Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry

VUODEN 2016 TOIMINTAJULKAISU
Tukee TUL:n nuorten lentopallotoimintaa

LUKIJALLE
Tämän julkaisun tuottaa Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry. Yhdistys tukee
etenkin TUL:n nuorten liittojoukkuetoimintaa. Liittojoukkuetoiminta tukee lajiliiton valmennus- ja leiritystoimintaa antaen mahdollisuuden mm. niille nuorille, jotka jäävät maajoukkuetoiminnan ulkopuolelle.
Liittojoukkueiden turnausmatkoilla voi tutustua muiden maiden lentopallotoimintaa ja tasoon sekä vieraaseen kulttuuriin ja tapoihin. Avartavaa on myös tavata eri maiden pelaajia
ja luoda ystävyyssuhteita.
Edistämisyhdistys ry. kerää varoja tämän julkaisun mainostuottojen lisäksi yhdistyksen
henkilö- ja yhteisöjäsenmaksuilla sekä kannatusjäsenmaksuilla, sekä pienimuotoisella
myyntitoiminnalla (kts. Eväslaukku esite). Tässä julkaisussa on ohjeet Edistämisyhdistykseen liittymistä varten.
Tämän julkaisun avulla tiedotetaan lentopalloseuroille TUL:n lentopallojaoston toiminnasta.
Yhä useamman seuran toivotaan tulevan mukaan nuorisotyötä kehittävään toimintaamme.
Käythän tutustumassa myös Edistämisyhdistyksen omiin nettisivuihin osoitteessa:
http://www.lentistuki.com/
Parhaimmat kiitokset julkaisussa mukana oleville yhteistyötahoille, tuellanne nuoret voivat
osallistua julkaisussa esiteltyihin kansainvälisiin nuorisoturnauksiin.
Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Lasse Komulainen, puheenjohtaja

Kannen kuvien kuvatekstit:
Kuva kannessa ylhäällä on otettu NUK – leirillä Kisakeskuksessa 2015
Pienet kuvat alaosassa:
Vasemmalla: Starogard Gdansk, Puola 2015
Oikealla: Duo Volley Cup, Tarto
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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 urheiluopisto Kisakeskuksessa 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 kutsuja moniin kansainvälisiin turnauksiin. Tiiviimmin viime
vuosina on osallistuttu Virossa ja Puolassa järjestettyihin nuorten turnauksiin useiden
joukkueiden voimin. Kansainvälisen työläisurheiluliiton CSIT:n maailmankisat järjestetään
eri puolilla Eurooppaa ja jopa muilla mantereilla. Vuoden 2015 maailmankisat järjestettiin
kesäkuussa Italian Lignanossa. TUL:a edusti siellä Rantaperkiön Iskun pääasiassa reserveistä koottu miesten 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. Kuitenkin poikien ikäluokasta 1999 -2000 toimintaamme osallistui valitettavan
vähän pelaajia, minkä vuoksi kaikkiin turnauksiin emme saaneet riittävän tasokasta joukkuetta. Lentopallojaostolla on nyt toiminnassa mukana myös D-ikäiset ja uskomme sen
tuovan toimintaamme lisää pelaajia.
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. Tänä vuonna esittelyvuorossa on pitkäjänteistä nuorisotyötä tehnyt Vilppulan Tähti.
Kiitän kaikkia mukana olleita seuroja, pelaajia, valmentajia ja luottamustoimijoita.
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 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
Lentopallojaoston kotisivuilta löydät ajan tasalla olevaa tietoa.
http:tul.fi/Lajitjakilpailut/Jaostot/Lentopallo.aspx

