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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

T

ähän alkuun heti, hienosti on mennyt. Olen kauden
edetessä entistä vakuuttuneempi, että tämä lempääläläisten lentopalloseurojen yhdistäminen olisi
pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Kaikki lempääläläiset lentopallotoimijat toimivat nyt yhden seuran eteen yhdessä,
yhteen hiileen puhaltaen. En keksi ainuttakaan asiaa, miksi olisi kannattanut jatkaa edelleen kahdella seuralla.
Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämökin sanoi ”kyllä”
yhdessä tekemiselle ja yhteistyölle, puheessaan seuran
avausottelussa kauden alussa. Olen suorastaan nauttinut
katsella pelejä, turnauksia ja harjoituksia, kun kaikki seuran aikuispelaajat, sekä poika- ja tyttöjuniorit pelaavat
samanlaisessa yhtenäisessä peliasussa ja yhden seuran
väreissä, iloisella ilmeellä.

asustetoimittajan hitaudesta kauden alussa, mutta haluan tulkita tilanteen niin, että tämä harmittava tapaus olisi
voinut käydä myös vanhemmalle lentopalloseuralle. Haluan tässä myös kertoa, että seuraavat kaksi keskisuurta
ponnistusta seuralta ovat junioreiden talvilomaleirin järjestelytyöt, sekä tehdä järjestelytyöt perinteiseen kesän
Power Cup -turnausmatkaan. Tämä uutuus eli talvilomaleiri junioreille tuli mahdolliseksi naapuri Akaa-Volleyn
liigajoukkueen ja Pirkanmaan Osuuskaupan yhteistyön
avulla.

LENTOPALLOLIITON KENTTÄVÄEN havaintona kerrottakoon, että Lentopalloliiton tilanne vaikuttaa huolestuttavalta. Sivusta seuranneena: on pidetty YT-neuvotteluja,
säästöjä joudutaan hakemaan leikkaamalla kuluja, nyt
PALJON TEHTIIN töitä kulisseissa, että uuden seuran
viimeisimpänä perinteisen Kiila-lehden lopettaminen. Liiensimmäinen pelikausi saatiin käynnistymään kaikkien
ton uuteen strategiaan on nostettu hieman huolestuttajoukkueiden osalta. Joukkueita on muuten yhteensä perä- vasti uutuutena lumilentopallo. Lentopalloliiton päättäville
ti 32. On siinä paljon pelaajia ja taustajoukkoja liikutelta- paikoille ei löydy uusia uudistushenkisiä tekijöitä ja vanvana. Haluankin tässä kiittää kaikkia seuratoimijoita, jot- hat päättäjät valitaan pitkälti uudelleen. Tämä kaikki johka vapaaehtoistyöllään tekevät tämän kaiken mahdoltaa väistämättä ajatukseen, että lentopalloseurojen pitää
liseksi. Ilman teitä homma ei olisi mahdollista ollenkaan. ottaa jatkossa entistä isompaa roolia lentopallolajin kehitSeuran tiedottaja Antti Raunio on laittanut sosiaalisen
tämisessä Suomessa. Lentopalloakatemiat pyörivät enmedian suorastaan soimaan, laadukasta juttua tulee sol- tistä enemmän tulevaisuudessa seurojen organisoimana,
kenaan ja Lempo-Volley seurana tunnetaan ympäri Suoeikä niinkään Lentopalloliiton hoteissa.
men jo nyt, alle vuoden ikäisenä. Luet juuri seuran historian ensimmäistä kausijulkaisua, joka on erittäin pitkälti
myös Antin käsialaa. Edustusjoukkueen manageri Juha
JA PALATAAN vielä Lempo-Volleyn asioihin, eli nyt kun
Raunio, muut taustajoukot ja koko edustuksen valmenseurat on saatu yhdistettyä ja perustoiminta ja arki pyörii
nustiimi päävalmentaja Esa Kunnarin johdolla ovat tehseurassa hyvin, niin alamme keskittyä enemmän toiminneet hienoa työtä ja Lempo-Volley johtaakin miesten 1nan jatkokehityspuoleen. Lempo-Volleyn hallitus tulee
sarjaa tällä hetkellä. Millaisen huipennuksen tämä edustekemään kevään ajan valmistelutöitä liittyen seuran toitusjoukkueen kausi saa sitten keväällä? Se jää nähtäväksi minnan kehittämiseen, jolle haetaan valtuudet seuran
ja tätä odotetaan koko Lempäälän kunnassa mielenkiinkevätkokouksessa toimintasuunnitelman muodossa.
nolla.
JA LOPUKSI haluan toivottaa lentopalloväelle oikein hyVAIKKA SEUROJEN yhdistymisprojektin aikana valmistel- vää tulevaa lentopallovuotta 2020.
tiin huolellisesti uudelle seuralle toimintamallit, toiminnan
vuosikellot ja juniorivalmennuslinjaukset, niin silti uuden
seuran toiminta on ollut meille kaikille uuden opettelua ja
Harri Montonen
eteen on tullut joitakin tilanteita, joihin ei ole aikaisempaa
Puheenjohtaja
linjausta tai toimintatapaa. Näistä kaikista olemme selviyLempo-Volley
Lempäälä ry
tyneet yhdessä hienosti ja seurojen yhdistymisestä johtuvia ongelmia ei ole ollut. Kerron kuitenkin tässä nyt avoimesti, että osa juniorijoukkueista joutui kärsimään peli-
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PÄÄKIRJOITUS

L

empo-Volleyn historian ensimmäistä kausijulkaisua on synnytetty pitkään ja huolella. Päätös verkossa julkaistavan kausijulkaisun tuottamisesta
tehtiin syksyllä ja nyt viimein projekti saatiin maaliin.

ja tehdä seuran eteen asioita. Vain silla lailla oikeasti saadaan jotain aikaan. Samalla on matkan varrella joissain
asioissa huomattu, että hei, tämän olisi voinut tehdä toisinkin tai helpommalla.

KAUSIJULKAISU KUVAA itse asiassa melko hyvin
Lempo-Volleynkin tilannetta. Ensin tehtiin huolella taustatyö, jotta lopputuote olisi tarkkaan harkittu ja siihen voitaisiin olla tyytyväisiä. Tekoprosessissa on ollut hiomista ja
opettelua sekä intoa uuden edessä, vaikka kokemusta
vastaavasta ei ole niinkään.

JA MIKÄ parasta: siihen on todellakin oikea mahdollisuus
ensi vuonna. Minusta on hienoa, että jo nyt iso osa toimintatavoista toimii, ja ne joissa on viilattavaa, on saatu
arvokasta kokemusta ja niitä voidaan parantaa tulevaisuudessa.

KOSKA KUKAAN ei ole ensi yrittämällä täydellinen, ensi
LEMPO-VOLLEYN SEURATOIMINNASSA olen huomanvuonna myös kausijulkaisukin on tätä vuotta parempi —
nut vahvasti samat suuntaukset. Ennen kun pidettiin mah- se on varma. Ja samalla varmuudella kehittyy myös Lemtipontinen julkistamistilaisuus 11. toukokuuta, oli tehty jo po-Volleyn toiminta jatkuvasti.
pitkään vuoden 2018 puolella työtä ja ajatustyötä taustalAntti Raunio
le.

Kausijulkaisun päätoimittaja
Lempo-Volley

JA SEURAN ensimmäisenä lentopallon pelikaudella 2019
intoa on ollut välillä enemmän kuin kokemusta. Lähtökohtana se on vain hyvä asia: halutaan laittaa itseään likoon

Ps. Miksi kausijulkaisun kannessa on kuva
F-pojista Power Cupissa sinissä Lempopaidoissa, eikä kuvaa virallisista pelipaidoista? Taustalla on tarkoituksellinen
symboliikka. Tämä kausijulkaisu kuvaa ja
tallentaa Lempo-Volleyn ensimmäisen
vuoden, joka on täynnä erilaista kasvua ja
kehitystä, myös peliasussa. Tällä kertaan
kanteen valikoitui naseva kuva tämän vuoden kesältä, ja se kuvastaa sen ajan Lempo-Volleyta.

LEMPO-VOLLEY LEMPÄÄLÄ RY:N KAUSIJULKAISU 2019–2020
Julkaisija: Lempo-Volley Lempäälä ry
Vastaava päätoimittaja: Harri Montonen
Päätoimittaja: Antti Raunio
Toimitus: Antti Raunio sekä joukkueiden taustatoimijat
Kansikuvassa: Lempo-Volleyn F-pojat Power Cupissa 2019
Kuvat: Antti Raunio ja joukkueiden taustatoimijat, joukkuekuvat Jani Huurne
Taitto: Antti Raunio
Julkaisutapa: PDF-verkkojulkaisu, ei painettua versiota
Yhteystiedot: https://www.lempovolley.fi/yhteystiedot/
Kotisivut: https://www.lempovolley.fi/
Julkaisupäivä: 30.12.2019
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MIKÄ ON LEMPO-VOLLEY?

L

empo-Volley on vuonna 2019
perustettu lempääläinen lentopallon ja beach volleyn erikois-

Yhdistämispuheita on lempääläisessä lentopallossa ollut pitkään ja eritasoista yhteistyötä jo kauan. Eri asiat
seura.
Lempossa yhdistyy Lempäälän ovat kuitenkin pitäneet seurat erillään
Jyryn ja Lempäälän Kisan lentopallo- — ennen Lempo-Volleyta.
toiminta. Kaksi perinteikästä seuraa
olivat lempääläisen lentopallon lippulaivat. LeKissä oli tyttöjuniorit ja
MIKSI PERUSTAA uusi seura, kun
Jyryssä poikajuniorit. Lentopalloväki kahdessa seurassa tehtiin hyvää työhalusi, että toiminta olisi joustavamtä? Taustalla on asioiden yksinkerpaa ja helpompaa, ja siitä syntyi ajataistaminen ja toimijoiden työn heltus toimintojen yhdistämisestä yhden pottaminen. Esimerkiksi perheessä
lipun alle.
tyttö- ja poikajunnut ovat jatkossa
Lempo-Volleyta aloitettiin hah- samaa seuraa, mikä helpottaa lajin
motella vuoden 2018 puolella. Samai- parissa toimimista.
sen vuoden loppupuolella oli ensimJyryn ja LeKin toiminta oli laamäiset seuraväen kokoukset, ja tam- dukasta eikä uuden seuran tarkoitus
mikuussa 2019 uuden seuran perus- ole lähteä mullistamaan lentistoimintamiskokous.
taa. Pidetään kiinni hyvistä ja toimi-

vista asioista. Uuden seuran kohdalla
on mahdollista yhdistää hyviä asioita
molemmista toimintatavoista, ja sitä
onkin tehty paljon toimintatapojen
suunnitteluvaiheessa.
Voimat yhdistämällä Lemposta
tulee Suomen suurimpia lentopalloseuroja lisenssipelaajien määrässä.
Se on huomattava voimanlähde ja tuo
koko paikallisen lentopalloperheen
yhteen.

SEURAN ALKUTAIVAL

L

empo-Volley perustettiin virallisesti yhdistyksenä tammikuussa 31.1.2019. Seuran perustamiskokouksessa ravintola Villihanhessa Lempäälässä oli paikalla 21
henkilöä todistamassa syntysanoja.
Samalla pidettiin perustamisen
jälkeen seuran ensimmäinen virallinen
kokous, jossa valittiin seuralle historian ensimmäinen hallitus, ja sen puheenjohtajaksi Harri Montonen ja varapuheenjohtajaksi Ossi Vesanen.

ki. Niinpä kun julkistustilaisuus lähetettiin livenä Facebookin kautta maailmalle, varmasti yllättyneitäkin oli paljon.

