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Joukkue 

Suomen miesten lentopallomaajoukkue 
on osallistunut arvokilpailuihin useita 
kertoja. Suomi pelasi ensimmäisen 
kerran MM-kilpailuissa vuonna 1952 ja 
EM-kilpailuissa vuonna 1955. Suomen 
paras sijoitus MM-kilpailuissa on 
yhdeksäs sija vuonna 2014. EM-
kilpailuissa 2007 joukkue sijoittui 
neljänneksi.  
 
Urheilutoimittajain liitto valitsi lentopallomaajoukkueen vuoden joukkueeksi Suomessa 
vuonna 2007. 
 
Juuri päättyneissä vuoden 2015 EM-kisoissa Suomi sijoittui 12. sijalle.  
 

 
 

Valmentaja 

Tuomas Sammelvuo on suomalainen lentopallovalmentaja ja entinen huippupelaaja. 
Hän on toiminut Suomen miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentajana vuodesta 
2013. 
 

”Köpi” voitti pelaajaurallaan muun muassa Mestareiden liigan ja 
Ranskan Pro A1 -liigan kahdesti. Pudasjärven Urheilijoista 
lähtöisin olevaa Sammelvuota pidetään kaikkien aikojen 
parhaana suomalaisena lentopalloilijana.  
 
Hän pelasi urallaan 296 miesten maaottelua, joka on Kari 
Kalinin (312) jälkeen toiseksi eniten maan lajihistoriassa. 
 
Kolme kertaa kauden lentopalloilijaksi valittu Sammelvuo on 
yhdeksänkertainen eri maiden liiga- tai cup-mestari. 
 
Hän toimi pitkään Suomen lentopallomaajoukkueen 
kapteenina, ennen kuin hän lopetti maajoukkueuransa vuonna 
2009. Hän teki kuitenkin vuoden tauon jälkeen paluun 

maajoukkueeseen kesäksi 2011 päättäen uransa maajoukkueessa kesällä 2012.  
 
Pelaajauran päätyttyä hän otti Suomen maajoukkueen vetovastuun päävalmentajana 
tammikuussa 2013. 
 
11.11.2015 uutisoitiin, että Köpi on tehnyt jatkosopimuksen Lentopalloliiton kanssa 
maajoukkueen valmentamisesta aina Tokoin 2020 kisoihin asti. 
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Haastattelu 

Tuomas Sammelvuo - millainen valmentaja sinä olet? 
- Pistän itseni viimeisen asti likoon joukkueen puolesta. Keskustelen paljon pelaajien 

kanssa ja haluan ymmärtää jokaista myös yksilönä. 
- Meidän ja myös oma tunnuslauseeni on "Tänään on Maailman tärkein päivä".  
- Se tarkoittaa sitä, että kaikki asiat, siis aivan pienimmätkin tehdään niin hyvin kuin se 

on ikinä mahdollista. Uskon päivittäiseen työntekoon, matkaan ja koen valtavia 
onnistumisen elämyksiä siitä, kun pelaajat ylittävät itsensä. 

 
Menestyitte odotusten mukaan juuri päättyneissä EM-kisoissa. Miten 
kuvailisit Suomen nykyistä lentopallomaajoukkuetta?  
- Olisimme voineet menestyä myös paremmin. Olemme joukkue, joka 

ei saa koskaan antaa periksi. Haluamme tarjota ihmisille suuria 
tunteita.  

- Joukkue on erittäin yhtenäinen ja tiivis. 
 
Millaisia persoonia menestyvässä joukkueessa mielestäsi olisi hyvä olla? 
- Erilaisia persoonia totta kai, joitten erilaiset vahvuudet saadaan näkymään 

joukkueen hyväksi. Kovia ratkaisijoita, tasapainottavia työmyyriä, avulaita 
"koiranpentuja" jne.  

 
Olette tehneet yhteistyötä Extended DISC:n kanssa loppukesästä alkaen. Mistä ajatus 
siihen syntyi? 
- Henrik Dettmann kertoi minulle Jukka Sappisesta ja tästä mahdollisuudesta. 

Tavattuani Jukan, olin vakuuttunut, että tästä on meille myös valtava apu. 
 
Mitä olette konkreettisesti tehneet? 
- Koko joukkue, siis pelaajat ja staff tekivät analyysit. Kävimme ne ensin läpi Jukan ja 

sen jälkeen valmennustiimin kanssa. Kun leirit alkoivat, kävin itse läpi analyysit 
joukkueen kanssa ja sitten Jukka tuli tuosta muutaman viikon jälkeen kertomaan 
asiasta syvällisemmin joukkueelle.  

- Itse sain heti paljon lisää ajatuksia valmennukseen ja pelaajissa persoonallisuuksien 
syvempi ymmärtäminen pääsi hyvin alkuun. Jukasta tulee myös minulle tärkeä 
sparrauskumppani. 

 
Mikä on mielestäsi Extended DISC Henkilöanalyysien tuottama 
hyöty sinulle valmentajana ja koko Suomen joukkueelle? 
- Hyöty on todella iso. Opimme kaikki ymmärtämään kuinka 

erilaisia olemme ja mitä vahvuuksia ja heikkouksia kullakin on.  
- Olemme tässä vielä ihan alkutaipaleella ja odotan valtavasti 

mahdollisuuksia mitä tästä avautuu jatkossa. 
 
Mitkä ovat teidän joukkueenne suurimmat haasteet tulevaisuudessa? 
- Meillä tulee tapahtumaan selkeä sukupolven vaihdos Rion projektin jälkeen, myös 

siihen on valmistauduttava hyvin. Tarvitsimme lisää "pitkiä" pelaajia. 
 
Kiitos Köpi haastattelusta ja tsemppiä tuleviin koitoksiin sinulle ja koko Suomen 
lentopallomaajoukkueelle! 


