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1. Alueet 
Lentopalloliiton kenttätoiminta on jakautunut viiteen alueeseen, jotka ovat Lounas, Etelä, Länsi, Itä ja 

Pohjoinen. Alueilla on kolme tehtävää: huolehtia alueen kilpailutoiminnasta, järjestää aluevalmennus 

alueella ja valita edustajat liittovaltuustoon. Lisäksi alueet toteuttavat liittohallituksen ja valtuuston 

määräämät tehtävät. Tässä oppaassa keskitytään Lounais-Suomen aluejaoston toimintaan lähinnä 

aluevalmennuksen ja kilpailutoiminnan näkökulmasta.  

1.1. Alueparlamentti 

Alueparlamentti kokoontuu joka vuosi loka-marraskuussa. Ylimääräinen alueparlamentin kokous pidetään, 
jos alueparlamentti niin päättää tai kun aluejaosto katsoo siihen olevan aihetta. Valtakunnallisesti 
ylimääräinen alueparlamentin kokous järjestetään, jos liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi. 

Alueparlamentissa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä edustettuina olevat jäsenet. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Annetaan selostus alueparlamentin toiminta-alueen ja liiton toiminnasta edelliseltä toimikaudelta. 
Keskustellaan liiton ja alueparlamentin toiminta-alueen toiminnan ja talouden suuntaviivoista 
seuraavaksi kaudeksi. 

4. Valitaan joka toinen vuosi alueen maakuntien ehdokkaat liittovaltuustoon. Samana päivänä samassa 
paikassa ennen alueparlamenttia kokoontuneet maakuntaparlamentit esittävät ehdokkaat valtuuston 
jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi. 

5. Valitaan jaoston puheenjohtaja ja muut jäsenet. 

6. Käsitellään liittohallituksen tai jaoston kokoukselle käsiteltäväksi tuomat asiat. 

7. Muut jäsenyhteisöjen sille esittämät asiat 

1.2. Maakuntaparlamentti 

Maakuntaparlamentit, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme ja Pirkanmaa, kutsutaan koolle joka toinen 
vuosi valitsemaan kunkin maakunnan ehdokkaat liittovaltuustoon. Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomella on 
liittovaltuustoon kaksi paikkaa, Kanta-Hämeellä ja Satakunnalla yksi paikka. Lisäksi näille edustajille valitaan 
henkilökohtaiset varajäsenet.  

Kokouskutsut maakuntaparlamentteihin on jaoston toimitettava kirjallisena kaikille maakuntaparlamentin 
toiminta-alueella toimiville liiton jäsenyhteisöille vähintään kolme viikkoa ennen maakuntaparlamenttia. 
Jäsenyhteisön, joka haluaa asian maakuntaparlamentin esityslistalle, on tehtävä siitä kirjallinen esitys 
jaostolle viikko ennen kokousta. 

Maakuntaparlamentissa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä edustettuina olevat jäsenet. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. 



   

 

   

 

3. Valitaan alueen maakuntien ehdokkaat ja varajäsenehdokkaat liittovaltuustoon.  

4. Käsitellään liittohallituksen tai jaoston kokoukselle käsiteltäväksi tuomat asiat. 

5. Muut jäsenyhteisöjen sille esittämät asiat. 

1.3. Äänivalta parlamenteissa 

Jokaisessa alue- ja maakuntaparlamentissa on äänivalta liiton kaikilla kyseisen parlamentin toiminta-alueen 
jäsenseuroilla ja muilla jäsenyhteisöillä. Jokaisella jäsenellä on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni jokaista 
edellisen toimikauden aikana kirjattua ja ainakin kerran Suomen Lentopalloliiton viralliseen otteluun 
osallistunutta joukkuetta kohden, korkeintaan kuitenkin kymmenen (10) ääntä. 

Jokaisella jäsenenä olevalla beach volley -seuralla on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni jokaista sataa 
(100) jäsentä kohti, korkeintaan kuitenkin kymmenen (10) ääntä. 

Yksi jäsenen edustaja käyttää jäsenen koko äänimäärää. Mikäli jäsenellä on ääniä kaksi, kolme tai 
enemmän, voi jäsen lähettää parlamenttiin lisäksi vastaavasti yhden, kaksi tai enintään kolme edustajaa, 
joilla läsnäolo- ja puheoikeuden lisäksi ei ole äänivaltaa. Jokainen edustaja voi kokouksessa edustaa vain 
yhtä jäsentä. Jäsenen edustajilla on oltava edustamansa yhteisön valtakirja, josta on käytävä ilmi, onko 
edustajalla oikeus käyttää äänivaltaa. 

Äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole hoitanut edellisen vuoden jäsenvelvoitteitaan maaliskuun loppuun 
mennessä. 

Liittovaltuuston, liittohallituksen ja kyseisen jaoston jäsenillä on parlamenteissa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Parlamentti voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa muillekin henkilöille. 

1.4. Päätöksenteko parlamenteissa 

Parlamentissa tulee päätökseksi mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ja vaaleissa 
tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. 

Parlamenttien päätöksistä on viipymättä annettava tieto liittohallitukselle, mikäli kyseiset päätökset 
edellyttävät liittohallituksen toimenpiteitä. Muutoinkin on parlamenttien kokouksista toimitettava 
liittohallitukselle vahvistettu kokouspöytäkirja heti sen valmistuttua.  



   

 

   

 

2. Aluejaosto 
Alueparlamentti valitsee toimeenpanevaksi omaksi elimekseen aluejaoston (jaosto). Jaoston 
kokoonpanosta ja sen päätöksenteosta määrää jokainen alueparlamentti haluamallaan tavalla. Jaoston 
päätöksenteossa ja toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin Lentopalloliitto ry:n sääntöjen määräyksiä 
liittohallituksesta, jos alueparlamentti ei toisin päätä. Jaoston organisoitumisesta voi liittohallitus 
tarvittaessa antaa sitovia määräyksiä. Liittohallitus voi myös siirtää käsiteltäväkseen asian, jonka jaosto on 
käsitellyt, jos jaoston päätös on vastoin sääntöjä tai liiton aikaisemmin tekemää päätöstä, tai jos päätöksen 
toteuttaminen muutoin vaikeuttaa olennaisesti liiton toimintaa. 

Jaosto toteuttaa alueparlamenttinsa päätöksiä ja suorittaa liittovaltuuston ja liittohallituksen määräämät 
tehtävät liiton tarkoituksen ja tehtävän toteuttamiseksi. Jaosto kutsuu koolle oman parlamenttinsa. 

 

 

2.1. Aluejaoston kokoonpano 2018-2019 

Titteli Tehtävä jaostossa 

Aluejaoston puheenjohtaja Aluejaoston ja alueen toiminnan johtaminen ja organisointi, alue- ja 
maakuntaparlamenttien kokouskutsut ja kokousjärjestelyt. 

Asiatarkastaja / 
varapuheenjohtaja 

Alueen talous ja budjetti, talousraportit. 

Kilpailutoiminta Alueen kilpailutoiminnan pyörittäminen. 

Aluetoiminta Alue-SM-kisat, aluevalmennus, päävalmentajan tuki, aluevalmentajien 
matkalaskujen tarkastaminen, D:n tehotreenit, alkavat aluejoukkue 
ikäryhmät. 

Erotuomaritoiminta  Alueen erotuomarikoulutuksen ja -leirien johtaminen ja organisointi, 
alue-SM-kisojen nuorisotuomarointi. 

Tiedottaja Nettisivujen päivittäminen, alueen sosiaalisen median tilien 
hoitaminen. 

Beach volley Alueellisen beach volley -kilpailutoiminnan käynnistäminen. 

Alueen päävalmentaja Aluevalmennustoiminnan organisointi ja jalkautus. 

Lisäksi kokouksiin ja alueen 
toimintaan osallistuu 
Lounaisen aluepäällikkö 

Osallistuu aluejaoston kokouksiin, F-junioreiden toiminnan 
käynnistäminen ja kilpailutoiminta. 

 



   

 

   

 

2.2. Jaoston kokoontumiset ja tehtävä vuoden aikana 

Aluejaosto pitää toimintakauden aikana sopivan määrän kokouksia riippuen päätettävien asioiden 

määrästä. Jaoston tehtävänä on kokouksissa ohjata Lounais-Suomen alueen kilpailutoimintaa ja 

aluevalmennustoimintaa. Kaikkiin kokouksiin toimitetaan viikkoa aiemmin agenda, jonka pohjalta laaditaan 

kokouksessa pöytäkirja. Agendat ja pöytäkirjat on tallennettu Dropbox -sovellukseen.   

Aluejaosto toimii myös Lentopalloliiton alaisuudessa ja on näin raportointivelvollinen Lentopalloliitolle 

alueella tapahtuvasta toiminnasta. Lounais-Suomen alueen toimintasuunnitelma ja budjetti ovat osa 

Suomen Lentopalloliiton toimintaa ja budjetointia.  

Kokoukset järjestetään Lounais-Suomen alueella sijaitsevilla paikkakunnilla niin, että kaikilla jaoston 

jäsenillä vuoden aikana olisi siedettävä määrä kuljettavia kokousmatkoja. Tarvittaessa kokous voidaan 

järjestää myös sähköposti-, puhelin- tai Skype-kokouksena. 

2.3. Kokouspalkkiot ja kulukorvaukset 

Aluejaoston jäsenille maksetaan kokoukseen osallistumisesta erikseen sovittu kokouspalkkio (vuonna 2019 

40 euroa), jonka jaosto itse määrittää vuosittain tehtävään budjettiin.  Kokoukseen osallistumisesta 

maksetaan jaoston jäsenille Lentopalloliiton hallituksen päätöksen mukainen matkakorvaus, joka tarkoittaa 

oman auton käyttöä tai julkista kulkuneuvoa. Omalla autolla kuljettaessa pyritään kokousmatkoilla 

mahdollisuuksien mukaan käyttää kimppakyytejä. Kaikki matkalaskut lähetetään aina sähköisesti 

tarkistettavaksi puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. Matkalaskut tehdään Bezala-ohjelman kautta, 

jossa kullekin vuodelle vahvistetut kulukorvauksien tiedot ovat valmiina.  

 

Matkakorvaukset 2018  

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä 0,28 €/km   

Lisämatkustaja 0,03 €  

2.4. Talous 

2.4.1. Budjetointi ja toimintasuunnitelma 

Talousvastaava/varapuheenjohtaja laatii budjettipohjan aluejaoston käyttöön. Jokaisen sektorin 

vastuuhenkilö laatii oman budjetin, jonka talousvastaava kokoaa esitettävään muotoon. Alueella 

toimintasuunnitelma esitetään vuosikellon muodossa. Siihen kootaan kunkin sektorin toiminta tulevalle 

vuodelle ja laadinnasta vastaa aluejaostoon nimetty henkilö. Budjetti ja toimintasuunnitelma käsitellään 

alueparlamentissa lokakuun loppuun mennessä. 

2.4.2. Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus 

Alueen kirjanpito ja toteumaseuranta tehdään erillisellä kirjanpidon ohjelmalla, josta saadaan tarvittavat 

seurantaraportit alueen ja Lentopalloliiton käyttöön. Alueen tilinpäätöstiedot laaditaan Lentopalloliitosta 

saatujen ohjeiden mukaisesti. Tiedot toimitetaan Lentopalloliittoon helmikuun aikana ja ne tarkastetaan 

sekä hyväksytään Lentopalloliiton oman tilinpäätöksen yhteydessä. Alueella ei tehdä erillistä toiminnan 

tarkastusta. 