UUDEN SEURAN perustamista aloitettiin toden teolla suunnittelemaan vuoden 2018 puolella. Kesällä otettiin
yhteyttä lentopallon seuraväkeen sähköpostilla, miltä tuntuisi uusi yhteinen
lentopalloseura. Kun kenttäväki oli
lähdössä mukaan, jos uusi seura perustettaisiin, oli se merkki: syntyprojekti uskallettiin aloittaa.
Uuden seuran perustamisessa
SEURA JULKAISTIIN kaikelle kansalle
oli useita vaiheita, ja perustamisproIdeaparkissa 11.5.2019, kun samalla sessia veti tarmokkaasti Harri Montopelattiin F-junioreiden upea kaudennen. Alkuvaiheeseen kuului muun muassa neuvottelut Lempäälän Jyryn ja
päätösturnaus kauppakeskuksessa.
Samalla julkistustilaisuudessa esitel- Kisan johtokuntien kanssa ja lentopaltiin seuran historiaa Lempäälän Jyryn lotoiminnan siirtymisen sopimisesta
uuden seuran alle.
ja Kisan vuosilta, ja julkaistiin edusSeuraväen eli Jyryn ja LeKin
tusjoukkueen eli miesten 1-sarjan en- lentistoimijoiden kesken pidettiin
useita kokouksia ja tiedonantotilaisimmäiset pelaajasopimukset.
suuksia ennen perustamista. EsimerEnnen julkistamistilaisuutta
kiksi laitettiin pystyyn useita työryhuuden seuran toiminta oli ollut ikään
miä määrittelemään uuden seuran eri
kuin julkinen salaisuus: useat tiesivät toimintatapoja. Työryhmiä oli junioriuudesta lentopalloseurasta, mutta
valmennuksen koordinoinnissa, joukeivät kuitenkaan kaikkea, eivätkä kaik- kueiden yhteisissä toimintatavoissa,

5

viestinnässä, visuaalisessa puolessa
ja logon suunnittelussa sekä miesten
edustusjoukkueen kohdalla. Kaikki
työryhmät tekivät ison ja tärkeän taustatyön, jotta seura pääsee heti toimimaan kunnolla.

PERUSTAMISVAIHE HUIPENTUI kolmeen tapahtumaan vuoden 2019 puolella. 31.1. oli virallinen perustamiskokous, jolloin yhdistys pystyi aloittamaan todella toimintansa, 4.4. pidettiin työryhmien tulosten julkistus seuraväen kesken, ja silloin keskusteltiin
muun muassa seuran logosta. Viimeinen askel oli 11.5. pidetty julkistustilaisuus Ideaparkissa.
– Kun kokonaisen vuoden kestävässä seurojen yhdistymisprojektissa on päästy jo uuden seuran julkistamisvaiheeseen, niin alamme olemaan
jo pitkälti voiton puolella tässä projektissa. On ollut hienoa huomata Lempäälän lentopallokenttäväen sitoutuminen uuteen seuraan, taustoihin on
löytynyt molempien vanhojen seurojen puolelta uusia vastuunkantajia,
uusilla ideoilla, Harri Montonen tuumi
julkistustilaisuuden jälkeen.
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SEURAN TOIMINTAA

L

empo-Volleylla on seurahistorian ensimmäisellä kaudella
Lentopalloliiton sarjoissa peräti yli 30 joukkuetta.
Lempo on lentopallon ja beach
volleyn erikoisseura, ja pääpaino onkin monipuolisessa lentopallotoiminnassa. Lentopalloa voi Lempossa
harrastaa vasta-alkaja, tavoitteellinen
juniori, kilpatason aikuinen ja kuntoilumielessä kuka tahansa.
Lentopallossa on edustusjoukkueet miesten 1- ja 2-sarjoissa, aikuisia Tampereen Kuntosarjassa ja junioreita Pallokoulusta ja F-junnuista B
-junnuihin.
Lisäksi beach volleyssa toiminta lähti heti ensimmäisenä toimintavuotena upeaan kasvuun. Erilaisia

biitsiryhmiä oli peräti neljä ja turnauksia järjestettiin seitsemän. Beach volley keskittyy Lempäälän Hääkiven
upeille kentille, joita lempolaiset myös
osaltaan huolsivat talkoilla.
Vahvan miesbiitsikulttuurin
lisäksi kesällä 2019 naisbiitsi otti isoja edistysaskelia, samoin junioritoiminta.

TULEVANA TALVENA uusi seura on
lähtenyt täyttä höyryä jatkamaan
edellisvuosien toimintaa, ja samalla
on pyritty pienin askelin parantamaan
tekemistä. Onni on, että Jyryssä ja
LeKissä toiminta on ollut laadukasta,
ja sen pohjalle uuden seuran on hyvä
rakentaa. Ei ole tarvinnut keksiä pyö-

rää uudestaan.
Samalla ensimmäinen toimintavuosi on opettelun aikaa. Uudessa
seurayhteisössä koetaan paljon uusia
asioita, joita päästään yhdessä selvittämään. Ja monesta asiasta varmasti
otetaan opiksi, jotta se voidaan tehdä
taas paremmin ensi vuonna.

KAIKKIAAN EDESSÄ on jo ollut mielenkiintoinen vuosi uusien asioiden
parissa. Upeaa onkin ollut huomata
alusta saakka, että lentopalloyhteisö
puhaltaa yhteen ja tukee toisiaan, ja
seurasta löytyy tietotaitoa, jos jossain
tarvitaan tukea!

HISTORIA

V

aikka Lempo-Volleyn historia
yhdistyksenä ei ole vielä pitkä
ja maineikas, on lentopallo
ehtinyt imeytyä syvälle suomalaisen
lentopallon ja lempääläisen urheilun
historian sivuille.
Lempäälän Kisa ry perustettiin
jo vuonna 1904, ja lentopallojaosto
perustettiin 1955. Lempäälän Jyry ry
on perustettu 1946.

MOLEMPIEN SEUROJEN lentopallohistoria on pitkä ja menestyksekäs, ja
ne yhdistyvät kaikessa komeudessaan Lempo-Volleyhyn. Lempoa voi
siis pitää kahden suurseuran lentopallotoimintojen perillisenä, eikä Lempo olisi sama ilman Jyryn ja Kisan
perinteitä ja historiaa. Jyry ja Kisa
toimivat yhä muiden lajien parissa.
Myös edustustasolla perinteet
ovat vahvat, jolle rakentaa tulevan
vuosien Lempo-toimintaa. LeKi pelasi
1-sarjassa viisi viime vuotta, ja tuleva
1-sarjajoukkue jatkaa tällä mandaatilla. Jyry pelasi miesten toiseksi korkeimmalla sarjatasolla 80-luvulla ja
naiset kaksi kautta pääsarjaa 198384. LeKin naisten joukkue voitti Suomen cupissa hopeaa kaudella 20102011, cupissa tosin ei ollut tuolloin
liigajoukkueita.

Lempäälän Jyryn 2-sarjajoukkue kuvattuna 2017—18, usea kuvan pelaaja
pelaa myös Lempo-Volleyssa.
Jyryn ja LeKin kasvattamia
pelaajia lentopallon pääsarjoissa ja
maajoukkueissa on useita, kuten
Anssi ja Ossi Vesanen, Tommi Roininen, Tapani Nyström, Carina Lehto,
Virpi Ollila, Jussi Niemi, Noora Nieminen, Eero Maja, Hanna Keskinen ja
Anni Mäkinen. (liigatason pelaajia
enemmän, tässä vain lueteltu muutamia).
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KATSO TÄÄLTÄ
VIDEO LEMPOVOLLEYN
HISTORIASTA:
https://
www.youtube.com/
watch?v=Rzcgho2i788
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JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAMALLI

L

empo-Volley on sopinut junioritoiminnan ohjenuoraksi ja avuksi seuran yhteisen Juniorijoukkueiden toimintamalli -linjauksen.
Linjauksella pyritään luomaan kestäviä rakenteita ja toimintatapoja juniorijoukkueille, ja varmistamaan, että joukkueet pääsevät hyvin toiminnassaan
alkuun, kun alusta asti toimintamalli otetaan käyttöön.

JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAMALLIN suunnittelu oli yksi pääasioita, joIta alettiin valmistelemaan jo
vuoden 2019 alussa, kun työ Lempo-Volleyn eteen
aloitettiin. Työryhmässä oli junioritoimijoita Jyrystä ja
LeKistä, ja he koostivat yhteisen paketin.
Linjaus on hyväksytty Lempo-Volleyn hallituksessa ja valmentajien, joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien yhteisessä kokouksessa. Linjaus on vapaasti
luettavissa Lempo-Volleyn kotisivuilla Materiaalipankki
-sivustolla ja tarvittaessa myös muiden urheiluseurojen hyödynnettävissä.
LEMPO-VOLLEYN JUNIORIJOUKKUEIDEN toimintamalliohjeistus on luotu yhdenmukaistamaan sekä selkeyttämään junioritoiminnan periaatteita ja tapoja toimia. Ohjeistus määrittelee raamit ja pääpiirteet junioritoiminnalle. Lempo-Volley määrittelee toimintamalleja,
joita joukkueissa pyritään noudattamaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman hyvin resurssit
huomioon ottaen. Toimintatavat ja -mallit ovat jatkuvan kehityksen alla: kaikilta toiminnassa mukana olevilta niin pelaajilta, aktiivitoimijoilta kuin vanhemmiltakin otetaan vastaan kehitysideoita ja -ajatuksia toimin- Lempo-Volley D-tytöt Valkoinen turnauksessa Vesilahdessa.
nan kehittämiseksi.
Linjaus käsittelee muun muassa joukkueen peli- VOIT TUTUSTUA MALLIIN:
sääntöjä, johtoryhmän toimintamallia ja rakennetta ja
https://www.lempovolley.fi/materiaalipankki/
ohjaa eri rooleissa toimivia henkilöitä.

Ennen lentopallokauden alkua pidetty yhteinen seuran, valmentajien ja joukkueenjohtajien palaveri Hakkarissa,
jossa päätettiin myös toimintamallista.
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JUNIORIVALMENNUSLINJAUS

L

empo-Volleylla on juniorijoukkueiden toimintamallin lisäksi linjattuna yhteinen Juniori- ja nuorisovalmennuslinjaus. Linjauksen tarkoituksena on auttaa juniorijoukkueiden
valmentajia toiminnassaan sekä auttaa junioreita
saamaan parasta mahdollista valmennusta.

TARKOITUS ON myös, että linjaus on ajan hermoilla, eli sitä päivitetään tarpeen tullessa ja että
linjaukset myös näkyisivät käytännössä.
Linjauksessa on neljä pääkohtaa:
1.

Harrastajamäärän kasvattaminen hallitusti

2.

Valmentajien ja muiden toimihenkilöiden
määrän kasvattaminen hallitusti

3.

Pelaajapolun rakentaminen

4.

Laadukas valmennustoiminta

ESIMERKIKSI PELAAJAPOLKU on näkynyt tällä
kaudella käytännön tasolla hienosti poika- ja
miespuolella. Useampi B-poika on tehnyt läpimurron miesten 2-sarjajoukkueeseen, ja 2sarjasta nuoria pelaajia on noussut mukaan 1sarjajoukkueeseen.
Juniorivalmennuslinjaus oli yhden työryhmän työn tuotos, joka kokoontui seuran perustamisvaiheessa. Linjausta mukana on ollut laatimassa kokeneita Lempo-Volleyn toiminnassa
mukana olevia juniorivalmentajia. Linjaus on julkinen ja julkaistu seuran kotisivuilla.

