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LUKIJALLE

Tämän julkaisun tuottaa Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry. Yhdistys on perustettu
tukemaan etenkin TUL:n nuorten liittojoukkuetoimintaa. Liittojoukkuetoiminta tukee lajiliiton
valmennus‐ ja leiritystoimintaa sekä antaa mahdollisuuden etenkin niille nuorille, jotka jäävät esim.
maajoukkuetoiminnan ulkopuolelle.
Liittojoukkueiden kansainväliset turnausmatkat mahdollistavat tutustumisen uusiin maihin, samalla
tutustutaan vieraaseen kulttuuriin ja tapoihin, tavataan eri maiden pelaajia ja luodaan ystävyyssuhteita.
Edistämisyhdistys ry. kerää varoja tämän julkaisun mainostuottojen lisäksi yhdistyksen henkilö‐ ja
yhteisöjäsenmaksuilla sekä kannatusjäsenmaksuilla. Toivon mukaan henkilöitä, jotka ovat aikanaan
osallistuneet Kisiksen NUK‐ kesäleirille tai olleet mukana liittojoukkueissa pelaajina, valmentajina tai
muussa roolissa. Jäsenyytenne toisi arvokasta tukea toiminnallemme. Tässä julkaisussa on ohjeet
Edistämisyhdistykseen liittymistä varten.
Tämän julkaisun avulla tiedotetaan TUL:n lentopalloseuroille lentopallojaoston 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 – leirillä Kisakeskuksessa 2013.
Pienet kuvat alaosassa:
Vasemmalla: Duo Volley, Tartto, 1994 tai myöhemmin syntyneet pojat
Oikealla: Duo Volley, Tartto 1994 tai myöhemmin syntyneet tytöt
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LENTOPALLOJAOSTON TOIMINNAN TAVOITTEITA.
Lentopallojaoston keskeinen tavoite on nuorten lentopalloharrastuksen edistäminen, tukien ja
täydentäen lajiliiton toimintaa. Tarjoamme laadukasta valmennusta ja kilpailutoimintaa sekä
kansainvälisiä kokemuksia mm. niille nuorille, jotka eivät ole ikäluokkansa maajoukkueissa.
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 nuorten turnauksiin. Kansainvälisen
työläisurheiluliiton CSIT:n maailmankisat järjestetään eri puolilla Eurooppaa ja jopa muilla
mantereilla. Vuoden 2013 maailmankisat järjestettiin kesäkuussa Bulgarian Varnassa aikuisten
joukkueiden osalta. TUL lähetti näihin kisoihin naisten joukkueen, minkä muodosti Messukylän
Toverien joukkue.
Meillä on nykyisin ilahduttavan paljon aktiivisia lentopalloseuroja. Valitettavasti on myös monia
passiivisia seuroja, joilta emme saa tiedusteluihin vastauksia, vaikka seuroissa on toimintaa
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.
Uuden lentopallojaoston toimikausi alkoi loppuvuodesta. Toivon, että vasta valituilla jäsenillä
riittää intoa toiminnan pyörittämiseen ja edelleen kehittämiseen. Olemme pyrkineet tekemään
parhaamme nuorten toiminnan lisäämiseen.
Kiitän kaikkia mukana olleita seuroja, pelaajia, valmentajia ja luottamustoimijoita.
Kari Heikkilä
Lentopallojaoston puheenjohtaja
Lentopallojaoston kotisivuilta löydät ajan tasalla olevaa tietoa. http://lentopallo.tul.fi
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Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Hallitus on valittu 25.4.2013
Lasse Komulainen, puheenjohtaja
Antero Tapola, varapuheenjohtaja
Kari Heikkilä, sihteeri
Olli Lindroos
Martti Salminen
Juhani Savolainen, 10.12.2013 lähtien
Martti Kempas, varajäsen

TUL:n lentopallojaosto 2014 – 2016
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

Sakari Vuori
040-845 3674 sakari.vuori@pp1.inet.fi

Matti Salo kunniapuheenjohtaja

040-502 1466 matti.salo@luukku.com

Kimmo Kamppila, lajipäällikkö, jaoston sihteeri
TUL Varsinais-Suomen piiri, c/o Kimmo Kamppila
Yliopistonkatu 31,5 krs. 20 100 Turku
puh 041-547 5423 kimmo.kamppila@tul.fi
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LIITTOJOUKKUEIDEN VALMENTAJAT 2011 – 2013

