
Järvenpään lentopallohistoriikki 

Ylivedosta - Paloon 

Lentopallon tunnettu historia ulottuu Järvenpäässä vuoteen 1958. Vuoteen 1963 asti miesten joukkue pelasi 

nimellä Järvenpään Yliveto. Ylivedon perustamisen puuhamiehinä toimivat Esko Tuomola ja Jonne Miettinen. 

Muistikuvien mukaan vuoteen 1960 sarjat pelattiin ulkokentillä.  

1963 joukkueen pelaajat siirtyivät Järvenpään Paloon.  Sisäpelisarjojen alkamisen jälkeen kotipelit pelattiin 

polviystävällisestä betonilattiasta tutulla Karttakoululla, johon lentopallokenttä juuri ja juuri mahtui. 

Järvenpään Palon miehet pelasivat toiseksi ja kolmanneksi ylimmällä sarjatasolla vuosina 1963 – 1972 

(Maakunta- ja Suomisarjassa). Esimerkiksi vuoden 1965 joukkueessa pelasivat sellaiset nimet kuin Pertti 

Kuisma, Veikko Laaksonen, Esko Tuomala, Väinö Alhajärvi, Pertti Pekkanen, Harry Aaltonen, Teemu Krannila, 

Pentti Kontkanen ja Jaakko Saarinen.  

Mieleenpainuva sponsoriteko tapahtui vuonna 1972, kun paikallinen autokouluyrittäjä ja sittemmin 

pitkäaikainen lentopallon tukija Pentti Häkkinen lahjoitti koko joukkueelle Tiger lentopallotossut. 

Vuosina 1972 – 1976 Palon miesten joukkue pelasi uudistetun sarjajaottelun mukaisesti neljännellä ja 

viidennelle sarjatasolla (3- ja 4-sarjassa). Sitten alkoi tapahtua; Järvenpään ykköskaupan, Valinta Rantasen 

lihamestariksi tuli tulisieluinen lentopallovaikuttaja Reijo Brander.  

Tiesitkö?  

Vuodesta 1958 lähtien on Järvenpääläisessä lentopalloilussa 

vaikuttanut ikinuori positiivari passari Jaakko Saarinen. Ensin 

Ylivedon pelaajana (kuulemma toisesta pelistä lähtien) ja vielä 

nykyisinkin Blues Volleyn nuorien valmentajana.  58 vuotta 

lentopallon parissa – siinä on meille  kaikille haastetta! 

Palon huippuvuodet 

Vuonna 1977, kun joukkue pelasi vielä 3-sarjassa, se yllätti olemalla hopealla arvostetussa Suomen Cupissa. 

Huippusuoritus kerta kaikkiaan! Passarina joukkueessa pelasi tuolloin todella lahjakas Timo Rahijärvi, jonka 

lupaavan peliuran päätti hieman myöhemmin vakava loukkaantuminen aivan liian aikaisin.  

Kaudella 1978-79 rävähti ja Palon lentopallo juhli. Ykkösjoukkue nousi Kalevi Lehtisen valmentamana 2-sarjasta 

ykkössarjaan ja myös kakkos- ja naisjoukkue nousivat sarjapykälää korkeammalle. Tuo kausi pelattiin vielä 

Seurakuntaopiston legendaarisessa ”ladossa”, joka oli toisesta päädystä viitisen metriä toista päätyä pidempi. 

Ykkössarjaan Palon nostaneessa joukkueessa pelasivat Passari Juhani Suvinen, keskitorjujat Jyrki Pirinen ja 

Toivo Komonen sekä yleispelaajina Pekka Nikkola, Heikki Montonen, Veikko Asikainen, Ahti Aholainen ja Leo 

Lauramaa. Valmentajana toimi siis Kalevi Lehtinen ja joukkueenjohtajana Matti Turunen. Tuolla kaudella 

pelihousuissa oli lihajalostajan mainos ”Lihaa säästämättä” ja pelipaitojen selässä ”Tauno Valo”.  