Lempo-Volley C06-tytöt turnauksessa.

VOIT TUTUSTUA MALLIIN:
https://www.lempovolley.fi/materiaalipankki/

Lempo-Volleyn D-pojat Aluemestaruussarjan turnauksessa.
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LEMPO-VOLLEYN HALLITUS
Seuran säännöt 8§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja
vähintään kaksi ja enintään kuusi jäsentä. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan,
sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.
Lempo-Volleyn historian ensimmäinen hallitus
valittiin tehtäväänsä seuran perustamiskokouksessa 31.1.2019. Siitä lähtien kuuden seuraaktiivin joukko on tehnyt kovasti töitä seuran alkutaipaleella. Etenkin ensimmäiset kuukaudet ennen
julkistamistilaisuutta olivat täynnä kokouksia ja
erilaisia tehtäviä: seuralle tarvittiin niin sanotut
peruselintoiminnot kuten pankkitili, raha-asiat
toimimaan ja verkkosivut pystyyn.
Hallitus on sekoitus vanhoja ja uusia seuratoimijoita, ennen Jyryssä ja LeKissä toimineita,
entisiä kovan tason pelaajia, kokeneita valmentajia ja seuratoimintaa ulkopuolelta seuranneita.

HALLITUS 2019–2020
PUHEENJOHTAJA
Harri Montonen
VARAPUHEENJOHTAJA
Ossi Vesanen

SIHTEERI
Minna Vääri
RAHASTONHOITAJA
Päivi Jokinen
HALLITUKSEN JÄSEN
Sauli Silpo
HALLITUKSEN JÄSEN
Tommi Roininen
Hallituksen sähköpostit:
etunimi.sukunimi@lempovolley.fi
Hallituksen yhteystiedot löytyvät täältä:
https://www.lempovolley.fi/seura/hallitus/

Lempo-Volleyn hallitus kuvattuna seuran perustamiskokouksessa 31.1.2019.
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Millainen reissu tulee Lempo-Volleyn ensimmäisestä kaudesta?

A

jatusta Lempäälän Kisan ja Jyryn välisestä fuusioseurasta on heitetty ilmaan jo vuosikymmenet
sitten. Aluksi kepeinä kokkapuheina, sittemmin jo
vakavampinakin pohdintoina.
Esimerkiksi, kun 90-luvun lopulla Jyry pelasi Tapani
Nyströmin johdolla ykkössarjaa ja Kisa kolmossarjaa, oli
yhteispeli joukkueiden tasolla hyvää. Ilari Jokinen ja Mika
Peltola etunenässä kävivät jeesimässä Kisaa ja sen ajan
Kisa-tähdet Mikko Kurkioja ja Juha Tulonen puolestaan
olivat loppupeleissä Jyryn vahvistuksina.
Aikaa kuitenkin kului ja vettä virtasi Herralankoskessa yhdistymisasioiden tiimoilla, kunnes menneenä
keväänä yhdistyminen tuli toteen. Uuden ja toivottavasti
uljaankin Lempo-Volleyn eteen on nyt paiskittu melkomoisesti töitä menneet kuukaudet.
Paljon on ollut kantoja kaskessa, mutta kuitenkin
enemmän ilonpisaroita. Tukijat ovat 90 prosenttisesti olleet suopeita ja moni paikallinen sponsori kiitellyt uudesta
yhteispelistä.

MIKÄ HIENOINTA: puhelimet pelaajien taholta pirisivät
ennen kauden alkua ennätystahtiin. Kiinnostusta uutta
seuraa kohti on ollut paljon ja jo nyt uskaltaa sanoa, että
tuleva ykkössarjajoukkue on hyvin lähellä kautta aikojen
parasta lempääläistä lentiksen miesjoukkuetta. Myös
kakkossarjan kakkosjoukkue on nuoruuden raisuudella
täytetty sakki, joka on pärjännyt omalla levelillään.
Ykkössarjan tavoite on virallisen maltillinen: pudotuspeleihin pääsy eli sijoittua 11 joukkueen sarjassa kah-

deksan sakkiin. Joukkue ja taustat tietävät, että se ei ole
kuin minimimaali. Saumat ovat mihin saakka vain, jos toki
on oltava realisti. Kovia sakkeja ykkössarjassa on ympäri
maata Turusta alkaen ja jatkuen Tampereen kautta Kyyjärvelle ja Savoon.
On hienoa, että pienistä vammoistakin kärsineet
ikonit Anssi Vesanen ja Sten Kruuda ovat matkassa edelleen mukana. He olivat Sauli Silpon, Jussi Niemen, Toni
Laineen, Jukka Lehden, Ossi Vesasen ja Tommi Roinisen
kanssa nostamassa lempääläistä lentisbuumia viitisen
vuotta sitten.
SE, MITÄ taustaköörin päänaatikkana uskaltaa luvata on
se, että joukkue pelaa ja on jo pelannut värikästä lentopalloa. Yrittää joka paikassa ja osaava sekä intohimoinen
valmennussakki Esa Kunnarin johdolla piiskaa kentän
laidalta positiivisella draivilla miehistöään.
Toivon, että yleisö löytää entiseen malliin tai itse
asiassa vieläkin runsaammin Hakkariin kevätkaudella.
Vuosien ajan Hakkari on ollut monien sakkien mielivierassali. Koska yleisö on iholla, ja yleisö luo fiilistä. Lippujen
hinnat on pidetty entisellään (7/5€), tulkaa lippukassan
kautta ja tuokaa kaverinnekin.

LEMPO ON lempeä, mutta vastustajana lempomaisen
ilkeä!

Juha Raunio
1-sarjajoukkueen manageri
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Kapteenin terveiset Lempäälän lentisyleisölle

V

almistautuminen kauteen lähti käyntiin sähäkästi. Hakkarissa tehtiin kovasti töitä ja alkukaudesta pelattiin
paljon harjoituspelejä, ja porukka oli kovassa tikissä,
kun sarjakausi alkoi.
Lempon joukkue on tällä kaudella todella vahva valmennusjohdosta ja staffista lähtien. Odotan joukkueelta hyvätasoista ja taistelevaa lentopalloa kovatasoisessa 1-sarjassa
myös kevätkaudella.
Yritän sytyttää joukkuetta ja yleisöä tuomalla kentälle
positiivista energiaa ja periksiantamattomuutta – eli niin sanotusti kypärä päähän ja kaivuuhommiin. Jospa parin puolustuspallon haussa pääsisi moikkaamaan yleisöäkin lähietäisyydeltä.

KAPTEENISTOON PÄÄSY oli todella iloinen yllätys ja sillä on
itselle todella suuri merkitys. Sauli (Silpo) näytti viime vuonna
hienoa esimerkkiä kapteenina toimimisesta, eli isot saappaat
on täytettävänä meikäläisen pienillä jaloilla. Mutta onneksi
kapteenistossa saa uurastaa kunnon sotureiden (Anssi Vesanen, Tomi Rumpunen, Teemu Koivunen) rinnalla.
Tähän loppuun nöyrä toive: olisi mahtavaa nähdä pelipäivänä yleisössä paljon niin tuttuja kuin uusiakin kasvoja –
ota siis kaverisikin mukaan kannustamaan Lempo Volley mahdollisimman pitkään kevääseen! Nähellään Hakkarissa!
#allgoodeverything

Jyri Niemi
Kapteeni
Lempo-Volley 1-sarja

LEMPO-VOLLEYN KAPTEENISTOT
1-SARJA
C #7 JYRI NIEMI
A #11 ANSSI VESANEN
A #18 TEEMU KOIVUNEN
A #4 TOMI RUMPUNEN

2-SARJA
C #6 SASKA SAREN
A #3 OLLI UUSITALO
A #16 OSSI KATAJAMÄKI

1-sarjajoukkueen kapteenisto: vasemmalta Anssi Vesanen, Jyri Niemi ja Teemu Koivunen. Kuvasta puuttuu Tomi Rumpunen
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JOUKKUE-ESITTELYT
Tästä alkaa Lempo-Volleyn joukkueiden esittelysivut. Joukkueista
esitellään pelaajat sekä joukkueen toimihenkilöt. Pelaajat ovat
joukkuekuvien alla joko numero– tai aakkosjärjestyksessä, ja
joukkueissa voi olla yksittäisiä pelaajia, jotka eivät olleet mukana
joukkuekuvauksissa.
Lisäksi on joukkueen toiminnan lyhyt esittely, sekä miesten
edustusjoukkueista laajemmin esittelyä ja pelaajaesittelyt. Lisäksi
esitellään joukkueita tukevat yhteistyökumppanit.

12

13

MIEHET 1-SARJA

Joukkueessa toimivat: Pelaajat 1 Matti Toivola, 4 Tomi Rumpunen, 5 Eetu Rantanen, 6 Sten Kruuda, 7 Jyri Niemi,
8 Tommi Nieminen, 9 Henri Laine, 10 Kasper Pennanen, 11 Anssi Vesanen, 13 Saku Tuomivaara, 14 Tatu Härkönen,
17 Verneri Halttula, 18 Teemu Koivunen, 19 Matias Becker, päävalmentaja Esa Kunnari, valmentajat Jani Huurne ja
Marko Laakso, manageri Juha Raunio, joukkueenjohtaja Antti Raunio, huoltaja Arto Stenman, videovastaava
Jarno Nyström ja rahastonhoitaja Reijo Jakovuori.
Lempo-Volleyn 1-sarjajoukkue aloitti kauteen valmistautumisensa jo huhtikuussa pre season -harjoittelujaksolla. Sen
jälkeen joukkue veti kesän omatoimijaksoa ja palasi treenisalille heinäkuun lopulla. Harjoitusotteluita pelattiin runsaasti, kaikkiaan seitsemän kappaletta.
Niinpä Lempo olikin valmis kauden alkaessa, ja runkosarjan syyspuoli on sujunut joukkueelta hienosti. Joulutauolle
joukkue lähti sarjakärjestä.
Tällä kaudella 1-sarjassa on 11 joukkuetta eli yksi vähemmän kuin viime kaudella. Lempon 1-sarjajoukkueen runko
muodostuu viisi edellistä kautta 1-sarjaa pelanneen Lempäälän Kisan edustusjoukkueesta. Valmennuksessa on tuttu
kolmikko: Esa Kunnari valmensi LeKiä kaudella 2015–16, ja hänen apunaan Jani Huurne ja Marko Laakso ovat olleet
mukana jo kolmatta kautta.
Pelaajiston laajuus ja tasaisuus on tällä kaudella selviä Lempon vahvuuksia. Vaihdosta löytyy laatua ja valmennus
voi kokeille erilaisia kokoonpanoja. Sen huomaa myös sarjan pistepörssistä: kukaan lempolainen ei hätyyttele kärkisijoja, vaan pisteet jakautuvat tasaisesti kaikille viidelle pelaajalle.
Lempolla on yhteistyötä alueen joukkueiden kanssa. Lempo-Volleyn 2-sarjajoukkueen kanssa on luontainen farmisopimus, ja usea pelaaja saakin tärkeää peliaikaa 2-sarjassa. Liigajoukkueista farmisopimukset ovat Akaa-Volleyn ja
Hurrikaani-Loimaan kanssa.
Lempo-Volleyn tavoite ennen kautta oli pudotuspelipaikka. Joulutauolle lähdettäessä se näyttää hyvinkin mahdollisesta.
Antti Raunio
Joukkueenjohtaja
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1-SARJAKAUDEN ANALYYSI

Lempo-Volleyn passari Matti Toivola hassuttaa Karhulan Veikkojen torjuntaa Kotkassa pelatussa ottelussa.

