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TURNAUSTAPAHTUMAT: F-IKÄISTEN TOIMINTATAPA

F-ikäisten kilpailutoimintaan mukaan lähteminen on helppoa.  Toimintaa järjestetään 
turnaustapahtumien muodossa, joita kauden aikana on 4-6. Turnaukset ovat yksittäi-
siä tapahtumia, joihin ilmoittaudutaan jokaiseen erikseen. Tämä mahdollistaa sen, että 
seura voi kauden aikana lisätä tai vähentää joukkuemääriä tarpeensa mukaan. Lisäk-
si joukkueiden koostumusta voidaan vaihdella eri turnaustapahtumien välillä. Yhdessä 
joukkueessa voi pelata 3-5 pelaajaa, joista 2 on yhtä aikaa kentällä. 

Toiminnan pääpaino on yksittäisissä otteluissa, joissa pisteet ja erät lasketaan. Lisäk-
si jokaisessa turnaustapahtumassa temppuillaan Taitomerkki-radalla, ja tapahtuman 
päätteeksi kaikki lapset palkitaan. Tässä muodossa toiminta on Lentopalloliiton virallis-
ta kilpailutoimintaa, johon osallistumiseen juniorit tarvitsevat lisenssin.

Muutos aikaisempaan
Aikaisempiin vuosiin verrattuna F-ikäisten toiminta muuttuu valtakunnallisesti yhtenäi-
seksi. Toiminta on maakunnallista, jolloin matkustamiseen kuluu vähemmän aikaa ja 
rahaa. Turnaukset ovat yksittäisiä tapahtumia, jolloin seuran sisällä joukkueiden koos-
tumusta voidaan vapaasti muuttaa. Myös seuran joukkuemäärät voivat vaihdella eri ta-
pahtumissa esim. flunssa-aallon tai uuden harrastajaryntäyksen vuoksi. 

Kilpailullinen merkitys muuttuu, kun mestaruuksien sijaan toiminnan pääpaino on yk-
sittäisissä otteluissa. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, ettei F-ikäisille pidetä enää sar-
jataulukkoa. Myöskään turnausten voittajia ei ratkota. Kilpailun merkitystä muuttamal-
la mahdollistetaan tason nosto sekä yksittäisissä suorituksissa että peluutustavassa. 
Tämä takaa sekä yksilöiden että lajimme kehittymisen!
 
F-ikäisten säännöt on laadittu niin, että uudetkin lajin harrastajat voivat tulla mukaan 
kilpailutoimintaan. Kun on päästy alkuun, voidaan taitotasoa nostaa nopeastikin. Lap-
sen peliälyn ja lajitaitojen kehittymisen kannalta on erittäin tärkeää, että valmentaja 
kannustaa lapsia tekemään laadukkaampia ja teknisempiä suorituksia.

Jokainen toimintapäivä on samalla myös koulutustapahtuma sekä pelaajille että val-
mentajille - kaikkea ei voi eikä tarvitse osata, ennen kuin lähtee mukaan ensimmäiseen 
tapahtumaan. Pelaajia voidaan opettaa ja ohjata pelin kuluessa ja taitotasovaatimuksia 
voidaan nostaa kauden aikana. Valmentajat saavat tukea ja oppia kauden alussa järjes-
tettävästä koulutuksesta sekä oman aluekehittäjän Tutor-vierailujen kautta. Lisäksi uu-
det ohjaajat saavat lisätietoa turnaustapahtumien alkupalavereissa, joissa käydään läpi 
toimintapäivän sisältö ja järjestelyt, sekä tarkistetaan pelaajien lisenssit.

Tästä se alkaa…
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JOUKKUEORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT TURNAUKSESSA

Hyvän ja toimivan joukkueen keskuudessa tehtäviä jaetaan eri henkilöiden kesken.  Täs-
sä yksi esimerkki toimenkuvista joukkueen ympärillä:
 
 • Valmentaja/Ohjaaja
 • Joukkueenjohtaja
 • Apuohjaajat ja pelivalmentajat
 • Temppuratavastaava

Valmentaja/Ohjaaja
Valmentaja on luonnollisesti se henkilö, jolla on päävastuu harjoitusten suunnittelus-
ta ja vetämisestä, sekä pelin ohjaamisessa. Hänen vastuullaan on lajitaitojen opettami-
nen, joten hänellä on hyvä olla tietoa ja osaamista lentopallon lajitaidoista. Lentopal-
loliiton Aloittavan Ohjaajan Koulutus ja Tekniikkakoulu ovat hyvä koulutuskokonaisuus 
valmennustyönsä aloittaville ohjaajille.