Toimintakertomuksessa arvioidaan alueen menneen kauden toimintaa sektoreittain. Se julkaistaan 

tilinpäätöksen yhteydessä siten, että tilinpäätös ja toimintakertomus muodostavat yhtenäisen 

kokonaisuuden. Toimintakertomus käsitellään alueparlamentissa ja Lentopalloliiton kevätkokouksessa. 



   

 

   

 

3. Aluejoukkuetoiminta 
Aluevalmennuksen tärkein tavoite on auttaa nuoria etenemään urheilijapolulla. Tarjoamme nuorille 

näkemyksen siitä, minkälaista urheilijan elämä on ja mitä hänen tulisi tehdä, jotta elämä urheilijana olisi 

ylipäänsä mahdollista. Opetamme nuorille lajitaitoja ja -taktiikoita, joita he myöhemmin urallaan 

tarvitsevat. Vaikka kyseessä on joukkueurheilu, tavoitteemme on kehittää yksilöitä.  

3.1 Aluejoukkueiden ikäluokat ja leiritykset 

 

Ikäluokka Kauden aikana Kevään massaleirit Alueleirit Valintaleirit Alue-SM-kisat 

Nuorempi 

D- ikä 

Tehotreenit 

keväällä alueen 

päävalmentajan 

pitämänä. 

Massaleiri 

toukokuussa. Pelaajat 

leirille 

seuravalmentajien 

ilmoitusten 

perusteella. 

T60+P36 

4-päiväinen 

alueleiri 

urheiluopistolla 

heinäkuussa, johon 

valitaan 25 

pelaajaa 

massaleiriltä. 

 

Vanhempi  

D-ikä 

Tehotreenit 

keväällä alueen 

päävalmentajan 

pitämänä. 

Massaleiri 

toukokuussa. Pelaajat 

leirille 

seuravalmentajien 

ilmoitusten 

perusteella. 

T60+P24 

4-päiväinen 

alueleiri 

urheiluopistolla 

heinäkuussa, johon 

valitaan 25 

pelaajaa 

massaleiriltä. 

Syyskuussa 

valintaleiri 30 

pelaajaa 

leirille 

annettujen 

näyttöjen 

perusteella.  

T30+P30 

Valitaan alue-

SM-joukkueet. 

T12+T12 

P12+P12 

Aluejoukkueiden 

harjoitusturnaus 

ennen SM-

turnausta. 

C-ikäisten 

aluejoukkueiden 

SM-turnaus 

syyskuussa. 
Nuorempi 

C-ikä 

 Massaleiri 

toukokuussa. Leirille 

kutsutaan pelaajat 

pääasiassa näyttöjen 

perusteella. 

T36+P24 

4-päiväinen 

alueleiri 

urheiluopistolla 

heinäkuussa, johon 

valitaan 25 

pelaajaa 

massaleiriltä. 

Vanhempi 

C-ikä 

ja  

 

Nuorempi 

B-ikä 

 Toukokuussa 

valintaleiri 30 

pelaajaa 

leirille 

annettujen 

näyttöjen 

perusteella. 

T30+P30 

Valitaan alue-

SM-joukkueet. 

T12+T12 

P12+P12 

Aluejoukkueiden 

harjoitusturnaus 

ennen SM-

turnausta. 

B-ikäisten 

aluejoukkueiden 

SM-turnaus 

toukokuussa. 



   

 

   

 

 

3.2. Nuorisopäällikön tehtäväkuva 

Nuorisopäällikkö laatii yhdessä päävalmentajan kanssa aluetoiminnan budjetin ja päättää yhdessä 

tapahtumien hinnoittelusta. Leirien hinnoittelun tavoitteena on kattaa kulut. 

Nuorisopäällikkö hoitaa yhdessä päävalmentajan kanssa leiripaikkojen varaamisen, toiminnan suunnittelun 

ja harjoitusleirien järjestämisen. 

Nuorisopäällikön vastuulla ovat alue-SM-kisojen organisointi, budjetointi, järjestäminen ja joukkueiden 

johtajana toimiminen itse turnauksessa. 

Nuorisopäällikkö pitää osaltaan aluevalmentajat ajan tasalla ja opastaa heitä tarvittaessa. Hän toimii 

aluevalmentajien, päävalmentajan ja aluejaoston linkkinä. Tarvittaessa nuorisopäällikkö viestii 

aluetoiminnasta vanhempien, seurojen ja seuravalmentajien suuntaan. 

Nuorisopäällikkö vastaa vanhempien ja seurojen kysymyksiin aluetoiminnasta ja tukee päävalmentajaa sekä 

aluevalmentajia. Hän vie eteenpäin uusia ideoita ja kehittää toimintaa. Nuorisopäällikkö hyväksyy 

aluevalmentajien matkalaskut. Nuorisopäällikkö, yhdessä päävalmentajan kanssa, järjestää 

aluevalmentajien vuosittaiset tapaamiset. Päätehtävä on toimia yhdessä päävalmentajan kanssa ja auttaa 

häntä mahdollisuuksien mukaan. 

3.3. Päävalmentajan tehtäväkuva 

Päävalmentaja johtaa aluevalmennusta ja aluevalmentajia. Päävalmentajan tehtävänä on 

aluevalmennuksen budjetin laadinta ja leirien hinnoittelu yhdessä nuorisopäällikön kanssa. Päävalmentaja 

varaa leiripaikat, ruokailut ja majoitukset yhdessä nuorisopäällikön kanssa. 

Päävalmentajan vastuulla on leirityskokonaisuus, yksittäisten leirien pääteemojen päättäminen sekä 

ohjaajaresursseista vastaaminen ja niiden selvittäminen. Päävalmentajan tulee varmistaa paikan päällä 

olevat salit, välineet ja varusteet sekä leirien juoksevien asioiden hoituminen.  

Päävalmentaja vastaa aluevalmentajien toiminnasta. Päävalmentaja pitää yhteyttä aluevalmentajiin ja 

tapaa leireillä ja tapahtumissa vanhempia. Kauden päätteeksi ja leirien jälkeen päävalmentaja kokoaa 

saadut palautteet ja vie tarvittaessa uusia ideoita eteenpäin. 

Päävalmentaja vastaa yhdessä aluevalmentajien kanssa aluejoukkuevalinnoista. Hän huolehtii, että 

joukkueilla on kisoihin riittävä valmennus ja jokaisella tyttö- ja poikajoukkueella on nais- ja miesmajoittujat 

luokissa. 

Päävalmentajan tärkeimpiä tehtäviä on uusien aluevalmentajien rekrytointi, perehdyttäminen ja työn 

ohjaaminen. Yhtä tärkeää on aluevalmentajien kiittäminen ja kannustaminen, palautteen antaminen 

aluevalmentajille, palautteen vastaanottaminen ja sen eteenpäin vieminen. 

Päävalmentaja valitsee tehotreenien paikkakunnat yhdessä aluepäällikön kanssa. Päävalmentaja vastuulla 

on tehotreenien sisältöjen valinta, rakentaminen ja tehotreenien vetäminen. Hän pitää yhteyttä ja huolehtii 

yhteistyöstä maajoukkuevalmentajien kanssa. Päävalmentajan tehtävä on varmistaa, että alueleireillä 

tehdään linjauksen mukaisia asioita. Päävalmentaja yhdessä nuorisopäällikön kanssa huolehtii 

aluevalmentajien yhteistapaamisten toteutumisesta. 



   

 

   

 

Päävalmentajalle tärkeää on avoin ja aktiivinen yhteistyö nuorisopäällikön, aluepäällikön, aluejaoston ja 

aluevalmentajien kanssa. Lisäksi päävalmentaja on tärkeä linkki Lentopalloliittoon, lähinnä 

maajoukkuevalmentajiin ja urheilutoiminnan johtajaan. 

Päävalmentaja ei saa käyttää asemaansa väärin esimerkiksi rekrytoimalla pelaajia tai valmentajia oman 

seuran tai seurajoukkueen toimintaan leirien ja muiden aluejoukkuetapahtumien yhteydessä. 

3.4. Aluevalmentajat 

3.4.1. Valmentajien valintaperusteet   

Ensisijaisesti tärkeintä aluevalmentajien valinnassa on henkilön halu ja kyky toimia aluevalmentajana. 

Aluevalmentajan tehtävä vie aikaa ja vaatii sitoutumista sekä itsensä kehittämistä. Ikäluokan 

päävalmentajalla on vastuu ikäluokan toiminnasta ja hänellä on oltava näkemys lajista. Lisäksi ikäluokan 

päävalmentajalla on oltava, joko merkittävä valmennusura tai merkittävä pelaajaura. Aluevalmentajalla 

tulee olla voimakas tahtotila kehittää itseään. Alueen päävalmentaja koordinoi aluevalmentajien valinnan ja 

tarvittaessa pyytää apua nuorisopäälliköltä tai aluejaostolta. 

3.4.2. Valmentajasopimukset 

Jokaisen aluevalmentajan kanssa allekirjoitetaan valmentajasopimus, jossa käsitellään seuraavat asiat: 

Sopijapuolten yhteystiedot, yhteystietojen julkaisulupa, valmentajan tehtävät, sopimuksen 

voimassaoloaika, palkkiot ja korvaukset, mahdolliset muut asiat ja toimintatavat mahdollisissa 

erimielisyystilanteissa. 

3.4.3. Varusteet ja korvaukset 

Aluevalmentaja saa alueen verkkarit, treenipaidan ja turnauksista kisapaidan. Valmentajille maksetaan 

matkakorvaus ja puolipäiväraha. Valmentajille kuuluu leireillä majoitus ja ruokailut. Alueleirien ulkopuolisia 

kokouksia/tapaamisia ei korvata. Suositus on, että palaverit pidetään puhelimitse tai Skypen välityksellä. 

3.4.4. Aluevalmentajana toimimisen periaatteet 

Aluevalmentajien tehtävä on vastata aluevalmennuksesta. Aluevalmentaja ei saa käyttää asemaansa väärin, 

esimerkiksi rekrytoimalla pelaajia tai valmentajia oman seuran tai seurajoukkueen toimintaan leirien ja 

muiden aluejoukkuetapahtumien yhteydessä. Aluevalmennus on kilpaurheilua, joten leireillä valmennusta 

tehdään keskitason ja parempien mukaan. Aluevalmennuksessa tuetaan kansallista linjausta ja se on osa 

järjestelmää. Aluevalmentajat noudattavat valmennuksessa yhteisiä tekniikoita ja linjauksia. 

Valmentajien tehtävä on kannustaa pelaajia harjoittelemaan riittävästi. Pelaajia, jotka eivät harjoittele 
riittävästi, ohjeistetaan keskustelemaan asiasta vanhempiensa ja oman valmentajansa kanssa. Myös 
aluevalmentaja voi pelaajan pyynnöstä ottaa yhteyttä seuravalmentajaan ja keskustella mahdollisuudesta 
lisätä harjoittelun määrää (esim. liittyminen vanhemman ikäluokan tai seuran aikuisjoukkueeseen).   
 
Mikäli omassa seurassa mahdollisuutta harjoittelun lisäämiseen ei ole, kannustetaan pelaajaa etsimään 
lisäharjoittelua naapuriseuroista. Tämä tehdään kuitenkin niin, ettei aluevalmentaja mainosta mitään 
seuraa nimeltä. Pelaajan ja hänen vanhempiensa tehtävä on etsiä sopivia 
harjoittelumahdollisuuksia.  Aluevalmentajan tehtävä ei ole ohjata pelaajia mieleisiinsä seuroihin, vaan 
pelaajan itsensä on oltava aktiivinen. On oltava tarkkana, että pelaajat ymmärtävät, ettei jatko 
aluevalmennuksessa ole kiinni seurasta.   
Viestinnästä aluevalmentajilla on seuraavat ohjeet: 



   

 

   

 

1. Vain yksi valmentaja kustakin aluevalmennustiimistä kommunikoi ulospäin. 

Kunkin ikäluokan aluevalmentajatiimissä on ns. päävalmentaja, jolla on aluevalmennustiiminsä vetovastuu. 

