Sivu 1 / 10
päiv.10.5.2021

SEURAKIRJA LEPPÄVIRRAN VIRI/LENTOPALLO (toimintaperiaatteet ja pelisäännöt)
LEPPÄVIRRAN VIRI RY / Lentopallo Toimintaperiaatteet ja pelisäännöt

1. YLEISTÄ .................................................................................................................. 2
Tavoitteet ...............................................................................................................

2

Viriläisyys ................................................................................................................. 2
Yleiset pelisäännöt .................................................................................................... . 3
Pelisäännöt, lentopallo .............................................................................................. 3
2. LENTOPALLOJAOSTO ............................................................................................... 4
Joukkueenjohtaja ....................................................................................................... 4
Valmentaja ................................................................................................................. 4
Valmennuskoordinaattori ........................................................................................... 5
Junioreiden kilpailutoiminta ....................................................................................... 5
Junioreiden harrastetoiminta ...................................................................................... 6
Aikuisten harraste- ja kilpailutoiminta ....................................................................... 6
Terveys- ja harrasteliikunta ........................................................................................ 6
3. SEURAN TALOUS .................................................................................................... 8
Jaoston talous .............................................................................................................. 8
Joukkueen talous ....................................................................................................... 7
4. KOULUTUS .............................................................................................................. 8
Valmentajakoulutus .................................................................................................... 8
Tutor-toiminta ............................................................................................................. 8
Tuomari- ja toimitsijakoulutus .................................................................................

8

5. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ ........................................................................................

9

Seuratoiminnan kehittäminen ..................................................................................
Valmennustoiminnan / -koulutuksen kehittäminen ..................................................

9
9

Rekrytointi .................................................................................................................. 9
LIITTEET ..................................................................................................................... 10

SEURAKIRJA LEPPÄVIRRAN VIRI/LENTOPALLO (toimintaperiaatteet ja pelisäännöt)

