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A-Volley ry:n toimintasuunnitelma 2021 
 

Yleistä 

Vuosi 2021 on seuran 29. 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 kehitämme seuraa kokonaisvaltaisesti. Haluamme olla 

valmiina kasvamaan sitten, kun tilaongelmat helpottavat Akaaseen rakennettavien uusien liikuntatilojen myötä.  

 

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikuttanee seuratoimintaan vielä pitkään. Seuraamme Lentopalloliiton ja 

maan viranomaisten ohjeistuksia ja toimimme niiden mukaan.  

 

Painopistealueet 

Toimintamme ydin vuonna 2021 on valmennustoiminnan kehittäminen ja seuratoiminnan avoimuuden lisääminen, 

jotta vapaaehtoistoimintaan osallistumisen kynnystä saadaan matalammaksi. Käynnistämme myös suunnitelmat 

seuran vuonna 2022 tulevaa 30 v. juhlavuotta varten. 

 

Valmennustoiminnan kehittäminen 

Keväällä 2019 aloitettua valmennuksen uudistustyötä jatketaan. 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.  

 

Seuratoiminnan avoimuuden lisääminen 

Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen kynnystä pitää saada matalammaksi ja houkuttelevammaksi. Määrittelemme 

seuran toiminnan ja tuomme sitä paremmin näkyväksi, jotta seuratoimintaan osallistuminen on helppoa ja tuntuu 

hyvältä. Avaamme keskustelun seuratoiminnan tulevaisuudesta ja haluamme löytää yhteisen tahtotilan A-Volleyn 

näköisestä seurakulttuurista ja toiminnasta. 

 

A-Volley 30 v. 

A-Volley on rekisteröity virallisesti 24.08.1992, joten vuonna 2022 vietämme seuran 30 v. juhlavuotta. Vuonna 2021 

suunnittelemme juhlavuoden tapahtumat ja toiminnan. Juhlavuonna haluamme tuoda A-Volleyn seurakulttuuria ja 

historiaa esiin monesta eri näkökulmasta. 

Kilpailutoiminta 

Kilpailutoimintaan osallistuvat juniorit pelaavat Lentopalloliiton lounaisen alueen sarjoissa. Osallistumme myös 

maailman suurimpaan juniorilentistapahtumaan Power Cupiin, joka järjestetään Salossa.  

 

Aikuisten harrastejoukkueet osallistuvat halutessaan eritasoisiin lentopallo- ja beach volley -turnauksiin. 


