Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry

VUODEN 2015 TOIMINTAJULKAISU
Tukee TUL:n nuorisotoimintaa

sivu 2

sivu 2

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 testata taitojansa kansainvälisissä
turnauksissa etenkin niille nuorille, jotka jäävät esim. maajoukkuetoiminnan ulkopuolelle.
Liittojoukkueiden kansainväliset turnausmatkat mahdollistavat tutustumisen uusiin maihin ja
niiden lentopallokulttuuriin. Ohessa tutustutaan myös vieraan maan tapoihin ja kulttuuriin,
tavataan eri maiden pelaajia ja luodaan ystävyyssuhteita.
Edistämisyhdistys ry. kerää varoja tämän julkaisun mainostuottojen lisäksi yhdistyksen henkilö‐ ja
yhteisöjäsenmaksuilla sekä kannatusjäsenmaksuilla. Vetoankin henkilöihin, jotka ovat aikanaan
jollakin tapaa osallistuneet liittojoukkuetoimintaan. 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 2014.
Pienet kuvat alaosassa:
Vasemmalla: Duo Volley, Tartto, 1995 tai myöhemmin syntyneet tytöt.
Oikealla: Duo Volley, Tartto 1995 tai myöhemmin syntyneet pojat.
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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, mikä toimittaa tämänkin julkaisun.
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 viime vuosina on
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. Tänä
vuonna vastaavat kisat järjestetään Italian Lignanossa, minne TUL lähettää miesten joukkueen.
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.
TUL:n lentopallojaosto pyrkii tekemään parhaansa nuorten toiminnan lisäämiseen ja
kehittämiseen. Tässäkin julkaisussa kerrotaan seurasta, minkä työ tuottaa korkeatasoista tulosta.
Kiitän kaikkia mukana olleita seuroja, pelaajia, valmentajia ja luottamustoimijoita.
Kari Heikkilä
Lentopallojaoston puheenjohtaja.
Lentopallojaoston kotisivuilta löydät ajan tasalla olevaa infoa.
http://tul.fi/Lajitjakilpailut/Jaostot/Lentopallo.aspx
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Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Hallitus on valittu 11.4.2015
Lasse Komulainen, puheenjohtaja
Antero Tapola, varapuheenjohtaja
Kari Heikkilä, sihteeri ja taloudenhoitaja
Martti Salminen
Matti Salo

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

SÄHKÖ – JAAPE OY, Hyvinkää
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
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LIITTOJOUKKUEIDEN VALMENTAJAT
Tytöt

Pojat

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

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

Jori Sivula B- ja C-tytöt
Kotka
044-702 6723
jori.sivula@kotka.fi

Ari Tuominen C- ja D-pojat
Tampere
040-763 1575
ari.tuominen@tssgroup.fi

Petri Saari A – C- tytöt
Tampere
040-963 6168
saari.petri@luukku.com
Moona Turunen D-tytöt
Korpilahti
040-962 9493
moonaturunen@hotmail.com

