
KAUSI 2011 – 2012 

Yleisinfoa junioreille ja vanhemmille kauden 2011-2012 asioista: 

Junioreiden harjoitukset alkavat kaikilla ikäryhmillä viikolla 36. 

Vampulan Urheilijat ry maksaa lentopalloliiton joukkuemaksun lisäksi jokaiselle 

juniorille lisenssimaksun. 

Juniorilentopallomaksu 15€ Vampulan Urheilijoiden tilille: 549736-213493, 

lisäksi seuran jäsenmaksu 5€ Vampulan Urheilijoiden tilille: 549705-40013090 

Syyslomaviikolla sekä hiihtolomaviikolla ei ole harjoituksia, ellei valmentajan 
kanssa erikseen muuta sovita. 

Yhteinen syyskauden päätös 14.12.2011 Sallilan koululla. 

Vuonna 2012 aloitetaan harjoitukset viikolla 2. 

Junioriturnauksiin lähteville kuskeille maksetaan 5€ / kyytiläinen. 

Vampulassa järjestetään lentopalloliiton vetämä aloittavan ohjaajan 

koulutus to 22.9 ja ke 28.9. Molempina iltoina aloitetaan kello 17:00 ja 
koulutusilta päättyy kello 20:00. Ilta on jaettu siten, että ensimmäinen 1,5 

tuntia on teoriakoulutusta ja toinen käytännön harjoituksia. Koulutuksiin siis 
pitää ottaa salivermeet mukaan! 

 

YHTEISTAPAHTUMAT 

POWER CUP 2012 Turussa 

Power Cupissa iloa, riemua ja hyviä tuloksia! 

  
Vampulan Urheilijoiden sekä Lauttakylän Pyryn juniorit olivat 7-10.6.2012 

Turussa maailman suurimmassa lasten ja nuorten lentopallotapahtumassa, 
Power Cup-turnauksessa, taistelemassa paremmuudesta Suomen muiden 

seurojen joukkueiden kanssa.  Kupittaalle rakennettu kisa-alue oli varsin hieno 
ja ottelujärjestelyt tukitoimineen toimivat sujuvasti. Sunnuntaina loistava ilma 

siivitti pelejä, kun kamppailtiin eri sarjojen parhaista sijoituksista finaalipelien 
merkeissä. Power Cup –turnauksessa pelejä pelataan kaikkiaan 25 eri sarjassa 

iän, sukupuolen sekä osaamisen tason mukaan. Power Cupissa 

sarjajärjestelmä on toteutettu siten, että kaikki joukkueet pelaavat neljän 
päivän aikana otteluita saman verran, sijoituksesta riippumatta. 

  
  



Vampu:n E –tytöille tiikerisarjassa kultaa ja muillekin joukkueille 

hienoja saavutuksia! 
  

Parhaasta sijoituksesta Huittislaisten osalta vastasi Vampulan Urheilijoiden E –

tyttöjen joukkue, joka pelattuaan neljän päivän ajan ilman yhtään tappiota sai 
turnauksen päätteeksi pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa palkinnokseen 

komean pokaalin. Pokaalin lisäksi pelaajille ja valmentajille ripustettiin 
kultaiset mitalit kaulaan. Saavutuksen suuruutta kuvaa se, että sarjan 

paremmuudesta kilpailemaan oli saapunut 99 joukkuetta ympäri Suomea. 
Lähes sadan joukkueen joukosta loppuotteluun tiensä raivasivat 

naapuriseurojen joukkueet Vampu ja FC-57. Naapurukset mittelivät 
paremmuudestaan Turun auringon alla ja kun pilli kahden erän jälkeen soi 

viimeisen kerran, osoitti tulostaulun lukemat 2 – 0 ja Vampulan Urheilijoiden 
kultajuhlat saivat alkaa. E –tyttöjä luotsaavat Petri Kurvinen ja Pirkko 

Juntunen olivat syystäkin iloisia. Tosi hienoa yritystä ja upeasti tytöt jaksoivat 
taistella loppuun asti, valmentajat totesivat yhteen ääneen. 

  

Kuvassa voittopokaaalin kanssa E-tyttöjen mestarit valmentajineen 
  

  
Tyytyväisyyttä ilmassa 

  



Vampulan Urheilijoiden juniorivastaava ja Lauttakylän Pyryn A -tyttöjen 

päävalmentaja Hanna Arve-Talvitie hymyili kilpaa auringon kanssa, kun 
kaikki joukkueet pelasivat omalla tasollansa ja saavutukset pitkin turnausta 

olivat hienoja. Turnaukseen Vampu:sta osallistui kahdeksan eri joukkuetta ja 

Pyryltä A –tyttöjen joukkue. Yhteensä pelaajia matkassa oli mukana 45 
junioria seuranaan 12 valmentajaa, sekä huoltajaa. Power Cup –turnaukset 

ovat aina tosi mahtavia tapahtumia ja niissä on hienoa olla mukana. Ensi 
vuonna tapahtuma toteutetaan Mikkelissä ja sinne Huittisistakin lähtee jälleen 

bussikuormallinen junioreja valmentajineen kokemaan kesäistä 
lentopallohuumaa. 

