
 

 17.6.2013 

Valmistautumisemme seuran historialliseen ensimmäiseen 1-sarjakauteen on mennyt 

suunnitelmien mukaisesti. Pallojenkin "kesäloma" päättyi tiistaina 17.6, kun 1- ja 2- 

sarjajoukkueiden pelaajat pitivät ensimmäiset sisätreenit. 

 

8.8.2013 

1-sarjassa tulevalla kaudella pelaavan Vampulan Urheilijoiden naisten edustusjoukkue on 
pääosin nimetty ja harjoitukset ovat olleet hyvässä vauhdissa jo toukokuun lopulta lähtien. 



 

10.9.2013 

Kauden alku lähenee ja jännitys tiivistyy samaa tahtia, kun päivät vähenevät! Vielä on viime 

hetken valmistautumiset ja joukkuepelaamisen kehittämissessiot meneillään. 

Joukkueharjoitusta on luvassa, kun joukkueella on ennen kauden avauspeliä vielä muutama 

harjoitusottelu. Keskiviikkona 11.9. saapuu Huittisiin Ylöjärven ryhdin 1-sarjajoukkue 

testaamaan Vampulattarien syksyn kunnon. 13-15.9. viikonloppuna pidetään oma leiri, joka 

päättyy sunnuntaina Kausalassa järjestettävään turnaukseen, jossa on mukana 1-

sarjajoukkueista Vampulan lisäksi Helsinki Volley, Mesto Tampere sekä kausalan Yritys. Mesto 

pelasi viime kaudella nousukarsintoja liigaan ja Helsinki sijoittui myös viime kaudella 1-
sarjassa korkealle, joten kovia pelejä on tiedossa. 

 

Vampulan naiset ykkössarjalaisten turnauksen voittoon 

Kausalassa! 

Kausalassa järjestetyssä turnauksessa VU:n lisäksi olivat mukana viime kaudella ykkösessä 

hyvin sijoittuneet Helsinki-volley, Kausalan Yritys sekä Mesto Tampere, joka viime kaudella 

pelasi itsensä liigakarsintoihin asti. Vampula aloitti vahvasti emäntäjoukkuetta Kausalan 

Yritystä vastaan ja voittikin ottelun 2-0 (25-12, 25-23). Seuraavaksi vastaan asettui Helsingin 

naiset ja ensimmäinen erä tuli helpohkon näköisesti Vampulalle, eränumeroin 25-12. 

Seuraavaan erään oli vastustaja luonut uuden taktiikan. Se sekä VU:n pienen hyvänolon 

tunteen herpaannuttama peli johti Helsinkiläisten erävoittoon 25-19. Kolmas erä oli tasaaista 

vääntöä joka lopussa kääntyi hesalaisille 15-13 ja ottelu siis VU:lle tappiollinen erin 1-2. Heti 

edellisen perään jatkettiin kisaamista pisteistä seuraavan vastuksen, Mesto Tampereen kanssa. 

Ottelussa Vampula parempi 2-0, erien mennessä 25-23 ja 27-25. Tiukkaa taistoa siis ja voiton 

avaimet olivat paremmassa joukkuepelissä, etenkin Pohjalaisen Päivin useissa 
kenttäpuolustuksissa ja tehokkaammassa hyökkäys ja torjuntapelissä.  

Turnaus siis voitettiin, mutta se ei meillä ollut pääasiallinen tavoite, vaan tavoitteena oli 

enemmänkin kuusikkoharjoitus sekä joukkueen yhteenhitsaaminen. Toki hyvä menestyminen 

näin kovassa joukossa toimi myös jonkinlaisena katsauksena siihen, että millä tasolla me 

oikeasti olemme verrattuna tulevan kauden tasoon. Harjoitusturnaus on harjoitusturnaus ja 

varsinaiset ottelut ovat sitten hieman eria asia, mutta tältä pohjalta on mukava odottaa 

kauden alkua ja tosikoitoksia. 

 



2.10.2013  VU - Raision Urheilijat 3-1 

Seurahistorian ensimmäinen 1- sarjaottelu pelattiin kotisalissa saliongelmista johtuen 

viikkopelinä. Keskiviikkoiltaa oli jo ehditty odottamaan pitkään ja odottelun myötä jännitys 

pelaajilla, johdolla, valmentajilla ja muilla toimijoilla oli kasvanut jo lähes käsin 

kosketeltavaksi. Lämmittelyaika tunnelmaan lataavine musiikkeineen kului hitaasti. Yleisöä 

alkoi tulla paikalle seuraamaan tätä historiallista ottelua. Siltalan Reijo oli videokameroineen 

kuvaamassa materiaalia ottelukoostetta varten. Kuvaajia oli paikalla muitakin, mm. Mäsi ja 

Koivusen Juha olivat paikalla. Yleisön joukossa oli myös kansainvälinen tähtipelaaja, Oivasen 

Mikko, joka sattui olemaan kotikonnuillaan käymässä. Kaikki eväät hienoon palloiltaan oli siis 

olemassa. 

Peli eteni kotijoukkueen harmiksi varsin tasaisissa merkeissä. Elli-Noora ja Hanna takoivat 

palloa kohti lattiaa, mutta kovin usein sen vastustajat jotenkin puolustivat takaisin peliin. 

