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Nuorten ja mini-ikäisten sarjat 
 Päivitetty 4.10.2019 

 
 

Turnauskutsu on lähetettävä joukkueille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen 
turnausta. Jos tieto turnausjärjestelystä tulee järjestävälle seuralle tietoon kaksi viikkoa tai myöhemmin 
ennen turnausta, ilmoittaminen on tehtävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen turnausta. 
 
Turnausjärjestäjän on varmistettava tiedon perille meneminen kaikille. Kotijoukkueen velvollisuus on 
myös varmistaa viimeistään seitsemän (7) päivää ennen turnausta, että turnauskutsun tiedot 
turnauksesta ovat oikein. 
 
Laske matkatasaukset 

• A-C-ikäisten liiton sarjoissa matkatasaukset suoritetaan, tarkista oman alueesi säännöt 
matkatasauskäytännöistä alueen omissa sarjoissa 

• lomake osoitteessa 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZMqtKvD1cf0CYmzyxGxeGT7Rv_DF1I44XP0sIp6ARTo/
edit#gid=0 

• jos maksettavien tasausten yhteissumma on alle 30 €, ei tasauksia suoriteta 

• tulosta laskelmia riittävä määrä joukkueille kuiteiksi 

• tarkista oman alueesi sivuilta alueen omat säännöt matkatasauskäytännöistä alueen omissa 
sarjoissa 

 

Kutsun tekeminen 
1. Kirjaudu joukkuekoodilla tulospalveluun https://lentopallo.torneopal.fi/ 

• tarvittaessa tilaa unohtunut joukkuekoodi 
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteella 

• tilauksessa tulee koodit kaikille niille joukkueille, joilla 
on sama yhteyshenkilö ja sama sähköpostiosoite 

 
 
 
 

2. Aseta otteluille aika ja paikka 

• valitse Ottelut > Pöytäkirjaottelut 
 

 
 

 

• valitse ottelu ottelunumerosta, ja valitse Muuta aika/paikka  
 

• valitse päivämäärä kalenterista, kellonaika kellosta, ensin tunnit, sitten minuutit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• valitse valikosta kenttä 

• tallenna 

• tee sama turnauksen kaikille otteluille 
o jos otteluja pelataan useammalla kentällä samassa salissa, riittää, kun laittaa eri kentillä 

samaan aikaan pelattaviin otteluihin saman kellonajan ja pelipaikan. Tee turnaukseen 
esille ohjelma, jossa näkyvät kenttäjaot tarkemmin. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZMqtKvD1cf0CYmzyxGxeGT7Rv_DF1I44XP0sIp6ARTo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZMqtKvD1cf0CYmzyxGxeGT7Rv_DF1I44XP0sIp6ARTo/edit#gid=0
https://lentopallo.torneopal.fi/
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3. Valitse kohta Kutsut  
 

• näet joukkueen tekemät aiemmat kutsut 
(Julkaistu),  
turnaukset, joihin pitää tehdä kutsu  
sekä joukkueelle tulleet muiden tekemät kutsut 

 

• valitse turnaus, johon olet kutsua tekemässä 
 

• valitse kenttä, jossa turnaus pelataan 
o jos ottelut ovat useassa eri salissa, valitse paikka, joka on turnauksen pääpaikka 

 

• valitse kalenterista pelipäivä, lisää saliinpääsyaika, teknisen palaverin aika ja otteluiden 
alkamisaika 

 

• kirjoita viestikenttään tietoja seuraavista asioista sekä muita tarvittavia tietoja osallistuville 
joukkueille 
o alla olevat tekstit ovat viestikentässä oletuksena, tekstiä voi lisätä, poistaa, korjata, 

muotoilla, jne. 
o jos olet laittanut otteluihin ajat ja paikat, voi ohjelman sijasta laittaa maininnan, että 

aikataulu on otteluohjelmassa 
Turnausvastaava ja yhteystiedot 
Otteluohjelma (jos et laittanut otteluihin aikoja ja paikkoja) 
Kenttien koko 
Lämmittelytila 
Wifi 
Kahvio 
Ruokailu 
Matkatasaukset 

 

• joukkueiden tulee kuitata saamansa kutsu lähettämällä vastausviesti mainittuun osoitteeseen. 
Jos kuittaus pitää tehdä eri osoitteeseen, kirjoita oikea osoite. Kirjoita myös oman alueesi 
tuomarinimeäjän sähköpostiosoite, jos 
haluat, että hän nimeää turnauksen 
tuomarit. Nimeäjälista löytyy Nimeäjät-
linkistä. 
 

• lähetä kutsu 

• kun saat kutsun jonkun toisen järjestämään turnaukseen, kutsun lähettäjänä on  
”TorneoPal <noreply@torneopal.fi”. Kuittaa kutsu lähettämällä vastausviesti kutsussa 
mainittuun osoitteeseen, ei tuohon torneopalin osoitteeseen. 

 

Kutsun korjaaminen 
Lähetettyä kutsua pystyy korjaamaan avaamalla jo lähetetty kutsu (Julkaistu), korjaamalla 
virheelliset/muuttuneet tiedot, ja lähettämällä kutsu uudelleen. Kirjoita viestikenttään maininta, että 
kyseessä on korjattu kutsu. 

 


