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1. Yleistä 
 

Toimintakausi 1.7.2020-30.6.2021 käynnistyi poikkeus olosuhteissa. Koronaviruksen 
vaikutuksesta kevätkausi katkesi ennen aikojaan. Seuratoimintaa kuitenkin jatketaan tarkan 
ohjeistuksen siivittämänä. Keväällä alkaneella ESR-hankkeella kesää vauhditettiin tehden ESR-
hanketta Liikunnallisten etätoimintojen luominen ja pilotointi poikkeusoloissa. Hankkeen kesto 
on 1.5.-30.9.2020. Aiempien vuosien viinijuhlatalkoot jäi tekemättä, kun  tapahtuma 
peruutettiin. Syyskausi käynnistetään elokuussa kaikilla ikäluokilla F-junioreista 
aikuisjoukkueisiin sekä harrasteryhmän toiminta. Alle kouluikäisten Touhulentis alkaa syyskuun 
alusta. Savon Sanomat Syysturnaus järjestetään Kuopiossa 12.-13.9.2020. 
 
Junioreiden kilpailukausi käynnistyy syyskuun-lokakuun vaihteessa ja kestää noin 8 kuukautta. 
Seurasta osallistuu joukkueet kaikkiin juniori-ikäluokkiin tytöissä ja pojissa sekä aikuisten 
sarjajoukkueita naisissa 2-sarjatasoille ja miesten puolelta 3-sarjaan. Juniori- ja 
aikuisharrastajien määrä on hyvällä tasolla, uusia harrastajia kutsutaan toimintaan mukaan 
tutuilla tavoilla, Sporttikortti-toiminnassa mukana olemalla, koulukäynneillä sekä 
kaveriharjoituksissa. Seura järjestää tulevalla kaudella lukuisia otteluita ja turnauksia kilpa- ja 
harrastesarjoissa.   
 
Joukkueiden ympärivuotista ja monipuolista valmennustoimintaa on kehitetty viime vuosien 
aikana ja jatkoa sille rakennetaan myös tämän toiminta vuoden aikana. Seuran strategiassa on 
tehty painopistevalintoja ja liigapaikan lisäksi junioreiden yksilöllinen kehittäminen ja 
noususuuntainen harrastajamäärä ja harjoittelun tehostaminen ovat tärkeinä johtolankoina 
kauden järjestelyissä. Valmentajaverkoston kehittäminen ja sisäinen viestintä nähdään 
tärkeinä painopisteinä, samoin aiemmin esillä ollut poikaharrastajamäärien nostaminen 
omassa seurassa ja alueella pyritään vaikuttamaan aktiivisesti. 
 
Seura on aktiivinen toimija kaupungin lasten ja nuorten toiminnassa ja järjestää lokakuussa 
koulujen välinen lentopalloturnaus yhteistyössä Kuopion kaupungin liikuntapolun ja 
Lentopalloliiton kanssa. 
 
Seuran toiminta-ajatus ja visio 2022 
 
• Pienestä pitäen yhteistyöllä tavoitteita kohti. Seura edistää jäsenten 

lentopalloharrastusmahdollisuuksia yksilön kehitystarpeet huomioiden.   
• Visio/tavoitetila 2022: Seurassa on 300 jäsentä. Naiset pelaavat SM-liigassa. Laadukas 

valmennus on vahva vetovoimatekijä. 
 
Lentopalloilun harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet ovat hyvässä kehityssuunnassa kaupungissa ja 
yhteistyö kaupungin kanssa toimii molemmin puolin aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Uusi 
palloiluhalli on saanut myönteisen päätöksen kaupunginhallitukselta ja valmistuessaan tuo 
mahdollisuuksia isompien ottelutapahtumien järjestelyihin, mutta tärkeän parannuksen liigan- 
ja nuorten kilpailuryhmien harjoittelu- ja ottelutapahtumiin. Seura on aktiivisesti mukana 
suunnittelussa. Seura jatkaa sopimusta kaupungin kanssa Neulamäen koulun valvonnasta, 
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mikä mahdollistaa iltaharjoittelun keskittymisen edelleen yhteen paikkaan.  Sopimuksen myötä 
seura valvoo koulun ilta- ja viikonloppukäyttöä  
 
Seuralla on sopimus Kuopion seudun urheiluakatemian kanssa tyttöjen ja poikien 
aamuvalmennuksen järjestämisestä. Nuorten akatemiaurheilijoiden kehittymistä tukee 
seurassa olevat 2-sarjajoukkueet naisissa ja miehissä sekä joukkueet ko. ikäluokkien 
junioreissa.  Kuopion vetovoimaisuutta Itä-Suomen vahvana lentopallokeskuksena 
rakennetaan edelleen hyvien opiskelumahdollisuuksien tukemana yhteistyössä Kuopion 
seudun urheiluakatemian, Suomen Lentopalloliiton kanssa. Lentopalloliitto on valinnut 
Kuopion yhdeksi painopisteakatemiakseen. 
 
