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F-ikäisten yhdyshenkilöille 

Ohjeita turnaustapahtuman järjestäjille 

Kutsut 

Lähetä kutsu viimeistään viikkoa ennen turnausta kaikille niille seuroille, jotka on laitettu teidän kanssanne 

samaan lohkoon, sekä aluekehittäjälle (Tutorointi-vierailuja varten). Seurojen yhteystiedot löydät 

yhteystietolistasta. Kutsusta tulee ilmetä turnaustapahtuman  

 päivämäärä ja kellonaika 

 pelipaikka ja sen osoite 

 turnaustapahtuman karkea aikataulu sekä  

 yhteystiedot, mihin osallistuvat seurat voivat ilmoittaa saapuvan joukkuemäärä 
 
Palkinnot 
Turnausjärjestäjän tulisi hankkia jokaiselle pelaajalle jokin pieni palkinto. Palkinto voi olla esimerkiksi tarra, 
omena, purkkapaketti, tai jokin sponsorin lahjoittama pieni tavara, kuten kuulakärkikynä, heijastin, 
avainnauha tms. Viimeiseen, eli 5. turnaustapahtumaan Lounais-Suomen aluejaosto toimittaa mitalit, jotka 
jaetaan kaikille pelaajille ja valmentajille. 
 
Tuomarit 
Turnaustapahtuman järjestäjä hankkii peleihin tuomarit, jotka voivat olla isompia junioreita tai säännöt 

hallitsevia lasten vanhempia. Myöhemmässä vaiheessa kautta lapset voivat harjoitella itse 

tuomarointitehtäviä, aikuisen avustuksella. 

Otteluohjelmat 

Suositeltava pelimäärä tapahtumassa on 2-3 peliä/joukkue. Pienet pelaajat eivät jaksa vielä keskittyä 

pelaamiseen kovin pitkiä aikoja, ja varsinkin kauden alussa on parempi että pelaamiseen jää pieni nälkä. 

Tapahtuman kestoksi suosittelemme 4 h. Tämän viestin ohessa Sarjanhoitaja lähettää seuroille kaksi Excel-

tiedostoa, joiden avulla turnausjärjestäjät voivat helposti ja nopeasti rakentaa otteluohjelmat 

tapahtumaan.  

 TURNAUSKAAVIO_6_joukkueelle.xlsx 

 TURNAUSKAAVIO_4_8_9_12_joukkueelle.xlsx 
 
Tarkemmat ohjeet turnauskaavioiden käytöstä on erillisessä tiedostossa: Turnauskaavio-ohjeet.pdf 
Lisäohjeita ja apua saa myös aluekehittäjä Hanna Kanasuolta. 
 
Tulokset  

Turnaustapahtuman tuloksia ei tarvitse lähettää sarjanhoitajalle.  

Muut ohjeet 

Tarkemmat ohjeet turnausjärjestelyistä ja temppuradan suunnittelusta/rakentamisesta löytyy  

”Tästä se alkaa!” -oppaasta. Opas on ladattavissa sähköisessä muodossa liiton nettisivuilla  

osoitteessa:  

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/koulutustarjonta/tasta-se-alkaa-koulutus/ 

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/koulutustarjonta/tasta-se-alkaa-koulutus/
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Ohjeita turnaustapahtumaan osallistuville  

Ilmoittautuessa seuran tulee ilmoittaa turnaustapahtuman järjestäjälle kuinka monella joukkueella, ja 
kuinka monen pelaajan voimin he saapuvat tapahtumaan. Lisäksi turnaustapahtuman järjestäjälle tulee 
ilmoittaa joukkuekohtaiset nimilistat, mikä helpottaa lisenssien tarkastamista turnaustapahtumissa. 
 
Taitomerkit 
Turnaustapahtumiin ei tarvitse ottaa mukaan Taitokortteja, Taitotarroja tai kankaisia Taitomerkkejä. 
Kortteja ja tarroja voi hyödyntää omatoimisen harjoittelun motivointikeinona antamalla joitain temppuja 
kotitehtäviksi, ja palkinnoksi opitusta tempusta lapsi saa tarran korttiinsa. Kankaiset Taitomerkit lapsille 
voidaan jakaa vaikka seuran yhteisessä kaudenpäätöstilaisuudessa tai muussa juhlallisessa tapahtumassa. 
 
Osallistuminen turnaustapahtumaan 
Kaikkien osallistujien tulee noudattaa turnausjärjestäjän ilmoittamia aikatauluja saapumisen suhteen, 
vaikka omat pelit eivät olisi heti alussa. Aikatauluista on pidettävä kiinni varsinkin silloin, kun Temppurata 
suoritetaan yhteisenä alkuverryttelynä. 
 
 
Ystävällisin terveisin sarjanhoitajanne ja tutorinne 
 
Hanna Kanasuo 
Aluepäällikkö 
044-906 0196 
hanna.kanasuo@lentopalloliitto.fi 
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