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A-Volley ry:n toimintasuunnitelma 2020 
 

Yleistä 

Vuosi 2020 on seuran 28. toimintavuosi. A-Volleyn tavoitteena on tarjota turvallinen toimintaympäristö, jossa 

lentopalloa ja beach volleyta voi harrastaa jokaisen oman tavoite- ja motivaatiotason mukaisesti. Treenien, pelien, 

pelimatkojen ja muun toiminnan myötä rakentuva yhteisöllisyys sekä rakkaus lajiin ovat keskeinen osa 

toimintaamme. Haluamme rakentaa A-Volleysta yhden suuren yhteisön, emme pelkkää kokoelmaa erillisiä 

joukkueita.  

 

Akaan alueella lentopalloon soveltuvat kaupungin tarjoamat tilaresurssit ovat edelleen niukat, mikä ohjaa 

toimintaamme. Harrastajamäärän nopean kasvun sijaan haluammekin nyt kehittää seuraa kokonaisvaltaisesti. 

Haluamme olla valmiina kasvamaan sitten, kun tilaongelmat helpottavat Akaaseen rakennettavien uusien 

liikuntatilojen myötä. Kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kuuluu rahoituksen ja muiden resurssien hankkiminen sekä 

osaamisen kasvattaminen. 

 

Painopistealueet 

Vuoden 2020 painopistealueet ovat valmennuksen kokonaisvaltainen kehittäminen, varainhankintamenetelmien 

kehittäminen ja viestinnän sekä visuaalisen ilmeen uudistaminen. 

 

Valmennuksen kokonaisvaltainen kehittäminen 

Olemme aloittaneet keväällä 2019 valmennuksen uudistustyön, jonka tavoitteena on mahdollistaa nykyistä 

paremmin jokaisen yksilöllinen kehittyminen ja lajiin panostaminen. Haluamme tarjota lapsille ja nuorille 

valmennusta, joka auttaa elämässä muutenkin kuin pelkästään urheilun saralla. Haluamme tarjota jokaiselle 

mahdollisuuden panostaa lentopalloon juuri niin paljon kuin hyvältä tuntuu, oli se sitten mukava harrastus tai 

uratavoite. Käännämme katseen joukkueista yksilöihin.  

 

Varainhankintamenetelmien kehittäminen 

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja yksi tärkeimmistä asioista on varainhankinnan kehittäminen. Entisaikojen 

sponsorimalli, jossa yritykselle tarjotaan rahaa vastaan mainospaikkoja eri joukkueiden peliasuissa ei enää istu 

nykyaikaiseen seuratoimintaan. A-Volley haluaa tulevaisuudessa rahoittaa toimintaansa kokonaisvaltaisemmilla 

yhteistyösopimuksilla sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää tehokkaasti 

eri sidosryhmien tarjoamia rahoitushankkeita, jotka auttavat seuraa kehittymään monella eri tasolla. 

 

Viestinnän ja visuaalisen ilmeen uudistaminen 

Nykyaikainen urheiluseura näkyy laajasti ja yhtenäisesti eri viestintäkanavissa. Julkaisemme A-Volleyn uuden logon 

ja väripaletin, jotka tulevat näkymään vahvasti kaikessa toiminnassa. Viestintä on ajankohtaista ja monimuotoista. 

Olemme tunnistetusti läsnä niin verkossa, liikuntapaikoilla kuin erilaisissa tapahtumissa. 

Kilpailutoiminta 

Kilpailutoimintaan osallistuvat juniorit pelaavat Lentopalloliiton lounaisen alueen sarjoissa. Osallistumme myös 

maailman suurimpaan juniorilentistapahtumaan Power Cupiin, joka järjestetään Salossa. Aikuisista 

kilpailutoiminnassa on mukana naisten edustusjoukkue pelaten Lentopalloliiton 2-sarjaa. 


