Lentopallokauden päättäjäiset
pidettiin Kallioniemen lavalla torstaina 1.6.2017 klo 18 alkaen
Lentopallon kausi 2016-2017 on Power Cuppia vailla päättynyt. Viimeisetkin ottelut ovat ohi.
Kokoonnuttiin torstaina Kallioniemeen kaikki juniorit huoltajineen. Ohjelmassa oli kahvia/mehua ja
pullaa. Sekä jokaisesta joukkueesta palkittiin yksi pelaaja. Pienimmät
eli Tiikerit ja Pikkutiikerit palkittiin kunniakirjoilla.
Kauden 2016-2017 aikana oli sarjatoimintaa nuorissa ja muutamia aikuisten harrastejoukkoja.
Nuorimmat olivat Pikkutiikereitä eli 3-4 vuotiaita ja sitten olivat Tiikerit, joiden ikähaarukka oli 5
vuotiaasta ylöspäin. Enemmän pallolliseen harjoitteluun haluavat olivat jo F-junioreita.
F-juniorit osallistuivat Etelä-Suomen aluelentopallon alaisiin toimintapäiviin lähialueilla erilaisilla
kokoonpanoilla. Toimintapäivien ohjelmaan kuuluvat lentopallon pelaamisen lisäksi erilaisten pallo- ja
muiden temppujen suorittaminen. Järjestimme itse myös parit toimintapäivät.
E-tytöt pelasivat kahdessa sarjassa kauden aikana eli alue- sekä tiikerisarjassa (koppisääntö).
Aluesarjan sijoitus oli 6. ja tiikerisarjassa 9.(17). Joukkueiden kokoonpano vaihteli hiukan kauden
aikana. Osa tytöistä osallistui myös toimintapäiviin pelaajina ja osa toimi mallikkaasti tuomareina
nuoremmilleen. Kauden aikana käytiin Sari Mannersuon pitämä pienen kentän tuomarointikoulutus.
C-tytöt osallistuivat valtakunnalliseen sarjaan ja poolit olivat lähinnä Etelä-Suomen alueella.
Loppusijoitus oli 55.(133). AM-turnauksen sijoitus oli hienosti 8.(18).
B-pojat osallistuivat valtakunnalliseen sarjaan pelaten koko kauden SM-sarjassa lähinnä B- ja C-poolissa
loppusijoituksen ollessa SM 7. Pelimatkat suuntautuivat Rovaniemeltä Korialle akselilla. AM-sarjassa
sijoitus oli pronssia. Pojat olivat hyvin edustettuina Etelä-Suomen alueen lentopallon aluejoukkueissa.
Joukkueista palkittiin seuraavasti:
F-tytöt ja pojat
Jami Järvinen. Sosiaalisesti taitava ja tekee aina parhaansa.
Pinja Laitinen. Hän on ollut aktiivinen ja innokas, mistä kertoo hänen osallistumisensa muutamia kertoja Ejunioreidenkin harjoituksiin.

E-tytöt
Aluejoukkueesat Noora Laitinen. Hän on erittäin ahkera ja motivoitunut harjoittelija. Tämä näkyy
valtavana kehityksenä eri tekniikoissa kauden aikana. IIoinen ja rauhallinen joukkuepelaaja.
Tiikerijoukkueesta Matilda Linnala. Hän on innokas oppimaan uutta ja kannustaa joukkuekavereitaan.
Hihalyönti on kehittynyt todella hienosti kauden aikana, unohtamatta muitakaan tekniikoita.

C-tytöt
Aada Telkkinen.
B-pojat
Eetu Laitinen. Harjoittelee kunnon asenteella ja on omaksunut hienosti uuden ikäluokan tuoman liberon
roolin.
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