Joukkueenjohtaja
Joukkueenjohtaja on joukkueensa yhdyshenkilö, ja erilaisten juoksevien asioiden jär-
jestelijä. Hänen vastuullaan on esimerkiksi ilmoittaa joukkueen kotiturnauksista vas-
tustajille, sekä vierasturnausten matkojen järjestelyt: selvittää aika ja paikka, järjestel-
lä kyydit ja ruokailut sekä informoida joukkuetta. Muita tehtäviä voivat olla peliasujen 
hankkiminen, joukkueen taloudesta huolehtiminen sekä kaikki tiedottaminen joukku-
een sisällä. Yhteistyön valmentajan ja joukkueenjohtajan välillä tulisi olla saumatonta. 

Apuohjaajat ja pelivalmentajat
Apuohjaajat ovat mukana harjoitustuokioissa ja avustavat valmentajaa hänen antami-
en ohjeiden mukaan. Heidän vastuullaan on kannustaa lapsia sekä valvoa yhteisten 
pelisääntöjen noudattamista. Turnauksissa apuohjaajista tulee pelivalmentajia, sillä 
harjoitusryhmästä on järkevä rakentaa useampi joukkue jotta kaikki lapset saavat riit-
tävästi peliaikaa. Joukkueeseen tulee hankkia yhtä monta apuohjaajaa/pelivalmenta-
jaa, kuin joukkueita sarjaan ilmoitetaan. Jos pelivalmentajia on riittävästi, apuohjaajat 
voivat harjoitella myös erilaisia tilastointitehtäviä, jotka auttavat valmentajaa harjoitte-
lun suunnittelussa ja pelin johtamisessa.

Temppuratavastaava
Temppuratavastaava suunnittelee ja toteuttaa kotiturnausten Taitomerkki-radat. Hä-
nen vastuullaan on selvittää käytettävissä olevat välineet, laatia pohjapiirustus käytet-
tävissä olevasta tilasta, miettiä toimivin temppuratamuoto ja vastata sen rakentamises-
ta ja purkamisesta. 
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Muita tehtäviä:
 

 

 
JÄRJESTÄ LAADUKAS TURNAUSTAPAHTUMA

Turnausvastaavan rooli on erittäin tärkeä. Hänen ei tarvitse tehdä kaikkea alla listattua 
itse, vaan useimmiten hän toimii turnauksen päällikkönä. Turnausvastaavan pääasialli-
nen tehtävä on huolehtia tapahtuman sujuvuudesta. Turnausvastaavan tulisi olla aina 
joku muu kuin kotijoukkueen valmentaja.

Ennen turnausta:
 • Varaa sali ja varmista turnaustapahtuman alkamisaika.
 • Sovi Temppuratavastaavan kanssa, miten Temppurata organisoidaan:
    yhteinen alkuverryttelyrata vai koko tapahtuman ajan kiinteästi paikallaan  
    oleva rata
 • Ilmoita aika, paikka ja ohjelma viimeistään 7 vrk ennen turnaustapahtumaa  
    vierasjoukkueille.
 • Hanki pienet palkinnot kaikille turnaustapahtumaan osallistuville lapsille
 • Hanki tuomarit! (seuran isommat juniorit ovat hyviä tuomareita)
 • Suunnittele palkintojenjakotilaisuus
   o Mihin joukkueet asetellaan, kuka jakaa palkinnot
      ja kuka hoitaa kuulutukset

Turnauksen aikana:
 • Valmistelkaa sali ennen joukkueiden saapumista. 
  o Kenttien numerointi
  o Päivän ohjelma seinälle kaikkien nähtäville
  o Kaikki tavarat paikalleen niin valmiiksi kuin mahdollista (verkot, 
      vaihtopenkit, tuomarikorokkeet, kirjurien pöydät, tulostaulut ja Taitomerkki
     -radan välineistö)