Mahdolliset muutokset uudelle kolmivuotiskaudelle tehdään kesäkuussa 2014

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
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VUONNA 2013 TAPAHTUNUTTA
Lentopallojaosto pystyi toteuttamaan osallistumisen kaikkiin kolmeen nuorten kansainväliseen
turnaukseen, joihin nuorten liittojoukkueet ovat viime vuosina osallistuneet. Kustannusten
huomattava nousu etenkin Virossa tuottaa uusia ongelmia, ja valitettavasti lisäkustannuksista
suuri osa on koitunut pelaajien maksettavaksi. Vuoden erityisen merkittävä tapahtuma oli
Kansainvälisen Työväen Urheiluliiton CSIT:n (Confédération Sportive du Travail / International
Worker’s Sport Confederation) maailmankisat Bulgarian Varnassa 4.-8.6., jonne joukkueiden
saaminen Suomesta oli vaikeata juuri pelaajien korkeiden omavastuiden johdosta. TUL:a edusti
kuitenkin naisten joukkue hyvällä menestyksellä. Joukkue koostui Messukylän Tovereiden 1sarjassa pelanneista pelaajista. Samassa tilaisuudessa osallistuttiin myös CSIT:n
lentopallokomission kokoukseen.
Duo Volley Cup Tartossa 16.-19.5.
Tähän Tartossa järjestettyyn A-ikäisten eli 1994 syntyneiden turnaukseen osallistuttiin nyt
kolmatta kertaa. Useimmat TUL:n pelaajat ovat aikaisemmin osallistuneet jo C- ja B-ikäisten
turnaukseen ja olivat erittäin tyytyväisiä, että tällainen mahdollisuus heille vielä järjestyi. Sekä
tyttöjen että poikien joukkueissa oli pelaajia kuudesta eri seurasta. Turnaus oli tasoltaan erittäin
sopiva, mutta TUL:n joukkueiden ongelmana oli lähes olematon yhteispelin harjoittelu. Tämä
näkyi mm. siinä, että turnaukseen osallistunut Karhulan Veikkojen tyttöjoukkue menestyi
paremmin kuin liittojoukkue. Enemmänkin joukkueita olisi turnaukseen kaivattu.
TUL:n tyttöjen joukkueen valmentajana toimi Sakari Vuori ja joukkueen johtajana Matti Salo.
Poikien joukkueessa vastaavissa tehtävissä olivat Toomas Huttorin ja Kari Heikkilä. Karhulan
tyttöjen valmentajana oli Jori Sivula, joka on myös liiton tyttöjen toinen valmentaja.
Osallistuneista joukkueista Pihkva on Venäjän Pihkovasta ja Aizkraute Latviasta.
Joukkueiden sijoitukset ja pistemäärät
Tytöt:

1. Tartu University
2. Karhulan Veikot
3. Premium 7/ Salva
4. TUL
5. Pihkva

12
7
6
3
3

Pojat:

1. 97 koondis
2. Premium 7/ Salva
3. TUL
4. Lähte Ülikooli
5. Aizkraukle
6. Pihkva

13
9
9
7
3
1

Puolassa Starogard Gdanskissa 30.5.-4.6.
Paikallinen urheilukoulu on järjestänyt jo yli 20 kertaa merkittävän nuorisoturnauksen, johon
osallistujia kutsutaan niin Keski-Euroopan ja Itä-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.
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Poikien sarjassa oli tässä turnauksessa joukkueita seitsemästä eri maasta, joten kokemus on
nuorille pelaajille todella merkittävä. Meidänkin joukkueemme pitävät tätä turnausta varten
katsastus-/ valmistautumisleirin. Turnaus oli nyt tarkoitettu 1997 ja myöhemmin syntyneille.
Koska kysymyksessä on kutsuturnaus, se velvoittaa osallistumaan kovatasoisella joukkueella.
TUL:n poikien joukkue täytti tämän tavoitteen tyydyttävästi sijoittumalla kuudenneksi.
Joukkueessa pelasi poikia kuudesta eri seurasta. Sijoitusottelussa Puolan Bytow voitti TUL:n 20, (25-12, 25-22). Joukkueen parhaana palkittiin Ossi Mäkinen Oulun Kiskosta. Turnauksen
voitti Puolan Lebork, Saksan Bremenin jäädessä toiseksi, Minskin joukkue Valko-Venäjältä oli
kolmas.
Tyttöjen liittojoukkue oli koottu peräti kahdeksasta eri seurasta, joten yhteispelin sujuminen oli
silmiinpistävän ongelmallista. Tuloksena olikin jumbofinaali, missä Latvian Daugavpils oli
parempi eränumeroin 2-1. Joukkueen parhaana palkittiin Iida Maria Etelä Korpilahden
Pyrinnöstä. Voiton turnauksessa vei Minsk Valko-Venäjältä, hopeaa otti Starogard, pronssia
Kaliningrad ja Engelholmin joukkue Ruotsista oli neljäs.
Poikien valmentajana oli Toomas Huttorin apunaan toisena valmentajana ja huoltajana Simo
Särkilahti sekä joukkueen johtajana Mikko Horto Karhulasta. Tyttöjen valmentajina olivat
liittojoukkuevalmentajat Sakari Vuori ja Jori Sivula. Joukkueenjohtajaksi saatiin Miia Määttä
Oulusta.

