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IHANAA, IHANAA, TÄMÄ ON IHANAA! 

NOUSU YKKÖSEEN!! 

 

 

Välierävaiheessa Salon viestiä vastaan VampU:lle ratkesi nousupaikka ykkössarjaan! 
VampU:n ensimmäinen tappio välierävaiheessa tuli, kun Salon Viestin nuori ja nälkäinen joukkue voitti Salossa vajaalla 
kokoonpanolla matkalla olleen VampU:n erin 3-1. Salossa juuri ennen Hurrikaani Loimaan ja Kokkolan Tiikereiden 
viidettä finaalia pelatussa ottelussa Olga Niemen valmentama, viikon jokaisena arki-iltana harjoitteleva Viestin joukkue 
sai etenkin vaikeilla syötöillään Vampulan pelaamisen vaikeaksi. 
  
Välierän toinen ottelu pelattiin sunnuntaina 28.4.2013 kello 19:30 alkaen Huittisten Ammatti- ja Yrittäjäopistolla. 
Vampulan oli nousupaikan saamiseksi voitettava sekä ottelu, että sen myötä pelattava lisäerä. Sunnuntai-ilta tarjosi 
jännittävän ja tasokkaan taistelun noususta, johon katsomo täyttyi jokaista paikkaa myöden. Vampula pelasi kauden 
parasta peliään kaksi ensimmäistä erää, jossa Laura Heikkonen, Iina Tuominen ja Mari Kaunisto kantoivat 
päävastuun aloitusten vastaanotossa. Hyökkäyksiä päättivät loistavan pelin pelanneen Eevi Häyrysen hienoista 
passeista eniten Julija Kondrachova, Hanna Kimpanpää ja Triin Kruuda. Triin, Eevi ja Hanna onnistuivat mainiosti 

myös torjunnoissa. Kun vielä kotijoukkueen syöttöpeli kulki toivotulla tavalla, eivät salottaret pystyneet tähän 
vastaamaan, vaan erävoitot selvästi VampU:lle 25-16 ja 25-12. Kolmannessa erässä kotijoukkueen otteet eivät 
vastanneet kahdessa ensimmäisessä nähtyä ja viesti pääsi peliin mukaan. Kolmas ja neljäs erä vieraille 20-25, joten 
ottelu ratkesi vasta viidennessä erässä. VampU:n kapteeni Laura Heikkonen aloitti ensimmäisen syöttövuoron ja Julija 
Kondarchova toisen. Viesti sai toisen kerran syötön itselleen vasta kun tilanne oli 9-1. Lyhyt erä oli sillä paketissa ja 

päättyi lopulta kotijoukkueelle murskaavasti 15-3. 
  



Vampulan voittaessa varsinaisen ottelun oli otteluvoitot tasan 1-1, joten nousun ratkaisi välittömästi ottelun jälkeen 
pelattu lisäerä. Panokset olivat korkeat ja se myös näkyi molempien joukkueiden taistellessa viimeiseen asti jokaisesta 
pisteestä. Lähes tasatahtia kertyi molempien joukkueiden pistesaldo ja tilanteessa 23-21 Julijan iskemän pallon 
osumapaikka salolaisten kenttäpuoliskolla aiheutti erimielisyyttä.  Päätuomari, sekä linjatuomari näyttivät pallon olleen 
kentässä, mutta salolaiset eivät olleet tuomiosta samaa mieltä. Viestin valmennuksesta Vesa Kujanpää sai tilanteesta 
keltaisen kortin, joka tarkoitti Vampulalle pistettä. Kultainen erä siis Vampulan Urheilijoille eräpistein 25-21 ja juhlat saivat 
alkaa. 
  
Ensimmäisen ottelun perusteella osattiin odottaa vaikeaa peliä, etenkin Viestin syöttöpeli oli varsin tehokasta silloin, 
totesi valmentaja sekä pelinjohtaja Janne Anturamäki ottelun jälkeen. Toinen nousija löytyi Mikkelissä pelatusta pelistä, 

otteluparista Mikkelin Passarit – Ylivieskan Kuula, jossa Passarit ottivat nousupaikan. 
  
Huippuhienoa, että alueelle saatiin naisten ykkössarjajoukkue 
Nousupaikasta iloisten Vampulan Urheilijoiden joukkueen johtajan Timo Talvitien ja kaudella mestaruusliigassa 
hopealle sijoittuneen Hurrikaani Loimaan joukkueenjohtajanakin toimineen Hanna Arve-Talvitien mielestä nousu 

mahdollistaa Huittisten- ja lähialueiden nais- ja tyttölentopallon kehittämistä merkittävästi. Alustavia yhteistyöneuvotteluja 
on jo käyty ja toivottavasti tämä kovalla työllä saavutettu potentiaali osataan maksimaalisesti hyödyntää. Joukkueen 
valmennuksesta on vastannut kolmikko Hanna Arve-Talvitie, Janne Anturamäki ja Mikko Aro. Joukkueen johtajana 
aiempien vuosien tapaan Timo Talvitie, huoltajana Anneli Loponen ja tiedottajana Mauno Kotamäki. 

