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HUHTIKUU 2022 

Ajankohtaiset asiat 

• OP kesäduuni, nuori hae työpaikkaa 14.3.–17.4. 

https://www.puijowolley.fi/uutiset/kesaduuni-op-n-piikkiin/  

• Itä-Suomi Cup 7.5. Kuopiossa  

https://www.ita-suomenlentopallo.fi/ita-suomi-cup/kuopio-isc-2022/  

• Viinijuhlat järjestetään kesä-heinäkuun taitteessa. Puijo Wolley huikkaakin 

nyt talkoolaisten kutsuhuudon – Tule mukaan, tehdään hommia yhdessä ja 

tutustutaan samalla seuraväen kesken! 

 

Itä-Suomi Cup 7.5. Kuopiossa 

 
Tarvitsemme talkoolaisia, tulethan apuun. Olemme erittäin kiitollisia muutamankin tunnin 
talkooavusta turnauspäivän aikana. Talkootehtäviä on monenlaisia, eivätkä kaikki tehtävät vaadi 
missään nimessä lajiosaamista; ruokailun ja kahvion organisoiminen tästä esimerkkinä. 
 
E-C-ikäluokat ovat itse vastuussa turnauskouluistaan, joten erityisesti kyseisten ikäluokkien 
vanhemmat, lähipiiri ja tietysti pelaajat itse – ottakaa yhteyttä omaan joukkueenjohtajaan 
sopiaksenne yksityiskohdista! 
 
Turnauksen toteuttaminen on myös koko seuran ponnistus ja talkootehtäviin voi ilmoittautua 
joukkueenjohtajien lisäksi https://www.puijowolley.fi/vapaaehtoiseksi/ tai ottamalla yhteyttä 
toimisto(a)puijowolley.fi.  
 
Lisää tietoa tapahtumasta https://www.ita-suomenlentopallo.fi/ita-suomi-cup/ . 
 

A-pojat SM-finaaliturnaukseen, N2 ja M2 puolivälierävaiheessa mukana 

 
Poikajunioreiden peleistä kuuluu hyviä uutisia, sillä seuramme A-pojat ovat mukana ikäluokkansa 
finaaliturnauksessa pelaamassa SM-mitaleista. Finaaliturnaus pelataan Tampereella vappuna. 
Menneenä viikonloppuna myös miesten 2-sarjajoukkue laittoi ison vaihteen silmään ja kaatoi 
JyLen kotiturnauksessaan. Näin myös miesten joukkue jatkaa pelejään jatkosarjan toisella 
kierroksella. Naisten 2-sarjajoukkue oli jo aiemmin varmistanut paikkansa puolivälierissä. 
 
B-tyttöjen SM-finaalit Ruokolahdella ja B-poikien SM-finaalit Kempeleessä 23.-24.4.2022, PuWon 
tytöt ja pojat ovat mukana 12 joukkueen finaaliturnauksissa. 
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Viinijuhlat järjestetään taas tauon jälkeen 

Varaa ajankohta kalenteriisi! 

 

Kuopio Wine Festival järjestetään kahden vuoden tauon jälkeen huippuruoan, viinin sekä 
kotimaisten ykkösartistien mahtavalla kattauksella! Kuopion Viinijuhlat täyttää 25 vuotta ja 
juhlavuotta juhlitaan Kuopion matkustajasatamassa 30.6.-9.7.2022.  
 
Puijo Wolley on mukana Viinijuhlien järjestelyissä perinteiseen tapaan. Seuramme on aiempinakin 
vuosina hoitanut alueen siivous- ja muita talkootehtäviä. Koska kyseiset talkoot tapahtuvat 
anniskelualueella, tulee talkoolaisten olla täysi-ikäisiä. Tämä ei tietenkään sulje pois 
juniorijoukkueiden talkoo-osallistumista, vaan vanhemmat voivat ottaa vastuun joukkueen 
talkoovuoroista ja kartuttaa samalla kauden 2022–2023 joukkuevaroja. Nyt onkin järkevää 
suunnata katse jo uuteen kauteen ja tehdä kesällä pesämunaa uuden kauden reissuja varten! 
 

Puijo Wolleyn menossa mukana  
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