Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry

VUODEN 2011 TOIMINTAJULKAISU
Tukee TUL:n lentopallon nuorisotoimintaa

LUKIJALLE
Tämän julkaisun tuottaa Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry. Yhdistys
on perustettu vuonna 2009 ja sen tehtävänä on tukea TUL:n lentopallojaostoa
etenkin nuorten liittojoukkuetoiminnassa. Myös aikuisten liittojoukkuetoimintaa
tuetaan mahdollisuuksien mukaan. TUL:n oma tuki lajijaostoille on siinä määrin
vähäinen, että esimerkiksi lentopallojaoston aktiivista liittojoukkuetoimintaa ei
voida sillä toteuttaa.
Edistämisyhdistys ry kerää varoja tämän julkaisun mainostuottojen lisäksi
yhdistyksen henkilö- ja yhteisö jäsenmaksuilla sekä kannatusjäsenmaksuilla.
Julkaisun avulla tiedotetaan TUL:n lentopalloseuroille jaoston aktiivisesta
toiminnasta, mihin toivotaan entistä useamman nuorisotyötä tekevän seuran
tulevan mukaan. Tässä julkaisussa on ohjeet Edistämisyhdistykseen liittymistä
varten.
Tämä julkaisu jaetaan kaikille TUL:n lentopalloseuroille liiton toimistossa olevan
osoitteiston mukaisesti.
Parhaimmat kiitokset julkaisussa oleville yhteistyötahoille, teidän avulla saatiin
tämäkin tehtyä. Liity jäseneksi ja ole siten tukemassa toimintaa.
Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Lasse Komulainen, puheenjohtaja

Skoda • Nissan • Peugeot • Honda • Opel • Mercedes-Benz
Kannen kuvien kuvatekstit:
Suurikuva on otettu
2010 Starogard Gdanskin,
Puola 1994 syntyneet.
Vöru lentopalloturnauksen
2010 voittaja joukkueet.
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ylärivi vasemmalta oikealle,
B-tytöt ja C-tytöt
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alarivi vasemmalta oikealle,
B-pojat ja C-pojat

AINA KUN ON KYSE AUTOSTA
Kuusi laatumerkkiä • mahtava valikoima
vaihtoautoja • kaikki palvelut

SVEITSINPORTIN AUTO OY & KAUPUNGINPORTIN AUTO
Helletorpankatu 1, Hyvinkää • Puh. (019) 45 851 • www.sveitsinportti.fi
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Lentopallojaoston toimintastrategiaa.
TUL:n lentopallojaoston keskeinen tavoite on nuorten lentopalloharrastamisen
edistäminen, tukemalla seuroissa tapahtuvaa valmennusta ja kasvatusta.
Tässä esitteessä kuvatun jaoston toiminnan toteuttamiseksi saamme taloudellista
tukea Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistykseltä.
Valmennusleirit Kisiksessä ovat olleet elämys nuorille jo yli 40v. Viikon mittaisella
leirillä nuoret saavat korkeatasoista valmennusta, sekä elämän loppuun asti säilyviä muistoja ja kokemuksia, Kisakeskuksen luonnonläheisessä miljöössä.
CSIT:n mestaruuskilpailut järjestetään eri puolilla Eurooppaa ja jopa muilla mantereilla.
Sekä Viron ja Puolan kansainväliset turnaukset joihin vuosittain liittojoukkueet osallistuvat, tarjoavat nuorille mahdollisuuden kokea kansainvälisten lentopallotapahtumien ilmapiiri,
samalla nähdään uusia maita, vierasta kulttuuria, tavataan eri maiden pelaajia ja
kansainvälistytään!
Maajoukkueissa ja ammattilaiskentillä pelaa tälläkin hetkellä useita TUL:n seuroissa ja Kisiksen leireiltä sekä liittojoukkueista lentopallo-oppinsa saaneita pelaajia.
Lentopalloseurojen yhteystietojen päivittäminen on tiedonkulun kannalta hyvin
tärkeää. Jos tämä julkaisu on mennyt väärään osoitteeseen, on syytä ilmoittaa
oikeat yhteystiedot heti TUL:n keskustoimistoon ja lentopallojaostoa varten sähköpostilla kari.heikkila@hcp.inet.fi
Täyttäkää kotisivuilla oleva toiminnan kartoituslomake sekä toiveenne lentopallojaostolle. Täytettyänne lomakkeen varmistatte yhteystietojen ajan tasalla olemisen.
Lentopallojaosto on kiinnostunut saamaan myös seurojen toivomuksia TUL:n lentopallotoiminnasta.
Meillä on ilahduttavan paljon nykyisin aktiivisia lentopalloseuroja, mutta on myös
valitettavan monia passiivisia seuroja, joilta edes tiedusteluihimme emme saa vastauksia, vaikka tiedämme näissäkin seuroissa toimintaa olevan.
Jaostolla on käytössään myös web - sivut osoitteessa http://lentopallo.tul.fi josta
löytyvät ajankohtaiset tiedot lentopallojaoston toiminnasta.
Kari Heikkilä
Lentopallojaoston puheenjohtaja.
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Hallitus on valittu 28.4.2010
Lasse Komulainen, puheenjohtaja
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Martti Kempas
Olli Lindroos
Martti Salminen
Matti Salo
Juhani Savolainen
Sari Niskala, varajäsen

