
  

 Aluepäällikön tervehdys 30 17.3.2020 

 

Moi! 
 
Elämme tällä hetkellä varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kuitenkin meidän olisi tärkeää saada pidettyä 
lapset ja miksei meidät itsemmekin liikkeessä. Tässä pari pointtia koskien lähitulevaisuutta. Lentopalloliiton 
hallitus kokoontuu huomenna 18.3. ja sen jälkeen julkaistaan tietoja lisää liittyen lentopallon pelaamiseen.  
 
Verkkokoulutukset ja -tilaisuudet 
Koska toistaiseksi seuravierailut ja muut paikan päällä tapahtuvat tilaisuudet on nyt peruttu, niin tämän 
takia olemme alkamassa tuottamaan entistä enemmän materiaalia verkon välityksellä niin seuratoimintaan 
kuin valmennukseenkin liittyen. Haluamme kuulla seuratoimijoiden mielipiteitä koskien tulevia 
verkkokoulutuksia ja -tilaisuuksia, joten käy vastaamassa kyselyyn 20.3. mennessä: https://bit.ly/3aY03Fj. 
 
Seuratoiminnan kehittäminen 
Muutamien lounaisen alueen seurojen kanssa ollut puhetta seurakehitysprosessin käynnistämisestä. Ja nyt 
todellakin olisi hetki sen käynnistämiseen, kun seuratoiminnan ”ydin” on jäädytetty toistaiseksi. Tähtiseura-
ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee 
suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille 
ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja 
inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta 
myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi  liikunnan säilymisen osana 
ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.  
 
Kirjautuminen tähtiseurapalveluun kannattaa tehdä ja sieltä pääsee näkemään mitä kaikkea siellä on ja 
mitä ”tähtiseurapalvelu” on syönyt sisäänsä. Laatutekijöiden lisäksi sieltä löytyy monipuolisia työkaluja 
seuratoimintaan. Tähtiseuraohjelma on maksuton ja tähtiseurapalveluun kirjautuminen ei tarkoita 
ohjelman läpi viemistä ja sieltä voi aloittaa esim. vain yhden osa-alueen osalta. Kerron lisää ja voi myös 
soittaa tai laittaa viestiä. Voidaan myös sopia verkkotapaaminen seuran kanssa tähän liittyen.  
 
Kirjautuminen tähtiseurapalveluun: https://tahtiseura.suomisport.fi/ 
 
#lentishaaste 
Lentopalloliitossa ideoimme #lentishaasteen, joka tulee lähipäivien aikana valtaamaan lentopalloliiton 
somekanavia. Joten kannattaa ottaa seurantaa: 

• Lounalentis Facebook: @lounais-Suomen lentopallojaosto 

• Lounalentis instagram: @lounalentis #lounalentis  

• Suomen Lentopalloliitto facebook: Suomen Lentopalloliitto ry 

• Finnvolleyball insta: @finnvolleyball 

• Finnvolleyball Twitter: @finnvolleyball 
 
Pidetään omalta osaltamme huoli, ettei Korona leviä ja päästäisiin mahdollisimman pian palaamaan 
normaalin arkeen. Tsemppiä kaikille! 
 
T. Sini 
 

https://bit.ly/3aY03Fj
https://tahtiseura.suomisport.fi/
https://www.facebook.com/lounalentis/
https://www.instagram.com/lounalentis/
https://www.facebook.com/lentopalloliitto/
https://www.instagram.com/finnvolleyball/
https://twitter.com/FinnVolleyBall

