
  

 Aluepäällikön tervehdys 18 24.5.2019 

 

Moi! 
 
Tässä taas muutamia ajankohtaisia aiheita: 
Kiitos vielä Sarjaparlamenttiin osallistuneille. Tilaisuudesta tehtiin live-lähetys Facebookiin, sekä muistio 
löytyy: https://www.lounalentis.fi/uutiset.html.  
 
Kultainen liiga 
Koska lentis on parasta paikan päällä, lähde kannustamaan Suomen naisia ja miehiä! 

• Tampere 25.5. HUOMENNA! 

• Hämeenlinna 12.6. 

• Mikkeli 15.6. 
 
Aloittavan ohjaajan koulutus 

• Kevään viimeinen käytännön saliosuus järjestetään tulevana tiistaina 28.5.2019 Mynämäellä. 

• Ilmoittautuminen auki: https://www.suomisport.fi/events/aa4e1c04-b449-40c8-a7cd-
afd6870c1c4e 

• Demourheilijoita varten ilmoittautumiskoodi allekirjoittaneelta. Demourheilijan hinta: 2€. 

• Videot nähtävissä YouTubessa @ Slel Koulutus 
o 4 x noin 30min videota 

 
Yläkoululeiritys 

• Ensi lukuvuoden 7lk. ja 8.-9lk. 

• Lounaisen alueen osalta yläkoululeiritys tapahtuu Kisakalliossa ja Varalassa.  

• Haku: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UnJInTdaBEOfJSSl0uQJADmcT6EblytBid1m
obUP-i1UMTBNTE0xTEFKT1ZZUEtCU05GTkhCRkkzQy4u 

• Haku loppuu 31.5.! 

• Instagramin kohokohdista pääsee seuraamaan Yläkoululeirityksen menoa… 

• Mahdollista valita lajiksi lentopallo tai beach volley 
 
B-ikäisten Alue-SM Kuusamossa 

• Joukkueet matkalla tällä hetkellä kohti Kuusamoa 

• Turnaussivut: 
http://www.pallokarhut.fi/lentopallo/bnuortenaluesm/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=669&Itemid=146 

o Tyttöjen tulospalvelu: 
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/sarja.php?turnaus=vb2018n&sarja=TBalueSM 

o Poikien tulospalvelu: 
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/sarja.php?turnaus=vb2018n&sarja=PBalueSM 

o Liveseuranta: https://lentopallo.torneopal.fi/taso/live.php 

• Otteluita voi seurata Gamesaverin kautta 
o http://www.pallokarhut.fi/lentopallo/bnuortenaluesm/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=777:ottelustriimien-katsominen-gamesaver-
palvelusta&catid=68&Itemid=563 

 
Koululentiskampanja 

• Käy kurkkaa video: https://www.youtube.com/watch?v=VRm4OdwsUgE 
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• Tämän vuoden koululentiskampanja on käynnistynyt 
o Toimintaviikko 44, jolloin julkaistaan videoita ja muuta materiaalia 

• Tänä vuonna mukana myös esiopetus 

• Ilmoittaudu tai vinkkaa tutulle opetushommissa olevalle: 
https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/seurapalvelut/koululentis/ilmoittaudu-kampanjaan.html 

 
Seurakysely 

• vastauksia edelleen toivotaan: https://bit.ly/2IqaKGz  

• noin 20 vastausta tullut tähän mennessä 

• Lisää vastauksia toivotaan ja niiden pohjalta suunnitellaan tulevaa! 
 
Beach Volleyn kesä 2019 

• Seurojen järjestämät kisat, turnaukset, kurssit, leirit jne.  
o S-posti allekirjoittaneelle sekä alueen tiedottajalle katariina.onnela@gmail.com. 
o Päivitetään alueen sivuille 

• Lentopalloliiton beach volleyn tulospalvelu: www.beachvolley.torneopal.fi 

• Osta pelipassi Suomisportissa, jonka jälkeen voit ilmoittautua turnauksiin 
o Älä luo tuplaprofiilia Torneopaliin 

• Lisätietoja: www.beachvolley.fi  
 
Power Cup Rovaniemellä 
Power Cupissa olen tavattavissa vain torstaina, koska osallistun pe-la Olympiakomitean ”Johtaa kuin 
nainen” -koulutukseen Helsingissä. Jos on jotain mielen päällä, niin etsi mut käsiini torstaina, tai ole 
yhteydessä s-postilla, whatsapissa tai soittamalla.  
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