
2022-2023 kausi-info



A-nuoret: vuonna 2003, 2004 ja 2005
B-nuoret: vuonna 2006 ja 2007
C-nuoret: vuonna 2008 ja 2009
D-nuoret: vuonna 2010 ja 2011
E-nuoret: vuonna 2012 ja 2013
F-nuoret: vuonna 2014 ja 2015

Kauden 2022-23 ikäryhmät:



A-tytöt

B-tytöt x 2

C-tytöt  x 2

D-tytöt  x 2

E-tytöt
A-pojat

B-pojat x 2

C-pojat

D-pojat

E-pojat

F-juniorit

Hippo-lentisliikkari
Smashball

Joukkueenjohtajat 
vanhemmista – sovitaan 
viimeistään joukkueen 
palaverissa!

Valmentajia haetaan lisää 
joukkueille.

Puijo Wolley: joukkueet



Naisten 2-sarja x2

Naisten 3-sarja 

Miesten 2-sarja

Harraste 

Naisten Mestaruusliigajoukkueen taustalla toimii LP Puijo ry, 
joka mahdollistaa liigatason lentopalloilun Kuopiossa.

Puijo Wolley: joukkueet



• F-junnut, kausimaksu 240 € (syksy 120 €, kevät 120 €)

Maksu sisältää ohjatun harjoituksen kerran viikossa ja turnaukset.
• E-junnut, kausimaksu 450 € (syksy 225 €, kevät 225 €)

Maksu sisältää kaksi ohjattua harjoitusta viikossa ja turnaukset.
• D-junnut, kausimaksu 560 € (syksy 280 €, kevät 280 €)

Maksu sisältää kolme ohjattua harjoitusta viikossa ja turnaukset.

• C- ja B-junnut, kausimaksu 800 € (syksy 400 €, kevät 400 €)

Maksu sisältää kolme ohjattua harjoitusta viikossa ja osan   
turnauskuluista (sarjatason mukaan)

• A-junnut, kausimaksu 560 € (syksy 280 € ja kevät 280 €)

• Aikuisjoukkueiden N2, N3, M2, M3 maksut: 240€ (syksy 120€ ja  

kevät 120€) (pelaaja, joka ei ole enää juniori-ikäinen tai ei pelaa 
junnusarjoissa)

Huom! Maksuehdot luettavissa: 
https://bin.yhdistysavain.fi/1603953/OtcvsfS4SE3L1XhdOPSo0Wg83e/Kausimaksut%20ja%20maksue
hdot%20(PuWo).pdf

Kausimaksut 2022-2023

https://bin.yhdistysavain.fi/1603953/OtcvsfS4SE3L1XhdOPSo0Wg83e/Kausimaksut%20ja%20maksuehdot%20(PuWo).pdf


• Harjoitusvuorot 8.8.2022-26.5.2023 julkaistu verkkosivuille 
https://www.puijowolley.fi/ohjeita-sarjakauteen-2/harjoitusvuorot/

• Mini-ikäisten harjoitusvuoroissa tauko koulujen lomien aikaan, isommat juniorit 
harjoitussuunnitelmien mukaan. 
• Koulujen poikkeukset ja muut lomat, lisätietoa verkkosivuilla.

* Syysloma 17.-21.10.22
* Joululoma 19.12.22-8.1.23
* Hiihtoloma 6.-10.3.2023
* Pääsiäisen ajan harjoittelusta päättää joukkue.

• Koulujen salien juhlakäyttö/ylioppilaskirjoitukset tms. tapahtumat ilmoitetaan 
joukkueille erikseen.

• Vakiovuorojen peruutukset: Ilmoitus asiasta toiminnanjohtajalle ja Tilavarauksiin. 
Mikäli peruutus 14 vrk ennen, varauksesta ei peritä maksuja. 
• Harjoitusvuoron peruminen onnistuu lähettämällä sähköpostiviesti tarvittavin 

tiedoin (joukkue, koulu, aika) tilavaraukset@kuopio.fi. 

