
KAUSI 2010 – 2011 

Kaudella 2010 - 2011 Vampulan Urheilijoilla oli juniorijoukkueita yhteensä 6, 

joista kilpailutoimintaan osallistui 4 joukkuetta. 

 

 

Yhteistapahtumat 

Syyskauden päätös 10.12.2010 Sallilan koululla. 

Vampulan Urheilijoiden juniorit ja vanhemmat kokoontuivat sallilan koululle 
viettämään syyskauden päätöstä puurojuhlan merkeissä. Aluksi 

junioritoimintavastaava Hanna Arve-Talvitie kertoi yleisiä asioita kaudesta ja 

sen jatkotoimista sekä kiitti valmentajia ja vanhempia heidän aktiivisuudestaan 
junioreiden hyvän harrastuksen parissa. 

Puuron, mehun- pippareiden ja kahvien jälkeen alkoi illan ohjelmaosuus. Illan 

ohjelmanumerot olivat juniorit valmentajineen itse päässeet ideoimaan. Illan 
ohjelma alkoi lauluilla "tuiki, tuiki tähtönen" ja "soihdut sammuu", jossa 

lentopallokoululaisia avusti laulussa valmentajat Hanna Arve-Talvitie, Marika 
Tenhonen ja Marie Hartikainen. 



Seuraavana oli vuorossa Marjo Kauniston vetämänä D-tyttöjen järjestämä 

letkajenkka, johon osallistui lähes kaikki paikalla olleet. Jenkan tahdittajana 
toimi  "kilisee kilisee kulkunen". 

Sitten jatkettiin hei joulupukki- jumpalla, jonka olivat kehittäneet E-tytöt 
Henriikka Uotilan johtamana. 

Vielä oli jäljellä D- ja E-poikien kehittämä kädenvääntö kisa, jossa 

valmentajien Jouni Vehviläisen ja Tomi Heikkilän johdolla kaikki juniorit 
pudotuspelillä hakivat joukoistaan kovimman vääntäjän. Voittajat palkittiin 

ikäryhmittäin ja lopuksi kaikki junnut saivat joulupussin mukaansa. 

Tilaisuus yhdisti eri ikäluokan junioreita ja vanhempia sekä antoi hienon 

päätöksen syyskauden junioritoiminnalle. Tilaisuuden jälkeen on mukava 
rauhoittua joulunajan viettoon. Harjoitukset jatkuvat ensi vuonna viikolla 

kaksi. TTA. 

  

 

 

 



Koululentispäivät Huittisissa 2011 

 

 

VU:n lentopallojuniorit vanhempineen kauden päätös- ja 
Power Cup infotilaisuudessa 



Vampulan Urheilijoiden lentopallojaosto järjesti torstaina 14.4. Sallilan koululla 

kauden päätöstilaisuuden, jonka jatkeeksi pidettiin info-tilaisuus kesäkuussa 
Lahteen Power Cup-turnaukseen osallistuville junnuille ja heidän huoltajilleen. 

Osallistujina tapahtumassa olivat VU:n lentisjunnut, huoltajat ja valmentajat, 

yhteensä noin 80 henkilöä. Lentopallojaoston juniorivastaava Hanna Arve-
Talvitie toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kiitti eri ikäluokkien pelaajia 

innokkaasta ja aktiivisesta osallistumisesta. Kiitokset saivat myös valmentajat 
ja etenkin kotiturnauksissa avustaneet vanhemmat. 

Motivoitunut harjoittelija ja aktiivinen osallistuja sekä sisukas yrittäjä. 

Näillä perusteilla jokaisesta valmennusryhmästä huomioitiin yhtä pelaajaa, 
jotka olivat: 

Lentopallokoulu tytöt Emma Uotila, lentopallokoulu pojat Eero Mäkelä, E-

tytöt Jemina Eskola, E-pojat Turkka Vehviläinen, D-tytöt Rita Säilä ja D-
pojat Joonas 

Mäkinen                                                                                                    
                                                          

Timo Talvitie 

 



 

Ylärivi vas. valmentajat: Tomi Heikkilä, Jouni Vehviläinen, Hanna Arve-Talvitie, 
Henriikka Uotila, Marjo Kaunisto. Alarivi vas. ikäluokkiensa palkitut: Joonas 

Mäkinen, Turkka Vehviläinen, Emma Uotila, Jemina Eskola ja Rita Säilä. 

 

Tuomarikoulutus keväällä 2011 

Vampulan Urheilijoiden järjestämässä juniorituomarikoulutuksessa innokkaita 

oppijoita.  

