Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys

VUODEN 2013 TOIMINTAJULKAISU
Tukee TUL:n nuorisotoimintaa
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LUKIJALLE

Tämän julkaisun tuottaa Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry. Yhdistys on perustettu
tukemaan etenkin TUL:n nuorten liittojoukkuetoimintaa. Kansainväliset nuorten turnaukset,
joihin liittojoukkueet vuosittain osallistuvat, tarjoavat nuorille ainutlaatuisen mahdollisuuden
kokea kansainvälisten lentopallotapahtumien ilmapiirin. Samalla nähdään uusia maita,
tutustutaan vieraaseen kulttuuriin ja tapoihin, tavataan eri maiden pelaajia ja luodaan
ystävyyssuhteita.
Edistämisyhdistys ry. kerää varoja tämän julkaisun mainostuottojen lisäksi yhdistyksen henkilöja yhteisöjäsenmaksuilla sekä kannatusjäsenmaksuilla. Lähestynkin tässä kaikkia niitä
henkilöitä, jotka olette aikanaan osallistuneet Kisiksen NUK- kesäleirille 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.
Käythän tutustumassa myös Edistämisyhdistyksen omiin nettisivuihin osoitteessa:
http://www.lentistuki.com/

Julkaisu jaetaan kaikille TUL:n lentopalloseuroille.
Parhaimmat kiitokset julkaisussa mukana oleville yhteistyötahoille. Teidän avullanne voimme
osallistua julkaisussa esiteltyihin kansainvälisiin nuorisoturnauksiin.

Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Lasse Komulainen, puheenjohtaja

Kannen kuvien kuvatekstit:
Kuva kannessa ylhäällä on otettu NUK – leiri, Kisakeskus 2012.
Pienet kuvat alaosassa:
Vasemmalla: Starogard Gdansk, Puola 1996 tai nuoremmat tytöt/pojat
Vasemmalla:
Oikealla Duo Volley, Tarto 1993 -94 ikäiset tytöt / 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 TUL:n toimintatuen lisäksi 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 maailmankisat järjestetään eri puolilla Eurooppaa ja jopa muilla
mantereilla. Seuraavat maailmankisat järjestetään kesäkuussa 2013 Bulgarian Varnassa
aikuisten joukkueiden osalta. TUL lähettää näihin kisoihin naisten joukkueen, minkä muodostaa
Messukylän Toverien joukkue.
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. Iloksemme voin todeta nuorten aktiivista osallistumista
toimintaamme, mikä tarkoittaa myös seurojen lisääntyvää kiinnostusta toiminnasta.
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.hcp@gmail.com
Muistakaa laittaa myös sähköpostiosoitteenne, jotta voimme ajankohtaisissa asioissa olla teihin
yhteydessä. Lentopallojaosto on kiinnostunut saamaan myös seurojen toivomuksia TUL:n
lentopallotoiminnasta.
Lentopallojaoston toimikausi lähenee loppuaan ja uudet henkilöt valitaan viimeistään
loppuvuodesta. Toivon, että löytyy innokkaita ehdokkaita toiminnan pyörittämiseen. Olemme
pyrkineet tekemään parhaamme nuorten toiminnan lisäämiseen. Tulokset puhukoon
puolestamme.
Kiitän kaikkia mukana olleita seuroja, pelaajia, valmentajia ja luottamustoimijoita.
Kari Heikkilä
Lentopallojaoston puheenjohtaja.
Lentopallojaoston kotisivuilta löydät ajan tasalla olevaa infoa. http://lentopallo.tul.fi
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.hcp@gmail.com

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

RAVINTOLA STARTTI

MAINOS
RAVINTOLA STARTTI (Nimi ilmoitus)
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LIITTOJOUKKUEIDEN VALMENTAJAT 2011 - 2013
Tytöt

Pojat

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

Toomas Huttorin A- ja B-pojat
Korson Veto
040-519 4828
hutttomppa@hotmail.com

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

Simo Särkilahti (B-)ja C-pojat
Lamminpään Korpi
040-562 4557
simo.sarkilahti@elisanet.fi