Vasta 19-19 tilanteessa Vampula sai revittyä eroa ja Tikan Saaran sekä Virtasen Titan 

torjuntojen jälkeen Aaltolan Anniina sai kunnian niitata Vampulan Urheilijoille ensimmäinen 1-

sarjan erävoitto! Toisessa erässä jatkettiin samanlaisella tasaisella väännöllä lähelle 

kahtakymmentä pistettä, mutta tällä kertaa raisU oli loppumetreillä terävämpi ja vei erän. 

Kolmannessa VU karkasi Junnilan Elli-Maijan syöttöputken ja Hannan sekä Titan torjuntojen 

avulla turvalllisen tuntuiselle viiden pisteen karkumatkalle. Erän loppupuolella Vampula johti jo 

7:llä pisteellä. Siinä tilanteessa pelaaminen taisi päästä vähän unohtumaan, koska raisiolaiset 

pääsivät kirimään johdon kiinni. Hiltunen "tirvasi" pallon soikeeksi ja siitä heränneenä tehtiin 

loputkin erävoittoon tarvittavat pisteet. Jälleen tehtiin historiaa, koska kaksi erävoittoa tarkoitti 

ensimmäistä sarjapistettä! Tämä ei kuitenkaan vielä riittänyt, vaan neljäs erä merkittiin 
kotijoukkueelle, eli ottelu erin 3-1 ja Vampulan juhlat saivat alkaa! 

Runsaslukuinen yleisö sai seurata naislentopalloviihdettä parhaimmillaan. Peliä seurasi myös 

pariskunta, joka sai kyytiinsä voittajan sekä häviäjän, kävi ottelussa miten tahansa. Nimittäin 

Ritalan sisarukset olivat molemmat mukana, Aino Vampulan Urheilijoissa ja Vappu Raision 

Urheilijoissa. HIENO ALKU KAUDELLE! 

6.10.2013  Kausalan Yritys - VU 3-0 

5.10.2013 MestoTampere - VU 3-0 

Linkistä pääset vastustajan kommentteihin ottelun kulusta: Mesto 

13.10.2013 VU-Helsinkivolley 3-2 

Ennen kauden toista kotiottelua oli jo hieman rennompi fiilis, tosin kärsityt tappiot vieraissa 

painoivat niskassa. Lisäpainoa loi vastustajan kovuus, olivathan he saavuttaneet sarjan 

johtoaseman, voittaen kaikki kolme pelaamaansa ottelua. Näistä asetelmista lähdettiin 
valmennuksen luoman taktiikan ja itseluottamuksen turvin ottelua voittamaan erä kerraallaan. 

Ottelu osoittautui hieman kaksijakoiseksi, sillä ajoittain suoritukset olivat liigan tasolla ja heti 

seuraavalla hetkellä lähes 2-sarjatasoa. Vampula aloitti erien alut hienosti, repien hyvän 

kaulan. Se ilo ja etu kuitenkin jäi lyhyeksi, kun hyvän alun jälkeen tehtiin itse pisteitä myös 

vastustajalle. Kaksi ensimmäistä erää kuitenkin voitettiin ja kolmattakin johdettiin hyvän alun 

jälkeen reilusti, mutta erän puolivälin jälkeen Helsinkiläiset veivät erän loppuun asti. 

Neljännessä erässä voitontahto nousi esille molemmilla joukkueilla ja se tarttui myös yleisöön, 

joka alkoi elää ottelun mukana kannustaen ja luoden hienoa lisätunnelmaa saliin. Neljäs erä 

päätyi harmillisesti vieraille jatkopisteillä 26-28. Viidennessä erässä kotijoukkue osoitti, että 

kun pelataan osaamisen tasolla, niin silloin myös pärjätään. Tosin viimeiseenkin erään mahtui 

hieman synkempi jakso, kun 9-4 tilanteessa päästettiin naarasleijonat lähentelemään. Herätys 
tuli kuitenkin riittävän aikaisin ja erä selvin 15-9 numeroin ja koko ottelu siis kotiin erin 3-2. 

http://www.mestotampere.net/news/24/24/Mestolle-taeysi-pistepotti-kotiavauksesta/d,Simplex_Detail


Ottelussa palkittiin parhaana Hanna Kimpanpää, joka uurasti paljon niin vastaanotossa kuin 

hyökkäyspuolellakin. Turhia virheitäkin Hannalle sattui, mutta onnistumisia kuitenkin paljon 

enemmän, mm. ensimmäisessä erässä 12 hyökkäystä, 5 nostoa, 3 puolustuspalloa, 6 syöttöä. 

Hannan tekemänä tuli ensimmäisen erän ensimmäinen ja viimeinen piste hyökkäyksellä ja 

siihen väliin 4 muuta pisteeseen päättynyttä suoritusta. Hiltusen Elli-Noora oli yp:n roolissa 

myös tehokas ja Anniinakin hoiti tonttinsa hyvin. Saara ja Triinu hyökkäsivät tehokkaasti 

keskeltä, tuottaen lisäksi hyvillä torjunnoilla vastustajan hyökkääjille ongelmia. Elli-Maijalta 

tähänastisista Vampulan paidassa pelatuista otteluista parasta peliä. Kun Päivi ja YP:t saivat 

vastaanoton hyvälle tasolle, mahdollisti se passarille monipuolisen hyökkäypelin rakentelun. 

