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SYYSKUU 2022 

Ajankohtaiset asiat 

• Seuran toimisto on muuttanut. 

• Valmennuskoordinaattorina on aloittanut Timo Leikas. 

• Yhteistyö Urheilu Mehiläisen kanssa – lue hoitopolusta, Oma Mehiläinen-

applikaatiosta ja hyödyistä koko perheelle. 

• Puijo Wolleyn sääntömääräinen vuosikokous pidetään ti 6.9. klo 17.30 

Neulamäen koulun auditoriossa. 

• Joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien info järjestetään to 8.9. klo 18.00 

alk. etänä 

 

Uusi osoitteemme 

Postiosoite:     Käyntiosoite: 
Siikaranta 9 C, 70620 Kuopio   Siikaranta 9 C, 2 krs. 70620 Kuopio 
 

Valmennuskoordinaattori joukkueiden ja valmentajien tueksi 

Seuramme uutena työntekijänä aloitti 29.8. Timo Leikas. Timolla on yli 10 vuoden 
ammattilaispelaajan ura takana ja tällä hetkellä puolipäiväisen valmennuskoordinaattorin 
tehtävän lisäksi hän hoitaa Puijo Wolleyn Mestaruusliigajoukkueen apu- ja fysiikkavalmentajan 
tehtäviä sekä valmentaa Kuopion alueen Urheiluakatemian lentopalloilijoita.  
 
Timon tehtävänkuvaan kuuluu valmennuksen ja joukkueiden tukitoimet, seuran 
valmennuksellisten linjausten kehittäminen ja koordinointi, pelaaja- ja valmentajapolun 
kehittäminen ja organisointi yhdessä toiminnanjohtajan ja OTO-toimijoiden kanssa.  
 
Lämpimästi tervetuloa seuraamme Timo!  
 

Rekisteröidy Mehiläisen Oma Urheiluun ja kerrytä seuran tukipottia 

Mehiläisen OmaUrheilu-palvelun tarkoituksena on tukea Urheilu Mehiläisen kanssa sopimuksen 
tehneitä urheiluseuroja. 
 
Jokaisen Urheilunettiin kirjautuneen jäsenen tai perheenjäsenen 
asiakaskäynti Mehiläisessä (esim. käynti lääkärin vastaanotolla, 
fysioterapeutilla, laboratoriossa tai leikkauksessa) kerryttää 
ostokertymää, josta Mehiläinen maksaa markkinointibonusta takaisin 
seuralle. Bonusta kertyy kaikista yksityiskäyntien ostokertymästä, 
ainoastaan työterveyshuollon ja suunterveyden käynnit eivät kuulu 
bonuksen piiriin. 
 
Seuran jäsenen tai perheenjäsenen tulee olla rekisteröitynyt Mehiläisen urheilunetti -
järjestelmään, jotta terveyspalveluiden asioinnista (pl. suunterveys ja työelämäpalvelut) kertyy 
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tukipottia seurallemme! Kumppanuussopimuksemme mukaisesti Urheilu Mehiläinen seuraa, 
minkä verran jäseniämme liittyy mukaan. 
 
Rekisteröidy seuran sivustolle täällä. Lataa sen jälkeen OmaMehiläinen-applikaatio. 

 

Sääntömääräinen vuosikokous 6.9. Neulamäessä 

Puijo Wolleyn jäsenet tervetuloa vuosikokoukseen tiistaina 6.9. klo 17.30 alkaen Neulamäen 
koulun auditorioon. Vuosikokouksessa hyväksytään seuran tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 
esitellään strategia. 
 

Joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien info 8.9. etänä 

Infossa käydään läpi tärkeitä asioita, joten jojot ja rahurit mukaan (vähintään yksi hlö/joukkue)! 
Myös valmentajat voivat tulla kuulolle.  
Linkki Teamsiin: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3aedd50f637a214279b8b953845ecb6a32%40thread.tacv2/1661713005787?context=%7
b%22Tid%22%3a%22220b3035-112a-465e-9808-
effdb68db289%22%2c%22Oid%22%3a%229c2f8dbb-1d20-4479-878b-c58f1b3a25e9%22%7d  
 

Joukkueet, pelaaminen ja ilmoittautuminen sarjaan 

Sarjailmoittautumiset ovat käynnissä, joten joukkueissa on nyt aika tehdä päätöksiä, kuinka 
monella peliryhmällä ja mille tasolle lähdette mukaan. Ilmoittautumiset Torneopalin kautta. 
https://www.ita-suomenlentopallo.fi/kilpailutoiminta/  
 
Vanhemmat: Pelaaminen on iso osa lajiamme! Kannustakaa kotona lasta osallistumaan myös 
kilpailutoimintaan, sillä pelejä ja pelaamista varten harjoitellaan. Joukkueen kanssa on mahtavaa 
iloita, onnistua ja voittaa. Tappiotkin on helpompi hyväksyä ja oppia sietämään pettymyksiä, kun 
sen saa tehdä joukkueena. 
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Puijo Wolleyn menossa mukana  
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