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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

LEMPO-VOLLEY OTTAA
EDISTYSASKELIA, OLOSUHDETILANNE MIETITYTTÄÄ SEURASSA
Teksti:
Harri
Montonen
Lempo-Volley täyttää seurana tammikuussa jo
kolme vuotta ja siten on myös kolmas lentopallokausi menossa. Valitettavasti seuran historia on
mennyt siinä mielessä mollivoittoisesti, että kaikkia
pelikausia on varjostanut koronapandemia. Ensimmäinen pelikausi keskeytyi maaliskuussa juuri
ennen aikuisten pudotuspelejä ja junioreiden kevään
lopputurnauksia. Toinen pelikausi keskeytyi junioreiden osalta jo marraskuussa, edustusjoukkue pystyi
pelaamaan koronarajoitusten puitteissa kautensa
loppuun, mutta toki ilman yleisöä ottelutapahtumissa.
Tätä kirjoittaessani on juuri tullut tieto, että Lempo-Volleyn aikuisten 2-sarja- ja kuntosarjatoiminnat
sekä A-junioreiden toiminta suurelta osin pitää keskeyttää kahdeksi viikoksi koronalinjauksien vuoksi.
Joten kolmattakaan pelikautta ei pystytty pelaamaan keskeytyksettä loppuun asti.
Toivotaan kuitenkin kaikki yhdessä, että toiminnan keskeytykset jäävät näihin, eikä uusia rajoitteita
enää tulisi. Paljon on kuitenkin positiivistakin tapahtumassa, eikä pienimpänä se, että Lempo-Volleylla
alkaa uusi aikakausi. Juniorivalmennuspäällikön
roolin ottaa tammikuun 2022 alusta alkaen kokenut

liigatason valmentaja Tuomas Alatalo. Seurana tässä löytyi todellinen synergiaetutilanne, sillä Tuomas
luotsaa myös seuran miesten edustusjoukkuetta
1-sarjassa tammikuusta alkaen. Haluankin tässä
toivottaa Tuomaksen tervetulleeksi Lempo-Volleyn
toimintaan mukaan. Yhteistyöstä on tavoitteena
tulla monivuotinen, mutta tietysti puolin ja toisin
tarkastellaan tahtotiloja kausi kerrallaan.
Meneillään olevan kauden uutuus on erillisen
aamutreeniryhmän perustaminen vanhimmille
junioreille. Treeniryhmän harjoitusaikataulu myötäilee Lempäälän lukion lukiolaisten työjärjestystä.
Käytännössä tämä siis tarkoittaa aamutreenien
järjestämistä Lempäälän lukiolla hyvässä yhteistyössä lukion kanssa. Aamutreenejä on pidetty
marraskuun alusta alkaen Jyri Niemen valmennuksessa. Vuodenvaihteen jälkeen vetovastuun ottaa
Lempo-Volleyn juniorivalmennuspäällikkö Tuomas
Alatalo. Olen tehnyt havainnon, että tälle toiminnalle
oli selkeä tilaus, sillä aamutreeniryhmä täyttyi pikavauhtia sen jälkeen, kun tieto tästä uudesta ryhmästä kerrottiin Lempo-Volleyn vanhempien junioreiden
joukkueisiin.

Käyttämällä uudessa Moision salissa Lempo-Volleyn
ehdottamia pituus- ja leveysmittoja, pystyttäisiin Moision liikuntahallia käyttämään väliaikaisena väistötilana edustusjoukkueiden kotiotteluiden järjestämiseen,
Hakkarin liikuntahallin ollessa remontissa.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Pelillisesti meneillään oleva kausi on ollut toistaiseksi loistava. Olen seurannut tilannetta eri sarjoissa ylpeydellä. Miesten edustusjoukkue viettää
joulutaukoa jälleen kerran sarjakärjessä. Naisten
edustusjoukkue pelaa ensimmäistä kauttaan 1-sarjassa ja joukkueen peli on mielestäni parantunut
hienosti sarjan edetessä. Tavoitteena naisilla tietysti
sarjapaikan säilyttäminen vähintään. Lisäksi useampi Lempo-Volleyn juniorijoukkueista on pelannut
syksyn aikana korkeimmissa juniorisarjajärjestelmän pooleissa A, B ja C.
Lempo-Volley on hakenut marraskuussa opetus- ja
kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistukea hankkeeseen, jonka tavoitteena on palkata
seuraan ensimmäinen työntekijä. Tästä on tulossa
jälleen yksi pieni, mutta samalla suuri askel seuran
toiminnan kehittämiseen. Tuesta pitäisi tulla päätös
huhtikuussa 2022, sitä jännityksellä odotellaan.
Seura on tähän mennessä pyörinyt enimmäkseen
vapaaehtoisvoimin. Haluankin tässä yhteydessä syvästi kiittää teitä kaikkia seuratoimijoita, jotka teette
tästä laadukkaasta toiminnasta mahdollista. Teitä
on paljon, mutta lisääkin aina tietysti tarvittaisiin.
Ilokseni voin todeta, että uusia valmentajia on löytynyt juniorivalmennuksen puolelle entisistä pelaajista. Nostetaan tuoreimmat nimet tähän näkyviin:
Lauri Erkinheimo, Miisa Turunen ja Mika Lehtinen.
Kiitoksia ja loistavaa, että lähditte mukaan. Olemme
seurassa ottaneet tavoitteeksi kiinnittää erityistä
huomioita ”pelaajasta valmentajaksi” -polkuun ja
tätä on Sauli Silpo seuran hallituksesta vetänyt
hienosti.
Yksi seurajohdossa huolta aiheuttava asia on

Hakkarin liikuntahallin tuleva remontti. Tätä ei ole
vielä kunnan puolelta tarkalleen aikataulutettu tai
edes varmaankaan budjetoitu, mutta väistämättä
remontti tulee eteen lähivuosina. Lempo-Volleyn
toiminta on laajasti keskitetty Hakkariin. Toki muitakin liikuntasaleja on paljon käytössä, sillä Suomen
neljänneksi suurin lentopalloseura tarvitsee paljon
saleja ja harjoitusvuoroja. Hakkari on tällä hetkellä
ainoa halli Lempäälässä, jossa seuran edustusjoukkueet miesten ja naisten puolella pystyvät pelaamaan kotiottelunsa. Muihin saleihin ei ole mahdollista saada riittäviä yleisötiloja, eikä muiden salien
mitoituskaan taida olla kansallisen 1-sarjan tasolla.
Moisioon on suunnitteilla kunnan toimesta uusi
liikuntahalli, vanhan jo parhaat päivät nähneen
liikuntasalin tilalle. Tämä on loistava asia ja kunta
kysyi myös seurojen mielipiteitä uuden hallin suunnitelmista iltakäytön varalle.
Tähän Lempo-Volley viestitti kunnalle, että muutoksia esiteltyihin alustaviin suunnitelmiin on tultava. Salin pituus- ja leveysmittoja muuttamalla
saataisiin Lempäälän liikuntahalli, jossa pystytään
pelaamaan A-, B- ja C-ikäisten junioreiden SM- sarjatason turnauksia kahdella kentällä samanaikaisesti.
Tämä ei ole tällä hetkellä mahdollista yhdessäkään
Lempäälän kunnan nykyisistä saleista.
Ja mikä parasta: käyttämällä uudessa Moision
salissa Lempo-Volleyn ehdottamia pituus- ja leveysmittoja, pystyttäisiin Moision liikuntahallia käyttämään väliaikaisena väistötilana edustusjoukkueiden
kotiotteluiden järjestämiseen, Hakkarin liikuntahallin
ollessa remontissa.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta
2022. Tulossa on mahtava lentopallovuosi!
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PÄÄKIRJOITUS

OLEMME OSA
HISTORIALLISTA PYÖRRETTÄ
Teksti:
Antti
Raunio
Lempo-Volleylla on menossa seurahistorian kolmas pelikausi. Lähes koko ajan, kun maailmassa on
ollut Lempo-Volley, on maailmassa vallinnut pandemia-aika. Koronavirus saapui Suomeen alkuvuodesta 2020, kun seuran ensimmäinen pelikausi oli
kääntymässä loppusuoralle.Kun kolmas pelikausi
on puolivälissä, näkyy koronaviruksen vaikutus karusti seuraavassa listassa:
Lempo-Volley ei ole osallistunut yhteenkään normaaliin Power Cupiin. Historiamme ensimmäinen
Power Cup Salossa kesällä 2021 oli selvästi vajaa,
mutta päästiin onneksi järjestämään ja oli olosuhteisiin nähden upea tapahtuma.
Lempo-Volleyn junioreilla ei ole yhtään virallista
SM-sarjojen sijoitusta. Junioreiden kaudet keväinä
2020 ja 2021 päättyivät kesken eikä sarjoja pelattu
loppuun.
Lempo-Volleylla on yksi yleisön edessä pelattu
aikuisten pudotuspeliottelu. Aikuisten kaudet loppuivat kesken 2020, kun miesten 1-sarja oli ehtinyt
pelata ensimmäisen osaottelun puolivälieristään.
Viime kaudella 1-sarja pelattiin ilman yleisöä, 2-sarjat jäivät kesken.

Voi todella sanoa, että seurana olemme kulkeneet
yhtä matkaa maailmaa mullistaneet pandemian
kanssa. 2020-luvun alku on sellaisia harvoja aikoja,
jotka jäävät todella historiankirjoitukseen, kun selataan kirjan sivuja taaksepäin vuosisatojen päästä.
Aika on ollut haastavaa seurayhteisölle monella
tapaa. Ensinnäkin joukkueet ovat joutuneet soveltamaan ja toteuttamaan toimintaansa erikoistavoin.
Omat laajat pohdintansa tilanne on tuonut seuran hallinnolle. Kuinka toiminta voi jatkua, mikä on
turvallista ja tarpeellista?
Tällä hetkellä ei näytä siltä, että koronavirustilanne
poistuisi arjestamme ainakaan lentopallokevään
2022 aikana. Toiveissa olisi saada kaikkien joukkueiden kaudet pelattua loppuun — ensimmäisen kerran
seuran historiassa.
Tässäkin julkaisussa koronavirustilanne näkyy useammassa kirjoituksessa. Tietenkin, koska se on niin
ydinvaikuttaja kaikkien tahojen tekemisessä. Mutta
itse ydinasiaa sekään ei ole pystynyt poistamaan:
lentopalloa pelataan ja seuratoimintaa harrastetaan
yhä aktiivisesti Lempo-Volleyssa.
Siitä kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana toiminnan mahdollistamisessa omalla panoksellaan.

Lempo-Volleyn junioreilla ei ole yhtään virallista
SM-sarjojen sijoitusta. Junioreiden kaudet keväinä
2020 ja 2021 päättyivät kesken, eikä sarjoja pelattu
loppuun.
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LEMPO-VOLLEYN ARVOT

LEMPO JULKAISI SEURALLE OMAT
ARVOT: VASTUULLISESTI —
YHDESSÄ — KASVAEN

Lempo-Volley julkaisi seuralle omat arvot kesäkuussa 2021. Sitä edeltävä noin viimeinen vuosi
tehtiin seuran arvojen määrittelyä.
Seuran arvot ovat Lempo-Volleyn junioreiden
ideoimat ja määrittämät — ne ovat siis todellakin
harrastajaläheiset ja -lähtöiset.
Lempon eri ikäluokkien junioreita kokoontui muutaman kerran yhteen keskustelemaan heille tärkeistä asioista harrastustoiminnassa ja näiden pohjalta
juniorit määrittelivät juuri meidän seuralle sopivat
arvot.
Arvo-työryhmää koordinoi ja ohjasi Tommi Roininen. Iso kiitos osallistuneille junioreille ja Tommille
työstä! Lopulta ryhmä päätyi kolmeen seuran toimintaa määrittävään arvoon.
Arvot ovat: VASTUULLISESTI — YHDESSÄ —
KASVAEN.
Mitä Lempon arvot tarkoittavat? Vastuullisesti: Haluamme toimia vastuullisesti yhteisössämme, jossa
huolehditaan pelikavereista, noudatetaan annettuja
sääntöjä, pidetään ilmapiiri avoimena ja arvostetaan
toisiamme ja lajia.
Yhdessä: Haluamme, että kaikki voivat tuntea
olevansa mukana Lempossa, toiminnassa saa
kavereita ja kaikkia tsempataan ja yhteistyö toimii
joukkueiden ja seuran sisällä.
Kasvaen: Haluamme, että Lempossa voi kasvaa
ja kehittyä omilla ehdoillaan ja eri ikävaiheissa on
sopivia harrastusmahdollisuuksia.

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

Vasemmalta:
Jyri Niemi,
Maija Lahtinen ja Saara
Rajala.

Lempon Youtube-kanavalta voi katsoa videon, jossa Lempon edustusjoukkueen Jyri Niemi ja B-tyttöjen Maija Lahtinen ja Saara Rajala kertovat seuran
arvoista.
KLIKKAA TÄSTÄ LEMPON YOUTUBEEN
KATSOMAAN ARVOVIDEO

Seuran arvot ovat
Lempo-Volleyn
junioreiden ideoimat
ja määrittämät — ne
ovat siis todellakin
harrastajaläheiset ja
-lähtöiset.
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Kuvassa Lempon
hallitus 2021-2022
kevätkokouksen jälkeen
Lempäälä-talolla.
Vasemmalta Mervi
Laine, Ossi Vesanen,
Harri Montonen ja Sauli
Silpo, istumassa Päivi
Jokinen.

HALLITUS

HALLITUS
hallituksen muissa keskusteluissa.
Kesällä ja syksyllä koronatoimia pystyttiin Lempossakin hieman höllentämään ja yleisö on saanut
olla lentiskatsomoissa syyskauden alueellisten
rajoituksien nämä salliessa. Koronatilanteen heikkeneminen loppuvuodesta on kuitenkin tuonut taas
uusia toimenpiteitä, kuten koronapassin, hallituksen
pöydälle ja käyttöön seuran arjessa.
Toki toimintaan on mahtunut paljon muuta seuran toimintaan ja kehittämiseen liittyvää toimintaa.
Muun muassa seuran juniorivalmennuspäällikkö
vaihtui vuoden aikana, kun Virginie De Carne jäi
omasta aloitteestaan pois ja Tuomas Alatalo tuli
mukaan seuran toimintaan.
Koronatilanne jatkaa hallintaansa varmasti myös
vuoden 2022 alussa seuran hallituksen aihelistoilla.
Toiveissa varmasti olisi kaikilla normaali tai ainakin
lähes normaali kauden lopetus, jota ei ole viime vuosina saatu vallitsevasta tilanteesta johtuen.

LEMPO-VOLLEYN
HALLITUS
Puheenjohtaja Harri Montonen

LEMPO-VOLLEYN HALLITUS
UUDISTUI JA JATKAA
TOIMINTAANSA SEURAN HYVÄKSI
Lempo-Volleyn hallitus valittiin kolmannen kerran toimintakaudelleen. Tälle kaudelle hallituksessa tuli ensimmäiset muutamat muutokset kokoonpanoon. Ajankuvan
mukaisesti koronapandemia vie paljon aikaa myös Lempon hallituksen kokouksissa.
Lempo-Volleyn hallitus koki ensimmäisen kerran
henkilömuutoksia, kun seuran kevätkokous valitsi
kesäkuussa seuralle kolmannen hallituksen.
Kaksi ensimmäistä vuotta mukana olleet Minna
Vääri ja Tommi Roininen antoivat viestikapulan
eteenpäin. Uutena jäsenenä hallitukseen tuli Mervi
Laine, eli Lempon hallitus toimii kauden 2021—2022
viidellä henkilöllä.
Puheenjohtaja Harri Montonen ja varapuheenjoh-
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taja Ossi Vesanen jatkavat rooleissaan kolmatta
vuotta, myös Päivi Jokinen ja Sauli Silpo ovat alkuperäisjäseniä, jotka valittiin mukaan hallitukseen
seuran alkumetreillä.

Varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen
Ossi Vesanen
Rahastonhoitaja, hallituksen jäsen
Päivi Jokinen
Sihteeri, hallituksen jäsen Mervi Laine
Hallituksen jäsen Sauli Silpo

Aihe on ollut esillä
jokaisessa kokouksessa
ja puhuttanut
hallituksen muissa
keskusteluissa.

Myös tämän toimintakauden alussa ja viime toimintakauden lopulla koronapandemia on ollut
selvästi hallituksen toimintaa ohjannut tekijä. Aihe
on ollut esillä jokaisessa kokouksessa ja puhuttanut
LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22
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SEURAN TOINEN TOIMINTAVUOSI

TOINEN TOIMINTAVUOSI OLI
KORONAN MUOVAAMA
Kun Lempo-Volleyn kolmas toimintavuosi on käynnissä, on hyvä katsahtaa taaksepäin ja katsoa, mitä kaikkea mahtui seuran toiseen toimintavuoteen. Siihen mahtui paljon lämpimästä beach volley -kesästä talvikauden aktiiviseen toimintaan ja
koronan tuomiin vaikeuksiin.

Lempo-junnut olivat
ahkerasti mukana
beach volley -turnauksissa, kuva Kangasalta U14-sarjan
Veskun junnubiitsi
-turnauksesta.

SEURAN TOINEN TOIMINTAVUOSI
dessa paljon. Kesällä 2020 perustettiin edustusprojekti, jossa naisten joukkue lähti pelaamaan 2-sarjaa
Jani Huurneen vetämänä. Lempo voitti oman alkusarjansa, mutta loppukausi jäi pelaamatta koronan
vuoksi. Lopulta Lempo nousi 1-sarjaan kauden
päätteeksi ja on nyt syyskauden pelannut maan
toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.
Beach volley -kesän 2020 jälkeen sarjakausi alkoi
21.9. D-junioreiden aloittamana. Syyskaudella pelattiin myös Lempon järjestämä puulaakiturnaus ja
lempolaiset toivat SM-mitaleja C- ja B-junioreiden
alue-SM-kisoista. Juniorit pelasivat syyskauden
lähes normaalisti, muun muassa C-pojat pelasivat
upeasti A-poolissa.
Syyskaudella alkoivat myös laajemmin koronarajoitukset. Ensin edustuksien kotipeleissä yleisölle
tuli maskipakko, marraskuun lopulla treenit menivät
laajalti tauolle ja pelikaudet loppuivat.
Siinä kohtaa ei vielä tiedetty, mutta lopulta muut
kuin 1-sarjajoukkue eivät enää sarjapelejä pelanneet koronatilanteen vuoksi. Ammattiurheilun piiriin
laskettava 1-sarjajoukkue oli linjauksien mukaan
oikeutettu kautensa jatkamiseen.
Kevätkaudella päästiin ajoittain treenaamaan,
mutta pelejä eivät voineet pelata kuin M1-joukkue.
Pelillisesti kohokohta oli tammikuussa pelattu

Naisten 2-sarjajoukkue pelasi
hienosti ja voitti
alkusarjansa ja
nousi lopulta
1-sarjaan.

Suomen cupin peli, jossa Lempo haastoi tulevan
mestarin VaLePan Hakkarissa ja peli kuvattiin
Aamulehden livelähetykseen ensimmäistä kertaa.
Lopulta Lempo oli 1-sarjan runkosarjassa kolmas ja
kausi päättyi upeasti välieriin. Huomionarvoista oli
Lempon nuoren Saku Tuomivaaran debyytti Mestaruusliigassa Akaa-Volleyssa ja Sten Kruudan punaisen kortin videon leviäminen kansainväliseksi hitiksi
aina Ranskan ja Viron medioita myöden.
Rajoitukset alkoivat höllentyä huhtikuussa, kun
seurassa päästiin laajemmin takaisin harjoittelemaan, mutta juniorien kausia ei kuitenkaan päästy
pelien osalta jatkamaan. Samalla rajoitukset mahdollistivat beach volley -kauden aloittamisen toukokuussa Hääkiven kentillä.
Kevätkokous pidettiin 15.6. ja loppukevään ja kesän aikana otettiin isoja askelia eteenpäin arvojen
julkaisun, naisten 1-sarjanousun ja Tuomas Alatalon
valinnan myötä kohti seuran kolmatta toimintavuotta, joka on jo hyvässä vauhdissa.

Lempo-Volleyn toinen toimintavuosi on takana ja
kolmaskin jo noin puolivälissä. Tässä artikkelissa
käydään läpi seuran toista toimintavuotta, joka
voidaan nähdä asettuvan kevätkokouksien 2020 ja
2021 välille.
Isossa kuvassa myös tätä ajanjaksoa hallitsi koronavirus vahvasti, mutta eri lailla kuin seuran ensimmäistä toimintavuotta. Kun ensimmäisenä vuotena
korona saapui kesken kauden ja muutti toimintaa,
koko toinen vuosi elettiin koronatilanteen ollessa
päällä, ajoittain pahempana ja ajoittain lievempänä.
Lempo aloitti kesällä 2020 Tommi Roinisen vetämänä seuran arvojen määrittelyprojektin yhdessä
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seuran junioreiden kanssa. Arvot julkaistiin kesäkuussa 2021, ja niistä voi lukea lisää tässä julkaisussa.
Viime toimintavuoteen mahtui paljon muitakin
kokonaisuuksia, jotka lähtivät niin sanotusti toiselle
kierrokselle tai valmistuivat arvojen tapaan: Loppukesästä seura aloitti juniorivalmennuspäällikön
haun ja Virginie De Carne aloitti seurassa syyskuussa 2021. Kun koronatilanne vei harjoitukset tauolle,
De Carne jätti tehtävänsä maaliskuussa 2021. Ja
saman toimintavuoden aikana seura ehti valita uudeksi juniorivalmennuspäälliköksi Tuomas Alatalon.
Myös naisten edustusjoukkueessa tapahtui vuoLEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

Ajankuvaa junioriturnauksesta, Lempon C-tyttöjen
taustajoukot asianmukaisesti varustautuneina
korona-aikana.

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

Korona-aika näkyi
myös edustusjoukkueiden peleissä: alkukausi
saatiin pelata yleisöllä
ja katsomossa oli
vahva maskisuositus,
loppukausi pelattiin
tyhjille katsomoille.
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JUNIORIVALMENNUSPÄÄLLIKKÖ

JUNIORIVALMENNUSPÄÄLLIKKÖ

TUOMAS ALATALO LEMPON
JUNIORIVALMENNUSPÄÄLLIKÖKSI
Lempo-Volleyn juniorivalmennuspäällikkö vaihtui vuoden 2021 aikana. Virginie
De Carne ei enää jatkanut Lempossa ja
uutena tehtävässä on aloittanut Tuomas Alatalo.
Lempo-Volleyn juniorivalmennuspäällikkönä
aloittaa vuoden 2022 alusta Tuomas Alatalo. Alatalo
valmentaa samalla myös seuran miesten 1-sarjajoukkuetta.
Alatalo on ollut syyskauden 2021 vielä Kuusamossa ja tuona aikana käynyt muutaman kerran

Tuomas Alatalo
on Lempon
mieste 1-sarjan
päävalmentaja
ja juniorivalmennuspäällikkö.

Lempäälässä valmentamassa miesten joukkuetta
ja pitämässä junioripuolelle muutaman palaverin.
Alatalon tulo Lempoon kerrottiin toukokuussa 2021.
Lempon ensimmäinen juniorivalmennuspäällikkö
oli Virginie De Carne, mutta viime kauden katkeaminen koronavirukseen katkaisi myös De Carnen käynnit Lempäälässä. De Carne päätyi siirtymään lentopallon parista uudelle työuralle korona-ajan myötä ja
jäi pois Lempon juniorivalmennuspäälliköstä.
Uusi juniorivalmennuspäällikkö Alatalo on kokenut
ammattivalmentaja. 40-vuotias Alatalo on vuodesta
2011 lähtien ollut päävalmentajana naisten Mestaruusliigassa. Sitä ennen hän on valmentanut junioreita Raision Loimussa. Viime kaudella hän voitti
SM-hopeaa Kuusamon Pallo-Karhujen päävalmentajana. Nyt edessä on sekä miesten että junioreiden
valmentamista.
Alatalon elämäntilanne on pitänyt hänet Kuusamossa vielä syyskauden, ja hän pääsi liittymään
Lempo-Volleyn päivittäiseen arkeen joulun jälkeen.
Miesten 1-sarjajoukkueen peleissä hän on ollut
valmentajana kolmesti, hän liittyi ryhmän mukaan
pohjoisen vierasreissulla Rovaniemellä ja Oulussa.
”Todella hienoa, että löysimme Tuomaksen tähän
Lempo-Volleyn juniorivalmennuspäällikön tehtävään. Hän on yksi Suomen parhaimmista ja kokeneimmista valmentajista. Odotan innolla tulevaa
yhteistyötämme hänen kanssaan. Juniorivalmennuspäällikön tehtävä Lempo-Volleyssa on kohtalaisen tuore rooli ja se on erinomainen tapa kehittää
seuran hyvällä tasolla olevaa juniorivalmennustoimintaa entistä paremmaksi”, Lempo-Volleyn puheenjohtaja Harri Montonen taustoitti toukokuussa
Alatalon sopimuksen julkistamisen jälkeen.
”Innolla hyppään jossain vaiheessa kautta todella mukaan joukkueen ja seuran mukaan. Hienoa
päästä uuteen seuraan, olen kuullut paljon hyvää
Lemposta”, Tuomas Alatalo kertoi tuolloin.
Alatalon sopimus miesten 1-sarjajoukkueen päävalmentajuudesta kattaa myös kauden 2021-2022.
”Kun myös junnupuolella oli tarvetta osaajalle, oli
Tumpin löytyminen ja innostuminen ihan klassinen
lottovoitto koko Lempolle,” 1-sarjajoukkueen manageri Juha Raunio sanoi.
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Lempon puheenjohtaja Harri Montonen
(vasemmalla) ja
1-sarjan manageri
Juha Raunio kävivät
lyömässä Tuomas
Alatalon kanssa
kättä päälle.

De Carne jäi seuran toiminnasta pois virallisesti
maaliskuussa 2020.
”Todella harmillinen tilanne, että yhteistyö Virin
kanssa päättyi. Olimme tyytyväisiä hänen panokseensa seurassa, ennen kuin koronarajoitukset tulivat ja hänen läsnäolonsa junioreiden harjoituksissa
keskeytyi. Itsekin pääsin seuraamaan parit hänen
vetämänsä harjoitukset sivusta ja hänen harjoituksissaan oli mielestäni todella hyvä tekemisen
meininki ja junioreiden into näkyi salin reunalle asti.
Ymmärrän kuitenkin Virin ratkaisun tässä tilanteessa täysin ja korostan, että yhteistyösopimus Virin
kanssa purettiin täydessä yhteisymmärräyksessä.
Haluankin tässä kiittää Viriä hänen tekemästään
työstä seuran hyväksi ja toivotan erittäin hyvää
jatkoa hänen tulevalle työuralleen”, Lempo-Volleyn
puheenjohtaja Harri Montonen kiittää De Carnea.
LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

Virginie De Carne oli
Lempon juniorivalmennuspäällikkönä,
mutta jäi tehtävästä
pois, kun korona-aika ei mahdollistanut
harjoituksia.
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LEMPON
C-TYTÖT
EM-KISOJEN
KIRKKAISSA
VALOISSA
Syyskuussa 2021 Tampereella pelattiin todellista
huippulentopalloa, kun miesten EM-kisojen yksi
alkulohkoista pelattiin Tampereella Hakametsän
jäähallissa.
Kisat Tampereella olivat upeat: yleisö löysi mukavasti katsomoihin koronatilanteen hieman parannuttua ja Suomen joukkue pelasi itsensä pudotuspeleihin ja jatkoi pelejään Puolassa. Isäntämaa Puolaa
vastaan Suomen kisat kuitenkin päättyivät.
Moni lempolainen pääsi näkemään kisahuumaa ja
maailman supertähtiä, kuten Hollanin hakkuri Nimir
Abdel-Azizin katsomosta, mutta vielä pidemmälle
pääsivät Lempon C-tytöt.
Lempon C-tytöt olivat kisoissa mukana pallohenkilöinä. Perjantaina 3.9. oli C-tyttöjen päivä kirkkaissa
EM-kisojen parrasvalojen loisteessa.
C-tytöt saivat varmasti upean kokemuksen ja
kurkkauksen isojen kisojen kulisseihin ja toiminnan
polttopisteeseen.
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Lempo-Volley pelasi viime kaudella
vielä ylempää
2-sarjaa ennen
sarjanousua, kuva
syyskaudelta
2020.

NAISTEN NOUSU 1-SARJAAN

Valmentaja Jani Huurne
jakaa ohjeita aikalisällä
1-sarjapelissä.