Sarjanoususta Brander oli luvannut joukkueelle etelän matkan, 

joka sitten toteutuikin Mallorcalla. Rannalla järjestettiin sitten 

kaikenlaisia kisailuja ja yksi oli takaperin hyppykisa. Kun 

Montosen Heikki (1943 – 2015) - 128 maaottelua ja silloinen 

Suomen miesten maajoukkueen päävalmentaja - ei oikein 



pärjännyt kisassa, hän keskittyi vähän kauemmin ja paiskasi 

yllättäen voltin taaksepäin. Tuli kelpo hyppytulos, mutta Hessu 

olikin nuorempana SM-mitalisti voimistelijana. 

 

Valmentajana kaudella 79 – 80 toimi puolalainen Jerzy ”Jurek” Galach. Jurekilla oli Puolassa mm. nuorten 

maajoukkuekokemusta. Tuohon aikaan vain kahdella maalla maailmassa oli kokonaisvaltainen lentopallon 

valmennussystematiikka; Puolalla ja Neuvostoliitolla. (Puola oli voittanut hiljattain olympiakultaa 1976 

Montrealissa peitoten loppuottelussa juuri Neuvostoliiton 3-2). Jurekin teknis-taidolliset harjoitukset olivat 

aivan ällistyttävän hyviä ja tehokkaita; ne suorastaan pakottivat oppimaan ja niissä oli aina joku välkky juju. 

Yksilöt kehittyivät nopein harppauksin lajitaidoissa. Peleissä asiat olivat toisin. Otteluvalmentajana ja joukkueen 

henkisen kapasiteetin hyödyntäjänä Jurek kävi kuumana kuin hellankoukku eikä oikein onnistunut. Joukkue 

alisuoriutui ensimmäisenä ykkössarjakautena ja joukkueen sisällä syntyi kaikennäköisiä hankauksia. 

Paras ykkössarjakausi Palolla oli kaudella 1980 – 81, jolloin joukkue oli aivan vähällä selviytyä 

mestaruussarjakarsintoihin. Tuossa joukkueessa oli kaudella vain 7 pelaajaa. Keskellä pelasivat Toivo Komonen 

ja Risto Vahva, passarina Jouko Lindberg ja yleispelaajina Matti Honkajuuri, Pekka Nikkola, Ahti Aholainen ja 

Leo Lauramaa.  Valmentajana toimi Kalevi Lehtinen.  

 

Kuvassa Palon lentopallon ”kultaiselta” ajalta kaudelta 80 – 81 Toivo Komonen tykittää Liikuntahallissa melkein täyden tuvan seuratessa  

Heinolan Kiilojen hataraa torjuntaa vastaan onnistuneesti. Pekka Nikkola ja Risto Vahva varmistavat ja Jouko Lindberg ihailee antamaansa namupassia. 

Matti Honkajuuri ja Leo Lauramaa eivät näy kuvassa. 

 

Kun Lindbergin Jokke tarjoili Komosen Topille pateria keskelle, 

tapahtui pienessä ajassa tosi paljon: 180 cm Topi omasi 

valtavan ponnistus-voiman ja karahti hyppyyn todella 

nopeasti. Heti paterin lyötyään Topi kääntyi jo ilmassa Jokkea 

kohti ja he löivät hymyillen kädet yhteen kun Topin jalat 

koskettivat lattiaa. Todellinen klikklak-sarja. 



Palo ja naisten lentopallo 

Naisten sarjoissa Palon edustusjoukkue pelasi 90 luvun alussa 3- ja 2-sarjoissa, myöhemmin 90-luvulla 

useamman kauden jopa 1-sarjassa siirtyen 97-98 Blues Volleyn väreihin. Järvenpääläinen naislentopalloilu 

nousi Blues Volleyn naisjoukkueen myötä takaisin vielä 1-sarjatasolle kausiksi 2006 – 2008. 