MAINOKSIA
KYMENLAAKSON SÄHKÖ ½

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.ksoy.fi
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VUONNA 2012 TAPAHTUNUTTA
Duo Volley Cup Tartossa 10.-13.5.
TUL: nuorten joukkueet osallistuivat tähän Etelä-Viron Tartossa järjestettyyn turnaukseen nyt
kolmatta kertaa. Ikäluokka oli sama kuin edellisenäkin vuonna eli 1993/-94 syntyneet tytöt ja
pojat. Tyttöjen sarjassa oli vain neljä joukkuetta: TUL:n lisäksi Pihkova Venäjältä sekä Viljandi
ja järjestäjien oma joukkue Premium 7/ Salva Virosta. TUL:n tytöt voittivat Premiumin 2-1 ja
Pihkovan 3-0, mutta hävisivät Viljandille 0-3. Seuraavan päivän ristikkäisottelussa TUL sai
vastaansa Premiumin, joka voitti ottelun 3-1. Pronssiottelussa TUL voitti Pihkovan 3-0. Viljandi
voitti mestaruuden lyötyään Premiumin 3-0. Seuraavan päivän ystävyysottelussa TUL pani
Viljandin ahtaalle, sillä peli sujui edellistä päivää huomattavasti paremmin. Tyttöjen valmentajina
toimi Sakari Vuori, huoltajana Tuula Kallovaara sekä joukkueenjohtajana Jukka Suvanto.
Pojilla oli matkassa lähes sama joukkue kuin edellisenä vuonna. Näin ollen kokemusta oli ja
joukkueen jäsenet tunsivat hyvin toisensa. Se näkyi pelissäkin, sillä TUL:n joukkue otti
vakuuttavat voitot järjestyksessä Latvian Vecumniekistä 3-0, Viron Oravasta 2-1, Premium 7
Salvasta 3-0 ja Venäjän Pihkovasta 3-0. Vain Latvian Kuldiga sai 3-0 voiton.
Loppuottelussa vastassa oli Kuldiga, joka otti ensimmäisessä erässä niukan 32-30 voiton ja
kaksi seuraavaa erää hieman helpommin. TUL:lle kuitenkin hienosti hopeaa.
Poikien valmentajana oli Toomas Huttorin ja joukkueen johtajana Matti Salo.
Puolassa Starogard Gdanskissa 7.-11.6.
Paikallinen urheilukoulu on järjestänyt jo yli 20 kertaa merkittävän nuorisoturnauksen, johon
osallistujia kutsutaan niin Keski-Euroopan maista kuin Pohjoismaistakin. Turnaus on
Puolassakin erittäin arvostettu, sillä päättäjäisiin osallistuu Opetusministeriön edustaja sekä
kaupungin johtoa. Sekä tyttöjen että poikien sarjoihin kutsutaan 10 joukkuetta. Viime hetken
poisjäämisiä kuitenkin sattuu. Nytkin mm. Minskin joukkue Valko-Venäjältä juuttui matkalle.
Tyttöjen sarjaan Sakari Vuori oli saanut koottua liittojoukkueen viidestä eri seurasta. Sen sijaan
poikien joukkue oli yksinomaan Ylöjärven Ryhdistä lisättynä yhdellä pelaajalla Saloisten
Salamasta. Syynä tähän oli samanaikaisesti Suomessa pelattu Power Cup, johon seurat
halusivat osallistua parhailla mahdollisilla joukkueilla.
Tyttöjen joukkueessakin oli jonkin verran kokemattomuutta kovista kansainvälisistä peleistä ja
siksi tulos ei ollut odotetun mukainen. Ensimmäisessä ottelussa vastassa oli Minskin tilalle
hälytetty Starogard II, minkä TUL voitti 2-0. Seuraavat ottelut Puolan Chmielnoa, Venäjän
Kaliningradia ja Saksan Bremeniä vastaan TUL:n tytöt hävisivät 0-2 selvin eränumeroin.
Ristikkäisottelussa vastaan asettui Puolan Slupsk, josta TUL otti voiton 2-1. Yhdeksän
joukkueen sarjassa tyttöjen sijoitus oli 8.s. Voiton vei Chmielno, toinen Starogard ja kolmas
Liettuan Wilno. Järjestäjät palkitsivat joukkueen parhaana Maria Valkeajärven Vilppulasta.
Tyttöjen valmentajina toimivat Sakari Vuori ja Jori Sivula sekä joukkueenjohtajana Tiina Ritala.

