
KAUSI 2010-2011 

KAUSI 2010-2011 pähkinänkuoressa. 

Kausi alkoi kesätreeneillä hiostavan kuumissa olosuhteissa Vampula biitsikentällä. Elokuussa 

karisteltiin hiekat pois ja siirryttiin sisäharjoituksiin Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistolle. 

Useina aiempina vuosina olemme harjoitelleet Sallilan koulun pienessä salissa, mutta sen 

pienuuden vuoksi jouduttu pelaamaan ottelut eri salissa. Tällä kaudella tilanne oli siltäkin 
kantilta todella hyvä. 

Ennen kauden alkua  joukkue kävi mittaamassa sen hetkisen kuntonsa Ryhti-volley 
turnauksessa ja totesi kunnon olevan siinä kohdassa kautta melko hyvin kohdallaan. 

Runkosarjan ottelut menivät pisteiden valossa melko odotetusti, lukuunottamatta tappiollista 

Masku-peliä vieraissa, jossa todella tahmealla pelillä tuli 3-2 tappio. Kotona sekin tappio 

kuitenkin kuitattiin 3-0 ja sitä kautta sijoituttiin hienosti runkosarjan kolmansiksi, joka tarkoitti 
pelien kovenemista entisestään. 

Pitkähköltä tuntuneeseen kauteen mahtui paljon hienoja hetkiä, joista kruununa voi mainita 

historiallisen voiton Euran Raikusta.  Heti hienon Eura-pelin jälkeisenä päivänä sitten 

tulikin vettä niskaan ja kauden suurin floppi, nimittäin annettiin Lemulle sen ainoat sarjapisteet 

ylemmässä jatkosarjassa  . 

Vampulan joukkue erottuu edukseen hyvähenkisenä, iloisena joukkueena, jossa pyritään 

pitämään harrastus myös mukavana. Tälläkaudella, samoiten kuin viime kaudellakin 

ylemmässä jatkosarjassa vastustajat ovat jo niin kovatasoisia, että lähes kaikissa otteluissa 

pitäisi onnistua 110%:sti pystyäkseen vastustajan voittamaan. Kun otteluita on joka 

viikonloppu ja parhaina niitä on pareittain, ottaa se voimille. Hienosti joukkue kuitenkin 
kokonaisuutena kauden vei päätökseen. 

Pienen tauon jälkeen pitää katseet suunnata kohti seuraavaa kautta, johon jo jonkinlaisia 

virityksiä on olemassakin.  

Ensi kaudella muutoksia tulee ainakin pelinjohtajan osalta, kun Timo seitsemän kautta 
kestäneen session jälkeen siirtyy sivuun siitä toimesta. TTA 

  

Sarjataukko runkosarjan lopussa 

 



Ylemmän jatkosarjan otteluiden tulokset, josta puuttuu VU- TuUL, jonka Vampula voitti 3-2. 

 

  

  

19.3.2011 Ylempi jatkosarja päättyi Vampulan osalta tällä kaudella vauhdikkaaseen 
otteluun Turun Iskua vastaan. 

Ottelu oli Vampulan kotiottelu, vaikka se pelattiinkin Turussa. Pelipaikat vaihdettiin keskenään, 

koska Ammatti- ja yrittäjäopisto ei ole kirjoitusten vuoksi käytettävissä tällä hetkellä. Isku 

voitti ottelun 3-1 ja lunasti näin ottelun panoksena olleen sarjapaikan neljännen sijan. Mikäli 

tulos olisi ollut toisinpäin, olisi Vampula sijoittunut neljänneksi. No sillä ei loppupeleissä ole 

paljonkaan merkitystä, kun kuitenkin kausi päättyi edellisten seitsemän kauden tavoin tälläkin 

kaudella parempaan sijoitukseen kuin edellisenä vuonna. TTA 



 

 

12.3.2011 Loimu osoittautui aamupelissä taitavammaksi. 

Aamupeli Raision kauppiksella meni selvästi Loimulle 3-1. Ottelun ratkaisija oli tehokkaasti ja 

järkevästi pelannut Marja Jaakkola. Loimun valmentaja lepuutti Marjaa kolmannen erän ja 

kolmas erä olikin selvää Vampulan hallintaa koko erän ajan ja päättyikin vierailijoille eräpistein 

25-12. Neljäs erä oli tasaista vääntöä, jonka Marja ratkaisi järkevillä ratkaisuillaan verkolla 

vasta erän lopulla. Neljäs erä Loimulle 25-22 ja ottelu siis 3-1. Kokonaisuutena ottelusta jäi 

Vampulattarille hyvä maku ja siitä onkin mukava suunnata ajatukset kauden viimeiseen 
otteluun Turun Iskua vastaan. TTA. 