XXVIth International Volleyball Tournament, Starogard Gdanski, Puola.
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VUONNA 2014 TAPAHTUNUTTA
Lentopallojaosto pystyi toteuttamaan onnistuneesti 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.
Ilahduttavaa on myös lisääntynyt kiinnostus heinäkuussa urheiluopisto Kisakeskuksessa
järjestettävää nuorten valmennus- ja koulutusleiriä kohtaan. Edellisen vuoden
huippulukemiin ei kuitenkaan päästy. Sen sijaan osallistuminen TUL:n nuorten
mestaruuskilpailuihin on harmillisen vähäistä. Samoin joukkueiden määrä jaoston vastuulla
olevissa Ay-turnauksissa on huolestuttavasti supistunut.
Duo Volley Cup Tartossa 22.-25.5.2014
TUL:n nuorten joukkueet osallistuivat nyt neljättä kertaa tähän turnaukseen. Tyttöjen
joukkueita oli kaksi, toinen ikäluokkaa 1995 - 1998 syntyneet ja toinen 1998 -2000
syntyneet. Poikia oli vain yksi joukkue, jossa ikäjakauma oli suuri, 1995 – 2000 syntyneitä.
Tyttöjä oli joukkueissa yhteensä 20 kymmenestä eri seurasta. Poikien joukkueen 10
pelaajaa olivat viidestä eri seurasta.
TUL:n tyttöjen I- joukkueen valmentajana toimi Sakari Vuori ja johtajana Matti Salo, IIjoukkueen valmentajana oli Jori Sivula ja joukkueenjohtajana Juha Liljequist. Poikien
joukkueessa vastaavissa tehtävissä olivat Toomas Huttorin ja Kari Heikkilä. Omatoimisesti
mukana olleista Tuula Kallovaara Oulusta toimi fysioterapeuttina ja Jaana Laaksonen
huoltajana.
Osallistuneita joukkueita oli Viron ja TUL:n joukkueiden lisäksi Venäjän Pihkovasta sekä
kaksi joukkueitta poikien sarjassa Latviasta. Viro testasi poikien sarjassa maajoukkuettaan
asettamalla kaksi 1997 syntyneiden joukkuetta poikien sarjaan ja tyttöjen sarjaan yhden
joukkueen. Poikien sarjassa oli 8 joukkuetta, mitä aloittivat kahdessa eri lohkossa. Tyttöjä
oli 6 joukkuetta.
Joukkueiden sijoitukset ja pistemäärät
Tytöt:

1. Viljandi
2. 98 Viro
3. Premium 7/ Salva
4. TUL I
5. Pihkova
6. TUL II

15
12
7
6
5
0

Pojat:

1. 97 Viro A
2. Vöru
3. Tartto
4. TUL
5. 97 Viro B
6. Riika
7. Pihkova
8. Jelgava (LAT)
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Puolassa Starogard Gdanskissa 19.- 24.6.2014
Paikallinen urheilukoulun järjestämällä kansainvälisellä nuorisoturnauksella on jo pitkät
perinteet. Turnauksia on järjestetty yhtämittaisesti jo yli 20 vuotta. Osanottajia on laajasti
Euroopan eri maista. Tähän turnauksen pyritään saamaan kutsun perusteella 10
joukkuetta sekä tyttöjen että poikien joukkueisiin. TUL:n nuorten joukkueet ovat olleet
mukana vuodesta 2010 lähtien. Turnaus on Puolassakin erittäin arvostettu, sillä
päättäjäisiin osallistuu Opetusministeriön edustaja sekä kaupungin johtoa.
Suomalaisille turnauksen ajankohta on usein varsin hankala, milloin se on samaan aikaan
Power Cupin kanssa, milloin juuri juhannuksen aikaan, kuten tällä kertaa. Kaikissa maissa
juhannus ei ole niin tärkeä keskikesän juhla kuin Suomessa.
Poikien sarjassa oli joukkueita kahdeksan kuudesta eri maasta ja tyttöjen sarjassa 11
joukkuetta peräti yhdeksästä eri maasta. Tämä turnaus tarjoaa siten ainutlaatuisen
kansainvälisen kokemuksen nuorille liittojoukkuepelaajille. Joukkueiden kokoamista varten
järjestetään ennakkoon katsastusleiri.
TUL:n tyttöjen joukkue oli lohkossaan kolmas Minskin ja järjestävän Starogardin jälkeen,
joukkue jatkoi pelaamista sijoista 5 – 8. Jatko sujuikin hyvin, sillä jatkopeleissä joukkue
hävisi vain yhden erä. Sijoitus oli 5.s. Seuraavina olivat Kaliningrad, Cmielno Puolasta ja
Vöru Virosta. Turnauksen voitti Valko-Venäjän Minsk, hopeaa sai Litwa Liettuasta ja
pronssia Bremen Saksasta. TUL:n joukkueen parhaan pelaajan palkinnon sai Jenny
Vähäsarja. Vähintään maininnan ansaitsee myös joukkueen erinomainen passari Aino
Ritala.
Joukkueen valmentajana toimi Sakari Vuori ja johtajana/huoltajana Mira Nieminen
Korpilahdelta.
Poikien joukkueita oli 10 jaettuna kahteen alkulohkoon. Samassa lohkossa pelasivat myös
Malbork Puolasta, Minsk Valko-Venäjältä, Siauliai Liettuasta ja Vöru Virosta. TUL:n
joukkue sijoittui lohkossaan kolmanneksi voittaen Minskin 2-1 (17- 25, 25- 23, 17- 15)
alkulohkossa, mutta eräpisteiden perusteella Malbork selviytyi pelaamaan sijoista 1-4.
Jatko sujui pojiltakin mallikkaasti ja loppusijoitukseksi tuli 5.s sija. TUL:n joukkueen
pelaajista parhaaksi järjestäjät valitsivat Ossi Mäkisen, jonka kotiseura on Oulun Kisko.
Poikien sarjan voiton vei Minsk, hopealle sijoittui Malbork (molemmat samasta lohkosta
kuin TUL), kolmas oli Kaliningrad ja neljäs Bytov Puolasta.
Joukkueen valmentajana oli Toomas Huttorin ja joukkueen huoltajana Juha Hänninen
Saloisista. Delegaatin johtajana toimi Tauno Puurunen Oulun Kiskosta.
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Nuorisourheilijakurssi (NUK) ja valintaleiri Kisakeskuksessa.
Heinäkuussa 20.-25. päivinä pidetty NUK oli menestys, vaikka osanottajamäärä jäi
edellisen vuoden huippulukemasta vähän pienemmäksi. Leirille osallistui nyt 58 nuorta,
joista selvä enemmistö oli nyt tyttöjä eli 44. Pääosin nuoret olivat B- ja C-ikäisiä, mutta
mukana oli nyt toista kertaa omana ryhmänään myös D-ikäisiä. Tyttöjä oli 12:sta eri
seurasta ja poikia 7:stä.
Valmentajina toimivat nuorten liittojoukkuevalmentajat Sakari Vuori, Jori Sivula, Petri Saari
sekä Toomas Huttorin ja Markku Sosunoff. D-ikäisiä ohjasivat Moona Turunen, Kirsi Lehti
ja Tanja Merikanto. Leirivastaavana jaoston puolesta toimi Kari Heikkilä.
Nuorille annetaan leirillä myös vastuuta erilaisissa harjoitusten suunnittelutehtävissä.
Nuoria katsastetaan myöhemmin kesällä Viron Vörussa pelattavaan nuorten turnaukseen,
johon TUL:n lentopallojaosto on perinteisesti lähettänyt kahden eri ikäluokan joukkueet.

55. International Volleyball Cup Vörussa 27.-33.8.2015
Tämä loppukesän Viron turnaus, mihin TUL:n nuorten joukkueet ovat viime vuosina
osallistuneet, pelataan Vörussa, missä vuorossa oli jo järjestyksessään 54:s turnaus eli
historia on jo pitkä. Sarjat ovat U18 ja U16 pojille ja tytöille. Tämä tarkoitti nyt 1998 ja
2000 syntyneitä nuoria. Pojat pelasivat turnauksensa Urheilukoulun liikuntasalissa tytöt
Urheilukeskuksen hallissa. Tässä turnauksessa TUL:n joukkueet ovat usein onnistuneet
hyvin. Tähän on myös viikko hiottu taitoja kuukautta aikaisemmin Kisakeskuksessa. Tällä
kertaa Suomesta oli matkassa vain yksi poikien joukkue, mutta kolme tyttöjen sarjoissa.
U18 poikien sarjassa oli kahdeksan joukkuetta, jotka pelasivat aluksi alkulohkojen ottelut.
TUL:n joukkue onnistui pinnistämään voiton kaikista otteluistaan ja lopulliseksi
järjestykseksi sarjassa muodostui. 1. TUL, 2. Pärnu VK, 3. Vöru SK, 4. Starogard Gdansk
(Puola), 5. Pöltsamaa, 6. Kuldiga (Latvia), 7. Tats, 8. Selver. TUL:n joukkueessa pelasi
poikia Oulusta, Keimolasta, Vilppulasta, Littoisista ja Korpilahdelta. Voittajista parhaana
palkittiin Daniel Heinonen Vilppulan Tähdestä. Valmentajana toimi liittojoukkuevalmentaja
Toomas Huttorin.
U18 tyttöjen sarjassa oli kuusi joukkuetta, mitkä pelasivat yksinkertaisen sarjan. TUL:n
liittojoukkue paransi peliään loppua kohti ja ottikin lopulta turnausvoiton. Sijoitukset: 1.
TUL, 2. Starogard Puolasta, 3. Vöru SK, 4. Pärnu, 5. Riika, Latvia ja 6. Vöru SK II.
TUL: tyttöjen joukkueessa oli pelaajia kaikkiaan seitsemästä seurasta. Heistä Emilia
Valkeajärvi Vilppulasta palkittiin joukkueen parhaana.
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Tytöt 1998

