
Puijo Wolley Juniorit ry
Seuraesittely

Mun seura - meiän seura



Puijo Wolley Juniorit on perustettu
vuonna 1997 jatkamaan
lentopalloilun perinteitä Kuopiossa.
Seuramme on nimensä mukaisesti
juniorilentopalloilun erikoisseura,
mutta tarjoamme aikuisten kilpa- ja
harrastustoimintaa
kakkossarjatasoille asti.



Seuran
arvot

Yhteenkuuluvuus
Yhdessä oloa, sitoutumista ja auttamisen halua

Onnellisuus
Turvallista, iloa, uuden oppimista ja tunteiden käsittelyä

Ammattimaisuus
Läsnäoloa, rehellistä, laadukasta ja läpinäkyvää



Yhteenkuuluvuus

PuWolaiseksi kasvetaan ja ollaan aidosti ylpeitä
omasta joukkueesta, seurasta ja lajista.
Seuraylpeyttä on arvostus seuraa, sen toimintaa ja
arvoja kohtaan. Seuraylpeyttä on tahto yrittää
aina parhaansa, aito ilo ja kannustus sekä halu
sitoutua seuran toimintaan – kukin omalla
tavallaan ja panostuksellaan. Olemme läsnä ja
apuna silloinkin, kun pelikentällä tai koulussa ei
ole tähtihetki; tuemme pelaajia heidän kasvussaan
ihmisenä ja urheilijana.

Pelikenttänä Puijo Wolleylla on ensisijaisesti
Kuopio, mutta kannamme seurana vastuuta
savolaisen ja itäsuomalaisen lentopallon
edistämisestä. Seurana olemme junioreita varten.

Toiminnan
arvopohja



Onnellisuus

Harrastaminen seurassamme tuottaa
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Edistämme
terveyttä ja terveellisiä elämäntapoja sekä
tuemme lasten ja nuorten kehitystä ja kasvua niin
ihmisenä kuin urheilijana. Toimintaympäristömme
on turvallinen ja jokaisen yksilön huomioiva. 

Liikunta ja urheilu tuovat onnistumisen
kokemuksia, iloa ja kykyä iloita myös muiden
onnistumisista. Tunteet kuuluvat urheiluun ja
kaikki tunteet ovat sallittuja urheilussa. Riemu ja
onnistumiset voivat joskus vaihtua, pettymykseen
ja jopa suruun, mutta joukkueena opitaan yhdessä
käsittelemään kaikkia tunteita ja hallitsemaan
niitä.

Toiminnan
arvopohja



Ammattimaisuus

Avoimuus ja läpinäkyvyys seuran toimintatavoissa
ovat osa ammattimaisuutta. Tiedottaminen ja
viestintä on vuorovaikutteista. Tieto kulkee
seurassamme moneen suuntaan ja jalkautuen
myös käytännön tasolle. Seuran toimintatapoihin
ohjeistetaan kausittain.
OTO-valmentajia koulutetaan seuran sisällä ja
kannustetaan osallistumaan lajiliiton koulutuksiin.
Kuopiolaisten lentopalloseurojen yhteistyö on
tiivistä ja jokainen vahvistaa ja kohottaa omalta
osaltaan lentopalloilun asemaa keltamustien
palloiluseurojen joukossa. Yhteistyöhaluisena ja -
kykyisenä seurana vaikutamme lajimme
olosuhteiden kehittymiseen ja muutokseen. 

Toiminnan
arvopohja



Seuran arvot 

Tavoitteellisuus
Avoimuus
Yhteistyö

Ammattimaisuus

Seuraylpeys
Reiluus
Vastuullisuus

Yhteenkuuluvuus

Hyvinvointi
Riemu
Rohkeus

Onnellisuus



Puijo Wolley
organisaatio

Seuraa johtaa sen jäsenten
valitsema hallitus.
Seuran päivittäisestä johtamisesta
vastaa toiminnanjohtaja.
Seuran taloushallintoon liittyvistä
tehtävistä huolehtii talousvastaava.
Seuran urheilujohtamisesta vastaa
valmennuskoordinaattori. 