Vampulan Urheilijoiden järjestämään juniorituomarikoulutukseen osallistui 35 

juniorilentopalloilijan lisäksi aktiiviset valmentajat. Kouluttajana toimi Suomen 
Lentopalloliiton aluekouluttaja Pasi Kusmin.  Koulutus avattiin mahtipontisesti 

sanomalla, että ”täällä opetellaan puhumaan selkeästi ja puhaltamaan pilliin 
voimakkaasti”. Juniorilentopalloturnauksissa virallisesti tuomareina toimivat 

lentopallojuniorit, jotka ovat käyneet tuomarikoulutuksen. Kirjurina taas voi 
toimia ilman koulutusta, mutta kirjurin tehtävät vaativat paljon 

tarkkaavaisuutta ja tehtävät oppii vain tekemällä niitä. Tuomarikoulutus tukee 
myös pelaajan taitoja ollessa pelitilanteessa kentällä. Sääntöjen 

hahmottaminen ja pelitilanteen näkeminen kehittyvät niin pelaajana kuin 
tuomarinakin. Tuomarikoulutuksen oppeja pääsevät juniorit kokeilemaan 

seuraavan kerran Lahdessa kesäkuussa järjestettävässä Suomen suurimmassa 
lentopallotapahtumassa, Power cup –turnauksessa, jossa jokaisella joukkueella 

on useita tuomari ja kirjuritehtäviä. 

 



Power Cup 2011

 

Vampulan Urheilijoiden sekä Lauttakylän Pyryn juniorit olivat runsaslukuisella 
joukolla kokemassa lentopallohuumaa Lahdessa järjestetyssä mahtavassa 

Power Cup-turnauksessa. 

Ottelut pelattiin Lahden raviradalla, jossa pilvettömältä taivaalta porottanut 
aurinko laittoi pelaajat ja valmentajat lujille. Aurinkorasvan runsas käyttö ja 

pään suojaaminen sekä runsas nesteiden juominen mahdollisti kuitenkin 
ikimuistoisen neljän päivän mittaisen turnauksen, josta kaikille jäi iloiset ja 

positiiviset tunnelmat.  

Turnaukseen osallistuivat joukkueet Vampulan Urheilijoista E-pojat, D-tytöt ja 

3 kpl E-tyttöjoukkuetta (23 pelaajaa). Lauttakylän Pyrystä 2 B-tyttöjoukkuetta 
(14 pelaajaa). Valmentajia sekä huoltajia mukana turnauksessa oli yhteensä 

11.  

Tästä linkistä järjestäjien sivustoille 

http://lentopalloliitto-fi.directo.fi/powercup/


D-pojat (11-12-vuotiaat - synt 98-99) 

 

Valm. Jouni Vehviläinen 

Niko Saastamoinen, Aku Heikkilä, Joonas Tähtinen, Kalle Koiranen, Joonas 

Mäkinen 

Tuomas Ritakallio, Tommi Vehviläinen, Saku Kopi, Tuomas Vehviläinen, Jarno 
Hietalahti 

Yhteystiedot: 

Valmentaja D-pojat Jouni Vehviläinen 0505208610 

jouni.vehvilainen@pp1.inet.fi 

Valmentaja E-pojat Tomi Heikkilä 

Harjoitukset: 

D- ja E-pojat torstai 18.00-19.00 Sallilan koulu 

D-pojat perjantai 19.00-20.30 Sallilan koulu 



E-pojat perjantai 16.15-17.30 Sallilan koulu 

  

Valmentajan mietteitä: 

D-poikien pelit ovat käynnistyneet luontevasti! Kotipelillä aloiteltiin ja sieltä 

saldona oli lähinnä pelikokemuksen hakemista. 
Toisena turnauksena oli Säkylä ja sinne menimme pienellä mutta pippurisella 

joukkueella. Tuloksena oli niukkaakin niukemmat  
tappiot muutaman pisteen häviöt ja saanen kirjoittaa että tuomaripeli on 

melkoista. 
Lieto oli seraava pelipaikka ja halli repesi kun vampu voitti ensimmäisen 

ottelunsa, vastassa oli liepa itse. SE OLI HIENOO. 
Jäljellä ovat Viialan ja Nakkilan pelit ennen joululomaa. Niistä lähdemme 

tietysti hakemaan pisteitä ja mahdollisesti voittoja. 
Uudet pelaajat joukkueessa ovat hakeneet paikkansa hyvin ja joukkue voi olla 

tyytyväinen itseensä. 
Valmentajan puolesta kaipaisin kannustusjoukkoja mukaan lisää otteluihin se 

nostattaisi pelihurmiota poikiin lisää. 
 

