
  

 Aluepäällikön tervehdys 17 2.5.2019 

 

Moi! 
 
Tässä taas ajankohtainen paketti lentopallon ja beach volleyn parista: 
 
Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset 

• Tekniikkakoulu Koskella 4.-5.5.: https://www.suomisport.fi/events/cdc303b5-714d-4f52-b525-
39a4520c0158.  

o Ilmoittautuminen päättyy 3.5.2019 klo. 15:00. 
o I- ja II-tasolla tulee olla käytynä. 

• AOK Pirkkala 16.5.: https://www.suomisport.fi/events/637a8674-a330-487a-814c-7d6db43e106c 

• I-tason ja II-tason jaksoja löytyy Suomisportista ja koulutukset ovat alkaneet. Mahdollista päästä 
vielä mukaan, yhteys allekirjoittaneeseen. 

• Verkkokoulutukset löytyvät: https://www.youtube.com/channel/UCMp9-QtsvNen-rmAJSLmflA 
(Youtube -> Slel Koulutus) 

o Löytyy nyt myös I-tason ensimmäinen osa! 

• eLentis, käykää lataamassa. Ohjeet löytyvät sekä alueen sivuilla, että Liiton sivuilla. 
 
 
Sarjaparlamentti 

• 13.5. Loimaan keilahalli 18:00 

• Kyselyn menneeseen kauteen liittyen: https://bit.ly/2P5POFw  
o Vastaukset 5.5. 23:59 mennessä, jotta niiden pohjalta tehdään ehdotuksia. 

• Sarjaparlamentissa pääsee keskustelemaan ja kertomaan ajatuksia kohti kautta 2019-2020! 

• HUOMIO! Osallistuminen vaadi mitään valtakirjoja/vastaavia - avoin kaikille! Valmentajat, 
seuratoimijat, alueen lentopallosta kiinnostuneet TERVETULOA! 

 
 
Seurakysely 

• Tällä kyselyllä halutaan kartoittaa seurojen tilannetta, haasteita, tarpeita sekä kiinnostusta kehittyä. 
Palautteita tullaan käsittelemään sekä alue- että liittotasolla. Tuloksia tullaan avaamaan alueen 
sivuilla, niin että seuraa ei voi siitä tunnistaa (esim. valmennuspäälliköiden lukumäärä aluetasolla). 

• Välittäkää tämä tieto eteenpäin seurassanne, jotta saataisiin mahdollisimman paljon vastauksia! 

• Seurakysely: https://bit.ly/2IqaKGz  
 
 
 
Koululentiskampanja lähestyy… 

• Vinkatkaa kouluille ja opettajille tästä!  

• Liiton sivuilla: https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/seurapalvelut/koululentis.html 

• Facebookissa: https://www.facebook.com/Koululentis/ 
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Kultaisen liigan ottelut:  

• Tampere (Hakametsä) 25.5.2019 
o Klo 16.00 Suomi-Espanja (naiset) 
o Klo 19.00 Suomi-Ukraina (miehet) 

• HML (Elenia-Areena) 12.6.2019 
o Klo 16.30 Suomi-Valko-Venäjä (naiset) 
o Klo 19.30 Suomi-Valko-Venäjä (miehet) 

• Mikkeli (Saimaa Stadiumi) 15.6.2019 
o Klo 15.00 Suomi-Azerbaidzan (naiset) 
o Klo 18.00 Suomi-Tshekki (miehet) 

• Yleistä kultaisesta liigasta, aikatauluista, lipuista jne.: 
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/tapahtumat/kultainen-liiga-2019.html 

 
 
Beach volley 

• Junioreiden SM-kiertue starttaa Kisakalliosta U16 ja U14 sarjojen osalta 24.-26.5.2019  
o Lisätietoja: https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/beach-volley/sm-kiertueet-ja-

turnaukset/juniorien-sm-kiertue/kauden-avaustapahtuma-kisakalliossa.html 
o Turnauksen lisäksi samaan aikaan valmentaja- ja tuomarikoulutusta 

• Alueen sivuille päivitetty Kesä 2019 -sivulle beach volley asiaa. Mikäli seura järjestää kesän aikana 
Beach volley toimintaa, laittakaa siitä viestiä katariina.onnela(at)gmail.com (alueen tiedottaja) ja 
sini.ronnqvist(at)lentopalloliitto.fi. Päivitämme seurojen toimintoja sinne. 

o https://www.lounalentis.fi/kesauml-2019.html 

• Lentopalloliiton turnauksiin (junnujen SM-kiertue, avoin kiertue, aikuisten SM sekä Mastersit) 
ilmoittautuminen Torneopalissa: 

o Tähän torneopalin linkki. 
o Jos on osallistunut aiemmin, älä luo uutta profiilia vaan ota yhteyttä kiertueen vastaaviin 

 
 
F-ikäisten lopputurnaus Ideaparkissa 11.5.  

• Viimeinen kauden 2018-2019 alueen turnaus 

• Saa tulla kannustamaan ja seuraamaan turnausta! 

• Lisätietoja turnauksesta: 
o Facebookissa: https://www.facebook.com/events/730591557335166/ 
o Alueen sivuilla: https://www.lounalentis.fi/f-ikaumlisten-lopputurnaus-2019.html 
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