
Vehniän Wartti 

Naisten 2-sarjan otteluraportteja sarjakaudelta 2017-18 

 

 

Wartin joukkue N2-sarjassa sarjakaudella 2017-18 : 

Tiia Hakonen,Maiju Juutilainen, Soili Kangasvieri, Katja Kemppainen, Marjo Lampinen, Hanna 

Liimatainen, Jutta Lindberg,  Katri Oksanen, Maiju  Pöppönen, Päivi Seijari, Tiina Tenosalmi, 

ArjaTikkanen-Hietala , sekä valmentaja Mikko Liimatainen.  

 

Alkusarjan lopputilanne 17.2.: 

                   

Joukkue                                            Ott. 3p 2p 1p 0p E EP 

   
KoLe-57 16 13 3 0 0 48-8 1350-952 45  

 

Supi 2/TE 16 10 3 2 1 43-18 1355-1129 38  

 

Passarit 16 11 1 2 2 40-17 1315-1055 37  

 

KaLe 1/PP 16 7 2 2 5 34-27 1322-1246 27  

 

RiU VL (Volley Ladies) 16 5 3 1 7 28-33 1235-1283 22  

 

VEHNIÄN WARTTI  16 5 1 2 8 25-34 1243-1299 19  

 

Salpis 16 5 0 2 9 22-36 1136-1305 17  

 

JyLe 16 2 0 2 12 12-44 998-1326 8  

 

HPK Akatemia/VPH 16 1 0 0 15 11-46 1017-1376 3  

https://lentopallo.torneopal.fi/taso/joukkue.php?joukkue=16324
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/joukkue.php?joukkue=16272
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/joukkue.php?joukkue=16275
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/joukkue.php?joukkue=16011
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/joukkue.php?joukkue=16343
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/joukkue.php?joukkue=16227
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/joukkue.php?joukkue=16315
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/joukkue.php?joukkue=16357
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/joukkue.php?joukkue=16261
https://vehnianwartti.sporttisaitti.com/@Bin/273909/Wartti_N2_2017-18.jpeg


17.2.  Kotijoukkueelle tiukan väännön voitto Ristiinassa 

Wartti  matkusti 2-sarjan runkosarjan viimeiseen otteluunsa Ristiinan Urheilijoiden vieraaksi.  

Pohjalla oli selvä 3-0 voitto RiU:sta syyskauden kotiottelussa Vehniällä. Toisaalta selvä 

uusintavoitto nyt Ristiinasta toisi Wartille lohkon viidennen sijan, josta on tasainen kilpailu juuri 

RiU:n kanssa. Jännitettä oli siis vielä melkoisesti päätösmatsiin lähdettäessä. 

Itse ottelu muodostui ennakko-odotusten mukaiseksi jännitysnäytelmäksi, joka huipentui 

viidenteen erään. Ristiina voitti ottelun lopulta numeroin 3-2. Tasaisuutta kuvaa se, että Wartti 

hallitsi eräpisteitä numeroin 99-106. Nyt jo  ensimmäisen erän voitto  osoittautui lopulta 

lopputuloksen kannalta tärkeäksi. 

Ristiinan Urheilijat – Wartti  3-2 ( 25-23, 16-25, 25-20, 18-25, 15-13) 

Lohkonsa lopullisessa sarjatilanteessa Wartti sijoittuu niukasti puolivälin viivan alapuolelle, 

Ristiinan Urheilijoiden napattua tuon kovan  kamppailun lohkon  viitossijasta. 

Valmentaja Mikko Liimatainen luonnehti koko sarjakautta viimeisen ottelun jälkeen: 

- Kauden kokonaisarvosana menee tyydyttävän ja hyvän välimaastoon. Sarjan taso oli kova , 

ja mitään ei saatu ilmaiseksi. Paljon hyviä asioita taphtui, tallennetaan ne muistiin ja 

lähdetään miettimään jatkoa. 

