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PERUSTIEDOT
A-Volley ry on vuonna 1991 perustettu ja 24.8.1992 yhdistysrekisteriin hyväksytty urheiluseura, joka tarjoaa
hauskan harrastuksen ja laadukasta toimintaa harrastajille, kuntoilijoille, kilpaurheilijoille, valmentajille ja
seuratoimijoille. Seurassa on kaksi lajia: lentopallo ja biitsi. A-Volley on Suomen Lentopalloliiton alainen
jäsenseura.
A-Volleyssa on noin 100 jäsentä. Lisäksi toiminnassa on mukana aktiivisia lentopallon ystäviä niin pelien ja
turnausten katsomoissa kuin lasten ja nuorten harrastamisen taustajoukoissa.

HALLINTO
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Oula Pihlajamäki
Sanna-Mari Inomaa
Mia Lumpiola
Tiia Välimäki
Susanna Ahonen
Aino Pikkuharju
Anni Mattila
Lauri Tihinen, eronnut 16.9.2020

Seuran yhteistyökumppani talousasioissa on Toijalan Tilitoimisto Oy.
Johtokunta kokoontui toimikaudella 1.1.- 31.12.2020 yhteensä 14 kertaa.

JÄSENKOKOUKSET
Seuran jäsenkokoukset pidettiin 7.3.2020 ja 4.11.2020. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Kevätkokouksessa Toijalan rautatieaseman kokoontumistilassa vahvistettiin vuoden 2019
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin johtokunnalle ja muille vastuuhenkilöille vastuuvapaus.
Syyskokous järjestettiin myös Toijalan rautatieaseman kokoontumistilassa. Kokous vahvisti jäsenmaksun
suuruudeksi alle 16-vuotiailta 10 € ja aikuisilta 20 €. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2021. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sanna-Mari Inomaa ja jäseniksi Tiia Välimäki, Oula
Pihlajamäki, Mia Lumpiola, Susanna Ahonen ja Anu Aalto.

TALOUS
A-Volleyn talous on kunnossa ja toiminnan laajuuteen suhteutettuna maksuvalmius on erittäin hyvä.
Koronan vaikutukset talouteen olemme pystyneet pitämään vähäisinä. Taloutta on hoidettu
tulorahoituksen mukaisesti. Toimintaa rahoitettiin jäsen- ja kausimaksuilla, kaupungin yleisavustuksella
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä seuratuella. Seuratuki kohdistuu Akaan koululaisten
iltapäiväkerhotoimintana järjestettävään Sporttikerhot-hankkeeseen sekä seuran junioreiden Mun pallovälinehankintaan, johon saimme lahjoituksen myös paikalliselta Lions Club Toijalalta.
Tilinpäätös vuodelta 2020 on ylijäämäinen 1 570,70 € ja seuran oma pääoma on 25 312,27 €.
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TOIMINTA
KORONAPANDEMIAN SÄVYTTÄMÄ VUOSI
Koko vuotta 2020 leimasi maailmanlaajuinen koronapandemia, joka vaikutti laajasti seuran toimintoihin.
Hyvin alkanut vuosi tyssäsi maaliskuussa totaaliseen treenien, pelien ja yhteisten kokoontumisten
loppumiseen erilaisten rajoitusten myötä, joita koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettiin.
Lentopalloliiton sarjatoiminta keskeytettiin, ei vietetty kauden päättäjäisiä ja maailman suurin
juniorilentisturnaus Power Cup peruttiin kokonaan.
Johtokunta aloitti etätyöskentelyn ja teki yhdessä viestinnän, talouden ja valmennuksen työryhmien
tukemana paljon töitä, jotta suunnitellut asiat saataisiin toteutettua koronarajoituksista huolimatta ja
niiden puitteissa.
Kesäksi pandemiatilanne parani sen verran, että seuran biitsijaosto sai aikaiseksi kaikkien aikojen A-Volleyn
biitsikesän ja syksyllä pääsimme varovaisin toivein aloittamaan myös lentopallokauden. Koronatilanne
paheni kuitenkin syksyn mittaan siihen pisteeseen, että marraskuussa toimintaa alettiin taas rajoittaa. Ensin
loppui kaikki aikuisten toiminta ja heti perään 29.11.2020 myös lasten ja nuorten toiminta. Toiminnan
keskeytys kesti vuoden 2020 loppuun asti ja erilaiset rajoitukset jatkuvat vielä pitkälle vuoden 2021
puolelle.

