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Runkosarjan otteluohjelma

Kausi 2020-21 naisten 1-sarja 

2020
-	 HEL	Volley	-	Pihtiputaan	lukio/Ploki	 3-0	
-	 Oulun	Kisko	-	HEL	Volley		 0-3	
-	 HEL	Volley	-	JyLe	N	1	(JyväsLentis)		 3-0	
-	 HEL	Volley	-	Kuortaneen	Urheiluopisto		 3-0	
-	 LP	TUTO	-	HEL	Volley		 0-3	
-	 HEL	Volley	-	LP-Vampula	N1		 3-2	
-	 Rantaperkiön	Isku	-	HEL	Volley		 0-3	
-	 HEL	Volley	-	Juju	Joensuu		 3-2	
-	 LP	Viesti	Akatemia	-	HEL	Volley	 3-0	
5.12.		 HEL	Volley	-	Rantaperkiön	Isku		 (ottelu	siir.	vuodelle	2021)
12.12.		 Juju	Joensuu	-	HEL	Volley		 (ottelu	siir.	vuodelle	2021)

2021
2.1.	 PuMa	-	HEL	Volley	
6.1.		 HEL	Volley	-	Raision	Urheilijat	
9.1.		 JyLe	N	1	-	HEL	Volley	
10.1.		 Pihtiputaan	lukio/Ploki	-	HEL	Volley	
16.1.		 HEL	Volley	-	Oulun	Kisko	
17.1.		 HEL	Volley	-	Vaasan	Kiisto	
23.1.		 Kuortaneen	Urheiluopisto	-	HEL	Volley	
6.2.		 LP-Vampula	N	1	-	HEL	Volley	
20.2.		 Vaasan	Kiisto	-	HEL	Volley	
27.2.		 Raision	Urheilijat	-	HEL	Volley	
6.3.		 HEL	Volley	-	LP	TUTO	
7.3.		 HEL	Volley	-	LP	Viesti	Akatemia	
13.3.		 HEL	Volley	-	PuMa

Lentopalloliiton	1-sarjan	aikataulun	ja	pelijärjestelmän	mukaan	kahdeksan	par-
haan	 puolivälierien	 piti	 alkaa	 21.3.2021,	 välierien	 3.4.	 ja	 finaalien	 17.4.,	mutta	
koronapandemian	 aiheuttamien	 rajoitusten	 vuoksi	 runkosarjaa	 on	 pidennetty	
maaliskuun	loppuun,	joten	pudotuspelitkin	siirtyvät.	Kts.	www.helsinkivolley.fi 
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eillä	on	käsillä	erikoinen	vuosi,	josta	ei	tiedetä	miten	pitkään	erityisjärjes-
telyt	 tulevat	 jatkumaan.	Onneksi	 urheilu	 ja	 lentopallo	pysyvät	 sellaisina	
kuin	ovat	 ja	meillä	 on	 tällä	 kaudella	 erittäin	hieno	mahdollisuus	nousta	
jopa	Mestaruusliigaan.	Naarasleijonat	ovat	edustusjoukkueensa,		Helsin-

ki	Volleyn	myötä	pitäneet	pääkaupunkiseudun	naisten	 lentopallon	 lippua	korkealla	
taistellen	1-sarjan	kärjessä	jo	useamman	vuoden	ajan.	Viime	kausi	päättyi	aivan	liian	
aikaisin,	mutta	se	työ,	jota	silloin	tehtiin,	on	ollut	hyvä	pohja	tälle	kaudelle.	

Naarasleijonilla	on	tyttöjunnuissa	tulossa	hyviä	ikäluokkia.	Lisäksi	haluamme	
tarjota	kaikille	 junioreille	mahdollisuuden	päästä	mukaan	lajiin	lentopallokoulun	
ja	monilajiliikkarin	myötä.	Sitä	kautta	saamme	myös	uusia	innokkaita	kannustajia	
Helsinki	Volleylle.	Myös	naisten	2-sarjajoukkueet	tarjoavat	lentopallon	iloja	mo-
nelle	pelaajalle	ja	joukkueet	vielä	pärjäävätkin	hyvin	omilla	tasoillaan.

nora isomäki,	Naarasleijonat,		 jaana ylitalo,	Naarasleijonat,
NALE	ry:n	puheenjohtaja	 NALE	ry:n	hallituksen	jäsen,
www.naarasleijonat.sporttisaitti.com	 Helsinki	Volley	 	
	 	 www.helsinkivolley.fi	

LENTISTÄ STADIN    :SSÄ

naarasleijonat nale ry
paivi.tahvanainen@luja.fi
puh.	040	577	5969

Helsinki Volley - naisten 1-sarja
Joukkueenjohtaja	Jaana	Ylitalo
yjaana@gmail.com
puh.	040	717	4159

Toimitustyö:	Erkki	Hirvonen	
Puh.	050-550	6172	
erkki.hirvonen@urheilunaika.fi

Ulkoasu:	mx-design/Mikael	Manninen	
Paino:		Arkmedia	Oy
Kansikuva:	Thousandlake	Films/Jörgen	Korkman

Kausijulkaisu 2020-21
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nalen ja Helsinki Volleyn taustaa	
Naarasleijonat	 NALE	 ry	 on	 helsinkiläi-
nen	lentopalloseura.	Sen	juuret	löytyvät	
valtionhallinnosta	1970-luvun	alkupuo-
lelta.	Ministeriöiden	 ja	 keskusvirastojen	
kuntourheiluyhdistys	 MIKE	 alkoi	 silloin	
järjestää	virastojen	välisiä	lentopallosar-
joja,	ja	mukana	oli	myös	12	naisjoukku-
etta.	Metsähallituksen	joukkueen	vetäjä	
Seija	 Tamminen	 kokosi	 näistä	 syksyllä	
1975	oman	joukkueen,	Naarasleijonat.	

ensimmäinen leijonajoukkue	
Ensimmäisessä	 joukkueessa	 pelasivat	
Seijan	lisäksi	Raili	Bergman,	Riitta	Hent-
tonen,	Tuula	Rytkönen,	Tuula	Liljander	ja	
Oili	 Soinisalo	 Vesihallituksesta,	 Marja-
Leena	Komulainen	Ilmatieteen	laitoksel-
ta,	 Raili	Markkula	 Rautatiehallituksesta	
sekä	 Armi	 Söderström	 ja	 Rea	Walleni-
us	 Puolustusministeriöstä.	 Rea	 ehdotti	
joukkueelle	 nimeä	 Naarasleijonat.	 Näin	
siis	valtion	leijonasta	juontuu	seuramme	
omaperäinen	nimi.	

toiminta laajenee ja nale itsenäistyy	
Toiminnan	 laajentuessa	 NALE	 liittyi	
1979	 Kunto	 ja	 Terveys	 ry:n	 jaostoksi.	
Rekisteröityneen	 seuran	 alaisuus	 avasi	
tien	 Suomen	 Lentopalloliiton	 sarjoihin.	
NALEn	 joukkueet	pelasivat	2-	 ja	3-sar-
jassa.	 Lentopallojaoston	 perustavassa	
kokouksessa	 puheenjohtajaksi	 valittiin	
Seija	 Tamminen.	 Haluttiin	 kuitenkin	 it-
senäiseksi	 seuraksi	 ja	 Naarasleijonat	

Lentopalloa Helsingin sydämessä

NALE	 ry:n	 perustava	 kokous	 pidettiin	
7.12.1982.	 Puheenjohtajuus	 säilyi	 seu-
ran	 perustajalla	 Seija	 Tammisella	 seu-
raavat	kymmenen	vuotta.	

Helsinki Volley syntyy	
Perinteiset	 helsinkiläiset	 lentopalloseu-
rat	 Naarasleijonat	 (NALE)	 ja	 Poliisien	
Palloseura	(PPS)	päättivät	keväällä	2009	
yhdistää	voimansa	edistääkseen	helsin-
kiläistä	tyttö-	ja	naislentopalloa.	Näin	sai	
alkunsa	 yhteinen	 edustusjoukkue	 Hel-
sinki	Volley	(HEL	Volley).	

