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Moi! 
 
Tässä taas ajankohtainen paketti: 
 
OKM tukihaku 

• Haku päättyy 17.12.2019 klo. 16:15 

• Sparrausta allekirjoittaneen lisäksi myös liikunnan aluejärjestöistä (HLU ja LIIKU) 

• Lisätietoja hausta: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-
kehittamistuki-seuratuki- 

• Seuratuki sparraus etäyhteydellä maanantaina 25.11.2019 klo. 18:00.  
o Ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/585531e0-e0bd-4f04-9a38-

3e78d0458249 
 

Lounalentis Cup 

• AM-finaalit on nyt siis LOUNALENTIS CUP C ja B-ikäisille  

• Ilmoittautuminen Torneopalissa 

• Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2019! 
 
Kevään sarjat – UUDET JOUKKUEET 

• Ilmoittautuminen Torneopalissa 
o F: 8.12.2019 mennessä 
o E: 8.12.2019 mennessä 
o D: 8.12.2019 mennessä 
o C-A SM-sarjat: Ilmoittautumista varten lomake on auki 1.-15.12. välisenä aikana. 

• Mikäli haluatte jatkaa samaa sarjaa, ei tarvitse tehdä mitään. 
 
Kevään sarjat – SARJAN VAIHTAJAT 

• Ilmoitus s-postilla: 
o F: 8.12.2019 mennessä sini.ronnqvist@lentopalloliitto.fi  
o E: 8.12.2019 mennessä lounais-suomi.sarjat@lentopallo.fi  
o D: 8.12.2019 mennessä lounais-suomi.sarjat@lentopallo.fi 

• Mikäli haluatte jatkaa samaa sarjaa, ei tarvitse tehdä mitään. 
 
KV-ottelut Lounaisella alueella syksyn 2019 aikana  

• Salo 
o ti 26.11. klo 19.00 LP SALO – Eczacibasi VitrA ISTANBUL (TUR) / Mestarien liigaa 

▪ Mukana mm. Maailman parhaaksi naislentopalloilijaksi valittu serbialainen Tijana 
Bošković!  

o ke 18.12. klo 19.00 LP SALO – Fenerbahce Opet ISTANBUL (TUR) / Mestarien liigaa 

• Hämeenlinna 
o 17.12.2019 Hämeenlinna – BRNO 
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Koulutukset 

• Uusia ryhmiä keväälle ja tarvitsee uusia valmentajia ja ohjaajia? 

• Aloittavan ohjaajan koulutuksia ja tekniikkakouluja mahdollisuus järjestää vielä 
o AOK Virrat 3.12., ilmoittautuminen Suomisportissa! 

• AOK vaatii yhden illan (noin 3h), arki-illat ja vapaita iltoja voi kysellä allekirjoittaneelta 

• TK vaatii la-su 
 
Etäyhteyden hyödyntäminen 
Onko jaostolla kysyttävää, tai kaipaako valmennuksen palaveri kommenttia? Hallitus pohtimassa seuran 
kehittämistä? Uusia toimijoita tulossa mukaan? Näihin ja moniin muihin tilanteisiin saadaan apua sillä, että 
aluepäällikkönä voin tulla teidän luokse myös virtuaalisesti esim. Teamsin tai Zoomin välityksellä. Mikäli 
haluat kuulla lisää tai kokeilla etäyhteydellä toimintaa, niin laita viestiä tai soita niin sovitaan. 
 
Jatkossa tulen tarjoamaan etäyhteyttä kerran kuukaudessa, jossa voi tulla kysymään tai keskustelemaan ja 
toivottavasti linjoilla on silloin porukkaa, niin saadaan näiden monologeina toimivien aluepäällikön 
tervehdysten lisäksi hieman enemmän vuorovaikutteisuutta mukaan.  
 
#seurasydän ja #kiitosseuratoimija 
Olisi hienoa, jos aktivoisitte vielä tämän ja ensi viikon aikana seuraväkeä kiittämään seuran vapaaehtoisia  
somessa – nimeämällä henkilön ja liittämällä viestiin hastagin #kiitosseuratoimija. HUOM. Korostakaa 
kiittämään henkilöitä NIMELLÄ!  

Esimerkkivideo: https://www.facebook.com/watch/?v=606385660102757  

Nyt on aika kiittää urheiluseurojen vapaaehtoisia!      Tässä malli: 
1. Nimeä henkilö tai henkilöt ja jaa kiitoksesi somessa tunnisteilla #kiitosseuratoimija  #seurasydän  
2. Voit kiittää niin montaa vapaaehtoista kuin haluat! 

• Olympiakomitea ja OP palkitsevat ehdotusten perusteella joulukuussa vuoden vapaaehtoisen 
seuratoimijan, joka saa seuralleen 3000 euron stipendin. Kampanja päättyy 30.11. 

T. Sini 
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