
KAIKKI MAAN YKKÖSET JYVÄSKYLÄÄN 

31.12.2016 12:20 (Pekka Piitulainen/MA) Palokan Pyryn ykkösturnaukseen 28.1.2017 ovat 

ilmoittautuneet kaikki sarjassa mukana olleet joukkueet: KSI 2 Kotka, TSI Tampere, Palokan Pyry ja 
HIY 2 Helsinki. Pekka lupailee tarkemmat ohjeet noin kaksi viikkoa ennen turnausta. 

ALKUVUOSI TÄYNNÄ TAPAHTUMIA 

 

29.12.2016 13:50 (MA) Suomen 100-vuotisjuhlavuosi 2017 käynnistyy istumalentopallon osalta varsin 

vilkkaana. Ensimmäiseksi lauantaina 7.1. pelaavat naiset Lappeenrannassa ESI-Ladyjen johdolla SM-

sarjan osaturnauksensa. Miehet jatkavat viikkoa myöhemmin - mielenkiintoisesti Lohjalla - omalla SM-

osaturnauksellaan HIY Helsingin ja paikallisen Hongiston Tarmon isännöidessä tapahtumaa. 

Otteluohjelmat ja aikataulut löytyvät Tulevia tapahtumia-kuvakelinkeistä. 

Viikko eteenpäin ja vuorossa on jälleen kansainvälinen Pajulahti Games Lahden Nastolassa ja siellä 

yhtenä tapahtumana naismaajoukkueiden turnaus. Kisan otteluohjelma löytyy myös Tulevat tapahtumat-

linkistä Gamesin istumalentopallon aikataulujen alta - mutta pistetäänpä lukujärjestys myös tähän infon 

etusivulle. 

Joillekin tipattoman tammikuun päättää ykkösen kolmas osaturnaus Jyväskylässä 28.1.2017. Tuon kisan 

osallistujat saataneen julkistettua vielä tämän vuoden puolella - jos vaan isännät ehtivät eilen päättyneet 

ilmoittautumiset infollekin listata. Ja helmikuun alkupuolella taas Kotkasta kolahtaa - 35. Kotka-turnaus 
pelataan Karhulan liikuntahallissa lauantaina 11.2.2017. 

7. Pajulahti Games - otteluohjelma 

Perjantai 20.1.2017 

09.00 Venäjä 1 – Iso-Britannia 

11.00 Venäjä 2 – Unkari 

13.00 Hollanti – Suomi 

15.00 Venäjä 1 – Venäjä 2 

17.00 Iso-Britannia – Hollanti 
18.30 Unkari – Suomi 

Lauantai 21.1.2017 

09.00 Hollanti – Venäjä 2 

11.00 Suomi – Iso-Britannia 

13.00 Unkari – Venäjä 1 

15.00 Iso-Britannia – Venäjä 2 

17.00 Suomi – Venäjä 1 
18.30 Hollanti – Unkari 



Sunnuntai 22.1.2017 

09.00 Iso-Britannia – Unkari 

11.00 Venäjä 2 – Suomi 

13.00 Venäjä 1 – Hollanti 

TAVANMUSTAA TAPANIA - 
KAIKKI MUKANA HESAN LOHJALLA 

 

25.12.2016 23:55 (MA) Sampsa Söderholm viestitteli joulupäivän iltana, että HIY:n miesten SM-

kotiturnaukseen Lohjalle lauantaina 14.1.2017 ovat ilmoittautuneet kaikki aikaisempiin turnauksiin 
osallistuneet joukkueet - HIY, KSI, JoLePa ja ZZ. Hienoa. 

Tapaneja - vaikka vettä sattais. 

 

MUISTUTUKSEKSI - MÄÄRÄAIKOJA! 

 

17.12.2016 13:30 (MA) Kun isompia kisoja ei näy - eikä oikein muutakaan tähdellistä toimituksessa - 

pistetään alle muistin virkistämiseksi lähitienoon määräaikoja. On siellä isompaa ja pienempää. 

Joulupostikortit on vissiin pitänyt jo maailmalle lähetellä, mutta kirje pukille onnistuu aina aamuun 

24.12.! 



* 24.12.2016 - jouluaattoon mennessä ilmoittautuminen miesten avoimen SM-runkosarjan 4. 

osaturnaukseen Lohjalle 14.1.2017. Sähköposti: sampsa.soderholm(at)espatent.fi. 

* 28.12.2016 mennessä ilmoittautuminen ykkössarjan kolmanteen osaturnaukseen Jyväskylään 

28.1.2017. Sähköposti: pekka.piitulainen(at)ksshp.fi. 

* 31.12.2016 mennessä haku Veteraaniturnauksen järjestämiseen 22.(-23.)4.2017. Sähköposti: 

petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi. 

* 21.1.2017 mennessä ilmoittautuminen 35. Kotka-turnaukseen 11.2.2017. Sähköposti: 
pekka.nygren(at)kymp.net 

VÄHÄN VAI PALJON - TUHAT ON 1000! 

 
(Kuva: PVE Facebook) 

14.12.2016 12:20 (MA) ParaVolley Europen Facebook-sivuilla tuuletetaan tuhannen tykkääjän rajan 

rikkoutumista. Tuhat..., onhan se kai aika paljon näin pienelle lajille..., vai kui? Istumalentopallo on, eri 

puolilla Eurooppaa ja muuallakin maailmalla - saanut viime vuosien aikana jatkuvasti uusia harrastajia 

uusista maista - mikä on hienoa. Tosiasia lienee kuitenkin, ettei istumalentopallo tai vammaisurheilu 
yleensä ole mitään kansanhiihtoa ja suurten massojen liikuttelua. 

Istumalentopallon juuret ovat sodissa vammautuneiden kuntoutuksessa ja myöhemmin 

vammaisurheilussa. Viime vuosina eri maissa, erityisesti Euroopassa, on yleistynyt kehitys lähentää 

istumalentopalloa perinteisen pystylentopallon lajisovellukseksi. Tällä haetaan lajiin laajuutta ja samalla 

madalletaan kynnystä ns. vammattomillekin pelaajille - erityisesti pystypallosta eri syistä luopumaan 
joutuneille. 

Istumalentopallo, jos mikä, soveltuu ja muuntuu mainiosti erilaisille ihmisryhmille - myös 

vanhemmillekin henkilöille. Pystypalloa pelanneille kynnys pudota istumaan on ollut aikaisemmin - ja 

kai vähän vieläkin suuri. Monet esimerkit Suomessakin ovat alkaneet pienentää tuon pudotuksen 

suuruutta. Kovin näyttö tästä lienee ZZ Toivalan koko pystyporukan rätkähtäminen takalistoilleen. 

Tsemppiä ParaVolley Europen työlle lajin eteen - toinen tonni täyteen! Tsemppiä myös kotimaan 

toimijoille ja lajin parissa puurtaville ja pelaaville. Istumalentopallo on hieno laji - tervemenoa 

kokeilemaan, ken ei vielä mukana ole. 

VETEVAARIT VÄHISSÄ - KISAPAIKAT KORTILLA? 

12.12.2016 21:40 (MA) Kemin istumalentopalloilijoiden Vieraskirjassa esittämä kysely herätti päättäjät 

ja kahvihuoneenkin - lajipäällikkö Räbinän Petrin välityksellä ilmoittamaan, ettei 15.10.2016 

päättyneeseen Veteraanien SM-kisaan löytynyt yhtään kiinnostunutta järjestäjää. Liekö kyse lajityypin 
hiipumisesta vaiko vaan isäntien laiskuudesta ottaa hommaa hoidolle? 



Miesten M50 Suomen Mestaruudesta on pelattu vaihtelevilla kokoonpanoilla kaudesta 1995-96 alkaen 

vähän siellä ja täälläkin. Kuluvan vuosikymmenen aikana kisa on pelattu kerran Rautavaaralla, Jämsässä 

ja Toivalassa sekä neljästi Kotkassa. Osallistujia on ollut vuosittain neljästä kuuteen joukkuetta. 

Mestaruuspytty - jos sellainen kiertämässä on, löytyy JoLePan kätköistä Jämsästä viime kevään Kotkan 
kisojen jäljiltä. 

Ensimmäisten Pappalympialaisten Mestarit Mikkelistä 25.11.1995 

 
ylh. vas. Mauri Liimatainen, Pekka Holtari, Timo Viik, Unto Kojonen, Mauri Kilpiä 

ja alh.vas. Tapani Piilola, Veikko Hellsten, Terho Manninen ja Pekka Nygren 

(Kuva: Pekka Nygren, IT-lehti) 

Petri Räbinä totesi viestissään infolle lyhyesti, että "pitää laittaa uudelleen hakuun". Info toki voi 

homman hoitaa ja ilmoittaa, että alustavasti 22.4.2017 istiskalenteriin merkattu Vetaraanien SM-turnaus 

on uudelleen haettavissa 31.12.2016 mennessä. Vapaamuotoiset hakemukset Petri Räbinälle - os. 

petri.rabina(at)vammaisurheilu.fi. 

KOTIMAAN KISAKUTSUJA JA OTTELUOHJELMIA 

 

12.12.2016 21:05 (MA) Istumalentopallotapahtumissa otettiin viikonloppuna Kotkasta aikainen lähtö 

joululomille. Siinä sitä sitten vierähtää vuoden vaihtuminenkin ennen kisatouhujen jatkumista. Vuoden 

alkuun vauhtia riittää tammikuun jokaiselle viikonlopulle. Istis.info on saanut kisajärjestäjiltä 

turnauskutsuja ja otteluohjelmia. Ne on liitetty oikean sarakkeen otsikon: "Tulevia tapahtumia" - 
kuvakkeiden alle tai taakse. 

Lauantaina 7.1.2017 naiset matkaavat Lappeenrantaan, missä mitellään SM-runkosarjan kolmas 

osaturnaus Myllymäen koulun salilla klo 13.00 alkaen. Kisakutsussa tarkemmat osoitetiedot ja 
otteluaikataulut. 



Viikkoa myöhemmin 14.1. pelataan HIY Helsingin isännöimänä miesten avoimen SM-runkosarjan 

neljäs osakisa. Turnaus pelataan Lohjalla Perttilän liikuntahallissa. Ilmoittautumiset jouluaattoon 

24.12.2016 mennessä sähköpostitse osoitteella: sampsa.soderholm(at)espatent.fi). 

 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää kuuden lajin kansainvälisen Pajulahti Games -

kilpailutapahtuman 20.–22. tammikuuta 2017 Liikuntakeskus Pajulahdessa, Lahden Nastolassa. 

Istumalentopalloilussa pelataan tasokas kansainvälinen naisten maajoukkueturnaus, missä mm. Rion 
kisoista suljettu Venäjän joukkue palaa kansainvälisiin kuviohin - toivottavasti. 

Tammikuun viikonloppujen päätteeksi istiksen ykkösväki kokoontuu Jyväskylään lauantaina 28.1.2017 

kauden kolmanteen turnaukseen. Palokan Pyryn kisamestarina toimiva Pekka Piitulainen pyytää 

ilmoittautumisia 28.12.2016 mennessä, jotta järjestäjät voivat päättää pelataanko yhdellä vai kahdella 
kentällä. Pekan sähkötysosoite: pekka.piitulainen(at)ksshp.fi. 

ja vilkasta vit...,sailua tai keskustelua Vieraskirjassa. 

TULIHAN SE SIELTÄ -  
ZZ-KOMMENTIT TURNAUKSESTA 

11.12.2016 00:50 (MA) Pitihän se vielä ennen unille kömpimistä - katsastaa jaksoiko ZZ-MY 

pelireissun päätyttyä kirjoitella tutut kommenttinsa päivän peleistä seuran sivuille. Jaksoi. Mikan 

raportti Kotkan turnauksesta on katsottavissa ZZ-Toivalan Facebook-sivuilta - tuttua Mikan 
kommentointia ja havainnointia peleistä. Löytyy myös alla olevasta linkistä. 

 
(Kuva: Juha Parkko) 

ZZ-raportti 

JUHA PARKON VALOKUVIA PÄIVÄN PELEISTÄ 

10.12.2016 21:50 (Juha Parkko/MA) Juha toimitti näytille muutamia kuvia Kotkan SM-turnauksesta. 

Lisää lienee - vanhaan tapaan ja tyyliin - tulossa KSI Kotkan Nimenhuutosivulle: 

Juha Parkon valokuvia 10.12.2016 

http://facebook.com/ZZ-Toivala-ry-718433021620215/timeline/
http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/file_show?as=NZ6A0301.JPG&id=703174


 
Vas. valmentaja Timo Herranen, 70ite ja Director Contor Pekka Nygren 

(Kuva: Juha Parkko) 

Olli - Juma! Istis.info onnittelee ja uskoo, että koko kenttä yhtyy kolminkertaiseen kooäsii-huutoon. 

 
KSI - HIY 

(Kuva: Juha Parkko) 

 

 
KSI - ZZ..., taas 

(Kuva: Juha Parkko) 

PELIT KOVENEE JA SARJA TASOITTUU - 
ZZ TOIVALALLE TURNAUSVOITTO KOTKASTA 

10.12.2016 19:15 Lisäys 19:40 (Pekka Nygren/MA) Eipä karannut HIY Helsinki. Joukkue jäi Kotkan 

turnauksessa selkeästi isäntien ja Toivalan varjossa kolmanneksi - säilyttäen kuitenkin sarjataulukon 

ykköspaikan. ZZ Toivala jatkaa kakkosena ja on nyt, turnausvoittonsa ansiosta, enään kahden pisteen 

päässä helsinkiläisistä. KSI Kotkan ero kakkospaikkaan on kolme pistettä. Ja runkosarjan turnauksia on 

alkuvuodesta vielä kaksi jäljellä. 