  

6.3.2011 TuUL taipui toistamiseen Vampulan kyydissä tällä kaudella. 

Turun Urheiluliiton joukkue tuli hakemaan revanssia Vampulasta hävittyään ensimmäisen 

kohtaamisen Turussa 3-1. Melkoisen vuoristoradan jälkeen Vampula kuitenkin kuittasi pisteet 

kotiin erin 3-2. Viimeisessä erässä kotijoukkue sai jo turvallisen tuntuisen 14-7 johdon, mutta 

pystyi kuitenkin erän ja sitä myötä koko ottelun kääntämään voitokseen vasta Kauniston 

Marin iskulla tilanteeseen 15-13. Mallu oli koko ottelun ratkaisuhahmo jota Hannan passipeli 

ja Lauran järkevät sijotukset verkolla säestivät. TTA 

  

27.2.2011 RaisU ei antanut armoa 



Sunnuntaina Kerttulan hienossa liikuntahallissa vastaamme asettui ehkä vahvimmin noususta 

kamppaileva Raision Urheilijoiden joukkue. Hyvin ja ahkerasti treenannut nimekäs joukkue otti 

luulot pois vampulalta jo ensimmäisen erän alussa. Sama tahti jatkui lähes koko ottelun ja 

nyrkkeilyterminä ahdisti meidät nurkkaan lähes koko pelin ajan. Raisun valmentaja peluutti 

parhaimmistoansa koko ottelun, joten sekään ei helpottanut ilman ykkösliberoa pelanneen 

vampulan joukkueen urakkaa. Stoltin Minnalta jälleen hirveät tehot ja Melkon Maria hyvänä 

kakkosena. Muiden RaisU:n pelaajien hyökkäystehokkuus jäikin allekirjoittaneelle hieman 

huomiotta, koska pääosa hyökkäyksistä pelattiinkin juuri Minnan kautta. No, anyway. Onnea 

jatkoon hyvälle joukkueelle! TTA 

  

18.2.2011 Lemu kaatui kotona  

Perjantai-iltana pelatussa pelissä Lemua vastaan Sanna pelasi passarina ja Sirviön 

Johanna tuurasi pelinjohtajana. Laura oli kovassa vedossa ja Kauniston Mari oli myös 

totutusti tehokas. Tuloksena kahden ensimmäisen erän hapuilun jälkeen jälkimmäisissä 
kahdessa selkeät erävoitot, joten ottelu vampulalle 3-1. TTA 

  

20.1.2011 Turussa Urheiluliiton joukkuetta vastaan takaisin voiton makuun. 

Arki-iltapeli torstaina kello 19:00 oli hiukan haasteellinen pelaajien aikatauluihin, koska matka 

pelipaikalle on osalla pelaajista yli 100 kilometriä. Kaikki eivät paikalle päässeetkään, mutta 

onneksi jalkavaivoista kärsinyt Meiju Viljanen oli toipunut pelikuntoon. Meiju saisikin 

vastuuta koko ottelun ajan ja selviytyi urakastaan hienosti. Muita voiton avaimia 

oli Kauniston Marin ansiokas peli niin verkolla kuin takakentälläkin. Muidenkin paikalle 

ehtineiden pelaajien onnistuttua etenkin syötöissään, ei Turun urheiluliittolaisille jäänyt 
mahdollisuuksia horjuttaa Vampulalaisia kuin erän verran. Ottelu siis 1-3 Vampulalle. TTA. 

  

16.1.2011 Tasoero ei jättänyt selittelyn varaa 

Kahdeksan kertaa viikossa harjoitteleva Raision Urheilijat liigatason pelaajineen oli odotetun 
kova vastus Vampulalle. 

