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Tervetuloa jymyläiseen lentopallotoimintaan 
 

Nurmon Jymyn lentopallojaosto on yksi Voimistelu ja Urheiluseura Nurmon Jymyn seitsemästä 

jaostosta. Perinteikkään Nurmon Jymyn juuret ulottuvat aina vuoteen 1925 saakka. Jymy luo ja 

kehittää aktiivisesti urheilumahdollisuuksia sekä toimii aktiivisena ja luotettavana kumppanina 

jäseniensä sekä muiden sidosryhmiensä kanssa.  

Lentopallojaoston historian aikana, jaostomme on kasvanut Suomen suurimmaksi 

lentopalloseuraksi - meillä on lähes 300 lisenssipelaajaa F-A – ikäisissä ja aikuisten sarjoissa. 

Lentopallojaosto pyrkii tarjoamaan kaikille halukkaille palloilijoille oman tasoisen joukkueen ja 

ammattitaitoisen valmennuksen. Jaostomme tavoitteena on saavuttaa myös menestystä lentopallossa 

aikuisten ja nuorten sarjoissa sekä tartuttaa liikunnan kipinää harrastajiin. Toimintamme jakautuu 

viiteen osa-alueeseen: nuorisotoimintaan, huippu-urheiluun, harrastustoimintaan, jaosto- ja 

tuomaritoimintaan. Toiminnan lähtökohdat ovat arvoissamme, joita ovat yhteen hiileen 

puhaltaminen, toisten kunnioittaminen, avoimuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sekä 

yhteisöllisyys ja koulutuksellisuus. Jaoston tärkeimmät toiminta-alueet ovat laadukas 

nuorisotoiminta, valmentajien koulutus ja lajien huipulle tähtäävä toiminta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lentopallojaoston puheenjohtajan tervehdys

 

Tämä seuraesite kertoo sinulle lentopallotoiminnan laajuudesta Nurmon Jymyssä. Lähes kaikille 

ikäluokille löytyy oma joukkue. Joukkueiden yhteystiedot löytyvät 

suoraan joukkueen yhteyshenkilöön, jos haluat aloittaa lentopallon pelaamisen tai liittyä johonkin 

ryhmään mukaan. Voit liittyä myös joukkueen taustahenkilöksi, aloittaa vetäjänä tai tulla mukaan 

jaoston toimintaan. Kökkäväelle löytyy aina tekemistä. Ota rohkeasti yhteyttä, mietitään sinulle 

tekemistä mukavassa seurassa. 

 
 
 
 
 
 
 
Katariina Toivola
Lentopallojaoston pj
040-5450280
 Katariina.Toivola@netikka.fi
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Lentopallojaostomme

 
Lentopallojaoston terävimmässä kärjessä

 

Eturivissä on lentopallojaoston puheenjohtaja Katariina Toivola
Anne Valli (0405547458), 
tietotekniikkavastaava Tomi Mäenpää
(0400-923964), bingovastaava Arto Koski
3821452), rahastonhoitaja Markku Hautala
5555166) ja majoitusvastaava Minn

entopallojaostomme 

 
terävimmässä kärjessä työtehtävät on jaettu jokaisen osaamisen mukaan.

Eturivissä on lentopallojaoston puheenjohtaja Katariina Toivola (040-5450280
, harrastevastaava Susanna Koskinen (

Tomi Mäenpää (050-5407393). Takarivissä kioskivastaava 
Arto Koski (0400-565096), tiedotusvastaava Marja Tyynismaa

Markku Hautala (040-5842972), yövalvoja Risto Mäkinen
Minna Mäki-Jaskari (040-4116862). 

jokaisen osaamisen mukaan. 

5450280), kökkävastaava 
en (040-8408096) ja 

kioskivastaava Virpi Hakala 
Marja Tyynismaa (050-
Risto Mäkinen (050-

 



Lentopalloryhmät
 

Nurmon Jymyn lentopallojaosto liikuttaa useita ikäryhmiä lentisliikkarista vanhempiin harrastajiin.

Tytöille ja pojille löytyy useampia F

hetkellä F-A – ikäisiä pelaajia on lähes 300.

