riga-Cupin ottelusta 
Iso-Britannia - Latvia 1. Pätkässä brittien hakkuri nro 2 Justin Phillips pamauttaa pallon 

pitkäksi ja suoraan päin pyörätuolista peliä seurannutta Andrista - videolla näkyvin 
seurauksin. Tapahtuman jälkeen Justin käy moikkaamassa hengissä selvinnyttä vastus-
tajan valmentajaa. Video nähtävissä mm. alla olevasta linkistä. 

Justin vs Andris 

ELBLAGISTA PERUTUT BEACH-KISAT 
TAMPEREEN STADIONILLE HEINÄKUUSSA! 

 
Tampereen Ratinan stadion 

(Kuva: Tampere Beach 2015 ) 

1.4.2015 00:10 (MA) Tampereen Seudun Invalidien urheilujaosto pamautti juuri nyt 
iltamyöhäisellä melkoisen uutispommin tiedottamalla, että TSI ja Tampereen kaupunki 

ovat sopineet World ParaVolleyn hallituksen kanssa Elblagista peruuntuneiden Beach 
Volleyn MM-kisojen järjestämisestä heinäkuun puolivälissä Tampereella. 

Kisat tullaan järjestämään Tampereen stadionilla, jonne aiotaan ajaa 2 000 kuutiota – 

noin 150 kuorma-autollista seulottua hiekkaa. Näin saadaan upeat puitteet neljälle pys-
tybeach-kentälle ja kuudelle istiskentälle. 

Kisojen suojelijaksi on lupautunut, itsekin tunnettu lentopallomies, presidentti Mauno 

Koivisto. Kisaorganisaation johtoon on palkattu Pispalan ististaituri Jukka Laine. Hänellä 
on apunaan seitsemän, lähinnä kaupungin organisaatiosta sijoitettua projektityönteki-

jää. 

Jukka kertoi, tavalleen vaatimattomaan tapaan istis.infolle, että näin äkkiä kyhättyjen 
kisojen budjetti hipoo liki miljoonaa euroa, mutta siitä on saatu jo kasaan lähes 80% – 

kiitos EU:n osittain hallinnoiman etu-Aasian öljyteollisuuden hyvinvointihankkeen poh-
joisen ulottuvuuden strategia-ohjelman, missä Tampere huvipuistokaupunkina on ollut 

osallisena jo vuosikausia. 

Sateisen ja kolean sään sattuessa kisojen varapaikaksi on päätetty Hakametsän jäähal-
li, jonne Ratinaan tuleva kenttäkokonaisuus saadaan huomattavan helposti ja halvalla 

– halliin tarvitaan vain noin 85 kuorma-autollista hiekkaa. Lisäksi hallissa on mainiot 
puitteet erilaisten ravintolahommien järjestämiseen 

http://youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=YIudgxIQSEU&app=desktop/


 
Tampereen kisojen varapaikka sateen sattuessa – Hakametsän jäähalli 

(Kuva: Tampere Beach 2015) 

Kisojen vastavalittu pääjohtaja Jukka Laine kertoi infolle myös, että Elblagiin ilmoittau-
tuneista n. 60 joukkueesta jo lähes 2/3 on vahvistanut osallistumisensa Tampereelle. 

Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2015. Osanottomaksut on saatu varsin kohtuullisiksi. 
Kisaviikko Tampereella kustantaa pelaajaa kohti 1 350 euroa + loppubankettimaksun 

Näsinneulan ravintolassa - 85 euroa (sis. hissilipun menopaluu). 

Pääjohtaja J. Laine kehottaa suomalaisia istispelureita innolla osallistumaan – ainakin 
bankettiin – jos rahat eivät muuhun riitä. 

UUSI VIERASKIRJA TESTATTAVANA 

 

31.3.2015 22:35 (MA) Päätoimittaja RP hankki sivustollemme testattavaksi uuden Vie-
raskirjan, joka löytyy vasemmasta palkista yllä olevaa kuvaa klikkaamalla. Käykää kat-

sastamassa ja mielellään kommentoikaa - miltä vaikuttaa. Opetellaan yhdessä käyttä-
mään - vanhoilla asiallisilla säännöillä. 

KUTSU TALLINNAN 28. TURNAUKSEEN 

 

31.3.2015 13:05 (MA) Ivar Liiv lähetti infolle Eestin vammaisurheiluliiton pääsihteeri 
Signe Falgenbergin allekirjoittaman virallisen kisakutsun lauantaina 2.5.2015 pelatta-

vaan istumalentopallon XXVIII Tallinna-turnaukseen. Kutsu liitteenä alla sekä oikeassa 
sarakkeessa - Tulevia kisatapahtumia otsikon alla - turnauskuvaa napsauttamalla. 

Ennakkoilmoittautuminen kisaan tulee tehdä jo melkoisen nopsasti - huomiseen men-

nessä, mutta varsinainen määräaika lienee 20.4.2015, jolloin myös pelaaluettelot pitää 



olla järjestäjälle toimitettuna. Turnausmaksu on 40 euroa joukkueelta. Kutsusta löyty-
vät linkit mm. majoituspaikkojen etsiskelyyn. 

Kutsu XXVIII Tallinna-turnaukseen 

VECTORILLE RIGA-CUPIN VOITTO - 

BRITIT HIENOSTI KAKKOSINA 

 
Riga-Cup 2015 osallistujat yhteiskuvassa (Kuva: www.lpkomiteja.lv/) 

30.3.2015 23:45 Päivitetty 31.3. 19:40 (MA) Viikonloppuna pelattiin Espoosta katsoen 
eteläisessä Latvian pääkaupungissa mennävuosina kovastikin perinteinen ja suosittu 

Riga-Cup. Mukana olivat kahden Latvian joukkueen lisäksi tiimit Virosta, Liettuasta ja 
Iso-Britanniasta sekä suomalaisillekin tuttu Vector Moscow Venäjältä. Vaan eipä oltu 

nyt Suomeen asti kisasta ilmoiteltu. Haloo Ulmanis. 

Istis.info yritti urkkia turnauksen tuloksia ja saikin postiinsa lähes 200 valokuvaa. Pal-
jon kiitoksia. Mutta ne tulokset? Muita teitä selvisi, että kisan voiton vei Vector - mikä 

ei kauhiasti yllättänyt. Brittijoukkueen sijoittuminen kisan kakkoseksi sen sijaan mel-
kein hämmästytti. Kovasti ovat saarelaiset kehittyneet, koska niin ovat tehneet lätitkin, 

jotka ykkösjoukkueellaan jäivät kisat kolmosiksi. 

 
Vector Moscovitsit Riga-mitalit kaulassaan (Kuva: www.lpkomiteja.lv/) 

 
GBR-LAT Riga-Cupissa 2015 - 3 – 1 (Kuva: www.lpkomiteja.lv/) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Turnauskutsu%20Tallinn%202015.pdf


Päivitetty Riga-cupin lopputulokset: 

1. Vector Moscow Russia 
2. Great Britain 

3. Latvia 1 
4. Latvia 2 

5. Lithuania 
6. Estonia 

ESPOOSSA ONNISTUNEET KEVÄTKARKELOT 

 

30.3.2015 00:45 (MA) HIY Helsingin puuhaihmiset Pullin Reiman johdolla järjestivät 

varsin mehevän keväisen ististapahtuman sunnuntaina Leppävaaran liikuntahallilla. Yk-
kössarjan päätösturnauksessa Espoossa ratkaistiin kauden ykkönen ja muut pyttyläi-
set. Naisten runkosarjan viimeisessä turnauksessa taas oli kyseessä loppuotteluvastus-

tajan hakeminen HIY:n naisille. Ja selväksihän nuo tulivat - pytyt ja finalistit. 

YKKÖSPYTTY KOTKAN KAKKOSELLE - 

JO KOLMANNEN KERRAN PERÄKKÄIN 

 
Kotkan kakkonen on Ykkösen ykkönen 

(Kuva: Istis.info) 

KSI Kotka 2:n voittaneessa joukkueessa pelasivat, ainakin päätösturneella: Olavi Venä-

läinen, Mika Vikman, Mikko Suomalainen, Vallo Järv, Timo Vesterinen, huoltaja Pekka 
Kiiski, Jake Paananen, Juha Parkko ja Osmo Röpelinen. Istis.info onnittelee pelikauden 
2014-15 Ykkössarjan voittajia. 

KSI ja Palokan Pyry lähtivät Espoon kisaan tasapisteissä. Kotkalaiset hoitelivat hom-
mansa ja voittonsa tyylipuhtailla 2-0 peleillä. Palokan miehet selvittivät Tampereen ja 

Jokilaakson puhtaasti, mutta menettivät toisen erän Helsingille. Päätösottelussa Kotkaa 
vastaan Jämsän miesten puhti ei vaan riittänyt. Sarjan kolmospytty matkasi JoLePalle 
Jämsään. 

Ykkösen päätösturneen kaikki tulokset alla linkissä: Kevätturnauksen tulokset ja koko 
sarjan tulokset: Sarjaraportti ysissä. 



NAISILLA TULISEN TIUKKA TAISTELU - 
PALOKALLE FINAALIPAIKKA TASAISUUDELLA 

Palokan Pyry oli sarjakakkosena pinnan ESI-Ladyjen edellä, kun hommat Espoossa 

käynnistyivät. Joukkueet kohtasivat heti ensimmäisessä pelissään. Tuttuun tyyliin pis-
teistä käytiin tasaista vääntöä. Lappeenrantalaiset aloittivat vahvasti voittamalla ava-

userän selvästi 14-25. Toinen taas Pyrylle 25-19. Ja kolmannessa mentiin jatkopalloille 
- ESI:n onnistuessa 24-26 voitolla nousemaan Pyryn ohi sarjataulukossa paremman 

pistesuhteensa ansiosta. 

 
Palokan Pyry ja ZZ Ladyt vastakkain 

(Kuva: Istis.info) 

Toisella kierroksella ESI-Ladyt ottivat taas selkeästi avauserän voiton, nyt HIY Helsin-
giltä. Jatkossa runkosarjan voiton varmistaneet helsinkiläiset kuitenkin veivät otteluvoi-

ton erin 1-2. Pyry kohtasi toisessa pelissään, HIY:ltä erän napanneet, Ziilinjärven ZZ 
Ladyt. Puhdas 3-0 voitto Jyväskylään, vaikka ZZ erityisesti kolmannessa olikin lähellä 

erävoittoa. Viimeisiin peleihin lähdettiin Palokan kahden sarjapisteen johdolla suhteessa 
ESIläisiin. 

Vierekkäisillä kentillä pelaten joukkueilla oli mahdollisuus sivusilmällä seurata naapuri-
kentän tapahtumiakin. Lappeenrantalaiset laskivat 3-0 voitolla selviävänsä loppuotte-
luun - jos Palokka ei saa erää enempää HIY:ltä. ESI-Ladyt voittivat 3-0, mutta Pyry 

pukkasi jännitystä peliin viemällä ensimmäisen erän ja häviämällä toisen. Kolmatta 
erää Pyry ja HIY matkasivat tasatahtiin 15-15 tilanteeseen, mutta sen jälkeen HIY:n 

peli sotkeutui ja erä- ja otteluvoitto ja SM-finaalipaikka Palokalle. 

Loppuottelu HIY Helsingin ja Palokan Pyryn kesken pelataan lauantaina 18.4. Helsingis-
sä ja samana päivänä Lappeenrannassa kohtaavat kauden pronssimitaleista ESI-Ladyt 

ja ZZ Ladyt Siilinjärveltä. 

Kevätturnauksen tulokset 

Sarjaraportti 9 

LISÄINFOA ESPOON TURNEESTA - 

KIRJURILISTAT TIEDOKSI 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/1.%20Espoon%20tulokset%202015%2029.3.%2016.55.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Sarjaraportti%209%202014-15(1).pdf


25.3.2015 17:40 (MA) Reima Pulli on lähettänyt ensi sunnuntaisen Espoon turnauksen 
kirjuritehtävien listauksen joukkueiden yhteyshenkilöille tiedoksi. Info liittää sen myös 

tänne - palautuneille palvelinsivuille. Joukkueet huomioinevat, peliensä ohella, nämä 
tärkeät tehtävät. 

Espoon kirjurilistat 

VIERASKIRJA FREEBOK ON LOPETTANUT 

25.3.2015 15:45 (MA) Istis.info selvitteli syytä, miksi Vieraskirja ei avaudu - ja löysi 

seuraavanlaisen viestin eräästä keskusteluketjusta: Freebok.net päättää toimintansa. 
Palvelun käyttäjämäärä on laskenut tasaisesti ja viimeiset vuodet palvelu on pyörinyt 

ilman aktiivista ylläpitoa. Tämän vuoksi vieraskirjojen kannet suljetaan viimeisen ker-
ran 22.3.2015. 

Toimitus käy miettimään uutta versiota menetetyn ja melkoisen suositun vieraskirjan 

palauttamiseksi. Harmi. Palaillaan asiaan. 

INFON PALVELIJA EI HOIDELLUT HOMMIA 

25.3.2015 15:15 (MA) Istis.infon kahvihuoneen palvelija..., vai sanotaanko sellaista 

palvelimeksi - oli tässä toista vuorokautta jostain syystä palvelematta. Herjaili yhdistet-
täessä kaikenlaista kaappareista ja turvattomuuksista eikä käynyt palvelemaan. Info jo 

lähetteli apua-viestejäkin, joihin ei kyllä kukaan vielä ole vastaillut. Mutta, kokeilemalla 
oppii - vaikka yleensä erehtyykin. Nyt taas palvelimet pelittää. Toivottavasti ilman mi-

tään merirosvoja. 

Tämä juttu on tavallaan yritys tarkistaa - pääseekö infon sivuille yleensäkään kirjoitte-
lemaan. Tätä näprätessä kahvioon tuli puhelu, missä kerrottiin, ettei infon vieraskirjaan 

pääse lainkaan. No..., selvittelemme asioita. 

LATVIAN RIGA CUPIN PALUU 

25.3.2015 14:55 (MA) Kymmenen vuoden tauon jälkeen perinteikäs, vuodesta 1984 

pelailtu Riga Cup palaa kartalle ensi viikonloppuna. Kovasti aktivoituneen Latvian istik-
sen kahden joukkueen kanssa kisassa kilpailevat tiimit Iso-Britanniasta, Venäjältä, Liet-
tuasta ja Virosta. 

Andris Ulmaniksen mukaan Cupista lähetetään live-kuvaa Latvian joukkueen peleistä 
osoitteesta: 

 sportacentrs.com   Riga Cupin ohjelma 

HIY HELSINKI TIEDOTTAA -  

KEVÄT-TURNAUKSEN KISAINFO 

 

24.3.2015 00:05 (MA) HIY:n lajipäällikkö Reima Pulli puolestaan lajitteli infon postiin 
ensi sunnuntaina pelattavan 5. Kevät-turnauksen kisatiedotteen. Turnauksessa pela-

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Espoo%202015%20Kirjurit%20ja%20tuomarit.pdf
http://sportacentrs.com/
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Riga%20Cup%202015%20Ohjelma.pdf


taan naisten SM-runkosarjan ja ykkösen päätösturnaukset. Pelit Leppävaaran liikunta-
hallilla alkavat - huom. - kesäaikaan klo 11.00. 

Ykkösessä Palokan Pyry ja KSI Kotka 2 ratkaisevat tasapäisestä lähtökohdasta ykkösen 

voiton. Muut turnaukseen osallistuvat joukkueet ovat JoLePa, TSI Tampere ja isäntä-
tiimi HIY Helsinki. Naisten turnauksessa suurimman huomion vienee toisen loppuotteli-

jan valinta HIY Helsinkiä vastaan. Ehdokkaina turnauksessa esiintyvät ja vaalisaarnan-
sa pitävät: Palokan Pyry ja ESI-Ladyt Lappeenranta. 

Kevät-turnauksen kisainfo 

ISTISJAOSTO TIEDOTTAA -  

PÄÄTÖKSIÄ JA KOKOUSKUTSU 

 

23.3.2015 23:40 (MA) Lajipäällikkö Petri Räbinä lajitteli infon postiin istisjaoston pöy-
täkirjan päiväyksellä 3.3.2015. Info kiittää ja liittää jutustelut oheen, mutta ennen niitä 

- melkein välttämätön kommentti. 

Herkkähipiäisenä info otti jaoston päätöksestä itseensä - eritoten koh-
dan:Tulevaisuudessa lajijaosto toivoo, että kilpailuun liittyviä keskeneräisiä asioita laji-

jaoston ja järjestelijän välillä ei infota yleisesti ennen asioiden päättämistä/ sopimista. 

Istis.info lupaa..., jatkossakin infota istumalentopallolle tärkeistä asioista, aina kun nii-
tä tietoonsa saa. Ja mitä tulee mainintaan keskeneräisistä asioista - tässä tapauksessa 

jaosto kyllä ilmoitti kirjallisesti päättäneensäSM-turnauksen ohjelmasta. Infon mieles-
tä se kuulosti päätetyltä ja taatusti vapaasti infottavalta - ei keskeneräiseltä asialta. 

Ja mitä tulee infon lupaukseen - lupaamme jatkossakin, julkisuuslain periaatteiden 

hengessä noudattaa seuraavaa lain kohtaa: Kysymyksen ollessa julkisen vallan käytön 
tai kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kannalta keskeisistä valmisteluasioista, 

lähtökohtana on tiedon antaminen sitä pyytävälle. Infon ymmärryksen mukaan VAU 
käyttää, pieneltä osin julkista valtaa - ainakin istumalentopalloa koskevissa asioissa. 

Amen. 

Istisjaoston pöytäkirja 3.3.2015 

Kutsu istumalentopallon yleiskokoukseen 2015 

Istumalentopallon yleiskokous pidetään lauantaina 23. toukokuuta 2015 Pajulahden 

urheiluopistolla. Yleiskokouksessa päätetään kauden 2015-2016 sarjoihin liittyvistä asi-
oista sekä käydään läpi kauden 2014-2015 sarja-asioita. Ilmoittautuminen kokoukseen 

tulee tehdä sunnuntaihin 17.5. mennessä osoitteella: petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi. 

Kutsu yleiskokoukseen 23.5.2015 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Turnaustiedote%20Kevat2015.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/VAU%20jaoston%20kokous%203.3.15.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Yleiskokous2015%20kutsu.pdf


ISTIS.INFO TIEDOTTAA - LOMAT LUSITTU 

 
Istis.info lomakartturina - jalka melkein läpi lattiasta 

(Lomakuva: Istis.info) 

23.3.2015 23:00 (MA) Istis.info jälleen (valitan) kahvihuoneen hämärissä. Joitain 
hommiakin näyttäisi postiin poksahtaneen. Käydään toimeen hetkisen kuluttua - pitää 

ensin käväistä toimituksen saunassa. 

KAUDEN 2014-15 PARHAIDEN VALINNAT 

 
Petri Räbinä pujottelee mitalia Tero Viitasen kaulaan 

(Kuva: Vesa Välilä) 

18.3.2015 16:20 (MA) VAU:n istumalentopallon lajikoordinaattori Petri Räbinä tiedotti 
infolle menettelytavat pelikauden 2014-15 parhaiden valinnoista seuraavin alla olevin 
säkein. 

Valitaan joukkueiden äänten perusteella seuraavat kauden 2014 – 2015 palkittavat: 
* miespelaaja (äänestää voi Miesten SM-turnaukseen ja 1div. osallistuneet joukkueet) 

* naispelaaja ( äänestää voi Naisten SM-sarjan joukkueet) 
* tuomari (äänestää voi kaikki sarjoihin osallistuneet joukkueet) 
* vaikuttaja (äänestää voi kaikki sarjoihin osallistuneet joukkueet) 

Joukkueet nimeävät yhden pelaajan/tuomarin/vaikuttajan. Jokaisella joukkueella on 
yksi (1) ääni. Palkinnot jaetaan vuosikokouksen yhteydessä. Valinnat tulee toimittaa 

30.4.2015 mennessä: petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi 

  



VVVV - VANHA VALOKUVAAJA VESA VÄLILÄ 

 
Aki Korkalainen tornissa ja poika toisessa 

(Kuva: Vesa Välilä) 

18.3.2015 16:15 (MA) Välilän Vesku, ammatillisesti vanhempi valokuvaaja, napsi Toi-
valan turnauksessa, aina kun pillihommiltaan ehti, kisakuvia ja laitteli niitä myös infolle 
edelleen näyteltäväksi. Info on kuitenkin valitettavasti näillä minuuteilla sammuttele-

massa toimituksesta koneet ja valot ja lähdössä päätoimittajan auliisti lupaamille yli-
työvapaille. Paluu, toivon kukaan, tapahtuu ensi viikon alkupuolella. Palaillaan silloin 

asiaan ja yritetään saada vvvv:n kuvat infon galleriaan kaiken kansan katsottavaksi. 
Yllä ja alla pari näytettä. 

 
LVI Helsinki ja Palokan Pyry pronssiottelussa (Kuva: Vesa Välilä) 

 

 
SM 2015 pronssimitalistit - LVI Helsinki. Ylh. vas.: Jani Virtanen, Janne 

Laukkarinen, Harri Sievänen C, Veli-Matti Hakasalo ja alh. vas.: Sampsa  

Söderholm, Marja Valkeavuori, Lasse Pakarinen ja Kurt Vikman. 

(Kuva: Vesa Välilä) 



"SE OLI POJAT TEMPPU!" 

 
Poika palaa Kotkaan! (Kuva: Vesa Välilä) 

18.3.2015 15:00 (MA) Ja olihan se - melkoinen tempaus. "Se oli pojat temppu" - on 
sitaatti Herrasen Timpalta ja otsikkona Jaakkolan Laurin jutussa VAU:n nettisivujen uu-
tisessa tältä päivältä. Juttu löytyy alla olevasta linkistä. 

Lauri Jaakkolan juttu 

EM2015 KISAT VARMISTETTU - 
SAKSAAN JA SLOVENIAAN 

16.3.2015 22:40 (MA) ParaVolley Europen kilpailu-/urheilujohtaja Maciej Chodzko-
Zajko tiedotteli jo kaksi viikkoa sitten uudet ehdokkaat tämän vuoden EM-kisojen jär-
jestäjiksi. Asia odotteli vielä PVE:n hallituksen virallista päätöstä ja kai myös järjestä-

tahojen kanssa tehtäviä sopimuksia. 

Tänään saatiin asia viimein varmistettua hallituksen päätöksellä. Vuoden 2015 kisat 

saadaan kuin saadaankin pitkän väännön ja käännön jälkeen järjestettyä. Miesten kisat 
pelataan Saksan Warendorfissa 30.9.-8.10.2015 ja naisten kisat Slovenian Podcetrte-
kissa 7.-15.11.2015. 

Ei muuta kuin reipasta väreilyä ja hyvää harjoitusta naisten maajoukkueellemme. Ne-
nät kohti Sloveniaa. 

KSI KOTKA HUIPPUPELILLÄ MESTARIKSI - 

POIKA KOTIIN PITKÄLLÄ KAAVALLA 

 
Kannun vaihto. Mika Ylönen jättää ja Timo Herranen ottaa 

(Kuva: Erja Herranen) 

http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/1541-se-oli-pojat-temppu-ksi-kotka-palasi-vallankahvaan-miesten-istumalentopallossa


16.3.2015 15:55 (MA) KSI Kotka teki sunnuntaina, Toivalan tapaan tasokkaassa SM-
turnauksessa sen, mitä ei suomalaisessa miesistiksessä ole tapahtunut lähes 40 vuo-

teen - meni ja voitti uudelleen jo kolmeen kertaan menettämänsä SM-kruunun. Ja millä 
tavalla - aivan upealla ja uskomattoman hienolla taistelupelillä. Infis.info on jo tainnut 
onnitella uusvanhaa Mestaria, mutta kerran vielä: Eläköön! 

1970-luvun alussa TSI Tampere voitti Suomen Mestaruuden kuusi kertaa peräkkäin 
häviten vasta LSI Lahdelle kaudella 1975-76. Manselaiset nousivat vielä kerran mesta-

reiksi - kaudella 1977-78. Sen jälkeen kerran kukistettua kuningasta ei ole päästetty 
valtaistuimelle kömpimään. Nyt KSI Kotka sen teki. 

Kotkalaiset ottivat valtikkansa Lappeenrannan ESI-Teamilta kaudella 2000-01 ja pitivät 

sitä mestarin merkkinä 12 pelikautta. Kauden 2011-12 päätteeksi ajateltiin jälleen yh-
den aikakauden päättyneen, kun ZZ Toivala jyräsi mestariksi - uusien voittonsa kahdel-

la seuraavallakin kaudella. Infon veikkaustoimiston kertoimissa Toivalan turnaus antoi 
ZZ:lle 1,85 ja KSI:lle 3,00. 