Alussa	 Lentopalloliiton	 kilpailuryh-
mältä	 haettiin	 paikkaa	 naisten	 1-sar-
jaan,	 mutta	 lupaa	 ei	 tuolloin	 myönnet-
ty.	 Joukkue	 ilmoitettiin	 2-sarjaan,	 josta	
se	 tappiottoman	 kauden	 jälkeen	 nousi	
1-sarjaan,	jossa	joukkue	on	nyt	pelannut	
10	 vuotta	 ja	 viimeiset	 yhdeksän	 kautta	
ylemmässä	 jatkosarjassa.	 Joukkue	 on	
ollut	1-sarjan	kärkiseuroja	ja	yltänyt	ke-
väällä	2015	liigakarsintoihin	kärsien	tap-
pion	Pieksämäki	Volleylle.	Kauden	2019-
20	 runkosarja	 päättyi	 Helsinki	 Volleyn	
selvään	 voittoon,	 mutta	 koronapande-
mian	 takia	 pudotuspelit	 jäivät	 kesken.	
Syksyllä	2020	alkanut	kausi	on	Helsinki	
Volleyn	yhdestoista	1-sarjassa.
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2	 essi nirhamo	 libero	

3		 elina Pirttimäki																 yleispelaaja	

4		 sanni Vallin 																				 hakkuri	

5		 kirsi aaltola																					 libero	

6		 Veera Hietala																		 yleispelaaja	

7		 Mona kokko																				 keskipelaaja	

8		 anna-sofia Heimonen					 passari	

9		 jasmine tahvanainen					 yleispelaaja	

10		 tiia Heikkinen															 keskipelaaja	

12		 Vappu ritala																	 passari	

16		 ida Mämmi																				 keskipelaaja	

19		 Milja raitis																				 yleispelaaja

Helsinki Volley kaudella 2020-2021
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2

oinen	 takakentän	 vartijoistamme	
on	 Essi	 Nirhamo.	 Positiivisella	 ja	
tarmokkaalla	 Essillä	 on	 vuosien	
edestä	 kokemusta	 niin	 lentopal-

losta	 kuin	 beachvolleystakin.	 Liigataus-
taakin	 löytyy	 kaksi	 kautta	 Somerolla	 ja	
yksi	kausi	LP	Viestissä.	Biitsiä	Essi	on	ta-
voitteellisemmin	pelannut	viimeiset	kol-
me	vuotta,	joista	kesä	2020	huipentui	SM	
5.	sijoitukseen	Kaisa	Hallbergin	kanssa.	

Essin	 pelipäivän	 valmistautumiseen	
kuuluu	 ravitseva	 ruoka	 jälkkärikorva-
puustia	 unohtamatta.	 	 Pelifiilikseen	
hän	 virittäytyy	 kuuntelemalla	musiikkia	
ja	 yksi	 lempparikappaleista	 on	 Bryan	
Adamsin	Summer of 69.	

Essi	 on	 ammatiltaan	 ensihoitaja	 ja	
työskennellyt	 ambulanssissa	 melkein	
kymmenen	vuotta.	Lisäksi	hän	opiskelee	
Jyväskylän	yliopistossa	 liikuntalääketie-
teen	maisteriksi	ja	on	kiinnostunut	psy-
kologiasta.	

Vapaapäivinä	 Essi	 nauttii	metsäret-
kistä	 Siru-koiran	 kanssa,	 äänikirjojen	
kuuntelemisesta	 ja	 päiväunista.	 Essin	
lähiaikoina	 kuuntelemista	 kirjoista	mie-
leenpainuvin	 on	 ollut	 Heather	 Morrisin	
Auschwitzin tatuoija.	 	Essi	nauttii	hyväs-
tä	 ruuasta	 ja	 pystyy	 syömään	 herkkuja	
loputtomasti	ilman	huonoa	oloa.	Tämän	
salaisen	 taidon	 lisäksi	Essi	saattaa	 jos-
kus	 päästää	 taitonsa	 valloilleen	 kara-
oken	 parissa,	 jossa	 Essin	 go-to-biisinä	
voidaan	kuulla	Whitney	Houstonin	I wan-
na dance with somebody.		

Jos	 Essi	 voisi	 palata	 ajassa	 taakse-
päin,	 hän	 palaisi	 takaisin	 viime	 tammi-
kuuhun,	jolloin	hän	oli	Balilla	nauttimas-
sa	auringon	 lämmöstä,	surffiaalloista	 ja	
rennosta	 fiiliksestä.	 Balin	 lisäksi	 Essin	
lempimatkakohteita	ovat	Portugal	ja	Fi-
lippiinit.	

Liberolle	 ominaisesti	 Essin	 Top-3	
kosketusta	 lentopallokentällä	 ovat	 hi-
halyönti,	 pannukakkukämmen-haku	 ja	
takareisivenytyspuolustus.

Essi Nirhamo / Libero HEL Volley
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3
apteenimme	 Elina	 ”Ellu”	 Pirt-
timäki	 on	 Helsingissä	 ja	 Hel-
singin	 parketeilla	 jo	 pitkään	
vaikuttanut	 yleispelaajamme.	

Kisahallin	 lattioita	 kulutetaan	 Helsinki	
Volleyn	paidassa	 jo	seitsemättä	kautta,	
sitä	 ennen	 Ellu	 on	 vaikuttanut	 Espoo	
Lentiksen	 riveissä.	 Mittaa	 tummatuk-
kaisella	ilmestyksellä	on	220	cm	hiusten	
kanssa	ja	180	cm	ilman	(jos	et	usko,	niin	
voit	tulla	peliin	katsomaan).

Kentällä	Ellu	on	 luottokaveri	 ja	kan-
nattelee	 joukkuetta	 niin	 vastaanot-
to-	 kuin	 hyökkäyspuolellakin.	 Nykyisin	
Ellun	 lempikosketus	 lentopallossa	 on	
nelospaikan	hyökkäys	 (eli	 toisin	sanoen	
paras	kosketus	on	pelin	viimeinen	kos-

ketus).	 Hankalimmaksi	 kosketukseksi	
Ellu	nimeää	torjunnan.	Syyt	lyhyesti:	Lii-
kaa	muuttuvia	 tekijöitä.	 Parhaana	 saa-
vutuksenaan	 Elina	 mainitsee	 1-sarjan	
hopeamitalin	Helsinki	Volleyssa	ja	koska	
saavutuksen	vuosiluku	ei	muistunut	El-
lun	mieleen,	 se	 selvästi	 tarkoittaa,	 että	
tuoreempien	saavutusten	aika	lähenee!

Millainen	 tyyppi	 Ellu	 sitten	 on?	 Pe-
likaverin	näkökulmasta	Ellu	 on	huolelli-
nen	ja	tunnollinen	sekä	lämminhenkinen	
tuleva	teologi-urheilija.	Omiksi	vahvuuk-
sikseen	 Ellu	 kuvaa	 kolme	 luonteenpiir-
rettä,	 jotka	 ovat	 hyödyllisiä	 myös	 ur-
heilussa:	 täsmällisyys,	 reflektiivisyys	 ja	
muut	 huomioonottava-luonne.	Haitaksi	
usein	 muodostuu	 liika	 itsekriittisyys,	
mutta	 onneksi	 kaikkea	 kritiikkiä	 Ellu	
ei	 kohdista	 itseensä	 -	 tiukan	 tilanteen	
tullen	voin	luottaa,	että	Ellu	on	mukana	
kritisoimassa	tuomarin	ratkaisuja	Vapun	
kanssa	:D	

Kapteenin kolme ohjetta nuorelle 
pelaajalle:

1.	Luota	matkaan,	taitojen	kehittyminen	
on	yksilökohtaista!
2.	 Lentopallossa	 voit	 oppia	 toisilta	 pe-
laajilta	arvokkaita	 taitoja	 	 ja	osa	sitä	on	
kyky	vastaanottaa	ja	antaa	palautetta.
3.	 Jos	 löydät	 itsesi	 pelissä	 hankalasta	
tilanteesta,	jossa	jokin	osa-alue	ei	toimi	
–	keskity	siihen	mikä	toimii	 ja	tue	jouk-
kuettasi	sen	kautta.

HEL VolleyElina Pirttimäki C / yleispelaaja
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4

anni	 Vallin	 on	 20-vuotias	 jouk-
kueen	hakkuri	eli	 ’pallon	 tappa-
misen’	 spesialisti.	 Hausjärvellä	
lentopallon	 aloittanut	 Sanni	

pelaa	nyt	kolmatta	vuotta	Helsinki	Vol-
leyssa,	 jonne	hän	alun	perin	 löysi	Kirsin	
kutsuttua	 Sannin	 näytille	 treeneihin.	
HaHu:n	lisäksi	Sanni	on	aiemmin	pelan-
nut	myös	Järvenpään	Bluesissa.	”Junnu-
na	hakkasin	patereita	(eli	nopeita	keski-
hyökkäyksiä)	 keskeltä	 ja	 viitisen	 vuotta	
sitten	 siirryin	 treenaamaan	 myös	 hak-
kurin	roolia	ja	sille	tielle	on	jääty”,	kuvai-
lee	Sanni	pelipaikkansa	valintaa.	

