Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
V U O D E N 2 0 1 7 T O I M I N TAJ U LKAI S U
Tukee TUL:n nuorten lentopallotoimintaa

www.lentistuki.com

LUKIJALLE
Tämän julkaisun tuottaa Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry. Yhdistys tukee
etenkin TUL:n nuorten liittojoukkuetoimintaa. Liittojoukkuetoiminta tukee lajiliiton
valmennus- ja leiritystoimintaa, sekä antaa mahdollisuuden mm. niille nuorille jotka
jäävät maajoukkue toiminnan ulkopuolelle.
Liittojoukkueiden kansainväliset turnausmatkat mahdollistavat tutustumisen vieraaseen
kulttuuriin ja tapoihin, tavataan nuoria eri maissa ja luodaan 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. Liity sinäkin!
Tämän julkaisun avulla tiedotetaan lentopalloseuroille TUL:n lentopallojaoston toiminnasta. Yhä useamman seuran toivotaan tulevan mukaan nuorisotyötä kehittävään toimintaan.
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.
ps. jos sinulla on ajatus/idea varainhankintaamme, kerrothan siitä allekirjoittaneelle tai
nettiosoitteen palautesivun kautta.
Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Lasse Komulainen, puheenjohtaja
komulainen.lasse@gmail.com
+358405527277

Kannen kuvat:
Ylhäällä vasemmalla:
Ylhäällä oikealla:
Alakuvassa:
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C-tytöt Vöru 2016 kulta-joukkue
B-tytöt Vöru 2016
Pojat 1997 - Tarto 2016 kulta-joukkue

www.lentistuki.com

TUL 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 saa toimintaansa taloudellista tukea TUL:n toimintatuen lisäksi
Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistykseltä, mikä toimittaa tämänkin julkaisun.
Valmennusleirit urheiluopisto Kisakeskuksessa ovat olleet elämys nuorille jo yli 53v.
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 2017 maailmankisat on
kesäkuussa Riigassa. TUL:a edustaa siellä Rantaperkiön Iskun 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 -2001 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 lentopallojaostoon 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 esittelyssä on pitkäjänteistä nuorisotyötä tehnyt Ylöjärven Ryhti.
Kiitän kaikkia mukana olleita seuroja, pelaajia, valmentajia ja luottamustoimijoita.
Kari Heikkilä
Lentopallojaoston puheenjohtaja.
Lentopallojaoston kotisivuilta löydät ajan tasalla olevaa infoa.
http://www.tul.fi/Lajit ja kilpailut/Jaostot/Lentopallo.aspx
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LENTOPALLON HARRASTUKSEN EDISTÄMISYHDISTYS RY
Hallitus
Lasse Komulainen, puheenjohtaja
Antero Tapola, varapuheenjohtaja
Kari Heikkilä, sihteeri ja taloudenhoitaja
Martti Salminen
Ari Wilén, tiedotus ja markkinointi
Yhteystiedot
Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry
Kuikkakuja 5-7 D 22
10320 Karjaa
info@lentistuki.com
toimisto@lentistuki.com
Y-tunnus:

2302426-7

Pankkiyhteys:

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

TUL:n lentopallojaosto 2016 – 2019
Kari Heikkilä, puheenjohtaja
0440-533 804
kari.hcp@gmail.com
Lasse Komulainen, varapuheenjohtaja
040-552 7277
komulainen.lasse@gmail.com
Sakari Vuori
040-845 3674

sakari.vuori@pp1.inet.f

Särkilahti Simo
040-524 557

simo.särkilahti@upmraflatac.com

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
041-547 5423
kimmo.kamppila@tul.f
Lentopallojaoston kotisivuilta löydät ajan tasalla olevaa tietoa.
http://tul.fi/Lajitjakilpailut/Jaostot/Lentopallo.aspx
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Nuorten Liittojoukkuevalmentajat

Tytöt
Sakari Vuori, Littoinen: A - B ikäluokat
sakari.vuori(at)pp1.inet.fi
040-845 3674

Pojat
Toomas Huttorin, Vantaa: A - B ikäluokat
hutttomppa(at)hotmail.com
040-519 4828

Jori Sivula, Kotka: B - C ikäluokat
jori.sivula(at)kotka.fi
044-702 6723

Poikien valmennukseen haetaan
valmentajaa.