Nuorisourheilijakurssi (NUK) ja valintaleiri Kisakeskuksessa.
Heinäkuussa 21.-26. päivinä pidetty NUK oli menestys, sillä osanottajia oli peräti 75, pääosin
B- ja C-ikäisiä. Mukana oli ensimmäistä kertaa omana ryhmänään koemielessä muutamia Dikäisiäkin. Tyttöjä oli peräti 11:sta seurasta ja poikia 9:stä.
Valmentajina toimivat nuorten liittojoukkuevalmentajat apunaan joitakin pelaajien vanhempia. Dikäisiä ohjasivat Kirsi Lehti ja Markku Sosunoff Karhulasta. Leirillä vierailivat myös
maajoukkueliberot Hilla-Elina Hämäläinen ja Jesse Mäntylä, joiden vierailua nuoret arvostivat
kovasti.
Nuorille annetaan myös 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.
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54. International Volleyball Cup Vörussa 28.-31.8.
Tämä loppukesän Viron turnaus pelataan nykyisin Vörussa ja vuorossa oli jo järjestyksessään
54:s turnaus eli historia on jo pitkä. TUL:n nuorten joukkueet ovat osallistuneet tällaiseen
turnaukseen Virossa jo kymmeniä vuosia. Sarjat ovat U - 18 ja U - 16 pojille ja tytöille. Tämä
tarkoitti nyt 1997 -98 ja 1999 -00 syntyneitä nuoria. Vanhemmat ikäluokat pelasivat
sisähalleissa ja nuoremmat ulkona. Tässä turnauksessa TUL:n joukkueet ovat usein
onnistuneet hyvin. Tähän on myös viikko hiottu taitoja kuukautta aikaisemmin Kisakeskuksessa.
U -18 poikien sarjassa oli kuusi joukkuetta, joista voiton vei TUL:n joukkue voitettuaan
ratkaisevan ottelun 3-2 Vörun Urheilukoulua vastaan. Muuten molemmat saivat yhtä monta
voittopistettä. Voittajista parhaana palkittiin Juuso Korpela Oulun Kiskosta. TUL:n joukkueessa
pelasi poikia viidestä eri seurasta ja valmentajana toimi liittojoukkuevalmentaja Toomas
Huttorin.
Nuoremmissa pojissa TUL:n joukkueen tahti oli isompien kaltainen. Joukkueita oli kaikkiaan 7,
ja toiseksi sarjassa sijoittui Pärnun Lentopalloseura, minkä eräsuhde oli 11-2, kun se TUL:n
joukkueella oli 12-1. Vörun Urheilukoulun joukkue oli kolmas. TUL:n joukkueen valmentajana
toimi Simo Särkilahti ja poikia joukkueessa oli viidestä eri seurasta. Parhaana heistä palkittiin
Niko Suihkonen Oulun Kiskosta.

U -18 joukkue.

U -16 joukkue

U - 18 tyttöjen sarjassa oli kuusi joukkuetta. Sijoitukset: 1. Vöru, 2. TUL, 3. Starogard Puolasta,
4.Täht Tallinnasta, 5. Pärnu ja 6. SS Tarton Kalev. Voittajat erottuivat joukosta Vörun voittaessa
kaikki ottelunsa, TUL hävisi voittajalle 2-3 ja voitti kolmanneksi tulleen Puolan Starogardin 3-2.
Suomalaisista parhaana palkittiin Tuuli Parviainen Vilppulan Tähdestä.
Nuoremmissa tytöissä TUL oli kuuden joukkueen sarjassa viides. Voiton vei Puolan Starogard,
toinen oli Pärnun Urheilukoulu, kolmas Tallinnan Täht ja vielä Vörun Urheilukoulu oli TUL:n
edellä. Ainoan voiton TUL sai Tallinnan Kalevista. Suomalaisista parhaana pelaajana palkittiin
Niina Putkonen Perttulan Tähdestä. TUL:n joukkueen valmentajana tässä turnauksessa toimi
Tuula Kallovaara Oulusta.
U – 18 joukkue
U – 16 joukkue

sivu 9
Poikien joukkueen johtajana oli Matti Salo Hyvinkäältä ja tyttöjen joukkueen johtajana toimi
TUL:n lentopallojaoston puheenjohtaja Kari Heikkilä Karjaalta, joka on vastannut kaikkien
nuorten turnausten matkojen järjestelyistä.
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.
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.
Uutena piirteenä on tullut matkoille pelaajien vanhempien kiinnostus lähteä mukaan. Koska
kysyntä on vielä ollut kohtuullista, on tilaa voitu vielä järjestää. Kisakeskuksen leirin yhteydessä
heistä on jopa ollut apua valmentajille niin harjoitusten aikana kuin vapaa-ajallakin. Matkojen
järjestelyistä on suvereenisesti vastannut Kari Heikkilä. Puolaan on matkustettu lentäen
Turusta.
TUL:n mestaruuskilpailut
Vilppulan Tähti on kiitettävästi ilmoittanut halukkuutensa järjestää TUL:n nuorten
mestaruusturnaukset. Kisat on järjestetty syyskuun lopulla avoimina turnauksina, joten myös
muut kuin TUL:n seurat ovat olleet tervetulleita. Etenkin nuorempien ikäluokkiin onkin ollut
tyydyttävä osanotto, mutta A-C – ikäisten joukkueita on ollut vaikea saada mukaan tähän aikaan
syksystä.
Tulokset:(TUL:n joukkueet tummennettuina)
B-tytöt

