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Toimintasuunnitelma 2016
Kokoontuminen
Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa . Jaosto harkitsee pidettäväksi joka
toinen kuukausi puhelinkokouksen.
Sektorit
Sektorien vetäjäksi nimetään jaoston jäsen. Kuten ennenkin, sektorin vetäjä voi nimetä
ryhmäänsä 1..3 jäsentä (voi olla jaoston jäseniä tai ulkopuolisia). Sektorit toimivat
itsenäisesti. Rahoitusta koskevat asiat tuodaan jaostoon.
Sektorien tehtävä luettelona voitaneen käyttää edelleen Jyväskylässä aikanaan sovittuja
tehtäväkuvauksia.
Aluejaosto harkitsee alueen liittovaltuuston jäsenien kutsumista joihinkin kokouksiin.
Talousarvioon 2016
Jaosto päättänee varata 18.11 kokouksessaan vuoden 2015 tuloksesta 2500 euroa
vuonna 2016 pidettävälle kehityspäivälle.

Etelä-Suomen Lentopallojaosto / beach volley

TOIMINTASUUNNITELMA 2016
BEACH VOLLEY KILPAILUTOIMINTA
Miehille ja naisille on tarjolla alueella seuraavia kiertueiden kilpailuja vuonna
2015. Beach Volley SM-kiertueen osakilpailuja, avoimen kiertueen kilpailuja ja
beach volley hallien myötä myös talvella kiertueita. Lisäksi eri seurat järjestävät
omia mestaruuskilpailuja sekä muita avoimia kilpailuja.
Aikuisten harrastusmahdollisuudet kilpailla jatkuu Etelän Viikkari Biitsin osalla miltei
samalla tyylillä kuin vuonna 2015. Osakilpailuja on n. 11 kpl ja pelattavia erilaisia
sarjoja on 4 kpl. Lisäksi järjestäytyneet beach volley seurat pitävät ns.
viikkokilpailuja useilla eri paikkakunnalla, koko kesän ajan. Kyseisten kilpailujen
osanottajamäärät ovat lisääntyneet mm. tiedotuksen avulla, joten varsinkin
nettitiedotusta lisätään ja parannetaan entisestään alueen ja seurojen osalla.
Junioreille on oma valtakunnallinen SM-kiertue ja vähintään yksi osakilpailu
pyritään järjestämään etelän alueella. Osanottajamäärät nuorten turnauksiin on
kasvaneet niin suuriksi, että 12 kenttääkään ei enää riitä kaikkien sarjojen
järjestämiseksi, joten turnauksia joudutaan jakamaan esim. eri paikkakunnille
samalle viikonlopulle. Aluemestaruuskilpailuille pyritään löytämään uusia järjestäjä
paikkakuntia, jonka avulla saadaan uusia junioreita rohkaistua osallistumaan SMkiertueelle..
Etelän aluemestaruuskilpailut laitetaan keväällä haettavaksi alueen-sivujen kautta.
Junioreita ohjataan edelleen osallistumaan myös Viikkari Biitsin osaturnauksiin,
joissa he saavat sopivia vastustajia ja sen avulla he kehittyvät pelaajina.
Eräs keino järjestää uusia junioreiden kilpailuja on järjestää niitä samalla
paikkakunnalla ja samana viikonloppuna, kun pelataan Viikari biitsiä.

BEACH VOLLEYN KOULUTUS JA ERILLISET TAPAHTUMAT
Koulutus
Beach Volley lajikursseja pidetään talvella Biitsi.fi Areenalla. Keväällä lajikursseja
jatketaan. Niistä tarkemmat tiedot tulee Lentopalloliiton sivuille.
Keväällä ennen ulkokauden alkua junioreille järjestetään leirejä hallissa
Salmisaaren liikuntakeskuksessa sekä mahdollisesti järjestetään karsinta turnaus
junioreiden arvokilpailujen edustuspaikoista.
Ennen SM-kiertueen alkamista pyritään järjestämään nuorille pelaajille alkukesästä
beach volleyn harjoitus- ja koulutus tapahtumia. Tapahtumiin pyydetään
paikkakunnilta järjestelyavuksi kokeneita pelaajia, jotka samalla toimivat
valmentajina ja ohjaajina.
Aluemestaruuskilpailujen ja SM- osakilpailujen yhteydessä on saatavissa ohjausta
pelaajille ja valmentajille.
Em. kilpailujen yhteydessä annetaan myös sääntöihin ja pallon
käsittelytekniikkoihin liittyvää koulutusta ja opastusta.

