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Moi! 
 
Tässä taas koontia ajankohtaisista asioista: 
 
Ohjaaja- ja Valmentajakoulutukset 

• Koulutuksia uudistettu ja materiaalit viety sähköiseen eLentikseen, johon pääsee alla olevien 
linkkien kautta. 

• Linkit eLentikseen: 
o Älypuhelin: https://www.appsheet.com/newshortcut/e0981c70-35ff-4d4d-be9f-

bfa791968dfd  
o Tietokone: https://www.appsheet.com/start/e0981c70-35ff-4d4d-be9f-bfa791968dfd  

• Aloittavan ohjaajan koulutuksen seuraavat käytännön saliosuudet tulevat olemaan: 
o 23.4.2019 Hämeenlinnassa: https://www.suomisport.fi/events/3bb1a52b-06fa-4779-a41f-

5d7da3b1625a  
o 16.5. 2019 Pirkkalassa: ilmoittautumislinkki tulossa ja se päivitetään alueen sivuille. 

• Seuraava Tekniikkakoulu tulee olemaan syksyllä, joten jos on halua järjestää Tekniikkakoulun, niin 
haku tulee auki vielä ennen kesää.  

o Jos vielä must have ennen kesää, niin yhteys asap allekirjoittaneeseen, niin yritetään vielä 
saada kalenteriin tilaa. 

o HUOM! I tason valmentajakoulutusta varten tulee käydä Tekniikkakoulu sekä 3lk. 
tuomarikurssi. 

 
Power Cup 

• Ilmoittautuminen käynnissä edelleen ja Poweriin aikaa 75 päivää 

• Facebookissa: https://www.facebook.com/PowerCup/  

• Instagramissa: @ power_cup 

• Nettisivut: www.powercup.info 
 
Aluevalmennus 

• D-tehotreenit 2007 syntyneille vielä käynnissä 
o Parilta treenikerralta puuttuu vielä salitilat, lisätietoja: https://www.lounalentis.fi/d-

ikaumlisten-tehotreenit.html  
o Ensi syksyn ajankohdat julkaistaan kevään aikana mahdollisimman pian 2007 syntyneiden 

treenikierroksen jälkeen. Syksyllä vuorossa 2008 syntyneet. 

• Massaleirit 2006 ikäluokan tyttöjen osalta Hämeenlinnassa 30.-31.3. yksipäiväisenä.  
o Tietoa ja ilmoittautuminen tulossa ja päivitetään myös asap alueen sivuille.  

• B-junnujen alue-SM kisat Kuusamossa 24.-26.5. 
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/b-ikaisten-alue-sm-kisat-
kuusamossa.html?fbclid=IwAR38j-07KjFzD33fLabLd4FJ80kM0-0X8NQHWRu4__iR6GF8Ty-
QqU8RPk4  

• Lisäkysymykset aluejoukkuetoimintaan liittyen alueen päävalmentajalle Marko Siivoselle 
(marko.siivonen@spinacor.fi) tai kyseisen ikäluokan vastuuvalmentajalle. 

 
F-ikäisten lopputurnaus 

• Pelataan Lempäälän Ideaparkissa 11.5.2019 

• Saa tulla kannustamaan, huvittelemaan ja ostoksille! 

• Tietoja lopputurnaukseen liittyen kirjataan F-ikäisten sivuille Lounalentis.fi -> kilpailu -> f-ikäiset 
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Beach volley 

• Lentopalloliiton viralliset beach volley sivut: www.beachvolley.fi  

• Junnujen beach volley kiertue alkaa Kisakalliosta 25.-26.5. 
o Uutinen junnujen beach volley kiertueesta: 

https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/beach-volley-kausi-kayntiin-
kisakalliossa.html?fbclid=IwAR03cnKxWpL8VNr0FkSEilks9QvJoW--
L5jUkVmUQXm7qAMQQNqUoDt6mgk  

• BVSuomi instagram, twitter ja facebook – Kannattaa ottaa seurantaan! 

• Tulospalvelu ja ilmoittautuminen: www.beachvolley.torneopal.fi  

• Biitsipassit 

• Alueen sivuille tullaan vielä kokoamaan tiedot alueella seurojen beach volley toiminnoista 
(viikkokisat, leirit, kurssit, turnaukset). 

 
Sarjaparlamentti 13.5. Loimaalla 

• Kirjatkaa kalenteriin! 

• Ilmoittautuminen ja lisätietoja paikasta ilmoitetaan myöhemmin.  
 
Hyvää viikonloppua! 
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