Harjoitusvuorot

https://www.puijowolley.fi/ohjeita-sarjakauteen-2/harjoitusvuorot/
mailto:tilavaraukset@kuopio.fi


• Pelaajalomakkeiden täyttö seuran sivuilla 
https://www.puijowolley.fi/ohjeita-sarjakauteen-
2/pelaajalomake/

• Muistutattehan pelaajia lomakkeen täyttämisestä! 
Lomakkeella saamme ajantasaisen tiedon 
harrastajista ja heidän yhteystietonsa seuran sekä 
joukkueen viestintään.

Pelaajalomake

https://www.puijowolley.fi/ohjeita-sarjakauteen-2/pelaajalomake/
https://www.puijowolley.fi/ohjeita-sarjakauteen-2/pelaajalomake/


• Jokaisella kilpailutoimintaan osallistuvalla pelaajalla tulee olla 
henkilökohtainen pelipassi. Jos sinulla on oma kilpaurheilun kattava 
vakuutus, tarvitset vain Lentopalloliiton pelipassin. 

Pelipassit lunastetaan Suomisport -palvelussa.
• Tietosuojamuutosten vuoksi pelaajat/pelaajien vanhemmat lunastavat 

pelipassin itse vakuutuksella tai ilman. Pelipassi maksetaan tilauksen 
yhteydessä Suomisport –palvelussa.
– Huomioithan että jos vakuutuksellista pelipassia ei lunasteta, ja pelaajalla ei 

ole omaa vakuutusta, on pelaaja omalla vastuulla harjoituksissa.

• Seura laskuttajaa pelaajilta kausimaksun ja jäsenmaksun 
pelaajalomakkeessa ilmoitettujen tietojen mukaisesti.
– Jos pelaaja ei osallistu syksyn aikana kilpailutoimintaan (peleihin) alennetaan 

kausimaksun hintaa 1/4 osa oman ikäluokan hinnasta. Pelipassia ei ole pakko 
lunastaa, mutta jos pelaaja pelaa keväällä, on lisenssi samanhintainen kuin 
syksyllä ostettaessa. 

• Syksyn 2022 kausimaksu ja jäsenmaksu laskutetaan sähköpostitse 
syyskuussa. Kevään 2023 kausimaksu laskutetaan tammikuussa.

Pelipassit



Seuran jäsenyys 
• Puijo Wolley Juniorit ry:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa lentopallon ystävä ja 

lajista kiinnostunut! 

• Kaikkien seuran pelaajien tulee olla jäseniä (edustusoikeus).
• Pelaajien ei tarvitse erikseen ilmoittautua jäseneksi, riittää kun palauttaa 

pelaajalomakkeen. 

• Muut jäseneksi haluavat käyttävät sähköistä ilmoittautumislomaketta, joka löytyy 
seuran sivuilta! 

• Jäsenenä saat osallistua seuran vuosikokoukseen ja voit käyttää ääntäsi seuran 
toiminnasta päätettäessä. Lisäksi saat käyttöösi kaikki seuran jäsenedut. Näistä 
lisätietoa verkkosivuilla.

• Jäsenmaksu 30 €
• Kannatusjäsenmaksu 50 €                   HUOM! vahvistetaan syyskokouksessa 2022.



• Intersport Kuopio tarjoaa Puijo Wolleyn jäsenille -10% 
lisäalennuksen jalkineista, tekstiileistä ja 
lentopallopallolajivarusteista pl. kampanja-alehinnat 
ja poistotuotteet.

• Alennuksen tuotteista saa, kun näytät kassalla 
pelaaja/jäsenkorttisi kassalla.

Jäsenedut



Hieroja Paul Davies

• Alennusta Puijo Wolleyn jäsenille 
hieronnoista 10 % tai  mahdollisuus 
tehdä ”sponsorointilahjoitus” seuralle 
10 % käynnistä.

• pdavies.hieronta@gmail.com

• Puh. 050 3382747

Jäsenedut

mailto:pdavies.hieronta@gmail.com


LoLounasravintola Hyvä Huomen

• Ravintola Hyvä Huomen on Biotekniassa, 
Kolmisopessa ja Pihlajalinna Sairaalalla toimiva 
lounasravintola. Helenan Soppa Toivalassa
kuuluu Hyvän Huomenen ravintoloihin.

• Puijo Wolleyn jäsenenä saat lounasvihkon, 
jossa 10 lounasta ja yksi kaupan päälle, hintaan 
98 €. Lunasta etusi jäsenkorttia näyttämällä.

