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Moi! 
 
Kevät mennyt omalla osalla lomautuksessa ja nyt takaisin töissä. Tosin hieman muuttuneessa hommassa, 
kun kesä menee Beach volley aikuisten SM-kiertueella, joka käynnistyy kesäkuun puolessa välissä.  
 
Tässä ajankohtaista pakettia, kuten facessa ja instassa lupailin maanantaina: 
 
Lentopalloliiton ohjeistus 
Vaikka rajoituksia on viime viikkojen aikana purettu eri tasoilla, on tauti edelleen olemassa. Sen takia on 
ensi arvoisen tärkeää tutustua ja noudattaa annettuja ohjeistuksia edelleen. Terveys kuitenkin pelissä koko 
ajan! Lentopalloliiton ohjeistukset 1.6. alkaen: 

• Harjoitteluun 

• Kilpailutoimintaan 

• Lisäksi tulossa beach volley turnauksia varten.  
 
Power Cup 
Kuten kaikki varmasti tietävät, niin Salon Power Cup siirtyi vuodella eteenpäin, samoin Kauhavan Power 
Cup. Sain tiedon, että lähipäivinä on tulossa informaatiota rahojen palautuksia koskien. Samassa Power 
Cupin tiedotteessa tulee tieto myös seuraavien vapaiden Power Cupien hakemisesta. Joten jos 
paikkakunnalla on ollut mietinnässä tämä niin ottakaa taas tämä esille.   
 
Verkkokurssilta osaamista ja työkaluja epäasiallista käytöstä vastaan  
Erittäin tärkeä asia, joka noussut pinnalle varsin voimakkaasti viime vuosina. Väestöliiton Et ole yksin -
palveluun on avautunut kaikille avoin ja ilmainen verkkokoulutus epäasiallisen käytöksen ja häirinnän 
ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Koulutus on suunnattu erityisesti kaikille seuratoiminnassa 
mukana oleville. Urheilun tulee olla kaikilta osin turvallista. Et ole yksin kampanja, jossa Lentopalloliitto on 
mukana tarjoaa osaamista ja työkaluja epäasiallista käytöstä vastaan. Lentopalloliiton uutinen: 
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/verkkokurssilta-osaamista-ja-tyokaluja-
epaasiallista-kaytosta-vastaan.html. Verkkokoulutus löytyy osoitteesta 
https://etoleyksin.fi/verkkokoulutus/ . Koulutuksen voi tehdä omaan tahtiin ja on kestoltaan noin tunnin.  
 
Beach volley 
Kiertueet käynnistyvät lähiviikkoina. Kesällä pelataan Aikuisten SM-kiertueen lisäksi Jyrki Nurminen Beach 
Touria (ent. avoin kiertue), sekä junioreiden SM-kiertuetta. Kaikkiin liiton järjestämiin turnauksiin tarvitaan 
biitsipassi, jonka voi ostaa Suomisportista. Kannattaa huolehtia biitsipassi kuntoon hyvissä ajoin, jotta 
tiedot päivittyvät ajoissa Torneopaliin ja ilmoittautuminen onnistuu helposti. Kiertueiden tiedot on 
päivitetty Lentopalloliiton sivuille ja sieltä löytyy myös yhteystiedot eri kiertueiden vastaaviin. 
Ilmoittautuminen beach volley turnauksiin tapahtuu ja kaikki turnaustiedot löytyvät: 
https://beachvolley.torneopal.fi/.  
 
Kiertuetoiminnan lisäksi 30.6. asti on haku auki Kisakallion beach volley yläkoululeirityksiin. Lisätietoja: 
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/2020/05/kisakallion-urheiluopistoon-voi-
hakea-beach-volleyn-ylakoululeiritykseen.html. 
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Seuratoiminnan kehittäminen / Tähtiseuratoiminta 
Seura lähestymässä auditointia tai miettimässä seuratoiminnan kehittämistä tähtiseurapalvelulla? 
Olympiakomitea järjestää 28.5. eli tämän viikon torstaina koulutuksen verkon kautta.  
https://www.suomisport.fi/events/8daa03af-e4ac-4a72-886f-1617efbd71ad?fbclid=IwAR1sqiCjftD-
ZfAIoSgN-xGU2oEQ6wF736wVwv1ui4Urd34FTqxYousi6OQ. Kaikki seuratoimijat ovat tervetulleita tähän 
verkkokoulutukseen ja koulutus on maksuton, eikä sido mihinkään. Sama pätee koko tähtiseurapalvelun 
käyttöönottoa eli se on maksutonta, eikä sido prosessin loppuun viemiseen vaan mahdollistaa esimerkiksi 
yhden osa-alueen (vaikka urheilutoiminta) kuntoon laittamisen. Kannattaa siis kirjautua ja tsekata miltä 
siellä näyttää. Apuja sieltä saa ihan kaiken kokoiset ja näköiset seurat, sen voin luvata! 
 
Erityisesti muistutan seuroja, ketkä ovat jo tähtiseuroja ja lähestyvät auditoinnin uusintakierrosta tai 
seuroja, jotka lähestyvät ”paketin” valmistuessa ensimmäistä auditointia, niin olkaa yhteydessä 
allekirjoittaneeseen niin tsekataan miten edetään ja kaikki olisi ajallaan kunnossa.  
 
Tähtiseurapäivät siirtyvät vuodella eteenpäin, mutta syksyn aikana on tulossa aluekierros, joka rantautuu 
myös Lounaiselle alueelle. Kannattaa siis ottaa seurantaan Liikun ja HLUn kanavat.  
 
Aluejaoston kehittäminen: 
Aluejaosto kokee kehittämisen ja kehittymisen tärkeänä ja sen takia aluejaosto on päättänyt, että 
aluejaostolle määritetään arvot. Aluejaosto toivoo, että saamme vastauksia myös tärkeiltä 
sidosryhmiltämme ja siksi keräämme vastauksia alla olevalla lomakkeella niitä seuratoimijoilta. Käy 
vastaamassa ja vaikuta alueen arvoihin: 

• Lomakkeelle: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UnJInTdaBEOfJSSl0uQJAAJovFsv2whEjpE_P
XvZAxVUOFJXS0Q1REtPS0g1Rlo5M0dZOEpORTA2Ty4u 

o Linkkiä voi jakaa esim. seuroissa eteenpäin! 
 
Olisiko kiinnostusta, jos ensi viikolla järjestäisin aluepäällikön iltapäiväkahvihetken, jonne voisi tulla 
vaihtamaan kuulumisia? Vastaa viestiin ja tavataan verkon välityksellä! Näitä tarkoitus ottaa syksylle joka 
tapauksessa käyttöön… 
 
Vaikka nyt kesän ajan pääpaino on biitsin SM-kiertueessa, niin jos tarvitsee, niin laittakaa viestiä tai 
soittakaa. Turnauksissa voi myös tulla nykäisemään hihasta. Viimeistään elokuulla sitten takaisin omissa 
hommissa! 
 
T. Sini 
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