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Seura 

LP Kangasala on vuonna 1994 perustettu lentopalloilun erikoisseura. 
Seurassa toimii liiga- ja juniorijaosto. Liigajaosto vastaa kaikesta edustusjoukkueen 
toiminnasta sekä juniorijaosto kaikesta juniori- ja harrastetoiminnasta.  
 
Saamme toimintaamme OKM:n myöntämää seuratukea toiminnan kehittämiseen kaudella 
2020-2021 
 
Olemme Olympiakomitean Tähtiseura lasten ja nuorten toiminnassa. 
”Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka 
kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkin 
saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään” 
 
Seuran säännöt: Liite 1 

 
Visio 

Nuorten urheilijoiden kasvattaminen: 
Opetamme nuoria urheilijoiksi ja lentopalloilijoiksi pienestä pitäen, pyrimme kehittämään 
pelaajia aina 1-sarjoihin ja liigatasolle asti, unohtamatta kuitenkaan mahdollisuutta myös 
laadukkaaseen lentopallon harrastamiseen 
 
Haluamme tarjota lapselle/nuorelle koko elämän kestävän hyvän liikuntaharrastuksen. 
 

Eettiset linjaukset  
 

Avoimuus – seuratoiminta on joka suuntaan avointa ja rehellistä 
Laatu – taataan harjoittelussa hyvä laatu kouluttamalla valmentajia sisäisesti sekä liiton 
koulutuksissa 
Yhteisöllisyys – seurana yhteenkuuluvuuden tunne #YHES 
Tasavertaisuus - jokainen seuran jäsen on tärkeä ja tasavertaisessa asemassa ikään, 
sukupuoleen, ihonväriin tai ulkonäköön katsomatta 
Ilo – haluamme lasten ja nuorten nauttivan lajista, rakastuvan lentopalloon ja haluavan 
pelata sitä koko loppuelämän 
 

Toiminnan tavoitteet  
 

Seuran tavoitteena on kehittyä Pirkanmaan johtavaksi lentopallon poikien ja tyttöjen 
nuorisotoimintaseuraksi sekä tarjoamaan laadukkaat, monipuoliset ja korkeatasoiset 
lentopallon harrastusmahdollisuudet ikään ja taitotasoon katsomatta. 
 

Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit  
 

LP Kangasala koostuu liigajaostosta ja juniorijaostosta. Harrastejoukkueet kuuluvat 
juniorijaoston toiminnan alle. Seuralla on hallitus, johon kuuluu seuran puheenjohtaja sekä 
viisi jäsentä. Hallitus valitaan vuosittain seuran vuosikokouksessa. 
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Tämä toimintakäsikirja koskee juniorijaoston toimintaa. 
 
Juniorijaostolla on 3 toimeksiantosopimuksella työskentelevää henkilöä kaudella 2020-2021. 
 

Toiminnanjohtaja Tanja Vaalivirta tanja.vaalivirta(at)gmail.com 
Tehtävät:  
Jaoston yleiset ja juoksevat asiat; salivuorot, seuravaatteet, sponsorit, Power 
Cup, pallovuorot yms. 
 
Valmennuspäällikkö Jani Huoponen vp.lpkangasala@gmail.com 
Tehtävät:  
Valmentajien auttaminen, ohjaaminen sekä treeneissä käynti. 
Valmennuspäällikkö auttaa joukkueiden muodostamiseen, pelaajien 
roolitukseen yms. liittyvissä asioissa joukkueiden tarpeiden mukaan. 
Pitää säännöllisesti valmentajapalavereja sekä seuran sisäisiä 
valmentajakoulutuksia 
Kauden aikana fysiikkaharjoittelun suunnittelu/ohjaus joukkueille  
Testipäivien järjestäminen + tulosten analysointi valmentajien kanssa.  
Joukkueiden kotiturnauksissa käyminen, vinkkejä/apua peluutukseen 
valmentajille tarpeen mukaan. 
Junioreiden tavoitteiden asettaminen ja pelaajapolun rakentaminen niin 
yksilö-, joukkue- ja seuratasolla yhdessä valmentajien kanssa. 

Kesän fysiikkaharjoittelu (joukkueiden tarpeiden mukaan), sekä 
omatoimiharjoittelun suunnittelu/ohjaaminen.  
Kesällä yhteiset lajitreenit junioreille 
 
Rahastonhoitaja Niko Ruohonen niko.ruohonen(at)azets.com 
Tehtävät: 
Jaoston talouden hoito, laskutus sekä joukkueiden maksuliikenteen hoito 
 

Juniorijaoston asioista päättää jaoston johtoryhmä. Johtoryhmään pyritän saamaan edustus 
joka ikäryhmältä. 
 
Johtoryhmä kaudella 2020-2021 on: 
 
Puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Tanja Vaalivirta  
Rahastonhoitaja Niko Ruohonen 
Jarkko Laine (E-ikäiset) 
Mikko Heinämäki (D-pojat) 
Susanna Nieminen (D-tytöt) 
Juha Ruohola (C-pojat) 
Henna Mannila (C/B -tytöt) 
Timo Vihervaara (A-tytöt/N2) 
 
Jaostoon saa yhteyttä sähköpostitse lpkangasalajuniorit(at)gmail.com 
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Talous  
 

Juniorijaosto kerää pelaajilta kausittain toimintamaksua. Toimintamaksulla katetaan 
toiminnan kuluja, joita ovat mm: 
 
Valmennuspäällikön, rahastonhoitajan ja toiminnanjohtajan kustannukset 
Pallot ym. harjoitustarvikkeet 
Pelipaidat 
Teipit ja kylmät 
Valmentajien koulutukset sekä kulukorvaukset 
Joukkueiden sarjamaksut 
Staffin seuravaatteet 

  
Toimintamaksu laskutetaan syksyisin yhdessä jäsenmaksun sekä joukkueenjohtajien 
määrittelemän joukkuemaksun kanssa. 
 
Toimintamaksut kaudella 2020-2021: 
F -ikäiset 100 € 
E-D -ikäiset 120 € 
C-A -ikäiset +N2 140 € 
 
Valmentajille seura maksaa kulukorvausta treenimatkoista 0, 24 €/km. Peli- ja turnausmatkat 
menevät joukkueen omalla kustannuksella. 
 
Jokaisella joukkueella on oma budjetti, jota joukkueenjohtaja seuraa. Joukkue kerää 
tarvittavan joukkuekohtaisen maksun kattaakseen vuosibudjettinsa kulut. Kuluja aiheutuu 
peli- ja turnausmatkoista, kotiturnausten järjestämisestä, joukkueen omista 
tapahtumista/leireistä, seuravaatteista. 
 