 • Joukkueiden saavuttua paikalle järjestä Tekninen palaveri!
  o Kutsu palaveriin jokaisesta joukkueesta vähintään yksi edustaja
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  o Käy läpi turnaustapahtuman ohjelma ja aikataulu
  o Valitkaa yhdessä tapahtuman jury, joka tarvittaessa ratkaisee
     kiistatilanteet
  o Tarkistakaa kaikkien pelaajien lisenssit yhdessä joukkueiden 
     edustajien kanssa
  o Painota valmentajien vastuuta ja velvoitteita joukkueiden 
     käyttäytymisasioissa, Taitomerkki-radan turvallisuudessa, 
     pukuhuoneiden siisteydessä, kielenkäytössä ja muiden 
     huomioon ottamisessa.
  o Teknisen palaverin aikana Temppuratavastaava voi rakentaa 
      temppurataa lasten avustuksella
 • Järjestä turnaustapahtuman avaus.
  o Tervetulotoivotus ja joukkueiden esittely
  o Aikataulu ja Taitomerkki-radan käyttöaika
 • Muistutus käyttäytymisasioista,  kielenkäytöstä ja muiden huomioon ottamisesta
 • Järjestä palkintojen jako
 

Huomioitavaa:
 • Turnaustapahtuman aikana turnausvastaava vastaa aikataulun 
    sujumisesta ja toimii tuomareiden ja kirjureiden tukihenkilönä
 • Turnausvastaavalla on oikeus poistaa häiriötä aiheuttava henkilö salista
 • Pelien tulokset välitetään sarjanhoitajalle (varmista oman maakuntasi sarjanhoitajalta)
 

Tarvittava välineistö:
• Verkkotolpat ja verkot
• Tuomaritelineet
• Kirjurin pöydät ja tuolit
• Vaihtopenkit
• Pistetaulut

• Ensiapuvälineet
• Pillit ja pallot
• Kyniä, tusseja, paperia
• Palkinnot
• (Äänentoisto)
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TAITOMERKKI-RADAN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

Suomen Lentopalloliitto on tuottanut Taitomerkki-kansiot kehittämään mini-ikäisten 
turnaustapahtumia. Samalla toivomme sen auttavan ohjaajia ja valmentajia monipuo-
listamaan harjoituksia ja tukemaan lasten laaja-alaista motorista kehittymistä. Taito-
merkki-kansioissa on noin 40 erilaista taitotemppua, joista saa rakennettua toiminnal-
lisen, hauskan ja monipuolisen liikuntaradan.

Välinekartoitus
Taitomerkki-radan suunnittelu lähtee siitä, että Temppuratavastaava tekee kartoituk-
sen mitä Taitomerkki-temppujen tekemisessä vaadittuja välineitä heillä on hallussaan. 
Seura voi toimia useammilla eri saleilla, joten kartoitus on hyvä tehdä eri toimintapaik-
kojen mukaan ja siinä kannattaa huomioida salin kiinteät välineet (puolapuut, renkaat, 
jne.) sekä irtaimet välineet (penkit, pallot, vanteet, jne.). Oppaan lopussa on tarkistus-
lista mitä välineitä Taitomerkki 1-kansion tempuissa tarvitaan.

Pohjapiirustus 
Seuraava vaihe huolellisessa suunnittelussa on tehdä pohjapiirustus käytössä olevasta 
tilasta. Pohjapiirustukseen merkitään liikuntatilan kiinteät kalusteet, mahdolliset kiinte-
ät haitat, sekä tasot joita rataa tehdessä voisi hyödyntää (esim. näyttämöt).

Erilaiset ratavaihtoehdot
Temppurata voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Kaksi yleisintä Temppuratavaihtoeh-
toa on Kiertävä Non Stop -rata ja Toimintapisterata.
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1) Kiertävä Non Stop -rata
Tässä temppuratavaihtoehdossa salin pohjapiirustukseen voitaisiin piirtää yksi pitkä vii-
va, jonka päät lopuksi yhtyvät. Taitomerkki-temput sijoitellaan viivalle, ja radalla kierre-
tään koko ajan ilman pysähdyksiä. Jos jokin temppupaikka kerää jonoa, voi sen vierelle 
suunnitella toisen ”nopeamman” tempun, jonka tekemällä ruuhkapaikan voi ohittaa. 
Seuraavalla tai sitä seuraavalla kierroksella paikan ohittanut lapsi voi suorittaa ns. ”hi-
taamman” tempun. Tärkeintä olisi, ettei temppuradalla tarvitse jonottaa eikä odottaa 
liikaa. 