Riihimäeltä	 alun	 perin	 kotoisin	 oleva	
Vallin	on	nyt	Itä-Pasilan	asukki.	Nykyises-
tä	 kotipaikastaan	 Sanni	 suosittelee	 kai-
kille	 kulttuurikierrosta	 Pasilan	 korkeiden	
kerrostalojen	 lomassa,	 jossa	 on	 paljon	
urbaaneja	 seinätaideteoksia.	 Parhaaksi	
asiaksi	 Helsinki	 Volleyssa	 Sanni	 mainit-
see	 joukkueen:	 ”Koskaan	ei	ole	 tylsää	 ja	
tämä	on	ensimmäinen	porukka,	missä	en	
tunne	oloani	yhtään	ulkopuoliseksi!<3”.	

Lentopallon	ulkopuolella	Sanni	opis-
kelee	ensimmäistä	vuotta	varhaiskasva-
tuksen	opettajaksi	Helsingin	yliopistos-
sa.	Viimeisin	Sannin	lukema	kirja	on	siten	
myös	nimeltään	Suomalainen	vieraskir-
ja,	 joka	 käsittelee	 monikulttuurisuutta!	
Mikäli	Sanni	ei	huku	kouluhommiin,	hän	
näkee	kavereita	ja	kuluttaa	Netflixia.	

Sannin	 Top-3	 punttiliikkeet	 ovat:	 1.	
Pena	(penkkipunnerrus)	2.	Rive	(rinnalle-
veto)	3.	Ylätalja.	

Sanni Vallin / Hakkuri HEL Volley
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5
iilinjärveltä	 kotoisin	 oleva	 Kir-
si	 on	 tuttu	 kasvo	 Helsinki	 Vol-
leyssa	 jo	kuuden	vuoden	ajalta.	
Kirsi	 näkee	 Helsinki	 Volleyssa	

parhaana	asiana	mahtavien	naisten	pit-
käjänteisen	taidon	ja	joukkuehengen	ke-
hittämisen.	Lentopallossa	ylipäänsä	Kir-
si	 näkee	 parhaina	 asioina	 joukkueen	 ja	
yhteisöllisyyden	 sekä	 yhteisen	 matkan	
kohti	tavoitteiden	saavuttamista.	Töölön	
kisahalli	on	hänelle	myös	rakas	paikka.

Kirsin	tähtihetket	 lentopallossa	ovat	
olleet	junnumaajoukkueen	reissu	junalla	
Ukrainaan,	 jossa	Kirsi	pääsi	kakkospas-
sarina	 kentälle	 toisessa	 erässä	 ja	 voit-
to	 saatiin	 kotiin.	 Kotimaan	 liigakentiltä	
tähtihetkenä	Kirsi	muistaa,	kun	vastus-

Kirsi Aaltola / Libero

tajan	 venäläishakkuri	 löi	 pallon	 päähän	
niin	kovaa,	että	oli	pakko	tulla	vaihtoon.	
Biitsikentiltäkin	 Kirsiltä	 löytyy	 tähtihet-
ki,	 kun	 vuonna	 2010	 läpi	 SM-ottelun	
takunnut	 syöttö	 viimein	 ottelupallossa	
osui	ruutuun.	

Lentopallon	 pelaamisen	 lisäksi	 Kirsi	
valmentaa	 ja	 pelaa	 beachvolleyta.	 Kirsi	
on	 kahdeksan	 vuotta	 pelannut	 lento-
palloa	talvet	mestaruusliigassa	ja	biitsiä	
kesät	ympäri	Suomea	ja	Eurooppaa.	Kir-
sin	mukaan	hyvästä	 rytmistä	on	vaikea	
päästää	 irti,	 joten	 tällä	 mennään	 edel-
leen

Lentopallon	ulkopuolella	Kirsi	 johtaa	
tutkijoita	 yhteiskunnan	 resilienssin	 tut-
kimustiimissä.	Lisäksi	hän	tutkii	virtuaa-
liympäristöjä	 sekä	 niissä	 asiantuntijuu-
den	 kehittymistä.	 Kirsi	 on	 kiinnostunut	
yhteiskunnallisista	asioista,	ympäristös-
tä	ja	eläimistä.	Lisäksi	kaikki	intohimolla	
tekeminen	kiinnostaa	Kirsiä.

Tärkeitä	ihmisiä	Kirsin	elämässä	ovat	
oma	äiti,	 aviomies	 ja	kaikki	perheen	 jä-
senet.	

Kirsille	 tärkeitä	 arvoja	 ovat	 rehelli-
syys,	 avoimuus	 ja	 toisen	 kunnioitus.	 Ja	
iloa	 hänelle	 tuottaa	 se,	 kun	 asiat	 me-
nevät	 eteenpäin	 kehittyen,	 onnellinen	
perhe	(johon	kuuluvat	tyytyväiset	koirat)	
sekä	liikunta	vähintään	kerran	päivässä.	
Kirsin	motto	 on	 ytimekäs	 ”All	 In”	 ja	 jos	
Kirsi	pitäisi	tiivistää	kolmeen	sanaan	olisi	
hän	 tahtova,	pitkäjänteinen	 ja	 sarkasti-
nen.

HEL Volley



NALE ry / HELsiNki VoLLEy10 NALE ry / HELsiNki VoLLEy

6

eera	 (eli	 Vekkuli)	 on	 ahkera	
harjoittelija,	 kuuluu	 joukkueen	
kapteenistoon	 ja	 omaa	 (tam-
perelaisen	 sielun	 lisäksi)	 jopa	

seitsemän	 vuoden	 Yhdysvaltain	 Florida	
-kokemuksen.	 Jo	 nuorella	 iällä	 hän	 oli	
voitokas	 hippokisoissa,	 kasvoi	 naut-
tien	 mustaa	 makkaraa,	 yhdisti	 kovan	
treenaamisen	 ja	 opinnot	 sekä	 lukiossa	
että	 yliopistossa	 kauppatieteen	 paris-
sa.	Monen	mutkan	 kautta,	 vihdoin	 hän	
on	 helsinkiläinen	 naarasleijona!	Hän	 on	
oppinut	 jo	 nuorella	 iällä	 arvostamaan	
Suomea	 maailmankartalla,	 mutta	 suo-
sittelee	etenkin	nuorille	lentopalloilijoille	
kansainvälisiä	urheilu-	ja	opintomahdol-
lisuuksia,	esimerkiksi	Yhdysvalloissa.	

Vekkuli	 on	 myös	 tarkka,	 eikä	 pel-
kästään	 tamperelaisen	 makkaran	 tai	
karjalanpaistin	 laadussa.	 Hän	 nimittäin	
kirjaa	 jokaisen	 kuntosaliharjoitteen	 voi-
matulokset	Helvon	digitaaliseen	treeni-
ohjelmaan!	 Kentällä	 hänestä	 kannattaa	
seurata	 erityisesti	 maihinmenotekniik-
kaa,	 joka	 EI	mallinna	 perinteistä	 keinu/
kiikkutuolia.	Tai	Vekkulin	ja	Kirsin	välistä	
käänteisen	psykologian	kieltä,	 jonka	voi	
parhaimmillaan	 havaita	 aina	 katsomon	
penkeiltä	saakka.	

Veera Hietala / yleispelaaja HEL Volley
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7
ona	 Kokko	 on	 osa	 Helsinki	
Volleyn	 kapteenistoa	 ja	 yksi	
kolmesta	 keskitorjujasta	 tai	
kuten	 Mona	 sen	 ilmaisisi,	

keskihorjujasta.
Mona	 kuvailee	 pelipaikkansa	 siu-

nautumista	 seuraavasti:	 ”Keskihorjujan	
elkeet	ovat	eläneet	minussa	vahvoina	jo	
C-tyttöikäisenä!”.