Harjoittelun määrä ja kokemus näkyi selvästi RaisU:n otteissa. Raisiolaisten vastaanotto nosti 

vampulalaisten syötöt kauniissa kaaressa passarilleen, josta passari tarjoili tarkkoja passeja ja 

hyökkäykset lähtivät niistä terävästi. Kotijoukkue odotti kovaa hyökkäyspeliä ja varautuikin 

siihen panostamalla torjuntaan sekä sektoripuolustukseen. Alussa taktiikka tepsikin, eikä RaisU 

saanut pistepalloja iskulyönneillä tapetuksi. Kaaripussipuolustus jätti kuitenkin torjunnan 

taakse tilaa peipeille ja tämän tilan käytti hyväkseen vielä viime kaudella Liiga Euran riveissä 

pelannut Minna Stolt. Stoltin peippien lisäksi Tikakosken Vilman syötöt osoittautuivat 
Vampulaisten vastaanotolle liian hankaliksi. 

Kokonaisuutena ottelun voittajasta ei ollut epäselvyyttä missään vaiheessa ja peli menikin 
selvästi vieraille erin 0-3. 

RaisU:n joukkue on koottu kovasta materiaalista ja voisikin kuvitella joukkueella olevan 

tähtäimessä nousupaikan tavoittelun. Nähtäväksi jää miten he siinä onnistuvat, mutta 

mitenkään itsestäänselvää se ei näyttäisi olevan.TTA. 

  



9.1 2011 Lemussa EuRa pelin jäljiltä väsynyt Vampula 

Sunnuntaina ei ollut merkkiäkään jäljellä lauantaisesta peli-ilosta ja yritteliäisyydestä, joten 

LeVi sai pisteet kotiin vieraiden lähes aneemisen esityksen avustamana. 

Tuplaviikonlopun jälkimmäinen ottelu Lemun Visaa vastaan oli täysin erilainen kuin edellisen 

päivän peli Euran Raikua vastaan. EuRa on tasainen, erinomainen joukkue, joka pelaa selkeätä 

lentopalloa. LeVi taas koostuu hieman kokeneemmista pelaajista, jotka osaavat puolustaa 

kenttää, varsinkin jos hyökkäyksien tehot ovat heikot. Vampulan hyökkäyspelistä oli 

lauantainen tiukka vääntö vienyt voimat, joten pistepallojen päätämisessä oli ongelmia ja 

vastaavasti Lemulaisten hyökkäyksien kohdille osattu sijoittautua, vaan liian usein heppoisen 

näköiset kaaripallot löysivät tiensä VU:n lattiaan. Eli pisteet Lemulaisten suureksi riemuksi 

kotijoukkueelle erin 3-1. TTA 

  

8.1.2011 EuRa kaatui historiallisesti 5 eräisessä trillerissä Huittisissa 7.1.2011. 

Kevätkausi alkoi ylemmässä jatkosarjassa lauantaina 7.1 2011 kotipelillä Huittisten ammatti- 

ja yrittäjäopistolla. Vastaan asettui Runkosarjan suveneerisesti tappioitta hoitanut Euran 

Raiku. Ennen peliä Vampulan joukkue valmentajineen kävi läpi asioita, joita toteuttamalla 

yritetään saavuttaa historiallinen voitto eurattarista. Itseensä uskova ja tahtoa täynnä oleva 

joukkue aloittikin pelin todella hienosti vieden ensimmäisen erän mallikkaasti 25-16. 

Onnistumisia tuli kaikille, mutta suurimmassa roolissa pistepallojen päättämisessä 

huhkivat Laura, Mallu ja Marjo. Vastaanottomme toimi hyvin ja omat syötöt olivat sovitun 

pahoja ja silti korkealla onnistumisprosentilla Syötöissä kuunnostuivat erityisesti Marjo, Laura 
ja Niekan Mari. Torjunta toimi hienosti Mallun, Hannan, Marjon ja Tiinan johdolla. 