EROTUOMARIRYHMÄ Toimintasuunnitelma 2016
Tammikuu

Aihe

vko1-2

Taukopalaveri

Hki, (Uusimaa, Kymi, Lahti)

maalis/huhti

Preppaus I lk

tarvittaessa

Huhtikuu

Päätöspalaveri

Hki, Uusimaa, Kymi, Lahti

4 kpl

maalis/
huhti/touko

III-luokan eli
peruskurssi

Hki, Uusimaa, Kymi, Lahti

4 kpl

maalis/
huhti/touko

II-luokan eli
jatkokurssi

Hki, Uusimaa, Kymi, Lahti

4 kpl

kesä-syys

suunnittelupalaveri

toiminnan kehittäminen yhdessä

1 kpl

tarpeen
mukaan

NT-kurssi

Hki, Uusimaa, Kymi, Lahti

4 kpl

Syyskuu

Alkupalaverit

Hki, Uusimaa, Kymi, Lahti

4 kpl

elo/
syyskuu

III-luokan eli
peruskurssi

Hki, Uusimaa, Kymi, Lahti

4 kpl

tarpeen
mukaan

NT-kurssi

Hki, Uusimaa, Kymi, Lahti

4 kpl

1-4 kpl

Toimintasuunnitelma 2016/Kilpailutoiminta
Viime vuoden naisten 3-sarjan kehittämistyö tuotti hyvää keskustelua
sarjatoiminnan kehittämisestä. On perusteltua tehdä kehittämistyötä myös
alueen muissa sarjoissa. Kyselyllä tuodaan myös aluejaoston toimintaa esille.
Kyselyllä saadaan arvokasta tietoa alueen kehittämishaasteista ja hyvin
toteutettuna toiminnassa mukana olevat ihmiset sitoutumaan kehittämis- ja
uudistustyöhön.
Kyselyn suunnitteluun on hyvä saada kattava joukko ruohonjuuritason
toimijoita. ”Ohjausryhmä”, jossa on kaikenikäisiä pelaajia, joukkueenjohtajia,
valmentajia, rahastonhoitajia ja toki myös seurojen johtoa. Kyselyn päävastuu
on aluejaostolla. Työryhmä toteuttaa kyselyn ja kokoaa kyselyn tulokset
alueparlamenttiin 2016.
Alueen sarjatoiminta jatkuu kuten aiempinakin vuosina.

Etelä -Suomen tyttö jen aluevalmennuksen
toimintasuunnitelma 2016
Leirit

Leiritystoiminta aloitetaan molemmissa ikäluokissa maakuntaleireillä, joiden tavoite on
mahdollistaa pelaajien osallistumisen leireille lähellä kotipaikkakuntaa.

Alueleirit jatkavat leiritystoimintaa kohti alue SM-kisoja. Alueleirit ovat kolme- tai
kaksipäiväisiä kutsuleirejä, joille aluevalmentajat kutsuvat pelaajat maakuntaleirien ja
muiden näyttöjen perusteella.
Leireille pyritään rekrytoimaan seuravalmentajia tutustumaan aluevalmennukseen ja
päivittämään tietojaan valmennuksesta.
Vuoden aikana pyritään järjestämään tulevalle C-ikäluokalle maakunnallisia tekniikkaleirejä,
joihin rekrytoidaan mukaan seuravalmentajia. Näin saadaan yhtenäistettyä alueemme
valmennusta.

Maakunta- ja alueleirit C-tytöt
Paikkakunta
Maakuntaleiri 1 PH+KL
Maakuntaleiri 2 PK+EK
Alueleiri 1
Alueleiri 2
Alueleiri 3
Alueleiri 4

Järvenpää
Kouvola
Pajulahti
Pajulahti
Pajulahti
Pajulahti

Ajankohta
auki
auki
17.–19.6.2016
12.–14.8.2016
26.–28.8.2016
11.–12.9.2016

Pelaajamäärä
40
40
46
34
30
26

Kausala
Pajulahti
Kisakallio
Pajulahti

Ajankohta
10.1.2016
1.–3.4.2016
22.–24.4.2016
13.–15.5.2016

Pelaajamäärä
50
36
32
26

Maakunta- ja alueleirit B-tytöt
Paikkakunta
Avoin katsastusleiri
Alueleiri 1
Alueleiri 2
Alueleiri 3

AlueSM kisat
AlueSM kisoihin osallistutaan kahdella joukkueella molemmissa ikäluokissa. B-nuorilla
kisat pelataan toukokuun 2016 viikon 21 viikonloppu ja C-nuorilla syyskuun 2016 kolmas
viikonloppu.