Kentällä	Monni	tunnetaankin	pirteä-
nä,	 huumorintajuisena	 sekä	 räväkkänä	
pelaajana,	 jonka	 syttyessä	 pelitilan-
teessa	saattaa	paterin	lyömisen	jälkeen	
kenttään	jäädä	jälki.

Monspi	on	tuttu	kasvo	Helsinki	Vol-
leyssa	jo	useammalta	kaudelta	ja	hän	on	
edustanut	 aiemmin	 myös	 PuMaa	 sekä	

Mona Kokko / keskitorjuja

liigatasolla	Oriveden	Ponnistusta.
Nykyisin	Espoossa	asuva	peluri	mai-

nitsee	 lentopallossa	 parhaaksi	 asiak-
si	 ehdottomasti	 joukkueen	 sekä	 kaikki	
hauskat	 jutut,	mitä	 kauden	aikana	kek-
sitään.	 Pitkillä	 pelimatkoilla,	 vaikka	 vit-
sien	taso	laskee	eksponentiaalisesti	sen	
loppua	 kohden,	 yleensä	 hitsaudutaan	
yhteen	 eniten	 ja	 muistoja	 syntyy	 aina,	
Mona	lisää.	Tiukan	paikan	tullen	saattaa	
Mona	kaivaa	naftaliinistaan	Meme-pelin	
tai	videoita	kissastaan,	Kisusta.

Lentopallon	ja	puujalkavitsien	ohella,	
Mona	opiskelee	yleistä-	 ja	aikuiskasva-
tustiedettä	 Helsingin	 yliopistossa	 (eli	
joukkueen	 kasvatustieteilijöiden	 kiintiö	
on	taattu).	Vapaa-aika	kuluu	puolestaan	
musiikkia	 kuunnellen	 (hittiputkea	 siis	
menee),	 piirtäen,	 Kisun	 ja	 poikaystävän	
kanssa	 hengaillen,	 kirjoittaen	 tai	 tans-
sien.	 Mona	 kertookin,	 että	 hänellä	 on	
piilevä	 kyky	 kappaleiden	 sanojen	 ulko-
amuistamisessa.	 Koronan	 ulkopuolella	
tämä	 taito	 välittyy	 parhaiten	Walliksen	
kontekstissa,	 mutta	 joukkue	 saa	 siitä	
osansa	kyllä	pukuhuoneessakin.

Seuraavaksi	Monalla	on	työn	alla	ve-
näjän	kielen	opettelu	-	Davai!

Monan	Top-3	TV-sarjat:	1.	American	
Horror	Story	2.	Game	of	Thrones	3.	Ru-
Pauls	Drag	Race

HEL Volley
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8

nna-Sofia	Heimonen	 siirtyi	Hel-
sinki	 Volleyn	 rivistöön	 kaudelle	
2020-21	PuMasta.	Hän	 on	Pu-
Man	 lisäksi	 pelannut	 aiemmin	

NALEssa	 ja	 Tapanilan	 Erässä.	 Helsinki	
Volleyseen	siirtyminen	on	Anna-Sofialle	
kuin	paluu	takaisin	juurilleen,	sillä	hän	on	
kotoisin	Töölöstä!		

Anna-Sofia	 toimii	 pelimme	 kapelli-
mestarina,	 eli	 vastaa	 passipelistämme!	
Yleispelaajan	 ja	 hakkurin	 pelipaikkakin	
on	 vuosien	 varrella	 tullut	 kokeilluksi,	
mikä	 selittänee	 pelinrakentajan	 mielei-
simmän	hyökkäyskuvion,	passarin	oman	
kierron.	 (Niille	 joille	 kuvio	 ei	 ole	 ennalta	
tuttu:	Youtubesta	kuulemma	löytyy)	An-
na-Sofia	 mainitsee	 passari	 oman	 kier-
tonsa	 lisäksi	 myös	 keskipelin	 yhdeksi	
mieluisimmista	passivariaatioista.

Yhdeksi	 suurimmista	 saavutuksis-
taan	 Anna-Sofia	 nimeää	 lentopallon	
uudelleen	 aloittamisen!	 Pelinrakenta-
jamme	 on	 ehtinyt	 B-ikäisenä	 lopettaa	
lentopallon	ja	palannut	sitten	kahdeksan	
vuoden	 tauon	 jälkeen	 1-sarjakentille!	
Anna-Sofialle	 jokainen	 torjunta	 tuntuu	
myös	suurelta	saavutukselta.	Tähän	 jo-
kainen	passari	voinee	samaistua!	;)	

Lentopalloilijan	lisäksi	Anna-Sofia	on	
muinaisheprean	ja	latinan	taitava	teolo-
gian	 maisteri	 ja	 opettaja.	 Tällä	 hetkellä	
hän	 opettaa	 ihanaa	 2-luokkaa,	 yläkou-
lussa	 uskontoa	 ja	 elämänkatsomus-
tietoa	 sekä	 erityisluokassa	 muutaman	
tunnin	 viikossa.	 Tämän	 kaiken	 lisäksi		

	Anna-Sofia		 myös	 opiskelee	 erityispe-
dagogiikkaa.	 Hän	 pitää	 lukemisesta	 ja	
viettää	mielellään	 aikaa	 omissa	 ajatuk-
sissaan.	 Varmasti	 hyvää	 vastapainoa	
lentopallolle!	 Itseään	 hän	 haluaisi	 ku-
vailtavan	oikeudenmukaiseksi,	 empaat-
tiseksi	ja	välittömäksi.

Anna-Sofian	 mielestä	 Helsinki	 Vol-
leyssa	 parasta	 ovat	 motivoituneet	 ja	
kivat	 joukkuekaverit.	 Treeneihin	on	aina	
mukava	 tulla,	 kun	 juttua	 riittää	 muus-
takin	 kuin	 lentopallosta.	 Lisäksi	 meil-
lä	 on	 huikeat	 taustajoukot,	 jotka	 joka	
treeneissä	esimerkiksi	hakevat	palloja	ja	
tuovat	vettä	janoisille	pelaajille.

Anna-Sofia Heimonen / Passari HEL Volley
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9
leispelaaja	Jasmine	Tahvanainen	
tuo	 joukkueeseemme	 rautais-
ta	kokemusta	 ja	verkolle	sitäkin	
rautaisemman	 torjuntamuurin.	

Kokemustaan	 tämä	 Kangasalan	 lahja	
lentopallolle	on	kartuttanut	niin	Suomen	
Mestaruusliigassa,	kuin	Belgian	ja	Rans-
kan	kentillä	asti.	Pitkien	rantakävelyiden	
lisäksi	 184cm	pitkä	 Jassu	 nauttii	 haus-
kojen	tiktok-videoiden	kuvaamisesta.	

Yleispelaajan	tonttiin	Jasmine	ihastui	
ensisilmäyksellä.	Sanojensa	mukaan	hän	
ei	 pituudestaan	 huolimatta	 suostunut	
keskitorjujaksi,	 vaikka	 kyselijöitä	 taita-

valla	torjujalla	varmasti	riitti.	Joukkuees-
sa	Jassu	tunnetaan	rentona	persoonana,	
joka	 valloittavan	 hymyn	 saattelemana	
heittää	pukukopissa	vaihtelevan	tasois-
ta	läppää.	Lentopallon	ulkopuolinen	aika	
kuluu	mukavasti	kynää	heilutellen	opis-
kelun	parissa.

Jasminen Top-3 lomakohteet:
1.	Bali	2.	Nizza	3.	Vadsø.

HEL Volley

Jasmine Tahvanainen / yleispelaaja
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iia	 Heikkinen	 on	 tiimimme	 nuo-
rin	 pelaaja,	 jonka	 pelipaikaksi	 on	
alusta	 alkaen	 siunautunut	 kes-
kitorjuja.	 Tämä	 nuorta	 energiaa	

täynnä	 oleva	 tyttö	 on	 aloittanut	 vasta	
kiihtymisvaiheessa	 olevan	 lentopallou-
ransa		Suomenniemen	urheilijoissa,	jos-
ta	matka	on	jatkunut,	Mikkelin	Passarei-
hin	ja	sieltä	ennen	Helsinkiä	Kuortaneen	
valmennuskeskukseen,	jota	myös	lento-
pallon	pyhätöksi	kutsutaan.	