Esimerkki kiertävästä Non Stop -radasta 1. Turnaustapahtumassa

2) Toimintapisterata
Tässä vaihtoehdossa saliin suunnitellaan useampi (3-5) toimintapiste, jotka koostu-
vat eri Taitomerkki-tempuista. Lapset jaetaan pienempiin ryhmiin, joita tulee olla yhtä 
monta kuin toimintapisteitäkin. Pienryhmät temppuilevat kussakin toimintapisteessä 
tietyn ajan. Temppuratavastaavan antamasta merkistä pienryhmät vaihtavat toiminta-
pistettä. Jokaisen pienryhmän tulee päästä kaikille toimintapisteille.

Tässä toimintapisteradassa temput on lajiteltu seuraavalla tavalla
 I  Pallotemput
 II Tasapainotemput
 III Koordinaatiotemput
 IV Lattiatason temput
 V Hypyt
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Esimerkki toimintapisteradasta

 

Temppujen valinta
Lentopalloliitto on tehnyt suositukset siitä, mitä temppuja tulisi olla esillä kussakin tur-
naustapahtumassa. Jos seurat pystyvät noudattamaan annettua järjestystä, varmistu-
taan, että kaikki temput ovat esillä turnaustapahtumissa ainakin kerran. Annettujen 
temppujen lisäksi seura saa laittaa radalle muitakin temppuja, joko Taitomerkki-kansi-
osta tai itse keksimiään temppuja. Tämä on enemmän kuin suotavaa!

Turnaustapahtuma 1
1. Heitto alakautta eteen 21
2. Kävely puomilla 1
3. Konttaaminen  4
4. Polvivaaka  39
5. Vannehypyt  9
6. Kieriminen  35
7. Riipunta  18
8. Kottikärrysaranat 37
9. Vuoroloikat  16

Turnaustapahtuma 2
1. Kiinniotto syliin   27
2. Pään yli heitto   24
3. Ryömiminen   3
4. Haara-Perus –heitto  10
5. Kiipeäminen   17
6. Käsinseisonta   42
7. Jaloin kuljetus   30
8. Ristiaskellus   2
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Rakentaminen ja purkaminen
Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Kun rata on suunniteltu paperille, ei ole homma 
eikä mikään enää laittaa tarvittavia välineitä paikalleen. Jos teet homman yksin, varaa 
siihen riittävästi aikaa (n. 1 tunti). Voit myös hyödyntää lasten tarmoa, energiaa ja yh-
teistyökykyä radan rakentamisessa. Temppuratavastaavana kerrot mitä välineitä vie-
dään mihinkin osaan salia, ja mitä niistä rakennetaan. Tätä työtä helpottaa kun käyt 
viemässä Taitomerkki-kortit jo valmiiksi niille paikoille, mihin ko. temppupiste tulee. 
Lopuksi kierrät vielä itse radan, ja varmistat että rata on turvallinen ja jokaisessa suori-
tuspaikassa on riittävä määrä välineitä.

Myös radan purkamisessa voit käyttää hyväksi lasten apua. Yhteistyöllä sali tyhjenee 
hetkessä. Temppuradan siivoamisesta voi tehdä myös pienen kisan, jossa temppurata-
vastaavan antamasta merkistä saa lähteä hakemaan joitain tiettyjä välineitä. Temppu-
ratavastaava laskee sekunteja tai tarkkailee mikä ryhmä tai kuka henkilö on hoitanut 
tehtävänsä ensimmäisenä.

