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Lentopalloliiton Etelä-Suomen alueen keskeiset päätavoitteet 2022
1. Turvallinen harjoittelu ja kisailu koronaolosuhteissa
Tiedotamme ja ohjeistamme toimintaa edelleen koronaolosuhteissa, jotta kaikille on turvallista
harrastaa lentopalloa, beach volleytä ja istumalentopalloa.
2. Harrastuksen aloittaminen oikeassa iässä ja harrastuksen aloittamisen helppous
Ideoimme yhdessä jäsenseurojen kanssa, miten lajimarkkinointia tehdään, saadaan syntymään uusia
ryhmiä, miten harrastamisen aloitus tehdään helpoksi. Toivomme, että jäsenseurat perustaisivat
matalan kynnyksen ryhmiä sekä ryhmiä lapsille, F-ryhmiä ja lentopallokouluja.
3. Aluevalmennuksessa panostamme DC-ikävaiheeseen leirityksillä ja järjestämällä niiden
yhteydessä valmentajakoulutusta. Uutena asiana levitetään oppia fysiikkavalmennuksesta.
Kuusikkopelaamista aktivoidaan D6vs6-toiminnan avulla.
Hankkeen avulla järjestetään erityisesti uudenlaisia poikaleirejä uusille ja vasta-aloittaneille
pelaajille. Hankkeella lisätään teholeiritystä ja opetetaan pelien ja harjoitusten kuvaamista.
4. Levitämme tietoa sarjapelaamisen lisäksi Lentopalloliiton lajien tapahtumista (lentopallo, beach
volley, istumalentopallo, snow volley) kaikilla eri tasoilla, hyvistä vinkeistä valmennuksessa ja
tukitoimissa sekä seurojen kehittämisessä. Luomme siis vuorovaikutusta yhteistoimintaan ja
keskinäisoppimiseen alueella.

Toiminta sektoreittain
Kilpatoiminta
ESLA vastaa alueellaan lentopallon miesten Aluesarjasta ja Paikallissarjasta, naisten
Paikallissarjasta, A-C-nuorten aluemestaruuskisoista ja kilpapelaamisesta junioreiden D- ja E sarjoissa. D-ikäisten kuudella pelaamisen sarjan toteutumista seurataan ja pyritään aktivoimaan
seuroja siihen mukaan. F-toiminta on kaudella 2021-22 siirtynyt Lentopalloliiton vastuulle.
ESLA hankkii mitalit juniorisarjojen finaaleihin ja alueen edustaja osallistuu palkitsemisiin. ESLAsivustolla tiedotetaan sarjatoiminnasta ja finaalitapahtumista sekä F-toimintapäivistä.
Aikuisten kilpa- ja harrastepelaamisessa tavoitteena on saada lisää joukkueita ja pelaajia mukaan
toimintaan sekä auttaa neuvonnan avulla uusia joukkueita aloittamaan lähtemään pelaamaan Alue- ja
Paikallissarjoihin sekä Viking Line Cupiin.

Harrastustoiminta, Viking Line Cup ja Viikkari beach
ESLA ostaa Viking Line Cupin ja Viikkari beach –sarjojen ylläpitämisen, markkinoinnin ja
kehittämisen ostopalveluna. Alkavalla kaudella ESLAn tavoitteena on kehittää sarjojen
markkinointia ja saada joukkueiden yhteyshenkilöt ESLAn tiedotuksen piiriin. Sarjoina on miehet- ja
naiset harrastesarjat sekä sekasarja.
ESLA tiedottaa myös muista harrastusturnauksista omissa viestintäkanavissaan sen mukaan, kun
turnausjärjestäjät sitä pyytävät.

Nuorisotoiminta (aluevalmennus)
ESLA toteuttaa Lentopalloliiton linjauksia aluevalmennuksen organisoinnissa. Keskeisiä asioita ovat
mm. yhden illan tehotreenien (D-ikäiset) ja yhden päivän teholeirien lisääminen,
yläkoululeiriyhteistyö, mahdolliset ikäluokkavalmentajat, mobiliteetti sekä tiiviimpi yhteistyö liiton
valmennusjohdon kanssa. Osana aluevalmennuksen kehityspolkua on urheiluakatemiatoiminnan
kehittäminen.
ESLA vastaa B- ja C-ikäisten leirityksistä ja osallistumisesta aluejoukkueiden SM-kisoihin.
ESLA on sopinut Lentopalloliiton kanssa, että alueella toimii päävalmentaja. Lentopalloliitto palkkaa
tämän. Tämän lisäksi ESLA jatkaa poikien päävalmentajan palkkaamista omatoimisesti.
Päävalmentajan apuna toimii useampi aluevalmentaja. Aluevalmentajat vastaavat leiritys ja SMkisatoiminnasta. Mahdollisuuksien mukaan he myös vierailevat seuroissa vetämässä harjoituksia
erityisteemoista tai kouluttavat valmentajia.
Vuoden 2022 aikana ESLA toteuttaa mahdollisesti Urheiluopistosäätiöltä saatavan tuen avulla
hanketta, joka edistää poikien saamista lentopalloharrastuksen piiriin, teholeirien tehostamista ja
kuvauksen opettamista lentopallopeleistä.