Pojat 1998

Tytöt 2000

Tytöt 2000

Nuoremmissa tytöissä joukkueita oli 9, Kahden alkulohkon jälkeen ratkaistiin sarjan
sijoitukset. TUL:n joukkueet eivät sijoittuneet mitaleille. Otteista paistoi kokemattomuus ja
vähäinen yhteispeli. Sarjan voitti Riika Latviasta, toinen oli Pärnu SK ja kolmas oli
Starogard Puolasta. TUL:n I-joukkue oli kuudes ja II-joukkue kahdeksas. Joukkueidensa
parhaina palkittiin Jutta Lindberg Korpilahdelta ja Mirja Kauhanen Perttulasta.
Nuorempien tyttöjen joukkueissa oli pelaajia kaikkiaan kahdeksasta eri seurasta.
Valmentajina toimivat Kirsi Lehti ja Petri Saari.
Tulomatkalla laivassa pidettiin loppupalaveri, missä mm. palkittiin vanhempien ikäluokkien
pelaajien neljän vuoden liittojoukkue-edustuksista..
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 vapaaajallakin. Matkojen järjestelyistä on suvereenisesti vastannut Kari Heikkilä. Puolaan on
matkustettu lentäen Turusta.
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TUL:n nuorten mestaruuskilpailut 2014
Kilpailut pidettiin jälleen Vilppulassa aktiivisen lentopalloseura Tähden toimiessa rutinoituneena
järjestäjänä. Turnaukseen on avoin osanottomahdollisuus kaikilla lentopalloseuroilla ja näin
osanottajia on saatu mukaan varsin sopivasti. Ohessa tulokset. TUL:n seurat tuloksissa
lihavoituina.
B‐tytöt

B‐pojat

1. Vilppulan Tähti

1. Vilppulan Tähti

2. Seinäjoki Lentis

2. Ylöjärven Ryhti

3. Petäjäveden Petäjäiset

3. Vilppulan Tähti 00

C‐tytöt

C‐pojat

1. Raision Loimu

1. Vilppulan Tähti 1

2. Lempäälän Kisa 00

2. Luolajan Kajastus

3. Vilppulan Tähti 00

3. Raision Loimu

4. Vammalan Lentopallo 1

4. Lempäälän Jyry

5. Ylöjärven Ryhti

5. Vilppulan Tähti 2

6. Vilppulan Tähti 01
7. Lempäälän Kisa 01
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D‐pojat
8. TUL D‐tyttöjen liittojoukkue

1. Vammalan Lentopallo

9. Virtain Veikot

2. Vilppulan Tähti

10. Vammalan Lentopallo 2

3. Vammalan Lentopallo kilpailu

11. Vilppulan Tähti D1

4. Virtain Veikot 1

12. Petäjäveden Petäjäiset

5. Virtain Veikot 2
6. Vammalan Lentopallo haastajat

D‐tytöt
1. Vilppulan Tähti D1
2. Vilppulan Tähti D2
3. Oriveden Ponnistus
4. Korpilahden Pyrintö
5. Virtain Veikot

