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TUL:n lentopallojaosto 

2/2019 (24.5.2019) 

 

 

Tervetuloa mukaan juhlavuoden toimintaan 

 

 

TUL:n lentopallojaoston vuoden 2019 toiminta sisältää jälleen runsaasti nuorten leiri- ja turnaustoimin-

taa. Lisäksi haemme osallistujia TUL:n liittojuhlan pääjuhlaan Joukkojen juhlaan 15.6.2019. Juhlimme 

TUL:n 100 vuotta toimien! 

Heinäkuussa 21. – 26.7. järjestetään jaoston TUL100-pääleiri eli järjestyksessään 55. NUK-lentopallo-

leiri Urheiluopisto Kisakeskuksessa. Leirillä on mukana liittojoukkuevalmentajien lisäksi valmennusop-

peja jakamassa naisten hallitsevan Suomen mestarijoukkue Salon Viestin päävalmentaja Tomi Lemmin-

käinen!  

Tältä heinäkuun leiriltä valitaan Vörun kansainväliseen turnaukseen elokuussa osallistuvat liittojoukku-

eet. Leirille ilmoittaudutaan 28.6. mennessä jaoston nettisivuilla olevalla kaavakkeella. Hakutiedot löy-

tyvät myös tästä kirjeestä. 

TUL:n avoimet TUL100-juhlavuoden mestaruusturnaukset järjestetään tytöille E, B, C- ja D-tytöille Kau-

salassa 21. ja 22.9.2019. Vastuullisena järjestäjänä toimii Kausalan Yritys. Ilmoittautuminen 13.9.2019 

mennessä.  

 

mailto:kari.hcp@gmail.com
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
https://tul.fi/tul-100/tapahtumaviikonloppu/joukkojenjuhla/
https://tul.fi/lajit/lentopallo/
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TUL:n liittojuhlan pääjuhla 15.6.2019 Helsingin jäähallissa 
 

TUL:n 100-vuotisjuhlat huipentuvat Helsingissä 13. – 16.6.2019 järjestettäviin liittojuhliin. Vaikka lento-

pallon mestaruusturnauksia ei järjestetä liittojuhlan yhteydessä vaan syyskuussa 2019, on liittojuhla 

ainutlaatuinen tilaisuus myös lentopalloilijoille. 

Liittojuhlan pääjuhlaa vietetään Helsingin jäähallissa lauantaina 15.6. ja sinne suunniteltuun Joukkojen 

juhlaan kuuluu oleellisena osana ”Lajien voimaa”-kohtaus osana pääjuhlan ohjelmaa. Pääjuhlaohjel-

maan kerätään eri lajien urheilijoita tekemään pienimuotoisia lajiharjoitteita upeiden musiikki- ja valo-

tehosteiden tukemana. Toivomme mukaan ohjelmaan runsaasti lentopalloilijoita seuran omissa edus-

tusasuissa.  

TUL:n liittojuhla Helsingissä lähestyy. Pääjuhla ”Joukkojen juhlaa” vietetään lauantaina 15.6.2019 

klo 18.30 Helsingin jäähallissa. Pari tuntisessa Joukkojen juhlassa on kuusi pääkohtausta, joissa 

käydään viitteellisesti läpi TUL:n historiaa. 

Lajien voimaa-kohtaus (n. 30 min.) tuo esiin TUL:n urheilulajeja sekä TUL:n menestyneitä urheili-

joita. Lentopalloilijoilla on loistava mahdollisuus osallistua tähän kohtaukseen ja kokea hieno elä-

mys. Ilmoitattehan kiinnostuksen osallistua seuran edustusasussa ko. kohtaukseen (osallistujien 

lukumäärä) 31.5. mennessä kimmo.kamppila(at)tul.fi 

Katsojat voivat ostaa Joukkojen juhlan lippuja www.lippu.fi -sivustolla ja Lippupisteen myyntipisteissä 

(mm. R-kioskit). Pääset lippuostoksille helposti liiton omien sivujen kautta www.tul.fi 

Tervetuloa mukaan! 

 

Nyt Joukkojen juhlaan kaksi lippua yhden hinnalla 5.6. saakka! 

Kesäkuun TUL100-liittojuhlan päätapahtumaan Joukkojen juhlaan saa kampanja-aikana 22.5.–5.6. kaksi 

lippua yhden hinnalla! 

Joukkojen juhla on ammattilaisten suunnittelema kokonaistaideteos, jonka keskeisiä elementtejä lii-

kunnallisten kohtausten lisäksi ovat musiikki, valo, projisoinnit ja visuaalisuus. Juhlan kokonaisuus ete-

nee 1 700 esiintyjän voimin historiaan liittyvien kohtausten kautta kohti tulevaisuutta. 