Ryhmän vetäjä on henkilö, joka kommunikoi maajoukkuevalmentajien, aluejaoston, nuorisopäällikön, 

seuravalmentajien ja vanhempien suuntaan. Muut tiimissä mukana olevat valmentajat kommunikoivat 

eteenpäin oman ryhmänsä päävalmentajan kautta. Mikäli aluevalmentajat saavat kyselyjä 

seurajoukkueiden valmentajilta, maajoukkuevalmentajilta, pelaajien vanhemmilta tai pelaajilta, ohjataan 

kyselyt ikäluokan vastuuhenkilölle. Tällöin kommunikointi pysyy hallinnassa ja on linjassa. Ikäluokan 

päävalmentaja on yhteydessä alueen päävalmentajaan ja keskustelee, miten edetä viestinnässä, jos on 

tarvetta.    

2. Emme kommunikoi suoraan sosiaalisessa mediassa alaikäisen lapsen kanssa. 

Alueen päävalmentaja, yhdenkään ikäluokan päävalmentaja tai kukaan aluevalmentaja ei kommunikoi 

suoraan yksittäisille lapsille aluevalmentajan roolissa. Koska kyseessä ovat alaikäiset lapset, kulkee viesti 

aina aikuisten eli seuravalmentajan tai vanhempien kautta ja mielellään kirjallisena. Alueen valmentajat 

eivät kommunikoi sosiaalisessa mediassa (WhatsApp, Facebook tms.), sähköpostissa tai puhelimella 

yhdenkään lapsen kanssa suoraan. Jos lapsi on yhteydessä suoraa aluevalmentajiin, käännätte ensin 

kommunikaation kyseisen ikäluokan vastuuhenkilölle, joka edelleen kommunikoi päävalmentajan, 

vanhempien ja/tai seuravalmentajien kanssa. Mikäli ikäluokalla on omat Facebook-sivut, siellä voi välittää 

yhteisiä asioita, mutta yksityisviestien lähettämisestä yksittäisille pelaajille pidättäydymme. 

Massasähköpostituksia suoraan alueen leiritoimintaan liittyvistä asioista voidaan tehdä alueen 

päävalmentajan toimesta. Tämä toimintalinjaus on ehdoton.  

3. Harkitkaa kommunikointia asemassanne seuravalmentajana ja aluevalmentajana.  

Jos toimitte seurajoukkuevalmentajina aluevalmennuksessa mukana oleville pelaajille, olkaa huolellisia 

kommunikoidessanne aluevalmennukseen liittyvistä asioista ja miettikää, onko sittenkin järkevää kierrättää 

viesti oman ikäryhmän vastuuhenkilön ja vanhempien kautta. Luonnollisesti urheilutapahtumissa, 

seurajoukkueiden turnauksissa ja alueleirien aikana kasvotusten kommunikaatio on normaalia positiivista 

vuorovaikutusta aluejoukkuepelaajien kanssa.  

3.5. Alueleirit 

3.5.1. Leirien pelaajavalinnat 

Aluevalmennuksen tehtävä on toimia väliportaana seurajoukkueista nuorten maajoukkueisiin. Jos 

valintatilanteessa on kaksi tasaväkistä pelaajaa, huomioidaan valinnoissa mahdollisimman hyvä alueellisuus 

(useammasta seurasta pelaajia). Jokaisesta pitkästä pelaajasta pitää tulla tieto ja perustelut valitsematta 

jättämisestä päävalmentajalle. Lyhyille pelaajille ei saa perustella joukkueen ulkopuolelle jäämistä 

pituudella, vaan valmentajien pitää kertoa tarkemmin tekniset, fyysiset ja motivaatiotekijät, jotka 

vaikuttivat joukkueen ulkopuolelle jäämiseen. Jokaisen tehtävä on yrittää löytää ja auttaa lahjakkuuksia 

uralla eteenpäin. Tärkeimmät muut kriteerit ovat: 1. Urheilullisuus ja asenne kilpaurheiluun 2. 

Lentopallotaidot tällä hetkellä. 

Aluejoukkueet muodostetaan siten, että parhaat pelaajat saavat pelata. Menestystavoitteita ei sinänsä ole, 

vaan johtoajatuksena on, että parhaat pelaajat saavat pelata.   



   

 

   

 

3.5.2. Alueleireillä toimimisen yleiset ohjeet ja säännöt pelaajille 

Hyvät käytöstavat, tervehtiminen: Leireillä pelaaja edustaa itsensä lisäksi myös kotiseuraansa ja koko lajia. 

Hyvät käytöstavat illalla, harjoitusten välissä ja ruokailuissa kuuluvat aluejoukkuepelaajan tehtäviin. Pelaaja 

noudattaa aikatauluja, on ajoissa ja pitää sovituista aikatauluista kiinni. Harjoitukset alkavat aina sovitusti.  

Harjoituksiin valmistautuminen: Ajoissa harjoituksiin saapuminen ja varusteiden pukeminen ovat vain yksi 

osa harjoituksiin valmistautumista. Harjoituksiin keskittyminen on hyvä aloittaa jo viimeistään matkalla 

harjoituksiin. Pelaaja kuuntelee harjoitusten alussa mihin osa-alueeseen valmentaja haluaa hänen 

harjoituksessa keskittyvän ja toimii sen mukaan. 

Urheilullisuuden korostaminen: Aluejoukkueleireillä pelaaja on urheilija, jonka tehtävänä on keskittyä 

urheilemiseen. Leirejä ei ole tarkoitettu vain hauskanpitoon. Leireillä pelaajalla pitää olla kolme perusasiaa 

kunnossa: Ruokavalio, lepo ja harjoittelu. Ne muodostavat kehityskolmion, jonka jokaisen kulman pitää 

toimia, jotta pelaajan lajitaidot ja fyysiset ominaisuudet kehittyisivät.  

Ruokavalio: Urheilijan ravinnoksi eivät makeiset ja limonadit kelpaa. 

Lepo: Treenien välit leireillä pelaaja käyttää itsensä huoltamiseen ja lepäämiseen. Ylimääräiset hippaleikit 

eivät kuulu urheilijan päivärytmiin. Lyhyet päiväunet virkistävät ja auttavat palautumisessa. Pidemmät 

päiväunet väsyttävät pelaajaan enemmän ja saattavat vaikeuttaa saamaan unta illalla. Illalla pitää mennä 

ajoissa nukkumaan, jotta pelaaja palautuu ja kehittyy päivän harjoitteista. Lihakset kehittyvät vain levossa. 

Urheilija tarvitsee noin 10 tunnin yöunet.  

Harjoittelu: Lihakset ja taidot eivät kehity ilman harjoittelua. Mitä enemmän ja laadukkaammin pelaaja 

harjoittelee, sitä paremmin pelaaja kehittyy. Jotta pelaaja pystyy harjoittelemaan laadukkaasti jopa kaksi tai 

kolme kertaa päivässä, hänen pitää levätä ja syödä kunnon ruokaa riittävästi. Lepo ja ravinto korostuvat 

vielä enemmän, kun leireillä usean harjoituksen päiviä tulee monta peräkkäin. Pelaajan pitää ottaa itse 

vastuu omasta kehityksestään. Pelaajan on hyvä hankkia harjoitusvihko ja tehdä harjoituksista 

muistiinpanoja. Ne auttavat muistamaan ja oppimaan opeteltuja asioita, kuten lajitekniikoiden ydinkohtia. 

Muistiinpanovihkoa on hyvä kuljettaa mukana harjoituskassissa. Pelaajan pitää opetella ottamaan vastuuta 

omasta kehityksestään. Harjoituspäiväkirja auttaa myös valmentajaa seuraamaan pelaajan kehitystä ja 

säätelemään harjoituskuormaa. Parhaimmillaan harjoituspäiväkirjasta on hyötyä myös vammojen 

ennaltaehkäisyssä. Yksinkertaisimmillaan harjoituspäiväkirjaan merkataan kunkin päivän harjoituksen tai 

harjoitusten kesto ja aihe. Lajitaitojen ydinkohdat, muistiinpanot yms. pelaaja voi myös kirjata 

harjoituspäiväkirjaan. Muistiin merkitään myös harjoitussuoritukset, kuten montako punnerrusta sai tänään 

tehtyä puhtaasti ja mikä oli päivän hyökkäysulottuvuus.   

Alueleireillä kartoitetaan ikäluokan lupaavimpia pelaajia. Tässä kohtaa arvioidaan pelaajista muun muassa 

yleistä asennetta, urheilullisuutta, lajitaitoja ja pituutta. Taitoja kehitetään yksilön, ei joukkueen kannalta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka harjoitteessa tehtäisiinkin puolustusta joukkueena, annetaan suurin 

osa palautteesta yksilölle hänen omasta suoriutumisestaan (esimerkiksi puolustusasennosta) eikä niinkään 

taktiikan toteuttamisesta. Leireillä tarjotaan pelaajille mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan vaativassa 

ympäristössä, jossa jokainen vieressä oleva pelaaja on potentiaalisesti kovempi kuin pelaaja 

itse. Harjoitukset ovat mahdollisimman pelinomaisia jo siitäkin syystä, että tähän on mahdollisuus pelaajien 

suuresta määrästä johtuen. Samalla tulee yksilötaitojen lisäksi harjoiteltua myös taktisia asioita.  



   

 

   

 

3.5.3. Leirien budjetointi ja toiminnan suunnittelu 

Leirit budjetoidaan mahdollisimman hyvin leirikustannukset kattaviksi. Tarkoitus ei ole kerätä leireillä rahaa 

muuhun aluejaoston toimintaan. Toiminnan suunnittelusta vastaa alueen päävalmentaja ja 

nuorisopäällikkö. 

3.5.4. Ilmoittautumiskäytännöt 

Ilmoittautuminen leireille tapahtuu Suomisport- järjestelmässä, jonne jokaisen osallistujan tulee kirjata 

täydelliset tiedot. Sieltä löytyy pelaajan yhteystiedot, allergiat, muut huomioitavat asiat sekä huoltajan ja 

valmentajan yhteystiedot.   

Lounalentis-nettisivuille laitetaan mahdollisimman aikaisin perustiedot leireistä ja mahdollisimman ajoissa 

ilmoittautumislinkit sekä valittujen pelaajien nimet. Tärkeää on, että pelaajat, vanhemmat ja valmentajat 

oppivat etsimään leiritiedot nettisivujemme kautta. 

Jos pelaaja ei jostain syystä pääse leirille, on hän velvollinen ilmoittamaan asiasta mahdollisimman pian. Jos 

pelaaja ilmoittaa esteen ilman lääkärintodistusta alle viikkoa ennen leirin alkua, on hän velvollinen 

maksamaan leirin kustannukset. 

3.5.5 Erotuomarileiri 

Erotuomarileiri järjestetään heinäkuussa Kisakalliossa samanaikaisesti alueleirin kanssa. Tuomarit pääsevät 

treeneihin harjoittelemaan tuomarointia käytännössä ja pelaajat saavat harjoituksissa suoraan palautteen 

oikeista suorituksistaan. 