Lentopallon AY-turnaus
Turnaus pelattiin Hyvinkäällä 5.4.2014 ja järjestelyistä vastasi Hyvinkäänkylän Kisaajat Jarmo
Aspelan johdolla yhteistyössä Ay-toimikunnan kanssa. Turnaus pelattiin kahdessa sarjassa:
miesten B-sarja ja sekasarja. Tällä kertaa miesten A-sarjaan ja naisten sarjaan ei ilmoittautunut
riittävästi joukkueita. Ottelut palattiin yksinkertaisena sarjana. Lisäksi miehillä oli välierät ja
sijoitusottelut, joten ottelumäärä saatiin riittäväksi. Olihan tavoitteena viettää kokonainen päivä
pelaamisen merkeissä
Turnauksen tulokset:
Miehet B-sarja
1. Inhan metalli os. 51
2.

Tilastokeskus

3. Kalevankankaan koulu
4. MoPy, Mäntsälä

Sekasarja
1. Sääksjärven koulu, Lempäälä
2. Honkalahti, os.36
3. Nesteoil
4. Kilpilahden liikuntakerho, Porvoo
5. Valmet Fabrics
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Vuoden 2014 lentopalloilija Miro Määttänen

2004 Miro aloitti lentopalloharrastuksen Keimolan Kaiussa 8‐vuotiaana.
Miro on ollut mukana Keimolassa ryhmässä missä hän on ollut nuorin peluri ja näin haastetta on riittänyt niin
peleissä kuin harjoituksissa.
Ensimmäinen SM‐lopputurnaus Mirolla oli Laihialla KeiKan C‐pojissa 2008, hän oli silloin vielä D‐ikäinen.
Junioreiden SM‐ mitaleja Miro on ollut voittamassa Keimolan Kaiussa seuraavasti.
Loimaalla C‐ pojissa Pronssia (2010‐2011)
Rovaniemi B‐pojat Pronssia (2011‐12)
Kouvola A‐ pojat Hopea (2011‐12)
Siilinjärvi B‐ pojat Hopea (2012‐13)
Rovaniemi A‐ pojat Hopea (2012‐13)
Raisio A pojat SM‐ kulta (2013‐14)
Nuorten maajoukkueisiin Miro valittiin lentopallossa vuonna 2010
Lentopallossa saavutuksia mm. EM‐ kisat ja MM‐ kisat.
Beach volleyssä Suomen mestaruus 2013 EM karsinnat 2014 ja EM kisat 2014
Kaiken huippuna nuorten olympialaisissa Kiinassa hieno 4. sija Santeri Sirenin kanssa.
NUK leirillä Miro oli 2010 ja sen jälkeen valintaleirien kautta liittojoukkueissa Starogard Gdanskissa 2011 ja Duo
Volleyssa Tartossa 2012
Tällä hetkellä Miro opiskelee Mäkelänrinteen urheilulukiossa ja pelaa lentopalloa Korson Vedon liigajoukkueessa.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
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 maajoukkueessa.
Toiminta painottuu nuorisotoimintaan / nuorten liittojoukkueiden leiritys ja kilpailut.
Kilpailumatkoista ja leireistä peritään omakustannus osuus jotta saadaan rahoitus pidettyä tasapainossa.

Liittojoukkueiden toiminta.
Järjestettiin tyttöjen leiri Kisakeskus 2. – 4.1.2015.
Ikäluokat 1996 ja 1998 syntyneille tytöille.
Toinen leiri Virrat 3. – 5.4.2015

Duo Volley Cup Tartossa 14. – 17.5.2015.
1996 ja myöhemmin syntyneet tytöt ja pojat, samoin 1998 ja myöhemmin syntyneet tytöt osallistuvat
turnaukseen..

XXVIIth International Volleyball Tournament, Starogard Gdansk, Puola, 4– 9.6.2015.
1999- ja nuoremmat tytöt.

NUK leiri Kisakeskuksessa 19.-24.7.2015.
Ikäluokat 1999 -00, 2001 -02 ja 2003 -04 tytöt ja pojat.
Asiasta on erillinen kutsu tässä julkaisussa jäljempänä.

