
 

Iitin Pyrintö    Toimintakertomus 2018   

Lentopallojaosto                                          

Lentopallokausi 01.09.2017 - 31.5.2018. Aikuisille tarjottiin tänä kautena kaksi vuoroa liikuntahallilta 

yhteistyössä NS. Liekin kanssa ja yksi vuoro yläkoululta. Kausi eteni harraste- ja kuntopalloilun 

merkeissä naisten ja miesten pelatessa VLC:tä niin kuin aiempinakin vuosina. Tämä kausi oli 

harrastajamäärissä mitattuna hyvin samankaltainen edellisvuoden kanssa. Keskiviikon vuoroa 

jatkettiin edelleen sekavuorona. Lentopallojaosto voisi tulevaa kautta suunnitellessa miettiä miten 

harrastajia saadaan enemmän mukaan, vaikka kynnys tulla pelaamaan on jo nyt hyvin matala. 

  

Harjoitukset 

Vuoroja jatkettiin viimevuoden mukaisesti sekavuoroina kolmesti viikossa. Ukkojumppa kokoontui 

maantaisin 19:30 -21:00 yläkoululla 8-16 kuntoilijan voimin. Kokoonpano pysyi kauden aikana lähes 

samanlaisena kuin aiemmin. Ukkojumpan vuoro on pysynyt suosittuna siten, että lähes joka kerta on 

ollut kentät täynnä. Keskiviikon ja perjantain harjoitukset pelattiin Ravilinnassa yhteisvoimin NS. 

Liekin kanssa. Molemmat vuorot alkoivat klo 19:00 ja kestivät hieman alle kaksi tuntia. Perjantain 

vuoro yhdellä lohkolla on ollut suosittu. 

 

Kilpailutoiminta 

Viking line cup turnaukset alkoivat Kausalassa 30.9.2017 Pyrinnön järjestämällä Viking Line Cup/ 

Etelä-Suomi turnauksella. Turnaukseen osallistui 8 miesten harrastesarjan joukkuetta. Seuraavaan 

turnaukseen 2.12.2017 osallistui 8 naisten joukkuetta.  

Kausi huipentui lopputurnauksiin niin kuin aiempinakin vuosina. Tänä vuonna joukkueet pelasivat 8 

parhaan joukkoon naisissa sekä miehissä. Miesten joukkue urakoi 5 turnausta + loppuottelun joka pe-

lattiin Porvoossa, eli yhteensä 6 turnausta. Mukaan saatiin vaihtelevasti pelaajia. Toisinaan oltiin mat-

kassa isommalla porukalla ja kerran jouduttiin lainaamaan yhtä naispelaajiakin osassa turnauksen pe-

lejä. Miesten harrastesarja pelasi tänä vuonna NS. Liekin nimellä ja ensi kaudella taas Iitin Pyrintönä. 

Miesten harrastesarjan joukkueessa pelasivat kaudella: Esa Rajala, Janne Grönlund, Tuomas ja Joonas 

Vihertö, Valtteri Haukkavuori, Henri Haapaniemi, Pekka Rossi, Juha ja Jarmo Ojapalo, Ari Talja, 

Vesa Illukka, Jari Lehtonen, Ville Pekkola ja Teppo Lintukangas. 

Naiset osallistuivat 6 osakilpailuun eripuolilla Etelä-Suomea ja Tallinnassa järjestetyssä turnauksessa. 

Lopputurnauksessa Pyrinnön naisten joukkue pelasi naistensarjan toiseksi. 

Naisissa kaudella pelasivat Sanna ja Reetta Haukkavuori, Riina Grönlund, Henna Hämeenniemi, Titta 

Rämä Kati Lindholm, Soili Talja, Tuula Kemppainen, Maija Leivo ja Hanna Mäkinen  

Varainhankinta 

Helluntaina perinteisesti saatiin joukko pelaajia talkoilla myymään lippuja raveihin. Jo vuosien 

kokemuksella se sujuu jo rutiinilla. Uusiakin talkoolaisia löytyi riveihin. Yhdessä tekeminen luo 

yhteishenkeä. 

 

Iitin Pyrintö järjesti kaksi Vikingline cupin turnausta. Turnauksiin osallistui yhteensä 16 joukkuetta. 

Hallien maksullisuuden ja varattavien palkintojen vuoksi turnauksista saatavat varat seuralle jäivät 

hyvin maltillisiksi.  

Saukonkallion talkoisiin osallistuminen on lentopalloilijoille vakituinen ”kesäharrastus” 



Kesällä lavakauden aikana lentopalloporukka on osallistunut aktiivisesti myös saukonkallion 

talkoisiin ja tanssien liikenteenohjaukseen, järjestysmiestoimintaan. 

 

Muu toiminta: 

Kesäkaudella pelattiin beach volleyta Ahtiaisen hiekkamontulla noin 16 eri ikäisen naisen ja miehen 

kokoonpanolla. Pelejä pelattiin kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja torstaisin. Tavoitteena oli hakea 

tuntumaa hiekkakentän haasteisiin ja ylläpitää kuntoa seuraavan kauden sisäkautta varten. 

Jaosto muodostui kokoonpano menneellä kaudella: Puheenjohtajana Timo Ikävalko, sihteerinä Sanna 

Haukkavuori ja jäseninä Kati Lindholm, Heikki Vihertö, Iiro Riikonen sekä Esa Rajala. Jaosto 

kokoontui kauden aikana kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin viralliset asiat sekä omien turnausten 

järjestelyvastuut. 

 

Kausala 16.3.2019 

Laatija Sanna Haukkavuori ja Esa Rajala 