Petri Saari, Tampere: A - C ikäluokat
saari.petri(at)luukku.com
040-963 6168

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä TUL
lentopallojaostossa Kari Heikkilään tai
Kimmo Kamppilaan.
Yhteystiedot edellisellä sivulla.

Moona Turunen, Korpilahti: D ikäluokka
moonaturunen(at)hotmail.com
040-962 9493

Lihashuollosta ja teippauksesta kiinnostunutta henkilöä etsitään!!
Liittojoukkueiden toimintaan mukaan haetaan lihashuoltoon teippaustaitoista huoltajaa
kilpailumatkoille!!

Kuva: Huolellinen alkulämmittely kuuluu hyvään urheiluun. NUK 2016

www.lentistuki.com
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LEIRITYKSET 2016
Ohjelmassa oli jälleen vuonna 2016 kaksi leiriä, katsastusleiri tammikuussa ja Nuorisourheilijakurssi NUK heinäkuun lopussa.

Kisakeskuksen katsastusleiri 3 - 5.1.2016 Kisakeskuksessa
Leirille osallistui jälleen innokkaita 1997-2003 syntyneitä nuoria, joista muodostettiin Tarton turnaukseen tyttöjen ja poikien joukkueita.
1997 – 1999 tyttöjä oli 10 kpl ja heitä valmensi Sakari Vuori.
2000 – 2001 ikäryhmän tyttöjä oli ilahduttavan runsaasti mukana 28 kpl ja heistä
saatiinkin kaksi joukkuetta joukkue matkalle mukaan.
Heitä valmensi Petri Saari.
2002 – 2003 tyttöjä oli lähtenyt mukaan 10 kpl ja heidän valmennuksestansa vastasi
Kirsi Lehti.
1997 – 1999 ikäkauden poikia oli reipas määrä 14 kpl.
Heitä valmensi Toomas Huttorin.

NUK Kisakeskus 24 - 29.7.2016
NUK leiri on on
Leirille osallistui nuoria seuravasti:
B-pojat
C-pojat

Keimolan Kaiku
Pori Lentis
Korpilahden Pyrintä
Luolajan Kajastus

1 kpl
4 kpl
3 kpl
2 kpl

Tyttöjä

Korpilahden Pyrintö
Vaasan Kiisto
Ylöjärven Ryhti
Piikkiön Kehitys
Paimion Yritys
Perniön Sisu

