Lempo-Volley Lempäälä ry
Periaatteet tukien myöntämisiin junioreiden alue- ja
maajoukkueleirityksiin
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Tuen tarkoitus
Tarkoituksena on tukea Lempo-Volleyn lahjakkaimpia junioreita alue- ja maajoukkueleirityksien
osallistumismaksuissa ja siten myös helpottaa lahjakkaimpien junioreiden kehityspolkua.

Tuen määrä
Lempo-Volleyn hallitus ehdottaa jokaiselle toimintakaudelle kokonaissumman, joka käytetään
junioreiden alue- ja maajoukkueleirien tukemiseen. Ehdotettava summa hyväksytään seuran
kevätkokouksessa osana seuraavan kauden toimintasuunnitelmaa, sekä tulo- ja menoarviota.
Kokonaissumma jakaantuu tuettaville junioreille alla olevan kappaleen periaatteiden mukaisesti.

Periaatteet tuen myöntämiseksi
Lempo-Volley haluaa tukea pidemmälle alue- ja maajoukkueleirityksessä edenneitä pelaajia, jotta
tuen määrä per juniori, seuran kokonaisbudjetti huomioon ottaen, on järkevällä tasolla, eikä toisaalta
muodostu liian pieneksi per juniori. Täten alueleiritysten ensimmäisille leireille päässeitä pelaajia ei
tueta. Ensimmäisiä leirejä voivat esimerkiksi olla alueen järjestämät massaleirit, tekniikkaleirit ja
valintaleirit.
Lempo-Volleyn tarjoaman tuen piiriin pääsee käytännössä, kun valitaan aluejoukkueeseen pelaamaan
aluejoukkueiden SM-turnausta. Toinen mahdollisuus saada tukea, on päästä nuorisomaajoukkueen
leiritykseen tai nuorisomaajoukkueen turnauksiin.
Seuran kauden toimintasuunnitelmassa päätetty kokonaistukisumma jaetaan aluejoukkueisiin ja
maajoukkueleirityksiin päässeiden junioreiden kesken. Kuitenkin sillä painotuksella, että
maajoukkueleirityksiin ja -turnauksiin päässeitä pelaajia tuetaan noin 1.5 – 2 kertaisesti verrattuna
aluejoukkueisiin päässeitä pelaajia. Oletettavasti maajoukkueeseen päässeiden junioreiden
leirityskulut ovat suuremmat, kuin aluejoukkueisiin päässeiden pelaajien leirityskulut. Näillä
periaatteilla jaettujen tukien kokonaissumma pyritään asettamaan tasan siihen summaan, kuin tukea
on budjetoitu toimintakaudelle.
Tukea halutaan suunnata Lempo-Volleyn pelaajapolkua läpikäyviin pelaajiin, myönnettävä tuki
saattaa olla jollakin juniorilla pienempi, verrattuna muihin tuettaviin junioreihin, jos:
•
•

tukea hakee Lempo-Volleyssä 2-edustuksella pelaava juniori, jonka emoseura on joku muu
seura kuin Lempo-Volley
tukea hakee juniori, joka edellisellä kaudella on pelannut jossakin muussa seurassa ja saattaa
pelata Lempo-Volleyssä vain yhden kauden, vaikkakin seuran varsinaisena pelaajana

Koska toimintakauden alussa on vaikea arvioida, ketkä pääsevät toimintakauden aikana
aluejoukkueisiin ja maajoukkueleirityksiin, niin tukibudjetin riittävyyden varmistamiseksi, tuet
jaetaan edellisen toimintakauden näyttöjen perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun juniori
toimintakaudella pääsee aluejoukkueisiin tai maajoukkueisiin, niin juniori tulee tuen piiriin
seuraavalla toimintakaudella. Kun tuki on myönnetty, sitä voi käyttää mihin tahansa alue- tai
maajoukkueleiriin toimintakauden aikana, jolle tuki on myönnetty, esimerkiksi valintaleireille tai
valmistaville leireille. Tukea ei siis tarvitse käyttää vasta kilpailuturnaukseen. Jos tuetulle juniorille
ei tule kutsuja toimintakauden aikana alue- tai maajoukkuetoimintaan, niin tuki jää käyttämättä
kyseisen juniorin kohdalla.
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Tukea ei myönnetä, jos pelaaja ei pelaa enää Lempo-Volleyssä sillä kaudella, kuin olisi oikeutettu
käyttämään tukea.

Hakuprosessin aikataulu
Toimintakauden kokonaistukisumma varmistuu vuosittain seuran kevätkokouksessa, joka yleensä
pidetään kesäkuun puolivälin tienoilla. Täten juniorit, jotka tukea haluavat saada, pitäisi täyttää
hakemus vuosittain elokuun loppuun mennessä.
Lempo-Volleyn hallitus pyrkii tekemään päätökset myönnettävistä tuista syyskuun aikana.
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