   

28.4.2013 Vampulan Urheilijoiden naisten lentopallojoukkueella 

esteenä ykköseen enää Salon Viesti 

Välierävaiheessa vain voittajat jatkoon: 
Neljännesvälierävaiheeseen selviytyivät valtakunnallisesti 2-sarjan aloittaneista 93:sta joukkueesta 16 eniten 
pisteitä saavuttanutta joukkuetta. Näistä joukkueista Suomen lentopalloliitto valitsi maantieteellisesti 
otteluparit. Otteluparit pelasivat vastakkain kaksi peliä, yhden molempien kotisaleissa. Mikäli voitot olivat 
näiden pelien jälkeen tasan, pelattiin yksi lisäerä, jonka voittaja korjasi potin ja tappio tiesi pelien päättymistä 
tämän kauden osalta. Voittajat menivät kahdeksan parhaan joukkoon, joista otteluparien voittajat välieriin 
neljän joukkoon. Näistä neljästä kahdelle avautuu paikka ykkössarjaan. 

Vampula Rientolaa vahvempi neljännesvälierävaiheessa 
Vampulan Urheilijoiden neljännesvälierävastus löytyi Tampereen suunnalta. Äärimmäisen niukasti Oriveden 
Ponnistuksen joukkueen jatkosta pudottanut Rientola sai sunnuntaina 5.3 Vampulasta vieraita ja joutui 
toteamaan vampulattaret vahvemmiksi erin 3-1. Sama tahti jatkui neljännesvälierävaiheen toisessa 
kohtaamisessa Huittisissa ja voitto VampU:lle samoin eräluvuin. Lisäerää ei tarvittu, vaan VampU jatkoi 

puolivälieriin kahdeksan parhaan joukkoon.   
Korson Veto kaatui puolivälierissä 
Korson Vedon joukkue oli seuraava Vampulan vastustaja ja ensimmäinen kohtaaminen oli Vantaalla Korson 
kotiotteluna. Monien tiukkojen tilanteiden jälkeen KoVe joutui toteamaan tulostaulun osoittavan VampU:n 
olleen vahvempi erin 3-1. Sunnuntai-iltana 14.4 Korson nimekäs ja kokenut joukkue matkusti Huittisten 
ammatti- ja yrittäjäopistolle toiveenaan voittaa varsinainen ottelu ja sen jälkeen vielä lisäerä. VU oli asiasta 
eri mieltä ja paketoi ottelun puhtaasti 3-0. Eränumeroiden valossa puhtaasta voitosta huolimatta ottelu oli 
tiukkaa peliä, jossa nähtiin huikeata puolustuspelaamista ja kovaa hyökkäyspeliä molemmilta joukkueilta. 

Voiton myötä Vampula eteni välieriin neljän parhaan joukkoon.   
Välierävaiheessa salon viestiä vastaan voittajalle jaossa nousupaikka ykkössarjaan 
VU:n ensimmäinen tappio välierävaiheessa tuli, kun Salon Viestin nuori ja nälkäinen joukkue voitti kotonaan, 
vajaalla kokoonpanolla matkalla olleen VampU:n erin 3-1. Salossa juuri ennen Hurrikaani Loimaan ja 
Kokkolan Tiikereiden viidettä finaalia pelatussa ottelussa Olga Niemen valmentama, viikon jokaisena arki-
iltana harjoitteleva Viestin joukkue sai etenkin vaikeilla syötöillään Vampulan pelaamisen vaikeaksi. 

Nousija selviää toisessa kohtaamisessa: 

Välierän toinen ottelu pelataan sunnuntaina 28.4.2013 kello 19:30 alkaen Huittisten Ammatti- ja 
Yrittäjäopistolla. Vampulan on nousupaikan saamiseksi voitettava sekä ottelu, että sen myötä pelattava 
lisäerä. Jännittävä ja tasokas naislentopallo-ottelu on siis tulossa. Toinen nousija löytyy saman päivänä 
Mikkelissä pelattavan pelin otteluparista Mikkelin Passarit – Ylivieskan Kuula. 



