Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry

VUODEN 2012 TOIMINTAJULKAISU
Tukee TUL:n nuorisotoimintaa

LUKIJALLE

Tämän julkaisun tuottaa Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry. Yhdistys on perustettu
tukemaan etenkin TUL:n nuorten liittojoukkuetoimintaa.
Edistämisyhdistys ry. kerää varoja tämän julkaisun mainostuottojen lisäksi yhdistyksen henkilöja yhteisöjäsenmaksuilla sekä kannatusjäsenmaksuilla.
Lähestynkin tässä kaikkia niitä henkilöitä, jotka olette aikanaan osallistuneet Kisiksen NUKkesäleirille tai olleet mukana liittojoukkueissa pelaajina, valmentajina tai muussa roolissa.
Samoin nykyiset ja entiset seuratyöhön osallistuneet valmentajat, huoltajat ja muut toimijat ovat
enemmän kuin tervetulleita mukaan. Teidän jäsenyytenne toisi arvokasta tukea
toiminnallemme. Tässä julkaisussa on ohjeet Edistämisyhdistykseen liittymistä varten.
Tämän julkaisun avulla tiedotetaan TUL:n lentopalloseuroille lentopallojaoston aktiivisesta
toiminnasta. Yhä useamman seuran toivotaan tulevan mukaan nuorisotyötä kehittävään
toimintaamme.
Julkaisu jaetaan kaikille TUL:n lentopalloseuroille.
Parhaimmat kiitokset julkaisussa mukana oleville yhteistyötahoille.

Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Lasse Komulainen, puheenjohtaja

Kannen kuvien kuvatekstit:
Suuri kuva on otettu 2011 Starogard Gdanskin turnauksessa Puolassa, 1995 syntyneet.
Pienet kuvat: TUL:n joukkueet Vörun lentopalloturnauksessa 2011.
Ylärivi vasemmalta oikealle B-tytöt ja C-tytöt
Alarivi vasemmalta oikealle B-pojat ja C-pojat
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Lentopallojaoston toiminnan tavoitteita.
TUL:n lentopallojaoston keskeinen tavoite on nuorten lentopalloharrastuksen edistäminen,
tukemalla seuroissa tapahtuvaa valmennusta ja kasvatusta sekä järjestämällä omaa
valmennustoimintaa ja mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin turnauksiin. 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. Leireille osallistumisen on havaittu auttavan
nuoria pääsemään urallaan eteenpäin ja moniin erilaisiin edustustehtäviin. Maajoukkueissa ja
ammattilaiskentillä pelaa tälläkin hetkellä useita Kisakeskuksen leireiltä sekä liittojoukkueista
lentopallo-oppia ja kokemusta saaneita pelaajia.
Lentopallojaosto on saanut kontaktit moniin kansainvälisiin turnauksiin. Tiiviimmin on viime
vuosina osallistuttu Virossa ja Puolassa järjestettyihin turnauksiin. Kansainvälisen
työläisurheiluliiton CSIT:n mestaruuskilpailut järjestetään eri puolilla Eurooppaa ja jopa muilla
mantereilla, kuten seuraavat 2013 Brasiliassa. TUL:n edustajien osallistumista tuetaan
mahdollisuuksien mukaan Lentopallon Edistämisyhdistyksen tuella.
Kansainväliset turnaukset, joihin liittojoukkueet vuosittain osallistuvat, tarjoavat monille nuorille
ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea kansainvälisten lentopallotapahtumien ilmapiirin ja
samalla nähdä uusia maita, tutustua vieraaseen kulttuuriin ja tavata eri maiden pelaajia ja luoda
ystävyyssuhteita.
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.
Lentopalloseurojen yhteystietojen päivittäminen on tiedonkulun kannalta hyvin tärkeää. Jos
tämä tiedote on tullut väärään osoitteeseen, on syytä ilmoittaa oikeat yhteystiedot heti TUL
keskustoimistoon ja lentopallojaostoa varten sähköpostilla kari.heikkila@hcp.inet.fi
Muistakaa laittaa myös sähköpostiosoitteenne, jotta voimme ajankohtaisissa asioissa olla teihin
yhteydessä. Lentopallojaosto on kiinnostunut saamaan myös seurojen toivomuksia TUL:n
lentopallotoiminnasta.
.
Kari Heikkilä
Lentopallojaoston puheenjohtaja.

