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Moi! 
 
Kesä ollut aikamoista hulinaa, kun lomautuksilta hyppäsin toukokuun puolen välin aikoihin tuttuihin 
hommiin Beach volleyn SM-kiertueelle. Nyt kesä jo alkaa olemaan loppupuolella, kun SM-kiertueen 
osakilpailuja on jäljellä aikuisten osalta vain yksi sekä Finaalit Tampereella 14.-16.8. 
 
Muutamia ajankohtaisia asioita on ehditty päivittämään nettiin, suomisportiin sekä somekanaviin. Tässä 
hieman koontia vanhoista ja jotakin uusia myös.  
 
Tulevan kauden sarjat 
Heinäkuun aikana on päivitetty alueen kilpailusivuja ja sinne lisätään tietoja. Kauden 2020-2021 sarjat 
tulevat olemaan: 

• mini-ikäisten sarjat: 
o F-super 3 vs. 3 – seka ja F-tiikeri 2 vs. 2 - seka 
o E- tiikeri 3 vs. 3 - tytöt ja pojat ja E-AM 3 vs. 3 – tytöt ja pojat  
o DT-AM 6 vs. 6 ja DT-tiikeri 3 vs. 3 
o DP-AM 3 vs. 3 ja DP-tiikeri 3 vs. 3 UUSI! 

• Lounalentis Cup 
o C-nuoret 
o B-nuoret 

• aikuisten sarjat: 
o Aluesarjat naisille ja miehille (3-sarja) 
o Paikallissarjat 

 
Arvot 
Aluejaosto on tehnyt pitkään töitä aluejaoston ja alueen toiminnan kehittämiseen. Seuraavana askeleena 
aluejaosto on päättänyt lähteä määrittämään alueelle arvoja. Aluejaosto kokoontuu elokuun loppupuolella, 
jolloin tarkoitus työstää arvoja ja saada vielä vuoden 2020 aikana arvotyö valmiiksi. 
 
Arvoja koskevaan kyselyyn: https://bit.ly/3hrjdH0.  
 
Alueleirit 
Hieman poikkeuksellinen ollut kevään jälkeen myös kesä ja pian saadaan alueleirejä käynnistettyä. Syksyllä 
pelataan sekä C-nuorten, että B-nuorten alue-SM turnaukset. B-ikäisten kisat ovat Kauhajoella 25.-
27.9.2020 ja C-ikäisten Salossa 18.-20.9.2020.  
 
Loppukesän ja alkusyksyn leirien ajankohdat ja ilmoittautumiset löytyvät: www.lounalentis.fi -> nuoriso -> 
aluevalmennus -> alueleirit 
 
Lisätietoja aluevalmennuksesta saa alueen päävalmentajalta Marko Siivoselta. 
 
Beach volleyn SM-finaalit Tampereella 
Aikuisten SM-finaalien lisäksi Tampereella pelataan myös Junioreiden SM-finaalit U14, U16 ja U18 
ikäluokkien osalta. Aikuisten kaikki ottelut tullaan pelaamaan Ratinan Olympia-aukiolla ja myös junnujen 
finaaliottelut. Junnujen alkusarjan ottelut pelataan Pyynikillä Rosendahlin rannassa. Naisten ja miesten SM-
finaalit tullaan pelaamaan sunnuntaina.  
 

https://bit.ly/3hrjdH0
http://www.lounalentis.fi/
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Lasten ja nuorten harrastamisen tehostamistuki 
Tähtiseuroille ja matkalla oleville tähtiseuroille mahdollisuus hakea lasten ja nuorten harrastamisen 
tehostamistukea. Lisätietoja: 
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/2020/07/lasten-ja-nuorten-harrastamisen-
tehostamishankkeen-haku-alkaa.html?fbclid=IwAR1Y2i-
U64qxJ9MjH6QHbLPlaSxcvv5toYr8dJAmf39C5BryshL7tDKiRyA 
 
Uusia toimijoita mukaan toimintaan? 
Jos on tarvetta uusille valmentajille tai muille toimihenkilöille, niin pikaisesti hommat liikkeelle ja haku 
käyntiin. Mikäli seuran toimintaan tulee taas uusia innokkaita toimijoita ohjeistakaa heitä ottamaan 
seurantaan alueen nettisivujen lisäksi myös alueen somekanavat (facebook ja instagram) ja jakakaa linkki, 
jolla pääsee kirjautumaan mukaan aluepäällikön tervehdyksen vastaanottajaksi. Linkki: 
https://bit.ly/3jAmky4 
 
Tuomarikoulutus 
12.-13.9. Toijalassa järjestetään peruskurssi (3lk.) sekä jatkokurssi (2lk.). Tarkempi ohjelma ja sisältö 
määräytyy osallistujien mukaan, joten soveltuu myös I-tason ja II-tason valmentajakoulutuksiin 
osallistuville. Lähempänä koulutusta lähetetään ohjelma ja tarkempaa tietoa osallistujille. Koulutus tulee 
sisältämään teoriaa, käytäntöä, palautetta tuomaroinneista ja kokeen. Koulutuksen hinta 20€. 
Ilmoittautuminen tapahtuu Suomisportissa: https://www.suomisport.fi/events/e3a4cd19-f02a-432f-9b86-
4e727b26f4ad. 
 
Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2020. 
 
Lisätietoja tästä ja muista lounaisen alueen tuomarikoulutuksista alueen pääkouluttajalta tai oman 
Lounaisen alueen pääkouluttajalta Juhani Lumpeelta, yhteystiedot löytyvät alueen sivuilta kohdasta 
”erotuomarit”. 
 
Syksyn koulutushaku: 
Syksylle tavoitteena pitää koulutuksia, mutta haastavalta näyttää. Koulutushaku on auki: 
https://bit.ly/39kmG7o. Koulutuskalenteria täytetään kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Syksyn 
koulutuksista palataan myöhemmin. Muutamia kyselyitä jo tullut koskien aloittavan ohjaajan koulutusta 
sekä tekniikkakoulua, mutta en uskalla niitä vielä kalenteriin laittaa...  
 
Syksystä: 
Nyt kesän aikana on selvinnyt, että syksylle on tulossa hieman lisää lomautuksia allekirjoittaneelle muiden 
aluepäälliköiden tapaan. Syksyn osalta on vielä vaikea sanoa ajanjaksoja tai aikaa jolloin olen lomautettuna 
tai töissä, mutta ilmoitan siitä mahdollisimman pian. Joten jos seurasi kanssa on ollut puhetta esim. syksyn 
tähtiseura auditoinnista niin olkaa yhteydessä lähiaikoina, niin voidaan katsoa aikataulua, nyt vielä 
toivottavasti pystyy vaikuttamaan lomautuksen ajankohtiin.  
 
T. Sini 
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