Palon toiminta miesten kilpatasolla hiipuu 

Reijo Brander masinoi noina menestysvuosina aktiivisesti varainhankintaa, joka mahdollisti hyviä valmentaja- ja 

pelaajahankintoja sekä asialliset puitteet harjoittelulle ja pelaamiselle. Joukkue sai myös paljon palstatilaa, kun 

Keski-Uusimaan legendaarinen urheilutoimittaja Mara Pohjola kirjoitti varsin lennokkaita otteluselostuksia, 

vaikkei aina ollut edes itse paikalla. Branderin siirryttyä Kemiin alkoi Palon edustuslentopallon talous hiipua, 

pelaajia siirtyi muualle tai lopetti ja edustusjoukkue uudistui vuosittain merkittävästi. Joukkue putosi 

kakkossarjaan kaudella 83 – 84. Tämän jälkeen joukkue pelasi kakkos- kolmossarjoissa aina 90-luvun 

alkupuolelle.  

90-luvulla oli vakavia pyrkimyksiä nostaa joukkue takaisin ykkössarjaan; tehtiin panostuksia nimekkäisiin ja 

yläsarjakokemusta omaaviin pelaajiin, valmentajina vilahtelivat sellaiset nimet kuin Matti Kauppinen ja Jorma 

Tiilikainen. Kun joukkue vahvistui Jarkko Syrjäsellä ja Olli Vihervirralla, se nousi vielä hetkeksi ykkössarjaan 

kaudeksi 96 – 97. Valmentajana toimi kauden alussa Hesan paidassa aikanaan Suomen mestaruuden voittanut 

Viktor Ziolkowski. Joukkueessa pelasi Olli-Pekka Leskinen, Jarkko Syrjänen, Olli Vihervirta, Jaakko Wikman, 

Jukka Utriainen, Risto Multala, Tero Vesterinen, Kari Vaattovaara, Markku Väänänen, Mika Laiso ja Jouko Rauti. 

Satsauksia oli tehty melko suurella taloudellisella riskillä, jotka myös toteutuivat. Viki lopetti syksyllä, kun 

maksupostit jätättivät ja Leskisen Oka kohta sen perään; joukkue oli kärkikahinoissa mukana. Passariksi tuli 

kesken kauden Kuivalaisen Harri ja valmentajaksi Veli-Heikki Anttolainen. Kauden päätyttyä keväällä 1997 

joukkue hajosi ja Palo Volley luopui miesten ykkössarjapaikasta. Seuran lentopallotoiminta loppui ja jäljelle 

jääneet joukkueet siirtyivät ilman sen kummempaa draamaa Blues Volleyhin. Edellytyksenä siirroille oli, että 

keskeneräiset taloudelliset vastuut hoidetaan asiallisesti, niin kuin tapahtuikin.  

Lepake      

Vuonna 1981 perustettiin Järvenpäähän lentopallon erikoisseura Järvenpään Lentopallokerho eli Lepake. 

Seuraa olivat perustamassa Veijo Hiltunen, Matti Sarpakunnas, Jorma Talja, Jussi Tuominen, Antti Tujula, Matti 

Heikkilä, Kari Hölttä, Matti Matikka ja Paavo Tuura. Perustamisen taustalla olivat 1) mahdollisuus saada 

salivuoroja, 2) sarjatoimintaan osallistuminen, 3) seuran jäsenten (myös ulkopaikkakuntalaisten) mahdollisuus 

osallistua kaupungin tuolloin vireään ja kovatasoiseen puulaakisarjaan. Myös kilpatoimintaan osallistumista 

pidettiin jo perustamisvaiheessa myöhemmin mahdollisena. 

Seuralle on aina ollut ominaista tiivis yhteishenki ja pelaajien perheetkin ovat olleet vahvasti toiminnassa 

mukana. Lepakkeesta kehkeytyi muutamassa vuodessa selvä kilpailija Palon edustusjoukkueelle ja 

parhaimmillaan se ylti kaudella 1987 – 88 kakkossarjaan ja otti tuolloin Järvenpään lentopallovaltikan itselleen. 