Lentopallojaoston kotisivuilta löydät ajan tasalla olevaa infoa. http://lentopallo.tul.fi
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Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Hallitus on valittu 14.3.2012
Lasse Komulainen, puheenjohtaja
Jukka Suvanto, varapuheenjohtaja
Kari Heikkilä, sihteeri
Martti Kempas
Olli Lindroos
Martti Salminen
Matti Salo
Antero Tapola
Sakari Vuori
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 ollindroos@gmail.com

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

Sakari Vuori A, B
Kaarinan Ura
040-845 3674
sakari.vuori@pp1.inet.fi

Thomas Huttorin A, B
Korson Veto
040-519 4828
hutttomppa@hotmail.com

Jori Sivula (B), C
Karhulan Veikot
044-702 6723
jori.sivula@ekami.fi

Simo Särkilahti (B), C
Lamminpään Korpi
040-562 4557
simo.sarkilahti@elisanet.fi
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VUONNA 2011 TAPAHTUNUTTA
Duo Volley Cup Tartossa 21.-22.5.
TUL sai kutsun Tartossa järjestettävään turnauksen, missä sarjoina olivat 1993/94 ja 1995/96
tytöille ja pojille. Koska nuoremmalle ikäluokalle oli tiedossa muitakin kansainvälisiä turnauksia,
Tarttoon lähetettiin vanhempien ikäluokan joukkueet. Poikien sarjaan osallistui joukkueita
Latviasta, Venäjältä, Virosta ja TUL:n joukkue. Semifinaalissa TUL kohtasi Latvian Kuldigan,
jolle hävisi niukasti 1-2. Pronssiottelussa vastassa oli Viesite Sports School Latviasta, jolle
tappio tuli täpärästi 2-3, viidennen erän päättyessä 13-15. TUL:n joukkueen parhaana
pelaajana palkittiin Jani Liski Virtain Veikoista. Joukkueen valmentajina toimivat Thomas
Huttorin ja Simo Särkilahti sekä joukkueenjohtajana Kari Heikkilä.
Tyttöjen sarjassa oli TUL:n joukkueen lisäksi joukkueita vain Virosta. Vain Tarton Premium7 sai
TUL:n joukkueelta voittoeriä turnauksen päätyttyä TUL:n joukkueen voittoon. Joukkueen
parhaana pelaajana palkittiin Moona Jaatinen Karhulan Veikoista. Joukkueen valmentaja
toimivat Jori Sivula ja Sakari Vuori sekä joukkueenjohtajana Matti Salo.
Kesäkuussa Puolassa
TUL:n nuorten liittojoukkueet osallistuivat toisen kerran Puolan Starogard Gdanskissa 23.-27.6.
järjestettyyn kutsuturnaukseen. Turnauksen arvostusta osoittaa, että juhlavaan palkintojen
jakoon osallistuu Puolan urheiluministeriön edustaja. Joukkueita on Puolan lisäksi Latviasta,
Liettuasta, Venäjältä, Valko-Venäjältä, Saksasta ja Ruotsista.
Turnausmatka ajoittui ajankohtaan, jolloin Suomessa vietetään sydänkesän juhlaa eli
juhannusta. Turnaus oli tarkoitettu 1995 syntyneille, mutta TUL:n joukkueet koostuivat
pääasiassa 1996 syntyneistä pelaajista. Tyttöjen joukkueen valmentajina toimivat Sakari Vuori
ja Jori Sivula, joukkueenjohtajana Outi Polso sekä poikien valmentajina Thomas Huttorin ja
Simo Särkilahti sekä joukkueenjohtajana Kari Heikkilä.
TUL:n tytöt selviytyivät alkulohkossaan toiseksi häviten vain Latvian Daugavpilsille. Lohkojen
kaksi parasta pelasivat mitaleista. Mitalisarjassa vastaan tuli ensiksi toisen lohkon voittaja