 
Presidentin arvovallalla Mika Ylönen johdatti 

ZZ Toivalan turnausvoittoon 

(Kuva: ZZ/Facebook) 

Heti Kotkan turnauksen ensimmäisissä peleissä päivän tilanne näkyi - KSI voitti HIY Helsingin 2 - 0 

(25-19, 25-19) ja ZZ Toivala jyräsi JoLePan 2 - 0 (25-10, 25-16). Toisella kierroksella ZZ jatkoi kovaa 

tahtia ja kaatoi vuorostaan sarjajohtaja HIY:n 2 - 0 (25-21, 25-21) ja KSI hiihteli perässä 2 - 0 (25-13, 
25-14) voiton jämsäläisistä. 

 
KSI voitti ZZ Toivalan alkusarjassa...,  

(Kuva: ZZ/Facebook) 

 

 
ja ZZ KSI:n turnauksen loppuottelussa  

(Kuva: ZZ/Facebook) 



Alkusarjan päätöskierroksella KSI kohtasi ZZ Toivalan. Ensimmäinen erä kotkalaisille helposti 25-15 ja 

toinen niukasti 25-23. Kotkalle finaalipaikka puhtailla 2 - 0 voitoilla. Toisessa pelissä Helsinki ja 

JoLepa pelasivat turnauksen ainoan kolmen erän ottelun. HIY otti ensimmäisen voittonsa turnauksessa 
erin 2 - 1 (19-25, 25-21, 15-12). 

Turnaussijoituksista pelattiin vielä alkusarjan sijoitusten perusteella. Alkusarjan päätöspelien joukkueet 

kohtasivat uudelleen. Kolmossijasta HIY Helsinki uudisti voittonsa JoLePasta - nyt 2 - 0 (25-18, 25-23). 

Turnausvoitosta pelasivat KSI ja ZZ ääritiukan ja jännittävän pelin. ZZ onnistui erien lopuissa 
paremmin ja vei ottelun ja turnauksen voiton 2 - 0 (27-25, 25-23). 

Tulosraportissa KSI Kotka, Pekka Nygrenin sanoin, kiitteli kaikkia turnaukseen ja sarjaan osallistuneita 

tahoja ja toivotteli Hyvää Joulun odotusta. Sarjatilanne näkyy oikeassa reunapalkissa ja kohtapuoliin 
alla sarjaraporttina. 

Sarjaraportti 2016-17 Nro 7 

KARKAAKO HIY HELSINKI KOTKASTA? 

07.12.2016 17:30 (MA) Lauantaina pelataan Otsolan salilla Kotkan Karhulassa vuoden viimeinen 

kotimaan istumalentopallon kilpailutapahtuma. Miesten avoimessa SM-sarjassa HIY Helsinki, JoLePa 

Jämsä, ZZ Toivala ja KSI Kotka ottavat kolmatta kertaa mittaa toisistaan. Kaksi aikaisempaa turnausta 
on päättynyt HIY Helsingin voittoon. 

 
Suomen Cupin voittajat 2016 - HIY Helssingi(Kuva: Tuomo Tikkanen) 

Kotkan turnauksessa on paljolti kyseessä jo runkosarjan voitto ja kotietu SM-loppuotteluihin. Täysillä 

turnauspisteillä HIY nappaisi käytännössä varman finaalipaikan. Uskottavasti toiset joukkueet ovat eri 

mieltä ja tulevat täysillä palkeilla juuri helsinkiläisiä haastamaan. Ottelut Kotkassa käynnistyvät 
kahdella kentällä klo 12.00. 

Kotkan SM-osaturnauksen otteluohjelma ja aikataulu: 

klo 12.00 KSI Kotka - HIY Helsinki ja JoLePa Jämsä – ZZ Toivala 

klo 13.00 HIY Helsinki - ZZ Toivala ja KSI Kotka – JoLePa Jämsä 

klo 14.30 HIY Helsinki - JoLePa Jämsä ja ZZ Toivala – KSI Kotka 

klo 15.30 Sijoituspelit 1. - 2. ja 3. - 4. 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%207(1).pdf


TASAN YHDEKSÄNKYMMENTÄYHDEKSÄN! 

 
 

 

VENÄJÄN NAISET MYÖS PAJULAHTEEN! 

04.12.2016 16:10 (MA) VAU:n sivuilla Pajulahden kisapomo Hannele Pöysti kertoilee, että 

istumalentopallosta on tulossa tasokas turnaus, sillä siihen ovat tulossa Venäjä, Hollanti, Unkari ja Iso-

Britannia kotimaamme siskoja haastamaan. Hienoa - myös se, että Venäjä on taas kuvassa mukana. 
Minkähänlaisen proseduurin kautta homma on mennyt - olisi hauska kuulla. 

 
(Kuva: Pajulahti) 

KUVIA NAISTEN SM-OSATURNAUKSESTA 

03.12.2016 22:20 (MA) Tikkasen Tuomo nakkasi infolle tänään albumillisen kuvia viikko sitten 

Jyväskylässä Keljonkankaan koululla pelatusta naisten SM-sarjan turnauksesta. Kuvat lötyvät alla 
olevasta linkistä ja myöhemmnkin myös Gallerian sivulta. Käykää katsomassa löytyykö tuttuja juttuja. 

 
Palokan Pyryn Pimut (Kuva: Tuomo Tikkanen) 

Naisten SM-turnaus 26.11.2016 

http://www.istumalentopallo.info/images/Naisten%20SM-turnaus%2026.11.2016/index.html


KAHVIHUONEEN KALPEITA KERTOMUKSIA - 

KARJALAN KISOJEN KUNNAILTA 

03.12.2016 20:30 (MA) Istis.info välittää Lappeenrannan ykkössarjaturnauksen järjestäjien kiitokset 

osallistujille. Turnaus sujui, ainakin päällisin puolin erinomaisesti - tuomaritoiminnasta suorastaan sateli 

- jos ei kiitoksia - niin ainakin tyytyväistä hyrinää. Joukkueista kaksi kuittasi turnausmaksuksi nolla 

euroa. Ja oikeastaan järjestäjät lupasivat lähettää Tampereelle vielä vitosen, kun TSI hoiteli omilla 
tuomarivuoroillaan siinä sivussa myös rajatuomari- ja pallopoikatehtävät. 

Tuomarikokeilusta tuli käytäväkyselyissä täysi kymppi. Ja kaksinkertaisen määrän nettosi ESI - 

aikaisemman systeemin n. 250 euron tappion sijasta. Kannattaako kokeilla jatkossakin ykkösen 

turneissa? Nyt mukana oli epävirallisessa hommassa useita virallisia tuomareita, mutta myös kortittomia 

kokeneita pelureita, jotka hoitivat hommansa hienosti. Mukava olisi vielä kuulla lisää mukana olleiden 

kokemuksia - esimerkiksi Vieraskirjan palstalla. 

 
TSI Tampereen Jukka Laine huitomassa 

(Kuva: Istis.info) 

Pelit Lappeella pelattiin Kesämäenrinteen koulun salissa yhdellä kentällä ilman kisapuhvettia. Kaikki 

taisivat selvitä omilla eväillään ja järjestäjät kipittämällä vähän väliä paikalliselle kesoilille. Peli-ilme oli 

koko päivää lumisateista ulkoilmaa poutaisempi - ellei aurinkoisempikin. Hyviä, tasaisia pelejä, tiukkaa 

vääntöä turnaus- ja sarjapisteistä, ihan iloista istumalentopalloa. Hyvä, että ykkönen järjestettiin. Jatkoja 

seuraa vielä Jyväskylässä tammikuun lopulla ja Lohjalla maaliskuussa. 

 
Kotkat katsomossa - vas. Olli Vennää, Sami Tervo ja paikallinen kisainsinööri Ossi Pulli 

(Kuva: Istis.info) 

Turnauksen kisasäännöistä ja lähinnä turnauksen pelien pistelaskusta tuli ihmettelyä, kun Kotkassa oli 

pelattu eri systeemillä. Nyt 2 - 0 voitosta merkittiin sarjataulukkoon 3/0 pistettä ja 2 - 1 tuloksesta 2/1 

pinnaa. Kotkassa 2 - 0 voitosta sai vain 2 pistettä. No..., info laskeskeli Kotkan tuloksia ja päätyi 

ymmärrykseen, etteivät sijoitukset siellä olisi muuttuneet vaikka pistelasku olisi ollut sama kuin 
Lappeenrannassa. Se sitten siitä siitä. 



 
Tampereen tunnelityypit tuulettaa..., 

(Kuva: Istis.info) 

Päivän ensimmäisessä pelissä KSI ja Pyry kävivät tasaisen väännön, joka vähän yllättäenkin kääntyi 

palokkaisten 2 - 0 voitoksi. Selvältä tuntui, että ykkösvoittaja tässä turnauksessä muuttuu - Kotkasta 

siihen ei nyt ole. Toisessa ottelussa HIY kohtasi Tampereen ja alkuhaparoinnin jälkeen laineet liplattivat 
ja pisteet Pispalaan 2/1. 

 
HIY ja Pyry pikku mietinnässä 

(Kuva: Istis.info) 

Päivän kolmannessa KSI palasi kai sille ns. omalle tasolleen ja voitti manselaiset suoraan 2 - 0. Palokka 

puolestaan haparoitsi pääkaupunkia vastaan ja menetti tärkeät pinnat 1/2. Ja kun sama tahti jatkui 

Tampereen kohadda - meni ensimmäisen pelin tuoma usko turnausvoitosta. Ja sen hoiteli kuin hoitelikin 

hyvällä loppurutistuksellaan KSI ottamalla HIY:ltä puhtaan 2 - 0 voiton. Siis Kotka taas turnausvoittoon 
ja selkeään sarjajohtoon. 

 
KSI ja HIY tappelussa 

(Kuva: OP) 



Kotkan sarjajohtajan aseman jälkeen kaikki kolme joukkuetta ovat pisteen sisällä. Palokka nousi 

jumbopaikalta sarjan kakkoseksi - perässään HIY ja Tampere. Tästä on hyvä ja jännittävä jatkaa. Mitä 

vaan voi vielä tapahtua jäljellä olevissa turneissa, joihin toivottavasti saadaan lisäväriä uusista 
joukkueista. Nyt alkaa puoli yheksän uutimet ja urheiluruutu - info pitää taukoa. 

KOTKAN KIRI RIITTI LAPPEEN VOITTOON 

03.12.2016 16:35 Korjattu 18:00 (MA) Alla uusin sarjaraportti, josta löytyvät ykkösen sarjatilanteet. 
Lissää juttuja myöhemmin. Nyt siivotaan. 

Sarjaraportti nro 6 

Sarjaraportin ykkösen pistetilanne korjattu. Tarkistellaan tarvittaessa vielä uudelleen. 

YKKÖSEN OHJELMA JA TULOKSET LAPPEELTA 

03.12.2016 16:30 (MA) Ykkösen 2. osaturnaus Lappeenrannassa käynnistyy lauantaina klo 11.30. 
Tulokset päivitellään, jos vaan ehitään, alla olevaan otteluohjelmaan. Viimenen peli käynnissä. 

Ykkössarjan Lappeenrannan otteluohjelma ja tulokset: 

klo 11.30 KSI Kotka 2 - Palokan Pyry 0 - 2 (26-28, 23-25) 

klo 12.20 HIY 2 Helsinki - TSI Tampere 1 - 2 (25-19, 20-25, 13-15) 

klo 13.10 TSI Tampere - KSI 2 Kotka 0 - 2 (12-25, 22-25) 

klo 14.00 Palokan Pyry – HIY 2 Helsinki 1 - 2 (20-25, 25-20,13-15) 

klo 14.50 TSI Tampere – Palokan Pyry 2 - 1 (18-25, 25-21, 15- 6) 
klo 15.40 KSI Kotka 2 - HIY 2 Helsinki 2 - 0 (25-22, 25-18) 

Turnauksen sarjataulukko (ottelut/erät/pisteet): 

1. KSI 2 Kotka 3 4 - 2 6 pist. 

2. Palokan Pyry 3 4 - 4 5 pist. 

3. TSI Tampere 3 4 - 4 4 pist. 
4. HIY 2 Helsinki 3 2 - 5 3 pist. 

TULEVANA SUVENA SÄ OLISIT..., ÄSH 

TULEVANA LAUANTAINA LAPPEELLA YKKÖSET 

02.12.2016 00:20 (MA) Istis.info toivottaa kaikille persiillään hinkanneille ja näillä sivustoilla 
tavailleille hyvää Joulun alusaikaa! 

 
Kesämäenrinteen koulu Lappeenrannassa 

(Kuva: Lappeenranta) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%206.pdf


Istumalentopallon ykkössarjan toinen osaturnaus kisataan tulevana lauantaina ESI:n järjestämänä - ja kai 

paremminkin sanoen, pelaavien joukkueiden isännöimänä Lappeenrannassa Kesämäenrinteen koulun 

salilla. Sarjamääräysten mahdollistamana turnaus pelataan kokeiluna ilman virallisia tuomareita. 
Katsotaan kuinka äijien käy. 

ESI on useasti ehdottanut tuota tuomarointiasiaa erityisesti kustannusten vähentämisen takia. Hyviä 

kokemuksia on mm. menneistä Marjolan Beach-turnauksista. Homma toimi siellä vallan mainiosti - 

miksei nytkin. Pelit käynnistyvät klo 11.30 KSI Kotka kakkosen ja Palokan Pyryn keskeisellä ottelulla - 
tuomaritehtävissä HIY 2 Helsinki. 