Tuossa joukkueessa pelasivat Pauli Autio, Ari Ilonen, Simo Koivuniemi, Kari Kostiainen, Matti Matikka, Jari 

Nieminen, Rauno Näppä, Jussi Tuominen, Matti Tuominen, Paavo Tuura ja valmentajana Matti Sarpakunnas.  

Lepake pelasi kolmossarjassa vielä kauteen 93-94 asti, mutta on sen jälkeen avainpelaajien ikäännyttyä 

keskittynyt veteraanisarjoihin ja puulaakipeleihin voittaen mm. puulaakijoukkueiden Suomen Mestaruuden. 

Seuralla oli myös juniorijoukkue vuosina 1990 – 1993. Nykyisin Lepake on jo pitkään tehnyt tiivistä yhteistyötä 

vuonna 1993 perustetun Blues Volleyn kanssa. 



Blues Volley 

 

Bluesin alkutaipaleet 1994 – 2000  

Vuonna 1993 perustettiin lentopallon, erityisesti juniorilentopalloon, keskittyvä erikoisseura Blues Volley. 

”Kaiken tekemisen seurassa on liityttävä junioritoimintaan”. Perustajajäseniä olivat Leo Lauramaa, Mikko 

Partti, Tapani Tuominen, Jussi Tuominen, Kari Kostiainen ja Hannele Tuominen. Seuran ensimmäinen 

puheenjohtaja Tapani Tuominen toimi tehtävässään vuoden ja tämän jälkeen puheenjohtajana toimi Leo 

Lauramaa kuuden vuoden ajan aina vuoteen 2000. 

Seuran perustamisen taustalla oli tunnistettu ongelma, että Järvenpäässä ollut aiemmin tosissaan keskitytty 

juniorilentopalloon koskaan systemaattisesti jotain satunnaisia yksittäistapauksia lukuun ottamatta. 

Juniorilentopallo mainittiin kyllä aina esim. Palon lentopallojaoston toimintasuunnitelmissa, mutta käytännössä 

asian eteen tehtiin hyvin vähän; painopiste oli kilpa- ja aikuistoiminnassa.  Paikallinen kilpasarjoissa 

menestyminenkään ei tuonut lajiin kylältä uusia, nuoria harrastajia.  

Tähän perusongelmaan liittyi mm., että lapsille ja nuorille oli runsaasti lajitarjontaa ja lajikilpailu oli tosiasiassa 

melkoisen kova eikä kouluissa harrastettu lentopalloa. Tämän lisäksi lentopalloa osaavat resurssit olivat 

junioritoiminnan kannalta hajallaan eri seuroissa kylällä ja lähialueilla. 

Junioritoiminnan käynnistämisen alkutaival ei ollut helppo. Kasassa oli vain pari ryhmää D-E (11 – 12 v.) ja C (13 

– 14 v.) ikäryhmissä. Lentopalloa ei tunnettu kouluissa ja ryhmien vetäjistä oli pulaa. Junioritoiminta kehittyi 

seuran alkutaipaleella pikku hiljaa.  Kaudella 95-96 junnuja oli mukana jo 55 ja ohjaajia 7.  Kaudella 97 – 98 oli 

mukana n. 90 junioria ja ohjaajia kymmenkunta. Tuolloin aikuispuolellakin oli jo eri sarjoissa neljä joukkuetta ja 

n. 40 pelaajaa. Kaudella 98-99 junioreiden määrä pysyi ennallaan, mutta Palo Volleyn toiminnan integroiduttua 

BV:hin, oli aikuisjoukkueita jo kahdeksan.  Tuolla kaudella BV oli järjestelemässä myös rantalentopallokenttien 

rakentamisen Jäähallin viereen.  

Bingo ja taloudenpito 

Ensimmäiset kymmenen toimintavuottaan BV sai junioritoimintaan merkittävää taloudellista tukea yhdessä 

paikallisen petankkiseuran kanssa järjestetystä bingotoiminnasta.  Yksi seuran taloudenpidon periaatteista on 

ollut alusta asti joukkue-/ryhmäkohtainen taloudellinen vastuu. Tätä periaatetta noudattaen ei esim. 

junioritoiminta subventoi aikuistoimintaa vaan sen on kyettävä kantamaan omat kustannuksensa. 