Hieno voitto! Vaikka kolmekin pistettä oli tarjolla, niin vähintäänkin tyytyväinen pitää olla myös 
kahteen. 

Linkistä pääset vastustajan kommentteihin ottelun kulusta: Naarasleijonat 

 

20.10.2013 YLÖJÄRVI 

Joo, elikkäs minä sain luvan olla ensimmäinen meistä, joka kirjoittaa jonkun näköisen 

sepustuksen meidän peleistä. Pahoittelen jo aluksi tätä kirjoitustani, koska en ole ennen 

kirjoitellut mitään blogeja. Mutta eiköhän tästäkin selvitä J 

 Mutta siis siihen meidän peliimme..  Eilen sunnuntaina (20.lokakuuta) matkasimme Ylöjärven 

Ryhdin vieraiksi Tampereelle Kaukajärvelle. Peli alkoi vasta kuudelta sunnuntai iltana, mutta 

eipä se sen koommin meitä ainakaan haitannut. Saimme viettää lähes vapaan viikonlopun 

ihanassa auringonpaisteessa.Peleistä en jälkeen päin aina niin kauheasti mitään muista, mutta 

yritän koota kaikki asiat mitä vain muistan niin tähän nyt ylös. Ensimmäinen erä meni 

varmaankin molemmilta joukkueilta heräillessä sunnuntai illan peliin, ja hermostuneisuus 

saattoi myös vaikuttaa asiaan. Me, siis Vampulan Urheilijat, näytimme kuitenkin vastustajille 
että olemme tulleet tänne vain voittamaan ja nitistimme ensimmäisen erän lukemin 25-23 

Toisessa erässä olimmekin sitten jo saaneet pelifiiliksen käyntiin ja paikat lämpimiksi. Erä oli 

meidän hallintaa lukuun ottamatta kolmea ensimmäistä palloa, jotka menivät vastustajan 
pussiin. Erä tuli meille aika selvin lukemin 25-19. Jes! 

 Kolmanteen erään lähdettiin sitten pitkän erä tauon jälkeen. Ja kuinka ollaakkan kolme 

ensimmäistä palloa menee vastustajan Ylöjärven pistesaldoon. No eipä me siitä hämmennytty 

vaan kahta kauheammin annoimme sitten pallolle kyytiä. Monet hyvät puolustukset ja 

vastaanotot liberoltamme Päivi Pohjalaiselta (hyvä Päiviii!! J) ja muutamat loistavat 

”puhelinkoppi” torjunnat HK:lta (Hanna Kimpanpäältä) sekä vahva syöttömme auttoivat meitä 

pitkälle kolmannessa erässä, kuten myös koko pelin aikana. Siihen kun lisätään vielä 

keskipelaajiemme ja laitureiden hyökkäykset, niin avot, ja kolme muna meille. 

 Tämä oli siis ensimmäinen vieraspeli voitto meille, ja vielä 3-0. LOISTAVAA NAISET! Tarvitsee 

myös kiittää mahtavaa faniryhmäämme, joka lähti kannustamaan meitä Tampereelle asti. Go 
fanit! J 

Mutta tätä enempää en pelistä muista, joten kapteeni kiittää ja kuittaa ensimmäisestä 
vierasvoitosta ja tästä vuorosta saada olla ensimmäinen ”peliraportin kirjoittaja”. Kiitos! J 

http://naarasleijonat.sporttisaitti.com/?x103997=195223


# 1 Elli-Maija   

 

VU - TT-VOLLEY 

Voittoisa kotipeli! 

Nyt on miun vuoro kirjoitella pikkasen otteluraporttia, tuosta viime kotipelistä. Hyvien 

aamutreenien jälkeen joukkue siirtyi Brewers Pubiin maukkaalle kanapasta aterialle. Sen 

jälkeen vattat täynnä lepäilimme ja katsoimme miten Vampulan kakkosjoukkue voitti oman 
pelinsä 3-0. Silloin mekin päätimme, että 3-0 voitto pittää meiänkin ottaa! 

Sitten alettiin valmistautumaan pelliin ja valmentajan taktiikkapalaverin jälkeen salliin asteli 

itsevarma joukkue, joka ei ollut valmis tätä peliä hävviimään.Ottelun alku oli hieman tahmeaa, 

mut ekan erän puolessavälissä saimme ketsuppipullon auki ja siitä etteenpäin pelattiinkin vain 

yhteen maaliin. Kaikki pelaajat saivat peliaikaa, mikä olikin oikein hyvä ratkaisu. Joukkueen 

kuopus, Aino Ritala täytti pelipäivänä 15 vuotta ja koutsi antoi hänelle synttäreitten kunniaks 

vastuuta, päästäen Ainon aloituskokoonpanoon. Hienosti Aino pelasi koko sen ajan minkä hän 

kentällä oli. 

3-0 voitto ja 3 pinnaa, hienoa tytöt ja hienoa staff.... Iiiso kiitos faneille ja katsojille 
kannustuksesta! 

Terkuin #4 Elli-Noora.  