L

empo-Volleyn kausijulkaisun ilmestyessä miesten 1sarjakausi on ylittänyt puolen välin. Lempo-Volley keikkuu
sarjan kärjessä. Jo ennen kautta sopi odottaa paljon lempääläisiltä, joita veikattiin kärkipäähän.
Alkukauden maukkain voitto oli 3–1-kotivoitto turkulaisesta TuTosta. Hakkarin kotisali onkin ollut Lempolle todellinen Lempon luola, sillä Hakkarista ei vielä ole yksikään vierasjoukkue
poistunut voiton kanssa.
TÄMÄN KAUDEN 1-sarja on edellisvuosia tasaisempi: 11 joukkueessa käytännössä jokainen voi haastaa sarjakärjen, ja ristiin pelaamista tulee paljon. Sen paljastaa tasainen keskikasti, jossa
pelejä on vaikea arvioida.
Lempon kovimmat haastajat näyttävät olevan TuTo, Nurmon Jymy, Kuortane sekä Kyyjärven Kyky.
Lempon joukkue muuttui melko paljon edelliskauden LeKin
1-sarjajoukkueesta. Valmennuskolmikko Esa Kunnari, Jani Huurne ja Marko Laakso on päässyt pyörittämään tasaisen laadukasta
rosteria, jossa vaihdosta löytyy paljon laatua. Alkukauden isoin
Lempo-nimi on ollut eittämättä yleispelaaja Tomi Rumpunen.
Hakkureina tulokas Henri Laine ja lajilegenda Anssi Vesanen ovat
tarjonneet näyttäviä hetkiä kotiyleisölle.
Keväällä edessä on tällä tahdilla pudotuspelit. Silloin tarvitaan lempääläisen lentisyleisön tukea vahvasti, jotta keväästä
tulee pitkä ja menestyksekäs. Seuraavilla sivuilla pääse tutustumaan tarkemmin 1-sarjajoukkueeseen! Nähdään Hakkarissa!
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Tomi Rumpunen.
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PELAAJAESITTELYT 1-SARJA

1 MATTI TOIVOLA

4 TOMI RUMPUNEN

5 EETU RANTANEN

6 STEN KRUUDA

Passari
Syntymävuosi 1996
Pituus 188 cm

Yleispelaaja
Syntymävuosi 1987
Pituus 194 cm

Yleispelaaja
Syntymävuosi 1996
Pituus 191 cm

Keskitorjuja
Syntymävuosi 1986
Pituus 200 cm

7 JYRI NIEMI

8 TOMMI NIEMINEN

9 HENRI LAINE

10 KASPER PENNANEN

Libero
Syntymävuosi 1992
Pituus 182 cm

Yleispelaaja
Syntymävuosi 2001
Pituus 192 cm

Hakkuri
Syntymävuosi 1994
Pituus 197 cm

Yleispelaaja
Syntymävuosi 1996
Pituus 196 cm
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PELAAJAESITTELYT 1-SARJA

11 ANSSI VESANEN

13 SAKU TUOMIVAARA

14 TATU HÄRKÖNEN

17 VERNERI HALTTULA

Hakkuri
Syntymävuosi 1980
Pituus 201 cm

Passari
Syntymävuosi 2002
Pituus 190 cm

Keskitorjuja
Syntymävuosi 1993
Pituus 190 cm

Passari
Syntymävuosi 1998
Pituus 190 cm

18 TEEMU KOIVUNEN

19 MATIAS BECKER

Keskitorjuja
Syntymävuosi 1991
Pituus 197 cm

Keskitorjuja
Syntymävuosi 1987
Pituus 200 cm

ESA KUNNARI

JANI HUURNE

MARKO LAAKSO

JUHA RAUNIO

ANTTI RAUNIO

ARTO STENMAN

JARNO NYSTRÖM
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MIEHET 2-SARJA

Joukkueessa toimivat: Pelaajat 1 Niko Montonen, 2 Jonne Haavisto, 3 Olli Uusitalo, 4 Aki Tuomivaara, 5 Kalle Nieminen,
6 Saska Saren, 7 Eetu Saarinen, 8 Tommi Nieminen, 9 Jari Nurro, 12 Riku Nissilä, 13 Saku Tuomivaara, 16 Ossi Katajamäki, 17 Verneri Halttula, päävalmentaja Kari Nieminen, valmentaja Kimmo Katajamäki, joukkueenjohtaja
Harri Montonen, tiedottaja Antti Raunio ja huoltajat Tuomas Henttonen, Arto Helo ja Antti Koskinen.

Lempo-Volleyn 2-sarjajoukkue on sekoitus nuoria tulevaisuuden lupauksia sekä usean vuoden yhdessä pelanneita
kokeneempia pelimiehiä. Joukkueen runko koostuu viime kaudella 2-sarjaa pelanneen Lempäälän Jyryn joukkueesta,
ja iso osa joukkueen pelaajista on Jyryn kasvatteja. Joukkueen lempääläisyysaste on suuri.
Joukkuetta valmentaa tuttu pari Kari Nieminen ja Kimmo Katajamäki. Joukkueen vahvuudet ovat laatu ja tasainen kokoonpano, ja alkukaudesta valmennus onkin antanut laajasti peliaikaa jokaiselle, ja taso kentällä on pysynyt tasaisena.
Joukkueessa on kolme pelaajaa, jotka pelaavat myös Lempo-Volleyn B-pojissa, joten voikin todeta, että junioripolku
junnuista miehiin on saatu heti hienosti toimimaan.
Lisäksi yhteistyö 1-sarjajoukkueen kanssa on tiivisti. Tarvittaessa joukkueet harjoittelevat yhdessä, ja joukkueiden välillä on farmisopimus. Muutama pelaaja onkin pelannut sekä 1- että 2-sarjaa tällä kaudella.
2-sarjajoukkue aloitti 1-sarjajoukkueen tavoin kauteen valmistautumisen jo huhtikuussa yhteisellä treenijaksolla. Kesällä joukkue veti yhdessä fysiikkatreenejä pari kertaa viikossa ja paluu sisälle tapahtui heinäkuun lopulla. Siitä asti on
harjoiteltu kovasti tähtäimenä kevään pelit ja nuorten pelaajien kehittäminen.
Syyskauden jälkeen Lempo-Volley on lohkossaan neljäs seitsemästä joukkueesta. Tällä kaudella 2-sarjaa pelataan
kolmessa lohkossa, ja kolminkertaisen runkosarjan jälkeen lohkojen parhaat pelaavat pudotuspelit. Pudotuspelien
parhaat pääsevät lopulta 2-sarjan finaaleihin ja pelaamaan noususta 1-sarjaan.
Antti Raunio
Tiedottaja
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PELAAJAESITTELYT 2-SARJA

1 NIKO MONTONEN

2 JONNE HAAVISTO

3 OLLI UUSITALO

4 AKI TUOMIVAARA

Yleispelaaja/keskitorjuja
Syntymävuosi 2003
Pituus 184 cm

Passari
Syntymävuosi 1999
Pituus 180 cm

Hakkuri
Syntymävuosi 1993
Pituus 190 cm

Yleispelaaja/hakkuri
Syntymävuosi 2004
Pituus 185 cm

5 KALLE NIEMINEN

6 SASKA SAREN

7 EETU SAARINEN

8 TOMMI NIEMINEN

Libero/yleispelaaja
Syntymävuosi 2004
Pituus 185 cm

Yleispelaaja
Syntymävuosi 1993
Pituus 184 cm

Yleispelaaja
Syntymävuosi 1995
Pituus 185 cm

Yleispelaaja
Syntymävuosi 2001
Pituus 192 cm
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PELAAJAESITTELYT 2-SARJA

9 JARI NURRO

12 RIKU NISSILÄ

13 SAKU TUOMIVAARA 16 OSSI KATAJAMÄKI

Yleispelaaja/keskitorjuja
Syntymävuosi 1988
Pituus 197 cm

Libero
Syntymävuosi 1993
Pituus 175 cm

Passari
Syntymävuosi 2002
Pituus 190 cm

17 VERNERI HALTTULA

Keskitorjuja
Syntymävuosi 1999
Pituus 185 cm

KARI NIEMINEN

KIMMO KATAJAMÄKI

ANTTI RAUNIO

TUOMAS HENTTONEN

Passari/keskitorjuja
Syntymävuosi 1998
Pituus 190 cm

HARRI MONTONEN
19
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NAISET LEMPO-KKP

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Nina Lindell, Noora Karislahti, Jasmiiina Karvinen, Juulianna Luukkonen, Hanne Ruuna,
Minna Suhonen, Neea Suhonen, Jenny Nyström, Elina Kiuru, Ella Kuusikko, Irene Kuusirati-Mäkipää, Teija Nyström ja
valmentaja Tiina Lähde.

KKP:n joukkue koostuu eri-ikäisistä ja tasoisista pelaajista. Aikoinaan se koottiin 2001-syntyneiden pelaajien ympärille, jotka edelleen halusivat pitää lentopallotaitoja yllä aktiivisen junnukauden jälkeen. Mukaan otettiin ”lentis-äidit” ja
muut halukkaat. Onneksi Lähteen Tiina lupautui jatkamaan valmentajana. Treenaamme Hakkarissa kaksi kertaa viikossa ja pelaamme Tampere-sarjaa viime kauden tapaan. Ote on rennon mukavaa voitontahto silmäkulmassa.
Syyskauden Lempo KKP pelasi Tampereen Kuntosarjan B-lohkossa ja oli lohkossa hienosti kolmas. Kevätkaudelle
Kuntosarjaan muodostetaan kahden lohkon sijaan kolme lohkoa, ja KKP pelaa kevätkauden C-lohkossa.
Nina Lindell
Pelaaja ja joukkueenjohtaja
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MIEHET LEMPO 3

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Jani Jokela, Juha Tulonen, Sauli Silpo, Timo Kela, Oskari Paavola, Tero Karppanen,
Jari Kukkonen, Jani Sahramäki, Harri Mäkinen, Kari Nieminen, Ilari Jokinen, Marko Laakso, Mika Pyrhönen ja
Petteri Fonsen.

Lempo-Volley 3 pelaa Tampereen Kuntosarjaa tällä kaudella. Lempo 3 koostuu pitkälti vanhasta Lempäälän Kisan
miesten 2-joukkueesta. Joukkue on ollut jo pitkään pystyssä, ja rungosta on koostunut jo pitkään LeKin ja jatkossa
Lempo-Volleyn ikämiesjoukkueiden rungot eri ikäluokissa.
Joukkue harjoittelee kerrasta kahteen viikossa sekä sen lisäksi on Kuntosarjassa pelit, jotka pelataan useimmiten
arkena. Uutena pelaajana tälle kaudelle tuli mukaan monivuotinen 1-sarjakapteeni Sauli Silpo, joka jäi pois edustusjoukkueiden pelaajapuolelta. Lisäksi tarvittaessa joukkue on vahvistanut rivejään omilla junioreilla.
Lempo 3 oli syyskaudella Tampereen Kuntosarjan A-lohkon neljäs, ja jatkaa kevätkaudella pelaamista myös kovatasoisessa A-sarjassa.
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MIEHET LEMPO 4

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Jani Turpeinen, Mikko Kurkioja, Jyrki Syrjäsalo, Anni Mäkinen, Pasi Ridanpää,
Veikko Piirainen, Ari Lintunen, Ero Penijärvi, Timo Honkakunnas, Jukka Haapakoski, Jere Mäkelä, Hannu Saari ja
Jarkko Roiha.