 

 

Hyvä alkuvenyttelykään ei riittänyt Wartille voittoon asti Ristiinassa.  Tapahtumanimi seinällä 

lienee kuitenkin eiliseltä…    ;-) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2. Wartti käänsi Salpis-ottelun niukasti edukseen 

 

Vehniän Wartti kohtasi runkosarjan viimeisessä kotiottelussa Salpiksen Lahdesta. Pohjalla oli 

syyskaudella saavutettu vierasvoitto Lahden kentältä. Uusintavoitto nyt olisi kovaan tarpeeseen, 

jos aikoisi säilyttää hyvän sijoituksen sarjan keskivaiheilla. 

Itse ottelu muodostui sitten varsinaiseksi jännitysnäytelmäksi. Salpis aloitti vahvoilla suorituksilla 

halliten ensimmäistä erää selvästi. Toinenkin erä sujui tasaisissa merkeissä loppuvaiheesiin saakka, 

kääntyen kuitenkin kotijoukkueelle. Jatkossa Wartti pääsi lähelle omaa tasoaan, ja palloja saatiin 

kuoleentumaan mukavasti omilla suorituksilla. Ottelu Wartille lopulta 3-1 puolentoista tunnin 

väännön jälkeen. Kotijoukkueesta palkittiin parhaana mm. loppupelin iskuistaan Hanna 

Liimatainen.  

Wartti – Salpis  3-1 (18-25, 25-22, 25-21, 25-10 ) 

Seuraavaksi Wartti matkustaa runkosarjan viimeiseen otteluun Ristiinan Urheilijoiden vieraaksi 

lauantaina 17.2. 

Kuvat: Riikka Vainio 

 

 

 



 

 

 

 



4.2. Passarit virkeämpi Vehniällä  

 

Vehniän Wartti kohtasi kotisalissaan Lohkon kärkikastiin kuuluvan Mikkelin Passarit. 

Syyskierroksella Wartti oli piinannut Passareita vieraissa tiukoin 3-2 numeroin. Nyt kotipelissä 

pisteet olisivat kovasti tarpeeseen, jos aikoisi vankistaa loppusijoitusta lohkon keskivaiheilla. 

Itse ottelussa Passarit esiintyi terhakkaasti, ja hallitsi varsinkin erien loppujen ratkaisuvaiheita 

melko selkeästi. Kotijoukkue ei tuntunut tänään pääsevän aivan parhaaseen rytmiinsä pelin 

aikana.  Passarien monipuoliset ratkaisut, mm. erikoisen lyhyet syötöt, murensivat lopulta Wartin 

vastarinnan. Kotijoukkueesta palkittiin parhaana mm. pahoja aloitussyöttöjä viljellyt Katja 

Kemppainen. 

Wartti – Mikkelin Passarit   0-3 (17-25, 18-25, 15-25) 

 

Wartin kotipelien osuus jatkuu heti viikon kuluttua su 11.2. klo 13.00 Vehniän koululla ottelulla 

Lahden Salpista vastaan. Ottelu on kauden viimeinen kotisalissa, joten kannustajia toivotaan  

runsaslukuisesti paikalle! 

Kuvat: Rauno Siltasalmi 

 

 



 

 

 

 



21.1.  Wartille  Tampereen keikalta  KaLe-tappio niukoin eräpistein 

 

Wartin 2-sarjan taistelu jatkui viikon tauon jälkeen taaskin Tampereella ottelulla Kalevan 

Lentopalloa vastaan. Paikallinen KaLe haki syksyllä pisteet Vehniältä. Joukkueet sijaitsevat 

peräkkäin sarjataulukossa. Mielenkiintoinen matsi oli siis ennakkoon odotettavissa, kalavelkojen 

maksu nousi tietysti Wartin tavoitteeksi. 

Itse ottelu muodostui erittäin tasaväkiseksi trilleriksi  ennakkoasetelmia vastaten. Kale pystyi 

hyödyntämään kotietunsa niukkaakin niukemmin voittaen kaikki erät vain kahden pisteen 

minimierolla. Ottelu siis kotijoukkueelle tässä valossa tylyltä näyttävin 3-0 numeroin . 

KaLe (Tampere)  - Wartti  3-0 ( 25-23, 25-23, 26-24) 

”Pelattiin tänään voitosta, mutta aivan ei sitten puristus riittänyt ratkaisuhetkillä”, luonnehti 

valmentaja Mikko Liimatainen päivän ottelun kulkua.   ” Loppukauden otteluissa pyritään 

pitämään lähimmät vastustajamme Ristiina ja Salpis sarjataulukossa takanamme”. 