Turnauksessa pelataan neljän joukkueen sarja kahdesta voittoerästä. Kuudes ja viimoinen ottelu alkaa 

klo 15.40. Info pyrkii kovasti - vanhaan tyyliin - päivittelemään tuloksia ja kokemuksia päivän mittaan. 
Paikalliset älkööt vaivautuko kotiin katsomaan mitään hiihtokisoja, vaan..., 

MIESTEN SM-SARJAN KOLMAS TURNAUS KOTKASSA 

02.12.2016 00:15 (MA) Miesten avoimen SM-sarjan kolmas osaturnaus pelataan Kotkassa Karhulassa 

Otsolan koululla 10.12.2016. Turnaustiedote on ollut jo jonniin aikaa Tulevien tapahtumien kuvakkeen 

takana. Varmennetaan se kaiken kansan mieliin alla pdf-tiedostona. Turnaukseen osallistuvat KSI 
Kotkan lisäksi HIY Helsinki, JoLePa ja ZZ Toivala. 

 

Turnaustiedote Kotkaan 10.12.2016 

SELITYKSIÄ, SELOSTUKSIA JA SURU-UUTISIA..., 

29.11.2016 00:35 (MA) Istis.infon vanhempi kahvinkääntäjä on valitettavasti ollut hiven hitaasti 

naputteleva aina - melkein kahdella sormella on toimeen tultu - mitä on tultu. Nyt on ollut vähempi 

kynsien pureskelua, kun lauantaina meni toimitusaikaa 15h Jyväskylän virkamatkalla ja eilen 10h 

seuratalkoissa. Tänään sitten piti vilistää käymässä Vennäällä ja kuulla ikävä uutinen ESI-Teamin 
pitkäaikaisen ystävän, kansainvälisen ististuomari Stepan Shirshovin kuolemasta. 

 
Stepan Shirshov Nestori Miikkulaisessa keväällä 1994 

(Kuva: Keijo Martikainen) 

Stepan, jos kuka - oli äärimmäisen hieno kaveri - rauhallinen, avulias ja aina ystävällisen kohtelias ja 

valmis kohtaamaan toisen ihmisen. Sälli oli varmasti Pietarin parhaita - mitattiin sitten 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnaustiedote%20Kotka%2010.12.2016.pdf


lentopallotuomarin hommia tai muuten vaan ihmisen arvostusta. Eräs toinen pietarilainen lipsahtikin 

Venäjän presidentiksi. Kiitos yhteisistä riennoista Stepan - leppäile rauhassa. 

Siinä meni sekä hyvät selitykset että huonot uutiset - nyt niihin selostuksiin..., 

ESI-Ladyjen Jyväskylän pelireissun kotimatkalta bussista kuultua: "Olihan meillä ihan hyviäkin eriä, 

mutta ne mustat jaksot oli karmeita." Tähän takapenkkiläisen toteamus: "Nii'in ja ne kestivät yleensä 

koko erän." Sellaista istumalentopallopeli on - ja piste. Tai vielä toinen aforismi samalta reissulta: "Niin 
pelataan kuin harjoitellaan - kaksi treeniä ja kaksi erävoittoa." 

Keljonkankaan koululla siis pelattiin mukavan muheva naisten toinen SM-turnaus. Kahvion eväät olivat 

ihan ykkösiä ja tunnelma kauttaaltaan keski-suomalaisen selkeä ja allanimaisen leppoinen. 

Autonkuljettajakin kiittää. Homma tuli kohtuullisen selväksi, kuten info jo aikaiemmin tuolla alakerran 
otsikossa ilmoitti: 

KAHDEN KERROKSEN VÄKEÄ 

Hieno homma toki, että naisten SM-sarja saatiin käyntiin. Eikä sitä tuo kaksi kerrosta muuten vähennä 

kuin, että paras panostus taisi jäädä jo Keljonkankaalle. HIY kakkonen meni käytännössä menojaan 

finaalisarjan kotijoukkueeksi ja aika lähellä on Palokan Pyry tuon kisan kakkoseksi. Mutta, annas olla, 

vielä on kaksi turnausta jäljellä ja ainakin ESIn bussissa ladattiin akkuja myös jatkopeleihin - vielä on 

Pyry tasoitettavissa ja lanattavissa. Olisko samaa henkeä perushiyläisilläkin - toivottavasti. 

 
Helsinki - Helsinki 3 - 0  

(Kuva: Petri Räbinä) 

HIY 2 Helsinki hoiteli Jyväskylänkin turnauksen vakuuttavaan tahtiin: kolme voittoa. Pyry ja hetkittäin 

myös ESI pistivät kuitenkin valkeavuoren kuutoset tiukoille. Palokka otti ekan erävoiton, mutta ei 

jatkossa pystynyt hesalaisia kuin horjuttamaan ja ESI oli lähellä erävoittoa, mutta hermoko se ei 

kestänyt. SM-finaalipaikka on HIY 2:lle kirkonmäellä kuulutettu - sen verran tiukasti joukkue on muut 
jyrännyt. Varmasti jatkopeleissä vastusta tulee, mutta se ei kokonaistilannetta muuksi muuta. 

Sarjataulukossa, kun pisteet tarkemmin laskettiin - Original HIY ohitti Lappeen Likat eräpisteiden 

suhteella - molemmilla neljä pinnaa hyvvää. Saattaapi olla, ellei ihmeitä jatkossa satu, että joukkueet 

ratkaisevat paremmuutensa vasta pronssipelissä, mutta missä? Ja kaikkihan on toki vielä mahdollista - 

kai. Hienoa oli huomata pikkuhiyläisten selkeä kehittyminen: peli oli ajoittain tosi mallikasta, 

nuorimmat ovat kehittyneet ja uskallusta tuntui löytyvän - ja onnistumisia erityisesti. Pituus pahus - ei 
kaikkea ratkaise, mutta sitä on vaikea kasvattaa. Tsemppiä. 

  



PYRY PISTÄÄ PARASTA PELIIN 

Päivän tasokkain peli pelattiin HIY 2:n ja Palokan Pyryn kesken päivän päätteeksi. Ilo oli huomata 

keskisuomalaisten sisukas taistelu, joka jatkossa varmasti tulee tuomaan lisää onnistumisia. Nyt voitto 
ensimmäisessä erässä näytti, että kaikki mahdollisuudet jatkossa ovat menestyä. Myös tsemppiä. 

Lappeenrannan Ladyt laskeskelivat, että mahkut ykköseksi ovat toki menneet, mutta kakkoseksi on 

kaikki mahdollisuudet. Mutta..., se vaatii pelin perusasioiden parantamista - ja ehkä lisää treenejä - sekä 

tietysti Palokan kaatoa seuraavissa kisoissa. Tsemppiä sinnekin - tai siis tännekin, kahvihuoneen 
naapuriin. 

 
HIY 2 - ESI-Ladyt 3 - 0  

(Kuva: Petri Räbinä) 

Hyvät pelit ja hyvä turnaus - ja hiton huono keli. Sellainen oli tämän kauden Keljunkangas. Sarjaraportti 

löytyy oikean sarakkeen alalaidasta, Tiedostot-sivuilta sekä tuosta alta. Palokankin pelikuvia löytynee 
myöhemmin - laitellaan tänne vaikka albumiosastolle. Öitä. 

Sarjaraportti 2016-17 Nro 5 

KELJONKANKAALLA NAISTEN SM-TURNAUS - 
KAHDEN KERROKSEN VÄELLÄ..., 

26.11.2016 16:25 (MA) Palokan Pyry isännöi - tai kai paremminkin emännöi huomenna Jyväskylän 

Keljonkankaan koululla pelattavaa naisten kauden toista SM-turnausta. Toivon mukaan kaikki paikalle 

matkaavat joukkueet myös sinne onnistuvat ennustetussa lumituiskussa ajoissa selviytymään. Ehkä 
hieman keljuntalviset kelit Keljonkankaan suuntaan. 

Pelit alkavat klo 12.00. Alla otteluohjelma ja sarjatilanne. info yrittää parhaansa mukaan päivittää 

tulokset jokaisen pelikierroksen jälkeen ja myöhemmin, ehkä sunnuntain puolella, vähäsen päivitelläkin 

päivän pelejä. Tervemenoa keskisen Suomen istisläiset Keljon pelejä tiiraamaan. Paikalla on puhvettikin 

kovempaan kahvin himoon. 

 
Palokan Pyry - ESI-Ladyt 2 - 1 

(Kuva: Petri Räbinä) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%205.pdf


Jyväskylän 2. SM-osaturnauksen otteluohjelma ja tulokset: 

klo 12.00 ESI-Ladyt – HIY 2 Helsinki 0 - 3 (16-25, 26-28, 19-25) 

klo 12.00 HIY Helsinki – Palokan Pyry 0 - 3 (19-25, 17-25, 16-25) 

klo 13.15 HIY 2 Helsinki – HIY Helsinki 3 - 0 (25-17, 25-13, 25-19) 

klo 13.15 Palokan Pyry – ESI-Ladyt 2 - 1 (25-11, 22-25, 26-24) 

klo 15.00 HIY 2 Helsinki – Palokan Pyry 2 -1 (21-25, 25-14, 25-22) 
klo 15.00 ESI-Ladyt – HIY Helsinki 1 - 2 (12-25, 25-19, 10-25) 

Naisten SM-runkosarjan tilanne (ottelut/pisteet): 

1. HIY 2 Helsinki 6/17 pist. 

2, Palokan Pyry 6/11 pist. 

3. ESI-Ladyt 6/4 pist. 

4. HIY Helsinki 6/4 pist. 

Tarkistellaaan sarjaraporttiin sarjatilanne oikeaan asentoon - jos nyt sattuu väärin olemaan. Otsikon 

mukaisesti kahdessa sarjassa pelaillaan. Jotain juttua myöhemmin - menneepä vissiin sunnuntaille. 
Kiitokset Palokan Pyrylle! 

PAJULAHTEEN PIRTEÄT PIPPALOT! 

21.11.2016 13:20 (Eeva-Liisa Hilden/MA) Infon kainosti kaipailemaan tietoon Pajulahti Gamesin 

istisjoukkueista saatiin maajoukkueen valmennukselta hyvää, positiivista tietoa. Eeva-Liisan mukaan 

kisaan ovat ilmoittautuneet varmuudella Hollanti, Unkari ja Englanti. Lisäksi Venäjä on kiinnostunut ja 

mikäli se saa luvan osallistua - myös Ukraina olisi halukas tulemaan. 

Istis.info vähän ihmettelee tuota Venäjän lupa-asiaa, kun ei oikein ole tietoinen kansainvälisen 

paralympiakomitean tai jonkun muun instanssin päätöksistä. Se oli valitettavasti selkeä päätös, että 

Venäjä suljettiin Rion paralympialaista ja kait myös seuraavista talvikisoista 2018, mutta..., mitä muuta 
on päätetty? Sekö, etteivät venäläiset saa osallistua mihinkään kansainväliseen toimintaan? 

Nyt, kun tuosta Pajulahti-asiasta saatiin tietoja - seuraa uusi kysymys Venäjän tilanteesta. Kuka siitä 

osaa sanoa enemmän - ilmoitelkoon mielellään. Mistähän vennäät lupaa hakevat? Pajulahdesta, 

VAU:lta, PVE:ltä (Euroopan ParaVolley), WPV:lta (Maailman ParaVolley), IPC:ltä (Kansainvälinen 
Paralympiakomitea) vai CAS:lta (Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin)? 

EM 2017 KROATIAN KISOJEN ENNAKKOTIETOJA 

20.11.2016 00:10 (MA) ParaVolley Europen pääsihteeri Danuta Kowalewska Elblagista Puolasta on 

lähettänyt tiedoksi PVE:n hallituksen virallisen ilmoituksen ensi vuoden EM-kisojen ilmoittautumisesta 

ja joukkueiden valinnoista. Kisat järjestetään Kroatian Porecissa 4.-12.11.2017. 

 
PVE:n pääsihteeri Danuta Kowalewska 

(Kuva: PVE) 



EM-kisoihin valitaan (enintään) 12 mies- ja 8 naisjoukkuetta. Ilmoittautuminen on tehtävä 31.1.2017 

mennessä - jonnekin(?). Isäntämaan Kroatian lisäksi kisoihin nimetään suoraan edellisten EM-kisojen 

mestarit (Miehet - Bosnia-Hertsegovina ja Naiset - Ukraina) sekä Euroopan ranking-listan 1.1.2017 
mukaisesti - miesten neljä ja naisten kaksi parasta maata. 

Infon ymmärryksen mukaan loppuvuoden aikana ei ole PVE-pistekisoja, joten alla oleva, 2.10.2016 

päivitetty lista, lienee pitävä. Sen mukaan miesten valitut EM-2017 kisoihin olisivat: Venäjä, Saksa, 
Ukraina ja Hollanti sekä naisissa Venäjä ja Slovenia. Suomi on listalla heti seuraavana. 

 
PVE:n naisten Ranking 2.10.2016 

(Kuva: PVE) 

Mikäli kisoihin ilmoittautuu enemmän kuin 12/8 maata - PVE järjestänee karsintakisoja alkuvuoden 

aikana, joista loput osallistujamaat valitaan. Asiasta päätettäneen hetikohta helmikuun alussa, jotta 

hommat saadaan ajoissa puikkoihin. Hauska nähdä miten uudet istismaat tulevat ilmoittelemaan 
halukkuudestaan. Jäädään odottelemaan. 