Lempo-Volley 4 pelaa tällä kaudella Tampereen Kuntosarjaa. Joukkue harjoittelee yhdessä Lempo-Volleyn 3joukkueen kanssa yhdestä kahteen kertaan viikossa, ja sen lisäksi Kuntosarjan pelejä on noin kerran viikossa
-tahdilla.
Lempo 4 koostuu innokkaista kuntopelaajista, joilla on takan usean vuoden pelaamistausta lentopallosta eri tasoilta.
Joukkue pohjautuu Lempäälän Kisan 3-joukkueeseen. Myös uusia pelaajia on saatu hienosti mukaan tälle kaudelle.
Useat joukkueen pelaajista ovat myös pohjana Lempo-Volleyn ikämiesjoukkueille. Joukkueenjohtajana ja pelaajana
on usean vuoden toiminut entinen liigapelaaja Anni Mäkinen, joka oman huippu-uransa jälkeen tuli mukaan miesten
toimintaan ja pyörittää aktiivina joukkueen toimintaa.
Lempo 4 voitti syyskaudella Tampereen Kuntosarjan B-lohkon. Kevätkaudella joukkue jatkaa B-sarjassa, sillä kevätkaudelle perustetaan kahden lohkon sijaan kolme lohkoa.
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B-TYTÖT 03

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Rita Jokinen, Iida Ylimäki, Liisa Lahtinen, Veera Hussa, Sofia Ikonen, Helmi Merinen,
Minja Lindell, Ella Peltomaa, Annika Saari, Kira Forsblom, Minttumaaria Ryömä, Enni Saari, päävalmentaja Ilari Jokinen,
valmentaja Jyri Niemi, joukkueenjohtaja Esa Hussa ja rahastonhoitaja Päivi Jokinen.

Kauteen 2019–2020 lähdettiin suurelta osin samalla joukkueella kuin millä edellinen päätettiin. Muutama vanhempi tyttö siirtyi pelaamaan muihin
joukkueisiin, mutta vastaavasti uusia pelaajia saatiin lähiseudun seuroista. Myös valmennuspuolella saatiin uudistusta, kun Lempo-Volleyn miesten ykkösjoukkueen kapteeni Jyri Niemi liittyi mukaan apuvalmentajaksi
päävalmentaja Ilari Jokisen avuksi.
Kausi aloitettiin vahvasti voittamalla Tampereella Supi-turnauksen mestaruus puhtain 2–0-voitoin kaikista peleistä. Joukkue on jatkanut senkin
jälkeen vahvoja otteitaan pysytellen SM-sarjan kahdeksan parhaan joukkueen joukossa. Syyskausi meni vuorotellen A- ja B-pooleissa. Virallisissa
peleissä kauden ensimmäinen häviö tuli vasta marraskuussa. Tavoitteena
on pysyä myös jatkossa mukana kärkipään kahinoissa sekä luonnollisesti
selvittää tiensä kevään SM-finaaleihin.
Osa pelaajista on saanut kuluneella kaudella myös arvokasta oppia naisten sarjoista niin 1- kuin 2-sarjoistakin.
Esa Hussa
Joukkueenjohtaja

23

MUKANA TUKEMASSA B-TYTTÖJÄ
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B-TYTÖT 04

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Heidi Lintunen, Maija Lahtinen, Pinja Pitkänen, Maria Mäkipää, Aino Lind,
Milea Karppanen, Reeta Jokinen, Anniina Mäkipää, Aino Ratia, Sonja Vuorinen, Julia Ojala, Iiris Ahola, päävalmentaja
Leena Lind, valmentaja Auri Siika-aho, joukkueenjohtaja Katariina Ratia ja rahastonhoitaja Päivi Jokinen.

Kaudella 2019–2020 BT04 -joukkueessa pelaa kahdeksan 2003–2004
syntynyttä tyttöä. Joukkue harjoittelee kolme kertaa viikossa, ja pelaa
Tampereen naisten Kuntosarjaa ja B-tyttöjen SM-sarjaa. Kuntosarjaa joukkue pelaa Lempo LPS -nimellä.
Kuntosarjan pelaaminen on tuonut joukkueelle mukavia lisäpelejä ja kokemusta monentyyppisistä joukkueista. Tämän kauden tavoitteena tytöillä
on saada joukkueeseen yhtenäinen ilmapiiri. Kauden harjoittelua tukee
kesän beach volley ja omaehtoinen harjoittelu. Syyskaudella joukkue
voittikin Kuntosarjan B-sarjan.
Joukkueen valmentaja Leena ja apuvalmentaja Auri ovat tunnettuja hyvistä hermoistaan ja taidoista kannustaa positiivisesti. Näiden sanojen saattelemana Lempo BT04 toivottaa kaikille oikein hyvää lentopallovuotta
2020.
Katariina Ratia
Joukkueenjohtaja
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B-POJAT

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Atte Korkola, Niko Montonen, Eero Kantola, Kalle Nieminen, Lauri Erkinheimo,
Manu Mäenpää, Viljam Kortesmaa, Riku Stenman, Roope Rantanen, Arttu Hokkanen, Luukas Lassila, Aki Tuomivaara,
Pyry Nokkonen, Jussi Suhonen, Kasperi Kauppinen, päävalmentaja Reijo Härikkä, joukkueenjohtaja Nina Sinisalo,
varajoukkueenjohtaja Antti-Veikko Sinisalo, rahastonhoitaja Jaana Stenman ja viestintävastaava Sari Tuomivaara.

B-poikien joukkueen rungon muodostavat jo vajaa kymmenkunta vuotta
pelanneet 2003 ja 2004 syntyneet miehenalut. Jokaiselle pelipaikalle löytyy vaihtoehtoja, onhan joukkueessa kaikkiaan 15 pelaajaa. Pelaajat ovat
toisilleen tuttuja aiemmilta vuosilta ja ilmapiiri joukkueessa on kauden
kynnyksellä hyvä, innostunut ja odottavainen. Myös muutama uusi pelaaja
saatiin kauden aikana mukaan.
Valmentajan sanoin pojat lähtivät kauteen sillä mielin, että helpolla ei pelejä hävitä, pallo kaivetaan sieltä lattian raostakin. B-pojilla on positiivinen
ja huumorintajuinen asenne: kaveria ennemmin läiskäytetään kannustaen
selkään kuin katsotaan kieroon, jos kosketuksesta lähteekin piste vastustajalle. Pojat itse sanovat, että joukkuehenki on hyvä ja valmentaja jaksaa
muistuttaa, että katse seuraavaan palloon, se mikä meni — se meni jo
Syyskauden B-pojat ovat pelanneet hienosti A- ja B-pooleissa.
Sari Tuomivaara
Viesintävastaava
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C-TYTÖT 05

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Heidi Lintunen, Maija Lahtinen, Saara Rajala, Helmi Merinen, Tessa Francke,
Milja Tuominen, Reeta Jokinen, Anniina Mäkipää, Mira Jokinen, Kiia Kaikkonen, Amanda Kuoppala, Minja Kauttu,
Petra Viikari, päävalmentaja Lasse Lahtinen, valmentaja Päivi Francke, joukkueenjohtaja Jukka Rajala ja
rahastonhoitaja Tiina Kaikkonen.

Lempo-Volley C05-tyttöjen ryhmä on rungoltaan pitkään yhdessä harjoitellut joukkue. Suurin osa on pelannut ja treenannut yhdessä F-tytöistä asti.
C05-tytöt pelaavat kaudella 2019–2020 C-tyttöjen SM-sarjaa. Lempo
C05:n tavoitteena on päästä SM-lopputurnaukseen Kuortaneelle eli 16
parhaan joukkoon keväällä 2020.
Joukkue pelaa myös Tampereen alueen naisten Kuntosarjaa, jossa pelataan aikuisjoukkueita vastaan arki-iltaisin lähialueilla. Näillä peleillä saadaan lisää peliaikaa ja välillä vähän kovempaakin vastusta. Näiden sarjojen lisäksi joukkue pelaa Lounaisen alueen C-tyttöjen aluemestaruussarjaa, joka tänä vuonna kulkee nimellä Lounalentis Cup. Lisäksi jos kalenteriin sopii, niin osallistumme lähialueen harjoitusturnauksiin. Osa tytöistä
pelaa myös B-tyttöjen SM-sarjaa Lempo-Volleyn B-tyttöjoukkueissa.
Tytöillä on joukkueessa loistava joukkuehenki niin kentällä kuin kentän
ulkopuolella ja jokaista kaveria tsempataan aina viimeiseen asti. Tytöt
harjoittelevat neljästi viikossa ja treeniaktivisuus on huippuluokkaa. Kun
on hyvä henki joukkueessa niin treeneissäkin viihtyy vaikka olisi vähän
huonompikin päivä.
Seuraa Instagramissa lempoct05!
Jukka Rajala
Joukkueenjohtaja
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C-TYTÖT 06

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Amanda Mäkelä, Venla Komu, Siiri Ojala, Noora Niemi, Enna Huurne, Sara Soppela,
Julianna Nippala, Miisa Turunen, päävalmentaja Jani Huurne, valmentaja Juha Knuutila, joukkueenjohtaja Mira Huurne,
rahastonhoitaja Niina Ojala.

Joukkue rakentui nykyiseen muotoonsa vuosi sitten LeKin lipun alla.
D-tytöissä oli aiemmin pelattu Tiikeri-sarjaa neljä vastaan neljä kahdella
peliryhmällä.
Joukkueesta siirtyi muutama tyttö -05 joukkueeseen ja Akaasta taas siirtyi neljä -06 syntynyttä peluria Lempäälään. Viime kausi pelattiin sitten
yhdeksän pelaajan voimin D:n AM-sarjaa kuusi vastaan kuusi -pelitapaa ja
rooleja opetellen.
Lempo-aikaan siirryttiin kahdeksan pelaajan voimin valtakunnalliseen Csarjaan. Harjoittelussa ja pelaamisessa on tähdätty koko ajan ”aikuisten”
pelikirjaan ja -systeemiin.
Se on näkynyt välillä kohtuullisen suurina virhemäärinä kauden turnauksissa, mutta taas vastaavasti pelin sujuessa on hienoa katsoa tyttöjen
tekemistä, kun peli näyttää lentopallolta huippupuolustuksineen ja pipehyökkäyksineen.
Jani Huurne
Päävalmentaja
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C-POJAT

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Juho Panu, Teemu Nyström, Jesse Mäenpää, Albert Laine, Oliver Heino,
Jaaro Mattsson, Veeti Lassila, Tomas Tallqvist, Eetu Alhamo, Aapo Ingman, Atte Stranius, Eemil Väisänen,
päävalmentaja Marko Panu, valmentajat Tapani Nyström ja Jukka Lassila, joukkueenjohtaja Juha Laine ja
rahastonhoitaja Sanna Lassila.