1-sarjaan asti. 

 

Lentisliikkari 

Lentisliikkari eli liikuntaleikkikoulu 

alkaa tiistaina 8.9. 16:30–17:3

Valkiavuoren koululla ja siirtyy lokakuussa Nurmohallille.

monipuolisesti ja opetellaan liikunnan perustaitoja pallon kanssa sekä 

kanssa leikkimisen myötä, lapset tottuvat käsittelemään palloa ja oppivat lentopallon kannalta 

tärkeitä liikkumistaitoja. Lisätietoja lentisliikkarista Katariina Toivolalta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentopalloryhmät 
 

osto liikuttaa useita ikäryhmiä lentisliikkarista vanhempiin harrastajiin.

e ja pojille löytyy useampia F-A – ikäisille suunnattuja ryhmiä sekä urheiluakatemia

ikäisiä pelaajia on lähes 300. Vanhemmille pelaajille löytyy sarjoja harrastesarjoista 

liikuntaleikkikoulu on suunnattu 5-6 -vuotiaille eskari-ikäisille. S

17:30, ohjaajana Roosa Koskinen. Liikkari alkaa

a ja siirtyy lokakuussa Nurmohallille. Lentisliikkarissa 

monipuolisesti ja opetellaan liikunnan perustaitoja pallon kanssa sekä ryhmässä

lapset tottuvat käsittelemään palloa ja oppivat lentopallon kannalta 

Lisätietoja lentisliikkarista Katariina Toivolalta 040-5450280

osto liikuttaa useita ikäryhmiä lentisliikkarista vanhempiin harrastajiin. 

urheiluakatemia. Tällä 

Vanhemmille pelaajille löytyy sarjoja harrastesarjoista 

ikäisille. Syksyn ryhmä 

Liikkari alkaa syyskuussa 

Lentisliikkarissa liikutaan 

ryhmässä toimimista. Pallon 

lapset tottuvat käsittelemään palloa ja oppivat lentopallon kannalta 

5450280. 



F-A – ryhmät 

Lentisliikkarista siirtymä F-ikäisten ryhmää

niille, jotka eivät ole olleet liikkarissa mukana

tutustumisessa ja innostumisessa,

5-6 – luokkalaisena aloitetaan pelaaminen kuudella kenttäpelaajalla. C

keskitytään henkilökohtaisten tekniikoiden hiomiseen

Tyttöjen A-F:  

F-tytöt 08: Taito Latukka 0500-548782
F-tytöt 07: Miika Tuominen 040
E-tytöt 06: Heini Lahtinen 040-8342167
E-tytöt 05: Marko Piirto 050-3122845
D-tytöt 04: Päivi Rantanen 040-5133249
D-tytöt 03: Tomi Mäenpää 050-5407393
C-tytöt 01-02: Taito Latukka 0500
B-tytöt 00: Tero Raveala 050-5543322
A2/B1-tytöt: Virpi Hakala 0400-
A-tytöt 97–98: Kari Tuomela 0400
 
 
Poikien A-F: 

F-pojat 08-09: Ari Hautala 0400
F-pojat 07: Antti Rajamäki 050-5345757
E-pojat 06: Mika Rantanen 040-
D/E-pojat 04-05: Markku Hautala 
C-pojat 02-03: Mari Neva-Keturi 
C-pojat 01: Pasi Luostarinen 040
B-pojat 99: Ari Autio 041-4403810
A-pojat 97: Pasi Luostarinen 040
A-pojat 96/98: Katariina Toivola 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ikäisten ryhmään käy helposti, mutta ryhmämme ov

niille, jotka eivät ole olleet liikkarissa mukana. F-ikäisillä harrastamisen 

, E-ikäisenä keskitytään lentopallon lajitekniikoihin. D

luokkalaisena aloitetaan pelaaminen kuudella kenttäpelaajalla. C-ikäisissä

tekniikoiden hiomiseen.   