Puulaaki ja liiton alasarjat 

Järvenpäästä osallistui 70 ja 80 luvuilla useita seuroja liiton/piirin sarjoihin; mm. Järvenpään Isku, Järvenpään 

Voimailijat, Haarajoen Urheilijat -58, Valmet, Team Häkkinen sekä Järvenpään Lentopallokerho. 

Järvenpäässä oli 60, 70 ja 80-luvuilla vireätä puulaakitoimintaa, parhaimmillaan sarjoja oli neljä (miehet A, B, C 

ja naiset) ja joukkueita yli 20. Toiminta oli vahvasti hiipumaan päin 90-luvun alussa. 



 

Kuvassa Järvenpään Puulaakin 1965 voittanut joukkue Korikotkat, joka on ainakin myöhemmin paremmin tunnettu koripallon erikoisseurana.  

Joukkue vasemmalta oikealle: Pertti Kuisma, Hannu Juurinen, Jorma Nokelainen, Jaakko Saarinen, Antero "Ville" Kokkonen, Reijo Lempinen 

 

Junioritoiminnan lisäksi Blues Volley ryhtyi organisoimaan vuodesta 1994 alkaen kaupungin hiipumassa olevaa 

puulaakitoimintaa Miljoonaliigan nimeä kantaneella sarjasysteemillä. Tarkoituksena oli myös integroida 

kaupungin lentopalloväkeä ja saada junioritoiminnan piiriin uutta verta. Liiga oli todella onnistunut 

”elämystuote” ja se saavutti sille asetetut tavoitteet.  Viking Line Cupin nimeä kantavasta Etelän alueen 

puulaakiturnaussarjasta tuli kiinnostava korvike kaupungin sarjoille. Miljoonaliigaa järjestettiin viimeisen kerran 

vuonna 2004.  

Koululentopallo 

Junioriseurana Blues Volley oli päättänyt aloittaa koululentopallon ja järjestää vuosittain toistuvan 

koululentopalloturnauksen aluksi 5-6 luokille. Kun vuonna 1994 kävimme ensimmäistä suunnittelupalaveria 

Etelän alueen aluekehittäjä Pekka Lahtisen ja lentopalloilevan ala-asteopettaja Juha Leimun kanssa aiheesta, 

törmäsimme melko suureen ongelmaan: Kouluissa ei pelata lentopalloa, koska niillä ei ole edes tarkoitukseen 

sopivia palloja. Asialle oli tehtävä jotain: päätimme, että kouluttautumista vastaan koulut saisivat lahjoituksena 

pelissä käytettäviä pehmolentopalloja. Näin tehtiinkin ja innostus saatiin herätettyä, osallistujia oli heti tyttö- ja 

poikajoukkueita yhdeksästä ala-asteesta.  

Nykyisin Blues Volleyn lähialueita laajemminkin tunnetuksi tavaramerkiksi muodostuneessa McDonald´s 

Koululentisturnauksessa ratkottiin Järvenpään ala-asteiden 3-6 luokkien lentismestarit marraskuussa 2015  jo 

18. kerran. Vuosittaisesta ja parhaimmillaan 30.ssä poikien ja tyttöjen turnaukseen osallistuneessa 

luokkajoukkueessa on ollut lähes 150 pelaajaa. Heistä on myös tullut runsaasti harrastajia seuraan. 

 



Blues Volley 2000-2016   

Vuonna 2000 otti seuran puheenjohtajan nuijan Mikko Partti. Mikko, myös seuran 

perustajajäsen, on hoitanut tehtävää erittäin menestyksellisesti nyt jo 17 kauttaan.  

