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A-Volley ry
PERUSTIEDOT
A-Volley ry on vuonna 1991 perustettu ja 24.8.1992 yhdistysrekisteriin hyväksytty
lentopalloseura, jonka toiminnan tarkoituksena on tarjota mahdollisuus lentopallon ja beach
volleyn harjoitteluun ja pelaamiseen kaikenikäisenä niin kunto- kuin kilpailutoiminnassa.
A-Volley on Suomen Lentopalloliitto Ry:n jäsenseura.
Seurassa on 119 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Lisäksi toiminnassa on mukana aktiivisia
lentopallon ystäviä niin pelien ja turnausten katsomoissa kuin lasten ja nuorten
harrastamisen taustajoukoissa.
JAOSTOT
Lentopallo ja Beach-jaosto
HALLINTO
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Janne Katoperä
Jarkko Kankainen
Niina Ojala
Jarmo Pikkuharju
Päivi Vartiainen
Riitta Lehtonen (eronnut 10.10.2018)
Tomi Tokee
Susanna Ahonen

Seuran taloutta hoitaa Toijalan Tilitoimisto Oy.
Johtokunta kokoontui toimikaudella 1.1.- 31.12.2018 yhteensä 9 kertaa.
JÄSENKOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin 23.4.2018 Nina’s Cafe place -kahvilassa. Kokous vahvisti
toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen.
Syyskokous pidettiin 10.10.2018 Nina’s Cafe place -kahvilassa. Kokous vahvisti jäsenmaksun
suuruudeksi alle 16-vuotiailta 10 € ja aikuisilta 20 €. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman
ja talousarvion vuodelle 2019. Uuden johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Oula
Pihlajamäki, varapuheenjohtajaksi Tiina Vaittinen ja sihteeriksi Tiia Välimäki. Jäseniksi
valittiin Tomi Tokee, Jani Antola, Sanna-Mari Inomaa, Katja Puntti ja Mia Lumpiola.
TALOUS
A-Volleyn talous on kohtuullisessa kunnossa Akaan kaupungin huonon salitilanteen
aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta. Seuran toimintaa rahoitettiin mm. kaupungin
yleisavustuksella, jäsenmaksuilla, kausimaksuilla sekä joukkueiden omilla varainhankinnoilla,
joita olivat mm. kotiturnausten kahviotuotot sekä tuotemyynnit. Tilinpäätös osoitti tappiota
4 087,33 €. Tuloksen tappiollisuutta kohtuullistaa mm. se, että edellisellä tilikaudella tehty
verryttelyasutilaus painatuksineen (5 679,10 €) tulivat maksuun vasta helmikuussa 2018.
Seura toimii täysin talkootyönä ja kaikki varainhankintatoiminta tähtää laadukkaan
toiminnan ylläpitämiseen ja toiminnan jatkuvuuteen.
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A-Volley ry
TOIMINTA
Vuotta 2018 leimaa ainainen huoli Akaan kaupungin salitilanteesta. Viialan palloiluhallia ja
myös Pappilan koulua on uhannut sulkeminen ja siksi A-Volley on joutunut hankkimaan
melko kalliita salivuoroja Akaan ulkopuolelta mm. Vesilahdelta ja Valkeakoskelta. Tämä asia
on vaikuttanut negatiivisesti seuran toimintamahdollisuuksiin ja harrastajamääriin ja
aiheuttaa jatkuvaa haittaa seuratoimijoiden arjessa. Esimerkiksi juniorijoukkueiden
mahdollisuus järjestää kotiturnauksia on erittäin rajoittunut ja sitä kautta myös
varainhankinta on vaikeutunut.
Tästä huolimatta vuoden 2018 aikana seurassa on toiminut yhdeksän junioriryhmää:
touhulentis, pallokoulu, F-pojat, F-tytöt, E-pojat, E-tytöt, D-tytöt, B-pojat ja A-tytöt.
Juniorijoukkueet osallistuivat Lentopalloliiton ja alueiden alaisiin sarjoihin ja A-tytöt pelasivat
ensimmäistä kertaa myös naisten 3-sarjaa. Lisäksi A-Volleyn joukkueista valittiin Lounaisen
alueen aluejoukkueisiin 5 pelaajaa ja 1 pelaaja pelasi myös ikäluokkansa maajoukkueessa.
Seurassa toimii aktiivisesti myös kuntoliikuntaryhmät Akat-Volley ja Patukerho. Akat-Volley
osallistui vuoden aikana Viking Line Cupin turnauksiin, Toijala-Lentikseen ja Salo-Volleyhin.
Maailman suurin junioreiden ulkona pelattava lentopalloturnaus Power Cup järjestettiin tällä
kertaa Kuopiossa. Perinteisessä kauden päättävässä turnauksessa A-Volleystä mukana oli
joukkueet kuudessa eri sarjassa: A-tytöissä, D-tytöissä (2), E-tytöissä, B-pojissa, E-pojissa ja Ftytöissä.
Uusia valmentajia onnistuttiin löytämään ja valmentajille järjestettiin koulutusta. Keväällä AVolley järjesti korkeatasoisen Virginie De Carnen VDC Volleyball Academy valmentajakoulutuksen Toijalan Monarilla, johon osallistui parikymmentä valmentajaa niin
A-Volleysta kuin muualtakin Suomesta.
A-Volley järjesti keväällä mm. koululentistapahtumia Akaan kouluilla, joiden tarkoituksena oli
opettaa lentopalloa ala-asteiden oppilaille ja antaa opettajille lisää tietoa lajista.
Kesällä A-Volley työllisti kaksi seuran junioria Akaan Seudun Osuuspankin myöntämällä tuella
kahden viikon mittaisen lentisleirin vetäjiksi.
Keväällä junioreille ja heidän vanhemmilleen järjestettiin Palokärjessä pelikauden
päättäjäiset. Lisäksi syyskauden päätteeksi järjestettiin yhteinen toiminnallinen pikkujoulu
junioreille ja heidän vanhemmilleen Viialan palloiluhallilla. Valmentajille järjestettiin myös
oma kauden päätöstapahtuma Kangassaaressa.
Beach-jaosto järjesti keväällä Viking Line Cupin turnauksen, johon osallistui 4 miesten ja 2
naisten joukkuetta. Lisäksi jaosto oli vahvasti myötävaikuttamassa siihen, että kaupunki
remontoi Toijalassa olevat biitsikentät hyvään kuntoon uusimalla tolpat, verkot ja rajat sekä
vaihtamalla hiekan.