Juniorijaosto saa Kangasalan kaupungilta urheiluseurojen vuosiavustusta. Lisäksi 
toimintaamme tukevat useat sponsorit. Seuramme saa myös OKM:n myöntämää seuratukea 
toiminnan kehittämiseen kausina 2019-2021 

 
 Liite 2 Budjettipohja  

Liite 3 Kululasku 
Liite 4 Ohje tuomarikorvausten maksamiseen 

 
 
Käytännön toimintaperiaatteita, muut roolit 
 
Valmentaja 

 Valmennustiimin roolinjako, päävalmentaja + 1-2 apuvalmentajaa 
 Hankkii joukkueelle joukkueenjohtajan sekä mahdollisesti huoltajan 
 Yhteiset tavoitteet ja toimintamalli staffilla 
 Tekee valmentajasopimuksen jaoston kanssa 
 Joukkueiden muodostaminen yhdessä valmennuspäällikön kanssa 
 Suunnittelee kauden rakenteen  
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 Tarkistaa ja opettelee seuran linjaukset ja pelikirjan 
 Pitää yhdessä jojon kanssa aloituspalaverin pelaajille sekä vanhemmille  
 On avoin niin pelaajien, vanhempien kuin jaostonkin suuntaan 

o Hyvä tiedottaminen läpi kauden 
 

 Sitoutuu ikäryhmien valmennuksen linjauksiin 
o linjausten avulla harjoitellaan tavoitteita kohti 
o pelaajien kehittyessä ja mahdollisesti valmentajan vaihtuessa tiedetään, mitä 

on harjoiteltu ja mitkä valmiudet junioreilla on 
LP Kangasala on lentopallon erikoisseura, joten taitotasoa pitää myös vaatia ja harjoittaa 

 Kouluttautuminen E-D ikäisillä I-taso, C-> väh. 1 II-tason suorittanut valmentaja 
Yhteistyö valmennuspäällikön kanssa! 
 

Joukkueenjohtaja 
 Sopii valmennustiimin kanssa tehtävänjaon 
 Selvittää joukkueen kauden aikataulut ja ilmoittaa sarjoihin 
 Tekee joukkueelle budjetin, sekä määrittelee joukkuemaksun. Seuraa budjetin 

toteutumista läpi kauden. 
 Vanhempienpalaverin pitäminen yhdessä valmennuksen kanssa ennen kauden alkua 
 Pelilisenssit ja pelaajan ilmoittautuminen seuraan – käytännöt  
 Informaatio joukkueen, vanhempien ja seuran välillä läpi kauden 
 Toimittaa rahastonhoitajalle joukkuelista yhteystietoineen laskutusta varten 
 Joukkueen peli- ja seura-asujen tilaaminen 

 
Liite 5 Turnausvastaavan tsekkilista 
 

Pelaaja 
 Noudattaa joukkueen yhteisiä pelisääntöjä 
 Käyttäytyy asiallisesti seuran toiminnassa, tervehtii aina seuran muita jäseniä, 

edustaa aina seura-asuissa yhteisissä toiminnoissa 
 Kuuntelee seuran aikuisia, noudattaa ohjeita ja yrittää parhaansa 
 On kaikkien kaveri ja ystävällinen  
 Mahdollistaa muulla toiminnalla parhaan mahdollisen harjoittelun (lepo ja ravinto) 

 
Pelaajan vanhempi 

 Kannustaa ja motivoi osallistumaan harjoituksiin 
 Pitää huolen siitä, että lapsi on harjoituksissa ajallaan ja asianmukaisissa vaatteissa ja 

tavarat mukana 
 Kannustaa ja innostaa lasta olemaan osa joukkuetta 
 Antaa kaiken mahdollisen tuen siihen, että nuori jaksaa käydä harjoituksissa  

o lepo, ruoka, kannustus 
 On kiinnostunut lapsen tekemisestä harrastuksessa 

o Kehittyminen, harjoituskokemus, kannustus, kyselee miten mennyt 
 Mahdollistaa sen, että lapsi pääsee harrastukseen 
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Osaamisen kehittäminen seurassa  
  

Meillä myös valmentajien on mahdollisuus kehittyä. Kustannamme valmentajille 
lentopalloliiton koulutukset liiton valmentajan koulutuspolun mukaisesti: 
 
”Valmentajan koulutuspolku rakennetaan lentopalloilijan polun tueksi. Sen tarkoitus on 
muun muassa auttaa valmentajaa löytämään oma kehitysvaiheensa valmentajana sekä tätä 
vaihetta tukeva Lentopalloliiton tarjoama koulutus. 
Pelaajien ja pelaamisen kehittämisen näkökulmasta on tärkeää, että valmentaja 
kouluttautuu oikea-aikaisesti, oikein kohdentuvalla koulutuslinjalla ja hyvässä rytmissä 
(edellä urheilijoita). Isommissa koulutuskokonaisuuksissa on hyvä huomioida myös opitun 
soveltaminen käytännössä ennen siirtymistä seuraavalle tasolle.” 
 

 
 
Lisäksi seuramme tarjoaa valmentajille seuransisäistä koulutusta, jonka järjestämisestä 
vastaa valmennuspäällikkö. Käytämme myös seuran ulkopuolisia valmentajia kouluttajina. 
Pyrimme luomaan seuran sisälle vahvan yhteistyön valmentajien välille, jotta valmentajat 
voivat oppia toisiltaan, sekä jakaa kokemuksiaan. Tätä tukemaan seuramme järjestää 
junioreiden yhteisiä kesätreenejä sekä leiriviikonloppuja. 
 
Koko staffin yhteishenkeä luomaan pyritään järjestämään vuosittain vapaamuotoisia 
tapahtumia, kuten saunailtoja, pikkujouluja jne. 
 

Ongelmanratkaisu seurassa 
 

Seuran ongelmatilanteet ratkaistaan aina ensisijaisesti seuran sisäisesti. Joukkue on 
ensimmäinen yksikkö missä asiat ratkaistaan, ja jos asia pystytään hoitamaan 
joukkueensisäisesti, muita toimenpiteitä ei tarvita. 
Ulkopuolisia ei sotketa asiaan, ellei tilanne sitä ehdottomasti vaadi (esim. rikosasia). 
Juniorijaoston ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan juniorijaoston johtoryhmän, tai sen 
asettaman työryhmän johdolla. Liigajaoston asiat vastaavasti liigajaoston kesken. 

 



LP Kangasala toimintakäsikirja 7(17) 
 

Asianosaiset, tai asiaan läheisesti liittyvät henkilöt tai tahot eivät voi osallistua asian 
käsittelyyn eivätkä asiaan liittyvään päätöksentekoon tai mahdollisten kurinpitotoimista 
päättämiseen, paitsi asianmukaisten kuulemisten kautta. 
 
Jokaista asianosaista tulee kohdella asemasta riippumatta tasa-arvoisesti sekä Suomen 
perustuslain (6 §, perusoikeudet) yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.  
 
Jokaisella asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi asian käsittelyssä. Lisäksi asianosaiselle 
tulee antaa mahdollisuus käsittelyssä olevan asian korjaamiseksi, ellei kyseessä ole rikos.  
 
Seuran tulee tarjota mahdollisuuksien mukaan apua ongelman korjaamiseksi. Seuran tulee 
ohjata tarvittaessa ko. henkilö ulkopuolisen avun piiriin. 
 