Toinen erä olikin sitten kehno esitys, ja kentällä vaikutti olevan aivan eri joukkue kuin 

ensimmäisessä erässä. Myös Euran syötöt vaikeutuivat ja meillä oli hankaluuksia saada niitä 

toimitettua hieman jalkavaivaisena pelaavalle Hannalle passattavaksi. Toinen 

passarimme Anneli oli poissa pelistä ja Hannan jalka vaati huoltotoimia kesken 

erän. Sanna mahdollisti huoltoajan, toimien passarin tontilla kierroksen verran. Erä meni 
kuitenkin yhtä selkeästi EuRalle kuin mitä ensimmäinen VU:lle. 

Kolmannessa erässä Jonna tuli kentälle ja Maarit liberona pelasi vain Marjon 

takakenttäkierrokset. Hyvän erän alun jälkeen saatiin taas sama voitontahto ja usko omaan 
peliin takaisin ja erä  vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen meille pistein 25-21. 

Neljäs erä kulki tasaisissa merkeissä pisteisiin 15-15 asti, josta alkoi EuRan näytös. Syötöt 

olivat liian hankalia, että olisimme niistä saaneet rakennettua omia kunnollisia hyökkäyksiä. 

Aikalisät eivät auttaneet sen enempää kuin pelaajavaihdotkaan, vaan koko ottelun hienosti 

puolustanut EuRa nosti Hannan "roskapasseista" Lauran verkon yli toimittamat pallot ja haki 

myös peipit, joista EuRan passari antoi vastuun Kumlanderille. Noora kiitti ja takoi pallon 

lattiaan kymmenen kertaa peräkkäin. Neljäs erä siis Euralle 15-25. 

Viidennessä erässä taistelu ottelun voitosta alkoi tosissaan. Tahtoa ei puuttunut vaan yritystä 

oli koko joukkueella ja kaikki antoivatkin 110 % itsestään kentällä. Kentän puolien vaihtuessa 

Vampula johti erää 8-6. Vampula alkoi uskoa pystyvänsä ottelun voittamaan ja EuRa vaikutti 

alkavan pelkäämään sen häviämistä. Pelaajien jännitys näkyi ja tuntui erän kulkiessa kohti 

loppua. Lisäjännitystä loppumetreillä tuotti Kauniston sisarusten molempien syöttäessä erän 

lopulla verkkoon. Onneksi molemilla kerroilla saatiin heti ensimmäisellä yrittämällä syöttö 

takaisin. Erä päättyi lopulta VU:lle jatkopisteillä 16-14 ja voitto kotijoukkueelle siis erin 3-2. 

Voittajien iloiset hymyt näkyivät varmasti Euraan asti. TTA. 

    



5.12.2010 Euraa vastaan mallikas ensimmäinen erä 

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistolla pelattiin Euraa vastaan ja eka erä pelattiin hyvää ja 

monipuolista peliä eikä Eura saanut rivejään kuntoon vaan erä Vampulalle selvääkin 

selvemmin 25-15. Seuraava erä lähes yhtä selvästi euralaisille, mutta kolmannessa erässä 

pisteistä taisteltiin loppumetreille asti, mutta raiku otti erävoiton lopun onnistumisillaan 23-25. 

Neljännessä ei vampula saanut enää palloa nousemaan kunnnolla passarina toimineelle 

Hannalle mistä johtuen hyökkäyspeli meni yksipuoliseksi. Erä ja ottelu raikulle 1-3. 

Ottelulla ei ollut merkitysttä sarjataulukkoon vaan Eura voitti runkosarjan ja Vampula saavutti 

lohkon kolmannen paikan. Tämä tarkoittaa sitä, että kauden alussa asetettu tavoite on 

saavutettu eli Vampula jatkaa pelejään nousukarsintasarjassa toisten lohkojen joukkueiden 

kanssa. Vastustajat eivät ole vielä selvillä, mutta Turun tai Tampereen suunta on 
todennäköinen. 

28.11.2010 Epäonnistunut Loimun kaato toi kuitenkin erävoiton. 

Ottelu, joka pelattiin Raisiossa alkaen klo: 11.00 päättyi 3-1 Raisiolle. Aamuottelut eivät ole 

olleet Vampulalle kovin vahvoja ja tälläkin kertaa ensimmäinen erä meni lähinnä heräillessä. 