sivu 6 sivu 7
Poikien joukkue oli sarjaansa fyysisesti jo pituuden suhteen päätä lyhyempi useimpiin
joukkueisiin nähden ja 1-2 vuotta nuorempi. Samassa alkulohkossa pelasivat isäntäjoukkue
Starogard, Wilno Liettuan Vilnasta, Daugavpils Latviasta ja Bremen Saksasta. Näistä
joukkueista vain Bremenin TUL:n pojat pystyivät yllättämään 2-1. Ensimmäisessä
sijoitusottelussa vastaan tuli puolalainen Bytow, mikä otti 2-0 voiton. Viimeisessä ottelussa
vastassa oli Vöru, joka otti myös 2-1 voiton. Näin TUL:n joukkue jäi sarjansa viimeiseksi.
Tiukoissa mitaliotteluissa pronssia otti Kaliningrad voitettuaan Ruotsin Södertäljen ja
mestaruuden vei Starogard lyötyään Wilnon. TUL:n joukkueen parhaana palkittiin Santtu
Valento Ylöjärveltä.
Poikien valmentajana oli Toomas Huttorin apunaan Juha Hänninen Saloisista ja
joukkueenjohtajana Lasse Komulainen.

Nuorisourheilijakurssi NUK Kisakeskuksessa.
Heinäkuussa oli jälleen vuorossa perinteinen nuorisourheilijakurssi (NUK) Kisakeskuksen
urheiluopistolla 22.-27.7. Tälle B- ja C-nuorten leirille saapui kaikkiaan 53 seurojen esittämää
nuorta lentopalloilijaa kaikkiaan 10:stä eri seurasta. Valmentajina toimivat nuorten
liittojoukkuevalmentajat. Myös nuorille annetaan vastuuta erilaisissa harjoitusten
suunnittelutehtävissä. Leirillä katsastetaan nuoria myöhemmin kesällä Viron Vörussa
pelattavaan nuorten turnaukseen, johon TUL:n lentopallojaosto on perinteisesti lähettänyt
kahden eri ikäluokan joukkueet. Vastuuvalmentajina leirillä toimivat TUL:n nuorten
liittojoukkuevalmentajat.
53. International Volleyball Cup Vörussa 24.-26.8.
Nykyisin tämä loppukesän Viron turnaus pelataan Vörussa. TUL:n nuorten joukkueet ovat
osallistuneet tällaiseen turnaukseen Virossa jo kymmeniä vuosia. Sarjat ovat U18 ja U16 pojille
ja tytöille. Tämä tarkoitti nyt 1996-97 ja 1998-99 syntyneitä nuoria. U18 poikien sarjassa oli
kuusi joukkuetta, joista voiton vei Audentse Tallinnasta, toinen oli tallinnalainen joukkue Täht.
TUL:n joukkue jäi kuudenneksi. Nuoremmissa pojissa TUL:n joukkueen tahti oli toinen.
Joukkueita oli kaikkiaan 8 ja TUL:n saavutus oli toinen sija. Voiton sarjassa vei Täht Tallinnasta,
kolmas oli Pöltsamaan joukkue.
U18 tyttöjen sarjassa oli neljä joukkuetta. Sijoitukset: 1. Vöru, 2. Tarton Kalev, 3. TUL, 4.
Starogard Puolasta. Nuoremmissa tytöissä TUL oli viiden joukkueen sarjassa neljäs. Voiton vei
Täht Tallinnasta, toinen oli Tarton Kalev ja kolmas Vöru.
Tyttöjen valmentajina matkalla olivat Sakari Vuori ja Tuula Kallovaara (Oulusta) sekä
joukkueenjohtajana Matti Salo. Poikien valmentajina toimivat liittojoukkuevalmentajat Toomas
Huttorin ja Simo Särkilahti, joukkueenjohtajana toimi Kari Heikkilä.
Tulomatkalla laivassa oli sopivasti myös Suomen miesten maajoukkue. Heille järjestettiin
yhteistapaaminen, jossa nuoret saivat kuulla aikaisemmin vastaavilla TUL:n nuorten matkoilla
olleiden pelaajien kokemuksia ja ohjeita lentopallouralleen.
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Yleistä turnausmatkoista
Nuorille on laadittu ohjeet matkoja varten, joissa korostetaan erityisesti käyttäytymistä. Pelaajien
vanhemmilta edellytetään allekirjoitusta, jotta he tietävät minkälaisia seurauksia mahdollisista
käyttäytymisrikkomuksista voi seurata. Ohjeet on valmisteltu myös valmentajille ja joukkueiden
johtohenkilöille. Useilla matkoilla pelaajille jaetaan palautelomake, mikä kerätään heiltä
paluumatkalla. Näin lentopallojaosto saa nuorten näkemyksen matkojen onnistumisesta ja
parannusehdotuksia.
Matkojen järjestelyistä on suvereenisesti vastannut Kari Heikkilä. Puolaan on matkustettu
lentäen Turusta.
TUL:n mestaruuskilpailut
Vilppulan
tähti järjesti vahvalla rutiinillaan nuorten avoimet TUL:n mestaruusturnaukset kiireisen
Vilppilan Tähti
syksyn aikana 29. ja 30.9. sekä 6. ja 7.10. Vilppulan urheilutalolla ja Mäntän liikuntahallilla.
Tulokset:
D-pojat