• Muista myös kysyä tarjouksia catering-
palveluista.

Jäsenedut



Hoitopolku Urheilu Mehiläiseen

• https://www.puijowolley.fi/
ohjeita-sarjakauteen-
2/vamman-sattuessa-
urheilu-mehilainen/

• Yhdistä profiiliisi Puijo 
Wolley Juniorit – siitä saa
seura bonusta!

https://www.puijowolley.fi/ohjeita-sarjakauteen-2/vamman-sattuessa-urheilu-mehilainen/


• Joukkueiden pelisääntökeskustelut: pelaajat, vanhemmat

• Joukkueiden valmentajien ja vanhempien palaveri: 
joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan valinta, talkoot, 
varainhankinta -> yhdessä tekemällä

• Kausiaikataulu
– https://junnulentis.fi/2022/06/20/kausiaikataulu-2022-2023/

• SARJAAN ILMOITTAUTUMISET käynnissä
– https://lentopallo.torneopal.fi/taso/ilmoitajoukkue.php

• Sarjanhoitaja Kaisu Polso kaisu.polso@lentopalloliitto.fi

• Joukkueen sisäiset ongelmatilanteet pyritään ensin 
ratkaisemaan joukkueen kesken keskustelemalla. Tarvittaessa 
ja matalalla kynnyksellä yhteys seuran työntekijöihin!

Tärkeitä asioita ennen kauden alkua

https://junnulentis.fi/2022/06/20/kausiaikataulu-2022-2023/
https://lentopallo.torneopal.fi/taso/ilmoitajoukkue.php
mailto:kaisu.polso@lentopalloliitto.fi


• Joukkueet sovittamaan kootusti, ilmoitus etukäteen 
Intersportiin.

– seurakauppa.kuopio@intersport.fi

• Tilauskoonti toimitettava Intersportiin 22.8. 
mennessä. Tarkemmat ohjeet annetaan 
sähköpostilla, kirjallisesti ja ne löytyvät seuran 
verkkosivuilta.

– Intersport toimittaa painoon ja pakkaa tilatut vaatteet 
pelaajakohtaisesti

Peli- ja seura-asut/muut tuotteet

mailto:seurakauppa.kuopio@intersport.fi


TUOTTEIDEN MAKSAMINEN TAI LASKUTUS

1) Jos joukkue maksaa asut, joukkueenjohtaja ilmoittaa Intersportiin, että tekevät 
YHDEN laskun. Intersport Kuopio: seurakauppa.kuopio@intersport.fi

2) Jos jokainen maksaa itse asunsa, Intersport tekee joukkueenjohtajalle laskunipun 
ja jokainen maksaa itse laskunsa.

Seura-asuja ja tuotteita voi tilata myös jälkikäteen. 

Hyödyntäkää Seurakauppaa – tilaus onnistuu kotisohvalta 
https://seurakauppa.intersport.fi/seura/puijo-wolley-juniorit/

Peli- ja seura-asut/muut tuotteet

mailto:seurakauppa.kuopio@intersport.fi
https://seurakauppa.intersport.fi/seura/puijo-wolley-juniorit/


• Seuran talkoot: 

– Syysturnaus ja muut turnaukset, Viinijuhlat

– Nämä tapahtumat ja talkoot ovat osa seuran 
varainhankintaa ja niiden tuotoilla rahoitetaan 
seuran toimintaa mm. työntekijöiden palkkaus, 
kirjanpito jne. 

• Uutena jokaisen joukkueen ja seuran yhteinen 
varainhankinta Gutz-tuotekampanjalla → ei 
riskiä, vain voitettavaa.

Talkoot ja varainhankinta



GUTZ INFOA
Aloitamme yhteistyön uuden sponsorimme GUTZin kanssa koko seurana kaikissa joukkueissa.  

Jokainen joukkue saa suoraan oman tuoton ja lisäksi GUTZ sponsoroi seuramme toimintaa erillisen 
sopimuksen 

mukaisesti.                                                                                                                                                                  

                 

Info- ja aloituspalaveri asiasta pidetään ke 14.9.2022 klo 18.00 Neulamäen koulun auditoriossa .  