Ongelmanratkaisupolku 
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Liite 1  Lentopalloseura Kangasala Ry säännöt 
 

 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Lentopalloseura Kangasala ry ja sen kotipaikka on Kangasala 
 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta niin, että mahdollisimman moni seuran 
jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua. Seura on ensisijaisesti lentopalloilun 
erikoisseura. Muita lajeja voidaan ottaa mukaan lähinnä lentopalloilua tukevina lajeina. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, 
valmennus- ja nuorisotoimintaa sekä kuntoliikuntaa. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys voi järjestää 
toimintansa tukemiseksi huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa bingotoimintaa 
ja välitä jäsenilleen voittoa tavoittelematta liikuntavälineitä ja asusteita. 
 
Yhdistys voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä jaostoja 
yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita tukemaan. 
 
Yhdistys on Suomen Lentopalloliitto ry:n jäsen 
 

3. Jäsenet 
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
 
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi puheenjohtajana ansioituneen henkilön, arvo on 
elinikäinen. 
 
Kunniajäseneltä eikä kunniapuheenjohtajalta peritä jäsenmaksua. 
 
Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Vuosikokous päättää kannattajajäseniltä perittävistä 
maksuista. 
 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä n oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä 
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 
 

6. Hallitus 
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Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä 
muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätäntävaltainen, kun vähintään 
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset 
ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 
 
 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on 1.5. – 30.4. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen 
vuosikokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määrääminen päivinä syyskuussa. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen 
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 
 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä tai sähköpostitse. 
 

11. Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
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9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin 
asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen uuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään 
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisen päättävän kokoukse 
määrärämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 

13. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä



 

 

Liite 2  BUDJETTIPOHJA 
 

Linkki excel -taulukkoon löytyy kohdasta materiaalit - lomakkeet - budjettipohja 

 

  X-juniorit budjetti 2020-2021 LP-Kangasala                                   
 Kulut:                                     

    
Arvi

o 
Toteutunu

t Huom!                
  Sarjamaksut                     

  
Turnausosallistumismaks
ut                     

  Turnauskulut                     
  Pelimatkat                     
  Harjoitustarvikkeet                     
  Leirit                     
  Peliasut                     
  Valmentajakulut                     
  Koulutus                     
  Tuomarit                     
  Kahviotarvikkeet                     
  palkinnot                     
  kilometrikorvaukset                     
  varainhankinnat                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  Muut kulut                     

  Yhteensä 
0,00 

€ 0,00 €                  
                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  



 

 
 
Tulot: 

    
Arvi

o 
Toteutunu

t Huom!                

  
joukkueen 
toimintamaksu                     

  Talkootulot                     
  Kahviotulot                     
  Sponsorit                     
  varainhankinta 1                     
  varainhankinta 2                     
  varainhankinta 3                     
  lahjoitukset                     
  muut tulot                     

  Yhteensä 
0,00 

€ 0,00 €                  
                         

 Yhteenveto tuloista/menoista:  
               

  Yhteensä 
Arvi

o 
Toteutunu

t                  

  Tulot yhteensä 
0,00 

€ 0,00 €                  
                     

  Kulut yhteensä 
0,00 

€ 0,00 €                 
                     

  
Kokonaisvoitto (tai -
tappio) 

0,00 
€ 0,00 €                  

                   
                   



 
 

 

Liite 3   Kululasku 
 

Linkki lomakkeeseen löytyy kohdasta materiaalit – lomakkeet -kululasku 

LP KANGASALA 
Varstakuja 1 
36200 KANGASALA 

KULU-/MATKALASKU 

 
 

KORVAUKSEN HAKIJAN TIEDOT: 
 
[Nimi] 
[Joukkueen nimi] 
[HAKIJAN TILINUMERO IBAN-muodossa] 
 
Päivämäärä: [Pick the date] 

 

 

KUVAUS 
LIITTEEN 
NUMERO 

KULU (€) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 YHTEENSÄ (€):     



LP Kangasala toimintakäsikirja TUOMARIKORVAUKSET 1 
 

Liite 4  Ohje tuomarikorvausten maksamiseen 
 

  

Tuomarikorvaukset pyritään ensisijaisesti maksamaan tuomareiden tilille. 

Toimita aina maanantaisin kuitti/lasku tuomarikorvauksesta Niko Ruohoselle niko.ruohonen@azets.com, 
niin ne ovat maksussa keskiviikkoon mennessä. Näin tulorekisteriasiat tulevat hoidetuksi samalla. Tämä on 
ainoa virallinen tapa hoitaa tuomarikorvaukset. 

Jos korvauksia maksetaan kuitenkin käteisellä, tulee kuitti maksusta skannata Nikolle samalla lailla heti 
viikonlopun jälkeen. 



 

 

Liite 5  Turnausvastaavan tsekkilista  
 

☐Ennen turnausta tehtävä asia  

☐Mukaan otettava / huolehdittava että tulee paikalle  

☐Turnauksen aikana tehtäviä asioita  

☐Turnauksen jälkeen tehtäviä asioita  

☐  Varaa sali turnausta varten:   
- Salivarausten tilanne nähtävissä osoitteessa kangasala.info/Timmi-järjestelmä  
- Varaus osoitteeseen  jarno.schutskoff@kangasala.fi ja outi.munnukka@kangasala.fi   
- Pääasiassa turnaukset pelataan lauantaisin, mutta jos ei vapaata salia, pitää laittaa 

kysely siirrosta sunnuntaille osallistuvien joukkueiden yhteyshenkilöille (näkyy liiton 
sivuilta)  Päätöksen sunnuntaille siirtämisestä on oltava yksimielinen.  
  

☐  Otteluohjelman teko ja turnausaikataulun suunnittelu  
- Ottelut löytyvät lentopalloliiton sivuilta, ottelunumerot pysyttävä mukana  
- Otteluohjelma 1-2-3 kentälle, turnauksesta riippuen  
- Aikataulu: C-ikäisten peliin varattava 1h 15min/otteluiden väli, D-ikäisille riittää 

tuntikin väliä, E- ja F-ikäisillä 45min.   
- Ovet aukeavat vieraille yleensä tuntia ennen ensimmäistä ottelua  
- Tekninen palaveri järjestettävä viimeistään puoli tuntia ennen ensimmäistä ottelua  

  

☐  Turnauskutsun teko  
- https://www.appsheet.com/start/35aec457-2229-481e-9f73- 

50c3e92c44d2?refresh=1&wipe=1  
- Turnauksen kutsusta ilmoittaminen osallistuvien joukkueiden yhteyshenkilöille 

sähköpostilla 
- Kuittaukset vastaanotosta syytä saada.  