Seuraava vuosikokous 26.5.2011

TUL:n lentopallojaosto 2011 – 2013
Kari Heikkilä, puheenjohtaja
0440-533 804 kari.heikkila@hcp.inet.fi
Lasse Komulainen, varapuheenjohtaja
040-552 7277 komulainen.lasse@gmail.com
Olli Lindroos
0500-900 563 olli.lindroos@bronto.fi
Martti Salminen
0400-419 775 marttis04@luukku.com
Jukka Suvanto
044-281 4342 jukka.suvanto@kymp.net
Matti Salo, kunniapuheenjohtaja
040-502 1466 matti.salo@pp.inet.fi
Martti Kempas, lajipäällikkö, jaoston sihteeri
050-337 5942 martti.kempas@tul.fi
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LIITTOJOUKKUEIDEN VALMENTAJAT 2011 - 2013
Tytöt

				Pojat

Jori Sivula A, B 			
Thomas Huttorin A, B
Karhulan Veikot				Korson Veto
044-702 6723 				

040-519 4828

jori.sivula@ekami.fi 			

hutttomppa@hotmail.com

Sakari Vuori (B), C			
Littoisten Työväen Urheilijat		

Simo Särkilahti (B), C
Lamminpään Korpi

040-845 3674				040-562 4557
sakari.vuori@pp1.inet.fi

simo.sarkilahti@elisanet.fi
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VUONNA 2010 TAPAHTUNUTTA
Kesäkuussa Puolassa
TUL:n nuorten liittojoukkueiden vieraillessa Vörussa kesällä 2009 paikalla oli myös joukkue
Puolan Starogard Gdanskista. Tällöin kävi ilmi, että Starogard Gdanskin Urheilukoulu oli
jo pitkään järjestänyt merkittävän kansainvälisen nuorten lentopalloturnauksen. TUL:n
joukkueet saivat nyt kutsun tähän kutsuturnaukseen, mihin otetaan 10 joukkuetta sekä
tyttöjen että poikien sarjaan.
Turnausmatka ajoittui 2.-7.6. alkukesään. Kutsuttu ikäluokka oli vuonna 1994 syntyneet.
TUL:n tytöt selviytyivät peräti loppuotteluun paikallista urheilukoulun joukkuetta vastaan.
TUL:n joukkue taipui tiukan taistelun ja yhden pelaajan loukkaantumisen jälkeen
hopealle. Pojatkin paransivat turnauksen loppua kohti ja lopulta tuloksena oli yllättävän
hyvä sijoittuminen kolmanneksi, edellä olivat vain Vöru Virosta ja Bytow Puolasta. Yksi
ennakkosuosikki eli Starogard I jäi yllättäen viidenneksi. TUL:n tyttöjen valmentajina
toimivat Rauli Salmijärvi ja Jukka Pesonen, poikien valmentajina olivat Thomas Huttorin ja
Kari Loukiainen.