Vörun Urheilukoulun 56. kansainvälinen lentopalloturnaus 26. - 29.8.2015

Ikäluokat 1999 -00 sekä 2001 -02 tytöt ja pojat. Joukkueet nimetään NUK-leirillä Kisakeskuksessa.
Syys- lokakuu D tytöt ja pojat (2003 -04) kotimainen turnaus, jos löytyy sopiva turnaus.

Aikuisten toiminta.
Neljännet CSIT:n (International Worker’s Sport Federation) maailmankisat Lignanossa Italiassa 7.-14.6.
2015. Osallistumista tarjottiin sekä miesten että naisten seurajoukkueille. Miesten joukkuetta ryhtyi
kokoamaan Jukka Lehti ja kisoihin on lähdössä pääasiassa Rantaperkiön Iskun pelaajista koostuva varsin
kovatasoinen ryhmä. Sen sijaan naisten joukkuetta ei kisoihin saatu nyt mukaan.

Muu toiminta.
Jaosto järjestää yhdessä, valitun seuran kanssa AY mestaruuskilpailut.
Seurat voivat hakemuksella järjestää TUL:n mestaruuskilpailuja.
Jaosto jatkaa yhteistyötä Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistyksen kanssa, talouden
kohentamishankkeissa.

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.
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Nuorten valmennusleiri Urheiluopisto Kisakeskuksessa 19. ‐ 24.7.2015 Lentopallo.
B‐ikäiset (‐99 ‐00), C‐ikäiset (‐01 ‐02) ja D‐ikäiset (‐03 ‐04) tytöt/pojat.
Leirin hinta 310 euro/leiriläinen, joka maksetaan kutsun saatuaan mainittujen ohjeiden mukaisesti
Huom! vain yksi lasku seuraa kohti. Hinta sisältää tulopäivän päivällisen ja iltapalan, välipäivien aamiainen, lounas,
päivällinen ja iltapala sekä lähtöpäivän aamiaisen ja lounaan. Lisäksi jokainen osallistuja saa leiripaidan muistoksi.
TUL:n lentopallojaosto järjestää perinteisen lentopallon valmennustilaisuuden Kisakeskuksessa. Leiri alkaa
sunnuntaina 19.7 klo 16.00 majoittuminen ja päivällinen 16:30. Leirin info alkaen klo 17:30 ja leiri päättyy
perjantaina 24.7 klo 13.00
Leirin vetäjinä tulevat toimimaan liittojoukkuevalmentajat. Leirin ohjelmasta tehdään monipuolinen joka kasvattaa
seuranne nuorta pelaajana 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.
Leirillä jokainen pelaaja testataan TUL:n hyväksymällä testausmenetelmällä, huomioiden myös lentopalloliiton
testausmenetelmät. Vajaan viikon aikana pelaaja harjoittelevat oman ikäistensä kanssa n.20 tuntia.
Leiristä pyritään tekemään myös lapsille viihtyisä. Perinteinen nuotioilta makkaroineen ja rantasauna sekä
uintimahdollisuus hyppytorneineen. Tutustutaan toisiin nuoriin ympäri Suomea.
Leirin lopullinen ohjelma päätetään leirin alussa, ja päivitetään päivittäin valmentajien toimesta.
Leirin aikana nuoria koulutetaan myös nuoriso‐ohjaajiksi, jolloin seuranne voi näin saada uusia ohjaajia toimintaansa.
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 tämän leirin aikana tehdyin valinnoin ja tulevat matkustamaan Viroon missä osallistutaan kansainväliseen
turnaukseen. Turnaus tulee olemaan Vörun kaupungissa 27.‐ 30.8. Kilpailumatkasta joudutaan perimään
omakustannusosuus. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan viimeistään leirin aikana pidettävässä infossa.
Leirille tullaan ottamaan kuusi ryhmää yhteensä 90 pelaajaa. Toimi siis nopeasti ja varaa paikkoja oman joukkueesi
pelaajille. Tarvittaessa voimme joutua karsimaan osallistujia niin siltä varalta laittakaa pelaajat tärkeysjärjestykseen.
Seurasta voi osallistua myös oma ohjaaja toiminnan pyörittämisessä (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.
Ilmoittautumiset viimeistään 17.6.2015 mennessä
http://www.tul.fi/Lajitjakilpailut/Jaostot/Lentopallo/Nuorisotoiminta.aspx
Katso NUK tiedot sieltä lomake
Lisätietoja: Kari Heikkilä, 0440 533 804
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Keimolan Kaiun lentopallojuniorit menestyvät
Keimolan Kaiku on seura, minkä nimi on usein esiintynyt poikajunioreiden SM-mitalistien yhteydessä. Mihin