  

☐  Tuomarien hankinta  
- 1 tuomari / kenttä  
- Tyypillisesti isompia junnuja pyydetty  
- Vanhemmat junnut: alueen tuomarinimeäjä Juhani Lumme 

juhani.lumme(at)tampere.fi   
  

☐  Kirjurien tarve + muu talkooväki  
- Kirjurit tyypillisesti omien junnujen vanhemmista, myös muita junnuja voi kysyä.   
- Kirjureita oltava vähintään 2hlö / kenttä, mielellään toki siten, että samojen ei tarvitse 

istua koko päivää  
- Kentän kasaukseen ja purkuun tarvitaan väkeä  
- Kahviohenkilökunnan tarve kysyttävä kahviovastaavalta  

  



 

☐  Kahvio  
- Kahvioon joku hoidettava vastuuhenkilöksi, jolle toimitettava pohjakassa  
- Kahviovastaava hoitaa kaiken muun kahvioon liittyvän, avusta tarvittaessa  

  

☐  Pöytäkirjojen tulostus ja niiden esitäyttö  
- Sähköinen pöytäkirja, ohje: https://junnulentis.fi/2018/09/26/sahkoinen-poytakirja/  
- Lisäksi muutama paperinen tyhjä pöytäkirja/kenttä jos yhteydet katkeaa tai järjestelmä  

 kaatuu yms.  
-  Tulosta myös valmiiksi kokonaan esimerkin vuoksi täytetty pöytäkirja malliksi kirjureille, 

yksi per kenttä  
  

☐  Tulostaulun ja otteluohjelmien tulostus  
- Yksi tulostaulu = otteluohjelma vähän isompana seinälle, jossa tulos -sarake  
- Jokaiselle kentälle yksi otteluohjelma  
- Seinille kaikkien nähtäväksi muutama kappale otteluohjelmia  

  
☐  Muita tulostettavia juttuja:  

- Pukuhuonekyltit, jotta joukkueet osaavat omiin pukutiloihin oman joukkueen kanssa  
- Mahdolliset opastukset ovelle jos saliin on vaikea löytää  
- Kenttänumerokyltit, jotta osallistujat tietävät mikä kenttä on mikä  
- Lentopalloliiton ko. ikäkauden säännöt, jotka on myös opiskeltava ja turnausvastaavana 

tunnettava  
  

☐  Avaimet turnauspaikalle  
- Yleensä valmentajilta löytyy, varmista avainten saatavuus  
- Pitkäjärven osalta oltava salihoitajaan yhteydessä turnausta edeltävällä viikolla p. 050-

3860  
237 ja sovittava aikalukon aika, tarvitsee myös erikseen kulkunapin ensimmäiseltä 
sisäänmenijältä.  
  

☐  Pistetaulut  
- Löytyvät LP:n häkistä, Pitkäjärven kuntosalista löytyy ovi varastoon    
- Jokaiselle kentälle oma   
- Palautus Pitkäjärvelle  

  
☐  Teippiä  

- Seinille kiinnityksiä varten toimistoteippiä  
- Jos turnaus on Pitkäjärvellä, on Mini-ikäisten hoidettava kenttien rajauksia varten 

teippiä, hyvin pysyvää mutta lattiasta siististi irtoavaa, värikästä teippiä. Maalarinteippiä 
ei saa olla. Teippiä varattava sekä reunaviivoille että syöttöviivalle  
  

☐  Mukaan lisäksi otettavia asioita  
- Kyniä vähintään 2 kuulakärkikynää / kirjuripöytä  
- Mittanauha verkon korkeuden mittaamiseen + mahdollisten kenttien teippauksiin  
- Jos turnaus Pikkolassa, kahvioon syytä huolehtia  jatkojohto   
- Ensiaputarvikkeita (kylmägeeliä yms. Pitkäjärven häkistä löytyy)  

  



 

☐  Kaikki etukäteen tulostamasi liput ja laput:  
- Pöytäkirjat  
- Otteluohjelmat  
- Tulostaulupaperi  
- Pukuhuonekyltit  
- Kenttänumerokyltit  

  
☐  Valmentajat tuovat yleensä pallot / Pitkäjärveltä ja Malmilta löytyy isoja palloja  

  
☐  Tuomareille varmuuden vuoksi pilli / kenttä, kysy valmentajilta löytyykö heiltä lainaksi. Osalla 

aina omakin pilli, mutta ei kaikilla.  
  Turnauksen yhteydessä  
☐  -  Tekninen palaveri: https://junnulentis.fi/2019/09/20/tekninen-palaveri/  

 -  Tulosten ilmoitus: tulokset päivittyvät automaattisesti sähköisestä järjestelmästä.  
 -  Juoksevat asiat mitä turnauksessa eteen tulee.  

  
☐  -  

  
Kahviokassan laskeminen yms. jälkipyykki  

☐  -  
  

Ota siideri / olut / muu lempijuomasi, olet sen totisesti ansainnut!  

  

  

Linkkejä:  

http://junnulentis.fi/  

http://www.lounalentis.fi/  



LP Kangasala
Junioreiden pelikirja

Outi Munnukka



Yleistä - Lentopalloilijaksi kasvaminen

Treeneihin tullaan tekemään parhaansa

Hyvällä asenteella valmiina tekemään mitä tahansa

Pidetään hauskaa 

Yritetään aina loppuun saakka

Jokainen pallo mennään aina viimeiseen yritykseen saakka

Arvostetaan jokaista joukkueessa

Ollaan kaikkien kavereita ja ystävällisiä kaikille

Ajatuksena kasvaa urheilijaksi

Sitoudutaan treenaamaan ja tekemään joukkueen eteen

Tehdään parhaansa sen eteen, että nukkuu hyvin, syö kunnolla ja treenaa 
tunnollisesti

Käytetään ääntä treeneissä

Tehdään mitä sovitaan

Pysytään suunnitelmassa, joka joukkueena tehdään ja sovitaan



Pienen kentän pelaaminen

Äänen käytön opettelu

Liikkuminen

Pelaajien paikat ja pelialueet

Pelataan omat paikat ja vastuut, autetaan tarvittaessa

Nautitaan pelaamisesta 



F-juniorit

2 1
2

1

2

1

koppi – itselle 
heitto, josta 
hihalla passarille

passari ottaa 
kopin ylhäältä ja 
itselleen heitto 
ja sormilla passi

hyökkääjä 
suoraan passiin 
verkon yli

tasajalkaponnistu
s ja hyppy ja 
iskulyönti



E-juniorit
vaihtoehto A

omat puoliskot nostossa sekä 
hyökkäyksessä

takapassi

vaihtoehto B
omat puoliskot nostossa

hyökkäyksessä nelospaikalta 
hyökätään laidasta ja 
kolmospaikka hyökkää 
keskeltä

vaihtoehto C
nelospaikan pelaaja juoksee 
passarin paikalle joko laitaan 
tai keskelle

kolmospaikan pelaaja hyökkää 
laidasta ja kakkospaikan 
pelaaja keskeltä tai 
takapassina laidasta

vaihtoehto D
nostossa omat linjat

lähin pelaaja passaa

3

2

2

34 4

A B

C

2

4

3 24 3

D



D-juniorit vastaanotto
vaihtoehto A

takapassi kakkospaikalle

laidasta nelospaikalla

ykköspaikan pelaaja hyökkäys takakentältä 
keskeltä

vaihtoehto B

nelospaikka laidasta

ykköspaikan pelaaja hyökkäys takakentältä 
keskeltä

kakkospaikan pelaaja takapassi laidasta tai 
keskeltä edestä

vaihtoehto C

nelospaikan pelaaja laidasta

ykköspaikan pelaaja hyökkäys takakentältä 
keskeltä tai reunasta

kolmospaikan pelaaja edestä keskeltä tai 
laidasta takaa

vaihtoehto D

takapassari tulee ykköspaikalta, passin 
jälkeen taakse ja muut verkolle

passit siis nelospaikalle laitaan, keskelle 
kolmoselle ja kakkospaikalle laitaan 
takapassi

passari passin jälkeen takaisin omalle 
paikalle puolustamaan, jos passari puolustaa 
niin 3-paikka passaa