B-tytöt
1.
2.
3.
4.
5.

Tähti 1 TUL
SUPI –Volley
Tähti 2 TUL
SalSa TUL
Pyrintö TUL

C-tytöt
1.Tähti 1 TUL
2. OrPo
3. Jyväs-Lentis
4. Tähti 2 TUL
5. PetPet
6. SalSa TUL
7. Pyrintö TUL
C-pojat
1. Tähti 1 TUL
2. VaLePa
3. Tähti 2 TUL

1. Tähti 00 TUL
2. VirtVe TUL
3. Tähti 01 TUL
4. LempJyry TUL
5. Kajastus TUL
D-tytöt
1. Tähti 1 TUL
2. SalSa TUL
3. SeLe Tennarit
4. SeLe Tikkarit
5. JoLePa
6. Pyrintö 1 TUL
7. Tähti 3 TUL
8. Tähti 2 TUL
9. Pyrintö 2 TUL
10. OrPo
11. YlRyhti TUL
12. LaKorpi TUL
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Lentopallon AY-turnaus
Turnaus pelattiin Tampereella 19.-20.5. ja järjestelyistä vastasi Messukylän Toverit.
Joukkueiden määrä ei ole ollut odotusten mukainen. Yhdeksi syyksi on osoittautunut
heikko tiedonkulku ammattiliitoilta ammattiyhdistyksille.
Turnauksen tulokset:
Miehet A-sarja

