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TOIMINTAKERTOMUS   TILIKAUDELTA   1.6.2018–31.5.2019  

 

1.   Johdanto  

Vantaan   Lentopallo   ry   (VanLe)   on   vuonna   1987   perustettu   lajin   erikoisseura,   joka   jatkaa   vuonna  
1969   perustetun   yleisseuran   Etelä-Vantaan   Urheilijoiden   (EVU)   lentopallojaoston   työtä.   Kulunut  
toimintakausi   oli   seuran   29.  

Vantaan   Lentopallo   ry:n   toiminnan   päämääränä   on   monimuotoisen   lentopalloilun   kehittäminen  
ja   edistäminen   toiminta-alueellamme   Vantaalla.   Toiminnan   painopisteenä   oli   aiempien   vuosien  
tapaan   voimakas   nuorisotoiminta   ja   sen   kehittäminen.   Seura   tarjoaa   mahdollisuuden   lajin  
harrastamiseen   kaikille   ikäryhmille   ja   tavoitetasoille.  

2.   Jäsenistö   ja   hallinto   

Jäseniä   seurassa   oli   186,   joista   tyttöjä   34,   naisia   30,   poikia   61   ja   miehiä   61.   Edelliseen   kauteen  
verrattuna   jäsenmäärässä   on   laskua.  

Seuran   sääntömääräinen   syyskokous   pidettiin   28.11.2018   ja   kevätkokous   22.5.2019.  

Seuran   puheenjohtajana   toimi   Riku   Luhti.  

Seuran   kirjanpitäjänä   toimi   Erkki   Autio.  

 

Johtokunnan   jäsenet:  

Riku   Luhti,   puheenjohtaja  

Ben   Angelvirta   (2017-2019)  

Pete   Helminen   (2018-2019)  

Mikko   Kiviniemi   (2017-2019)  

Anna-Riikka   Kutinlahti   (2017-2019)  

Hannu   Lämsä   (2018-2019)  

Jonna   Neffling   (2018-2019)  

Johtokunnan   varajäsenet:  

Jan   Nyberg  

 

Johtokunta   piti   kauden   aikana   kaksi   kokousta,   joissa   käsiteltiin   mm.   seuraavia   asioita:  

● Seuran   uutta   jäsenrekisteriä   MyClubia  

● Seurayhteistyön   jatkaminen   PuMa   Volleyn   kanssa   lentopallokerhojen   muodossa.  

● Omien   junioreiden   menestystä   ja   kehittymistä  

● BSJ-turnauksen   jatkamista   yhdessä   yhteistyöseuran   kanssa  

● kausimaksuja  

 
Vantaan   Lentopallo   ry   
  

 

www.vanle.fi  
 
 

Y-tunnus    0702152-5   
 

 



TOIMINTAKERTOMUS  
 
 
 

25.10.2019  

● Power   Cup   ja   muiden   tukien   suuruutta  

● Jyrki   Nurmisen   palkkausta  

3.   Järjestöedustukset  

● Suomen   Lentopalloliitto,   Etelä-Suomen   Lentopallon   Alue   (ESLA)  

o ESLAn   kokouksiin   ovat   johtokunnan   valtuuttamina   kauden   aikana   osallistunut  
Riku   Luhti.   

● Vantaan   Liikuntayhdistys   ry  

4.   Joukkueet  

● Miesten   ykkösjoukkue   (M1)    pelasi   miesten   aluesarjassa.  

● Miesten   kakkosjoukkue   (M2)    pelasi   miesten   paikallissarjassa.   Harjoituksia   oli   2-3  
viikossa   ja   mukana   10   pelaajaa.  

● Miesten   kolmosjoukkue   (M3)    pelasi   miesten   paikallissarjassa.   Harjoituksia   oli   kaksi  
kertaa   viikossa   ja   pelaajia   kauden   aikana   mukana   kaikkiaan   10.   Joukkueen   harjoituksiin  
ja   peleihin   osallistui   myös   epäsäännöllisesti   osa   B-pojista.  
Joukkueen   valmentajana   toimi   Keijo   Yli-Kivistö.  

● Miesten   nelosjoukkue   (M4)    pelasi   miesten   5-sarjassa.   Joukkue   harjoitteli   kaksi   kertaa  
viikossa.   Mukana   oli   13   aikuista.  
Joukkue   tuli   alkusarjassa   toiseksi,   ylemmässä   jatkosarjassa   viidenneksi   ja  
keskifinaalisarjassa   toiseksi   päättäen   kautensa   7   ottelun   voittoputkeen.   M4   myös  
muodosti   rungon   VanLen   masters-SM-kisoihin   osallistuneissa   joukkueissa   M55   ja   M60  
-sarjoissa.   Yhteisharjoituksia   pidettiin   M2-   ja   M3-joukkueiden   kanssa   ja   harjoittelu   jatkuu  
kesällä.  
Joukkueen   pelaajavalmentajia   toimivat   Emilio   Moya,   Matti   Hjelt   ja   Jukka   Korva.  

