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Toisena suurena seuran kehitys-
askeleena viime aikoina on ollut 
ensimmäisen työntekijän palkkaus 
seuraan. Palkkaukseen on saatu 
opetus- ja kulttuuriministeriön 
seuratoiminnan kehittämistukea.

Suurena projektina viime kauden 
aikana vietiin läpi varustetoimit-
tajakilpailutus ja lisäksi samassa 
yhteydessä toteutettiin jo seuran 
perustamisesta lähtien tavoittee-
na ollut Lempo-Volleyn oma verk-
kokauppa.

UUDET HARRASTAJAT JA LAAJA JOUKKUETARJONTA 
PITÄVÄT LEMPO-VOLLEYN ELINVOIMAISENA

Teksti Harri Montonen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Lempo-Volleyn neljäs pelikausi on menossa ja 
toistaiseksi meneillään oleva kausi on ollut hienosti 
seurahistorian ainoa, jolla ei ole ainakaan vielä ollut 
minkäänlaisia koronatoimia seuratoimintaa rajoit-
tamassa. Toivotaan todella, että näin jatkuu kauden 
loppuun asti. Tätä kirjoittaessa koronatartuntoja on 
taas ollut jonkin verran joukkueissa.
 Suurena projektina viime kauden aikana vietiin 
läpi varustetoimittajakilpailutus ja lisäksi samassa 
yhteydessä toteutettiin jo seuran perustamisesta 
lähtien tavoitteena ollut Lempo-Volleyn oma verk-
kokauppa. Lempo-Volleyn uusi hieno verkkokauppa 
avattiin lokakuussa 2022. Sieltä voivat joukkueet 
ja myös joukkueiden fanit käydä tilaamassa Lem-
po-tuotteita itselleen. Verkkokauppa tuo seuralle 
lisää näkyvyyttä ja lisäksi siitä on suuri hyöty seurai-
magollisesti. Ei pidä myöskään unohtaa sitä tosi-
seikkaa, että tällä uudistuksella seuran sisäinen ja 
jokavuotinen prosessi nimeltään ”rättirumba” on nyt 
paljon, paljon pienempi. Tässä projektissa suuressa 
roolissa olivat Ossi Vesanen ja Jukka Rajala. Kii-
toksia teille molemmille hienosta toteutuksesta ja 
projektin loistavasta onnistumisesta.

Toisena suurena seuran kehitysaskeleena viime 
aikoina on ollut ensimmäisen työntekijän palkkaus 
seuraan. Tämä palkkaus tapahtui tämän meneillään 

olevan pelikauden alusta. Palkkaukseen on saatu 
opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan ke-
hittämistukea. Työsuhteessa aloitti meille entuudes-
taan tuttu henkilö eli juniorivalmennuspäällikkö Tuo-
mas Alatalo. Ennen tätä palkkausta seuran toiminta 
pyöri melkein täysin vapaaehtoisvoimin. Haluankin 
tässä yhteydessä syvästi kiittää teitä kaikkia seu-
ratoimijoita, jotka teette tästä laadukkaasta toimin-
nasta mahdollista. Teitä on paljon, mutta lisääkin 
aina tietysti tarvittaisiin. 
 Ilokseni voin todeta, että uusia valmentajia on 
löytynyt juniorivalmennuksen puolelle. Nostetaan 
tuoreimmat nimet tähän näkyviin: Maija Lahtinen, 
Reeta Jokinen, Jarmo Kuusisto, Nina Lindell ja Eero 
Penijärvi. Kiitoksia ja loistavaa, että lähditte mu-
kaan.
 
