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Pelaaminen
• Beach volley, lentopallo, istumalentopallo ja snow volley tarjoavat 

kaikille mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen ja kilpaurheiluun.

• Lajit tarjoavat monipuolisia elämyksiä̈, hyvinvointia, yhdessäoloa ja 
monenlaisia tapoja osallistua kuten vapaaehtoistyö elämänkaaren eri 
vaiheissa.

• Power Cup on liiton lippulaiva, joka liikuttaa vuosittain yli 8000 nuorta. 

• Aluevalmennus ja valmennuskeskusjärjestelmä ovat tärkeitä linkkejä 
urheilijanpolulla sekä juniorityön ja huippu-urheilun välillä.

• Lentopalloliiton jäsenseuroilla on tärkeä̈ rooli lajien hyvinvoinnin, 
näkyvyyden ja yhteenkuuluvaisuuden turvaajana. 

• Seurat toimivat linkkinä lentopalloyhteisön erilaisiin tehtäviin ja 
työllistävät ihmisiä̈ koko- ja osapäiväisesti.



Huippu-urheilu

• Beach volley, lentopallo ja istumalentopallo menestyvät 
nuorten ja aikuisten arvokisoissa.

• Tampereen kansallinen valmennuskeskus sekä 
alueelliset valmennuskeskukset tukevat lentopallon 
kehitystä.

• Panostamme huippu-urheiluun beach volleyssa, 
lentopallossa ja istumalentopallossa.

• Parhaat suomalaispelaajat ja -valmentajat ovat 
maailman huippusarjoissa. 

• Mestaruusliiga on elinvoimainen ja kiinnostava sarja

• Suomalaisseurat pelaavat Mestareiden liigaa.

• Fanit ja media seuraavat  edustusjoukkueitamme ja sen 
pelaajia niin kotimaassa kuin ulkomailla.



Tapahtumat ja yhteisö
• Lentopalloliiton tapahtumat tukevat pelaamista, pelaamisen lisäämistä ja huippu-urheilua. Lentopalloyhteisöön tavoitellaan mukaan kaikki tapahtumiin 

osallistuvat, katsojat, seuraajat, fanit, urheilusta kiinnostuneet ihmiset, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät. Asenteemme, toimintatapamme ja 

valintamme tähtäävät pitämään yhteisöistämme hyvää huolta. Mahdollistamme monipuoliset aidot tunteet ja luomme edellytyksiä innostumiselle ja 

sitoutumiselle. 

• Power Cupin tavoitteena on houkutella lajiin uusia harrastajia, toimia junioritoiminnan yhteisenä juhlana, olla lajin näyteikkuna ja tarjota 

yhteistyökumppaneillemme merkittävää lisäarvoa lajimme tukijoina ja mahdollistajina.  

• Huippu-urheilutapahtumien tavoitteena on tuoda esille ja markkinoida lajia suurelle yleisölle ja vahvistaa lajin asemaa mediakentässä ja suomalaisessa 

urheiluyhteisössä. Tapahtumat tarjoavat yhteisöllisen kokemuksen vahvistuvalle fanikulttuurille, houkutellen myös uusia seuraajia ja faneja. Huippu-

urheilun tapahtumissa rakennetaan lentopalloilmiöitä, jotka parhaillaan lisäävät lajin arvostusta ja toimivat kiinnittävänä liimana eri yhteisöille. Huippu-

urheilutapahtumat antavat lajista merkityksellisen ja vastikkeellisen pinnan yhteistyökumppanisisältöjen toteuttamiseen.



Harrastaja- ja pelaajamäärät kasvavat 
niin junioreissa kuin aikuisissa.

Palkattujen ja päätoimisten 
seuratyöntekijöiden määrä kasvaa. 

Lentopalloliiton aluetoimintaa ohjaa viisi 
hyvin johdettua ja organisoitua 

aluejaostoa.

Seurat ovat hyvin johdettuja ja niitä 
vetävät osaavat seurajohtajat. 

Suomessa on riittävästi paikkoja pelata 
beach volleyta, lentopalloa ja 

istumalentopalloa.

Suomi osallistuu säännöllisesti aikuisten 
arvokisoihin ja menestyy niissä.

Nuorten maajoukkueet ovat tasolla, jolta 
on realistista saavuttaa arvokisapaikka.

Pääsarjaseuroilla on omat tai 
yhteistyöseurojen kautta tulevat  

farmijoukkueet ja juniorijoukkueet.

Huippuseurojemme kotiareenat täyttävät 
kansainväliset vaatimukset. 

Beach volley, lentopallo, istumalentopallo 
ja snow volley näkyvät, kuuluvat ja 

kiinnostavat ja niistä löytyy hyvin tietoa 
kiinnostuneille.

Fanimme näkyvät ja kuuluvat siellä missä 
pelataan.

Katsojille areenat ovat miellyttäviä 
paikkoja seurata lajeja ja tapahtumat 

houkuttelevia.

Liiton viestintä ja markkinointi tukevat 
strategian toteuttamista tehokkaasti.

Tavoitteet



Taustaksi
• Lentopalloliitto koostuu jäsenseuroista, maakunta- ja alueorganisaatioista ja liiton operatiivisesta organisaatiosta.

• Lentopalloliitto vastaa lajien (lentopallo, beach volley, istumalentopallo ja snow volley) kehittämisestä ja tukee seuroja 
niiden työssä.

• Lentopalloliitto ja sen toiminnassa mukana olevat ihmiset vaalivat kaikessa toiminnassaan lajin parissa reilun pelin 
periaatteita kuten yhdenvertaisuutta, sosiaalista vastuullisuutta, suvaitsevaisuutta, toiminnan eettisyyttä, 
väkivallattomuutta ja kansainvälisyyttä. Kaikessa liiton toiminnassa on nollatoleranssi rasismia ja dopingin käyttöä 
kohtaan.

• Lentopalloliitto on ympäristöasioissa yksi johtavista toimijoista suomalaisessa urheilumaailmassa. Ympäristöasiat 
otetaan huomioon lajin kaikessa toiminnassa ja kaikissa tapahtumissa. Ympäristöteema on olennainen ja arvokas osa 
liiton avaintuotteissa ja avaintapahtumissa.

• Suomen Lentopalloliitto toimii aktiivisesti ja hyvässä yhteistyössä suomalaisen liikunnan ja urheilun kehittämiseksi ja  
omalta osaltaan edistää Suomen Olympiakomitean yhteisiä valintoja.

• Lentopalloliiton kaikki toiminta ja päätöksenteko perustuvat strategiaan, jonka käytännön toteuttamista ohjaa 
liittohallitus. Hallitus seuraa strategisten tavoitteiden toteutumista, ohjaa toiminnan suunnittelua strategian mukaiseksi 
ja raportoi edistyksestä liittovaltuustolle. Toimintasuunnitelmassa määritetään vuosittain avainhankkeet, joita 
seurataan jatkuvasti. 

• Strategiaa tarkastellaan ja päivitetään Lentopalloliiton sääntöjen mukaan joka toinen vuosi pidettävässä 
liittokokouksessa.