Sivu 2 / 10
päiv.10.5.2021

1. YLEISTÄ
Toiminta-ajatus
Leppävirran Viri ry. on vuonna 1937 perustettu yleisseura, jonka kotipaikka on Leppävirta. Viri on
kasvattajaseura ja toiminnan painopiste on lasten ja nuorten harraste- ja kilpailutoiminta. Viri tarjoaa
lisäksi ohjattua harraste- ja terveysliikuntaa leikki-ikäisistä eläkeikäisiin. Aikuisten kilpailutoiminta on
myös valikoidusti tarjonnassamme.
Arvojamme ovat avoimuus, yhteisöllisyys, tasavertaisuus, monipuolisuus ja jatkuvuus. Virissä toimii
seuraavat jaostot (2021): Yleisurheilu, Lentopallo, Pesäpallo, Hiihto, Ampumahiihto, Cheer leading,
Seuran järjestää resurssiensa puitteissa jaostojensa kautta kiinnostuneille eri-ikäisille henkilöille
mahdollisuuden usean eri lajin harrastamiseen harrastus ja/tai kilpailutasoilla. Seura kannustaa nuoria
ja vanhempia osallistumaan seuran toimintaan valmentajina, ohjaajina, toimitsijoina ja tuomareina
sekä muina seura-aktiiveina. Seuran uusia ja vanhoja jäseniä kohdellaan tasa-arvoisesti. Leppävirran Viri
ry. toimii Lajiliittojen ja Olympiakomitean alaisuudessa.
Tavoitteet
Seuran toiminnan tavoitteena on:
• tarjota eri-ikäisille kuntoa kohottavaa, positiivisia elämyksiä tuottavaa ja yhteistyötaitoja kehittävää
liikuntaa
• innostaa lapsia ja nuoria elämänikäiseen harrastukseen
• tukea yksilöitä ja joukkueita kehityspolulla ylöspäin
• kouluttaa omia junioreita seuran nais- ja mies edustustehtäviin sekä yksilö- että joukkuelajeissa
• kasvattajaseurana edistää nuorten urheilu-uran kehittymistä korkeammille tasoille
• kouluttaa valmentajia, ohjaajia, toimitsijoita, huoltajia ja tuomareita seuratoimintaan
• innostaa lasten ja nuorten vanhempia osallistumaan seuran toimintaan
• toimia yhteistyössä leppävirtalaisten järjestöjen kanssa
• kehittää toiminta-alueensa liikuntamahdollisuuksia
Viriläisyys
• Avoin ja rakentava yhteistyö valmennus- ja seuratyössä
• Hyvät käytöstavat
• Siisteydestä huolehtiminen on osa harjoitus- ja kilpailutoimintaa
• Päihteettömyys ja savuttomuus
• Dopingille sanotaan EI!
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Yleiset pelisäännöt
Olet seuran jäsen maksettuasi jäsenmaksun
• Lisenssimaksu on maksettava, jotta voit osallistua kilpailuihin peleihin ja turnauksiin.
• Jokaisella harjoituksiin osallistuvalla on oltava voimassa oleva tapaturmavakuutus (lisenssiin liittyvä
tai vapaaehtoinen vakuutus)
Pelisäännöt, lentopallo
• Jokainen joukkue laatii omat ”Tähtiseura” periaatteen mukaiset pelisäännöt yhdessä vanhempien
kanssa syksyllä ennen sarjakauden alkua.
• C-A -junioreissa laaditaan pelisäännöt joukkueen pelaajien ja valmentajien kesken.
• Joukkue noudattaa laatimiaan sääntöjä.
Joukkueenjohtaja tai valmentaja toimittaa kopion vanhempien ja joukkueen säännöistä
Tiedotusvastaavalle. Pelisäännöt tulevat myös Virin kotisivuille.
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2. LENTOPALLOJAOSTO
Lentopallojaosto toimii itsenäisenä lajijaostona johtokunnan alaisuudessa. Jaoston tehtävä on ohjata ja
koordinoida lentopallotoimintaa pitkäntähtäimen (3-5 v.) suunnitelman pohjalta ja ko. suunnitelman
linjauksia noudattaen laatia vuosisuunnitelmat ja ohjata/koordinoida toimintaa vuosisuunnitelman
pohjalta.
Lisäksi jaosto vastaa jaoston taloudesta talousarvion pohjalta, sekä laatii vuosittain
toimintakertomukset.
Jaoston tavoitteena on kehittää ja ylläpitää lentopallojaoston toimintaa, tukea valmentajien ja
toimijoiden työtä, tarjota laadukasta valmennusta paikkakunnalla ja tehdä yhteistyötä muiden
liikuntakasvattajien ja yhteisöjen kanssa
Jaoston kokoonpanossa on puheenjohtaja ja eri osa-alueiden edustajat. Jaosto kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta 5-8 kertaa vuodessa.
Jaoston vastuualueisiin kuuluu:
• seurayhteistyön kehittäminen ja ylläpito
• seuratoiminnan kehittäminen
• valmennustoiminnan koordinointi
• lasten- ja nuorten kilpailutoiminta
• aikuisten kilpailutoiminta
• harrastustoiminta
• taloushallinnointi
• tiedotus ja viestintä
• joukkueenjohtajien koordinointi
Joukkueenjohtaja
• linkki jaoston ja ryhmän välillä
• linkki kotien ja ryhmän välillä
• linkki huoltajien ja valmentajan välillä
• joukkueen ja valmentajan tuki
• joukkueen talousasioista vastaava
• joukkueen tiedotuksesta vastaava
• KILPAILUTOIMINNASSA ERIKSEEN MÄÄRÄTYT TEHTÄVÄT
Valmentaja
Jaosto hyväksyy eri ikäluokkien vastuuvalmentajat ennen kauden alkua. Valmentajat laativat yhdessä
valmennuskoordinaattorin kanssa jokaisen ikäluokan harjoitusryhmien kirjalliset valmennuslinjaukset.
Valmentajien valmennuksesta aiheutuneet kulut korvataan jaoston hyväksymien periaatteiden
mukaisesti.
Valmentaja pohjaa työnsä seuran tavoitteisiin ja pelisääntöihin sekä valmennuslinjaukseen.
Hän vastaa ryhmästään harjoituksissa ja pelimatkoilla. Valmentajien työtä, tukee