4 kpl
1 kpl
3 kpl
2 kpl
2 kpl
1 kpl

Leirin lentopallovalmennuksesta vastasivat TUL:n liittojoukkueiden valmentajat,
jotka seurasivat pelaajien kehittymistä TUL:n hyväksymin testein. Samalla valittiin
myös liittojoukkueisiin pelaajia Vörun turnaukseen.
Leirin muussa koulutustarjonnassa urheilijat saivat koulutusta myös ryhmänjohtamisessa. He oppivat luomaan alkulämmittelyohjelmia sekä perus harjoitteita, joita voivat sitten soveltaa kotiseuransa toiminnassa.
Lisäksi melkein viikon yhdessä olosta nuoret pääsivät viettämään Kisakeskuksen
hienossa leirikeskuksessa, jossa oli uintimahdollisuudet rantasaunoineen. Vapaa-aika
kuilui mukavasti iltaohjelmineen tapahtumapaikalla ja iltanuotiolla.
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NUK LEIRILLÄ 2016 TAPAHTUNUTTA
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DUO VOLLEY CUP 2016
TARTO VIRO 12 – 15.5.2016
1997 ikäluokan poikien turnaus päättyi kultajuhliin – taas kerran. Hyvä joukkuehenki ja valmennus hyvine palautteineen kantoi taas hedelmää. Pojat kiittivät hyviä järjestelyjä ja valmennusta kaikista vuosistansa ja toivottivat tuleville joukkueille hyvää
menestystä. Menneet vuodet ovat olleet tälle ryhmälle antoisia. ”Uskomme, että
olemme kehittyneet niin pelaajina kuin ihmisinäkin, siitä saamme kiittää hyvää valmennusjohtoa ja vuosien varrella tiiviiksi muodostunutta joukkuetta” kertovat Aatu
mattila ja Aku Seppälä ja kiittävät lisäksi jokailtaista henkilökohtaista palautetta.
Tähän on hyvä poikien tämän ikäluokan lopettaa nuorten liittojoukkueuransa ja siirtyä aikuisten sarjoihin.
1997-1999 tyttöjen turnauksessa perjantai 13. päivä oli vaikea eikä voittoja saatu.
Lauantaina onni kääntyi ja molemmat pelit päätyivät voittoon. Sunnuntain viimeisessä pelissä tuli vastaan sarjan voittaja ja käteen jäi 4. sija. Turnausmatka kärsi hieman
huolimattomasta valmistautumisesta ja huonosta onnesta, mikä näkyi myös varusteiden katoamisena. Positiivisina puolina pitävät tytöt kuitenkin matkan järjestelyjä
puitteita.
2000 – 2001 tyttöjen matka meni hyvin ja tuomisena kotiin oli pronssimitalit. Vaikka
ruoka ei kaikkia miellyttänyt niin hyvä joukkuehenki ja peliin valmistautuminen
auttoivat hyvää lopputulokseen.
Turnauksen joukkueiden lihashuollosta vastasi Annemari Humaloja-Mäkinen ja
joukkueiden johtaja toimi Matti Salo. Tekniset asiat hoiti Kari Heikkilä.
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DUO VOLLEY CUP 2016
Tulokset
Tytöt 2000
1. Salva Tartu
2. MVS
3. TUL
4. Pihkva
5. KaVe Juniorit

12
6
6
6
0

Palkittiin:
Paras pelaaja, Laura Laakkonen YlRyhti
Tsemppari, Minja Koponen VilTähti.

Tytöt 1997:
1. Salva Tartu
2. Viljandi SK
3. Tartu Kalev
4. TUL
5. SK DUO
6. Lähte

15
12
8
6
4
0

Palkittiin:
Paras pelaaja, Taija Tikka Isku-81
Tsemppari, Emilia Valkeejärvi VilTähti.

Pojat 1997
1. TUL
2. Salva Tartu
3. Pöltsamaa SK
4. DUO/Orava/Räpina
5. Jelgava
6. Pihkva

15
12
9
6
3
0

Palkittiin: Positiivisin asenne,
Matti Suutari KaVe jun.