3

2

3

4
4

C

1 1

24 3

D

A B

2

4 31
1



D-juniorit puolustus
A - Hyökkäys vastustajan 
nelospaikalta

passari torjuu yksin palloa

kakkos- ja ykköspaikan 
pelaajat puolustavat 
takakentän puoliksi

nelospaikan pelaaja hakee 
lyhyet

B - Hyökkäys vastustajan 
kakkospaikalta

passari torjuu yksin palloa

nelos- ja ykköspaikan pelaajat 
puolustavat takakentän 
puoliksi

kakkospaikan pelaaja hakee 
lyhyet

C - Torjunta kahdella
torjunnan takana oleva 
puolustaja hakee enemmän 
pitkiä ja etupelaaja hakee 
lyhyet ja oman laitansa

D - Ilman torjuntaa
hyökkäyksen puoleinen 
etupelaaja ottaa lyhyet

3

2

3
4

4

C

1 1

A B

2

4

3

1

4 2

4

3

4 1

D

4



Ison kentän pelaaminen
4-3-2 etukentän pelaajat sekä 5-6-1 takakentän pelaajat täytyvät 
olla aina tuossa järjestyksessä sivuttain ennen syöttöä

4-5 ja 3-6 ja 2-1 pelaajat täytyvät olla aina ristikkäispelaajansa 
kanssa oikein päin eli takakentän pelaaja taimpana

kaikki opettelevat kaikki paikat alussa

jokainen osaa toisten tekemisen ja arvostaa kaikkien pelipaikkojen työtä

opetellaan ja peluutetaan kiertävällä passarilla keskeltä 3-paikalta 
tai laidasta 2-paikalta

opetellaan lisää ja peluutetaan kahdella passarilla ja passataan 
edestä keskeltä 3-paikalta tai laidasta 2-paikalta

opetellaan vielä lisää ja peluutetaan kahdella passarilla ja passataan 
takaa, tullen 1-paikalta

opetellaan ja siirrytään yhden passarin pelityyliin, josta 
vastaanottorotaatiot seuraavilla sivuilla

taktiikka on tärkeä osa pelaamista

syöttö on ensimmäinen hyökkäys – mihin – miten – miksi

torjunta – puolustus opeteltava joukkueen kanssa paikat missä kukakin 
on ja kenenkin tehtävä ja alue

hyökkäys –> rohkeutta – monipuolista – lyömällä hyvät pallot – sijoittaen 
heikompi tilanne

1

3

L5

4 2

6



Vaihtoehtoja alkuun

vaihtoehto A

passari 3-paikalla, 
hyökätään laidoita 2- ja 
4-paikoilta sekä 
mahdollisesti 
takakentältä 6- tai 1-
paikoilta

takapassi

vaihtoehto B

passari 2-paikalla, 
hyökätään laidasta 4-
paikalta, keskeltä 3-
paikalta sekä 
mahdollisesti 
takakentältä 6- tai 1-
paikoilta

A B

1

3

6
5

4 2

1

3
6

5
4

2



Pelaten yhdellä passarilla takaa
Yleistä vastaanotosta

Kolme nostajaa samassa linjassa noin 5 metrissä

Muutetaan tilanteen mukaan enemmän roolia jommallekummalle puolelle, 
ensisijaisesti etupelaajalla 20%, takapelaajat 40% ja 40%

Passarin ristipaikalla hakkuri, jonka paikalla voi olla myös yleispelaaja tai 
keskipelaaja

Ensisijaisesti yleispelaajan paikalla oleva nostaa, tarvittaessa voi 
nostorotaatiota vaihtaa niin, että passarin ristipaikalla pelaava nousee 
nostamaan

Pyritään nostamaan vaikea syöttö keskelle kenttää, helpot nostot passarin 
paikalle 2-3-paikan väliin metri irti verkosta

Etupelaajat heti pallon lähdettyä liikkeelle valmiina vauhdin ottoon ja 
pienten syöttöjen nostossa

Libero siirtyy jatkopalloissa aina vitospaikalle varmistaen samalla oman 
puolen hyökkäystä ja yleispelaaja kuutospaikalle



Vastaanottorotaatiot

Passari 1-paikalla

nelospaikalta voi siirtää 
hakkurin nostamaan ja 
kakkospaikalta yleispelaaja 
pois nostosta

hyökkäyksessä käytössä 
laidat, keskihyökkäys ja 
yleispelaaja kuutospaikalta

hakkuri

keskipelaaja
1

3

L5

4

2
13

L54

2

1

3

4



Vastaanottorotaatiot

Passari 6-paikalla

hakkuri kolmospaikalla, peruuttaa vauhdin 
suoraan kakkospaikalle

kakkospaikalta tuleva keskipelaaja ottaa 
tarvittaessa lyhyen keskelle tulevan syötön

nelospaikan pelaaja nostossa

hyökkäysmahdollisuudet laidat, keskihyökkäys ja 
yleispelaaja kuutospaikalta

hakkuri

keskipelaaja

2

1

36

L4

6

2

3



Vastaanottorotaatiot

Passari 5-paikalla

hakkuri kakkospaikalla 
pois nostosta, 
tarvittaessa voi vaihtaa 
hakkurin nostamaan ja 
kolmospaikalla oleva 
yleispelaaja pois 
nostosta

hyökkäysmahdollisuudet 
laidat, keskihyökkäys ja 
yleispelaaja 
kuutospaikalla

hakkuri

keskipelaaja

2

63

5

L

4

26

3
5

L

4

5

4

2



Vastaanottorotaatiot
Passari 4-paikalla

hakkuri ykköspaikalla pois 
nostosta, tarvittaessa 
voidaan ottaa hakkuri 
nostamaan ja etukentällä 
oleva yleispelaaja pois 
nostosta

hyökkäysmahdollisuudet 
nelospaikka, 
keskihyökkäys, hakkuri 
ykköspaikalla ja 
yleispelaaja 
kuutospaikalla

hakkuri

keskipelaaja

2 5

3

1
L

4

2

5

3

1L

4

4

1

3



Vastaanottorotaatiot

Passari 3-paikalla

hakkuri kuutospaikalla 
pois nostosta, 
tarvittaessa voi tulla 
nostamaan ja ottaa 
nelospaikan yleispelaaja 
pois nostosta

hyökkäysmahdollisuudet 
nelosessa, keskihyökkäys, 
hakkuri ykköspaikalla ja 
yleispelaaja 
kuutospaikalla

hakkuri

keskipelaaja

2

1

3

6
L4

2

1

3

6L

4

2

3

6



Vastaanottorotaatiot

Passari 2-paikalla

hakkuri vitospaikalla pois 
nostosta, tarvittaessa 
voidaan ottaa hakkuri 
nostamaan ja 
kolmospaikalla oleva 
yleispelaaja pois nostosta

hyökkäysmahdollisuudet 
nelosessa, keskihyökkäys, 
hakkuri ykköspaikalla ja 
yleispelaaja 
kuutospaikalla

hakkuri

keskipelaaja

2

L3 6
5

4
2

L

3

65

4

2

5

4



Yleistä puolustuspaikoista

libero/keskipelaaja puolustaa aina vitospaikalla

yleispelaaja puolustaa kuutospaikalla ja on sieltä valmiina hyökkäämään

hakkuri ja passari pelaavat aina ykköspaikalla ja hakkuri on valmiina 
hyökkäämään sieltä