 

2.11.2013 Mikkelin Passarit-VU 

 Linja-autossa on tunnelmaa! 

Raportin tekeminen on vähä unohtunu, mutta minkäs teet kun sama pää kesät ja talvet... 

Bussi starttasi n. 6.50 (!) Vampulasta kohti Mikkeliä. Kyytiin nousi väsyneen näköinen joukkue 

ja suurin osa taisikin jatkaa uniaan istumaan päästyään. Kuka muka herää niin aikaseen 

lauantaisin?? Matkaa Mikkeliin on useampi sata kilometriä, joten aikaa nukkumiseen oli hyvin.  

Ensimmäinen pysähdys oli Hämeenlinnassa. Bussi kurvasi hämeenkaaren pihaan, oli 

aamutreenien aika! Kroppaa heräteltiin ja hyvää pelifiilistä haettiin onnistuneiden suoritusten 



kautta. Reenien jälkeen suuntasimme Hämeenlinnan abc:lle syömään. Mahat täynnä 

jatkoimme matkaa ja parin pysähdyksen jälkeen määränpää alkoikin jo häämöttää. 

Mikkeliin saavuttuamme joukkueen ihmetykseksi vastustajalla oli harjoitukset menossa, vaikka 

peliin ei ollu kahta tuntiakaan. Toinen ihmetyksen aihe oli salin koko. Katto oli matala ja 

muutenkin sali oli melko pieni. Mutta näillä mennnään! Teippaukset kuntoon ja kapsikamit 
iholle ja peli voi alkaa! 

Ensimmäinen erä oli Vampulan juhlaa ja erävoitto tuli melko helposti. Joukkueella oli hyvä 

henki ja onnistumisia tuli paljon. Erä meille 25-11. Seuraavat kaksi erää olikin vaikeampia. 

Liekkö liian hyvä mieli jäänyt ensimmäisestä erästä? Omia virheitä tuli enemmän ja pelin taso 
laski... Erät 25-18 ja 25-20. 3-0 voitto kuitenkin ja tärkeät kuusi pistettä. 

Reissun kohokohta oli kun äiti, isi ja siskot oli tullut katsomaan peliä, koska oltiinhan jo 

melkein miun kotikonnuilla! Kuulumiset vaihdettiin ja suihkun kautta bussiin. Seuraavana 

päivänä oli peli Raisiossa, joten kodin sijasta menimmekin Virttaalle yöksi, jotta saisimme 

hyvät yöunet ja olisimme skarppina seuraavanakin päivänä pistejahdissa. Päivä oli pitkä, 
mutta tavoite saavutettiin joten täytyy olla tyytyväinen. :) 

 

-Saara #5  

 

Tuplavierasviikonloppu Mikkeli ja Raisio 2-3.11.2013 

Moikka! 

Ihan ensiksi annettakoon aplodit! (taputa) VampU:n ensimmäinen kausi ykkösessä on 

startannut loistavasti niin treenien kuin itse pelienkin osalta: tähän mennessä seitsemän 

ottelua yhdeksästä on kuitattu voitetuiksi ja sarjataulukosta on napattu kivenkova kolmas sija. 

JES! Viimeperjantaisesta Cup-ottelusta taiteiltu erävoitto ja alkukauden nousujohteinen kehitys 

sekä fyysisellä että henkisellä puolella kertovat joukkueen hitsautumisesta yhteen ja lupaavat 

huippusuorituksia myös runkosarjan päätöskierrokselle ja kevään jatkopeleihin. 

Ottelumenestyksestä saadaan kiittää myös kaikkia myötäeläjiä: sponsoreita, kotijoukkoja, 

tukijoita ja mahtavaa yleisöä! Ploki-pelin jälkeisissä sunnuntain aamutreeneissä saatiin korjata 

leukoja lattialta: mahtuuko HAYO:n katsomoon oikeesti 300 katsojaa, vai oliko niitä peräti 

3000? Siltä hallissa nimittäin perjantai-illalla kuulosti. No niin, käännetäänpä katseet vielä 

hetkeksi toissaviikonlopun kahteen täystyöpäivään, jolloin VampU:n joukkue pakkasi kassinsa 

ja suuntasi uuden karheat talvitakit suojanaan kalakukon luvattuun maahan, Savoon. 

Runkosarjan ensimmäinen kierros tuli taputeltua marraskuun alkupäivinä. VampU:n osalta 

tämä tarkoitti hikistä tuplaviikonloppua sekä roadtrippiä Etelä-Savoon sydämeen, Mikkeliin, ja 

sieltä edelleen Raisioon. Saaran sanoin ”ensimmäinen kunnon pelireissu” alkoi komeasti 0-3 

vierasvoitolla Mikkelin Passareista. Kolmen sarjapisteen jälkeen bussin nokka käännettiin 

takaisin tulosuuntaan, ja ajoimme auringonlaskuun aina Alastarolle asti, jossa nukuimme yön. 



Nopeasti laskettuna päivän saldoksi tuli vähintään kymmenen tuntia istumista bussissa. 

Rankkaa tämä urheilu. 

