
Wartti piinasi HuKia vieraissa  Isäinpäivänä    

    

Wartin miehet piinasivat Huhtasuon Kisaa tiukasti isäinpäivänä 13.11   4-sarjan 

pelissä Jyväskylässä.    

Lopputulos lopulta  HuKi:lle 2-1( 25-20, 17-25, 25-14). Kamppailun tasaisin vaihe oli 

ensimmäisessä erässä, jonka HuKi:n rutinoituneet sarjajyrät pääsivät lopulta 

kääntämään voitokseen. Toinen erä oli Wartin juhlaa, onnistuneiden suoritusten 

seuratessa toistaan.  Liekö tämä riittänyt pelaajille, kun kolmanteen erään ei enää 

löytynyt tarpeeksi kovaa voittoasennetta. Runsaat virheet sävyttivät rikkinäistä 

erää. Erävoitosta saatu sarjapiste kärkikastin joukkueelta oli kuitenkin lopulta 

mukava tuliainen .    

”Ensimmäinen erä oli ratkaiseva, se olisi pitänyt pystyä kääntämään voitoksi”, 

luonnehti joukkueen valmentaja Jari Inkilä ottelun jälkeen. Toisessa erässä liikuttiin 

lähes osaamisen ylätasolla. Kolmannessa erässä tapahtui notkahdus, jonka Jari 

pistää hivenen uusiutuneen kokoonpanon ja lyhyehkön hitsautusmisvaiheen tiliin. 

Hyvää tulee, kun näitä päästään hiomaan. Liberokin oli lähes uutuutena joukkueen 

matkassa vasta nyt.     

Wartin osalta 4-sarja jatkuu Korpilahdella su 27.11, jossa kohdataan Sumiaisten 

Kunto ja Korpilahden Pyrintö.    

Wartin 4-sarjajoukkue kaudella 2016-17:    

Inkilä Jari, Juvonen Joni, Kuula Juha, Liimatainen Jussi, Malinen Aapo, Niininen Niko, 

Niininen Reko,   Niininen Saku, Ruuska Markus, Vehviläinen Teemu, Yli-Tuina 

Kasperi, Yli-Tuina  Sami    

             
         Numerot muistiin ja peli käyntiin.  HuKi-Wartti Huhtasuolla 13.11     



Wartin kone käynnistyi hitaasti Korpilahdella 27.11  

Wartin miesten 4-sarjaturnaus tuotti voiton ja tappion Korpilahdella .  Wartti hävisi 

avausottelun kohteliaasti isäntäjoukkueelle Pyrinnölle 3-0, mutta voitti Sumiaisten 

Kunnon 2-1. Kunto kepitti päätösottelussa Pyrinnön vielä 2-1.  

Tulokset:  

Pyrintö-Wartti 3-0 ( 25-22, 25-21, 25-16)  

Wartti _ SumKu 2-1 ( 27-25, 26-24, 19-25)  

SumKu-Pyrintö 2-1 ( 25-20, 22-25, 25-18)  

Wartin kone käynnistyi hitaasti avausottelussa, ja pelaamisessa jäätiin kauas omasta 

osaamisesta. Pyrinnön voiton takuumiehenä puuhasi liigakentilläkin vieraillut Petteri 

Kaura-aho. Suoraan takkiin lukemin 3-0.  

  

                 Aikalisällä            Teemun pomppua  

                     

  Valmiina puolustukseen  
 



Nuorisoketju taisteli Palokassa  

 

Syyskauden viimeinen  miesten 4-sarjaturnaus käytiin Palokassa lauantaina 10.12.  

Wartin vastustajina olivat Liikunnan Riemun ja Sumiaisten Kunnon joukkueet.  

Yhteensattumien vuoksi Wartti pelasi turnauksen hiukan nuorentuneella 

miehistöllä.  

Pojat hoitivatkin keikan tyylikkäästi taistellen; avausottelussa Riemu kaatui 2-1 

numeroin. Toisessa matsissa Sumiaisten Kunto maksoi parin viikon takaisia 

kalavelkoja Wartille nappaamalla 3-0 voiton. Ilmaiseksi tätä ei kuitenkaan annettu; 

ensimmäisessä erässä taivuttiin vasta harvinaisten  33-31 eräpisteiden jälkeen. 

Turnauksen kolmannessa pelissä Sumiainen voitti Riemun myös 3-0 numeroin. 

 

 

          Libero työssään; ei palloa lattiaan! 

Syyskauden saldona Wartti on sarjataulukossa kuudentena hyvin tasaisessa 

keskikastissa. Keväällä on luvassa jopa sijoituksen paranemista, kun täksi kaudeksi 

hiukan uusiutunut joukkue hitsautuu vielä paremmin yhteen. 

Tulokset: 

Riemu_Wartti 1-2 ( 19-25, 25-23, 18-25 ) 

Wartti-SumKu  0-3 ( 31-33, 20-25, 17-25 ) 

SumKu –Riemu 3-0 ( 25-12, 25-20, 25-17 ) 
 



HuKi  tyly  vieras Vehniällä  22.1  

  

HuKi Jyväskylästä kohtasi su 22.1  miesten 4-sarjan ottelussa isäntäjoukkue Wartin.  