Kampanjaliput verkosta 

Liput voi ostaa Lippu.fi:n verkkopalvelusta. Valitse kampanja ja syötä kampanjakoodi 157291. 

Kampanjaliput myyntipisteistä 

Voit ostaa kampanjaliput myös Lippu.fi:n myyntipisteistä, esimerkiksi R-kioskeilta. Tähän et tarvitse 

koodia, kerro vain haluavasi kaksi lippua yhden hinnalla. 

mailto:kari.hcp@gmail.com
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
https://tul.fi/tul-100/tapahtumaviikonloppu/joukkojenjuhla/
https://tul.fi/tul-100/tapahtumaviikonloppu/joukkojenjuhla/
https://tul.fi/joukkojen-juhla/
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
https://www.lippu.fi/Lippuja.html?doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&language=fi&erid=2321998
http://www.tul.fi/tul100
https://tul.fi/tul-100/tapahtumaviikonloppu/joukkojenjuhla/
https://www.lippu.fi/tul-100-vuotta-joukkojen-juhla-lippuja.html?affiliate=ADV&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2321998&kuid=561763
https://www.lippu.fi/myyntipisteet
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55. NUK-leiri Urheiluopisto Kisakeskuksessa 21. - 26.7.2019 
B-ikäiset (2003 -04), C-ikäiset (2005 -06) ja D-ikäiset (2007 -08) tytöt/pojat 

Naisten Suomen mestarin Salon Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen on mukana leirillä! 
 

Leirin hinta 330 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. Jokainen osallistuja saa leiripaidan muistoksi. 
 
TUL:n lentopallojaosto järjestää perinteisen lentopallon valmennustilaisuuden Kisakeskuksessa. Leiri alkaa 
sunnuntaina 21.7 klo 16.00 majoittuminen ja päivällinen 16:30. Leirin info alkaen klo 17:30 ja leiri päättyy 
perjantaina 26.7 klo 13.00 Leirin vetäjinä liittojoukkuevalmentajat. Leirin ohjelma on monipuolinen ja se 
kasvattaa seuranne nuorta pelaajana tulevaisuuden lentopalloilijaksi. 
 
Leiri toimii osana TUL-seurojen lentopalloilijoiden kartoitusta ja kehityksenseurantaa. Leirillä nuoret lento-
palloilijat oppivat suunnittelemaan ja ohjaamaan joukkueen lämmittelyt ja perusharjoitukset. Valmentajan 
ohjauksessa edetään helpoista harjoituksista kohti vaikeampia, kehittävämpiä lajinomaisia treenejä. 
 
Leirillä pelaajat testataan TUL:n hyväksymällä testausmenetelmällä, huomioiden myös lentopalloliiton tes-
tausmenetelmät. Vajaan viikon aikana pelaaja harjoittelevat oman ikäistensä kanssa n.20 tuntia. Leiristä 
pyritään tekemään lapsille viihtyisä. Perinteinen nuotioilta vietetään makkaroineen ja käytetään rantasau-
naa ja uintimahdollisuutta hyppytorneineen. Tutustutaan toisiin nuoriin ympäri Suomea.  
 
Leirin lopullinen ohjelma päätetään leirin alussa ja päivitetään päivittäin valmentajien toimesta. Leirin ai-
kana nuoria koulutetaan myös nuoriso-ohjaajiksi, jolloin seuranne voi näin saada uusia ohjaajia toimin-
taansa. Kaikille annetaan todistus koulutuksesta, jolloin seura voi mahdollisesti hakea kunnalta avustusta 
ohjaajakoulutuksen saaneille nuorille. 
 
Tämä leiri kuuluu kokonaisuuteen mistä valitaan TUL:n liittojoukkueet. Tämän järjestelmän kautta on usein 
nopeampi tie myös päästä maajoukkue-ehdokkaaksi edustamaan Suomea kansainvälisissä otteluissa. Liitto-
joukkueet valitaan tämän leirin aikana tehdyin valinnoin ja tulevat matkustamaan Viroon missä osallistu-
taan kansainväliseen turnaukseen. Turnaus Vöru:n kaupungissa 21. - 24.8. Kilpailumatkasta joudutaan peri-
mään omakustannusosuus. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan viimeistään leirin aikana pidettävässä infossa. 
 