Sunnuntaina matka jatkui Raisioon Kerttulan liikuntahallille. Uusi aamu merkitsi uutta ottelua 

sekä runkosarjan toisen ja viimeisen kierroksen alkamista. Vastustajan tiedettiin rökittäneen 

edellisenä päivänä lohkon kärkipäässä roikkuva Tamperelainen MesTo, ja näin ollen 

Vampulattarien pienikin löysäily ottelun ensimmäisillä minuuteilla saattaisi merkitä raisiolaisia 

teurasjuhlia. Pukuhuoneen taktiikkapalaverissa ennen ottelua VampU:n valmennusjohto 

kehotti joukkuetta nostamaan profiilia näin sarjan puolivälin taitteessa. Pelaajat ottivat 

neuvosta vaarin ja hoitivat ensimmäisen erän hienosti Vampulan nimiin luvuin 19-25. Sama 

tahti jatkui toisessa erässä, joka sekin kirjattiin vierasjoukkueelle 14-25. Naisten peli oli 

ihanaa, kaunista, rohkeaa ja ennen kaikkea parasta, mitä tällä kaudella oli nähty. Pitkän 

erätauon jälkeen tapahtui kuitenkin jotain. Raision Urheilijat päätti pelata kaikki korttinsa; sillä 

ei ollut enää mitään hävittävää. Vampulattaret sen sijaan sortuivat virhesumaan, ja vastustaja 

johti kolmatta erää äkkiä jo 17-7. Paniikkiin ei kuitenkaan ollut aihetta, vaan aikalisän jälkeen 

pisteitä alettiin kerätä yksi kerrallaan. Pitkien syöttöputkien ja sinnikkään pallojen kaivamisen 

jälkeen Vampula nousi uskomattomaan erävoittoon lukemin 22-25. Mahtavaa naiset! Näin 

koko ottelu Vampulan Urheilijoille 0-3. 

Kokonaisuutena kotiinviemisiksi saatiin kaksi voittoa ja kuusi sarjapistettä. Saalis lienee 

suurempi kuin matkan aikana hukattujen tavaroiden yhteismäärä(?) Toivotaan siis, että 
mukaan saatiin enemmän tavaraa kuin mitä 800 kilometrin varrelle jäi. 

Näin loppuun koko joukkueelta iso kiitos ja pieni niiaus joukkueen tukemisesta ja kovasta 

kannustuksesta. Tänään haalari on naulassa, ja iltaa vietetään huoltopäivän merkeissä. 

Takaisin sorvin ääreen palataan keskiviikon treeneissä. Tulkaa ihmeessä katsomaan tulevia 

pelejä ja tekemään Vampulan ensimmäisestä ykkössarjakaudesta ikimuistoinen. Luvassa 
jännitystä koko 4€ lipun edestä! ;) 

Siis hyvät lentopallofanit, välkomna omboard. Nähdään Huidessa! 

Lentisterkuin #6 Noora  

 

Toisaalta kuultua 

 2.11.2013 oli ensimmäinen ottelu "tuplavierasviikonlopun" urakasta. Useimmilla pelaajilla 

puhelimen plimputus soitti jo inhottavan aikaisin, sillä 6:50 oli startti Vampulasta bussilla. Kun 

kaikki olivat paikalle suunnilleen ajoissa päässeet niin tyynyjen (ja unilelujen) kanssa bussiin 

hakemaan mahdollisimman hyviä paikkoja huilaamista varten. Hämeenlinnassa Janne ja Mikko 

ravistelivat viimeisetkin unenrippeet pelaajilta, kun Hämeenkaaressa pidettiin aamutreenit. 

Treenien jälkeen ruokailu, josta sitten bussilla luikautettiin Mikkelin Lyseolle. Mikkelittäret eivät 

ottelun alussa oikein tahtoneet päästä juonesta kiinni ja veimmekin sen erän varsin helposti ja 

reilun vartin pelin jälkeen erä oli ohi. Meidän pelin taso laski selvästi, eikä suuren suuria 

hienouksia ottelussa juurikaan nähty. Kimpanpään Hanna palkittiin ansaitusti parhaana 

pelaajana. Valitsija raati varmastikin kiinnitti huomiota Hannan tehokkaaseen hyökkäyspeliin 



sekä hyvään aloitusten vatsaanottoon. Kaikki mukana olleet pelaajat pääsivät kentälle ja 

lopputuleimana oli vääjämätön 0-3 VampU:lle. Suihkun raikkaina bussilla syömään ja siitä 

yhteismajoitukseen, jossa olimme perillä puolen yön tietämillä. Unta ei tarvinnut kenenkään 
kauaa odotella. 

 Hanna Kimpanpää palkittiin vieraspeleissä molemissa parhaan pelaajan palkinnolla.

 

3.11.2013 alkoi uusi pelipäivä ja aamupalan sekä ulkoilun jälkeen bussi kiiti kohti Kerttulaa. 