   
10.3.2013 

Kale oli varsin kesy ilman kahta pelaajaansa ja vampulalaiset voiton myötä 
lohkovoittoon! 

Kale saapui sunnuntaina 10.3. pelattuun otteluun hieman heikommalla kokoonpanolla, kuin 

mitä heillä oli ensimmäisessä meidän kohtaamisessamme. No, meilläkin oli edellisessä 

kohtaamisessa viisi pelaajaa pois kokoonpanosta, joten niiltä osin jäätiin vieläkin heikommalle. 

Nyt sunnuntain pelistäkin Vampulan joukkueesta sairaslistalla oli molemmat liberot, joten 

ottelussa keskipelaajat pelasivat myös takakenttäkierrokset. Peli oli kuitenkin varsin selkeää 

vampulan hallintaa alusta loppuun, jonka lopputulos 3-0 osoittaa. Ottelussa oli ensimmäistä 

kertaa tällä kaudella mukana uusi kasvo nuoren kehityspelaajan 

kaksoisedustuspelaajamme Eevi Häyrynen. Eevi osoitti erinomaisen pallonhallinta- sekä 

pelinlukutaitonsa heti ensimmäisen erän alusta lähtien. Passit napsahtelivat sovitttuihin 

paikkoihin ja niistä eniten pisteitä takoi jälleen kerran Julija Kondrachova, jonka 

otteluisäntänä toiminut Arolan Höyläämö myös palkitsi ottelun parhaana pelaajana. Valinnan 

kohteeksi olisi yhtä hyvin voinut tulla debyyttiesiintymisensä tehnyt Eevi ottaen huomioon, 

että vaikka hän ehti olla mukana vasta neljissä yhteisissä harjoituksissa, ei epäselviä palloja 

tullut ja hyökkääjien kanssa yhteinen sävel näytti löytyneen. Julijan lisäksi Triin Kruuda päätti 

hienosti monta pisteeseen johtanutta hyökkäystä keskeltä, ollen myös tehokas 

torjunassa. Miia oli totutun erinomainen aloituksen vastaanotto- sekä puolustuspelissään, 

tehden myös tärkeitä hyökkäys- ja torjuntapisteitäkin. Mallu aristeli hieman kättänsä, eikä 

siitä johtuen hyökännyt paljoakaan, mutta muissa osa-alueissa hän oli tärkeänä lenkkinä, 

etenkin liberon ollessa poissa teki paljon töitä takakentällä. Laura oli Eevin passarina olemisen 

myötä vanhalla tutulla yleispelaajan paikalla yhtä hyvä kuin ennenkin, vaikkei sitä paikkaa ole 

tällä kaudella vielä pelannutkaan, kuin muutaman pallon verran 

alkukudella Hannan passatessa. 



 

Eevi Häyrysen passipeli ensiesiintymisessään VU:n paidassa oli upeata katseltavaa 

Mäkelän sisarusten ja Niekan Marin sekä Marjon rooleiksi jäi tällä kertaa suurimmaksi osaksi 

vaihtopelaajana oleminen. Tärkeä rooli sekin ja jokaikisen pelaajan rooli on ollut kaudella 

tärkeä, että ollaan tähän asti saatu tiemme raivattua. Kaiken kaikkiaan sunnuntai-illan ottelu 

oli hienoa peliä, joka antaa toivoa menestymiseen myös jatkossa. Töitä pitää kuitenkin tehdä 
lujasti, että voi viimeisessäkin pelissä nostaa kädet voiton myötä kohti taivaita! 

 

Voitto Kalesta tarkoitti sitä, että VU voitti ylemmän jatkosarjan lohkonsa. 



Pudotuspeleissä ensimmäiseksi vastukseksi tuli Rientola Tampereelta ja ottelu pelataan 

17.3.2013 Lielahdessa. 

Toinen osaottelu Huittisissa 24.3.2013. Siitä lisää myöhemmin. 

  

  

2.3.2013 

Supi-volleyn pesukarhut kynnettömiä Vampulan ravistelussa 

Lauantaina kello 19 alkaneen ottelun ensimetrit oli melko hermostunutta peliä molemmilta 

joukkueilta ja alussa nähtiinkin varsin paljon hieman omituisiakin virheitä. Vampula sai 

paremmin juonesta kiinni ja etenkin vastaanottopeli oli selvästi vastustajaa parempaa. Erä 

meille ja puolten vaihdon jälkeen toisessa erässä virheily melkeinpä paheni. Selkeitä, suoria 

syöttövirheitä molemmille joukkueille tuli puolenkymmentä ja muutenkin haparoitiin lähes 

koko erä. Jatkopisteille venynyt 2. erä päättyi supin 27-25 voittoon. Kolmannen erän voitto 

selkeämmin Vampulalle ja sen jälkeen supin selkäranka taittuikin, eikä Supista ollut enään 

antamaan VU:lle vastusta. Neljäs erä meille 25-14 ja ottelusta voitto siis erin 3-1. Voiton 

myötä 3 pistettä lähti bussin mukana sakeassa lumipyryssä kohti Vampulaa.  