 
Marko Julinin isku painuu Toivalan tornien välistä kenttään (Kuva: Erja Herranen) 

ZZ Toivalan kisa- ja klubipäällikkö Mika Ylönen on kirjannut ZZ-kisasivuille hyvät ja ob-
jektiiviset tarinat viikonlopun peleistä. Ne kannattaa lukea sieltä - info ei käy tällä ker-

taa niitä kopioimaan. Lyhyesti info toteaa, että varsinkin loppuottelun päätöserä oli 
melkeinpä uskomatonta peliä: pitkiä palloralleja, käsittämättömiä pelastuksia, hurjaa 

liikkumista, kihelmöivää jännitystä, upeaa torjuntapeliä ja hillitöntä hakkaamista - ja 
kovien iskujen nostamista uudelleen ja uudelleen peliin - vaikka lähes sormilla tai mi-

ten vaan. 

Molemmilla joukkueilla oli äänekkäät kannattajat katsomossa pitämässä melkoisella 
metelillä tunnelmaa yllä. Hieno peli, hieno tapahtuma - KSI Kotka oli ehkä paremmin 

latautunut ja harjoitellutkin - juuri tätä turnausta ja sen loppuottelua silmällä pitäen. 
Oli se hurjaa hommaa - hieno loppuottelu. 

 
KSI Kotkan Arto Vinni heittää Timo Herraselle - ZZ seuraa 

(Kuva: Erja Herranen) 



Kaiken kaikkiaan viikonvaihteen tapahtuma oli hyvä, mutta korvaako yksi hyväkään 
turnaus koko kauden ajalla pelattavaa sarjaa - pistää miettimään. Mika Ylönen on lu-

vannut ZZ-nettisivuille koota kuvagallerian ja toivottavasti, vaikka parhaat palat par-
haista peleistä videoille. Jäämme odottelemaan. 

Ja ettei jäisi kokonaan sanomatta - onnittelut myös isännille hopeasta ja LVI Helsingille 

"läheltä piti paremmastakin-pronssimitaleista" ja Palokan Pyrylle hienosta pelihengestä 
ja taistelusta - kuten myös ZZ-kokeneemmillekin. Sarjaraportti alimmaisena ja SM-

tulokset vähän siellä sun täällä. 

 
Istumalentopallon 51. Suomen Mestari - KSI Kotka 

(Kuva: Erja Herranen) 

Yllä kotkalaiset tuuletuskuvassa kultamitalit kaulassa ja poika poterossa: kotkan-
seisojat vas.: Mika Vikman, Osmo Röpelinen, Marko Venäläinen, Vallo Järv, Juha Ahde-
pelto, Mikko Suomalainen, Arto Vinni ja kakkospenkkivalmentaja Kalevi Lång sekä kot-

kankonttaajat vas.: Marko Julin, Christian Danielsson, Jussi Herranen ja pelaajaval-
mentaja Timo Herranen C. 

Sarjaraportti 8 

Otsikon pitkä kaava viittaa kuvat ottaneen viestiin infolle tänä aamuna, kun hän valitel-
len lähetti sähköpostin ja totesi, että meni aika myöhäiseksi - siksi kuvat vasta tänään. 

  

TOINEN KISAPÄIVÄ TOIVALASSA KÄYNTIIN -  
ZZ TOIVALA JA KSI KOTKA FINAALIIN 

15.3.2015 09:10 (MA) Miesten SM-kisojen toisen päivän tapahtumia seuraillaan infon 
etusivulla ja tietysti myös ZZ TV:n suorissa lähetyksissä. Välierät klo 9.30: ZZ Toivala - 

Palokan Pyry ja KSI Kotka - LVI Helsinki. Alkusarjassa viidenneksi jäänyt ZZ 2 ja väli-
erien hävinneet pelaavat pronssiturnauksen alkaen klo 11. SM-loppuottelu pelataan klo 

14.30 alkaen. 
  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Sarjaraportti%208%202014-15(1).pdf


LVI HELSINGILLE SM-PRONSSIMITALIT 

15.3.2015 13:45 (MA) Toivalassa pronssiturnaus pelattu - odotellaan klo 14.30 alkavaa 
loppuottelua. LVI Helsinki nappasi, viime kauden tapaan, SM-pronssit voittamalla mo-

lemmat pronssiturnauksen ottelunta 2 - 0. Info onnittelee. Palokan Pyry sijoittui nel-
jänneksi ja isäntien kakkonen viidenneksi. Tulokset päivitetty alle. 

KUNINKAAN PALUU - SM-VOITTO KOTKALLE 

15.3.2015 16:25 (MA) KSI Kotka teki historiallisen paluun SM-kantaan upealla voitolla 

Toivalan turnauksessa. Finaalissa istuva mestari ZZ Toivala kaatui erin 3 - 1. Istis.info 
onnittelee ja lähtee ajelemaan kohti kotia. Kaikki tulokset alla. Palaillaan asiaan. Lisä-

tietoja peleistä SM-kisanetissä ZZ Toivalan sivuilla. 

MIESTEN SM-KISOJEN OHJELMA JA TULOKSET 

Päivitetty 15.3.2015 16:25 (MA) 

SM-lopputulokset 

 
KSI Kotka - Palokan Pyry (Kuva: Info) 

 
ZZ Toivala ja ZZ Toinen (Kuva: Info) 

 
LVI Helsinki - KSI (Kuva: Info) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/SM%202014-15%20Lopputulokset.pdf


 
ZZ Toivala 2 - Pyry (Kuva: Info) 

EESTI INVASPORDI LIIT 25 VUOTTA 

 

13.3.2015 16:50 (MA) Eesti Invaspordi Liit perustettiin 21.3.1990. Komiat 25 vuotta 
tulee liitolle täyteen ensi viikon lauantaina. Virkamatkojensa vuoksi Istis.info omalta 
osaltaan esittää lämpimät onnittelut jo nyt pääsihteeri Signe Falgenbergin välityksellä 

koko liitolle. Hienoa toimintaa vammaisliikunnan ja -urheilun hyväksi. Kiitokset monista 
yhteintyön hetkistä. Nina tuule poole ja suunas uue ulapoita. 

AAMULLA NOLLA - TOIVALAN SM-KISOIHIN 

 

13.3.2015 15:45 (MA) Tunteja tuppaa vielä olemaan - suunnilleen 21 miesten SM-

kisojen käynnistymiseen Suininlahden salilla. Intin tyyliin ilmaistuna: Aamulla - nolla. 
Lisätietoja kisoista löytyy mm.: 

* Kaikki tieto kisojen omilta nettisivuilta - SM2014-15 

* Kisainfo otteluohjelmineen vähän alempaa tältä sivulta tai oikean palkin Tulevia kisa-

tapahtumia ao. tunnusta klikkaamalla 

* Kisoista suoraa nettiTV-lähetystä yhteensä n. 11 tuntia. ZZ TV löytyy myös yllä ole-
vasta SM2014-15 linkistä 

http://zz-toivala.com/


* Istis.infon Ajankohtaisissa sivun ylälaidassa yritellään vanhaan tapaan päivittää ja 
päivitellä ainakin ottelutuloksia hetikohta pelien päätyttyä 

Ja vielä kerran - SM-kisoihin osallistuvat joukkueet: KSI Kotka, Laajasalon Voima Istis - 

LVI Helsinki, Palokan Pyry Jyväskylä, ZZ Toivala ja ZZ Toivala II. 

PARALIMPICOS VOLEIBOL SENTADO 

 

13.3.2015 15:25 (MA) Rion 2016 Paralympialaisiin on aikaa hieman Toivalan huomista 
SM-turnausta enemmän - 544 päivää. Kisasivuja päivitellään jatkuvasti ja istis.infokin 

sattumoisin huomasi tuttuja tyttöjä istissivujen kuvista. Ja kun myös kuva on hyvä - 
info nappasi sen tänne omille sivuillemme. 

 
Suomi - Hollanti Ateenan 2004 Paralympialaisten ottelussa 

(Kuva: Ker Robertson/Athen 2004/Rio2016) 

YKKÖSTURNEEN ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYMÄSSÄ 

12.3.2015 13:15 (MA) HIY Helsingin 5. Kevät-turnauksessa sunnuntaina 29.3.2015 pe-

lataan sekä naisten SM-sarjan että ykkösen päätösturnaukset. Naisissa ratkaistaan mi-
talipelijoukkueet ja ykkösessä kauden Ykkönen. Ykkösen turnaukseen ilmoittauminen 

päättyy huomenna perjantaina 13.3. 

Ykkössarjan voitosta tiukimmin kiistelevät tasapisteissä olevat Palokan Pyry ja voittoa 
puolustava KSI Kotkan kakkosjoukkue. Muut sarjassa, edelliset turnaukset pelanneet, 

joukkueet ovat JoLePa, HIY ja TSI Tampere. 

LEVIKKIVIRASTON KUUKAUSITIEDOTE: 
ISTIS.INFO MENETTÄNYT LUKIJOITAAN 

11.3.2015 15:45 (MA) Istis.infon toimitus huomasi sattumoisen vilkaista vasemman 

palkin kävijälaskuria ja äkkäsi 5.3. menneen vuosi siitä, kun laskuri nollailtiin. Nyt lu-
kema on 29 774, mikä tasaisen vauhdin taulukolla tekee 80,5 eri kävijää päivää koh-



den. Info kaiveli vanhoja juttujaan ja totesi, että vuoden 2013 kävijämäärä oli keski-
määrin 92,5/pv. Laskua on tullut tuosta ajankohdasta siis 13%. Info taitaa hakea Ko-

koomuksen jäsenyyttä - samanlaiset lukemat ne on sielläkin. 

Tilastotieto otetaan esiin seuraavassa toimituksen saunaillassa - heti makkaroiden 
syönnin jälkeen. Saattaa olla, että kehittämistoimiin ryhdytään tässäkin savotassa. YT-

neuvotteluihin mennee 15 sek. ja irtisanomiseen 3 sek./henk. 

TARKENNUKSIA NUORTEN ISTISKISOIHIN 

 

11.3.2015 15:15 (MA) Suvi Blechschmidt viestitteli ja tarkensi infon 2.3. juttua koskien 
heinäkuussa Kroatiassa järjestettävien nuorten Paragames istiskisojen osallistujia ja 

ilmoittautumisaikaa. Kisainfon kolmossivulla on teksti: A team may include both female 
and male players. Tämä jäi infolta huomaamatta. Valitamme. Joukkueissa voi siis pela-
ta sekä naisia että miehiä. 

Ja varsin huonosti toimitus kisatiedotteen yleensäkin vilkaisi. Ollaan sen verran jo van-
hempi henkilö. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut kisaan tapahtuvat seuraavasti: 

- ennakkoilmoittautuminen ja 150 euron varausmaksu jo 20.3.2015 mennessä, 
- alustava osallistujaluettelo (First Entry form) 13.4.2015 mennessä ja 
- lopullinen osallistujalista ja osanottomaksut 25.5.2015 mennessä. 

Tiedustelut kisaan liittyen voi osoittaa: 
- Kroatian Paralympiakomitea, puh. +385 1 6044 333 tai sp.: epyg2015(at)hpo.hr sekä 

- Suvi Blechschmidt, kehitysjohtaja, sp.: suvi(at)paravolley.eu 

ENÄÄ VAIN KOLME YÖTÄ TOIVALAAN 

 

11.3.2015 11:45 (MA) Miesten SM-kisat käynnistyvät Suininlahden Areenalla Toivalas-
sa tulevana lauantaina 14.3. klo 13.00 alkusarjan ensimmäisillä otteluilla. ZZ-TV on 

kuvassa mukana koko kisojen ajan - kannattaa katsoa, jos ei paikalle ennätä. Lauan-
taina pelataan kymmenen peliä paras kolmesta systeemillä. Alkusarjan viimeinen kier-
ros käynnistyy n. klo 17.00. Myös istis.info yrittää seurailla tilanteita sivuillaan. 



Sunnuntaiaamuna klo 9.30 pelataan turnauksen välierät paras viidestä ja klo 11-14 
välisenä aikana pronssiturnaus paras kolmesta peleinä. SM-loppuottelu alkaa klo 14.30. 

Alla Toivalan miesten SM-kisojen otteluohjelma ja aikataulu. 

Lauantai 14.3.2015: 

Alkusarjan ottelut: 
13:00 ZZ Toivala - ZZ Toivala 2 ja KSI Kotka - Palokan Pyry 

14:00 ZZ Toivala 2 - LVI Helsinki ja Palokan Pyry - ZZ Toivala 
15:00 LVI Helsinki - KSI Kotka ja ZZ Toivala 2 - Palokan Pyry 

16:00 LVI Helsinki - ZZ Toivala ja KSI Kotka - ZZ Toivala 2 
17:00 Palokan Pyry - LVI Helsinki ja ZZ Toivala - KSI Kotka 

Sunnuntai 15.3.2015: 

Välierät:  

9:30 A 1. - A 4. ja A 2. - A 3. 
Pronssiturnaus:  

11:00 A 5. - A1/4 hävinnyt 
12:00 A2/3 hävinnyt - A 5.  

13:00 A1/4 hävinnyt - A2/3 hävinnyt 
SM-loppuottelu:  

14:30 A1/4 voittaja - A2/3 voittaja 

KAZAKSTANISSA KYLLÄ PELATAAN - 
TURNAUSKUTSU KASPIANMEREN RANNALLE 

 
Kazakstan - jossain kaukana 

(Kuva: wikipedia) 

11.3.2015 11:00 (MA) Kazakstanin lounaisen hallintoalueen Mangistaun Vammaisten 
Liikunta- ja urheiluliitto - puhemiehenä Kulushovin Nurali lähetti kutsun toiseen Beach 
turnaukseen alueen pääkaupunki Aktaussa elokuussa 2015. Alla olevasta esitteestä 

löytyy mm. matkustustietoja sekä tarpeellista kisainfoa. 

Kazakstan sijaitsee mm. Venäjän ja Kiinan naapurina Kaspianmeren itäpuolella. Maa on 
pinta-alaltaan maailman 9.:ksi suurin - 2,7 miljoonaa neliökilomeriä. Asukkaita maassa 

on n. 18 miljoonaa. Jos ken on eksoottisista paikoista kiinnostunut - nyt matkaan pres. 
Nursultan Nazarbajevin maahan. 



 
Beachiä Aktaun rannalla 2014 

(Kuva: Nuraly Kulushov) 

Nurali joukkoineen on monena vuonna käynyt Marjolassa ja on ilmoittanut ainakin kak-
si joukkuetta Helsingin 2vs2 SM-kisoihin viikkoa ennen omaa turnaustaan. Hinta Ak-

taussa on melko kohillaan - 45 euroa/henk./vrk sisältäen majoituksen ja ruokailut ki-
sapäivien 7.-10.8. aikana. Lisävuorokausista hotellissa pitää maksaa erikseen - luon-

nollisesti. 

Turnauskutsu Kazakstaniin 

IKS ATAK JOUTUI PERUMAAN BEACHIN MM-KISAT 

10.3.2015 19:45 (MA) World ParaVolley on eilisellä päiväyksellä ilmoittanut, että se on 

hyväksynyt IKS Atakin presidentin ilmoituksen, ettei seura pysty järjestämään heinä-
kuulle sovittuja Beach Volleyn MM-kisoja teknisten ja taloudellisten haasteiden johdos-

ta. 

WPV esittää anteeksipyynnön joukkueille, jotka olivat ilmoittautuneet kisoihin ja har-
mittelee mahdollisesti aiheutuvia haittoja ja pettymystä. Kisojen pystyhommiin oli il-

moittautunut kaikkiaan 36 nais- ja miesjoukkuetta. Istuksijoiden määrää WPV ei jutus-
saan maininnut. 

The World ParaVolley Beach Volleyball World Championships - ParaVolleyn Beachin MM-

kisat ovat nyt muiden maiden, kaupunkien ja seurojen haettavissa. 

Marjola ja Rautavaara - haloo! 

KANSAINVÄLINEN EROTUOMARIKURSSI PUOLASSA 

 

10.3.2015 17:30 (MA) Petri Räbinä viestitti istis.infolle World ParaVolleyn General Ma-
nager Phil Allenin (CAN) viestin, toisen päällikön - urheilutoimen johtaja Denis Le Breu-
illy'n (GBR) kirjeestä, missä toivotaan kansallisilta liitoilta toimia uusien kansainvälisten 

erotuomareiden kouluttamiseksi. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Turnauskutsu%20Aktau_2015.pdf


Kirjeessä Denis kertoo, että WPV:n urheiluosasto yhdessä erotuomarikomission ja puo-
lalaisen Club IKS Aktakin kanssa on järjestämässä kansainvälisen istumalentopallon 

erotuomarikurssin Elblagissa 11.-17.5.2015. Koulutus tapahtunee arkiviikolla ja käy-
tännön praktiikka pe-la 15.-16.5. pelattavan Elblag Club Cupin yhteydessä. 

Alla liitteessä Le Breuilly'n kirje kurssista. Lähipäivinä luvataan tarkempaa tietoa kus-

tannuksista yms. Kiinnostuneet voivat varmaankin olla yhteydessä Sari Mannersuohon 
tai Petri Räbinään tämän kurssin tiimoilta. 

Info kansainvälisestä erotuomarikurssista 

BALTIC-LIIGA KÄYNNISTYI LATVIASSA 

 
Andris Ulmanis 

(Kuva: www.lpkomiteja.lv/) 

9.3.2015 16:05 Korjaus 23:45 (MA) Latvian Paralympiakomitean pääsihteeri Andris 
Ulmaniksen ideoima istumalentopallon miesten Baltic-liiga käynnistyi eilen sunnuntaina 

Latvian Jelgavassa. Liigassa pelaavat Latvian I ja II sekä Viro ja Liettua. Liigassa pela-
taan kaikkiaan kuusi turnausta vuoden 2015 aikana. Lopputurnaus pelataan Latvian 

istumalentopalloilun pääkaupungissa Livanissa joulukuun puolivälissä. 

Korjattu pelipaikaksi pääkaupunki Rigan sijasta Jelgava, joka on kaupunki Keski-
Latviassa Lielupe-joen varrella noin 45 km lounaaseen Rigasta. Kaupungin asukasluku 

on n. 60 000. 

Istis.info keräili eilisen turnauksen tiedot Latvian PK:n sivuilta - eikä voi vannoa ym-
märtäneensä kaikkea oikein. Ehkä kuitenkin. Pelattiinko turnauksessa jonkinmoiset al-

kuerät vai arvottiinko/sijoitettiinko joukkueet välieräpeleihin - ei ole tiedossa? Andrik-
sen jutun mukaan semifinaaleissa kohtasivat Latvia I ja Viro sekä Latvia II ja Liettua. 

 
Viro ja Latvia I Baltic-liigan ottelussa Riikassa 

(Kuva: www.lpkomiteja.lv/) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Letter%20to%20Member%20Nations%20-%20Course%20Promotion.pdf


Välierät: 
Latvia I – Viro 3 - 0 (25- 9, 25-19, 25-20) 

Liettua – Latvia II 3 - 0 (25-18, 25-23, 25-22) 
Sij. 3.-4.: 
Latvia II – Viro 3 - 2 (25-16, 24-26, 25-23, 15-25, 15-12) 

Sij. 1.-2.: 
Latvia I – Liettua 3 - 1 (25-18, 24-26, 25-23, 25-16) 

Seuraava turnaus pelataan Tallinna-turnauksen yhteydessä. Baltic-liigan ohjelman mu-
kaan se olisi lauantaina 2.5., mutta Ivar Liiv mietiskeli Kotkassa, että liigan turnaus 
voitaisiin pelata Tallinna-turnauksen jälkeen sunnuntaina 3.5. 

SIU:n hallinnoimana Baltic-liigaa pelattiin kymmenisen vuotta sitten - pelikausina 2005 
- 2007. Vielä kaudella 2007-08 liiga käynnistettiin, mutta keskeytettiin, kun Riga jäi 

ilmoittamatta pois Helsingissä pelatusta turnauksesta ja myös Tallinnan joukkue marssi 
ulos kesken peliensä suututtuaan tuomarityöskentelyyn. Toivottavasti eilen käynnisty-
nyt liiga onnistuu. 

VIISI YÖTÄ VIELÄ - 
JA SITTEN PALLOILLAAN 

 

9.3.2015 12:30 (MA) Miesten SM-kisat lähestyvät vääjäämättä. Vielä viisi vuorokautta 
ja lämmittelyt Suininlahden salilla ovat käynnissä. Kisanetissä on eilen päivitellyt vii-

meisimmät pelaajaluettelot. Palokan Pyryn osalta pelaajanumerot ovat tiedossa ja li-
säillään listaan. KSI Kotkan luettelossa on 13 pelaajaa. Lopulliseen listaan voidaan sar-

jamääräysten mukaan ottaa vain 12 nimeä. Alla ote sarjamääräyksistä. 

3.1 Joukkueiden kokoonpano: Joukkueen koko on enintään 12 + 5 henkilöä. Joukku-

eessa on oltava kentällä aina kuusi (6) pelaajaa. Miesten joukkueessa voi pelata myös 
naispelaajia. (sääntö 4.1.1, 7.3.1, 6.4, FIVB) 

Koskeeko kokoonpanomääräys yhtä ottelua vai koko turnausta - sitä istis.info ei osaa 

sanoa? Mitaliin oikeutetut taas ilmaistaan säännöissä seuraavalla tavalla - määrittämät-
tä tarkemmin pelaajien ja joukkueen toimihenkilöiden jakoa. 

SM-mitaleita jaetaan miesten SM-turnauksessa ja naisten SM-sarjassa korkeintaan 17 

kpl ja veteraanien SM-turnauksissa korkeintaan 12 kpl. Joukkueet nimeävät mitaleihin 
oikeutetut henkilöt. 

Tietäviltä voisi toivoa varmennusta tähän kokoonpano-asiaan. 

  



TOIVALAN SM-TURNAUKSESTA SOPU - 
OHJELMA JA KISATIEDOTE JULKAISTU 

 

3.3.2015 22:15 (MA) ZZ Toivalan ja SM-kisojen järjestelypäällikkö Mika Ylönen lähetti 
juuri istis.infolle viestin, että jaoston tänään tekemällä päätöksellä miesten 14.-

15.3.2015 pelattava turnaus toteutuu alkuperäisen suunnitelman ja otteluohjelman 
mukaisesti. Tarkempaa tietoa päätöksestä infolla ei ole, mutta tämän jutun liitteenä on 

Mikan julkistama turnauksen kisatiedote. 

Osallistuvien joukkueiden yhteyshenkilöille osoittamassaan tiedotteessa Mika Ylönen 
toteaa mm.:Minulla on ilo esitellä lopullinen otteluohjelma miesten istumalentopallon 

SM-kisoissa. Ohjelma on päivitetty kisojen nettisivuille sekä liitteenä (word ja pdf) 
oheisessa turnauslehtisessä. Mahdollisista muutoksista ja uutisista ilmoitetaan ZZ Toi-

valan kisasivuilla sekä myös www.istumalentopallo.info sivuilla. 

Kilpailupaikalla on myös ZZ Ladyjen puffetti, joten käyttäkää sitä. Lisäksi pyrimme lä-
hettämään mahdollisimman paljon LIVE-kuvaa tapahtumasta ZZ TV:n kautta. Mutta 

muistakaa: istis on parasta paikan päällä.Ististerveisin ZZ Toivala, Mika Ylönen 

SM-turnauksen kisatiedote 

5. KEVÄT-TURNAUKSEN KILPAILUKUTSU 

 

3.3.2015 21:55 (MA) HIY Istumalentopallo on julkistanut Petra Pakarisen ja Reima Pul-
lin allekirjoittaman kilpailukutsun 5. Kevät-turnaukseen Espoon Leppävaaran liikunta-

halliin sunnuntaina 29.3.2015. Turnauksessa pelataan Ykkössarjan sekä naisten SM-
runkosarjan päätösturnaukset. Alustavan suunnitelman mukaan pelit molemmissa sar-
joissa aloitetaan klo 11.00. 

Ykkössarjaturnaukseen ilmoittautuminen on perjantaihin 13.3.2015 mennessä, os. rei-
ma.pulli(at)gmail.com tai puh. 0400-128646. Turnausmaksu 50€ maksetaan kilpailu-

paikalla ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä. Turnauksessa jaetaan 1-sarjan mesta-
ruuspokaalit. Osallistuville joukkueille jaetaan turnaustiedote turnausta edeltävällä vii-
kolla. Alla kisakutsu. 

