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TÄYDENKUUN SNOW VOLLEYBALL -TURNAUS 16.3.2019 KOUVOLASSA  

 

Kouvolan Lentopalloilijat -57 ry yhteistyökumppaninaan Tykkimäen sauna järjestää perinteisen 

maaliskuisen Täydenkuun snow volley -turnauksen Kouvolan Käyrälammella lauantaina 16.3.2019.    

Snow volley eli lumilentis on talvinen muunnelma beach volleysta. Lajissa on jo kolmen vuoden 

ajan pelattu Euroopan Touria ja sen suosio varsinkin Keski-Euroopassa lisääntyy koko ajan. Snow 

volleyta pelattiin näytösluonteisesti Pyeongchangin olympialaisissa viime talvena ja 17 maassa 

järjestettiin omat snow volleyn mestaruuskisat. 

Keski-Euroopassa lajin historia alkaa vuodesta 2008, mutta Kouvola on ollut tässäkin edelläkävijä - 

jo vuosina 2000 ja 2001 järjestettiin täydenkuun turnauksia Käyrälammen rannalla. Talvella 2017 

yhteistyökumppaniksi tuli Tykkimäen sauna, jonka rannassa turnausvoitosta mittelivät Suomen 

parhaat pelaajat. Talvella 2018 osallistujamäärät kasvoivat ja myös Käyrälammen vastarannan 

kentät olivat käytössä. 

Nyt laji tuodaan taas tutuksi Kouvolassa, se soveltuu myös lapsille hyväksi ulkoilumuodoksi. 

Haluamme antaa kaikille mahdollisuuden tutustua lajiin hiihtolomaviikkojen aikana jo 16.2.2019 

alkaen, kertoo työryhmän vetäjä Hannu Mykkänen. Käyrälammen beach volley -alueen kentillä 

pääsee silloin harjoittelemaan ja kokeilemaan. Mukaan pallo ja pitävät kengät. 

Lauantaina 16.3.2018 iltapäivällä järjestetään turnaus Käyrälammen beach volley -alueella 

(Käyrälammentie 20). Täydenkuun aikaan illalla pelataan loppuottelut Tykkimäen saunan rannassa 

(Lautarontie 3).  

Täydenkuun turnauksessa pelataan uusien kansainvälisten sääntöjen mukaan. Tässä lyhennelmä 

säännöistä: kentällä 3 pelaajaa/joukkue, pelialue 8 x 6 m, torjunta ei ole kosketus ja passi 

lentopallon tulkintalinjalla. Rotaatio on vapaa eli pelaajat voivat ryhmittää joukkueensa 

vastaanotossa haluamallaan tavalla. Turnauksessa pelataan erät 15 pisteeseen ja ottelu kahdesta 

voittoerästä (2-0 tai 2-1). Joukkueessa voi olla myös neljä pelaajaa, jolloin yksi pelaaja on 

vaihdossa. Erässä saa käyttää kaksi vaihtoa. Lentopallosta poiketen ei ole pakko vaihtaa samaa 

pelaajaa kentälle ja takaisin. 

Ilmoittautumisia ottaa vastaa Hannu Mykkänen (puhelin 044 9888164, sähköposti  

hannu.mykkanen@hotmail.fi), ilmoittautumiset viimeistään 10.3.2019 ilmoittamalla sarja, 

joukkueen nimi, osallistujien nimet ja yhteystiedot sekä maksamalla osallistumismaksu KoLen tilille 

FI03 5750 0120 3074 43 (20 euroa/henkilö sisältäen saunan ja avantouinnin Tykkimäen saunalla, 

ilman saunaa maksu on 10 euroa/henkilö). 



Tykkimäen saunan toiminnanjohtaja Viljami Taimisto toivottaa kaikki tervetulleiksi katsomaan 

loppuotteluja ja tutustumaan samalla kaksi vuotta sitten avattuun saunamaailmaan Käyrälammen 

rannalle (Lautarontie 3, 45200 Kouvola). Rohkeimmat voivat testata Käyrälammen veden 

lämpötilan pulahtamalla avantoon. 

 

Lisätietoja lajista: https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/beach-volley/snow-volley 

Lisätietoja Kouvolan Lentopalloilijat -57 ry:stä www.kole.fi 

 

Lisätiedot tapahtumasta:   Lisätiedot KoLen toiminnasta: 

Hannu Mykkänen   Marja-Leena Joukainen   

KoLen beach volley -vastaava  KoLen tiedotustyöryhmä  

puhelin 044 9888164   puhelin 0400 650464 

sähköposti  hannu.mykkanen@hotmail.fi  sähköposti ml.joukainen@tulosmarkat.fi 

 

  



 

Kuvia talven 2017 täydenkuunturnauksesta (kuvaaja Sami Siurola): 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Tapahtumapaikka Tykkimäen saunan ranta helmikuun 2017 kuutamossa. 