CSIT World Games Tallinnassa
Kansainvälisen työläisurheiluliiton CSIT:n toiset suuret maailmakisat järjestettiin heinäkuun
alussa Tallinnassa. Lajivalikoima oli laaja. TUL:n vahvoista lajeista lentopallo oli mukana
sekä naisten että miesten joukkueella. Edellisissä kisoissa Italian Riminissä 2008 TUL:n
naisten joukkue voitti tämän järjestön maailmanmestaruuden. Vaikka TUL:n joukkue oli
melko kovatasoinen, ja voitti alkusarjassa sekä Brasilian, Meksikon ja Viron II-joukkueen,
häviten vain Latvialle, oli Venäjällä koottu kisoihin niin kova joukkue, että mestarista ei
ollut epäselvyyttä. Pronssiottelun TUL hävisi Latvialle 0-3, sijoituksen ollessa siten 4:s.
Joukkueen valmentajana toimi Rauli Salmijärvi ja joukkueenjohtajana Asko Haapanen.
Miesten joukkueen kokoamisessa oli ongelmia, mutta aivan viime hetkellä joukkue saatiin
mukaan. TUL:n joukkue voitti lohkonsa selvittäen sekä Etelä-Italian että Brasilian 3-0,
mutta antaen helpon 3-2 voiton Meksikolle. Ottelussa parasta lohkokakkosta vastaan tuli
tappio Venäjän Rossijalle 1-3. Rossija pääsi täten loppuotteluun Viron Kalevia vastaan.
TUL sai pronssiotteluun vastaansa Pohjois-Italian kovan UISP:n. Italialla oli huikea
pituusylivoima, mutta suomalaiset taistelivat sinnikkäästi. Viides erä päättyi UISP:lle 1511, ja täten TUL:n sijoitus oli neljäs. Joukkueen valmentajana toimi Juhani Leppänen ja
pelaavaa joukkueen johtajaa tuurasi huoltajana Martti Salminen.
Arvostettuina tuomareina tässä turnauksessa toimivat suomalaisista Seppo Mutkala ja
Arto Muro. Suomen koko urheilujoukkueen ensimmäisenä ’tsemppaajana’ palkittiin Lauri
Tihinen miesten lentopallojoukkueesta.

Sivu 6

Nuorisourheilijakurssi NUK Kisakeskuksessa.
Jo kymmeniä vuosia järjestetty perinteinen nuorten valmennus - ja koulutusleiri pidettiin
urheiluopisto Kisakeskuksessa 25 - 30.7 Leirillä oli liki 60 C- ja B-ikäistä tyttöä ja poikaa nuorten
liittojoukkuevalmentajien tiiviissä valmennuksessa. Tyttöjen toisena valmentajana oli poikkeuksellisesti
Anu Roitto. Koulutusosioon kuuluu nuorten itsensä suunnittelemia lämmittely- ja pelitapahtumia. Leirin
’johtaja ikonina’ on toiminut jo pitkään Matti Salo. Leiriltä valitaan perinteisesti nuorten liittojoukkueet
Virossa järjestettävään kansainväliseen nuorten turnaukseen, mikä nyt muutamana viime vuonna on
järjestetty Etelä-virossa Vörussa.

Huikea menestys, Vörussa
Ennen näkemätön menestys oli TUL:n nuorten joukkueilla Vöru Etelä - Virossa. Siellä pelattiin
kansainvälinen turnaus paikallisen Urheilukoulun järjestämänä 20 - 22.8 Virolaisia joukkueita oli
Tallinnasta, Pärnusta ja Vöru:sta. TUL:n joukkueita oli neljä sekä lisäksi joukkueita Puolasta. Kaikissa
sarjoissa eli U18 ja U16 tytöt ja pojat oli 8 – 10 joukkuetta. Kuukautta aikaisemmin TUL:n joukkueet
olivat Kisakeskuksessa valmistautuneet viikon tähän turnaukseen. Valmistautuminen meni loistavasti,
sillä ensimmäisen kerran tapahuti niin, että TUL:n joukkueet voittivat kaikki sarjat. Suomen joukkueen
parhaina palkittiin pojissa U18 Marko Määttänen, tytöissä U18 Oona Yli-Pekkala, pojissa U16
Eetu Saarinen ja tytöissä U16 Sara Vuohelainen. Valmentajina ja johtajina olivat samat kuin leirillä
Kisakeskuksessa.

TUL:n mestaruuskilpailut
TUL:n avoimet tyttöjen mestaruuskilpailu järjestettiin syksyllä Vilppulassa Vilppulan Tähden hoitaessa
hyvällä rutiinillaan kisat. Naisten mestaruuskilpailut järjesti Messukylän Toverit.