UUSI LOGO JA VISUAALISEN ILMEEN UUDISTUS
Vuonna 2019 aloitettu logosuunnittelu ja visuaalisen ilmeen uudistus saatiin valmiiksi ja julkistus tapahtui
5.9.2020 kauden avaustapahtumassa Luttusissa. Logosta on olemassa useita erilaisia virallisia versioita, joita
käytetään viestintäsuunnitelman mukaisesti eri tarkoituksiin.
Visuaalisen ilmeen uudistukseen kuului tässä vaiheessa seuran väripaletin valinta, johon valikoitui mustan
ja valkoisen lisäksi raikkaita oranssin, keltaisen ja sinisen sävyjä. Lisäksi suunniteltiin valmiita mainospohjia
ja valittiin kokoelma erilaisia kuvia seuran viestinnän tueksi.

MUN PALLO! -PROJEKTI
Mun pallo! –projektin myötä hankittiin seuran kaikille junioreille oma lentopallo harjoittelua tukemaan.
Projektiin saatiin rahoitusta Lions Club Toijalalta.
Junioreiden omat pallot kulkevat mukana treeneissä, ja samalla vähennetään seuran tarvetta säilöä isoa
määrää palloja lukuisilla eri toimintapisteillä. Yksilöllisillä harjoitteilla vahvistetaan junioreiden taitotasoa
mahdollistaen harjoittelu näin myös ohjattujen treenien ulkopuolella. Mun pallo! –huudahdus viittaa AVolleyn haluun kehittää pikkupelaajien vastuunottoa ja omatoimisuutta niin pelikentällä kuin sen
ulkopuolellakin.

SUOMISPORT-PALVELU
A-Volley otti Lentopalloliiton seuroista ensimmäisenä käyttöönsä Olympiakomitean tuottaman Suomisport
(https://suomisport.fi/) palvelun, joka on koko urheiluyhteisön yhteinen, nykyaikainen ja helppokäyttöinen
digitaalinen urheilupalvelu. Palvelun kautta voi hankkia ja maksaa kilpailulisenssejä, harrastuksiin liittyviä
vakuutuksia sekä seurojen jäsen- ja kausimaksuja ja ilmoittautua eri seurojen ja lajiliittojen järjestämiin
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tapahtumiin ja koulutuksiin. Suomisport palvelun liikkujayhteisö kasvaa vauhdilla ja palvelua kehitetään
päivittäin.
Ensimmäisessä vaiheessa A-Volley käytti palvelua pallokoulun ja seuran eri ryhmien ilmoittautumisten ja
maksujen hallintaan.

KOULULAISTEN SPORTTIKERHOT
A-Volley sai opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea 7500 € koululaisten
sporttikerhohankkeeseen. Sporttikerhot ovat A-Volleyn organisoimia liikunnallisia iltapäiväkerhoja, joita
toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankevetäjänä toimii A-Volleyn Sanna-Mari Inomaa.
Sporttikerhojen tarkoitus on tuoda liikuntaharrastukset koululaisten iltapäiviin iltapainotteisen
harrastamisen vaihtoehdoksi ja rinnalle. Kerhot ovat osallistujille ilmaisia.
Syksyllä 2020 startanneet sporttikerhot Kylmäkosken koululla, Arvo Ylpön koululla ja Viialan
yhtenäiskoululla ovat pilottikokeiluja, joissa on harjoiteltu mm. lento- ja jalkapalloa ammattilaisten
ohjauksessa sekä tehty muutamia lajikokeiluja. Tavoitteena on laajentaa toimintaa tulevaisuudessa
kaupungin kaikille kouluille yhteistyössä eri lajeja edustavien seurojen, kaupungin ja yksityisen sektorin
tukijoiden kanssa.

YHTEISET TAPAHTUMAT
Koronapandemian takia koko seuran yhteiset tapahtumat jäivät aika vähäisiksi. Kevään rajoitusten jälkeen
uuden lentiskauden alkaessa syyskuun alussa kokoonnuttiin Luttusiin, jossa ohjelmassa oli Mun pallo! projektin julkistus yhdessä Lions Club Toijalan kanssa, seuran uuden logon ja visuaalisen ilmeen julkistus,
ohjatut treenit sekä vapaata yhdessäoloa ja ulkoilua. Päivä päättyi biitsin viikkokisojen
viikkokisafinaaliturnaukseen.
Pikkujoulun sijaan johtokunta järjesti kahtena eri päivänä MUNjouluPALLO -drive-in-tapahtuman, jossa
johtokunnan jäsenet jakoivat kaikille junioreille syksyllä luvatun oman lentopallon sekä pienen jouluisen
herkkupussukan.