www.lentistuki.com
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XXVIIIth International Volleyball Tournament,
Starogard Gdanski, Puola 27. - 29.5.2016
Starogardin turnauksella on pitkät perinteet. Turnaus oli tänä vuonna haasteellinen järjestelyiden ja olosuhteiden osalta. Vaikka suuremmilta loukkaantumisilta vältyttiin niin
ruokapuoli ja majoitus aiheutti osalle tyytymättömyyttä. Myös matkalla oli turhia odotusaikoja muista joukkueista johtuen. Itse kisajärjestelyt onnistuivat hyvin kahdessa hallissa ja hyvällä yhteishengellä oli kiva pelata.
Samaan aikaan järjestetty aluejoukkueiden SM turnaus esti joidenkin TUL pelaajien
osallistumisen turnaukseen. Taidollisesti joukkueet pärjäävät hyvin. Puutteita pelaajien
pituudessa sekä voimassa verrattuna entisiin itä-euroopan maiden joukkueisiin.
Turnaus pelattiin kahdessa salissa, joissa katsomotiloissa oli paranneltavaa. Majoitustilat
eivät myöskään miellyttäneet. 4h huoneet olivat ahtaat ja sängyt epämukavat . Sijainniltaan majoitustilat olivat kovin etäällä keskustatsta. Tämä haittasi muutenkin niukkaa
vapaa aikaa.
Ravintotarjonta oli heikkoa ja niukkaa. Lopuksi kaiken kruunuksi oksennustautia esiintyi
mikä haittasi erityisesti kotimatkaa.
Joukkueiden johtajana toimi Jori Sivula ja huoltajana Outi Polso. Turnauksessa valmentajina olivat:
Tytöt 2000, valmentaja Petri Saari
Tytöt 2001, valmentaja Sakari Vuori,
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Starogard Gdanski, Tulokset
Puola 2016
Loppujärjestys Tytöt 2000-2001:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Luck, Ukraina
Minsk, Valko-Venäjä
Kaliningrad, Venäjä
Poltawa, Ukraina
Bremen1, Saksa
Chmielno,Puola
Starogard2, Puola
Kadra, Liettua
Engelholm, Ruotsi
Riika, Latvia
TUL1
TUL2
Vöru, Viro
Södertälje, Ruotsi
Bremen2, Saksa
Starogard1, Puola

Palkittiin:
TUL 1: Elina Toimela, Ylöjärven Ryhti
TUL 2: Veera Nikkilä, Ylöjärven Ryhti

www.lentistuki.com
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Vöru Urheilukoulun 56. kansainvälinen
lentopalloturnaus 24. - 27.8.2016
Vörun kisat kesäkauden päätteeksi NUK leirin jälkeen on hyvällä paikalla. Kisat on
hienosti järjestettyjä ja majoitustilat mukavat tarjoten vapaa-ajallekin mahdollisuuksia. TUL:on loukkueet pärjäsivät hienosti C-tyttöjen I joukkueen voittaessa sarjansa.
Vastus oli kova erityisesti B-ikäisten sarjassa, jossa pääasiassa seurajoukkueista
koostuneet vastustajat olivat kovia.
B-tytöt
”Kun reissuun lähdettiin, niin en osannut kuvitella kuinka kovia pelejä eteen tulisi ja
miten meidän joukkuehenki ja peli paranisi ihan superpaljon” kertoo B-tyttöjen joukkueen kapteeni Sanni Pusila. Ensimmäisen peli ensimmäinen erä Puolaa vastaan
meni vähän lämmitellen ja harjoitellen kuvioita. Toisessa erässä sitten päästiin peliin
mukaan ja vietiin se erä. Kolmas erä kuitenkin meni vastustajille, joten tästä pelistä
tuli tiukka tappio taskuun. Päivän loput pelit TULlin joukkue voitti ja kaikille jäi
hyvä fiilis ensimmäisestä pelipäivästä.
Toisen päivän ensimmäinen peli oli ei välttämättä niin helppo ja kiva, mutta kumminkin siitä väännettiin 2-0 voitto. Hieman yllättäen tämä voitto takasi koko alkulohkon voiton.
Välierässä pelattiin omaa parasta peliä ja taisteltiin pallot loppuun asti, mutta se ei
kuitenkaan ihan riittänyt. Viimeisen päivän pronssipelistä jäi myös ainoastaan oppia
ja kokemusta käteen. ”Opittiin minun mielestä joukkueena todella paljon, esimerkiksi taistelemaan joka pallosta ja voittamaan sekä häviämään joukkueena. Ei voi muuta
sanoa, kuin että olen ihan todella todella todella ylpeä ja kiitollinen meidän koko
joukkueelle. Vaikka nyt päällimmäisenä tunteena onkin pettymys, niin täytyy myöntää, että oli ihan ikimuistoinen reissu. Ootte kultaa! Kiitokset kaikille!” kertoo kapteeni Sanni Pusila. Tähän on myös B-tyttöjen hyvä päättää liittojoukkueuransa ja
siirtyä naisten sarjoihin.
C-pojat
Joukkueen kapteeni Roope Tuomola pohti analyyttisesti hyvin mennyttä turnausta,
joka päättyi 4. sijaan. Vastaannottojen laatu ei tyydyttänyt ja se vaikutti sitten muihin
suoritteisiin siten että riittävän kovia tehoja ei saatu. Hyviä elementtejä pelistä kuitenkin löyti paljon kuten torjunta ja yp-vastaanotto sekä äänen käyttö. Tämä lupaa
hyvää vuoden 2017 turnauksiin. C-poikien mielestä turnauksessa järjestelyt olivat
hyvät, ruoka erinomaista ja iltaisin vapaa-ajalla löytyi mielekästä puuhastelua.
Turnauksen henkilökunta:
C-pojat 2001 - 2003, valmentaja Toomas Huttorin.
C-tytöt 1999 – 2001, valmentaja Sakari Vuori.
Tytöt 2002 – 2003, valmentaja Petri Saari
Tytöt 2003 – 2004, valmetaja Kirsi Lehti,
Joukkueiden lihashuolto Annemari Humaloja-Mäkinen,
Joukkueiden johtaja Kari Heikkilä
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Vöru lentopalloturnaus 2016
Tulokset
C-tytöt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TUL I
PÄRNU SPORDIKOOL
VÕRU SPORDIKOOL I
VÕRU SPORDIKOOL II
STAROGARD II
TÄHT TALLINN
RIIA
TUL II
SELVER TALLINN
STAROGARD I