Nuorten valmennusleiri Urheiluopisto Kisakeskuksessa 24. - 29.7.2011
Lentopallo. B-ikäisten (-95,-96), ja C-ikäiset (-97,-98) (tytöt/pojat)
TUL:n lentopallojaosto järjestää perinteisen lentopallon valmennustilaisuuden
Kisakeskuksessa. Leiri alkaa sunnuntaina 24.7 klo 16.00, jolloin on majoittuminen ja 16.30
päivällinen. Leirin infotilaisuus alkaa klo 17:30. Leiri päättyy perjantaina 29.7 klo 14.00.
Leirin vetäjinä tulevat toimimaan liittojoukkuevalmentajat, tytöllä Jori Sivula ja Sakari Vuori,
pojilla Thomas Huttorin ja Simo Särkilahti. Leirin ohjelmasta tehdään monipuolinen ja se
kasvattaa seuranne nuoria pelaajina tulevaisuuden lentopalloilijaksi.
Leirin aikana nuoria koulutetaan myös nuoriso-ohjaajiksi, jolloin seuranne voi näin saada
uusia ohjaajia toimintaansa.
Leirin hinta 255 euro/leiriläinen, maksetaan kutsun saatuaan mainittujen ohjeiden
mukaisesti
Laskuja lähetetään vain yksi seuraa kohti. Jos samasta seurasta on viisi osanottajaa,
maksaa yhteensä vain 1020 euroa eli seura saa yhden paikan veloituksetta. Hinta sisältää
tulopäivän päivällisen ja iltapalan, välipäivien aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala
sekä lähtöpäivän aamiaisen ja lounaan
Kaikille tullaan antamaan todistus koulutuksesta, jolloin seura voi mahdollisesti hakea
kunnalta avustusta ohjaajakoulutuksen saaneille nuorille.
Tämä leiri kuuluu kokonaisuuteen, mistä valitaan TUL:n liittojoukkueet. Tämän järjestelmän
kautta on usein nopeampi tie myös päästä maajoukkue-ehdokkaaksi edustamaan Suomea
kansainvälisissä otteluissa. Liittojoukkueet valitaan lähinnä tämän leirinperusteella.
Molempien ikäluokkien joukkueet matkustavat Viroon, missä osallistutaan kansainväliseen
turnaukseen elokuun lopulla. Kilpailumatkasta joudutaan perimään omakustannusosuus.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan viimeistään leirin aikana.
Leirille tullaan ottamaan neljä ryhmää, yhteensä 70 pelaajaa. Toimi siis nopeasti ja varaa
paikkoja oman seurasi ja joukkueesi pelaajille. Tarvittaessa voimme joutua karsimaan
osallistujia Minkä vuoksi ilmoittautuessanne on pelaajista tehtävä lista sen mukaisessa
järjestyksessä.
Ilmoittautumisessa tulee olla nimi, seura, synt. aika, pelirooli omassa joukkueessa,
pituus ja yhteyshenkilön osoitetiedot sekä puhelin. Paikat tullaan täyttämään
varausjärjestyksessä, kuitenkin niin että jokaiselle ikäluokalle muodostuu riittävän suuri
ryhmä.

Ilmoittautumiset viimeistään 1.6.2011 mennessä
Osoitteella:

Kari Heikkilä, Kuikkakuja 5 D 22, 10320 Karjaa
e-mail: kari.heikkila@hcp.inet.fi Tiedustelut GSM 0440 533 804,
http://lentopallo.tul.fi
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Sporttikalenteri 2012
Myyntipalkkio 50 %

Laske mitä seurasi voi tienata!
Millainen kalenteri?
Kalenteri on A4-kokoinen (avattuna A3), 28-sivuinen
korkeatasoista painotyötä oleva seinäkalenteri. Sen
aukeamalla on yksi kuukausi ja upea nelivärinen valokuva. Myyntihinta 6 euroa. Kokemus on osoittanut
sporttikalenterin toimineen hyvänä varainhankinnan
tuotteena myös yksittäisillä joukkueilla.