LEMPO NOUSI NAISTEN 1-SARJAAN
AIKATAULUSTA ETUAJASSA MUTTA
HARKITUSTI
Lempo-Volleyn naiset saavutti historiallisen nousun 1-sarjaan nopeammin kuin oli
suunniteltu. Hyppäys porrasta ylemmäs on ollut onnistunut.
Lempo-Volley nousi tälle kaudelle naisten 1-sarjaan
ja pelaa nyt siis seurahistorian ensimmäistä kertaa
naisten toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Suomessa.
Kun myös Lempon miehet pelaavat 1-sarjaa, nousi Lempo harvojen joukkoon: samalla seuralla on
sekä naisten että miesten edustusjoukkue kahdella
Suomen korkeimmalla sarjatasolla Lempon lisäksi Nurmon Jymyllä, Rantaperkiön Iskulla ja Oulun
Ettalla.
Nousu oli monien tapahtumien summa eikä
sitä suunniteltu vielä kaudelle 2021—2022. Naisten edustustiimi laitettiin pystyyn viime kaudelle
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2020—2021, jolloin Lempon nuori joukkue aloitti
2-sarjassa. Usea pelaaja pelasi tuolloin elämänsä
ensimmäisiä naisten pelejä.
Kuten tiedetään, viime kausi päättyi 2-sarjassa
koronavirustilanteen vuoksi jo ennen joulua. Lempon alkukausi oli upea ja toi ylemmässä 2-sarjassa
omassa alkulohkossa ykkössijan.
Kun 1-sarjan karsintoja ei päästy taaskaan pelaamaan, nousijat ratkaistiin muuten. Lempolla oli
lohkovoittajana mahdollisuus hakea nousua. Lempo
päätti sitä hakea. Lempon lisäksi 1-sarjaan nousivat
Jymy Akatemia ja WoVo Akatemia 2-sarjasta.
LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

”Tämä on se pelaajapolkuaskel eteenpäin meillä.
Missään kohtaa ei ollut estetty, etteikö nousu voisi
tapahtua aiemmin kuin kolmen vuoden päästä. Kun
voitimme viime kaudella alkusarjalohkomme eikä
loppupelejä päästy pelaamaan, koimme että meillä
voisi olla ihan hyvät mahdollisuudet pelata 1-sarjaa
jo tässä kohtaa. Joten miksi ei”, päävalmentaja Jani
Huurne taustoitti nousuajatusta viime keväänä.
Sama runko, joka aloitti 2020 aikuisten peleissä
pelasikin vuotta myöhemmin 1-sarjassa esimerkiksi
LP Viesti Akatemian viime kauden Suomen mestareita vastaan. Vaikka nousu ei ollut täysin suunniteltu kauden alussa, oli se silti looginen askel.
”Mielestäni oli tosi hienoa, että pääsimme nousemaan. Siitäkin huolimatta, että viime kausi jäi
2-sarjassa kesken eikä lopullisia sijoituksia päästy
ratkomaan”, Lempon 2-sarjakauden kapteeni Veera
Hussa kertoi viime keväänä nousun varmistuttua.
”Olen tosi tyytyväinen, miten viime kaudesta suoriuduttiin. Se oli joukkueen ja monen pelaajan ensimmäinen naisten sarjoissa. Ja kyllähän tuloksista
ja sijoituksesta näki, että kulki hyvin.”
Lempon tämän kauden runko on lähes täysin sama
kuin 2-sarjakauden joukkue, vain muutama pelaajavaihdos. Se on ollut iso voimavara: joukkue tuntee
toisensa, on pelannut yhdessä ja valmennus tietää
kehityskohteet ja vahvuudet. Lempo sai alleen myös
vahvan treenikauden jo keväästä ja kesästä lähtien
koronarajoitusten helpottaessa. Vaikka uusi sarjataso tiedettiin haastavaksi, Lempo sai kauteen vahvat
pohjat, jotka ovat tuoneet tulosta syyskaudella.
Isossa roolissa naisten edustusjoukkueen toiminnassa on ollut päävalmentaja Jani Huurne ja hänen
taustaryhmänsä valmennuksessa ja joukkueen
taustoilla. Ryhmä jatkoi samana myös 1-sarjassa.
Erikoisuus löytyy valmentaja Ilari Jokiselta: Lempon
runko muodostuu 03-ikäluokan ympärille, jota JokiLEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

nen valmensi jo F-junioreissa ja on matkannut aina
Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolle. Enää
uupuu liigataso värisuorasta.
Historiallinen 1-sarjadebyytti koitti joukkueella
19.9. paikallispelissä Rantaperkiön Iskua vastaan.
”Kyllä sen aistii naisista, että jotain merkittävää on
tulossa”, Huurne kertoi ennen avauspeliä.
Samalla pelaajapolku otti ison askeleen eteenpäin,
kun 1-sarjanousun lisäksi Lempo sai myös uuden
2-sarjajoukkueen. Pitkälti seuran B-tytöistä koostuvat joukkue otti tälle kaudelle rohkean harppauksen
ja lähti pelaamaan naisten 2-sarjaa.
Lempo otti historiallisen avausvoittonsa kauden
kuudennessa pelissä ja on syyskauden aikana kehittänyt peliään huimasti. Syyskausi on ollut tiivistä
lentopalloa naisten 1-sarjan ja A-tyttöjen parissa
edustusjoukkueella. Historiallista kautta on jäljellä
vielä toinen puolikas.
Selvästi uusia merkittäviä asioita on tulossa tällä
joukkueella.

Lempo otti
ensimmäisen
voittonsa 1-sarjassa WoVo
Akatemiasta
erin 3-1.

Lempo joukkueesittelyssä syyskaudella 2021.
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LEMPO KULKEE
KEHITYKSEN TIKKAILLA
Teksti:
Juha
Raunio
Allekirjoittaneelle kuluva miesten 1-sarjakausi on
järjestyksessään kahdeksas, kun olen toiminut niin
sanotusti päävastuullisena toimijana eli korskeasti
tituloituna ”geeämmänä”.
Viisi ensimmäistä kautta kului perinneseura
Lempäälän Kisan nimissä, nyt on kolmas sesonki,
kun lentopallo esiintyy fuusioseura Lempo-Volleyn
tunnusten alla.
Pitkin matkaa minulta on kysytty: ”Tähtääkö LeKi/
Lempo liigaan?” Olen vastannut aina, että: ”Ei tähtää. Muut rahkeet voisivat pääsarjaan riittääkin,
mutta taloudelliset muskelit eivät”.
Sama vastaus on yhä edelleen käytössäni, mutta kyllä Lempäälän vetovoima ja jopa koronankin
kestänyt yleisön suosio jättävät pienen takaportin
sille, että jollain aikavälillä joko Lempon mies- tai
naisjoukkue voisi realistiselta pohjalta asettaa liigatavoitteen.
Yksi kehitystikkaiden puola on mies nimeltä Tuomas Alatalo, jonka kanssa sekä seuran miestiimi
että emoseura ovat solmineet 1,5 vuoden sopimuksen. Sen pohjalta ammattivalmentaja ”Tumppi” on
puoliammattilainen Lempossa M1-sarjan valmentajana ja junioripäällikkönä. Lempo on lisäksi anonut
opetusministeriöltä seuratukea, jolla voitaisiin pa-

rantaa ja tehostaa lentopallon ja yleensä liikunnan
harrastamista Lempäälässä, eritoten lentishanke
tähtää poikajuniorimäärien kasvattamiseen.
Lempo kausimallia 2021–22 on taisteleva ja venyvä joukkue, joka ei vielä ole vuodenvaihteeseen
mennessä näyttänyt parhaita otteitaan. Mihin se riittää 1-sarjan tiivistyneessä kärkiryhmässä, on arvoitus. Kyyjärven Kyky himoitsee isojen resurssiensa
ansiosta nousua, mutta Lempo kävi haukkaamassa
harvinaisen herkkupalan ja voitti Kykyn marraskuussa Kyyjärvellä erin 3–1.
Ensi kausi on kohdallani yhdeksäs 1-sarjassa isossa roolissa ja se tullee jäämään myös viimeiseksi.
Vääjäämättä nuorempien tekijöiden on otettava
roolia ja luotava Lempolle tietä — kenties liigaankin
johtava tie.
Kaksi lupausta annan: ensinnäkin tämän kauden
Lempo tulee taistelemaan loppuun saakka runkosarjan voitosta ja pudotuspeleissä me emme halua
hävitä peliäkään. Toiseksi: ensi kaudeksi lupaan
rakentaa kaikkien aikojen lempääläisjoukkueen.
Kiitos mukanaolijoille ja tukijoille ja yleisölle. Hakkarissa nähdään!
T: RRRRRaunion Jussi

Lempäälän vetovoima ja jopa koronankin kestänyt yleisön suosio jättävät pienen takaportin sille, että jollain
aikavälillä joko Lempon mies- tai naisjoukkue voisi realistiselta pohjalta asettaa liigatavoitteen.
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TARINA, JOKA LÄHTI TOKAISUSTA
Teksti:
Jani
Huurne
Kyllähän se jo LeKin aikaan askarrutti, meinaan
naisten edustusjoukkueen palauttaminen Lempäälään. Itsekin olin mukana kokeneen kaartin kanssa
muutaman vuoden, aina Suomen cupin finaalia ja
saavutettua 1-sarjapaikka myöten. Aika ei kuitenkaan ollut vielä otollinen, sarjapaikka jäi vastaanottamatta.
25 vuotta Jyryn viimeisten menestysvuosien
jälkeen 1-sarjalentopallo on palannut Lempäälään
myös naisten osalta. Tarina sai ensi askeleensa
18.1.2020 Kauppi Sport Centerin piha-alueella. Olin
katsellut hetki aikaisemmin Lempo-Volleyn B-tyttöjen turnauksen peliä ja kävelimme joukkueen
valmentajan, Jokisen Illun kanssa samaan aikaan
ulos hallista. Tokaisin Illulle, että teillä on niin hieno
nippu kasassa ja osa lempolaisista käy pelaamassa
naisten pelejä kymmenien kilometrien päässä, eihän
tässä ole mitään järkeä. Tulevaisuuskin oli taattu sadan tyttöjunnun voimalla. Ehdotin että seuraavalle
kaudelle kasataan naisten 2-sarjajoukkue Lempolle.
Kesällä 2020 yli 20 neidin ryhmä hikoili Hakkarissa
try out -meiningillä. Uunituore joukkue kasaantui
tuon aiemmin mainitun 2003-syntyneiden joukkueen ympärille. Samalla projektille määriteltiin
Lempon hallituksen hyväksymänä kolmen vuoden
tavoite nousta 1-sarjaan. Samalla haettiin liitolta
paikkaa suoraan ylempään 2-sarjaan.
Lempon naiset treenasivat hyvin nelikon allekirjoittanut, Ilari Jokinen, Jyri Niemi ja Marko Panu
ohjauksessa ja paikka aukesi suoraan ylempään
sarjaan. Vähän kaikkien yllätykseksi joukkue hallitsi
syksyn alkulohkoa kivenkovassa Pirkanmaan lohkossa, voittaen sen. Nuori joukkue oli näyttänyt henkisen vahvuutensa usean viisieräisen pelin lopussa.
Kevään jatkosarjaa ei koskaan päästy pelaamaan
koronan pysäytettyä sarjat. Loppupelejä siirrettiin ja
siirrettiin, mutta lopulta liittokin luovutti ja kysyi nou-
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sukarsintoihin halukkaita joukkueita. No toki Lempo
mukaan, päätettiin valmennuksen kesken.
Kun karsinnatkin peruttiin, kysyttiin 2-sarjan menestyjiltä halukkuutta nousuun, jos 1-sarjapaikkoja
avautuu. Taas raapustelin perusteita Lentopalloliiton kilpailuryhmälle. Ilmeisen hyvin perusteltuun
hakemukseen sarjapaikan suhteen saimme lopulta
loppukeväästä myönteisen vastauksen. Nyt tulisi
kiire — rahoitus, salivuorot, try outit, pelitapahtumat
ja niin edelleen kiersivät päässäni.
Kesätreenit pyörivät jo, pelaajiakin piti katsastaa.
Paketti kuitenkin saatiiin kasaan, ja ensiaskeleet
otettiin myös LP Kangasalan liigajoukkueen kanssa
neuvottelupöydässä. Joukkueessa jatkoi lähes kaikki edellisen kauden pelaajat ja mukaan saatiin pari
positiivista sisarusta Ypäjän suunnalta, kun Vuorentausta Riikka ja Veera liittyivät mukaan.
Monelle sarjan vaatimukset tulivat kylmänä vesisuihkuna vastaan. Pelimatkat venyivät ja hotelliyöpymiset tulivat mukaan ohjelmaan. Sarjan alkuun
viisi ensimmäistä peliä olivat sarjan kestomenestyjiä vastaan. Tappio—tappio—tappio kirvoitti jo
ensimmäiset kritiikit, miksi ollaan ihan väärässä
sarjassa. Työtä tekemällä kuitenkin ensimmäinen
voitto WoVosta kirjattiin historiaan 24.10. Joukkueen itsetunto nousi kohisten ja tulokset sen myötä.
Tätä kirjoitettaessa korona on jälleen sulkenut
saleja ja kieltänyt yleisön urheilutapahtumissa.
Sydämestäni toivon, että 9.1. tapaamme jälleen
Hakkarissa Lempon huikean kotiyleisön. Tunnelma
peleissä on ollut upea ja antanut voimaa joukkueelle.
Suuri kiitos kaikille mukana olijoille, valmennuskumppanit, pelaajat, sponsorit, yhteistyöseurat,
kannustajat. Ilman teitä tämä upea tarina ei olisi
mahdollista.
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MIESTEN 1-SARJA
Lempolta vaihtui passarikaksikko, toinen luottohakkuri ja useampi kokenut luottopelaaja. Kuitenkin
ryhmässä jatkoi paljon kokemusta, liigaa pelanneita
tähtiä ja johtajuutta sekä joukkue sai paljon uutta
nuorta intoa riveihinsä. Tämän kauden treenikausi
alkoi elokuun alussa ja Lempo harjoittelee kolmesti
viikossa yhdessä.
Lempo tekee myös tällä kaudella tiivistä yhteistyötä
alueen seurojen kanssa. Oman 2-sarjajoukkueen
kanssa on tutusti farmisopimus. Lisäksi Lempolla
on farmisopimukset Mestaruusliigan Akaa-Volleyn
ja VaLePan kanssa. Lempon Joel Itänen on farmin
kautta saanut liigadebyyttinsä Akaa-paidassa, muuten liigafarmeja ei ole syyskaudella käytetty.
Lempon pelaajarinki on ollut laajin viime vuosien
1-sarjakausina. Se on mahdollistanut vahvan rosterin, vaikka erilaisia loukkaantumisia ja poissaoloja

Lempo-Volleyn Tomi
Rumpunen (lyömässä) ja varmistamassa
olevat Simo Puttonen
ja libero Jyri Niemi
kuuluvat joukkueen
kapteenistoon.

UUDISTUNUT JA LAADUKAS LEMPO
Lempo-Volleyn miesten 1-sarjajoukkue jatkaa viime kauden tavoin 1-sarjan kärkipäässä. Joukkue uusiutui viime kaudesta.
Lempo-Volley miesten 1-sarjassa mallia 2021—
2022 uudistui jonkin verran, jopa paljon verrattuna
edelliseen kauteen. Kausi 2020—2021 päättyi Lempolla runkosarjan kolmanteen sijaan ja välieriin,
jossa Kyyjärven Kyky oli parempi huikean ottelusarjan jälkeen. Sitä ennen Lempo pudotti Pielaveden
Sammon puolivälierissä.
Viime kauteen päättyi myös Esa Kunnarin kahden
kauden päävalmentajajakso Lempossa. Uudeksi
päävalmentajaksi tuli Tuomas Alatalo, joka tosin
saapuu todella mukaan arkeen vuoden 2022 tammikuussa. Alatalo oli syyskaudella mukana jo kolmessa sarjapelissä. Alkukauden ryhmää luotsasivat
valmennuskaksikko Marko Laakso—Kari Nieminen,
jotka veivät Lempon kärjessä joululomalle ja jatkavat mukana kevätkaudella.
Pelaajistosta Lempon ykköspassari Saku Tuomivaara siirtyi viime kauden jälkeen Mestaruusliigaan
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Akaaseen ja Kasper Pennanen Savo Volleyhyn. Teemu Koivunen, Matias Becker, Eetu Rantanen, Juuso
Rautakorpi ja Henri Laine jäivät pois. Uusia pelaajia
siis tarvittiin.
Tämän kauden Lempon rosterin yksi hienous on
pelaajapolku 2-sarjasta 1-sarjaan. Nuoret Kalle
Nieminen ja Niko Montonen ovat olleet alkukaudesta lähtien mukana 1-sarjassa ja viime kaudella
2-sarjassa pelanneet Rolle Jokela ja Ville Tuki saivat 1-sarjasopimukset. Samalla tämä nelikko sekä
Lempoon siirtynyt Veeti Ahlfors ovat pelanneet tällä
kaudella myös 2-sarjaa. Peliaikaa ja laadukasta treeniä on saatu yhdistettyä hienosti.
Uusia pelaajia Lempo-ryhmään ovat olleet Ahlforsin (VaLePa 2) lisäksi Joel Itänen (Nurmon Jymy),
Arttu Lehtimäki (Hurmos), Jani Liski (Virrat) ja Arttu
Moisio (välivuosi).
LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

Arttu Moisio
on yksi Lempon tämän
kauden uusistaLEMPO-VOLLEY
pelaajista.
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aina tulee. Myös Puolustusvoimat on ollut osana
pelaajapuolella: yleispelaaja Tommi Nieminen oli
syyskauden palveluksessa ja pääsee palaamaan
kevätkaudella mukaan, Ahlfors puolestaan on kevätkauden pitkälti palvelemassa maata.

