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Moi! 
 
Tässä taas ajankohtaisia asioita. 
 
Kevään ilmoittautumiset ovat auki 

• Kevään D- ja E-ikäisten sarjoihin uusien joukkueiden ilmoittautuminen on auki 15.12. 
saakka 

o https://lentopallo.torneopal.fi/taso/ilmoitajoukkue.php?turnaus=vb2018lsuomi 
• Myös joukkueiden jotka haluavat vaihtaa sarjaa, tulee ilmoittaa tästä sähköpostitse 15.12. 

mennessä: lounais-suomi.sarjat@lentopallo.fi 
• A- B- ja C-ikäisten Aluemestaruuskilpailuihin ilmoittautuminen on sekin nyt ajankohtaista:  

o Lopputurnaukset pelataan  
▪ C: 9.3.2019 

▪ B: 10.3.2019 

▪ A: 30-31.3.2019 

• F-ikäisten ilmoittautuminen aukeaa ja se uutisoidaan alueen sivuilla, sekä SoMessa, että laitatetaan 
erikseen viestiä jo mukana oleville seuroille.  

o Mikäli uusia tahoja niin yhteys allekirjoittaneeseen 
o Laskut lähdössä… 

 
Käytös 

• Haluan muistuttaa hyvästä ja rehdistä käytöksestä niin pelaajia, valmentajia, joukkueen jäseniä, 
vastustajaa, vanhempia kuin myös katsojia.  

• Turnausvastaavat, jos havaitsette jotain johon tulee puuttua, uskaltakaa käydä muistuttamassa, 
että esim. annetaan junnutuomarin hoitaa tehtävänsä rauhassa. 

 
Suomen Cup 

• pelataan Turussa 26.1.2019 

• Suunnitteilla ja työn alla tilaisuus, jossa käydään ajankohtaisia aiheita läpi liittyen seuratoimintaan.  
o Tilaisuuden sisältö ja toteutus vielä työn alla.  
o Käy ilmoittamassa kiinnostuksesi tilaisuuteen ja sen aiheisiin: https://bit.ly/2QleKf9 

 
Kansainväliset lentopallo-ottelut alueella 

• Hämeenlinnan lentopallokerho:  
o Elenia Areena 19.12. 20:00 Hämeenlinna – Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 

• Valepa:  
o Vexve Areena 4.12. 18:30 VaLePa (Ford Store Levonranta Sastamala) - Union Raiffeisen 

WALDVIERTEL (AUT) 

• LP Kangasala:  
o Pitkäjärven koululla 5.12. 18:30  

• Kansainvälisten otteluiden lisäksi alueellamme pelaa 4/9 miesten liigajoukkuetta ja 5/9 naisten 
liigajoukkuetta, joiden pelit pyörivät täydellä höyryllä! 

 
Aluejärjestöt 

• koulutuksia ja tilaisuuksia järjestää Liiku ja HLU, jotka täydentävät Lentopalloliiton koulutuksia ja 
tilaisuuksia 

• Kanta-Häme ja Pirkanmaa -> Hämeen liikunta ja urheilu 

https://lentopallo.torneopal.fi/taso/ilmoitajoukkue.php?turnaus=vb2018lsuomi
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• Varsinais-Suomi ja Satakunta -> Liiiku 

• Aluejärjestöt järjestävät maakuntien omat urheilugaalat 
 
OKM:n Seuratuki 

• haku auki 14.12. 16:15 asti 

• Haku tapahtuu Suomisportissa 

• Yhteys allekirjoittaneeseen, mikäli tarkoitus hakea ja tarvitsette apuja. 
 
Joulukalenteri 

• Instagramiin tehdään joulukalenteri ja käy ottamassa seurantaan! @lounalentis  

• Joulukalenterissa tulee olemaan erilaisia ajankohtaisia ja tulevia juttuja ja sneakpeakejä ja kilpailuja 
liittyen alueen toimintaan… 

 
Seuravierailut 
Pyytäkää allekirjoittanutta rohkeasti käymään seurassa. On kyseessä sitten treenien vetäminen, 
kokouksessa mukana olo, uusien tilojen suunnittelu, toiminnan aloittaminen tai kehittäminen, niin tulen 
paikalle. Kalenteria täytetään periaatteella nopeat syövät hitaat… 
 
Kevään koulutuskalenteri 
Kevään koulutusten osalta laitan kyselyn julkaisuun vielä tämän viikon aikana, jotta keväälle tulevat 
koulutukset saadaan hyvissä ajoin ennen joulua kalentereihin. 
 
T. Sini 
 