D-tytöt

1. Oriveden Ponnistus

1. Jyväs Lentis F

2. Vilppulan Tähti

2. Saloisten Salama

3. Petäjäveden Petäjäiset
C-tytöt
1. Seinäjoki Lentis
2. Lempäälän Kisa
3. Vilppulan Tähti 1
4. Vilppulan Tähti 2
5. Korpilahden Pyrintö
6. Paimion Yritys

3. Vilppulan Tähti 2
4. Vilppulan Tähti 1
5.

Oriveden Ponnistus

6.

Korpilahden Pyrintö

7. VilppulanTähti 4
8.

Vilppulan Tähti 3

9.

Petäjäveden Petäjäiset

10.-11. Jyväs Lentis S ja Tähti 5

sivu 10

E-tytöt

D-pojat

1. Saloisten Salama

1. Vammalan Lentopallo

2. Vilppulan Tähti 1

2. Vilppulan Tähti 1

3. Oriveden Ponnistus

3. Virtain Veikot

4. Vilppulan Tähti 2

4. Vilppulan Tähti 2

5. Korpilahden Pyrintö

5. Lempäälän Jyry

6. Virtain Veikot

6. Luolajan Kajastus

7. Petäjäveden Petäjäiset

E - pojat
1

Korpilahden Pyrintö

2

Vilppulan Tähti 1

3

Vilppulan Tähti 2

4

Virtain Veikot

5

Petäjäveden Petäjäiset

Lentopallon AY-turnaus
Turnaus pelattiin Kotkassa 27.-28.4. ja järjestelyistä vastasi Karhulan Veikot yhteistyössä Aytoimikunnan kanssa. Turnaus pelattiin kahdessa sarjassa: miesten B-sarja ja sekasarja. Tällä
kertaa miesten A-sarjaan ja naisten sarjaan ei ilmoittautunut riittävästi joukkueita.
Turnauksen tulokset:
Miehet B-sarja

Sekasarja

1. Varkauden pelastuslaitos

1. Honkalahti 005

2.

2. Neste Oil Naantali

Inhan metalli 51

3. JHL Forssa

3. KiLu Porvoo

4. Rautpohjan konepaja

4. Metso Fabrics

5. Karjalan prikaati

5. Kymen Puhelin

6. Kymenlaakson pelastuslaitos

6. Karjalan Prikaati

7. Kemi Shipping
Nuorten sarjojen menestystä valtakunnallisissa SM kilpailuissa 2013
A-pojat: 1. Napapiirin Palloketut, 2. Keimolan Kaiku, 3. Korson Veto, 4. A-Volley, 12. LittoistenTU.
A-tytöt: 1. LP Kangasala, 2. Ploki, 3. Raision Urheilijat, 5. Kausalan Yritys, 11. Karhulan Veikot.
B-pojat: 1. Nurmon Jymy, 2. Keimolan Kaiku, 3. East Volley, 4. A-Volley.
B-tytöt: 1. Euran Raiku, 2. Ylöjärven Ryhti, 3. Salon Viesti, 12. Vilppulan Tähti.
C-pojat: 1. Oulun Kisko, 2. Blues Volley, 3. Vilppulan Tähti, 8. Vaasan Kiisto.
C-tytöt: 1. Salon Viesti, 2. Raision Loimu, 3. Jyväslentis, 4. Vilppulan Tähti
TUL seurat tummennettuna
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RAVINTOLA STARTTI
SVEITSINPORTIN AUTO OY
PAPERILIITON TAMPEREEN AMMATTIOSASTO 50 r.y