Toiminnan rakenne
Seura 
Seuran hallitus hyväksyy
toimintasuunnitelman, talousarvion ja
valmennuslinjaukset. 
 Toimintasuunnitelman ja
valmennuslinjauksen toteutumisesta
vastaavat toiminnanjohtaja ja
valmennuskoordinaattori. 

Joukkue
Joukkueet toteuttavat seuran
toimintasuunnitelmaa ja
valmennuslinjausta. Joukkueet 
toimivat omien toimihenkilö-
ryhmiensä alaisuudessa.
Toimihenkilöryhmä johtaa 
joukkuetta vanhempainkokousten
päätösten mukaisesti seuran
sääntöjen, toimintasuunnitelman ja
valmennuslinjauksen puitteissa.



Tuen lapseni harrastamista

Kannustan harrastamaan ja liikkumaan
monipuolisesti. 
Kyselen ja kuuntelen harrastukseen liittyvistä
asioista.

Ohjaan lastani tasapainoiseen 
elämänrytmiin 

Annan valmentajille työrauhan, kysyn tarvittaessa
asioista. 
Ylläpidän vuorovaikutusta ja tiedon kulkua. 

Vanhemman
huoneentaulu

Liikunta. Lepo.

Ravinto. Opiskelu.
Perhe ja ystävät.

Luotan valmentajan osaamiseenSitoudun Puijo Wolleyn toimintaan

Osallistun joukkueen ja seuran tapahtumien 
järjestämiseen - 
samalla mahdollistan lapseni harrastuksen. 



Valmennan monipuolisesti

Valmistelen ja suunnittelen harjoitukset. 
Pelaajien kehittäminen lähtee lajin perustaidoista
ja niiden opettamisesta. Valmennan seuran
linjausten mukaisesti. 

Pelisääntöjä noudattavat kaikki joukkueen
jäsenet. Huomautan ja keskustelen häiritsevästä
toiminnasta. 
Minä - me - JOUKKUE: Yhdessä eteenpäin.

Kannustan, kehitän, kiitän.

Rohkaisen ja innostan pelaajia. Annan
positiivista palautetta tasapuolisesti
kaikille. 
Ei ole heikkouksia, on vaan kehitettäviä
taitoja ja ominaisuuksia.

Luon innostavan ja turvallisen
harjoitusympäristön.Sitoudun Puijo Wolleyn toimintaan

Osallistun seuran tapahtumien 
järjestämiseen. Joukkueeni pitää harjoituspaikat
siistinä. Pidän yhteyttä vanhempiin, tiedotan heitä
seuran asioista.

Valmentajan ja
joukkueenjohtajan
huoneentaulu



Kunnioitan ja noudatan yhteisiä
sääntöjä.

Tulen harjoituksiin ajoissa. 
Tervehdin joukkuekavereita ja joukkueen aikuisia
sekä muita seurakavereita.

Liikun ja harjoittelen monipuolisesti myös vapaa-
ajalla. 
Huolehdin riittävästä levosta, ruokailen
terveellisesti ja olen vastuuntuntoinen opiskelija. 

Kuuntelen valmentajaa.

Noudatan annettuja ohjeita, annan
keskittymisrauhan.

Olen omatoiminen ja haluan kehittyä
pelaajana.Olen reilu pelikaveri!

Kannustan joukkuekavereitani, iloitsen muidenkin
onnistumisista.
Kohtelen muita tasa-arvoisesti ja ystävällisesti. 

Pelaajan huoneentaulu



Valmennus OTO-valmentajien toimintaa tukee johtokunnan valmennusvastaava
ja seuran valmennuskoordinaattori.

Kuopion alueen urheiluakatemian lentopallon lajivalmennuksesta
vastaavat Puijo Wolleyn palkkaamat lajivalmentajat. Palkkaukseen
saadaan tuki urheiluakatemialta.

