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Moi! 
 
Tässä taas infopakettia: 
 
Tarvitseeko seuran valmennuksen linjaus päivitystä vai tulisiko sen tekeminen aloittaa? 
Olympiakomitea järjestää koulutusta verkossa aiheesta: Valmennuslinja seuralle tai linjan päivitys – 
etäkoulutusklinikka 
Olympiakomitea julkaisi uuden työkalun valmennuslinjausten laatimiseen. Nyt järjestetään seuroille ja 
lajeille teemaan liittyen maksuttomat etäkoulutusklinikat, joiden tavoitteena on tukea seurojen 
linjaustöiden vastuuhenkilöitä ja avata työkalua tarkemmin. 

• Vaihtoehto 1. pe 3.4. klo 9-11.30 - Ilmoittautuminen loppuu 3.4. klo 7:30 
o Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Valmennuslinja_seuralle_etakoulutusklinikka_9044 
o Zoom: 

https://olympiakomitea.zoom.us/j/916133761?pwd=TDdpS0FBMEE0RnNkSzdmUXk5M1dy
UT09 

• Vaihtoehto 2. ma 6.4. klo 17.30-20.00. Ilmoittautuminen loppuu 6.4 klo 15:00 
o Ilmoittautuminen: 

https://www.lyyti.in/Valmennuslinja_seuralle_etakoulutusklinikka_642020_2745  
o Zoom: 

https://olympiakomitea.zoom.us/j/807273640?pwd=STdhVVRvTWJYUnNHSzJZbkw5dDY4Z
z09 

Klinikkaa vetämässä: Olympiakomiteasta Marko Viitanen, Eija Alaja 
Tähtiseuroista: Lahjan Tytöt Saara Kuusinen, Turun Urheiluliitto Antti Leskinen ja Seinäjoen Jalkapalloklubi 
Jyri Hietaharju. 
Ennakkovalmistautuminen: Lue ennakkoon juttu teemasta ja tutustu valmennuslinjan laatimisen tai 
kehittämisen työkaluun. Klinikassa avataan eri osia seuraesimerkkien ja keskusteluiden avulla. 
Linkki juttuun ja työkirjaan: https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/19/sjk-junioreiden-valmennuslinja-
rakentuu-yhteisollisyyden-kautta/ 

• Suosittelen tutustumaan ylläolevaan uutiseen! 
 
Alue-SM kilpailut 
B-ikäisten kisat siirretty toukokuulta syyskuun loppuun: 
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/b-ikaisten-alue-sm-kisat-siirrettiin-
pelattavaksi-25.-27.9..html.  
Tulevat C-ikäisten aluekisat tullaan pelaamaan Lounaisella alueella ja haku+info tullee myöhemmin 
Lentopalloliiton sivuille.  
Lisätietoja aluejoukkuetoiminnasta alueen päävalmentajalta: 044-0409838, marko.siivonen@spinacor.com 
 
Alueen arvot 
Osana aluejaoston kehitystyötä on aluejaosto päättänyt luoda alueelle arvot. Aluejaosto haluaa kuulla myös 
sidosryhmiensä mielipiteen tässä. Kysely alueen arvoihin liittyen tässä. Jakakaa kyselyä myös teidän 
seuroissa eteenpäin, jotta saamme mahdollisimman isolta porukalta mielipiteitä/ajatuksia alueen arvoihin 
liittyen. Arvot ja muut päivityksen alla olevat asiat tullaan julkaisemaan syksyn 2020 aikana.  
 
Mikäli seura on kiinnostunut arvojen tekemisestä/päivittämisestä, niin ottakaa yhteyttä aluepäällikköön ja 
sovitaan tarkemmin. 
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Sarjapalaute 
Alueen sarjanhoitaja on lähettänyt kaikille alueen sarjoissa pelanneille joukkueille palautekyselyn kaudesta 
2019-2020. Vallitsevan korona-epidemian takia kevään sarjaparlamentti jää pitämättä. Kuitenkin 
aluejaoston kilpailuryhmä käy vastukset läpi huolellisesti. 
 
Koulutukset (AOK, TK, Tasot) 
Kevään osalta koulutusten järjestäminen jäi nyt torsoksi. Kuitenkin siirretään katseet jo kohti syksyä ja tässä 
aukeaa syksyn koulutushaku: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UnJInTdaBEOfJSSl0uQJAAJovFsv2whEjpE_PXvZAxV
UMU5LTkIxSlNYSDYwSTBVSVc1MzA0NFNGUi4u. 
 
Tämän koulutushaun lisäksi koulutuksiin liittyen: 

• Verkkokoulutukset: Ilmoittautuminen Suomisportissa, tällä hetkellä maksuttomia (pl. 
Tasokoulutusten verkkokoulutukset) 

o 6.4. Minä valmentajana - kehittyminen valmentajana, OnLine/Tapio Kangasniemi 
o 7.4. Fyysinen harjoittelu Siirtymäkaudella, OnLine. 

• Tasokoulutukset:  
o I-taso verkkokoulutus 2 - sitoutuminen 

▪ Ajankohta: 9.4.2020 
▪ https://www.suomisport.fi/events/b3912a29-e020-418e-a3ee-c9be635a1f05 

o II-taso verkkokoulutus 2 - sitoutuminen 
▪ Ajankohta: 3.4.2020 
▪ https://www.suomisport.fi/events/6c2e0239-4566-4f74-abc8-ace750e5269d 

o Tasojen jatko-ohjelmaa 

• AOK:n materiaalit löytyvät YouTubesta, joten niihin voi jo tutustua: 
https://www.youtube.com/channel/UCMp9-QtsvNen-rmAJSLmflA 

 
Koronan seurauksena Lentopalloliitto joutuu lomauttamaan henkilökuntaansa. Sen takia olen 
lomautettuna 6.4.-14.6., allekirjoittaneen saa vielä huomenna kiinni normaalisti s-postilla ja soittamalla. 

• Kannattaa ottaa seurantaan: 
o www.lentopalloliitto.fi 
o Suomen Lentopalloliitto ry facebook 

• Alueleirejä koskevat kysymykset suoraan alueen päävalmentajalle Marko Siivoselle.  
o Markon yhteystiedot: 044-0409838, marko.siivonen@spinacor.com 

• Koulutuksia koskevat kysymykset koulutuspäällikkö Pertti Kulluvaaralle 
o Pertin s-posti: pertti.kulluvaara@lentopalloliitto.fi 

• Muissa kiireellisissä asioissa yhteys toimitusjohtaja Seppo Siika-ahoon 
o Sepon s-posti: seppo.siika-aho@lentopalloliitto.fi  

 

Tsemppiä kaikille ja palataan myöhemmin!       
 
T. Sini 
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