548782 
040-5160660 
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0500-548782 
5543322 

-923964 
0400-361348 

-813665 
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: Markku Hautala 040-5842972 
Keturi 0500-768190 

040-5354973 
4403810 

040-5354973 
: Katariina Toivola 040-5450280 

, mutta ryhmämme ovat avoimia myös 

ikäisillä harrastamisen pääpaino on lajiin 

tekniikoihin. D-ikäisenä eli 

ikäisissä, pelaamisen ohella, 

  



 

Urheiluakatemia 

Urheiluakatemia on laaja maakunnallinen yhteistyöverkosto, jonka toimintaa hallinnoi Kuortaneen 

Urheiluopiston Valmennuskeskus. Urheilija itse hakee akatemian jäsenyyttä.

akatemiaan urheilijalla on opinto

Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian 

yhteistyöoppilaitoksessa tai hän saa opinto

kyseiseen oppilaitokseen ennen harjoittelun alkua. 

Hakulomake löytyy Etelä

urheiluakatemian nettisivuilta. Hakeminen 

akatemiaan tapahtuu keväisin. Lisätietoja voi kysyä 

Katariina Toivolalta 040-5450280.

 

Aikuisjoukkueet 

Jymyn alaisuudesta löytyy aikuis

sarjassa Jymyllä on tulevalla 

edustusjoukkueessa pelaajisto on vahvasti Jymyn omia kasvatteja.

Naisten 1-sarja: Kari Tuomela 0400
Naiset 2-sarja: Tuomas Huita 040
Naiset 2-sarja – Janet: Minna Mäki
Naiset 2/3-sarja: Tero Raveala 050
NJ 3 – NiPo: Susanna Koskinen 
NJ 3 – Jymyttäret: Jenni Kautto 
Harraste – Hymy: Sirpa Kivenmäki 
Miehet 1/2-sarja: Katariina Toivola 
 

 

 

 

 

 

Urheiluakatemia on laaja maakunnallinen yhteistyöverkosto, jonka toimintaa hallinnoi Kuortaneen 

Urheiluopiston Valmennuskeskus. Urheilija itse hakee akatemian jäsenyyttä.

akatemiaan urheilijalla on opinto-oikeus jossakin 

Pohjanmaan urheiluakatemian 

yhteistyöoppilaitoksessa tai hän saa opinto-oikeuden 

kyseiseen oppilaitokseen ennen harjoittelun alkua. 

tyy Etelä-Pohjanmaan 

isivuilta. Hakeminen 

Lisätietoja voi kysyä 

5450280.  

aikuisjoukkueita eri sarjatasoilta ja ryhmiä myös

Jymyllä on tulevalla kaudella joukkue sekä naisissa että miehissä. Miesten 

edustusjoukkueessa pelaajisto on vahvasti Jymyn omia kasvatteja. 

0400-361348 
040-4126796 

Minna Mäki-Jaskari 040-4116862 
050-5543322 

Susanna Koskinen 040-8408096 
Jenni Kautto 040-7445744 
Sirpa Kivenmäki 050-3713120 

Toivola 040-5450280 

Urheiluakatemia on laaja maakunnallinen yhteistyöverkosto, jonka toimintaa hallinnoi Kuortaneen 

Urheiluopiston Valmennuskeskus. Urheilija itse hakee akatemian jäsenyyttä. Hakiessaan 

myös harrastepelaajille. 1-

kaudella joukkue sekä naisissa että miehissä. Miesten 



Naisten 1-sarja 

Nurmon Jymyn naisten 1-sarjajoukkue on vahvistumassa viime kaudesta. Liiga16

päätöksen tavoite, liiganousu, on joukkueen tähtäimessä.

Tuomela jatkaa päävalmentajana myös tulevalla kaudella

Ankkureita viime kaudella valmentaneen Tuomas Huidan. Jymyn fysiikkavalmennuksen on ottanut 

kesän alkaessa vastuulleen Teemu Rauhala. Rauhala tunnetaan myös pikaluistelij

valmentajana sekä Etelä-Pohjanmaan Urheilu

harjoittelun painopiste sijoittuu nyt fysiikkaan ja liikkumiseen

jymyttärien treenivahvuus on ollut

muualtakin. Ensi kaudella 1-sarjassa on Jymyn haastajina todennäköisesti tutut nimet Helsinki 

Volleysta Kuopion Puijo Wolleyhin.