MITÄ KUULUU - PAJULAHTI GAMES 2017? 

 
(Kuva: Pajulahti Games) 

17.11.2016 23:50 (MA) Pajulahti Games järjestetään jälleen tammikuussa - nyt jo seitsemännen kerran. 

Ilmoittautuminen ainakin istumalentopalloturnaukseen, joka perinteen mukaan on vain naisille, päättyi 
31.10.2016. Info siitä viikkosen verran takaperin kyselemään H. Pöystiltä - mitä ja ketä kuuluu. 

ParaVolley Europen sivuilla ilmoiteltiin 13.10. päiväyksellä Pajulahden turnauksesta. Liekö saatu 

Pajuun joukkueita? Mene ja tiedä, kun mitään asiasta ei ole kuulunut suunnalta eikä toiselta. 
Vieraskirjaankin voi vinkittää - jos ken..., 

  



KAIKKI MUKANA LAPPEENRANNAN YKKÖSESSÄ 

 
Kiss, kiss kippurahäntä..., (Kuva: Lappeenranta) 

17.11.2016 23:30 (MA) Kotkassa ykkösen aloitusturnauksessa pelanneet joukkueet ovat kaikki 

ilmoittaneet ajelevansa 3.12. Lappeenrantaan. Pannaan kisa uusiksi - ellei sitten saada paikkakunnan 

joukkuettakin kasaan. Kisajärjestäjä pidättelee itsellään oikeuden selvitellä asiaa vielä ensi 

maanantaihin. 

Paikallinen sosiaali- ja terveys-Eksote on ollut melkoisen tuloksellinen ja leikellyt kohta puolet 

ESImiehistä lepokuntoon. No - eihän se nyt niin hirmu vaikeaa ole noin kymmenestä ukosta saksia. 

Katsotaan saadaanko ladyistä apuja..., Jos ei - mennään Otsolan systeemillä, mutta yhdellä kentällä. Ja 

kuten täältä on ilmoiteltu - epätavallisilla tuomareilla - ellei Seppäsen Rami Mikkelistä pääse tulemaan 
ratkaisupelejä vislaamaan. 

Otteluohjelma(t - jos kahdella salilla pelaillaan) toimitellaan kaikenlaisen muun infon kera ensi viikon 
aikana. Joka tapauksessa - tervetuloa Lappeenrantaan. Lumet ne sulaa täälläkin. 

VAUN VAIN VIIKON ILMOITTAUTUMISET..., 

 

15.11.2016 22:05 (MA) Kuluvan viikon ilmoittautumisiin kuuluvat ykkösen toinen osaturnaus 3.12. 

Lappeenrannassa ja viikkoa myöhemmin Kotkassa miteltävä miesten 3. SM-osaturnaus. Kotkassa väkeä 

lienee jo salin täydeltä - vaikui? Lappeenrantaan ovat pari päivää ennen ilmoittelun päättymistä 
kuitanneet Palokan Pyry ja KSI Kotka 2. 

Jatkohommien helpottamiseksi alla vielä takarajat ja kontakti-osoitteet: 

- Ykkösen osaturnaus 3.12.2016 - ilm. 17.11. mennessä: markku.aumakallio(at)gmail.com  

- Miesten SM-osaturnaus 10.12.2016 - ilm. 19.11. mennessä: pekka.nygren(at)kymp.net 

JUHA PARKON YKKÖSKUVIA KOTKAN NIMENHUUDOSSA 

 
Haminan pitkätukka tykittää..., (Kuva: Juha Parkko) 



13.11.2016 23:40 (MA) Kahvihuoneen selailuautomaatti ilmoitti uusia kuvia ilmaantuneen KSI Kotkan 

nettisivuille. Yllä olevassa näytekuvassa (JP:n vanhalla luvalla) KSI ja HIY vastakkain. Lisää Juhan 

kuvia alla olevasta linkistä. 

Juha Parkon valokuvia 12.11.2016 

KOTKA ISÄNNÖI YKKÖSEN AVAUSTA 

12.11.2016 21:45 (Pekka Nygren/MA) Kotkan Karhulassa - Otsolan koulun salilla pelattiin tänään 

ykkössarjan ensimmäinen osaturnaus. Mukana olivat isäntien KSI 2:n lisäksi viime vuoden voittaja 

Palokan Pyry sekä HIY 2 Helsinki ja TSI Tampere. Kisäpäällikkö Pekka Nygren lähetti tulostiedotteen 
ja kommentoi kisaa lyhyesti seuraavasti. 

Kiitos kaikille Kotkassa vierailleille. Todella tasainen neljän joukkueen turnaus. Hesalaisilla oli jo 

turnausvoiton avaimet käsissään, mutta hukkuivat Tamperelaisille viimeisessä matsissa. 

Lappeenrannassa koetellaan seuraavaksi. Pekka 

Turnauksessa pelattiin yksinkertainen sarjaohjelma paras kolmesta menetelmällä. Sarjapisteet laskettiin 

voitettujen erien mukaan. Laskentatavasta riippumatta tulos olisi ollut täsmälleen sama, vaikka olisi 

pisteytetty voitosta 2/0 pistettä tai suorasta 2 - 0 voitosta kolme pistettä. Voittajaksi nousi pisteillä ja/tai 
eräsuhteilla tai eräpistesuhteilla KSI Kotka 2. 

Ykkösen voittoa viime kaudelta puolustava Palokan Pyry ei yltänyt ehkä parhaimpaansa. Joukkue jäi 

ensimmäisen turnauksen viimeiseksi, vaikka taistelikin erävoitot Helsingiltä ja Tampereelta. Ehkä 

päivän kovimmasta suorituksesta vastasi juuri SVC Manse (TSI) - paljon ei jäänyt puuttumaan koko 

turnauksen ykköspaikasta. Tästä on hyvä jatkaa..., 

Kotkan tulokset 12.11.2016 

NAISTEN TURNAUSTIEDOTE 26.11.2016 

 

11.11.2016 16:35 (Allan Pynnönen/MA) Palokan Pyry toimitti infolle naisten 2. SM-osaturnauksen 

kisatiedotteen lauantaille 26.11.2016. Turnaus pelataan Keljonkankaan koulun liikuntasalissa, os. 

Aapistie 1. Pelit koululla alkavat klo 12.00. Otteluohjelma löytyy alla olevasta linkistä. 

Naisten SM-turnaustiedote 

SUOMI 100 - KOTKA-TURNAUS 35 

 

10.11.2016 12:15 (MA) Kotkasta kolahti jälleen - kisakutsu infon postilaatikkoon. Kolmannes 

itsenäisen Suomen 100 vuoden ajanlaskusta on Kotkassa vuosittain pelattu kansainvälistä 

istumalentopalloturnausta. Ja vähän ylikin - nyt Suomen juhlavuonna 2017 on vuorossa jo 35. turnaus! 

Upeaa KSI. 

http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files/folder_show?as=1.sarja+Kotka+12.11.2016&id=69542
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/TULOKSET-1-sarja-Kotka%2012.11.2016%20.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnaustiedote%2026.11.16.pdf


Ensimmäinen Kotka-turnaus pelattiin vuonna 1983. Mukana olivat vain miehet - Lahdesta, Varkaudesta, 

Helsingistä, Turusta, Lappeenrannasta ja Kotkasta. Voiton otti tuolloin lajia hallinnut LSI Lahti. 

Varkaus kaatui erin 2 - 1 - muut puhtaasti 2 - 0. Naiset tulivat kisaan mukaan vuonna 1990. 
Ensimmäinen naisvoitto tuolloin Tallinnan joukkueelle ennen Helsinkiä ja Vantaata. 

 
(Kuva: Invalidityö) 

34 kertaa pelatun miesten turnauksen voiton on saavuttanut vain neljä eri seuraa: LSI Lahti, ESI-Team 

Lappeenranta, ZZ Toivala ja KSI Kotka. Kotkalaiset ovat kahmineet kotiturnauksensa voiton peräti 20 

kertaa. Viimeksi lintu lensi KSI vitriiniin viime talvena. Naisvoittajia on kaikkiaan 10 eri seuraa/maata. 
Kaksi viimeisintä voittoa ovat matkanneet SI Siilinjärvelle. 

Kutsu 35. Kotka-turnaukseen 

EM-KISAT 2017 KROATIAN PORECISSA 

 
(Kuva: PVE) 

10.11.2016 00:15 (MA) ParaVolley Europen Facebook-sivustolle oli tänään tai siis eilen - ilman 

suurempia selityksiä - viskattu yllä oleva kuva. Kahvihuoneen ymmärryksen mukaan siinä kauniisti 

kerrotaan, että seuraavat istumalentopallon EM-kisat pelataan Kroatiassa, pienessä Adrianmeren 
satamakaupunki Porecissa. 

Infolla on kaupungista mukavat muistot vanhan Jugoslavian kiertomatkan ajoilta ennen balkanin sotia. 

Kuumottovat vanhan kaupungin mukulakivikadut, satumaisen kaunis rantabulevardi ja kristallinkirkas 

meri, vilpoisat ravintolaterarassit ja upeat vanhat rakennukset. Jo kannattaa tuonne kisaamaankin 
mennä. 

EM 2017 kisat pelataan Porecissa tasan vuoden kuluttua, varsinaisen lomakauden jälkeen, 4.-

12.11.2017. Kisaan osallistuu/nimetään 12 mies- ja 8 naisjoukkuetta. Siinäpä siis Väreen engeleille 

Pajulahdesta seuraavat kunnon kisaamiset. Päivät kalenteriin! 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnauskutsu%2035.%20Kotka%202017.pdf


KSI KOTKAN KOTITURNAUS - KOTKASSA 

 

8.11.2016 22:55 (Pekka Nygren/MA) Kotimaan istissarjat jatkuvat vauhdikkaasti. Pekka Nygren laittoi 

liikenteeseen turnaustiedotteen miesten avoimen SM-sarjan kolmanteen osaturnaukseen, joka pelataan 

Otsolan koululla lauantaina 10.12.2016. Kutsu alla ja myös Tulevat tapahtumat lokerikossa. 

Turnauskutsu Kotkaan 10.12.2016 

HIY HELSINGIN SM-TURNAUS UUDELLEMAALLE 

8.11.2016 22:50 (Sampsa Söderholm/MA) Miesten avoimen SM-sarjan 4. osaturnaus 14.1.2017 on 

Sarjakirjassa merkitty pelattavaksi joko Helsingissä tai Jämsässä. Sampsa lähetti tänään asiasta alla 
olevan tiedotteen joukkueiden yhdyshenkilöille: 

Moro joukkueet/jaosto! Olemme edelleen kartoittamassa, missä voisimme järjestää HIY:n 

järjestäjävastuulla olevan 4. SM-osaturnauksen 14.1.2017. Sen verran asia on edennyt, että mitä 

suurimmalla todennäköidyydellä turnausta ei tulla pelaamaan Jämsässä vaan jossain päin Uudenmaan 
maakuntaa. 

Turnauspaikka varmistuu luultavasti noin viikon sisään. Ilmoittelen tarkemman ottelupaikan, kun se on 

lopullisesti selvillä. Pahoittelen saamattomuuttamme, mutta toisaalta saliasia on suhteellisen vaikea 

tällä seudulla... Mukavaa talven jatkoa! Toivottavasti voin pian helpottaa tiedonjanoanne 4. turnauksen 

paikkakunnasta ;) 
T:Sampsa 

TULOKSIA EUROOPAN TURNAUKSISTA 

7.11.2016 00:00 (MA) Keskisessä pohjois-Euroopassa pelailtiin viikonloppuna ististä mm. 

Kööpenhaminassa 11. Sit Cupissa sekä Leverkusenissa, missä ratkottiin Saksan 34. istumalentopallon 

Mestaruus. Köpiksessä voiton nappasi BVC Holyoke Hollannista. Kisan Military-osastolla Tanskan 
hakkapeliitat olivat ykkösinä. 

 
(Kuva: PVE) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnauskutsu%20Kotka%2010.12.2016.pdf


Leverkusenissa pelattiin Saksan Mestaruudesta kuuden joukkueen voimin. Loppuottelussa 

isäntäjoukkue TSV Bayer 04 Leverkusen voitti hallitsevan mestarin BV Leipzigin kisan loppuottelussa 

3 - 2 ja saavutti jo 23. Saksan Mestaruuden, jota on pelattu vuodesta 1982. Vertailuna pitää heittää, että 
ensimmäinen Suomen istiksen Mestaruus ratkaistiin jo vuonna 1965. 

Saksan Mestaruuskisojen lopputulokset: 

1. TSV Bayer 04 Leverkusen 

2. BV Leipzig 

3. Rheinland-Pfalz 

4. SCC Berlin 

5. TSV Bayer 04 Leverkusen II 
6. Anpfiff Hoffenheim 

 
Saksan istismestarit 2016: TSV Bayer 04 Leverkusen 

(Kuva: Leverkusen) 

Ja ajankohtaisasiana vielä - tuomaritoiminnasta ja korttipakoista puheen ollen alla oleva kuva 

Kööpenhaminasta..., Kertonee ainakin iloisesta ja välittömästä meiningistä tanskanmaalla. Info tilaa 
lennot ensi vuoden kisaan. Tietysti päätoimittajalle. 

 
Köpiksen kuvan alkuperäisteksti: "Skøre dommere - Crazy referees." 