3.6. Alue SM-turnaukset 

3.6.1. Budjetointi 

Alue-SM-kisat budjetoidaan samoin tavoin kuin alueleiritkin. Tavoitteena on nollatulos, eli kisoista ei ole 

tarkoitus kerätä rahaa, vaan niiden on tarkoitus kattaa mahdollisimman hyvin turnauksen kulut. Alue-SM-

turnauksen hintaan kuuluvat kisapassi, bussimatkat, meno- ja paluumatkan mahdolliset ruokailut, pelipaita, 

juomapullo, verkkarivuokra, ensiaputarvikkeet ja valmentajien matkakuluja. 

3.6.2. Tuomarit 

Järjestävä alue hoitaa turnaukseen juniorituomarit.  

3.6.3. Ilmoittautuminen ja passien tilaaminen 

Turnaukseen ilmoittaudutaan Suomisportin kautta mahdollisimman pian ilmoittautumislinkin ilmestyttyä 

nettisivuille. 

Nuorisopäällikkö tilaa passit päävalmentajan ilmoittamien määrien mukaan. Passien tilaamisen yhteydessä 

tulee huolehtia, että jokaisella tyttö- ja poikajoukkueella on nais- ja miesvalvojat luokkiin. 

3.6.4. Valinnat  

Valinnoista löytyy lisätietoa toimintaoppaan kohdasta alueleirit. Ikäluokkien päävalmentaja ja 

aluevalmentajat keskustelevat valinnoista tarvittaessa alueen päävalmentajan kanssa. 



   

 

   

 

3.6.5. Kuljetusten ja majoitusten järjestäminen 

Nuorisopäällikkö kilpailuttaa jokaiseen turnaukseen bussifirmat. Tavoitteena on, että aina saadaan kolme 

erillistä tarjousta, joista valitaan halvin ja järkevin. Bussin ei ole tarkoitus kiertää koko aluetta, vaan se mihin 

suuntaan lähdetään ja mikä bussifirma on tehnyt parhaimman tarjouksen, määrää lähtöpaikat. 

Nuorisopäällikkö yhdessä alueen päävalmentajan kanssa määrittelee kolme tai neljä lähtöpaikkaa, joissa 

bussi pysähtyy ottamaan pelaajia ja valmentajia kyytiin. 

Alue SM-kisoissa on koulumajoitus, joten emme järjestä valmentajille mitään muuta majoitusta. 

Omakustanteisesti valmentaja voi halutessaan yöpyä muualla, mutta jonkun valmentajista on kuitenkin 

yövyttävä majoituskoululla ja vastattava joukkueesta. 

3.6.6. Varustehuolto 

Pelaajille tilataan turnauksiin aina uudet pelipaidat, jotka he saavat omiksi. Alue antaa pelaajille lainaksi 

verryttelyasun. Turnausten välissä asut pesetetään pesulafirmassa, jotta ne pysyvät hyvässä kunnossa 

seuraaville käyttäjille. Pelaaja on velvollinen pitämään hyvää huolta lainatusta verryttelyasusta turnauksen 

aikana ja on myös velvollinen korvaamaan hävinneet verkkarit. 

3.6.7. Kisat eri alueilla  

Kisat järjestetään eri alueilla eri vuosina. Muiden alueiden järjestämiin turnauksiin lähdetään useimmiten 

perjantaiaamuna. 

Kotikisoissa turnausasiat menevät samanlailla kuin muissakin alue-SM-kisoissa, mutta yhteistä kyytiä ei 

järjestä, vaan jokainen pelaaja tulee omatoimisesti turnauspaikkakunnalle. 

3.7. Varusteet, välineet, pallot ja ensiaputarvikkeet 

Verryttelyasuja, pallokoreja, palloja ja juomakoreja säilytetään turnausten välillä aluepäällikön 

varastotiloissa.  

Jokaisella ikäluokalla on omat ensiaputarvikkeet. Aluevalmentajat huolehtivat ensiaputarvikkeiden 

kunnosta ja täydentämisestä. Matkalaskun yhteydessä voidaan maksaa kuittia vastaan ensiaputarvikkeiden 

kustannukset.  

HUOM! Kyse on vain ensiavusta! Pelaajilla tulee olla leireillä ja turnauksissa omat teipit vanhoihin vaivoihin. 



   

 

   

 

4.  Alueen kilpailutoiminta ja sarjat 
Kilpailutoiminnan kausi on vuosittain 1.8. – 31.5. Lounais-Suomen alueen kilpailutoimintaa pyörittää alueen 
sarjanhoitaja.  
 
Alueen aikuisten sarjat sijoittuvat tasollisesti liiton mestaruussarjojen (Liiga-2-sarja) alapuolelle. A-, B- ja C-
ikäisten nuorten joukkueet pelaavat valtakunnallista sarjaa (www.junnulentis.fi).  Lounais-Suomen alue 
järjestää vuosittain erillisen aluemestaruuskilpailun oman alueensa A–C-ikäisille joukkueille.  
 
Lounais-Suomen alue järjestää D- ja E-ikäisten mestaruussarjat aluetasolla; D-ikäiset ja nuoremmat eivät 
pelaa valtakunnallista sarjaa. Lounaisen alueen aluepäällikkö järjestää F-ikäisten sarjat, joiden tavoitteena 
on lisätä nuorten pelaajamäärää. 

4.1. A-E -ikäisten aluemestaruussarjat 

A- B- ja C-ikäisten Aluemestaruussarjat pelataan turnauksina keväällä. Ajankohdan määrittää valtakunnan 
sarjan kilpailukausi. AM-sarjassa määritellään ranking valtakunnallisen sarjan mukaan. Viimeistä 
ilmoittautumispäivää edeltävän valtakunnallisen turnauksen ranking määrittää joukkueiden sijoittamisen 
AM-turnauksiin. 
 
LIITTEET 1, 2 ja 3 Aluemestaruusturnauksien pelitavat A- B- ja C-nuorille. 
 
D- ja E-ikäisten Aluemestaruussarjoissa pelataan valtakunnallisen kausiaikataulun ja alueen kilpailuryhmän 
siihen tekemien soveltuvien muutosten mukaiset turnaukset syksyllä (3–5 turnausta) ja keväällä (4–5 
turnausta). Tarkemmat tiedot löytyvät kohdasta 4.4. Periaatteet sarjajärjestelmiin. 

 
4.1.1. D- ja E-ikäisten Tiikerisarjat  
D- ja E-ikäisten Tiikerisarjat pelataan Aluemestaruussarjojen kanssa samoina ajankohtina. 
 
4.1.2. Nuorten harrastesarjat  
Nuorten harrastesarjat pelataan erikseen määrättyinä ajankohtina. Jokaisella joukkueella on kauden aikana 
4–5 turnausta.  

4.1.3. F-ikäisten ja nuorempien sarjat  

F-ikäisten ja nuorempien sarjat pelataan erilisinä toimintapäivinä valtakunnallisen tai oman sarja-aikataulun 
mukaisesti. Sarjojen pyörittäminen on aluepäällikön vastuulla. 

4.2. Aikuiset 

Lounaisen alueen ylin sarja on nimeltään 3-sarja. Joukkueet jaetaan tarvittaviin määrään lohkoja ja niiden 
päätteeksi pelataan tarvittaessa ylempi ja alempi loppusarja ja loppuottelut. 
 
Ilmoittautuneiden joukkueiden määrän ja paikkakuntien mukaan runkosarjat voidaan pelata useammassa 
alkulohkossa kaksin- tai kolminkertaisena sarjana. 
 
Lounaisen alueen järjestämään numeroituun (3–5 -sarjaan) pelaajilta vaaditaan kuntopassi tai nuorten 
kilpapassi. A-ikäiset ja nuoremmat juniorit voivat pelata liiton mestaruussarjojen (Liiga–2-sarja) lisäksi 
yhdessä alueen järjestämässä sarjassa.  
 



   

 

   

 

Harrastesarjoista Tampereen harrastesarja on Lounaisen alueen järjestämä sarja. Harrastesarjojen 
pelaajilta vaaditaan harrastepassi. Liiton sarjoissa pelaava pelaaja ei voi pelata harrastesarjassa. 
 

4.3. Kausiaikataulu, sarjamaksut ja ilmoittautuminen syksyn sarjoihin 

 
Tulevan kauden suunnittelu aloitetaan kesällä katsauksella edellisen kauden joukkuemääriin.  
Lounaisella alueella noudatetaan lentopalloliiton juniorisarjojen kausiaikataulua, joka julkaistaan 
internetissä osoitteessa www.junnulentis.fi. 
 
Alue lisää kausiaikatauluun oman toimintansa niin, ettei peräkkäisten ikäluokkien kilpailutoiminta mene 
päällekkäin. Aikatauluissa pyritään huomioimaan loma-ajat. Lisäykset ilmoitetaan valtakunnan nuorten 
sarjojen hoitajalle (2019: Kaisu.Polso@lentopalloliitto.fi), joka lisää ne valtakunnalliseen aikatauluun. 
 
Lounais-Suomen alueen sarjamaksut päätetään toukokuussa aluejaoston kokouksessa. Säännöt ja 
sarjamääräykset tarkennetaan elokuun kokouksessa sen jälkeen, kun liitto on kesällä julkaissut yleiset 
tulevan kauden säännöt osoitteessa www.junnulentis.fi. 
 
Ilmoittautuminen syksyn sarjoihin avataan elokuun alussa ja riippuen sarja-aikataulusta se sulkeutuu noin 
15. syyskuuta, kuitenkin noin kolme viikkoa ennen sarjan alkua. Eri sarjojen viimeinen ilmoittautumispäivä 
voi vaihdella, koska se antaa aikaa sarjaohjelmien luomiselle.  

4.4. Periaatteet sarjajärjestelmiin 

4.4.1. Aikuiset 

3-sarjoissa (4- ja 5-sarjoissa) pelataan joukkuemääristä riippuen 2-3-kertainen runkosarja. Tarvittaessa 
pelataan ylempi ja alempi loppusarja. Viimeisen vaiheen lohkojen määrästä riippuen 3-sarjan eli alueen 
mestari ratkaistaan seuraavasti: 

• 1 lohko: suoraan kaksiosainen loppuottelusarja. Muut sijoitukset ratkeavat runkosarjan perusteella. 

• 2 lohkoa: yksiosainen välierä (A1-B2, B1-A2) lohkovoittajien kotikentällä sekä kaksiosainen 
loppuottelusarja ja pronssiottelu sekä voittojen ollessa tasan jatkoerä, jotka aloitetaan sarjassa 
huonomman tuloksen saavuttaneen kotikentällä. 

• 3 lohkoa: kuten kaksi lohkoa, mutta välieriin pääsee voittajien lisäksi paras kakkonen; määräävänä 
tekijänä suhteellinen paremmuus sarjassa. Sen jälkeen järjestys määräytyy liiton sarjamääräysten 
mukaisesti 

 
Parhaat joukkueet pääsevät valtakunnalliseen lopputurnaukseen, jonka järjestäjä vuosittain ilmoittaa 
kunkin alueen paikkamäärän sekä 3-sarjojen että harrastesarjojen valtakunnallisessa turnauksessa.  
 
Tampereen harrastesarjassa sekä miehet että naiset pelaavat erilliset sarjat syksyllä ja keväällä 
joukkuemäärästä riippuen eri tasoilla (Miehet A B ja C, Naiset A ja B). Syksykierroksen pelit voivat kestää 
tammikuulle asti, koska monien koulujen salit sulkevat ovensa jo itsenäisyyspäivän tienoilla. 

4.4.2. A- B- ja C-nuoret 

A- B- ja C-ikäisten aluemestaruuksien finaaliturnaukset pelataan kausiaikataulussa sille varattuna aikana. 