Keskitorjujan	 pelipaikka	 on	 lento-
pallossa	 sekä	 nopeatahtisin	 että	 myös	
yksinkertaisin.	 Ei	 siis	 ihme,	 että	 myös	
Tiia	kysyttäessä	mikä	on	lenassa	kivoin-
ta,	 vastaa	 yksinkertaisesti:	 Lyöminen.	
Lyömiseksi	 tälle	 tuliselle	 keskikentän-
kauhulle	 ei	 kuitenkaan	 riitä	 ihan	 mitkä	
tahansa	rääpyt	vaan	pallon	pitää	vähin-
täänkin	 aiheuttaa	 sellainen	 mäjähdys,	
että	lattialankutkin	tärähtävät.	

Eikä	 tämä	 lennokas	meno	 suinkaan	
lopu	siihen.	Sillä	silloin	kun	Tiia	ei	ole	itse	
lentämässä	 treeneissä,	 on	 hän	 vahti-
massa	muiden	 lentoon	 lähtemistä	 len-
totullissa.	

Kaiken	tämän	lomassa	Tiiankin	pitää	
kuitenkin	rentoutua	ja	siinä	häntä	autta-
vat:	musiikki,	sekä	suklaa,	joista	Tiia	on-
kin	 valinnut	ehdottomaksi	 suosikikseen	
Fazerin	suklaan,	kaikissa	sen	muodoissa.	

Tämän	 lennokkaan	 nuoren	 tie	 on	
vasta	alussa,	 ja	seuraamme	 innolla	sen	
jatkuvaa	nousukiitoa!

Tiia Heikkinen / keskitorjuja

10

HEL Volley
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12
elsinki	Volleyn	peliä	näpsäkästi	
pyörittävä	Vappu	Ritala	on	saa-
nut	kasvaa	 lentopallon	parissa	
useammassa	 eri	 seurassa.	

Littoisten	Urheilijoiden	kasvatti	on	ker-
ryttänyt	pelejä	Tuisku	Wolleyssa,	Ylöjär-
ven	 Ryhdissä,	 LiigaEurassa,	 RaisUssa,	
OrPossa,	LP	Viestissä	ja	Turun	Iskussa.	
Hänellä	 on	 myös	 kokemusta	 valmen-
nuksesta	 Tuulettarien	 peräsimessä.	
Lentopallossa	peli	voi	olla	hyvinkin	eri-
laista	 eri	 pelipaikalta	 katsottuna:	 ”Pe-
lasin	 Turun	 Iskussa	 2-sarjaa	 myös	 li-
berona	 ja	se	on	paljon	helpompaa	kuin	
passaaminen”	 sanoo	Vappu	 virnistäen.	
Vapun	 rehellinen	vastaus	parhaimpaan	
ja	 turhauttavimpaan	 asiaan	 lentopal-

Vappu Ritala / Passari

lossa	 on	 yksi	 ja	 sama:	 joukkuekaverit.	
Lempi	 lentopalloilijakseen	 kautta	 ai-
kain	 Vappu	 nimeää	 italialaisen	 passa-
rin	 Eleanor	 LoBiancon.	 Yhtä	 ja	 parasta	
mieltä	 lämmittävää	 muistoa	 lentopal-
losta	 opettajan	 ammattia	 harjoittava	
pelinpyörittäjä	ei	osannut	nimetä,	mut-
ta	 lentopallon	 aloittaminen	 uudestaan	
ja	siitä	innostuminen	sai	ihanan	tunteen	
aikaiseksi.	

Arjessa	 stressaavimpien	 asioiden	
top3:n	kärkeen	naurava	Vappu	nimittää	
aamukuuden	 heräämiset	 töihin,	 liian	
vähäinen	 aika	 asioille,	 sekä	 liika	 sosia-
lisoituminen	 ja	 ihmisten	 kanssa	 ajan	
viettäminen.	 Mikäli	 lentopallo	 ei	 olisi	
vaihtoehto,	 itseään	 varsin	 hitaaksi	 kut-
suva	 passari	 kilpailisi	 Olympialaisissa	
mieluiten	100	m	pikajuoksussa.	Nuorille	
lentopalloilijoille	 lyhyitä	 ja	 ytimekkäitä	
ohjeita	Vappu	ei	halua	varsinaisesti	an-
taa,	mutta	nostaa	kuitenkin	nämä	asiat	
esille:	Kunnioittakaa	vanhempia	pelaajia	
ja	tehkää	rohkeasti	omaa	juttua.

HEL Volley
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da	”Mäme”	Mämmi	vahvistaa	Hel-
sinki	Volleyn	keskipelaajaosastoa	jo	
kolmatta	 kautta.	 Oulusta	 kotoisin	
olevan	Mämen	kasvattajaseura	on	

Oulunsalon	 Vasama	 ja	 hän	 on	 urallaan	
edustanut	 myös	 Ettaa	 ja	 Kuortaneen	
valmennuskeskuksen	 joukkuetta.	Salai-
suus	Mämen	 sulaviin	 liikkeisiin	 kentällä	
ovat	baletti,	telinevoimistelu	ja	muodos-
telmaluistelu,	 joita	 hän	 harrasti	 ennen	
vaihdosta	 lentopallon	 pariin.	 Mämen	
lentopallouran	 tähtihetkiin	 kuuluu	 alue	
SM-kisojen	huippusuoritus,	jossa	Mäme	
ehti	 syötettyään	 vielä	 verkolle	 torju-
maan,	mutta	 tuomari	 ei	 tykännyt	 tästä	
kuviosta.

Kun	 Mäme	 ei	 ole	 Kisiksellä	 tappa-
massa	 palloa,	 hänet	 löytää	 luultavasti	
joko	 lääketieteellisestä	 tiedekunnasta,	
biitsikentältä,	 töistä	 tekoälyalgoritmin	
parista	tai	lenkiltä	Papu-koiran	kanssa.

Mämen	 mukaan	 parasta	 HEL	 Vol-
leyssa	ovat	huikeat	 tyypit,	 joiden	kans-
sa	 saa	 tehdä	 töitä	 yhteisen	 tavoitteen	
eteen.	Mäme	veikkaa,	että	sakkokassan	
suurin	 sponsori	 tällä	 kaudella	 on	 Kirsi,	
mutta	 uskoo	 myös	 itse	 olevansa	 mu-
kana	 kärkikahinoissa.	 Ääniä	 saa	 myös	
joukkueen	junnu	Tiia,	joka	saa	vielä	hön-
tyillä,	mutta	sakoillahan	siitä	selviää.

Ida-Maria Mämmi / keskitorjuja

16

HEL Volley
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ilja	 Raitis	 on	 20-vuotias	 Tar-
vasjoelta	kotoisin	oleva	yleis-
pelaaja,	 joka	 on	 ennen	 Hel-
sinki	 Volleyhin	 tuloa	 pelannut	

Liedon	 Parmassa,	 Japanissa	 Kanazawa	
high	 schoolin	 joukkueessa	 sekä	 TUTO	
Lentiksessä.	 Milja	 on	 lentopalloilijana	
erittäin	 monipuolinen	 ja	 hän	 onkin	 pe-
lannut	 yleispelaajan	 roolin	 lisäksi	myös	
hakkurina	ja	passarina.		

Lentopallossa	 parasta	 Miljan	 mie-
lestä	 on	 sen	monimuotoisuus	 ja	 haas-
tavuus	sekä	se,	että	aina	on	jotain	uutta	
opittavaa.	Milja	on	juuri	valmistunut	luki-
osta	ja	tällä	hetkellä	hän	pohtii	mitä	ha-
luaisi	 tulevaisuuden	 tuovan	 tullessaan.	
Hän	toivoisi	ainakin	voivansa	pelata	len-

Milja Raitis / yleispelaaja

topalloa	mahdollisimman	 pitkään	 ja	 on	
kiinnostunut	 työskentelystä	 kansainvä-
lisen	politiikan	parissa.		

	Milja	on	innokas	piirtäjä	ja	videopeli-
en	ystävä	ja	kuudennella	luokalla	hän	on	
kirjoittanut	500	sivua	sisältäneen	kirjan.	
Hän	on	myös	 saanut	 kirjallisuusstipen-
din.	Vapaa-ajallaan	Milja	rentoutuu	mu-
siikkia	kuunnellen	tai	haaveillen	ja	nauttii	
myös	 lenkkeilystä.	 Milja	 panostaa	 täy-
sillä	aina	niihin	asioihin,	 joista	 tykkää	 ja	
haluaa	 kehittyä	 niissä	 mahdollisimman	
hyväksi.		
	