(Kuva: Lavia) 

  



HIY HELSINKI JATKAA SARJAKÄRJESSÄ 

5.11.2016 18:50 Lisäilty 23:30 (Jani Virtanen/MA) HIY Helsinki voitti myös kauden toisen SM-

osaturnauksen tänään Jämsässä ja näin joukkue kasvatti sarjajohtoaan. Alla päivitetty sarjaraportti. Lisää 
tietoja ja kommentteja myöhemmin. 

 
Sarjajohtaja HIY Helsinki. Kuva Suomen Cupista 2016. (Kuva: Juha Parkko) 

Lisäilytarinat: HIY Helsinki laajalla rintamalla istiksen ykkösinä. Onko HIY miehissä karkaamassa 

muilta jo takasuoran alussa? Toivala, Kotka ja Jämsä ponnistusetäisyyksillä toisistaan. Helsinkiläisille 

lähes riittää, Nico Rosbergin tavoin, kakkossijat jäljellä olevista turnauksista - ellei ZZ Toivala nappaa 
voittoa kaikista kolmesta. Vaikka pitkän kauden aikana saattaa vielä tapahtua kaikenlaista. 

Jämsän peleissä ensimmäisellä kierroksella HIY otti selvän 0 - 2 voiton isännistä ja KSI lähes 

murskavoiton ZZ Toivalasta, joka varmaan vielä haeskelee uusia askelkuvioitaan. Alkusarjan toisella 

ottelukierroksella JoLePa nappasi ensimmäisen erän Kotkalta, mutta joutui jatkoerissä taipumaan 1 - 2. 

HIY ja Toivala kävivät tasaisen väännön, joka kuitenkin ratkesi helsinkiläisten eduksi lopulta suoraan 2 
- 0. 

Alkusarjan päätöskierroksella ZZ otti ensimmäisen voittonsa kukistamalla JoLePan 2 - 1. Jälleen 

jämsäläiset nappasivat ensimmäisen erän, mutta ruuti ja rutiini eivät riittäneet pelin voittamiseen. HIY 
varmisti alkusarjan voiton kukistamalla hyvin sinnitelleen Kotka 2 - 0. 

Ottelussa turnauksen kolmannesta sijasta ZZ jatkoi voitollisesti. JoLePa jäi siilinjärveläisten jalkoihin 

selkeästi 0 - 2. Loppuottelussa HIY oli puolestaan 2 - 0 parempi Kotkaa, joka kuitenkin toisessa erässä 
vähän kutitteli sarjajohtajaa. 

Seuraavan kerran avointa miesten SM-sarjaa pelataan Kotkassa 10. joulukuuta ja sen jälkeen olisi 

14.1.2017 vuorossa HIY:n kotiturnaus. Mutta..., miten tuon turneen laita lienee - pelataanko 

pääkaupungissa vai jälleen Jämsässä? Runkosarjan viides ja viimeinen turnaus on vuorossa Kotka-

turnauksen yhteydessä. Tuolloin mukana lienee muitakin kuin nyt pelanneet joukkueet. Toivottavasti 

myös ulkomaisia joukkueita. 

 
Jokilaakson Lentopallo - JoLePa Jämsä (Kuva: JoLePa) 

Sarjaraportti 3/2016-17 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%203.pdf


Lisää kommentteja varmaankin seurojen sivuilta. Ainakin Mikan totiset, tuoreet ja värikkäät tarinat 

näyttävät löytyvän ZZ Toivalan Facebookista. 

LAPPEENRANNASSA VIRATTOMAT KISAT 

3.11.2016 17:55 (MA) Reilun viikon päästä lauantaina Kotkassa käynnistetään pelikauden ykkösen 

turnaukset. Samana päivänä 12.11.2016 olisi sarjakirjan mukainen toiseksi viimeinen ilmoittautuminen 

seuraavaan ykkösen kisaan, joka pelaillaan Lappeenrannassa 3.12.2016. Alla liitteenä kutsu tuohon 
temmellykseen. Ilmoittautumista on jatkettu hiukkasen - torstaihin 17.11. asti. 

 
Kesämäenrinteen koulu sisäpihalta kuvattuna 

(Kuva: Kesämäenrinne) 

Lappeenrannassa pelataan ilman virallisia tuomareita. Järjestäjät toivovat, että jokainen kisaan tuleva 

joukkue varautuisi myös jonkin pelin viheltelemään. Turnauksen keskuspaikka on Kesämäenrinteen 

koulu, os. Kapteeninkatu 1, jonka salissa on yksi kenttä ja lämmittelyalue. Tarvittaessa toinen kenttä 

järjestetään läheisen (155 m) Kesämäen koulun liikuntasaliin. 

Palaillaan asiaan. Alla liitteenä - ja myös Tulevat tapahtumat palstalla - turnauskutsukuvake, jota 

kraapasemalla tarinat tavoittaa. Saapi jo nytkin ilmoittautua. 

 

JÄMSÄSSÄ JÄREÄT PELIT LAUANTAINA 5.11. 

 
Jokilaakson Lentopallo - JoLePa Jämsä 

(Kuva: JoLePa) 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Ykkosen kutsu 3.12.16.pdf


3.11.2016 12:35 (MA) Kööpenhaminan sijasta kotoisissa maisemissa Jämsässä pelaavat myös 

Tanskassa pyttyjä kahmineet LVI:n runkopelaajat - nyt ZZ Toivalan paidoissa. JoLePa isännöi 

lauantaina kauden toista SM-osaturnausta. Vieraaksi Jämsän liikuntahallille saapuvat sarjaa johtava HIY 
Helsinki, ZZ Toivala sekä mestaruutta puolustava KSI Kotka. 

Pelit Jämsässä käynnistyvät kahdella kentällä klo 12. Joukkueet kohtavaat toinen toisensa paras 

kolmesta peleissä ja sarjan päätteeksi pelataan sijoituspelit 1.-2. ja 3.-4. Sijoituspelit alkavat ohjelman 
mukaan klo 15.30. Alla turnauksen ottelut ja ohjeelliset aikataulut. 

* klo 12.00 JoLePa – HIY ja KSI – ZZ Toivala 

* klo 13.00 JoLePa – KSI ja HIY – ZZ Toivala 

* klo 14.30 ZZ Toivala – JoLePa ja HIY – KSI 
* klo 15.30 1. - 2. ja 3. - 4. 

VAIN LVI PUUTTUU KÖPIKSESTÄ 

 
11. Sit Cup Kööpenhaminassa pelataan 5.-6.11.2016 

(Kuva: Lavia) 

3.11.2016 12:20 (MA) Kööpenhaminan Sit Cup pelataan tulevana viikonloppuna. Kaksi edellistä kisaa 

voittanut LVI Suomesta puuttuu joukosta - harmi. Mukana on kisan ennätysosanotto - 12 joukkuetta. 
Tähän seurakuntaan kuuluu kolme military teamia - Saksasta, Hollannista ja Tanskasta. 

Suomea Köpiksen kisassa edustaa yksi tuomari. Info heittää villin veikkauksen - Sari Mannersuo. Jos 
meni pieleen - info puhaltaa pilliinsä. Hyviä pelejä Tanskanmaalle. 

 

  



KATEELLISIA KARJALAISIA KATSANTOJA - 
RIIHIMÄEN TURNAUKSEN TIIMOILTA 

30.10.2016 15:00 (MA) Haapahuhdan hallissa Riihimäen vankilan muhkean muurin reunalla pelattiin 

kauden ensimmäinen naisten SM-turnaus. Puitteet olivat hyvät – mitä nyt vähän vilposteli etelän 

ihmistä. Päivän ensimmäisessä pelissä HIY-Original kohtasi Lappeen Ladyt. Ensimmäinen erä 

Helsingille ja seuraavat Ladyille. Peli oli molemmilta melkoista hakemista eikä huippupalloja juuri 
nähty. Pisteet jakoon 2/1 Lappeelle. 

Toinen ottelu oli ehkä päivän parasta – ainakin tiukinta ja totisinta peliä. Palokan Pyry hallitsi kahta 

ensimmäistä erää, niihin kuuluisiin viimeisiin palloihin asti. Rohkeaa ratkaisijaa ei porukasta löytynyt. 

HIY 2 hoiteli erien loput varmuudella ja tasaisuudella. Lähes jokainen pystyi päättämään tiukkoja 

palloja. Kolmannessa erässä pyryläisten erävoiton yritys jo näkyi epätoivoisina ratkaisuina - mikä ei 

hesattarien otteita juuri haitannut. Puhdas 3 – 0 tuoreille Cup-mestareille – vaikkakin lupauksia antavan 
tiukasti. 

Seuraavaksi valoisassa hallissa kohtasivat Helsingin joukkueet. Varsin nopeasti perusHIY:n peli 

kuitenkin pimeni. Toista metriä pidemmät kakkoset torjuivat ja hyökkäsivät tuhoisasti ja varsin usein 
vastustaja vielä avusti hommia omilla helpoilla virheillään. HIY kakkoselle taas 3 – 0. 

ESIn ja Palokan kohtaamisesta odoteltiin perinteisen tiukkaa ja tasaista. Sellaista saatiin kuitenkin vasta 

ottelun kolmannessa erässä. Ensimmäinen erä mentiin täysin yhtä maalia. Kaksi peliä kylmissään 

tutisseet esiläiset olivat sormet kohmeessa ja Pyry teki mitä lystäsi. Homma näytti jo vesiselvältä 

kolmenollalta. Toiseen kuitenkin karjalaisetkin lämpenivät ja pistivät tiukasti hanttiin, mutta vasta 

kolmannessa pelattiin pisteistä tosissaan. Ei löytynyt kaakkoisen naisistakaan sitä pelin päättäjää. Pallo 

poltti ja sitä heiteltiin ja viuhdottiin verkon yli enempi vapputyyliin. Palokka kiitti lopulta ja otti kolme 
pinnaa. 

Pitkän päivän päätteeksi (pelattiin siis vain yhdellä kentällä) kohtasivat ensin HIY ja Pyry. Keskisen 

Suomen tyttäret hoitelivat ensimmäisen helposti ja toisenkin taatulla tyylillään. Kolmannessa kuitenkin 

taisi jo koti-ikävä iskeä ja HIY käytti tilanteen hyväkseen. Muutamista onnistuneista ratkaisuista 

hesattaret saivat mahtihengen päälle ja suorastaan sulloivat jyväskyläläiset kotimatkalle. Pinnat 
kuitenkin Palokan Pyrylle 2/1. 

Päivän viimeisessä HIY 2 hoiteli vakuuttavasti ESI-Ladyt 3 – 0. Lappeenrantalaiset sorjosmaisesti 

enempi haroivat päätään kuin keskittyivät pelaamaan. HIY 2 ei antanut pelissä mitään mahkuja, vaan 

paukutti palloa pallon perään joustolattiaan. Päivän rasitukset jo näkyivät – ainakin esiläisten otteissa. 

HIYläisten kovat aloitukset eivät nousseet, passit eivät löytäneet hakkureita ja liian usein HIY2 sai 

hakata palloja tyhjältä verkolta. HIY 2 Helsingille hienosti ja melkoisen vakuuttavasti täydet 9 pistettä 

tästä päivästä. 

ESI-Ladyt kättelyissä kuitenkin lupasivat vielä tulla kovemmalla rytinällä. Ensimmäinen mahdollisuus 

siihen aukeaa heti seuraavan Jyväskylän osaturnauksen avauspelissä 26.11.2016. Sarjasäännöt 

mahdollistavat osaturnausten pelaamisen joko kahdella tai yhdellä kentällä. Yhden kentän parhaita 

puolia lienee toisten joukkueitten pelien seuraamisen mahdollisuus sekä kuumat kahvit ja lämpöiset 

pullat. Huonompaa ehkä pitkäksi venähtävä pelipäivä. Istis.info oli reissulta kotona kahvihuoneella klo 

23 – 17 tuntia lähdöstään. 

Sarjaraportti 2/2016-17 

  

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Sarjaraportti%202016-17%20Nro%202.pdf


JA JOKUNEN KÄNNYKKÄKUVA KENTÄN LAIDALTA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(Kuvat: Satu Kirvesniemi) 



RIIHIMÄKI HIY 2:N JUHLAA - 
PUHTAASTI KOLME KERTAA 3 - 0 

 

 
HIY 2 - Palokan Pyry Riihimäen SM-turnauksessa 

(Kuva: Satu Kirvesniemi) 

29.10.2016 16:45 (MA) Kaunokaiset Kaunolanraitilla lauantaina - naisten SM-sarjan 2016-17 

avausturnaus pelataan Riihimäellä vankilan liikuntasalissa. Ottelutulokset yritetään päivittää jokaisen 

pelin päätyttyä alla olevaan otteluohjelmaan. Pelien alkamisajat ovat ohjeellisia. Uusi peli aloitetaan 
mahdollisimman pian edellisen päätyttyä. Turnaukseen on yleisölläkin mahdollisuus tulla paikan päälle. 

Riihimäen 1. SM-osaturnauksen otteluohjelma ja tulokset: 

klo 11 ESI-Ladyt – HIY Helsinki 2 - 1 (21-25, 25-12, 25-22) 

klo 12 HIY 2 Helsinki – Palokan Pyry 3 - 0 (26-24, 25-23, 25-17)  

klo 13 HIY Helsinki – HIY 2 Helsinki 0 - 3 (20-25, 11-25, 17-25)  

klo 14 Palokan Pyry – ESI-Ladyt 3 - 0 (25-10, 25-21, 26-24)  

klo 15 HIY Helsinki – Palokan Pyry 1 - 2 (16-25, 21-25, 25-15) 

klo 16 ESI-Ladyt – HIY 2 Helsinki 0 - 3 (18-25, 15-25, 13-25) 

Naisten SM-runkosarjan tilanne (ottelut/pisteet): 

1. HIY 2 Helsinki 3/9 pist. 

2, Palokan Pyry 3/5 pist. 