LEMPO KÄRJESSÄ
JOULUTAUOLLA
Miesten 1-sarjaa pelataan viime kauden tavoin 11 joukkueella kaudella 2021—2022. Sarja
on tämän kausijulkaisun ilmestyessä joulutauolla ja Lempo-Volley on sarjan kärjessä. Syyskauden saldo oli 27 pistettä 11 sarjapelistä,
joista tuli yhdeksän voittoa.
Viime kaudesta sarjavoittaja Tuto Volley
nousi Mestaruusliigaan ja 2-sarjasta mukaan
nousi Oulun Kisko. Syyskauden päättyessä
sarjataulukko on jakautunut aika lailla kolmeen
osaan: neljän joukkueen kärkiryhmä, neljän
joukkueen keskikasti ja kolmen joukkueen
pohja.
Pudotuspeleihin etenee kahdeksan parasta
ja lopulta 1-sarjan voittaja pääsee pelaamaan
liigakarsintoja Mestaruusliigan viimeisen kanssa.
Alkukausi on päästy pelaamaan katsojien
edessä, joskin koronavirustilanne on näkynyt
lähes jokaisella joukkueella yleisömäärissä.
Lempon alkukauden yleisökeskiarvo 115 on
sarjan toiseksi paras, selvä ykkönen on Savonlinnan East Volley 196 katsojan keskiarvolla.
Lempon lisäksi kärkisijoista taistelevat
alkukauden perusteella Kyyjärven Kyky, Rantaperkiön Isku ja Pielaveden Sampo. Myös
Kuortaneen Murikat ovat mukana taistossa,
vaikka pisteitä on kärkeä vähemmän: nuorten
maajoukkue on kansainvälisten pelien vuoksi
pelannut vain kahdeksan peliä, Lempolla pelejä on jo 11.
Tällä kaudella 1-sarjan joukkueet eivät päässeet mukaan Finnish Teknikum cupiin eli Suomen cupiin, joka pelattiin vain liigajoukkueiden
kesken. Lempo olisi mukaan lähtenyt, mutta
tällä kaudella se ei ollut valitettavasti mahdollista.
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LEMPO-VOLLEY MIEHET

MIESTEN 1-SARJA

11

SIMO
PUTTONEN

12

TUOMAS
SILLANPÄÄ

14

TATU
HÄRKÖNEN

16

ARTTU
LEHTIMÄKI

17

VEETI
AHLFORS

18

JANI
LISKI

”A” | YP | s. 1990 | 190 cm

H | s. 1992 | 193 cm

KT | s. 1993 | 190 cm

15

VILLE
TUKI

P | s. 2001 | 190 cm

Sarjataso 2021–22 Miesten 1-sarja Sarjataso 2020–21 Miesten 1-sarja
Sijoitus 2020–21 3. Keskipituus 190 cm Keski-ikä 26 v.
Kapteeni Jyri Niemi Varakapteenit Tomi Rumpunen, Simo Puttonen ja Arttu Lehtimäki

”A” | P | s. 1996 | 185 cm

2

NIKO
MONTONEN

4

TOMI
RUMPUNEN

5

KALLE
NIEMINEN

7

JYRI
NIEMI

8

TOMMI
NIEMINEN

9

ARTTU
MOISIO

YP | s. 2003 | 187 cm

”C” | LIB | s. 1992 | 182 cm
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”A” | YP | s. 1987 | 194 cm

YP | s. 2001 | 194 cm

LIB | s. 2004 | 187 cm

YP | s. 1994 | 193 cm

6

STEN
KRUUDA

KT | s. 1986 | 200 cm

10

JOEL
ITÄNEN

YP | s. 2001 | 191 cm

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

TUOMAS
ALATALO

Päävalmentaja

ANTTI
RAUNIO

Tiedottaja

KT | s. 2002 | 191 cm

MARKO
LAAKSO

Valmentaja

JUKKA
VIRTANEN

Huoltaja

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

KT | s. 1993 | 186 cm

KARI
NIEMINEN

Valmentaja

JARNO
NYSTRÖM

Videointi

22

ROLLE
JOKELA

KT | s. 1995 | 190 cm

GM

JUHA
RAUNIO

REIJO
JAKOVUORI

Rahastonhoitaja
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NAISTEN 1-SARJA

HISTORIAA TEKEMÄSSÄ
Lempo-Volleyn naisten 1-sarjajoukkue
otti vastaan kovan haasteen, kun syyskaudella edessä oli uusi sarjataso. Jo
2-sarjassa yhdessä pelannut ryhmä
on pysynyt hyvin koossa ja tehnyt historiaa Suomen toiseksi korkeimmalla
sarjatasolla.
Lempo-Volleyn naisten 1-sarjajoukkue on tällä
kaudella tehnyt historiaa, kun sarjanousun jälkeen
joukkue nosti Lempon naisissa Suomen toiseksi
korkeimmalle sarjatasolle ja Lempäälän Jyryn naisjoukkueen edellisestä visiitistä tällä sarjatasolla oli
kulunut noin 25 vuotta.
Naisten edarin nousu on ollut nopea. Joukkue
perustettiin viime kaudelle ja se aloitti ylemmässä
2-sarjassa. Nuori Lempo otti ensi askeliaan naisten
sarjoissa, usealle pelit olivat ensimmäisiä naisten
sarjoissa. Lempo voitti alkusarjansa, mutta kausi jäi

NAISTEN 1-SARJA
Neea-Maria Joki, Venla Raittinen ja Inka Sairiala.
Yhteistyö on toiminut hienosti läpi kauden.

kesken kronatilanteen vuoksi eikä jatkosarjoja päästy pelaamaan. Kuten aiemmin tässä julkaisussa on
kerrottu, viime kausi huipentui lopulta sarjanousuun.
Tälle kaudelle Lempon joukkue on pysynyt hyvin
samana. Viime kaudesta jäivät pois Helmi Merinen,
Veera Olkkonen ja Sonja Vuorinen. Uusia pelaajia
ovat passari Riikka Vuorentausta ja yleispelaaja
Veera Vuorentausta.
Kun joukkue on pysynyt pitkälti samana ja osa
pelannut jo pikkujunnuista asti yhdessä, joukkue on
tiivistynyt hyvin yhtenäiseksi ryhmäksi. Samalla vahva yhteishenki on tuonut kauden aikana voimaa, kun
vaikean alkukauden jälkeen Lempo pääsi mukaan
voittojen tielle.
Lisäksi Lempo tekee kehityspelaajayhteistyöä LP
Kangassalan liigajoukkueen kanssa. Lempo-pelaajista kehityspelaajia ovat Annika Saari ja Riikka
Vuorentausta, Annika pääsi syyskaudella mukaan
liigapelin kokoonpanoon, mutta ei vielä kentälle.
le. Kangasalta Lempossa on ollut pelaamassa

Lempon taustalla on jatkanut sama ryhmä kuin
viime kaudella. Kokenut valmennustrio Jani Huurne,
Ilari Jokinen ja Jyri Niemi ovat vetäneet joukkoja
viime kaudesta, Jokinen on ollut 2003-ikäluokan
kanssa jo F-junioreista asti.

Edustusjoukkue on pelannut myös A-tyttöjen
SM-sarjaa, joten laajalle pelaajaringille on saatu peliaikaa. Syyskaudella olikin useita tuplaviikonloppuja
ja pelireissuja ympäri Suomea. Bussimatkaaminen
on tullut tutuksi joukkueelle.
Lisäksi yhteistyö Lempon 2-sarjajoukkueen kanssa on ollut tiivistä ja useampi 1-sarjan sopimuspelaaja on pelannut useamman pelin 2-sarjan puolella.

LEMPO TIUKASSA
PUDOTUSPELIJAHDISSA

Lempo-Volley on
päässyt tuulettamaan etenkin kotipeleissä, joista
tuli syyskaudella
kolme voittoa.
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Naisten 1-sarja on kaudella 2021—2022 massiivinen 13 joukkueen ja 26 pelin sarja. Viime
kauteen verraten joukkuekattaus on melkoisesti
uusiutunut: sarjanousijoita 2-sarjassa on kolme:
Lempo-Volley, Nurmon Jymy Akatemia ja WoVo
Akatemia. Lisäksi Helsinki Volley nousi viime
kauden mestarina Mestaruusliigaan ja Pihtiputaan lukio ja Tuto putosivat 2-sarjaan. Kun vielä
JyväsLentis muuttui Liikunnan Riemuksi ja Oulun
Kisko Ettaksi, nimellä samoja joukkueita jatkaa
tällä kaudella kahdeksan.
Koska pelejä on paljon, Lempo urakoi syyskaudella peräti 14 sarjapeliä. Saldona oli viisi voittoa,
yhdeksän tappiota, 15 pistettä ja sarjasijoitus
yhdeksän.
Lempo onkin kovassa pudotuspelijahdissa, kun
jatkoon etenee kahdeksan parasta. Joulutauolla
sitä sijaa pitää Juju Joensuu samalla pistemää-

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

rällä kuin Lempo. Ala- ja keskikasti käy myös
tiukkaa kisaa sarjapaikasta, sillä kaksi viimeistä
putoaa 2-sarjaan. Lempolla on jouluna seitsemän
pisteen kaula putoamisviivaan. Luvassa on siis
mielenkiintoinen kevätkausi.
Sarjan kärjessä ovat kokeneet Rantaperkiön
Isku (37 pistettä) ja Vaasan Kiisto (34 pistettä).
Sarja on hyvin tasainen, muutamilla voitoilla voi
nousta useammankin sijan. Myös eri pelimäärät
tuovat sarjataulukkoon hieman hämäystä.
Naisten 1-sarjaa on pelattu alkukausi yleisön
edessä, Lempon keskiarvo 92 on sarjan viidenneksi paras. Alkukauden yleisöennätys on komea
117. Miesten tapaan Lempon naiset eivät päässeet mukaan Suomen cupiin, koska cup pelattiin
vain liigajoukkueiden kesken. Muutos oli harmi,
sillä Lempo olisi lähtenyt ensimmäisen kerran
mukaan naisten Suomen cupiin.
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LEMPO-VOLLEY NAISET

NAISTEN 1-SARJA

10

ANNIKA
SAARI

17

RIIKKA

YP | s. 2003 | 172 cm

11

KIRA
FORSBLOM

YP | s. 2004 | 168 cm

12

TESSA
FRANCKE

YP | s. 2005 | 173 cm

13

VIIVI
HUURNE

”A” | L | s. 1999 | 172 cm

Sarjataso 2021–22 Naisten 1-sarja Sarjataso 2020–21 Naisten 2-sarja
Sijoitus 2020–21 2-sarjan alkulohkon ykkönen, minkä jälkeen kausi keskeytyi Keskipituus 173 cm
Keski-ikä 19 v. Kapteeni Liisa Lahtinen Varakapteenit Sofia Ikonen ja Viivi Huurne

VUORENTAUSTA
P | s. 2002 | 173 cm

1

RITA
JOKINEN

2

IIDA
YLIMÄKI

3

LIISA
LAHTINEN

4

VEERA
HUSSA

SOFIA
IKONEN

6

MILANA
HUTKO

8

MINJA
LINDELL

9

PINJA
SIEKKELI

LIB | s. 2004 | 166 cm

5

”A” | H | s. 2003 | 172 cm

28

H | s. 2003 | 172 cm

KT | s. 1999 | 181 cm

”C” | P | s. 2003 | 170 cm

KT | s. 2003 | 182 cm

KT | s. 2003 | 176 cm

KT | s. 2002 | 180 cm

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

ILARI
JOKINEN

Valmentaja

18

SALLI

JOUTSENVIRTA
H | s. 1999 | 186 cm

JYRI
NIEMI

Valmentaja

ANTTI
RAUNIO

Tiedottaja

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

19

VEERA

VUORENTAUSTA
YP | s. 2005 | 177 cm

MARKO
PANU

Fysiikkavalmentaja

JANI
HUURNE

Päävalmentaja

PÄIVI
FRANCKE

Huoltaja

PÄIVI
JOKINEN

Rahastonhoitaja
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MIESTEN 2-SARJA

NUORUUTTA JA
KASVAVAA KOKEMUSTA
Lempo-Volley on jatkanut miesten 2-sarjassa siitä, mihin kesken jääneellä viime
kaudella jäi. Joukkue on sekoitus nuoria omia junioreita ja kokenutta kaartia.
Lempo-Volleyn miesten 2-sarjajoukkue on koostumus nuoruutta, nuorta kokemusta ja todellista kokemusta. Ryhmästä löytyy 2-sarjaa vuosia pelanneita
johtajia ja oman seuran kasvatteja. Mutta myös
osa nuorista pelaajista alkaa olemaan jo 2-sarjassa
kokeneita pelaajia, kun käynnissä on kolmas kausi
Lempon paidassa 2-sarjassa. Ja myös tällä kaudella 2-sarjaan on tullut uusia pelaajia saamaan kokemusta aikuisten sarjoista.
Viime kausi, kuten sitä aiempi, päättyi 2-sarjassa
kesken kaiken koronatilanteen vuoksi. Nyt tauko oli
erityisen pitkä, kun M2-sarja alkoi syyskuussa 2021.
Sitä edeltävät sarjapelit pelattiin marraskuussa
2020, sillä kautta ei enää jatkettu kevätkaudella.

Lempon viime kausi päättyi lohkokärjessä, mutta
edes alkusarjaa ei saatu pelattua loppuun. Joukkue
on jatkanut siitä ja voitti tällä kaudella jokaisen alkusarjan pelinsä.
Joukkue hieman uudistui ja rosteri laajeni tälle
kaudelle. Harri Montonen jatkoi ryhmän päävalmentajana ja yhteistyö 1-sarjan kanssa on ollut vahvaa.
Niko Montonen, Kalle Nieminen, Rolle Jokela ja Ville
Tuki siirtyivät 1-sarjan sopimuspelaajiksi, mutta
kaikki ovat olleet myös 2-sarjan mukana tällä kaudella. Lisäksi Veeti Ahlfors ja Tommi Nieminen ovat
molempien joukkueiden kirjoilla.
Uusia pelaajia ryhmässä ovat kokeneet yleispelaajat Ville Raita ja Arttu Reiman ja nuori yleispelaaja

Lempo-Volleyn
lisäksi miesten
2-sarjassa on
tällä kaudella
18 joukkuetta.
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MIESTEN 2-SARJA
Taavi Arminen. Kokemusta ja jatkuvuutta edustavat
Riku Nissilä, Olli Uusitalo ja Eetu Saarinen. Viime
kauden jälkeen kokeneen kaartin Jonne Haavisto ja
Ossi Katajamäki jäivät pois.
Sopimusnimiä oli kauden alussa peräti 16, mikä
on mahdollistanut laadukkaan rosterin läpi syyskauden, vaikka kaikki eivät ole ryhmässä olleet mukana
jatkuvasti ja poissaolot ovat yksittäisissä peleissä
harventaneet rosteria. M2 tekee yhteistyötä myös
Lempon A-poikien kanssa ja iso osa pelaajista pelaa
myös A-poikien SM-sarjaa. Myös kokemusta 1-sarjakentiltä on tullut usealle pelaajalle, Niko Montonen
jopa päässyt välillä avauskokoonpanoon sarjaporrasta korkeammalla.