Toinen erä oli tasaista viiteentoista pisteeseen asti, kunnes tuomari otti roolia itselleen ja näki 

kolme kertaa väärän järjestyksen kentällä, joista yksi piti paikkaansa ja kolmannen joutui jo 

perumaan voimakkaiden selvitysvaatimusten johdosta. Järjestysten tarkkailun tiimoilta sitten 

jäikin huomaamatta mm. Lauran laitalyönnin torjunnan käsiin koskeminen, Raision kaksi 

verkkonauhakosketusta sekä yksi kolmosen rajarikko. Kaikkihan tiedämme, että tuomari on 

hyvä silloin, kun hän ei jää mieleen ottelun jälkeen. Tällä kertaa jäi! 

Kolmas erä oli Vampulalta selkeästi vahvin erä ja päättyikin erävoittoon 25-17. Neljäs erä meni 

tasaisissa merkeissä lähes 20 pisteeseen asti, mutta Raisio oli lopussa vahvempi, vieden näin 
erän ja koko ottelun itselleen. 

Lohkon kolmas sija varmistui, kun Masku hävisi vieraissa Narville, eikä näin ollen pysty enää 

Vampulan kolmatta sijaa horjuttamaan. Ennen ylemmän jatkosarjan alkua on jäljellä vielä 

runkosarjaottelu Suomen cupin voittanutta Euran Raikua vastaan Huittisissa 5.12.2010 
klo:16.00 alkaen. TT. 

  

14.11.2010 Pisteitä ropisi isänpäivänä! Selkeä 3-0 voitto Maskusta kovalla tahdolla. 

Voitto oli erittäin tärkeä ajatellen ylempään jatkosarjaan pääsyä, koska Maskussa otettiin 3-2 

takkiin. täysi kunnia joukkueelle, joka osoitti haluavansa maksimipisteet tästä revanssista, 

vaikka väkisin. Ottelu olikin kokonaisuudessa hankalaa vääntöä lähes kokoajan. Vampula ei 

saanut peliään kulkemaan parhaalla mahdollisella tavalla kuin ajoittain, joka kuitenkin riitti 

selkeään voittoon. Pelistä jäi hieman sellainen tuntuma, että Vampula joutui tekemään 

valtavasti töitä eräpisteiden eteen, kun taas Maskulle ne tuntuivat lipsahtavan kovin helposti. 

Voitonavaimia kovan voitontahdon lisäksi oli hyvä puolustuspeli, omat pahat syötöt ja Katajan 

hakkurin ansiokas peittäminen. Katajalla oli suuria vaikeuksia saada meidän vaikeita syöttöjä 

nousemaan kunnolla heille Loimusta siirtyneelle passarille, josta syystä heidän 

hyökkäyspelinsä oli kovin yksipuolista ja hieman kesyä. Kotijoukkueelle hyökkäyspisteitä taisi 

iskeä eniten Marjo ja heti seraavana Laura. Syötöt olivat pahoja kaikilla, mutta vaikeimpia 

tehtailivat mm. Niekan Mari, Marjo, Laura ja Mallu. Puolustuksessa tehokkaimmin uurastivat 
jälleen Maarit ja Tiina sekä Laura. TT.   



 

 

 



6.11.2010 Lapista pisteet kotiin 

Ottelu alkoi pienen haparoinnin saattelemana ja eka erä kirjattiinkiin Narville. Passipeli ei 

kulkenut toivotulla tavalla ja osittain siitäkin syystä ei hyökkäyksiä saatu jäämään hyvin 

puolustavan Narvin kenttään. Toiseen erään lämmettiin ja peli alkoi olla omalla tasolla. Syötöt 

olivat riittävän hankalia Narvilaisille ja oma vastaanotto sekä puolustus toimi hienosti 

erinomaisen pelin pelanneen Maarit Vehviläisen johdolla. Vastaanotossa ja puolustuksessa 

Maaritin ohella loistavia suorituksia esittivät Sanna ja Mari sekä Tiina ja Laura. Hanna Arve-

Talvitie pelasi ensimmäisen erän jälkeen passarin tontilla. Pallo toimitettiin hyvin passarille ja 