JAT – KATSASTUSLINJA OY, HYVINKÄÄ
SÄHKÖ – JAAPE OY, HYVINKÄÄ
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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
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VUONNA 2015 TAPAHTUNUTTA
Lentopallojaoston toiminta on ollut vakiintunutta keskittyen vahvasti nuorisotoimintaan ja
erityisesti siinä painottuvat kesäinen laaja nuorison valmennusleiri Kisakeskuksessa sekä
osallistuminen nuorten liittojoukkueilla useisiin kansainvälisiin turnauksiin. Näin tapahtui
myös vuonna 2015. Vuoden aikana nuorten liittojoukkueet osallistuivat kahteen turnaukseen Virossa, Tartossa ja Vörussa sekä kovaan kansainväliseen turnaukseen Puolan
Starogard Gdanskissa.
Ennen edellä mainittuihin turnauksiin osallistumista on järjestetty lisääntyvässä määrin
valinta- ja valmistautumisleiritystä. Tammikuussa tällainen leiri oli tytöille Kisakeskuksessa
ja huhtikuussa Virroilla. Pojille valinta- ja valmistautumisleiri oli huhti-toukokuun vaihteessa
Kisakeskuksessa.
Kustannusten huomattava nousu etenkin Virossa tuottaa uusia ongelmia, ja valitettavasti
lisäkustannuksista suuri osa on koitunut pelaajien maksettavaksi. Kiinnostus heinäkuussa
urheiluopisto Kisakeskuksessa järjestettävää nuorten valmennus- ja koulutusleiriä kohtaan
on ollut tyttöjen osalta ilahduttavaa, mutta valtakunnallinen ongelma poikien vähenevästä
kiinnostuksesta lentopalloa kohtaan näkyy myös lentopallojaoston järjestämässä Kisakeskuksen leirissä. Osallistuminen TUL:n nuorten mestaruuskilpailuihin voisi myös olla parempaa. Kisojen aikainen ajankohta syksyllä saattaa karsia niitä joukkueita, mitkä eivät ole
vielä siinä vaiheessa valmiissa iskukunnossa. Samoin joukkueiden määrä jaoston vastuulla
olevissa Ay-turnauksissa on huolestuttavasti supistunut.
Duo Volley Cup Tartossa 14.-17.5.2015
TUL:n nuorten joukkueet osallistuivat nyt viidettä kertaa tähän turnaukseen. Tyttöjen joukkueita oli kaksi, toinen ikäluokkaa 1996/97 ja toinen 1998/99. Poikia oli vain nuoremman
ikäluokan joukkue. Lähes kaikki vanhempien ikäluokkien tytöt, ja pojistakin suuri osa olivat
olleet jo aikaisemminkin tässä turnauksessa. Poikien joukkue osoitti kokemusta ja taistelutahtoa valmentajansa Toomas Huttorinin johdolla ja selvisi kuuden joukkueen sarjassa
loppuotteluun eräsuhteen perusteella. Siinä TUL:n joukkue oli erin 3-2 parempi Eestin -97
maajoukkueen pelaajista koottua joukkuetta vastaan. Joukkueen pelaajat olivat Oulun
Kiskosta (4), Korpilahden Pyrinnöstä (4), sekä Vilppulan Tähdestä ja Keimolan Kaikusta
yksi molemmista.
Tyttöjen sarjoista oli jäänyt muutamia joukkueita pois, joten järjestäjät panivat sarjajärjestelmän uusiksi, ja molemmat ikäluokat pelasivat yhdessä sarjan kaikki kaikkia vastaan.
Sijoitusten perusteella katsottiin eri ikäluokkien järjestys. Varttuneempien tyttöjen sarjassa
TUL:n joukkue oli kolmas, sarjan voitti Viljandi SK. Nuorempien tyttöjen sarjassa
TUL:n joukkueen saaliiksi jäi vain yksi erä, voiton vei Viron vuoden 2000 ikäluokan joukkue. Sarjassa oli mukana myös Karhulan Veikkojen joukkue sijoittuen neljänneksi.
		
Vanhempien ikäluokassa pelaajia oli kuudesta seurasta ja nuoremmilla neljästä, yli puolet
Ylöjärven Ryhdistä. Tyttöjen 1966-joukkueen valmentajana toimi Sakari Vuori ja nuorempien Petri Saari. Joukkueiden johtajana oli Tauno Puurunen Oulusta. Tuula Kallovaara myös
Oulusta, toimi fysioterapeuttina ja henkisenä tukena.
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Puolassa Starogard Gdanskissa 4 - 9.6.2015
Paikallisen 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 sarjoihin. TUL:n nuorten joukkueet ovat olleet mukana
vuodesta 2010 lähtien.
			
Suomalaisille turnauksen ajankohta on usein varsin hankala, milloin se on samaan aikaan
Power Cupin kanssa, milloin juuri juhannuksen aikaan. Tälläkin kertaa turnaus osui Power
Cupin kanssa samaan aikaan, tästä johtuen matkaan ei saatu lainkaan poikien joukkuetta.
Tyttöjenkään osalta ei saatu parasta mahdollista joukkuetta.
TUL:n tyttöjen joukkue koostui Karhulan Veikkojen, Littoisten TU:n, Ylöjärven Ryhdin ja
Perttulan Tähden pelaajista. Joukkueelle ei voittoja herunut ja tuloksena oli viimeinen
sija. Turnauksen kaksi ensimmäistä sijaa menivät järjestäjän eli Starogardin urheilukoulun
joukkueille. TUL:n joukkueen syöttö ja aloitusten nosto olivat jäljessä verrattaessa niitä
vastustajien tehoihin. Joukkueen valmentajana toimi Jori Sivula Karhulasta, fysioterapeuttina ja huoltajana Outi Polso sekä johtajana Petri Saari.
Turnaus on Puolassakin erittäin arvostettu, sillä päättäjäisiin osallistuu Opetusministeriön
edustaja sekä kaupungin johtoa. Puitteet ovat erittäin juhlavat.
		