 
 

2. Varsinainen toiminta 
 

2.1.  Koulutustoiminta 

 
Uusia ja jatkavia valmentajia kannustetaan kouluttamaan itseään ja tarjotaan mahdollisuus 
osallistua Lentopalloliiton järjestämiin koulutuksiin maksamalla osallistumismaksut.  Lisäksi 
seuran sisällä pyritään järjestämään omia koulutuksia, ns. valmentajakerhona. Valmentajien 
koulutusta koordinoi valmennuspäällikkö. 
 
Seurassa kannustetaan toimijoita ja pelaajia tuomarikoulutukseen. III-tason tuomarikoulutus 
suunnitellaan yhdessä tuomarikouluttajan kanssa vuosittain. 
 
Seuran hallinto osallistuu Lentopalloliiton ja Pohjois-Savon Liikunnan järjestämiin koulutuksiin 
ja aktiivisesti idän alueen toimintaan. 
 

2.2.  Viestintä 

 
Sisäinen viestintä 
 
Sisäisen viestinnän kohderyhminä ovat valmentajat, pelaajat, pelaajien vanhemmat, joukkueen 
taustaryhmässä työskentelevät sekä johtokunnan jäsenet. Sisäisen tiedotuksen pääkanavina 
käytetään sähköpostia, jäsentiedotetta ja seuran omia nettisivuja.  
 
Erillisinä tilaisuuksina järjestetään valmentajien ja joukkueenjohtajien yhteinen kauden 
avaustilaisuus elokuussa sekä Power Cupiin osallistujille erillinen info. 
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Ulkoinen viestintä 
 
Ulkoisen viestinnän kohderyhmiä ovat mm. tiedotusvälineet, yhteistyökumppanit, 
oppilaitokset, viranomaiset, lajiliitto, lajista kiinnostunut yleisö sekä paikalliset asukkaat.  
 
Ulkoisen tiedotuksen kanavina käytetään tehostetusti sähköpostia, seuran nettisivuja, 
Facebook-sivuja, uutiskirjeitä medialle, lehti-ilmoituksia, henkilökohtaisia kontakteja ja 
tapaamisia sekä tiedotustilaisuuksia.  
 

2.3.  Tapahtuma- ja harrastustoiminta 

 
Elokuu Syyskausi käynnistyy F-A-junioreissa ja aikuisten sarjajoukkueissa ja 

harrastevuoroissa 
Syyskuu Lentopallon Syysturnaus, Touhulentiksen vuorot käynnistyy 
Lokakuu  Koulujen välinen turnaus 
Joulukuu  Harrasteturnaus ja valmentajien ja jojojen kiitosilta 
Huhtikuu  Snow Volley 
Toukokuu Kauden päättäjäiset  
Kesäkuu  Power cup 
Kesä-heinäkuu Kesäharjoittelu D-A-ikäiset ja aikuiset 
 
 Lisäksi tarjotaan palveluita Kuopiossa järjestettäviin 
 esim. lentopallon työpaikka- tai talvipäiväturnauksiin. 

2.4.  Joukkueet 

 
Ensi kauden tavoitteena on saada joukkueet seuraaviin ikäluokkiin: 
 
A-tytöt                                                     A-pojat 
B-tytöt (2)                         B-pojat 
C-tytöt (2)  C-pojat     
D-tytöt (2)  D-pojat (2)     
E-tytöt (2)  E-pojat    
 
Naisten 2-sarja (2), 3-sarja 
Miesten 3-sarja  

        

2.5. Joukkueita tukeva toiminta, valmennuspäällikön työnkuva 

 
Seuralla on puolipäiväinen valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikkö on yhteydenpitäjä 
valmentajiin ja joukkueenjohtajaiin ja koordinoi heidän koulutustaan.  
 
Seuran joukkueet käyvät pelisääntökeskustelut ja toimivat seuran yleisten sääntöjen mukaan. 
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Seuralla on selkeät tavoitteet ja toimintatavat valmennukseen. Pelaajanpolkua rakennetaan 
yksilön kehitystarpeet huomioiden. Junioreilla on mahdollisuus edetä seurassa sekä huippu-
urheilijana kuin harrastajana. 

 

2.6.  Valmennukselliset linjaukset ja kilpailutoiminta 

 
Osallistumme mini-ikäisten tiikeri- ja aluesarjoihin kaikissa ikäluokissa F-B sekä A - C-ikäisten 
SM-sarjoihin. Jokainen joukkue määrittelee yhdessä pelaajien ja valmentajien kanssa omat 
tavoitteensa joukkueelle. Joukkueet järjestävät itsenäisesti kotiottelunsa eri sarjoissa. 
 
Jokaiselle ikäluokalle on omat valmennukselliset linjaukset, mitkä käydään läpi yhdessä 
valmentajien kanssa. Junioreita motivoidaan kiinnittämään huomiota myös lihashuoltoon, 
ravintoon, lepoon sekä terveeseen elämäntapaan yleensä. Valmennuspäällikkö koordinoi 
harjoitusryhmien ja joukkueiden kokoamista ikäluokat ja taitotasot huomioiden seuran 
valmentajien kanssa. 