3. ESI-Ladyt 3/2 pist. 
4. HIY Helsinki 3/2 pist. 

 
Riihimäen turnauksen ykkösisäntäjoukkue: HIY 2 Helsinki 

(Kuva: Timo Humaloja) 



YKKÖSEN TURNAUSTIEDOTE KOTKAAN 

27.10.2016 12:50 (Pekka Nygren/MA) Ykkössarjan kauden ensimmäinen osaturnaus pelataan Kotkassa 

Otsolan koululla lauantaina 12.11.2016 neljän joukkueen voimin. Mukana ovat isäntien KSI Kotka 2:n 

lisäksi HIY 2 Helsinki, Palokan Pyry Jyväskylä ja TSI Tampere. Pekka Nygren on lähettänyt 
turnaustiedotteen, joka löytyy alta sekä Tulevat tapahtumat kuvakkeen alta. 

Kotkan ykkösarjan info 12.11.2016 

INFO-ONGELMAT INFOSSA KAI SELÄTELTY 

26.10.2016 20:30 (MA) Istis.infon sivut päivällä pimentäneet - tai valkaisseet - ongelmat lienevät tältä 

osin hoideltu. Kiitos vaan päätoimittajalle korjaushommista. Palaillaan päivän uusiin juttuihin 

myöhemmin iltasella. Nyt pitää käväistä terarassilla. 

 
(Kuva: Istis.info) 

MIESTEN SM-TURNAUKSEN OTTELUOHJELMA 

 

26.10.2016 12:55 (Jani Virtanen/MA) Marraskuun eka lauantai - ja vuorossa miesten avoimen SM-

sarjan 2. osaturnaus Jämsässä. Virtasen Jani on lähettänyt tiedoksi turnausinfon otteluohjelmineen. 
Jämsässä pelataan jämäkkään tahtiin kahdella kentällä. Turnausinfo alla pdf-tiedostona. 

Sarjakirjan ohjeiden mukaisesti turnauksessa pelataan yksinkertainen otteluohjelma - kaikki kaikkia 

vastaan ja sen jälkeen sijoituspelit: 1.-2. ja 3.-4. Kaikki ottelut pelataan kahdesta voittoerästä. Voittajalle 

alkusarjassa kaksi ja hävinneelle 0 pistettä. Parhaassa tai pahimmassa tapauksessa turnauksessa saa 

pelata 12 erää vilkkaaseen tahtiin - yhdellä virkistystauolla. 

Jämsän turnausinfo 5.11.2016 

TERVEISET HELSINGISTÄ RIIHIMÄELTÄ 

25.10.2016 11:55 (MA) Lunta tupruttaa eteläisessä Karjalassa. Ei mitään asiaa kesärengaslaisella 
ajohommiin. Kävelemään siis. Ensin kuitenkin infoon terveiset Riihimäeltä. Olkaa hyvä. 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnaustiedote%20Kotka%2012.11.2016.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnausinfo%205.11.2016%20Jamsa.pdf


Hei. Ensimmäinen SM-sarjaturnaus lähestyy. Lauantaina kokoonnutaan pelaamaan Riihimäelle. Kivaa! 

Tiedoksi vierasjoukkueille: 

Vankilan salin lähellä ei ole kauppaa tai huoltoasemaa. Olemme huomioineet sen ja pelipaikalla 

palvelee runsas kioski. Sieltä saa kahvit, leivät ja pullat, banaanit ym. Lisäksi valmistamme ison padan 

keittoa lounaaksi pelaajille, huoltojoukoille ja katsojille. Lauantaina nähdään, tervetuloa! HIY2:n 
puolesta - Tiina Sivonen. 

Olikos se YLE:n toimitalo myös Iso Pata - vai Paja tai jotain sinne päin kuitenkin. Hyvältä kuulostaa 
padat, banaanit ja kahvit myös katsojille. Tuloillaan ollaan. Kiitos infon puolesta infoista. 

HIY KAKKONEN KOTKAN YKKÖSEEN! 

 

24.10.2016 14:00 (Pekka Nygren/MA) Ykkössarjan turnaukseen lähes tungosta - HIY 2 ilmoittautui 

kisaan mukaan. Vielä toki jokunen mahtuisi - aikaa ilmoittautua on huomiseen. Hieno homma, jos 
neljäkin joukkuetta mukana. Mutta odotellaan vielä. 

Tulevana lauantaina käynnistyy naisten SM-sarja ensimmäisellä osaturnauksella Riihimäellä. Turnausta 

isännöi tuore Suomen Cup-voittaja HIY 2 Riihimäen vankilan salissa. Pelit käynnistyvät klo 11.00. 

Infon tiedossa ei ole miten saliin pääsy tapahtuu ja onko katsojilla mahdollisuus tulla pelejä seuraamaan. 

YKKÖSSARJAN TURNAUKSEEN KOTKAAN  

VAIN KOLME JOUKKUETTA 

 
Pekka Nygren 

(Kuva: Facebook) 

23.10.2016 15:00 (MA) Pelikauden 2016-17 ykkössarjan ensimmäinen osaturnaus pelataan Kotkassa 

lauantaina 12. marraskuuta. Ilmoittautuminen kisaan päättyi virallisesti eilen. Määräaikaan 

ilmoittautuivat KSI Kotka 2:n lisäksi TSI Tampere ja Palokan Pyry. Kisapäällikkö Pekka Nygren lähetti 
asiasta infoon seuraavanlaisen viestin. 

Ykkössarjan 1. osaturnaukseen on ilmoittautunut ainoastaan kolme joukkuetta. Ilmoittautumisaika 

päättyi, mutta otamme mielellään ilmoittautumisensa unohtaneita vastaan vielä tiistaihin 25.10. 

mennessä. Turnauksen vaatima aika on vahvistettava tarpeettomien salikulujen välttämiseksi. Terveisin 

- tervetuloa pelaamaan. Pekka Nygren KSI Kotka 

KISAKUULUMISIA - PUOLEEN JOS TOISEEN 

20.10.2016 00:10 (MA) Puoleen-osastolta sen verran, että Virtasen Jani viestitteli tänään seuraavat 

sävelmät: Tervehdys, Jämsästä. Juuri saamani tiedon mukaan Rekolan Raikas joutuu perumaan 
osallistumisensa turnaukseen. Eli turnaus toteutetaan neljän joukkueen turnauksena. JV. 



Harmi. Neljällä mennään. 

Toiseen kirjoitteli Sampsa Söderholm jo muutama päivä sitten: Moi. Lohjalla on aloitettu 

istumalentiksen harrastus Hongiston Tarmon toimesta. Kun Tampere on empinyt, niin lupasin HoTalle, 

että he saavat järjestää istumalentiksen ykkössarjan päätösturnauksen 4.3.2017 Lohjalla. Tästä voisi 
laittaa pienen infon jakoon, jos kahvihuone ehtii jossain välissä. T:Sampsa 

Nyt ehtii - nipin napin. Hienoa. Lohjalle mennään. 

VIISI JOUKKUETTA JÄMSÄN TURNAUKSEEN 

16.10.2016 20:45 (Jani Virtanen/MA) Jämsässä pelattavaan miesten SM-sarjan 2. osaturnaukseen 
ilmoittautui viisi joukkuetta. Alla Jani Virtasen viesti asiasta. 

Hei. Määräaikaan mennessä turnaukseen ilmoittautui viisi joukkuetta: 

* HIY, Helsinki 

* JoLePa, Jämsä 

* KSI, Kotka 

* Rekolan Raikas, Vantaa 
* ZZ Toivala, Siilinjärvi 

Ottelut pelataan lauantaina 5.11.2016 Jämsän Liikuntahallissa. Tarkemmat tiedot lähetetään 
joukkueille myöhemmin. Jani Virtanen Jokilaakson Lentopallo ry. 

ZZ TOIVALA ZONAL SM-TURNEELLE MUKAAN! 

13.10.2016 00:15 (MA) SM-sarja vahvistuu - ZZ Toivala matkaan mukaan. Savonmuan Put..., 

presidentinkanslia kirjoitteli aamutuimaan keskiviikkona sivustollaan, että seura tulee osallistumaan 

alkaneen pelikauden SM-kisoihin - ja luonnollisesti - tavoittelemaan Suomen Mestaruutta. Hienoa. 

Tämän varmistusilmoituksen mahdollisti Mikan mukaan herrojen; Hakasalo, Sievänen, Vikman sekä 

Kärkkäinen pelaaminen seurassa loppukauden. Melkoista hulabaloota seuravaihdosten osalta tälle 

kaudelle. Mutta - mielenkiintoinen ja toivottavasti myös tasokas sarja odotettavissa. Jäädään 
kuulostelemaan täällä kahvihuoneellakin. 

SUB-ZONAL KOLMOSET TURNAUKSESSA - 
ITALIAN NAISET NAPAKOINA 

 
Euroopan kolmoslohkon kisakaukalot Italian Follonicassa  

(Kuva: ParaVolley Europe) 



9.10.2016 14:00 (MA) Viikko sitten Italian Follonicassa järjestettiin ParaVolley Europen naisten 

kolmosalueen mestaruuskisat. Kaikki listatut maat: Italia, Slovenia, Unkari ja Kroatia olivat paikalla. 

Puitteet Välimeren rantakaupungissa olivat ykkösluokkaa, kuten yllä olevasta kuvastakin voi päätellä. 

Kisaisäntä Italia oli lähellä yllätystä voittaen ensin Kroatian 3 - 0 ja päälle suosikki-Slovenian 3 - 2. 

Viimeisessä pelissä italialaiset kuitenkin hävisivät niukasta Unkarille 2 - 3 ja jäivät eräsuhteella kisan 

kakkoseksi Slovenian jälkeen. Slovenia on 2000-luvun EM-kisoissa vain kerran (2011) ollut 
mitalikorokkeen ulkopuolella. Kovasti ovat itaalit muutamassa vuodessa kehittyneet. Hienoa. 

 
Italian turnauksen ottelutulokset 

(Kuva: ParaVolley Europe) 

KOTIMAAN KISAKUTSUJA KASAPÄIN 

 
Istis.info kisakutsuja lueskelemassa kahviterassilla 

(Kuva: Info) 

5.10.2016 00:10 Korjaus 22:30 (MA) Auran kipparilla riitti ihmettelemistä, kun infon sähköposti 

tasaisin välein pingahteli postituksia, joita tietenkin piti aina välillä tarkastella ja tarkistella - kahvin 

lomassa. Cupin viestien lisäksi lukijaa innostivat erityisesti kotimaan kisakutsuista kertovat postaukset - 
siis postitukset. 

Naisten SM-sarjan 1. turnaus 

 
Riihimäen vangila 

(Kuva: Google) 



Tuoreehko Suomen Cupin voittaja, HIY 2:n Marja Valkeavuori lähetti kisakutsun naisten ensimmäisestä 

SM-turnauksesta, joka pelataan reilun kolmen viikon kuluttua - lauantaina 29.10.2016 - Riihimäen 

vankilan sel..., salissa. Tervemenoa vähän eksoottisempaan kisaan - naiset. Turnaus pelataan yhdellä 
kentällä klo 11 alkaen. Lisätietoja tarvittaessa Marjalta. 

Kutsu naisten SM-turnaukseen Riihimäelle 

Miesten avoimen SM-sarjan 1. turnaus 

 
Jämsän lukion liikuntahalli 

(Kuva: Google) 

Jokilaakson Lentopallon Jani Virtanen puolestaan postitteli kutsun lauantaina 5.11. pelattavaan toiseen 

miesten avoimen SM-sarjan turnaukseen Jämsään. Ilmoittautuminen kisaan tulee tehdä Janille 

viimeistään 15.10.2016 mennessä sähköpostilla: jani.virtanen(at)jamsa.fi. Turnauksmaksu on 80 

euroa/joukkuea. Otteluohjelma julkaistaan viimeistään viikkoa ennen turnausta. 

Kutsu miesten SM-turnaukseen Jämsään 

Ykkössarjan 1. turnaus 

 
Otsolan koulu Kotkan Karhulassa 

(Kuva: Google) 

KSI:n kisakutsun ykkösen 1. osaturnaukseen lähetteli - kukas muukaan - Pekka Nygren. Turnaus 

pelataan tutulla Otsolan koululla lauantaina 12.11.2016. Ilmoittautumiset 22.10. mennessä osoitteella: 
pekka.nygren(at)kymp.net. Maksu 60 euroa/joukkue. Ohjelma tulee kaksi viikkoa ennen kisoja. 

Kutsu ykkösturnaukseen Kotkaan 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnauskutsu%20SMN%2029.10.16.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnauskutsu%20SMM%205.11.2016.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Turnauskutsu%20Y%2012.11.2016.pdf


Kutsut lisätietoineen löytyvät myös Tulevia tapahtumia-otsikon alta a.o. kuvaketta läppäsemällä. 

Korjaus: Kotkan ykköstapahtuma pelataan siis 12.11.2016 - eikä kuukautta myöhemmin, jolloin jo 
Lappeenrannassakin olisi pelattu toinen kisa. 