Wartilla on otteluohjelmassa seuraavana kahden kotiottelun putki.  Sunnuntaina  4.2.   klo 13 

kohdataan Vehniän koululla Mikkelin Passarit, viikon kuluttua siitä 11.2.  on vastassa  Lahden 

Salpis . Kotipeleihin toivotaan runsaslukuista kannustusta, tulethan paikalle!  

  

 

 



 

 

 

 

 

 



14.1.  Wartille oppia Tampereen reissulta 

 

Wartin naisten 2-sarjajoukkue kokeili matsikestävyyttään Tampereella  viikonvaihteen toisella 

ottelullaan paikallista Supia vastaan. Edellispäivänä Wartti oli kärsinyt tappion kotonaan Kouvolan 

Lentopallolle. Viikonvaihteen haaste olikin kova: molemmat vastustajat muodostavat lohkon 

kärkikaksikon. 

Wartti aloitti Supi2-ottelun ennakkoluulottomasti taistellen. Hyvän ensimmäisen erän taistelun 

jälkeen Wartin vastarinta kuitenkin murtui, ja Supin kotivoitto kirjattiin lopulta  selvin 3-0 

numeroin. 

”Vastustaja pelasi hyvin, ja me ei pysytty heidän kyydissään eka erän jälkeen”, kommentoi 

valmentaja Mikko Liimatainen lyhyesti ottelun kulkua. 

 

Wartti – Supi Volley 2 ( Tampere )   3-0 ( 27-25, 25-11, 25-12 )   

 

Viikon kuluttua Wartin ohjelmassa on jälleen Tampereen reissu, jossa kohdataan paikallinen Kale. 

Ottelussa ratkotaan lohkon keskikastin lopullisia sijoituksia. Kale on tässä vaiheessa paremmin 

sijoittuneena. 

Kotipeleihin palataan sunnuntaina 4.2., vastustajana on tuolloin lohkon kärjen tuntumassa 

majaileva Mikkelin Passarit.  

 

 



 

 

 



13.1.  Sarjakärki KoLe vahvempi Vehniällä 

 

Vehniän Wartti kohtasi kotisalissaan ennakkosuosikkina saapuneen Kouvolan Lentopalloilijat. 

Muutamien pelaajien estymisestä huolimatta Wartti pystyi ajoittain panemaan hyvin hanttiin 

vastustajalleen. Kouvola päätyi ottelusta kuitenkin puhtaaseen 0-3 vierasvoittoon.  

  Erityisesti ensimmäisestä  ja kolmannesta erä kotijoukkue selvisi kuitenkin kunnialla. 

Mainittakoon, että kolmannessa erässä Wartti saavutti kolme hyvää  pisteputkea:  5, 5 ja 4 

peräkkäistä pinnaa kotijoukkueelle! 

Kotijoukkueen parhaaksi päivän palkintoraati katsoi tänään Hanna Liimataisen. 

 

Wartti – KoLe -57     0-3 ( 18-25, 12-25, 20-25 ) 

 

Wartti kohtaa seuraavaksi heti 14.1. Tampereella SuPi2:n joukkueen, sekä myös Tampereella 21.1. 

Kalevan Lentopallon. Kotipeli Vehniällä on vuorossa sunnuntaina 4.2. klo 13.00, jolloin vastaan 

asettuu Mikkelin Passarit. 

 

 

5.1.18    Wartille jännitysnäytelmän voitto kevätavauksessa 



 

Vehniän Wartti kohtasi 2-sarjan kevätkauden avausottelussa kotisalissaan HPK Akatemian. HPK:n 

nuori joukkue järjesti ottelusta jännitysnäytelmän 3-0 tappiostaan huolimatta. Kahden 

ensimmäisen erän alkupuolella , sekä viimeisen erän lopulla HPK ahdisteli kotijoukkuetta todella 

tiviisti. Joukkue oli johdossakin useaan kertaan. 

Wartti – HPK Akatemia 3-0 ( 26-24, 25-17, 25-23 ) 

Kotijoukkueen kannalta oli myönteistä sairaslistan lyheneminen joulutauon aikana.  Useampia 

kenttäkoostumuksia päästiinkin  kokeilemaan ottelun aikana. Wartin parhaana palkittiin tällä 

kertaa Hanna Liimatainen. 

