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Lentopallojaosto 

 

TUL:n liittojoukkueiden valmentajapaikat vuosille 2019 – 2022  

julistetaan haettavaksi 25.10.2019 mennessä 

TUL:n lentopallojaoston keskeinen tavoite on nuorten lentopalloharrastuksen edistäminen, tukien ja 

täydentäen lajiliiton toimintaa. Tarjoamme laadukasta valmennusta ja kilpailutoimintaa sekä kansainvä-

lisiä kokemuksia mm. niille nuorille, jotka eivät ole ikäluokkansa maajoukkueissa.  

Lentopallojaoston tavoitteena on myös tukea seuroissa tapahtuvaa valmennusta ja kasvatusta järjes-

tämällä omaa valmennustoimintaa ja mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin turnauksiin omilla liitto-

joukkueilla. Liittojoukkueita muodostetaan (A)B, C ja D ikäisille tytöille ja pojille. Pääleiritapahtumamme 

on heinäkuussa järjestettävä NUK-leiri, joka on kaikille ikäluokille yhteinen. 

Liittojoukkuevalmentajat toimivat lentopallojaoston alaisuudessa seuraavasti: (A)B-, C- ja D- ikäryhmien 

tytöt / pojat, jokaiseen ikäryhmään yksi (1) valmentaja, yhteensä 5 – 6 valmentajaa. Valmentajat työs-

kentelevät valmennustiiminä ja yhteistyössä kaikessa toiminnassa. Toimikausi on kolmevuotinen (liitto-

kokouskauden mukaisesti) eli ulottuu vuoden 2022 syksyyn, jolloin nimetään uusi jaosto ja tämä puo-

lestaan nimeää uudet valmentajat. 

Toiminta pitää sisällään leirityksiä ja turnauksiin osallistumista. Vuoden 2020 leirejä ovat mm. tammi-

kuun alun TalviNUK-leiri 2 vrk (A-B), huhtikuun alueleiri 2 vrk (A-B-C) ja heinäkuun NUK-leiri 5vrk (kaik-

ki ikäluokat). Kansainvälisiin turnauksiin osallistutaan Virossa ja Puolassa. Turnauksia voivat olla esim. 

toukokuussa Duo Volley Tarto Viro (A-B), kesäkuussa Starogards Gdansk Puola (B) ja elokuussa Vöru 

Viro Urheilukoulun turnaus (B- ja C). Lisäksi syyskuussa osallistutaan D-ikäisten kotimaanturnaukseen. 

Jaoston nettisivut löydät osoitteesta https://tul.fi/lajit/lentopallo/ 

Lentopallojaosto rahoittaa ulkomaiden kilpailumatkoilla valmentajien kustannukset, kuitenkin niin, että 

kotimaan matkakustannukset jäävät sen ulkopuolelle. NUK-leirillä valmentajille maksetaan järjestys-

paikkana olevan opiston puolesta matkakustannukset ja pieni opetuspalkkio. Hakijoilta edellytämme 

seuraavaa:  

Valmentajiksi etsitään TUL:n seuratyössä aktiivisesti toimivia/toimineita valmentajia, joilla löytyy intoa 

ryhtyä lisäksi liittojoukkuevalmentajaksi. Tehtävä antaa samalla valmentajalle mahdollisuuden kehittää 

omia taitojaan ja koko TUL:n liittojoukkuetoimintaa. Valmentajan tulee antaa oman toimintansa kautta 

esimerkkiä nuorille. Lisäksi tarvitaan hyvää yhteistyökykyä seurojen valmentajien ja muiden liittojouk-

kuevalmentajien sekä jaoston nimeämien joukkueenjohtajien kanssa.  

Hakemuksessa oltava: Nimi, osoite, puhelin ja s-posti osoite. Syntymä aika / sotu myös mainittava.  

Vapaamuotoinen hakemus, missä edellä mainitut asiat tulevat esille.  

Hakemus on toimitettava 25.10.2019 mennessä alla oleviin sähköpostiosoitteisiin. 

Valinnat tehdään lokakuu-marraskuun 2019 kuluessa. Nimetyt valmentajat aloittavat toimessaan välit-

tömästi. Järjestämme yhteistyöpalaverin jaoston ja valmentajien kesken vuoden 2019 kuluessa. 
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