Lempo-Volleyn C-pojat pelaavat tällä kaudella koko maan kattavaa SMsarjaa. Isolle osalle pojista kausi on ensimmäinen C-junioreissa ja ison
kentän pelissä. Vain kolme viime kauden C-poikaa jatkoi tässä ryhmässä,
iso osa pelasi viime kaudella D-junioreissa. Mukaan saatiin myös kolme
pelaajaa Ylöjärveltä, ja kauden aikana on käynyt treeneissä uusia kokeilijoita.
Joukkueen pelaajia on ollut mukana myös yläkoululeirityksellä, Alue-SMkisoissa ja Jaaro Mattsson valittiin mukaan ikäluokan maajoukkuekatsastusleirille!
Alkukauden Lempo-Volley on pelannut enimmikseen D- ja E-pooleissa.
Alkukaudesta oli heti kaksi kotiturnaustakin. Joukkueessa on hyvin pelaajia, 15 innokkaan pojan rinki. Myös taustapuolella on innokasta porukkaa mukana toiminnassa.
C-pojat harjoittelevat kolmesti viikossa päävalmentaja Marko Panun
opastuksessa. Marko onkin laittanut pojat kauden aikana tekemään erilaisiakin harjoituksia ja kehitystä on haettu myös erilaisilla luovilla harjoitteilla.
Juha Laine
Joukkueenjohtaja
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D-TYTÖT

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Roosa Laine, Lyyti Karojärvi, Fanni Raittinen, Venla Rajala, Veera Lindell, Ani Nokelainen,
Linnea Vehviläinen, Moona Karppanen, Ellen Kukkula, Ada Parviainen, Venla Vaittinen, Milena Montonen, Silla Lumpiola,
Ilona Pohjola, Alisa Siivola, Iina Turunen, Seela Turunen, Vilja-Lotta Vainiola, Cecilia Eriksson, Eevi Silpo, Fanni Kulkula,
Sanni Kilpinen, Eveliina Päivärinta, Emilia Oláh, Amalia Kivistö, Iiris Tapanainen ja Viivi Lassila, päävalmentaja
Jukka Rajala, valmentajat Nina Lindell, Antti Karojärvi, Harri Montonen, Teija Montonen, Sauli Silpo, Tommi Eriksson ja
Mikko Turunen, joukkueenjohtajat Sanna Nokelainen, Hanna Turunen ja Riikka Kilpinen ja rahastonhoitaja
Johanna Niemi-Raittinen.
Lempon D-tyttöjen ryhmä on seuran isoin, harjoitusringissä on syksyn mittaan ollut yhteensä 27 tyttöä. Isossa porukassa on monen tasoista pelaajaa, osalla on kokemusta jo usean vuoden verran ja tuoreimmat ovat tänä
syksynä aloittaneita lajista innostuneita lentopalloilijoita. Iso ryhmä on jaettu kolmeen eri pelaavaan joukkueeseen, jotka harjoittelevat sekä yksin että
osittain yhdessä erilaisilla kokoonpanoilla.

MUKANA TUKEMASSA D-TYTTÖJÄ

Osalla tytöistä on muitakin harrastuksia, ja uskomme että kaikki harrastaminen on nuorelle hyväksi. Isolla joukkueella on onneksi myös iso taustaryhmä, valmentajia on yhteensä seitsemän, kolme joukkueenjohtajaa ja rahastonhoitaja. Lisäksi paljon on aktiivisia vanhempia, joiden kanssa on mukava
järjestää turnauksia ja muita varainhankintatempauksia.
D-tyttöjen Musta-joukkueen runko käsittää kymmenen tyttöä, suurimmalta
osin 2007-syntyneitä. Kovana tavoitteena on päästä alueen parhaiden joukkueiden mukaan kevään A-finaaliin.
D-tyttöjen Valkoinen-joukkueessa on kahdeksan tyttöä, niin 07- kuin 08syntyneitäkin. Valkoiset pelaavat ensimmäistä kautta D-tyttöjen Aluemestaruussarjaa isolla kentällä.
D-tyttöjen Sininen-joukkueessa pelaa ja harjoittelee yhteensä yhdeksän tyttöä, 2007–2009-syntyneitä. Siniset-joukkue pelaa Lounaisen alueen
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D-tyttöjen Tiikeri-sarjaa, jossa pelataan
minikentällä 4vs4-joukkuein.
Jukka Rajala
Päävalmentaja
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D-POJAT

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Kasper Vesanen, Frans Välimäki, Tomas Francke, Lauri Lahtinen, Kendron Tüür,
Kaapo Korkola, Peetu Tervo, Tuukka Jaatinen, Lari Roininen, Miro Mänty, Tuomas Huttunen, Verneri Porttikivi,
päävalmentaja Pasi Korkola, valmentajat Verjo Tüür ja Jouni Huttunen, joukkueenjohtaja Jonna Korkola ja
rahastonhoitaja Tuula Grönfors.
Kaudella 2019–20 Lempo-Volleyn D-pojat pelaavat Aluemestaruussarjaa
kahdella joukkueella: Lempo-Volley Sininen ja Musta. Päävalmentaja Pasi
Korkolalla on valmennustiimissä apunaan Verjo Tüür sekä Jouni Huttunen. Pelaajarosterit vaihtelevat turnauksittain sääntöjen sallimissa puitteissa ja kauden aloittavaan tasonmittausturnaukseen lähdettiin tasapäisillä joukkueilla. D-poikien AM-sarjaan on ilmoittautunut yhteensä 28
joukkuetta, jotka ottavat mittaa toisistaan yhdeksässä turnauksessa kauden aikana. Lounais-Suomen alueella pelataan D-pojissa vain AM-sarjaa
joukkueiden vähyyden takia; tyttöjen AM-sarjasta poiketen poikien pelit
pelataan neljällä kenttäpelaajalla, minikentällä. Kevätkaudella lähdetään
myös yhdellä joukkueella pelaamaan C-poikien sarjaa ja hakemaan kokemusta isosta kentästä.
Uusi kausi uuden seuran alla aloitettiin vanhalla porukalla – pelaajat, valmentajat, jojo ja perheet ovat tuttuja edellisiltä vuosilta. Ainoa asia, joka
tuntuu muuttuneen kesän aikana, on se, että pelaajat ovat kasvaneet pituutta. Joukkue koostuu kahdeksasta vuonna 2007 syntyneestä, kolmesta 2008 ja yhdestä 2009 syntyneestä pelaajasta. Vaikka pelaajat ovat
suhteellisen rauhallinen porukka treeneissä, ei heiltä kuitenkaan puutu
voitontahtoa – peleissä puhalletaan yhteen hiileen ja tsempataan kaveria
– ja se on ehdottomasti tämän porukan vahvuus.
Jonna Korkola
Joukkueenjohtaja
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E-TYTÖT

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Ronja Aalto, Iina Huhtaluoma, Viivi Kulkula, Helmi Lintunen, Lotta Kainulainen,
Salma Kärki, Anna Rekonius, Helmi Manninen, Erika Järvinen, Maisa Salmela, Adalmiina Aaltonen, Anna Tervonen,
päävalmentaja Sebastian Kulkula, valmentaja Antti Huhtaluoma ja turnausvalmentaja Risto Kärki.

Lempo-Volleyn E-tytöissä pelaa 12 iloista 2009- ja 2010-syntynyttä tyttöä. Osalla pelaajista on jo useampi vuosi lentopalloilua takana ja toisilla hieno harrastus on alkanut tänä syksynä.
Joukkue aloitti harjoittelun elokuun puolivälissä kohti tulevaa kautta ja lokakuun alussa päästiin mittaamaan taitoja
ensimmäiseen turnaukseen. Pelaajat on jaettu kahteen joukkueeseen, joiden kokoonpanot hiukan vaihtelevat turnausten välillä.
Joukkueet ovat Pinkki ja Lila, jotka pelaavat E-tyttöjen Tiikeri-sarjaa. Koko kauden tavoitteena on pitää hauskaa ja
oppia pelaamaan kopitonta lentopalloa kevääseen mennessä. Syyskauden pelit menivät hienosti ja kevätkausi jatketaan samalla tavalla Tiikeri-sarjassa.
Sebastian Kulkula
Päävalmentaja
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E-POJAT

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Väinö Hakamäki, Leo Järvinen, Oliver Karhu, Lauri Koikkalainen, Oskari Koikkalainen,
Joonas Laine, Kasper Norri, Sampsa Onnela, Juho Paturi, Onni Sieppi, Jesse Sällinen, Lauri Tirkkonen, Oskar Vesanen,
Veeti Vesanen, Topi Ylieskola, päävalmentaja Seppo Karvonen, valmentaja Milla Vesanen, joukkueenjohtaja
Anu Vesanen ja rahastonhoitaja Aino Sieppi.

Lempo-Volleyn E-pojilla on kasassa 15 pelaajan innokas ryhmä, joka
haluaa oppia jatkuvasti uusia lentopallotaitoja. Joukossa on jo useamman vuoden pelanneita konkareita ja tällä kaudella aloittaneita. Joukkuetta valmentavat Seppo Karvonen ja Milla Vesanen, ja vanhemmat ovat
auttaneet hienosti!
E-pojat pelaavat tällä kaudella kolmella joukkueella Lounais-Suomen
sarjoissa. Lempo Musta ja Sininen pelaavat Aluemestaruus-sarjaa ja
Lempo Valkoinen Tiikeri-sarjaa.
Joukkue harjoittelee kolmesti viikossa. Intoa ja tsemppiä riittää aina niin
peleissä kuin treeneissäkin.
Anu Vesanen
Joukkueenjohtaja
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F-TYTÖT

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Silja Kantola, Elli Kohtamäki, Olivia Kunnari, Alisa Parviainen, Anniina Pohjola,
Lilli Pohjola, Usva Rinta-Jaskari, Olivia Salonen, Enni Örn, päävalmentaja Jukka Kohtamäki ja rahastonhoitaja
Harri Salonen.

Lempo-Volleyn F-tyttöjen joukkueissa pelaa yhdeksän F-tyttöä. Pääosa tytöistä on aloittanut lentopallon jo viime
kaudella ja mukana on myös muutamia tällä kaudella aloittaneita.
Treenit pidetään torstaisin ja sunnuntaisin Moision liikuntahallilla. Syksyn aikana on opeteltu lentopallon perustekniikoita ja joukkuepeliä. On juostu, hypitty, hikoiltu ja hengästytty, eli monipuolista tekemistä on ollut treenisalilla.
F-tytöt pelaavat turnauksia Tiikeri-sarjassa kahden joukkueen voimin: Pinkki ja Sininen. F-junioreissa pelataan sekasarjaa, jossa on tyttö- ja poikajoukkueita ja mahdollisesti myös sekajoukkueita. Syyskausi ja kevätkausi pelataan
samalla systeemillä Tiikeri-sarjaa. Kausi huipentuu kevätkaudella Ideaparkissa pelattaviin F-junioreiden lopputurnaukseen.
Jukka Kohtamäki
Päävalmentaja

33

34

F-POJAT

Joukkueessa toimivat: Pelaajat Albert Aaltonen, Kasper Aho, Joel Haapanne, Joona Haapanen, Niilo Hakamäki, Toivo
Hakamäki, Lassi Jolula, Aleksi Kela, Eino Lattunen, Eerikki Lehtinen, Justus Mattsson, Veikko Paananen,
Leo Siimekselä, Akseli Silpo, Alex Stewart, Eino Valtanen, päävalmentaja Virpi Ollila, valmentajat Timo Kela, Sauli Silpo
ja Aki Siimekselä, joukkueenjohtaja Joannina Mattsson.