Leirille otetaan kuusi ryhmää eli yhteensä 90 pelaajaa. Toimi siis nopeasti ja varaa paikkoja oman joukku-
eesi pelaajille. Tarvittaessa voimme joutua karsimaan osallistujia, niin siltä varalta laittakaa pelaajat tärkeys-
järjestykseen. Seurasta voi osallistua myöskin oma ohjaaja, joka toimii apulaisena toiminnan pyörittämi-
sessä (rajallinen määrä paikkoja). Naisten Suomen mestarijoukkue Salon Viestin päävalmentaja Tomi Lem-
minkäinen on mukana leirillä! Tule mukaan kokemaan treenivinkkejä Suomen huipulta! 
 
Heinäkuun NUK-leirille ilmoittautumisessa tulee olla nimi, seura, synt. aika, pituus ja yhteyshenkilön osoite-
tiedot, sekä puhelin. Paikat täytetään varausjärjestyksessä, kuitenkin niin että jokaiselle ikäluokalle muo-
dostuu riittävän suuri ryhmä. ILMOITTAUTUMINEN TEHDÄÄN KOTISIVUJEN NETTI LOMAKKEELLA. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 28.6.2019 mennessä 
Katso NUK-tiedot myös jaoston sivulta https://tul.fi/lajit/lentopallo/  
Lisätietoja: Kari Heikkilä, 0440 533 804 

mailto:kari.hcp@gmail.com
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ZcqlmS44whsE86mNVzWEHNRegaeqPFkjnF7sSO-GSMz2Bw/viewform
https://tul.fi/lajit/lentopallo/
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Lentopallon TUL 100 vuotta 
 -avoin mestaruusturnaus tytöille 

21. – 22.9.2019, Kausala 
 
 

Sarjat: 
 
Lauantai 21.9.  E-tytöt (-09-10 synt.) 
   B-tytöt (-03-04 synt.) 
Sunnuntai 22.9.  D-tytöt (-07-08 synt.) 
   C-tytöt (-05-06 synt.) 
 
Osallistumismaksu 20€/joukkue. 
 
Osallistumismaksu maksetaan käteisenä turnauksen yhteydessä tai 
Kausalan Yrityksen tilille (Helmi Säästöpankki FI64 4212 0010 0996 91), 
jolloin maksukuitti mukaan turnaukseen. 
 
Ilmoittautumiset ja lisätietokyselyt Katja Backmanille sähköpostitse 
katja.backman@gmail.com perjantaihin 13.9.2019 mennessä. 
 
HUOM. Huilaaville joukkueille mahdollisesti luvassa myös tuomarointi-
/kirjurointivuoroja. Hyvää harjoitusta sekin tulevaa kautta varten. 
 
Kausalan Yrityksen lentopallojaoston puolesta 
nuorisovastaava Katja Backman 
  

mailto:kari.hcp@gmail.com
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
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Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys ry 
 

Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistyksen tarkoituksena on kerätä varoja, tukeakseen 
nuorten ja aikuisten lentopallon harrastustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi har-
joittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimin-
taansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
 
Erityinen kohderyhmä on nuoret ja heidän leiritys- ja kilpailumatkat. Yhdistys tukee taloudelli-
sesti näitä kohderyhmiä, jotta henkilökohtaiset kustannukset saadaan pysymään alhaisina. Yh-
distys kerää varoja jäsenmaksuilla, sponsoreilta ja tuotteista, joita yhdistys tarjoaa myytäväksi 
seuroille. 
 
Käy tutustumassa tukiyhdistyksen nettisivuilla http://www.lentistuki.com/ toimintaan. Sivuilla 
on myös mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi. Käykää tutustumassa. 
 
Tervetuloa mukaan toimintaan! 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

TUL:n lentopallojaoston toiminnasta löytyy tietoja kotisivuiltamme https://tul.fi/lajit/lentopallo/ 

 

Tyttöjen liittojoukkuevalmentajat Poikien liittojoukkuevalmentajat 
 

Sakari Vuori, Littoinen: A - B -ikäluokat Toomas Huttorin, Vantaa: A - B –ikäluokat 

sakari.vuori(at)pp1.inet.fi hutttomppa(at)hotmail.com 

040 845 3674 040 519 4828 
 

Jori Sivula, Kotka: B - C -ikäluokat Valtteri Jääskeläinen, Tampere: C- D –ikäluokat 

jori.sivula(at)kotka.fi valtteri.jaaskelainen(at)gmail.com 

044 702 6723 044 305 0051 
 

Petri Saari, Tampere: A - C -ikäluokat Kilpailumatkat: lihashuolto ja teippaus 

saari.petri(at)luukku.com Kirsi Lehti 

040 963 6168 kirsiannamaija(at)gmail.com 
 

Moona Turunen, Korpilahti: D-ikäluokka 050 320 2846 

moonaturunen(at)hotmail.com Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry 

040 962 9493 www.tul.fi 

mailto:kari.hcp@gmail.com
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
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