● Naisten   ykkösjoukkue   (N1)    pelasi   naisten   paikallissarjaa   10   aikuispelaajan   ja  
B-tyttöjen   voimin.   Parhaimmillaan   harjoituksissa   oli   samanaikaisesti   14   pelaajaa.  
Harjoituksia   oli   kahdesti   viikossa.  
Valmentajana   toimi   Pekka   Piippo.  

● B-pojat    pelasivat   valtakunnallista   sarjaa.   Osallistujia   oli   18   henkilöä   ja   harjoituksia  
vähintään   3   kertaa   viikossa.   B-pojat   saivat   valtakunnallisessa   sarjassa   sijat   17.   ja   28.   ja  
Etelä-Suomen   aluemestaruusturnauksessa   sijat   2.   ja   4 .  
Valmentajina   toimivat   Tero   Askoja   ja   Tommi   Åström.  

● B-tytöistä    muodostui   kaudeksi   kaksi   joukkuetta,   joissa   pelasi   ja   treenasi   20   henkeä.  
Lisäksi   kauden   aikana   osallistuttiin   useampaan   harjoitusturnaukseen   ja   yhteistyötä  
tehtiin   erityisesti   Perttulan   Tähden   C-joukkueen   kanssa   ja   seuran   naisjoukkueen  
kanssa.   Harjoituksia   oli   3   kertaa   viikossa.  
Valmentajina   toimivat   Pasi   Iisakkala,   Raija   Ostrovskij   ja   Marjo   Suoranta.  

● C1-pojat    pelasivat   yhdellä   joukkueella   valtakunnallista   sarjaa.   Treenejä   oli   3-4   viikossa  
ja   mukana   toiminnassa   oli   8   pelaajaa.   Kauden   aikana   pelattiin   enimmäkseen  
D-poolissa.   Aluemestaruusturnauksesta   4.   sija.   SM-välieräturnauksesta   edettiin   hienosti  
turnausvoitolla   Kuortaneen   SM-finaaleihin,   mikä   oli   upea   huipennus   kaudelle.  
SM-finaaleista   lopputuloksena   9.   sija.   Hieno   saavutus   joukkueelle   joka   muodostettiin  
vasta   syksyllä   2018   VanLen   ja   Blues   Volleyn   yhdistelmänä.   
Valmentajina   toimivat   Arttu   Matilainen   ja   Jarkko   Talja.  
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● C2-pojat    pelasivat   valtakunnallista   sarjaa   seitsemällä   pelaajalla.   Tämä   oli   poikien  
ensimmäinen   kausi   isolla   kentällä   ja   kuudella   kenttäpelaajalla.   Kauden   aikana   pelattiin  
muutamia   hyviä   pelejä   ja   voitettiin   joitain   vastustajia,   mutta   kokonaisuutena   kausi   oli  
opettelua.   Poikien   kehitys   oli   hyvää   ja   ensi   kaudelta   odotetaan   parempaa   menestystä.  
Valmentajina   Mikko   Sivonen,   Jukka   Nokso-Koivisto   ja   Ville-Pekka   Pusa  

● D-pojat    pelasivat   aluemestaruussarjaa   6   pelaajan   voimin.   D-poikien   kausi  
aluemestaruussarjassa   oli   menestyksekäs.   He   olivat   syksyn   paras   joukkue  
Etelä-Suomen   alueella,   ja   keväällä   tulivat   tiukan   finaalin   jälkeen   toiseksi.   Muutama  
poika   kävi   kauden   aikana   myös   aluevalmennusleireillä.  
Valmentajina   toimivat   Mikko   Sivonen,   Jukka   Nokso-Koivisto   ja   Ville-Pekka   Pusa.  

● D-tytöt    pelasivat   aluesarjaa   9   pelaajan   voimin   ja   treenasivat   2-3   kertaa   viikossa.  
Valmentajana   toimi   Merja   Kivioja   ja   Marjo   Suoranta.  

● E-pojat    pelasivat   6   hengen   voimin   Tiikeri-sarjaa.   Joukkue   harjoitteli   kerran   viikossa.  
Joukkue   pääsi   sarjassa   neljän   parhaan   joukkoon.  
Valmentajana   toimi   Pete   Helminen,   Hannu   Eronen   ja   Jussi   Viero.  

● Harrasteryhmässä    pelattiin   kuntoilumielessä   kerran   viikossa   elokuusta   toukokuuhun.  
Ryhmään   kuului   iältään   noin   40-70-vuotiasta   treenaajaa,   joista   paikalla   oli   10-14   per  
kerta.   Ryhmä   kävi   kauden   aikana   myös   virkistäytymässä   keilaradalla.  