Kutsu kevääseen 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/SM%202015%20kisatiedote%203.3.15.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Kilpailukutsu%20kevat%202015.pdf


JA SE TOINEN HULAHULA VIELÄ - 
EM 2015 KISOJEN JÄRJESTÄMISET 

 

3.3.2015 14:35 Korjaus 15:20 (MA) Kotimaisen istiksen ohella info on yrittänyt seurail-
la kansainvälisiäkin tapahtumia. Asialistalla on ollut jo muutamaan kertaan EM-kisojen 

epäselvät valmistelut tämän vuoden tiimoilla. Milloin minkäkinlaista ajankohtaa ja ko-
timaata on kisoille yritelty tarjota. Infon kalenterissa viimeisin vaihtomerkintä EM-

kisoille on Bosnia-Hertsegovina 12.-19.9. - mistä lie sinne sipaistu. 

Korjattu alle urheilupäällikön sukunimi. Joku hiton käännösohjelma teki toimistollamme 
omia temppujaan. Sorry. 

Infon kansainvälisten asioiden osasto kertoi tänään, että ParaVolley Europen kilpailu-
/urheilujohtaja Maciej Chodzko-Zajko oli viestitellyt, että EM 2015 kisat järjestetään 

erikseen naisille ja miehille. Maciejin ilmoittamat - ja kai vielä ehdolliset kisa-ajat ja -
paikat ovat seuraavat: 

* Miesten EM-kisat 30.9. - 8.10.2015 Warendorfissa Saksassa ja 

* Naisten EM-kisat 7. - 15.11.2015 Podcetrtekissa Sloveniassa. 

Ja jälleen info ystävällisesti ilmoittaa, että tämä tieto ei ole vuorenvarmaa faktaa - ai-

nakaan vielä. Jäädään odottelemaan varmistuksia tai uusia ajankohtia ja pelipaikka-
kuntia. Liekö Helenalla lisätietoja? 

HARMITTAVA HULABALOO JATKUU - 

BOIKOTTIUHKA VARJOSTAA SM-KISOJA 

 

3.3.2015 00:25 (MA) Istis.infon jo julistama joulukisarauha miesten SM-turnauksen 
osalta järkkyy rajusti. Tietämättä täysin, mitä lauluja nyt on lupa laulella - info yrittää 

näin yömyöhäiseen vielä kertoa - missä nyt mennään ja mitä on odotettavissa. Loppu-
tilin uhallakin - sen verran tilanne hirvittää. 

 



Toivalassa 14.-15.3.2015 on tarkoitus pelata - hyvät ihmiset: istumalentopallon mies-
ten Suomen Mestaruudesta 51. kerran. Ja mitä suloisessa Suomessa puuhataan. 

Harrastetaan jotain kuppikuntanäpertelyä - hallelujaa. Lajimme on sen verran heikossa 
hapessa ja pienessä piirissä, että kaikki voimavarat olisi ehdottomasti saatava yhteen 
koriin. 

ZZ Toivala ja Mika Ylönen ovat tehneet melkoisen ja hienon työn kisojen valmisteluissa 
- ja nyt - lähes aattopäivänä ollaan tilanteessa, jossa uhkana on koko homman kariu-

tuminen. Ei voi olla totta. Jos tästä porukasta joku vielä lipeää - se alkaa olla lähes vii-
meinen naula tämän kirstun kannessa. Kyllä infossa jo virsikirjaa etsitään. 

Kilpailujen päätoimikunta päätti vielä sunnuntaina kysyä joukkueiden mielipidettä, in-

fossakin esillä olleista turnausohjelma-vaihtoehdoista. Ennen niiden saamista Mika Ylö-
nen ja jaoston edustaja sopivat puhelimitse, että mennään jaoston päättämällä tavalla 

- pienellä kisajärjestäjän esittämällä muutoksella - jotta saadaan turnaus toteutettua. 
Asiasta tiedotettiin heti myös joukkueiden edustajille. Mika Ylönen päivitti tänään näin 
sovittua turnausinfoa SM-kisasivustolle, kun puhelin ja sähköposti alkoivat laulaa..., 

Kaikki joukkueet ilmoittivat yksimielisesti olevansa kisajärjestäjän alkuperäisen otte-
luohjelman kannalla ja pitävänsä tärkeänä välierien pelaamista ja myös kaikkien mui-

den joukkueiden panoksellista pronssiturnausta - säännöistä huolimatta. Alkutilantees-
sa viime vuoden loppupuolella joukkueilta tuli runsaasti kysymyksiä ja epäilyjä kahden 

päivän turnauksen tarpeellisuudesta ja sen kalleudesta. Kisajärjestäjä korosti tällöin, 
että sunnuntaille saadaan täysipainoisesti pelejä kaikille joukkueille - ja myös panok-
sellisia pelejä. 

Tästä lähtökohdasta ja joukkueiden halusta pelata kaksi päivää täysipainoisesti - SM-
järjestäjäseura - jonkinmoisella kisajärjestelykokemuksellaan - laati otteluohjelman. 

Viiden joukkueen turnaus vaati kyllä sääntöjen vastaisia ratkaisuja, jotta edes prons-
simahdollisuus sunnuntaina olisi kaikkien joukkueiden ulottuvilla. Vaihtoehtoja mietit-
tiin ja lausuntoja kyseltiin, työtunteja ei laskettu. Ohjelmaehdotus laitettiin tiedoksi ja 

hyväksyttäväksi jaostolle - ja soppahan siitä saatiin. 

Ja siinä sopassa infokin nyt mutustelee. Mika Ylösen mukaan kaksi seuraa on ilmoitta-

nut harkitsevansa kisasta luopumista - mikäli välieriä ei palauteta ja molemmat myös 
siksi, että lauantaina viidenneksi jäävälle on sunnuntaina taattava pelejä ja mieluiten 
myös jotain panosta niihin. Amen ja tattis. Tässä ollaan. 

Ja mitä sitten - so what? ZZ Toivala ry:n puheenjohtaja Mika Ylönen ja kilpailujohtaja 
Markku Aumakallio päättivät maanantai-iltana tehdä viimeisen kuulutuksen - laittaa 

jaostolle seuraavan ehdotuksen sen tiistain 3.3.2015 kokoukseen: Hyväksykää kisajär-
jestäjän alkuperäinen esitys otteluohjelmasta - kaikki joukkueet ovat sen takana - tai 
unohtakaa koko juttu. Piste. 

Korostetaan vielä - tämä yllä oleva teksti oli istis.infon, mahdollisesti entisen aputoimit-
tajan, näkemys tilanteesta ja asiasta. Ylönen ja Aumakallio toivottavasti osaavat objek-

tiivisemmin ja valtiomiesmäisemmin asian ilmaista. Toivottavasti kuitenkin lopputulos 
on suomalaista istumalentopalloa edistävä eikä tappava. 

  



EUROPEAN PARA YOUTH GAMES 2015 

 
Nuorten Eurokisat pelataan Kroatiassa - kuvassa urheiluhalli (?) 

(Kuvakaappaus: Ratko Kovacic) 

2.3.2015 15:35 (Suvi Blechschmidt/MA) Suvi välitteli infolle terveisiä Saks..., eipäs, 
kun Saariselältä - liittyen nuorten EM-kisoihin. Kisat pelataan heinäkuussa 16.-
21.7.2015 - samaan aikaan Beachin MM-kisojen kanssa - Kroatiassa Varazdin-

nimisessä kaupungissa n. 60 km Zagrebista pohjoiseen. Ilmoittautuminen tulee tehdä 
25.5.2015 mennessä. 

Nuorten kisoissa saavat pelata 16 - 21 vuotiaat pelaajat. Kisat toteutetaan, jos osallis-
tujia on vähintään neljä. Kisakutsusta info ei huomannut onko kyseessä naisten vai 
miesten kisat. Sillä tuskin Suomelle on merkitystä, koska meiltä ei löytyne joukkueellis-

ta nuorisoa, vaikka kaikki sukupuolet haalittaisiin mukaan. 

Info liittää sivuille tästä huolimatta Kisainfon ja ilmoittautumislomakkeen - ja lähettää 

lämpöisesti terveisiä Suville ja pikku-Liinalle, jotka kahteen naiseen ovat Suomessa 
viettämässä talvilomaa. 

 
Suvi ja Liina Blechschmidt 

(Kuva: Suvi B) 

EPYG 2015 - Kisainfo 

Ilmoittautumislomake 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/EPYG%202015%20-%20update.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/EPYG%202015%20-%20Entry%20Form.pdf


VENÄJÄ LÖI USA:N VIIDENNESSÄ PELISSÄ 

 
USA:n iskut eivät aivan riittäneet - voitot Venäjälle 3 - 2 

(Kuva: facebook.com/VolleySLIDE) 

2.3.2015 14:35 (MA) USA:n ja Venäjän naiset kohtasivat viidennen kerran maaottelus-
sa Denverissä. Aikaisemmat pelit olivat päättyneet 2 - 2. Tasokas ja todella jännittävä 
viides ottelu päättyi lopulta Venäjän voittoon erin 3 - 1 (25-21, 24-26, 25-17, 32-30). 

USA on jo, MM-kisojen kakkossijallaan, selvittänyt paikan Rion 2016 Paralympialaisiin. 
Pronssia Puolassa saavuttanut Venäjä joutuu vielä hakemaan kisapaikkaa syksyn EM-

kisoista tai mahdollisesti 2016 pelattavasta Continental Cupista. 

MIESTEN SM-TURNAUKSEN OHJELMAT SOVITTU 

1.3.2015 22:55 (MA) Kahden viikon kuluttua Toivalassa pelattavan miesten SM-

turnauksen otteluohjelmat on lopulta ystävällismielisessä hengessä sovittu. Kisajärjes-
täjä ZZ tiedottaa asioista lähipäivinä SM-kisasivuillaan. Infokin seurailee tilannetta. 

USA JA VENÄJÄ HUIPPUPELEISSÄ 

 
USA:n ja Venäjän naisten maajoukkueet pelaavat viisi ottelua Denverissä 

(Kuva: facebook.com/VolleySLIDE) 

1.3.2015 13:50 (MA) USA:n ja Venäjän naisten maajoukkueet ovat kohdanneet toisen-
sa jo neljä kertaa Denverissä Coloradossa järjestetyssä yhteisessä harjoitustapahtu-

massa. Tänään sunnuntaina on vielä yksi ottelu. Joukkueet treenaavat tavoitteinaan: 
USA:lla ParaPan America-kisat elokuussa Torontossa ja Venäjällä EM-kisat lokakuussa 

ja sieltä paikka Rion kisoihin. 



Ottelut ovat olleet äärimmäisen tasaisia. Molemmat ovat voittaneet pelatuista peleistä 
kaksi. Viides ja viimeinen ottelua ratkaisee hienosti koko harjoitusturneen voiton. 

Denverin tulokset: 

USA - Venäjä: 

3 - 1 (25-23, 20-25, 25-22, 25-13) 
2 - 3 (25-23, 17-25, 25-20, 16-25, 13-15) 

3 - 2 (25-18, 13-25, 25-23, 11-25, 15- 8) 
2 - 3 (33-31, 25-20, 19-25, 22-25, 5-15) 

 
USA:n ja Venäjän naiset - ja muutama miekkonen yhteiskuvassa Denverissä 

(Kuva: facebook.com/Vladimir Pan) 

MIESTEN SM-KISAN RATKAISUT ALKUVIIKOLLA? 

1.3.2015 12:35 (MA) ZZ Toivala ry:n Mika Ylönen toimitti eilen istisjaostolle kisajärjes-
täjien vastineen koskien jaoston otteluohjelmiin tekemiä muutoksia pyytäen niihin vielä 

perusteluja ja ilmoittaen samalla, että kisajärjestäjä pitää kiinni ratkaisustaan pelata 
turnauksen alkusarja kokonaisuudessaan lauantain aikana. Muut jaoston esittämät 

muutokset kisajärjestäjä ilmoitti jo aikaisemmin hyväksyvänsä. 

Jaoston edustaja vastasi Mika Ylöselle ja SM-turnauksen kilpailunjohtaja Markku Auma-
kalliolle, että jaosto lähettää pyydetyt perusteet sunnuntaina. Lisäksi jaoston edustaja 

pahoitteli, että otteluohjelmaa ei voida vielä julkistaa - se jäänee maanantai-iltaan. Mi-
ka Ylönen informoi tilanteesta eilen myös osallistuvien joukkueiden yhdyshenkilöitä. 

Jaoston edustaja mainitsi viestissään myös infon eilisen "kabinettikirjoituksen" ja totesi 

sen olevan "ts. Mikan kirje", joka ei kai ollut tarkoitettu julkiseen jakoon - vai oliko? 
Info ystävällisesti vastaa: Ei ollut - eikä se juttu myöskään ollut ts. Mikan kirje. Infon 

jutussa oli varmaankin samoja asioita kuin Mikan vastineessa - kas, kun aputoimittaja 
on ollut osallisena ohjelmien laatimisessa ja niistä käydyissä keskusteluissa. 

Istis.info on suomalainen istumalentopallosivusto, jonka keskeinen tehtävä on nimensä 

mukaisesti julkistaa informaatiota istumalentopalloilusta. Sivustoa toimitellaan vapaa-
ehtoishommana, joskin VAU on ystävällisesti maksanut palvelinmaksut. VAU:n lauluja 

siis lauletaan - ja istisjaostohan on yksi tiedoteltava viranomaistaho. 

Istis.info jää odottelemaan uutta infottavaa ja toivoo kaikilta osapuolilta jäitä hattuun 
ja järkeviä ja lajia kehittäviä päätöksiä. 

  



KABINETTIKUHINAA JA ARVOVALTAPELIÄ? - 
MIESTEN SM-JÄRJESTÄJÄ IHMEISSÄÄN 

28.2.2015 13:00 (MA) Miesten SM-turnaukseen osallistuvat joukkueet varmistuivat 

viime maanantaina. Kisajärjestäjän sivuilla on lupailtu otteluohjelmaa pikaisesti. Infolta 
kysellään asian viipymistä päivittäin - mikä mättää? Mika Ylösen mukaan kisaohjelma 

toimitettiin jaostolle välittömästi alkuviikolla. Sen jälkeen on tapahtumia ja hommia 
riittänyt. 

Sarjakirjassa miesten SM-turnauksesta mainitaan seuraavaa: SM-turnauksen sarja-

järjestelmän ja otteluohjelmat laatii turnauksen järjestäjä. (Lihavointi infon) 
Turnauksessa pelataan SM-loppuottelu ja pronssiottelu paras viidestä järjestelmällä. 

SM-turnauksen sarjajärjestelmä ja otteluohjelmat on hyväksytettävä VAU:n lentopallo-
jaostossa. 

Kisajärjestäjä esitti pelattavaksi lauantaina yksinkertaisen sarjan paras kolmesta pelei-

nä sekä sunnuntaina välieriä (alkusarjan 1.-4. ja 2.-3.) paras viidestä, pronssiturnausta 
välierien hävinneiden ja alkusarjan viidennen kesken sekä loppuottelua paras viidestä. 

Välierät ja pronssiturnaus eivät kelvanneet jaostolle, koska sen mielestä ei olisi oikein, 
että alkusarjan neljänneksi sijoittunut voisi pelata finaalissa. Ja kai koska sarjakirjassa 

pronssiottelu (ei turnaus) oli määrätty pelattavaksi. 

Jaosto esitti edelleen, että alkusarjan viimeinen kierros pelataan sunnuntai-aamuna 
siten, että ennakkoasetelmien valossa 1. ja 4. sijoitettu joukkue ja 2. ja 3. kohtaavat 

(välieräasetelma?). Alkusarjan jälkeen 1. ja 2. suoraan finaaliin ja 3. pronssipeliin. Al-
kusarjan 4. ja 5. pelaisivat karsinnan pronssipeliin. 

Kisajärjestäjä ilmoitti eilen Petri Räbinälle jaoston ohjelman käyvän siten muutettuna, 

että koko alkusarja pelataan lauantaina. Perusteluna tälle esitettiin mm., aikataululliset 
syyt sunnuntain osalta (mm. pelit pitää tuomarien takia saada päättymään klo 16), 

joukkueiden tasapuolinen kohtelu alkusarjan osalta sekä kenttien muutostöiden hoito 
lauantai-iltana. 

Myöhään eilen tuli jaostolta Mika Ylöselle viesti, että se edellyttää kisan järjestämistä 

aikaisemmin esittämällään tavalla ja lisäksi mm. ZZ Toivalan pelaajaluettelon julkista-
mista. Kisajärjestäjä puolestaan vetoaa asiassa esittämiinsä perusteisiin - eikä ole niis-

tä valmis tinkimään. Info ilmoittaa, että nyt ei teryleenit enää auta - "Kenttä kaipaa 
selvää tietoa - ja päätöksiä". Ja ne olisi sääntöjen mukaan tehtävä tänään. 

TALLINNASSA MYÖS NAISTEN TURNAUS 

 

27.2.2015 17:00 (Ivar Liiv/MA) Ivar Liiv Tallinnasta välitti infolle tänään tietoa, että 
myös naisten turnaus Tallinnassa 2.5. toteutuu. Tarkempaa infoa Ivar lupailee lähiai-

koina. Kisapaikaksi tallinnalaiset ovat saaneet Lillekylan koulun ison liikuntasalin, johon 
on mahdollisuus rakentaa riittävän monta kenttää. 



 
Lillekylan koulu, os. Kuldnoka 24, Tallinn 

(Kuvakaappaus: www.lillekyla.edu.ee/) 

Kotimaan naisjoukkueilta tiedusteltiin loppuvuodesta alustavaa kiinnostusta osallistua 
Tallinnan turnaukseen. Eipä muuta kuin lippuja varailemaan. Palataan asiaan, kun tar-

kempia tietoja Tallinnasta saadaan. Turnauksen pelipäivä on kuitenkin Vappupäivän 
jälkeinen lauantai laupäev 2.5.2015. 

TAMMIKUUN KISAHAUT HUKASSA? 

 

25.2.2015 14:15 (Petri Räbinä/MA) Tammikuun loppuun oli haettavana ainakin Beach 
Volleyn SM-turnaukset sekä syksyn Suomen Cupin järjestäminen. Ainoa VAU:lle tullut 
hakemus oli HIY:n jättämä Beachin 2vs2-pelitavan SM-turnaus Helsingissä 1.-

2.8.2015. 

Tilanne on vähintäänkin outo - ellei käsittämätön. Beach Volleyn kansainväliset säännöt 
on vahvistettu ja kesällä niiden mukaisesti pelataan Puolassa lajin ensimmäiset MM-

kisat. Kotimaisen (ja paljolti koko istisbeachin) lajin alullepanijan - Marjola-turnauksen 
lopettamisen viime kesään, ajateltiin avaavan uusia mahdollisuuksia ja uusia kisapaik-

kakuntia. Toisinko kävi? Ja mitä asiaan vaikuttavat kv-säännöt hiekkakenttineen? 

Marjolassa pelattiin kaikkiaan 22 kesää. Toinen vakiobeachi - Rautavaaran turnaus, on 
toteutettu 18 kertaa. Tarttuiko lappeelaisten kisantappohommat savolaisiinkin? Miten 

käy upean kesälajin - pelataanko perinteistä istisbeachiä SM-tasolla tai yleensäkään 
enää kotimaamme kentillä. Istis.info kaihoili jo loppuvuodesta lajijaostoa miettimään 

asiaa. Haloo. 

"Mitä kuuluu Marjaleena...," tai Palokan Pyry? Suomen Cup-tapahtumat Homenokkien 
suurturnauksen yhteydessä ovat olleet upeita ja hienosti hoidettuja kisajuttuja. Onko 

jatkosuunnitelmia - vai onko sekin kenttä avoin uusille hakijoille - ilman, että kukaan 
uskaltautuu? "Kansa kaipaa teryleeniä...," - ja tietoja. No - nyt menee jo tunnetun len-

topalloselostajan tyyliin. Loppu. 

TOIVALAAN TULOSSA VIISI JOUKKUETTA -  
17 PÄIVÄÄ MIESTEN SM-KISOIHIN 

24.2.2015 20:05 (MA) Eilen varmistui, että miesten SM-turnauksessa 14.-15.3. Toiva-
lassa pelaa viisi joukkuetta. Tyrkyllä ollut kuopiolaisjoukkue ei kuitenkaan saanut var-
mistettua riittävästi pelureita - joten määräaikaan ilmoittautuneilla mennään. Mukaan 

Mestaruus- ja mitalijahtiin ovat tulossa viime vuoden mitalijoukkueiden: ZZ Toivalan, 
KSI Kotkan ja LVI Helsingin lisäksi Palokan Pyry Jyväskylästä ja isäntien kakkosjouk-

kue. 



Järjestäjät toimittivat myös heti eilen lajijaostolle ehdotuksen otteluohjelmasta ja pe-
lisysteemeistä. Ohjelma julkistetaan välittömästi jaoston käsittelyn jälkeen - toivotta-

vasti mahdollisimman pian. Info infoilee asiasta ja tietysti uteliaimmat voivat kurkkia 
kisasivustoilta (www.zz-toivala.com) - joko jaosto on päätöksensä tehnyt. 

BRASILIAN MIEHET VUOROSTAAN SISILIASSA 

 
Hienot istispuitteet Sisilian Cagliarissa 

(Kuvakaappaus: http://www.youreporter.it/) 

23.2.2015 15:30 (MA) Italiassa Sisilian Cagliarissa pelattiin eilen sunnuntaina kansain-
välinen turnaus, johon oli mm. matkannut kotikisoihinsa tiukasti valmistautuva Brasilia 
- nyt miesten maajoukkueella. Isäntien lisäksi turnauksessa pelasi Croatia sekä Sar-

dinian joukkue. 

Istumalentopallo on muutamassa vuodessa saanut hienosti tilaa Italiassa. Infon muisti-

kuvan mukaan maan lentisseuroista jo lähes 400 (!) on ilmoittanut omassa seurassa 
harrastettavan myös istumalentistä. Avanti Italiano. 

Italian turnauksen tulokset: 

Brasilia - Sardinia 3-0 (25-6; 25-5; 25-3) 

Italia - Kroatia 0-3 (16-25; 2-25; 6-25) 
Sijat 3.-4.: Italia - Sardinia 3-0 (25-14; 25-12; 25-7) 

Finaali: Brasilia - Kroatia 3-0 (25-14; 25-22; 25-19) 

SM-KISOISTA PUOLAN AVOIMIIN 

 

23.2.2015 11:15 (MA) Arvokisojen järjestelyistä tuttu Puolan IKS Atak on lähettänyt 
VAU:lle kutsun 14.-17.5.2015 Elblagissa pelattavasta avoimesta Puolan Mestaruustur-

nauksesta - 17. Elblag Cupista. Ilmoittautuminen 30.4. mennessä. Kutsu alla liitteenä. 

Kutsu Puolan avoimiin 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Polish%20Open%202015.pdf


WORLD PARAVOLLEYN KISAKALENTERI - 
MUHOKSEN VANHA BINGOMYLLY? 

 

21.2.2015 12:25 (MA) Istis.info epäilee Word Paravolleyn markkinointijohtajan osta-
neen huutokaupasta Muhoksen Voiton käyttämättömäksi jääneen vanhemman bingo-

myllyn. Muuhun tulokseen tuskin voi hyvällä yritykselläkään tulla, kun selailee infon 
juuri kehuskelemaa Paran tapahtumakalenteria. Tai sitten maailmanfirman Euroopan 

aluekomissaarilla vippaa ja vilistää. 

Reilu viikko sitten tiedoteltiin, että EM-kisat pelataan Bosnia-Hertsegovinassa 12.-
19.9.2015. Muutamaa päivää myöhemmin Bosnia oli poistettu kartoilta, mutta päivä-

määrä säilytelty. Tänään samainen kalenteri kertoo, että EM-kisat pelataankin loka-
kuun alussa 3.-11.10.2015. Tieto ei kerro, missä sitä silloin oltaisiin. 

Uuden ajankohdan alkuperästä ei infolla ole tietoa. ParaVolley Europen julkisilla sivuilla 
ei asiasta myöskään ole mainintoja. Toki 19.2. kerrotaan, että European Para Youth 
Games pelataan Kroatiassa from 16th to 19th July 2015. Se taas on eri juttu. 

MIESTEN SM-TURNAUS KALKKIVIIVOILLA 

 

20.2.2015 23:50 (MA) Miesten Toivalassa 14.-15.3.2015 pelattavan SM-turnauksen 
virallinen ilmoittautumispäivä päättyi/päättyy tänään. Kisaan on ilmoittautunut kuusi 
joukkuetta, joista yhden osallistumisen varmistus saadaan ensi tiistaina. Kisajärjestäjät 

päättävät ja tiedottavat, lajijaoston siunauksella, kisojen peliohjelman ensi viikon aika-
na. SM-turnaus on kaksipäiväinen tapahtuma ja pelipaikka on Suininlahden istisareena. 

