
PuMa-Volleyn tarina
- 2,5-kertaisti pelaaja-
määrän 

- Kaikissa ikäryhmissä 
huipulla (finaaleissa)

- Rakentaa huippulento-
pallopolkua nuorille

Nuorten ja hyvän elämän puolesta!



• Suomen suurimpia juniorilentopalloseuroja: 31 
joukkuetta 2016-17, yli 40 vapaaehtoisvalmentajaa, n. 
300 pelaajaa

• Tarjoaa lentopallopolun 3-vuotiaasta täysi-ikäisyyteen

• Toimii kilpailuryhmiä ja harrastusryhmiä (15-18 tytöt, 
15-18 v pojat, 11-14 v LPK)

• Edustusjoukkue Helsinki Volley 2 pelaa naisten 1-
sarjaa, yhteistyö NaLen ja BV:n kanssa. Akatemia-
yhteistyö.

• Sinettiseura

• Yhteistyössä VanLen kanssa matalan kynnyksen 
ryhmien järjestämisessä ja lajimarkkinoinnissa. 
Palkattu työntekijä: Jyrki Nurminen. 

• Yhteistyö kaupungin ja koulujen kanssa Easy Sport –
kerhojen järjestämisessä, yli 100 osallistujaa.



Pelaajamäärien kehitys



Mini-ikäisten määrät



Taloushallinto jo merkittävä osa toimintaa



ALKUTILANNE: 
nuorimmat 
pelaajat D-

tyttöjä. 
Nettisivut 

vanhaa tietoa. 
Ei mitaleja.

Tiedotus 
aktivoidaan: 

juttuja nettiin, 
lentopallokoulu, 

josta sitten 
syntyi E- ja C-

tytöt

E-D-
poikatoiminta 
käynnistetään.

F-ryhmä 
perustetaan. 
Vanhemmat 

juniorit 
aikuissarjoihin.  
Ensimmäiset 

mitalit. 

Easy Sport –
käynnistyy: 3 

koulua. 
Perustetaan 
liikkari 4-6 v. 
Aloitetaan 

kesäharjoittelu.

Seuraavalla 
kaudella oma 

3-4-vuotia-
iden ryhmä.  
G-junnut, 5-
6-v, pelaavat 

jo F:ää. 

Osaaminen: Uusia valmentajia 10 -> 40, nykyään 3 per joukkue. Koulutus

2010 2017

Varhaisempi 
panostus mini-

ikäisiin alkaa 
näkyä C-B-iässä. 

SM-pronssi, 
aluemestaruudet.

Seurahallinto kunnossa, saleja ryhmille, kohtuu hinnat, ei vastakkainasetteluja.

Seuratukihanke. 
Kokeillaan 

esiakatemiaa. 
Yläkoulujen 

aamuvalmennusta. 
PuMan pelaajat 

Mäkelänrinteeseen.

Valmentajien 
osaaminen 

tuottaa tulosta. 
Rakennamme 2-

s alustoja 
nuorille. 

Tyttöjen kärkenä 
1-sarjatoiminta

Pojat 
aikuis-

sarjassa

Tiedotus, kouluyhteistyö, seurayhteistyö



Avaintekijät menestyksessä

VIESTINTÄ – Seura näkyy ja 
kuuluu julkisuudessa

Osaavat valmentajat –
koulutukseen 

panostaminen, 7000 e/v

Matalan kynnyksen polut. 
1-3-luokkalaiset 

erityiskohde. 
Seuratukihanke apuna.

Kouluyhteistyö – suuri 
merkitys päästä Wilma-

viestintään

NETTISIVUT ajantasalla –
yhteystiedot ja kuvaukset 

ryhmistä – uutisia säännöllisesti

SISÄINEN viestintä säännöllistä 
ja avointa – seura koetaan 

omaksi perheeksi

Vapaaehtoispuurtaja(t)
Laskimme aloittamisiän 4-
7-vuoteen, 11-13:n sijaan

Huippuosaajarekryt









Arvomme

Noudatamme sinettikriteereitä, joiden keskiössä on pelaajan kehittyminen.

KAIKKI PELAA
Tarjoamme monipuolisen ja urheilullista elämäntapaa 

tartuttavan harrastuksen. Nuorisotoimintamme on 
kasvatuksellista ja synnyttää joukkuepelaajia

LAADUKAS JA KEHITTYVÄ VALMENTAMINEN
Toimintamme perustana on laadukas valmentaminen. 

Luomme yksittäisille pelaajille ja koko joukkueille 
kehittymisen ja edistymisen toimintaympäristön

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LENTOPALLON HYVÄKSI
PuMa Volley ja Vantaan lentopallo ovat hyviä ja luotettavia yhteistyökumppaneita.

Seurat vaikuttaa ja toimii yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa lentopalloharrastuksen edistämiseksi.

POSITIIVISUUS JA ILO
Tarjoamme kaiken ikäisille positiivisia kokemuksia 

lentopalloharrastuksen ja kilpailun parissa. Toimintamme 
on hauskaa ja motivoivaa sekä pelaajille että vanhemmille.

OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET JA YHTEISÖLLISYYS
Teemme yhdessä ja toimimme avoimesti ja rakentavasti. 

Korostamme vastuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta. 
Painotamme nuorisotoiminnassa yhteistyötä kotien kanssa.



HAASTEITA

• Seura koko Helsingin seuraksi

• Kehittyminen kansallisen tason 
kilpatoiminnassa

• Valmennukset ja toiminnan 
ammattimaistumisen tarve (rahoitus ei 
enää pelaajamaksuilla)

• Perheiden aktivointi liikkumiseen

• Yläkouluyhteistyön käynnistäminen

MAHDOLLISUUKSIA

• Lajin hyvä imago

• Edullinen laji harrastaa

• Kysyntä on suurta, kasvupotentiaali on suuri

• Maahanmuuttajat eivät ole vielä löytäneet 
lajia hyvin

• Seurassa paljon lajiosaamista ja laadukasta 
valmennusta

 Tarvitsemme toiminnan laajentamiseen kumppaneita! 



TULEVAISUUS
• Lentopallopolku toimii: nuorille 1-2-sarja-

alustat, kärjessä naisten liigajoukkue 3-5 
vuoden päästä, yläkouluyhteistyö Pukinmäen 
peruskoulun ja akatemia yhteistyö 
Mäkelänrinteen lukion kanssa 
(kokonaisuudesta vastuussa strategiaryhmä)

• Poikatoiminnassa kilpatason nosto ja 
yhteistyö Tapanilan Erän ja Ducksin kanssa

• Valmennuslinjaukset uudistetaan (mm. 
seuratason fysiikkavalmennus, testaus-
toiminta ja urheilufysioterapeuttipalvelut. 
Ohjeena Huippulentopallopolku.

• Suomen suurin junioriseura

• Koko Helsingin seura (poikatoiminta haltuun)