Havaintona näistä muutamista vuosista, kun tämä 
uudehko seura Lempo-Volley on ollut olemassa. 
Joka kauden alussa meillä on ollut keskikokoisia 
haasteita saada uusien aloittavien joukkueiden toi-
mintaa pyörimään, lähinnä joukkueiden valmentajien 
puutteesta johtuen. Voinkin tässä todeta, että tämän 
haasteen taklaaminen on myös tulevina vuosina 
seuran hallituksen yksi tärkeimmistä prioriteeteistä.
 Erittäin tärkeää olisi saada jokaiseen juniori-ikä-
luokkaan tyttö- ja poikapuolelle joukkueet. Tämä 
asetelma takaa myös seuran jatkuvuutta. Tällä 
kaudella kattauksesta puuttuu B-pojat, muuten on 
tällä hetkellä Lempo-Volleyssä kaikissa junioreiden 
ikäluokissa toimintaa ja joukkueet tyttö- ja poika-
puolella. Tämä on todella hieno asia. 
 Kun Lempo-Volley pystyy tarjoamaan jatkossakin 
joukkueet kaikkiin ikäluokkiin, tämä todennäköisesti 
takaa seurassa myös harrastajien määrän kasvun 
tai vähintään pitämiseen samalla tasolla. Tosiasia 
on, että lentopalloharrastajien määrät ovat monissa 
muissa seuroissa laskusuunnassa. Lempo-Volleyn 
pystyessä tarjoamaan harrastuksen kaikkiin ikäluok-
kiin, saattaa Lempo-Volleyhyn tulla harrastajia myös 
naapurikunnista, naapurikuntien lentopalloseura-
toiminnan hiipuessa. Tätä emme tietenkään toivo 
naapureille tapahtuvan, mutta saattaa olla tosiasia. 

Lentopallon tilasta ja erityisesti harrastajamääristä 
ylipäänsä Suomessa olen huolissani.
 
Seuran tarvitsemista tulevaisuuden saliolosuhteista 
ajattelen juuri tällä hetkellä seuraavasti. Lempäälän 
kunta aloitti uuden Moision liikuntahallin rakennus-
projektia tänä vuonna. Hanke kuitenkin päätettiin 
laittaa uudelleenvalmisteluun, koska jälleen kerran 
oltiin rakentamassa yhtä liian pientä liikuntahallia 
Lempäälään. 
 Kokonaistilanne salien rakentamisessa ja perus-
korjauksissa on tätä kirjoittaessa tällainen: Lempää-
län kunnan taloussuunnitelmassa vuosille 2023–
2025 on kirjattu vasta vuodelle 2025 määrärahoja 
Moision uudelle liikuntahallille. Sekin määräraha on 
”vain” miljoona euroa, joten siitä pääteltynä valmista 
tulee aikaisintaan vuonna 2026. 
 Moision uuden liikuntahallitarpeen lisäksi, Hakka-
rin nykyinen liikuntahalli suorastaan hajoaa käsiin ja 
huutaa peruskorjaustarvetta. Nykyaikaisen huippu-
ottelutapahtuman puitteita Hakkarin liikuntahalli ei 
käytännössä tarjoa ollenkaan. Olemme esimerkiksi 
järjestäneet edustusjoukkueiden otteluissa VIP-ta-
pahtumia, jotka ovat sinänsä todella hienoja, mutta 
itseäni häiritsee todella paljon, että ne pidetään Hak-
karin punttisalissa painojen ja laitteiden keskellä. 
 Lempäälän kunnan taloussuunnitelmassa vuosil-
le 2023–2025 ei ole varattu budjettia Hakkarin pe-
ruskorjaustarpeelle lainkaan. Hakkarin liikuntahallin 
peruskorjaus on ymmärtääkseni suunniteltu toteu-
tettavan Moision uuden liikuntahallin rakentamisen 
jälkeen. Tästä päätellen Hakkarin liikuntahallin 

peruskorjaus voisi alkaa ehkä aikaisintaan vuonna 
2027. Kovin on pitkä odottavan aika. 
 Edellä olevien seikkojen vuoksi, olen sitä mieltä, 
että Moision uusi liikuntahalli pitäisi rakentaa moni-
toimihalliksi. Kyseisessä hallissa olisi myös puitteet 
nykyaikaisen huippuottelutapahtuman järjestämi-
seen riittävällä katsomokapasiteetillä. Tehtäisiin siis 
kerrankin kerralla kunnollista. Tässä hahmotelmas-
sa Lempo-Volleyn edustusjoukkueet eivät välttämät-
tä palaisi Hakkarin liikuntahalliin peruskorjauksen-
kaan jälkeen.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille hyvää ja menes-
tyksekästä uutta vuotta. Tulossa on jälleen hieno 
lentopallovuosi, uusilla elämyksillä!
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Jo pelkästään Lempon reilun 300 
jäsenen urheiluseura on iso pa-
lapeli ja yhteisö, puhumattakaan 
kun se yhdistyy lentopalloilevaan 
Pirkanmaahan ja koko Suomeen. 
Tällaisessa yhteisössä onkin tär-
keää, että jokaiselle mukaan ha-
luavalle ja innostuvalle löydetään 
oma mielekäs rooli.