Terveisin Jouni Vehviläinen 

 

D-tytöt (11-12-vuotiaat - synt 98-99) 



  

Valmentaja Marjo Kaunisto 

Vasemmalta ylhäältä:Sofia Uotila, Niina Laukkanen, Kia Rantala ja Opri Malmi 

Vasemmalta alhaalta: Rita Säilä, Tuulia Komulainen, Salla Santalahti, 

  

Yhteystiedot: 

Valmentaja Marjo Kaunisto 0405723416 

kaunisto.marjo@gmail.com 



Harjoitukset: 

Maanantai 19.00-20.15 Sallilan koulu 

Torstai 16.00-17.00 Sallilan koulu 

 

 

E-tytöt (9-10-vuotiaat - synt 00-01) 

 

Eturivi vas. Aliisa Kankaanpää, Silvia Meiseri, Maria Koivisto, Ella Vuolle, 

Takarivi vas. Ida Laurolinna, Emilia Ritakallio, Kristiina Kulma, 

Henna-Riikka Kurvinen, Tiia Sarman ja valm. Henriikka Uotila 

  

Yhteystiedot: 



Valmentaja Henriikka Uotila 0503750589 

henriikka.uotila@hotmail.com 

Harjoitukset: 

Keskiviikko 16.00-17.00 Sallilan koulu 

Perjantai 17.30-19.00 Sallilan koulu 

  

14.11.2010 Valmentajan mietteitä 
 

E-tyttöjen pelit ovat käynnistyneet hienosti! Tähän mennessä on ollut kaksi 
turnausta (Liedossa ja Säkylässä), ja vielä ennen joulua edessä on kaksi 

turnausta (Loimaalla ja Raumalla). Voittoa ei ole saatu, muttei sitä ole vielä 
haettukaan. Pelaaminen uudessa ikäluokassa ja uusilla säännöillä vaatii 

totuttelua ja sitä pelikokemustahan turnauksista on tullut. Samoin kuin 
komeita pistesaldoja. Yksi erä on jo voitettu ja muutamassa voitto on jäänyt 

muutaman pisteen päähän. VampU:n E-tyttöjen joukkue voi olla tyytyväinen 
peleihinsä ja erityisesti turnauksissa vallinneeseen hyvään joukkuehenkeen ja 

mahtavaan joukkuetoverin kannustamiseen ja tsemppaamiseen! 
 

 

 
20.11. Loimaa 

 
5.12. Lappi TL 

Lapin turnaus oli VampU:n E-tytöille menestyksekäs. Pelistä lähdettiin yksi 

otteluvoitto takataskussa! VampU- Eura 1 -ottelu päättyi 2-1 VampU:n 
hyväksi. Tunnelma peleissä oli jälleen suorastaan mahtava! Parempaa 

kannustusta saa hakea! Kevääseen lähdetäänmin kahden joukkueen voimin 
hakemaan uusia voittoja! Kuvissa lämmitellään tuleviin peleihin. 

  

-Hentta 



 

  

6.2.2011 
 

Kevätkausi on alkanut hienosti kahden joukkueen voimin! Molemmat joukkueet 
ovat pelanneet kaksi turnausta ja varmasti joukkue alkaa jo tuntua tutulta. 

VampU 1-joukkueessa on paljon uusia pelaajia, joten pelikokemus on 
tuikitarpeellista. Vampulan kotiturnauksessa joukkue loisti mahtavilla 

aloitussyötöillä! Pilalle menneet syötöt voi laskea yhden käden sormissa! 
Mahtavaa, ettei anneta vastustajalle yhtään ilmaisia pisteitä. Voitot vielä 

antavat odottaa itseään, mutta niitä odotellessa treenaamme nostoja, nostoja 
ja nostoja. 

VampU 2 -joukkue on onnistunut kahden turnauksen aikana haalimaan kolme 

pelivoittoa, ja muutamia eriä. Aika-ajoin peli sujuu niin loistavasti, ettei voinut 
muuta kuin hiljaa ihailla. Seuraavaksi on aika treenata pallon sijoittelua 

vastustajan kenttään ja takakentällä liikkumista. 
Koko tyttöporukka on treenannut alkuvuoden todella ahkerasti, ja jos sama 

linja jatkuu tuloksia alkaa näkyä aivan varmasti!  

-Hentta 

 



Tytöt lentopallokoulu (-04 ja -05 syntyneet) 

 

Vas. ylhäältä: Apuvalm. Marie Hartikainen, Emmiina Matintalo, Milla Ritakallio, 

Aada Koivisto, Iiris Metsämäki, Fanny Lindroos, Emma Uotila, Valm. Hanna 

Arve-Talvitie 

Vas.alhaalta: Camilla Heinonen, Laura Brunnila, Lempi Ala-Viikari, 

Selma Ala-Viikari, Inna Salminen, Nanna Talvitie 

  

Yhteystiedot: 

Valmentaja Hanna Arve-Talvitie 0405314595 

hannaat@luukku.com 

Harjoitukset: 

torstai 17:00-18:00 Sallilan koulu 



 

Pojat lentopallokoulu ( -04 ja -05 syntynmeet) 

 

 

Yhteystiedot: 

Valmentajat 

Marika Tenhonen 0456335006 

carima85@suomi24.fi 

Harjoitukset 

Keskiviikkoisin Sallilan koululla (lisätiedot valmentajalta) 

 

 