SM-turnauksen otteluohjelmat, kisasäännöt ja kaikki tarpeellinen muu tieto tulee kiso-

jen omille sivuille ZZ Toivalan nettiin. Info toki infoilee, kun kiinnostavaa tietoa sivus-
tolle ilmaantuu. Ilmoittautuneita joukkueita (myös järjestävää seuraa) muistutetaan 

pelaajaluetteloiden lähettämisestä järjestäjille. LVI Helsingin ja KSI Kotkan luettelot 
löytyvät sivustolta. 

ZZ Toivala - miesten SM-kisasivut 

http://zz-toivala.com/


KOTIMAAN JA KAUKOMAIDEN ISTISKALENTEREISTA..., 

 
(Kuvakaappaus: http://almanakka.helsinki.fi/) 

20.2.2015 23:40 (MA) Istis. infon toimituksen viikkopalaverissa oli esillä lukija-aloite 
infon istiskalenterin muokkaamisesta luettavammaksi ja ajankohtaisemmaksi. Kalenteri 

toivottiin muutettavaksi muotoon, missä seuraava kisatapahtuma näkyisi ensimmäise-
nä. Nyt kalenteria pitää selata pitkät tovit ennen liveosastoa. 

Kalenteria hoitavan aputoimittajan historiallisena tehtävänä tuntuu olevan kaiken van-

han säilyttäminen. Tämä tuli esiin myös toimituspalaverissa, kun entinen aputoimittaja 
puolusteli vanhaa tyyliään sanoen - yhden lukijan kiitelleen, kun kalenterissa on hel-

posti näkyvillä koko pelikauden tapahtumat - ja jo toteutuneet - myös tuloksineen. Li-
säksi kuulemma ajankohtaiset löytyvät myös etusivun oikean palkin (liian) píenistä 

postimerkeistä. Toimitus jätti asian vielä pöydälle lukijoiden kommentteja odotellen. 

World ParaVolleyn sivuilla kattava tapahtumakalenteri 

Maailman ParaVolleyn uunituore nettisivusto pitää sisällään laajahkosti Paralentiksen 

kaikki tulevat tapahtumat. Sivusto löytyy - ja kuulemma on ollut erittäin suosittu - 
osoitteesta: 

World ParaVolleyn tapahtumakalenteri 

ParaVolley-kalenterissa on jo nyt varsin paljon kisatapahtumia eri puolilta palloa. Ylläpi-

täjien mukaan kalenteriin voi ilmoittaa kansainvälisiä (ja kai vähän muitakin) tapahtu-
mia sähköpostilla osoitteeseen:marketingdirector(at)worldparavolley.org. 

Kannattaa käydä katsastamassa ja kotimaan kisajärjestäjien olla aktiivisia ilmoitusten 

lähettämisten suhteen. 

MÄÄRÄAJAT ALKAVAT NAPSAHDELLA- 

TOIVALAAN JA HAMPURIIN AINAKIN 

16.2.2015 16:20 (MA) Tammikuun lopulla päättyivät ilmoittautumis- ja hakuajat kesän 
SM-Beach-turnauksiin sekä syksyn Suomen Cupiin. Istis.infolle ei ole vielä kiirynyt ja-

ostolta tietoja näistä asioista. Odotellaan. 

 

http://www.worldparavolley.org/calendar/


 
Tuttu juttu - ZZ ja pytty - Hampurissa 2014 

(Kuva: ZZ) 

Miesten maaliskuisen SM-turnauksen ilmoittautumisaika päättyy tämän viikon perjan-
taina - 20.2.2015. Vielä ehtii mainiosti kaivella turnauksen kisasivuilta ilmoittautumis-

lomakkeet, täytellä ne ja kuitata Ylösen Mikalle. Jo ilmoittautuneiden osalta odotellaan 
pelaajaluetteloita - tuohon samaiseen päivään mennessä. 

Hampurin Werner von Siemens turnauksen kisapäällikkö Thomas Gärtner lähetteli 

muistuksen, että 6.-7.6.2015 pelattavan 26. Wernerin ilmoittautuminen päättyy 
28.2.2015. Ilmoittautumislomake kisaan löytyy Infon Kalenteri-sivuilta. 

ZZ TOIVALALLA (EPÄ)ONNISTUNUT ISTISPÄIVÄ - 

ZZ VOITTI TIUKAN PELIN 3 - 2 

 
ZZ Toivala - ZZ Toivala 3 - 2 

(Kuvakaappaus: ZZ) 

14.2.2015 19:20 (MA) ZZ Toivala vietti tänään Kylpylähotelli Kunnonpaikan emän-
nöimänä Siilinjärvellä yleistä istispäivää. Päivän ohjelmaan sisältyi mm. intisinfoa Sui-
ninlahdella. Tapahtuman keskiössä piti olla ZZ Toivalan ja LEKA Volleyn välinen ystä-

vyysottelu. LEKA kuitenkin joutui aamulla perumaan osallistumisensa. ZZ Toivalan pe-
lurit eivät tästä häpsineet kummemmin, vaan pistivät pystyyn seuran mestaruusotte-

lun. ZZ voitti tiukan ottelun 3 - 2. 

Istis.infon mieleen tämä palautti pienen karvaahkon hetken kisäjärjestäjänä. SIUta ja 
sittistä kuvaelmasta tarkistettuna se oli vuosi 1990, kun oli sovittu Varkauden Tarmon 

osallistuminen Nestori Miikkulainen turnaukseen Lappeenrannassa. Parisen tuntia en-
nen kisan käynnistymistä - Varkaudesta ilmoitettiin - ei myö tullakaan. Sellaista sattuu 

- harmi. 



 
(Kuvakaappaus: SIUta ja sittistä) 

ISTIS.INFO TOIVOTTAA KAIKILLE 
HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ! 

 
(Kuvakaappaus: Csakazért SE - Ulo Bikak) 

KAZANIN NURALYT ELOKUUN ALUSSA METROON 

12.2.2015 18:50 (RP/MA) pt Reima Pulli ilmoitteli kaakkoisen toimituksen postiin, että 

6. Helsinki Metropolitan Open Beach Volley 2vs2 turnaus pelataan Vexi-Areenalla Hel-
singissä elokuun ensimmäisenä viikonvaihteena 1.-2.8.2015. Ajankohta merkitään 

myös infon kesäkisakalenteriin. 

Lisätietona Reima kertoi, että Marjolassa monesti kisoissa käyneen kazakkiporukan 
päällikkö Nuraly Kulushov oli lähettänyt hänelle viestin - ja ilmoittanut ainakin kahden 

joukkueen saapumisesta Helsinkiin. Hienoa. Samalla Nuraly lupasi lähiaikoina lähettää 
suomalaisille kutsun Aktaussa Kazakstanissa viikkoa Metron jälkeen pelattavaan Beach-

turnaukseen. 

 
Nuraly Kulushov (kuvassa oik.) 

(Kuva: Ossi Pulli) 



PARAVOLLEY EUROPE KUUNTELEE..., 

 
Toralv Thorkildsen  

(Kuvakaappaus: Nevobo) 

12.2.2015 18:20 (MA) ParaVolley Europen norjalainen presidentti Mr Toralv Thorkildsen 
on lähettänyt, Helenan jo aikaisemmin aavisteleman, kirjeen kansallisille liitoille. Kir-
jeessään hän kertoo, ettei ParaVolley Europe (PVE) ole löytänyt järjestäjää tämän vuo-

den naisten EM-kisoille. Toralv mainitsee, että useiden maiden kanssa on asiasta kes-
kusteltu, mutta sopimusta ei ole onnistuttu tekemään. Nyt PVE hakee "hätäjärjestäjää" 

kisoille. 

Toralv Thorkildsen pyytää harkitsemaan kisaisännyyttä ja lupaa PVE:n johtoryhmän 
tekevän kaikkensa kustannusten vähentämiseksi, elleivät nämä ole vastoin paralympia-

laisten määräyksiä. Kirjeen lopuksi Toralv korostaa kisojen järjestämisen tärkeyttä ja 
toteaa, ettei ilman niitä eurooppalainen maa ei voi osallistua Rion paralympialaisiin. 

Kisojen peruuntuminen olisi myös merkittävä tappio PVE:lle, koko lajillemme ja eu-
rooppalaisille maille. 

Istis.info pienessä mielessään mietti kirjettä lukiessaan, että haussahan ovat EM-kisat - 

eivät Paralympialaiset. Ja tuskinpa vaan Eurooppaa ilman Rion edustusta jätettäisiin, 
vaikka EM-kisat jäisivätkin pelaamatta. Hallitseva Euroopan Mestari on Venäjä (2013) 

ja kait tasan niin kauan, kunnes uusi EM-voittaja ratkaistaan. Info jää kuulostelemaan. 

KANSAINVÄLINEN NAISTEN ISTISPÄIVÄ 8.3.2015 

 
(Kuvakaappaus: Nederlands Dames Zitvolleybal Team) 

11.2.2015 12:30 (MA) Kansainvälistä Naisten päivää 8. maaliskuuta vietetään Hollan-

nin Leersumissa naisten istumalentopallotapahtuman merkeissä. Istis.info muistelee, 
että kyseinen tapahtuma on toteutettu jo monen vuoden aikana. Järjestäjät toivottavat 

kaikki naiset mukaan fantastiseen urheilulajiin - ikään ja vammaisuuteen tai vammat-
tomuuteen katsomatta - yksin tai joukkueena - kaikki voivat osallistua. Ihan mukavan 

muheva idea. 



 
Hyvää naisten päivää siskot! 

(Kuva: World ParaVolley) 

TASAN 30 PÄIVÄÄ TOIVALAAN - 
ILMOITTAUTUMINEN 20.2. MENNESSÄ 

 
(Kuvakaappaus: ZZ) 

11.2.2015 11:45 (MA) Seuraava kotimaisen sarjatoiminnan kilpailutapahtuma on vasta 
maaliskuun puolivälissä - miesten SM-turnaus Toivalassa. Kisaan on tänään aikaa tasan 
30 vuorokautta. Vähemmän on kuitenkin kisaan ilmoittautumisaikaa - viimeinen mah-

dollinen ajankohta päästä turnaukseen mukaan - on perjantai 20.2.2015. 

Samaan päivämäärään mennessä kaikkien osallistuvien joukkueiden tulee lähettää ki-
sajärjestäjille pelaajaluettelo sekä suorittaa osanottomaksu. LVI Helsinki on ensimmäi-

senä toimittanut pelaajaluettelonsa. Se löytyy SM-kisojen nettisivuilta: SM-kisasivut 

 
(Kuvakaappaus: ZZ) 

HALOO - PARAVOLLEY EUROPE! - 

ONKO KAIKKI KUNNOSSA? 

 

http://zz-toivala.com/


10.2.2015 23:35 (MA) Istis.info peruuttelee aikaisempia puheitaan tämän vuoden EM-
kisojen järjestämisestä. Muutama päivä sitten World ParaVolleyn tuliterillä nettisivuilla 

ja niiden kalenterissa julkistettiin, että istumalentopallon EM-kisat tullaan pelaamaan 
Bosnia-Hertsegovinassa 12.-19.9.2015. Tänään info kävi samaisilla sivuilla - EM-
kisojen päivämäärä oli tallella, Bosniat oli poistettu ja tilalle merkitty TBC. Saattaisi tuo 

lyhenne olla ymmärrettävissä: to be confirmed - vahvistamatta. 

Naisten maajoukkueen kansainvälisten kehittämisasioiden osaston yhteyspäällikkö 

(Development Affairs Contact Manager) Helena Skogström jo ehti asiasta infolle puhua 
Kotka-turnauksen aikana, mutta sekin juttu jäi silloin valitettavasti kesken. Tänään 
maajoukkueen päävalmentaja Timo Väre välitti infolle Helenan hänelle lähettämän 

viestin asiaan liittyen. Timpan mukaan ja Kotkan juttuihin liittyen - info uskaltaa laittaa 
alle Helenan tiedot EM-kisojen tilanteesta. 

 
Helena Skogström 

(Kuva: Facebook) 

Väliaikatietoja syksyn EM-kisoista..., Bosnia ei pidä mitään kisoja. On varmistanut asi-
an jo kolme kuukautta sitten. Slovenia on hakenut naisten kisoja ja Saksa vastaavasti 

miesten, mutta ParaVolley Europe ei ole vielä antanut myöntävää vastausta. Eli vielä 
kaikki on auki. 

Slovenialla esimerkiksi on enää kaksi päivää aikaa esittää omalle Paralympiakomitealle 

varmistus siitä, että EM-kisat yleensä järjestetään edes jossakin. Muutoin heidän istik-
sen rahat ohjataan muuhun paralympiaurheiluun. ParaVolley Europe ei ole vastannut 

muuta kuin, että aikoo lähettää asioista kirjeen kaikille jäsenmailleen. 

Lisäksi olivat vastanneet, että ongelma on se, että kaikki maat vaan odottelevat jonkun 
toisen järjestävän kisat. Eivät myönnä, että protokolla ja kalliit kulut ovat ne suurim-

mat ongelmat. Miten meidän budjetti? (Helena Skogström) 

Istis.infon toimitus sai loppuviikolla ParaVolley Europen Development Director Suvi 
Blechschmidtiltä Saksasta viestin, missä hän tiedotteli Worldin uusista nettisivuista ja 

totesi lisäksi, että ParaVolley Europen (www.paravolley.eu) sivut ovat vielä keskeneräi-
set. Kova yritys on saada nekin valmiiksi lähiaikoina. Toivottavasti - pyytelee info - 

viimoinen päivitys on 10.12.2014. 

JUHA PARKON KUVIA KOTKAN HUUDOSSA 

9.2.2015 12:45 (MA) 33. Kotka-turnauksen ylipäällikkö Pekka Nygren lähetti tänään 

laajalla sähköpostijakelulla järjestäjien kiitokset osallistuneille joukkueille ja talkoolai-
sille kisoihin osallistumisesta - ja istis.info osaltaan kuittaa ja kiittää samat asiat. Lisäk-

si info kiittää erikoismaininnoin Juha Parkkoa upeista kisakuvista, jotka hän on ottanut 
ja laittanut nähtäväksi KSI:n Huutosivuille. Kannattaa käydä katsomassa. Linkki alla. 



 
Kotka-turnauksen naisten sarjan voittajat - Siilinjärven Invalidit - 

kuvasta puuttuvat Satu ja Kielo Korkalainen 

(Kuva: KSI/Juha Parkko) 

Juha Parkon kuvia Kotka-turnauksesta 

 
Kuuluttaja Teuvo "Kukkonen" Rehunen ja Pekka Nygren 

(Kuva: KSI/Juha Parkko) 

KOTKASSA KOVATASOISET JA VIIHDYTTÄVÄT KISAT 

 
Kotka-turnauksen A-sarjan voittajat - ZZ Toivala: takarivi vas.: Hannu Suominen, Timo Nenonen, 

Tero Viitanen, Mika Ylönen, Pekka Dahlqvist, Aarne-Mikko Soininen, Pauli Hakkarainen ja eturivi 

vas.: Kalevi Korkalainen, Antti Kärnä, Eero Penttinen ja Kai Karppinen (Kuva: istis.info) 

8.2.2015 13:30 (MA) 33. Kotka-turnaus oli hyvä kilpailutapahtuma ajankohdaltaan, 

osallistujamäärältä, pelien tasolta, turnausjärjestelyiltä sekä tapahtuman ilmapiiriltä. 
Kaiken kaikkiaan nappiin osunut juttu. Kiitokset vielä Nygrenin Pekalle esikuntineen ja 

uusintaonnittelut kaikille voittajille: A-sarjan ZZ Toivalalle, Naisten sarjan Siilinjärven 
Invalideille ja B-sarjan/ykkösen Palokan Pyrylle. 

http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=Kotka-turnaus+2015&id=43303


Miesten A-sarjan osalta järjestäjien pelitysratkaisu oli onnistunut. Pitkän kuivan kauden 
keskelle ja reilu kuukausi ennen SM-turnausta - joukkueet saivat alle kovia pelejä, tes-

tailtua omia kuvioita ja haisteltua pahimpien vastustajien peli-ilmeitä ja -vireitä. Kaikki 
A-sarjan pelit olivat tasaisia ja tiukkoja. Tallinnan joukkue pysyi hyvin ja kunniakkaasti 
matkassa mukana - vaikka voittoja ei vielä tullutkaan. 

Alkusarjassa joukkueilla oli tilaisuus kokeilla eri kokoonpanoja - menettämättä häviöil-
läkään tuirnausvoiton mahdollisuutta. Välieräpareiksi muotoutuivat KSI Kotka - SVC 

Tallinn sekä ZZ Toivala - LVI Helsinki. Kotkalaisilla ei ollut hätää kokemattomia tallin-
nalaisia vastaan. Teknistä osaamista eestiläisiltä löytyy, mutta lajispesiaalien harjoitte-
lua puuttuu erityisesti liikkumisen ja sijoittumisen osilta. Kotka finaaliin 2 - 0 voitolla. 

Toisessa välierässä LVI, alkusarjan tavoin, kiusasi ZZ Toivalaa ottamalla yhden erän. 
Ruuti ei aivan riittänyt loppuotteluun, mutta antoi vakuuttavan kuvan joukkueen mah-

dollisuuksista jatkossa. ZZ toiseksi loppuottelijaksi 2 - 1. Pronssipelissä LVI hoiteli Tal-
linnan rutiininomaisesti, vaikka ei voitto ilman hikoilua tullutkaan. 

 
Kotkalaisten ykköstykki - Jussi Herranen 

(Kuva: istis.info) 

Turnauksen pääottelussa ZZ otti aluksi piikkipaikan ja vei ensimmäistä erää selkeästi 
loppupinnoille saakka. Lopussa KSI iski tasoihin ja otti erävoiton 25-23. Toisessa eräs-
sä ZZ jaksoi painaa loppuun asti - erä sille selvästi 16-25. Kolmas olikin sitten jännittä-

vää ja tasokasta istumalentopalloa. KSI sai erään unelma-alun. Se johti 4-0, 6-1, 7-2 
ja vielä 8-3. Erä ja ottelu näytti olevan täysin Kotkan hallinnassa, mutta ZZ väänsi pit-

kää palloa, raskasta iskua ja tiilimäistä torjuntaa. 

Kolmella perättäisellä torjuntapisteellä ZZ hivuttautui kotkalaisten kannoille 11-9. Pit-
kät pallorallit toistuivat - hyviä hyökkäyksiä seurasivat monet upeat pelastukset ja vas-

tahyökkäykset - puolin ja toisin. Ratkaisu oli vain pallon päässä, kun Kotkan valmenta-
ja Kallu Lång otti Osmo Röpelisen syöttämään erä- ja ottelupalloa tilanteessa 14-11. 

Kotkalaisten katkaisuhyökkäys painui leveäksi, piste ja pallo ZZ:lle. Toivala paineli sa-
man tien eräpalloon 14-15. Sen KSI selvitti, mutta jatkopallot menivät voittoa puolus-

taneelle ZZ Toivalalle. Erä- ja otteluvoitto lopulta 15-17. 

Toisen riemu ja toisen pettymys. Uutta palloa peliin kuitenkin seuraavan kerran zz-
läisten kotisalilla Suininlahden koululla maaliskuun puolivälissä. Kotka-turnauksen anti-

na Toivalaan on hienoa lähteä - odotettavissa on tasaista taistelua mestaruudesta ja 
mitaleista. Ilmoittautumisaikaa SM-kisaan on vajaa parisen viikkoa. Kisajärjestäjät 

odottelevat vielä jokusta joukkuetta sakkiin mukaan. 

 



Naisten sarjassa suunta sama – Siilinjärvi 
 

 
Siilinjärven Invalidien joukkueessa pelasivat myös 

ZZ Ladyjen Johanna Antikainen (vas.) ja Satu Martikainen 

(Kuva: ZZ Toivala) 

Naisten Kotka-turnauksen sarjaa värittivät Siilinjärven Invalidit ja KSI Kotka, jotka ei-
vät ole osallistuneet kauden SM-sarjaan. Kaikki joukkueet pelasivat osin kokeneilla ja 
osin kokemattomilla pelaajilla. Kaikki joukkueiden kuusikkopelaajat eivät olleet Kotkas-

sa paikoillaan. Tämä ei lainkaan vähentänyt turnauksen arvostusta pelaajien ja joukku-
eiden keskuudessa. 

Meininki Karhulan salin naisten kentällä oli kaiken aikaa vauhdikasta ja iloista ististä. 

Pelit eivät juuri vanhenneet, kun uudet hakkurit olivat jo kentällä. Ja pistelaskuksihan 
se lopulta meni. Siilinjärvi otti turnausvoiton pinnaa ESI-Ladyja ja Palokan Pyryä sekä 

kahta HIY Helsinkiä parempana. Kakkospalkinto matkasi Lappeelle eräpistesuhteilla: 
ESI 1,02 ja Pyry 1,00. Ja kaiken kukkuraiseksi Palokan Pyry ei suoraan hävinnyt, Siilin-

järven tapaan, turnauksessa yhtään ottelua. 

Turnausvoiton kannalta melko ratkaisevaa oli jo päivän toisen pelin selvä tulos: Siilin-
järvi - ESI 2 - 0. Muiden pyttyjen jako ratkesi vasta päivän viimeisessä pelissä HIY - 

ESI. Yhdellä erävoitolla HIY olisi noussut turnauksen kakkoseksi ja ESI jäänyt neljän-
neksi. Molempien erien lopuissa ESI onnistui kääntämään niukat voitot ja jätti näin SM-

sarjaa johtavat helsingittäret palkintopallin ulkopuolelle. Hienosti mukana taistellut KSI 
Kotka ei kokemattomuuttaan onnistunut erävoittoa nappaamaan - vaikka muutaman 

kerran läheltä liipaisikin. 

Naisten sarjan voittajajoukkue Siilinjärven Invalideissa pelasivat: Johanna Antikainen, 
Tuula Hakulinen, Kielo Korkalainen, Satu Korkalainen, Seija Korkalainen (C), Satu Mar-

tikainen ja Mia Tarvainen. 

 
ESI-Ladyt Lappeenranta vs Palokan Pyry - perinteisesti 1 - 1 

(Kuva: Istis.info) 



Palokan Pyry tasapistein sarjakärkeen KSI 2:n kanssa 

Muiden sarjojen keskellä - Karhulan kakkoskentällä - käytiin ehkä vähimmälle huomiol-
le jäänyt, vaan ei jännitykseltään vähäisin turnauksen B-sarja, joka samalla oli ykkös-

sarjan kauden toinen osaturnaus. KSI Kotkan kakkosjoukkue lähti kisaan paalupaikalta 
ja hienoisena ennakkosuosikkina ykköshaastajina Palokan Pyry ja JoLePa. HIY Helsinki 

ja TSI Tampere naputtelivat pisteitä minkä kerkisivät - siinä sivussa. 

Istis.infolla oli kunnia tavata ja kätellä päivän aikana SIUta ja sittiksestä tuttu Tampe-
reen likka - Ene Hakala. Valitettavasti info ei ehtinyt esittämään enempiä kysymyksiä 

1980-90 lukujen taitteen naisten maajoukkueen käskyttäjälle. Hienoa oli kuitenkin 
nähdä Ene livenä ja olevan edelleen istismatkassa mukana. 

 
Ene Hakala - ja TSI Tampere johdossa 

(Kuva: Istis.info) 

Naisten tapaan B-sarjan sijoitukset laskettiin takahuoneessa. Palokan Pyry ja KSI 2 

päätyivät tasapisteisiin omassa ottelussaan ja lopullisessa turnauksen sarjataulukossa. 
Eräpistesuhde pyryläisillä oli selkeästi kymiläisiä parempi ja niin turnausvoitto kuin sar-
japisteetkin matkasivat keskiseen Suomeen. Samalla Palokan Pyry nappasi ykkössarjan 

ykköspaikan itselleen ennen viimeistä osaturnausta. Tasapisteissä tulee kuitenkin KSI - 
eikä JoLePankaan kolmen pisteen takaa-ajoasema täysin toivoton vielä ole. 

Kotka-turnauksen B-sarjan tasaista kärkeä korostaa se, ettei kukaan palkintopytty-
joukkueista hävinnyt yhtään ainoaa ottelua suoraan 0 - 2. Pyryllä ja KSI:llä oli kaksi 

voittoa (2-0) ja kaksi tasuria (1-1). JoLePa jäi lähinnä suremaan yhdellä puhtaalla voi-
tolla ja kolmella tasapelillään - ja nollalla tappiolla. HIY Helsinki otti yhden voiton ja 
yhden tasurin - juurikin jämsäläisiltä. TSI Tampere oli hienosti mukana - vaikkakin il-

man voittoja. 

Alla vielä kertaalleen 33. Kotka-turnauksen kaikkien pelien tulokset, sarjataulukot, lop-

putilanteet sekä pelaajalistat. Ja vielä se pakollinen - Papan Paras - turnauksen käsioh-
jelmasta: Mies sanoi matsin jälkeen tuomarille: Tosi hieno peli. Harmi, että se jäi teiltä 
näkemättä. 