JM Concept Oy ½ sivua
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CSIT:N MAAILMAN KISAT
Kansainvälisen yhteistyöliiton CSIT:n ,International Worker’s Sport Confederation (lyhennys
ranskankielisestä nimestä) kolmannet maailmankisat järjestettiin kesäkuussa 2.-9.6. Bulgarian
Varnassa. Bulgarialaiset olivat varautuneet järjestämään vasta seuraavat kisat, mutta Brasilian
SESI:n ilmoitettua varsin myöhään luopuvansa järjestämisestä, otti Bulgarian ’Sport and Health’ järjestö yhteistyökumppaneidensa kanssa vastuun maailmankisojen järjestämisestä.
Vaikka TUL:n lentopallojaosto on vahvasti keskittynyt nuorisotoimintaan, kuuluu näihin World
Games –kisoihin osallistuminen jaoston vastuulle. Kustannusten ja aikataulujen vuoksi
kovatasoisten joukkueiden kokoaminen on kuitenkin vaikeata. Aikaisemmista kisoista on tullut
kuitenkin mitalisijoituksia, jopa mestaruus, joten osanotto katsottiin hyvin tärkeäksi. Miesten
joukkueen kokoaminen ei onnistunut, mutta Messukylän Tovereiden naisten 1-sarjan joukkue
päätti lähteä matkaan. Valitettavasti joukkue supistui juuri ennen lähtöä 7:ään pelaajaan, myös
joukkueen uusi valmentaja ja joukkueenjohtaja jäivät matkasta pois.
Naiset taistelivat kuitenkin yhtenäisellä joukkueella hyvin ja voittivat alkulohkonsa, missä TUL:n
lisäksi oli joukkueet Ranskasta, Ukrainasta ja Meksikosta. Suomalaiset pelasivat uudestaan
voitokkaan ottelun Ukrainaa vastaan voittaen sen. Loppuottelussa rahkeita ei enää ollut ja Venäjä
vei mestaruuden. TUL sai kuitenkin hopeaa. Joukkueen turnausvalmentajana toimi Lasse
Komulainen ja huoltajana Martti Salminen.

Kuvassa oikealla ylhäällä:
Takarivi: Matti Salminen (huoltaja), Rami Uurainen (tuomari), Lasse Komulainen (ottelu valmentaja)
Teija Mononen, Heidi Voss, Karoliina Friberg ja Laura Mäkikalli.
Alarivi:

Mari Mäkelä, Johanna Lepola ja Tiina Tähtinen
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VUODEN 2014 TOIMINTAA
Nuorten valmennusleiri Urheiluopisto Kisakeskuksessa 20.‐25.7.2014
B‐ikäiset (‐98 ‐99), C‐ikäiset (‐00 ‐01) ja D‐ikäiset (‐02 ‐03) tytöt/pojat.
TUL:n lentopallojaosto järjestää perinteisen lentopallon valmennustilaisuuden Kisakeskuksessa. Leiri alkaa
sunnuntaina 20.7 klo 16.00 majoittuminen ja päivällinen 16:30. Leirin info alkaen klo 17:30 ja leiri päättyy
perjantaina 25.7 klo 13.00. Leirin vetäjinä tulevat toimimaan keväällä nimettävät liittojoukkuevalmentajat.
Leirin ohjelmasta tehdään monipuolinen. Leiri kasvattaa seuranne nuorta tulevaisuuden lentopalloilijaksi.
Leiri on TUL seurojen lentopalloilijoiden kartoitus - ja kehityksenseuranta leiri. Leirillä nuoret lentopalloilijat
oppivat suunnittelemaan ja ohjaamaan joukkueen lämmittelyt ja perusharjoitukset.
Valmentajan ohjauksessa mennään helpoista harjoituksista kohti vaikeampia, kehittävämpiä lajinomaisia
treenejä. Jokainen pelaaja testataan TUL:n hyväksymällä testausmenetelmällä, huomioiden myös
lentopalloliiton testausmenetelmät. Vajaan viikon aikana pelaaja harjoittelevat oman ikäistensä kanssa n.20
tuntia. Leirin aikana nuoria koulutetaan myös nuoriso-ohjaajiksi, jolloin seuranne voi näin saada uusia
ohjaajia toimintaansa
Leiristä pyritään tekemään laspille myös viihtyisä. Perinteistä on nuotioilta makkaroineen, tantasauna sekä
jokapäiväinen uintimahdollisuus hyppytorneineen. Merkittävää on myös uusien ystävyyssuhteiden
solmiminen. Leirin lopullinen ohjelma päätetään leirin alussa ja sitä päivitetään leirin kuluessa valmentajien
toimesta.
Kaikille tullaan antamaan todistus koulutuksesta, jolloin seura voi mahdollisesti hakea kunnalta avustusta
ohjaajakoulutuksen saaneille nuorille.
Leirin hinta 295 euro/leiriläinen, joka maksetaan kutsun saatuaan mainittujen ohjeiden mukaisesti. Huom!
vain yksi lasku seuraa kohti. Hintaan sisältyy tulopäivän päivällinen ja iltapala, leiripäivien aamiainen,
lounas, päivällinen ja iltapala sekä lähtöpäivän aamiainen ja lounas. Lisäksi jokainen osallistuja saa
leiripaidan muistoksi.
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 tämän leirin aikana tehdyin valinnoin ja ensimmäiseksi joukkueet matkustavat EteläViroon, missä osallistutaan kansainväliseen turnaukseen Vörun kaupungissa 27.- 30.8. Kilpailumatkasta
joudutaan perimään omakustannusosuus. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan viimeistään leirin aikana pidettävässä
infossa.
Leirille otetaan kolme ikäkausiryhmää ryhmää poikia ja tyttöjä eli yhteensä 90 pelaajaa. Toimi siis nopeasti
ja varaa paikkoja oman joukkueesi pelaajille. Tarvittaessa voimme joutua karsimaan osallistujia. Laittakaa
siltä varalta pelaajat tärkeysjärjestykseen.
Seurasta voi osallistua myös oma ohjaaja toiminnan pyörittämiseen (rajallinen määrä paikkoja).
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.
llmoittautumiset viimeistään 15.6.2014 mennessä
Osoitteella:
Kari Heikkilä, Kuikkakuja 5 D 22, 10320 Karjaa.
e-mail: kari.hcp@gmail.com Lisätietoja: Kari Heikkilä, 0440 533 804
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KANSAINVÄLISET TURNAUKSET
Lentopallojaosto on päättänyt, että nuorten liittojoukkueet osallistuvat seuraaviin kansainvälisiin
turnauksiin
Duo Volley Tartossa 22.-25.5. 2014
Turnaus on 1995 ja myöhemmin syntyneille tytöille ja pojille.
XXVI:th International Volleyball Tournament Puolan Starogard Gdanskissa
Ajankohta on 19.-24.6.2014. Turnaus on tarkoitettu 1998 syntyneille tytöille ja pojille. Järjestäjät
kutsuvat turnaukseen 10 joukkuetta sekä tyttöjen että poikien sarjoihin.
Vörun Urheilukoulun 55. kansainvälinen lentopalloturnaus
Turnaus pelataan 27.-30.8.2014 ja TUL:n joukkueet sinne valitaan heinäkuun lopulla pidettävällä
Kisakeskuksen leirillä. Sarjat ovat 1998 -99 ja 2000 -01 syntyneille tytöille ja pojille.
Valmistavat leirit
•