Osalle Lempo-Volleyn F-pojista alkanut kausi on jo neljäs, eli puolet elämästä on keritty touhuamaan pallon kanssa.
Ryhmässä 15 poikaa harjoittelee kaksi kertaa viikossa neljän valmentajan voimin välillä enemmän ja kun keskittyminen ei onnistu niin vähän vähemmän lentopallomaisia asioita. Mukana on myös monta tällä kaudella aloittanutta pelaajaa ja ryhmä kasvaa hienosti koko ajan.
Koossa on vilkas ja liikunnallinen ryhmä. Tärkeää meille on se, että lapset liikkuvat ja liikkuminen on kivaa. Ryhmässä
toimimisen sääntöjä opetellaan edelleen.
F-Tiikerisarjaan ilmoittauduttiin neljän joukkueen voimin, eli yksi joukkue enemmän kuin edellisellä kaudella. Kesällä
tietysti suunta kohti kolmatta Power Cupia!
Joannina Mattsson
Joukkueenjohtaja
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PALLOKOULU

Lempo-Volleylla on myös Pallokoulu perheen pienimmille. Pallokoulu on hyvä tapa aloittaa lentopalloharrastus ennen varsinaista joukkuetoimintaa, ja Pallokoulu on hyvä esiaskel lentisharrastukselle jatkossa. Usea vanhempi juniori
onkin aloittanut juuri Pallokoulun kautta.
Tällä kaudella Pallokoulussa on mukana 2012–2014-syntyneitä tyttöjä ja poikia. Pallokoulua vetävät Lempon C05tyttöjuniorit valmentajiensa avulla. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa.
Pallokoulu saatiin pyörimään syysloman jälkeen ja mukana onkin ollut lähes kymmenen innokasta harrastajaa. Pallokoulun syyskausi päättyi pikkujouluihin. Pallokoulu jatkuu myös kevätkaudella samaan tapaan, ja mukaan mahtuu
uusia innokkaita harrastajia.
Pallokoulun yhteystiedot löytyvät Pallokoulun kotisivulta: https://www.lempovolley.fi/joukkueet/juniorit/pallokoulu/
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Power Cup 2019 pelattiin vanhoja pelipaitoja kunnioittaen

T

ulevat lempolaiset pelasivat Rovaniemen Power Cupissa
6.–9. kesäkuuta 2019 vielä LeKin ja Jyryn väreissä ja nimillä. Lauantaina oli erikseen Lempo-päivä, jolloin joukkueet pelasivat uusilla hienoilla Lempon t-paidoilla.
POWER CUP oli jälleen upea ja tapahtumarikas turnaus täynnä
iloa ja hienoja suorituksia. Jokainen joukkue sai reppuunsa taas
uusia upeita kokemuksia, yhteiselon riemua ja rutkasti lentopallooppia! Yöttömän yön pelejä pelattiin lauantaina puoleen yöhön,
lumikasat ja palokunnan suihkut viilensivät pelaajia ja joulupukki
tavattiin avajaisissa.
MYÖS KAKSI mitalia napsahti Lempäälään! Jyryn E-pojat voittivat upeasti E-poikien Supersarjan kultaa ja LeKi Liinut voittivat Etyttöjen Supersarjassa pronssia.
Seuraava Power Cup pelataan Salossa Salon Urheilupuistossa kesäkuun alussa 2020. Siellä myös ensi kertaa LempoVolley virallisilla joukkueilla mukana.
Helle kävi välillä niin kuumaksi, että palokunta viilensi pelaajia.

LeKi Liinut E-tyttöjen Supersarjan pronssituuletus.

Lempääläisten sijoitukset Power
Cupissa 2019:
Jyry B-pojat Supersarja 6.
Jyry Musta D-pojat Supersarja 13.
Jyry Oranssi D-pojat Supersarja 15.
Jyry E-pojat Supersarja 1.
Jyry F-pojat Tsemppisarja 8.
LeKi B-tytöt Supersarja 12.
LeKi Kootut C-tytöt Tsemppisarja 5.
LeKi C05-tytöt Tsemppisarja 27.
LeKi C06-tytöt Tsemppisarja 46.
LeKi Tikut D-tytöt Tsemppisarja 10.
LeKi Takut D-tytöt Tsemppisarja 40.
LeKi Liinut E-tytöt Supersarja 3.
LeKi Leenut E-tytöt Supersarja 40.
LeKi Tiinut E-tytöt Tsemppisarja 44.

Jyry E-pojat Supersarjan kultatuuletus.

Rovaniemellä keli suosi ja aurinkokin paistoi mukavasti.
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Kesä 2019 oli kaikkien aikojen biitsikesä

L

empäälässä on pelattu beach volleyta jo
pitkään, mutta käytännössä kaikilla mittareilla kesä 2019 oli ennätyskesä beach
volleyn parissa Lempäälässä!
Omat kunnon kentät saatiin 2015 Hääkivelle, jonne rakennettiin kaksi laadukasta pelikenttää.
Menneenä kesänä ryhmien määrä ja toiminnan laajuus ottivat uusia askeleita eteenpäin
Lempo-Volleyn ensimmäisenä toimintavuotena.
MIESTEN BEACH volley on jo vuosia ollut paikallisen biitsikulttuurin selkäranka. Harrastebiitsissä on mukana useampi kymmenen aktiivista
pelaajaa, jotka myös vastaavat pitkälti myös
kentän kunnosta.
Miesten harrastetoiminnan lisäksi miespuolella järjestettiin useampi turnaus. Jo perinteeksi muodostunut kovatasoinen beach volleyn
Villihanhi-turnaus pelattiin heinäkuun alussa.
Mukana oli muun muassa Mikko Esko ja useita
pirkanmaalaisia laatulentopalloilijoita.
Kahtena viime vuotena turnauksen voittanut Sten Kruuda syöstiin valtaistuimelta. Uudet
mestarit tulivat Loimaalta: pari Kasimir Vuorinen
ja Tuomas Laine korjasi potin jättäen Sten Kruudan ja Jani Antolan hopealle.
Lisäksi pelattiin uusi tuttavuus Kingiturnaus, jossa pelattiin yksilönä. Turnaus pelattiin yhdessä Lempon ja tamperelaisen BVT:n
kanssa. Hääkiven kingiksi itsensä pelasi Tommi
Roininen.
Lisäksi pelattiin kokeneempien pelaajien
Pappaturnaus, jonka ykköseksi palloili Marko
Panu.
ISOJA KEHITYSASKELIA tapahtui naisten biitsin parissa. Naisten oma harrasteryhmä laitettiin käyntiin nopeasti alkukesästä, kun innokkaita kyselyitä tuli seuralle. Ringissä oli noin 20
harrastajaa, ja torstain vakiovuorolla Hääkivellä
pelaajia parhaimmillaan reilu kymmenen. Ryhmää jatketaan ensi kesänä.
BIITSIKESÄN KERTAUS JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

KUVISSA TAPAHTUU:
YLHÄÄLLÄ: Lempon junnuvuoron sisäiset
mestaruuskisat kesän lopulla. Voittajaksi
Team KaLa.
KESKELLÄ: Lempon Pappaturnaus pelattiin
heinäkuussa Hääkivellä. Voittajaksi itsensä
pelasi Marko Panu.
ALHAALLA: Kesän ykkösturnaus beach volleyn Villihanhi-turnaus pelattiin heinäkuun
alussa. Mestariksi pelasi pari Kasimir Vuorinen ja Tuomas Laine. Kuvassa Jyri Niemi
hakee palloa.

37

38

L

isäksi pelattiin historian ensimmäinen naisten biitsiturnaus Hääkivellä Anni Mäkisen järjestämänä. Voittajiksi selvisi pari Maija Mäkinen ja Sanna
Mamia.

Wedding Rock Junior Beach
-turnaukset U12- ja U14-sarjoissa.
Turnauksissa oli mukana yhteensä
kymmenen joukkuetta.

KAIKEN KAIKKIAAN biitsikesä oli
täynnä upeasta kelistä ja hienoista
kentistä nauttimista ja ennen kaikHIENOA OLI myös junnubiitsin isot kea upeiden seura-aktiivien työpakehitysaskeleet. Lempon vanhem- nosta. Ilman aktiivien järjestelytyömat tyttöjunnut pitivät kesällä pal- tä ei turnauksia ja ryhmiä olisi saalotuntumaa omalla biitsivuorolla
tu näin hienosti pyörimään.
Juha Knuutilan ja Leena Lindin
Kohti ensi kesää! Silloin tarvetäminä.
koitus jatkaa biitsitoimintaa ainaLoppukesästä päästiin pekin samalla volyymilla, ja mahdollilaamaan myös kaksi junioritursesti kehittää ja kasvattaa toiminnausta Hääkivelle. Tommi Roinitaa entisestään.
nen ja Jani Sällinen järjestivät

KUVISSA TAPAHTUU:
YLHÄÄLLÄ VAS. Kesällä pelattiin
kaksi junioreiden Wedding Rock
Junior Beach -turnausta, kuvassa
U14-turnauksen parhaimmisto.
YLHÄÄLLÄ OIK. Ensimmäinen naisten turnaus pelattiin myös, elokuun
alussa. Kuvassa kärkikolmikko.
ALHAALLA VAS. Team Roininen
(Eveliina ja Tommi) edustivat Lempoa sekabiitsin turnauksessa Pyynikillä, seurahistorian ensimmäiset
edustusurheilijat beach volleyssa.
ALHAALLA OIK. Pappaturnauksen
uljas pelaajakaarti.
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Näkyvyyttä viestimällä ja somettamalla

K

un uutta lentopalloseuraa
perustettiin, haluttiin että
toiminnan lisäksi seura näkyy
ja kertoo toiminnastaan aktiivisesta
ja laadukkaasti.
Lempo-Volley onkin erittäin
aktiivinen seura viestinnällisessä
mielessä, ja tarkoitus on näyttää esimerkkiä ja olla eturivissä tekemässä
laadukkaampaa seuraviestintää.

ULKOISESSA VIESTINNÄSSÄ kaiken
pohjalla on laadukkaat, informatiiviset ja jatkuvasti päivittyvät verkkosivut. Seuran sivujen lisäksi miesten 1sarjalla on omat kotisivut lempovolleymiehet.fi
Uskottavan viestinnän pohja
on laadukkaat kotisivut. Kaikki eivät
ole mukana sosiaalisessa mediassa,
ja usein verkkosivut ovat ensimmäinen asia, josta haetaan tietoja. Etenkin juniorijoukkueiden kohdalla on
SEURA ON tehnyt viestintästrategian, panostettu joukkueiden kotisivuihin,
jossa käsitellään sekä sisäistä että
että ne päivittyvät turnauksien muulkoista viestintää. Siihen voi tutus- kaan, ja satunnainenkin vierailija saa
tua seuran kotisivuilla Materiaalimielenkiintoista tietoa.
pankki-sivulla.
Sen lisäksi Lempo-Volleyn on
Sisäisessä viestinnässä seura aktiivinen sosiaalisessa mediassa.
lähettää jäsenilleen noin kerran kah- Useille sosiaalinen media on nopein
dessa kuukaudessa jäsenkirjeen,
tiedonlähde ja uutiskanava, ja siellä
jossa kerrotaan seuran kuulumisista, haluamme tavoittaa mahdollisimmitä on mennyt ja mitä on tulossa.
man paljon seuran potentiaalisia harSillä halutaan pitää jäsenet ajan tarastajia ja kannattajia.
salla.

