
  

 Aluepäällikön tervehdys 19 16.7.2019 

 

Moi! 
 
Kesälomat vietetty, ainakin allekirjoittaneen osalta ja nyt on jo valmisteluja kautta varten tehty reilu viikko.  
 
Päivitettyjä kilpailusääntöjä ja sääntöjä 

• Minit: https://junnulentis.fi/2019/07/02/minisaannot-2019-2020/ 
o Mahdolliset alueelliset poikkeukset tullaan taas kirjaamaan alueen sivuille kilpailun alle 

• Nuorten sarjamääräykset: https://junnulentis.fi/2019/07/02/nuorten-sarjamaaraykset-2019-2020/ 

• Aikuisten sarjojen kilpailusääntöjä ja sarjamääräyksiä: 
https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/kilpailusaannot-sarjamaaraykset-ja-
poytakirjat.html 

• Sääntöihin liittyen: Muistakaa huolehtia myös tuomarikoulutuksista! Alueen kouluttajien 
yhteystiedot: https://www.lounalentis.fi/aluekouluttajat-ja-nimeaumljaumlt.html 

 
Beach Volley 

• Kesän biitsiturnauksia on vielä pelaamatta, joten vielä ehtii! Liiton kiertueiden lisäksi seurat 
järjestävät paljon biitsitapahtumia. Ottakaa myös lähialueen lentis- ja biitsiseuroja seurantaan 
somessa. 

• Mikäli mielii vielä esim. avoimen turnauksiin tai junnujen osakilpailuihin, ennen ilmoittautumista 
huolehdi kuntoon biitsipassi.  

• Ajankohtaisia biitsijuttuja: www.beachvolley.fi  

• Ota seurantaan myös alueella toimivat Beach volley seurat ja toimintaa kasattu alueen sivuille: 
o https://www.lounalentis.fi/kesauml-2019.html 

 
Kausi-aikataulu 

• Tulevan kauden aikataulu on päivitetty junnulentiksen sivuille 

• Ilmoittautumiset tapahtuvat tuttuun tapaan Torneopalissa 

• Tarkempaa infoa ja muuta tietoa laitetaan vielä tulemaan nettiin sekä alueen somekanaviin 

• Ilmoittautumiset päättyy: 
o F: 6.10. klo. 23.59 / vastuussa: aluepäällikkö 
o E: 16.9. Klo 23.59 / vastuussa: sarjanhoitaja 
o D: 2.9. klo. 23.59 / vastuussa: sarjanhoitaja 
o Aikuisten sarjat (paikallissarja ja 3-sarja): 2.9. klo 23:59 / vastuussa: sarjanhoitaja 

 
Koulutushaku 

• Nyt on hyvä hetki buukata seuralle AOK ja/tai Tekniikkakoulu syksylle 

• Koulutushaun lomake: https://bit.ly/2xPIPIY  

• Mikäli vielä haluaisit I-tasolle, niin laita viestiä allekirjoittaneelle, niin katsotaan miten saadaan 
homma vielä kuntoon. 

 
Koululentiskampanja 

• Käynnissä, vinkatkaa työpaikoilla, lasten opettajille, tutuille ja laittakaa jakoon somessa. 

• Hyviä palkintoja kuulemma luvassa myös… 

• Koululentiskampanjaan osallistumaan: 
https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/seurapalvelut/koululentis/ilmoittaudu-kampanjaan.html 

 
D-tehotreenit kaudelle 2019-2020 
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• Tulevalla kaudella treenit koskevat 2008 syntyneitä tyttö- ja poikajunioreita 

• Alustava aikataulu julki jo alueen sivuilla: https://www.lounalentis.fi/d-ikaumlisten-
tehotreenit.html 

• Treenien haku 
o Auki 8.9.2019 asti. 

 
Ja viimeisen, muttei vähäisimpänä: Muistakaa välittää uusille seuratoimijoille ja alueen asioista 
kiinnostuneille linkki lomakkeeseen, jolla saa mm. aluepäällikön tervehdykset ja tiedot muista 
ajankohtaisista asioista. Mikäli et enää halua saada tätä viestiä tai s-postisi on vaihtunut, niin laita viestiä ja 
päivitellään tiedot kuntoon. 
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