 
Turnaustapahtuma 3
1. Kuperkeikka eteen 32
2. Kiinniotto ylhäältä 29
3. Heitto taakse  22
4. Kottikärryt  36
5. Eteen-taakse–vannehypyt 14
6. Silta   43
7. Linnunpesä  20
8. Kipuaminen kontaten 5

Turnaustapahtuma 4
1. Vannerata juoksu 6
2. Kiinniotto alhaalta 28
3. Kierähdys taakse 34
4. Heitto jalkojen välistä 23
5. Tarkkuusheitto  26
6. Ylös-alas–hyppy 12
7. Vauhditon pituus 11
8. Turmariipunta  19
9. Tuulimyllyt  38
 

Turnaustapahtuma 5
1. Hyppynaru   13
2. Kuperkeikka taakse  33
3. Heitto pituutta   25
4. Vuoro-tasa–vannehyppely 15
5. Niskaseisonta   41
6. Sivulaukat   8
7. Pallon pompotus  31
8. Vaaka    40
9. Takaperin juoksu  7
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Muistakaa huolehtia, että temppuradan välineet viedään paikoilleen siistiin järjestyk-
seen. Välinevarastot eivät ole leikkipaikkoja. Kaikkien salin käyttäjien on helpompi toi-
mia, kun välineet ovat siistissä järjestyksessä oikeilla paikoillaan.

Muu Taitomerkki-materiaali
Taitomerkki-kansion lisäksi ovat olemassa lasten omat Taitokortit, Taitotarrat sekä kan-
kaiset Taitomerkit. Lisäksi Taitomerkki-kansion kuvalliset ohjekortit löytyvät Lentopal-
loliiton nettisivuilla. Sieltä ne ovat vapaasti seurojen käytettävissä.  

Turnaustapahtumassa lasten Taitokortteihin ei tarvitse tehdä merkintöjä. Niiden käyt-
täminen ei ole välttämätöntä. Jos valmentaja haluaa motivoida lapsia esim. omatoi-
miseen harjoitteluun kotona, voi hän käydä tulostamassa lapsille ohjeet tempuista ja 
antaa tarran lapsen taitokorttiin, kun temppu on hallinnassa. Taitomerkki-materiaalit 
löydät Lentopalloliiton sivuilta: Harrasteliikunta - Taitomerkit.

 
F-IKÄISTEN TIIKERISARJAN SÄÄNNÖT KAHDEN PELAAJAN PARIPELI

Pelikenttä ja -välineet
 • Pelikentän pituus on 12,00–13,40 m ja leveys 6,00–6,10 m.
 • Aloitusrajan etäisyys on 2–2,2 m keskilinjasta.
 • Pelikenttää rajoittavat 5 cm:n levyiset rajat. Pelikenttänä on sulkapallokenttä 
    nelinpelirajoin (13,4 m x 6,1 m).
 • Verkon korkeus on 180 cm.
 • Pelivälineenä on Mikasa SKV5 -pallo, tai pehmopallo Minivolley-Special.
 • Kentän takakulmiin voidaan laittaa kartiot helpottamaan kentän 
    hahmottamista.

Peliajatus
 • Peliajatuksena on saada pallo verkon yli vastustajan kenttään ja estää 
    palloa putoamasta omaan kenttään.
 • Jokaisesta voitetusta pallosta tulee piste.
 • Pelit pelataan kahden erän peleinä viiteentoista (15) pisteeseen. 
    Erä voi päättyä 15–14.
 • Pelaajan verkkoon koskeminen on virhe. Pallo saa osua verkkoon.

Pallokosketukset
 • Joukkueen on aina pakko käyttää 2–3 kosketusta, joista 1. ja/tai 2. kosketus voi 
    olla koppi.

Turnaustapahtuma 5
1. Hyppynaru   13
2. Kuperkeikka taakse  33
3. Heitto pituutta   25
4. Vuoro-tasa–vannehyppely 15
5. Niskaseisonta   41
6. Sivulaukat   8
7. Pallon pompotus  31
8. Vaaka    40
9. Takaperin juoksu  7
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 • Koppi = pallon kiinniotto, josta suoritus jatkuu välittömästi alakautta 
     heittona tai omasta heitosta suoritettuna sormi- tai hihalyöntinä pelikaverille.
 • Mikäli pallo otetaan kopiksi aivan keskirajan tuntumassa, pelaaja voi ottaa  
    yhden askeleen kentälle päin, ja jatkaa sen jälkeen suoritustansa.
 • Hyökkäyslyönti on vapaa, kunhan se ei ole koppiavusteinen. 