Wartin kausi jatkuu edelleen kotiottelulla la 13.1. klo 13. Vastustajana on tuolloin sarjan kärkipään 

KoLe Kouvolasta. 

Kuvat: Sippo Sihvonen 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



17.12.  Wartin syyskausi päätökseen Jyväskylässä 

 

Vehniän Wartti kohtasi syyskauden viimeisessä 2-sarjaottelussaan ”paikallisvastustaja” Jyväs_-

Lentiksen Jyväskylässä pelatussa ottelussa.  Ottelulle loi pohjaa joukkueiden alkusyksyn 

kohtaaminen, joka päättyi jännittävien vaiheiden jälkeen Wartin 3-2 kotivoittoon. Syksyn aikana 

Wartti oli napsinut otteluistaan pisteitä  myös JyLe:ä  enemmän. 

Päivän ottelu muodosti edelleenkin todellisen jännitysnäytelmän alkusyksyn keskinäisen ottelun 

tapaan. .JyLe pelasi hyvän ottelun , ja onnistui Wartin tiukasta vastarinnasta voittamaan ottelun 

numeroin 3-1. Kokeneempi Wartti ei päässyt ottelun aikana aivan täyteen liekkiin, ainakaan 

pysyvästi. Joukkueen parhaana palkittiin mm. hyvistä aloitussyötöistään Jutta Lindberg.  

 

JyLe – Wartti 3-1       (25-15, 16-25, 25-18, 29-27 ) 

Joukkueen valmentaja Mikko Liimatainen luonnehtii syyskautta:  

- Arvosana meille on 8-. Paljon hyvää mahtui syksyyn, mutta jotain jäi hampaankoloonkin kevättä 

ajatellen. Otetaan syksyltä hyvät asiat matkaan, ja palataan joulun jälkeen entistä vahvempina.  

Vuodenvaihteen jälkeen sarjakausi jatkuu mukavasti kahdella kotiottelulla Vehniän koululla. Su 

7.1. vastaan asettuu HPK Hämeenlinnasta, sekä la 13.1 sarjakärki KoLe Kouvolasta. 

Kiitokset kaikille tukijoille , talkoolaisille ja kannustajille syyskaudesta! 

 

Kuva: Riikka Vainio 



 

 

 

 



 

3.12.  Wartti kukisti kotipelissä Ristiinan Urheilijat 

Vehniän Wartti kohtasi 3.12.  kotisalissaan naisten 2-sarjassa lohkonsa toisen keskikastin 

joukkueen Ristiinan Urheilijat. Wartti osoittautui tiukan lopputaistelun jälkeen lopulta paremmaksi 

suoraan numeroin 3-0. Kahden voitetun erän jälkeen ote herpaantui hieman , ja loppu teettikin 

sitten enemmän töitä. 

Wartti – Ristiinan Urheilijat  3-0 ( 25-18, 25-17, 25-23 ) 

Kotijoukkueen parhaana palkittiin hyvän passipäivän rakentanut Marjo Lampinen. 

Wartin syyskausi jatkuu ja päättyykin su 17.12.  vierasotteluun JyLe:a vastaan . Ottelu pelataan 

Jyväskylässä  Huhtasuon koululla alk. klo 11.30.  Kannustajia toivotaan paikalle runsaslukuisesti! 

Kuvat: Riikka Vainio 

 

 



 

 



 

 

 



26.11.  Wartti saalisti täyden pistepotin Lahdessa 

Vehniän Wartti onnistui hienosti Lahden reissulla voittaen paikallisen Salpiksen Hollolassa 

käydyssä ottelussa suoraan 0-3: 

Salpis –Wartti 0-3 ( 21-25, 20-25, 17-25) 

Pistepussin kartutus vierasottelussa oli tärkeää kamppailtaessa keskikastin sijoituksista. Sarja 

jatkuukin Wartin osalta kotiottelulla Ristiinan Urheilijoita vastaan sunnuntaina 3.12. klo 13.00. 