Kaksi tapaa tienata
Tilaa vähintään 200 kalenteria. Saat kalenterin alareunassa olevaan mainososaan (läppään) seuran logon muistuttamaan teistä koko vuoden. Voitte myös
hankkia lisätuloja myymällä tälle 295*30 mm alueelle
mainostilaa yhteistyökumppaneille, jolloin saatte tuottoja myös näistä mainoksista. Tämä osuus kalenterista painetaan vain mustalla värillä.
Tilaa vähintään 500 kalenteria. Todella aktiivinen
seura tilaa yli 500 kalenteria ja saa niihin ylläolevan
mainostilan lisäksi seuran omat kannet (etu- ja takansi). Kannet (myös läppäosa) painetaan neljällä
värillä.
Mainososan ja kannen taittaminen kuulu hintaan.
Kalenteria voi tilata myös pienempiä määriä, mutta
silloin siihen ei ole mahdollisuutta saada omaa mainostilaa.

Tilaukset
Jokainen yli 300 kalenteria tilittänyt kutsutaan myöhemmin syksyllä risteilylle.

Aktiivinen seura:
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”Seuramme Karhulan Veikot tilasi Sporttikalenteri 2011
myyntiin 500 kpl ja saaduilla tuloilla rahoitimme nuorten
joukkueiden toimintaa. Teimme kalenteriiin seuramme
Karhulan Veikot ulkoasun ja hankimme lisäksi ilmoituksia jolloin tulot nousivat suuremmiksi. Sporttikalenteri
on jatkossakin meidän joukkueille tulonlähde ja saamme
samalla kaikki nuoret aktiivisesti osallistumaan varainhankitaan.
Jokaisesta myydystä Sporttikalenterista 1 euro menee
TUL lentopallon nuorten leiritys- ja liittojoukkuetoimintaan.

Myymättä jääneitä kalentereita ei voi palauttaa.
Kalenterin toimittaa SeKe eli Seurakehittäjät ry. Se
on valtakunnallinen seurakehittäjien, -valmentajien ja
-puheenjohtajien yhdistys.
Kysy lisää tai tilaa Sporttikalenteri 2012
- puh. 0400 452 483 / Virkkunen
- heikki.virkkunen@udepa.fi
Tilaukset viimeistään 15.9.2010. Kalenterit postitetaan tilaajalle viikolla 43.
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VUODEN 2011 TAPAHTUMIA
Duo Volley Cup 2011 Tartossa
Tämän vuoden uutuutena on aivan uusi turnaus Viron Tartossa. Turnaus pelataan jo
21. - 22.5. ja on tarkoitettu ikäluokilla 1993/94 ja 1995/96. TUL:n lentopallojaosto on
ilmoittanut tyttöjen ja poikien joukkueet 1993/94 sarjoihin. Edistämisyhdistys tukee
matkaa osallistumalla kuljetuskustannuksiin. Liittojoukkuevalmentajat kokoavat joukkueet.
Matkanjohtajina / joukkueenjohtajina toimivat Kari Heikkilä ja Matti Salo.

Nuorten turnaus Puolassa
Lentopallojaosto on jälleen innolla lähettävässä sekä tyttöjen että poikien joukkueet
kovatasoiseen kansainväliseen turnaukseen Starogars Gdanskiin. Oman mielenkiintonsa
tähän turnaukseen tuovat joukkueet mm. Saksasta, Ruotsista ja Tanskasta. Tänä vuonna
vuorossa ovat 1995 syntyneet nuoret. Turnauksen ajankohta on 23. - 27.6. Joukkueet
kootaan pääasiassa viime kesän Kisakeskuksen leirin perusteella. Valmentajiksi lähtevät
nuorten liittojoukkuevalmentajat. Joukkueiden johtajina/huoltajina toimivat Outi Polso ja
(Julkaisun painoon mennessä ei ole vielä nimetty Joukkueen johtajaa). Delegaatiota johtaa
Jukka Suvanto.

Nuorten turnausmatka Vöruun
Kisakeskuksen leirillä heinäkuussa valitaan jälleen nuorten liittojoukkueet Etelä-Viron
Vöruun kansainväliseen lentopalloturnaukseen, missä tänä vuonna sarjat puolustettavana
ovat peräti kaikkien neljän sarjan voitot. Joukkueet ovat nyt 1995/96 ja 1997/98 syntyneille
tytöille ja pojille. Turnaus järjestetään jälleen elokuun loppupuolella. Valmentajina
turnauksessa toimivat NUK – leirillä kesällä toimivat liittojoukkuevalmentajat. Johdon
muodostavat perinteisesti Matti Salo ja Kari Heikkilä. Edistämisyhdistys tukee tätäkin
matkaa huomattavalla summalla.