Vastaanotto ja omat syötöt osa-alueina meillä paremmalla tasolla. 

Vampulan nostovastuuta kantoi erityisen hienosti liberomme Iina Tuominen, Julijan, Miian 

ja Emman avustamina. Julija teki jälleen kerran eniten hyökkäyspisteitä, jota Triin keskeltä 

hyvin peesasi. Triin oli vahvassa vireessä myös torjuntatöissä. Lauran passipeliä haittasi 

ottelun alkupuolella sattunut vaarattomalta näyttänyt, mutta jalkaan vaivan tuottanut tilanne. 

Laura kuitenkin teki kaikkensa ja riittävästi saimme hyökkäyksiä rakennettua siitä huolimatta. 
Vaikeilla syötöillä Supin vasstaanottoa kurittivat eniten Laura ja Kauniston Mari. 

 



Iina Tuominen oli oivassa vireessä voitokkaassa Supi -pelissä 

Voiton myötä jatkopaikka pudotuspeleissä varmistui 

Vaikka yksi ottelu ylemmässä jatkosarjassa on pelaamatta, on paikka vähintään lohkon 

kakkosena varmistunut, koska VU keräsi pisteitä kaikista otteluista ja kahta lukuun ottamatta 

täysin pistein. Vielä on yksi ottelu jäljellä ylemmässä jatkosarjassa. Huittsten ammatti- ja 

yrittäjäopiston salissa vastaan asettuu 10.3.2013 klo 16:00 alkaen lohkosta toisena 
joukkueena jatkopeleihin matkaava Kalevan Lentopallon joukkue Tampereelta. TTA 

  

27.2.2013 

Vampula ei jättänyt paljon varaa selittelyille... 

VU - Valepa ottelun ensimmäinen erä oli VU:n ja etenkin Julijan näytöstä. Valepalaiset näkivät 

vain "Julija- pyörremyrskyn" käyvän Huittisten ammatti- ja yrittäjä opiston salissa ja reilussa 

kymmenessä minuutissa erä oli ohi eräpistein 25-5. Noista 25:stä pisteestä Julija oli tekijänä 

13:ssa pisteessä. Muutamia saatiin vastustajan virheilläkin, joten muun joukkueen pelaajien 

pistesaldo ei siinä erässä paljoa kasvanut. Toinen erä melkein samanlaisella temmolla 

kotijoukkueelle pistein 25-10. Kolmannessa Vampulan peliote herpaantui, eikä siinä erässä 

nähty kovinkaan tasokasta peliä kummaltakaan joukkueelta, erä kuitenkin kotiin ja koko ottelu 
puhtaasti 3-0. 

 

Julija Kondachova oli liekeissä Valepa ottelussa, erityisesti sen ensimmäisessä erässä. 



Vampulaakin kurittanut Lempäälän Kisa voitti ylemmän jatkosarjan taulukossa kolmantena 

majailevan SuPi-volleyn, joka vaanii Vampulan takana himoiten myös jatkoa neljännevälieriin. 

Supin tappio Lekille helpotti VU:n pyrkimyksiä jatkaa neljännesvälieriin, jossa ratkotaan pääsy 

karsintojen kahdeksan parhaan joukkoon! Ennen välierien alkua Vampulalla on vielä kaksi 

ottelua jäljellä ylemmässä jatkosarjassa, 2.3 lauantaina vierasottelu Supi-volleytä vastaan ja 
10.3 sunnuntaina kotiottelu Kalevan lentopalloa vastaan. 

10.2.2013 

Vampula kovalla tahdolla ja yrityksellä vajaakuntoisena /-naisisena pistejakoon 
Kalea vastaan 

Vampulan naiset lähtivät ilman Triinua, Iinaa, Hannaa, Hannaa ja Jannea otteluun ja 

lisäksi Miia oli kylkivaivaisena rajusti teipattuna mukana. Näillä asetelmilla peli oli pelattava, 

koska KaLe ei suostunut ottelua siirtämään myöhemmäksi. Aamutreeneissä ja bussimatkalla 

tytöt yhdessä mukana olleen valmennuksen, Mikon ja Timon kanssa kuitenkin loivat sellaisen 

taistelutahdon, että mitään ei anneta ilmaiseksi. Ensimmäisessä erässä Lauran syöttövuorolla 

vampula pääsi 6-0 tilanteeseen KaLen lähinnä ihmetellessä, että mitä nyt oikein tapahtuu? 