Beach volley -toiminta
Beach volleyn eri sarjat toimivat valtakunnallisesti Lentopalloliiton järjestämänä. Etelä-Suomen
alueella järjestetään suuri osa osakilpailuista. ESLA järjestää vuosittain junioreiden
aluemestaruuskilpailut.
ESLA järjestää beach-leirin kesän Junior tour –osallistujille ja rohkaisee seuroja järjestämään beachkursseja erityisesti alkukesällä. ESLAn alueella sijaitsevat suurin osa Suomen beach volley halleista.
Myös urheiluakatemiayhteistyö on merkittävä etu alueen toimintaan. Alueen tavoitteena on lisätä
kilpapelaamista harrastajatasolla.

Koulutustoiminta
Lentopalloliitto järjestää ESLA alueella aloittavan ohjaajan koulutuksen, tekniikkakoulun ja I-tason
koulutukset. Koulutuksia on nykyisin yhä enemmän verkkokoulutuksina. Lähikoulutustarjonta
suunnitellaan toimintavuodeksi etukäteen ottaen huomioon kausiaikataulu ja seurojen tarpeet.
Koulutuksia järjestetään erityisesti lentopallokauden alkuun (elo-syyskuu). II-tasokoulutus on
alkamassa alkuvuodesta 2022.
Tavoitteena on useamman valmentajan koulutus vuosittain ja sitä kautta valmennuksen kehittäminen
seuroissa. Seuravalmentajien osaamisen kehittymistä pyritään auttamaan myös tarjoamalla seuroille
demoharjoituksia ja valmentajien verkostoitumista alueleirien koulutuksissa. Lentopalloliiton ELentis auttaa koulutuksessa ja valmennusmateriaaleissa.

Erotuomaritoiminta
Alue järjestää erotuomarikoulutusta eri tasoilla, mahdollisesti korona-aikana etänä. Seurojen
edellytetään järjestävän nuorisotuomarikoulutus vähintään kerran vuodessa omalla vaikutusalueella
itse tai yhdessä muiden seurojen kanssa. Jokainen seura pyrkii vastuuttamaan muutaman seura- ja
nuorisotuomarin, niin että heillä on tuomarilisenssi. Tavoitteena on, että jokaisella joukkueella on
oma lisenssin omaava/koulutettu tuomari käytettävissä.
Jokainen toimija alueella pyrkii edistämään kunnioitusta tuomareita kohtaan ja kasvattamaan
junioreille hyvän tuomarikulttuurin toimintatapaa.

Viestintä
ESLAn keskeisin viestintäväline ovat omat internetsivut: http://esla.sporttisaitti.com/ Sivuilla
kerrotaan uutista, ajankohtaisista tapahtumista, turnauksista, alueleirityksestä, AM-sarjatuloksista,
Beach-leireistä ja kisoista.
ESLA julkaisee sähköpostilla info-kirjettä ajankohtaisista asioista. Jakelulistaan voi ilmoittautua
lomakkeella: https://esla-sporttisaitti-com.directo.fi/seurat-ja-toiminta/
ESLAlla on sivusto Facebookissa sekä Instagram-tili.

Sarjanhoitaja hoitaa tiedotusta sarjakohtaisesti. Viking Line Cup –toiminnasta ja
erotuomaritoiminnasta tiedottavat ao. sektoreiden vastaavat.
ESLA haluaa edistää viestintäkulttuuria, jossa kielenkäyttö toisia toimijoita kohtaan on rakentavaa,
tulevaisuuteen katsovaa ja ei-syyttelevää. Kaikilla on silloin mukava toimia harrastuksen parissa ja
vapaaehtoisia toimijoita löytyy jatkossakin.

Talous ja hallinto
ESLAn suurin toimintamuoto on nuorisotoiminta eli alueleirit ja SM-kisoihin osallistuminen.
Toiminta on pääosin omarahoitteista eli osallistumismaksuilla peritään kuluihin tarvittavat varat.
ESLAn subventio toimintaan on joitakin tuhansia euroja.
ESLAn muut kulut ovat palkkiot sarja- ja Viking Line Cup –toiminnan pyörittämisestä sekä
päävalmentajapalkkiot. ESLA hankkii palkinnot AM-kisoihin. Jaoston kokouksiin ja
erotuomaritoimintaan liittyy matka- ja kokouskuluja. Nettisivusto, taloushallintojärjestelmä ja
pankkipalvelut maksavat.
Tulot muodostuvat sarjamaksutuloista ja Viking Line CUP –toiminnasta.
Talous pyritään pitämään vuosittain tasapainossa. Talous on osa Lentopalloliiton taloutta.
ESLA-jaosto toimii käytännön toimijana alueella yhdessä aluepäällikön ja sarjanhoitajan kanssa.
Jaoston jäsenillä on vastuualueita, missä nämä toimivat yhdyshenkilöinä (tiedot ESLAn sivuilla).
Jaoston alla on kilpailuryhmä, joka käyttää päätösvaltaa sarjajärjestelmään liittyvissä kysymyksissä.
Nuorisopäällikkö on vapaaehtoishenkilö, joka koordinoi alueleiritysten ja –kisojen
käytännönjärjestelyjä.

Muuta
ESLA toimii aktiivisena vaikuttajana Lentopalloliitossa ja laajasti urheilujärjestökentässä. Keskeisiä
asioita ovat akatemia- ja lentopallopolkujen kehittäminen, harjoitteluolosuhteiden kehittäminen, mm.
lentopallo- ja beach-kenttien rakentaminen eri paikkakunnilla sekä hyppyportaat ja kohtuuhintaiset
kuntosalit harjoittelukäyttöön.
Alueparlamentti toimii jatkossakin ideapajana alueen kehittämiskysymyksissä.