Lukeva torjunta - perustilanne
katse kohdistuu pallo – PASSARI – pallo 
–hyökkääjä

keskitorjuja on keskellä kenttää

laitatorjujat ovat keskellä omaa 
torjuntatilaansa

takakentän pelaajista 1- ja 5-paikan 
pelaajat on 1m irti sivurajasta ja 2,5m 
irti takarajasta

tytöillä puolustajat ovat metrin 
lähempänä

6-paikan pelaaja on 1m irti 
takarajasta

laitatorjujat seuraavat vastustajan 
passia ja ottavat torjuntapaikan 
tarkasti passista riippuen

2

1

3

6
5

4



Lukeva torjunta - etupassaritilanne
katse kohdistuu pallo – PASSARI – pallo –
hyökkääjä

kaikki torjujat ovat passarin 
etupuolella

4-paikan pelaaja on valmiina 
torjumaan passarin peipin ja 
auttamaan keskihyökkäyksessä 
paterissa, takapaterissa sekä satasessa 
ja mahdollisessa kolmen metrin 
hyökkäyksessä 6- ja 1-paikoilta

3-paikan pelaaja torjuu 
keskihyökkäyksen, on valmiina kolmen 
metrin hyökkäykseen sekä torjuu 
vastustajan nelospaikan hyökkäyksen

2-paikan pelaaja on vastuussa 
nelospaikan hyökkäyksestä ja avustaa 
siirrossa sekä 6-paikan hyökkäyksessä

2

1

3

65

4
2

61 3 4



Lukeva torjunta - takapassaritilanne
katse kohdistuu pallo – PASSARI – pallo –
hyökkääjä

keskitorjuja on keskellä kenttää

laitatorjujat ovat keskellä omaa 
torjuntatilaansa

takakentän pelaajista 1- ja 5-paikan 
pelaajat on 1m irti sivurajasta ja 2,5m irti 
takarajasta

tytöillä puolustajat ovat metrin lähempänä

6-paikan pelaaja on 1m irti takarajasta

4-paikan pelaaja on vastuussa 2-paikan 
hyökkäyksestä, avustaa keskihyökkäyksessä 
ja 6-paikan hyökkäyksessä

3-paikan pelaaja on vastuussa 
keskihyökkäyksestä ja 6-paikan 
hyökkäyksestä ja lukee tilanteen laitoihin

2-paikan pelaaja on vastuussa 4-paikan 
hyökkäyksessä, avustaa 6-paikan 
hyökkäyksessä sekä siirrossa

2

1

3

6
5

4
1

2 3 46



Puolustuspaikat

hyökkäys vastustajan nelospaikalta

raja kiinni, laitatorjujan vasen käsi pallon kohdalla

vitospaikka puolustaa viistolyönnit sekä pitkän kulman ja 
on valmiina torjunnan kosketuksiin – näkee pelaajan ja 
pallon

nelospaikka puolustaa tiukemmat viistot ja hakee tsekit ja 
peipit, nousee kolmen metrin viivalle

kuutospaikalla ottaa torjunnan kosketukset ja 
sijoituslyönnit ykkösestä sekä menee torjunnan väliin jos 
semmoinen jää

ykköspaikka hakee peipit ja käsistä sivuun lähtevät

passari  nostaa puolustuspallot liberolle tai 
keskipelaajalle, joka passaa

2

1

3

6
5

4

4



Puolustuspaikat

hyökkäys vastustajan kakkospaikalta

raja auki, laitatorjujan vasen käsi pallon 
kohdalla

vitospaikka puolustaa rajan

kakkospaikka hakee peipit

ykköspaikka puolustaa mahdollisen 
viistolyönnin ja hakee tsekit

kuutospaikka hakee torjunnan kosketukset 
ja menee torjunnan väliin jos semmoinen 
jää

passari  nostaa puolustuspallot liberolle tai 
keskipelaajalle, joka passaa

2
1

3

6
5

4
2



Puolustuspaikat

hyökkäys vastustajan kolmospaikalta

torjutaan pallo

viitos- ja ykköspaikka puolustaa viistolyönnit

hyökkäyksen nopeuden mukaan etukentän 
pelaajat yrittävät päästä irti verkolta tai 
mennä mukaan torjumaan, sen puolen 
pelaaja missä pallo enemmän on tai 
pääasiassa nelospaikka avustaa torjunnassa

kakkos- ja nelospaikka hakee peipit

kuutospaikka hakee torjunnan kosketukset

passari  nostaa puolustuspallot liberolle tai 
keskipelaajalle, joka passaa

2

1

3

6
5

4
3

4 2

5 1



Puolustuspaikat, kun rikkonainen torjunta

Jos keskitorjuja ei ehdi 
torjumaan, laitatorjuja 
ottaa pallon kohdan –
puolustus reagoi 
tilanteeseen

Vapaa verkkopelaaja 
aina irti puolustamaan

Keskitorjuja hakee 
pienet kun ei ehdi 
torjumaan

Hyökkäys 1- ja 6-
paikoilta

takapelaajat 
puolustavat samassa 
linjassa, etupelaajat 
hakevat pienet

1

3

65

4
2

1

3

65

4
2

1

3

65

4
2

1

3

65

4 2

61
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Hyökkäys

hyökkäyksen vaihtoehtoja 
etupassaritilanteessa

laita 4 ja tipu (= lyhyt passi)

keskeltä edestä/takaa pateri/metri, siirto, 
satanen

kuutos- ja ykköspaikalta 3m hyökkäys

hyökkäyksen vaihtoehtoja 
takapassaritilanteissa

laidat 2 ja 4, tipu nelospaikalle, takametri 
kakkospaikalle

keskeltä edestä/takaa pateri/metri, siirto

kuutospaikalta 3m hyökkäys

2

1

3

65

4



Freeball - helppo pallo

cv  pelaaja on joukkueen passari, joka 
juoksee aina helpossa pallossa samantien 
verkolle ja muut nostavat helpon pallon 
passarille

vastustajan toimittaessa helppo pallo

heitto tulee hihalla tai sormilla tai lyönti tulee 
jalat maasta kaukaa

huudettava heti kun joku näkee tilanteen, 
ettei kunnollista verkolta tulevaa hyökkäystä 
tapahdu

etupelaajat irti verkolta ja ovat valmiita 
ottamaan lyhyet heitot

passari menee verkolle passarin paikalle

nelospaikan pelaaja nousee yli kolmen metrin 
ottamaan lyhyet heitot ja on valmiina  heti 
hyökkäämään

keskipelaaja nousee  yli kolmen metrin 
ottamaan vauhtia ja on valmiina lyhyisiin 
heittoihin