Erän loppua kohden tilanne tasoittui, mutta erä kuitenkin selvästi Vampulalle. Toisessa KaLe 

onnistui paremmin ja kuittasi erän itselleen. Kolmas erä oli VU:n ottelun parasta, eikä KaLella 

ollut mahdollisuuksia horjuttaa Vampulan johtoa, vaan pääosin Niekan Marin hyvillä 

aloituksilla, Julijan hyökkäyksillä ja Mallun torjunnoilla ja koko joukkueen hyvällä vastaanotto 

ja puolustuspelillä selkeä erävoitto. Neljäs oli tasaista vääntöä, jossa Vampula käytti loputkin 

voimansa yrittäessään uhrautuvasti vääntää erän itselleen. Loppuerän parilla hyvällä 

suorituksella KaLe sen kuitenkin vei. Viidennessä oli jo takki tyhjänä eikä siinä ollut voittajasta 

epäselvyyttä missään vaiheessa. Lähes luokattomasti tuomaroitu ottelu KaLelle 3-2 ja pisteet 
jakoon. Vaikka tuomarille tuli lukuisia virheitä, ne eivät kuitenkaan onneksi ottelua ratkaissut. 

Aivan mahtavasti tytöt olivat latautuneet otteluun ja antoivat todellakin kaikkensa. Ottelussa 

oli lukuisia tosi pitkiä palloralleja, joissa nähtiin uskomattomia pelastuksia, molemmin puolin 

verkkoa. VU:lta suurimmassa roolissa oli kovilla tehoilla hyökkäyksiä päättänyt ja myös 

vastaanotossa ja puolustuksessa raatanut Julija, sekä erinomaisen pelin pelannut Laura. Mallu 

teki tosi kovan työn torjunnoissa ja koska pelattiin ilman liberoa, niin töitä riitti 

takakentälläkin. Mallu onnistuikin torjumaan LeKin hyvän keskihyökkääjän monta kertaa 

ehtien silti laitaan kiusaamaan heidän laitahyökkääjiä. Miia osoitti kipukynnyksen olevan 

korkealla ja aloitti pelin vahvasti. Ottelun edetessä vaiva kuitenkin kokoajan paheni, mutta 

periksi ei silti annettu ja etenkin takakentällä Miia teki monia hyviä nostoja ja pelastuksia. 

Mäkelän sisarukset Emma ja Ida kantoivat oman kortensa kekoon ja hoitivat vastuunsa 

hienosti, joka tilanteessa loppuun asti yrittäen. Niekan Mari antoi kolmannessa erässä pahoilla 

syötöillä meille pienoisen etumatkan tehden verkolla joitakin hyökkäyspisteitäkin. 
Toivosen Henna oli välillä torjumassa ja Venla paikkaili nostoissa tarvittaessa.  

Erittäin tärkeä piste meille, sillä säilytettiin lohkon voitto vielä omissa käsissä! Kaikki mukana 

olleet antoivat kaikkensa ja se myös näkyi ja kuului! Erinomaista taistelua, josta kaikki voivat 

olla ylpeitä ja myös tyytyväisiä! Suuri kiitos mukana olleille! TTA. 



 

Vampulan henkinen taso ja uhrautuva asenne toi pisteen KaLelta. 

  



3.2.2013 

Lempäälän Kisa kuritti vaisua Vampulaa! 

Vampula joutui tyytymään yhteen sarjapisteeseen hävitessään sunnuntai-illan koitoksessa 

vaisulla esityksellä LeKille erin 2-3. Aiemman koitoksen Vampu vei selvästi erin 3-0, mutta 

tällä kertaa oli lähtökohdat ottelulle myös toisenlaiset. LeKillä oli kaksi selkeätä vahvistusta 

keskipelaajarintamalla ja  etenkin kahdessa ensimmäisessä erässä he tekivät tuhoisaa jälkeä 

sekä hyökkäyksissä, että torjunnassa. Vampulalta oli Janne poissa pelin johdosta ja Miia oli 

edellisenä päivänä satyttanut selkänsä, eikä ollut tästä johtuen pelikelpoinen. 