Wartin valmentaja Mikko Liimatainen kommentoi Salpiksen kaatoa lyhyesti: 

- Tasaisen vahva esitys koko joukkueelta , ja kolme pistettä ansaitusti matkaan. 

-  

 

 

 

 

 



19.11. Wartti piinasi sarjakärkeä Mikkelissä 

 

Vehniän Wartti järjesti hyvän taistelun vierasottelussaan Mikkelin Passareita vastaan sunnuntaina 

19.11 . Ottelu päättyi vasta viiden erän , sekä 2h 15 min väännön jälkeen isännille numeroin 3-2: 

Mikkelin Passarit-Wartti 3-2  ( 25-19, 22-25, 25-22, 16-25, 15-9 ) 

Wartista palkittiin tällä kertaa Tiina Tenosalmi, sekä hyvän ensiesiintymisen tehnyt joukkueen uusi 

kasvo Jutta Lindberg.  Wartin ottelut jatkuvat edelleen vieraspelillä Hollolassa sunnuntaina 26.11- 

paikallista Salpista vastaan. 

 

 

 

 



12.11.   Sarjajohtaja KoLe päihitti Wartin Kouvolassa 

 

KoLe Kouvolasta vahvisti asemiaan naisten 2-sarjan lohkonsa kärkenä voitettuaan Wartin 

isänpäivän matsin Kouvolassa : 

KoLe – Wartti 3-0 ( 25-14, 25-9, 25-19 ) 

 

Työesteiden ja sairaslistan lyhentyessä on joukkueelta odotettavissa parempaa tsemppiä vielä 

syksyn lopuissa otteluissa. Wartti on toissalta mukavasti kiinni lohkon keskikastin pistejahdissa. 

Testiin joudutaan taas ensi sunnuntaina 19.11 Mikkelissä, jossa kohdataan seuraavana paikallinen 

Passarit. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



5.11.  KaLe Tampereelta saalisti pisteet Vehniällä 

Naisten 2-sarjan toinen vierailija Tampereelta viikon välein  osui Wartin sarjaohjelmaan 

sunnuntaina 5.11. Taitavasti palloa käsitellyt ja lyöntivoimainen KaLe käänsi tuon kamppailun 

edukseen 1-3, totuttuaan pian Vehniän salin mittoihin: 

Wartti-KaLe 1-3 (25-21, 21-25, 14-25, 18-25) 

 

KaLe:n aloitussyöttö puri myös tuhoisasti ottelun loppua kohti. Ehkä myös lyöntien kovuudessa 

vieraat olivat hivenen parempia. Kotijoukkueen melko tasaisesta kaartista palkintoraati huomioi 

Hanna Liimataisen uurastuksen.  Wartin seuraavat pelit sujuvatkin vierasotteluina marraskuussa, 

kotipeliin palataan sitten sunnuntaina 3.12.  Ristiinan Urheilijoita vastaan. 

 

 

 



           29.10.  SuPi2 niukasti terävämpi Vehniällä 

 

Tampereen SupiVolley 2 saalisti täyden pistepotin Vehniän Wartilta sunnuntaina 29.10.17: 

Wartti- Supi Volley 2    1-3    ( 25-18, 26-28, 18-25, 19-25 ) 

Supi2 sopeutui yllättävän nopeasti Vehniän saliin, ja jo toisessa erässä Wartti joutuikin  takaa-

ajoasemiin. Ottelun huipentumiin kuului toisen erän loppuvaiheet, jossa Marjo Lampisen kuuden 

pisteen syöttöputki siivitti Wartin takamatkalta jo johtoonkin. Erä kääntyi lopulta Supi:lle . 

Ratkaisuvaihetta maustoi myös keskustelua aiheuttanut pelastuspallo lattian pinnan tuntumassa. 

Kolmas ja neljäs erä lipuivat Supi:lle hyvästä vastarinnasta huolimatta. 

Seuraava kotiottelu on Vehniällä sunnuntaina 5.11 klo 13.00, jolloin vastustajaksi saapuu KaLe 

Tampereelta. 

Turnauskuvat alempana: Riikka Vainio 

     

            

 



 

20.10.  Arvokas vierasvoitto Wartille Hämeenlinnasta 

 

 HPK Akatemia -  Wartti 1-3 ( 15-20, 10-25, 25-21, 20-25 ) 

 

 

 

 

 



Sarja-avaus jännitysnäytelmä Vihtavuoressa 15.10. 