Tarttoon ja Gdanskiin valittavien tyttöjen valinta- ja harjoitusleiri pidetään Virroilla 18.-20.4.
Tarkemmat tiedot leiristä tulevat lentopallojaoston kotisivuille. (Osoite toisaalla tässä
julkaisussa.)

•

Puolan turnaukseen valittavien poikien leiri pidetään Kisakeskuksessa 1.-4.5.. Paikkoja on
varattu 20:lle pelaajalle. Osanottomaksu on 171 €, mikä laskutetaan etukäteen
ilmoittautumisen saapumisen jälkeen. Ilmoittautuminen leirille viimeistään 8.4.2014
mennessä. Toomas Huttorin, valmentaja, hutttomppa@hotmail.com. p. 040 519 4828.

•

NUK Kisakeskus 20.-25.7.2014
Leirikutsu edellä tässä julkaisussa. Leiri on samalla valinta Vörussa pelattavaan
kansainväliseen turnaukseen

TUL:n nuorten mestaruuskilpailut
TUL:n lentopallojaosto julisti haettavaksi liiton mestaruusturnauksen järjestämisen.
Ilmoittautuminen kiinnostuksesta piti ilmoittaa 28.2. mennessä.
Nuorten sarjat pelataan Vilppulassa syksyllä 2014, jolloin Vilppulan Tähti järjestää Kaikille avoimet
mestaruuskilpailut seuran 90 –vuotisjuhlaturnauksena.
Pelipaikkoina ovat Parkkivuoren Urheilutalo ja Mäntän liikuntahalli.
Sarjat ja turnauspäivät:
A-ikäiset lauantai 30.8.
B-ikäiset sunnuntai 28.9.
C-ikäiset lauantai 27.9.
D-ikäiset sunnuntai 5.10.
E-ikäiset lauantai 4.10
Tarkemmat tiedot turnauksesta myöhemmin mm. lentopallojaoston kotisivuilta.
Lisätietoja: Reijo Poikonen 040 502 9909 tai reijo.poikonen@suomi24.fi
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LIITTOJUHLA
Seinäjoella järjestetään 7.-8.6.2014 TUL:n liittojuhla, joka järjestetään myös nimellä Lakeuden
Kisat. Juhlilla pelataan myös lentopalloa, sarjat ovat alasarjoissa pelaaville mies- ja
naisjoukkueille sekä kuntosarjat miehille, naisille ja sekajoukkueille (4/2). Ilmoittautumiset 31.3.
mennessä jarkko.tenkula@tul.fi.. Lisätietoja mm. www.lakeudenkisat.fi sekä www.tul2014.fi.
Ay-kilpailut 2014
AY-lentopallon SM-kilpailut järjestetään Hyvinkäällä 5.4. 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. Kilpailujen järjestelyistä vastaavat
Lentopallon AY-toimikunta ja Hyvinkäänkylän Kisaajat.
Ilmoittautuminen 15.3. ja lisätietoja jarmo.aspela@kela.fi tai Kari Heikkilä kari.hcp@gmail.com.
Kilpailuista on tiedotettu myös ammattiliittojen ja ammattijärjestöjen kautta.
Tulkaa mukaan
TUL:n lentopallojaosto toivottaa seuroja ja pelaajia aktiivisesti mukaan järjestämäämme
toimintaan. Jaoston kotisivuilta löytyy viimeisimmät tiedot toiminnastamme. Sivut löytyvät TUL:n
sivujen yhteydestä os. http://tul.fi/Lajitjakilpailut/Jaostot/Lentopallo.aspx.