Raision Urheilijat olivat hieman yllätyksellisesti kaataneet edellisenä päivänä Meston ja olivat 

täynnä itseluottamusta myös tähään peliin valmistautuessaan. Vampula ei ollut teräänsä 

tylsyttäneet bussimatkalle, vaan pelasivat oikein hyvää peliä kaksi ensimmäistä erää ja etenkin 

hyökkäyspelissä oltiin selkeästi kotijoukkuetta edellä. Pitkä erätauko ei tälläkään kerttaa 

päässyt yllättämään, vaan sen jälkeen annettiin vastustajalle siimaa. Tilanteeseen 17-7 asti 

tuuletukset oli lähinnä kotijoukkueen tekemiä, mutta siitä alkoi Vampula näytös. Vähillä 

virheillä ja komeilla hyökkäyksillä sekä puolustuksilla edettiin 22-25 erävoittoon ja siis 

komeeseen 0-3 voittoon! Kimpanpään Hanna sai tuplaviikonlopun toisestakin ottelusta pokata 

parhaan pelaajan palkinnon. Ottelussa olisi voinut jonkinlaisen palkinnon ojentaa kaikille 

muillekin pelaajille, sillä peli voitettiin nimeen omaan joukkueena ja hyvällä 

joukkuepelaamisella, jossa kaikki pyrkivät tekemään parhaansa. Hienoo ja upeeta, hankalasta 
asetelmasta maksimaaliseen pistesaldoon! Siihen pystyy vain hyvä JOUKKUE ja hyvä TIIMI! 

 

Kolmannessa erässä aikalisän jälkeen laitettiin uusi vaihde silmään ja tulosta alkoi syntyä. 

 

 

 

 

 

 



Suomen Cup ottelu VU-Liigaploki 8.11.2013 

 

8.11.2013 VU – LiigaPloki 1-3 

Loistavaa taistelua kotijoukkueelta Liiga Plokia vastaan. Ensimäinen erä oli hieman 

tunnustelevaa molemmilta joukkueilta. Ploki oli pienessä karussa koko erän ja vei sen nimiinsä 

20-25. Toinen erä oli Huittislaista lentopallohistoriaa, kun loistavalla sykkeellä pelannut 

kotijoukkue yli kahdensadan katsojan raivokkaasti kannustamana ylsi erävoittoon jatkopisteillä 

28-26. Vampulan paras terä jäi pitkälle erätauolle ja ehkä pieni hyvänolon tunnekin hiipi 

puseroon erävoitosta. Kolmannessa erässä ei saatu peliä kulkemaan tahdotulla tavalla ja 

lisäksi syyllistyttiin lukuisiin omiin virheisiin. Kolmas pihtiputaan ylpeydelle ja neljäs samaan 

malliin. Ottelu siis hävittiin 1-3, mutta voimme silti olla tyytyväisiä ja pystyssäpäin, sillä 

paikoitellen otteemme olivat hyvinkin liigan tasolla. Yleisö antoi hurmosta otteisiimme, 

varsinkin toisessa erässä ja toivottavasti ottelu myös antoi katsojile sitä mitä he olivat tulleet 

hakemaan, eli hyvää palloiluviihdettä. Pohjalaisen Päivi jatkoi siitä mihin Raisiossa jäi, eli 

pelasi jälleen erinomaisen liberopelin, jonka myös nelinkertainen beach-volleyn 

Suomenmestari, otteluisäntänä Kesportista toiminut Haaviston Timo palkitsi parhaan pelaajan 

palkinnolla. Hienosti kaikki muutkin kovasta urakasta selvisivät. Mukana oli myös 

lainapelaajana monille vanha tuttu ja pelikaveri Horellin Heidi. Tupa oli lähes täynnä ja 

pelkästään yläkatsomossa oli yli 200 lentopallofania jännittämässä ja kannustamassa 
kotijoukkuetta. HIENOA! 



 

Teksti TV:n päivityksiä Suomen Cup-ottelusta. 

 

10.11.2013 VU – MesTo  3-2 (22–25, 19–25, 25–12, 25–17, 15-8) 

Viime viikkoina hienosti sujuneet pelit 1- sarjassa ja perjantain Suomen Cupin peli LiigaPlokia 

vastaan antoivat meille uskoa kuitata kalavelat MesToa vastaan. Peli ei kuitenkaan lähtenyt 

osaltamme käyntiin odotetulla tavalla ja kahta ensimmäistä erää hallitsivatkin meidän omat 
virheet. MesTo voitti erät 25–22 ja 25–19. 

Pitkä erätauko oli meidän pelastuksemme, sillä tauolla saimme kerättyä itsemme. Pitkän tauon 

jälkeen peli olikin sitten meidän hallintaa. Omat virheemme jäivät vähälle, ja näytimme 

taitomme ja kykymme MesTolle. Palloa nostettiin passarille, syöttö pidettiin kentässä ja palloa 

lyötiin parkettiin. Sitähän se lentopallo on. Henkisestikin näytimme vahvuutemme nousta 

kahden hävityn erän jälkeen voittoon, sillä meidän voitetut erät oli meidän vahvuuttamme. Me 

paransimme peliä, kun taas MesTo oli melko samalla tasolla koko pelin. Kolme viimeistä erää 
oli siis meidän (25-12, 25-17, 15-8). Ja näin ollen pelin VOITTO! Hyvä me, hyvä VU! J 

Voiton ansiosta maanantai saadaan huoltaa itsejämme kotinurkissa. Mutta nyt voi juhlistaa 
voittoa purkillisella kylmää maitoa. Uuuhh… iiiihanaaaa! Ja palalla isänpäiväkakkua! ;) 



-Päivi  

 

17.11.2013  VU - Kausalan Yritys  

Heippa kaikki! 