SOSIAALISEN MEDIAN kanavilla on
omat tehtävänsä: Facebook on tärkeä etenkin uutisten levittämisessä
ja aikuisväestön kohtaamisessa. Instagram puolestaan nuorison tavoittamisessa ja kulissien taakse kurkistaessa. Twitter palvelee laajemmin
lentopallokansaa, ja Youtube pelien
livelähetysten ja videoiden alustana.
Uusimpana Lempo-Volley liittyi TikTokiin, joka on nuorten suosima sosiaalisen median kanava. TikTokissa
onkin yksi isoimmista seuraajamääristä.
Aktiivisella viestinnällä ja somettamalla haluamme olla näkyvillä
ihmisten arjessa, jotta he tietävät
mitä meillä tapahtuu. Koska olemme
ylpeitä toiminnastamme, haluamme
myös muiden näkevän, kuinka upeaa
on harrastaminen ja toiminen
Lempo-Volleyssa!

Lempo-Volley sosiaalisessa mediassa

SEURAAJA/TYKKÄÄJÄMÄÄRÄ 26.12.2019. Tilit perustettu toukokuussa, paitsi TikTok lokakuussa.
Facebook:
Lempo-Volley 306
Lempo-Volley miehet 638

Instagram:
Lempo-Volley 400
Lempo-Volley miehet 418
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Youtube 61
Twitter 119
TikTok 549

Yhteensä 2 491
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Tommi Nieminen tekee mieluiten yleisön sytyttävän puolustuksen

1

8-vuotias kuljulainen lentopalloilija Tommi Nieminen on tälle
kaudelle noussut Lempo-Volleyn
edustusjoukkueen rinkiin. Viime vuodet
hän on pelannut 2-sarjaa. Yleispelaaja
on Jyryn kasvatti.
Kausi 2019–20 on ensimmäinen
Lempäälän korkeimman sarjajoukkueen mukana. Nieminen on ottanut onkeensa kokeneempien pelaajien vinkeistä ja kehittää itseään kovien pelimiesten ympäröimänä.
– Hienoa on ollut päästä itseään
parempien kanssa pelaamaan. Siinä
kehittyy paljon enemmän ja sen antaa
motivaatiota ja halua kehittyä entisestään.
– Juuri nyt nautin treenata, kun
kerrankin on paikat kunnossa. Junnuvuodet menivät paljon loukkaantumisten kanssa.
Millaisten loukkaantumisten?
– Selkä oli kolmen eri otteeseen
vaivana, siellä oli rasitusmurtuman
esiaste.
NIEMINEN PELAA sekä 1-sarjaa että
Lempo-Volleyn 2-joukkueessa 2-sarjaa.
2-joukkueessa on tullut tärkeää peliaikaa kehittymisen kannalta. Tavoitteet
olivat kovat kauteen lähdettäessä.
– Kehittyä niin paljon kuin pystyy
ja katsoa mihin se riittää. Tavoite on
toki aloituskuusikon paikka, se vaatii
kyllä paljon treeniä ja siihen olen nyt
valmis.
Millaisia tavoitteita sinulla on
laajemmin lentopallossa?
– Semmoinen tavoite, että niin ylös
mennään kuin pääsen ja parhaani yritän. Kastotaan mihin se riittää.
LEMPO-VOLLEYN 1-SARJAJOUKKUE
sai ennen kautta muutaman kovan uuden pelaajan, kuten Tomi Rumpusen ja
Tatu Härkösen. Nieminen onkin vakuuttunut ryhmän laadusta.
– Joukkue tuntuu tosi hyvältä
porukalta. Uskon että tällä ryhmällä on
mahdollisuus päästä pitkälle sarjassa.
DEBYYTTI 1-SARJASSA tuli jo viime
kaudella, kun farmimiehenä Jyrystä
Tommi pääsi LeKin paitaan pelaamaan

yhdessä runkosarjassa ja Suomen cupin pelissä.
– Oli hienoa, kun pääsi ottamaan ensi askeleita, vaikka silloin se
jäi aika vähäiseksi. Jos pääsisi tällä kaudella vähän enemmän kehiin.
– Kauden alku on maistunut hyvältä, paljon hyvää tekemistä ja
tietenkin paljon on missä parantaa.
Mitä olet mieltä lentopallon seurayhdistymisestä?
– Tosi hyvä juttu mielestäni. Homma on selvempää, ja on selkeä
polku pelaajille: Junnuista aina 1-sarjaan ja farmin kautta jopa liigaan
asti.
MILLAINEN OLET pelaajana?
– Olen aika rauhallinen, enkä ole mikään hölösyy kopissa. Koitan
tehdä järkeviä ratkaisuja, ei mitään silmittömiä vetoja. Joukkueelle aina
parasta.
– Tällä hetkellä etenkin puolustuspeliä pitää hioa, torjunta myös.
MIKÄ MIELUITEN: hieno hyökkäys, tappotorjunta vai upea puolustus?
– Vaikea valita, mutta täytyy sanoa upea puolustus. Se sytyttää
aina pelaajia ja yleisöä.
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LEMPO-VOLLEYN JOUKKUEIDEN YHTEYSTIEDOT
MIESTEN 1-SARJA
Päävalmentaja
Esa Kunnari
Manageri
Juha Raunio

050 3561080
0400 69 5555

kunnarie(a)gmail.com
juha.raunio(a)lempaala.fi

MIESTEN 2-SARJA
Päävalmentaja
Kari Nieminen
Joukkueenjohtaja Harri Montonen

050 3303454
040 8340262

kari.j.nieminen(a)elisanet.fi
harri.montonen(a)lempovolley.fi

MIEHET 3 TAMPERE-SARJA
Yhteyshenkilö
Timo Kela

040 672 2650

timo.kela(a)gmail.com

MIEHET 4 TAMPERE-SARJA
Yhteyshenkilö
Anni Mäkinen

040 753 8855

anni.makinen789(a)gmail.com

NAISET KKP TAMPERE-SARJA
Päävalmentaja
Tiina Lähde
Joukkueenjohtaja Nina Lindell

040 5119538
040-5646974

lahde.tiina(a)gmail.com
ninaelindell(a)gmail.com

MIESTEN MASTERS-JOUKKUEET
M35-vastaava
Sauli Silpo
M40-vastaava
Jani Jokela
M50-vastaava
Veikko Piirainen

040 149 6260
045 3410240
050 5534770

sauli.silpo(a)lempovolley.fi
janimarkusjokela(a)gmail.com
vpiirainen(a)live.com,

B-TYTÖT 03
Päävalmentaja
Ilari Jokinen
Joukkueenjohtaja Esa Hussa

0400 839939
050 383 4151

illu.jokinen(a)gmail.com
esa.hussa(a)hotmail.com

B-TYTÖT 04
Päävalmentaja
Leena Lind
Joukkueenjohtaja Katariina Ratia

040 7191430
040 8474779

leena.lind10(a)gmail.com
katariina.ratia(a)gmail.com

B-POJAT
Päävalmentaja
Reijo Härikkä
Joukkueenjohtaja Nina Sinisalo

0400 713544
040 0593030

reppu6(a)gmail.com
nina.k.sinisalo(a)gmail.com

C-TYTÖT 05
Päävalmentaja
Lasse Lahtinen
Joukkueenjohtaja Jukka Rajala

050 3694445
040 5007221

Lassejlahtinen(a)gmail.com
rajalanjukka(a)gmail.com

C-TYTÖT 06
Päävalmentaja
Jani Huurne
Joukkueenjohtaja Mira Huurne

040 1924255
040 7230560

huurne2011(a)gmail.com
mira.huurne(a)gmail.com

C-POJAT
Päävalmentaja
Marko Panu
Joukkueenjohtaja Juha Laine

050 0767217
050 5317112

marko.panu(a)gmail.com
juha.laine(a)muukalainen.com

D-TYTÖT MUSTA
Päävalmentaja
Jukka Rajala
040 5007221
Joukkueenjohtaja Sanna Nokelainen 040 5903098

rajalanjukka(a)gmail.com
sanna.nokelainen(a)lempovolley.fi

D-TYTÖT VALKOINEN
Päävalmentaja
Jukka Rajala
Joukkueenjohtaja Hanna Turunen

rajalanjukka(a)gmail.com
hanna.turunen01(a)outlook.com

040 5007221
040 1576449
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LEMPO-VOLLEYN JOUKKUEIDEN YHTEYSTIEDOT
D-TYTÖT SININEN
Päävalmentaja
Jukka Rajala
Joukkueenjohtaja Riikka Kilpinen

040 5007221
050 3207186

rajalanjukka(a)gmail.com
riikkaki40(a)gmail.com

D-POJAT
Päävalmentaja
Pasi Korkola
Joukkueenjohtaja Jonna Korkola

040 7342672
040 7735822

pasi.korkola(a)gmail.com
jonna.korkola(a)gmail.com

E-TYTÖT
Päävalmentaja
Sebastian Kulkula 040 7506912
Joukkueenjohtaja Sebastian Kulkula
E-POJAT
Päävalmentaja
Seppo Karvonen
Joukkueenjohtaja Anu Vesanen

sebastian.kulkula(a)gmail.com

040 0737148
040 7423318

seppo.karvonen(a)luukku.com
a.h.vesanen(a)gmail.com

F-TYTÖT
Päävalmentaja
Jukka Kohtamäki 040 5362767
Joukkueenjohtaja Jukka Kohtamäki

kohtamaki.jukka(a)gmail.com

F-POJAT
Päävalmentaja
Virpi Ollila
040 7216553
Joukkueenjohtaja Joannina Mattsson 040 4147414

virpi.ollila(a)gmail.com
joannina.m(a)gmail.com

PALLOKOULU
Yhteyshenkilö

rajalanjukka(a)gmail.com

Jukka Rajala

040 5007221

BEACH VOLLEY MIESTEN HARRASTE
Yhteyshenkilö
Reijo Jakovuori
040 589 1390

retsi.jakovuori(a)gmail.com

BEACH VOLLEY NAISET HARRASTE
Yhteyshenkilö:
Antti Raunio

antti.raunio(a)lempovolley.fi

040 350 1777

BEACH VOLLEY MIEHEN KOVATASOISEMPI RYHMÄ
Yhteyshenkilö:
Sauli Silpo
040 149 6260

sauli.silpo(a)lempovolley.fi

BEACH VOLLEY JUNNUVUORO
Yhteyshenkilö:
Juha Knuutila

juhakn(a)gmail.com

040 8445279

WEDDING ROCK JUNIOR BEACH –TURNAUS
Yhteyshenkilö:
Tommi Roininen 0400 491 884

tommi.roininen(a)lempovolley.fi

SEURAN PERUSTIEDOT

Osoite: Ryynikäntie 34 A, 37500 Lempäälä
Sähköposti: info(a)lempovolley.fi
Y-tunnus: 2990881-3
Tilinumero: FI91 4108 0011 3779 11
Kotisali: Hakkarin liikuntahalli, Ahertajantie 3, 37500 Lempäälä

KAIKKI LEMPO-VOLLEYN YHTEYSTIEDOT LÖYTYVÄT MYÖS KOTISIVUILTA OSOITTEESTA:
https://www.lempovolley.fi/yhteystiedot/joukkueyhteydet/

42

43

LEMPO-VOLLEYN JA MIESTEN EDUSTUSJOUKKUEIDEN
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

Lempo-Volley ja Lempo-Volleyn miesten edustusjoukkueet
kiittävät runsasta tukijajoukkoaan! Kaikki Lempo-Volleyn ja
miesten edustusjoukkueiden yhteistyökumppanit löydät
https://www.lempovolley.fi/seura/yhteistyossa/
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