1
3

6L
4

6

2

23
6L

4

6

1



LP Kangasala
Seuran valmennuslinjaukset F-B-ikäisille



Joukkueiden yhteistyö

• kehittyvät ja halukkaat pelaajat mahdollisesti vanhemman ikäluokan 
treeneihin kokeilemaan ja harjoittelemaan

• ei ”varasteta” pelaajia toisista joukkueista
• edustetaan ensisijaisesti omaa ikäluokkaa

• sovittavia asioita pelaajakohtaisesti

• parhaat pelaajat pelaamaan ikäluokkaa vanhempien kanssa



F-ikäiset

• 2 lajiharjoitusta/vko á 1-1,5h
• Omatoimista liikuntaa joka päivä + muut lajit jotka kehittävät nopeutta
• Muu liikunta: Yleisurheilu monipuolisesti, telinevoimistelun perusteet
• Kokonaisliikuntamäärä 16-18h/vko

Lajitaidot
Perustekniikat:
• Sormilyönti, hihalyönti, ala-aloitus, hyökkääminen yhdellä kädellä mahd. 

usein.
• Yksilöiden opettaminen:
Kopin käytöstä mahd. pian oikeisiin tekniikoihin!
• kaikki pelaa



E-ikäiset
• 2 lajiharjoitusta/vko á 1,5-2h
• Omatoimista liikuntaa päivittäin
• Muita lajeja: Yleisurheilu (hypyt, heitot, pikajuoksu), telinevoimistelu
• Kokonaisliikuntamäärä 16-18h/vko

Lajitaidot
Perustekniikat:
• Sormilyönti, hihalyönti, ala-aloitus, hyökkääminen yhdellä kädellä mahd. usein.
Lisäksi:
• Kenttäpuolustusliikkeet, kierähdys, tiikeri, iskulyönnin ponnistus ja kokonaissuoritus, 

takapassi
Kopin käytöstä mahd. pian oikeisiin tekniikoihin!

• kaikki pelaa, tarvittaessa joukkueiden määrää lisätään
• 1.vuosi tiikerisarjassa, 2. vuosi AM -sarjassa



D-ikäiset
D-ikäisissä tyttöjen ja poikien väliset erot harjoittelussa korostuvat
Kokonaisliikuntamäärä 16-18h/vko

Tytöt: 
• 3 lajiharjoitusta/vko á 2h
• Oheisharjoittelua ohjatusti 2 x vko (ellei tukevaa lajia rinnalla)
• Omatoimista liikuntaa päivittäin.
Pojat:
• 2-3 harjoituskertaa/vko á 2h.
• Oheisharjoittelu osana lajiharjoituksia. Omatoiminen liikunta/muut lajit päivittäin.
• Muita lajeja: Yleisurheilu (hypyt, heitot, pikajuoksu), telinevoimistelu

Lajitaidot
• Tytöt kuudella pelaamisen opettelua. 
• Pojat kuudella pelaaminen jälkimmäisenä vuonna D-ikäisissä.
Perustekniikat:
• Torjuntatekniikka (askeleet, käsien taito, ponnistus), yläaloitus (leija jalat maassa, hyppyleija), yhden jalan ponnistuksella 

hyökkääminen
• Yksilöiden opettaminen: Kotitehtäviä taidon harjoitteluun



Joukkueiden muodostaminen: 
• Parhaiden pelaaminen ikäluokkaa vanhempien kanssa (haasteet)
• Tasojoukkueet, tiikerisarja (tytöillä vain 1.vuonna)
• Tytöt kuusikkopeli: Viimeistään vanhempi D pelaamaan kuudella AM-

sarjaan/C-sarjaan
• Pojat: Viimeistään vanhemmassa D:ssä keväällä kuudella pelaamaan 

C-sarjaan

• Kaikki pelaa: joukkueiden muodostamisen tärkeys korostuu



C-ikäiset
Kokonaisliikuntamäärä 16-20h/vko
Tytöt:
• 4 lajiharjoitusta/vko á 2h
• Oheisharjoittelua 2-3krt/vko á 1h
• Muuta liikuntaa päivittäin
Pojat:
• 3 lajiharjoitusta/vko á 2h
• Oheisharjoittelua 2 krt/vko 1h (ellei tukevaa lajia rinnalla)
• Muuta liikuntaa/toinen laji mielellään päivittäin
• Yleisurheilu (hypyt, heitot, pikajuoksut)

Lajitaidot:
• Kahdella/yhdellä passarilla pelaaminen.
Perustekniikat:
• Yhden jalan ponnistuksella hyökkääminen osaksi tyttöjen hyökkäyspelaamista. Ykköshyökkäyksen opetteleminen.
• Hyppyleijan opetteleminen.
• Pallottoman pelaajan liikkuminen



Joukkueiden muodostaminen
• tasojoukkueet mahdollisuuksien mukaan
• lahjakkaat pelaamaan myös vanhempien sarjaa
• aikuisten sarjat mukaan: kuntosarja/N2
• vanhemmat D-ikäiset mukaan viimeistään keväällä; uusia joukkueita 

sarjaan
• seurayhteistyö: pyritään löytämään jokaiselle pelaajalle tasoisensa 

joukkue



B-ikäiset
Kokonaisliikuntamäärä 16-20h/vko
Tytöt: 
• 4 lajiharjoitusta/vko á 2h
• Oheisharjoittelua 4h viikossa (fysiikka)
Pojat:
• 4 lajiharjoitusta/vko á 2h.
• Oheisharjoittelu 3h/vko. Turnausviikolla 3 lajia + 2 oheista(3h). Kesäisin muita lajeja
• (mielellään yleisurheilun hypyt, heitot, pikajuoksu) ja sitä kautta ominaisuuksien monipuolinen kehittäminen.

