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Moi! 
 
Kesä on kiertuehommat finaaleja vaille valmiit ja sitten pääsee siirtymään takaisin normaaliin arkeen 
aluepäällikkönä. Tässä ajankohtainen paketti lähiviikkojen sekä koko syksyn ohjelmasta. Kannattaa tutustua 
huolelle! 
 
Beach volleyn SM-finaalit 
Beach volleyn SM-finaalit pelataan tänä vuonna Tampereella Ratinan ostoskeskuksen ja stadionin välisellä 
Olympia-aukiolla ja finaaleihin on vapaa pääsy. Alla ottelulistaus: 
 
SM-Finaalien pääkentän ohjelma: 
PERJANTAI 14.8. 
15:00 Neljännesvälierä: Kasper Pennanen / Marko Tuomela - Saku Viljamaa / Jarmo Viljamaa (OTT 1) 
16:00 Neljännesvälierä: Joona Ilomäki / Akseli Kouki - Valtter Pennanen / Arttur Pennanen (OTT 2) 
17:00 Neljännesvälierä: Elina Pirttimäki / Teija Puolanne - Katja Metsäkoivu / Tuuli Metsäkoivu (OTT 1) 
18:00 Neljännesvälierä: Minna Kauria-Kojo / Taru Saastamoinen - Kaisa Hallberg / Essi Nirhamo (OTT 2) 
19:00 Puolivälierä: voittaja ott 1 - Jaakko Keskitalo / Teppo Pulkkinen (OTT 3) 
20:00 Puolivälierä: voittaja ott 2-  Vili Topio / Verneri Vetriö (OTT 4) 
 
LAUANTAI 15.8. 
10 Puolivälierä: voittaja ott 1 - Anna Rantala / Ida Sinisalo (OTT 3) 
11 Puolivälierä voittaja ott 2 - Vilhelmiina Prihti / Aliisa Vuorinen (OTT 4) 
12 Välierä: voittaja ott 4 - Pekka Piippo / Pyry Topio (Yle Areena) 
13.30 Välierä : voittaja ott 4 - Taru Lahti-Liukkonen / Anniina Parkkinen (Yle Areena) 
15 Välierä: voittaja ott 3 - Jyrki Nurminen / Santeri Siren (Yle TV2) 
16.30 Välierä: voittaja ott 3 - Riikka Lehtonen / Niina Ahtiainen (Yle TV2) 
18.00 Pronssiottelu Miehet 
19.30 Pronssiottelu Naiset 
 
SUNNUNTAI 16.8. 
11:00-17:00 junioreiden SM-finaaleja 
18.25 Finaali (YLE TV2) 
19.30 Finaali (YLE TV2) 
 
Facebook event: https://www.facebook.com/events/568841967356876/ 
Naisten turnaussivut torneopalissa: https://beachvolley.torneopal.fi/taso/sarja.php?sarja=N5 
Miesten turnaussivut torneopalissa: https://beachvolley.torneopal.fi/taso/sarja.php?sarja=m5 
Samaan aikaan Tampereella pelataan myös junioreiden SM-finaalit U14, U16 ja U18 ikäluokkien osalta.  
Lisätietoja ja tiedotteet www.beachvolley.fi  
Ota seurantaan myös Beach Volley Suomi Instagramissa @BVSuomi! 
 
Syksy ja tulevat lomautukset: 
Tulen olemaan lomautettuna viikot 40-43 ja 46-49, yhteensä kahdeksan viikkoa. Tästä syystä joudutaan 
hieman uudelleen organisoimaan erilaisia asioita, kuten jo sovittuja tähtiseurojen auditointeja. Jos teidän 
seuran kanssa on sovittu jotain, niin olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen hyvissä ajoin ensi viikosta 
lähtien. 
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Koulutuksista: Alkusyksystä on mahdollista järjestää yksi tekniikkakoulu 12.-13.9. Alustavasti tuohon olisi 
tulossa TK Sastamalaan. Aloittavan ohjaajan koulutuksia tarpeen mukaan. Koulutushaku: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UnJInTdaBEOfJSSl0uQJAAJovFsv2whEjpE_PXvZAxV
UMU5LTkIxSlNYSDYwSTBVSVc1MzA0NFNGUi4u 
 
F-ikäisten ilmoittautuminen aukeaa viikon 34 aikana ja ilmoittautuminen tulee päättymään syyskauden 
osalta 20.9., jotta ehdin tekemään syyskauden ohjelman valmiiksi viikon 39 aikana ennen lomautuksia. 
Ensimmäinen F-ikäisten turnausviikonloppu tulee olemaan:  

• 14.-15.11.2020 

• 12.-13.12.2020 

• 23.-24.1.2020 

• 13.-14.2.2020 

• 13.-14.3.2020 

• Finaalit lisätään myöhemmin, tarkoitus järjestää jälleen Ideaparkissa. 

• Turnauksien haku lähtee käyntiin samaan aikaan kuin ilmoittautuminen, joten nyt alkakaa jo 
katselemaan sopivia aikoja ja saleja, jotta saadaan mahdollisimman helposti turnausjaot syntymään 
syksylle. 

• Kevään täydennys 
 
Muiden sarjojen ilmoittautumisen infot löytyvät lounalentis.fi/kilpailu -> kyseisen sarjan kohdalta. Alueen 
sarjanhoitajana jatkaa tuttuun tapaan Juha Silvanto. Juhan s-posti on lounais-suomi.sarjat@lentopallo.fi.  
 
Pelipassien ostaminen on käynnissä ja passien hinnat omat samat kuin viime kaudella. Pelipassi valitaan 
aina juniorin ikäluokan mukaan, eli jos F-ikäinen pelaakin E-ikäisten sarjassa ostetaan hänelle touhupassi. 
Tai jos D-ikäinen pelaa C-ikäisissä ostetaan hänelle D-ikäisten passi eli lasten kilpapassi.  jos tulee niihin 
liittyen kysyttävää, niin lisätietoja löytyy: https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/pelipassit.html ja 
vastauksia saa pelipassi@lentopalloliitto.fi.   
 
Tuomarikoulutus: Ilmoittautuminen suomisportissa: https://www.suomisport.fi/events/e3a4cd19-f02a-
432f-9b86-4e727b26f4ad. Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2020. Lisätietoja alueen pääkouluttajalta Juhani 
Lumpeelta (juhani.lumme@gmail.com) 
 
Alueen toiminnan kehittäminen: 
Aluejaosto kokoontuu 22.8. Lempäälän Ideaparkissa ja asialistalla on aluejaoston kehittämiseen liittyen 
alueen arvot. Aluejaosto toivoo saavansa runsaasti vastauksia alueen arvoihin liittyen, jotta myös seurojen 
ja seuratoimijoiden ääni kuuluisi arvojen määrittämisessä. Vastaamaan pääset tästä: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UnJInTdaBEOfJSSl0uQJAAJovFsv2whEjpE_PXvZAxV
UOFJXS0Q1REtPS0g1Rlo5M0dZOEpORTA2Ty4u. 
 
Loppuviikosta voi tulla nykimään hihasta Ratinan biitsikentän nurkilla tai ensi viikolla tavoittaa paremmin 
myös puhelimitse tai s-postilla.  
 
T. Sini 
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