 

 

 

  

sarjajoukkue on vahvistumassa viime kaudesta. Liiga16

päätöksen tavoite, liiganousu, on joukkueen tähtäimessä. Joukkuetta vuodesta 2007 luotsannut

ntajana myös tulevalla kaudella. Avukseen Tuomela saa

Ankkureita viime kaudella valmentaneen Tuomas Huidan. Jymyn fysiikkavalmennuksen on ottanut 

kesän alkaessa vastuulleen Teemu Rauhala. Rauhala tunnetaan myös pikaluistelij

Pohjanmaan Urheiluakatemian valmennuspäällikkönä. J

harjoittelun painopiste sijoittuu nyt fysiikkaan ja liikkumiseen. Pelaajatilanne näyttää hyvältä, 

ollut kesällä noin 20 pelaajaa ja halukkaita pelaajia löytyy lisää 

sarjassa on Jymyn haastajina todennäköisesti tutut nimet Helsinki 

Volleysta Kuopion Puijo Wolleyhin. 

sarjajoukkue on vahvistumassa viime kaudesta. Liiga16-projektin 

kuetta vuodesta 2007 luotsannut Kari 

Avukseen Tuomela saa Alajärven 

Ankkureita viime kaudella valmentaneen Tuomas Huidan. Jymyn fysiikkavalmennuksen on ottanut 

kesän alkaessa vastuulleen Teemu Rauhala. Rauhala tunnetaan myös pikaluistelija Pekka Koskelan 

valmennuspäällikkönä. Jymyläisten 

Pelaajatilanne näyttää hyvältä, 

ja halukkaita pelaajia löytyy lisää 

sarjassa on Jymyn haastajina todennäköisesti tutut nimet Helsinki 



Miesten 1-sarja 

Kuutoset Volley sulautuu tulevalla kaudella Nurmon Jymyn kanssa ja joukkue tunnetaan jatkossa 

nimellä Jymy-Kuutoset. Seurojen yhdistämisen avulla taustatöiden tekeminen tehostuu ja pelaajilla 

on suoraviivainen reitti korkeammille sarjatasoille. 

hallitsevan Suomen mestarin Kokkolan Tiikerien kanssa

edustusjoukkueen pelaajaringissä sekä tositoimissa kentällä. 

pelaajamateriaalista on tarkoitus muodostaa joukkue myös miesten 2

Miesten valmennusta jatkaa edellisvuosien tapaan Slobodan Krljic. 

Kuutosten edustusjoukkue pelaa Etelä

nähdään: Rantaperkiön Isku, Lempäälän Kisa,

sekä Kouvolan Lentopalloilijat-57.

 

 

 

 

tulevalla kaudella Nurmon Jymyn kanssa ja joukkue tunnetaan jatkossa 

Seurojen yhdistämisen avulla taustatöiden tekeminen tehostuu ja pelaajilla 

on suoraviivainen reitti korkeammille sarjatasoille. Jymy-Kuutoset solmivat farmisopimuksen

hallitsevan Suomen mestarin Kokkolan Tiikerien kanssa. Suuri osa edelliskaud

edustusjoukkueen pelaajaringissä sekä tositoimissa kentällä. 1-sarjajoukkueen lisäksi laajasta 

pelaajamateriaalista on tarkoitus muodostaa joukkue myös miesten 2-sarjaan. 

Miesten valmennusta jatkaa edellisvuosien tapaan Slobodan Krljic. Tulevalla

Kuutosten edustusjoukkue pelaa Etelä-lohkossa.  Runkosarjan aikana verkon toisell

taperkiön Isku, Lempäälän Kisa, Akaa Volley, Loimaan Jankko, Vantaan 

57. 

tulevalla kaudella Nurmon Jymyn kanssa ja joukkue tunnetaan jatkossa 

Seurojen yhdistämisen avulla taustatöiden tekeminen tehostuu ja pelaajilla 

Kuutoset solmivat farmisopimuksen 

Suuri osa edelliskauden A-pojista nähdään 

sarjajoukkueen lisäksi laajasta 

  

Tulevalla kaudella Jymy-

lohkossa.  Runkosarjan aikana verkon toisella puolella 

Akaa Volley, Loimaan Jankko, Vantaan lentopallo 



Vanhemmille 

 

Lentopallosta koko perhe saa lajin aloittavan lapsen 

myötä mukavan ja pitkäikäisen harrastuksen. 