Kotkan tulokset 

JA KOKO RAHALLA PELATAAN..., - 
JÄNNITYSNÄYTELMÄ ZZ TOIVALALLE 

7.2.2015 Päivitys 16:40 (MA) Kotka-turnauksen miesten A-sarjan finaali tilanteessa 1 - 

1. Toinen erä selvästi ZZ Toivalalle 25-16. Kolmatta vei kalkkiviivoille KSI Kotka. Jouk-
kue oli jo ottelupallossa 14-12, mutta niin vaan peli kääntyi Toivalalle 15-17. Isits.info 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/33.%20Kotka-turnaus%202015%20Info-Tulokset.pdf


onnittelee ja kiittää KSI Kotkaa kovasta vastuksesta ja loistavasta turnauksesta. Lisää 
juttuja myöhemmin. Alla turnauksen lopputulokset. 

SIILINJÄRVELLE NAISTEN SARJA - 

PALOKAN PYRY YKKÖSEN KÄRKEEN 

 
Tallinna taisteli hienon turnauksen 

(Kuva: istis.info) 

7.2.2015 Päivitys 16:30 (MA) Miesten A-sarjan toinen erä käynnissä Kotkassa. Ensim-
mäisen vei kovalla loppukirillään KSI 25-23. Naisten sarjan ja ykkösen B-sarja oli ta-

saista vääntöä. Naisissa Siilinjärven Invalidit selvisi voittajaksi ja Palokan Pyry Ykkö-
sessä. Alla tilanteet ennen finaalin päätöstä. 

KSI KOTKA JA ZZ TOIVALA FINAALIIN 

 
Nyt pelit sitten alkaa, totesi Herrasen Timppa 

(Kuva: istis.info) 

7.2.2015 Päivitys 15:10 (MA) KSI Kotka hoiteli isännän ottein kotiturnauksen miesten 

alkusarjan. Viimeisessä pelissä KSI voitti ZZ Toivalan suoraan 2 - 0. Pelejä jatketaan 
välieräpareissa: KSI Kotka - SVC Tallinn sekä ZZ Toivala - LVI Helsinki. 

Herrasen Timpan pohdinta pelien alkamsiesta lienee aivan oikein. ZZ Toivala mm. pe-

luutti koko laajaa kaartiaan tasaisesti kaikissa alkusarjan otteluissaan. Ylosen Mika ei 
tainnut kentällä käydäkään. Onnistunut veto järjestäjiltä - alkusarjassa tuli vain tiukko-

ja ja tasaisia pelejä. 



Ensimmäisessä välierässä SVC Tallinn yritti tiukasti suistaa kotkalaisia finaalista. Hyvä 
yritys ei riittänyt. Kotka loppuotteluun 2 - 0 voitolla. Alkamassa juuri toinen välierä ZZ 

Toivalan ja LVI Helsingin kesken. Alkusarjassa joukkueet pelasivat tasan. Nyt kuitenkin 
nähtäneen ZZ peruskuusikko kentällä - ja ans kattoo kui homma käy. 

Aikalailla odotetusti lopulta kävi, vaikka LVI ottikin ensimmäisen erän voiton 20-19 ja 

toista mentiin tasan 15-15 tilanteeseen - erä ZZ Toivalalle 17-20. Kolmas meni siilin-
järveläisten jyrätessä ja helsinkiläisten hairahdettua helppoihin virheisiin Toivalalle 4-

10. Seuraavaksi A-sarjan pronssipeli LVI Helsingin ja Tallinnan kesken. 

KOTKA-TURNAUS KARHULASSA KÄYNNISTYNYT 

 
Turnausvoittoa puolustava ZZ penkillä 

 
..., ja plaattialla LVI vastassa (Kuva: istis.info) 

7.2.2015 10.30 Päivitys 13:10 (MA) 33. Kotka-turnaus Karhulan liikuntahallilla käyn-

nistyi pitkien puheiden osalta puolisen tuntia sitten. Ensimmäiset erät kolmella kentällä 
on jo taputeltu. ZZ TV:n kalustokin alkaa roudautua paikalle takaovesta. Kaikki kun-

nossa - käydään kuulostelemaan ensimmäisiä tuloksia. 

Istis.infon kisakeskus - onneksi - on aivan maankuulujen lohileipälaatikoiden kupeessa. 
Alla kuvassa ravintoloitsijat itse - etualalla lohileipämestari Liisa. Viisi pelikierrosta na-

puteltu. Tuloksista yllä ehkä parhaiten näkee tulokset - ei kommentoida - vielä.  
 

 
Kotkan ravintolapäälliköt - etualalla Lohiliisa 

(Kuva: istis.info) 



 

 
Maankuulut lohileipälaatikot 

(Kuva: istis.info) 

 
Kotkan Seudun Invalidien puheenjohtaja Matti Paavola  

(Kuva: istis.info) 

 
Naiset aloittivat pelillä KSI - HIY 

(Kuva: istis.info) 

 
A-sarjan avauksessa vastakkain KSI - LVI 

(Kuva: istis.info) 
  



MIELENKIINTOISET KUVIOT KOTKASSA 

 

6.2.2015 16:10 (MA) Huomenna Kotkassa pelattavassa turnauksessa on paljon mielen-
kiintoisia kuvioita odotettavissa. Turnauksen A-sarjassa viime vuoden mitalikolmikko - 
ZZ Toivala, KSI Kotka ja LVI Helsinki ottavat toisistaan totisesti mittaa ja katsastelevat 

voimasuhteitaan reilun kuukauden kuluttua pelattavaa SM-turnausta silmällä pitäen. 
Kolmikon hommaa ryydittää Ivar Liivin johdolla SVC Tallinn, jonka tilanteesta ei ole mi-

tään ennakkotietoja. 

Naisten sarjasta puuttuu SM-joukkueista ainoastaan ZZ Ladyt, mutta savolaismeininkiä 
ja erityistä jännitystä kisaan tuo viime kauden mestarijoukkue Siilinjärvi - joka ei tä-

män kauden sarjaan ilmoittautunut. Joukkue pelasi kuitenkin syyskuisessa Suomen 
Cupissa - sijoittuen silloin Palokan Pyryn jälkeen kakkoseksi. Joukkue voitti mm. SM-

sarjaa ylivoimaisesti johtavan HIY Helsingin suoraan 2 - 0. Hienon oman lisänsä ja yllä-
tyspanoksen naisten kisaan tuo varmastikin kotijoukkueen osallistuminen. 

B-sarjassa pelataan Kotka-turneen palkintopyttyjen ohella ykkösen toinen osaturnaus 

viiden joukkueen kesken. Sarjaa pisteen eroilla johtavan trion - KSI II, Palokan Pyry ja 
JoLePa - lisäksi mukana ovat TSI Tampere sekä HIY Helsinki. Ensimmäisessä turnauk-

sessa neljänneksi nakutellut Siilinjärvi ei ole ihme kyllä mukana - eivätkä Pyryn naiset 
ehdi kahdessa sarjassa huiskaamaan. KSI:n kakkonen lienee kotisalillaan ennakkosuo-

sikki, jota toiset tiukimman yrittävät kampittaa. 

 
Kotka-turnauksen konttoristit - Teuvo Rehunen ja Pekka Nygren 

(Kuva: KSI/Juha Parkko) 

Kiinnostavat kisat siis tulossa kaikissa turnauksen sarjoissa. Kisojen avajaispuheet 
kuullaan klo 10.00 ja ensimmäiset pelit käynnistyvät kymmenen minuuttia myöhem-

min. Istis.info yrittelee paikan päältä päivitellä tilannetietoja vähän ja hällävälin. Kiin-
nostuneiden kannattanee myös seurailla TV-lähetysten onnistumista ZZ Toivalan sivuil-
ta. Parhaassa tapauksessa kuvaa kisoista tulee kaiken päivää. 

Ja paikan päälle Karhulan liikuntahalliin kannattaa tulla vaikkei istiksestä niin välittäisi-
kään. Kisojen kahviosta kas saapi eteläisen Suomen parhaat lohileivät. Alla vielä turna-

uksen otteluohjelmat sarjoittain tulospohjina, joita huomenna siis yritellään näille si-
vuille ajoittain päivystellä. 

Kotkan otteluohjelmat ja tulospohjat 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/33.%20Kotka-turnaus%202015%20Info-Tulokset.pdf


EM 2015 KISAT BOSNIASSA SYYSKUUSSA!? 

 

5.2.2015 13:05 (MA) Uuden World ParaVolleyn nettisivujen tapahtumalistoilla on syys-
kuulle mainintana Bosniassa 12.-19.9.2015 järjestettävät EM-kisat. Euroopan aluekont-
torin sivustoilta ei vastaavaa tietoa löydy. No - kai maailman ihmeet tietävät. Listail-

laan EM-kisat myös istis.infon kalenteriin. 

AJANKOHTAISTA KOTKA-TURNAUKSESTA 

 

5.2.2015 12:25 (MA) Iänikuisen vanhan jorinan sijasta - jotain uuttakin tietoa. Lauan-
taisen Kotka-turnauksen järjestäjät toivoivat joukkueiden pelaajaluetteloita viimeistään 

tänään. Luettelot voi - ja pitää lähettää Pekka Nygrenille - os. pek-
ka.nygren(at)kymp.net. 

Toivalan sivuilla lupaillaan, että myös ZZ TV ulkolähetysauto saapuu Kotkaan. Tarkoi-

tuksena on jälleen testata kalustoa. Kuvaa pyritään lähettämään kaikista sarjoista ti-
lanteen mukaan - toki painotus on miesten A-sarjassa. 

Kotka-turnauksen osallistumismaksu on 50 €/joukkue. Sen voi maksaa tilille: Kotkan 

Seudun Invalidit ry. FI97 5172 2040 0764 96 - tai erikseen sovittaessa turnauspaikalla. 

NAISET MAAILMANLISTAN KYMPPEJÄ 

 
World ParaVolleyn naisten ranking 1.1.2015 

(Kuvakaappaus: www.worlsparavolley.org) 



5.2.2015 12:00 (MA) ParaVolleyn uusilla sivuilla on viimeisimmät maailman ranking-
listat. Listoille on laskettu vanhimpana Lontoon Paralympialaisten tulokset vuodelta 

2012. Suomen sijoitus naisten maailmanlistalla on 10. - eurooppalaisten joukossa kuu-
des. Mukava olisi saada naisten päävalmentaja Timo Väreen kommentti listauksesta. 

NEW NEWS - GREAT - 

WWW.WORLDPARAVOLLEY.ORG 

 
World ParaVolleyn uudet nettisivut avattu! 

(Kuvakaappaus: www.worlsparavolley.org) 

5.2.2015 01.05 (MA) Istis.info palaili juuri iskuhommista ja ennen uinahtamista päätti 

vielä tsekata toimituksen postit. Eteläisen Saimaan istispyhätön - Summerhillin salin - 
toisen seinän verkkokiinnike pamahti maanantai-illan treeneissä irti. Sitäpä vanhalla 
iskuporallaan info oli pöllyttämässä ja epäili silmiensä hämärtyneen niin, ettei postin 

uutiset tuntuneet uskottavilta ollenkaan. Vanha varovainen WOVD ilmoitti World Para-
Volleyn avanneet uudet nettisivut!!! 

Ehtimättä uusia sivuja juuri lainkaan selaamaan - ihmetyksestä ymmyrkäisenä info 
hämmästeli ja ihasteli. Hieno homma. Toivon mukaan uusien sivujen päivitys sujuu 

vanhoja pikkasen sutjakkaammin. Aikaisemmin saattoi uutta odotella kohta kahden 
vuoden jälkeen. Hyvältä ainakin näyttää. Käykää katsomassa esittely VolleySliden Fa-
cebookista: 

VolleySlide 

Ja sieltä edelleen tutkailemaan Maailman Paralentiksen uusia nettivuja, joista linkki 
alimmaisena. Kommentoikaa mielellään vaikka Vieraskirjassa - miltä sivut vaikuttavat, 

mitä kaivattaisiin lisää Suomen näkökulmasta - mitä maailmalta. Info ehti huomata 
tapahtumakalenterin - tosi hyvä juttu! Sinne kannattaisi heittää jotain Finlandiastakin. 

Miten olis miesten SM-kisat Toivalassa? 

World ParaVolleyn nettisivut 

KOLME YÖTÄ KOTKA-TURNAUKSEEN - 
VUONNA 1989 ALUKSI LIPUNRYÖSTÖÄ 

4.2.2015 13:10 (MA) Kotka-turnaus pelataan lauantaina jo 33. kerran. Vuosien ja vuo-
sikymmenten varrelle mahtuu monenmoista tapahtumaa ja tilannetta. Yksi erikoinen 

selvittely on kirjattuna mm. SIUta ja sittistä historiikkiin alkuvuodesta 1989. Alla ote 
sittiksestä pelikaudelta 1988-89. 

http://facebook.com/VolleySLIDE
http://www.worldparavolley.org/


Seurapelejä ja lipunryöstöä 

3.2.1989 pelatussa 7. Kotka-turnauksessa isäntäjoukkue Kotka uusi kahden edellisen 
kauden voittonsa. Turnauksen avaukseksi ja yhdistyksen 50-vuotisjuhliin liittyen pelat-

tiin maaottelut Eestiä vastaan sekä miehissä että naisissa. 

Otteluiden aluksi oli jonkinlainen lippuepisodi. Karhuvuoren urheilutalon salossa olivat 
Suomen, Neuvostoliiton ja Eestin neuvostotasavallan liput sirppeineen ja vasaroineen. 

Viimeksi mainittu lippu ei ilahduttanut eestiläisiä, jotka olivat varmuuden vuoksi tuo-
neet mukanaan oman sini-valko-mustan lippunsa. Hankala tilanne laukesi, kun Karhu-

vuoren vahtimestari Larry Pounds hiissasi eestiläisten lipun salkoon ja maaottelut saa-
tiin käyntiin. 

Naisten maajoukkueessa pelasivat: Satu Tahlo-Jortikka (C), Tarja Vanharanta, Liisa 

Leinonen, Helena Peltonen, Liisa Mäkelä, Irja Venäläinen, Aune Menna, Liisa Solmari, 
Toini Tolvanen ja Sirkka Ijäs. Suomen naiset voittivat pelinsä 3 – 1. 

On parantamisen varaa, puuskahti naisten maajoukkuevalmentaja Ene Hakala heti ot-

telun päätyttyä, maajoukkueleirejä on saatava nopeasti lisää. Miehet voittivat oman 
pelinsä suoraan 3 – 0 vain 32 minuutissa. Eestin maajoukkuevalmentaja Janno Rogen-

baum ei peitellyt tunteitaan aikalisillä ja pelaajat saivat kuulla kunniansa. 

7. Kotka-turnauksen 1989 lopputulokset: 

1. KSI Kotka 

2. ESI Lappeenranta 
3. Kotka II 
4. Tallinna 

5. Helsinki 
6. Kuopio 

7. ESI II Lappeenranta 
8. Tampere 

 
Naisten maajoukke Kotka-turnauksessa 1989 

(Kuva: Invalidityö) 

Naiset pelasivat 7. Kotka-turnauksessa vain lipunryöstön jälkeisen maaottelun. Seura-
joukkueilla pelattiin turnauksen naisten sarja ensimmäisen kerran vasta seuraava 

vuonna 1990. Vuosien saatoissa Kotka-turnauksessa ovat ulkomaisina joukkueina pe-
lanneet SVC Tallinn Eestimaalta sekä Riga ja Londa Latviasta. Eestiläiset ovat osallistu-

neet kisaan viimeksi vuonna 2010 ja latvialaiset 2007. 



AHOS-APURAHAT TAAS HAUSSA 

 

3.2.2015 22:05 (MA) Suomen Punaisen Ristin hallinnoiman Ahos-säätiön myöntämät 
Ahos-apurahat ovat jälleen haettavissa vammaisurheilun ja -liikunnan parissa toimivien 
henkilöiden osallistumiseen erilaisiin koulutuksiin ja opintomatkoille. Kevään apuraha-

haku päättyy helmikuun lopussa. 

Koulutuskoordinaattori Piia Korven juttu asiasta löytyy VAU:n sivuilta - oheisesta linkis-
tä. 

Ahos-säätiön apurahat 

VIIKKO VIELÄ JA SITTEN KOTKAAN 

 
Karhulan liikuntahallin sisäänkäynti 

(Kuvakaappaus: Google) 

31.1.2015 12:35 (MA) 33. Kotka-turnaus pelataan tasan viikon kuluttua lauantaina 

7.2.2015 Karhulan liikuntahallissa. Kisapäällikkö Pekka Nygren lähetteli ilmoittautunei-
den joukkueiden yhteyshenkilöille infokirjeen, joka alla tiedoksi kaikille. 

33. Kotka-turnauksessa pelataan yhteensä 30 ottelua 14 joukkueen voimin. Tiukan ot-

teluaikataulun johdosta pyydän joukkueenne pelaajaluetteloita, jotka pyritään kirjaa-
maan jo etukäteen kunkin joukkueen ensimmäiseen pelipöytäkirjaan. Tällä pyritään 

jouduttamaan seuraavien otteluiden alkamista ja kirjurihommia. 

Joukkueluettelot pyydän paluupostina viimeistään torstaina ja niihin voi tarvittaessa 
tehdä muutoksia kenttienne kirjuripöydällä. 1-sarja on ainut virallinen liiton sarja, jossa 

pyritään noudattamaan kauden sarjamääräyksiä pelaajanumeroineen. Suuri joukkuei-
den määrä voi aiheuttaa tungosta pukuhuonetiloihin, joten pyydän varmuuden vuoksi 

ottamaan ainakin suurimmat kamat ja kassit pukuhuoneista salin puolelle. 

Kiitoksia jo etukäteen ja tervetuloa viettämään iloista pelipäivää Kotkaan. Terveisin - 
Pekka/KSI 

  

http://vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/10-uutinen/1407-ahos-apuraha-taas-tuhansia-euroja-jaossa-vammaisurheilun-ja-liikunnan-kouluttautumiseen


44 PÄIVÄÄ MIESTEN SM-KISOIHIN 

 
ZZ SM-kalenteri 

(Kuvakaappaus: ZZ) 

28.1.2015 13:15 Päivitys 17:15 (MA) Miesten istumalentopallon SM-turnaus 2014-15 
pelataan Toivalassa viikonloppuna 14.-15.3.2015. Turnaukseen on tähän mennessä 

ilmoittautuneet seuraavat joukkueet: ZZ Toivala 1, ZZ Toivala 2, KSI Kotka, Palokan 
Pyry ja LVI Helsinki. Ilmoittaumisaikaa on vielä - perjantaihin 20.2.2015 asti. 

SM-kisa pelataan kaksipäiväisenä Suininlahden koulun salilla. Ilmoittautumislomake ja 
kaikki muu tarvittava tieto turnauksesta löytyy ZZ Toivalan nettisivuilta. Kisajärjestäjät 
odottelevat vielä lisää joukkueita. Lopulliset otteluohjelmat ja aikataulut rakennellaan 

välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä ja lopullisen joukkuemäärän selvittyä. 

Alla linkki ZZ-sivuille. Sieltä Ajankohtaista otsikon alta: Miesten Istumalentopallon SM-

turnaus 14.-15.3.2015 Siilinjärvi. 

ZZ Toivala - miesten SM-kisasivut 

VIIMEINEN KUULUTUS – 
BEACHIIN JA SUOMEN CUPIIN 

28.1.2015 12:55 (MA) Ensi lauantai, tammikuun viimeinen, on takaraja ilmoitella kesän 
SM-Beach-turnaukset sekä syksyn Suomen Cup lajijaostolle. Vapaamuotoiset hake-

mukset/ilmoitukset Petri Räbinän sähköpostiin. 

KOTKAA ODOTELLESSA – 
KERRATAAN VÄHÄN KOTKAA 

27.1.2015 12:05 (MA) Ensimmäinen Kotka-turnaus pelattiin lauantaina 5.2.1983 Vesi-

vallin koulun salilla kuuden miesjoukkueen kesken. LSI Lahti sai turnausvoitolla kiinni-
tyksen kiertopalkintoon. Toiseksi turnauksessa iski Varkaus ja kolmas oli ESI Lappeen-

ranta. Muut pelanneet joukkueet olivat tulosluettelon järjestyksessä TSI Turku, HIY 
Helsinki sekä isäntäjoukkue KSI Kotka. 

Naisten sarja pelattiin Kotkassa ensimmäisen kerran 8. turnauksessa vuonna 1990. Yk-

köspytyn voitti tuolloin Tallinnan joukkue, kuten kahtena seuraavanakin vuotena. Nais-
ten sarja on turnauksessa pelattu tuon vuoden jälkeen - lukuun ottamatta vuotta 1995 

ja viime vuoden turnausta 2014. 

Kotka-turnauksen ”isä” oli vuonna 2009 kuollut Terho Manninen. Hän oli Kotkan istu-
malentotoiminnan alkuunpanijoita ja pitkään toiminnassa eri tavoin mukana. Terhon 

meriiteistä löytyy mm. Suomen ensimmäinen istumalentopallon arvokisamitali - vuo-
den 1983 MM-kisojen pronssi. Deltenissä Hollannissa pelatuissa kisoissa Terho toimi 

http://zz-toivala.com/


maajoukkueemme huoltajana. Kotka-turnausta Terho johti käytännössä 1990-luvun 
puolivälin seutuville. 

 
Terho Manninen 

(Kuva: KSI) 

Lahtelaiset pitivät turnauksen kiertopalkintoa hallussaan kolmena perättäisenä vuote-
na. Sen jälkeen isännät ja lappeenrantalaiset vuorollaan kiillottivat pyttyä. Istis.infolla 
ei ole varmuudella tiedossa, missä ja kenellä tuo kisojen alkuperäinen kiertopalkinto 

nykyisin on. 

Vuoden 1996 turnauksessa kisojen palkintopöydällä komeili uusi, hieno, Kotkan kau-
pungin lahjoittama, Kotka-patsas kiertopalkintona. Tämä petolintu lenteli, yhdeksän 

perättäisen Kotka-istunnon jälkeen, viime vuoden helmikuussa ZZ Toivalan matkassa 
Siilinjärvelle. 

Vuoden 1995 turnauksen voitti KSI Kotka, saavuttaen tuolloin kuudennen turnausvoit-

tonsa. Lahden kolmen avausvoiton lisäksi ESI:llä oli pyttyyn neljä kiinnitystä. Luulta-
vasti tuo originaali-kiertopalkinto löytyy kotkalaisten vitriinistä. 

Vuoden 1996 14. Kotka-turnauksessa ESI-Team voitti jännittävässä loppuottelussa 
Kotkan 2 – 1 (15- 5, 12-15, 17-15) ja vei mukanaan uuden Kotka-patsaan sen ensim-

mäiselle matkalle. Tuon turnauksen loppuottelun parhaina pelaajina palkittiin ESI-
Teamin Matti Pulli ja KSI Kotkan Olavi Venäläinen. Vähänlaisesti on lintu päässyt lente-
lemään. Toivalan kyyti on Lappeenrannan reissujen ohella ainoa muuttomatka tähän 

mennessä. 

 
Pekka Nygren 

(Kuva: KSI) 

Terho Mannisen hallituskauden jälkeen Kotka-turnauksen käytännön toiminnoista ja 
kisapäällikkyydestä on vastannut Pekka Nygren. Ihan tarkkaa valtikan vaihtovuotta ei 
info tiedä – tuskin Pekkakaan. Vaihto lienee tapahtunut ns. luonnollisen siirtymän kaut-

ta muutamien vuosien aikana 1990-luvun puolivälin seutuvilla. Pekka Nygrenin 20-
vuotistaiteilijajuhlaa tuskin tarvinnee odotella – ehkä se on ajankohtaista jo tällä vuo-

den 2015 turnausrupiamalla. 



Kotka-turnauksen voittajat 1983 – 

(Vuosiluku, suluissa miesjoukkueiden osallistujamäärä ja voittaja. Vuodesta 1990 alla 
samat tiedot naisten sarjasta.) 