Palkitut:
C I - tytöt joukkueen:
Paras pelaaja: Sinitta Mennala Korpilahden Pyrintö
Tasaisin pelaaja: Laura Peräsalo Vaasan Kiisto
Tsemppari: Venla Veijalainen Korpilahden Pyrintö.

Kuvassa: TUL 2 C-tytöt.
TUL1 C-tytöt lehden kannessa

C II - tytöt joukkueen
Paraspelaaja: Sofia Rosenblad Vaasan Kiisto
Tasaisin pelaaja: Laura Lehtonen Vaasan Kiisto
Tsemppari: Emma Mäki-Kojola Vaasan Kiisto.
B - tytöt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RIIA
SELVER TALLINN
VK TÄHT TALLINN
TUL I
STAROGARD II
PÄRNU SPORDIKOOL
TARTU SS KALEV
STAROGARD I
VÕRU SPORDIKOOL

Palkitut:
Paras pelaaja: Sanni Pusila KaVe juniorit
Tasaisin pelaaja: Riikka Kuopio Vilppulan
Tähti
Kuvassa: TUL 1 B-tytöt

www.lentistuki.com
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Vöru 2016 Tuloksia

C - pojat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selver Tallinn
Vöru Spordikool
Täht Tallinn
TUL
Tartu Kalev
VK Volly

Palkitut C-pojat:
Paraspelaaja: Arttu Hokkanen Luolajan Kajastus
Tasaisin pelaaja: Roope Tuomola Keimolan Kaiku
Tsemppari: Eetu Ahonen Korpilahden Pyrintö.

B-tytöt
Alkusarja
TUL1 - Starogard2
Vöru Spordikool - TUL1
TUL1– Tarto Kalev
Välierät
Tul1– Selver Tallinn
Sijoitusottelu
TUL1-Täht Tallinn

C-tytöt
Alkusarja
TUL1 – Starograd2
Vöru Spordikool - TUL1
TUL1 - Täht Tallinn
TUL1 - Selver Tallinn
Välierät
TUL1 - Vöru SK2
Finaali
TUL1 - Pärnu Spordikool
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Kuvassa: C-pojat

C-pojat
1-2
0-2
2-0
0-2

TUL - Vöru Spordikool
TUL - Server Tallinn
TUL - Täht Tallinn
TUL - Tarto Kalev
TUL - VKVolly