Nuorisourheilijakurssi (NUK) ja valintaleiri Kisakeskuksessa
Heinäkuussa 19.-24. päivinä pidetty NUK noudatti nykyistä kehityssuuntaa. Osanottajamäärä jäi kahden vuoden takaisesta huippulukemasta vähän pienemmäksi. Leirille osallistui kuitenkin lähes 70 nuorta, joista selvä enemmistö oli nyt tyttöjä, sillä poikia oli vain
kuusi. Tämä on hälyttävä luku ja ilmentää valtakunnallista suuntausta poikien lentopallo7

harrastuksen vähenemisestä. Pääosin nuoret olivat B- ja C-ikäisiä, mutta mukana oli nyt
kolmatta kertaa omana ryhmänään myös D-ikäisiä. Osanottajia oli yli 10:stä eri seurasta.
		
Valmentajina toimivat nuorten liittojoukkuevalmentajat Sakari Vuori, Petri Saari ja Ari
Tuominen tytöille sekä Toomas Huttorin pojille. D-ikäisiä ohjasivat Moona Turunen ja Kirsi
Lehti. Leirivastaavana jaoston puolesta toimi Kari Heikkilä.
Nuorille annetaan leirillä myös vastuuta erilaisissa harjoitusten suunnittelutehtävissä. Nuoria katsastettiin myöhemmin kesällä Viron Vörussa pelattuun nuorten turnaukseen, josta
kerrotaan seuraavassa.
56. International Volleyball Cup Vörussa 26.- 29.8.2015
Tähän tärkeään syksyyn valmistavaan turnaukseen TUL:n joukkueet valittiin Kisakeskuksen NUK -leiriltä. Turnauksessa sarjat ovat U18 ja U16 pojille ja tytöille. Tämä tarkoitti nyt
1999 ja 2001 syntyneitä nuoria. Tässä turnauksessa TUL:n joukkueet ovat usein onnistuneet hyvin. Tällä kertaa Suomesta ei saatu mukaan poikien joukkuetta, mutta sen sijaan
kolme tyttöjen joukkuetta, yksi vanhempien ja kaksi nuorempien sarjaan. Pojilla olisi ollut
puolustettavana mestaruus edelliseltä vuodelta.
		
U18 tyttöjen sarjassa oli kuusi joukkuetta, mitkä pelasivat
yksinkertaisen sarjan. Kolmen kovan virolaisjoukkueen
lisäksi yksi joukkue oli Puolasta, yksi Latviasta ja TUL:n
liittojoukkue. Sijoitukset: 1. Vöru SK (Urheilukoulu), 2.
Pärnu SK, 3. Läti, Riika 4. Starogard Gdansk, 5. VK Täht,
Tallinna ja 6. TUL. Tässäkin sarjassa TUL:n joukkueella
oli puolustettavana mestaruus, mutta tällä kertaa taso
siihen ei riittänyt. Lisäksi kaksi loukkaantumista heikensi
joukkueen iskukykyä.
U-18

Nuoremmat tytöissä joukkueita oli kaikkiaan 12 joukkuetta, mitkä pelasivat kahdessa
alkulohkossa. Ristikkäisotteluita ei pelattu vaan eri lohkojen samoille sijoille sijoittuneet
joukkueet pelasivat keskenään. Tällöin lohkovoittajat Selver Tallinnasta ja Starogard
Gdansk ratkaisivat mestaruuden. Sen vei erin 2-1 Selver. TUL:n I-joukkue pelasi sijoista
5-6 ja voitti vastustajansa Vk Täht’in 2-0. TUL:n II-joukkue pelasi sijoista 9 ja 10, vastassa
oli SS Tarton Kalev. TUL:n joukkue voitti ottelun 2-0.
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U-16 TUL II

U-16 TUL I

D-tytöilläkin turnaus
Kun nyt Kisakeskuksen kesäleirille on osallistunut myös D-nuoria, niin heillekin on pyritty
löytämään oma tasonmittausturnaus. Niinpä D-tyttöjen ns. liittojoukkue osallistui Vilppulassa järjestettyyn TUL:n avoimeen mestaruusturnaukseen 20.9. valmentajansa Moona
Turusen johdolla. Turnauksessa kokeiltiin jo tuon ikäisille melko vierasta kuuden pelaajan
systeemiä, joten sen ja vähäisen yhteispelin johdosta rahkeet riittivät vain pronssipeliin.
Vastassa oli Ylöjärven Ryhti, mikä vei pronssimitalit erin 2-1.
		