VALMENNUSRYHMÄT, AIKUISTEN HARRASTERYHMÄT JA PALLOKOULU
Seurassa toimi vuonna 2020 eri valmentajien vetämiä junioreiden valmennusryhmiä, joihin juniorit saivat
vapaasti osallistua taitotasonsa ja aikataulujensa mukaisesti. Seuran junioreille ei siis järjestetty ikäluokan
ja/tai sukupuolen mukaisia ryhmiä, vaan he saivat vapaasti valita treenikalenterissa olevista treeneistä,
mihin osallistuvat. Harrastajista saatiin Lentopalloliiton sarjoihin pelaavia joukkueita F- ja E-junioreihin sekä
kevään osalta vielä naisten 2-sarjaan, jonka päätteeksi joukkue päätti lopettaa toimintansa.
Seurassa toimii aktiivisesti myös kerran viikossa kokoontuvat aikuisten harrasteryhmät Akat-Volley ja
Patukerho. Ryhmistä löytyy ajoittain joukkueita, jotka osallistuvat mahdollisuuksien mukaan erilaisiin
harrasteturnauksiin kuten Viking Line Cupin osakilpailut, Toijala-Lentis ja Salo-Volley.
Syksyllä 2020 saimme pitkästä aikaa järjestettyä kuuden kokoontumiskerran pallokoulun, joka oli suunnattu
3-5 v. lapsille oman aikuisen seurassa. Ohjaajana toimi A-Volleyn oma kasvatti Jonna Salmela nyt oman
lapsensa innoittamana apunaan toinen A-Volleyn kasvatti Susanna Multanen. Pallokoulussa lapset pääsivät
tekemään kivoja palloharjoitteita ja leikkimään erilaisia ohjattuja liikuntaleikkejä.
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BIITSIJAOSTO
Biitsijaoston kesä 2020 sujui vilkkaissa merkeissä, kun Luttusen uimarantaan saatiin uudet, pehmoiset
hiekat. Tämän parannuksen myötä nyt sekä Toijalan että Viialan taajamissa on kaksi erinomaista
biitsiareenaa, joissa kummassakin kaksi kenttää.
Junioreille toimintaa järjestettiin molemmissa taajamissa. Toijalan kentillä junnubiitsitreenit pidettiin
kerran viikossa kesäkuun alusta koulujen alkuun Jani Antolan ja Jenni Matalamäen valmennuksessa.
Biitsivalmennukseen osallistui kymmenkunta alle 13-vuotiasta junioria. Lisäksi junnubiitsareille oli varattu
Luttusiin yksi vuoro viikossa vapaata pelailua varten, jossa Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin tuella palkatut AVolleyn kesätyöläiset vetivät pienimuotoista toimintaa heinäkuussa. Pelivuorolla kävi muutamia lapsia
viikoittain ja usein lajiin tultiin tutustumaan uimareissun yhteydessä.
Heinäkuun lopulla biitsivalmennuksessa mukana oleville junioreille järjestettiin päivän mittainen
turnaustapahtuma. Turnauksessa pelattiin kaksi kahdeksan joukkueen sekasarjaa U12- ja U14-ikäluokissa.
Pelaajia saapui paikalle Akaan lisäksi eri puolilta Pirkanmaata.
Luttusen kenttien kunnostuksen myötä biitsijaosto elvytti myös aikuisille suunnattua toimintaa, kun
heinäkuun alussa käynnistettiin joitakin vuosia tauolla olleet viikkokisat. Kisoja pyöritettiin A-Volleyn
kesätyöntekijöiden avustuksella. Maanantai-iltaisin sekasarjana pelattavissa kisoissa pelaajat kartuttivat
henkilökohtaisia ranking-pisteitä, joiden perusteella määräytyi kunkin viikon lohkojaot.
Viikkokisat saavuttivat suuren suosion. Kesän aikana kisoissa vieraili yhteensä neljäkymmentä biitsaria
Akaasta ja Tampereelta. Useana maanantaina Luttusissa pelattiin biitsiä seitsemässä lohkossa eli lähes
kolmenkymmenen pelaajan voimin. Kahden kentän biitsiareenalle tämä aiheutti pienoista ruuhkaa ja pelien
venymistä, mutta myös mukavaa tunnelmaa. Tauoilla pelaajat saivat nauttia Viialan Kulttuuriklubin
ylläpitämän rantakahvilan antimista.
Viikkokisat huipentuivat viikkokisafinaaliin syyskuun alussa, jossa vuoden 2020 ”Luttusen valtias” -titteli ja
Tikka-Takomon lahjoittama kiertopalkinto menivät Jani Antolalle – tiukasti kahden pisteen erolla toiseksi
tulleeseen Ellen Kirkkomäkeen. Kesälle 2021 kaupungilta on toivottu Luttusiin kahta lisäkenttää.