Useimmiten tämä on maaliskuun toinen viikonloppu siten, että C-ikäiset pelaavat lauantaina ja B-ikäiset 

sunnuntaina. A-ikäisten turnaukselle on kausiaikataulussa määrätty oma paikkansa, tai alue määrittelee sen 

itse. Mieluiten turnaus pelataan keväällä ennen SM-finaaleja.  



   

 

   

 

Ensisijaisesti pelataan kuuden joukkueen yksipäiväisiä turnauksia. A-ikäisten vähintään kahdeksan 

joukkueen lopputurnaus pelataan kaksipäiväisenä. 

Turnauksissa käytettävä ranking määräytyy valtakunnallisen sarjan tammikuun turnauksesta. Suoraan A-

finaaliin selviävien joukkueiden ulkopuolelle jäävät seuraavaksi parhaat joukkueet pelaavat 

rankingjärjestyksen mukaisesti (LIITTEET 2, 3 ja 4) alueelliset (Satakunta + Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa + 

Häme) karsintaturnaukset, joissa pelaa yhdessä tai kahdessa lohkossa yhteensä max. 8 joukkuetta, 

lähtökohtaisesti neljä joukkuetta kummassakin. Karsintaturnaukset pelataan helmikuussa ennen 

hiihtoloman alkua olevana sarja-aikataulun mukaisena vapaana viikonloppuna. 

Jos karsintaturnauksiin ei riitä ilmoittautuneita vähintään kolmea yhdeltä alueelta, pelataan yhteisesti yksi 

viiden tai kuuden joukkueen turnaus kahdessa alkulohkossa. Alkulohkojen rankingin mukainen jaottelu 

tulee sijoista 1-4-6 ja 2-3-5 tai 1-4-6-7 ja 2-3-5 

A-finaalin järjestää alkuperäisen rankingin paras joukkue. B-finaalin järjestäjä määräytyy 

karsintaturnauksista (ensimmäisenä A-finaalista ulos jäänyt joukkue). Muutoin joukkueet ja järjestäjät 

määräytyvät alkuperäisen rankingin mukaisesti. 

4.4.3. D- ja E-nuoret 

Syksyn tasoturnauksia pelataan ensisijaisesti aluemestaruussarjoissa ja tarvittaessa myös tiikerisarjoissa. D-
ikäiset jatkavat aluemestaruussarjoja tämän jälkeen poolimuotoisesti. 
 
D-ikäisten tiikerisarjassa syksy pelataan lohkomuotoisesti ja kevät poolimuotoisesti.  
 
E-ikäisten AM-sarjoissa pelitapa vaihtelee joukkuemäärän ja joukkueiden sijaintien mukaan. Tiikerisarjat 
pelataan runkosarjan loppuun asti sarjamuotoisesti. 
 
Jotta kilpailukausi huipentuu loppua kohti, välieräturnauksissa tasoerot eivät saa olla liian suuret.  A-
finaaliturnauksen kokoon nähden välieriin selviää korkeintaan 2,5-kertainen määrä joukkueita. 
 
 

• Poolimuotoisesti pelataan, jos joukkueita on riittävästi 
D-pojat (4 vs. 4) 
D-tytöt AM (6 vs. 6) 
D-tytöt tiikeri kevät (4 vs. 4) 
E-pojat AM kevät (3 vs. 3) 
E-tytöt AM kevät (3 vs. 3) 
 

• Sarjamuotoisesti pelataan lähtökohtaisesti 
D-tytöt tiikeri syksy (4 vs. 4) 
E-pojat AM syksy (3 vs. 3) 
E-tytöt AM syksy (3 vs. 3) 
E-pojat tiikeri (3 vs. 3) 
E-tytöt tiikeri (3 vs. 3) 

4.4.4. Pooli-sarjat 

Kolmen, neljän, viiden tai kuuden joukkueen pooliturnaukset pelataan yksinkertaisina sarjoina keskenään 
erilaisilla pelitavoilla (LIITE 2).  
 



   

 

   

 

Poolit pelataan ensisijaisesti 4 joukkueella, tarvittaessa 5 tai 3 joukkueella. Poolilohkot, etenkin E-ikäisissä ja 
D-tiikerisarjassa, voivat ylintä poolia lukuun ottamatta olla myös rinnakkaisia, jos joukkuemäärä ja 
maantieteellisesti pitkät välimatkat tukevat tätä tapaa. 
 
Pooleista korkeimman tason välieriin selviää noin 1,5-kertainen määrä joukkueita finaaliturnauksen kokoon 
nähden, eli noin kaksi kolmasosaa kaikista joukkueista. Ranking muodostuu pooleista ja mahdollisia 
rinnakkaisten poolilohkojen joukkueita vertaillaan keskinäisiltä sijoilta. 
 
Välieräturnauspaikat ratkaisevissa pooleissa pyritään järjestämään niin, että välieräpaikoista syntyy aitoa 
kilpailua eli karsintaraja ei kulkisi eri poolien taitteessa. 
 
Korkeimman tason välieräturnaukset voidaan pelata eritasoisina, jotta peleistä tulee tasaisempia. Tällöin eri 
välierälohkoista pääsee finaaleihin eri määrä joukkueita siten, että vallitsevan rankingin mukainen määrä 
joukkueita ovat laskennallisesti finaalipaikan saavia joukkueita ja ne ovat eri lohkoissa. 
 
Esimerkki D-ikäisten välierien pelitavasta, kun 8 joukkueen A-finaali ja sarjassa 19–24 joukkuetta: 
Välierälohkoihin selviää runkosarjan rankingsijoituksilta joukkueet 
Lohko A: 1,4,5,12   
Lohko B: 2,3,6,11 
Lohko C: 7,8,9,10 
A- ja B-lohkoista etenee tummennettujen sijojen mukaiset kolme joukkuetta finaaliin ja C-lohkosta kaksi.  
Näin myös alempien tasojen välieriin saadaan tasaisia pelejä ja niihin riittävästi joukkueita. 
Alle 19 joukkueella välieräturnauksia ei voi olla enempää kuin kaksi, jotta alempiinkin välieräturnauksiin 
riittää vähintään neljä joukkuetta per turnaus. 
 
Esimerkki välierien pelitavasta, kun 12 joukkueen A-finaali ja sarjassa yli 24 joukkuetta: 
Lohko 1: 1,8,9,16   
Lohko 2: 2,7,10,15 
Lohko 3: 3,6,11,14 
Lohko 4: 4,5,12,13 
Kaikista lohkoista A-finaaliin selviää kolme joukkuetta. Loput menevät B-finaaliin, johon jää tilaa myös 
alemmista välierästä selviäville joukkueille, joissa mahdollisesti on yli-ikäisiä pelaajia. 

4.4.5. Sarjamuotoisesti pelattavat sarjat 

Sarjamuotoisesti pelattavissa sarjoissa D-ikäisissä pelataan syksyllä 10 tai 11 joukkueen yksinkertainen sarja 
tai 6 joukkueen kaksinkertainen sarja (poikkeus tehtävä ja joku lohko pelattava 9 joukkueella 10 joukkueen 

lohkon sarjapohjalla, jos joukkueita on esimerkiksi 19, 25 tai 29 jolloin jako ei mene tasan).  Näihin löytyy 
tulospalvelusta valmiit kolmen turnauksen sarjaohjelmat. 10–11 joukkueen lohkoissa pelataan kahdessa eri 
paikassa samana viikonloppuna. Näin jokaiselle joukkueelle tulee 9-10 ottelua. Tämän jälkeen pelataan 
pooleissa. 
 
Toinen mahdollinen tapa, jos kauden turnausmäärä tähän pakottaa, on pelata 7 tai 5 joukkueen lohkoissa 4 
turnausta, jolloin jokaiselle tulee 4 x 3 = 12 ottelua. 7 joukkueen lohkoissa pelataan 2-kertainen sarja ja 5 
joukkueen lohkoissa 3-kertainen sarja. 
 
Syksyn sarjojen perusteella joukkueet jaetaan kevääksi tasolohkoihin (tai niissä sarjoissa pooleihin, joissa 
käytetään tätä muotoa). Kevääksi ilmoittautuvat uudet joukkueet sijoitetaan alimmalle tasolle, kuitenkin 
huomioiden, että näilläkin joukkueilla on kevään aikana mahdollisuus selvitä A-finaaliin. 
 
  



   

 

   

 

4.4.5. D-ikäisten lähtökohtainen finaalijako eri joukkuemäärillä:  

Jos ilmoittautuneita joukkueita on 24 tai vähemmän, D-ikäisten Aluemestaruussarjojen A-finaalit pelataan 
8 joukkueella 22 ottelun kaaviolla 2-päiväisinä. Jos järjestäjä on villin kortin saanut joukkue, joukkueita on 9 
ja kaavio on erilainen (LIITE 2). 
 
Jos sarjaan ilmoittautuu yli 24 joukkuetta, A-finaalit pelataan 12 joukkueen kaaviolla. Jos järjestäjänä on 
villin kortin saanut joukkue, joukkueita on 13 ja kaavio on erilainen. (LIITE 2) 
 
Kahdeksan joukkueen B-finaalit ovat järjestäjän valinnan mukaan joko 1- tai 2-päiväisiä 8 joukkueelle 
erilaisilla kaavioilla. Tätä alemmat finaalit ovat 1-päiväisiä. 
 

Joukkueita A-finaaliin B-finaaliin C-finaaliin D-finaaliin A-välierät (ja jako 

finaaleihin A+B+C) 

      

4-8 kaikki     

9-12 6 3-6    

13-20 8 (9) 5-6 5-7  12 (8+4) 

21 8 (9) 8 (7) 4  12 

22 8 (9) 8 5-6  12 

23 8 (9) 8 6-7  12 

24 8 (9) 8 7-8  12 

25 12 (13) 8 5 (4)  16 (12+4) 

26 12 (13) 8 6 (5)  16 

27 12 (13) 8 7 (6)  16 

28 12 (13) 8 4 (7) 4 16 

29 12 (13) 8 5 (8) 4 16 

30 12 (13) 8 6 (5) 4 16 

31 12 (13) 8 6 (5) 5  16 

32 12 (13) 8 6 (5) 6 20 (12+4+4) 

33 12 (13) 8 7 (6) 6 20 

34 12 (13) 8 8 (7) 6 20 

35 12 (13) 8 8 (7) 7 20  

36 12 (13) 8 8 (7) 8 20 

 
D-ikäisten lähtökohtainen finaalijako: 



   

 

   

 

4–8 joukkuetta: kaikki A-finaaliin, 8 joukkueella 18 ottelun kaavio 1 pv 
9–12: 6 joukkuetta A-finaaliin, 1 pv, 11 ottelua. 
13–24: 8 joukkuetta, A-finaali: 22 ottelun kaavio 2 pv 
>24: 12 joukkueen A-finaalikaavio, B-finaali 8 joukkuetta, järjestäjän valinnan mukaan 1pv 18 ottelua tai 2 
pv 22 ottelua 
 

4.4.6. E-ikäisten lähtökohtainen finaalijako eri joukkuemäärillä:  

 
Jos ilmoittautuneita joukkueita on alle 20, E-ikäisten Aluemestaruussarjojen A-finaalit pelataan 8 
joukkueella ja 22 ottelun kaaviolla 2-päiväisinä. Jos järjestäjä on villin kortin saanut joukkue, joukkueita on 9 
ja kaavio on erilainen (LIITE 2). 
 
Jos sarjaan ilmoittautuu vähintään 20 joukkuetta, A-finaalit pelataan 12 joukkueen kaaviolla. Jos 
järjestäjänä on villin kortin saanut joukkue, joukkueita on 13 ja kaavio on erilainen. 
 