valmennuskoordinaattori. Seurassa selvitetään alaikäisten kanssa työskentelevien rikosrekisterit.
Johdonmukaisuus valmennuksessa: valmentaja suunnittelee ja valvoo harjoitukset, ohjaa kaikkia
tasapuolisesti yksilölliset erot huomioiden, antaa palautetta rakentavasti ja myönteisessä hengessä
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Valmennuskoordinaattori
Valmentajien työtä avustaa, ohjaa ja koordinoi valmentajakoordinaattori. Valmennuskoordinaattorin
tehtäviin kuuluvat mm. valmennustyön ja – resurssien kehittäminen ja avustaminen valmentajia
kausisuunnitelmien tekemisessä sekä ohjata valmentajia oppimis- ja kehittymistavoitteiden
asettamisessa. Jaosto tukee ja ohjaa koordinaattorin työtä. Koordinaattori toimii valmentajien
yhteyshenkilönä Lentopalloliittoon ja jaostoihin päin. Toimii valmentajien edunvalvojana.
Junioreiden kilpailutoiminta
• juniorit noudattavat seuran ja joukkueen tai ryhmän pelisääntöjä
• harjoituksissa ja harjoitteissa huomioidaan yksilöllinen ikä-, taito- ja kehitystaso
• harjoitukset suunnitellaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kehittäviksi
• harjoituksissa pidetään osallistujalistaa
• kenenkään ei ole pakko osallistua kilpailutoimintaan
• ryhmä voi harjoitella vain harrastusmielessä
• valmentajat ja valmennuskoordinaattori huomioivat joukkueita ja harjoitteluryhmiä muodostettaessa
mm. seuraavat seikat
o ryhmän taidot sekä yksilötoiveet
o ryhmäkoko o harjoituspaikka ja olosuhteet
o valmentajien riittävyys
o taloudellisuus seuran ja perheiden näkökulmasta
• joukkueella on oltava mukana peleissä ja pelimatkoilla vastuuvalmentaja tai varahenkilö, mahd.
mukaan myös joukkueenjohtaja
• Valmentajan suosituksesta juniori voi harjoitella, pelata ja kilpailla ikätasoaan vanhempien mukana,
juniori voi harjoitella myös nuorempien kanssa
• joukkueen tai ryhmän tueksi kootaan vanhempien verkosto, heidän joukostaan valitaan
joukkueenjohtaja ja muita tarvittavia henkilöitä
• Omien junioreiden kehittymistä pyritään tukemaan maksamalla osa alue- ja
maajoukkueleirikustannuksista sekä joukkueen SM-sarjan kuljetuskustannukset
• Lapsia ja nuoria kannustetaan monipuoliseen liikunnanharrastamiseen
• Muiden lajien harjoitukset ja kilpailuajat hyväksytään
• Jos ns. ykkösjoukkue tehdään, sen kasaamisesta vastaa valmentaja ja hän voi konsultoida
valmennuskoordinaattoria. Seuran suosituksesta aikaisintaan C - ikäryhmässä voi koota
ykkösjoukkueen. Silloinkin on katsottava asiaa enemmän pelaajien kehittymisen kannalta kuin
joukkueen hetkellisen menestymisen kannalta. Valmentajan on harkittava vaikutuksia “ykkösryhmän”
ulkopuolelle jääviin.
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Junioreiden harrastetoiminta
• junioreille järjestetään harrastekerhoja, näin taataan kaikille mahdollisuus harrastaa lajia
• kesällä järjestetään monipuolista harrastetoimintaa esim. yleisurheilukerhot, avoin beach-volley
• seuralla on toimiva iltapäiväkerhotoiminta
Aikuisten harraste- ja kilpailutoiminta
• Edustusjoukkue-toiminnan tavoitteena on pelata joukkuelajeissa ainakin 1-3- sarjoissa.
• Joukkueille pyritään löytämään yhteistyökumppanit lähialueelta.
Terveys- ja harrasteliikunta
• seura järjestää aikuisten harrastustoimintaa
• lasten vanhempia aktivoidaan mukaan seuratoimintaan
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3. SEURAN TALOUS
• Seuran yleinen talousarvio hyväksytään vuosikokouksessa.
• Seuran tulot pidetään tasapainossa.
• Seuran tuloja ovat pääasiassa kausi- ja jäsenmaksut, kunnan avustus ja yhteistyökumppaneiden tuki.
• Seuran menojen kattamiseksi seura voi järjestää mm.talkoita, joihin velvoitetaan osallistumaan.
Seuran järjestämiä yhteisiä talkoita ovat mm isot turnaukset, isot tapahtumat mm. iltatori. Talkoista ja
niiden tulojen jaosta seuran ja joukkueiden tai ryhmien kesken sovitaan erikseen oikeudenmukaisesti
• Seuran yhteistyökumppaneiden mainokset pidetään esillä kaikissa turnauksissa ja tapahtumissa
kotisivuilla, seura ja peliasuissa
Jaoston talous
Lentopallojaoston talousasioita hoitaa talousvastaava. Jaosto maksaa vuosibudjetin puitteissa
• liikuntavälineet, pallot, ensiapuvälineet, liittojen sarja- ja osallistumismaksut, valmentajakoulutuksen,
joukkueiden valmentajien kulukorvaukset, junioreiden alueleirimaksuja jaoston hyväksymien
periaatteiden mukaan. Aikuisjoukkueilla oma talous.
• jaoston mahdolliset tuotot käytetään junioritoiminnan tukemiseen
• Leppävirran Virin ry:n hankinnat hyväksyy jaoston puheenjohtaja / talousvastaava Joukkueen talous
• Jokaisella joukkueella on nimetty joukkueenjohtaja, joka vastaa joukkueen taloudesta.
• Joukkueen vastuualueisiin kuuluu: o kotiturnausjärjestelyiden kahviotalouden hoito o pelimatkojen
matkakulujen tasapainottaminen o joukkueen järjestämistä talkootuotoista tuloutetaan joukkueen
käyttöön