”Miltsin” top 3: 
Lempparibiisi	 tällä	 hetkellä	 on	 Keyaki-
zaka	 46	 Fukyouwaon,	 lempparieläin	 on	
kissa	 ja	 lapsuudessa	paras	telkkarisarja	
oli	winx	club.

19

HEL Volley
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Valmennus- ja joukkueenjohto

Ismo ’Iska’ Tuominen 
Päävalmentaja

ska	 on	 kotoisin	 Suomen	 Salosta.	
Monipuolisesti	 urheilua	 harrasta-
neena	lajiksi	valikoitui	lopulta	lento-

pallo.	 C-ikäisenä	 alkanut	 lentopalloilijan	
tie	 johti	 SM-tasolle	 saakka	 -	 otteluita	
pääsarjatasolla	tuli	toista	sataa.

Valmennuksen	pariin	 Iska	siirtyi	 syk-
syllä	 -98.	Valmennuskokemusta	on	ker-
tynyt	 Raisiosta	 Rovaniemelle	 ja	 Saudi-
Arabiasta	 Korsoon.	 Suomen	 mestaruus	
tuli	 2006	 ja	 maajoukkuekokemusta	
-2005	Mauro	Berruton	apuvalmentajana.

Uran	21.	 kausi	 lentopallovalmentaja-
na	on	totta	ja	samalla	ensimmäinen	val-
mennuspesti	 naisten	 puolella.	 Iskalla	 on	
vahva	 halu	 kehittää	Helsinki	 Volleyn	 pe-
laajia	sekä	yksilöinä	että	joukkueena.	

Tilastointi	 on	 vahvasti	 mukana	 Is-
kan	 valmennuksessa	 ja	 Datavolley	 on	
nyt	 luon	nollisesti	myös	Helsinki	Volleyn	
käytössä.	

Vapaa-aikanaan	Iska	seuraa	-	mitäpä	
muuta	 kuin	 urheilua.	 Kun	 aikaa	 on,	 niin	
Laatuauto	suuntaa	Suomusjärvelle.	Mök-
keily	sen	kaikissa	muodoissaan	rentouttaa	
ja	 varsinkin	 kun	 kääntää	 nappulat	 kaak-
koon	ja	jysäyttää	Hard	Rockin	soimaan!

Victor Stanulevich 
Valmentaja

ictorilla	 on	 myös	 vahva	 pelaaja-
tausta.	 Viki	 pelasi	 pelaajaurallaan	
passarin	 paikkaa	mm.	 Platonovin	

valmentamassa	 Automobilist	 Lening-
rad-joukkueessa,	 voittaen	 mm.	 Euro-
cupin.	 Suomessa	 Viki	 on	 1990-luvulla	
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edustanut	Torni	Lentistä	ja	Keski-Savon	
Pateria.	

Victor	 on	 ollut	Helsinki	 Volleyn	mu-
kana	 jo	 muutamia	 vuosia,	 keskittyen	
erityisesti	 passareiden	 valmennukseen.	
Viki	arvostaa	Helsinki	Volleyn	organisaa-
tiota	ja	on	mielellään	joukkueen	kehityk-
sessä	mukana.	

Tämän	 kohteliaan	 ja	 hyväntuulisen	
herrasmiehen	 vapaa-ajan	 harrastuksiin	
kuuluvat	mm.	haasteottelut	Iskan	kans-
sa	pingiksessä	ja	-	uskokaa	pois	-	teat-
teri.	Tulevaisuudelta	Viki	 toivoo	Helsinki	
Volleyn	tavoitteen	toteutumista	ja	hen-
kilökohtainen	 haave	 on	 oppia	 tanssi-
maan	argentiinalainen	tango!

Kauden	 päättäjäisissä	 saatetaankin	
sitten	kuunnella	vuoroin	raskasta	rokkia	
(Iska)	 tai	 tanssahdella	 argentiinalaisen	
tangon	tahdissa	(Viki).

Jaana ’Jade’ Ylitalo 
Joukkueenjohtaja

oukkuetta	 johtaa	 ja	 käytännössä	
kaikista	 liikkuvista	 osista	 vastaa	
ja	 huolehtii	 joukkueenjohtajam-

me	Jade.	Jade	on	kotoisin	Pohjanmaalta	
ja	 omaa	 monipuolisen	 kosketuspinnan	
lentopalloon.

Intohimo	 lajiin	 Jadella	 syttyi	 jo	 nuo-
rena	 pelaajana,	 mutta	 varsin	 nopeasti	
kiinnostus	alkoi	suuntautua	valmentami-
seen.	 Valmennuskoulutusta	 löytyy	 run-
saasti	 lajipuolelta	 aina	 III-tasolle	 asti,	 ja	
lisäksi	fysiikka-	ja	psyykkistä	koulutusta.	

Liikuntalääketieteen	 opinnot	 ja	 am-
mattikoulutus	 (fysioterapia	 ja	 urhei-

lufysioterapia)	 yhdistävät	 työn	 ja	 har-
rastuksen.	 Valmentajakokemusta	 on	
vuosien	 varrella	 kertynyt	 junioreista	
naisten	1-sarjaan	asti.

Jade	 on	 kuulunut	 vuosikymmeniä	
Naarasleijonat	 NALE	 ry:n	 hallitukseen	
toimien	 useampia	 vuosia	 sekä	 seuran	
puheenjohtajana	 että	 varapuheenjoh-
tajana.	 Viime	 vuodet	 vastuualueena	 on	
ollut	Helsinki	Volley.	”Voin	sanoa	olevani	
tavallaan	 Helsinki	 Volleyn	 äiti.	 Ideoin	 ja	
ajoin	 vahvasti	 liigaan	 tähtäävää	 edus-
tusjoukkuetta	 pääkaupunkiseudulle	 ke-
väällä	2009.	Keskusteluja	 ja	palavereita	
pidettiin	alueen	seurojen	kesken	-	syntyi	
Helsinki	Volley,	joka	päätettiin	lopulta	si-
joittaa	Naarasleijonat	NALE	ry:n	alle.”

Jade	 on	 toiminut	 myös	 Suomen	
Lentopalloliiton	 luottamustehtävissä	 ja	
on	 edelleen	 mm.	 pääkaupunkiseudun	
edustaja	 liittovaltuustossa.	 Tiesittekö	
muuten,	 että	 hän	 on	myös	 lentopallon	
faniyhdistyksen	 perustajajäsen	 ja	 Fin-
FanTeam	-nimi	on	hänen	keksimänsä	ja	
logo	hänen	viimeistelemänsä.

Jadelle	 ei	 jää	 juurikaan	 vapaa-aikaa	
fyssarin	töiltä	ja	Helsinki	Volleylta.	Mutta	
mereen	täytyy	päästä	aina	välillä	pulah-
tamaan.	Talviuinnin	lisäksi	mökkeily	Suo-
musjärvellä	on	paras	paikka	rentoutua.	

”Meillä	 on	 Iskan	 kanssa	 mökit	 ihan	
sattumalta	 samalla	 paikkakunnalla,	
etäisyyttä	vain	muutama	kilometri”	nau-
rahtaa	Jade.					
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oukkue	 tarvitsee	 staffin	 lisäk-
si	 kotiotteluiden	 läpiviemiseen	
joukon	 talkoolaisia	 otteluta-
pahtuman	 läpiviemiseksi.	 Kent-

tätasolle	 tarvitaan	 kirjurit,	 kuuluttaja,	
pallotytöt/pojat	 ja	 tulostaulun	 käyttäjä.	
Katsomoalueelle	 tarvitaan	 puolestaan	

sisäänheittäjä,	arpojen	ja	fanituotteiden	
myyjät	sekä	kahvittajat.	

Apuja	 saadaan	 hienosti	 yli	 seura-
rajojen	 lentopallon	 ystäviltä.	 Seuran	
hallituksen	 jäsenistä	 ovat	 aktiivisesti	
mukana	 Löysä,	 Torni	 ja	 Vipu	 (kuvassa).	
Tervetuloa	mukaan	joukkoon.	

Taustatiimi
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TSEMPPAAJAT
ahti aho Peli-iloa	ja	tsemppiä	kauteen!

liisa Happonen Hyviä	pelejä!	-Löysä-

sirpa ja Markku Hietala

erkki Hirvonen 

Markku keränen Siru	ja	Vilkku:	Tsemppiä	tielle	kohti	liigaa!

