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TUL:n lentopallojaosto 

3/2018 (6.6.2018)  
 

 

Tervetuloa mukaan leireille ja turnauksiin 
 

Tervehdys, 

tässä seurakirjeessä kerromme tulevasta heinäkuun nuorten NUK-leiristä Kisakeskuksessa, TUL:n avoi-

mista mestaruusturnauksista syyskuussa Mänttä-Vilppulassa, senioripelaajien TULes -turnauksen 2019 

hausta, Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistyksen vuoden 2018 toimintajulkaisusta sekä TUL:n 

100-vuotisjuhlatapahtumien hausta ja liittojuhlasta 2019, jossa on lentopalloilijoilla oma roolinsa osana 

pääjuhlan ohjelmaa. 

 

NUK-lentopalloleiri, Kisakeskus 22. – 27.7.2018 

Leiri järjestetään tytöille ja pojille, ikäluokat B (2002 – 03), C (2004 – 05) ja D (2006 – 07). 

Leirille tulee harjoituksia vetämään myös moninkertainen naisten Suomen mestaruus -valmentaja 

Tomi Lemminkäinen Salon Viestistä! Tämä on aivan loistava tilaisuus leiriläisille omaksua uusia tietoja, 

taitoja ja henkistä vahvuutta aivan Suomen huipulta. 

Leirimaksu on 330 € / pelaaja, joka laskutetaan osallistujilta leirin jälkeen. Maksu sisältää leirin ohjel-

man mukaiset toiminnat, majoittumisen ja aamiaisen, lounaat, päivälliset ja iltapalat päivittäin. Jokai-

nen leirille tuleva saa leiripaidan muistoksi. 
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Ilmoittautumislomake NUK-lentopalloleirille löytyy jaoston nettisivuilta https://tul.fi/lajit/lentopallo/ 

Ilmoittautumislinkki avautuu myös suoraan tästä. Ilmoittautuminen NUK-leirille 18.6.2018 mennessä. 

Liittojoukkueet osallistuvat Vörun Urheilukoulun 59. kansainväliseen turnaukseen 29.8 – 1.9.2018 

(ikäluokat 2002 – 2003 ja 2004 – 2005 tytöt ja pojat). Lisäksi D-ikäisten tyttöjen ja poikien liittojoukku-

eet osallistuvat TUL:n avoimeen mestaruusturnaukseen TÄHTI-turnaukseen 29.9.2018 (Mänttä ja Vilp-

pula). 

Leirien ja turnausten osallistujat seuroittain löytyvät Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistyksen 

sivuilta http://www.lentistuki.com/toiminta/leirit-ja-osanottajat  

 

TUL:n avoimet mestaruusturnaukset syyskuussa 2018 

8.–9.9. C-ikäiset tytöt ja pojat (Vilppula) 

15.–16.9. A-ikäiset tytöt ja pojat (Vilppula) 

22.–23.9. B-ikäiset tytöt ja pojat (Vilppula ja Mänttä) 

29.9. D-ikäiset tytöt ja pojat (Vilppula ja Mänttä) 

(D-tytöissä sarjat 4 vs 4 ja 6 vs 6, joukkueita rajattu määrä) 

30.9. E-ikäiset tytöt ja pojat (Vilppula ja Mänttä) 

Turnaukset järjestetään Vilppulan Tähden TÄHTI-turnausten yhteydessä. Yksityiskohtaisemmat tiedot 

saa liitteenä olevasta TÄHTI-turnausten kutsusta. 

 

TULes -turnaukselle 2019 järjestäjä – haku 31.10.2018 mennessä 

Haemme järjestäjää TUL:n lentopallojaoston organisoimalle TULes -turnaukselle vuodelle 2019. Tur-

naus on tarkoitettu seura-, harraste- ja työpaikkajoukkueille. Siihen voivat osallistua 35 vuotta täyttä-

neet senioripelaajat ja sillä tuetaan TUL:n nuorten liittojoukkuetoimintaa. 

Turnauksen osallistumismaksu on lähtökohtaisesti 160 euroa / joukkue. Puolet turnauksen mahdolli-

sesta tuotosta käytetään TUL:n lentopallojaoston nuorisotoimintaan, puolet tuotosta jää järjestävälle 

taholle. TULes -turnaus tulee järjestää välillä 1.3. – 31.5.2019 hakijan tarkemmin esittämänä ajankoh-

tana. Turnaus on samalla osa TUL:n 100-vuotisjuhlavuotta. 