Lajituntemusta ei välttämättä tarvita, sillä voit 

kasvaa lajin saloihin yhdessä lapsesi kanssa. 

Lajina lentopallo on turvallinen. Verkko takaa sen, 

ettei fyysistä kontaktia vastustajan kanssa tarvitse 

ottaa. Vähän arempikin lapsi pääsee helposti mukaan ja rohkaistuu nopeasti ottamaan koko kentän 

haltuunsa.  

Lentopallo on edullinen harrastus. Välineiksi riittävät sisäpelikengät ja polvisuojat. Peliasut saat 

seuralta. Sarjaan osallistuvat pelaajat maksavat lisenssin, joka sisältää sekä harjoitukset että 

turnaukset kattavan vakuutuksen. Mikäli lapsella on jo valmiina vakuutus, maksaa hän pelkästään 

lisenssin.  

Seura kerää jokaiselta pelaajalta pelaajamaksun, jolla 

valmentajalle mahdollisuuden osallistua koulutukseen. 

Pienimpien turnaukset järjestetään lähialueen kunnissa, ja matkat niihin taitetaan useimmiten 

vanhempien tarjoamalla kimppakyydillä.  Iän ja taitojen karttuessa pe

matkakustannuksiin joukkueet voivat kerätä erilaisilla talkoilla. 

Jaosto on jo perinteisesti avustanut Prismaa joulupaketoinnissa joulukuun aikana. Joukkueet voivat 

osallistua kökkään, ja siitä maksetaan heille palkkio. Myös 

turnaus tarjoaa joukkueille mahdollisuuden ansioihin. 

Turnauksien järjestelystä vastaavat sarjassa mukana olevat joukkueet. Yleensä turnauksen 

järjestämisvastuu osuu kullekin seuralle kerran syksyllä ja kerran kevääll

joko jollakin koululla tai liikuntahallilla. Kanttiinin pito kuuluu 

vanhempien harteille, ja myös siitä joukkue saa mukavan summan 

tililleen tulevia tarpeita varten. 
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Lentopallojaosto toimii emoseura Nurmon Jymyn alla. 

Jaosto järjestää erilaista koulutusta, tapahtumia (kuten 

Jymy-Lentis -turnauksen), vastaa salivuorojen 

hakemisesta ja pyrkii myös tarjoamaan 

talkoomahdollisuuksia joukkueille. Jaostossa on 

edustus kaikista pelaavista ikäluokista, ja kaikki 

lentopallon taustatyöstä kiinnostuneet toivotetaan 

tervetulleeksi jaoston toimintaan. Tekemistä riittää 

kyllä! 

 

Bingotoiminta
 

Bingo järjestetään Venestalolla (Viitalantie 221, Nurmo)

menevässä bingossa voitto on neljännellä kierr

150e lahjakortti ja kuudennella kierroksella huikea 250e

rajan, lahjakorttivoitot ovat viimeisillä kierroksilla 

saada tuplavoitto. Jaossa on myös pienempiä tavaravoittoja. Jouluna pelataan kinkkubingo.

yhteyshenkilö on Arto Koski 0400
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Bingotoiminta  

Bingo järjestetään Venestalolla (Viitalantie 221, Nurmo) maanantaisin 18:30. 

voitto on neljännellä kierroksella 100e lahjakortti, viidennellä kierroksella 

ennella kierroksella huikea 250e lahjakortti. Pallojen ylittäessä 51

voitot ovat viimeisillä kierroksilla 20e, 30e ja 60e. Onnennumerolla on mahdollista 

Jaossa on myös pienempiä tavaravoittoja. Jouluna pelataan kinkkubingo.

0400-565096.  
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Yhteistyökumppanit
 

Tule mukaan Nurmon Jymyn vahvaan toimintaan ja käytä hyödyksesi positiivinen arvo, joka 

huomataan. 
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