1983: 
( 6) LSI Lahti, Lahden Seudun Invalidit ry 

1984: 
( 6) LSI Lahti, Lahden Seudun Invalidit ry 
1985: 

( 6) LSI Lahti, Lahden Seudun Invalidit ry 
1986: 

( 5) ESI-Team Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 
1987: 

( 3) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
1988: 

( 7) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
1989: 

( 8) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
1990: 

( 9) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
( 3) SVC Tallinn, Viro 

1991: 
(10) ESI-Team Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 
( 4) SVC Tallinn, Viro 

1992: 
(10) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

( 3) SVC Tallinn, Viro 
1993: 

( 9) ESI-Team Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 
( 3) Riga, Latvia 

1994: 
(11) ESI-Team Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 

( 3) HIY Helsinki, Helsingin Invalidien Yhdistys ry 
1995: 

(10) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
( -) Ei pelattu 

 
Kotkan kotka-kiertopalkinto 

(Kuva: Istis.info) 

1996: 
(11) ESI-Team Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 
( 3) HIY Helsinki, Helsingin Invalidien Yhdistys ry 

1997: 



(10) ESI-Team Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 
( 5) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

1998: 
(11) ESI-Team Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 
( 6) LSI Lahti, Lahden Seudun Invalidit ry 

1999: 
(12) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

( 7) LSI Lahti, Lahden Seudun Invalidit ry 
2000: 

(12) ESI-Team Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 
( 4) ESI-Ladyt Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 

2001: 
(14) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

( 6) ESI-Ladyt Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 
2002: 

(10) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
( 6) ESI-Ladyt Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 

2003: 
(11) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

( 7) Rautavaara, Rautavaaran Invalidit ry 
2004: 
(11) ESI-Team Lappeenranta, Etelä-Saimaan Invalidit ry 

( 6) Rautavaara, Rautavaaran Invalidit ry 
2005: 

(12) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
( 4) Rautavaara, Rautavaaran Invalidit ry 

2006: 
(12) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

( 4) Londa, Latvia 
2007: 

(10) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
( 6) Rautavaara, Rautavaaran Invalidit ry 

2008: 
(11) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

( 4) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
2009: 
( 8) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

( 3) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
2010: 

( 9) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
( 4) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

2011: 
( 9) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

( 5) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 
2012: 

( 8) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry  
( 4) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

2013: 
( 7) KSI Kotka, Kotkan Seudun Invalidit ry 

( 3) ZZ Ladyt Toivala Siilinjärvi 
2014: 

( 8) ZZ Toivala, Siilinjärvi 
( -) Ei pelattu 



 
ZZ Toivala – KSI Kotka vuoden 2014 finaalissa 

(Kuva: Istis.info) 

ISTIS.INTO INNOSTUI ILKITÖIHIN - 
MARJOLA ON MAHTAVA MESTA 

23.1.2015 00:05 MA) Istumalentopallo.infon toimituksellinen periaatepäätös maksettu-
jen mainosten kiellosta infon sivuille saa nyt kyytiä. Info kävi tänään iltapäivällä Marjo-
lassa tuttuja Beachin pelipaikkoja katsastamassa ja päätti, päätoimittajalta kysymättä, 

tuuppaista sivuille muutaman kuvan paikasta. 

 
Päärakennus - takana karaooketerarassi 

(Kuva: Istis.info) 

Varsinaisesti into pistäytyi varailemassa majoitusta Latvian paralympiakomitean pää-
sihteeri Andris Ulmanikselle puolisoineen ensi kesäksi. Huone varattiin ja oheisia kuvia 
räpsittiin ja läheteltiin myös Rigaan. 

 
Vasemmalta Teatteriravintolan Terassi, rantasauna, kaluvaja ja karaooket 

(Kuva: Istis.info) 



Marjola Beach Volleyn päätoimikunta päätti jo viime kisojen alla - heinäkuisen 22. ta-
pahtuman olleen viimoisen sitä lajia. Kaikki päättynee aikanaan ja uutta syntynee. Is-

tis.info toivoo, että istumalentopallon lajivaliokunta tekee viisaita päätöksiä lajin jat-
kosta Suomessa - kesällä 2015 ja myöhemminkin. 

 
Tulostaulu vasemmalla ja kentät oikealla 

(Kuva: Istis.info) 

Marjola Lappeenrannassa on mainio kesäpaikka, mutta myös hulvattoman hieno talvel-
lakin. Saattoihan tässä mennä virka ja viralliset viritykset - mutta ollaan sitten muuten 
vaan joukon jatkeena. Hyvää talvea! 

 
Uimaan..., jos jäät sallii 

(Kuva: Istis.info) 

ZZ TOIVALA KOHTAA LIIGASEURA LEKA VOLLEYN 

21.1.2015 23:05 (ZZ Sanomat/MA) Lauantaina 14.2.2015 klo 14 ratkotaan haasteotte-
lun paremmuus Suininlahden koululla Toivalassa. Kesällä ZZ Toivalan presidentti Mika 

Ylönen (kuvassa alla vasemmalla) haastoi lentopallon Mestaruusliigan kuopiolaisen Le-
ka Volleyn managerina kauden aloittaneen Tatu Säisän joukkoineen istumalentopallo-

otteluun. 



 
Mika Ylönen, Tuborg ja Tatu Säisä 

(Kuva: ZZ) 

Ottelu on osa päivän kestävää Leka Volleyn verkostotapaamista, jonka järjestää ZZ 
Toivalankin tärkeä yhteistyökumppani Kylpylähotelli Kunnonpaikka Siilinjärveltä. Päivä 

päättyy myös siellä komeissa merkeissä, sillä lauteille pomppaa JeZZBand. Päivän otte-
luun on vapaa pääsy. 

KOTKAN TURNAUSTIEDOTE JA OTTELUOHJELMAT 

21.1.2015 20:05 (Pekka Nygren/MA) KSI Kotkan järjestämä 33. Kotka-turnaus pela-
taan reilun kahden viikon kuluttua lauantaina 7.2.2015. Onneksi pelataan ja hienoa, 
että joukkueet varsin runsaslukuisasti ovat ilmoittautuneet kisaan. Vähän ihmetyttää 

kisakalenteria alkuvuodesta katsastellessa. Vetevaarit pelasivat 17.1. - ja seuraava 
sarjatapahtuma on vasta kahden kuukauden päässä tästä - miesten SM-turnaus 14.-

15.3.2015. Hyvää hiihtolomaa. 

 
KSI Kotkan kisapäällikkö Pekka Nygren kisahommissa 

(Kuva: Istis.info) 

Pekka Nygren on lähettänyt ilmoittautuneille Kisatiedotteen otteluohjelmineen. Tiedote 
löytyy tämän viestin alta ja myös Kalenteri-sivuilta ja oikeassa palkissa olevan Tulevia 
kisatapahtumia-otsikon alta Kotka-turnauksen kuvaa napauttamalla. 

Turnauksessa pelataan erikseen miesten A-sarja ja B-sarja, joka on samalla Ykkösen 

kauden toinen osaturnaus sekä naisten sarja. Kaikki sarjat pelataan omilla kentillään ja 
pelit alkavat avajaispuheiden jälkeen klo 10.10. Ykkösen ja naisten sarjan pelit pela-



taan yksinkertaisena sarjana kahden (max. 20 pisteen) erän peleinä varsin kiivaaseen 
tahtiin. No, kyllä lohileiville sentään ennättää. 

Miesten A-sarjassa pelataan alkusarjan jälkeen välierät ja sijoituspelit. A-sarjan loppu-

ottelu alkaa ohjelman mukaan klo 15.50, jonka jälkeen välittömästi suoritetaan kaikki-
en sarjojen palkintojen jako. 

Kotkan turnaustiedote ja otteluohjelmat 

 

KOTKA-TURNAUKSEEN ILMOITTAUTUNEET 

19.1.2015 17:40 (Pekka Nygren/MA) 33. Kotka-turnaus pelataan Karhulan liikuntahal-
lilla lauantaina 7.2.2015. Turnauksessa pelataan samalla myös Ykkössarjan toinen osa-

turnaus. Ilmoittautumisaika turnaukseen päättyi eilen. Pekka Nygren lähetti ennakko-
tiedon osallistujista ja kertoi, että Kotkan naisjoukkueen osalta asia varmistuu huo-

misiltana. 

Pekka Nygren valmistelee ja julkaisee tämän viikon aikana turnauksen sarjajärjestel-
mät, otteluohjelmat ja kilpailusäännöt. Ilmoittautuneet mies- ja ykkösen joukkueet 

ovat: ZZ Toivala, KSI Kotka, LVI Helsinki, SVC Tallinn, KSI 2, Palokan Pyry, JoLePa, 
TSI Tampere ja HIY Helsinki sekä seuraavat naisten joukkueet: HIY Helsinki, Palokan 

Pyry, Siilinjärvi, ESI-Ladyt - ja siis pikkasta varmistusta vaille - KSI Kotka. 

ADEUS FELIZES DE BRASILEIROS –  
OBRIGADO POR VISITAR 

19.1.2015 16:20 (MA) Istis.Info kiittää uudesta saamastaan nimestä: Istis.Into ja 
omalta osaltaan kiittelee kotimatkalle juuri lähtenyttä Brasilian iloista sakkia. Oli upeaa 
nähdä pelejänne ja erityisesti saada käyttää Pajulahdessa ottamianne hauskoja valoku-

via. Terveiset myös muille ulkomaan eläville - Venäjälle, Unkariin ja Hollantiin. Hienoa, 
että olitte kisassa mukana. Tervetuloa uudelleen. 

 
Malja Suomelle - Um brinde à Finlândia. (Kuva: Andressa Santos) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/2015-33.%20KT-Turnaustiedote.pdf


PAJULAHDESTA VIELÄ JÄMSÄN PAPPALYMPIALAISIIN 

18.1.2015 21:20 (MA) Istis.info palaa kaiken Pajulahden hypetyksen jälkeen vielä lau-
antaina Jämsässä ratkottuihin äijä-ähkyn SM-kisoihin. Tiedossa oli, että Parkon Juha 

linsseineen oli kisassa paikan päällä ja Virtasen Janin ilmoituksen mukaan myös ahke-
rasti niitä räpsytteli. Info odotteli ja vähän kuikuilikin KSI Kotkan sivuilta - josko kuvat 

jo olisivat verkossa. Tarkkuutta vain puuttui - siellä olivat - kuvalistan jossain keskivai-
heilla. 

 
Viides putkeen - M50 Suomen Mestarit - KSI Kotka 

Vas. ylhäältä: Jouni Pyöttiö, Mika Vikman, Vallo Järv, Juha Ahdepelto, 

Timo Herranen ja vas. alhaalta Kalevi Lång, Veli-Pekka Paananen, Juha 

Parkko ja Osmo Röpelinen (Kuva: KSI/Juha Parkko) 

Istin.info sai Janilta kisojen pelaajaluettelot ja allekirjoitteli niistä jo aikaisemmassa ju-

tussa mestareiden nimilistan. JiiPeen kuvia selaillessa info huomasi kotkalaisten sakissa 
olleen myös Lappeen naapurisäräpitäjän kotkan - Långin Kallun. Lisätään mies mesta-
rislistaan muiden ahtaajien kera. Onnittelut myös hänelle - taisi hää olla ylipappacoac-

hina? 

 
Kisapäällikkö Jani Virtanen ja Jokilaakson Lentopallon 

puheenjohtaja Sari Lavio jakamassa mitalia K. ei J. Långille. 

(Kuva: KSI/Juha Parkko) 



 
Jaksaa ne papatkin ponnistaa...,  

(Kuva: KSI/Juha Parkko) 

Lisää Parkon Juhan kuvia veteraanikisoista löytyy KSI Kotkan Nimenhuuto-sivustolta 
kaivelemalla "Kuvat ja materiaalit" listaa infoa tarkemmin - ja myös alla olevasta linkis-

tä. 

Juha Parkon valokuvia Jämsän veteraanikisoista 

YSTÄVYYTTÄ YLI VERKKOTASOJEN 

 
Brasilian ja Suomen joukkueiden jäseniä Pajulahdessa 18.1.2015 

(Kuva: facebook.com/finlandsittingvolleyball) 

VENÄJÄLLE PAJULAHDEN VOITTOPYTTY 

18.1.2015 13:20 (MA) Istis.info ehti palautua takaisin TV:n ääreen, juuri kun joukkueet 
hoitelivat päätöskättelyt. Tulosta ei vielä ole näkynyt, mutta loppuottelun voitti Venäjä. 

Ja alla 5. Pajulahti Games istumalentopalloturnauksen lopputulokset. 

1. Venäjä 
2. Hollanti 

3. Brasilia 
4. Suomi 

5. Unkari 

Hieno turnaus. Kiitoksia. Ja loppuottelun pisteet tässä. 

Venäjä - Hollanti 3-0 (25-18, 25-21, 25-22) 

http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/file_show?as=22-IMG_6044.JPG&id=445478


 
Turnauksen kolme parasta palkintoryhmityksessä 

(Kuva: Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 

 

 
Kakkospalkinto - Alankomaat 

(Kuva: twitter.com/ZitvolleyDames) 

 

 
Kolmospytty eteläiseen Amerikkaan - Brasilia 

(Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 

 

 
Voittajajoukkue 17.1. Hollanti-pelin esittelyssä - Venäjä 

(Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 



ERÄVOITTO RIITTI - BRASILIA KIITTI 

18.1.2015 11:55 (MA) Suomi yritti pelata hyvällä ilmeellä Pajulahden pronssiottelun, 
mutta vanha vaiva: omat helpot virheet syövät miestä - ja naistakin kuin kärpäs-

sienikeitto. Kun hyvää suoritusta seuraa kolme omaa maalia - ei kestä kenenkään 
kantti. Yhden erän suomalaiset onnistuivat kaivamaan tilastoihin, vaikka kuinka yritti-

vät sitäkin saada brasseille kotiin viemisiksi. Lopputuloksena odotettu neljäs sija kovien 
maiden takana. Parempaankin olisi ollut mahdollisuuksia, mutta..., parannettavaa jäi 

melkoinen pino - melkein kasa. 

Brasilia otti pienen hyvityksen eilisille pettymyksilleen loppuottelun menettämisestä ja 
voitti Suomen sekavassa pelissä erin 3 - 1 (25-23, 25-18, 25-27, 25-14). TV-peliä häi-

ritsivät edelleen mainokset. Ratkaisupaikassa kolmannen erän tilanteessa 25-25 katsel-
tiin taas kahteen kertaan samaa tuhruista matkailumainosta. Neljännessä toisen tekni-

sen (16-5) jälkeen peli käynnistyi ja kuvissa ajeltiin partaa. Raakkauksen jälkeen näy-
tettiin pari palloa ja - peli olikin ohi. Eikä edes pisteitä ehditty näyttää. 

 
Pajulahden pronssipelissä BRA - FIN 3 – 1 (Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 

Ensimmäinen erä oli ehkä ottelun parasta peliä, vaikka brassit vaikuttivat vielä vähän 

unisilta. Teknisille mentiin vastustajan johtoasemissa 8-7 ja 16-13. Tämän jälkeen oli 
Suomelta hyvää peliä ja tulossa erävoitto tilanteessa 21-23. Tästä pallo Brasilialle ja 
päälle kolme epäonnistunutta, helpohkoa vastaanottoa ja vihellys 25-23! Brassit syötti-

vät erässä 7 ässän tapaista ja kolmesti oma aloitus meni harakkaosastolle. Näistä aloi-
tuksista siis jo pelkästään 10 pistettä vastustajalle - virhepinnoja kaikkiaan 13. Liikaa-

ko - mille joukkueelle tahansa? 

Toisessa erässä Suomi oli koko ajan takaa-ajossa. Tekniset 8-3 ja 16-11. Omia virheitä 

maltilliset (?)11. Erä Rioon 25-18. Kolmannessa brassien nro 10 näytti mitä osaa ja 
hoiteli tiiminsä neljällä ässällä hetkessä 6-0 johtoon ja vielä myöhemmin 15-21 tilan-
teesta lähes tasoihin. Ja kaikki syötöt samaan paikkaan. Väre kokeili vaihtoa, mutta 

samalla tuloksella. Erävoitto kuitenkin Suomelle tilanteen 25-25 ja parranajon jälkeen. 
Mitähän tapahtui? 

 
Tuleeko se verkon yli..., (Kuva: Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 



Ottelun neljäs jäi siis TV-katsojilta vähän heikoille lopun mainossähläyksen vuoksi. Pal-
jon ei hävitty. Brassien kymppi nakutti aluksi tasalukemat 10-0 ja homma oli selvä. 

Viisi aloitusta meni miten meni ja loputkin nousivat hädin tuskin, mutta niistä ei onnis-
tuttu hyökkäämään kunnolla. Toiselle teknisille mentiin 16-5 ja se oli siinä. Pisteet löy-
tyivät Pajulahden arkistoista - 25-14. 

Suomen joukkueen kokonaisarviointi on valmentajien työtä - info ei sitä edes yritä ja 
on myös välttänyt numeroimasta ketään pelaajia. Puolitotuus kuitenkin lienee se, että 

osalla pelaajistamme on vielä paljon paljon perusharjoitusta tehtävänä. Ja sitä pitää 
tehdä - jos halutaan joukkueena menestyä. Tämän turnauksen omilla virheillä ei ole 
mitään mahdollisuuksia kovia joukkueita voittaa. Jos arvokisamitalisteja vastaan pan-

naan tulostaululle pelin alkajaisiksi 0 - 12 eteen - on aika kova homma saada edes yksi 
erä. 

Koko kuva Pajun kisoista toki on positiivinen. Kovia joukkueita vastassa, hyvää koke-
musta, mainion tuntuinen ilmapiiri ja henki, hienot puitteet ja lyhyt kotimatka. Miinuk-
sille menee Suomen epävarmat otteet ja alkeelliset virhesumat - sekä, anteeksi vaan 

taas, sössivät mainokset. Pajussa kai käynnissä finaali - valittaen on infon todettava, 
ettei aika riitä sen katseluun. Harmi. 

PAJULAHDESSA MITALIPELIT JÄLJELLÄ 

 
Vieläkö on aikaa...,  

(Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 

18.1.2015 00:15 (MA) Pajulahti Gamesin päätöspäivä on käynnistynyt - ainakin is-
tis.infon kahvihuoneen kellon näytöllä. Kuvat kisoista on infolla vähissä, joten kotitiimi 

ohessa taukotouhuissa päivän Hollantipelissä. Ja pelit jatkuvat heti aamupalan jälkeen. 
Ohjelmaa jos on uskominen - pronssipeli pelataan jo klo 9.30 alkaen. 

Lauantain iltapelissä Suomi kohtasi alkusarjan nelosena Unkarin, joka jäi sarjassa 
viim/toiseksi. Pelissä oli panoksena - infon ymmärryksen mukaan ei pelkästään sijat 4. 
ja 5., vaan voittajan jatko mainittuun aamupalapeliin sarjan kolmosta - Brasiliaa vas-

taan. Ottelussa Suomi otti puhtaan voiton tuloksella 3 - 0 (25-17, 28-26, 25-12). Nu-
meroiden valossa vain toinen erä oli tiukempaa pelaamista. Hyvä lähtö - ainakin paran-

tamaan peliä ja tulosta brasilialaisia vastaan. Ja tilastoista vielä - vastustaja ei juuri tee 
virheitä - siihen ei kannata luottaa. Luottakaa itsenne. 

Istis.info kiittää Pajulahdesta saamistaan viesteistä - ja pyytää välittämään terveiset 

otteluja Paju-TV:ssä hoitaneille: Tosi hyvin pelit on kuvattu ja homma hoidettu. Hie-
noa. Kiitos vaan paljon. Mainosyritykset kesken kiivaimpien pelihetkien pistivät kyllä 

ajoittain sekä naurattamaan että itkettämään. Info pyytää kauniisti anteeksi manailu-
aan "ohjaajalle", joka ei siis voinut mainosten ajankohtiin vaikuttaa. 



Toinen sorry Väreen Timpalle. Piti käydä pelien jälkeen ensimmäistä vaimoa ulkoilut-
tamassa ja käyttämässä pippuripihvillä. Kahvi ja konjakkikin tuli otettua - meni puoleen 

yöhön. Soitellaan huomenna. Ja koko toimituksen tsemppaukset joukkueelle - tosi hy-
vä turnaus kaikella tapaa. Kokemusta varmasti tuli ja vielä tulee - kaikenlaista. Ei se 
maailman huippu mahottoman kaukana ole - ja aika pikkujutuista kaikki voi(si) olla 

kiinni. 

Sunnuntain otteluohjelma ja tulokset: 

klo 09.30 Pronssiottelu: Brasilia - Suomi 

klo 11.30 Loppuottelu: Venäjä - Hollanti 
- ja molemmat siis Paju-TV:ssä suorina lähetyksinä - mainoksilla tai ilman. 

JÄMSÄSSÄ ÄRJYT ÄIJÄKISAT - 

KOTKALLE VIIDES PUTKEEN 

17.1.2015 20:05 Päivitys 2O:20 (MA) Ei oo Kotkan voittanutta - veteraanien M50 SM-
kisoissa. Jämsässä päivällä pelatussa kuuden joukkueen mukavatasoisessa turnaukses-

sa kotkalaiset ottivat jo viidennen mestaruutensa peräkkäin. Joukkue hävisi turnauk-
sessa vain yhden erän - JoLePalle päivän ensimmäisessä pelissä ja ensimmäisessä 

erässä. Finaalissa JoLePa ei onnistunut uusimaan alkusarjan temppuaan, vaan joutui 
tyytymään hopialle 2 - 0 (25-16, 25-18) tappiolla. 

Turnauksen välierissä KSI voitti SuPan (SunnuntaiPalloilijat) Siilinjärveltä 2 - 0 ja JoLe-

Pa puolestaan toisen siilinjärveläistiimin - ZZ 50 Toivalan tiukan pelin jälkeen 2 - 1. 
Tyynenmeren pelissä sijoista 5. - 6. Palokan Pyry voitti HIY Helsinki/VanLen yhdistetyn 

joukkueen myös hajaäänin 2 - 1. 

Siilinjärveläisten paikallispelissä SM-pronssit nakkasi kyytiinsä ZZ 50 suoralla 2 - 0 (25-

15, 25-18) voitolla. Turnauksen loppuottelusta ja Mestaruuden ratkaisusta ei tullut, al-
kusarjan odotusten mukaisesti, mitään jännitysnäytelmää. Vanhat mestarit hoitelivat 
vakuuttavalla tavalla homman Kotkaan. Info jää vielä odottelemaan Mestareiden pelaa-

jaluetteloa, juhlapotrettia sekä toivottavasti myös joitakin tilannekuvia. Alla lopputulok-
set ja kisojen tulosraportti. 

Jämsän M50 SM-turnauksen lopputulokset: 

1. KSI Kotka 
2. JoLePa Jämsä 

3. ZZ 50 Toivala 
4. SuPa Siilinjärvi 

5. Palokan Pyry 
6. HIY/VanLe 

Veteraanikisojen tulokset 

Päivitys 20:20: KSI Kotkan M50 Suomen Mestaruuden voittaneessa joukkueessa pela-

sivat: Timo Herranen, Mika Vikman, Juha Ahdepelto, Jouni Pyöttiö, Vallo Järv, Osmo 
Röpelinen, Veli-Pekka Paananen ja Juha Parkko. Intis.info suorittaa onnittelun: Kumar-

rus. 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Jamsan%20tulokset%2017.1.15.pdf


VENÄJÄ JA HOLLANTI PAJUN FINAALIIN - 
BRASILIA TAISTELLEN TAPPIOON 

17.1.2015 19:30 (MA) Pajulahden päivän ja alkusarjan viimeisessä pelissä nähtiin ehkä 

kisojen tähän asti korkeatasoisinta istumalentopalloa. Molemmat joukkueet esittivät 
monipuolista hyökkäyspeliä ja erityisesti upeaa puolustustyöskentelyä. Pitkiä palloja 

nähtiin toistuvasti - mitä ihmeellisimpien pelastusten jälkeen. Hollantia vähättelemättä 
- toinen finaaliin oikeutettu jäi nyt pronssipeliin. Mutta pelit on pelattu ja järjestys vah-

vistettu. Voitto ottelusta Venäjälle erin 3 - 1 ja joukkue alkusarjan ykköseksi, Brasilia 
kolmoseksi. 

Ottelu oli kolmannessa erässä jo kääntymässä brasilialaisille. Joukkue johti hyvällä pe-

lillä erää 23-18, mutta kipsaantui sitten venäläisten kovassa painostuksessa ja hävisi 
erän lopulta 24-26. Neljättä erää mentiin tasa- ja vuorotahtiin aina 20-20 paikkeille, 

kun Venäjä taas kokemuksella ja rutiinilla väänsi erän nimiinsä - osin brassien vir-
heidenkin takia - 25-21. 

 
RUS - BRA 3 - 1 

(Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 

Suomi jatkaa vielä tänä iltana pelejään sijoituspelissä Unkaria vastaan. Voitolla ottelus-
ta huomiseen pronssipeliin Brasiliaa vastaan. Ottelua ei ainakaan ole ilmoitettu TV-
peliksi, jotan jäädään odottelemaan tuloksia. Ja ennen sitä - kerran vielä - pahat muti-

nat Pajun TV-ohjaajalle. 

Mitä hiton järkeä on jatkuvasti joka erässä keskeyttää peli tiukimmissa paikoissa ja 

näyttää mainoksia. Väliin samaa pätkää kaksikin kertaa. Aika huonoa pelintajua on 
mm., että näytetään juottoja teknisellä aikalisällä ja tuomarin pillin soidessa - aletaan 
taas katselemaan suttuista Finnmatkan mainosta kuudennentoista kerran. Kiitti .....sti. 

