Puijo Wolleyn kuukausitiedote, maalis-huhtikuu 2021
Vastaathan kyselyihin ja autat kehittämään seuratoimintaa
Pääset vastaamaan kyselyihin oheisten linkkien kautta.
Lasten –kysely (suositeltu 4–13-vuotiaille, vanhempi voi auttaa lasta kyselyn täyttämisessä mm.
valitsemalla tai kirjoittamalla lapsen antamat vastaukset)
https://q.surveypal.com/607.-Palautekysely-lapsille
Nuorten –kysely (suositeltu yli 13-vuotiaille)
https://q.surveypal.com/565.-Palautekysely-nuorille
Vanhempien -kysely
https://q.surveypal.com/944.-Palautekysely-vanhemmille
Seuratoimijoiden -kysely (esim. ohjaajat/valmentajat, luottamushenkilöt, seuratyöntekijät)
https://q.surveypal.com/756.-Oman-seuran-analyysi

Harrastevuorolle pelaamaan!
Sunnuntaisin on Neulamäessä harrastevuoro, jonne toivotetaan kaikki lisäpelaajat tervetulleeksi.
Taito tai lajitausta ei merkitse näissä peleissä, tärkeintä on into liikkua ja pelailla. Pelit 18.30–20.00
joka sunnuntai (pois lukien pääsiäinen). Harrastevuoron loppukevään kausimaksu 60 € tai 5 €
kertamaksu käteisellä tai Mobile Paylla vuoron vastaavalle. Jäsenmaksun maksaneet joukkueiden
nimetyt toimihenkilöt ja seuran johtokunnan jäsenet olette tervetulleita pelaamaan vuorolle
maksutta.
Kaikkien osallistujien tulee ilmoittautua, jotta yhteystiedot ovat tiedottamista varten ajan tasalla.
Ilmoittautumisen voi tehdä tästä linkistä https://www.puijowolley.fi/joukkueet/harraste/ .

Seuramme koronaohjeistus
Kuopio on koronaepidemiassa perustasolla, mutta vieläkään ei ole aika toimia huolimattomasti ja
piittaamattomasti. Tässä muutama tuttu nosto asioihin liittyen:
•
•
•
•
•

Ottelutapahtumat ja harjoitukset toteutetaan edelleenkin ilman katsojia.
Käsien pesu ja käsidesin käyttö tullen ja mennen harjoitustiloihin ja pelipaikoille – hygienia.
Suosittelemme maskien käyttöä yleisissä tiloissa 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Maskia
ei tarvitse käyttää, mikäli terveydelliset tai muut vastaavat syyt estävät sen.
Harjoituksiin ja peleihin vain terveenä.
Vältetään turhaa oleskelua salilla ja estetään näin tilojen ruuhkautumista.

Tsempataan yhdessä!
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Valmentajaklinikat keväällä 2021
Maalis-huhtikuu aikana toteutetaan neljä valmentajaklinikkaa, joissa vahvistetaan seuran
valmentajien osaamista ja tuetaan valmennustyötä uusien ideoiden ja ohjaustapojen muodossa.
Valmentajien aktiivinen osallistuminen on toivottavaa! Myös valmennustoiminnasta kiinnostuneet
vanhemmat saavat osallistua valmentajaklinikoihin, joten jaattehan joukkueissanne viestiä
eteenpäin tästä toiminnasta. https://www.puijowolley.fi/seura/valmentajaksi/valmentajaklinikkakevat-2021/

Lentopalloliiton sarjatoiminta
Kilpailuryhmä päätti keskeyttää A-C-ikäisten valtakunnallisen poolipelaamisen 20.3. saakka. Päätös
perustuu tämänhetkisen harjoittelu- ja kilpailurajoitusten merkittävään eriarvoisuuteen
valtakunnan tasolla. Seurojen harjoittelumahdollisuudet vaihtelevat suuresti tällä hetkellä, joten
kilpailuryhmä katsoi viisaammaksi keskeyttää kilpailutoiminnan ja samalla siirtää lopputurnaukset
toukokuulle. Käytännössä tämä tarkoittaa yhden poolivaiheen poisjäämistä.
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/a-c-ikaisten-valtakunnaliset-pelitkeskeytetty-20.3.-asti.html
E-ikäisten sarjatoimintaan tuli myös muutoksia, kun tyttöjen ja poikien aluesarjoja yhdistettiin.
Kevään pelit pelataan sairaanhoitopiirien aluejaon mukaan eli tällä pyritään välttämään
matkustelua ristiin rastiin Itä-Suomessa.
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/sarja.php?turnaus=vb2020isuomi&sarja=EPT

Power Cup
Power Cupin 1. jakson ilmoittautumista jatkettu 31.3. asti. Seurana olemme tehneet valmisteluja
normaaliin tapaan ja aloittaneet näin tähtäämisen kesäkuiseen Power Cupiin. Joukkueille on
lähtenyt infoa ilmoittautumiseen, mutta seuraamme tietysti jatkuvasti Power Cup- järjestäjien ja
Lentopalloliiton tiedottamista tapahtumaan liittyen. Joukkueissa on kuitenkin hyvä tehdä jo
linjauksia, onko Power Cup tänä vuonna ohjelmassanne. Power-ilmoittautumiset kootusti
toiminnanjohtajalle 5.3. mennessä.

Intersportin ostoista alennusta jäsenille ja bonusta seuralle
Muista hyödyntää Intersport Kuopion alennukset PuWon jäsenille. Saat myymäläostoista -10 %
alennuksen (pois lukien poistotuotteet, sykemittarit, polkupyörät ja Viheltäen meneekampanjatuotteet).
Intersportin kautta myös seura-asut nopealla
toimituksella. Seura-asuista lisää infoa
joukkueenjohtajilta.
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Sporttiklubi – S-ryhmän edut majoituksesta ja ruokailuista joukkueille
Olemme seurana mukana Sporttiklubissa! Sporttiklubi on S-ryhmän hotellien ja Radisson Blu
Hotellien yhteinen jäsenohjelma. Sporttiklubijäsenyys on seura- tai joukkuekohtainen, ja
liittyminen klubiin on maksutonta. Sporttiklubilaisena joukkueenne saa etuja majoituksista ja
ruokailuista sekä bonuspalautusta lahjakortin muodossa. Lisäinfoa ja ohjeistusta liittymiseen
https://www.sokoshotels.fi/fi/ryhmat/sporttiklubi. Tarjouspyynnöt ja varaukset voi tehdä suoraan
hotellista tai myyntipalvelusta. Muistakaa varaustilanteessa mainita jäsenyydestä hinta- ja muiden
etujen varmistamiseksi.

Snow Volley
Valitettavasti toisena vuonna peräkkäin jouduimme perumaan Tahkolle suunnitellun Snow
Volleyn. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää yhteistyössä PeeÄssän kanssa ja tarjota kahden päivän
ajan rentoa menoa ja hilpeää harrastamista lentopallon ja ulkoilun merkeissä.
Ensi kevään Snow Volleyn suhteen on jo tehty peliliikkeitä ja PeeÄssän kanssa lähdetään
jatkamaan tapahtuman kehittämistä ja markkinoimista. Laita siis jo omaan kalenteriisi alustava
merkintä kevään 2022 Snow Volley – työ- tai kaveriporukalla kohti ensi vuoden keväthankia!

Puijo Wolleyn menossa mukana

Puijo Wolley Juniorit ry
Haapaniemenkatu 10 A 2, 70100 Kuopio

www.puijowolley.fi
toimisto@puijowolley.fi