Aloitus
Aloitus annetaan aloitusrajan takaa kahden käden alakautta heittona (suoraan vartalon 
edestä) tai ala-aloituksena. Aloitussyötön suorittaa aina se pelaaja, joka jää kentälle pi-
dempään kentällä olleen poistuttua kiertovaihtoon. Syöttövuoro vaihtuu jokaisen pela-
tun pallon jälkeen, huolimatta siitä, kumpi joukkue on saanut pisteen

Pelaajien määrä ja sijoittuminen kentällä
Joukkueeseen kuuluu 3–5 pelaajaa. Kuudella pelaajalla voi muodostaa kaksi joukkuet-
ta. Pelaajista kaksi on yhtä aikaa kentällä ja loput odottavat vuoroaan jonossa. Pelaajat 
voivat sijoittua kentälle vapaasti joko rinnakkain tai peräkkäin.

Söyttäminen, kierto ja kentältä poistuminen
Jos joukkue A aloittaa erän, syöttää seuraavan pallon joukkue B, ja seuraavan taas jouk-
kue A, jne. Pallot pelataan loppuun asti. Kiertovaihto tapahtuu aina vain siinä joukku-
eessa, kumpi syöttää. Pidempään kentällä ollut pelaaja lähtee pois ja uusi pelaaja tulee 
tilalle. Aloitusvuoro on pelaajalla, joka jää kentälle. Erän ensimmäisen pelatun pallon 
jälkeen joukkue itse sopii, kumpi pelaajista tulee pois kentältä. Tämän jälkeen pelaaji-
en kiertojärjestys säilyy samana koko erän ajan.  

Toimintapäivissä on mukana Taitomerkki 1-kansion temput.

Pelin kehittyminen
Koska tavoitteena on oppia pelaamaan lentopalloa oikeilla kosketuksilla, niin seuraa-
viin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota pelaajien kehittyessä, eli niin nopeasti kuin 
on mahdollista:

 • Aloitussyöttö tehdään ala-aloituksena
 • Kaksi ensimmäistä kosketusta omasta heitosta tapahtuvina sormilyönteinä  
    mieluummin kuin alakauttaheittoina
 • Siirrytään vähitellen pois koppiavusteisista suorituksista
 • Vanhemmat ja taidoissaan edistyneet F-ikäiset voivat harjoitella myös 
    normaaleilla minipalloilla pehmopallojen sijaan
 • Opitaan hahmottamaan vastustajan kentästä tyhjät paikat 
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 PELISÄÄNNÖT

Seuran junioreita koskevien pelisääntöjen tarkoituksena on synnyttää asiallista keskus-
telua lasten urheilun arvomaailmasta ja siihen liittyvistä toimintaperiaatteista. Yhdessä 
asioista keskustelemalla ja sopimalla on tavoitteena löytää yhteinen toimintalinja, jo-
hon sekä lapset, lasten vanhemmat, valmentajat ja muut joukkueen vastuuhenkilöt voi-
vat sitoutuneet. Pelisäännöistä sopiminen selkeyttää ja jämäköittää harrastusryhmien 
toimintaa ja ehkäisee konfliktitilanteita. 

Pelisääntökulttuurin tavoitteena on oppia keskustelemaan rakentavasti ja kuuntele-
maan niin joukkueissa toimivia lapsia kuin aikuisiakin. Pelisääntökeskustelu on kolme-
vaiheinen prosessi alle 16-vuotiaiden ryhmissä (F-B-ikäiset). Yli 16-vuotiaiden ryhmissä 
(A-ikäiset) kohta 2 voidaan jättää käsittelemättä:

1. Ensin pelisääntökeskustelut käydään valmentajan ja lasten/nuorten välillä. Keskuste-
lun pohjalta ryhmä kirjaa itselleen pelisäännöt, joista jokainen lapsi/nuori voi kirjoittaa 
itselleen Pelisääntö-huoneentaulun.  (Materiaali: Lasten/Nuorten Pelisäännöt)

2. Toisessa vaiheessa valmentaja keskustelee lasten vanhempien kanssa. Keskustelun 
pohjana käytetään lasten ja valmentajan kesken sovittuja pelisääntöjä. Aikuisten tehtä-
vä on varmistaa, että lasten sopimat pelisäännöt toteutuvat. (Materiaali: Vanhempien sopimuslomake)

 Esimerkki 1: 
 Lapset sopivat – Joukkueessamme ei kiusata ketään!

