
  

 Aluepäällikön tervehdys 20 15.8.2019 

 

Moi! 
 
Kesälomilta palattu, koulut alkanut ja lentiskausi 2019-2020 kovaa vauhtia lähestyy! 
 
Ilmoittautuminen auki Torneopalissa 

• Deadlinet: 
o Aikuisten sarjat (3-sarja ja paikallissarjat): 2.9.2019 klo. 23:59 
o D-juniorit: 
o E-juniorit: 
o F-juniorit: 6.10.2019 klo. 23:59 
o AM-finaalit informoidaan tarvittavilta osin myöhemmin 

• Linkki: https://lentopallo.torneopal.fi/taso/ilmoitajoukkue.php?turnaus=vb2019lsuomi 
 
Koulutukset 
Koulutushaku auki: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UnJInTdaBEOfJSSl0uQJAAJovFsv2whEjpE_PXvZAxV
UMU5LTkIxSlNYSDYwSTBVSVc1MzA0NFNGUi4u  

• AOK 
o Käytännön saliosuuksien järjestäjiä haussa 
o Kesto noin 3h + omatoiminen tutustuminen YouTubesta löytyviin materiaaleihin 
o Demourheilijoiden osalta 2 €/demourheilija (muistakaa vakuutusturva), ilmoitus 

allekirjoittaneelle, mikäli löytyisi demourheilijoita! 
o Yhteys allekirjoittaneeseen, kun tarve, niin järjestetään! 

• TK 
o Kesto: la-su  
o Jos mielit joskus tulevaisuudessa esim. tasokoulutuksiin, tulee TK olla suoritettuna 
o Vasta-alkaville ohjaajille hyvä tapa saada oppia kaikista lajitaidoista 
o Demourheilijoiden osalta 2 €/demourheilija (muistakaa vakuutusturva), ilmoitus 

allekirjoittaneelle, mikäli löytyisi demourheilijoita! 
Tasot 

• I-tasolle pääsee vielä mukaan 
o Allekirjoittaneeseen yhteys asap! 
o Eka jakso Hämeenlinnassa 24.-25.8. 

• II-tasolle pääsee vielä mukaan 
o Yhteys: Pertti Kulluvaaraan (pertti.kulluvaara@lentopalloliitto.fi) 
o Eka jakso jo tulevana viikonloppuna, mutta mahdollisuus päästä mukaan silti! 

Tuomarikoulutukset 

• Yhteystiedot löytyvät lounalentis.fi -> erotuomarit -> nimeäjät ja kouluttajat 
 
Jojo-verkkokoulutus 

• 20.8.2019 klo. 21:00-22:00 

• Ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/b4f2b7b0-12ea-4858-a20e-cd171a892f70 
 
 
C-ikäisten Alue-SM 

• Laihialla 20.-22.9.2019 
 
D-tehotreenit haku 
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Tämän kauden D-tehotreenit on 2008 syntyneille 
Haku: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UnJInTdaBEOfJSSl0uQJAAJovFsv2whEjpE_PXvZAxV
UOENBOVI4VDRRSDBCM0lFVFo1UjYwWENOSi4u  
Päivämäärät löytyvät alueen sivuilta: nuoriso -> D-tehotreenit 

• Lisätietoja organisoinnista: allekirjoittanut 

• Treenien sisällöstä: alueenpäävalmentaja 
 
F-ikäisten kausi 

• Rohkeasti mukaan toimintaan! 

• Ilmoittautuminen Torneopalissa, linkki ylhäällä. Ilmoita jokainen syksyllä sarjaan lähtevä joukkue 
erikseen! 

• Kevääksi mahdollisuus vaihtaa sarjaa ja/tai lisätä joukkueita 

• Lopputurnaus Ideaparkissa 18.4.! 

• Sarjamaksu 130€/sarja/seura, laskutetaan erikseen 
 
Kouluvierailuista 
Kannattaa hyödyntää koulujen alku nykyisten ja uusien ryhmien markkinointiin! 

• Vinkkejä kouluvierailuun: https://www.lounalentis.fi/aluepaallikko.html 

• Muistakaa koululentiskampanja! 
 
Ilmianna itsesi, kaverisi, tuttusi! 
Jos tunnet jonkun henkilön tai innokkaan toimijan joltain alla olevista paikkakunnista, niin vinkkaa olemaan 
yhteydessä allekirjoittaneeseen esim. s-postilla tai soittamalla. 

• Ruovesi 

• Parkano 

• Ikaalinen 

• Honkajoki 

• Uusikaupunki 

• Laitila 

• Rauma 

• Kankaanpää 
 
!Muutokset seurassa! 

• Jos puheenjohtaja tai rahastonhoitaja, jne vaihtuu, kannattaa siitä ilmoittaa: 
https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/seurapalvelut/jasenseurapalvelut/seurailmoitus.html 

 
Valtakunnallinen Seurapaita-päivä 24.9.  
Pukeutukaa töihin, kokouksiin, kouluun, treeneihin ihan mihin vaan seurapaitaan ja tunnustakaa väriä!  

• Tägätkää kuviin somessa #seurapaitapäivä ja #seurasydän 

• Lisätietoja: https://www.olympiakomitea.fi/2019/05/17/seurapaita-paiva-24-9-varittaa-paivan-
seurojen-varilla/ 

 

Ja viimeisenä muistutus: Naisten EM-kisat lähestyy!!! 
 
T. Sini 
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