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.
			
TUL:n mestaruuskilpailut 2015
Nuorten avoimet mestaruuskilpailut järjestettiin jälleen Vilppulassa, missä rutinoitunut
kilpailujen järjestäjä Vilppulan Tähti hoiti ’homman kotiin’, kuten tuloksista ilmenee.
Tulokset: (TUL:n joukkueet tummennettuina)
B-TYTÖT			 C-POJAT
1. Vilppulan Tähti		
1. Vilppulan Tähti
2. Ylöjärven Ryhti
2. Virtain Veikot
				3. Ylöjärven Ryhti
C-TYTÖT
		4. Lempäälän Jyry
1. Vilppulan Tähti C1
2. Leopardit			
D-TYTÖT 6VS6
3. Perttulan Tähti
1. Vilppulan Tähti
4. Lempäälän Kisa 01		
2. Lempäälän Kisa
5. Lempäälän Kisa 02		
3. Ylöjärven Ryhti
6. Vilppulan Tähti D1		
4. TUL:n liittojoukkue
7. Vilppulan Tähti C2		
8. Oriveden Ponnistus		
D-TYTÖT 4VS4
9. Virtain Veikot 		
1. Petäjäveden Petäjäiset
10. Petäjäveden Petäjäiset/JsP
2. Vilppulan Tähti 3
11. Messukylän Toverit		
3. Lempäälän Kisa
12. Vammalan Lentopallo		
4. Vilppulan Tähti 2
				5. Korpilahden Pyrintö
E-TYTÖT
1. Vilppulan Tähti
2. Korpilahden Pyrintö
3. Korpilahden Pyrintö 2
4. Messukylän Toverit
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Lentopallon AY-turnaus
Turnaus pelattiin Tampereella nyt yksipäiväisenä turnauksena 11.4. ja järjestelyistä vastasi
Rantaperkiön Isku Ari Wilenin 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. Miesten B-sarja pelattiin kahdessa
lohkossa ja sen jälkeen sijoitusottelut. Sekasarjan neljä joukkuetta pelasivat yksinkertaisen
sarjan eli kukin joukkue kolme ottelua. Olihan tavoitteena viettää kokonainen päivä pelaamisen merkeissä.

Turnauksen tulokset:
Miesten B-sarja 			Sekasarja
1. Sääksi Volley/ Sääksjärven koulu		
1. Honkalahti/ Honkalahden saha
2. Team JHL				
2. KiLu/ Kilpilahden liikuntakerho
3. SUPO/ Agnico-Eagle			
3. Valmet/ Valmet Technologies Oy
4. Ao200				
4. Neste/ Neste Oil, Naantali
5. Power 55/ Savon Sellu Oy
6. Ao 134/ Acgo

Miesten joukkue CSIT:n kisoissa Italiassa
Kansainvälisen työläisten ja amatöörien urheiluliiton CSIT:n maailmankisat eli CSIT World
Sport Games 2015 järjestettiin jälleen Italiassa tarkemmin sanottuna Adrianmeren pohjoisrannalla sijaitsevassa Lignanon kaupungin urheilukeskuksessa. Vastuullisena järjestäjänä
oli Pohjois-Italian Työläisurheilujärjestö AICS TUL:lta oli laaja joukkue eri lajien urheilijoita.
10

Lentopalloturnaukseen osallistui Rantaperkiön Iskun pelaajista koottu joukkue valmentajanaan Jukka Lehti ja joukkueenjohtajana Ari Wilen.
Miesten sarjassa oli 9 joukkuetta, mitkä pelasivat alkusarjan kahdessa lohkossa. Suomalaisten kanssa samassa lohkossa pelasivat Meksikon Veracruz, Itävallan Askö, Italian Volley Pig Cascina ja Israelin Hapoel. TUL:n joukkue voitti muut joukkueet 2-0, paitsi Italian
Volley Pigin, jolle hävisi 0-2. Lohkon kolme ensimmäistä joukkuetta päätyivät tasapisteisiin. Eräpisteiden perusteella TUL jäi niukasti kolmanneksi ja sai vastaansa ristikkäisottelussa toisesta lohkosta Meksikon Michoacan. Hyvällä pelillä TUL:n joukkue voitti 3-0,
erityisesti Niko-Matti Koskela oli ottelussa erityisen tehokas pelaaja.
		