LOHKOVOITTAJANA
JATKOSARJAAN
Miesten 2-sarja on kaudella 2021—2022 19
joukkueen kattaus, joka jaettiin ennen kauden
alkua neljään alkusarjan lohkoon. Alkusarjan
pelattiin jouluun mennessä ja vuoden 2022
puolella sarja jaetaan ylempiin ja alempiin jatkosarjoihin ja niiden jälkeen 16 parasta pelaa
pudotuspeleissä.
Lempo aloitti kauden Pirkanmaan omassa
lohkossa, jossa oli mukana VaLePa, LP Kangasala ja Aitolahden Riento. Viides joukkue Vilppulan Tähti joutui luopumaan sarjasta ennen
kauden alkua, joten Lempon syyskausi kutistui
vain kuuteen otteluun.
Lempon alkukausi oli komea: lempääläisryhmä otti täydet pisteet eli 18 pistettä ja kuusi
voittoa. Näin tuli alkusarjan voitto.
Sen myötä tuli paikka ylempään jatkosarjaan
ja jo varma pudotuspelipaikka, kun jatkosarjat alkavat tammikuussa. Lempon matkat
pitenevät ja vastus kovenee: vastaan tulevat
Raision Loimu, Tuto Volley ja Keimolan Kaiku,
joten eteläisempään Suomeen käy Lempon
tie. Vastaan tulee kokeneita ja rutinoituneita
2-sarjaryhmiä, joista löytyy myös liigakokemuksella varustettuja pelaajia. Lempo pääsee
siis tosissaan haastamaan itseään.
Ylempiä jatkosarjoja on kaikkiaan kolme eli
12 joukkuetta, ja alempia jatkosarjoja kaksi,
jossa pelaavat loput seitsemän joukkuetta.
Alkusarjoissa Lempon lisäksi muut lohkovoittajat olivat Outokummun Partion Karpaasit,
Hollolan Salpis ja Oripään Urheilijat.
LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

Lempon kausi
jatkuu tammikuussa ylemmässä jatkosarjassa
ja pudotuspeleissä.
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MIESTEN 2-SARJA

LEMPO-VOLLEY MIEHET 2

MIESTEN 2-SARJA

5

KALLE
NIEMINEN

Passari/Libero

7

EETU
SAARINEN

Yleispelaaja

8

TOMMI
NIEMINEN

Yleispelaaja

12

RIKU
NISSILÄ

Libero

Sarjataso 2021–22 Miesten 2-sarja Sarjataso 2020–21 Miesten 2-sarja
Sijoitus 2020–21 2-sarjan alkulohkon kärjessä, kun kausi keskeytyi
Keskipituus 187 cm Keski-ikä 21 v.

15

Passari

24

VILLE
TUKI

MANU
MÄENPÄÄ

Keskitorjuja

1
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VILLE
RAITA

Yleispelaaja

2

NIKO
MONTONEN

Yleispelaaja

3

OLLI
UUSITALO

Hakkuri

4

AKI

TUOMIVAARA

Hakkuri

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

17

VEETI
AHLFORS

20

ARTTU
REIMA

22

ROLLE
JOKELA

ATTE
KORKOLA

27

TAAVI
ARMINEN

29

JUSSI
SUHONEN

Keskitorjuja

26

Yleispelaaja

HARRI
MONTONEN

Päävalmentaja

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

Yleispelaaja

Yleispelaaja

ANTTI
RAUNIO

Tiedottaja

Keskitorjuja

Keskitorjuja

REIJO
JAKOVUORI

Rahastonhoitaja
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NAISTEN 2-SARJA

Lempon on tarkoitus jatkaa pelejä kolmannessa
lohkovaiheessa
tammikuussa, jos
koronatilanne sen
mahdollistaa.

KOKEMUSTA JA UUTTA
OPPIA HAKEMASSA
Lempo-Volley lähti naisten 2-sarjaan seuran B-tyttöjoukkueeseen pohjautuvalla
joukkueella haastamaan itseään.
Lempo-Volley lähti rohkeasti mukaan naisten
2-sarjaan pääasiassa omalla B-tyttöjen joukkueella, jossa on kaksi vanhempaa pelaajaa, kun viime
kauden naisten edustusjoukkue nousi sarjaportaan
ylemmäs.
Samalla saatiin luotua pelaajapolkua Lempon
junioreille yhä laadukkaammaksi ja luotua porras
matkalla kohti 1-sarjaa 2-sarjan kautta.
2-sarjajoukkue pelaa myös B-tyttöjen SM-sarjaa
ja osa pelaajista on ollut myös A-tyttöjen mukana
SM-sarjan turnauksissa, joten pelejä on riittänyt.
Joukkueen runko on 2005-ikäluokan joukkue, ja
mukana on myös 2006-ikäluokan pelaajia, jotka
nousivat B-tyttöihin tälle kaudelle.
Ryhmää vetävät Lasse Lahtinen ja tälle kaudel-

le mukaan tullut Juha Knuutila. Lasse on vetänyt
05-ikäluokkaa ja Juha on ollut 06-ikäluokan mukana. Joukkueenjohtajana toimii Jukka Rajala.
Naisten 2-sarja on osoittautunut nuorelle joukkueelle odotetun haastavaksi. Syyskausi meni vielä
ilman otteluvoittoja, mutta useamman sarjapisteen
viiden erän peleistä joukkue saavutti. Vaikka voittoja ei ole tullut, joukkue on saanut paljon hyvää
kokemusta kovemmista peleistä ja saanut varmasti
paljon oppia B-tyttöjen peleihin ja tulevaa varten.
Joukkue tekee myös tiivistä yhteistyötä Lempon
1-sarjajoukkueen kanssa. Muutamissa peleissä
on ollut mukana farmipelaajia 1-sarjasta ja myös
2-sarjapelaajat ovat olleet tarvittaessa auttamassa
1-sarjan ja A-tyttöjen peleissä.

SUURI 2-SARJA PELATAAN
UUDELLA SYSTEEMILLÄ
Naisten 2-sarjan sarjasysteemiä uudistettiin
isosti kaudelle 2021—2022. Lempo-Volleylla
pysyy joukkue sarjassa, mutta ryhmä itsessään
on uusi, kun ykkösjoukkue nousi viime kauden
päätteeksi 1-sarjaan ja B-tyttöjoukkueesta pitkälti
koostuvat joukkue otti askeleen 2-sarjaan.
2-sarjaan lähdettiin 65 joukkueella ja viime kauden ylemmästä ja alemmasta 2-sarjasta luovuttiin. Tällä kaudella pelataan neljässä eri sarjavaiheessa, joista kaksi on jo pelattu ennen joulua ja
kaksi kevätkaudella.
Tarkoituksena on ollut saada matkallisesti ja
tasollisesti järkeviä pelejä joukkueille. Lohkot ovat
olleet alueellisia ja ensimmäisen vaiheen jälkeen
lohkojen parhaita ja heikoimpia yhdistettiin toisen
vaiheen lohkoiksi ja sama tapahtuu kolmannessa
vaiheessa.

Lempon 2-sarjajoukkue koostuu
nuorista pelaajista, jotka ottavat
ensi askeliaan aikuisten sarjoissa.
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Lempo aloitti kauden Vesilahden Visan, LP Kangasalan ja Aitolahden Riennon kanssa. Syys-lokakuussa pelattu ensimmäinen sarjavaihe toi Lempolle kaksi sarjapistettä, mutta ei vielä voittoja.
Niinpä Lempo jatkoi kautta marras—joulukuussa
alemmassa jatkolohkossa.
Siellä vastaan tulivat VaLePa, Vilppulan Tähti ja
hieman kauempaa Laihian Luja. Myös tässä lohkossa pelattiin kuusi peliä, joista Lempon saldo
oli yksi sarjapiste. Syyskausi ei siis tuonut nuorelle Lempolle vielä avausvoittoa 2-sarjassa.
Tammi—helmikuussa pelattavassa kolmannessa sarjavaiheessa Lempo kohtaa LP Kangasalan
(eri joukkue kuin alkulohkossa) ja Nakkilan Paterit. Kolmen joukkueen lohkossa pelataankin vain
neljä peliä alkuvuoden aikana.
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NAISTEN 2-SARJA

LEMPO-VOLLEY NAISET 2

NAISTEN 2-SARJA

1

HEIDI
LINTUNEN

Hakkuri

4

MAIJA
LAHTINEN

Yleispelaaja

6

SAARA
RAJALA

8

ENNA
HUURNE

22

Keskitorjuja

MARIA
PAULSEN

Yleispelaaja

Sarjataso 2021–22 Naisten 2-sarja Sarjataso 2020–21 Ei pelannut

14

REETA
JOKINEN

Yleispelaaja

24

KIIA
KAIKKONEN

Hakkuri

15

VEHVILÄINEN

20

JULIA
OJALA

44

LINNEA

Passari

27

Keskitorjuja

LASSE
LAHTINEN

Valmentaja
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Libero

ROOSA
LAINE

Keskitorjuja

VANESSA

LUKKARINEN

Libero

JUHA
KNUUTILA

Päävalmentaja

JUKKA
RAJALA

Joukkueenjohtaja
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LEMPO LPS

LPS JATKAA HYVÄKSI
HAVAITULLA TAVALLA
Lempo LPS pelaa Tampereen
Kuntosarjassa myös kaudella
2021—2022. Joukkue pysyi hyvin
pitkälti samana kuin viime kaudella ja tuttu ydinryhmä on ollut
yhdessä jo useamman vuoden, ja
ryhmää valmentaa viime kausien
tavoin Leena Lind.
Syyskaudella Lempo oli Kun-
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tosarjan A-sarjan yhdeksäs
ja jatkaa pelejä kevätkaudella
B-sarjassa. Kuntosarjassa pelataan tiukkoja pelejä lähialueilla.
Harjoituksia on kahdesti viikossa
ja kotipelit pelataan Lempoisten
koululla. Tärkeää on yhdessä
harrastaminen ja hauskanpito
lentopallon parissa!

JOUKKUE
2 Noora Karislahti
3 Marika Uimi
4 Auri Saarelainen
5 Tiina Ruuna
6 Hanne Ruuna
10 Aino Lind
11 Jenny Nyström
16 Aino Ratia
25 Sonja Vuorinen
32 Iiris Ahola
71 Leena Lind

LEMPO KKP

KKP JATKAA TOISIAAN
KANNUSTAEN
Joukkue koostuu eri-ikäisistä ja
-tasoisista pelaajista. Osa porukasta pelaa Tampere-sarjaa.
Treenaamme kaksi kertaa viikossa Lähteen Tiinan johdolla. Rennon mukavaa meininkiä, ei oteta
turhan vakavasti. Peleissä on

kuitenkin hyvä tsemppi. Olemme
luultavasti sarjan äänekkäimmin
toisiaan kannustava joukkue.
Otamme uusia pelaajia joukkoomme, tervetuloa mukaan!
Nina Lindell joukkueenjohtaja

Valmentaja: Leena Lind
Joukkueenjohtaja:
Noora Karislahti
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JOUKKUE
1 Nina Lindell
3 Jasmiina Karvinen
8 Katariina Lähde
9 Minna Suhonen
10 Neea Suhonen
13 Johanna Väisänen
14 Hanna Hanweg
17 Marjo Alste
25 Emma Karjalainen
44 Irene Kuusirati-Mäkipää
69 Teija Nyström
Valmentaja: Tiina Lähde
Joukkueenjohtaja:
Nina Lindell

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22
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LEMPO 3 JA 4

MIESTEN RYHMÄT
JATKAVAT TUTULLA KAAVALLA
Lempolla on miesten Kuntosarjassa viime vuosien tapaan kaksi
joukkuetta, Lempo 3 ja Lempo
4. Joukkueet harjoittelevat yhdessä Hakkarin liikuntahallilla ja
pelaavat kotipelinsä Sääksjärven
liikuntahallilla. Joukkueista löytyy
niin entisiä liigapelaajia, kokeneita
konkareita kuin uusia tulokkaitakin.
Mukana on ollut myös seuran
vanhimpia junioreita hakemassa
pelikokemusta miesten peleistä.
Lempo3 pelasi syyskauden A-sarjassa ja jatkaa samassa sarjassa
myös kevätkaudella, Lempo 4
pelasi myös A-sarjaa syyskauden
ja jatkaa B-sarjassa kevätkauden.
Joukkueisiin mahtuu mukaan
uusia pelaajia!
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LEMPO 3

LEMPO 4

2 Juha Tulonen
3 Sauli Silpo
4 Ossi Vesanen
6 Marko Korvenaho
10 Jani Sahramäki
15 Jarkko Roiha
23 Mika Pyrhönen
25 Petteri Fonsen
Toni Laine
Tuomas Henttonen
Matti Harinen
Jussi Harinen

3 Jani Turpeinen
3 Ukko Rimmi
3 Mikko Kurkioja
7 Anni Mäkinen
10 Pasi Ridanpää
12 Veikko Piirainen
13 Ari Lintunen
31 Jukka Haapakoski
33 Jere Mäkelä
35 Hannu Saari
Eero Penijärvi

Yhteyshenkilö: Jarkko Roiha

Yhteyshenkilö: Anni Mäkinen
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A-TYTÖT

A-TYTÖILLÄ TIUKKA
KAHDEN SARJAN KAUSI
Lempon A-tytöt urakoivat tällä
kaudella, sillä lähes sama joukkue pelaa myös naisten 1-sarjaa.
Kaikki A-tyttöjen pelaajat ovat
myös 1-sarjajoukkueen mukana.
Syyskaudelle tulikin kaikkiaan
neljä tuplaviikonloppua, jolloin oli
joko juniori- ja/tai 1-sarjan pelit.
A-tytöissä on myös sama
taustatiimi kuin 1-sarjassa, mutta

päävalmentajan rooli on Ilari Jokisella. A-tytöt ovat saaneet 1-sarjassa kovaa kokemusta ja se on
näkynyt pelien lopuissa kauden
aikana selvänä kehityksenä. Samalla A-tytöt on ollut hyvä paikka
jakaa peliaikaa ja kehittää omaa
peliä. Kevätkaudella Lempon
A-tytöt hakevat paikkaa SM-lopputurnauksesta.