nämä tulokset perustuvat? Tähän kysymykseen julkaisun toimittaja halusi vastausta seuran omilta
edustajilta. Tässä alla on heidän oma vastauksensa.
Lentopallotoiminnan menestys on perustunut pitkäjänteiseen ja tehokkaaseen nuorisotoimintaan.
Seuran harrastajamäärään nähden menestys on ollut loistavaa. Joukkueet harjoittelevat laadukkaasti ja
pitkäjänteisesti, minkä ansiosta seuraan on hakeutunut pelaajia yli kuntarajojen. Seurassamme pelaa
vieläkin poikia, jotka ovat harrastaneet lentopalloa jo yli kymmenen vuotta. Parhaiten menestyneet
poikamme ovat jo siirtyneet liigaseuroihin ja näin tulee tapahtumaan varmasti myös tulevaisuudessa.
Keimolan Kaiku voidaan siis nähdä kasvattajaseurana, joka tuottaa nuoria pelaajia liittojoukkueisiin,
nuorten maajoukkueisiin ja liigaseuroihin.
Vuonna 2014 Keimolan juniorit pelasivat menestyksekkäästi SM sarjoja.
A-pojat saavuttivat kevään SM-finaaleissa Raisiossa kultaiset mitalit. Myös B-pojat pelasivat kevään
turnaukset hienosti ja tuloksena olikin SM-hopeaa kevään SM-finaaleista. C-pojat pelasivat kevään varsin
nuorella porukalla valmistautuen pääasiassa seuraavaan kauteen.
Kesäkuun alussa A-, B- ja C-pojat osallistuivat Power Cup-turnaukseen Raahessa. Tuloksena oli hienosti
hopeaa A-pojille, ja B-pojille peräti seuran toinen Power Cup turnausvoitto tässä maailman suurimmassa
vuotuisessa lasten ja nuorten lentopallotapahtumassa, missä pelit pelataan ulkokentillä.
A-pojat pelasivat myös hienosti Miesten 2-sarjaa, jossa edettiin aina ykkössarjakarsintoihin asti.
Otteluvoittojen ollessa tasan pelattiin kultainen erä, minkä Vammalan Lentopallo voitti ja sai näin
ykkössarjapaikan. Pelistä ja kaudesta jäi hyvä maku, vaikka mahdollisuus suoraan 1-sarjapaikkaan jäikin
vain yhden erävoiton päähän. Erityiskiitokset seura esitti hienosti kannustaneelle ennätysyleisölle.
Myyrmäen urheilutalolla ei ole tainnut olla yhtä paljon yleisöä lentopallo-ottelussa sitten Kaivos Veikkojen
huippuaikojen.
Kauteen 2014 - 2015 Keimola Kaiusta liiton juniorisarjoihin on osallistunut kaksi A-poikajoukkuetta, yksi Bpoikajoukkue ja kaksi C-poikajoukkuetta.
Sekä A- että B-pojat ovat jatkaneet hienoja otteitaan syksyn mittaan ja ovat tätä kirjoitettaessa jo
varmistaneet paikkansa kevään 2015 SM-finaaleihin. Lisäksi A II- ja C I- joukkueet ovat varmistaneet
paikkansa välieriin ja ovat näin ollen myös varsin lähellä lopputurnauspaikkoja. Seuran tavoitteena onkin
useamman vuoden SM mitaliketjun jatkuminen.
Keimolan Kaiun maja antaa varsin hyvät olosuhteet kesäharjoitteluun beach volley- kenttineen. Varsin moni
lentopalloilijoistamme pelaa ja kilpailee myös beach volleyssa ja menestystä siinä onkin tullut varsin
laajasti. Nuorten lentopalloilijoidemme merkittävimpiä beach volley saavutuksia olivat edustus nuorten
olympialaisissa ja useita EM-edustuksia. Nuorten olympialaisista oli kotiin tuomisena mahtavasti 4. sija.
Lisäksi nuoret saavuttivat useita SM-mitaleja ikäluokissaan.
Kyseiset mitaleja tuoneet ikäluokat aloittivat harjoittelun kymmenkunta vuotta sitten. Valmennus sitoutui
viemään pojat murrosiän yli ja näin myös tapahtui. Alusta pitäen harjoituksissa vaadittiin pojilta sitoutumista
ja yrittämistä. Tärkeimpiä tämän ryhmän vahvuuksia on ollut eri-ikäisyys. nuoremmat ikäluokat ovat
päässeet haastamaan vanhempia ikäluokkia, mikä on auttanut kehityksessä. Erityiskiitoksen tästä
ansaitsevat 1993 -94 syntyneiden ikäluokka. Lyhyesti laatu ja ennen kaikkea sitoutuminen pitkäjänteiseen
valmentamiseen ja harjoitteluun on mahdollistanut menestyksen.
Yllä mainittuun voidaan lisätä, että Lentopalloliitto palkitsi poikien valmentaja Teuvo Nikkisen kauden
2011- 2012 jälkeen vuoden nuorisovalmentajana.
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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 leirityksensä ja TUL:n liittojoukkuetoiminta.