Välierässä vastaan tuli Itävallan Askö. Suomalaisilla oli joukkueessa vain 8 pelaajaa ja
otteluohjelma oli tiukka. Tämä näkyi tärkeässä välierässä vastaanoton ja puolustuksen
väsymisenä, syöttövirheinä ja hyökkäyksissäkin. Taitava ja leveällä materiaalilla pelannut
Askö voitti ottelun 3-0, (25-18, 25-19, 26-24). TUL pääsi kuitenkin pelaamaan prossista,
missä vastaan tuli Volley Pig Cascina. Vastustajalla oli muutamia huippupelaajia, joiden
torjuminen oli vaikeaa. Myös vaikeiden aloitusten nosto tuotti ongelmia ja muutenkin paras
puhti oli jo poissa. Pronssi jäi Italiaan numeroin 3-0, (25-17, 25-23, 25-14).
Mestaruuden vei Itävallan Askö, jota vastaan TUL pelasi välierässä. Loppuottelussa Askö
kohtasi Viron Kalev’in ja voitti 3-1, (25-21, 23-25, 25-16, 25-13).
TUL:oa edustaneessa joukkueessa pelasivat Jukka Lehti ja Juuso Rautakorpi passareina,
Toni Laine ja Einari Koivisto keskitorjujina, Jesse Lehtinen hakkurina, Niko-Matti Koskela ja
Miikka Puranen yleispelaajina sekä Pirkka Järvenpää liberona. Pelaajista palkittiin Niko-Matti Koskela tsemppi-palkinnolla periksi antamattomasta ja esimerkillisestä suorituksesta. Miikka Puranen kunnostautui vastaanottajana ja maailmantähtiä pelkäämättömänä
hyökkääjänä. Jukka Lehti hoiti pelin johtamisen kokemuksella erittäin juonikkaasti ja sai
joukkueesta irti, mitä oli saatavissa.
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VUODEN 2015 LENTOPALLOILIJA ON SAULI SINKKONEN
Sauli Sinkkonen (s. 1989 Äetsä) pelasi kaudella 2014 - 15 Rantaperkiön Iskun riveissä lentopallon mestaruusliigassa ja pelaa tälläkin
kaudella. Sinkkonen aloitti pääsarjatasolla pelaamisen kaudella
2007-08 nykyisen tamperelaisseuransa riveissä, missä hän on
pelannut koko pääsarjauransa. Sinkkonen on voittanut urallaan
kaksi SM-pronssia sekä kertaalleen Suomen Cupin hopeaa. Vuonna
2011 hän debytoi miesten lentopallomaajoukkueessa pelaten kaksi
ottelua Maailmanliigassa Serbiaa vastaan. Maajoukkueeseen hän
palasi kesällä 2015 saaden Maailmanliigan loppuosan otteluissa
vastuuta.
Jo nuorten sarjoissa Sauli
esiintyi edukseen ja kuului vuonna 1989–1990 syntyneiden nuorten maajoukkueeseen. Hän oli yksi joukkueensa kantavista voimista. Hän opiskeli vuodesta
2005 lähtien Kuortaneen urheilulukiossa, minne hän
siirtyi opiskelemaan syntymäkaupungistaan Äetsästä.
Kuortaneen urheilulukioon kootun nuorten maajoukkueen lisäksi Sinkkonen on esiintynyt lentopallon
1-sarjassa A-Volleyn (nyk. Akaa Volleyn) riveissä.
Pääsarjauransa ensimmäisen ottelun SM-liigassa
Sinkkonen pelasi 2. lokakuuta 2007 Raision Loimua
vastaan. Sinkkonen esiintyi kauden 2007-08 aikana
peräti kolmessa eri aikuisseurassa, kun hän pelasi
Tampereen Isku-Volleyn lisäksi Kuortaneen urheilulukion maajoukkueryhmässä 1-sarjaa ja Viialan A-Volleyn
riveissä 2-sarjaa.
Isku-Volleyta Sinkkonen on edustanut kaudesta
2007-08 lähtien yhtäjaksoisesti, aluksi kehityspelaajasopimuksella ja myöhemmin sopimuspelaajana. Sinkkosen rooli kasvoi Isku-Volleyn joukkueessa kaudella 2009-10, ja hän
pääsi ensimmäistä kertaa aloittamaan otteluita avausseitsikossa. Kauden 2010-11 alun
Sinkkonen oli pitkään sivussa loukkaantumisen vuoksi. Loppukaudesta Sinkkonen pääsi
myös pelaamaan Iskun riveissä. Lisäksi hän esiintyi Iskun farmiseura ViLePan väreissä
1-sarjassa.
Miesten maajoukkueeseen hänet valittiin vuonna 2011. Uransa ensimmäiset maaottelut
Sinkkonen pelasi Maailmanliigassa kesällä 2011. Päävalmentaja Tuomas Sammelvuo valitsi hänet mukaan Maailmanliigan ryhmään 2015 ja Sinkkonen pelasi sitä edeltävät kolme
Iran-maaottelua. Maailmanliigassa Sinkkonen sai vastuuta yllättävän paljon. Hän vakiinnutti kesäturneen aikana paikkansa maajoukkueen avausseitsikossa. Vuoden 2015 lopulla
hän nousi päävalmentajan yhdeksi luottopelaajaksi.
Sauli Sinkkosen tähänastisen uran parhaita saavutuksia:
•
SM-pronssia 2009, 2011		
•
Suomen Cupin hopea 2009
•
Kauden miesjuniori 2008
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
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 sisältäen nuorten liittojoukkueiden leiritystä ja kehittäviä, kovatasoisia kansainvälisiä turnauksia.
Kilpailumatkoista ja leireistä peritään omakustannusosuus, jotta jaosto pystyy pitämään
talouden tasapainossa laajan kansainvälisen ohjelman toteuttamisessa.
LIITTOJOUKKUEIDEN TOIMINTA
Turnauksiin valmistaudutaan järjestämällä liittojoukkueilla valmennusleiritystä Kisakeskuksessa ja mahdollisesti muuallakin. Erityisen merkittävää nuorille on osallistuminen Kisakeskuksessa heinäkuussa järjestettävälle nuorisoleirille (NUK). Katso leirityksestä tarkemmin
lentopallojaoston kotisivuilta.
Duo Volley Cup Tartossa 2.–14.5.2016.
Turnaukseen on suunnitelmissa lähettää 1997 ja myöhemmin syntyneiden tyttöjen ja poikien joukkueet, samoin 1999 ja myöhemmin syntyneet tytöt osallistuvat turnaukseen.
International Volleyball Tournament, Starogard Gdansk, Puola, 26. – 30.5.2016
Puolan turnaukseen lähetetään vuonna 2000 -2001 syntyneiden tyttöjen ja poikien joukkueet. Tarkistakaa valintaleirin ajankohta.
NUK leiri Kisakeskuksessa 24.-29.7.2016
Leirille ovat tervetulleita ikäluokat 2000-01, 2002 -03 ja 2003 -04 tytöt ja pojat, myös nuoremmat 2004 -05 syntyneet, mikäli kiinnostuneita on riittävästi. .