Miehet B-sarja

1. Lempäälän kunta

1. Buster

2. Urheiluhallit

2. Metson pojat

3. Varkauden palolaitos

3. Valtra

Sekasarja

4. Savon Sellu

1. Lempäälän kunta

5. Carrusdelta

2. Honkalahden saha

6. Suominen

3. Nesteen jalostamo, Porvoo

7. JHL Forssa

4. Metso Fabrics

8. Kemi Shipping

Naiset

9. Niuvanniemen sairaala

1. Niuvanniemen sairaala
2. Lohjan seudun toimihenkilöt

Skoda • Nissan • Peugeot • Honda • Opel • Mercedes-Benz

3. Jyväskylän JHL
AINA KUN ON KYSE AUTOSTA

MAINOKSIA
SVEITSINPORTTI ¼

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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Nuorten valmennusleiri Urheiluopisto Kisakeskuksessa 21. - 26.7.2013
B-ikäisille (-97,-98) ja C-ikäisille (-99, 2000) tytöille ja pojille, myös Dikäisille muutamia paikkoja
TUL:n lentopallojaoston järjestämä perinteinen valmennustilaisuus urheiluopisto
Kisakeskuksessa alkaa sunnuntaina 21.7 klo 16.00 majoittumisella ja päivällisellä 16:30.
Leiri päättyy perjantaina 26.7 klo 13.00. Leirin vetäjinä toimivat liittojoukkuevalmentajat
Sakari Vuori ja Jori Sivula tytöille sekä Toomas Huttorin ja Simo Särkilahti pojille. Leirin
ohjelma on nuoria pelaajia monipuolisesti kehittävä.
Leirin hinta 285 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.
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. Leirillä valittavat liittojoukkueet matkustavat jo elokuun lopulla Viroon, missä
osallistutaan kansainväliseen turnaukseen Vörussa 28. – 31.8.2013. 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.
http://www.tul.fi/Lajitkilpailut/Jaostot/lentopallojaosto/nuorisotoiminta .aspx
Ilmoittautumiset viimeistään 15.6.2013 mennessä Osoitteella:
Kari Heikkilä, Kuikkakuja 5 D 22, 10320 Karjaa.
e-mail: kari.hcp@gmail.com
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HINNAT 2013
5–17 vuotiaat
arkisin 51 € /vrk
pe, la, su 55 € /vrk
pe–su 102 € /hlö
aikuiset
arkisin 67 € /vrk
pe, la, su 74 € /vrk
pe – su 133 € /hlö
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Duo Volley Cup 2013 Tartossa 16.-19.5.2013
Turnaus on tarkoitettu ikäluokille 1994/95. TUL:n lentopallojaosto on ilmoittanut tyttöjen ja
poikien joukkueet turnaukseen. Liiton lentopallojaoston kotisivuilla on pyydetty
ilmoittautumisia katsastusleirille, mikä pidetään Virroilla 29. - 30.3. Lisätietoja antavat
liittojoukkue valmentajat Sakari Vuori 040-845 3674 (tytöt) ja Toomas Huttorin 040-519
4828 (pojat). Joukkueen
Matkanjohtajaksi
lähtee
johtajat
MattiKari
saloHeikkilä.
ja Kari Heikkilä

International Volleyball Tournament Starogard Gdansk Puola 30.5. – 4.6.
TUL:n lentopallojaosto haluaa lähettää jälleen tyttöjen ja poikien liittojoukkueet tähän
eurooppalaiseen lentopalloturnaukseen, jossa vuorossa ovat 1997 syntyneet tytöt ja pojat.
Turnauksen ajankohta on vuosittain vaihdellut. Kun se viime vuonna oli juuri
samanaikaisesti Power Cupin kanssa, niin nyt se on viikkoa aikaisemmin.
Liittojoukkueisiin on kuitenkin ilmennyt riittävästi halukkuutta ja näille järjestetään
valmennusleiri, kuten edellisessä kohdassa todetaan tytöille 29. - 30.3. Virroilla. Pojille
vastaava leiritys on 10. - 12.5. Kisakeskuksessa
Matka tehdään jälleen lentäen Turusta Gdanskiin ja omakustannus pelaajilta on 262
euroa. Valmentajiksi lähtevät nuorten liittojoukkuevalmentajat. Tyttöjen joukkueen
johtajaksi on nimetty Miia Määttä Oulusta ja poikien joukkueenjohtajaksi Mikko Horto
Kotkasta.

Vörun Urheilukoulun 54. kansainvälinen lentopalloturnaus 28.-31.8.