YHTEISTYÖSSÄ JOUKKUEEN KANSSA:
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JOUKKUE
1 Rita Jokinen
2 Iida Ylimäki
3 Liisa Lahtinen
4 Veera Hussa
5 Sofia Ikonen
8 Minja Lindell
9 Pinja Siekkeli
10 Annika Saari
11 Kira Forsblom
12 Tessa Francke
17 Riikka Vuorentausta
19 Veera Vuorentausta
Päävalmentaja: Ilari Jokinen
Valmentaja: Jani Huurne
Valmentaja: Jyri Niemi
Huoltaja: Päivi Francke
Rahastonhoitaja:
Päivi Jokinen
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A-POJAT

A-POJILLA PITKIEN
MATKOJEN SARJAKAUSI
Lempon A-pojat ovat pelanneet syyskauden kovissa A- ja
B-pooleissa ja pelanneet pitkiä
vierasmatkoja: joukkue on käynyt
Oulun seudulle peräti kahdesti.
A-poikajoukkue koostuu pitkälti
seuran miesten edustusjoukkueissa 1- ja 2-sarjaa pelaavista
pelaajista ja osa pelaajista pelaa
myös miesten Kuntosarjaa.
Valmennuksesta vastaa laji-

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN KANSSA:
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legenda Reijo “Reppu” Härikkä.
A-pojat hakevat syyskaudelta
paikkaa SM-lopputurnaukseen.
Miesten sarjaa pelaaminen on ollut hyvää koulua ja tuonut paljon
kokemusta joukkueelle ja peliaikaa on tullut osalle A-pojista jopa
1-sarjatasolla asti. A-poikien rinki
on tällä kaudella ilahduttavan
laaja, vaikka muutama loukkaantuminen on osunut alkukaudelle.

JOUKKUE
1 Atte Korkola
2 Niko Montonen
5 Kalle Nieminen
7 Manu Mäenpää
8 Veeti Ahlfors
12 Jussi Suhonen
13 Arttu Hokkanen
14 Luukas Lassila
15 Kasperi Kauppinen
16 Aki Tuomivaara
17 Taavi Arminen
22 Pyry Nokkonen
Valmentaja: Reijo Härikkä
Joukkueenjohtaja:
Harri Montonen
Rahastohoitaja:
Erkki Nokkonen

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

B-TYTÖT

B-TYTÖILLÄ ON HYVÄ
JOUKKUEHENKI
B-tytöt pelaavat SM-sarjaa
ja alkukausi on mennyt C- ja
D-pooleissa. B-tyttöjen syyskausi
on mennyt tähän asti tilanteeseen nähden hyvin. Kesken syyskautta oli pieni kriisinpoikanen
ja syksyllä kauden alussa tehdyt
suunnitelmat on pitänyt laittaa
osittain kokonaan uusiksi, mutta
ryhmässä on silti erittäin hyvä
henki ja mukavan positiivinen
perusvire.
Korona on toistaiseksi vältellyt
B-tyttöjä, mutta pieniä loukkaan-

tumisia on sitten ollut senkin
edestä. Mitään pahempaa ei onneksi ole ollut ja kaikki turnaukset
on saatu vietyä läpi. Joka turnauksessa mukana on kyllä ollut
myös nuorempia C-junioreita
auttamassa. Lisäksi suunniteltu
yhteistyö N1-joukkueen B-ikäisten kanssa on toiminut ja Veera
ja Tessa ovat olleet mukana aina
kun vaan ehtivät N1:n kiireiltään.
Lasse Lahtinen päävalmentaja

JOUKKUE
1 Heidi Lintunen
4 Maija Lahtinen
6 Saara Rajala
8 Tessa Francke
14 Reeta Jokinen
19 Veera Vuorentausta
20 Enna Huurne
22 Vanessa Lukkarinen
24 Kiia Kaikkonen
44 Roosa Laine
Päävalmentaja:
Lasse Lahtinen
Valmentaja: Juha Knuutila
Valmentaja: Päivi Francke
Joukkueenjohtaja:
Jukka Rajala
Rahastonhoitaja:
Tiina Kaikkonen

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN KANSSA:
LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22
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C-TYTÖT 1 JA 2

C-TYTÖT 1 JA 2
C1- ja C2- joukkueet osallistuvat
myös Lounaisen alueen aluemestaruussarjaan, Lounalentiscupiin.
Osa C-tytöistä pelaa myös Lempon B1-tyttöjen sekä Lempon
naisten kakkossarjan joukkueessa. Kevääksi on B-tyttöjen sarjaan ilmoitettu B2-joukkue joka
koostuu pelkästään C-tytöistä.
C1- ja C2-tytöillä on taustavoimat poikkeuksellisen laajat,
valmentajia treeneissä on tainnut
parhaillaan olla jopa seitsemän,
taustalla myös kaksi joukkueenjohtajaa ja rahastonhoitaja.
Jukka Rajala päävalmentaja

C-TYTÖT 1

C-TYTÖT 2

6 Fanni Raittinen
8 Venla Rajala
9 Veera Lindell
12 Ani Nokelainen
14 Milena Montonen
15 Linnea Vehviläinen
23 Moona Karppanen
46 Vilja-Lotta Vainiola
77 Ellen Kukkula

1 Cecilia Eriksson
3 Eevi Silpo
16 Eva Ilves
20 Lyyti Peräsalo
22 Alisa Siivola
29 Iina Turunen
33 Iiris Tapanainen
34 Viivi Lassila
39 Seela Turunen

Päävalmentaja: Jukka Rajala
Valmentaja: Harri Montonen
Joukkueenjohtaja:
Sanna Nokelainen
Rahastonhoitaja:
Sanna Lassila

Päävalmentaja: Sauli Silpo
Valmentaja: Tommi Eriksson
Valmentaja: Mikko Turunen
Valmentaja: Jukka Lassila
Joukkueenjohtaja:
Hanna Turunen
Rahastonhoitaja:
Sanna Lassila

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN KANSSA:

C-TYTÖT MOTIVOITUNEINA
ETEENPÄIN
Lempo-Volley C1- ja C2-tyttöjen ryhmä on seuran
suurimpia, 18 tytön ryhmä. Ryhmän runko on pitkään yhdessä harjoitelleet tytöt, suuri osa on pelannut ja treenannut yhdessä F-tytöistä asti. Matkan
varrella on mukaan tullut muutamia uusia tyttöjä
naapurikunnista, mukavaan ryhmään on ollut helppo tulla.
Kaudella 2021—2022 ryhmä pelaa C-tyttöjen
SM-sarjaa kahdella joukkueella C1 ja C2, mutta
harjoittelee aina yhdessä, kolmesti viikossa. Harjoituksiin osallistutaan kiitettävällä aktiivisuudella ja
valmentajien on mukava harjoituksia motivoituneelle porukalle vetää.
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Ryhmä on jaettu kahteen joukkueeseen monen eri
tekijän summana, ikä, pelirooli, taitotaso, peliaika
yms. Kyseessä ei ole puhtaat tasojoukkueet. Pelaajien siirtyminen joukkueiden välillä on sääntöjen
puitteissa mahdollista ja tarvittaessa siirtoja tehdäänkin.
Syyskaudella C1-tytöt ovat pelanneet SM-sarjassa
D-/C-pooleissa ja C2-tytöt E-/F-pooleissa.
Tavoitteena on kehittää pelaajia monipuolisesti,
useamman pelipaikan osaajiksi tarpeen
mukaan. Sitä kautta tulee joukkueelle onnistumisia
ja menestymistä.

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22
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C-TYTÖT 3

C3 INNOLLA KOHTI UUTTA
Lempo-Volley C3-tytöt -ryhmä
on uusi syksyllä 2021 perustettu
joukkue. Historiaa sen verran,
että keväällä 2021 suunniteltiin
syksylle kolmea C-joukkuetta,
mutta koronakevään jäljiltä kesän
aikana tuli liian monta valitettavaa lopettamispäätöstä ja
C3-joukkuetta ei heinä—elokuussa saatu perustettua.
Samaan aikaan kuitenkin valmentajien puhelimet piippasivat,
kun uusia kyselyitä tuli, uusilta
vasta-alkajilta. Ensin tarjottiin
”eioota”, mutta kun yhteydenottoja vaan tuli ja tuli, niin päätimme
perustaa C3-ryhmän. Ryhmä on
nyt kasvanut jo 15 innokkaan
tytön ryhmäksi. Muutama tytöistä on muutaman vuoden harjoitellut ja pelannut, mutta suurin

osa on syksyllä lajin aloittaneita.
Kokeneemmat tuovat hyvin
perusosaamista ja varmuutta
tekemiseen.
Ryhmän motivaatio on mielettömän kova, halu oppia uutta on
kova ja eteenpäin on menty isoin
harppauksia. C3 harjoitteli syksyn
kahdesti viikossa, mutta kevääksi saatiin järjestymään kolmas
harjoitusvuoro, joka otettiin ilolla
vastaan.
C3 lähtee pelaamaan C-tyttöjen
valtakunnallista sarjaa kevätkaudeksi. C3:lla on kaksi omaa
valmentajaa, myös C1- ja C2- valmentajat ovat aktiivisesti mukana
C3:n harjoituksissa.
Jukka Rajala päävalmentaja

JOUKKUE
4 Henna Saukko
5 Heta Haapakoski
7 Moona Ylönen
10 Fanni Kulkula
13 Elisa Heinänen
17 Iiris Huhtala
18 Silja Heinänen
24 Erika Järvinen
37 Lara Tuominen
49 Vilma Möttönen
52 Kreeta Nieminen
55 Aino Skottman
59 Seela Lohi
64 Inka Ketola
Valmentaja: Mika Lehtinen
Apuvalmentaja: Ilari Liiti
Rahastonhoitaja:
Sanna Lassila

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN KANSSA:
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C-POJAT

C-POJAT OTTAVAT UUSIA
ASKELIA POLULLAAN
Seitsemän pelaajaa - se on
porukan koko kaudella 2021—22.
Lempon C-poikajoukkue koostuu
viidestä -07, yhdestä -08 sekä
yhdestä -09 syntyneestä pelaajasta. Sama sakki on ollut päävalmentaja Pasi Korkolan luotsattavana jo useamman vuoden
ajan. Alkaneella kaudella joukkue
pelaa C-poikien SM-sarjaa, johon
on ilmoittautunut 39 joukkuetta,
32:sta eri seurasta ympäri Suomea.
Pienikokoinen treeniryhmä tuo
tullessaan omat haasteensa,
mutta se antaa myös mahdollisuuksia – kun porukkaa on vähemmän, voidaan pelaajille antaa
yksilöllisempää ohjausta ja kasvattaa toistojen määrää. Treenaamiseen oman lisämausteensa

tuo valmennusporukkaan Pasin
ja Verjo Tüürin avuksi liittynyt
Anssi Vesanen, joka antaa nuorille pelaajille kovan vastuksen niin
verkolla kuin syöttö-vastaanottoharjoituksissakin. Anssin itseään
ruoskiva vaatimustaso näyttää
myös esimerkkiä nuorille pelaajille – omia virheitä saa manata,
onnistumisia tuulettaa ja kaverin
hyviä suorituksia arvostaa.
Syksyn treeneissä on ollut selvästi aiempaa enemmän desibelejä, kun nuorten miestenalkujen
vahvistuva fysiikka lyö kättä teini-ikäisen levottomuuden kanssa
ja ottaa vallan perinteisesti niin
rauhallisessa porukassa.

JOUKKUE
1 Kasper Vesanen
8 Lauri Lahtinen
12 Kendron Tüür
13 Kaapo Korkola
16 Tuukka Jaatinen
17 Lari Roininen
20 Tuomas Huttunen
23 Leo Järvinen
Päävalmentaja: Pasi Korkola
Valmentaja: Verjo Tüür
Valmentaja: Anssi Vesanen
Joukkueenjohtaja:
Jonna Korkola
Rahastonhoitaja:
Tuula Grönfors

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN KANSSA:

Jonna Korkola
joukkueenjohtaja
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D-TYTÖT 09

D09 UUTEEN HAASTEESEEN ISOLLE KENTÄLLE
Lempon D09-joukkue on jatkanut D-ikäisissä viime kauden
tavoin ja pelannut syyskauden
Tiikerisarjaa. Joukkuetta valmentaa Viivi Huurne ja hänen apunaan valmennuksessa on Hanne
Ruuna.
D09 on pelannut kahdella joukkueella, Pinkki ja Musta, ja kaikki
ovat saaneet hyvin peliaikaa, kun
pelaajia on riittänyt hienosti kahteen pelijoukkueeseen.
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Keväällä D09 siirtyy pelaamaan
Aluemestaruussarjaa ja siirtyy
pelaamaan isolle kentälle eli
6v6-peliä. Se on mielenkiintoinen
siirtymä ja sitä on jo syyskaudella
harjoiteltu treeneissä ja muutamissa harjoituspeleissä. Kevätkausi pelataan yhdellä joukkueella AM-sarjassa.
Mervi Salmela
joukkueenjohtaja

D-TYTÖT 1O

D10 KEHITTYY YHDESSÄ
KAVEREIDEN KANSSA
JOUKKUE
19 Anna Rekonius
21 Johanna Hallikainen
22 Tinja-Tarina Vaittinen
23 Annika Kinnunen
24 Erika Järvinen
25 Maisa Salmela
26 Adalmiina Aaltonen
27 Anna Tervonen
28 Uma Rantala
Päävalmentaja: Viivi Huurne
Valmentaja: Hanne Ruuna
Joukkueenjohtaja:
Mervi Salmela
Rahastonhoitaja:
Lasse Tervonen
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Tällä kaudella D10-tyttöjen
ryhmässä on 12 innokasta pelaajaa. Suurella osalla pelaajista on
jo useampi vuosi lentopalloilua
takana, kun taas toisilla harrastus
on alkanut vasta tällä kaudella.
Pelaajista on muodostettu kaksi joukkuetta, Lila ja Fuksia, jotka
pelaavat tällä kaudella Lounaisen
alueen D-tyttöjen Tiikerisarjaa.
Syyskausi on pelattu mukavalla

menestyksellä ja keväälle lähdetään jatkamaan tahtiin.
Kauden tavoitteena D10-tytöillä
on nauttia pelaamisesta kavereiden kanssa ja kehittyä entistä
monipuolisemmiksi lentopalloilijoiksi.
Sebastian Kulkula
päävalmentaja

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN KANSSA:
LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

JOUKKUE
4 Olivia Amberla
5 Elsa Huttunen
6 Iina Huhtaluoma
7 Viivi Kulkula
8 Olivia Salonen
9 Helmi Lintunen
12 Lotta Kainulainen
13 Enni Örn
17 Viivi Liu
18 Salma Kärki
20 Helmi Manninen
30 Aava Mäntysalo
Päävalmentaja:
Sebastian Kulkula
Valmentaja: Antti Huhtaluoma
Joukkueenjohtaja:
Ellinoora Kärki
Rahastonhoitaja:
Harri Salonen
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D-POJAT 09

D-POJAT TUTULLA
RYHMÄLLÄ KOHTI UUTTA
D-pojat jatkaa tutulla toiminnallaan viime kausien tavoin ja
Seppo Karvosen ja Milla Vesasen
valmennuksessa. Toinen D-poikakausi menee kahdella joukkueella, Sinisellä ja Mustalla, pelatessa
Lounaisen alueen Aluemestaruussarjaa.

