
Varala 8.4. Tampereen seurayhteistyöilta  

Paikalla: 

Sini Rönnqvist / Lentopalloliitto 

Lasse Komulainen / RaIsku 

Heikki Hirvelä / RaIsku  

• BP, 2x CP, EP, 2x ET, DP, AT + N1 + 

pallokoulu (n. 30hlö) 

Ari Paloniemi / RaIsku + VesVi 

• N2 + junnuja pari joukkuetta 

Heikki Kosonen / SamKe + Pälkäne 

• Tyttöjen linja 

• M2-joukkue 

Juha Hämäläinen / Tredu 

• Poikien linja ja sen tulevaisuus… 

Nina Hanhisuo / Supi 

Jenni Keskinen / Supi 

• Naislentis, 2x ET, N2, Pallokoulu + N3 

Marko Huhtamäki / MesTo 

• ABD tytöt 

Mika Häkli  / KaLe 

• N2 x2, junnuja vähän

 

Keskusteluissa nousi esiin:  

• Yläkoululeiritys 

o Haut tulossa/käynnissä 

• ”Jos ei itse/seura pysty” -> ohjaus seuraavaan paikkaan 

o Seurayhteistyö 

o Ajatus siitä, että jos ei itse pysty, voi ohjata henkilön toisen seuran suuntaan ja se tehtäsiin 

lajin etu edelle vs. oma etu. 

• Mistä valmentajia?  

o Pikkujunnuilla vanhempia avuksi heittämään, ottamaan koppia, auttamaan 

▪ ”Haluaisitko käydä aloittavan ohjaajan koulutuksen? Seura kustantaa sen.” 

▪ Jos turnauksessa tai treeneissä vanhempi on verkkareissa ja/tai sisätossuissa paikan 

päällä niin mukaan toimintaan 

o Uusille valmentajille mentori/tuki 

• Pallokoulun vetäjä? 

o Seuran vanhemmista junnuista tai aikuisjoukkueista 

▪ Koulutus + korvaus  

▪ Jatkuvuus! 

▪ Junnuohjaajan kohdalla jonkun täysi-ikäisen tulee olla paikan päällä 

▪ Työkokemus junnuille + junnut ovat tulevaisuuden tekijöitä 



Jatkotoimenpiteet/ehdotukset: 

• ”Manse-Volley” 

o Uusi seura, jonka alle saataisiin nykyisten seurojen toiminta 

o Pyrintö väläytellyt Lentiksen mukaan tuloa… 

o Step 1/ Uuden seuramallin konseptointi: Heikki Kosonen, Heikki Hirvelä, Edustaja Kalevan 

Lentopallosta, Sini Rönnqvist, Ari Paloniemi 

o Step 2 / Tampereen seuroille esittely 

• Seurojen väliset seuravierailut 

o Kävisi seuraamassa toisen seuran toimintaa¨ 

o Rohkeasti yhteyttä! 

• Näkyvyys Kouluissa 

o Kouluvierailut (Seurat + Sini) 

o Veso-koulutukset opettajille (Sini) 

• Kerhotoiminta  

o Seurojen toiminta myös lajirajojen yli 

o Kerhot eri aikoihin? Koulupäivän yhteyteen, vkl aamuihin 

• Koulutukset valmentajille/ohjaajille: 

o Lentopalloliitto 

▪ Lajikoulutukset 

o Aluejärjestö/olympiakomitea 

▪ Liikkari, seuratoiminta  

o Tuomarikoulutus: https://www.lounalentis.fi/aluekouluttajat-ja-nimeaumljaumlt.html 

• Sarjaparlamentti 13.5. Loimaalla 

 

Koulutusten ajankohtia: 

AOK Pirkkala 16.5.: https://www.suomisport.fi/events/637a8674-a330-487a-814c-7d6db43e106c 

AOK Hämeenlinna 23.4.: https://www.suomisport.fi/events/3bb1a52b-06fa-4779-a41f-5d7da3b1625a 

1-taso: Verkkokoulutus 1 -osioon pääset ilmoittautumaan: https://www.suomisport.fi/events/dfaf8eba-

998e-428c-aeb0-35847c54327c ILMAINEN jakso 

2-taso: Verkkokoulutus /perehdytys: https://www.suomisport.fi/events/068e7ed4-90b4-4959-842f-

270fa9d531bb?fbclid=IwAR1O6hlWvgaYDfY8TipPTiQ2aVtp-6R4F-uBRWJTfo81JMJbKRR8Dl7ygMc ILMAINEN 

jakso 
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