HOMENOKKACUPIT URAKALLA HELSINKIIN 

 
Yleiskuvaa Hipposen hallista 2016 

(Kuva: Juha Parkko) 

4.10.2016 22:30 (MA) Huomenta. Kahvihuoneen hoitaja on palannut, tietenkin joidenkin 

pettymykseksi, perinneveneilyltään Suomenlahdelta. Prangli jäi väliin loppuviikon tuuletusten takia, 

mutta Suomen Cupin pelejä tai paremminkin tuloksia tuli seurailtua Vieraskirjasta. Hienosti hoidettu - 

kiitoksia vielä Paulalle ja Pekalle. Ja kokonaiskiitokset upeasta hommasta Allanille ja koko Pyryn 

talkooväelle. 

Molemmissa turneissa käytiin hyvät kisat ja Allun mukaan kokonaisuus palveli hienosti 

istumalentopalloa näköalapaikalla. Jäädään odottamaan uusia pelaajia ja miksei joukkueitakin. Ja 

molemmissa turneissa voitot ja voittopokaalit haalattiin pääkaupunkiseudulle. Alla liitteenä kaikki 
kisojen tulokset ja välissä joitakin kuvia. Lisäkuvia ja juttuja löytyy niinikään linkeistä höpöttelyjen alta. 

 
Miesten Suomen Cup-mestarit 2016-17 - HIY Helsinki 

(Kuva: Juha Parkko) 



 
HIY:n Christian Danielsson ja voitonmerkki loppuottelun tiimellyksessä 

(Kuva: Juha Parkko) 

HIY Helsinki otti kiertopalkinnon viisinkertaiselta Cup-voittaja ZZ Toivalalta puhtaalla suorituksella - 

viisi peliä, viisi voittoja. Mukana kaksi kaatoa istuvista mestareista tuloksella 2 - 1. Pronssipelissä 

JoLePa kuittasi alkusarjan 0 - 2 tappionsa KSI Kotkalle voittamalla pelin 2 - 1. Mukana kisassa, joka oli 

samalla miesten avoimen SM-runkosarjan ensimmäinen turnaus, oli hienosti kaikkiaan kahdeksan 

joukkuetta. 

 
Naisten Suomen Cup-mestarit 2016-17 - HIY 2 Helsinki 

(Kuva: Juha Humaloja) 

Helsinkiin matkaili myös naisten pytty - HIY kakkosen kannattelemana. Pääkaupunkiseudun naisia oli 

matkassa kahdella joukkueella, kuten miehissäkin. Niin se miljoonan väestöpohjalla tietysti pitääkin olla 

- hyvä. Isäntäkaupungin pyryttäret pistivät naisten cupin pelin tiukaksi - ottaen alkusarjan voiton, mm. 2 
- 0 kaadolla HIY 2:sta. 

Loppuottelussa ruuti ei sitten aivan riittänyt loppuun saakka. Ensimmäinen erä jo lupaili cup-voiton 

palaamista keskiseen Suomeen, mutta kokeneet HIY-läiset käänsivät pelin lopulta itselleen. 

Kolmossijasta HIY toinen eli ykkönen kaatoi Lappeenrannan Ladyt suoraan 2 - 0. SI Siilinjärvi jätettiin 
sijoituspelien ulkopuolelle - kisan viidenneksi. 

Suomen Cup turnauksen 2016-17 kaikki tulokset löytyvät alla olevasta Suomen Cup 2016 Tulokset-

linkistä, kuten myös oikean sarakkeen alaosasta Sarjaraportti-otsikon alta - Nrolla yksi. Allan Pynnönen 

on pitkästä aikaa päivittänyt Palokan Pyryn blogia - kannattaa lukaista - sieltä löytyy myös joukko 

valokuvia kisoista. Lisää kuvia voi hakea Juha Parkon otoksina KSI Kotkan Nimenhuudon 



kuvaosastolta. Ja luonnollisesti infokin odottelee ZZ Toivalan valmentajapressan pressijuttua kisoista ja 

vähän kai muustakin. 

Suomen Cupin tulokset 

Allan Pynnösen tarinat 

Juha Parkon valokuvia 

Mika Ylösen pressipalsta 

 
Istis.infon joukkue lämmittelee 

(Kuva: Info) 

PELLOOJIA HIPPOHAALIN HOMEKAPPIIN 

 
Homenokkaturnaus Jyväskylässä 

(Kuva: Konkarit.info) 

29.9.2016 00:10 (MA) Muutama aamu vielä Suomen Cupiin. Info etsiskelee pipaa ja pitkiä kalsareita. 

Kohta kokka kohti syysmyräköitä. Kisapäällikkö Allan kirjoitteli Vieraskirjassa seuraavat sävelet ja 

laitteli kuitenkin infolle alustavat pelaajaluettelot tiedoksi. Löytyvät alahyllyltä kuten halvimmat ja 
hyvät viinitkin. 

Hei istisväki! Suomen Cupin pelaajaluetteloita ei ole ennenkään julkaistu etukäteen. Syy on se, että 

lopulliset pelaajaluettelot varmistuvat vasta ottelupaikalla. Pyysin pelaajaluetteloita etukäteen sen 

tähden, että voin esitäyttää pöytäkirjat eli helpottaakseni omia esivalmisteluja. Hessulle tiedoksi, ei 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/Suomen%20Cup%202016%20Tulokset.pdf
http://pyryistis.blogspot.fi/
http://ksikotka.nimenhuuto.com/team_files
http://facebook.com/ZZ-Toivala-ry-718433021620215/timeline/


Hesakaan tiedä pelaajia. Laitoin Infolle pelaajaluettelon, mutta muistutan vielä, ettei se ole lopullinen. t 

allan 

Info toivottelee kaikille mukavia ja tiukkoja pelejä. Kiitokset jo etukäteen Allanin pyryille kisan 

järjestämisestä. Kaikki varmasti toimii - kuten aina ennenkin - hienosti. Kahvihuone hiljenee hissuksiin 
ja palailee kisakuulumisiin ja tuloksiin tiistaina. Vieraskirjasta löytyvät molempien päivien tulokset. 

Suomen Cupin pelaajaluettelot 

Homenokka - turnausinfo 

SUOMEN CUP TULEE - JA 

INFO MENEE - MERIHOMMIIN 

 
Hipposhalli - Jyväskylä 

(Kuva: Google) 

26.9.2016 23:25 (MA) Kotimaan istiskausi 2016-17 käynnistyy Suomen Cup-turnauksilla ensi 

viikonvaihteessa Jyväskylän Hipposhallissa Palokan Pyryn isännöimänä. Olisikohan jo kolmas kerta, 

kun kisat järjestetään Suomen suurimman lentopalloilun vetaraanikisan - Homenokka-turnauksen 
yhteydessä. 

Miesten Cup ratkaistaan lauantaina 1.10. kahdeksan joukkueen kesken. Naisten mestaruuskisa pelataan 

sunnuntaina 2.10. viidellä joukkueella. Miesten pelit käynnistyvät klo 10.00 ja naisten sunnuntaina 
tuntia myöhemmin klo 11.00. Tervemenoa paikan päälle pelejä katsomaan. 

Infolla on valitettavan mukavasti kisaviikonloppuna - ja vähän ennen ja myöhemminkin - perinteinen 

PPPP-meriretki. Aikaisempina hippovuosina homma on onnistuneesti hoidettu eri aikoina, mutta nyt 

kävi täsmät. Info palailee kahvihuoneelle tiistai-iltana ja toivottavasti voi silloin laittaa sivuille kaikki 

tulokset ja jokusen valokuvankin. 

Toivon mukaan Allan ehtii jossain välissä pelien jälkeen - sekä lauantaina että sunnuntaina - laittamaan 

Vieraskirjaan turnausten tulokset tiedoksi. Ja tuo infon merimatka on vanhalta nimeltään Pranglin 
Perinteinen PipoPurjehdus. Tiedoksi sekin. 

Vieraskirjassa kaivattuja Cupin pelaajaluetteloja info ei ole saanut tietoonsa, mutta helpottaako kysyjää 

yhtään alla olevasta linkistä löytyvä pelikauden 2016-17 SM-joukkueiden pelaajaluettelolistaus. No - 
eipä tietysti, mutta sillä nyt pitää yrittää aluksi pärjäillä. Löytyvät myös Tiedostot-sivulta. 

Miesten SM-pelaajat 

Naisten SM-pelaajat 

http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/SC_pelaajaluettelot.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/HN-Turnausinfo16.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/SM-pelaajat%202016-17%20Miehet.pdf
http://www.istumalentopallo.info/docs/2016-17/SM-pelaajat%202016-17%20Naiset.pdf


MIESTEN VUOROTTELUSOPIMUS PITI - 

KULTAMITALIT JÄLLEEN IRANILLE 

 
Team I.R. Iran - GOLD! 

(Kuva: Rio 2016) 

18.9.2016 22:10 (MA) Istis.infon kahvihuoneella harmitellaan suuresti W10:ä - eikä se tarkoita 

mitenkään minkäänlaista voittajakymppiä. Mieluusti aivan toisin päin - sen verran kovasti nuo 

automaattiset Windows kympin päivitykset närästävät ja suorastaan viluttavat. Tämän viikonlopun on 

saanut päivittäisten päivitysten jälkeen korjailla kaikkea mahdollista. Kiitos vi..., paljon. Meni miesten 
pelienkin katsomiset persiilleen. Että silleen. 

Se siitä ja sitten itse asiaan. Mitä nyt vähän piti päästä purkamaan harmitusta. Sorry. 

 
Iran vei vuorostaan kullat Bosnia-Hertsegovinalta 

(Kuva: Rio 2016) 

Iranin ja Bosnia-Hertsegovinan ottelu siis meni kahvihuoneelta ohariksi. Muutama pallo neljännestä 

erästä ehdittiin täällä nähdä. Vaikea sanoa pelistä mitään. Iran voitti ja se siitä - onnittelut. Tulos 3 - 1 
(25-21, 21-25, 25-18, 25-15). Tasaisten alkuerien jälkeen Iran näytti hoidelleen homman helpohkosti. 

Pronssiottelussa aikaisemmin päivällä katsomot jälleen kai pullistelivat, kun isännät kohtasivat Egyptin. 

Tulosten valossa käytiin kova ja tasainen ottelu, joka lopulta kääntyi kairolaisten eduksi. Kovasti 

kotikisoihin panostaneille brasseille jäi kisoista saaliiksi naisten pronssi ja miesten neljäs sija - joka 

lienee ollut MM-hopeamitalisteille suuri pettymys. Pronssimatsin tulos Egyptille: 3 - 2 (28-26, 29-31, 
19-25, 25-22, 15-13). 



Raportit, kommentit, kuvat ja videot molemmista mitalipeleistä löytyvät lähiaikoina WPV:n 

kisasivuilta. Pitänee käydä infonkin sieltä kurkkimassa. Alla kisojen lopputulokset miehisille. 

Rion 2016 kisojen miesten kunniataulu: 

1. Iran 

2. Bosnia-Hertsegovina 

3. Egypti 

4. Brasilia 

5. Ukraina 

6. Saksa 

7. Kiina 
8. USA 

THE U.S. WOMEN'S SITTING TEAM - GOLD! 

18.9.2016 14:20 (MA) XV Paralympiakisojen naisten istumalentopallon kultamitalistit - Team USA. 

 
(Kuva: USA Volleyball) 

Rion 2016 kisojen naisten kunniataulu: 

1. USA 

2. Kiina 

3. Brasilia 

4. Ukraina 

5. Iran 

6. Hollanti 

7. Kanada 

8. Ruanda 

REILU TUNTI JA KIINA KAATUI - 

USA OTTI HISTORIALLISEN VOITON 

19.9.2016 02:25 (MA) ..., ja taisi siinä mennä osa muuriakin. Infon kaipaamaa muutosta tuli nyt tuutin 

ja tuvan täydeltä. USA suorastaan murskasi hallitsevan paralympiavoittajan Rion naisten loppuottelussa 

3 - 0 (25-12, 25-12, 25-18). Kiinalaiset olivat täysin pihalla pelistä. Kahdessa ensimmäisessä erässä 

joukkue paukutti iskulyöntinsä toistakymmentä kertaa pitkäksi ja teki muutenkin melkoisesti virheitä. Ja 

USA:lla onnistui lähes mikä tahansa. Näki, että kovasti oli USA töitä tehnyt ja tosikovasti Kiinan kaatoa 

finaalissa halunnut. Onnittelut. Hyvää yötä. 



 
Naisten loppuottelu Riossa oli USA:n juhlaa 

(Kuvakaappaus: Rio TV) 

BRASILIALLE NAISTEN PRONSSIT - 
SARI MANNERSUOMI PÄÄTUOMARINA 

18.9.2016 00:40 (MA) Riossa Brasiliassa ilta on vasta alkamassa - kuten myös Paralympiakisojen 

naisten huippufinaali Kiinan ja USA:n kesken. Esipelinä juuri päättynyt pronssiottelu täyden katsomon 

edessä oli isäntämaan juhlaa. Euroopan Mestari Ukraina oli käytännössä vailla mahdollisuuksia. Ottelu 
ja pronssiset mitalit Brasilialle 3 - 0 (25-12, 25-22, 25-20). 

 
Suomen Sari Mannersuo tuomitsi kisojen pronssiottelun 

(Kuvakaappaus: Rio TV) 

 
Kiina ja USA alkuesittelyssä Rion finaalissa 

(Kuvakaappaus: Rio TV) 



PARASTA ENNEN - JOKO TAIPUU TOIVALA - 
SUOMEN CUPIN OHJELMAT JULKI 

17.9.2016 12:10 (MA) Keski-Suomen kisapäällikkö Allan Pynnönen on laittanut jakeluun 

turnaustiedotteen Suomen Cupin kisoista, jotka temmelletään jälleen nokat homeessa Hipposhallissa 

Jyväskylässä 1.-2.10.2016. 