Tällä kaudella pelataan 4v4-sarjaa ja kahdessa pelijoukkueessa
on kummassakin kuusi pelaajaa.
Turnauksia on ollut laajalti Lounaisella alueella kotiturnauksista
aina Raumalle ja Saloon asti.
Anu Vesanen
joukkueenjohtaja

JOUKKUE
1 Oskar Vesanen
2 Sampsa Onnela
6 Lauri Tirkkonen
9 Joonas Laine
10 Veeti Vesanen
12 Väinö Hakamäki
18 Juho Paturi
23 Leo Järvinen
27 Atte Penijärvi
28 Lauri Nevanperä
32 Oskari Koikkalainen
33 Sulo Vuorinen
Päävalmentaja:
Seppo Karvonen
Valmentaja: Milla Vesanen
Joukkueenjohtaja:
Anu Vesanen
Rahastonhoitaja:
Maija Hakamäki
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D-POJAT 1O-11
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D-POJAT INNOSTUEN
KOHTI KEVÄTTÄ
D-poikien 10-11-joukkue perustettiin ikään kuin uutena ryhmänä
viime kauden jälkeen, osa pelaajista oli vanhoja ja myös uusia tulijoita oli, kuten myös uusi ohjaaja
Lauri Erkinheimo, joka pelasi
viime kaudella itse Lempon vanhemmissa junioreissa. Joukkue
harjoitteli alkukauden yhdessä ja
lähti syyskauden aikana mukaan
D-poikien Tiikerisarjaan Lempo

Valkoisen nimellä. Mukaan on
saatu syyskauden aikana aktiivisia vanhempia valmennukseen
ja taustoille, Eero Penijärvi on
turnausvalmentajana.
Kauden avausturnaukset saatiin pelattua marraskuussa ja
siitä oli hyvä jatkaa kautta kohti
uusia turnauksia. Joukkue jatkaa
Tiikerisarjan pelaamista kevätkaudella.

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

JOUKKUE
2 Jooa Syri
7 Luca Rimmi
10 Olli Penijärvi
11 Albert Aaltonen
14 Topi Ylieskola
22 Samuli Joukainen
Eerikki Lehtinen
Valmentaja: Eero Penijärvi
Ohjaaja: Lauri Erkinheimo
Rahastonhoitaja:
Sanna Ylieskola
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E-TYTÖT

E-POJAT

E-POJAT NAUTTIVAT
VILKKAASTI
LENTIKSESTÄ
E-TYTÖT TYKKÄÄVÄT
TREENATA YHDESSÄ
Lempo-Volleyn E-tytöt eivät ole
tänä syksynä pelanneet sarjassa, mutta harjoitelleet yhdessä
ohjaajansa Miisa Turusen kanssa
muutaman kerran viikossa. Miisa
on tullut mukaan Lempon junioreista valmennuspuolelle.
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Ryhmä tykkää harjoitella ja olla
yhdessä oppien lentopallotaitoja,
mutta vielä uusi joukkue ei lähtenyt syyskauden alussa mukaan
sarjatoimintaan. Treeneissä opitaan paljon ja innokkaasti uusia
lentopallo- ja liikuntataitoja.

JOUKKUE
Anniina Pohjola
Emmi Huhtaluoma
Elli Kohtamäki
Ada Annala
Venla Päivänurmi
Ohjaaja: Miisa Turunen

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22

Lempo-Volleyn E-pojissa pelaa
2012—2013 syntyneitä poikia.
Ryhmässä osalla pelikokemusta
jo monta vuotta ja osa on aloittanut tällä kaudella. Uudet pelaajat
ovat joukkueeseemme tervetulleita. Ryhmässä 15 poikaa harjoittelee kaksi kertaa viikossa neljän
valmentajan voimin. Koossa on
vilkas ja liikunnallinen ryhmä.

Tärkeää meille on se, että lapset
liikkuvat ja liikkuminen on kivaa.
E-pojat pelaavat tällä kaudella
montaa eri sarjaa, osa yhtä ja osa
kahta (F-sarja, E-Tiikeri, E-AM ja
D-Tiikeri/AM.)
Joukkueenjohtaja
Joannina Mattsson

JOUKKUE
Kasper Aho
Niilo Hakamäki
Toivo Hakamäki
Onni Hatvala
Lassi Jolula
Niilo Järvinen
Eeli Katainen
Aleksi Kela
Justus Mattsson
Veikka Paananen
Henrik Rönkkö
Leo Siimekselä
Akseli Silpo
Alex Stewart
Petja Syri
Valtteri Terva
Lenni Vesanen
Päävalmentaja: Virpi Ollila
Valmentaja: Timo Kela
Valmentaja: Sauli Silpo
Valmentaja: Aki Siimekselä
Joukkueenjohtaja:
Joannina Mattsson
Rahasonhoitaja: Marika Kela
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F-JUNIORIT

PALLOKOULU

PALLOKOULU ON OIVA PAIKKA
ALOITTAA LENTOPALLO
F-JUNNUT LENTISURANSA
ALKUASKELEILLA
F-juniorit aloitettiin tänä syksynä uutena ryhmänä ja uusia
harrastajia löytyikin syyskauden
aikana mukavasti. Alkukauden
treenaamisen jälkeen F-juniorit
lähtivät Tiikerisarjaan kahdella
joukkueella ja monelle lentopallouran ensimmäinen sarjaturnaus
pelattiin joulukuussa. Sitä ennen
oli pelattu myös yksi oma harjoi-

tusturnaus. Mukana F-junioreissa
on kuusi tyttöä ja yksi poika ja
joukkue pelaa F-ikäisten sekasarjaa Lounaisella alueella. Ryhmää ohjaa treeneissä Lempon
junioreista valmennustouhuihin
mukaan lähtenyt Lauri ja turnauksissa vanhemmat auttavat valmentamisessa.

JOUKKUE
Santeri Kruuda
Lumi Laurila
Kerttu Huttunen
Silja Välimäki
Milla Rantanen
Elena Juutinen
Kiira Westergård

Lempon Pallokoulu keräsi tänä
syksynä suuren suosion ja ryhmä
jouduttiin jopa laittamaan kiinni,
kun uusia harrastajia ei mahtunut
mukaan. Loistavat vetäjät Camilla ja Tiia-Maria ovat saaneet touhuta iloisen ja innokkaan porukan
kanssa kerran viikossa Kanavan
koululla.
Syyskauden jälkeen Pallokoulu
jatkuu kevätkaudella samalla
tyylillään. Pallokoulu toimii oivana
paikkana lentisharrastukselle ja
askeleelle kohti joukkuetoimintaa.

Ohjaaja: Lauri Erkinheimo
Joukkueenjohtaja:
Kati Rantanen
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Pallokoulu piti
joulukuussa
pikkujoulut.
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POWER CUP

POWER CUP
Vaikka joukkuemäärä oli pieni, menestys oli upeaa: Lempon kaikki kolme joukkuetta olivat neljän
parhaan joukossa.

Lempo-Volleyn C-pojat
olivat Salon
Power Cupissa neljänsiä.

LEMPO ESIINTYI
ENSI KERRAN
POWERISSA
SALOSSA

Lempon
E-pojat ja
EM-kisojen
mestaruuspokaali.

Lempo-Volleyn D-pojat Valkoinen voitti mahtavasti
Supersarjan hopeaa. Samalla mitali oli Lempo-Volleyn seurahistorian ensimmäinen Power-mitali,
2019 tuli vielä LeKin ja Jyryn nimillä kaksi mitalia.
Välierässä Lempo voitti VaLePa Mustan 2—0.
KAJE Tiikerit oli finaalissa parempi 2—1, onnittelut
heille! Kolmas erä päättyi KAJElle 15—8. D-pojilla oli
hieno turnaus, yhtä vaille kaikista peleistä voitot.
C- ja E-pojissa Lempon joukkueet olivat Salon
Powerissa hienosti neljänsiä.
C-pojat Supersarjassa hävisivät välierän Vaasan
Kiistolle 1—2, viimeinen erä 12—15. Pronssipelissä
OsVa oli parempi. E-pojat Tiikerisarjassa hävisivät
välierän helsinkiläiselle NaLelle 0—2 ja pronssipelin
1—2 LaihLu Mamboille. Kolmas erä päättyi 15—13
LaihLulle.
Power Cup oli taas hieno ja tapahtumarikas
turnaus, jossa koettiin hienoja hetkiä yhdessä. Ensi
kerralla pelataan Kauhavalla, toivottavasti isommalla joukkuemäärällä!
Lempo.Volleyn
D-pojat (yläkuva)
pokkaamassa hopeamitalejaan, muissa kuvissa myös
D-poikien joukkue
kesätunnelmissa.

Power Cup saatiin pelattua, tällä kertaa
loppukesästä, vuoden 2020 perumisen
jälkeen. Lempon joukkueet menestyivät
hienosti.

C-pojat Supersarja:
1. KempeLe
2. Kiisto
3. OsVa
4. Lempo-Volley

Power Cup päästiin järjestämään viimein kesällä
2021 vuoden 2020 tauon jälkeen, tosin normaalia
pienempänä tapahtumana ja loppukesästä ensimmäisen koulujen kesälomaviikon sijaan. Salossa
pelattiin torstaista 29.7 sunnuntaihin 1.8. asti.
Lempo-Volleysta mukana oli kolme juniorijoukkuetta. Samalla Lempo teki Power-debyyttinsä, sillä
viime kesänä koko turnaus peruuntui koronatilanteen vuoksi ja 2019 Poweri pelattiin vielä Jyryn ja
LeKin paidoissa.
Lempo ei järjestänyt koronatilanteen vuoksi yhteistä koko seuran turnausmatkaa. Koko Power Cup
oli koronatilanteen vuoksi järjestelty hyvin tarkasti
ja rajoituksien mukaan. Turnauksen joukkuemääriä sarjoissa oli rajoitettu ja Poweria pelattiin vain
B—E-junioreiden sarjoissa.

56

TULOKSET
TOP 4

D-pojat Supersarja:
1. KAJE Tiikerit
2. Lempo-Volley
Valkoinen
3. VaLePa Musta
4. Mahti
E-pojat Tiikerisarja:
1. NaLe
2. NarPa
3. LaihLu Mambat
4. Lempo-Volley
Pyssyt
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BEACH VOLLEY

BEACH VOLLEY

BIITSIKESÄ OLI
TÄYNNÄ TURNAUKSIA

Lempo-Volleyn beach volley -toiminta pyöri kesällä 2021 kolmatta vuotta,
pääpaikkanaan Hääkiven hienot kaksi
beach-kenttää Lempäälän keskustassa.

Kesällä 2021 otettiin taas uusia kehitysaskelia,
muun muassa Lempon varattuja vuoroja oli enemmän kuin aiempina kesinä. Suurinta toimintaa oli
yhä miesten harrastebiitsiryhmällä, joka kokoontui
jopa kolmesti viikossa Hääkivelle.
Lisäksi miesten ykköstason ryhmän toiminta oli
edelliskesää aktiivisempaa, naisten ryhmä jatkoi
aktiivista toimintaansa ja useampi junioriryhmä
harjoitteli kesätreenejä biitsin parissa omalla vuorollaan. B- ja C-tytöille oli jälleen oma ohjattu biitsivuoronsa.
Koronatilanne pysyi kesällä sen verran hyvässä
tilanteessa, että biitsikesä päästiin aloittamaan melko normaalisti toukokuussa ja jatkui aina syyskuulle
asti, toki pääaikaa oli kesän lomakuukaudet.
Treeni- ja pelivuorojen lisäksi kesän iso asia oli
turnaustoiminta. Juniorit olivat aktiivisia turnauspelaajia kesällä. Hääkivellä pelattiin taas elokuussa
jo perinteeksi muodostuneet Wedding Rock Junior
Beach -turnaukset. U14- ja U12-ikäluokkien turnaukset pelattiin jo kolmatta kertaa. Mukana oli kahdessa sarjassa peräti 16 joukkuetta.
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Lempo-Volleyn
juniorit pelasivat
biitsiturnauksissa
sekä Lempäälässä
Hääkivellä että
lähialueilla, kuten
kuvassa Kangasalla.

Villihanhi beach-turnaus kokosi taas
tähtiä Hääkiven
kentille, voittajapari
Tommi Roininen/
Jyri Niemi toisena
vasemmalta.

Juniorit pelasivat turnauksia myös muualla,
Kangasalla Veskun junnubiitsi -turnauksessa heinäkuussa oli vahva Lempo-edustus.
Lisäksi kesän kohokohta oli jälleen Villihanhi
beach-turnaus, jossa nähtiin Hääkivellä kesäkuussa
Lempäälän ja lähialueiden tähtiä aikuisten sarjassa.
Kovatasoissa turnauksessa oli mukana kuusi
paria. Voittajiksi selviytyi pari Tommi Roininen/Jyri
Niemi ja hopealle Joel Laakso/Lassi Nurminen.
Lisäksi lempolaisia edusti seuraa myös koko
maan beach-kiertueella. Jyri Niemi/Ville Sorvoja oli
Suomen kakkostason JNBT-kiertueen turnauksessa
Leppävirralla kesäkuussa pronssilla. Lempo-parit
Niemi/Roininen ja Sten Kruuda/Simo Puttonen
edustivat myös turnauksessa Akaassa kesän aikana.

Hääkiven beach
volley -kentät loivat taas hienot
olosuhteet lajille
aivan Lempäälän keskustassa.

Parivaljakko Ville
Sorvoja ja Lempon
edustuspelaaja
Jyri Niemi olivat
Leppävirralla JNBT-turnauksessa
pronssilla.
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TALKOOTYÖ

TALKOO- JA VAPAAEHTOISTYÖ ON
TYÖSTÄ ARVOKKAINTA

TALKOOTYÖ
Juha Raunio hoiteli
Villihanhi beach-turnauksen kuuluttajan
roolia, Antti Raunio
vastasi tulospalvelusta ja M1-joukkueen pelaaja Ville Tuki
oli mukana kirjurina.

Beach volley -turnauksessa tuomari
Arto Stenman seuraa
tarkkana, kun Jyri
Niemi puolustaa palloa ja pöydällä Anni
Mäkinen on kirjurina.

Lempolaiset tekevät erilaista talkoo- ja
vapaaehtoistyötä seuran hyväksi turnauksissa, peleissä ja tapahtumissa.
Naisten 1-sarjapelin päätyttyä kahviosta yli jääneet
herkut tuodaan joukkueelle,
josko sieltä löytyisi makeita
suita. Tässä näkyy tiivis
joukkueen ja talkoolaisten
side. Lempon valmentaja
Ilari Jokinen onkin löytänyt
makkaran itselleen LP
Vampula -pelin jälkeen.

Kahvion perustarjottavaa
naisten 1-sarjan
pelissä: makkaraa ja itse tehtyjä joulutorttuja.

Lentopalloseurassa voi tehdä jos minkälaisia
hommia, jos ei itse ole pallon perässä pelikentillä.
Näkyvimmät hommat ovat varmasti valmentaja ja
joukkueenjohtaja, mutta kun oikein katsoo, voi löytää itsensä hyvin erilaisista hommista.
Junnuturnauksissa kultaakin kalliimpia talkoolaisia ja vapaaehtoisia on kahvion pitäjät, jotka tekevät
itse tai tuovat kahvioon jos minkälaisia herkkuja ja
ylläpitävät palvelua turnauksen ajan pelaajia, taustajoukkoja, tuomareita ja katsojia varten.
Talkoohommia on paljon myös esimerkiksi Lempo-Volleyn edustusjoukkueiden peleissä. Kahviotoiminnan ja lipunmyynnin lisäksi tarvitaan kuuluttaja,
kirjuri, dj, salin rakentajia ja muita erilaisia tehtäviä.
Tässä kymmenen kuvaa kertomassa erilaisista
talkoo- ja vapaaehtoistöistä Lempo-Volleyssä. Iso
kiitos ja arvostus kaikille arvokasta työtä tekeville!

Juniorit auttavat toisiaan turnauksissa,
Saara Rajala D-tyttöjen turnauksessa
auttamassa tulostaulun kanssa kaudella
2019—2020.

