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Moi! 
 
Kausi lähestyy hurjaa vauhtia ja tässä ajankohtainen paketti.  
 
Koronaohjeistukset 
Lentopalloliitto on päivittänyt/lisännyt ohjeistuksia nyt käynnistyvää kautta silmällä pitäen. Ohjeistukset 
ovat luettavissa: https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/koronalinjaukset.html. Tästä ollut maininta eilen 
lähteneessä valtakunnallisessa seurakirjeessä.  
 
Sarjoihin ilmoittautuminen 
Alueen sarjoihin ilmoittautuminen on käynnissä Torneopalissa: 
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/ilmoitajoukkue.php?turnaus=vb2020lsuomi. Ja ilmoittautuneet 
joukkueet pääsee näkemään: 
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/ilmoittautuneet.php?turnaus=vb2020lsuomi.  
 
Yleiset infot sarjoihin liittyen löytyy alueen sivuilta www.lounalentis.fi/kilpailu -> ko. ikäluokka / sarja.  
 
Deadlinet sarjoihin ilmoittautumisiin:  

• F-ikäiset: 20.9.2020, turnauksien hakeminen syksylle tapahtuu: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UnJInTdaBEOfJSSl0uQJAAJovFsv2whEjpE_P
XvZAxVUNDUxQjZFQzhaSkY0REtNSEtERTQ2TUdXSi4u 

o F-ikäisten ilmoittautuminen ja turnaushaku päättyvät poikkeuksellisen aikaisin johtuen 
aluepäällikön lomautuksista syksyn 2020 aikana. 

• E-ikäiset: 15.9.2020 

• D-ikäiset: 15.9.2020 

• C-ikäisten Lounalentis Cup: 30.9.2020 

• B-ikäisten Lounalentis Cup: 30.9.2020 

• Paikallissarja: 8.9.2020 

• Aluesarja (3-sarja): 8.9.2020 
 
HUOM! Alueen sarjanhoitaja Juha Silvanto vastaa näistä sarjoista ja hänen s-posti on lounai-
suomi.sarjat@lentopallo.fi 
 
Alueen aikuisten sarjoista: 

• Aluesarja eli 3-sarja soveltuu hyvin aikuisjoukkueiden lisäksi sekä naisten, että miesten puolella 
isommille junnuille, ketkä haluavat/tarvitsevat lisähaastetta. Aluesarjassa on mahdollista pelata 
myös joukkueiden, joissa on sekä aikuis- että junioripelaajia ja saada näin lisää pelikokemusta sitä 
tarvitseville junnuille C-, B- ja A-ikäluokissa.  

• Paikallissarja soveltuu myös kaveriporukoille, puulaaki- ja työpaikkajoukkueille.  

• Alueen aikuisten sarjojen sarjanhoitajana toimii Juha Silvanto 
 
Kevätkaudelle 2021 tulee täydennysilmoittautuminen myöhemmin syksyn aikana käyntiin. 
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Pelipassit: 
Pelipassit ovat myynnissä Suomisportissa. Pelipassi voidaan ostaa ko. pelaajan ikäkauden mukaan. Esim. jos 
2012 syntynyt peluri lähtee pelaamaan E- tai D-ikäisiin riittää hänelle Touhupassi. Tai jos 2008 syntynyt 
menee pelaamaan C-ikäisiin riittää hänelle lasten kilpapassi.  
 
Mikäli ilmenee lisäkysymyksiä koskien pelipasseja, ota yhteyttä: pelipassit@lentopalloliitto.fi  
 
Koulutukset: 
Alkusyksyn osalta seuraavat koulutukset tullaan järjestämään: 
 
Aloittavan ohjaajan koulutus: Ilmoittautumiset aukeavat lähipäivinä Suomisportiin ja linkit lisätään myös 
alueen sivuille sekä niistä tullaan mainitsemaan alueen muissakin kanavissa kuten instagramissa sekä 
facebookissa.  

• Lappi Tl, Lapin liikuntahalli 11.9. 

• Salo tarkentuu vielä 

• Tampere, Sorilan koulu 25.9. 
Tekniikkakoulu: 

• 12.-13.9. lauantai: Sastamala ja sunnuntai: Lappi Tl, Lapin liikuntahalli 
 
Power Cup: 
Haku auki, joten jos on paikkakunnallasi kiinnostusta ja innostusta hakea 2023 ja/tai 2024 Power Cupia niin 
nyt tuumasta toimeen! 
https://www.powercup.fi/2020/08/13/power-cup-salossa-2021-ja-kauhavalla-2022-missa-pelataan-
vuonna-2023-ja-2024-tulevien-vuosien-haku-kaynnissa/ 
 
Aluevalmennus 
Syyskuun aikana tullaan poikkeuksellisesti pelaamaan sekä C-, että B-ikäisten Alue-SM kisat. D-tehotreenit 
ja muut aluevalmennuksen kuviot kerrotaan viimeistään viikolla 42. Aluepäällikön lomautukset tulevat 
hieman aiheuttamaan haasteita tuleviin D-tehotreeneihin. 
 
Aluevalmennuksen tapahtumia koskeviin kysymyksiin vastaa alueen päävalmentaja Marko Siivonen.  
 
T. Sini 
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