SEURAKIRJA LEPPÄVIRRAN VIRI/LENTOPALLO (toimintaperiaatteet ja pelisäännöt)

Sivu 8 / 10
päiv.10.5.2021

4. KOULUTUS
Valmentajakoulutus
Uusi valmentaja on ensin apuvalmentaja. Vanhempia, C-A -junioreita ja seura-aktiiveja pyydetään
valmennuskoulutuksiin. Uusia valmentajia seuran ulkopuolelta haetaan myös säännöllisesti. Kaikki
seuran valmentajat ovat käyneet aloittavan ohjaajan peruskurssin ja tekniikkakoulun tai vastaavan
lajikohtaisen peruskoulutuksen. Pystyäksemme takaamaan pelaajille ja kilpailijoille heidän tasonsa
edellyttämän valmennuksen, on tavoitteena kouluttaa uusia valmentajia aina seuraavalle tasolle.
Valmentajille järjestetään tarpeen mukaan myös Virin omia koulutuksia.
Tutor-toiminta
Uuden valmentajan ja ohjaajan perehdyttämistä varten Viri käyttää tutorhenkilöä (lentopallossa
valmentajakoordinaattoria). Tutor on kokeneempi valmentaja, joka tuntee lajin ja seuran. Hän opastaa
ja tukee uutta valmentajaa alussa ja jatkossakin. Vastaava toimintamalli on käytössä myös toimijoille.
Tuomari- ja toimitsijakoulutus
Seura järjestää vuosittain tuomari- ja toimitsijakoulutusta.
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5. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Jaoston tiedotuksesta vastaa ja tiedotustoimintaa koordinoi tiedotusvastaava. Seura tiedottaa
tavoitteistaan ja toiminnastaan omilla nettisivuilla, joiden ylläpitämisestä vastaa tiedotusvastaava.
Jaosto tiedottaa kaikista merkittävistä tapahtumista myös paikallislehdissä.
Joukkueet ylläpitävät omia sivujaan tiedotusvastaavan tukemana ja tiedottavat siellä mm. tulevista
tapahtumista ja ottelutuloksista. Joukkueen turnaustuloksista joukkueen johtajat ja/tai valmentajat
lisäksi tiedottavat paikallislehdissä, tarvittaessa tiedotusvastaavan tuella. Tiedotuksesta ja viestinnästä
on laadittu oma tiedotus- ja viestintäohje.
Seuratoiminnan kehittäminen
Jaoston tekee 3-5 vuoden välein pitkäntähtäimen suunnitelman ja vuosittaiset vuosisuunnitelmat
toiminnan kehittämisen tueksi.
• Seuran toimintaperiaatteet ja pelisäännöt – asiakirja on työväline arvioidessa toiminnan
seuratoiminnan kehittämistarpeita. Jaosto arvioi vuosittain kehittämistarpeet ja valitsee ne
toimenpiteet ja resurssit, joilla valittua/valittuja toimintaa/toimintoja kehitetään.
• Seuran toimintaperiaatteet ja pelisäännöt – asiakirjaa arvioidaan ja päivitetään johtokunnan toimesta
vuosittain.
Valmennustoiminnan / -koulutuksen kehittäminen
Jaosto ja valmennuskoordinaattori yhdessä päättävät valmennustoiminnan ja –koulutuksen
kehittämistoimenpiteistä ja resurssoinnista. Valmennuskoulutuksesta ylläpidetään koulutusrekisteriä.
Rekrytointi
Jaoston vastuulla on rekrytointi pitkäntähtäimen toimintasuunnitelman mukaisesti huomioiden
tulevaisuuden tarpeet.
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