0-3
0-3
0-3
3-1
3-0

0-2

2-0
0-2
2-1
2-0
2-0
2-0

C-tytöt
Alkusarja
TUL2 - Starograd1
Riia - TUL2
TUL2 - Pärnu Spordikool
TUL2 - Vöru Spordikool
Välierät
Starogard2 - TUL2
Sijoitusottelu
TUL2 - RIIA

www.lentistuki.com

2-1
2-0
0-2
0-2
2-0
0-2

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
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

Hanki itsellesi, perheellesi,
lentis-joukkueellesi tai seurallesi kätevä

EVÄS-KYLMÄLAUKKU
Kylmälaukkuun mahtuvat mukavasti
välipalatarvikkeet ja kylmäkalle!

Tartu tilaisuuteen heti ja huolehdi nuorille ja aikuisille ravintoasiat 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

www.lentistuki.com
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Ylöjärveläinen juniorilentopallo vahvassa vedossa
Ylöjärveläisellä lentopalloilulla on pitkät perinteet. Ryhdin lajijaoston historia ulottuu yli
50 vuoden päähän, ja tänä päivänä seuran junioritoiminnalla menee ehkä jopa paremmin
kuin koskaan. Vahvasti kasvattajaseuraksi profiloituneesta Ryhdistä ponnistaa tälläkin
kaudella nuorten maajoukkueisiin peräti neljä pelaajaa.
Ylöjärveläisen menestystarinan taustalla on monta osatekijää. Seura itsessään on toimiva
organisaatio, ja lentopallojaosto on pitänyt toiminnan laadusta hyvää huolta. Ryhdissä on
myös viime vuosina hyödynnetty juniorivalmennuspäällikön osaamista valmentajien ja
pelaajien kehittämisessä. Kun koulutusta ja tukea valmentamiseen on helposti saatavilla,
on uusien kasvojen liittyminen mukaan toimintaan varsin helppoa.
Ryhdissä on mahdollista toteuttaa monenlaisia pelaajapolkuja, joista yksi johtaa aina
maajoukkueeseen saakka. Tästä hyvä esimerkki on tyttöjen EM-kisoihin selviytynyt U16
-maajoukkue, jossa Suomen edustusasun veti päälleen kolme Ryhdin junioria. Seura on
ollut vahvasti edustettuna myös TUL:n liittojoukkueissa niin valmennuksessa kuin pelaajapuolellakin.
Toinen esimerkki pelaajapoluista on seuratoiminnan jatkaminen peliuran jälkeen tai sen
ohessa. Seuran vanhemmista junioreista on löytynyt uusia, innokkaita valmentajia nuoremmille ja vähän vanhemmillekin junioreille ja uusia seuratoimijoitakin on saatu mukaan toimintaan. Ryhdissä on siis mahdollista toimia rakkaan lajin parissa oikeastaan
kaikilta mahdollisilta näköalapaikoilta.

16
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Ryhdin toiminta poikapuolellakin on aktiivista,
kuvassa ovat C-pojat.

Ryhdin kantava toiminta-ajatus on taata hyvät harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille, sekä tukea nuorten pelaajien kehitystä aina sinne kirkkaimmalle huipulle saakka. Tällä hetkellä Ryhdin sisällä korkein sarjataso on naisten Ykkössarja, mutta reitti liigakentille luodaan yhteistyöllä lähialueen seurojen kanssa. Toisaalta, jos resurssit antavat
myöten niin ehkä tulevaisuudessa saatamme nähdä liigalentopalloa Ylöjärven Ryhdin
logon alla. Ja jos ei nähdä, niin Ryhdin kasvatteja tullaan jatkossakin näkemään suomalaisen ja miksei ulkomaalaisenkin ammattilaislentopallon korkeimmalla huipulla.
Ryhdissä seura tarkoittaa pelaajien lisäksi myös vanhempia. Kauden päättäneeseen perhepäivään osallistui paljon junioreita ja vanhempia.