Pärnun leiri
Vuoden 2015 hyvien kokemusten perusteella jatketaan ja kehitetään kesällä tapahtuvaa
viiden päivän leiritystä Virossa(4.–8.7.2016).

Koulutus
Aluevalmentajien kouluttautumiseen ja valmennustaitojen ylläpitämiseen varataan
budjetissa määräraha. Koulutusvaihtoehtoina ovat liiton koulutukset, muut koulutukset,
luennot ja seminaarit sekä kansainvälisten pelien seuraaminen.

Etelä -Suomen poikien aluevalmennuksen
toimintasuunnitelma 2016
Leirit

Leiritystoiminta aloitetaan nuoremmassa ikäluokassa marraskuun alueleirillä.

Alueleirit jatkavat leiritystoimintaa kohti alue SM-kisoja. Alueleirit ovat kolmepäiväisiä
leirejä. Leireistä kaksi viimeistä ennen aluejoukkueiden SM-kisoja ovat kutsuleirejä, joille
aluevalmentajat kutsuvat pelaajat aiempien leirien näyttöjen perusteella.
Leireille pyritään rekrytoimaan seuravalmentajia tutustumaan aluevalmennukseen ja
päivittämään tietojaan valmennuksesta.

Maakunta- ja alueleirit C-pojat
Paikkakunta
Alueleiri 2
Alueleiri 3
Alueleiri 4
Alueleiri 5
Alueleiri 1

Pajulahti
Pajulahti
Pajulahti
Pajulahti
Pajulahti

Ajankohta
15.–17.4.2016
12.–14.8.2016
26.–28.8.2016
9.–11.9.2016
2.–4.12.2016

Pelaajamäärä
45
45
36
24
45

Pajulahti
Pajulahti

Ajankohta
28.–30.12.2016
13.–15.5.2016

Pelaajamäärä
36
30

Alueleirit B-pojat
Paikkakunta
Alueleiri 1
Alueleiri 2

AlueSM kisat
AlueSM kisoihin osallistutaan kahdella joukkueella molemmissa ikäluokissa. B-nuorilla
kisat pelataan toukokuun 2016 viikon 21 viikonloppu ja C-nuorilla syyskuun 2016 kolmas
viikonloppu.

Pärnun leiri
Vuoden 2015 hyvien kokemusten perusteella jatketaan ja kehitetään kesällä tapahtuvaa
viiden päivän leiritystä Virossa(4.–8.7.2016).

Koulutus
Aluevalmentajien kouluttautumiseen ja valmennustaitojen ylläpitämiseen varataan
budjetissa määräraha. Koulutusvaihtoehtoina ovat liiton koulutukset, muut koulutukset,
luennot ja seminaarit sekä kansainvälisten pelien seuraaminen.

Viikkari Biitsi/Viking Line Cup
Sarjavastaava Antero Tapola
Varahenkilö Jani Tapola
Viikkari Biitsi/Viking Line Cup toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016
Viikkari Biitsi ja Viking Line Cupin tavoitteena on luoda Eteläisen Suomen alueelle kattava
turnausten verkko palvelemaan harrastelentopallon ja -biitsin harrastajia. Samalla se antaa
toimintamahdollisuuksia seuroille ja hiukan myös taloudellista tuottoa sekä järjestäjille että
aluejaostolle.
Toimintavuoden aikana järjestetään kesällä 2016 n. 10-12 Viikkari Biitsin turnausta, joista yksi
Tallinnassa, sekä lopputurnaus. Samoin järjestetään 25-30 Viking Line Cupin turnausta, joista
yksi Tallinnassa, sekä lopputurnaus.
Tallinnan turnaukset omakustannushintaisina.
Turnauksia kehitetään yhteistyössä järjestäjien ja osallistujien kanssa mm. seurakäyntien,
seminaarien ja palautteiden avulla.
Turnauksia voidaan järjestää myös alueen ulkopuolella mikäli siitä sovitaan ko. alueen kanssa.