TUL:n mestaruuskilpailut
Poikien TUL:n mestaruuskilpailut B, C ja D – ikäiset. Järjestäjänä Karhulan Veikot
Ajankohta on alustavasti 1.-2. lokakuu, yksipäiväinen turnaus.
Lisätietoja: 040-576 9919 tai jari.elonen@ekami.fi
Tyttöjen TUL:n mestaruuskilpailu järjestäjänä Vilppulan Tähti.
Ajankohta alustavasti syyskuu.
Lisätietoja Kauko Ahola 050-350 6819 tai kauko.ahola@pp1.inet.fi
Avoin TUL:n naisten mestaruusturnaus pelataan Tampereella syksyllä.
Järjestäjänä MessukylänToverit.
Lisätietoja: Asko Haapanen 050-5620 899 tai asko.haapanen@luukku.com
ja Olli Lindroos 0500-900 563 tai olli.lindroos@bronto.fi
Tarkemmat tiedot seuroilta myöhemmin ja ne tulevat näkyviin lentopallojaoston kotisivuille
http://lentopallo.tul.fi
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CSIT:n Beach Volleyn vuoden 2011 kisat Bulgariassa
Toisin kuin sisälentopallossa, niin Beach Volleyssa CSIT:n mestaruuskilpailut
järjestetään joka vuosi. Vuoden 2011 kisat järjestetään Bulgarian Albena 7.-13.6. TUL:n
lentopallojaosto ei ole lähettämässä näihin kisoihin liiton nimissä joukkueita. Kiinnostuneet
voivat kysellä näistä vuosittain järjestettävistä kisoista liiton lentopallojaostolta.

CSIT:n maailmankisat eli World Games vuonna 2013 Brasiliassa
Entistä laajemmat CSIT:n (Confédération Sportiva Internationale du Travail) maailmankisat
ja samalla järjestön 100-vuotis juhlatapahtuma järjestetään seuraavan kerran Brasiliassa,
missä on erittäin vahva työväestön urheiluliitto Sesi. Järjestäjät ovat luvanneet maksaa
kaikkien kisoihin osallistuvien joukkueiden oleskelut kisojen ajan Brasiliassa. TUL:n
keskustoimisto on ryhtynyt jo valmistautumaan näihin kisoihin. Tavoitteena on lähettää
näihin kisoihin sekä miesten että naisten lentopallojoukkueet. Myös lentopallojaosto
aloittaa valmistelut välittömästi.

Ay-kilpailut 2011
Lentopallon Ay kilpailut vuonna 2011 järjestää TUL:n Saimaan piiri.
Tänä vuonna käynnistyy TUL:n ja ammattiyhdistysliikkeen yhteistyönä Ay-Sporttifestarien
ketju. Ensimmäinen tapahtuma järjestetään 21.–22. toukokuuta Lappeenrannassa.
Festarit kokoaa yhteen ay-väkeä perheineen eri urheilulajien mestaruuskilpailuihin,
vapaamuotoisempiin harrastelajeihin, seminaareihin, kokouksiin ja lajikokeiluihin.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: http://aysporttifestarit.fi/
Beach Volleyn AY- mestaruuskilpailut pidetään Helsingissä Hietalahden rannassa
28. - 29.7.2011.samanaikaisesti Virve Beach Volley turnauksen kanssa. Virve turnaus
on viranomaisten (Pelastuslaitos, Poliisit, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli,
Vankeinhoito) mestaruusturnaus. AY- Beach Volley on avoin kaikille AKAVA:n, SAK:n ja
STTK:n ammattiliittojen jäsenille.
Ilmoittautumiset ja info: www.poliisi-biitsi.com
Lisätietoja: Antero Tapola 0440-880 654 antero.tapola@luukku.com

VUODEN 2012 AY-KILPAILUT HAETTAVANA 1.9.2011 mennessä.
Lisätietoja ja hakemukset kari.heikkila@hcp.inet.fi
Jokainen joukkue tukee TUL Nuorten liittojoukkuetoimintaa maksettuaan kilpailumaksun.
Maksuista n. 50% ohjautuu suoraan nuorten liittojoukkuetoiminnan hyväksi.
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Ilmoittautumiset
a
ja INFO osoitteess
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www.poliisi-biitsi.c

