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Moi! 
 
Tässä taas ajankohtaista pakettia: 
 
Alueparlamentti + maakuntaparlamentit 4.11. Tampereella 

• Ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/63b38152-7e7b-49b7-94f4-da35a3d33597 
o Paikan päällä kahvitarjoilu 

• Paikka: Kauppi Sports Centerissä 

• Esityslista ja valtakirjat: https://www.lounalentis.fi/tapahtumat.html 
 
AM-Finaalit 

• Pelataan B- ja C-ikäisten osalta syksyn ja kevään aikana 

• Lisätietoja: www.lounalentis.fi -> kilpailu -> ikäluokka  

• Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2019 ja ilmoittautuminen Torneopalissa 

• C-ikäisten sarja soveltuu hyvin myös D-ikäisille kuudella pelaamisen harjoitteluun 
 
Koululentiskampanja 

• Käykää katsomassa Koululentiskampanjaan osallistuneet koulut ja ottakaa yhteyttä.  
o Koulut löytyvät: 

https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/seurapalvelut/koululentis/ilmoittautuneet-koulut-
2019.html 

• Sen lisäksi vielä lähempänä koulujen toiveita kouluvierailuihin liittyen 

• Mun kalenterissa on vielä ok tilaa, joten jos on toiveita kouluvierailuista, niin laittakaa viestiä 
 
Koulutuksista 

• Aloittavan ohjaajan koulutukset onnistuvat vielä syksyn 2019 aikana 
o Ma, ke ja to illat onnistuvat 
o Jos kiinnostusta ja tarvetta, laittakaa viestillä pari päivä vaihtoehtoa, niin saadaan AOK 

kasaan 

• Tekniikkakoulu menee ensi vuoden puolelle, allekirjoittaneen viikonloput ammuttu täyteen 
loppuvuoden osalta 

• Tuomarikoulutuksia järjestävät aluekouluttajat! 
 
OKM seuratuki  

• Tulossa taas hakuun 12.11.2019 - 10.12.2019 

• Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimiva Liiku ry järjestää sparraus tilaisuuksia: 
https://www.liiku.fi/seuroille/ajankohtaista/seuratukien-sparraustilaisuudet-raumalla-porissa-ja-
turussa/ 

• HLU järjestää Tampereella 29.10.2019 seuratukia koskevan infon: 
https://www.hlu.fi/?x254232=970821 

• Allekirjoittaneelta voi kysyä myös kommenttia, mutta kannattaa hyödyntää myös liikunnan 
aluejärjestöjen osaamista tässä asiassa  

• TÄRKEIN OHJE: Kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä ja lukea ohjeet huolella! 
 
F-ikäiset 

• Kausi alkaa 14.-15.11. viikonloppuna 

• Mukana syksyn aikana 17 supersarjan joukkuetta ja 44 tiikerisarjan joukkuetta 
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• Mikäli joukkue haluaa vaihtaa sarjasta toiseen kevääksi ilmoitus ko. sarjan sarjahoitajalle 

• Mikäli haluaa lisätä joukkueita jompaankumpaan sarjaan, tapahtuu se torneopalissa 8.12. 
mennessä 

o Linkki ilmoittautumiseen tullaan avaamaan ensimmäisen turnauskierroksen jälkeen 

• Jos joukkue jatkaa samaan malliin keväälle, ei tarvitse tehdä mitään erikoistoimia.  
 
Valmentajat! 

• Suomen lentopallovalmentajien kerho: https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/valmennus-
koulutus/valmentajan-koulutuspolku/valmentajakerho/jasenyys-ja-edut.html 

https://www.suomenvalmentajat.fi/uutiset/esittelyssa-suomen-lentopallovalmentajat/ 

• Suomen lentopallovalmentajien kerhon etuja: https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/valmennus-
koulutus/valmentajan-koulutuspolku/valmentajakerho/jasenyys-ja-edut.html 

• Suunnitteilla jonkin Mestaruusliiga-pelin yhteyteen tapahtuma ainakin kerhon jäsenille… 
 
Huomioikaa 

• Syksyn ja talven flunssakausi lähestyy ja peluuttamiseen tulee lisähaasteita 

• Ottakaa mieluummin nuorempi mukana!  
 
T. Sini 
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