www.lentistuki.com
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VUODEN 2016 LENTOPALLOILIJA
Suomen Työväen Urheiluliitto on julkaissut lajien parhaat urheilijat 26.1.2017. Lentopallojaoston esityksestä
valittiin vuoden 2016 parhaana TUL:n lentopalloilijana:

Toni Kankaanpää
Vantaa Ducks
Toni Kankaanpää on kotimaisen lentopalloliigan kokeneimpia pelaajia, eikä ainoastaan ikänsä puolesta vaan
erityisesti saavutustensa. Tämä 194 cm pitkä ja lempinimeltään ”Kanki” oleva yleispelaaja aloitti 1. pääsarjaottelunsa 21.1.2001 East Volley Rocks seurassa. Pääsarja otteluja on tähän mennessa jo
yli 290 ja miesten maaottelujakin on kertynyt 26. Saavutuksia Tonilla on ympäri Eurooppaa,:

2004 SM-pronssia Kove,

2006 Viron Cup kultaa

2007 Viron mestaruus kultaa, Selver Tallin, Viron Cup hopeaa, Baltian
liigan mestaruus

2008 Viron mestaruus hopeaa, Baltian liigan hopeaa

2011 Itävallan mestaruus kultaa, Mevza liigan hopeaa
Kaudella 2010-2011 ehti Toni osallistumaan myös Mestarien liigaan Insbruckin riveissä.
Kotimaisessa liigassa Toni on paukuttanut jo yli 3900 pistettä ja ura vaan jatkuu yhä
edelleen. Lentopallon lisäksi Toni on kunnostautunut myös beach volleyssa, josta hänellä on SM kultaa vuodelta 2007 ja hopeaa vuodelta 2005. Vuonna 2007 hänet valittiin
myös vuoden beach volleyn pelaajaksi.
KAUDET
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-
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SEURA
Rocks
KoVe
KoVe
KoVe,
KoVe
KoVe
Selver Tallin (EST)
Pere Leib Tartto (EST)
Nicosia (CPR)/Korson Veto
MuurLe/Czestochowa (POL)
Insbruck (AUT) Kultaa
KoVe
Näfels (SUI)
KoVe
KoVe
KoVe
Vantaa Ducks (KoVe)

TUL Lentopallojaoston toimitasuunnitelma vuodelle 2017
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.

Leiritoiminta
Lentopallojaoston painopisteenä on nuorisotoiminta, joista jaoston järjestäminä on vuosittain NUK leiri ikäluokille C ja B tytöt / pojat. Leiri luo mahdollisuuksia nuoren urakehityksen kannalta ryhmän ohjaajana sekä lentopallon pelaajana. Leiristä pyritään tekemään myös lapsille viihtyisä, jossa tutustutaan toisiin nuoriin ympäri Suomea.

Leiri tytöt, Talvi NUK Kisakeskus 4. - 6.1.2017
Leirillä tehdään pelaajavalinnat toukokuun Tarton turnaukseen, 1998 ja nuoremmat sekä Puolan turnaukseen 2001 ja nuoremmat.

53. NUK leiri Kisakeskuksessa 23. - 28.7.2017
Leirin aikana nuoria koulutetaan myös nuoriso-ohjaajiksi, jolloin seuranne voi näin saada uusia ohjaajia toimintaansa. Nuorten liittojoukkuetoiminta käynnistyy aina leirin yhteydessä missä valitaan joukkueet ja vuosittain sovittavalla tavalla järjestetään kansainväliseen turnaukseen osallistuminen. Useimmin joukkueet ovat osallistuneet Virossa
järjestettäviin turnauksiin. Puolassa on vierailtu vuodesta 2010 alkaen.
LEIRILLE ILMOITTAUTUMINEN 18.6.2017 MENNESSÄ.
Tarkempi leiriesite ja ilmoittautumislomake TUL web sivuilta
http://www.tul.fi/Lajitjakilpailut/Jaostot/Lentopallo/Nuorisotoiminta.aspx

