
Harrastelentopallon sanansaattajia Aluekehittäjän avuksi 

Millä tuotteilla: 

 Koululenits 

 Fitvolley 

 

Koululentiskoordinaattorit 

Mitä ja miten: 

- koululentopalloa mahdollisimman laajalle -> kampanja-ajan maksimaalinen hyödyntäminen 

koululentiskoordinaattoreiden avustuksella (koska yksi ihminen ei ehdi jalkautua 300 paikkaan 

saman viikon aikana). Seuran ”vastaanotto” mahdollisuuksista riippuen lisää harrastajia. 

Koulutus koululentiskoordinaattoreille: 

- kisällioppilas-tavalla? 

o Tuleva koululentiskoordinaattori osallistuu aluekehittäjän, tai muun kouluttajan mukana 

opekoulutukseen, jonka kautta tieto siirtyy hänelle 

o 27.10. Opekoulutus Tampereella yhteistyössä HLU:n kanssa 

- Kouluttajakoulutus koululentiskoordinaattoreille? 

o Maakunnallisille koululentiskoordinaattoreille pidetään maksuton koulutus, jossa käydään 

opekoulutuksen käytännön osuudet läpi 

Käytännön toimenpiteet: 

- Hanna muotoilee markkinointikirjeen ja lähettää isolla jakelulla seuroille. Kirjeellä yritetään löytää 

koululentiskoordinaattoreita vähintään 1/ maakuta + jokaiseen isoon kaupunkiin oma 

- Koulutus heti alkusyksystä, jotta käytännön toimenpiteet koululentiskampanjan aikana saadaan 

mahdollisimman isolla volyymillä vietyä läpi 

- opekoulutuksia 

- viikolla 44 koululentistapahtumia  

- Raportoinnit 

Korvaukset: 

- Aluejaosto maksaa kulukorvauksia koululentiskoordinaattoreille joko itselle, tai koordinaattorin 

seuralle (hänen niin halutessaan) 

- Kaksi korvausmahdollisuutta: 

o km- ja päivärahakorvaus toteutuneiden kulujen pohjalta luottamushenkilötaksan 

perusteella suoraan koordinaattorille TAI 

o edellä mainittujen menojen mukainen summa laskua vastaan suoraan seuralle 

 



Välineet: 

- jokaiselle koululentiskoordinaattorille muutama pehmopallo 

- Kampanjakouluilla palloja 

 

Raportointi: 

- Lentopalloliiton nettisivujen kautta intranetti, johon raportointilomake toteutuneista 

opekoulutuksista ja tapahtumista + materiaalipankki? TAI 

- Sähköpostitse exel-muotoisella raportointilomakkeella (jonka Hanna työstää) 

 

Seuranta: 

- intranetin toimintamahdollisuuksista riippuen… 

- Hanna vetää yhteen lounaisen alueen tapahtumat, henkkilömäärät ja osallistujamäärät ja välittää 

tiedon Minnalle tai 

- Minna saa tiedon suoraan intranetin kautta… samoin Hanna. 

  



SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY  

 

      27.1.2010 

 

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT 2010 

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä   0,27 €/km 

Lisämatkustaja      0,02 € 

Kokopäiväraha        25 € 

 - matkan kesto yli 10 tuntia 

Osapäiväraha        12 € 

 - matkan kesto yli 6 tuntia 

Mikäli henkilö on saanut matkavuorokautena maksuttoman tai matkalipun tai hotellihuoneen 

hintaan sisältyvän aterioinnin, maksetaan päiväraha tai osapäiväraha ko. matkavuorokaudelta 50 

%:lla alennettuna. 

- kotimaan kokopäivärahan ja ulkomaan päivärahan alentamisen edellytys on kahden 

ilmaisen aterian saaminen 

- osapäivärahan alentamisen edellytys on yhden ilmaisen aterian saaminen. 

Laivaseminaareista sekä kokous- ja koulutusristeilyistä suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen 

säännösten ja euromäärien mukaisesti. 

 

Matkavuorokausi on 24 tuntia ja sen ylittyessä 12 tunnilla on oikeutettu uuteen kokopäivärahaan. 

Matkavuorokauden ylittyessä kahdella tunnilla on oikeutettu uuteen osapäivärahaan. Huom. 

ilmaisten aterioiden merkitys. 

 