Blues Volleyn nuorisovastaavaksi tulleen Hanna Vähäsarjan (nyk. Kanasuo) hanke  

Nuori Suomi ry.n Sinettiseuratunnustuksen saamiseksi v. 2003 nosti seuratoiminnan tasoa entisestään. Samana 

vuonna perustettiin seuran ensimmäiset kotisivut, mutta Blues Volleyn varainhankinnan perustana ollut 

bingotoiminta jouduttiin lopettamaan. Noista vuosista Blues Volleyn toiminnan kehittyminen on jatkunut 

edelleen nousujohteisesti. Seura on vähitellen kasvanut yli kahdenkymmenen joukkueen ja lähes 250 

jäsenmäärällään yhdeksi Lentopalloliiton Eteläisen alueen merkittävimmistä juniorilentopalloseuroista. 

Valmennus- ja seuratoiminnan kehittäminen ja urheilijan polun edistäminen ovat Blues Volleylle tärkeitä.  Tästä 

osaltaan osoituksena seuralle on myönnetty useita OKM:n ja Lentopalloliiton kehittämistukia. Tämä on 

konkretisoitunut koko seuran olemassa olon ajan mm. runsaana valmentajien kouluttamisena ja valmennuksen 

monipuolisuutta lisäävänä kesäkauden yleisurheiluvalmennuksena. Vuosina 2006 – 2013 Mäkelänrinteen 

urheilulukion yhteydessä toimi lentopallon Etelä-Suomen aluevalmennuskeskus, jonka eräs perustajajäsenistä 

Blues Volley oli. Viimeisimpiä valmennuksen tukitoimia ovat seuran pääseminen 2014 – 2016 mukaan 

Lentopalloliiton mini-ikäisten valmennukseen kohdennettuun tutor – toimintaan ja Järvenpään Lukion sekä 

Kartanon ylä-asteen lentopallovalmennuksen toteuttaminen syksystä 2015 alkaen. 

Urheilullista menestystä 

Blues Volley on profiloitunut menestyksellisesti ansioituneeksi kasvattajaseuraksi. Kirkkaimpana meriittinä 

kaudella 2007–2008 Bluesin B-poikajoukkue voitti Suomen mestaruuden valmentajinaan Kari Haapasalo ja Olli 

Kiuru. Bluesin mitaliketju sai jatkoa kaudella 2012 - 2013 Bluesin C-pojat saavuttaessa SM-hopean 

valmentajinaan Markku Väänänen, Marika Mentula ja Kirsi Väänänen joukkueenjohtajanaan Pekka Pirnes.  

Mitaleita kurkottivat v. 2012 myös Bluesin B-tytöt valmentajinaan Kari Haapasalo sekä Jyrki Oksala 

joukkueenjohtajanaan Timo Niemonen sijoittuessaan SM-finaaleissa sijalle 4. Se on Bluesin seurahistorian 

tähän asti paras tyttöjuniorijoukkueen sijoitus, johon ylsi myös keväällä 2016 seurassa Juhani Tuomisen, Maarit 

Tialan sekä Kai Wickmanin valmentama C-tyttöjoukkue, joukkueenjohtajana Johanna Helminen. 

Juniorijoukkueiden saavuttamia Lentopalloliiton Eteläisen alueen aluemestaruuksia ja himmeämpiä mitaleita 

Bluesin joukkueille on tullut jo parikymmentä. Lisäksi useita seuran junioreita on noussut Eteläisen 

aluejoukkueisiin pelaamaan maan parhaista junioreista kootuissa aluejoukkueitten SM-kilpailuissa. 

Bluesin juniorikasvattien menestys ei ole jäänyt vain kotimaan kentille. Kultainen Pohjoismaitten 

mestaruusmitali poikien U17 sarjassa on ripustettu Tuomas Haapasalon (2004 ja 2005) ja Oskar Muurisen (2006 

ja 2007) kaulaan. Myös Bluesissa lentopallon ensi askeleensa ottanut Pasi Kuosmanen oli nimetty myös 2005 

PM-joukkueeseen, mutta joutui viime hetkellä jäämään pois joukkueesta loukkaantumisen vuoksi.  