Asiasta on erillinen kutsu tässä julkaisussa jäljempänä.
Vörun Urheilukoulun 57. kansainvälinen lentopalloturnaus 24.-27.8.2016
Turnaukseen osallistuvat ikäluokkien 2001 -01 sekä 2002 -03 tyttöjen ja poikien joukkueet.
Pelaajat joukkueisiin valitaan heinäkuussa NUK-leirillä Kisakeskuksessa.
Syys- lokakuussa D -tytöille ja pojille (2003 -04) kotimainen turnaus, jos vain sopiva löytyy.
AIKUISTEN TOIMINTA
Jaostolla ei ole suunnitelmia aikuisten liittojoukkueille tälle vuodelle. Sen sijaan on tiedossa, että viidennet CSIT:n maailmankisat järjestetään Latvian pääkaupungissa Riikassa 13.-18.6.217. Kisojen ohjelmassa on miesten ja naisten lentopallo sekä beachvolley.
Lentopallo-ottelut pelataan maineikkaan Olympic Sport -valmennuskeskuksen kentillä.
TUL osallistuu kisoihin omilla liittojoukkueillaan. Lentopallojaosto ryhtyy valmistelemaan
osallistumista.
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.
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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
Nuorten lentopallon valmennusleiri Urheiluopisto Kisakeskuksessa 24.- 29.7.2016
B-ikäiset (2000 -01), C-ikäiset (2002 -03) ja D-ikäiset (2004 -05) syntyneet tytöt ja pojat.
TUL:n lentopallojaosto järjestää perinteisen lentopallon valmennustilaisuuden Kisakeskuksessa. Leiri alkaa sunnuntaina 24.7 klo 16.00 majoittuminen ja päivällinen 16:30. Leirin
info alkaen klo 17:30 ja leiri päättyy perjantaina 29.7 klo 13.00
Leirin hinta 315 euroa/leiriläinen, joka maksetaan kutsun saavuttua mainittujen ohjeiden
mukaisesti. Huomatkaa, että vain yksi lasku seuraa kohti. Hinta sisältää tulopäivän päivällisen ja iltapalan, välipäivien aamiaisen, lounaan, päivällisen ja iltapalan sekä lähtöpäivän
aamiaisen ja lounaan. Lisäksi jokainen osallistuja saa leiripaidan muistoksi.
Leirin vetäjinä tulevat toimimaan liittojoukkuevalmentajat. Leirin ohjelmasta tehdään monipuolinen kasvattaen seuranne nuorta pelaajaa tulevaisuuden lentopalloilijaksi. Leiri on TUL
seurojen lentopalloilijoiden ja kehityksen seurantaleiri. 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 pelaajat harjoittelevat oman ikäistensä kanssa n.20 tuntia.
Leiristä pyritään tekemään myös lapsille viihtyisä. Perinteisiin kuuluu nuotioilta makkaroineen, rantasauna sekä uintimahdollisuus hyppytorneineen. Mielenkiintoista on tutustua
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.
Pääasiassa tämä leirin käyneistä valitaan TUL:n liittojoukkueet. Tämän järjestelmän kautta
on usein nopeampi tie päästä myös maajoukkue-ehdokkaaksi edustamaan Suomea
kansainvälisissä otteluissa. Leirillä valitaan myös joukkueet, mitkä osallistuvat Virossa,
Vörussa 24.-27.8. järjestettävään kansainväliseen turnaukseen. Kilpailumatkasta joudutaan perimään omakustannusosuus. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan viimeistään leirin aikana
pidettävässä infossa.
Leirille voidaan ottaa kuusi ryhmää, yhteensä 90 pelaajaa. Toimi siis nopeasti ja varaa
paikkoja oman joukkueesi pelaajille. Mikäli joudumme karsimaan osallistujia, niin laittakaa
tämän vuoksi pelaajat ’tärkeysjärjestykseen’.
Seurasta voi osallistua myös oma ohjaaja toiminnan valvomiseen ja ohjaukseen (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 myös: Kari Heikkilä, 0440 533 804
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VILPPULASSA KASVAA TULEVAISUUDEN TÄHTIÄ
Lentopallo tulee monille ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan Vilppulasta. Vilppulan
Tähden lukuisat juniorijoukkueet ovat tehneet pohjoisen Pirkanmaan paikkakuntaa tutuksi
vuosikymmenten saatossa. Tunnetuin Tähden kasvatti on lentopalloammattilainen Matti
Hietanen.
Vilppulan seudulla on harvinaisen paljon lajista innostuneita vetäjiä. Niinpä kuluvalla kaudella 2015–2016 seuralla on joukkueet kaikissa tyttöjen ja poikien sarjoissa. Useat juniorit
ovat saaneet kipinän lajiin Vilppulan ja Mäntän alakoulujen lentopallotunneilla, joita Tähden
valmentajat Reijo Poikonen ja Aulis Nieminen ovat käyneet rakkaudesta lajiin lapsille vetämässä. Heillä olisikin tarjolla valmis malli harrastajien vähyyttä tuskaileville tahoille.
Tähti on tällä hetkellä yksi Suomen menestyneimpiä juniorilentopalloseuroja. Kevään 2016
SM-finaaleissa tullaan hyvin todennäköisesti näkemään Vilppulan joukkueet kaikissa
poikien ikäluokissa ja C-tytöissä. Lisäksi nuoremmat juniorit edustavat keväällä seuraa
useissa lounaisen alueen mestaruusturnauksissa. Odotettavissa on, että seuran mitaleita
pursuava palkintokaappi täydentyy tämänkin kauden päätteeksi.
Vilppulan junioritoiminnasta olisi varmasti moni liigajoukkue ylpeä. Viime vuodet seuran
edustusjoukkueet ovat pelanneet kakkossarjassa. Tänä vuonna nuorista pojista koostunut
edustusjoukkue otti jo muutaman otteluvoiton. Nuoret kehittyvät tunnetusti isoin askelin
ja Vilppulassa seurataan mielenkiinnolla, minne nuorten lupausten tie vie? Seuraavatko
he Hietasen Matin jalan jälkiä maailmalle vai kantavatko kasvattajaseuran peliasua uransa
loppuun asti? Se on ainakin varmaa, että taitavia Vilppulan tyttöjä ja poikia tullaan näkemään lentopallokentillä tulevaisuudessakin.