Muilta osin finaaleiden joukkuemäärät jakautuvat D-ikäisten finaalitaulukon tapaan. E-ikäisillä ei 
välttämättä ole käytössä välierävaihetta. 
 
E-ikäisten lähtökohtainen finaalijako: 
4–8 joukkuetta: kaikki A-finaaliin, 8 joukkueella 18 ottelun kaavio 1 pv 
9–12: 6 joukkuetta A-finaaliin, 1 pv, 11 ottelua. 
13–19: 8 joukkuetta, A-finaali: 22 ottelun kaavio 2 pv. B- ja C-finaalit 4-6 joukkuetta 
20–21: 12+6+4/5 
22: 12+6+4 
23: 12+6+5 
24: 12+6+6  
>25 12+8+5 jne. (8 joukkueella 18 ottelun kaavio 1 pv) 
>36 12+8+8+8 ja jos pelataan välierät, niihin selviää 24 joukkuetta jne. 

4.4.7. Ilmoittautuminen kevään sarjoihin 

Ilmoittautuminen kevään sarjoihin avataan marraskuun alussa ja se jatkuu noin 15.12. saakka, riippuen 
kevään sarja-aikataulusta. Joukkueet voivat halutessaan vaihtaa ikäluokassaan toiseen sarjaan ilman uutta 
sarjamaksua. 

4.5. Finaaliturnausten järjestäjien hakeminen  

Finaaliturnauksia joukkueet voivat hakea 15.2. mennessä. Finaaliturnauksen järjestävä joukkue saa 
turnaukseen ns. villin kortin, jos se ei selviä turnaukseen pelillisin ansioin, ja se saa tällöin rankingin 
ykköspaikan. Tällöin turnauksessa pelaa yksi joukkue enemmän.  LIITE 2 Turnausten pelitavat.  
 
Jos A-finaaliin tulee lisäjoukkue, muut turnaukset säilyvät ennallaan. Villin kortin saanut joukkue korvataan 
uudella joukkueella sarjanhoitajan määräyksestä vain, jos se kokonaisuuden kannalta luo paremman 
kokoiset finaaliturnaukset. Tällöin lähtökohtaisesti C-finaaliturnauksen koko muuttuu. Aluejaoston puolesta 
pyritään järjestämään mitalien jakajat A-finaaliturnauksiin. Jaoston henkilöiden lisäksi jakamassa voi olla 
esimerkiksi tunnettuja pelaajia tai muita henkilöitä.  



   

 

   

 

4.5.1 Mitalien tilaus 

Aluejaoston kilpailuvastaava tilaa mitalit ja voittajajoukkueille pokaalit Turun Merkki-Mitalista puh. 044 311 

1733, myynti@turunmerkkimitali.fi 2-3 kuukautta ennen turnauksia ja järjestelee niiden toimittamisen 

turnauspaikkakunnille. 

Kuuden pelaajan nuorten sarjat: 12 mitalia x3, voittajalle pokaali 

Neljän pelaajan nuorten sarjat: 9 mitalia x3, voittajalle pokaali 

Kolmen pelaajan nuorten sarjat: 8 mitalia x3, voittajalle pokaali 

Aikuisten 3-sarja: 12 mitalia x3, voittajalle pokaali 

Harrastesarjat: 10 mitalia (vain kultamitalit, ei pokaaleja) 

Lisäksi toimitetaan jälkikäteen kaivertamattomia mitaleita, jos määrä ei riitä pelaajille ja yhdelle 

valmentajalle. Mitalien jaosta vastaa A-finaalin järjestävä seura haluamiensa palkintojen jakajien tai 

yhdessä aluejaoston kanssa. 

4.5.2. Tulosten julkaisu ja arkistointi 

Finaaliturnauksista ja mitaliotteluista pyydetään järjestäjiltä kuvat mitalisteista julkaistavaksi alueen 

nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa tulostietojen yhteydessä. Kaikkien sarjojen päätyttyä sarjanhoitaja 

kerää tulospalvelusta yhteen tiedostoon kaikki alueen sarjojen joukkueiden loppusijoitukset ja toimittaa ne 

julkaistavaksi alueen nettisivuilla. 

4.6. Finaaliturnausten järjestäminen 

Finaaliturnaukset järjestetään sarja-aikataulussa ilmoitettuina ajankohtina. A-, B- ja C-ikäisissä 
järjestelyoikeus muotoutuu pääosin rankingista. (LIITE 3 ja 4) 
 
D- ja E-ikäisissä alueen seurat saavat hakea järjestelyoikeuksia. Myöntämisperusteita on esitetty 
www.junnulentis.fi -sivujen nuorten sarjamääräyksissä. Tarkemmin finaaliturnausten muodot on esitelty 
kohdassa 4.4 periaatteet sarjajärjestelmiin. 
 
Finaaliturnauksissa toivotaan järjestettävän avajaiset, joihin kaikki joukkueet osallistuvat. Järjestäjä yhdessä 
aluejaoston kanssa hoitaa turnaukseen palkintojen jakajat. 

4.7. Kilpailuryhmä 

Kilpailuryhmä ratkaisee itsenäisesti kauden kuluessa esille tulevat asiat, pyynnöt tai hakemukset ja 

käsittelee ne mahdollisimman nopeasti ryhmäviestien avulla. 

Kilpailuryhmä valitaan ensisijaisesti aluejaoston jäsenistä ja tarvittaessa kutsutaan mukaan muita 

henkilöitä. Kilpailuryhmän koko on 3-5 henkilöä ja sen koolle kutsumisesta ja asioiden esittelystä vastaa 

jaoston kilpailuvastaava. Ryhmän jäsenistöön tulee sisältyä sarjanhoitaja, aluepäällikkö sekä kilpailu- ja 

erotuomariasioista vastaavat henkilöt. Kilpailuvastaava toimii ryhmän puheenjohtajana. 

4.8. Alueen omat säännöt ja sarjamääräykset 

Alueen erityissäännöt määritellään vuosittain elokuun kokouksessa sen jälkeen, kun liiton säännöt ovat 
selvillä ja julkaistu osoitteessa www.junnulentis.fi. 
 
2017–18 kaudelle Lounaisella alueella päätettyjä sääntöjä: 
 D- ja E-ikäisten Aluemestaruussarjoissa syöttötapa on vapaa. Vastaanottotapana käytetään hihalyöntiä. 

http://www.junnulentis.fi/


   

 

   

 

 
D-ikäisten tiikerisarjoissa syöttötapa on rajattu alakautta tapahtuvaksi syksyn sarjoissa ja vapaa kevään 
sarjoissa. Vastaanottotapana käytetään hihalyöntiä. 
 
E-ikäisten tiikerisarjoissa syöttötapa on rajattu alakautta tapahtuvaksi. 
 
C-ikäisten aluemestaruuskilpailuissa syöttö- ja vastaanottotapa ovat vapaat. 

4.8.1. Hinnat 

Sarjamaksut päätetään vuosittain kesäkuun aluejaoston kokouksessa. Kaudella 2018–19 3-sarjan 
sarjamaksu on 250 euroa ja 4-sarjan 100 euroa. Juniorisarjojen (D ja E) sarjamaksu on 100 euroa ja liiton 
ulkopuolisilta seuroilta 190 euroa. Maksu kattaa koko pelikauden ja on sama myös keväällä aloittavilta 
joukkueilta. F-ikäisten sarjamaksu seuraa ja sarjaa kohden on 110 euroa. 

4.8.2. Sakot ja sanktiot 

Sarjaohjelmaan merkatun ottelun pelaamatta jättäminen ilman sääntöjen mukaista siirto-oikeutta 
aiheuttaa Lounaisen alueen kilpailutapahtumissa seuralle 200 euron suuruisen sakon. Koko kauden 
luovutustapauksessa sakon suuruus on 140 euroa. 
 
Sanktion välttääkseen sairastapauksissa joukkueen on esitettävä sarjanhoitajalle lääkärintodistus tai 
vastaava yli 50 % aloituskokoonpanoon vaadittavista pelaajista: 3 pelaajan sarjoissa 2 pelaajalta, 4 pelaajan 
sarjoissa 3 pelaajalta ja 6-7 pelaajan sarjoissa 4 pelaajalta 7 vrk:n kuluessa luovutuksesta. 
 
Nuorten sarjamääräykset: https://junnulentis.fi/2017/06/22/nuorten-sarjamaaraykset-2017-2018/ 
 
Liiton kilpailusäännöt: 
http://www.lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/saannot-ja-maaraykset/suomen-
lentopalloliiton-kilpailusaannot-2017-18-lv-13.5.2017.pdf 
 
Liiton sarjamääräykset: 
http://www.lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/saannot-ja-maaraykset/lentopallon-
suomenmestaruuskilpailujen-sarjamaaraykset-2016-17.pdf 
 
Sarjamääräysten kohdan määrittelemä ottelun siirto ”hyvissä ajoin” tarkoittaa Lounaisella alueella 7 päivää 
ennen sarjaohjelmaan merkittyä otteluaikaa. Ennen tätä rajaa kotijoukkueen on ilmoitettava siirrosta 
vierasjoukkueen lisäksi myös sarjanhoitajalle ja tuomareille. 

4.8.3. Yli-ikäiset 

Lounaisen alueen A-C-ikäisten AM-turnauksissa ei saa olla yli-ikäisiä pelaajia. D ja E-ikäisten turnauksissa 
saa ilman eri lupaa runkosarjan turnauksissa käyttää yhtä yli-ikäistä pelaajaa ottelua kohden.  
 
Jos joukkue haluaa käyttää kauden loppuun asti (välierä- ja finaalivaihe) yli-ikäistä pelaajaa, joukkue ei saa 

oikeutta pelata välierissä, josta on mahdollisuus selvitä A-finaaliturnaukseen. Joukkue siirretään pelaamaan 

alempaan välieräturnaukseen ja sen mukaiseen finaaliin. 

Yli-ikäisen käyttämisestä (alemmissa) välierä- ja finaaliturnauksissa on tehtävä ilmoitus sarjanhoitajalle 

31.1. mennessä:  

lounais-suomi.sarjat@lentopallo.fi 

http://www.lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/saannot-ja-maaraykset/suomen-lentopalloliiton-kilpailusaannot-2017-18-lv-13.5.2017.pdf
http://www.lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/saannot-ja-maaraykset/suomen-lentopalloliiton-kilpailusaannot-2017-18-lv-13.5.2017.pdf
mailto:lounais-suomi.sarjat@lentopallo.fi


   

 

   

 

Sääntörikkomuksesta joukkue tuomitaan hävinneeksi kyseisen turnauksen ottelut 0–2 (0–25, 0–25). 

Yli-ikäissääntö on www.junnulentis.fi -osoitteen valtakunnallisissa sarjamääräyksissä, kohdassa 13.1. 

4.8.4. Matkatasaukset 

Alueen turnauksissa ei käytetä matkatasauksia. 

4.9. Turnausten jakaminen 

Sarjanhoitaja määrittelee turnauspaikkakunnat kaikkien joukkueitten etujen mukaisesti: matkat, aiemmat 
turnaukset jne. Sarjanhoitaja pitää kirjaa joukkueiden pitämistä turnauksista ja jakaa turnaukset 
tasapuolisesti. Sarjanhoitaja määrittelee välieräturnaukset ja finaaliturnaukset tasapuolisesti alueen eri 
puolille. 

