
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, vasemmalla. 
-  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/ 

 