 
ZZ Toivalalle viides Suomen Cup viime syksynä - kuten käpälät näyttävät 

(Kuva: Istis.info) 

Hei istisväki. Rio:ssa alkavat oikeat ottelut tänään ja Jyväskylässä 1.-2.10.2016. Tässä tiedoksi 

otteluohjelmat ja aikataulut. Lauantai tulee olemaan joukkueilla pitkä päivä. Se johtuu siitä, että 

pelataan kahdesta voittoerästä ja että kaikille kahdeksalle miesjoukkueelle pitää löytyä 
paremmuusjärjestys. 

Odottelen tällä hetkellä joukkueitten pelaajaluetteloita. Niidenhän ei tarvitse olla lopullisia. Niitä voi 

vielä täydentää paikan päällä. Pyydän joukkueita myös maksamaan turnausmaksun 100 € tilille: 

Palokan Pyry FI11 5290 8140 0067 93. Maksun voi myös suorittaa paikan päällä. t. Allan Pynnönen. 

Allun kaipaaman pelaajaluettelon voivat naisten ja miesten SM-sarjajoukkueet lähettää myös 

lajipäällikkö Petri Räbinälle. Petri on toivonut saavansa listat viimeistään 20.9.2016 mennessä - niitä 
tarvitaan VAU:n palloilun sarjakirjaa varten. Luettelo löytyy helpohkosti infon Tiedosto-sivuilta. 

IRI JA BIH - JO VIIDES LOPPUOTTELU 

17.9.2016 11:45 (MA) Jos ei naisissa - niin vielä vähemmän on voimasuhteissa tapahtunut muutoksia 

miehissä. 2000-luvulla Paralympialaisten voittoa vuorotahtiin hallinneet Iran ja Bosnia-Hertsegovina 

kohtaavat jälleen Rion kisojen loppuottelussa. Molemmat maat voittivat ilman suuria vaikeuksia 

välierävastustajansa 3 - 0. Egypti ja Brasilia kohtaavat kisojen pronssiottelussa. 

 
Iran finaaliin - isäntämaan peli ja yleisö ei riittänyt 

(Kuva: Rio 2016) 



Iran aloitti parakullan huuhdonnan vuoden 1988 Soulin kisoissa ja jatkoi voittamattomana aina Sydneyn 

2000 kisoihin asti. Ateenassa 2004 Bosnia-Hertsegovina katkaisi teheranilaisten voittokulun. Iranilaiset 

kuitenkin kuittasivat taas omansa Pekingissä 2008. Lontoossa 2012 oli sitten - tasapuolisuuden nimissä - 
bosnialaisten voittovuoro. Mikäli samaan tahtiin jatketaan - Riossa Iran on kultapallilla. 

Tänään kisoissa toiseksi viimeinen kilpailupäivä. Naiset pistävät mitalit järjestykseen. Klo 22.30 

aloittavat pronssipelin Ukraina ja Brasilia. Loppuottelu Kiinan ja USA:n kesken alkaa klo 01.00 
Suomen aikaa. 

TUTTUJA TYTTÖJÄ COPACABANALLA - 

USA JA KIINA RION FINAALISSA 

17.9.2016 00:25 (MA) Eipä juuri uusia tuulia Rion naisten istiksessä. Loppuottelussa lauantaina 

kohtaavat jälleen - nyt jo kolmannen kerran Kiina ja USA. Kiinattaret ovat voittaneet Ateenasta 2004 

käynnistyneet naisten parakisat joka kerta ja kahdessa viimeisessä finaalissa juuri USA:n. Rion 

alkusarjassa sama tahti jatkui - Kiina voitti. Tuttu juttu, mutta jännitystä ja tasokasta naisististä on 

huomenna - tai oikeastaan sunnuntaina klo 01.00 nähtävissä kotimaankin ruuduilta. 

 
Kiinattaret jahtaavat neljättä Paralympiakultaa  

(Kuva: Rio 2016) 

Välieräpelissä Kiina voitti Euroopan Mestari Ukrainan suoraan 3 - 0 (25-14, 25-23, 25-20). USA 

puolestaan kukisti isäntämaa Brasilian samoin 3 - 0 lukemin ja erin (25-13, 28-26, 25-18). Ukrainan ja 
Brasilian esiottelu pronssista pelataan huomenna klo 22.30 alkaen Suomen ajanlaskulla. 

Naisten alemmissa peleissä Iran voitti Hollannin 3 - 2 ja sijoittui kisoissa viidenneksi. Kanada taas otti 

seitsemännen sijan 3 - 0 voitolla Ruandasta. Miesten vastaavissa tämän päivän koitoksissa sijoista 7.-8. 

Kiinan kukisti USA:n 3 - 0 ja sijoista 5.-6. Ukraina Saksan 3 - 1. Miehet aloittelevat välieräpelejä 
pikapuolin: klo 00.30 kohtaavat Egypti ja Bosnia-Hertsegovina sekä 02.30 Iran ja Brasilia. 

Rion Paralympialaisten istumalentopallon mitalipelien aikataulu (Suomen aikoina) alla: 

Lauantaina 17.9. - Naiset: 

* sijat 3.-4. Ukraina - Brasilia klo 22.30 

* sijat 1.-2. Kiina - USA klo 01.00 (-su) 

Sunnuntai 18.9. - Miehet: 

* sijat 3.-4. klo 15.30 
* sijat 1.-2. klo 18.00 



 
Brasilian voittanut USA kohtaa taas finaalissa Kiinan 

(Kuva: Rio 2016) 

TOSIPELIT KÄYNNISTYVÄT RIOSSA - 
JA SUORATOISTOT SUOMESSA! 

15.9.2016 13:25 (MA) Rion Paralympialaisten alkusarjat pelattiin eilen loppuun. Oikeastaan mitään 

yllätyksiä ei nähty nähty - ennakkoon vahvoiksi mitalisuosikeiksi ennustellut jatkavat. Tiukkoja ja 

tasaisia pelejä, mutta jokunen löysäkin pelattiin. Eurooppalaistiimeistä Saksa miehissä pettyi ja putosi 

pelaamaan sijoista 5.-6. Ukrainan kanssa. Syy oli 2-0 johdon menettäminen Egyptille ensimmäisessä 
pelissä. Naisten sarjassa Ukraina pelaa välierissä puolustavaa mestaria Kiinaa vastaan. 

 
Mihin riittävät isäntien tuuletukset? 

(Kuva: Rio 2016) 

Välierä- ja sijoitusottelut Riossa 15.-16.9. - ja siis myös suoratoistolähetykset netissä (ajat Suomen 

aikoja): 

Torstai 15.9. - Naiset: 

* sijat 7.-8. Kanada - Ruanda klo 19.30 

* sijat 5.-6. Hollanti - Iran klo 21.30 

* välierä 2: Kiina - Ukraina klo 00.30 
* välierä 1: Brasilia - USA klo 02.30 

Perjantai 16.9. - Miehet: 

* sijat 7.-8. USA - Kiina klo 19.30 

* sijat 5.-6. Saksa - Ukraina klo 21.30 

* välierä 2: Iran - Brasilia klo 00.30 
* välierä 1: Egypti - Bosnia-Hertsegovina klo 02.30 



 
Katsojia mukavasti paikalla istispeleissä (Kuva: Rio 2016) 

RION KISOJEN ISTISPELIT SUORINA 

VASTA TORSTAISTA 15.9. ALKAEN 

11.9.2016 23:10 (MA) Istis.info valittelee taas kerran, että olemattomilta kiireiltään vasta nyt ehti 

kahvihuoneelle päivittämään tietojaan Rion kisojen istispelien suoratoistolähetyksistä. Hannu Lappeelta 

kuitenkin jo lauantaiaamuna ehähti Vieraskirjassa kertomaan infoa askarruttaneen lähetysten heikohkon 
näkymisen syyt. Info kiittää. 

Hannu kirjoitti, että WPV:n sivuilla kerrotaan seuraavaa: Sitting Volleyball daily video feed (Match 

Reviews: Sept. 9-14; Live Stream: Sept. 15-18) - eli koosteita otteluista 14. päivään saakka, sitten vasta 

alkavat livelähetykset. Tämä oli infolta jäänyt huomaamatta eikä info uskonut istiskanavalla näkyvää 
tietoakaan, jossa kerrotaan lähetysten alkavan torstaina 15.9. klo 19.20 Suomen aikaa. 

Hartaassa uskossaan info oli käsityksessä - ja tietysti levitteli asiaa eteenpäin, että kisojen kaikki pelit 

lähetetään suorina. Vielä elo-syyskuun vaihteessa IPC ja WPV sivuillaan ilmoittivat uutisena: The 

International Paralympic Committee and Dailymotion have announced that 680 hours of coverage from 

13 sports will be live streamed on 15 high-definition channels on the IPC’s website (Paralympic.org) 

during the Rio 2016 Paralympic Games. Among the HD channels is included a dedicated sitting 

volleyball channel, which will show all sitting volleyball matches from September 9th through the 18th. 

Tämän info ymmärsi tarkoittavan, että kaikki pelit näytetään. No..., liekö asiat muuttuneet kiristyneen 

talouden takia. Nyt kuitenkin jäädään vielä odottelemaan pelien näkymistä suorina. Torstaina 15.9. 

käynnistyvät naisten sijoitus- ja pudotuspelit. Ensimmäinen tällä tietoa näkyvä suoratoisto on naisten 

sijoituspeli 7.-8. Jatkona seuraa sijoituspeli 5.-6. klo 21.30 Suomen aikaa ja yöllä lisäksi naisten 
jännittävät välieräpelit. 

PARALYMPIAPELIT HERTTASEN HUKASSA? 

9.9.2016 23:40 (MA) Kahvihuoneen hämärissä eivät ole auttaneet portugalin perhanat eikä samban 

sisäaskeleet - livekuvaa Riosta ei löydy, ei hitoillakaan. Jos ken on tässä hommassa onnistunut - please 
help - välittäkää tietoa. 

Tulospalvelu brasseista pelaa lähes salamana - hyvä sekin. Mutta elävät kuvat? Kansainväliset 

istissivustot ovat mainostaneet asiaa jo muutaman viikon. Sen kun nappaat näppylää ruudun alareunasta, 

hommat pelittää uinnista istikseen tai jonnekin muualle. Mitään ei kahvihuoneella osata tehdä - eikä 
kyllä tänään ole löytynyt istisnappulaakaan. Per..., 

Miesten avauspeleissä isännät voittivat jenkit suoraan 3 - 0 ja Egypti Saksan karvaan makuisesti 3 - 2. 

Saksa vei ottelua jo 2 - 0 ja kolmattakin erää 22-18 - mutta hävisi lopulta erän - hallen lujaa omilla 

virheillä ja vastustajan syötöillä 22-25 - ja päälle koko pelin. Naiset aloittavat pelinsä puolen yön 

jälkeen. Mutta..., jos joku keksii livekuvan - kertokaa. 



KAIKKI MITÄ TARVITSEE TIETÄÄ RIOSTA 

7.9.2016 23:45 (MA) World ParaVolley on sivuilleen laatinut otsikon mukaisen sivuston Rion 

Paralympialaisten istumalentopallosta - ja lupaa sitä myös jatkuvasti päivittää. Hienoa - hyvä! Sivusto 

löytyy myös infon sivuilta - Tulevia tapahtumia otsikon alta - Rio de Janeiro-kuvakkeen alta 
napsauttamalla. Käy kokeilemassa. 

 

Sivuston ykkösenä on linkki (löytyy myös infosta kuvakkeen alta) kaikkien otteluiden 

suoratoistolähetyksiin (Rio live Stream). Sen jälkeen löytyvät mm. pelien aikataulut, päivittäiset 

raportit, yllä oleva kuva ja sieltä avauslinkit joukkueiden some-sivuille, istisjuttuja kisoista sekä muita 
linkkejä. Tavaraa ja kuvia riittää. 

Kisojen avajaiset alkavat hetken kuluttua mm. Ylen TV 2:lta - puolilta öin. Suoratoistolähetyksiä info ei 

ole vielä onnistunut testaamaan - näinköhän nuo avaukset sieltä näkyvät - pitänee kohta testata. Mutta 

käykää kurkkimassa mielenne mukaan. 

 
Rio 2016 avajaiset (Kuva: WPV) 

 
Rio 2016 istiskaukalo (Kuva: VolleySlide) 



XV KESÄPARALYMPIALAISET KÄYNNISTYVÄT 

6.9.2016 13:30 (MA) XV Kesäparalympialaiset käynnistyvät Brasilian Rio de Janeirossa huomenna 

keskiviikkona klo 23.30 Suomen aikaa juhlallisilla avajaisilla. TV 2 ja Yle Areena näyttävät avajaiset 
keskiyöstä klo 00.00 alkaen. 

 

Kisojen istumalentopallo käynnistyy perjantaina 9.9. Suomen aikaa klo 16 miesten ottelulla Brasilia - 

USA. Naiset aloittavat oman urakkansa Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä klo 00.30. 

Avauspelissä isäntämaa Brasilia kohtaa Kanadan. Istispelit huipentuvat seuraavana viikonloppuna. 
Naisten finaali pelataan sunnuntaina 18.9. Suomen aikaa klo 01 ja miesten finaali klo 18.00. 

5 PÄIVÄÄ RION AVAJAISIIN 

2.9.2016 13:40 (MA) 

 
(Kuva: WPV) 

 