Pelaaja- ja valmentajapolkua kehitetään yhteistyössä naisten
Mestaruusliigajoukkueen (LP Puijo ry) ja Savo Volleyn kanssa.

Seura kouluttaa valmentajiaan sisäisillä koulutuksilla sekä tukee
taloudellisesti valmentajia, mikäli he osallistuvat Lentopalloliiton
koulutuksiin. 

Seuran sisäistä valmennuskoulutusta kehitetään
yhteistyössä Lentopalloliiton koulutuspolun kanssa.

Seura osallistuu Itä-Suomen Lentopallo ry:n Tehotreeneihin, jotka
toimivat omalta osaltaan valmentajakoulutuksina alueella.

Valmentajia kannustetaan osallistumaan myös aluevalmennukseen ja
hyödyntämään aluevalmennusta oppimispaikkana.



SuuruusToiminnan
tavoitetila
ja
strategiset
valinnat

Puijo Wolley toimii aktiivisesti kehittääkseen
lentopallon harjoittelu- ja kilpailumahdollisuuksia
Kuopiossa. Teemme hyvää ja tiivistä yhteistyötä
Kuopion kaupungin kanssa. Seuran pelaaja- ja
jäsenmäärää kasvatetaan.Valmentajien ja muiden
toimihenkilöiden löytämiseksi tehdään aktiivista ja
suunnitelmallista rekrytointia. 

Puijo Wolleyn henkilöstörakenteen vahvistaminen
siten, että seurassa työskentelee kaksi
täysipäiväistä työntekijää.
Yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen ja
monipuolisen yhteistyön kehittäminen tuovat lisää
resursseja seuratoimintaan.



Jatkuva kehittäminenToiminnan
tavoitetila
ja
strategiset
valinnat

Laadukas valmennus nostaa seuran tasoa ja
osaamista. Valmentajien koulutukseen ja
kouluttautumiseen panostetaan.

Puijo Wolleyn pelaajapolkua kehitetään ja
panostetaan yhteistyöhön kuopiolaisten
liigaseurojen kanssa. Pelaajapolku on tasa-
arvoinen sukupuolesta riippumatta.
Urheiluakatemian merkitys on suuri pelaajapolulla.
Yhteistyötä tehdään myös alueen muiden
lentopalloseurojen kanssa ja Puijo Wolley toimii
alueella satelliittiseurana tukien ja sparraten
muiden seurojen toimintaa.



Jatkuva kehittäminenToiminnan
tavoitetila
ja
strategiset
valinnat

Tarjoamme sekä harraste- että kilpalentopalloa.
Vahva harrastepuoli tuottaa pelaajia myös
myöhäisemmässä vaiheessa kilparyhmiin ja
harrastepuolelta voi löytyä myös muihin seuran
tehtäviin tekijöitä (tuomarointi, valmennus ja muu
joukkuetoiminta).

Seurasydän sykkii Puijo Wolleylle. Olemme tiivis
yhteisö, johon kuuluminen herättää positiivisia
tunteita. Seurasydän näkyy yhteenkuuluvuutena,
yhteisinä tapahtumina ja talkoohenkenä. Seura-
asua kannetaan ylpeydellä. 

Lentopallon fanikulttuuri kehittyy oman seuran
sisällä sekä tekemällä yhteistyötä liigaseurojen
kanssa. 



Ota
yhteyttä

Maarit Viljakainen

toiminnanjohtaja
050 306 6889
maarit.viljakainen@puijowolley.fi

Kotisivut

www.puijowolley.fi

Instagram

@puijowolley

Pirjo Hulkko

talousvastaava
044 505 3168
pirjo.hulkko@puijowolley.fi

Facebook

@puijowolleyjuniorit

Riikka Sabat

puheenjohtaja
040 718 7692
riikka.sabat@gmail.com