Tähden B-pojat voittivat
syksyllä TUL:n mestaruuden. Pojat varmistivat jo
helmikuussa paikan kevään
SM-finaaliin Raisioon.

Tähden Voitto Köykkä hyökkää ja Mikke Tolvanen varmistaa ottelussa Huhtasuon Kisaa vastaa
Jyväskylässä.
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EVÄSLAUKKU VÄLIPALOILLE
Välipalat täydentävät ateriarytmiä. Terveellinen välipala on ravitseva ja monipuolinen. Valitse välipalaksi esimerkiksi jogurtti, täytetty leipä ja hedelmä. Muista myös juoda. Valitse
janojuomaksi vesi.
Kilpailu- ja turnaustilanteissa on joskus pärjättävä päivä järkevillä välipaloilla, koska riittävän pitkää ja luontevaa väliä kunnon aterialle ei löydy.
Urheilijan välipala on hyvä säilyttää kylmälaukussa, jossa se pysyy syömäkelpoisena ja
maukkaana pitkään.
Urheilijan kylmälaukku on kätevä ja edullinen ratkaisu välipalan säilytykseen. Tummansinisen kylmälaukun mitat ovat 190 x
144 x 125 mm. Sisälle mahtuvat monipuoliset eväät ja kylmäkalle.
Kylmälaukkua voi käyttää harjoituksissa,
turnausmatkoilla, mökillä tai vaikka piknik-retkellä puistossa. Voit tilata yhden
kylmälaukun omalle perheelle, tusinan joukkueelle tai ison erän koko seuralle.