 Aikuiset sopivat – Olemme kiinnostuneita lapsemme lentopallojoukkueen 
 ilmapiiristä: kyselemme, kuuntelemme ja ilmoitamme valmentajalle/
 vanhemmille jos huomaamme kiusaamista. Kiusaamiseen puututaan 
 heti ja asiat käsitellään loppuun asti.

3. Lopuksi valmentajan ja vanhempien kesken sovitut pelisäännöt palautetaan Nuoren 
Suomen nettilomakkeella: http://www.nuorisuomi.fi/palauta_pelisaannot. Yli 16-vuo-
tiaat palauttavat ryhmän ja valmentajan väliset Pelisäännöt samalla lomakkeella. 

Materiaalit
Valo on tuottanut paljon materiaalia pelisääntökeskusteluiden tueksi. Postikulujen hin-
nalla voi tilata pelisääntötauluja lapsille, ja sopimuslomakkeita vanhempien pelisään-
töjen kirjaamiseen. Vanhempien aktivoimiseksi voi myös tilata maksuttoman sähköisen 
ennakkokyselyn, jonka tulosten läpikäynti antaa myös pohjaa keskusteluille.
http://www.sport.fi/kasva-urheilijaksi/urheilun-pelisaannot/nain-teet-pelisaannot
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LISENSSIT

Jokainen lentopalloliiton sarjatoimintaan osallistuva lapsi ja nuori tarvitsee pelaajali-
senssin. F-ikäisten turnaustapahtumat ovat liiton virallista sarjatoimintaa, jossa pelaa-
jilta vaaditaan lisenssi. 

Jos lapsella on oma voimassaoleva vakuutus, joka kattaa lentopallon harjoittelu- ja/tai 
kilpailutilanteet, hänelle voidaan hankkia lentopalloliiton vakuutukseton lisenssi ja päi-
vittää lisenssien verkko-ostossa suoraan tietokantaan oman vakuutuksen tiedot; vakuu-
tusyhtiön nimi ja vakuutuksen numero.

Lisenssin verkko-ostopalvelu
Kaikki pelaajat hankkivat pelaajalisenssin verkkomaksupalvelun kautta, josta löytyvät 
myös maksuohjeet. Lisenssien verkko-ostopalvelussa voi lisenssin maksaa suoraan Nor-
dea-pankin tunnuksilla, muiden pankkien asiakkaat voivat tulostaa palvelusta lisenssi-
laskun ja maksaa sen valitsemastaan pankista.

Lisenssien verkko-ostopalvelun löydät lentopalloliiton nettisivuilta osoitteesta: 
www.lentopalloliitto.fi

Lisenssiasioissa sinua palvelee:
Anita Sandell
044-721 3803
anita.sandell@lentopalloliitto.fi
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TAITOMERKKI 1-KANSION VÄLINELISTA
Väline       Temppu jossa tarvitaan
  Vanteita 12 kpl     6, 9, 14, 15
   Hyppynaruja 10 kpl     13
   Merkkikartiot 2 kpl     30
  6 kpl aitoja tai 12 kpl tuoleja ryömimistunnelia varten  3
   Lentopalloja (tai koripalloja) 10 kpl    21, 22, 23, 24, 30
   Pieniä palloja (tennispalloja tai tekniikkapalloja) 10 kpl  25, 26
   Pehmopalloja 10 kpl     27, 28, 29
   Sanko, vati, kori, laatikko tai muu tarkkuusheittomaali  26
   Voimistelupenkkejä 4 kpl    1, 4, 5, 30, 39
   Puomi (matala)      1, 4, 39
   Step-lauta tai muu koroke n. 30 cm   12
   9 m mittainen viiva (lentopallokentän takaraja)  2, 7, 8
   6 m mittainen viiva (lentopallokentän iskurajalta takarajalle) 36
   voimistelupatjoja (ohut) min. 4 kpl   5, 11, 12, 19, 36, 37, 41, 43
   Permantomatto (pitkä)     16, 32, 33, 34, 35
   Volttimatto (iso ja paksu)     20
   Puolapuut      5, 17, 18, 19
   Rekki      18
   Renkaat      18, 20
   Lentopalloverkko ja tolpat    21, 22
   Vapaata seinää (ei puolapuita tms)    30, 42
   (ponnahduslauta) alamäeksi kuperkeikkaan   32, 33, 34
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