Omatoiminen harjoittelu: 2-3h/vko (aerobinen + lihashuolto)

Lajitaidot:
• Pojilla yhden passarin järjestelmä ja 3m hyökkäyksen jättäminen pelaamiseen.
Perustekniikat:
• Kierrehyppysyötön opettelu. Vastaanottohyökkäyksen kehittäminen (passipelaamisen kehittäminen)
• Yksilöiden opettaminen joukkueharjoittelussa.
• Kotitehtäviä taidon harjoitteluun



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lentopalloseura Kangasala ry 

Toimintaohje 
alaikäisen 
koskemattomuuden 
suojaamiseksi 
 



Lentopalloseura Kangasala ry  TOIMINTAOHJE    1(5) 
  Varstakuja 1 
  36200 Kangasala      11.7.2020   
 
  

 
Lentopalloseura kotisivu   www.lpkangasala.sporttisaitti.com LY-tunnus  0983950-7 
Kangasala ry e-mail lpkangasalajuniorit@gmail.com  Kotipaikka            Kangasala  

 

Sisällys 
 

Toimintaohje alaikäisen koskemattomuuden suojaamiseksi ............................................................................ 2 

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan tässä sitä, että ..................................................... 2 

Häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin: ............................................................................................ 2 

Toimenpiteet ja käytännöt ennaltaehkäisyyn: .............................................................................................. 3 

Toimintamalli kun häirintä- tai hyväksikäyttöepäilyjä tai tapauksia on ilmaantunut: .................................. 4 

Tarpeellisia yhteystietoja: ............................................................................................................................. 5 

 

  



Lentopalloseura Kangasala ry  TOIMINTAOHJE    2(5) 
  Varstakuja 1 
  36200 Kangasala      11.7.2020   
 
  

 
Lentopalloseura kotisivu   www.lpkangasala.sporttisaitti.com LY-tunnus  0983950-7 
Kangasala ry e-mail lpkangasalajuniorit@gmail.com  Kotipaikka            Kangasala  

 

Toimintaohje alaikäisen koskemattomuuden suojaamiseksi  
 

 

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan tässä sitä, että  
 

• lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat  

• lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan  

• lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan  

• lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeiden 
käyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä. 

 

Häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:  
 

• nimittely  

• sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet  

• vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset 

   seksuaalinen koskettelu, kuten nipistely, suutelu, puristelu  

• puhelinsoitot, tekstiviestit ja sähköpostit tai seksuaalissävytteiset kirjeet  

• halventavat ja seksistiset vitsit  

• toistuvat seksuaalissävytteiset ehdotukset tai seksuaaliseen käytökseen viittaavat kutsut  

• seksuaaliseen kontaktiin pakottaminen 

 

Seuran vastuuhenkilö alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä: 

Toiminnanjohtaja Tanja Vaalivirta tanja.vaalivirta@gmail.com,  p. 044 0890 575 
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Toimenpiteet ja käytännöt ennaltaehkäisyyn: 
 

 Tarkastetaan(ko)? uusien toimijoiden rikostausta 
 

 Tämän toimintaohjeen läpikäyminen uusien toimijoiden perehdytyksessä 
 

 Toimintaohje löytyy nettisivuilta ja on kaikkien saatavilla 
 

 Varmistetaan, että lapset ja nuoret tietävät, mitä tehdä ja keneen voi olla yhteydessä, jos 
tuntee oman turvallisuutensa uhatuksi (jojot, aloituspalaveri!!) 

 
 Tiedotetaan vanhempia tämän ohjeistuksen olemassaolosta 

 
 Lisäämällä toiminnan läpinäkyvyyttä  

 
 Suosimme tiimityötä. Pyrimme seurassamme siihen, että jokaisessa harjoitusryhmässä on 

mukana aina vähintään kaksi aikuista, myös turnaus- ja leirimatkoilla. 
 

 

JOS OLET KOHDANNUT SEKSUAALISTA HÄIRINTÄÄ TAI ASIATONTA KÄYTTÄYTYMISTÄ  

ILMOITA ASIASTA TOIMINNANJOHTAJALLE, JOUKKUEENJOHTAJALLE TAI VALMENTAJALLE!!! 
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Toimintamalli kun häirintä- tai hyväksikäyttöepäilyjä tai tapauksia on ilmaantunut: 
 

1. Tarkistetaan huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. Niihin suhtaudutaan AINA vakavasti. 
Pieneenkin epäilyyn asiattomasta käytöksestä tai toiminnasta puututaan välittömästi.  
 

2. Otetaan välittömästi yhteyttä osapuoliin ja lapsen tai nuoren vanhempiin. 
 

 
3. Puututaan rikosepäilyihin välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kysymyksessä on rikos eli 

rikoslaissa mainittu teko, otetaan viipymättä yhteyttä poliisiin ja 
lastensuojeluviranomaiseen. Olemme yhteydessä myös lapsen tai nuoren vanhempiin. 
Lastensuojeluviranomaisen on ilmoitettava poliisille, jos on perusteltua syytä epäillä, että 
lapseen on hänen kasvuympäristössään kohdistunut rikos. Poliisi selvittää, onko tapahtunut 
rikos, missä olosuhteissa se on tapahtunut ja keitä asia koskee. 
 

4. Kuullaan huolellisesti kaikkia osapuolia tapahtuneesta; mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin 
vanhempia. 

 
 

5. Käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita: Kangasalan sosiaalitoimi, Kangasalan perheneuvola, 
Sexpo-säätiö, Väestöliiton Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus ja 
Raiskauskriisikeskus Tukinainen. 
 
 

 
6. Toimitaan lasten ja nuorten edun mukaisesti. Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. 

Huolehditaan, että mahdollinen häirintä tai hyväksikäyttö eivät jatku. Mikäli aikuisen 
käyttäytyminen alkaa liukua väärään suuntaan, se otetaan puheeksi tämän kanssa 
välittömästi. Mikäli nuoren käyttäytyminen aikuista kohtaan on epäasiallista, asiaan 
puututaan heti. Jos kyseessä on vakavampi epäily häirinnästä tai hyväksikäytöstä, 
mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan, kunnes asia on selvitetty. 
Jos lapsen tai nuoren vanhemmat eivät ole tietoisia tilanteesta, heihin otetaan yhteyttä. Jos 
teko tai sen yritys täyttää rikoslain kuvauksen, ollaan viipymättä yhteydessä poliisiin ja 
lastensuojeluviranomaiseen. 

 
 

7. Viestitään selvästi ja totuudenmukaisesti. Huolehditaan siitä, että kaikki osapuolet tietävät, 
miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee organisaatiossa ja miten yhdistys on reagoinut 
asiaan, esimerkiksi tehnyt ilmoituksen lastensuojeluun tai poliisille. Ulospäin viestittäessä 
huolehditaan sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta. 
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Tarpeellisia yhteystietoja: 
 

 Kangasalan sosiaalitoimi 

Lastensuojeluilmoitukset virka-aikana 
ma-pe klo 8 – 16 
puh. 050 469 9724 
Lastensuojeluilmoitukset muuna aikana 
Tampereen sosiaalipäivystys puh. 0500 625 990 

Kangasalan perheneuvola: 

Puhelimitse voi ottaa yhteyttä neuvonta- ja ajanvarauspuhelimeen, p. 040 133 6602 

tiistaisin klo 8.30-10.00 ja torstaisin klo 12.30-14.00.  

Sexpo-säätiö 

https://sexpo.fi/neuvonta/ 

Neuvontapuhelin +358 50 472 4257 
 

 Väestöliiton Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus 
 

https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/turvallisuus/ 
 

 Raiskauskriisikeskus Tukinainen 
 
 0800–97899 | Kriisipäivystys 

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin. 
 

Rikosuhripäivystys 
 
Maksuttomasti tukea ja neuvoja rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja todistajille. Apua saa 
puhelimitse, verkossa ja kasvotusten. 
Auttava puhelin: 116 006 

 
 

 

 

 