● Lentopallokoulun    toiminnassa   mukana   oli   alle   20   vuotiaita   tyttöjä/naisia   ja  
poikia/miehiä.   Osallistujia   oli   6-25   per   kerta,   joista   1-2   erityisryhmiin   kuuluvia.  
Lentopallokoulussa   opetetaan   lajin   perusteita   harrastusta   aloittaville   junioreille.  
Harjoitukset   pohjautuvat   Suomen   Lentopalloliiton   Lentiskoulu-materiaaliin,   lisäksi  
mukana   on   koordinaatio-   ja   lihaskuntoharjoituksia   sekä   venyttelyä.   Ryhmä   pelasi  
kauden   aikana   harjoituspelin   Puma   Volleyta   vastaan..  
Ryhmä   kokoontui   kerran   viikossa   Jyrki   Nurmisen   valmennuksessa.  

● Lentisliikkarin    toiminnassa   mukana   oli   8   lasta   ja   heidän   vanhempansa.   Osallistujista  
erityisryhmiin   kuuluvia   oli   2.   Liikuntaleikkikoulun   ja   lentisliikkarin   konseptien   pohjalta  
suunniteltua   toimintaa   ryhmän   erityislasten   tarpeet   huomioon   ottaen.   Ryhmä   koostuu  
3-6-vuotiaista   tytöistä   ja   pojista,   joista   kahdella   on   motorinen   rajoite.   Ryhmässä   on   ollut  
päävalmentaja   ja   apuvalmentaja.   Joka   neljännellä   kerralla   on   koko   perheen   yhteiskerta,  
jolloin   lapsella   on   mukana   vähintään   yksi   oma   aikuinen,   mutta   koko   perhe   on   ollut  
tervetullut   liikkariin.   Suurin   osa   aikuisista   on   kuitenkin   toiminnassa   mukana   jokaisella  
kerralla,   joten   ryhmässä   on   paljon   apukäsiä.   Harjoitelleet   ovat   lasten   jaksamisen   ja  
taitotason   mukaisesti   lentopallon   alkeita.   Suurin   osa   ajasta   on   kuitenkin   kulunut   erilaisia  
liikkumistaitoja   kehittäviin   leikkeihin   ja   harjotteisiin.   Lentisliikkarissa   on   harjoiteltu   jonkin  
verran   myös   muita   pallolajeja,   kuten   jalkapalloa,   koripalloa   ja   salibandya.  
Ryhmää   ohjasivat   Elisa   Voutilainen   ja   Harri   Laurell.  

5.   Tiedotus  

Seuran   sisäiseen   tiedotukseen   käytetään   WhatsApp-kanavia,   MyClubia   ja   sähköpostia.   Seuran  
internetsivuille    www.vanle.fi    on   koottu   tärkeimmät   uutiset   ja   yhteystiedot.   Joukkueiden   sisäiseen  
tiedotukseen   käytetään   sähköpostia,   WhatsAppia,   Nimenhuuto-   ja   MyCLub-sivustoja.  

6.   Talous   ja   varainhankinta  

Tulos   kaudelta   2018-2019   10   486,96   euroa   (edellinen   kausi   9192,36   eur).   Taloustilanne   ja  
maksuvalmius   on   tilikauden   lopussa   hyvä.   Kauden   hyvä   tulos   selittyy   salivuorojen  
peruuttamiseen   tulleella   kurilla,   jolloin   käyttämättömistä   vuoroista   ei   jouduta   maksamaan.  

 
Vantaan   Lentopallo   ry   
  

 

www.vanle.fi  
 
 

Y-tunnus    0702152-5   
 

 

http://www.vanle.fi/


TOIMINTAKERTOMUS  
 
 
 

25.10.2019  

Lisäksi   seura   käyttää   kilpailutoiminnassaan   täysimääräisesti   kaikilla   mahdollisilla   sarjatasoilla  
ns.   omatuomarioikeutta,   jolla   säästetään   erotuomarikustannuksia   merkittävästi.  

Suurin   kuluerä   oli   salimaksut   -27   366,73   €,   vähennystä   edelliskauteen   11   %.  

Vantaan   kaupungilta   saatiin   avustuksena   4   436,00€,   lisäystä   edelliskauteen   4   %.  

Kausi-   ja   jäsenmaksuilla   kerättiin   noin   54   000   €,   saman   verran   kuin   edellisellä   kaudella..  

7.   Yhteenveto  

Seuran   toiminta   on   jatkunut   aktiivisena   ja   kehittyvänä.   Alaluokkien   koululaisille   suunnattuja  
lentopallokerhoja   ja   alle   kouluikäisten   liikuntaleikkikoulua,   joihin   pystyvät   osallistumaan   myös  
erityislapset,   jatkettiin   ja   kerhot   ja   leikkikoulu   olivat   varsin   suosittuja.   Kokonaisuudessaan  
junioritoiminta   on   jatkunut   vahvana   ja   jäsenmäärä   on   kasvanut.   Vaihtelu   ikäluokkien   välillä   on  
kuitenkin   suurta   ja   valmennuksen   järjestäminen   vapaaehtoisvoimin   vaatii   ponnistelua.  
Aikuisjoukkueet   tarjoavat   harrastusmahdollisuuksia   eri   tasoilla   kuntoliikunnasta   kilpasarjoihin.  
Ne   mahdollistavat   juniorina   aloitetun   lentopalloharrastuksen   jatkamisen   iästä   riippumatta.  
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