Molemmilla oli panoksena sijoituksen parantaminen kohti ylempää lopputurnausta.  

Vahvalla kokoonpanolla Vehniälle päässyt HuKi oli kuitenkin tyly vieras selvin 0-3 

numeroin:  

Wartti-HuKi 0-3 ( 22-25, 16-25, 21-25 )  

Tuloksesta huolimatta Wartti tarjosi tiukan vastuksen joka erässä. Ne kääntyivät 

kuitenkin HuKi:lle kokeneiden S.Rinnevuoren ja T.Könkään hyvillä lyönneillä, passari 

J.Heikkisen oivallisista tarjoiluista.   

Kotijoukkueen plussana olivat edelleen hyvät syötöt ja vastaanotto. Passari Reko 

jakeli myöskin mukavasti nopeita hyökkäyksiä Sakun ja Kasperin päättäessä ne 

tehokkaasti. Muut hyökkääjät Teemu, Juha ja Markus säestivät reunoilta moitteetta.  

Valmentaja Jari jakoikin kehuja koko joukkueelle ottelun jälkeen. Tästä on hyvä 

jatkaa tuleviin Vehniän kotiturnauksiin su 5.2 ja su 19.2.  

  

  

                             Teemu iskee korkealta HuKi-matsissa  

  

   



TiPa  kunkkuna Vehniällä 5.2.    

Tikkakosken Pallo saalisti miesten 4-sarjan Vehniän turneesta 5 sarjapistettä voittamalla 

molemmat vastustajansa , Vehniän Wartin ja Korpilahden Martin . Taistelu ylemmän jatkosarjan 

viimeisestä paikasta kiristyi, usean joukkueen omatessa siihen vielä mahdollisuuden.  

Turnaustulokset: 

Wartti –TiPa  1-2  ( 16-25, 25-23, 19-25 )  

TiPa – Martti  3-0 ( 25-14, 25-22, 25-18 ) 

Wartti –Martti  2-1 ( 21-25, 25-22, 22-25 ) 

Avausottelussa oli aistittavissa ”paikallisottelun ” tuomaa lisälatinkia . TiPa pystyi jännittävien 

vaiheiden jälkeen kukistamaan Wartin 2-1, lähinnä tasaisuutensa takia.  TiPa:n assari Pasi Riekki 

löysi hyvin nopeiden hyökkäysten päättäjät Santeri Kingelinin ja Marko Kivisen. Wartin iskukalusto 

väläytteli ajoittain erittäin hyviä suorituksia Rekon tarjoilusta.  Libero Pentti suoriutui hyvin come 

backistaan, tiikeritaidon vielä säilyttyä hyvin muistissa.  Rekon , Teemun ja Markuksen syötöissä oli 

kieroutta. 

Illan päätösottelussa oli vastassa monivuotinen, perinteikäs vastustaja Korpilahden Martti. 

Perinteiden velvottaessa tuli matsista taaskin tasainen ja vaiheikas.  Wartti selvisi kuitenkin 

niukasti 2-1 Heikki Karilan tuhoisesta iskumyllystä, Vesa Saarisen juonikkaista sijoituksista ja Vesa 

Sirviön hypäreistä.  Wartin nuorukaiset Sami ja Saku lämpenivät muutamin hyviin suorituksiin, 

muidenkin iskijöiden jatkettua myös mallikkaasti .  

Valmentaja Jari antoi tunnustusta iskijöille Markukselle , Juhalle ja Teemulle. Syötön nostoissa 

Pentti ja Juha kunnostautuivat parhaiten. Torjunnoissa jäi vielä Jarin mukaan kehitettävää. 

 

 
 



TiPa  vankisti asemaansa sarjakärjessä Vehniällä 19.2.  

 

Miesten alkusarja jatkui Vehniällä Wartin ,TiPa:n ja Liikunnan Riemun mitellessä keskinäistä  

paremmuuttaan.  Sarjakärkeen tarrautunut TiPa voitti molemmat ottelunsa puhtaasti 3-0. Illan 

päätöskamppailussa Wartti kirkasti kilpeään 2-1 voitolla Riemusta.   

Ottelutulokset: 

TiPa – Wartti 3-0 ( 25-14, 25-12, 25-17 ) 

TiPa-Riemu 3-0 ( 25-23,  25-16, 25-20 ) 

Wartti – Riemu 2-1 ( 26-24, 29-27, 25-17) 

Päivän ensimmäisessä ottelussa  TiPa pöllytti isäntäjoukkue Warttia vahvalla esityksellä. Aiempien 

Vehniän käyntien tapaan TiPa:n hyökkäysarsenaali toimi tehokkaasti Pasi Riekin vaihtelevista 

passeista. Keskimiehet Marko Kivinen ja Santeri Kingelinin onnistuivat hyvin, muiden lyöjien 

säestäessä.  Kotijoukkue ei päässyt parhaasen vauhtiinsa koko ottelun aikana. Oltiin vähän jäässä, 

pohtivat pelaajat pelin jälkeen. 