 

Nyt onkin mun vuoro kirjotella päivän pelistä, jeejee! Aamu aloitettiin sunnuntaina perinteisillä 

aamutreenillä kello 12. Vähän heräteltiin itseämme (vaikka kaikilla tietysti pitkät yöunet 

takana, heh.) ja otettiin hyvää pallotuntumaa ja kerrattiin vähän tulevan pelin kuusikkoa ja 

muita pikkujuttuja. Siitä sitten suihkujuorumisen jälkeen perus Brewer's pubiin, jossa meitä 

taas hemmoteltiin oikeen olan takaa. Kyllä ruoka on sitten hyvää, omom. Ainiin ja siitä pelistä 

vielä! Eli itse asiaan --> 

Joukkueella oli Meston lisäksi myös Kausalalle vähän kalavelkoja maksettavana.. Mesto 

hoidettiin viimeviikonloppuna kunnialla, joten eiköst tämäkin pidä hoitaa homma kotiin ja 

jatkaa loistavaa kotipelivoittoputkea! Peliin mentiin kunnon asenteella ja luottavaisin mielin. 

Kuusikkoon lähdettiin vähän erilaisella kokoonpanolla, kun meidän keskipelaaja Saara Tikka 

aloittikin tänään yleispelaajan paikalta. Ja erityismaininta tietysti Saaralle joka pelasi hyvän 

pelin ja palkittiinkin ansaitusti joukkueemme parhaana 

pelaajana. 

Kaksi ekaa erää oli meiltä tosi hyvää, varmaa ja virheetöntä peliä. Erät meni meille 25-20 ja 

25-19. 

Pitkän erätauon jälkeen Kausala tuli vähän enemmän peliin mukaan ja meillä tuli turhan paljon 

virheitä erän alussa. Erän lopussa saatiin kyllä koottua pelimme taas kasaan mutta matkaa oli 

loppujen lopuksi liikaa kurottavana, joten Kausala vei kolmannen erän 25-21. 

 Neljänteen erään mentiin sanoin: "Piiiiiip tätä ei kyllä hävitä!" Erä oli selvästi meidän 

hallinnassa vaikka tiukka siitä tulikin. Kovalla tsemillä voitettiin viimeinenkin erä numeroin 23-

25. JES! 

 

Ensi sunnuntain sitten luottavaisin mielin tämä poppoo matkaa kohti Helsinkiä ja käy 

hakemassa tärkeät pisteet kotiin! 

#9 Anniina  

 



24.11.2013  Helsinki-Volley – VU   

 

Sunnuntai alkoi pirteästi klo 10 aamutreeneillä Huittisissa. Hyvällä asenteella treenattiin tunnin 

verran ja haettiin fiilistä illan peliin jossa vastassa tulisi olemaan sarjan kärjessä huiteleva 

joukkue Helsinki Volley. Treenien jälkeen kipitimme Brewers pubiin lasagnelle. Maittavat 

sapuskat syötyämme matka kohti helsinkiä sai alkaa. 

  

Klo 16:00 tuomari vihelsi pilliin Töölön kisahallissa ja ensimmäinen erä alkoi. Helsingin joukkue 

pelasi omaa lähes virheetöntä peliään läpi otettelun, jonka saimme huomata heti ekassa 

erässä. HEL Volley nosti aloitukset tarkasti passarille ja hyökkäsi tehokkaasti niin keskeltä kuin 

laidoista. Oma pelimme oli vaihtelevaa ja teimme paljon virheitä, eikä peli lähtenyt kunnolla 

"rullaamaan" koko erän aikana. Tästä seurauksena erä Helsingille 25-15. 

 

Toiseen erään lähti ekan erän tappiosta sisuuntunut joukkue. Syöttöä oli saatava kovemmaksi 

jotta vastustajan vastaanottoa ja hyökkäyspeliä saataisiin horjutettua. Taktiikka toimikin 

hyvin, sillä vastustaja sai enää harvakseltaan vastaanottoa kunnolla verkolle. 

Keskihyökkäyksen ollessa pois pelistä oli torjujilla helpompi homma ottaa laidoista tulevia 

hyökkäyksiä torjunnoilla pois. Toinen erä päättyi meille 25-18. Jee! 

 

Kolmas ja neljäs erä oli hyvin samanlaisia toisen erän kanssa, erät päättyivät meille 25-18 ja 

20-25. Eli koko ottelu 3-1!! Wuhuuu!! Ansaitun voiton kruunasi vielä "kaverikuva" joukkueesta 

Kokkolan Tiikereiden valmentajan Tommi Tiilikaisen kanssa :) Kyllä siinä hymyä riitti koko 

kotimatkaksi. 

 

Loppuun vielä kiitokset ihanille faneille jotka Helsinkiin fanibussilla matkustivat meitä 
kannustamaan. Kiitos! 