CSIT:n tapahtumia
Beachia Israelissa 2014
Beach-Volleyssa CSIT:n mestaruuskilpailut järjestetään joka vuosi. Tänä vuonna kisat ovat
Israelin Netaniyassa 22.-27.6. Jokainen CSIT:n jäsenjärjestö saa lähettää kisoihin kolme miesten
ja naisten joukkuetta. Mikäli kisat kiinnostavat TUL:n seurojen pelaajia, niin mahdollisimman
pikainen yhteys lentopallojaostoon.
CSIT IV World Games 2015
Seuraavat monen urheilulajin maailmankisat CSIT IV World Games järjestetään 7.-14.6. 2015
Italian Lignanossa. Kisoja haki Italian AICS järjestön (Associazione Italiana Cultura Sport) lisäksi
Meksikon INDET. Suomen Lapissa helmi-maaliskuun vaihteessa tänä vuonna pitämässään
kokouksessa CSIT:n hallitus päätti äänestyksen jälkeen myöntää kisat Italiaan. Kisapaikka on
Adrian meren pohjoisrannalla Venetsian lahden pohjukassa sijaitseva kuuluisa urheilukaupunki
Lignano, missä on järjestetty vuosien mittaan merkittäviä erilaisia suuria urheilutapahtumia. AISC
on 830 000 jäsentä käsittävä liikuntajärjestö. Myös ensimmäiset CSIT:n maailmankisat järjestettiin
Italiassa. Vuosi oli 2008 ja järjestävä organisaatio oli UISP, Unione Italiana Sport Per tutti,
kisapaikkana oli tuolloin Rimini. TUL pyrkii saamaan kisoihin sekä naisten että miesten joukkueen.
Yläsarjoissa pelaavat TUL:n joukkueet voivat ilmoittaa kiinnostuksensa asiaan lentopallojaostolle.
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OULUSSA VIRINNYT TEHOKASTA NUORISOTOIMINTAA
Oulussa aluksi lähinnä rautatieläisiä varten 1960 perustettu urheiluseura Oulun Kisko kehittyi
merkittäväksi lentopalloseuraksi, jonka miesten joukkue taisteli 1970-luvun loppupuolelta aina
1980-luvun puoliväliin menestyksellä SM-sarjassa. Seuran nimekkäitä pelaajia olivat mm. Timo
Kenakkala ja Jarmo Tanskanen. Sittemmin vuonna 1990 Ouluun perustettiin erikoisseura
Lentopalloseura ETTA vastaamaan edustustason lentopallosta. Kisko on profiloitunut juniorityötä
tekeväksi seuraksi, joskin sillä on aikuisten harrastetoimintaa.
Pahin aallonpohja Kiskossa koettiin vuoden 1993 paikkeilla, jolloin seurassa oli vain yksi
sarjatoimintaan osallistunut nuorten joukkue. Hiljaiselon jälkeen 2000-luvulle tultaessa Kiskossa
alkoi kuitenkin uusi aikakausi. Silloinen lentopallojaoston puheenjohtaja Pentti Nurro ja
juniorivalmentaja Hannu Virta aloittivat toiminnan kehittämisen omalla asuinalueellaan Kaakkurin
kaupunginosassa, jonka jälkeen toiminta on vetänyt hyvin nuoria. Vuosi kerrallaan on saatu
mukaan uusi joukkue. Joukkueita on tällä hetkellä kaikkiaan 12 F – B – ikäisiä tyttöjä ja poikia.
Yhtenä vahvana kehittäjänä toimi pitkään Kari Kurvinen, joka aloitti valmentajana tuotuaan
poikansa mukaan lentopallon pariin. Toiminnan ja valmennuksen tason huomaa sekä TUL:n
liittojoukkueissa että menestymisenä nuorten SM-sarjoissa. Seura panostaa aktiivisesti myös
beach volley –toimintaan ja pitää neljää kenttää Kaakkurin kaupunginosassa. Myös
junioritoimintaan on tässä lajissa panostettu ja nuorille järjestään myös kursseja.
Nykyisen puheenjohtaja Petri Nurron aikana toimintaa on kehitetty niin, että joka joukkueella on
oma organisaatio (joukkueenjohtaja, valmentajat ja rahastonhoitaja) ja joukkuekohtainen budjetti.
Myös lasten huoltajat ovat sitoutuneet toimintaan lastensa joukkueiden puitteissa. Seuran
junioripäällikkönä toimii pitkän linjan lentopallomies Tauno Puurunen. Toiminnan edelleen
laajentamisen esteenä on salivuorojen puute, ei niinkään pula valmentajista ja ohjaajista.
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Lentopallon harrastuksen
Edistämisyhdistys ry
Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä varoja, tukeakseen nuorten ja aikuisten lentopallon harrastustoimintaa.
Yhdistyksen jäseneksi liittyminen sopii henkilöille, seuroille ja muille asiasta kiinnostuneille, joilla on yhteinen tavoite tukea
nuorten lentopalloilijoiden leirityksen, kilpailujen aiheuttamia kustannuksia. Jäsenmaksut, henkilöjäsen, yhteisöjäsen ja
kannatusjäsen maksut käytetään suoraan toimintaan, painottuen nuorten toiminnan tukemiseen / kansainvälisiin turnauksiin
osallistumisesta syntyvien kustannuksien tasapainottamiseen.
Jäsenyys ja jäsenmaksut vuosimaksuina:
Henkilöjäsen 30 euro
Yhteisöjäsen 70 euro
Kannatusjäsen alkaen 100 euro
Haluan liityä Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry jäseneksi.
Nimi:

Yhteisö:

Jäsenyys
Henkilöjäsen 30 €
Yhteisöjäsen 70 €
Rastta jäsenyytesi ja kannatusjäsen laita summa minkä laitat yhdistyksen tlille.

Kannatusjäsen

€

Postosoite:
Postnumero:
Paikkakunta:
Matkapuhelinnumero:
Sähköpostosoite:
Täytä kaikki tiedot ja palauta lomake postissa tai s-postin liitteenä.
Voit täyttää liittymislomakkeen suoraan kotisivuilta (suositus).
Muista laittaa henkilön nimi joka on sinulle liittymistä esittänyt.
Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry.
Puolesta
LASSE KOMULAINEN, pj
Lasse Komulainen
GSM 040 552 7277

KARI HEIKKILÄ, siht
Kari Heikkilä
GSM 0440 533 804

Kuikkakuja 5 D 22.
10320 Karjaa.

Pankki/Bank
Nordea, Hakaniemi

toimisto@lentstuki.com
tunnus 2302426-7

IBAN: FI33 1011 3000 2730 77
SWIFT/BIC: NDEAFIHH

GSM +358 (0) 440 533 804

www.lentstuki.com
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TONI KANKAANPÄÄ VUODEN 2013 LENTOPALLOILIJA
Korson Vedon liigajoukkueessa pelaava Toni Kankaanpää valittiin vuoden 2013 TUL:n parhaaksi
lentopalloilijaksi. Toni aloitti pääsarjauransa jo 16 -vuotiaana 2001 helsinkiläisessä Rocksissa ja
täyttää nyt maaliskuussa 30 vuotta. Jo nuorena Kankaanpää erottui joukosta kovakätisenä ja
vahvana taistelijana. Luonteeltaan hän on positiivinen joukkuepelaaja. Uraan on sopinut monia
tähtihetkiä ja kokemuksia on kertynyt paljon, sillä hän on pelannut myös Virossa, Kyproksella,
Puolassa, Itävallassa ja Sveitsissä.
Parhaat saavutukset lentopallossa ovat
‐

SM-pronssi 2004

‐

Viron liigan mestaruus 2007

‐

SM-liigan pistepörssin 5. sija

‐

Baltian liigan mestaruus 2007

‐

SM-liigan ässäsyöttöjen 4. sija

‐

Baltian liigan hopea 2008

‐

Nuorten A-maaotteluita n. 50

‐

Viron liigan hopea 2008

‐

Miesten A-maaotteluita 14 kpl

‐

Itävallan mestaruus 2011

‐

Viron cup-mestaruus 2006

‐

Keski-Euroopan liigan hopeaa 2011

Yleispalaajan taidot on havaittu myös maajoukkueessa. Kankaanpään nimi löytyy MM-kisoihin
selvinneen miesten maajoukkueen isosta ryhmästä, jossa hän kamppailee pelipaikasta mm. Antti
Siltalan, Olli Kunnarin, Niklas Seppäsen ja Elviss Krastinsin kanssa.
Kankaanpää opiskelee Metropolian ammattikorkeakoulussa hyvinvointiteknologiaa.”Opiskelu
muuttaa arkea. Aiemmin tuli harjoiteltua kahdesti päivässä, nyt on muutakin tekemistä. Motivaatio
on nyt korkealla eikä vapaa-ajan ongelmia tule. Tarkoitus on valmistua insinööriksi neljän vuoden
kuluttua”. Näin totesi Toni Kankaanpää itse.
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LENTTISLEIRILLE

LENTTISLEIRILLE

Tervetuloa pitämään tehokas
Tervetuloa
pitämään tehokas
ja
hauska valmennusleiri
ja hauska valmennusleiri
Kisikseen.
Kisikseen.
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019 223 0300 tai
Lisätietoja: 019 223 0300 tai
www.kisakeskus.fi
www.kisakeskus.fi
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