




JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA JA JOTAIN PERINTEISTÄ

Lentopalloa Torniossa, esiintyjinä aikuisjoukkueet, pääosissa 

junioripalloilijat, tuottajana Tornion Lentis-88, siinä on sitä perinteistä.

23. toimintakausi on jo hyvässä vauhdissa. Seuran taustalla tapahtui 

hiukan muutosta edelliseen kauteen verrattuna. Useamman vaikean 

vuoden Lentistä puheenjohtajana luotsannut Jari Sankala jäi ansaitulle 

lepovuorolle, yhdessä erovuorossa olleiden Postilan Tuomaksen ja 

Sonkamuotkan Tomin kanssa, lopuilla johtokunnan jäsenillä pesti jatkuu. 

Uuteen johtokuntaan, jatkaneiden rinnalle, valittiin neljä jo aiemmilta 

vuosilta tuttua taustavaikuttajaa. Sieltä tulee tuota mainostettua 

vanhaa. 

Seurana asetimme tavoitteeksi saada sarjaan miesten ja naisten 

joukkueet, mutta päähuomion tulevat saamaan juniorit ja heidän 

valmentajansa. Junioreille valmentajineen pyritään luomaan sellaiset 

olosuhteet, etteivät harjoittelu ja kehittyminen ole siitä kiinni. 

Valmentajia koulutetaan tarvittaessa ja tuetaan kaikin keinoin. Tätä 

kirjoittaessani junioreille on järjestetty jo ensimmäinen viikonloppuleiri, 

joka sai mukavan jopa innostuneen vastaanoton. Valmentajien kanssa 

pidimme palaveria ja kävimme keskustelua harjoitusten välillä. Oikein 

onnistunut viikonloppu, joka tulee todennäköisesti saamaan jatkoa. Tässä 

sikäli uutta, ettei hetkeen tällaista leiriä ole järjestetty.

Naiset jatkavat kakkossarjaa vuotta kokeneempina ja vaikka joukkueen 

keski-ikä ei korkea olekaan voidaan puhua jo kohtuullisen kokeneesta 

poppoosta. Miehillä alkoi poltella sarjapelit vuoden tauon jälkeen ja 

Aallon Miikan johdolla joukkue on saatu niukin naukin kasaan, 

sarjatasoksi kakkossarja. Helpotusta ja vaihtelua pelaajarinkiin tuo 

solmittu farmisopimus Napakettujen kanssa. 

Näillä uusilla, vanhoilla ja osittain perinteisillä palasilla olemme saaneet 

uuden kauden käyntiin. Tervetuloa seuraamaan kauden tulevia 

harjoituksia ja pelejä perinteiseen Putaan lentopallopyhättöön.

Jukka Riekki

Puheenjohtaja
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LENTOPALLOPUULAAKI 2010 - 2011
MIEHET A-SARJA



LENTOPALLOPUULAAKI 2010 - 2011
MIEHET B-SARJA



JUNIORITOIMINTA 

Lentiksen junioritoiminta on koko syksyn pyörinyt vilkkaana, varsinkin tyttöjen 

osalta. Nuorimmat Lentisjunnut ovat 8 vuotiaita ja vanhimmat 16. Uusia valmentajia 

on tullut joukkoon ja se on todella tärkeää toiminnan kannalta. Nyt tarvittaisiinkin 

vanhempia mukaan toimintaan. Panos ei tarvitse olla suuren suuri mutta jokainen 

”auttava käsi” tarvitaan, jotta voidaan tarjota lapsille ja nuorille puitteet vielä 

suhteellisen edulliseen harrastukseen. 

Toimintaa pitää myös kehittää ja siitä olikin hyvä esimerkki junnuleiri lokakuun 

alussa. Oli upeaa nähdä lasten ilo viikonlopun aikana ja se jos mikä kannustaa meitä 

kaikkia jatkamaan uurastusta. 