Mikäli seuranne tai ay-osastonne on halukas toimimaan turnauksen järjestäjänä, ottakaa yhteyttä vii-

pymättä ja viimeistään 31.10.2018 mennessä Kari Heikkilään kari.hcp@gmail.com tai Kimmo Kamppi-

laan kimmo.kamppila@tul.fi. Hakujulistus tarkempine tietoineen on ohessa liitteenä. 

  

mailto:kari.hcp@gmail.com
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
https://tul.fi/lajit/lentopallo/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ZcqlmS44whsE86mNVzWEHNRegaeqPFkjnF7sSO-GSMz2Bw/viewform
http://www.lentistuki.com/toiminta/leirit-ja-osanottajat
mailto:kari.hcp@gmail.com
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi


3 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
TUL:n lentopallojaosto    
Puheenjohtaja Kari Heikkilä Jäsenet / kunniajäsenet Lajipäällikkö oto. 
Borgmästarsinkatu 43 Lasse Komulainen vpj. Kimmo Kamppila 
10320 Karjaa Simo Särkilahti  Yliopistonkatu 31 
p. 0440 533 804 Sakari Vuori 20100 Turku 
kari.hcp@gmail.com Matti Salo kunnia – pj. p. 041 5475423 
   kimmo.kamppila@tul.fi 

Vuoden 2018 toimintajulkaisu 

Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistys tukee TUL:n lentopallojaoston toimintaa. Edistämisyhdis-

tyksen toiminnan pääpaino on erityisesti nuorisotoiminnan ja liittojoukkueiden tukemisessa. Vuosittain 

julkaistava toimintajulkaisu on nähtävissä osoitteessa http://www.lentistuki.com/ Samalla voi tutustua 

myös muuhun sivuston sisältöön. Toimintajulkaisu on postitse toimitettavan seurakirjeen liitteenä. 

 

TUL 100 vuotta – ilmoita seurasi turnaukset liiton 100-vuotisjuhlatapahtumaksi 

Ilmoita seurasi tapahtumat ja kilpailut osaksi TUL:n 100-vuotisjuhlavuotta 2019! Seurasi kilpailut ja ta-

pahtumat voivat saada liiton 100-vuotistapahtuman arvon. Tämän arvon saatte ilmoittamalla tällä net-

tilomakkeella ja www.tul.fi -sivuston kautta vuoden 2019 tapahtumanne 100-vuotistapahtumaksi. Il-

moitus tulee tehdä 15.10.2018 mennessä. 

Mukaan ilmoittautuneet seurat saavat liitolta juhlavuoden viestintäpaketin helpottamaan tapahtumien 

markkinointia. Nostamme juhlavuoden tapahtumia esiin TUL:n omissa kanavissa kuten sähköisessä ta-

pahtumakalenterissa. Lisäksi TUL julkaisee painetun vuosikalenterin 2019, johon osa juhlavuoden ta-

pahtumista liitetään. Juhlavuosi on meidän yhteinen! 

 

TUL:n liittojuhlan pääjuhla 15.6.2019 Helsingin jäähallissa 

TUL:n 100-vuotisjuhlat huipentuvat Helsingissä 14. – 16.6.2019 järjestettäviin liittojuhliin. Liittojuhlaan 

kuuluu beach volley -turnaus Hietaniemessä. Kilpailukutsu valmistuu syksyllä. Vaikka lentopallon mes-

taruusturnauksia ei järjestetä liittojuhlan yhteydessä vaan syyskuussa 2019, on liittojuhla ainutlaatui-

nen tilaisuus myös lentopalloilijoille. 

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

kuuluu oleellisena osana ”lajiesittelyjä” osana pääjuhlan ohjelmaa. Pääjuhlaohjelmaan kerätään eri la-

jien urheilijoita tekemään pienimuotoisia lajiharjoitteita upeiden musiikki- ja valotehosteiden tuke-

mana. Toivomme mukaan ohjelmaan myös 50 – 100 lentopalloilijaa seuran omissa edustusasuissa. 

Laittakaa pääjuhlassa esiintymismahdollisuus ylös kalentereihinne. Tulemme palaaman tähän asiaan 

lisätietoineen tulevana syksynä. Liiton nettisivuja kannattaa seurata. 

Lisätietoja TUL:n lentopallojaoston toiminnasta löydät jaoston kotisivuilta https://tul.fi/lajit/lentopallo/ 

Tervetuloa mukaan! 

 

Kimmo Kamppila, lajipäällikkö Kari Heikkilä, puheenjohtaja 

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