4.10. Tulospalvelu 

Sarjanhoitaja luo tulospalveluun Lounaisen alueen aikuisten sarjojen sekä A- B- ja C-ikäisten 

aluemestaruusturnauksien sekä D- ja E-ikäisten koko kauden ohjelmat. Joukkueet täyttävät tulospalvelua 

itsenäisesti liiton ohjeiden mukaisesti. Lentopalloliitto käyttää tulospalvelua, joka on internetissä 

osoitteessa lentopallo.torneopal.fi.  

 

Sarjanhoitaja saa omat tunnukset tulospalveluun, ja sen käyttöopastus on järjestelmän toimittajan sekä 

nuorten sarjanhoitajan vastuulla. 

http://www.junnulentis.fi/


   

 

   

 

5.  Beach volley 

Lounais-Suomen alueella käynnistetään nuorten alueellista beach volley -toimintaa. 

6. Tuomaritoiminta 

 
Erotuomaritoiminnan kausi on vuosittain 1.8.–31.7. Lounais-Suomen alueen tuomaritoiminnasta vastaa 
alueen pääkouluttaja yhdessä Lentopalloliiton alueelle kouluttamien aluekouluttajien kanssa. 

6.1. Tuomarit Alue-SM-kisoihin 

B- ja C-ikäisten nuorten aluejoukkueet pelaavat valtakunnalliset turnaukset Lentopalloliiton nuorisoryhmän 

ja maajoukkueiden valmennusjohdon ohjaamana. Tuomareiden valinnasta ja ohjaukseen ja koulutukseen 

liittyvistä asioista näissä turnauksissa vastaa Lentopalloliiton Erotuomariryhmän (ETR) valitsema 

nuorisotuomarivastaava nuorisoryhmän laatimien sarjamääräysten mukaan. Lentopalloliiton nuorisoryhmä 

asettaa turnauksiin kriteerit tuomareiden koulutus- ja osaamistasolle sekä turnauksen järjestelyille. Alueen 

pääkouluttaja valitsee aluekouluttajien ehdotusten pohjalta soveltuvan tuomariryhmän ensisijaisesti 

nuorista lisenssituomareista.  Alue huolehtii tuomareiden matka- ja majoituskustannuksista, ellei 

nuorisoryhmä tai järjestävä alue niin tee.   

6.2. Minituomarikurssit 

Alueen seurat voivat tilata lähimmältä aluekouluttajaltaan suoraan tuomarikoulutuksia Lentopalloliiton 

erotuomariryhmän ja alueen pääkouluttajan ohjeiden mukaisesti ja Lentopalloliiton aluekouluttajaryhmän 

laatimia kurssiohjelmia hyödyntäen. Tuomarikurssien järjestelyvastuista ja -kustannuksista sekä hinnoista 

kerrotaan alueen sivuilla https://www.lounalentis.fi/erotuomarit.html .  

6.3. Nuorisotuomarikurssit (NT) 

Alueen seurat voivat tilata lähimmältä aluekouluttajaltaan suoraan tuomarikoulutuksia Lentopalloliiton 
erotuomariryhmän ja alueen pääkouluttajan ohjeiden mukaisesti ja Lentopalloliiton aluekouluttajaryhmän 
laatimia kurssiohjelmia hyödyntäen. Tuomarikurssien järjestelyvastuista ja -kustannuksista sekä hinnoista 
kerrotaan alueen sivuilla https://www.lounalentis.fi/erotuomarit.html . 

6.4. Nuorten tuomareiden leiri 

Nuorille tuomareille alue järjestää B- tai C- nuorten aluejoukkueiden leirityksien yhteyteen nuorten 
tuomarien kehittymisen edistämiseksi yhteistä leiritystä. Leirin tavoitteet asettaa kulloisenkin leirin 
vastaava kouluttaja, joka vastaa leirin suunnittelusta yhteistyössä joukkueiden valmentajien kanssa.  
Leirillä tuomarikoulutus tulee sovittaa leirillä olevan joukkueen tai joukkueiden tarpeiden mukaan, mutta 
kuitenkin nuoren tuomarin sääntötuntemusta tukien ja ottelurutiinien tuntemusta, otteludokumenttien 
tuntemusta ja tuomarin henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittymistä tuomariuraa silmällä pitäen. Leirin 
kustannukset pyritään pitämään leiriläisen kannalta kohtuullisella tasolla. 

6.5. Aikuistuomarien kurssit (III-lk) 

Alueen seurat voivat tilata lähimmältä aluekouluttajaltaan suoraan tuomarikoulutuksia Lentopalloliiton 
erotuomariryhmän ja alueen pääkouluttajan ohjeiden mukaisesti ja Lentopalloliiton aluekouluttajaryhmän 

https://www.lounalentis.fi/erotuomarit.html
https://www.lounalentis.fi/erotuomarit.html


   

 

   

 

laatimia kurssiohjelmia hyödyntäen. Tuomarikurssien järjestelyvastuista ja -kustannuksista sekä hinnoista 
kerrotaan alueen sivuilla https://www.lounalentis.fi/erotuomarit.html .  

6.6. Hinnat ja minituomariohjeet 

Aluekouluttaja ei rahasta kurssin kuluja kurssin tilaajalta, vaan laskutus tapahtuu alueen laskutuskäytännön 
mukaisesti. Kurssin tilaajalle aluekouluttajan tulee ilmoittaa jo tilausvaiheessa hinnat ja ohjeistaa 
laskutuksen käytäntö. Alueen tuomarikoulutusten hinnat päättää ja niiden soveltamisesta vastaa alueen 
pääkouluttaja tilikauden aikataulun mukaan ja kausi kerrallaan. Hinnoista kerrotaan alueen sivuilla 
https://www.lounalentis.fi/erotuomarit.html . 

6.7. Aluekouluttajien ja nimeäjien ohjeet 

Alueella toimivat tuomarien aluekouluttajat ovat oikeutettuja osallistumaan Lentopalloliiton 
erotuomariryhmän ja aluekouluttajaryhmän järjestämiin koulutuksiin. Näissä koulutuksissa   
aluekouluttaja vastaa koulutuksiin osallistujien luetteloinnista alueen ja Lentopalloliiton erotuomariryhmän 
antamien ohjeiden mukaisesti. Aluekouluttaja ilmoittaa kurssin laskutustiedot ja laskun maksajan 
pääkouluttajalle kouluttajien kesken sovitulla tavalla tai sähköpostilla. Samalla kouluttaja toimittaa oman 
matkalaskunsa, jossa kouluttajan koulutuspalkkio on eritelty, pääkouluttajalle tarkistettavaksi ja 
hyväksyttäväksi. https://www.lounalentis.fi/aluekouluttajan_ohjeet.html  
 
Kouluttajien vastuualueet on taulukoitu Lentopalloliiton nimeämisohjeissa 
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta.html  
ja toiminta-alueet on kuvattu alueen verkkosivuilla www.lounalentis.fi/tuomaritoiminta . 

6.8. Tiedottaminen 

Alueen tuomaritoiminnan tiedottamisesta vastaa alueen pääkouluttaja tai muu aluejaoston osoittama 
henkilö yhteistyössä alueen pääkouluttajan kanssa. Kukin aluekouluttaja (tai nimeäjä) vastaa oman 
nimeämisalueensa tiedottamisesta omalle tuomarikunnalleen. Tässä tiedottamisessa aluekouluttaja saa 
halutessaan käyttää alueen tarjoamia palveluja. Tiedotuskanavina käytetään alueen käytössä olevia 
kustannustehokkaita kanavia. 
 
 

https://www.lounalentis.fi/erotuomarit.html
https://www.lounalentis.fi/erotuomarit.html
https://www.lounalentis.fi/aluekouluttajan_ohjeet.html
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/erotuomaritoiminta.html
http://www.lounalentis.fi/tuomaritoiminta


   

 

   

 

LIITE 1 TURNAUKSEN JÄRJESTELYOHJEET 

 

https://junnulentis.fi/2017/09/08/miten-jarjestan-turnauksen/ 

 

Lounais-Suomen alueen lisäykset: 

• Tulospalvelun mukaista ottelujärjestystä saa muokata Lounais-Suomen alueen 

minien peleissä, jos siihen on perusteltu syy, esim. vierasjoukkueiden 

matkustamissyyt. 

• Matkatasauksia ei käytetä Lounais-Suomen alueella. 

 

https://junnulentis.fi/2017/09/08/miten-jarjestan-turnauksen/


   

 

   

 

LIITE 2 Turnausten pelitavat 

Sarjamuotoisten sarjojen turnaukset 

Niissä sarjoissa, joissa sarjataulukko rakentuu useampien turnauksien yhteen laskemisen perusteella, 

pelataan aina paras kolmesta erästä (Erät 25:een ja mahdollinen ratkaiseva erä 15 pisteeseen, kahden 

pisteen erolla) riippumatta joukkuemäärästä. 

Pooli 3 joukkuetta 

Yksinkertainen sarja, 3 ottelua. Jokaisessa ottelussa pelataan kolme erää 25 pisteeseen, kahden pisteen 

erolla. Jokaisesta voitetusta erästä joukkue saa sarjataulukkoon yhden pisteen. Kotijoukkue pelaa 

ensimmäisessä ja kolmannessa ottelussa. 

Pooli 4 joukkuetta 

Yksinkertainen sarja, 6 ottelua. Ottelut pelataan paras kolmesta erästä, jolloin mahdollinen ratkaiseva 

kolmas erä pelataan 15 pisteeseen kahden pisteen erolla. Voitetusta ottelusta saa sarjataulukkoon kaksi 

pistettä. Jos pelataan yhdellä kentällä, kotijoukkue pelaa otteluissa 1, 4 ja 6, lähimpää saapuva 

vierasjoukkue otteluissa 1,3 ja 5 ja kauimpaa saapuva vierasjoukkue otteluissa 2, 4 ja 5. 

Pooli 5 joukkuetta 

Yksinkertainen sarja, 10 ottelua. Ottelut pelataan 2-eräisinä 25 pisteeseen, kahden pisteen erolla. Ottelu 

siis voi päättyä 1-1. Voitetusta erästä saa pisteen sarjataulukkoon. 

6 joukkuetta 

Esimerkiksi AM-turnauksissa: Kaksi kolmen joukkueen alkulohkoa, ristikkäisvälierät A1–B2 ja B1–A2. 

Mitaliottelut sekä sijat 5–6 alkulohkokolmosten kesken.  

Tasoturnauksissa tai pooliturnauksissa: Kaksi kolmen joukkueen alkulohkoa ja sijoituspelit samalle sijalle 

niissä sijoittuneiden välillä. 

7 joukkuetta 

AM-turnauksessa kuten 6 joukkuetta, mutta järjestävän seuran alkulohkossa neljä joukkuetta. Tästä 

lohkosta neljänneksi sijoittuneen turnaus päättyy. Saliajan näin vaatiessa neljän joukkueen lohko voidaan 

pelata poikkeuksellisesti myös kahden erän otteluina. 