 

 



 

1.12.2013  VU - Ylöjärvi  

Taas koitti sunnuntai ja se tarkoittaa että on pelipäivä. Tällä kertaa vastassamme oli Ylöjärven 

Ryhti, oma kasvattajaseurani. Pelillä oli panosta, sillä voitolla pystyisimme varmistamaan 

paikan ylempään jatkosarjaan. Vietettyäni viikonlopun kotona vanhempien luona lähdin 

ajamaan ennen 10 Ylöjärveltä Huittisiin, jossa aamureenimme alkoivat klo 11. Reippaiden 

reenien aikana kuunneltiin uutta pelilevyämme ja suihkun jälkeen suuntasimme Brewerssiin 

syömään, kuten aina. Kun vatsat olivat täynnä maistuvaa pastaa ja salaattia lähdimme 

kauppaan ostamaan esimerkiksi pelipastilleja, arpoja, banaania, rotskupatukoita ja juotavaa. 

Nämä elintärkeät ostokset taskuissamme, siirryimme takasin Hajolle. Siellä kulutimme aikaa 

nukkuen ja hiuksia laitelleen, kukin tyylillään. 

Pihalla reippailun jälkeen vaihdoimme pelikamat päälle ja siirryimme pelitunnelmaan. Uusi 

levymme toimi, sillä alkulämmittelyistä asti meillä oli luottavainen ja itsevarma olo, joka kantoi 

koko pelin ajan. Tuomarin viheltäessä pilliin alkoi alussa tasainen pistetaisto. Erän puolenvälin 

paikkeilla kuitenkin karkasimme selvään johtoon, erityisesti hyvän syötön ansiosta vastustajan 

vastaanotto horjui ja pääsimme rakentamaan omaa vahvaa peliämme. Ensimmäinen erä 
päättyi meille 25-15. 

Seuraavassa erässä sama vireemme jatkui ja pelasimme fiksusti, mutta pystyimme kuitenkin 

ottamaan pientä riskiä, mikä näkyi ajoittain kovina suorituksina. Jokainen sai ruokaa tasaisesti. 

Toinen erä meille vielä selkeämmin 25-14. Pitkälle erätauolle siirryttäessä oli tiedossa, että 

meitä vastassa on varmasti vielä motivoituneempi joukkue ja meidän tulee ylläpitää oma 

pelirytmimme. Erän alussa oli havaittavissa turhankin tuttua kolmannen erän alkukankeutta, 

mutta sen taas selvitettyämme pääsimme jauhamaan omaa vahvaa tekemistämme. Tässä 
erässä pisteitä kertyi meille 25 ja Ryhdittärille 18. Eli siis peli meille kolme-muna. Hyvä me. 

Näin ylempi jatkosarja paikka on varmistettu ja kotitaika pitää. Pelissä oli hyvä ja itsevarma 

fiilis ja erityisesti pelin ratkaisi oma syöttöpelimme, joka horjutti Ryhdin vastaanottoa 

kunniakkaasti. Parhaana meiltä palkittiin ansaitusti Noora! Ylöjärveltä palkinnon sai libero Katri 

Markkanen. Tästä on hyvä lähteä kahden pelin jälkeen joulutauolle ja suuntaamaan kohti 

kevään ratkaisupelejä. 

  

#13 Titta  

  

 

 

 



 

8.12.2013  VU - Mikkelin passarit  

 

©  2 0 1 0  V a m p u  

15.12.2013 TT-Volley - VU  

Aamutreenien ja lasagnen jälkeen starttasimme Härkäpakarilta kohti 

Hämeenkaarta. Karo ja Anski olivat jo aloittaneet joulutauon ja olivat 
poissa joukoista (ja maasta...). 

 

Aino aloitti passarin paikalta ensimmäisessä erässä ja erän alku sujui 

meiltä ok, vaikkei nyt loistavasti. Johdimme erää noin 6-12, kunnes 

virheitä alkoi tulla enemmänkin ja tilanne vähitellen tasaantui. 

Tilanteessa 20-19 hämeenlinnalaiset saivat erityisen hyvän vireen 

päälle (varmasti kauden parhaimman) ja meillä takkusi...ja pahasti. 

Erä päättyi siis 25-19 hämeenlinnalaisille. 

Sitten erätauolla vaihdettiin lajia hiihtoon =), vai mitä Päivi... 



  

No siis kolme seuraavaa erää pelasimme peruspeliä ja lukemiksi tulivat 

11-25, 13-25 ja 8-25. Ässäsyöttöjä tuli monelle, muutamia kovia 

hyökkäyksiä saimme aikaiseksi ja myös 3m:n hyökkäykset tuottivat 

tulosta. Kaikki pelaajat pelasivat ja Titta palkittiin pelin lopuksi. 

Kaiken kaikkiaan pelaamisemme oli kaukana huippupelistä, mutta kolme 

pistettä kolahti meidän tilille ja OLEMME LOHKOMME RUNKOSARJAN 

VOITTAJAJOUKKUE =)! Hyvä me! 

Tästä on hyvä jatkaa ensi vuoden peleihin, mutta nyt pienelle ja 

ansaitulle joulutauolle! Oikein lämmintä ja mukavaa joulun aikaa 

kaikille kannustajille, sponsoreille, taustajoukoille, valmentajille 

ja tietenkin joukkuetovereille...ja hyviä pelejä uudelle vuodelle 
2014! 

  

#16 Mallu  

 

 

 

 

 

  

 