Hinta 8.70 €/kpl (sis. alv 24 %) + toimituskulut.
Mahdollisuus lisäpainatukseen:
Seuran logo: 1-väri painatus 1,30 €
painatus / kpl ja lisäksi työkalukustannus
49,00 € (sis. alv 24%)
Nimipainatus: Etu Sukunimi 3,10 € (sis. alv 24 %)
Kylmälaukun koko: 190 x 144 x 125 mm
Väri: tummansininen, valkoiset kantohihnat ja vetoketju
Toimitusaika: 2−3 viikkoa

ellesi, lentisHanki itsellesi, perhe
llesi kätevä
joukkueellesi tai seura

U
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kylmäkalle!
välipalatarvikkeet ja

Tilauksen jälkeen lähetetään lasku tuotteista sisältäen painatukset, maksun ollessa saajan tilillä
toimitus lähetetään tilaajalle joka maksaa toimituskulut pakettia noutaessaan. Toimitukset lähimpään
matkahuoltopisteeseen.
Tilaukset:
JM Concept Oy
p. 0400 400 599
pasi.harju@jmc.fi
www.jmc.fi
Tartu tilaisuuteen heti ja huolehdi että nuorilla ja aikuisilla on ravintoasiat huolehdittu kuntoon. Katso
kotisivuilta lisää yhdistyksen toiminnasta ja liity mukaan jäseneksi.
Yhteistyöterveisin.
Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Kuikkakuja 5 D 22
10320 Karjaa www.lentistuki.com
0440 533 804
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LIITY LENTOPALLON EDISTÄMISYHDISTYKSEN JÄSENEKSI JA TUE TUL:N NUORTEN
LENTOPALLOTOIMINTAA
Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Y-tunnus 2302426-7

http://www.lentistuki.com/

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.2016
Nimi:					Yhteisö:
Valitse jäsenyys
Henkilöjäsen 30€
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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LAATUA TOIMITUSVARMUUTTA
JA REILUA PELIÄ!

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

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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Turku–Tukholma

4€

alk.
/hlö/suunta,
C4-hytti,
Amorella

Helsinki–
Tukholma, alk.

10,50 €
/hlö/suunta,
C4-hytti

Helsinki–Tallinna

15 €

alk.
/aikuinen/suunta,
hytti lisämaksusta

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 tuotetunnuksella FVGRU.
Sporttihinnat vähintään 10 henkilön ryhmille.
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Paikkoja rajoitusti.

Lisätiedot: vikingline.fi/sportti
ja ryhmämatkavaraukset:
Helsinki 09 123 571
Turku 02 333 1332
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Tervetuloa Kisakeskukseen
Valmennusleirit
Aika 		
Arkisin
Pe, La, Su
Pe – Su

5–17v.
55,00 /vrk
59,00 /vrk
110,00 /hlö

Aikuinen
73,00 /vrk
81,00 /vrk
144,00 /hlö

Pyydä tarjous puhelimitse 019 223 0300 tai lähetä tarjouspyyntö.
www.kisakeskus.fi

Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru
puh. (019) 223 0300, fax. (019) 245 7111
info@kisakeskus.fi www.kisakeskus.fi