Kenelle:

Kaikille nuorisotyön tukemisesta kiinnostuneille henkilöille, yhteisöille ja yhdistyksille.

Jäsenyys:

Henkilöjäsen 30 euro/v

Yhteisöjäsen 70 euro/v

Kannatusjäsen alkaen 100 euro/v

Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry.

Haluan liittyä Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry:n jäseneksi v.2014
Nimi:

________________________________ Yhteisö ______________________________

Jäsenyys
Henkilöjäsen 30€
Alleviivaa jäsenyytesi

Yhteisöjäsen 70€

Kannatusjäsen ____€

Yhteystiedot:

Postiosoite

__________________________________

Postinumero

__________________________________

Paikkakunta

__________________________________

Matkapuhelin numero

__________________________________

Sähköpostiosoite

__________________________________

Lähetä postissa Kari Heikkilä, Kuikkakuja 5 D 22, 10320 Karjaa

tai s‐posti kari.hcp@gmail.com
Voit maksaa suoraan yhdistyksen tilille.
Nordea, IBAN: FI33 1011 3000 2730 77, SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry.
Lasse Komulainen, pj
Gsm 040 552 7277

Kari Heikkilä, siht.
Gsm 0440 533 804
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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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Viking Line
vie voittoon!
Itämeren iloisin laivasto kuljettaa joukkueet valkkuineen ja
huoltojoukkoineen ikimuistoisille pelireissuille. Sporttiryhmille
räätälöity edullinen hinnastomme on voimassa ympäri vuoden.
Varaa ryhmien reittimatkat erikoishintaan, tuotetunnus FVGRU
Turku–Tukholma,
aamulähtö C4-hytissä
Alk. 4 €/hlö/suunta
Helsinki–Tukholma, C4-hytissä
Alk. 10,50 €/hlö/suunta
Helsinki–Tallinna, iltalähtö,
hytti lisämaksusta
Alk. 15 €/aikuinen/suunta

Lisätiedot vikingline.fi/sportti ja ryhmämatkavaraukset:
Helsinki 09 123 571, Turku 02 333 1332
Tampere 02 333 1200

LENTTISLEIRILLE
Tervetuloa tehokkaalle ja
LENTTISLEIRILLE
hauskalle
valmennusleirille
Urheiluopisto Kisakeskukseen!
Tervetuloa pitämään tehokas
Lisätietoja:
019 valmennusleiri
223 0300 tai
ja hauska
Kisikseen.
www.kisakeskus.fi
Lisätietoja: 019 223 0300 tai
Hinnat 2015 5–17v.
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