8 joukkuetta: 

1-päiväinen turnaus:  

https://www.lounalentis.fi/uploads/9/0/2/7/90271837/8j_18ott.pdf 

 

2-päiväinen turnaus: 

https://www.lounalentis.fi/uploads/9/0/2/7/90271837/8j_22ott_2_pv_ohjelmarunko.pdf 

9 joukkuetta 

https://www.lounalentis.fi/uploads/9/0/2/7/90271837/9j_23ott.pdf 

https://www.lounalentis.fi/uploads/9/0/2/7/90271837/8j_18ott.pdf
https://www.lounalentis.fi/uploads/9/0/2/7/90271837/8j_22ott_2_pv_ohjelmarunko.pdf
https://www.lounalentis.fi/uploads/9/0/2/7/90271837/9j_23ott.pdf


   

 

   

 

12 joukkuetta 

https://www.lounalentis.fi/uploads/9/0/2/7/90271837/am-finaali_12j-32p.pdf 

13 joukkuetta:  

https://www.lounalentis.fi/uploads/9/0/2/7/90271837/13j_36ott.pdf 

https://www.lounalentis.fi/uploads/9/0/2/7/90271837/am-finaali_12j-32p.pdf
https://www.lounalentis.fi/uploads/9/0/2/7/90271837/13j_36ott.pdf


   

 

   

 

LIITE 3 JA 4 YHTEINEN OSUUS 

A- B- ja C- IKÄISTEN ALUEMESTARUUSTURNAUSTEN MÄÄRÄYKSIÄ 

Osallistumismaksua ei ole niillä joukkueilla, jotka pelaavat SM-sarjaa. Sarjojen ulkopuolisilta joukkueilta 

maksu on 60 euroa. 

A-finaalin järjestäjä on alkuperäisen turnausrankingin ykkönen. 

B-finaalin järjestäjä on karsintaturnauksesta parhaalla suorituksella paikan saavuttanut joukkue. 

Huom! B-finaaliin ja sitä alempiin finaaleihin muut joukkueet sijoitellaan alkuperäisen rankingin mukaan pl. 

mahdollinen karsintaturnauksesta järjestäjäoikeuden parhaalla suorituksella saanut joukkue (ensimmäisenä 

A-finaalista ulos jäänyt) ja siitä aiheutuvat muutokset. 

Jos finaaliturnauksen järjestäjä ei pysty vastaanottamaan turnausta, sillä on kaksi päivää aikaa 

turnausjärjestämisen selvittyä ilmoittaa asiasta turnauksen muille joukkueille ja sarjanhoitajalle ja pyytää 

muilta joukkueilta turnauksen järjestämismahdollisuutta. Jos järjestäjähalukkaita on useita, järjestäjän 

määrää sarjanhoitaja ensisijaisesti karsintaturnauksen tai rankingin mukaisessa järjestyksessä, 

salivaatimusten täyttymisen mukaisesti. 

Jos kilpailuun ilmoittautunut joukkue jättää ilman hyväksyttävää syytä (Lounaisen alueen 

kilpailumääräykset: www.lounalentis.fi) saapumatta tässä liitteessä mainittuihin turnauksiin, sille 

määrätään aluejaoston määrittelemä sakkorangaistus luovuttamisesta, 200 euroa. 

Pelitapoina käytetään valtakunnallisia pelitapoja. www.junnulentis.fi 

http://www.lounalentis.fi/


   

 

   

 

LIITE 3 A-NUORTEN ALUEMESTARUUKSIEN TURNAUSPELITAVAT 

 

Ilmoittautuneet 

joukkueet 

A-finaali /  

B-finaali /  

C-finaali 

Suoraan  

A-finaaliin 
Karsinta (jos vähintään 3 joukkuetta Pirkanmaa/Häme ja 

Satakunta/Varsinais-Suomi alueelta, pelataan 2 turnausta, joista 

parhaat etenevät A-finaaliin) Ensimmäisenä ulos A-finaalista jäänyt on 

B-finaalin järjestäjä, muut paikat ratkeavat alkuperäisen rankingin 

perusteella. 

4 4 4  

5 5 5  

6 6 6  

7 7 7  

8 8 8  

9 9 9  

10 8 4 6 yhdessä turnauksessa, 4 parasta A-finaaliin 

(Alkulohkovoittajien lisäksi voittajat peleistä alkulohkojen 2.vs3.) 

11 8 5 6 yhdessä turnauksessa, yht. 3 parasta A-finaaliin 

(Alkulohkovoittajien lisäksi voittaja alkulohkojen 2.vs2.) 

12 8/4 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan,  

2 parasta kummastakin A-finaaliin 

13 8/5 5 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan,  

voittajat ja parempi kakkonen A-finaallin 

14 8/6 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan,  

2 parasta kummastakin A-finaaliin (samoin jatkossa) 

15 8/7 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

16 8/4/4 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

17 8/5/4 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

18 8/6/4 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

19 8/6/5 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

20 8/6/6 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

21 8/5/4/4 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

22 8/6/4/4 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

23 8/6/6/5 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

jne. 



   

 

   

 

8 joukkueen turnauksessa käytetään 22 ottelun kahden päivän pelitapaa 



   

 

   

 

LIITE 4 B- JA C-NUORTEN ALUEMESTARUUKSIEN TURNAUSPELITAVAT 

Ilmoittautuneet 

joukkueet 

A-finaali / B-

fin / C-fin 

Suoraan  
A-finaaliin 

Karsinta (jos vähintään 3 joukkuetta Pirkanmaa + Häme ja Satakunta +  
Varsinais-Suomi alueilta), pelataan 2 erillistä turnausta, joista parhaat 

etenevät A-finaaliin). Ensimmäisenä A-finaalista jäänyt on B-finaalin 

järjestäjä, muut paikat ratkeavat alkuperäisen rankingin perusteella. 

4 4 4  

5 5 5  

6 6 6  

7 7 7  

8 8 8  

9 6/ei 4 5 yhdessä turnauksessa, 2 parasta A-finaaliin 

10 6/4 4 6 yhdessä turnauksessa, 2 parasta A-finaaliin (Voittajat 

sijoituspeleistä A1-B2, B1-A2) 

11 6/5 3 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan, 

yht. 3 parasta A-finaaliin (Voittajat ja vertailussa parempi 

kakkonen) 

12 6/6 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan,  

Voittaja kummastakin A-finaaliin 

13 6/7 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan,  

voittajat A-finaallin 

14 6/4/4 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan,  

voittajat kummastakin A-finaaliin (samoin jatkossa) 

15 6/6/3 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

16 6/6/4 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

17 6/6/5 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

18 6/6/6 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

19 6/6/4/3 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

20 6/6/4/4 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

21 6/6/6/3 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

22 6/6/6/4 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

23 6/6/6/5 4 alueellisesti 4 ja 4 rankingin parasta tai jos ei ole, sovelletaan 

jne. 8 joukkueen turnauksessa käytetään 18 ottelun yhden päivän pelitapaa 



   

 

   

 

LIITE 5 D- ja E-nuorten sarjamuotoiset pelitavat Lounais-Suomen alueella 

 

5 joukkuetta 

- Käytössä 4 peliviikonloppua, 3-kertainen sarja. 

6 joukkuetta 

- Käytössä 3 peliviikonloppua, 2-kertainen sarja. 

7 joukkuetta 

- Käytössä 4 peliviikonloppua, 2-kertainen sarja. 

9 joukkuetta 

- Käytössä 3 peliviikonloppua, 1-kertainen sarja, kaksi turnausta samana viikonloppuna eri paikkakunnilla.   

(Huom! käytetään 10 joukkueen sarjapohjaa, josta poistetaan 10. joukkue) 

10 joukkuetta 

- Käytössä 3 peliviikonloppua, 1-kertainen sarja, kaksi turnausta samana viikonloppuna eri paikkakunnilla. 

11 joukkuetta 

- Käytössä 3 peliviikonloppua, 1-kertainen sarja, kaksi turnausta samana viikonloppuna eri paikkakunnilla. 

 

Huom! Sarjanhoitajalle tiedoksi:  

10 joukkueen sarjapohjassa joukkueet 1,2,4 / 7,8,9 / 5,6,10 pelaavat kaikissa kolmessa turnauksessa 

samassa turnauksessa. 

11 joukkueen sarjapohjassa joukkueet 1,2,4 /7,8,9 / 10,11 pelaavat kaikissa kolmessa  

turnauksessa samassa turnauksessa. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

LIITE 6 Lounais-Suomen alueen tarkennuksia ja erityismääräyksiä 

2018–19 kaudelle Lounais-Suomen alueella päätettyjä sääntöjä: 
 
D- ja E-ikäisten Aluemestaruussarjoissa syöttötapa on vapaa. Vastaanottotapana käytetään hihalyöntiä. 
 
D-ikäisten tiikerisarjoissa syöttötapa on rajattu alakautta tapahtuvaksi syksyn sarjoissa ja vapaaksi vasta 
kevään sarjoissa. Vastaanottotapana käytetään hihalyöntiä. 
 
E-ikäisten tiikerisarjoissa syöttötapa on rajattu alakautta tapahtuvaksi 
 
C-ikäisten aluemestaruuskilpailuissa syöttö- ja vastaanottotapa ovat vapaat 
 
Alueen aikuisten (yhdessä) sarjassa saavat pelata A-ikäiset ja nuoremmat pelaajat riippumatta siitä missä 
muissa sarjoissa he pelaavat.  
 
Alueen sarjoissa tuomari ei saa veloittaa lisäpalkkiota rajatuomareiden puuttumisen takia. 
 
Alueen sarjoissa tuomarina voi toimia seuran oma tuomari. 

 
Sarjaohjelmaan merkatun ottelun pelaamatta jättäminen ilman sääntöjen mukaista siirto-oikeutta 
aiheuttaa Lounaisen alueen kilpailutapahtumissa seuralle 200 euron suuruisen sakon. Koko kauden 
luovutustapauksessa sakon suuruus on 140 euroa. 
 
Sanktion välttääkseen sairastapauksissa joukkueen on esitettävä sarjanhoitajalle lääkärintodistus tai 
vastaava yli 50 % aloituskokoonpanoon vaadittavista pelaajista: 3 pelaajan sarjoissa 2 pelaajalta, 4 pelaajan 
sarjoissa 3 pelaajalta ja 6-7 pelaajan sarjoissa 4 pelaajalta 7 vrk:n kuluessa luovutuksesta. 
 
Sarjamääräysten kohdan määrittelemä ottelun siirto ”hyvissä ajoin” tarkoittaa Lounaisella alueella 7 päivää 
ennen sarjaohjelmaan merkittyä otteluaikaa. Ennen tätä rajaa kotijoukkueen on ilmoitettava siirrosta 
vierasjoukkueen lisäksi myös sarjanhoitajalle ja tuomareille. 
 
Nuorten sarjamääräykset: 
https://junnulentis.fi/2018/07/07/nuorten-sarjamaaraykset-2018-2019/  
 
Lentopalloliiton kilpailusäännöt: 
http://www.lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/saannot-ja-maaraykset/suomen-
lentopalloliiton-kilpailusaannot-2018-2019.pdf  
 
Liiton sarjamääräykset: 
http://www.lentopalloliitto.fi/media/lentopallon-tietopankki/saannot-ja-maaraykset/sarjamaaraykset-
2018-2019-ilman-3-sarjaavers.-27.6.pdf  
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LIITE 7 D- ja E-ikäisten finaalien järjestäjähaku 

Finaaliturnausten järjestäjien hakeminen.  
 
Finaaliturnauksen järjestämistä voivat joukkueet hakea 15.2. mennessä sähköpostitse sarjanhoitajalta: 
lounais-suomi.sarjat@lentopallo.fi . Finaaliturnauksen järjestävä joukkue saa turnaukseen ns. villin kortin, 
jos se ei selviä turnaukseen pelillisin ansioin. Tällöin turnauksessa pelaa yksi joukkue enemmän.  kts. LIITE 2 
Turnausten pelitavat.  
 
Jos A-finaaliin tulee lisäjoukkue, se muuttaa lähtökohtaisesti C-finaalin kokoa, muut turnaukset säilyvät 
ennallaan. Villin kortin saanut joukkue korvataan uudella joukkueella sarjanhoitajan määräyksestä vain, jos 
se kokonaisuuden kannalta luo paremman kokoiset finaaliturnaukset. 
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