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Moi! 
 
Joulu on jo ovella… Tässä vuoden viimeinen aluepäällikön tervehdys: 
 
Lounalentiksen seurapäivä 26.1. Turussa 

• Ilmoittautuminen aukeaa Suomisportissa (tullaan julkaisemaan myöhemmin ennen jouluaattoa). 

• Hinta: 49€ 

• Puhujina muun muassa: Naisten mj päävalmentaja Tapio Kangasniemi, Lentopalloliitosta Jaana 
Laurila, VaLePasta Kalle Kaski ja Antti Turri, JyväsLentiksesä Vesa Walden.  

• Saa tulla myös muilta alueilta, eli puskardioissa valmentajakavereille ja seuroissa toimiville voi 
vinkata muuallekin. 

• Ilmoittautuminen päättyy: 13.1.2019 klo 23.59. 
 
F-ikäisten lopputurnaus  

• Pelataan Ideaparkissa 11.5. 

• Osallistumisoikeus kaikilla Lounaisen alueen F-ikäisten turnauksissa kaudella 2018-2019 pelanneet 
joukkueet. 

 
Koulutukset keväällä 2019 

• Kevään koulutukset tullaan julkaisemaan heti vuoden alussa. 
 
Tähtiseurat 

• Uusi vuosi ja monet aloittavat uuden elämän, miksei myös uusi alku urheiluseurassa! 

• Tähtiseura palveluun kirjautuminen ei vielä tarkoitus pakko hakua sinettiin, vaan antaa seuralle 
eväitä kehittää toimintaa 

 
Power Cup 

• Ilmoittautuminen alkaa 5.2.2019 

• Rovaniemen Power Cupissa tulee olemaan kokemuksia horisontissa, kuten Taika-Pasi Putouksesta 
toteaisi. :D 

• Varatkaa junat, bussit, lennot hyvissä ajoin. 

• Lisätietoja Power cupin sivuilla ja some-kanavissa. 
 
Aluepäällikön seuravierailut 

• Jos seuralla tai joukkueella on jokin kehitys tarve -> Kutsukaa aluepäällikkö käymään 

• Jos seuralla tai joukkueella on idea, joka pitäisi viedä käytäntöön -> Kutsukaa aluepäällikkö 
käymään 

• Kalenteria täytän periaatteella ”nopeat syövät hitaat” ja ”aikainen lintu madon nappaa”… 

• Jos jokin askarruttaa lentopallon tai seuratoiminnan parissa, soita tai laita s-postia. 

• Muistakaa, että aluepäällikkönä olen täällä teitä varten! On kyseessä sitten isompi tai pienempi 
asia, niin kysymällä viisastuu ja saattaa jotain oppia kaikki samalla! 

 
Volley LPT 

• Kevään yhteishaussa on Volley LPT koulutuskokonaisuus  

• Järjestetään Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa 

• Koulutus sisältää Liikunnanohjauksen perustutkinnon (LPT), Tekniikkakoulun, I tason 
valmentkoulutuksen sekä lentopalloerotuomarin III lk:n koulutuksen 
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• Alueen sivuilla olevat kouluja, oppilaitoksia tms. koskevat sivut tullaan päivittämään 
mahdollisimman pian joululoman jälkeen! 

 
Kuten jo tuolla aiemmin kirjoitin tuosta uuden elämän aloittamisesta vuoden vaihteessa. Kannattaa 
seurojen mainostaa ja markkinoida kaikkia ryhmiä, kursseja, kerhoja, turnauksia ja joukkueita, joissa olisi 
mahdollisuus harrastaa! 
 
Jakakaa omia ja muiden kinkun sulatteluturnauksia sosiaalisessa mediassa #Lounalentis ja tägätkää @ 
Lounalentis! 

 

Hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille! 
 
T. Sini 
 