Marko Rantavuoti

Junnupäällikkö 

C- ja D-pojat

Lentopalloharjoitukset pyörähtivät käyntiin syyskuun alussa. Oli kiva nähdä, että 

kaikki viime kauden pelaajat saapuivat innokkaina paikalle. Kaipaamme toimintaamme 

kuitenkin kipeästi lisää poikajunioreita. D-poikia on ringissä mukana 4 kpl ja C-poikia 

3 kpl. Mikäli tuttavapiiristänne löytyy 11-14 vuotiaita poikia, niin houkutelkaahan 

heitä mukaan mukavan harrastuksen pariin. Viime kaudesta olemme lisänneet 

harjoituskertoja 2:sta kolmeen. Yksikin tunti viikossa lisää vie junioreita nopeasti 

eteenpäin. Alkusyksyn harjoitukset ovat painottuneet perustekniikkaan eli hiha- ja 

sormilyöntiin. Eri lihasryhmien vahvistaminen oman kehon painolla sekä nopeus, 

ketteryys ja loikkaharjoitukset ovat myös mukana ”treeniohjelmassamme”.

Kivan piristysruiskeen treeneihin pojat saivat kokea junnuleirin merkeissä 2.-3.10. 

Naisten ja miesten joukkueiden pelaajat vetivät junioreille viikonlopun aikana 3 

harjoitukset. Siitä suuri KIITOS heille.

Toivotamme kaikille nautinnollisia lentopallohetkiä tämän hienon lajin parissa.

Anu Riekki  ja Alpo Leppänoro



E- ja F -pojat

Muutaman vuoden tauon jälkeen olemme saaneet kasaan uuden poikajunnu 

joukkueen. Pieni ryhmä on tämäkin, yhteensä 4 kpl, mutta virtaa näissä pojissa 

riittää. Lisää 7-10 vuotiaita pelaajia kaivataan joukkoon mukaan.

Harjoitukset ovat 2 kertaa viikossa. Alkusyksyn treenit ovat sisältäneet 

perustekniikan ”ensiaskeleita” ja tutustumista pallon kanssa temppuiluun. 

Ketteryys-, nopeus- ja erilaiset koordinaatioharjoitteet vievät poikia nopsasti 

eteenpäin tässä iässä. Syksyn edetessä alamme tutustumaan tarkemmin myös 

itse pelin sisältämiin saloihin. 

Reipasta ja liikunnantäytteistä lentopallokautta kaikille!

Einari Säkkinen 

D –tytöt

D-tyttöjä seurassamme on noin 20. Tyttöjen suuresta määrästä johtuen, olemme 

jakaneet ryhmän puoliksi. Nuorempia eli 1999 syntyneitä valmentaa Raimo 

Vaarala ja vanhempia, eli 1998 syntyneitä valmentaa Pia Rantavuoti. Hyvänä apuna 

toimii fysioterapeutti Heidi Komu, Heidi auttaa fysiikkapuolen valmennuksessa 

kehittäen tyttöjen voimaa, nopeutta ja kehonhallintaa, ominaisuuksia joita kaikkia 

tarvitaan lentopallon peluussa.

Lentopallon sarjoihin D-tytöt lähtevät kolmen joukkueen voimin. Vanhemmista D-

tytöistä useimmat pelaavat jo viidettä vuotta. Pari vuotta olemme treenanneet 

kolme kertaa viikossa, joten tytöt ovat hyvin sitoutuneita lentopallon 

harrastamiseen.

Pelit käydään turnausmuotoisesti. Syksyllä ja keväällä ovat omat turnaukset, 

joissa molemmissa 3-4 päivän kestävää turnausta. Kesän kohokohta on maailman 

suurin lentopallojunioreiden turnaus Power Cup, jossa pelataan 4 perättäistä 

päivää lentopalloa.

Uusia urheilullisia tyttöjä mahtuisi joukkueeseen vielä muutama. Jos olet 

kiinnostunut katso yhteystiedot seuran nettisivuilta.

Pia Rantavuoti



KUVIA JUNNULEIRILTÄ







(016) 446 022



MIESTEN 2-SARJAJOUKKUE 2010-2011



MIESTEN 2-SARJA SYYSKIERROS

Sarjassa pelataan 2-kertainen sarja. Lohkojen sijoille 1-3 

sijoittuneetjatkavat ylempään jatkosarjaan. Lohkojen 4-6 

sijoittuneet alempaan jatkosarjaan.



NAISTEN 2-SARJAJOUKKUE 2010 - 2011



NAISTEN 2-SARJA SYYSKIERROS

Sarjassa pelataan 2-kertainen sarja. Lohkojen sijoille 1-3 

sijoittuneetjatkavat ylempään jatkosarjaan. Lohkojen 4-6 

sijoittuneet alempaan jatkosarjaan.
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