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Aiheita:

• Ilmoittautuminen sarjaan

• Turnaustapahtumien haku

• Pelipassien hankkiminen

• Kauden kulku

• Koronalinjaukset

• Tulevat koulutukset



Ilmoittautuminen sarjaan
• Tapahtuu 

www.lentopallo.torneopal.fi
• 20.9.2020 klo. 23:59 mennessä
• Ilmoittautumisen yhteydessä 

tulee viesti
– Joukkuekoodi, jotta voi kirjata 

pelaajat näkyviin

• Jokainen joukkue erikseen
• Maksu tulee myöhemmin

– Maksuperuste 130€/sarja



Pelipassit
• Jokainen kauden aikana 

lentopalloliiton virallisessa 
sarjatoiminnassa pelaava pelaaja 
tarvitsee pelipassin

• Pelipassin saa ostettua 
Suomisportista

• F-ikäiset (2012 ja myöhemmin 
syntyneet) pelaajat tarvitsevat 
touhupassin (10€)
– Mikäli F-ikäinen pelaisi kauden aikana E-

ikäisissä kelpaa touhupassi edelleen

• Mikäli kysyttävää pelipasseihin 
liittyen: pelipassit@lentopalloliitto.fi

• Tsekkaa myös www.lentopalloliitto.fi
-> kilpailu -> pelipassit

mailto:pelipassit@lentopalloliitto.fi
http://www.lentopalloliitto.fi/


Turnaustapahtumien hakeminen

• Forms lomakkeella

– Linkki löytyy alueen 
sivuilla

• 20.9.2020 mennessä

• Syyskauden 
turnaustapahtumat olisi 
valmiina 23.9. infossa



Turnaustapahtumista?
• Yhteisen alkuverryttelyn/temppuradan, 

kannattaa hyödyntää Taitomerkkejä
– Tarkennus vielä seuraavassa infossa miten 

tehdään tämän kanssa…

• Minimi 2 ottelua / joukkue
• Pieni muisto/palkinto kaikille osallistujille

Kenttien koot:

• Super: sulkapallon nelinpelin rajat
• Tiikeri: 4,5m leveä (puolikas isosta 

lentiskentästä), takaraja sama kuin superissa
➢ Valittavana turnaustapahtumiin joko:

➢ Vain tiikeri
➢ Vain super
➢ Molemmat

Nice to have:
• Kahvio
• Liiga- tai 1-sarjapelaajat käymään tai 

palkitsemaan joukkueet
• Arpajaiset
• Mikäli mahdollista niin järjestäkää 

temppurata, niin että se on koko ajan 
käytettävissä

Tiedot löytyy myös alueen sivuilta: 
www.lounalentis.fi -> kilpailu -> f-ikäiset

http://www.lounalentis.fi/


Kauden kulku

Ilmoitautu
minen Harjoittelua

Ajatus 
kevätkaudesta

Turnaus-
tapahtuma Harjoittelua

Lisäjoukkueet ja 
sarjan vaihdot 

kevääksi

Syksyn 
aikataulu julki

Harjoittelua
Kevään 

aikataulu julkiHarjoittelua

Lopputurnauksen 
ilmoittautuminen

Ajatus Salon 
Power Cupista

Harjoittelua

Lopputurnauksen 
aikataulu julki Harjoittelua

Kauden päättärit 
Ideaparkissa?

Turnaus-
tapahtuma

Turnaus-
tapahtuma

Turnaus-
tapahtuma

Turnaus-
tapahtuma



KORONALINJAUKSET
Lentopalloliitto kokoaa kaikki koronaohjeistukset yhden sivun alle ja 
tekee päivityksiä tilanteen vaatiessa. Tutustu linjauksiin:

https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/koronalinjaukset.html

https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/koronalinjaukset.html


Aloittavan ohjaajan koulutus

Aloittavan ohjaajan koulutus on 
jokaisen ohjaajan starttikoulutus. 
Koulutuksen tavoitteena on 
tarjota perusteet lasten ohjaajana 
toimimiseen sekä erityisesti 
yksittäisen harjoituksen 
toteuttamiseen. 

Ilmoittautumiset Suomisportissa

11.9. Lappi Tl, Lapin liikuntahalli
15.9. Salo, Alhaisten koulu
25.9. Tampere, Sorilan koulu

Hinta: 40€
Kesto: Omatoiminen 
tutustuminen YouTuben videoihin 
ja sähköinen tentti + käytännön 
saliosuus 3h



Tekniikkakoulu
Tekniikkakoulun eri osissa käydään läpi 
kaikki lentopallon eri tekniikat, niiden 
opettaminen ja soveltaminen erilaisiin 
pienpeleihin.

Tekniikkakoulun jälkeen osallistuja 
hallitsee lentopallon perustekniikoiden 
ydinkohdat ja pystyy soveltaen 
opettamaan niitä eri-ikäisille junioreille 
niin omina harjoitteina kuin 
pienpelienkin kautta.

Ilmoittautuminen Suomisportissa

12.-13.9. Sastamala + Lappi Tl
• Lauantaina Sastamala: 

Paikka avoin
• Sunnuntaina Lappi Tl: Lapin 

liikuntahalli

Hinta: 160€
Kesto: la-su



Tulleita kysymyksiä?

Miten hoitaa 
turnaustapahtumien 
yleisö- ja 
kahviojärjestelyt?
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