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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 lajijaostoa: lentopallo ja beach-jaosto. A-Volley on Suomen
Lentopalloliiton alainen jäsenseura.
A-Volleyssa on 92 jäsenmaksun maksanutta 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
Tiina Vaittinen
Tiia Välimäki
Sanna-Mari Inomaa
Mia Lumpiola
Jani Antola
Katja Puntti
Tomi Tokee, eronnut 4.6.2019

Seuran yhteistyökumppani talousasioissa on Toijalan Tilitoimisto Oy.
Johtokunta kokoontui toimikaudella 1.1.- 31.12.2019 yhteensä 12 kertaa.

JÄSENKOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin 20.3.2019 silloisen Akaan Seudun Osuuspankin kokoustilassa vanhojen sääntöjen
mukaan. Kokous vahvisti toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja hyväksyi seuralle uudet säännöt.
Uusien sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 14.11.2019 Viialan kirjasto Vilkun kokoustilassa. Kokous
vahvisti jäsenmaksun suuruudeksi alle 16-vuotiailta 10 € ja aikuisilta 20 €. Kokous hyväksyi
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Oula
Pihlajamäki ja jäseniksi Tiia Välimäki, Sanna-Mari Inomaa, Mia Lumpiola, Susanna Ahonen, Lauri Tihinen,
Aino Pikkuharju ja Aino Mattila.

TALOUS
A-Volleyn talous on kunnossa ja toiminnan laajuuteen suhteutettuna maksuvalmius on hyvä. Taloutta on
hoidettu tulorahoituksen mukaisesti. Toimintaa rahoitettiin jäsen- ja kausimaksuilla, kaupungin
yleisavustuksella sekä lentopallotapahtumia ja -koulutuksia järjestämällä.
Tilinpäätös vuodelta 2019 on ylijäämäinen 1 837,88 € ja seuran oma pääoma on 24 745,88 €.
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TOIMINTA
JOHTOKUNTA JA TYÖRYHMÄT
Vuonna 2019 A-Volleyn toimintaan toi oman mausteensa lähes kokonaan edellisestä vuodesta vaihtunut
johtokunta, joka aloitti työnsä käytännössä tyhjästä. Uusi puheenjohtaja ja johtokuntaan valitut uudet
jäsenet tekivät paljon työtä asioiden selvittämiseksi, oppimiseksi ja hoitamiseksi.
Ensi töikseen johtokunta aloitti sääntöjen ja seuran verkkosivujen uudistamisen. Uudet nykyaikaiset
säännöt hyväksyttiin jo kevään vuosikokouksessa. Verkkosivut julkaistiin toukokuussa kauden päättäjäisten
yhteydessä uudessa osoitteessa https://www.a-volley.fi. Näiden lisäksi aloitettiin kehitystyö myös
valmennusmallin, varainhankinnan, viestinnän ja yhtenäisen visuaalisen ilmeen uudistamiseksi.
Kehitystyötä tehtiin erilaisissa työryhmissä, jotka raportoivat asioiden edistymisestä johtokunnalle.
Valmennustyöryhmä keskittyi uudenlaisen valmennusmallin suunnitteluun, jonka mukaista toimintaa
päästiin jo syksyllä kokeilemaan käytännössä. Talousryhmä aloitti selvittämään, miten seuran toimintaa
voidaan rahoittaa tulevaisuudessa mm. hyödyntämällä julkisia eri sidosryhmien tarjoamia tukimalleja.
Viestintäryhmä on keskittynyt ulkoisen viestinnän kehittämiseen, jonka tuloksena verkkosivut on uudistettu
ja A-Volleyn uuden logon ja visuaalisen ilmeen suunnittelu on aloitettu. Viestintäsuunnitelmakin on jo
dokumentoitu.

YHTEISET TAPAHTUMAT
Koko seuran yhteisiä tapahtumia järjestettiin useita. Toukokuussa kokoonnuttiin Palokärkeen Viialaan
viettämään kauden päättäjäisiä uiden, saunoen, grillaillen, pelaillen ja herkutellen. Uusi lentiskausi avattiin
elokuun lopussa Monarilla Toijalassa, missä päästiin koko salia hyödyntäen treenailemaan ja pelailemaan.
Pikkujouluja juhlittiin syyskauden päätteeksi joulukuussa Veikkojen majalla Kylmäkoskella. Ohjelmassa oli
ulkoilua, leikkiä, laulua ja joulumuorikin tonttuineen kävi kylässä.

POWER CUP
Maailman suurin junioreiden ulkona pelattava lentopalloturnaus Power Cup järjestettiin tällä kertaa
Rovaniemellä. Koululaisten kesäloman alkupäiviin ajoittuvaan turnaukseen osallistui A-Volleysta
kolmisenkymmentä pelaajaa, valmentajaa ja huoltajaa. Matkat pohjoiseen taittuivat junalla ja
henkilöautoilla. Muistoksi reissusta jäi pelikokemuksen lisäksi paljon hauskoja päivityksiä seuran
somekanaviin.

RYHMÄT
Vuoden 2019 aikana seurassa on toiminut monenlaisia ryhmiä. Keväällä kokoontuivat touhulentis,
pallokoulu, F-pojat, F-tytöt, E-pojat, E-tytöt, D-tytöt ja A-tytöt/naisten joukkue. Syksyllä valmennusmallia
junioreiden osalta muutettiin siten, että treenejä ei enää sidottu suoraan ikään tai joukkueeseen, vaan eri
valmentajien vetämissä treeneissä sai vapaasti käydä omien mieltymysten ja aikataulujen mukaan.
Akaan kaupungin huonon salitilanteen ja valmentajapulan vuoksi pystyimme syyskaudella tarjoamaan
junioreille vain 3 eri treeniä viikossa, kaksi Monarilla ja yksi Kylmäkosken uudella koululla. Treenaamisen
lisäksi juniorijoukkueet osallistuivat myös Lentopalloliiton ja alueiden alaisiin sarjoihin. Syksyllä naisten
edustusjoukkue aloitti kautensa alemmassa 2-sarjassa.
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Seurassa toimii aktiivisesti myös kerran viikossa kokoontuvat aikuisten kuntoliikuntaryhmät Akat-Volley ja
Patukerho. Akat-Volley osallistui vuoden aikana useampaan Viking Line Cupin turnaukseen eri
paikkakunnilla, Mesto-turnaukseen, Toijala-Lentikseen ja Salo-Volleyhin.

KOULUTUS
Vuoden viimeisenä lauantaina A-Volley järjesti jälleen korkeatasoisen Virginie De Carnen VDC Volleyball
Academy -valmentajakoulutuksen Toijalan Monarilla, johon osallistui toistakymmentä valmentajaa ja
kolmisenkymmentä pelaajaa niin A-Volleysta kuin muualtakin Suomesta. F- ja E-juniori-ikäiset treenasivat
iskulyöntiä ja puolustusta. Naisten joukkueen aiheena oli vastaanottotyöskentely.

BEACH-JAOSTO
Beach-jaosto järjesti heti tammikuussa Viking Line Cupin turnauksen, johon osallistui 8 naisten joukkuetta.
Lisäksi pitkästä aikaan järjestettiin toimintaa myös junioreille. Junnubiitsi kokoontui kerran viikossa Toijalan
urheilukentän viereisillä kentillä kesä-heinäkuussa Jenni Matalamäen ja Jani Antolan ohjauksessa.
Junnubiitsi huipentui heinäkuun lopussa turnaukseen, johon saatiin osallistujia myös muualta Pirkanmaalta.