Liittojoukkueiden toiminta
Duo Volley Cup, Tarto Viro 11. - 14.5.2017, tytöt 1998 - 2000.
Tyttöjen valmentaja: Sakari Vuori 040 - 845 3674
Ilmoittautuminen valmentajalle viimeistään 31.3.2017 mennessä.
XXIXth International Volleyball Tournament,
Starogard Gdanski, Puola 15. - 19.6.2017.
Joukkue 2001- nuoremmat tytöt.. Valmentaja Petri Saari
Vöru Urheilukoulun 57. kansainvälinen 9. - 12.8.2017.
Ikäluokat 2001-2002 ja 2003-2004 tytöt ja pojat
D - ikäisten liittojoukkueet 2017
Kotimainen turnaus vuosina 2005 - 2006 syntyneille tytöille ja pojille.

Aikuisten toiminta
TUL lähettää miesten edustusjoukkue edustamaan 5. CSIT Maailmankisoihin. Joukkue
koostuu pääasiassa Rantaperkiön Isku M1 joukkueen nuorista miehistä. Kansainvälinen
Työväen Urheiluliitto CSIT Riiassa Latviassa 13 - 18.6.2017.

www.lentistuki.com
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53. Nuorten valmennusleiri 23. - 28.7.2017
B-ikäiset (2001 -02), C-ikäiset (2003 -04) ja D-ikäiset (2005 -06) tytöt/pojat.
Leirin hinta 325 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 23.7 klo 16.00 majoittuminen ja päivällinen 16:30.
Leirin info alkaen klo 17:30 ja leiri päättyy perjantaina 28.7 klo 13.00.
Leirin vetäjinä tulevat toimimaan liittojoukkuevalmentajat. Leirin monipuolinen ohjelma
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 leiri nuotioilta vietetään
makkaroineen ja rantasauna, sekä jokapäiväinen 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.
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Urheiluopisto Kisakeskuksessa
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 Vöru:n
kaupungissa 23.- 26.8. 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 joka toimii apulaisena toiminnan pyörittämisessä (rajallinen määrä paikkoja).
Ilmoittautumisessa tulee olla nimi, seura, synt. aika, pituus ja yhteyshenkilön osoitetiedot, sekä puhelin. Paikat tullaan täyttämään varausjärjestyksessä, kuitenkin niin että jokaiselle ikäluokalle muodostuu riittävän suuri ryhmä. ILMOITTAUTUMINEN TEHDÄÄN KOTISIVUJEN NETTI LOMAKKEELLA.
Ilmoittautumiset viimeistään 18.6.2017 mennessä
http://www.tul.fi/Lajitjakilpailut/Jaostot/Lentopallo/Nuorisotoiminta.aspx
Katso NUK tiedot ja sieltä lomake.
Lisätietoja: Kari Heikkilä, 0440 533 804

www.lentistuki.com
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SÄHKÖ—Jaape Oy
22
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JAT—Katsastuslinja Oy
www.lentistuki.com
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VARATTU

Kansainvälistä menoa Vöru 2016
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LIITY LENTOPALLON EDISTÄMISYHDISTYKSEN JÄSENEKSI JA
TUE TUL:N NUORTEN LENTOPALLOTOIMINTAA
Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry 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

Y-tunnus 2302426-7
Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry.

Rakkaudesta lentopalloiluun, Tarto 2016
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Haluan liittyä Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry:n jäseneksi v.2017
Nimi: ______________________ Yhteisö: _______________________________

Valitse jäsenyys
Henkilöjäsen

30 €

Yhteisöjäsen

70 €

Kannatusjäsen

€

Yhteystiedot
Postiosoite:

_____________________________________________________

Postinumero:

_____________________________________________________

Paikkakunta:

_____________________________________________________

Matkapuhelin:

_____________________________________________________

Sähköpostiosoite:

_____________________________________________________

Lähetä postissa
Kari Heikkilä
Kuikkakuja 5 D 22
10320 Karjaa
tai sähköpostilla
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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