
 

 

 

 

 

 
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry, lentopallojaosto 

 
 

Lentopallon 55. nuorten valmennusleiri 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 on 330 euroa/leiriläinen, joka maksetaan kutsun mukana mainittujen ohjeiden mukaisesti. Hinta 
sisältää tulopäivän päivällisen ja iltapalan, välipäivien aamiaisen, lounaan, päivällisen ja iltapalan sekä lähtö-
päivän aamiaisen ja lounaan. Lisäksi jokainen osallistuja saa leiripaidan muistoksi. Urheiluopisto Kisakeskus 
sijaitsee Raaseporin kunnassa (Kullaanniemi 220, Raasepori).  
 
Leiri alkaa sunnuntaina 21.7. klo 16.00 majoittumisella ja päivällisellä 16.30. Leirin info pidetään klo 17.30 ja 
leiri päättyy perjantaina 26.7. klo 13.00. Leirin vetäjinä toimivat liittojoukkuevalmentajat. Leirin ohjelmasta 
tehdään monipuolinen, joka kasvattaa seuranne nuorta pelaajana tulevaisuuden lentopalloilijaksi. Leiri on 
samalla TUL100 -juhlavuoden tapahtuma. Naisten Suomen mestarijoukkue Salon Viestin päävalmentaja 
Tomi Lemminkäinen on myös mukana leirillä! Jaossa on siis treenivinkkejä Suomen huipulta! 
 
Leiri on TUL seurojen lentopalloilijoiden kartoitus ja kehityksenseuranta leiri. Leirillä nuoret lentopalloilijat 
oppivat suunnittelemaan ja ohjaamaan joukkueen lämmittelyt ja perusharjoitukset. Valmentajan ohjaukses-
sa mennään helpoista harjoituksista kohti vaikeampia, kehittävämpiä lajinomaisia treenejä. 
 
Leirillä jokainen pelaaja testataan TUL:n hyväksymällä testausmenetelmällä, huomioiden myös lentopallolii-
ton testausmenetelmät. Vajaan viikon aikana pelaaja harjoittelevat oman ikäistensä kanssa noin 20 tuntia. 
 
Leiristä pyritään tekemään myös lapsille viihtyisä. Ohjelmaan kuuluu perinteinen leirinuotioilta makkaroi-
neen ja rantasaunoineen sekä jokapäiväinen uintimahdollisuus hyppytorneineen. Leirillä tutustutaan toisiin 
nuoriin ympäri Suomea. Leirin lopullinen ohjelma päätetään leirin alussa ja päivitetään päivittäin valmenta-
jien toimesta. Leirin aikana nuoria koulutetaan myös nuoriso-ohjaajiksi, jolloin seuranne voi näin saada 
uusia ohjaajia toimintaansa. Kaikille annetaan todistus koulutuksesta, jolloin seura voi mahdollisesti hakea 
kunnalta avustusta ohjaajakoulutuksen saaneille nuorille. 
 
Tämä leiri kuuluu kokonaisuuteen, jossa valitaan TUL:n liittojoukkueet. Tämän järjestelmän kautta on usein 
helpompaa päästä myös maajoukkue-ehdokkaaksi edustamaan Suomea kansainvälisissä otteluissa. Liitto-
joukkueet valitaan tämän leirin aikana ja he tulevat matkustamaan Viroon, missä joukkueet osallistuvat kan-
sainväliseen turnaukseen, joka järjestetään Vörussa 21. – 24.8.2019. Kilpailumatkasta joudutaan perimään 
omakustannusosuus. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan viimeistään leirin aikana pidettävässä infossa. 
 
Leirille otetaan mukaan kuusi ryhmää eli yhteensä enintään 90 pelaajaa. Toimi siis nopeasti ja varaa paikkoja 
oman joukkueesi pelaajille. Tarvittaessa voimme joutua karsimaan osallistujia. Siltä varalta pelaajat tulisi 
laittaa osallistumisen tärkeysjärjestykseen. Seurasta voi osallistua myös oma ohjaaja, joka toimii apulaisena 
toiminnan pyörittämisessä (rajallinen määrä paikkoja). 
 
Ilmoittautumisessa tulee olla nimi, seura, syntymäaika, pituus sekä yhteyshenkilön osoitetiedot ja puhelin. 
Paikat täytetään varausjärjestyksessä, kuitenkin niin, että jokaiselle ikäluokalle muodostuu riittävän suuri 
ryhmä. ILMOITTAUTUMINEN TEHDÄÄN NETTILOMAKKEELLA TÄSTÄ. 
 

Ilmoittautumiset viimeistään 28.6.2019 mennessä. TUL:n lentopallojaosto tul.fi/lajit/lentopallo 
 

Lisätietoja: Kari Heikkilä, p. 0440 533 804, kari.hcp(at)gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ZcqlmS44whsE86mNVzWEHNRegaeqPFkjnF7sSO-GSMz2Bw/viewform
https://tul.fi/lajit/lentopallo/
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