Päivän tulokset ja lopullinen alkusarjan taulukko jossain alla oman otsikkonsa mukai-
sesti. 

PAJULAHDEN PÄIVÄN PELIT JA TULOKSET 

17.1.2015 13:15 Päivitys 19:25 (MA) Pajulahdessa on jatkettu istumalentopallon alku-

sarjan pelejä. Hollanti voitti aamupalapelissä Unkarin puhtaasti 3 - 0. Toisessa ottelus-
sa olivat vastakkain Suomi ja Venäjä. Tulostietoa ei ole vielä ilmestynyt palvelimelle 

eikä infokaan ole tietoja saanut. Odotellaan. Alla päivän otteluohjelma, tulokset - sitä 
mukaa kuin ne saadaan ja päiviteltävä sarjataulukko. 



Suomen pelin tulos läpsähti taulukkoon. Numeroiden valossa hyvä peli Suomelta. Kol-
mas erä Suomelle ja toinenkin oli varsin lähellä. Neljännessä selkeä ero ja voitto venä-

läisille. Toivottavasti saadaan valmennukselta jokin kommentti. 

Kolmikko Venäjä, Hollanti ja Brasilia ovat odotetusti olleet turnauksessa Suomen ja 
Unkarin edellä. Loppuottelujoukkueet ratkaistaan päivän viimeisissä peleissä. Kaikki on 

vielä avoimena ja ratkaisevaksi saattaa nousta Venäjän ja Brasilian välinen peli. Kol-
men pisteen voitolla brasileirot nappaisivat sarjan ykköspaikan, Hollanti sijoittuisi toi-

seksi ja Venäjä jäisi pronssiotteluun. Tämä edellyttäen, että Unkari ja Suomi eivät on-
nistu tekemään yllätyksiä ja ottamaan pisteitä omissa peleissään. 

Suomella ei loppuotteluun ole mahdollisuuksia. Puhdas 3 - 0 voitto Hollannista nostaisi 

molemmat joukkueet kuuteen pisteeseen ja Suomen kolmoseksi eräsuhteella - ja suo-
raan pronssipeliin. Muissa tapauksissa Suomi kohtaa sijoitus- ja karsintapelissä Unkarin 

myöhemmin tänä iltana. 

Brasilian voittaessa jatkopelissä Unkarin ja Hollanti Suomen 3 - 0 tai 3 - 1 - Brasilian 3 
- 2 voitto Venäjästä toisi kolmikon tasapisteisiin (9) ja samaan eräsuhteeseen (11-5). 

Haettaisiinko loppuottelijat tällöin kaikkien pelien eräpisteiden suhdeluvuista - vaiko 
vain keskinäisten otteluiden tuloksista? Järjestäjien kannattanee tarkistaa kisasäännöt 

jo valmiiksi. 

Suomi - Hollanti pelin seurantaa: 

Ensimmäinen erä hyvätasoista peliä molemmilta. Suomi johti useaan otteeseen: 5-8, 
16-19 ja oli vielä tasoissa 24-24, mutta..., erä hollantilaisille 26-24. Info ei oikein us-

kalla sanoa..., helppojen omien virheiden jälkeen. Kaikkiaan peli Suomelta nyt tasapai-
noista - eilen manattujen virheiden määrä oli suht' vähäinen. Laskuhommiin info ei 

ryhtynyt - useampien vihaisensorttisten kommenttien jälkeen. 

 
FIN - NED 

(Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 

Toiseen erään Hollanti selvästi terävöitti peliään ja Suomi joutui vaikeuksiin. Teknisillä 

8-3 ja 16-14. Ihemetyttää Pajun "ohjaajan" ratkaisut. Suttuinen mainospätkä ja parikin 
kesken tiukan pelin tilanteessa 14-10.?? Tekninen olisi juuri tullut. Jotenkin hätäileväis-
tä oli Suomen peli - malttia ratkaisuihin. Erä Hollannille 25-18. Vielä vaan - erävoitto 

kotiin ja koko ottelukin. Voitettavissa olisi. 

Suomi taisteli, mutta Hollanti vei pelin 3 - 0 - viimeinen erä 26-24. Vähästä se oli kiin-

ni. Suomen peli-ilme aivan toista luokkaa kuin eilen brassipelissä. Virheitä ei nyt las-
kettu, mutta ainakin 50 % niitä oli vähemmän. Suomen torjuntapeli elpyi hienosti, sa-
moin monia upeita hyökkäyskuvioita. Kaikkiaan hyvä peli. Eniten ongelmia vastaan-



otoissa ja yhden käden käsivarsilyönneissä. Palaillaan asiaan - nyt muihin hommiin ja 
Jämsäänkin. 

Lauantain otteluohjelma ja tulokset: 

09.00 Unkari - Hollanti 0 - 3 (10-25, 13-25, 12-25) 

11.00 Suomi - Venäjä 1 - 3 (18-25, 23-25, 26-24, 9-25) 

14.00 Brasilia - Unkari 3 - 0 (25-10, 25-18, 25-10) 

15.30 Hollanti - Suomi 3 - 0 (26-24, 25-18, 26-24) 

17.30 Venäjä - Brasilia 3 - 1 (25-20, 20-25, 26-24, 25-21) 

19.00 Suomi – Unkari 3 - 0 (25-17, 28-26, 25-12) 

Sarjataulukko: 

1. Venäjä 4 
 
3 1 0 0 (12 - 4) 11 

2. Hollanti 4 
 
2 1 1 0 (11 - 5) 9 

3. Brasilia 4 
 
2 0 1 1 (9 - 6) 7 

4. Suomi 4 
 
1 0 0 3 (4 - 9) 3 

5. Unkari 4 
 
0 0 0 4 (0 - 12) 0 

LAUANTAINA LAUTEILLA - 
LADYT JA JÄMSÄN ÄIJÄT 

 
(Kuva: PajulahtiGames) 

16.1.2015 23:55 (MA) Huomenna lauantaina kotimainen kansainvälinen pallon pyörit-
tely jatkuu Pajulahdessa aamutuimaan jo klo 09.00 Unkari–Hollanti ottelulla. Suomi 
pelaa turnauksen kolmannen pelinsä vahvaa Venäjää vastaan klo 11. TV-lähetykset 

kisoista käynnistyvät klo 15.30 Suomen viimeisellä alkusarjapelillä, missä verkon toi-
selle puolelle asettuu tänään täydet erät mätkinyt Hollanti. Ja klo 17.30 on nähtävissä 

huippuottelu Venäjä - Brasilia. 

Huomista ladyjen turnausta ryydittää äijäskaba Jämsän liikuntahallilla. Pelit siellä 
käynnistyvät klo 13.00. Toivottavasti naisten tulostietojen ja TV-lähetysten oheen saa-

daan infoa myös tuolta Pajulahden pohjoispuolelta. Huomenna siis tämä homma jat-
kuu. Tsemppiä naisillemme ja äijille varovaisia venytyksiä. 

  



EI SUJUNUT SAMBA SUOMELTA - BRASILEIRO VEI PELIN 3 - 0 

 
Brasilia - Suomi 3 - 0 

(Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 

16.1.2015 20:15 (MA) Pajulahti Gamesin ensimmäinen päivä on paketissa. Suomelle 3 
- 0 voitto Unkarista ja 0 - 3 tappio Brasilialle. Unkarivoitto tuli helpohkosti aneemisella-

kin pelillä. Brasilia oli hyvä, mutta Suomen selkeästi unkaripeliä energisempi yritys 
kuihtui käsittämättömiin omiin virhemääriin. Jos lentopallopelissä tekee kahden erän 

verran omia virheitä - ei voi kuin ihmetellä - missäs sitä oltiin oltu. 

Ensimmäisen erän teknisille mentiin 8-3 ja 16-10 tilanteissa. Suomen ilme ja yritys oli 
hyvä, mutta ne virheet - 16:sta vastustajan pisteestä meni 10 omiin. Erä brasseille 25-

20 - kiitos seitsemän onnistuneen aloituksen. Hyökkäyspisteitä 9, torjuntoja 2 ja vas-
tustajan virheitä 3. Omia virheitä yhteensä uskomattomasti 18!!! 

Toisen erän voisi jättää väliin. Teknisille 8-0 ja 16-2, jolloin 11 omaa virhettä. Mainos-

katkojen takia info ei ole aivan varma parista erän viime pisteestä eikä lopputilantees-
ta. Arvaus brasseille 25-14. Ja omia virheitä edelleen käsittämättömän paljon - 16!! 

Omista pisteistä 8 hyökkäyksellä, 2 aloituksilla, 1 torjumalla ja 3 vastustajan virheillä. 

Kolmannessa aloitus hyvä, virheet vähissä ja tekniselle johdossa 4-8. Tauon jälkeen 
vanha virhetahti jatkui - vastustajalle helposti 7 pistettä ja toiselle tekniselle 16-10 ti-

lanteessa - vain kuudella omalla virheellä. Loppuerä lähinnä pelailua ja voitto Brasilialle 
25-17 - tässä pelissä siedettävällä 12 omalla virheellä. Hyökkäyspisteitäkin jo 12, aloi-

tuksia 2, mutta vain yksi torjuntapiste ja vastustajalta kaksi lahjaa. 

Muutama asia ennen tilastoyhteenvetoa. Perustekniikka oli monilta pelaajilta täysin ha-

koteillä - pallo poltti ja pomppi ihan minne sattuu. Perusharjoitusta ja pallonkäsittelyä! 
Ja vastaanottoharjoituksia - nyt meni ihan läskiksi. Ja torjuntaan pitää mennä - ei vain 
nostella käsiä pari metriä sivussa pallosta. Vain muutamalla tämä oli mielessä - muilla 

muut mietteet. 

Ja sit ne tilastot - ensin omat pisteet:  

* Aloituspisteet: 7/2/2 - yht. 11 
* Torjuntapisteet: 2/1/1 - yht. 4 
* Hyökkäyspisteet: 9/8/12 - yht. 29 

* Vastustajan virheet: 2/3/2 - yht. 6 
Yhteensä: 20/14/17 - yht. 51 

Omat virheet - pinna naapurille: 
* Vastaanottovirheet: 7/10/5 - yht. 22 
* Muut käsittelyvirheet: 6/2/3 - yht. 11 

* Muut (helpot) virheet: 5/4/4 - yht. 13 
Yhteensä: 18/16/12 - yht. 46 



Saattopa yllä tulla kovaa tekstiä, mutta kovaa oli pelikin. Tsemppiä kuitenkin jatkoon - 
yritystä, yhteishenki päälle, rentoutta..., 

Lopuksi terveisiä järjestäjille. Homma toimi hienosti, puitteet hyvät, TV-kuva OK - pait-

si mainosten ajoitus (ei kesken tiukan pelin, vaan tauoilla!), pistetaulu näkyi hyvin. Kii-
tos. 

Perjantain otteluohjelma ja tulokset: 

09.00 Unkari–Venäjä 0 - 3 (17-25, 13-25, 9-25) 

11.00 Hollanti–Brasilia 3 - 2 (20-25, 19-25, 25-22, 25-16, 15-10) 

14.00 Suomi–Unkari 3 - 0 (25-21, 25-19, 25-13) 

16.00 Venäjä–Hollanti 3 - 2 (25-17, 25-27, 25-17, 27-29, 15-10) 

18.00 Brasilia–Suomi 3 - 0 (25-20, 25-14, 25-17) 

KISAJUTTUJA GAMESIN NETTIUUTISISSA 

 
Brasilian kapteeni Suellen Delangellica 

(Kuva: Pajulahti Games/Lauri Jaakkola) 

16.1.2015 15:40 (MA) Pajulahti Gamesin nettisivuilla on jo ja varmaan jatkossakin jut-
tuja eri lajien kilpailuista ja tapahtuman tunnelmista. Tarinat ovat Lauri Jaakkolan tut-

tua käsialaa. Alla linkki istumalentopallon uutissivulle, missä Lauri kertoilee Brasilian 
joukkueesta ja heidän suunnitelmistaan sekä kokemuksistaan Suomessa. 

Games-uutisia/Lauri Jaakkola 

PAJULAHDEN PÄIVÄN PELIT JA TULOKSET 

16.1.2015 13:15 Tulospäivityspäivitys 20:15 (MA) Pajulahti Games ististapahtuma 

avattiin aamutuimaan Unkarin ja Venäjän kohtaamisella. Tulos oli odoteltu 3 - 0 Venä-
jälle. Suomi kohtaa ensimmäisessä pelissään juuri Unkarin ja hampaankolossa lienee 

sisuannoksia edellisestä tappiollisesta pelistä Budapestin aluekisoissa. Tsemppiä Team 
FIN. 

Perjantain otteluohjelma ja tulokset: 

09.00 Unkari–Venäjä 0 - 3 (17-25, 13-25, 9-25) 
11.00 Hollanti–Brasilia 3 - 2 (20-25, 19-25, 25-22, 25-16, 15-10) 

14.00 Suomi–Unkari 3 - 0 (25-21, 25-19, 25-13) 
16.00 Venäjä–Hollanti 3 - 2 (25-17, 25-27, 25-17, 27-29, 15-10) 

18.00 Brasilia–Suomi 3 - 0 (25-20, 25-14, 25-17) 

http://pajulahtigames.fi/fi/index.php?page=news_sit_fi


Perjantain aamupäivän toisessa ottelussa Hollanti ja Brasilia väänsivät koko rahan 
edestä. Viisieräisen ottelun brassit aloittivat hyvin ja veivät hollannittaria selkeästi erin 

0 - 2. Tämän jälkeen tahti kummasti muuttui ja voitto lopulta Hollannille 3 - 2. 

Päivitys 15:15: Suomi hoiteli ensimmäisen pelinsä ilman ihmeellisempiä taitolentonäy-
töksiä heikohkoa Unkaria vastaan 3 - 0. Anteeksi vaan - peli oli ajoittain jopa vähän 

flegmaattista - välinpitämätöntä, aikaansaamatonta ja hidasliikeistä. Eniten piristystä 
peliin tuli muutaman kerran Julia Koskisen ensiesiintymisten myötä. Vaihdosta tullut 

Julia liikkui kentälle ja pois esimerkillisen kärppänä. Seuraava Suomen peli klo 18 Bra-
siliaa vastaan vaatii kaikilta huomattavasti letkeämpiä lanteita ja liukkaampaa liikku-
mista. 

 
Suomi aikalisällä 

(Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 

 
Unkari ja rajatuomari aikalisällä 

(Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 

 
FIN - HUN 3 - 0 

(Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 

Päivitys 18:15: Hollantilaiset pelaavat täysinä erinä pelejään. Jo toinen viiden erän 
ottelu - nyt Venäjää vastaan. Tällä kertaa kuitenkin tappio tiukan taistelun jälkeen. Ve-

näjä oli jo ottamassa 3 - 1 voittoa tilanteessa 23-20, kun hollantilaiset onnistuivat ja 
veivät tosi jännittävien vaiheiden jälkeen neljännen erän nimiinsä 29-27. 

Päätöserää Venäjä hienokseltaan hallitsi ja voitti 15-10 ja vei ansaitusti koko pelin 3 - 

2. Infolla ei ole vielä tiedossa kaikkien erien pisteitä. Suomen peli viivästynee, tämän 
kaksi tuntia kestäneen pelin takia, puolisen tuntia - klo 18.30:een. 



 
Venäjä - Hollanti 3 - 2 

(Kuvakaappaus: Pajulahti-TV) 

DESI- JA TOSIPELIT KÄYNTIIN PAJULAHDESSA 

15.1.2015 23:55 (MA) Perjantaina klo 09.00 se pamahtaa käyntiin - 5. Pajulahti Games 
istumalentopalloturnaus. Homma alkaa Venäjän ja Unkarin kohtaamisella. Toivon mu-

kaan molemmat joukkueet ovat jo silloin ehtineet kisapaikalle. Infon tiedon mukaan 
unkarilaiset olivat saapumassa vasta näitä aikoja (klo 23 maissa torstaina) Helsinki-

Vantaalle. 

 

Ensimmäinen nettiTV:n lähetys Pajulahden tennishallin kentältä käynnistyy iltapäivällä 
klo 14 ottelulla Suomi–Unkari ja jatkuu klo 16 Venäjän ja Hollannin kohtaamisella sekä 
vielä klo 18 Brasilian hiihtojoukkueen ja Suomen pelillä. Kannattaa katsoa - Pajulahti-

TV:n lähetyskalusto on korkeatasoinen ja kuva hyvälaatuinen. 

 
Sydäntoivotukset turnaukselle 

(Kuva: Facebook/Gilvania Lima) 

PAJULAHDESSA TAHTI TIUKKENEE 

15.1.2015 11:35 (Helena Skogström/MA) Helena S laitteli Pajulahdesta aamutuimaan 

terveisiä ja Brasilian kuulumisia: Brasilia on viihtynyt erinomaisesti Nastolan pakkasis-
sa. Pelattiin ystävyysottelu ma 12.1 illalla lähistöltä kerätyillä naisjoukkueella. Jopa yksi 



erä heiltä saatiin napattua. Mukavin ajanviete näyttää olevan tuo hiihtäminen. Ovat 
hiihtäneet lähes joka päivä. Samoin mäenlasku on ollut mukavaa. 

 
Niskaset ja saariset - vaviskaa! 

(Kuva: Team BRA) 

Tänään saapuvat Hollanti, Unkari ja Venäjä. Luokittelusta sen verran, että nyt on saatu 
2 luokittelijaa, mutta ajankohta jolloin luokittelut tehtäisiin, ei nyt sovi ParaVolley Eu-
ropan edustajille.., eli vieläkin asiaa väännetään. 

Näytin Brasseille nuo infon jutut ja olivat pelkästään iloisia kuvista! Ei pelkoa oikeusju-

tuista. Täällä seurailen nyt brassien treenejä. Eilen oltiin heidän kanssa shoppailemassa 
ja tänään osa väestä kokeilee luistelua. Venäjä ja Brasilia pelaavat klo 20 ystävyysotte-

lun ja Suomi aloittaa illalla omilla treeneillä. 

Olen tietenkin todella onnellisesti yllättynyt tästä palkitsemisesta - eiköhän tuo Katjan 
kanssa otettu kuva ole ihan riittävä. 

 
Kohti isompia mäkiä..., 

(Kuva: Team BRA) 

PUOLAN ISTUMALENTOPALLO ONNITTELEE!  

15.1.2015 00:20 Korjaus 08:50 (MA) Info sai puolilta öin terveiset Puolasta - vilkaista 

paikallista infoa. Ja pakkohan juttu oli myös tänne laittaa. Puolan istis.infon sivuilta löy-
tyi valokuva, jota kotimainen istis.info jo eilen etsiskeli ja kaipaeli - Helena juhlaver- 



meissä Urheilugaalassa. Upea...,a Helena. Mukana kuvassa Katja Saarinen, joka palkit-
tiin pitkästä ja hienosta urheilu-urastaan. Ja taas info ylpeänä onnittelee. 

 

 
Katja ja Helena Urheilugaalassa 

(Kuva: Siatkowkanasiedzaco) 

Korjaus: Kuvassa Helenan kanssa Katja eikä Amanda Kotaja, kuten aluksi väärin oli 
merkitty. 

TEAM BRASIL IN PAJULAHTI 

 
Iloiset sambaajat Pajulahdessa  

(Kuva: Facebook/Andressa Santos) 

14.1.2015 23:40 (MA) Sari Mannersuo soitteli Pajulahdesta ja kertoili lyhyesti kuulumi-
sia. Brasilian lisäksi muita istisjoukkueita ei vielä ole paikalla. Hollanti ja Venäjä saapu-
vat huomenna iltapäivällä ja Unkari yömyöhäiseen. Brassit ovat hymyssä suin sopeutu-

neet aikaan ja paikkaan. Ja varmaan aika eksoottista lähes 20 asteen pakkanen ja lu-
mivaippa kaikkialla on ollut Gobagabanan kasvateille. 

TUHDISTI TOIMINTAA VIIKONLOPPUNA - 

KISAT PAJULAHDESSA JA JÄMSÄSSÄ 

 

 



14.1.2015 14:40 (MA) Tulevana viikonloppuna kotimaista istisväkeä hemmotellaan 
kansainväliseen tyyliin Pajulahti Gamesin naisten ististurnauksella sekä varttuneem-

paan lookiin lauantaina ukkomiesten M-50 SM-kisoilla Jämsässä. Istis.info laittaa alle 
vielä molempien kisojen otteluohjelmat. Pajulahti-TV:n lähetykset on myös merkitty 
ohjelmaan. Kannattanee katsastaa. 

5. Pajulahti Games 16.-18.1.2015 

Istumalentopalloturnauksen aikataulu: 

Perjantai 16.1.2015 
09.00 Unkari–Venäjä 

11.00 Hollanti–Brasilia 
14.00 Suomi–Unkari (TV) 

16.00 Venäjä–Hollanti (TV) 
18.00 Brasilia–Suomi (TV) 

Lauantai 17.1.2015 

09.00 Unkari–Hollanti 
11.00 Suomi–Venäjä 

14.00 Brasilia–Unkari 
15.30 Hollanti–Suomi (TV) 

17.30 Venäjä–Brasilia (TV) 
19.00 Sijoitusottelu (sijat 4–5) 

Sunnuntai 18.1.2015 

09.30 Pronssiottelu (TV) 
11.30 Loppuottelu (TV) 

SM-50 Veteraanikisat Jämsässä 17.1.2015 

Otteluohjelma: 

13.00 KSI - JoLePa ja ZZ-50 - SuPa 
13.40 JoLePa - HIY/VanLe ja SuPa - Pyry 

14.20 HIY/VanLe – KSI ja Pyry - ZZ-50 
Välierät: 

15.00 A1 - B2 ja B1 - A2 
Sijoitusottelut 5.-6. ja Pronssiottelu:  
16.00 A3 - B3 ja VeHäv - VeHäv 

Loppuottelu:  
17.00 VeV - VeV 

SAMBAN SIJASTA SITTISTÄ - 
BRASILIALAISET LÄMMITTELEMÄSSÄ 

14.1.2015 00:15 (Jose Agtonio Guedes Dantas/MA) Istis.infon pikku googlettelulla - 

löytyi Facebook-sivusto Joselle, joka ymmärryksen mukaan on Brasilian Paralympiaki-
sojen lentopallovirkailijoita (tms.) ja parhaillaan mukana Pajulahdessa naisten maa-

joukkueen matkassa. Josen sivuilla oli useampiakin kuvia joukkueesta PG2015 lakanan 
edessä sekä alla olevat kuvat harjoituspelistä suomalaisten kanssa. 

 



 
Brasilian joukkue Pajulahdessa 

(Kuva: Jose Agtonio Guedes Dantas) 

 
Brassit ja kotimaiset lämmittelemässä Pajun rättihallissa 

(Kuva: Jose Agtonio Guedes Dantas) 

 
Yhteispotretti lämmittelypelin jälkeen 

(Kuva: Jose Agtonio Guedes Dantas) 

Welcome to Finland - stay warm - an outdoor and in matches 

VAMMAISURHEILUTEKO-PALKINTO 
HELENA SKOGSTRÖMILLE URHEILUGAALASSA 

 
Helena Skogström 

(Kuva: Facebook) 



13.1.2015 22:45 (VAU/Lauri Jaakkola/MA) Urheilugaalassa jaettiin neljä Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n nimeämää erityismainintaa Vuoden vammaisur-

heiluteoista. Palkinnon voittivat siilinjärveläinen judoka Mikko Niskasen, nurmijärveläi-
nen istumalentopalloilija Helena Skogström, espoolainen maalipalloilija Erkki Miinala ja 
euralainen elinsiirtourheilija Teijo Hietanen. 

Helena Skogströmiä luonnehditaan todelliseksi joukkueurheilijaksi, joka laittaa itsensä 
likoon niin joukkueen kuin lajinsa puolesta. Skogström on Suomen naisten istumalen-

topallomaajoukkueen avauskuusikon pelaaja, mutta samalla esimerkki siitä, mitä yksi 
urheilija voi tehdä lajinsa puolesta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hän on yksi 
niistä vaikuttajista, joiden ansiosta Suomeen saadaan maailman parhaat naisten jouk-

kueet omaan kansainväliseen turnaukseemme tammikuussa. 

Vaikka oma pelaajaura on tärkeä ja kehittyminen pelaajana ajaa Skogströmiä eteen-

päin, kantaa hän vastuuta lajin kehittämisestä ja erityisesti nuorten urheilijoiden tuke-
misesta aivan uran alkutaipaleella. Tunteja laskematta Skogström matkaa ympäri 
Suomen mentoroimassa nuoria lajista kiinnostuneita. 

Istis.info onnittelee Helenaa ja muita palkittuja. Hienoa. 