Venäjän Kaliningrad, mikä voitti suomalaiset 2-1. Toisessa ottelussa TUL voitti Puolan
Chmielnon 2-0. Kun Daugavpils hävisi loppusarjassa otteluitaan, TUL:n loppusijoitus oli
eräsuhteen perusteella komeasti toinen. Turnauksen parhaana passarina palkittiin
Lamminpään Korven Oona Yli-Pekkala. Joukkueen parhaana palkittiin Henna Pollari
Korpilahden Pyrinnöstä.
Poikien joukkueessa näkyi vuoden ikäero kokemattomuutena. Alkusarjan lohkonsa TUL pystyi
voittamaan, mutta toisen lohkon Valko-Venäjän Minsk ja Puolan Jastarnia olivat kovempia.
Tosin TUL sai Minskiltä yhden erän. Näin ollen TUL:n lopullinen sijoitus oli kolmas. Turnauksen
parhaana passarina palkittiin Juho Hasselgren, Keimolan Kaiku. Joukkueen parhaana palkittiin
Miro Määttänen, Keimolan Kaiku.
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Nuorisourheilijakurssi NUK Kisakeskuksessa.
Heinäkuussa oli vuorossa jo kymmeniä vuosia järjestetty perinteinen nuorten valmennus - ja
koulutusleiri urheiluopisto Kisakeskuksessa 24 -29.7 Leirillä oli lähes 50 C- ja B-ikäistä tyttöä ja
poikaa nuorten liittojoukkuevalmentajien tiiviissä valmennuksessa. Tyttöjen toisena
valmentajana oli poikkeuksellisesti Tuula Kallovaara Saloisista ja poikien puolella ohjaukseen
osallistui myös Ilkka Stenius Oulusta.. Ilahduttavaa oli, että osanottajia oli nyt myös Oulusta,
Raahesta ja Somerolta Leirin koulutusosioon kuuluu nuorten itsensä suunnittelemia lämmittelyja pelitapahtumia. Leirin johtajana on toiminnan alusta saakka ollut Matti Salo. Leiriltä valitaan
perinteisesti nuorten liittojoukkueet Virossa järjestettävään kansainväliseen nuorten
turnaukseen, mikä nyt muutamana viime vuonna on järjestetty Etelä-Virossa Vörussa.
52. International Volleyball Cup Vörussa 18.-21.8.
Edellisen vuoden kaltaiseen huikeaan menestykseen TUL:n joukkueet eivät nyt pystyneet,
vaikka joukkueilla oli viikon valmistautumisleiri juuri heinäkuun lopussa Kisakeskuksessa.
Turnaus oli tarkoitettu ikäluokille 1995 -96 sekä 1997-98. Turnaukseen osallistui TUL:n lisäksi
joukkueita Puolasta ja kaikkiaan 17 joukkuetta Virosta.
TUL:n joukkueiden sijoitukset olivat seuraavat : Pojat U18 4:s, tytöt U18 5:s, pojat U 16 5:s sekä
tytöt U16 5:s. Kolmen sarjan voitto meni Puolaan ja poikien U18 sarjan voitti Audentese
Võrkpalliklubi Tallinnasta. Poikien U16 sarjassa palkittiin TUL:n Henrik Porkka (Karhulan
Veikot) joukkueen parhaana.
Poikien joukkueiden valmentajina toimivat Thomas Huttorin ja Simo Särkilahti, tyttöjen
joukkueiden valmentajina olivat Sakari Vuori ja Tuula Kallovaara. Joukkueenjohtajana oli Matti
Salo ja matkanjohtajana rutinoitunut Kari Heikkilä.
TUL:n mestaruuskilpailut
TUL:n avoimet tyttöjen mestaruuskilpailu järjestettiin syksyllä Kausalassa Kausalan Yrityksen
vastatessa järjestelyistä .
Mitalijoukkueet:
A-tytöt: 1. Kausalan Yritys, 2. Karhulan Veikot
B-tytöt: 1. Kausalan Yritys, 2.Saloisten Salama, 3. Karhulan Veikot
C-tytöt: 1. Saloisten Salama, 2. Kausalan Yritys, 3. Kouvola Volley
D-tytöt: 1. Kausalan Yritys 1, 2. Saloisten Salama, Kausalan Yritys 2
