
  

ALUEPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS 2 26.7.2018 

 

 Moi! 

Syksy sekä lentopallokauden aloitus lähestyy. Tässä olisi muutama juttu: 

Koulutukset elo-syyskuulle ovat julkaistu ja ilmoittautuminen käynnissä. Luvassa 2kpl tekniikkakoulua ja 
2kpl aloittavan ohjaajan koulutuksia. Koulutukset ovat kaikille avoimia, suluissa järjestävä seura. Lisää 
koulutuksia tarpeen mukaan loppusyksylle ja vuoden vaihteen tienoolle.  

• 25.8.-26.8. Orivesi (OrPo) / Tekniikkakoulu https://www.suomisport.fi/events/fd56353e-c4d6-449f-
9368-b0f040f47b2f 

• 8.9. Sastamala (VaLePa) / Aloittavan ohjaajan 
koulutus https://www.suomisport.fi/events/16fb35cc-c2dd-4f80-b5f7-fb42a518d0d4 

• 9.9. Forssa (KoiKu) / Aloittavan ohjaajan koulutus https://www.suomisport.fi/events/e0c0aed8-
5420-4b47-b6b3-f7314beba8b3 

• 29.-30.9. Koski TI (KoKa) / Tekniikkakoulu https://www.suomisport.fi/events/6cf8a386-61a6-4bcf-
a87e-69e0df7351e0 

 
Yläkoululeiritykset ovat tulleet osaksi aluevalmennusta ja myös niihin ilmoittautuminen käynnissä 
Suomisportissa. Yläkoululeiritykset koskevat 7-9 -luokkalaisia (03-05 syntyneet) . Yläkoululeiritykset 
järjestetään Tampereella  Varalan Urheiluopistolla sekä Lohjalla Kisakalliossa. Ilmoittautuminen päättyy 
10.8. Ilmoittautuminen sekä urheiluopistolle, että Suomisporttiin. Lisätietoja alueen päävalmentajalta 
Marko Siivoselta, marko.siivonen@spinacor.com / 044 0409 838 

• Lounais-Suomi yläkoululeiritys 05 pojat Kisakallio: https://www.suomisport.fi/events/2fb7ab13-
2a06-41ec-b710-abbf99807d69  

• Lounais-Suomi yläkoululeiritys 03-04 tytöt Kisakallio: https://www.suomisport.fi/events/ba62d2b8-
20a9-47a1-bdc6-2706361a183b  

• Lounais-Suomi yläkoululeiritys 05 tytöt Varala: https://www.suomisport.fi/events/787bbc2e-6a3e-
40fc-8be6-3a542f278853  

• Lounais-Suomi yläkoululeiritys 03-04 tytöt Varala: https://www.suomisport.fi/events/a59f02d8-
dac9-4a76-9732-b518d7bac216  

• Lounais-Suomi yläkoululeiritys 03-04 pojat Varala: https://www.suomisport.fi/events/bb51e6a1-
d6b4-4049-84ed-b2c8caddf3e8  

• Lounais-Suomi yläkoululeiritys 05 tytöt Kisakallio: https://www.suomisport.fi/events/8c1950fc-
1125-469b-8c76-502cf88b0a2a 

 
Huumasta tuumaan ja tuumasta toimeen - Edellisessä kirjeessä lupailin ideasarjaa, joka lähtikin 
valtakunnalliseen levitykseen. Ensimmäiset kolme osaa on nyt julkaistu Suomen Lentopalloliitto ry:n 
facesivulla. Tägää oma tai seurasi toiminta SoMessa #LENTISHUUMA ja levitetään huumaa! 

Lentopalloliitto järjestää ensimmäisen Naisten maajoukkueen alumnitapaamisen 18.8. Salossa. Jos olet 
pelannut tai tunnet pelaajan, kuka on pelannut naisten maajoukkueessa 1990-2010 välillä levitä sanaa ja 
ilmoittaudu mukaan. 
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Kilpailukauden kynnyksellä hyvä muistuttaa myös tuomaritoiminnasta. Mikäli sinulla tai seurallasi on 
kiinnostusta/tarvetta tuomaritoimintaan, ota yhteys alueesi aluekouluttajaan. Elokuusta alkaen kaikkia 
kursseja tilattavissa omilta kouluttajilta. Alueet ja aluekouluttajat 
löydät: https://www.lounalentis.fi/aluekouluttajat-ja-nimeaumljaumlt.html  

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä kannattaa seuroissa huomioida toukokuussa voimaan tulleen GDPR:n 
aiheuttamat muutokset henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaan liittyen on Lentopalloliiton sivuilla 
kirjoitettu uutinen 30.4. Tästä pääset lukemaan uutisen. Tässä kootusti tietoa tietosuojasta. Kannattaa 
tutustua tarkoin ja huolehtia seuran jäsenrekisterit tms. vastaamaan asetuksen säädöksiä.  
 
Lämmintä loppukesää!  

T. Sini  
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