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Tilaisuus nauhoitetaan!



Illan aikataulu

18.00 Kilpailutoiminnan ajankohtaisinfo - Jari Lankinen
18.30 Et ole yksin -palvelu - Pauliina Lius
18.50 Koululentiskampanja 2022
19.00 Seuratuki 2023
19.10 Pikainfot

• Tähtiseura-päivät 8.-9.10.2022 Helsingissä
• Tilaa ohjaajakoulutus
• munLentis
• Seurojen palkitseminen lisenssimäärien kasvattamisesta 

kaudelle 2022-2023
19.30 Lopetus



Sarjakausi 2022-2023

Sarjakausi käynnistyy eri sarjojen osalta seuraavasti

• Mestaruusliiga 24.9. (1.10. ensimmäinen täysi kierros)

• 1-sarjat 1.10. naiset ja 8.10. miehet
• 2-sarja lokakuun alkuun (ilm. päättyy 20.8. – Sarjainfo 31.8.)

• A-nuoret 15.10. (ilm. päättyy 1.9. – Sarjainfo syyskuussa)

• B-nuoret 8.10. (ilm. päättyy 1.9. – Sarjainfo syyskuussa) 

• C-nuoret 1.10 (ilm. päättyy 1.9. – Sarjainfo syyskuussa)

• F-juniorit
• Super-sarja 12.11. (ilm. päättyy 30.9. – Sarjainfo 14.10.)

• Tiikeri-sarja 3.12. (ilm. päättyy 31.10. – Sarjainfo 31.10.)

Sarja-aikataulu
osoitteessa:



Pelipassit

• Pelipassien myynti avattu 15.8
• Passit hankitaan aikuispelaajien osalta korkeimman 

pelattavan sarjatason mukaan
• Nuorten ja lasten pelipassit hankitaan pelaajan 

iän mukaan
• Kaikki pelipassit hankitaan Suomisportin kautta.

• Valmentaja- ja toimitsijapassi Ohjeita 
pelipassin 

hankintaan:

https://www.lentopallo.fi/kilpailu/pelipassit/ohje-
pelipassien-ja-vakuutusten-ostamiseen/



Sääntötarkennuksia h

2-edustukset

• Nuorten 2-edustus tehdään, kun nuori pelaa kahdessa eri ikäluokassa nuorten 
pelejä tai toinen pelaajan pelaama sarjataso on nuorten sarja

• Kehityspelaajan 2-edustus tehdään kun nuori pelaa kahdella eri aikuisten 
sarjatasolla. Kehityspelaajan 2-edustuksen voivat tehdä 2006 tai myöhemmin 
syntyneet tytöt ja 2003 tai myöhemmin syntyneet pojat



Edustusoikeusmuutokset
Kaudella 2021-2022 pelanneet 2008 tai aiemmin 

syntyneet pelaajat, jotka vaihtavat seuraa, 
tarvitsevat seurasiirron.

2010 tai myöhemmin syntyneiden lasten edustusoikeus 
määräytyy seuraan jossa hän pelaa ensimmäisen sarjakauden

pelinsä.

Maksuton seuramuutoksen toteaminen tehdään
• Kun pelaaja ei ole pelannut vähintään yhteen täyteen sarjakauteen

• 2009 syntyneiden  vaihtaessa seuraa

• Jos lähtöseuran toiminta on päättynyt



Pauliina Lius



Koululentiskampanja 2022

• Kampanja järjestetään jälleen viikolla 44.

• Ilmoittautuminen kouluille on jo avattu.

• Syksyn aikana lanseerataan uusi
4 vs 4 koululentispeli
• On-Line koulutus opettajille ja seuratoimijoille

• Kampanjaviikon aikana munLentis –apissa 
pallotemppuja
• Etsi lähin lentopalloseura ominaisuuden mainostamista

• Seurojen varauduttava yhteydenottoihin ja mahdollisuuksien mukaan 
tarjota paikka mihin tulla harrastamaan lentopalloa.



Koululentiskampanja 2022 seuroissa

• Seurojen toivotaan jalkautuvan kouluihin syksyn 
2022 aikana.
• Toteutustapa ja ajankohta vapaa. VK 44 suositellaan! 

(mallitunteja, turnauspäivä, jne)

• Seuroille tarjolla taloudellista tukea, jonka voi 
käyttää:
• Pallojen hankintaan

• Kouluvierailuista aiheutuneisiin km-korvauksiin, 
ohjaajapalkkioihin

• Turnauspalkintoihin

• Seuroille avataan oma ilmoittautuminen ja 
raportointilomake.



IDEOITA Koululentiskampanja 2022 seuroissa

Seura tekisivät kouluille ohjevideot, kuinka
heidän saliolosuhteissa lentopalloverkko 
asennetaan.

Koulun sisäinen tai koulujen välinen 
turnauspäivä, jonka seura ohjaajat ja 
juniorit organisoivat (tuomarit, kirjurit, 
tulospalvelu, ehkä jopa valmennus?)

C-B –ikäisten TET-harjoittelujakson 
hyödyntäminen kouluvierailuhin.