Hanna löysi hyvän temmon passeilleen joista tehokkaimmin palloja Narvin kenttään toimittivat 

Laura sekä Mari ja Marjo. Viimeiseksi eräksi jäänyt neljäs erä oli Vampulan näytöstä jossa 

Narvi oli jo lähellä jäädä alle kymmenen pisteen. Erä päättyi lopulta meille 25-12 ja koko ottelu 

siis voitettiin 3-1. Voiton jälkeen oli hyvä fiilis lähteä viettämään joukkueen pikkujoulua, 
hieman toisenlaisen ohjelman merkeissä. TT. 

31.10.2010 Eura odotetun kova vastus 

Euran joukkueesta kolme pelaajaa löytyy myös liigaeuran riveistä. Lisäksi Aaltola on U17-

maajoukkueen mukana ja lopuiltakin löytyy B- ja A-nuorten SM-tason kirkkaimpia mitaleita, 

joten eränkin voittaminen oli kokonaisuutta ajatellen hyvä saavutus meiltä. Kolmaskin erä oli 

tasaista vielä tilanteeseen 20-20, mutta muutamilla hyvillä suorituksilla Euralaisilta ja 

vastaavasti meidän pieni haparointi erän lopussa käänsi voiton Euralaisille. Ensimmäinen erä 

oli selkeä voitto euralaisille, mutta sen jälkeen ottelu kulki tasaväkisissä merkeissä ja niihin 

sisältyi monia pitkiä taistelupalloja sekä muutenkin hyviä suorituksia. Mikäli samanlaiset otteet 

jatkuvat ensi viikonloppuna Lapissa, niin silloin on odotettavissa toisenlainen lopputulos myös 

pisteiden valossa. TT. 

24.10.2010 Hyvä yritys ei johtanut tulokseen Loimua vastaan. 

Valmistautuminen otteluun Loimua vastaan oli onnistunut ja olimmekin valmiit haastamaan 

Raisiolaiset. Ennen peliä sovittua pelitaktiikkaa noudatettiin etenkin ottelun alkupuoli erittäin 

hyvin. Harmillisesti se ei riittänyt edes erän riistämiseen, vaikka ensimmäisessä joka venyi 

pitkälle jatkopisteille, meillä oli jo neljä eräpalloakin. Jossittelu on turhaa, mutta jos 

esimerkiksi Marjon peippi olisi ollut sentin korkeampi, olisi se lurahtanut yli verkon ja siitä 

lattiaan ja ensimmäinen erä olisikin merkitty meille. Pelin luonne olisi saattanut muuttua.... 

Toinenkin erä oli varsin tiukkaa vääntöä, jossa vasta lopussa Loimu sai käännettyä sen 
edukseen. Kolmannessa virheiltiin liikaa ja se meni selvemmin Raisioon. TT. 

Yhteenvetona voi todeta, että 0-3 tappio ei anna oikeaa kuvaa ottelusta ja ekan erän pisteet 

30-32 Loimua vastaan osoittavatkin meidän pystyvän haastamaan kakkossarjassa minkä 

joukkueen tahansa. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia haasteita, joita onkin odotettavissa 

roppakaupalla heti seuraavassa ottelussa, kun vastaan asettuu tähän mennessä ainoastaan 

kaksi erää hävinnyt Euran joukkue! Samanlaisella ennkkoluulottomalla asenteella ja 

yritteliäällä pelillä on meillä siinäkin ottelussa olemassa yllätykseen täydet mahdollisuudet. Eli 
ei muuta kuin pystyssä päin kohti uusia koitoksia! 

14.10.2010 Maskussa tahmealla pelillä takkiin 3-2. 

Sunnuntaina pelattiin Vieraspeli Maskun Katajaa vastaan ja tuloksena oli kirvelevä tappio 3-2. 

Kokonaisuudessaan peli oli tahmea alusta loppuun, vaikka pari erää saatiinkin rutistettua 

itselle. Vastaanotto ja osittain puolustuspeli kulki kohtuullisen jouhevasti, mutta muilla osa-

alueilla riittää vielä petrattavaa. Joten summa summarum: töitä on tehtävä seuraavaa peliä 

varten ja nostettava kaikki niskavillat pystyyn, jotta pystymme antamaan parin viikon päästä 
kotisalissa Huittisissa tiukan vastuksen Raision Loimulle. HA-T. 