Vampulan syötöt olivat liian helppoja ja ne LeKin vastaanotto toimitti hyvän pelin pelanneelle 

passarilleen, joka käytti monipuolisesti koko hyökkäysarsenaaliaan. LeKi aloitti syöttönsä 

vaikeina ja niiden onnistuessa pelaajien itseluottamuksen kasvaessa ne vaikeutuivat 

entisestään. Vampu ei saanut peliään kuntoon kuin pieninä välähdyksinä ja neljättä erää 

lukuunottamatta kykyihin nähden pelattiin noin 50 % tasolla, joka ei näissä peleissä riitä 

yhdenkään joukkueen voittamiseeen. Julija sai paljon vastuuta ja teki mitä tehtävissä oli, 

mutta pääosin huono vastaanottopeli juoksutti Lauraa pitkin salia ja pakotti passaamaan 

roskapasseja laitaan, joihin LeKin ulottuva torjunta sai kävellen asettua. Emma ja Iina saivat 

useimmin pallon nousemaan oikealle paikalle ja niistä paikoista hyvässä vireessä 

ollut Triin päätti useita pistepalloja. Samoin torjunnassa hän oli useimmin Lekin hyökkäysten 
edessä. Tästä osoituksena hänet myös palkittiin joukkueen parhaana pelaajana. 

Pelin alkumetrit oli lähes kaoottista ja se sai meidät "puristamaan mailaa", joka johti 

väkinäiseen yrittämiseen. Vapautunutta, rentoa pelaamista ei saatu aikaiseksi. Kaiken 

kaikkiaan olimme kokoajan puoli askelta myöhässä lähes joka tilanteessa, ja jälki oli sen 

näköistä. LeKi pelasi hyvin ja  me huonosti ja  tulos oli sen mukainen. Nyt pitää vaan nostaa 

leuka ylös ja uusin ilmein kohti uusia seikkailuja. Seuraavaan peliin onkin lähdettävä 

huolellisella valmistautumisella ja toivottavasti kaikki pelaajat ovat pelikuntoisia, niin saadaan 
oma peli jälleen kulkemaan. 

27.1.2013 

Vampulan naiset jatkoivat ylemmän jatkosarjan 3-0 voittojen sarjaa. Tällä kertaa Vampun 
hyvään vireen joutui toteamaan VaLePan joukkue. 

Ensimmäisessä erässä, etenkin alussa nähtiin tiukkaa vääntöä, kun VaLePan tytöt lähtivät 

ennakkoluulottomasti haastamaan jatkosarjassa ilman erätappiotakaan pelannutta Vampulan 

joukkuetta. Erän edetessä vierailijoiden lepsuilu väheni ja erän lopussa voitontahdon 

kasvaessa otteetkin paranivat ja erä lopulta Vampulalle pistein 20-25. Kaksi seuraavaa erää oli 

selkeämpää Vampulan hallintaa, jota osaltaan auttoi kotijoukkueen muutamat omat turhahkot 

virheet helpoissa palloissa. Triin Kruuda oli tärkessä roolissa verkolla, estäen VaLePan 

hyökkäysyritykset usean näyttävän torjunnan avulla. Kauniston Mari jatkoi hyviä otteita 

verkolla ja sai myös syöttövuoroillaan VaLePan vastaanoton hankaluuksiin. Räikkösen 

Miia nosti aloituksia hyvällä prosentilla ja hääri paljon myös puolustuksessa.  Tuomisen 

Iina oli pääarkkitehtina aloitusten vastaanotossa. Hyvän vastaanottopelin lisäksi Iina esitti 

hienoa puolustuspelaamista, nostaen peliin monta iskua ja myös useita peippejäkin. 

Kolmannessa erässä Niekan Mari korvasi  virheettömästi, mutta pisteiden  valossa 

tehottomasti pelanneen Emman. Mari onnistui syötöissään heti erän alussa antaen Vampulalle 

hieman etumatkaa. Julijan virettä verotti pieni sairastelu ja kolmannen erän 

puolivälissä Janne vaihtoikin Lähteenmäen Venlan Julijan tilalle. Venla kiitti ja nostettuaan 
pari syöttöä teki ottelun päätöspisteen iskien pallon VaLePan torjunnasta yli rajojen. 

Vampulan joukkue alkaa paremmin hitsautua yhteen, mutta vähäisestä joukkueharjoittelusta 

johtuen vielä tulee melko paljon epäselviä tilanteita. Epäselvyys johtuu paljolti siitä, että 

pelaajat eivät vielä tunne toisiaan riittävän hyvin. Mutta eiköhän ne ongelmat ratkea 



harjoittelemalla, kun kausi etenee kohti vielä tiukempia pelejä. Jo  nyt on selkeää kehittymistä 

havaittavissa ja esim. hyökkäyspäässä Laura ja Triin alkavat löytää yhteistä säveltä. Tästä 

osoituksena päivän pelissä nähtiin useita hyviä keskihyökkäyksiä, joista merkittiin Vampulalle 
piste. 