Jokaisesta joukkueesta tulee nimetä paikalle tätä talkoota varten yhdyshenkilö , joka saa itselleen 

starttikassin tuotteineen sekä koulutuksen. Kuittaa, kuka joukkueestasi tulee viimeistään ma 12.9. 
maarit.viljakainen@puijowolley.fi  

Muistutan, että aloituspalaveri on erittäin tärkeä kampanjan onnistumiselle, joten jokaisen 
joukkueen yhdyshenkilön läsnäolo on välttämätön. Muutoin joukkue hoitaa kampanjansa ainoastaan 

sähköisellä materiaalilla. 

Yhteistyön merkitys kokonaisuudessaan on mittava, mukava, järkevä ja helppo. 

 
 

 
Yhteistyöterveisin, 
 
Tarja Ahvenjärvi  
 



• Neulamäen valvonta

• Talkoot, myyntiprojektit joukkueiden toimesta

• Sponsoreiden hankkiminen joukkueelle

– Joukkueille valmis peliasu/seura-asupohja 
toimistolta ja nettisivuilta 
myynnin tueksi.

Talkoot ja varainhankinta



Pallotytöt ja –pojat Mestaruusliigapeleissä
Naisten Mestaruusliigan kotiottelut kaudella 2022–2023, ottelut pelataan Studentialla

Joukkue hoitaa tuuraavan joukkueen, mikäli ei itse pysty hoitamaan vuoroa.

PVM KLO OTTELU VASTAAVA JOUKKUE

8.10.2022 klo 17:00 LP-Vampula D-pojat

12.11.2022 klo 17:00 LP Viesti D-tytöt

26.11.2022 klo 17:00 WoVo E-pojat

10.12.2022 klo 17:00 JymyVolley E-tytöt

17.12 klo 17:00 Pölkky Kuusamo D-pojat

7.1.2023 klo 17:00 Lentopallokerho D-tytöt

18.1.2023 klo 18:30 OrPo E-pojat

21.1.2023 Klo 17:00 WoVo E-tytöt

28.1.2023 klo 17:00 LP-Vampula D-pojat

19.2.2023 klo 17:00 LP Kangasala D-tytöt

25.2.2023 klo 17:00 Lentopallokerho E-pojat

8.3.2023 Klo 18:30 OrPo E-tytöt

23.10.2022 17:00 LiigaPloki (KIURUVESI)

6.11.2022 17:00 LP Kangasala (TAHTO AREENA)



• Varaa sali ja tuomarit hyvissä ajoin!

– tilavaraukset@kuopio.fi

– Tuomarinimeäjä Ari Hyyryläinen puh. 040 590 2090

• Tutustu www.puijowolley.fi -> Ohjeita sarjakauteen!

• Neulamäen koululla on kanttiinin pitoon välineitä ja 
tarvikkeita. Niitä saa lainata, ellei niissä ole 
joukkueen nimeä. 

• Tiliasiakkuus K-Supermarket Petonen. Tilikortteja 
toimistolta ja Neulamäestä (muistakaa kuittaus).

• Muista pohjakassa ja maksupääte toimistolta.

Kotiturnaus

mailto:tilavaraukset@kuopio.fi
http://www.puijowolley.fi/


• Vanhemmat osallistuvat turnausjärjestelyihin. 

• Tuomari- ja kirjuritehtäviin kannattaa kysyä 
seuran vanhempia junioreita tai aikuisjoukkueita. 

– Vastavuoroisuutta, jolloin voitte korvata ”työn työllä”.

– Muuten tuomaripalkkiot lentopalloliiton ohjeen 
mukaan. 
https://www.lentopallo.fi/palvelut/erotuomarit/erotu
omaritoiminta/erotuomarikorvaukset/

Kotiturnaus

https://www.lentopallo.fi/palvelut/erotuomarit/erotuomaritoiminta/erotuomarikorvaukset/


Tammikuussa aloitetaan valmistautuminen 
Poweriin!

• Power Cup 2023 järjestetään Imatralla

• https://www.powercup.fi/2022/06/13/power-
cup-2023-imatra-8-11-6-2023/

https://www.powercup.fi/2022/06/13/power-cup-2023-imatra-8-11-6-2023/