Pelastuslaitos

POLIISI
Puolustusvoimat
Rajavartiolaitos

TULLI
Vankeinhoito

VIRVE & AY

BEACH VOLLEY 2011
Viranomaisten VIRVE -beach volley turnaus järjestetään
28.-29.7.2011 Helsingissä Hietalahdenrannassa.
Samassa turnauksessa ja samoissa sarjoissa ratkotaan
myös ammattiyhdistysmestaruudet.
Sarjat: Miehet ja naiset kilpasarja,
yli 40 -vuotta ja yli 50 -vuotta sekä kuntosarja.

Tervetuloa kesäiseen Helsinkiin!

”TEHDÄÄN YHDESSÄ MUKAVA TURNAUS”
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Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Y-tunnus 2302426-7
Mikä:		

Jäsenhankintakirje

Miksi:		 Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä varoja tukeakseen nuorten ja aikuisten 		
lentopallon harrastustoimintaa.
Erityinen kohderyhmä on nuoret ja heidän leiritys ja TUL:n 				
liittojoukkuetoiminta.
Kenelle:		 Kaikille, nuorisotyöntukemisesta kiinnostuneille henkilöille, yhteisöille ja 		
yhdistyksille.
Jäsenyys: Henkilöjäsen 20 euro/v
euro/v

Yhteisöjäsen 50 euro/v

Kannatusjäsen alkaen 100

Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry.
Puolesta LASSE KOMULAINEN pj
Lasse Komulainen
GSM 040 552 7277
		
Haluan liittyä Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry jäseneksi v.2011
Nimi:

________________________________ Yhteisö ______________________________

Jäsenyys Henkilöjäsen 20€
Alleviivaa jäsenyytesi

Yhteystiedot:

Yhteisöjäsen 50€

Kannatusjäsen ____€

Postiosoite     __________________________________
Postinumero    __________________________________

Paikkakunta

__________________________________

Matkapuhelin numero __________________________________
Sähköpostiosoite         __________________________________

Lähetä postissa Kari Heikkilä, Kuikkakuja 5 D 22, 10320 Karjaa
tai s-posti kari.heikkila@hcp.inet.fi

Voit maksaa suoraan yhdistyksen tilille.
Nordea 101130-273077
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Tule poimim
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.

Keittiö-, kylpyhuone- ja säilytyskalusteet suunnittelusta asennukseen.
Varaa suunnitteluaika www.keittiomaailma.fi
ESPOO SUOMENOJA , MARTINKUJA 10
PUH. (09) 8194 560
VANTAA VARISTO, MARTINKYLÄNTIE 53
PUH. 0207 661 300

Meiltä saat valoa, turvallisuutta, lämpöä
ja hyvinvointia 24 tuntia vuorokaudessa.
Vastaamme alueemme 150 000 asukkaan
ja yritysten sähkönjakelusta. Kehitämme,
vaikutamme ja olemme mukana elämässäsi.
Jotta arki sujuisi helpommin.

Kymenlaakson Sähkö
www.kymenlaaksonsahko.fi

Vikingillä palvelukin pelaa täysillä!
Itämeren iloisin laivasto on mukana tukemassa kaikkia

Turku–Tukholma Aamulähtö C4-hytissä.

urheilevia ja kannustavia ryhmiä. Tervetuloa koko porukal- Hinta alk. 5 €/hlö/suunta
la reissuun – punaisilla laivoilla se onnistuu uskomattoman Helsinki–Tukholma C4-hytissä.

10 €/hlö/suunta

edullisesti! Pelatkaa te lentopalloa, kiekkoa tai vaikka

Hinta alk.

petankkia, meillä pelaa palvelu!

Helsinki–Tallinna Iltalähtö, hytti lisämaksusta.
Hinta alk.
€/aikuinen/suunta
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Sporttihinnat väh. 10 hlön ryhmille.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Paikkoja rajoitusti.

Lisätiedot www.vikingline.fi/sporttilaivat tai Helsinki 09-123 571 • Turku 02-333 1332 • Tampere 02-333 1200