Helinä kivekäs Hugo	Lumi	toivottaa	tsemppiä	kauteen!

Mister X Tsemppiä!

new life Cosmetics oy Voitolla	yöhön!

laura niini Laura	ja	Meeri:	Tsemppiä	kummitädin	joukkueelle!

jukka nirhamo JACISSE	FADE	TO	BLACK:	Tsemppiä	kauteen	koko		
	 HEL	Volleyn	porukalle!	

nora nirhamo Tsemppiä	kauteen!

Hannu nurmi 

taina Paakkinen Tsemppiä	kauteen!

kimmo Pajunen Tsemppiä	korona-kauteen!

Minna Palkia		 Tsemppiä	kauteen!

riitta Peltola Tsemppiä	kauteen!

Pauli Pirttimäki Tsemppiä	kauteen!

tiina ritala ja sakari Vuori 

ruskeasuon kahvikassa Ruhan	kahvikassalta	Tsemppiä!

Hannu siikamäki

tanja sillanpää Voitokasta	kautta!

Päivi tahvanainen Tsemppiä	kauteen!	T:	Torni

seppo tujunen Tsemppiä	kauteen!

Pekka törmä Tsemppiä	kauteen	ja	yleisölle	viihdettä!

juha-Pekka Zitting Kohti	Liigaa!

Varattu 
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Ylärivi (vas) : Valmentaja Ilkka Hyyppä, Laura Nuutinen, Ronja Tuura, Annika Ropponen, Merita Eriksson, 
Minna Luojus, Juulia Lehtonen. Alarivi (vas) : Mirka Mannersuo, Jaana Pöppönen, Elina Vainio, Nataly Jaani-
kivi, Emma Väliaho. Kuvasta puuttuu Iitu Peltola sekä joukkueen kanssa harjoittelevat Soko Batzorig, Uyen 
Pham ja Arla Rannanoja.

ALE2	 pelaa	 ylempää	 2-sarjaa,	
harjoittelee	 Töölön	 Kisahallilla	
ja	Vallilassa	Stadin	ammattiop-
pilaitoksessa	 sekä	 pelaa	 koti-

pelinsä	Töölön	Kisahallilla.	Instagramista	
löydät	joukkueen	nimellä	naarasleijonat.

NALE2
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NALE4

Kuvassa vasemmalta: Sofia Belov, Iris Seitz, Miia Ruusinen, Piritta Rajala, Aino Zein, Lotta Olkkonen, Maria 
Kuismin, Titti Laine-Hendolin ja Tuulia Sisso. Kuvasta puuttuvat Kia Buczek, Sanna Laaksonen, Anna Lind-
qvist, Anna Pihlajaniemi ja Anu Valtanen sekä otteluvalmentaja Panu Hendolin.

ässä	 NALEn	 toinen	 aikuisten	
2-sarjassa	pelaava	joukkue,	 joka	
käyttää	nimeä	NALE4.

Toista	kauttaan	alemmassa	kakkos-
sarjassa	 pelaava	 NALE	 4-joukkue	 tun-
nistaa	 paremmin	 nimen	 NALE	 Queens.	
Joukkueen	 kokoaminen	 lähti	 liikkeelle	
aikaisemmin	 aktiivisesti	 lentopalloa	
harrastaneiden	 ja	 sittemmin	 lähinnä	
biitsin	 pariin	 siirtyneiden	 harrastajien	
keskuudessa.	Ajatuksena	oli	myös,	että	
samalla	joukkueella	voisi	osallistua	liiton	

Masters-turnauksiin.	 Joukkueeseen	 on	
kahden	 kauden	 aikana	 kerääntynyt	 pe-
laajia,	 joilla	 jokaisella	on	 takanaan	pitkä	
lentopallokokemus.	 Ikähaitari	 on	 alku-
peräistä	 suunnitelmaa	 laajempi,	 mutta	
joukkueena	 Queensit	 ovat	 hioutuneet	
timanttisesti	yhteen.	Kaudella	2020–21	
lisenssipelaajia	 on	 yhteensä	 14,	 joten	
peleissä	 pyritään	 tarjoamaan	 tasaisesti	
peliaikaa	hyvin	 tasaväkiselle	pelaajapo-
rukalle.	Sarjassa	ollaan	mukana	rennolla,	
mutta	voitontahtoisella	otteella.	
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 MYYNTIAKATEMIA.COM

Tuloksellista myyntiä 
monikanavaisesti ja 

tunneälykkäästi  

Tarvitsetko lisää liidejä ja myyntiä?

Monikanavaista liidien
 hankintaa 

Buukkauspalveluja Myyntivalmennuksia 

Ota yhteyttä meihin

050 432 5010

h e n r i . t i k ka n e n @ my y nt i a ka te m i a . co m 
http://bit.ly/MAvHki
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elsinki	Volley	ja	YIT	halusivat	yh-
dessä	 tukea	 lasten	 ja	 nuorten	
liikkumista	 järjestämällä	 pallo-
jen	 hyväntekeväisyyskeräyksen	

kauden	 avausottelun	 yhteydessä	 26.9.	
Ottelua	 ja	 pallokeräystä	 mainostettiin	
paljon	sosiaalisen	median	avulla	ja	kaikkia	
otteluun	 tulijoita	 kannustettiin	 tuomaan	
mukanaan	ihan	mikä	tahansa	pallo	lahjoi-
tettavaksi	hyväntekeväisyyteen.	Otteluun	
saapuikin	erinomainen	määrä	katsojia.		

Joukkueiden	esittelyn	jälkeen	ottelun	
juontaja	kertoi	kaikille	katsojille,	että	pal-
lot	on	tarkoitus	lahjoittaa	Töölön	ala-as-
teelle	sekä	lähialueen	päiväkodeille	osa-
na	 YIT:n	 100	 hyvää	 tekoa	 -kampanjaa.	
Tämän	 jälkeen	 katsojat	 heittivät	 kaikki	
pallot	kentälle	ja	pelaajat	keräsivät	pallot	
koreihin	 Jerry	Lee	Lewisin	Great	Balls	of	
Firen	 tahdissa.	 Saimme	 kasaan	 hurjan	
määrän	erilaisia	ja	erikokoisia	jalkapalloja,	
koripalloja,	lentopalloja	ja	pehmopalloja.	

	 Pelin	 jälkeen	 pallot	 lajiteltiin	 ja	 de-
sinfioitiin	luovutusta	varten	ja	30.9	Hel-
sinki	 Volleyn	 pelaajat	 Essi	 Nirhamo	 ja	
Sanni	Vallin	kävivät	 lahjoittamassa	pal-
lot	Aallon	päiväkotiin	Arabianrantaan	 ja	
Töölön	ala-asteelle.	Aallon	päiväkodissa	
pelaajia	ja	palloja	oli	kuulemma	odotettu	
koko	aamun	ajan	ja	lapset	olivatkin	por-
tilla	 innokkaina	 vastassa.	 Pallot	 jaettiin	
lapsille	 ja	 hienolta	 tuntui	 nähdä,	 miten	
paljon	 iloa	 lapset	 palloista	 saivat.	 Töö-

lön	 ala-asteella	 pallot	 otti	 vastaan	 va-
rarehtori	 Janne	 Kontturi,	 joka	 oli	 otettu	
ja	 ällistynyt	 pallojen	määrästä.	 Kontturi	
sanoi,	että	he	voivat	antaa	osan	pallois-
ta	 lähialueen	 esikouluille,	 koska	 palloja	
oli	tullut	niin	hyvä	määrä.	Hyvät	teot	siis	
vierivät	(pallon	lailla)	eteenpäin!	

	
#100hyväätekoa	 #Helsinkivolley	 #YIT	
#yhdessähyvää	#liikutaanpalloilemalla

essi nirhamo	

Helsinki Volley ja YIT keräsivät 
palloja lapsille 

Kuvassa vas. Sanni Vallin, Töölön ala-asteen vara-
rehtori Janne Kontturi ja Essi Nirhamo..
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-junioreissa	 pelaa	 ja	 treenaa	
tällä	hetkellä	noin	20	innokasta	
12-15	 -vuotiasta	 lentopalloi-
lijaa.	 Osa	 pelaa	 sarjassa	 ja	 osa	

vain	 treenaa.	 Tytöt	 harjoittelevat	 2-4	
kertaa	 viikossa.	 Viime	 kaudella	 tutus-

tuttiin	ensimmäistä	kertaa	kuusikkope-
lin	saloihin	 ja	 tällä	kaudella	mennään	 jo	
ihan	 täysiä.	Valmentajina	 toimivat	Min-
na,	Ronja,	Jossu	ja	Sanna	sekä	punttival-
mentaja	Roni.