E-tyttöjen turnaus järjestettiin Vilppulassa. Osanotto avoimeen mestaruusturnaukseen oli
ilahduttavan runsas. Suurin osa joukkueista oli Tampereen ympäristöstä.
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Nuorten valmennusleiri Urheiluopisto Kisakeskuksessa 22. - 27.7.2012
B-ikäisille (-96,-97) ja C-ikäisille (-98,-99) tytöille ja pojille
Leirin hinta 280 euroa/leiriläinen, mikä maksetaan kutsutuille/seuroille lähetettävien ohjeiden
mukaisesti. Huom! Vain yksi lasku seuraa kohti. Hinta sisältää tulopäivän päivällisen ja
iltapalan, leiripäivien aamiaisen, lounaan, päivällisen ja iltapalan sekä lähtöpäivän aamiaisen ja
lounaan. Lisäksi jokainen osallistuja saa leiripaidan muistoksi.
TUL:n lentopallojaoston järjestämä perinteinen valmennustilaisuus urheiluopisto
Kisakeskuksessa alkaa sunnuntaina 22.7 klo 16.00 majoittumisella ja päivällisellä 16:30. Leiri
päättyy perjantaina 27.7 klo 14.00. Leirin vetäjinä toimivat liittojoukkuevalmentajat Sakari Vuori
ja Jori Sivula tytöille sekä Thomas Huttorin ja Simo Särkilahti pojille. Leirin ohjelma on nuoria
pelaajia monipuolisesti kehittävä.
Leirin aikana nuorille annetaan valmiuksia toimia myös nuorten ohjaajina, jolloin seuranne voi
näin saada uusia ohjaajia toimintaansa. Kaikille tullaan antamaan todistus koulutuksesta, jolloin
seura voi mahdollisesti hakea kunnalta avustusta ohjaajakoulutuksen saaneille nuorille.
Tämä leirin avulla valitaan pelaajia TUL:n liittojoukkueisiin. Tämän järjestelmän kautta myös
mahdollista päästä maajoukkue-ehdokkaaksi edustamaan Suomea kansainvälisissä otteluissa.
Tämän leirin aikana valittavat liittojoukkueet matkustavat jo elokuun lopulla Viroon, missä
osallistutaan kansainväliseen turnaukseen Vörussa 23. – 26.8. Kilpailumatkasta joudutaan
perimään omakustannusosuus. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan viimeistään leirin aikana
pidettävässä infossa.
Leirille tullaan ottamaan neljä ryhmää yhteensä 70 pelaajaa. Seuroja kehotetaan toimimaan
nopeasti ja varaamaan paikkoja lahjakkaille pelaajille. Tarvittaessa voimme joutua karsimaan
osallistujia, joten pyydämme laittamaan pelaajat ’tärkeysjärjestykseen’.
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 1.6.2012 mennessä
Osoitteella:
Kari Heikkilä, Kuikkakuja 5 D 22, 10320 Karjaa.
e-mail: kari.heikkila@hcp.inet.fi
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VUODEN 2012 TAPAHTUMIA
Duo Volley Cup 2012 Tartossa 10.-13.5.
Turnaus on tarkoitettu ikäluokille 1993/94 ja 1995/96. TUL:n lentopallojaosto on ilmoittanut
tyttöjen ja poikien joukkueet 1993/94 sarjoihin. Ilmoittautuminen joukkueisiin tapahtuu suoraan
valmentajille Sakari Vuori 040-845 3674 (tytöt) ja Thomas Huttorin 040-519 4828 (pojat).
(Joukkueet on jo koottu.)
International Volleyball Tournament Starogard Gdansk Puola 7.-11.6.
Lentopallojaosto on jälleen innolla lähettämässä sekä tyttöjen että poikien joukkueet
kovatasoiseen kansainväliseen turnaukseen Starogard Gdanskiin. Oman mielenkiintonsa tähän
