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Ajankohtaiset asiat 

• Perheiden liikuntalauantait Neulamäessä 6.11. ja 13.11. klo 10–11.30. Tervetuloa 
liikkumaan yhdessä niin seuran pelaajat perheineen kuin uudet, lajista kiinnostuneet 
kokeilijat.       

• Tehotreenit D-junnuille tiistaina 16.11. klo 18–20.00 Neulamäessä. Seuran valmentajat 
mukaan treeneihin oppimaan aluevalmentajilta. 

 

 
Tehotreenit Neulamäessä 

D-ikäluokalle suunnattu treeni-ilta toteutetaan Itä-Suomen Lentopallo ry:n toimesta Neulamäen 
koululla tiistaina 16.11. Tehotreenien valmennuksesta vastaa Idän alueen päävalmentaja Henrik 
Kosonen sekä nuorisopäällikkö Antti Remes. Ilmoittautuminen tapahtumaan Suomisportin kautta: 
https://www.suomisport.fi/events/81db8cb5-8020-4e82-bfec-1f20cc3914c7  
 
Tehotreenit toimivat myös seuran kouluttamistapahtumana valmentajille. Näin ollen kaikki 
valmentajat ovat enemmän kuin tervetulleita seuraamaan ja osallistumaan treeneihin! 
 
Ilmianna seuratoimija 

On aika kiittää seuratoiminnan vapaaehtoisia somessa aihetunnisteella #kiitosseuratoimija. 
Suomalaiset urheiluseurat eivät pyörisi ilman vapaaehtoistyötä tekeviä. Tänäkin vuonna OP Ryhmä 
ja Olympiakomitea valitsevat #kiitosseuratoimija-somepostausten joukosta vuoden vapaaehtoisen 
seuratoimijan, joka saa seuralleen kiitoksena 3000 euron stipendin. Vuoden seuratoimija 2021 
julkistetaan 3.12., jolloin juhlitaan Vapaaehtoisten päivää Suomessa. 
 
Kuka on meidän seuramme kantava voima? 
Kerro sosiaalisessa mediassa, kuka olisi sopiva henkilö vuoden 2021 vapaaehtoiseksi 
seuratoimijaksi, postaa ehdotuksesi ja lisää #kiitosseuratoimija 21.11.2021 mennessä. 
 

Puijo Wolley – mun seura, meiän seura 

Kuulu joukkoon, kuule tulevista ottelutapahtumista, saa tietoa seuran yhteisistä asioista, 
tapahtumista ja tarjouksista. Kysy, kerro ja osallistu – kaikkea sitä varten on perustettu Puijo 
Wolleyn yhteinen Whatsapp-ryhmä! Liity mukaan koko seuran Whatsapp-ryhmään tästä linkistä 
https://chat.whatsapp.com/HgdpkA6l5PhLcRgYO3f2o0 .  
 
Intersport seurakauppa 

https://seurakauppa.intersport.fi/mallisto/puijo-wolley-juniorit/puijo-wolley-juniorit/ Tutustu 
seurakaupan valikoimaan kotisohvalta ja tee tilaus samalla. Seurakaupan mallistosta löytyy tutut  
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seuravaatteet ja -tuotteet, niin joukkueen jäsenten kuin seuramme muiden kannattajien ja fanien 
suuntaan. Tilattaviin tuotteisiin tulee automaattisesti Puijo Wolleyn logo seuratuotteen merkiksi.  
Seurakaupasta lahjaostokset pukin konttiin! 
 

Joukkueen toimihenkilö – oletko sinä seuran jäsen? 

Urheiluseuran ydin ovat sen jäsenet.  Jäsenet toimivat ja päättävät seurassa yhdessä. Urheiluseura 
olemme me! On mukavaa toimia yhdessä, kun on yhdessä hyväksytyt pelisäännöt ja niihin 
pelisääntöihin sitoudutaan aidosti. 
 
Yhdessä olemme enemmän! Liputetaan yhdessä Puijo Wolleyn ja lentopallon puolesta, 
seurasydämellä. 
 
 

Puijo Wolleyn menossa mukana  

Vinkkaa meille yritys, jonka toivoisit löytyvän jäsenetujen joukosta! 
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