Kisakeskuksen leirillä heinäkuussa valitaan jälleen nuorten liittojoukkueet Etelä-Viron
Vörussa pelattavaan kansainväliseen lentopalloturnaukseen. Turnaus on nyt 1997/98 ja
1999/2000 syntyneille tytöille ja pojille eli turnaukseen lähetään neljä joukkuetta.
Valmentajina turnauksessa toimivat NUK – leirillä kesällä toimivat liittojoukkuevalmentajat.
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TUL:n mestaruuskilpailut
mestaruuskilpailut
TUL:n
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TUL:n mestaruuskilpailuja järjestetään ainakin nuorille. B - ja C -ikäisten sarjat pelataan
TUL:n
järjestetään
ainakinyhteydessä.
nuorille. A- ja B-ikäisten sarjat pelataan
Akaanmestaruuskilpailuja
Toijalassa TUL:n Joy
Games –kisojen
Akaan
Toijalassa
TUL:n Joy
Games –kisojen
yhteydessä.
Ajankohta
on 27.10.2013
ja
Ajankohta
on 27.10.2013
ja pelipaikka
Toijalan
Monitoimihalli
Köyvärintie
3.
pelipaikka
Toijalan
3. Tiedustelut:
Marko Korvenaho p. 046 878
Tiedustelut:
Marko Monitoimihalli
Korvenaho p. Köyvärintie
046 878 3753,
E-mail: marko.korvenaho@gmail.com.
3753, E-mail: marko.korvenaho@gmail.com.
Nuorempien sarjat pelataan Vilppulassa syyskuussa 2013, jolloin Vilppulan Tähti järjestää
avoimet TUL:n
mestaruuskilpailut
D- ja E-ikäisille
pojille
ja tytöille.
Nuorempien
sarjat
pelataan Vilppulassa
syyskuussa
2013,
jolloin Vilppulan Tähti järjestää
avoimet TUL:n mestaruuskilpailut C-, D- ja E-ikäisille pojille ja tytöille.
Edellä mainituista turnauksista tarkemmin myöhemmässä vaiheessa lentopallojaoston
sivuilla http://lentopallo.tul.fi.
Edellä mainituista turnauksista tarkemmin myöhemmässä vaiheessa lentopallojaoston
sivuilla http://lentopallo.tul.fi.

CSIT:n maailmankisat Bulgarian Varnassa
Brasilian SeSi:n ilmoitettua yllättäen luopuvansa kisajärjestelyistä, löytyi tilalle järjestäjä
Bulgariasta, vaikka heillä oli aikomus järjestää vasta seuraavat kisat. Vastuuorganisaatio
on Bulgarian Workers’ Federation Sport & Health. Kisat järjestetään alkukesällä 2.-9.6.
TUL:n lentopallojaosto pyysi asiasta kiinnostuneita seuroja ilmoittamaan kiinnostuksensa
lähteä edustamaan TUL:oa näihin kisoihin, sillä muutoin liittojoukkueiden kokoaminen on
osoittautunut vaikeaksi. Tällä menettelyllä valittiin Messukylän Toverien naisten joukkue
osallistumaan maailmankisoihin. Miesten sarjaan ei ajoissa saatu joukkuetta nimettyä.
TUL on varannut matkaa varten lentokoneen, jolla koko liiton urheilujoukkue matkustaa
Varnaan. Joukkueen oma valmentaja Kari Puntila ja joukkueenjohtaja Asko Haapanen
lähtevät huolehtimaan tehtävistään. Lisäksi matkaan lähtee tuomarin tehtäviin Seppo
Mutkala ja ryhmän johtajaksi Lasse Komulainen. CSIT:n lentopallon teknisen komitean
kokoukseen osallistuu Martti Salminen.

Ay-kilpailut 2013
AY-lentopallon SM-kilpailut järjestetään Kotkassa 27.-28.4. neljässä sarjassa. Turnaus on
tarkoitettu sekä ammattiosastojen että työpaikkajoukkueille. Työpaikkajoukkueissa
kaikkien pelaajien tulee kuitenkin olla ammatillisesti järjestäytyneitä johonkin
ammattiliittoon. Kilpailut järjestetään miesten A- ja B-sarjoissa sekä naisten sarjassa ja
sekasarjassa. Järjestäjien yhteyshenkilö on Jori Sivula, jori.sivula@ekami.fi.
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LIITY LENTOPALLON EDISTÄMISYHDISTYKSEN JÄSENEKSI JA TUE
TUL:N NUORTEN LENTOPALLOTOIMINTAA
Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry

http://www.lentistuki.com/

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

Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry.
Puolesta

LASSE KOMULAINEN pj
Lasse Komulainen GSM 040 552 7277

Haluan liittyä Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry jäseneksi v.2013
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

sivu 15

NIKLAS SEPPÄSESTÄ VUODEN 2012 LENTOPALLOLIJA
Korson Vedon 19-vuotias Niklas Seppänen on valittu vuoden 2012 TUL:n parhaaksi lentopalloilijaksi.
Niklas on edustanut Korson Vetoa jo vuodesta 2008 ja hän noussut Mestaruusliigassa pelaavan edustusjoukkueen aloituskuusikkoon sekä kotimaiseen lentopalloeliittiin. Nuorella lahjakkuudella on suuri vastuu
sekä joukkueensa vastaanotossa että hyökkäyspelissä. Seppänen opiskelee neljättä vuotta Helsingissä
Mäkelänrinteen Urheilulukiossa.
–Monipuolinen ja kova asenne, arvioi vahvuuksiaan kovapomppuinen 194-senttinen ja 83-kiloinen nuori
mies.
Merkittävimmät lentopallo-oppinsa Seppänen kertoo saaneensa nuorempana Puma-Volleyssä isoveljen
joukkueen mukana, myöhemmin Korson Vedossa ja Mäkelänrinteessä. Pasilassa hieman yli vuoden
asuneen Seppäsen mielestä lukion ja lentopallon yhteensovittaminen sujuvat loistavasti.
– Koulu on erittäin joustava urheilemisen suhteen ja mahdollistaa sekä täysipainoisen harjoittelun
että pelaamisen, toteaa Seppänen.
Yleispelaajan taidot on havaittu myös Lentopalloliitossa. Miesten maajoukkueen uusi päävalmentaja
Tuomas Sammelvuo on valinnut nuorukaisen maajoukkuerinkiin, jossa hän kamppailee pelipaikasta
kokeneiden yleispelaajien kuten Antti Siltalan ja Olli Kunnarin rinnalla. Seppäsen tavoitteena onkin päästä
pelaamaan miesten maajoukkueessa ja ulkomaille ammattilaisena.
Kuva Aki Joensuu

XXXIV TOIJALA-LENTIS
Toijalassa 8. – 9.6.2013
SARJAT:

Miehet
MB-sarja = SM-3-4 sarjataso
MC-sarja = Harrastesarja
M50 = -63 ja aik. syntyneet
M55 = -58 ja aik. syntyneet,
M60 = -53 ja aik. syntyneet.
Naiset
NB-sarja = SM-2-3 sarjataso
NC-sarja = Harrastesarja
N-50 = -63 ja aik. syntyneet
N60 = -58 ja aik. syntyneet
N60 = -53 ja aik. syntyneet.
SS-sarja = sekasarja ylin 3-sarja, 2 naista.
Edellisen kauden sarjataso määrittelee sarjatason. Järjestäjillä on oikeus tehdä muutoksia sarjoihin
ILMOITTAUTUMINEN tulee tehdä 20.5.2013 mennessä
osoitteella: Toijala-Lentis Marko Korvenaho, Mäenkuja 3, 37800 Toijala,
tai marko.korvenaho@gmail.com
Ilmoittautumismaksu on 80 € joukkue, sekä seuran seuraavilta joukkueilta 50 €.
Maksu tulee suorittaa 25.5 mennessä tilille: Toijala-Lentis FI06 5472 0440 0168 12. Seuran nimi on mainittava.
LISÄTIETOJA: Marko Korvenaho p. 046-878 3753, Simo Syrjänen p. 040 510 8650.
TUOMARIT: Jokaisen joukkueen tulee hoitaa tuomari- ja sihteeritehtävät otteluohjelman mukaan.
Tuomarin ei tarvitse olla tuomarikortin omaava.
PALKINNOT: Sarjojen voittajat 200 €, kiertopalkinto ja ilmainen osanotto seuraavaan turnaukseen.

TERVETULOA PELAAMAAN !
TOIJALAN VALPAS