turnaukseen tuovat joukkueet mm. Saksasta, Ruotsista ja Tanskasta. Tänä vuonna vuorossa
ovat 1996 syntyneet nuoret. Joukkueet kootaan pääasiassa viime kesän Kisakeskuksen leirin
perusteella. Valmentajiksi lähtevät nuorten liittojoukkuevalmentajat.
Nuorten valmennusleiri Urheiluopisto Kisakeskuksessa 22. - 27.7.2012
Lentopallon B-ikäisten (-96,-97), ja C-ikäisten (-98,-99) (tytöt/pojat) valmennusleiri.
Tarkemmat tiedot jo edellä tässä julkaisussa.
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.
Vörun Urheilukoulun 53. kansainvälinen lentopalloturnaus 23.-26.8.
Kisakeskuksen leirillä heinäkuussa valitaan jälleen nuorten liittojoukkueet Etelä-Viron Vörussa
pelattavaan kansainväliseen lentopalloturnaukseen. Turnaus on nyt 1996/97 ja 1998/99
syntyneille tytöille ja pojille. Valmentajina turnauksessa toimivat NUK – leirillä kesällä toimivat
liittojoukkuevalmentajat.
TUL:n mestaruuskilpailut
TUL:n mestaruuskilpailuja järjestetään, mikäli kilpailuille löytyy halukkaita järjestäjiä.
Tavoitteena on järjestää kilpailut naisten ja nuorten sarjoissa. Ottakaa yhteyttä lajipäällikkö
Martti Kempakseen (TUL:n keskustoimisto), mikäli haluatte järjestää kilpailut.
Messukylän Toverit järjestää naisten avoimet mestaruuskilpailut 22.-23.9. Osallistuvien
joukkueiden sarjatasoa ei ole rajoitettu. Tarkemmat tiedot www.mestotampere.net
CSIT:n Beach kilpailut Italiassa
Beach Volleyn kansainväliset vuosittaiset mestaruuskilpailut järjestetään 17.- 23.6 Italiassa
Lignano Sabbiadorossa. Omakustanteiselle kilpailumatkalle halukkaat voivat ilmoittautua TUL:n
lentopallojaoston kautta.
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CSIT:n maailmankisat 10.-18.8.2013 Brasiliassa
Maailmankisat järjestetään Rio De Janeirossa elokuussa 2013. Lentopallojaosto on antanut
asiasta kiinnostuneille seuroille mahdollisuuden joukkueen kokoamiseen. Kysymyksessä on
aikuisten tapahtuma ja lentopalloon voidaan ilmoittaa naisten ja miesten joukkueet. Myöhemmin
selviää, kuinka lentopallojaosto voi tukea matkakustannuksia. Asiasta kiinnostuneet seurat
voivat ottaa yhteyttä pikaisesti jaoston puheenjohtajaan tai lajipäällikköön. Ensisijaisesti
joukkueet valitaan Lentopalloliiton sarjatasojen mukaan, lähinnä liigaseuroista ja 1. sarjasta.
Ay-kilpailut 2012
Lentopallojaosto vastaa lajinsa Ay-kilpailujen järjestämisestä. Järjestäjäksi valitaan hakijoiden
joukosta sellainen seura, jolla on riittävät järjestämisedellytykset Järjestäjälle korvataan
osanottomaksuista järjestelyistä aiheutuneet kustannukset.
Tämän vuoden SM-kilpailut järjestetään Tampereella 19.-20.5.2012 neljässä sarjassa
Tarkemmat tiedot löytyvät TUL:n lentopallojaoston kotisivuilta. Järjestävä seura on Messukylän
Toverit / Olli Lindroos, puh. 0500 – 900 563.
Ay – beach volleyn mestaruuskilpailut 2012.
Mestaruuskilpailuihin voivat osallistua SAK:n, STTK:n ja AKAVAN liittoihin kuuluvat pelaajat.
Pelaajien ei tarvitse olla saman liiton jäseniä.
Tarkempi kilpailukutsu osoitteessa:
http://www.tul.fi/Lajitjakilpailut/Jaostot/Lentopallojaosto/Aykilpailut.aspx