Seuratoiminnan kehittämistuki 2023

• Tuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä 
monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

• Hakuaika alkaa 1.11.2022 ja päättyy 30.11.2022.

• Päätökset pyritään julkaisemaan huhtikuussa 2023

• NYT on hyvä hetki laittaa suunnitelmat tulille, jotta 
1.11. on selvät sävelet millaiseen hankkeeseen 
tukea haetaan.

• Liikunnan aluejärjestöt järjestävät Seuratuki-infot, 
joissa paljon arvokasta tietoa hakuprosessista

• Seurapalvelukoordinaattorilta ja aluejärjestöjen 
seurakehittäjiltä sparrausapua hakemuksen teossa 
– Ota yhteyttä hyvissä ajoin!



PIKAINFOT



TÄHTISEURA-päivät  8.-9.10.2022
Marina Congress Center, Helsinki

Tapahtumaan ovat tervetulleita KAIKKI mutkin kuin 
Tähtiseurojen edustajat!

Tähtiseurapäivillä esityksiä seuratoiminnan 
ajankohtaisista teemoista ja toiminnan kehittämisestä. 

Mahtava tilaisuus verkostoitua kollegojen kanssa! 

Ohjelma sisältää mielenkiintoisen pääseminaarin, 
monipuolisesti rinnakkaissessioita, lajien omia 
kohtaamisia sekä iltajuhlan.



TÄHTISEURA-päivät  8.-9.10.2022
Marina Congress Center, Helsinki

Hinnat
• Early bird hinnat 31.8. asti

• Molemmat päivät 130€/hlö
• Vain lauantai 95€/hlö
• Vain sunnuntai 60€/hlö

• Hinnat 1.9. alkaen
• Molemmat päivät 150€/hlö
• Vain lauantai 115€/hlö
• Vain sunnuntai 80€/hlö

Ilmoittautuminen päättyy 25.9.
Majoitus ei sisälly hintaan! 
Osallistujilla mahdollisuus ostaa erikseen majoitus Hotel Scandic Marinasta tai 
lentopalloliiton kiintiöllä hintaan: 1hh: 108€, 2hh 118€   
(kiintiöhinnat voimassa 31.8. saakka)



Koulutukset löytyy Suomisportista



Ohjaajakoulutuksia tällä hetkellä

Aloittavan ohjaajan koulutus (20€)
• 2.9. Salo, Kouluttaja Ari Paloniemi
• 7.10. Karvian kiri, seuran sisäinen koulutus. Kouluttaja Pertti Honkanen

Tekniikkakoulutus (160€)
• 20.-21.8. Nurmo
• 3.-4.9. Oulun Kisko ja Oulunsalon Vasana, seurojen sisäinen koulutus. 

Kouluttaja Harri Paadar
• 3.-4.9. Salo
• 8.-9.10. Karvian Kiri, seuran sisäinen koulutus. Kouluttaja Pertti Honkanen

1-tason valmentajakoulutus (kokonaisuus 450€)
• 10.-11.9. 3. lähijakso alueellisesti (150€)
• 1-tason lähijaksolle voi osallistua, vaikkei suorittaisikaan kokonaisuutta.

Suoritettu lähijakso on voimassa kaksi vuotta ja se luetaan hyväksi, mikäli 
1-tasoa lähtee suorittamaan meriitin voimassaolon aikana.



Tilaa ohjaajakoulutus – Ilmaise koulutustarve

Mikäli et löydä itsellesi tai seuravalmentajillesi sopivaa koulutustapahtumaa, ilmaise 
koulutustarpeesi:

https://forms.office.com/r/ZWzLq4unRe

Koulutuksia voi tilata myös seuran sisäisenä, ei 
julkisena koulutustapahtumana, jolloin ilmoittautumaan
pääsevät vain he, joilla on ilmoittautumislinkki hallussa. 
Seuran sisäiset koulutustapahtumat eivät näy 
suomisport.fi –palvelussa.

Lisätietoja:

Pertti Kulluvaara
Koulutuskoordinaattori
0440 806 605
pertti.kulluvaara@lentopalloliitto.fi

https://forms.office.com/r/ZWzLq4unRe


munLentis

• Joka maanantai julkaisemme pari uutta
temppua tai harjoitusta.
• Beach Volley Temppunurkka

• Temppunurkka

• Treeninurkka

• Taitopassi – Salon Viesti

• Tuomariklinikka

• Tulossa
• Koululentiskampanja

• Lentis-Liikkari kotitehtävät



Lisenssimäärien kasvattaminen

Lentopalloliitto palkitsee keväällä 2023 niitä seuroja, jotka ovat saaneet 
kasvatettua eniten lisenssimääriään verrattuna kauteen 2021-2022.

Seurojen ei tarvitse tehdä muuta, kuin huolehtia että kaikki pelaajat, 
harrastajat ja valmentajat hankkivat itselleen peli- tai toimitsijapassin 
seuran nimissä!

Lisenssimäärien kehittymistä pääsee seuraamaan reaaliaikaisesti. Linkki 
pelipassitilastoihin löytyy lentopalloliiton nettisivuilta kohdasta:

Palvelut seuroille ja joukkueille



Seuraava seurainfo

13.12.2022 klo 15.00-16.30 