C-juniorit

Kuvassa, ylävasemmalta: Nilu, Emilia, Viena, Valora, Erica, Mira Eerika, Vera ja Anita. Alarivissä vasem-
malta: Miina, Anna ja Sofia. Miina ja Sofia pelaavat E-sarjassa, mutta treenaavat välillä C-ikäisten kanssa. 
Lisäksi C-ikäisissä pelaa ja osa vain treenaa Vi, Anna M, Pinja, Saima, Inkeri, Ciara ja Maria.  C-tyttöjen jouk-
kueenjohtajana toimii Katja Moliis. Valmentajina  Minna, Sanna, Ronja ja Jossu. Myös Katja ja Jussi (Sormu-
nen) avustavat valmentamisessa.
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ALEn	 nuorempien	 ikäluokkien	
joukkue	 E-juniorit	 pelaa	 seka-
joukkueella	Etelä-Suomen	alue-
sarjaa.	 Joukkueessa	 pelaavat:	

#10	 Miina,	 #11	 Toivo,	 #12	 Aatos,	 #18	
Sofia

Miina	 ja	 Toivo	 ovat	 harrastaneet	
lentopalloa	 neljä	 vuotta	 ja	 Sofia	 ja	 Aa-
tos	kolme	vuotta.	Samassa	 ikäluokassa	
treenaa	myös	Ciara,	joka	aloitti	lentopal-
lon	pelaamisen	viime	kevätkaudella	ja	on	
aikeissa	osallistua	peleihin	kevätkaudel-
la	2021.	Joukkueen	valmentajana	toimii	
Minna	Kauria-Kojo	 ja	 joukkueenjohtaja-
na	Emilia	Roiha.

E-junioreiden	 joukkue	 on	 aloittanut	
kautensa	 aktiivisella	 harjoittelulla,	 iloi-
sella	 mielellä	 ja	 kahdella	 hienolla	 tur-
nausvoitolla.

NALEn	 tavoitteena	 on	 kasvattaa	
nuorimmissa	 ikäluokissa	 sekä	 tyttö-	
että	 poikapelaajien	 määrää,	 koska	 D-
junioreiden	 sarjaan	 siirryttäessä	 tulee	
joukkueet	 muodostaa	 tytöille	 ja	 pojille	
erikseen.

E-junioreilla	 on	 mahdollisuus	 tree-
nata	 1-4	 kertaa	 viikossa.	 Kaikki	 tämän	
joukkueen	 pelaajista	 harrastavat	 myös	
muita	 lajeja,	 kuten	 koripalloa,	 tennistä,	
voimistelua,	 jalkapalloa	 ja	tanssia.	Roh-
kaisemmekin	 pelaajia	 harrastamaan	
monipuolisesti	 eri	 urheilulajeja,	 vaikka	

se	tarkoittaisikin	vähemmän	lentopallon	
lajitreenejä	viikossa.

E-junioreilta	 kysyttäessä	 kivointa	
lentopallon	 harrastamisessa	 ovat	 isku-
lyönnit	 ja	kovat	syötöt.	Lisäksi	kivaa	on,	
että	 koko	ajan	oppii	 uusia	 asioita	 ja	 voi	
myös	harrastaa	muita	 lajeja	 lentopallo-
harrastuksen	ohella.

Lentopallo	 on	 peliälyä	 ja	 tekniik-
kaa	 vaativa	 nopeatempoinen	 laji,	 jos-
sa	 korostuvat	 hyvät	 henkilökohtaiset	
lajitaidot,	 mutta	 ennen	 kaikkea	 myös	
sosiaaliset	 taidot.	 Miten	 toimia	 jouk-
kueurheilijana	 siten,	 että	 saat	 pelika-
verisi	ylittämään	itsensä	tiukassa	tilan-
teessa?	NALEn	E-junnuissa	rohkea	peli	
ratkaisupalloissa	 syntyy	 hyvän	 jouk-
kuehengen	 kautta.	 Lentopallon	 perus-
kosketuksien	 lisäksi	 harjoittelemmekin	
kierrehypäreitä	 ja	 ennen	 kaikkea	 jouk-
kueurheilijoilta	 edellytettävää	 avointa	
käytöstä,	 jossa	 ketään	 ei	 jätetä	 ulko-
puolelle.

Treenaamme	Töölön	Kisahallilla	 tiis-
taisin	klo	17.30-19	ja	lauantaisin	10.30-
12.	Lisäksi	edistyneemmät	pelaajat	käy-
vät	C-junioreiden	kanssa	treenaamassa	
maanantaisin.	Välillä	perjantaisin	järjes-
tämme	Kisahallilla	erillisiä	pelivuoroja	E-	
ja	D-juniori-ikäisille.

E-juniorit kaudella 2020-21
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ALE	 on	 syksystä	 2020	 lähtien	
järjestänyt	 lentopallokoulun	
maanantaisin	 klo	 17-18.30	
Töölön	ala-asteella	kaikille	 len-

topalloilusta	 kiinnostuneille	 lapsille	 ja	
nuorille.

Osallistujia	lentopallokoulussa	on	ol-
lut	16	ja	ikähaitari	10–16	vuotta.

Lentopallokoulussa	 harjoitellaan	
lentopallon	 perustekniikoita	 ja	 tehdään	
pelinomaisia	harjoitteita.

Lentopallokoulusta	 siirrytään	 oman	
halukkuuden	mukaan	ja	taitotason	kart-
tuessa	Etelä-Suomen	alueella	pelaaviin	
NALEn	kilpajoukkueisiin.

NALEn lentopallokoulu

ALE	 on	 tänä	 syksynä	 yhdessä	
urheiluseurojen	 Helsingin	 Pon-
nistuksen	 ja	 Helsingin	 Hakan	
kanssa	 järjestänyt	 Monilajiker-

hoa	lapsille.	Toiminta	syksyllä	on	alkanut	
elokuun	puolivälistä	ja	sitä	on	järjestetty	
uuden	 ja	 monipuolisen	 Arcadahallenin	
sisäliikuntatiloissa	 viikoittain.	 Kerhossa	
lajeina	 ovat	 olleet	 lentopallo,	 jalkapallo	
ja	paini,	 joita	kunkin	seuran	valmentajat	
ovat	 tulleet	 vuoroviikoin	 lapsille	 ohjaa-
maan.	 Kerhossa	 leikin	 ja	 liikunnan	 ilon	
kautta	on	harjoiteltu	muun	muassa	ke-
honhallintaa,	 ryhmätyöskentelytaitoja,	
keskittymiskykyä	ja	kunkin	lajin	lajitaito-
ja.		Kerhossa	on	iän	mukaan	jaetut	kaksi	
ryhmää,	 joista	4-6-vuotiaat	harjoittele-
vat	ensiksi	ja	7-10-vuotiaat	heti	heidän	
jälkeensä.	 Osallistujia	 on	 yleensä	 ker-
ralla	ollut	pienempien	ryhmässä	reilusti	
toistakymmentä	 ja	 isompien	 ryhmässä	
hieman	 heitä	 vähemmän.	 Lentopallon	

Monilajikerho

osalta	on	ollut	 ilo	huomata	 lapsissa	 in-
toa	oppia	uutta	ja	heidän	kehitystään	la-
jitaidoissa	 hiha-	 ja	 sormilyönnin	 osalta.	
Lapsien	mielestä	kivoja	ovat	olleet	muun	
muassa	 erilaiset	 leikit	 ja	 valmentajia	
vastaan	pelaaminen.
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erkki.hirvonen@urheilunaika.fi  |  p. 050-550 6172  |  www.mediafix.info

•	 Asiakas-	ja	tiedotuslehdet	avaimet	käteen	-periaatteella
•	 Kirjojen	toteutus-	ja	toimitustyöt
•	 Artikkelipalvelut
•	 Media-	ja	ilmoitusmarkkinointi
•	 Liikunta-,	urheilu-	ja	kulttuuritapahtumat
•	 Juoksukoulu	
•	 Kaupunginosakävelyt	
Erityisalat:	taide,	kulttuuri,	urheilu,	liikunta,		
historia	ja	kasvatus

Laadukkaasti, nopeasti, edullisesti