Turnauksen toisessa ottelussa Liikunnan Riemu yllätti pirteällä pelillään, pystyen ahdistelemaan 

TiPa:a isäntäjoukkueetta paremmin. 

Päivän viimeinen ottelu Wartti - Riemu  alkoi vedonlyönniltään pyöreänä , tasaisin kertoimin. 

Ottelu olikin erittäin tasainen  ja vauhdikas, kahden ensimmäisen erän kääntyessä niukasti Wartille 

vasta jatkopalloilla. Kolmas erä luisui lopulta Riemulle. Wartin pojat ihmettelivät  Riemun liikkuvaa 

kenttäpeliä, sekä torjunnan kerkeämistä vaimentamaan hyviäkin iskuja. Pienten notkahdusten 

varjostaessa pojat arvostivat voittonsa kuitenkin korkealle. Kaikki pelaajat suoriutuvat urakasta 

kohtuudella. Sarja jatkuu Wartin osalta viikon kuluttua lauantaina Keuruulla. Kevään alemman 

jatkosarjan lähtöasetelmat ratkennevat jo siellä. 

 

TiPa-Riemu. Etualalla TiPa:n tutkapari Riekki-Kingelin,  verkon 

takana Riemun sähäkästi pelannut kapteeni Arto Koponen 
 



HuKi edelleen kova vastus Wartille 

 

Runkosarjan lähestyessä loppuaan oli Wartilla vielä ohjelmassa yksittäisottelu Huhtasuon Kisaa 

vastaan. Ottelu pelattiin Jyväskylässä 8.3. Isäntäjoukkue hallitsi pelitapahtumia melko nimekkään 

materiaalinsa tuella. Talven aiempien kohtaamisten tavoin tuloksena olikin Wartille puhdas tappio: 

Huhtasuon Kisa – Wartti 3-0 (25-17, 25-15, 25-10) 

HuKi:n trio Rinnevuori- Köngäs-Eiskonen oli paha pideltävä verkolla passari Heikkisen ruokkimana. 

Wartin pojat valittelivat hiukan oman koneen käynnistysvaikeuksia ja virheitä tuli jonkun verran.  

Toisaalta todettiin yhteistuumin, että ei päästy lähellekään omaa normitasoa; tästä onkin hyvä 

parantaa kevään loppuihin peleihin. 

 

Aikalisä 

 

 

Lyöjät valmiina, kenelle passi lähtee…? 
 



Miesten 4-sarjan lopputurnaus Jyväskylässä 25.3.17 

 

Lentopallokausi 2016-17 huipentui Hippoksen monitoimitalolla pelattuun koko 4-

sarjan lopputurnaukseen. Ylemmästä jatkosrajasta mitalipeleihin olivat selvinneet 

TiKkakosken Pallo , Sumiaisten Kunto ,  Huhtasuon Kisa sekä Korpilahden Pyrintö. 

Loppuottelussa Kunto päihitti runkosarjaa hallineen TiPa:n 2-0. Pronssia vei KorPy. 

Sijoista 5-8 pelatun alemman jatkosarjan semifinaalissa Wartti kukisti Liikunnan 

Riemun 2-1.  Pelissä Korpilahden Martti vastaan jouduttiin taipumaan 0-2,  ja 

sarjassa päädyttiin tällöin kuudennelle sijalle. 

mitalipelit:    alempi loppusarja 

välierät    välierät  

TiPa-KorPy 2-0   Martti –KeuTo 2-0 

SumKu-HuKI 2-1    Wartti-Riemu 2-1 

 

pronssiottelu: KorPy-HuKi  2-1  sijat 6-7: KeuTo- Riemu 0-2 

loppuottelu : TiPa-SumKu 0-2  sijat 5-6: Martti-Wartti 2-0 

 

Perinteinen palloilujoukkueen arki tuli Wartillekin tutuksi sarjakauden aikana. 

Työesteet, sairastapaukset ja yhteensattumat alentivat joskus joukkueen iskukykyä 

turnauksissa. Ehkä joukkueella olisi paremmalla onnella ollut edellytyksiä jopa 

korkeammalle sarjataulukossa. Monelta mitalijoukkueelta saatiin rosvotuksi eriä 

talven aikana nimittäin mukavasti. Positiivista oli myös nuorten pelaajien panos 

talven kokonaisuudessa.  

Wartin joukkueessa sarjakaudella 2016-17 pelasivat: 

Joni Juvonen, Jari Inkilä, Juha Kuula, Jussi Liimatainen, Pentti Liimatainen, Aapo 

Malinen, Niko Niininen, Reko Niininen, Saku Niininen, Markus Ruuska, Teemu 

Vehviläinen, Kasperi Yli-Tuina ja Sami Yli-Tuina 

 
 

 

 



Miesten joukkue Laukaan puulaakissa 1.4.17 

- nuorisoketjulla oppia hakemassa 

 

 

 

 

 
 