Heistä Haapasalo sekä Kuosmanen osallistuivat poikien maajoukkueessa U20 EM-karsintaan v. 2008 Itävallassa  

ja U21 MM-karsintaan v. 2009 Kuusamossa, Kuosmanen lisäksi U19 EM-karsintaan v. 2007 Espanjassa sekä 

Muurinen U19 ikäluokan EM-karsintaan v. 2009 Venäjällä. Kaikki kolme etenivät pelaajaurallaan aikuisten 

Mestaruusliigajoukkueisiin, kuten myös Bluesin B-tyttöjunioreissa pelannut Leena Alho. 



 
B-poikien Suomen mestaruuden voittanut joukkue, Takana vasemmalta Kari Haapasalo, Anton Pirinen, Viljami Vaarala, Niklas Seppänen, Roni Kiuru, Olli 

Kiuru. Edessä vasemmalta Lauri Haapasalo, Oskar Muurinen, Timo Marjanen, Matias Veid, Jonne Huhtala, Jussi Kuronen, Sampsa Ulmonen 

 

Lisäksi Oskar Muurinen (Isku-Volley / Puolustusvoimat Urheilukoulu)  ja Tuomas Haapasalo (Pielaveden Sampo 
/ Urheilukoulu) pelasivat heinäkuussa 2011 Petri Välimetsän valmentamassa Suomen sotilaiden 
maajoukkueessa sijoittuen upeasti yhdeksännelle tilalle Brasilian Rio de Janeirossa pelatuissa 
Maailmankisoissa. Maanosakiintiöitä maailmankisoihin ei ole, vaan valinta kisoihin menee kansainvälisen 
rankingin perusteella. Suomi oli rankingissa sillä hetkellä 12. sijalla. Osa maista panostaa Maailmankisoihin kuin 
MM-kisoihin kommentoi valmentaja Välimetsä. 

Junioreitten maajoukkuepaitaan pukeutuivat ensi kertaa kaudella 2015  2016 myös Joona Väänänen sekä 

Mikko Karjarinta poikien U17 maajoukkueessa. Lisäksi useita tyttöjunioreitamme kutsuttiin kaudella 2015-2016 

maajoukkueleirityksiin kuitenkaan edustuspaitaa vielä pukematta. 

Miesten lentopallomaajoukkueessa kaudesta 2013 alkaen esiintynyt Niklas Seppänen on hakenut 

pelaajauralleen nostetta Blues Volleysta pelattuaan Suomen mestaruuden v. 2008 voittaneessa B-

poikajoukkueessa. Samoin kesällä 2016 miesten maajoukkuerinkiin nousi Blues Volleyssa 2013 C-poikien  

SM-hopean saavuttanut Hollolan Salpiksen kasvatti Joonas Jokela. 

Beach volleyn SM-mitaleita eri juniorisarjoissa ovat Järvenpäähän tuoneet Lauri ja Tuomas Haapasalo, 

Mette Helminen sekä Joona Väänänen, joista viimeksi mainittu osallistui myös beach volleyn EM-kisoihin U18 

sarjassa kesällä 2015 Latviassa. 



Blues Volley ei ole ollut ainoastaan kasvattajaseura. Aikuisjoukkueista Järvenpään Palosta Blues Volleyhyn 

siirtynyt naisjoukkue pelasi maan toiseksi korkeimmalla tasolla 1-sarjassa vuosina 1997-1998 sekä uudelleen 

2005-2007 valmentajinaan Harri Kuivalainen, Pekka Päiviö, Mikko Partti sekä Eira Bani, joista viimeksi 

mainitulla Bluesin seura-aktiivilla on useita seniori-ikäluokkien SM-mitaleita muissa seuroissa.  

Myös järvenpääläinen ikämieslentopalloilu on voimissaan, josta osoituksena M45 joukkueen saavuttamat 

kahdet peräkkäiset SM-pronssit vuosina 2010 sekä 2011 sekä seurajoukkueiden EM 4. sija v. 2002. 