  

20.1.2013 

Lempäälän kisa jäi Vampulan jalkoihin sunnuntaina 20.1.2013 Sääksjärven koululla pelatussa 

ylemmän jatkosarjan ottelussa. Peli ei tasoltaan yltänyt viikkoa aiemmin pelatun SUPI- ottelun 

tasolle, mutta voittajasta ei silti vaikuttanut olevan epäselvyyttä juuri missään vaiheessa, sillä 

Vampulattaret johtivat peliä alusta loppuun. Hienoa oli se, että Tampereen lohkossa niukasti 

kakkoseksi jäänyt joukkue pystyttiin hieman haparoivammallakin esityksellä voittamaan 
puhtaasti 3-0! 

Julija hääri eniten hyökkäyspisteiden tekijänä ja raatoi paljon myös vastaanotossa ja 

puolustuksessa. Ensi-illan jälkimainingeissa Miia säesti Julijaa, nostellen ja puolustaen LeKin 

syöttöjä ja hyökkäyksiä hyvällä prosentilla, tehden myös toiseksi eniten hyökkäyspisteitä. 

Kauniston Marin ja Triinun hieno torjuntavire vei vastustajan hyökkääjiltä uskon itseensä ja 

peippailu jäikin heidän lähes ainoaksi mahdollisuudekseen yrittää saada pallo Vampulan 

kenttään. Mäkelän Emma pelasi hyvän ottelun, etenkin kaivamalla monia LeKin peippejä 
takaisin peliin.T 

ästä jatketaan puhtaalla pelillä VaLePaa vastaan Sylväällä ensi sunnuntaina kello 12:00. 

  

13.1.2013 

Ylempi jatkosarja alkoi puhtaalla 3-0 voitolla Tampereen lohkon voittajasta! 

Vampula aloitti lentopallovuoden voittamalla Tampereen lohkon voittajajoukkueen. VU oli tyly 
isäntä ja laittoi ottelun pakettiin reilussa tunnissa voittaen SUPI-volleyn erin 3-0. 

Miia Räikkösen otteet ja pelimoraali olivat aikaisempien vuosien mukaisia ja Triin Kruuda alkaa 

olla toipunut hyvään pelikuntoon. Liberona varmoja otteita esitti jo useampina vuosina VU:n 

joukkueessa aiemminkin esiintynyt Iina Tuominen. Myös Laura Heikkosen passipeli oli 

erinomaisella tasolla ja kun vielä Julija Kondrachova pelasi yhden parhaimmista otteluistaan 

tähän mennessä, niin lopputuloksen saattoi vastustajan tasosta huolimatta olettaakin olevan 
Vampulalaisille voitokas. 

Ottelu vietiin läpi mallikkaasti musiikin, pelaajaesittelyjen ja otteluisäntänä toimineen 

Vampulan Osuuspankin suorittaman parhaiden pelaajien palkitsemisten säestämänä. Noin 

satapäinen yleisö sai seurattavakseen hienoa lentopalloviihdettä ja omalla kannustuksellaan 

auttoi kotijoukkueen hienoihin suorituksiin. Vampun D-tyttöjoukkueen pelaajat hoitivat 
mallikkaasti pallotyttöjen tehtävät.TTA 

Naisten 2 -sarjan joukkueen pelit jatkuvat ylemmässä 

jatkosarjassa 

Vampulan Urheilijoiden 2 –sarjan naislentopalloilijat pelasivat joukkueen 
näytöstyyliin ylempään jatkosarjaan. 



Runkosarjan viimeisellä kierroksella VU:lla oli vastassa Euran Raikun joukkue. Vampula oli jo 

aiemmin varmistanut runkosarjan kakkossijan menettäen pisteitä ainoastaan kahdessa 

ottelussa. Näin ollen pelien jatkuminen ylemmässä jatkosarjassa oli varmaa, eikä tässä 

ottelussa sen suhteen ollut Vampulan puolesta panosta. Euralaisille sen sijaan tappio ottelussa 

merkitsi mahdollisesti seuraavien vastustajien löytyvän alemmasta jatkosarjasta. 

Vampulan naisten kypsää suhtautumista sarjapisteiden suhteen merkityksettömään otteluun 

osoitti se, että tuomarin viheltäessä viimeisen pallon päättyneeksi, osoitti pistetaulu 

Vampulalle voittoa erin 3-0. Eräpisteet kotijoukkueen hyväksi (25-17, 29-27, 25-21) 

osoittavat, että etenkin toisessa erässä Raiku ei päästänyt kotijoukkuetta helpolla ja erävoitto 

heltisikin vasta jatkopisteillä. Peli oli tasoltaan lähes kauden parasta molemmilta joukkueilta, 

jossa ilmaisia pisteitä ei paljoa ollut jaossa. Oli hyvä ja tasokas ottelu runkosarjan päätteeksi. 