VUODEN 2013 AY-KILPAILUT HAETTAVANA 24.9.2012 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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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 nuorisotyön tukemisesta kiinnostuneille henkilöille, yhteisöille ja yhdistyksille.

Jäsenyys:

Henkilöjäsen 20 euro/v

Yhteisöjäsen 50 euro/v

Kannatusjäsen alkaen 100 euro/v

Lentopallonharrastuksen Edistämisyhdistysry.
Puolesta

LASSE KOMULAINEN pj
Lasse Komulainen
GSM 040 552 7277

Haluan liittyä Lentopallonharrastuksen Edistämisyhdistysry jäseneksi v.2011
Nimi:

________________________________ Yhteisö ______________________________

Jäsenyys
Henkilöjäsen 20€
Alleviivaa jäsenyytesi

Yhteisöjäsen 50€

Kannatusjäsen ____€

Yhteystiedot: 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, IBAN: FI33 1011 3000 2730 77, SWIFT: NDEAFIHH
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Kuva: Pertti Flinck

VUODEN 2011 LENTOPALLOLIJA TUOMAS TIHINEN
Isku - Volleyssa hyvin viihtynyt Tuomas Tihinen valittiin vuoden
2011 TUL:n parhaaksi lentopalloilijaksi. Ura lentopalloilijana
alkoi Viialan Pyryssä, jossa lentopallojaosto sittemmin muuttui
lentopallon erikoisseura A-Volleyksi. Vuonna 1995 Tihinen
siirtyi Varalan valmennuskeskukseen, valmistui ylioppilaaksi
Tampereella ja sen jälkeen sähkötekniikan insinööriksi
ammattikorkeakoulusta.
Nuorukainen siirtyi liigatasolle Isku - Volleyn joukkueeseen,
jossa sanoo viihtyneensä erittäin hyvin. Isku - Volley kuuluu
maineikkaan Rantaperkiön Iskun perillisiin. Heti
valmistumisensa jälkeen Tihinen kokeili ammattilaisuraa
Ranskassa Avignonin joukkueessa, mutta loukkaantuminen
lopetti sen heti ensimmäisenä vuonna.
Suomen liigassa Tihisellä on tilillään kaksi kultaa, yksi hopea ja
kolme pronssia sekä Suomen Cupista kolme kultaa ja yksi
hopea. Viimeksi Cupin mestaruus tuli tänä vuonna tammikuun kahdeksantena.
Nyt 32-vuotiaalla Tihisellä on tilillään myös 80 maaottelua, ja liigapelejä on helmikuun aikana tullut täyteen jo
450, kaikki Isku - Volleyn joukkueessa, jossa nyt on meneillään 14.kausi. Tihinen olettaa maajoukkueuran olevan jo
nuorempien vastuulla, sillä vakituisessa työssä käyvänä hänen on vaikea kilpailla ammattilaisten kanssa
maajoukkue-edustuksesta.
Tuomas Tihisellä on edelleen paloa lentopalloon, sillä hyvässä joukkueessa ja hyvässä valmennuksessa on
innostavaa pelata ja jatkaa uraa. Paikka joukkueessa on kuitenkin ansaittava omilla taidoilla, ja tähän kilpailuun
Tihinen panostaa. Kun lisäksi asiat Isku-Volleyssa on Tihisen mukaan hoidettu kaikin puolin hyvin, on perheellisen,
vakinaisessa työssä käyvän miehen ilo jatkaa pelaamista ja tavoitella joukkueensa kanssa uusia saavutuksia.
Kynnys lähteä Tampereelta on noussut melko korkeaksi.
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Laske mitä seurasi voi tienata!
Millainen kalenteri?
Kalenteri on A4-kokoinen (avattuna A3), 28-sivuinen korkeata
soista painotyötä oleva seinäkalenteri. Sen aukeamalla on yksi
kuukausi ja upea nelivärinen lentopallo-aiheinen valokuva.- Koke
mus on osoittanut kalenterien toimivan hyvänä varainhankinta
tuotteena myös yksittäisillä joukkueilla.

Aktiivinen seura:

roa)
roa (100 x 8 eu
uotot 8000 eu
00 x 4 euroa)
(1
a
ro
eu
kalenterin myynkatit
40
lenterit
euroa
jää seuralle 400

Kaksi tapaa tienata
Tilaa alle 100 kalenteria. Saat TUL:n lentopallon kalentereita
hintaan 4 euroa/kpl. Kalenterin myyntihinta on 8 euroa, jolloin
seurallesi jää 4 euroa/kalenteri.
Jokaisesta myydystä Lentiskalenterista 4 euro menee TUL lentopallon nuorten leiritys- ja
liittojoukkuetoimintaan.

Superseura:
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Tilaa vähintään 100 kalenteria.Todella aktiivinen seura tilaa yli
100 kalenteria ja saa niihin omat kannet (etu- ja takansi).
Tämä
antaa seuralle mahdollisuuden hankkia lisätuottoa myymällä
kalenteriin mainoksia.Eri sopimuksesta myös takakanteen on
mahdollista saada 20 mm korkuinen läppä johon saa ilmoittajien
logot näkyviin joka kuukauden kohdalla. Tämä lisää ilmoitustilaa
Tilaukset
näkyvyyttä ja rahallista arvoa.
Kannet painetaan neljällä värillä ja sen taittotyö kuulu hintaan.
Toimita vain kuvat, seuran logo, mahdolliset mainokset ja haluttu
teksti sekä haluamanne myyntihinta (esim. 10 euroa) ja toiveet
taittajalle. Saatte kalenterin kannet vielä tarkastettavaksi ennen
niiden painamista. Kalenterit maksavat seuralle 4 euroa/kpl.
Myymättä jääneitä kalentereita ei voi palauttaa.
Hintoihin lisätään rahti 15-25 euroa).

Kalenterin toimittaa Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys
ry. Yhdistyksen saama tuotto käytetään nuorten lentopalloilijoi
den leiritykseen ja kilpailumatkojen taloudelliseen tukemiseen.
Kysy lisää tai tilaa Lentiskalenteri 2013
- puh. 440 533 804 / Kari Heikkilä
- kari.hcp@gmail.com
Tilaukset viimeistään 14.9.2012. Kalenterit postitetaan tilaajalle
viikolla 43.