Lisätietoja: VAU - Lauri Jaakkolan juttu 

 
Suomen Urheilugaala 2015 

(Kuva: facebook.com/urheilugaala) 

HELENA SKOGSTRÖM PALKITAAN URHEILUGAALASSA 

13.1.2015 18:25 (MA) Istis.infon toimitukseen viestitettiin juuri, että Helena Skog-

ström palkitaan tänään - parhaillaan käynnistyvässä Urheilugaalassa. Tarkempia tietoa 
infolla ei ole. Kannattanee seurata TV2:lta klo 20 alkavaa lähetystä. 

33. KOTKA-TURNAUKSEN ILMOITTAUTUMISET 

 

13.1.2015 16:05 (Pekka Nygren/MA) Perinnerikastettu Kotka-turnaus lähestyy - tai 
ainakin ilmoittautumisajan päättyminen. Viimeinen mahdollisuus päästä mukaan 33. 
Kotka-turnaukseen on ilmoittaa asiasta Pekka Nygrenille viimoistaan ensi sunnuntaina 

18.1.2015. Itse turnaus pelataan lauantaina 7.2. Karhulan liikuntahallilla. 

http://vammaisurheilu.fi/etusivu/10-uutinen/1359-vuoden-vammaisurheiluteko-palkinnot-niskaselle-skogstromille-miinalalle-ja-hietaselle


Pekka Nygren lähetteli infolle väliaikatietoja ilmoittautuneista joukkueista todeten, että 
vielä muutamia joukkueita odotellaan. Tähän mennessä naisjoukkueita on ilmoittautu-

nut neljä: Siilinjärven Invalidit, Palokan Pyry, HIY Helsinki ja ESI Ladyt Lappeenranta 
sekä miesjoukkueita viisi: TSI Tampere, LVI Helsinki, Palokan Pyry, KSI Kotka 1 ja KSI 
Kotka 2. 

Valmistelut täällä Kotkassa ovat hyvässä mallissa, kunhan saadaan vielä nämä tär-
keimmät eli pelikuviot kuntoon. Tässä vaiheessa ei lienee muuta mahdollisuutta, kuin 

pelata miesten sarja kahdella kentällä ja kahdessa alkulohkossa, välierät ristikkäisotte-
luina sekä sijoitusottelut. Naiset vievät kolmannen kentän suorana sarjana, ellei tule 
lisää naisjoukkueita. Miesten sarjan lopputuloksista poimitaan 1-sarjalaisille pisteet pa-

remmuusjärjestyksessä. Käytännössä pelit olisi saatava läpi klo 10:10 –17:00 aikana. 
Terveisin Pekka. 

ISTUMALENTOPALLOILUN VUODEN VALOKUVAT 

 
Vuoden istiskuva - vaikka vain yritys! 

(Kuva: John Kessel) 

13.1.2015 14:40 (MA) World ParaVolleyn vuoden 2014 istumalentopallokuvaksi on va-
littu Kiinan naisten maajoukkueen pelaaja nro 7 Yanan Wangin pelastuspalloyritys väli-
eräottelussa Venäjää vastaan. Kuvan on ottanut World ParaVolleyn amerikkalainen ke-

hitysjohtaja John Kessel. 

Kaikki Top 10 kuvaa löytyvät alla olevasta YouTube videosta, jonka taas on työstänyt 
kokoon Volleyball Addicts. Lisäksi alla on VolleySLIDEn sivuilta kaapattu pätkä pelitilan-

teesta, mistä Wangin kurotus on napattu. 

TOP 10 

Yanan Wangin kurotus 

SAMBA SOIMAAN PAJULAHDESSA 

 

http://youtube.com/watch?v=N7GkN4vZZyE
http://youtube.com/watch?v=a5FaZQpHCdE


12.1.2015 23:55 (MA) Brasilian naisten istumalentopallomaajoukkue, kaikkiaan 18 
hengen voimin, saapui eilen sunnuntaina Pajulahteen. Jyväskylän turnauksessa Helena 

Skogström keräili muilta naisilta toppatakkeja sambaajille vietäväksi. Helena on koko 
viikon Pajulahdessa emännöimässä ulkomaisia vieraita. Timo Väreen mukaan tänään 
maanantaina Pajulahdessa pelailtiin harjoitusottelu Suomen ja Brassien välillä. 

Istis.info toivoo saavansa Pajusta Helenalta ja Timpalta viikon aikana kuulumisia, kuvia 
ja kummajaisia niin ulkomaan ihmeistä kuin kotimaisistakin. 

PUOLIVILLANEN VÄLITILINPÄÄTÖS  

NAISTEN SM-SARJASTA 

 
HIY:n Marja Valkeavuori nostaa passarille..., 

(Kuva: Istis.info) 

12.1.2015 23:45 (MA) Lauantaina Jyväskylässä pelatun kolmannen naisten SM-

sarjaturnauksen jälkeen lienee paikallaan katsoa vähän menneeseen, pikkasen sivuille 
ja nokareen verran eteen. Sivusuunnassa vilkaisten täytyy vähän ihmetellä sitä, että 

seuraava, neljäs ja viimeinen osaturnaus pelataan kahden puolen kuukauden tauon 
jälkeen 29.3.2015! Onneksi ja ymmärtääksemme naisten joukkueet ovat lähdössä 

helmikuun alun Kotka-turnaukseen. 

Runkosarjasta on pelattu 3/4 ja jäljellä siis vielä HIY Helsingin kotiturnaus. Panoksia 
siihen turneeseen riittää Lappeenrannalla ja Jyväskylällä. Toinen matkaa pääkaupunki-

seudulle SM-loppuotteluun ja toinen pelaa kotonaan pronssimitaleista. Helsingille riittää 
päätöskisasta kaksi erävoittoa - tai yksikin, jos se tulee Palokalta. Toivalan tyttäret voi-

vat virittäytyä Espoossa jatkamaan etelänmatkailua pronssipeliin. 

 



Vaikka HIY Helsinki johtaa sarjaa ylivoimaisesti ja tulee pallillaan myös pysymään - se 
ei ole osaturnauksista voittanut kuin ensimmäisen Toivalassa. Lappeenrannassa ja Jy-

väskylässä joukkue kyllä päätyi tasapisteisiin voittajan kanssa, mutta molemmissa hä-
visi keskinäiset ottelut. Palokan Pyry onnahteli kahdessa turnauksessa - osin varmaan 
Suomen Cupin voiton jälkeisessä euforiassa, mutta palautui mainiosti kotisalillaan. ZZ 

Ladyt hakevat itseään ja jotain tuttua jo näkyikin Keljonkankaalla. 

Onneksi ESI-Ladyt voittivat joukkueiden keskinäisen pelin kolmannen pelin. Ja tätä info 

ei sano lappeelaisena, vaan siksi, että kuuli Ylösen Mikan luvanneen juosta munasillaan 
kierroksen kentän ympäri - jos ladyt voittavat 3 - 0. ESI-Ladyjen peli oli parhaissa uo-
missaan kotisalilla joulukuussa. Jyväskylästä napsahti pohjakosketus - lupaako se hy-

vää kenraalia - ken tietää. Maaliskuun lopussa voi kaikilla joukkueilla olla jo aivan uu-
det kujeet. 

 
Palokan Pyry taisteli jokaisesta pallosta..., 

(Kuva: Istis.info) 
Onnistujiin Jyväskylästä uusia nimiä 

Naisten SM-sarjan osaturnauksissa on nimetty jokaisesta joukkueesta päivän Onnistuja 
- ei välttämättä eniten pisteitä takonut pelaaja, vaan parhaiten omassa roolissaan 

joukkueen eteen taistellut ja onnistunut pelaaja. Keljonkankaalla ESI-Ladyjen Helvi 
Seppänen oli ainoa aikaisemmissa turnauksissa Onnistuja-tittelin saavuttanut. Alla 

kaikki kauden Onnistujat. Info onnittelee. 

 

Kotka-turnauksen viimeinen ilmoittautumispäivä - myös naisten sarjaan - on ensi sun-
nuntai 18.1.2015. Toivottavasti kaikki naisjoukkueet pystyvät osallistumaan perintei-

seen kotimaan suurturnaukseen. 

PALOKAN PYRY SARJAKAKKOSEKSI - 
HIY HELSINKI VARAILEE FINAALIPAIKKAA 

10.1.2015 Päivitys 16:35 Sarjaraportin päivitys 11.1.2015 00:25 (MA) Ensimmäinen 

pelikierros Jyväskylässä hoideltu. Palokan Pyry otti lappeelaisilta 2 - 1 erävoiton ja ka-



vensi pinnalla eroa sarjataulukossa. ZZ Ladyt paransi peliään erä erältä, mutta aivan ei 
riittänyt erävoittoon sarjakärki HIY:tä vastaan. Helsinki kasvatti komeasti sarjajohto-

aan. 

Toinen ottelukierros käynnistyi muhevilla yllätyksillä. ZZ Ladyt avasivat pistetilinsä 25-
21 erävoitolla ESI-Ladyistä ja Palokan Pyry kukisti tiukassa pelissä HIY Helsingin pistein 

26-24. Ja sama tahti jatkui toisessa - ZZ löi esittäret 25-19 ja Palokka pyrytti helsinki-
läiset 25-23. Kolmannet aluksi hävinneille: ESI niukasti yhdelle sarjapisteelle 26-24 ja 

HIY selvemmin 25-19. ESI:n ja Pyry ero kaksi pistettä. HIY keulilla 6 erossa ESI:stä. 

Kolmas ja päivän viimoinen pelikierros käynnistyi. HIY Helsinki varmistelee. ESI johti 
erää hienokseltaan 20 pisteeseen - vaan jäi siihen. Palokan Pyry puolestaan ei antanut 

toivalalaisille mahdollisuuksia ja kavensi eron lappeelaisiin yhdeksi pisteeksi 25-14 erä-
voitolla. Homma jatkuu. Kakkoserät edellisten tahtiin. HIY - ESI 25-20 ja Pyry pahoin-

piteli Toivalan ladyja 25-10. ESI ja Pyry sarjataulukossa tasapisteissä. Kakkospaikka 
tiukassa. Ja Palokalle kakkossija päätösturnaukseen saakka. Helsinki varmisteli runko-
sarjan ykköspaikkansa 3 - 0 voitollaESI-Ladyista. 

Sarjaraportti ja mahdollisesti jonninmoiset kommentit sunnuntaina. Kiitos täällä ja ZZ 
TV:n pätkivässä kanavassa turnausta seuranneille. 

 
Pyry pisti Pullinkin pohtimaan 

(Kuva: Istis.info) 

 
ZZ paransi peliään erä erältä HIY:tä vastaan 

(Kuva: Istis.info)> 

Istis.info on innokkaaseen tapaansa tänään matkassa mukana seurailemassa naisten 
pelejä Aapistien turnauksessa Jyväskylässä. Paremman puuttuessa info kirjoittelee tu-

lokset ja päivittelee keskeisimmät tapahtumat sekä sarjataulukon. Alla päivän otteluoh-
jelmat ja sarjataulukko, jotka päivitetään kunkin pelikierroksen päätyttyä. 



 
Jyväskylässä lämmittelyt hyvässä käynnissä 

(Kuva: Istis.info) 

Istis.info - ja mikä vähän tärkeämpää - pelaavat joukkueet paikalla Keljonkankaalla. 
Lämmittelyt käynnissä ja ensimmäisten pelien alkuun 15 minuuttia. ZZ-TV:n kalusto 

viritelty paikalleen ja käynnistyy automaattisesti klo 13 - ilman henkilökuntaa. MY:n 
ennakon mukaan toimii - tai ei toimi. Katsokaa miten pelittää. Palokan Pyry on nyt vain 

pisteen perässä lappeelaisia. 

ZZ TV Live 

Naisten 3. SM-osaturnauksen ottelut ja tulokset 10.1.2015: 

Klo 13.00 

HIY Helsinki - ZZ Ladyt 3 - 0 (25-15, 25-20, 25-22) 
ESI-Ladyt - Palokan Pyry 1 - 2 (23-25, 25-19, 21-25) 

Klo 14:15 

Palokan Pyry - HIY Helsinki 2 - 1 (26-24, 25-23, 19-25) 
ZZ Ladyt - ESI-Ladyt 2 - 1 (25-21, 25-19, 24-26) 

klo 15.45 

HIY Helsinki - ESI-Ladyt 3 - 0 (25-20, 25-20, 25-22) 
Palokan Pyry - ZZ Ladyt 3 - 0 (25-14, 25-10, 25-14) 

Sarjataulukko: 

1. HIY Helsinki 9 
 
7 0 2 0 (23 - 04) 23 

2. Palokan Pyry 9 
 
3 2 2 2 (15 - 12) 15 

3. ESI-Ladyt 9 
 
2 3 2 2 (14 - 13) 14 

4. ZZ Ladyt 9 
 
0 1 0 8 (02 - 25) 02 

Päivitetty sarjaraportti: Sarjaraportti 5 - 2014-15  

HUIPPUJOUKKUEET SUOMEA VASTASSA - PAJULAHTI PANEE PARASTAAN 

9.1.2015 23:35 (Lauri Jaakkola/MA): VAU:n tiedottaja Lauri Jaakkola on ahkeroinut 5. 

Pajulahti Games tapahtuman - ja mikä mieluisaa - myös Pajun istumalentopalloturna-
uksen parissa. Lauri lateli istis.infollekin tukun ennakkojuttuja kisoista. Alla - ei Pugat-
sova - vaan Laurin lähettämä ja varsin kiinnostava ennakkojuttu naisten maajoukku-

eestamme Pajulahden kisojen alla. Kannattaa käydä lukaisemassa. 

http://zz-toivala.com/
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Sarjaraportti%205%202014-15.pdf


 
Tiedottaja Lauri Jaakkola (Kuva: VAU) 

Lauri Jaakkolan ennakko Pajulahden turnauksesta 

Istumalentopalloa netti-tv:stä Pajulahti Gamesissa 

Lauri Jaakkola kirjoittaa, että istumalentopalloa tulee Pajulahti Gamesin netti-tv:stä 
varsin paljon. TV-lähetykset alla ja lisäksi linkki lähetyssivustolle: 

Perjantaina 16.1.2015: 

14.00 Suomi–Unkari 
16.00 Venäjä–Hollanti 
18.00 Brasilia–Suomi 

Lauantaina 17.1.2015: 

15.30 Hollanti–Suomi 
17.30 Venäjä–Brasilia 

Sunnuntaina 18.1.2015: 

09.30 Pronssiottelu 

11.30 Loppuottelu 

Pajulahti Games TV 

NAISTEN SM-SARJAN TULOSSEURANTA - 

MYÖS ZZ-TV MUKANA JYVÄSKYLÄSSÄ 

 

8.1.2015 14:30 (MA): Naisten joulukuisen Lappeenrannan SM-sarjaturnauksen tavoin 
istis.info seurailee Jyväskylän lauantaista turnausta paikan päällä ja infoilee tulokset ja 

päivittää sarjataulukon heti pelikierrosten päätyttä. Tuskin suuremmin kommentteja 
ehitään laittaa, no katsotaan - niitä saattaa kuitenkin löytyä Pyryn omilta sivuilta - ku-

ten kuviakin. 

ZZ Ladyjen matkassa on, viime tiedon mukaan, myös seuran presidentti ja ZZ-TV:n 
toimitusjohtaja Mika Yy. Ja mikäli vanhat merkit paikkansa pitävät – turnauksesta saa-

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Pajulahti%20ennakko%202015.pdf
http://pajulahtigames.fi/fi/index.php?page=webtv_fi


taneen myös TV-kuvaa ZZ-netin kautta. Kannattanee ainakin hetkeksi virittää vehkeet 
lauantaina klo 13 ZZ Toivalan kanavalle. 

 
ZZ TV:n tj., pääkuvaaja, ohjaaja ja tuottaja häkissään Kotkassa talvella 2014 

(Kuva: Istis.info) 

Naisten 3. SM-osaturnauksen otteluohjelma 10.1.2015: 

Klo 13.00 
HIY Helsinki - ZZ Ladyt 
ESI-Ladyt - Palokan Pyry 

Klo 14:15 
Palokan Pyry - HIY Helsinki 

ZZ Ladyt - ESI-Ladyt 
klo 15.45 

HIY Helsinki - ESI-Ladyt 
Palokan Pyry - ZZ Ladyt 

PALAUTELLAAN MIELIIN VIELÄ BEACHIN MM-KISAT 

 

8.1.2015 23:40 (MA) Suvi Blechschmidt, ParaVolley Europen hallituksen jäsen ja kehit-
tämispäällikkö laitteli infolle tiedoksi ensi kesän Puolan Beach Volleyn MM-kisojen Ki-
sainfon ja alustavan osallistumisilmoituksen. 

Hei. Tässä infoa biitsin MM-kisoista. Jos tämä on tullu VAUsta teille niin heittäkää ros-

kiin, mutta pistän teille varmuuden vuoksi, jos liitosta tätä ei ole vielä välitetty. Ei muu-
ta ku Suomesta vaan keräämään joukkueita kisoihin! Talvisin (vihdoinkin) terveisin, 

Suvi Blechschmidt, Development Director ParaVolley Europe. 

Info puolestaan viestitteli Suvin asiaan liittyen, että varmaankin lajijaoston tulisi selvit-
tää Beach-asiaa yleensäkin - erityisesti kotimaan menettelyjen/sääntöjen osalta ja 

myös laatia ohjeet MM-kisoihin ilmoittautumiseen /osallistumiseen liittyen. 

 Beachin MM-kisainfo  Alustava ilmoittautuminen 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Event%20Regulation%20World%20Paravolley%20Beach%20WC%202015.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/ParaVolley-001.1%202015%20BWC%20Provisional%20Application%20-%20protected.docx


VIIKKO PAJULAHDEN HUIPPUNAISKISOIHIN 

 
Pajulahden Tennishallin istumalentopallokenttä 

(Kuva: Pajulahti) 

8.1.2015 13:40 (MA): 5. Pajulahti Games kilpailutapahtuma käynnistyy virallisesti ensi 
viikon perjantaina. Jo alkuviikosta Pajulahteen ovat saapumassa Brasilian ja Hollannin 

joukkueet harjoitus- ja totuttautumistreeneille. Pajulahti Gamesin sivuilta löytyy tietoja 
tapahtumasta ja myös alla oleva naisten istumalentopalloturnauksen otteluohjelma. 

Pajulahden sivut löytyvät helposti myös infon "Tulevia kisatapahtumia" listalta Pajun 
kuvaketta napsauttamalla. 

Joukkueet pelaavat perjantai-lauantain aikana yksinkertaisen otteluohjelman. Kaksi 

parasta menee suoraan sunnuntain finaaliin ja kolmonen pronssipeliin. 4. ja 5. pelaavat 
lauantai-iltana sijoitusottelun, josta voittaja pronssipeliin ja hävinnyt turnauksen viito-

seksi. Kaikki pelit pelataan Tennishallissa. Alla otteluohjelma. 

Perjantai 16.1.2015 

09.00 Unkari–Venäjä 

11.00 Hollanti–Brasilia 
14.00 Suomi–Unkari 

16.00 Venäjä–Hollanti 
18.00 Brasilia–Suomi 

Lauantai 17.1.2015 

09.00 Unkari–Hollanti 

11.00 Suomi–Venäjä 
14.00 Brasilia–Unkari 

15.30 Hollanti–Suomi 
17.30 Venäjä–Brasilia 

19.00 Sijoitusottelu (sijat 4–5) 

Sunnuntai 18.1.2015 

09.30 Pronssiottelu 
11.30 Loppuottelu 

  



MUKAVASTI VETERAANIJOUKKUEITA JÄMSÄÄN 

 
Veteraanipäällikkö Jani Virtanen  

(Kuva: istis.info) 

8.1.2015 13:20 (MA): Ja vanhojen muistelo ja kaivelu jatkuu - vuorossa Jämsän Vete-
raaniturnee lauantaina 17.1.2015. Kisaan on osallistumassa aimo joukko ukkomiehiä - 

kaikkiaan kuusi tiimiä on ilmoittautunut. Jani Virtanen laitteli infolle 5.1.- lopulliset lis-
tat ja kisatiedotteen peliohjelmineen, jotka liitteenä alla. 

Jämsän M50-SM-kisa on juhlallisesti 20. nykymuotoinen veteraaniturnaus. Ensimmäi-
nen käytiin Mikkelissä kaudella 1995-96 kahdeksan joukkueen mittelönä. Viimeksi vä-
hintään kuusi joukkuetta on ollut mukana 2002-03 turneessa Muuramessa. Kaksi ker-

taa turnaus on jouduttu pelaamaan epävirallisena, kun osallistujia on ollut vain kolme. 

 
Ensimmäiset veteraanimestarit 1995-96 - KSI Kotka 

(Kuva: Pekka Nygren/IT-lehti)) 

Veteraaniveteraanit vasemmalta ylhäältä lukien: Mauri Liimatainen, Pekka Holtari, Ti-
mo Viik, Unto Kojonen, Mauri Kilpiä, Tapani Piilola, Veikko Hellsten, Terho Manninen ja 
Pekka Nygren. Hyvin ovat merikaupungin ahtaajat hommaa hoitaneet, kun ovat voitta-

neet myös neljä viimeisintä kilpailua. KSI (8 voittoa) ja Rautavaara (9) ovat olleet ve-
teraanikähmijöitä. Ainoastaan LSI Lahti ja ESI Lappeenranta ovat molemmat yhden 

kerran ottaneet voitot näiden napsijoiden nenän edestä. Joko olisi muiden vuoro? 

Veteraanien turnaustiedote 17.1.2015 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Turnaustiedote%2017.1.2015.pdf


UUDEN VUODEN TERVEISET LATVIASTA 

 
Latvian paralympiakomitean pääsihteeri Andris Ulmanis 

(Kuva: lpkomiteja.lv) 

8.1.2015 13:10 (MA): Istis.infon toimitus yrittää muistella mitä tuli tänne tökittyä. 
Aluksi tässä eiliset terveiset Latviasta. Andris Ulmanis periystävälliseen tapaansa toi-

vottelee kaikkea mahdollista ja lähettää tiedoksi Latvian istumalentopalloilun kisakalen-
terin vuodelle 2015. Info viestittelee Andrikselle takaisin tervehdykset ja kotimaamme 

kalenterin. 

Hello Dear SPORTSFRIEND! Happy NEW YEAR, STRONG HEALTH, LUCKY for SPORT, 
LIVE, JOB and LOVE FULL of and FOREVER! Latvian Sitting Volleyball association and 

Latvian Paralympic committee send You Latvian sitting vollebal tem competition sched-
ule. Please listen and send me answer for accept this document. And I am wait Your 

competition schedule. Andris Ulmanis, Latvijan Paralympic committe Secretary General 
and Latvian sitting Volleyball Team. 

Kisakalenterissa on kaikkiaan Baltin Liigan 8 turnausta - yksi mm. Tallinnassa 
2.5.2015. Pitänee selvittää Ivar Liivin kanssa - mitä vaikuttaa tallinnalaisten suunni-
telmiin. Lisäksi Andrikselta pitää urkkia heidän Beach-turnaustensa systeemi - pelaa-

vatko vanhalla suomalaisella vaiko uudemmalla ParaVolleyn säännöstöllä. Palaillaan 
asiaan. 

Latvian istumalentopallon kisakalenteri 2015 

NYT KÄVI PIKKASEN KYLMÄT..., 

8.1.2015 00:30 (MA): Istis.infon toimitus toivottelee kaikille hyvää yötä ja näkemiin. 
Voihan nokka. Info oli tuossa ennen puolta yötä keskiviikkona kirjoitellut Ajankohtaisiin 

jutun Latvian kisakalenterista ja kävi sitä tallentamaan paikalliselle sivustolleen. Kuin-
kas ollakaan - kaikki tiedostot alkoivat vilistellä ruudulla ja kun jarruja ei muuten löyty-

nyt - info nakkasi lopulta koneesta piuhat pois. 

Ja siinäpä sitten samalla nakkasi koko alkuvuoden tarinat ja turinat ties minne. Mitään 
ei kuitenkaan löydy - ei omilta sivuilta, ei roskiksista eikä palvelimelta. Eipä tässä nyt 

siis muuta kuin unta kohti. Infon tämän viikon päivät tuskin antavat aikaa enempiä et-
siskellä. Jossain välissä yritämme muistella, mitä alkupäivinä tuli tehtyä ja kirjoiteltua 

ja laittaa jotain uudelleen tänne sivustolle. Voihan..., no viimoisena oli tämä Latvian 
kisakalenteri ja sitä ennen muistaakseni..., olikos se Virtasen Janin ja veteraanien juttu 

- ja sit oli Pajulahden ohjelmat. Ja muuta ei kyllä ees tuu mieleen. Per...., 

 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2014-15/Latvia%20program%202015.pdf

