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Moi! 

  

Hyvää uutta vuotta kaikille aluepäällikön tervehdyksen vastaanottajille! 

  

Uusi vuosi ja uudet kujeet? 

• Joulun jälkeen monet ihmiset aloittavat uuden elämän. Onko tämä hyödynnetty aikuisten kurssien, 
harrasteryhmien ja muiden ryhmien, missä tilaa markkinoinnilla?  Myös lasten ja nuorten ryhmien 
osalta? 

• Uusi vuosi on myös uusi alku seuralle. Ja Tähtiseurapalvelu on loistava paikka.  Sieltä saa työkaluja 
seuran kehittämiseen.  

o Kirjautumalla tähtiseurapalveluun ei pakota seuraa toteuttamaan matkaansa tähtiseuraksi, 
vaan mahdollistaa kehittymisen. 

o Kannattaa ainakin tutustua!  
o Sopii kaiken kokoisille seuroille myös. 

  

Lounalentiksen seurapäivä ja Suomen Cupin finaalit Turusssa 26.1. 

• Ilmoittautuminen päättynyt, jos haluaa vielä mukaan, niin yhteys allekirjoittaneeseen 
mahdollisimman pian.  

• Suomen Cupin finaalit Turussa samana päivänä 16:00 naisten finaali ja 19:00 miesten finaali 

  

Tuomarointi junioreiden sarjoissa 

• Alueen sarjoissa saa käyttää myös pelaajatuomarointi ja/tai -kirjurointia. Pelaajatuomarointia ei 
kuitenkaan suositella käytettäväksi F-ikäisissä.  

• Tuomarikoulutuksista vastaavien yhteystiedot: (löytyvät myös TÄÄLTÄ)  

o Turun alue: Mira Caven, 044-3445544, mira.caven@gmail.com 

o Hämeenlinnan ja Forssan alue: Esa Virta, 044-2715171, esa.virta@surffi.net 

o Tampereen alue: Sari Kolehmainen, 050-3039516, sarikolehmainen11@gmail.com 

o Satakunnan alue: Seppo Vahekoski, 0400-807339, seppo.vahekoski@outlook.com 

  

https://tahtiseura.suomisport.fi/
https://www.lounalentis.fi/aluekouluttajat-ja-nimeaumljaumlt.html
mailto:mira.caven@gmail.com
mailto:esa.virta@surffi.net
mailto:sarikolehmainen11@gmail.com
mailto:seppo.vahekoski@outlook.com
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Power cup 2019 Rovaniemellä 

• Ilmoittautuminen alkaa 5.2.  
• Ilmoittautumisen päivämäärät: https://www.powercup.info/osallistu/ilmoittaudu-

turnaukseen/tarkeita-paivamaaria.html 
• Muuta informaatiota Power Cupista: www.powercup.info 

  

Yli-ikäisten käyttäminen finaali- ja välieräturnauksissa (alue) 

Ne joukkueet jotka aikovat käyttää yli-ikäistä pelaajaa D-nuorten välierävaiheessa tai E-nuorten 

finaalivaiheessa, tästä pitää ilmoittaa sarjanhoitajalle 31.1. mennessä: lounais-

suomi.sarjat@lentopallo.fi  Yli-ikäistä ei tarvitse nimetä, vaan tieto käyttämisestä riittää.  

Yli-ikäistä käyttävän joukkueen rankingsijoitus pudotetaan korkeintaan B-välierään/B-finaaliin 

oikeuttavaksi. 

A-finaalissa yli-ikäisen pelaajan käyttäminen on kielletty. 

  

AM-finaaleihin ilmoittautuminen 

B- ja C-ikäisten Lounaisen alueen AM-finaalit pelataan 9.3. (C) ja 10.3. (B) sekä tätä ennen mahdolliset 

karsinnat. SM-sarjan joukkueilla vapaa osallistumisoikeus. 

  

• ILMOITTAUTUMINEN päättyy PERJANTAINA 18.1. 
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/ilmoitajoukkue.php?turnaus=vb2018lsuomi  

• Tammikuun SM-rankingin perusteella parhaat joukkueet pääsevät suoraan finaaliin sijoista 1-6. 
Alempien sijojen finaalit pelataan erikseen. 

• https://www.lounalentis.fi/b-ikaumlisten-kilpailutoiminta.html 
• https://www.lounalentis.fi/c-ikaumlisten-kilpailutoiminta.html 

  

Lisäohjeet ja säännöt alueen toiminnan käsikirjan kilpailuosiossa. 

https://www.lounalentis.fi/yhteystiedot.html 

  

Tulorekisteri 

https://www.powercup.info/osallistu/ilmoittaudu-turnaukseen/tarkeita-paivamaaria.html
https://www.powercup.info/osallistu/ilmoittaudu-turnaukseen/tarkeita-paivamaaria.html
http://www.powercup.info/
mailto:lounais-suomi.sarjat@lentopallo.fi
mailto:lounais-suomi.sarjat@lentopallo.fi
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/ilmoitajoukkue.php?turnaus=vb2018lsuomi
https://www.lounalentis.fi/b-ikaumlisten-kilpailutoiminta.html
https://www.lounalentis.fi/c-ikaumlisten-kilpailutoiminta.html
https://www.lounalentis.fi/yhteystiedot.html
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1. 2019 on astunut voimaan uudet käytännöt, jotka koskevat esim. tuomarimaksujen 
suorittamiseen & tulorekisteriin ilmoitusvelvollisuutta. Kannattaa tutustua! 

• https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta/erotuomarikorvaukset.html 

  

AM-biitsi 

• U14 am-turnaus 2 pelataan 20.1.2019  
• U16 am-turnaus 2 pelataan 27.1.2019.  
• Molempien ikäluokkien finaalit 17.2.2019.  
• Kaikista tapahtumista tarkempaa tietoa www.biitsille.fi, jossa lisää leireistä ja muista turnauksista. 

Halliin voi varata myös yksittäisiä irtovuoroja esim. oman joukkueen treenejä varten tai vaikka 
kauden päättäjäisiä 

• AM-biitsistä ja muusta alueen biitsi toiminnasta löydät tietoja myös TÄÄLTÄ. 

  

Sarjaparlamentti 

Sarjaparlamentti tullaan järjestämään myöhemmin keväällä, joten jos on ideoita, ajatuksia, kokemuksia niin 

kirjailkaa itsellenne ylös ja tuokaa ne silloin esille. Siellä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. 

  

Jos on jotain aihetoivetta, jota pitäisi nostaa esiin tässä viestissä, niin saa vinkata! 

  

T. Sini 

 

 

 

https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta/erotuomarikorvaukset.html
http://www.biitsille.fi/
https://www.lounalentis.fi/beachvolley.html