Tästä on hyvä jatkaa ylemmässä jatkosarjassa, totesi VU:n joukkueenjohtaja Timo 

Talvitie. Julija Kondrachova oli pääosassa pisteiden keräämisessä, mutta koko joukkue 

pelasi uhrautuvaa ja järkevää peliä. Passarin paikalla pelasi koko ottelun ajan Laura 

Heikkonen, Hanna Arve-Talvitien ohjatessa pelaajia penkiltä. Kaikki noudattivat 

suunniteltua taktiikkaa ja tekivät sovittuja asioita ja melko vähillä virheillä, summasi ottelun 

jälkeen tuloksesta tyytyväinen pelinjohtaja Janne Anturamäki. 

Vampulan naisten pelit siis jatkuvat ylemmässä jatkosarjassa, jonka ottelut alkavat vuonna 

2013 viikolla 2. Tarkempia ohjelmia ja joukkueita ei vielä ole tiedossa, koska kaikkia 

runkosarjan pelejä ei vielä ole pelattu. Ensimmäisellä kierroksella Vampulan vastustajat 

löytyvät pääosin Tampereen tai Turun suuntien lohkojen parhaimmistoista, joten jatkossa 

vastustajat ovat kaikki tasokkaita ja voittaakseen on otteluissa pelaajien ja valmennuksen 

annettava parastaan. Jatkosarjaan Vampula saa penkille apuvoimia, kun jo ennestäänkin 
joukkueelle tuttu Mikko Aro osallistuu osaan harjoituksista ja peleistä. 

Suomen Lentopalloliiton N-2 runkosarjassa kaudella 2012-2013 on Vampulan Urheilijoiden 

joukkueen otteluissa ollut pöytäkirjaan nimettyinä seuraavat pelaajat: Hanna Arve-Talvitie, 

Julija Kondrachova, Laura Heikkonen, Mari Kaunisto, Marjo Kaunisto, Mari Niekka, Emma 

Mäkelä, Ida Mäkelä, Henna Toivonen, Jenny Hongisto, Anneli Loponen, Katriina Heinonen, 
Saana Naskali ja Venla Lähteenmäki. 

  



 

  



 

  



  

  

 

7.10.2012 Lauttakylän lehden juttu avausottelusta 



 

  

Lauttakylän lehden juttu harjoitusottelusta 2012 VU -EuRa ennen sarjan alkua. 



 

2.9.2012 

Vampulan Urheilijoiden naisten 2-sarjan ja Lauttakylän Pyryn A-tyttöjen yhteinen leiripäivä 

pidettiin ammatti- ja yrittäjäopistolla. Päivä sisälsi aamuharjoitukset, taktiikkapalaverin, 

yhteisen ruokailun (kiitos Leon Kaffe maittavasta murkinasta) sekä harjoitusottelun Euran 

Raikun naisten 2-sarjan joukkuetta vastaan.Tulos oli selkeä 3-0 Vampulan Urheilijoille. 

Passarina debytoi Laura heikkonen, joka ruokki tarkoilla passeillaan hyökkäjäpelaajia, joista 

eniten pisteisiin päättyneitä hyökkäyksiä päätti Julija Kondrachova. Joukkueeseen paluun 

tehnyt Kauniston Mari esiintyi vahvasti ja häneltä onkin odotettavissa hyviä otteita tulevalla 

kaudella.Liberopuolella Hongiston Jenny jatkaa kehittymistään ja nosto sekä puolustuspeli 

toimi hyvällä tasolla. Koko joukkue pelasi hienosti ja peli oli rauhallista ja selkeän oloista. 

Hanna heilutti tahtipuikkoa ja ohjasi peliä tällä kertaa kentän laidalta. Tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin. Seuraava koitos onkin 16.9.2012 Lapissa, jonne joukkue on kutsuttu turnaukseen. 

12.8.2012 

Vampulan Urheiljoiden kausi käynnistyi toukokuussa sisäharjoituksilla ja jatkui juhannukseen 

asti. Juhannuksesta eteenpäin alkoi kuukauden omatoimijakso, johon oli suunniteltu yksilölliset 

ohjelmat. Elokuun alusta palattiin takaisin saliin ja harjoitukset alkoivatkin 3 kertaa viikossa. 
Harjoituksissa on ollut innokkaita lentopalloilijoita 15-20 joka kerta. 