3.10.2010 Narvi kaatui kotona 3-1. 



Ensimmäinen kotipeli Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistolla päättyi kotijoukkueen eli meidän 

loistavaan 3-1 voittoon. Vastustajana oli Team Narvi, joka on useana vuonna antanut hankalan 

vastuksen meille. Ensimmäisten erien jännityksen ja sen tuottamien vaikeuksien jälkeen alkoi 

peli kulkea mallikkaasti. Ensimmäisessä erässä omien virheiden määrä antoi vastustajalle 

mahdollisuuden erävoittoon. Kolmannessa ja neljännessä erässä omat virheet karsittiin pois ja 

tilalle tuli kovia syöttöjä ja hyviä puolustuspalloja. Flow virtasi positiivisesti kaikilla ja vincere 

näkyi kaikkien suorituksissa. Tästä aloituskamppailusta on hyvä jatkaa ensi viikon sunnuntaina 
Maskussa vieraspelissä. Ja kyllä maistui makealle VOITTO!! HA-T. 

 5.9.2010 

 



 

 HYVÄ TYTSÄT!!! Loistava turnee takana Ylöjärvellä! Osallistuimme Ryhti Volley turnaukseen 

4.9. ja lähtö oli aikaisin lauantai aamuna. Alku herättelyn jälkeen alkoi puolustus ja hyökkäys 

toimia loistavasti. Torjuntasysteemiä tsekkaillaan vielä harjoituksissa ja hiotaan kuvioita vielä 

monipuolisimmiksi. Hyviä tuloksia toivat pelaajien seuraavat asiat: Lauran ja Jonnan järkevät 

hyökkäykset sekä kovat syötöt, Maaritin vahva puolustus, Marjon kovat lyönnit, Tiinan tehokas 

torjunta ja puolustus, Sannan nopea puolustus/vastaanotto, Marin varma torjunta ja pahat 

syötöt ;), Meijun nopea puolustus, Annelin vikkelät haut ja passien vakiintuminen. 

Coutsin/passarin on paha sanoa omasta tekemisestään muuta kuin erittäin varmat syötöt 

kunniaan ;)) Valmentajien näkökulmasta katsottuna odotamme hyvää ja vahvaa kautta 

mukaansa tempaavan joukkueen kanssa!!! 

 

 

 

 

 



27.8.2010 

 

Vastaanotto-syöttörumba pyörii tärkeimpänä harjoittelualueena, sillä ilman nostoa on turha 

koittaa rakennella mitään raflaavaa ;)) Ja sitten välillä makupaloja torjuntaharjoittelusta, 

kuten kuva näyttää. Parhaimmillaan harjoituksissa 22 reenaajaa laittaa valmentajan hieman 
organisoimaan salinkäyttöä, jotta saadaan mahdollisimman purevat reenit! 

22.8.2010 

Sisäreeneihin siirryttiin tällä viikolla ja parhaimmillaan harjoituksissa olikin mukana 16 

kappaletta innokasta palloilijaa. Ilman ilmastointia olo oli edelleenkin kuin heinäkuun helteillä. 

Harjoitussysteemit muuttuivat hieman uusien uutisten myötä ja nyt Pyryn B-tytöt 

harjoittelevat yhdessä Vampulan Urheilijoiden naisjoukkueen kanssa sekä keskiviikkoisin että 

perjantaisin. Ensimmäisten harjoitusten perusteella yhteispeli tuntuu toimivan kitkattomasti ja 
harjoittelumotivaatio on kaikilla kohdallaan!!! 

8.8.2010 

Kesäreenikausi on ollut käynnissä jo heinäkuun alusta alkaen. Biitsillä on kieritty, loikittu ja 

pelailtu helteisessä säässä (+32 astetta varjossa). Tiukkaa kunnon kohotusta ennen kaikkea! 

Vähitellen on aika siirtyä sisälle harjoittelemaan ja testaamaan uusia pelikuvioita. 