Vehniän Wartti ja JyväsLentis kohtasivat naisten 2-sarjan avauksessa Vihtavuoressa 15.10. Kaksi ja 

puoli tuntia kestänyt vääntö ennätysyleisön maustamana päättyi tasaisten vaiheiden jälkeen 

Wartin 3-2 voittoon: 

Wartti-JyLe 3-2 ( 22-25, 25-19, 25-21, 23-25, 16-14) 

JyväsLentis yllätti pirteällä pelillään , ja kotijoukkue Wartti oli ajoittain kovinkin ahtaalla. 

Joukkueen hitsautuminen yhteen on vasta meneillään, mutta erittäin hyviä merkkejä joukkueen 

kyvyistä oli jo nyt nähtävissä. Kotijoukkueen parhaana palkittiin Maiju Pöppönen, vierailijoista 

kapteeninsa Emilia Joensalo. 

Syyslomaviikon päätteeksi Wartti matkustaa vieraspeliin Hämeenlinnaan. Seuraava kotiottelu 

joukkueella on sunnuntaina 29.10 klo 13.00 Vehniän koululla. Tuolloin vastustajaksi asettuu SuPi 

Volley Tampereelta.  Ottelukuvat: Riikka Vainio 

 

                          

        

               

      



Laukaa-Konnevesi lehti 13.10.17 

Vehniän Wartti naisten 2-sarjan avaukseen sunnuntaina 

 

Vehniän Wartin naisten joukkue pelaa alkavana sarjakautena Lentopalloliiton 2-sarjassa. Vastaavalla tasolla 

seuran joukkue pelasi edellisen kerran 2000-luvun alussa. Tämänvuotista sarjapaikan saantia helpotti Keski-

Suomen piirissä tapahtuneet pari sarjasta luopumista. Warttiin siirtyi nimittäin tässä luopumistilanteessa   

muutamia lupaavia pelaajia JSP:sta Saarijärveltä. Lisäksi  omien pelaajien työ- ym. esteitä paikkaamaan  on 

saatu kivasti apuvoimia lähialueilta vehniäläistaustaisten pelaajien tueksi.  Wartin 2-sarjan  lohko painottuu 

pääosin  Etelä-Savon ja Hämeen suunnalle. 

Joukkueen valmentaja Mikko Liimatainen kertoo joukkueen harjoittelun ja valmistautumisen sarjaan 

sujuneen mainiosti. 

-Hyvä syksy on ollut tähän mennessä. Harjoitusinto on ollut hyvä , ja olemme saaneet paikallisia 

yhteistyökumppaneita taustalle tueksi mahdollistamaan pelaamiseen. 

Sijoitustavoitteita Wartti ei ole asettanut tulevalle kaudelle. 

- Nöyrin mielin lähdetään liikkeelle. Tavoitteena on esiintyä sarjassa uskottavasti ja todistaa että kuulumme 

kakkossarjaan. Sijoitustavoitteita tai -paineita emme ole asettaneet, Liimatainen kertoilee. 

Wartti aloittaa 2-sarjakautensa sunnuntaina 15.10 kivasti paikalliskamppailulla JyväsLentistä vastaan. 

Ottelu pelataan poikkeavasti Vihtavuoren koululla alkaen klo 19.00,  paikallismatsille parempien 

katsomotilojensa takia.   Muut kauden kotiottelunsa joukkue pelaa Vehniän koululla, johon pienin 

järjestelyin on saatu jonkin  verran uutta katsomotilaa. Joukkue toivoo peleihinsä kannustajia auttamaan 

hyvän tsempin löytymisessä! Tarkempia ottelutietoja löytyy mm. seuran nettisivuilta 

vehnianwartti.sporttisaitti.com  

Wartin naisten kakkosjoukkue testaa taitojaan talvikaudella K-S piirin 4-sarjassa. Miehillä on joukkue myös 

K-S piirin kilpailutoiminnassa 4-sarjassa.  

 

 

Syksyn harjoitusmatsissa Wartti kohtasi JyLe:n 