Myös kabinetin puolelta on Bluesille tullut tunnustusta; Suomen Lentopalloliitto palkitsi kauden 2014 - 2015 

palkitsemistilaisuudessa valtakunnallisena kauden seuratoimijana puheenjohtaja Mikko Partin. 

Suuria ponnistuksia 

Tuleva merkittävä voimanponnistus Blues Volleyn toiminnalle on v. 2017 pääkaupunkiseudun kuuden muun 

juniorilentopalloseuran kanssa yhteistyössä järjestettävä Power cup Vantaan Myyrmäessä. Turnaukseen 

osallistuu noin 10 000 pelaajaa, valmentajaa sekä huoltajaa. Tapahtuman suuruudesta kertoo osaltaan n. 700 

talkoolaisen ja n. 300 pelikentän tarve. Vuosittain eri puolilla Suomea järjestettävään maailman suurimpaan 

juniorilentopalloturnaukseen Blues on osallistunut toimintansa alusta saakka, enimmillään 13 joukkueella. 

Lopuksi 

Tällä hetkellä Järvenpää voi olla ylpeä Blues Volleyn lentopallon junioritoiminnasta nimenomaan pitkälti 

talkoopohjalta toimivana kasvattajaseurana. Toiminta on laajaa ja siitä jalostuu usein hyviä yksilöitä ja 

elinikäinen rakkaus lajiin. Ja siitä jalostuu myös menestyviä joukkueita, kun samaan ikäryhmään kehittyy hyvä 

ryhmä. Jos Järvenpäässä olisi vielä aikuissarjojen edustusjoukkueita yläsarjoissa, olisi pelaajille tarjota 

kasvupolku omasta kylästä. Se toteutunee ehkä sitten, kun Tuusulasta, Keravasta ja Järvenpäästä tulee Ainolan 

kaupunki ja kykenemme yhdistämään taloudelliset ja toiminnalliset resurssit tässä kokoluokassa. 

Järvenpäässä on edelleen hyvin vilkasta ja toisinaan menestyksellistä veteraanilentopallotoimintaa, milloin 

Lepakkeen, milloin Blues Volleyn tai jonkin muun seuranimen puitteissa. Näissä joukkueissa on paljon arvokasta 

lentopallo-osaamista ja niistä on tullut myös monia hyviä juniorivalmentajia tähän varsin tekniseen lajiin. 

Jos tämän historiikin lopuksi joitain nimiä saa nostaa Järvenpään pitkälti talkoopohjalla toimineesta lentopallon 

eteen tehneestä joukosta, haluaisin mainita: 50-luvulta Jouko Miettinen, Harri Aaltonen, 60-luvulta Teemu 

Rannila, Pertti Kuisma, 70-luvulta Pentti Häkkinen, Pertti Kuisma, Reijo Brander, 80-luvulta Pentti Häkkinen, 

Jussi Tuominen, Matti Sarpakunnas, Leo Lauramaa, 90-luvulta Tapani Tuominen, Kari Kostiainen, Mikko Partti, 

Hannele Tuominen, Jarmo Uusimäki, Markku ja Kirsi Väänänen, Leo Lauramaa, Lasse Lammi, 2000 Luvulta ja 

siitä eteenpäin Mikko Partti, Hanna Vähäsarja (nyk. Kanasuo), Kari Haapasalo, Jyrki Oksala, Juha Laine-Ylijoki ja 

Eira Bani. Ja tietenkin läpi Järvenpään Lentopallohistorian – alusta lähtien, vuodesta 1958 vaikuttanut ja yhä 

aktiivisesti Bluesin juniorivalmentaja toimiva Jaakko Saarinen. 

26.3.2016 Järvenpäässä 

Leo Lauramaa 

Blues Volleyn perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja 

 

PS. 

Historiikkia koskevat tarkennukset ja täydennysehdotukset toimitetaan aineiston kokoamis- ja kirjoitustyössä 

avustaneelle Mikko Partille.  