  
  

Alueella vahvaa junnutoimintaa 
  

Lähes sadan E -tyttöjoukkueen tiikerisarjan kaksi parasta joukkuetta löytyi 
Vampu:n ja FC-57:n riveistä. Kun lisäksi muutkin alueen tyttöjen ikäluokat 

sijoittuivat hienosti omissa peleissään, niin tämän voisi ajatella olevan 
alkusoittoa tulevaisuuden menestyksen alla, totesi turnauksen jälkeen 

Vampu:n lentopallotoiminnan johtaja Timo Talvitie. Menestys tulevaisuudessa 

vaatii kuitenkin vuosien sitkeää ponnistelua sekä pelaajilta, että valmentajilta, 
kuin myös tyttöjen vanhemmiltakin. Talvitien mielestä todellisiin saavutuksiin 

pienehköillä alueilla on kuitenkin mahdollista päästä vain hyvän yhteistyön 
avulla. Yhteistyön merkitys kasvaa, kun joukkueiden pelaajat ovat C –ikäisiä. 

Siihen asti voidaan mennä omillaan, Talvitie pohtii.    
  

  
   



 

 

D-pojat (11-12-vuotiaat - synt 99-00) 



 

 

  

  

Yhteystiedot: 

Valmentaja Jouni Vehviläinen 0505208610 

jouni.vehvilainen(at)pp1.inet.fi 

Markus Ritakallio 

Harjoitukset: 

torstai 18.30-20.00 Sallilan koulu 

perjantai 19.00-20.30 Sallilan koulu 

 



D-tytöt (11-12-vuotiaat - synt 99-00) 

 

 

  

Yhteystiedot: 

Valmentajat 

Hanna Äyväri 

0504093307 

hansumoos-(at)hotmail.com 

  

Marjo Kaunisto 

0405723416 



kaunisto.marjo(at)gmail.com 

Harjoitukset: 

Maanantai 19:00-20:15, Sallilan koulu (Marjo) 

Sunnuntai 13:00-14:30, Sallilan koulu (Hanna) 

E-pojat (9-10-vuotiaat - synt 01-02) 

 

 

Yhteystiedot: 

Valmentaja Tomi Heikkilä 

0442009956 

tomi479(at)hotmail.com 

  

Harjoitukset: 



keskiviikko 18.30-19.30 Sallilan koulu 

perjantai 16.30-17.30 Sallilan koulu 

 

E-tytöt (9-10-vuotiaat - synt 01-02) 

 

 

  

  

Yhteystiedot: 

Valmentajat 

Henriikka Uotila 0503750589 

henriikka.uotila(at)hotmail.com 



Petri Kurvinen 0445731767 

Pirkko Juntunen 0408409492 

Harjoitukset: 

Maanantai 15.30-17.00 Sallilan koulu 

Keskiviikko 15.30-17.00 Sallilan koulu 

 

F-tytöt (alle 8 vuotiaat - synt 03- ) 

 

Yhteystiedot: 

Valmentajat: 

Hanna Arve-Talvitie 0405314595 

hannaat(at)luukku.com 



Marie Hartikainen 0505387376 

Harjoitukset: 

torstai 17:30-18:30 Sallilan koulu 

Lisäksi F-tyttöjä suositellaan osallistumaan "Vipinää Varpaisiin" liikuntakerhoon 

Sallilan koululla tiistaisin kello 15:00-16:00. 

  

Halloween-juhlat 3.11.2011 

 

 

 

Harjoituksia 



 

 



 

Lentopallokoulu pojat (5-6-vuotiaat - synt 05-06)

 



Yhteystiedot: 

Valmentaja 

Marika Tenhonen 0456335006 

carima85(at)suomi24.fi 

Harjoitukset 

Keskiviikkoisin 17:30-18:30 Sallilan koululla 

 

Lentopallokoulu tytöt (3-5-vuotiaat - synt 06-08) ja pojat (3-4 -vuotiaat - 
synt. 07-08) yhdessä. 

  

Yhteystiedot: 

Valmentaja 

Susanna Tähtinen 0407669966 



Harjoitukset 

Torstaisin 17:00-17:30 Sallilan koululla 

 

 

 

 