 
Seuran ja alueen junioreita infotaan mahdollisuuksista edetä urheiluakatemiaan sekä 
yläkoulun liikunta- ja urheiluluokille. Junioreita kannustetaan edelleen aktiivisesti 
osallistumaan maakunta- ja alueleiritykseen. 
 

2.7. Harrastetoiminta  

 
Harrastetoimintaa järjestetään Neulamäen koululla. Harjoitus-/pelivuoroja järjestetään sekä 
kuntosalin käyttömahdollisuutta tarjotaan junioreiden vanhemmille ja seuran 
yhteistyökumppaneille.  
 
Seura järjestää harrastelentopalloturnauksen 1-2 kertaa toimintavuoden aikana. Tulevalla 
kaudella järjestään mahdollisuuksien mukaan joulutauolla puulaaki-turnaus ja Snow Volley-
turnaus huhtikuussa. 
 

 
 

3. Hallinto 
 

Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 3-6 henkilöä. 
Johtokunnan tehtävänä on suunnitella, kehittää ja johtaa seuran toimintaa ja hoitaa seuran 
taloutta. Johtokunnan jäsenmäärätavoite on puheenjohtajan, sihteerin ja talousvastaavan 
lisäksi 6 jäsentä. 
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3.1. Seuran johtokunnan jäsenten tehtävät 

 
Puijo Wolley Juniorit ry:n johtokunta valitsee keskuudestaan seuraavat henkilöt ja tavoitteena 
on jakaa seuraavat tehtävät vastuualueittain: 
 

• Puheenjohtaja   

• Varapuheenjohtaja  

• Tapahtuma ja talkoovastaava 

• Valmennusvastaava 

• Nuorisotoiminnan vastaava 

• Harrastevastaava 

• Talousvastaava, ei johtokunnan jäsen 
 
Toiminnanjohtaja toimii johtokunnan sihteerinä ja vastaa seuran tiedotuksesta sekä koordinoi 
seuran markkinointia ja tapahtumia. 
 
 
3.2. Vuosikokous 

      
Vuosikokous pidetään syyskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 

3.3. Toimisto 

 
Seuralla on toimisto osoitteessa Haapaniemenkatu 10 A2, 70100 Kuopio. Toimistossa 
pääasiassa töitä tekee toiminnanjohtaja.  
 
Seuran asioita hoidetaan kirjanpidon, palkkojen ja laskutuksen osalta Netvisor pilvipalvelussa, 
josta vastaa talousvastaava. Seuran pankkiasiat ovat keskitetysti Pohjois-Savon OP:ssa ja raha-
asioita hoidetaan Kultalinkki pankkiohjelman kautta. Seuralla on yksi pankkitili. Kaikkien 
joukkueiden raha-asiat hoidetaan kustannuspaikoittain rahastonhoitajan toimesta. 
 

3.4. Työntekijät 

 
Seuran toiminnanjohtajana toimii Heidi Hänninen. Toiminnanjohtaja tehtäviin kuuluu mm. 
seuran sihteerin tehtävät, talkoo-organisaattorin tehtävät, virkistystoiminnan tehtävät, 
tiedotusvastaavan tehtävät, markkinointivastaavan tehtävät, seuran kehittämistehtävät ja 
toimistotyöt. 
 
Seuran valmennuspäällikkönä toimii Jukka Lehtonen. Valmennuspäällikkö vastaa yhdessä 
johtokunnan kanssa kokonaisvaltaisesti nuorisotoiminnan kehittämisestä, valmennuksen 
linjauksista ja valmentajien koulutuksien organisoimisesta.  
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Seura hoitaa Neulamäen koulun valvonnan. Koulun iltavalvojaksi haetaan palkkatuella 
työntekijä. 
 
 

 

4. Taloudellinen toiminta 
 

4.1. Varainhankinta 

 
Seuran taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa. Tuotto pohjautuu kausimaksuihin, 
jäsenmaksuihin, avustuksiin, arpajaisiin, talkoisiin ja tapahtumista saatuihin tuottoihin ym. 
tuloihin.  Järjestämme Lentopalloliiton tarjoamia kansainvälisiä ja kansallisia ottelutapahtumia 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Yhteistyökumppaniverkoston säilyttäminen luotettavalla toiminnalla ja sopimusten mukaisesti 
toteutuvalla sisällöllä jatketaan pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä ja tulevaisuuden 
rakentamista myös juniorityöhön.  
 
Seura kehittää uutta toimintaa ja nykyisiä omia tapahtumia ja tuotteita, joiden kautta sekä 
koko seuralla että joukkueilla on mahdollisuus lisätä varainhankintaa. Toisaalta aiemmilta 
vuosilta vakiintuneet merkittävät kokonaisuudet järjestetään edelleen laadukkaasti. 
Viinijuhlatalkoot ja Savon Sanomat lentopallon Syysturnaus ovat merkittäviä talkootapahtumia 
seuralle. Muilta osin joukkueet vastaavat itsenäisesti omasta taloudestaan ja varojen 
hankkimisesta.  
 
 
 