Tämä herkullinen
kahviopöytä
kuvattuna pari
kautta sitten Lempon D-tyttöjen
kotiturnauksessa.

Jaakko
Ikonen on
luotto-dj naisten 1-sarjan
peleissä.

Pallohenkilövuorot
ovat tärkeä osa junioreiden toimintaa ja
Lempon 1-sarjajoukkueiden peleissä on
aina pallohenkilöt
seuran junioreista.

Miesten 1-sarjan kotipelien
luottotalkolaiset työssään,
Pasi Korkola kuuluttajana,
Jonna Korkola kirjurina ja
Atte Korkola tulostaulun
vastaavana.

Kuva viimeiseltä
LeKi-kaudelta miesten
1-sarjan kotipelistä.
Lempon 3- ja 4-joukkueet ovat olleet järjestysmiehinä 1-sarjan
peleissä, kuvassa Kari
Nieminen, Mika Pyrhönen ja Juha Tulonen.
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HAASTATTELU

RIIKKA VUORENTAUSTA LÖYSI
KIPINÄN TAAS LEMPOSSA
Lempo-passari Riikka Vuorentausta ei pelannut viime kaudella lentopalloa, mutta
palasi lajin pariin tälle kaudelle. Riikka kertoo kuulumisistaan, kun 1-sarjakausi on
puolivälissä.
Lempo-Volleyn naisten edustusjoukkue pysyi hyvin
samana verrattuna kauden 2020—2021 2-sarjajoukkueen kanssa. Uusia tulijoita oli kaksi: Vuorentausta
sisarukset Riikka ja Veera. Passarin paikalla pelaava Riikka oli pitänyt vuoden taukoa lentopallosta,
kunnes hän saapui Lempäälään ja palasi takaisin
lentisparketeille.
”Kentille paluu on onnistunut yllättävän nopeasti
ja helposti ilman suurempia ongelmia. Motivaatio
lentopalloon löytyi nopeasti uudelleen”, Riikka Vuorentausta kertoo Lempon siirryttyä joulutauolle.
Lempon alku uudella sarjatasolla oli vaikea, kun
1-sarjassa tuli viisi tappiota putkeen. Sen jälkeen
lempääläisryhmä sai koneensa käyntiin ja voittoja
tuli syyskaudella viisi.
”Ihan kauden alussa meillä oli vastustajina sarjan
kovimmat joukkueet, joten tappioita tuli useampia
peräkkäin. Pikkuhiljaa oma peli on alkanut löytyä ja
voittojakin tullut.”

Riikka Vuorentausta pelaa Lempon 1-sarjan
lisäksi Lempossa A-tyttöjen
SM-sarjaa.
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RIIKKA VUORENTAUSTA
ja pelireissuille matkustamiseen on hoidettu hyvin.
Joukkueessa parasta on yhteishenki. Treeneissä ja
peleissä puhalletaan yhteen hiileen ja kaikki tekevät
töitä yhteisten tavoitteiden eteen”, Vuorentausta
kuvailee.
Lempo-Volley on ollut vahva etenkin kotisalissaan
Hakkarissa. Kuudesta pelistä tuli syyskaudella kolme voittoa ja kymmenen sarjapistettä.
”Hakkari on omasta mielestäni juuri sopivan kokoinen kotisaliksi, ei liian pieni muttei liian isokaan.
Kotipeleissä Hakkarin tunnelma on ollut hyvä, kiitos
siitä yleisölle ja kannustajille.”
Kerro jokin hausta joukkueen sisäpiirijuttu, mitä
kannattajat eivät tiedä.
”Pelipäivän hihapelit synnyttävät usein pieniä jännitteitä junnujen ja sennujen välille. Myös hihapelin
voittajajoukkueesta kuvan ottaminen on kunnon
prosessi”, varsinki junnujen voittaessa.

RIIKKA VUORENTAUSTA
Numero: 17
Pelipaikka: passari
Pituus: 173 cm
Syntymävuosi: 2002
Viime kausi: Ei pelannut
Kotoisin: Ypäjä
Kasvattajaseura: Ypäjän Yllätys

Ketä Lempo-pelaajaa kannattaa seurata kevätkaudella?
”Veera Hussa. Keskihyökkäys treeneissä on alkanut sujumaan koko ajan paremmin, joten varmasti
peleissäkin tullaan näkemään Veeralta hyviä hyökkäyksiä pahojen syöttöjen lisäksi.”

Riikka Vuorentaustalla on tilillään
myös neljä peliä
Mestaruusliigassa LP Vampulan
riveissä.

Vuorentaustan mukaan 1-sarja on tänä vuonna
hyvin tasainen ja yllätyssaumoja on, kuten Lempon
tiukka 2–3-tappioon päättynyt haasto sarjakärki
Iskua vastaan osoitti.
”Tänä vuonna 1-sarja vaikuttaa melko tasaiselta.
Sarjapisteissä on isoja eroja joukkueiden välillä,
mutta monet häntäpään joukkueet ovat pystyneet
haastamaan kärkijoukkueita.”
Vuorentausta on jakanut passivastuuta Liisa
Lahtisen kanssa. Lisäksi Lempo pelaa A-tyttöjen
SM-sarjaa, joten pelejä on riittänyt valtava määrä
alkukaudesta. Uudestaan syttynyt motivaatio on
säilynyt ja Vuorentausta noussut Lempon avainpelaajiksi alkukaudella.
”Lempossa on ollut mukavaa olla mukana. Kaikki
asiat liittyen esimerkiksi treeneihin, valmennukseen
LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2021–22
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HAASTATTELU

JOEL ITÄNEN SAAPUI NURMOSTA
HAKKARIN ILOPILLERIKSI
Nurmosta Lempoon siirtynyt Joel
Itänen on saanut jo liigadebyyttinsäkin tällä kaudella. Joel kertoo kuulumisistaan kauden ollessa puolivälissä.

JOEL ITÄNEN
Lempo-Volleyn miesten 1-sarjajoukkue uudistui
hieman viime kaudesta ja yksi uusista pelaajista
oli 20-vuotias Joel Itänen. Viime kaudella Nurmon
Jymyn 1-sarjajoukkueessa pelannut Itänen saapui
Tampereella opiskelemaan ja samalla pelaamaan
Lempäälään.
Itänen on pelannut Lempossa sekä yleispelaajana
että hakkurina. Hakkariin hän saapui ikään kuin hakkurin papereilla, mutta iso osa kaudesta on mennyt
yleispelaajana. Hakkurin paikka puolestaan on tullut
tutuksi Mestaruusliigassa, jossa hän on päässyt
tekemään debyyttinsä Akaa-Volleyn paidassa farmipelaajana.
”Olihan se hienoa päästä kokeilemaan”, Itänen
kertoi joulukuisen debyyttinsä jälkeen.
Syyskauden jälkeen Itänen on Lempon pistepörssissä toisena 109 pisteellä ja tehnyt vaikutuksen
Hakkarin kotiyleisöön.
”Alkukausi on kyllä sujunu hyvin omalta ja joukkueen osalta. Peliä ollaan pystytty kehittämään alkukauden aikana yllättävänkin hyvin ja tauon jälkeen
on hyvä lähteä parantamaan joukkueen suorituskykyä ratkaisupeleihin tähdäten”, Itänen kertoo syyskaudesta, jonka Lempo päätti sarjakärjessä.

JOEL ITÄNEN
Numero: 10
Pelipaikka: yleispelaaja/hakkuri
Pituus: 191 cm
Syntymävuosi: 2001
Viime kausi: Nurmon Jymy, 1-sarja
Kotoisin: Vaasa
Kasvattajaseura: Seinäjoki-Lentis
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Joel Itänen on
monipuolinen
pelaaja, hän
voi pelata sekä
yleispelaajana
että hakkurina.
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Joel Itänen on pelityyliltään rohkea
ja kovaa hyökkäävä pelaaja, jolta
löytyy myös ovelia
kikkoja takataskustaan.

Lentopallon lisäksi syksyyn on kuulunut fuksisyksy
Tampereen yliopistossa historian opiskelun parissa.
”Tampereelle olen sopeutunu oikein hyvin! Opiskelut on onnistunu ainaki toistaiseksi hyvin, vaikka
lentopallo viekin paljon aikaa.”
Myös Lempäälään ja uuteen joukkueeseen nuori
pohjalainen on sopeutunut mallikkaasti. Pohjilla on
jo useampi kausi 1-sarjaa Nurmossa.
”Lempossa on ollut erittäin hyvä pelata ja treenata. Erityisesti, kun taustat on kunnossa ja homma
pyörii siltä osalta mallikkaasti, on ollu todella helppo
keskittyä olennaiseen. Lempo oli kyllä oikea valinta
tälle kaudelle. Hakkari on ollut erittäin hyvä kotisali
ja kotipelien tunnelma on aina hyvä.”
Miltä tämän kauden 1-sarja vaikuttaa mielestäsi?
”1-sarja tällä kaudella on ainakin toistaiseksi jakautunut sillä tavalla, että kärkipään joukkueet voivat
olla hyvin tasokkaita, kun taas tämän hetken sarjan
häntäpään peli tuntuu vaihtelevan päivittäin. Kevätkausi on aina hieman erilainen kuin syyskausi, kun
pelit alkavat olla yhä tärkeämpiä pleijareiden lähestyessä ja jokainen joukkue haluaa päästä mukaan.
Tällöin tähänastisesti heikomman menestyksen
joukkueet saattavat parantaa peliään yllättävänkin
paljon”, Itänen heittää akateemistasoisen analyysin.
Ketä Lempo-Volleyn pelaajaa kannattaa seurata
tarkasti kevätkaudella?
”Kevätkaudella kannattaa seurata Tomi Rumpusta. Nuori kaveri joka innostuu ja syttyy varmasti, kun
ratkaisupelit lähestyvät”, Itänen uskoo.
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YHTEISTYÖKUMPPANIT

MIESTEN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

YHTEISTYÖKUMPPANIT

NAISTEN YHTEISTYÖKUMPPANIT

TÄÄLTÄ PÄÄSET KATSOMAAN KAIKKI MIESTEN EDUSTUSJOUKKUEIDEN YHTEISTYÖKUMPPANIT.
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VIESTINTÄ

UUSIA VIESTINTÄTAPOJA
HALLINTAAN
Lempo-Volleyn viestinnässä on otettu taas uusia elementtejä mukaan. Joukkueiden pelaajien itse tuottama materiaali omille joukkueiden kanaville kasvaa koko
ajan.
Lempo-Volley on jatkanut aktiivista viestintäänsä myös kuluneen vuoden aikana. Noin vuodessa
seuran eri viralliset sosiaalisen median kanavat ovat
keränneet lähes 2 000 uutta seuraajaa.
Yksi uusi viestinnällinen panostus on ollut naisten
1-sarjajoukkueen viestintä. Joukkueelle perustettiin
oma Facebook-sivu ja Instagramissa ollut N2-joukkueen oman sivun profiili muuttui seuran viralliseksi
some-kanavaksi.
Naisten 1-sarjan viestintä on nostettu samalle
tasolle seuran miesten 1-sarjan kanssa ja ne ovat
tyyliltään hyvin samanlaisia tuoden seuran edustusjoukkueille omanlaisen tyylin, joka on tunnistettavissa molempien joukkueiden viestinnästä.
Etenkin edustusjoukkueiden viestinnässä on otettu uusia tapoja ja kanavia viestiä ja tuottaa sisältöä.
Otteluita ennakoivat haastatteluvideot ovat olleet
selvä panostus peliennakointiin, niillä pyritään tuomaan joukkueen ääni ja ajatuksia seuraajille. Lisäksi
graafisesti kaikilla neljällä edustusjoukkueella on
yhtenevät tulos- ja pelimainosgrafiikat.
Virallisen viestinnän ja tiedottamisen lisäksi yhä
tärkeämpää ja etenkin seuraajia kiinnostavampaa
on aito ja autenttinen sisältö. Miltä joukkueissa tuntuu ja mitä kulisseissa tapahtuu? Osa tätä sisältöä
ovat seuran juniorijoukkueiden omat some-sivut,
joilla he päivittävät tekemisiään. Ne eivät ole seuran
virallisia ja ylläpitämiä tilejä, vaan pelaajalähtöisesti tuotettua sisältöä. Esimerkiksi Instagramista
löytyvät Lempon B/N2-joukkue ja C-tytöt. Myös
Tiktokissa nämä joukkueet ilahduttavat seuraajiaan
hauskalla sisällöllä. N2-joukkueen pelireissuvideo
lähti Tiktokissa viraaliksi ja on saanut jo 35 000
näyttökertaa. Lisäksi naisten 1-sarjajoukkue tuottaa
pelaajien voimin hauskaa sisältöä muun muassa
vierasmatkoilta ja teki joulukuussa hauskan joulukalenterin eri kisojen muodossa. Se löytyy Lempo-Volley naisten Instagram-tililtä.
Edelleen seura haluaa myös panostaa perinteisempiin viestintäkanaviin, jotta seura olisi mah-
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dollisimman monen saatavilla. Tähän kuuluu
esimerkiksi pelimainokset paikallislehti Lempäälän-Vesilahden Sanomissa sekä monipuolisten ja
ajantasaisten verkkosivujen ylläpito aina edustusjoukkueista junioreihin.

LEMPO-VOLLEYN
SEURAAJAMÄÄRÄT

YHTEYSTIEDOT

YHTEYSTIEDOT
SEURAN YHTEYSTIEDOT
Osoite: Manttaalitie 15 B,
37500 Lempäälä (Lempäälä-talo)
Sähköposti: info@lempovolley.fi
Y-tunnus: 2990881-3
Tilinumero: FI91 4108 0011 3779 11
Kotisali: Hakkarin liikuntahalli, Ahertajantie 3,
37550 Lempäälä
PUHEENJOHTAJA
Harri Montonen
harri.montonen@lempovolley.fi
Puh. 040 8340262
VARAPUHEENJOHTAJA
Ossi Vesanen
ossi.vesanen@lempovolley.fi
Puh. 040 8657225
TIEDOTTAJA (VIESTINTÄ JA VERKKOSIVUT)

606 Lempo-Volley
1 552 Lempo-Volley miehet
669 Lempo-Volley naiset
612 Lempo-Volley
611 Lempo-Volley miehet
486 Lempo-Volley naiset
188

142

588

=

5 454 Yhteensä
3 518 Vuosi sitten
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Antti Raunio
antti.raunio@lempovolley.fi
Puh. 040 350 1777

RAHASTONHOITAJA
Päivi Jokinen
paivi.jokinen@lempovolley.fi
Puh. 045 652 1866
MIESTEN 1-SARJA
Juha Raunio, manageri
juha.raunio@lempaala.fi
Puh. 0400 69 5555
NAISTEN 1-SARJA
Jani Huurne, päävalmentaja
jani.huurne@lempovolley.fi
Puh. 040 1644320

LÖYDÄT SEURAN ERI YHTEYSTIEDOT
KOOTUSTI KLIKKAAMALLA TÄSTÄ
www.lempovolley.fi/yhteystiedot
LÖYDÄT KAIKKIEN JUNIORI-, AIKUIS-,
EDUSTUS- JA BEACH VOLLEY -JOUKKUEIDEN
JA -RYHMIEN ERI YHTEYSTIEDOT KOOTUSTI
KLIKKAAMALLA TÄSTÄ
www.lempovolley.fi/yhteystiedot/joukkueyhteydet
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