Löydetään jokaiselle rooli,
joka tuntuu omalta

Teksti Antti Raunio

PÄÄKIRJOITUS

Urheileva yhteiskunta on aika moninainen palapeli. 
Siinä on erilaisia rooleja ja tehtäviä, jotka toimivat 
yhteistyössä muiden roolien ja palasten kanssa ja 
muodostavat toimivan yhteisön. Urheileva yhteis-
kunta muodostuu erilaisista yhteisöistä, ja tarkastel-
laan nyt lentopalloilevaa sellaista.
 Jo pelkästään lentopallon piiristä voidaan hah-
mottaa monia erilaisia koneiston osia. Lajikenttä 
muodostuu seuroista, jotka toimivat yhdessä mui-
den seurojen, lajiliiton, kuntien ja muun muassa 
tuomareiden kanssa. Seuroissa toimii joukkueita, 
jotka ovat erilaisia. Voi olla vasta-aloittelevaa jun-
nuryhmää, tavoitteellista vanhempaa ikäluokkaa, 
aikuisten höntsää ja totista edustusurheilua.
 Jokaisella on omanlaisensa rooli seurayhteisös-
sä: jokaisella seuralla on oma roolinsa lentopallo-
kartalla ja jokaisella jäsenellä on roolinsa omassa 
palapelissään, yleensä omassa joukkueessaan.

Jotta suuri monipalainen palapeli voisi toimia, täy-
tyy siinä mukana oleville löytää oma rooli. Sellainen 
rooli, joka tuntuu omalta ja hyvältä, johon haluaa 

sitoutua ja sen eteen tehdä töitä.
 Minun mielestäni Lempo-Volleyn kausijulkaisu 
kertoo hyvin monipuolisesti erilaisista onnistuneista 
rooleista, joita lentopalloyhteisössä voi olla. Mie-
lekkäät roolit tekevät koko laajemmasta yhteisöstä 
toimivamman ja näin ollen mukavamman ja turvalli-
semman ympäristön toimia.
 Otetaan esimerkki melko ylätasolta, joukkueiden 
roolista. Lempo-Volleyn edustusjoukkueet ovat 
löytäneet itselleen sopivat roolit joukkuekartalla 
farmiyhteistyön kanssa. Kun on ymmärretty oma ko-
koluokka ja ympärillä olevat naapurit, voidaan tehdä 
toimivaa yhteistyötä. Rooli hyödyttävät kaikkia.
 Lempo-Volleyn D-pojat ovat oivaltaneet, millai-
set roolit hyödyttävät kaikkia. D-pojat harjoittelevat 
kerran viikossa yhdessä A-Volleyn kanssa, jolloin 
molempien junnujoukkueiden toimintamahdollisuu-
det ovat parantuneet.
 Beach volley -yhteisö puolestaan on ottanut 
omaksi asiakseen Hääkiven kentistä huolehtemisen 
ja tehneet näin itselleen merkittävän roolin pelkän 
harrastamisen lisäksi.

Jo pelkästään Lempon reilun 300 jäsenen urheilu-
seura on iso palapeli ja yhteisö, puhumattakaan kun 
se yhdistyy lentopalloilevaan Pirkanmaahan ja koko 
Suomeen. Tällaisessa yhteisössä onkin tärkeää, että 
jokaiselle mukaan haluavalle ja innostuvalle löyde-
tään oma mielekäs rooli.
 On keskeistä löytää joukkueille osaavia ja innos-
tuneita valmentajia. Mutta aivan yhtä tärkeää on 
saada mukaan joukkueenjohtaja, joka haluaa omalle 
joukkueelleen parasta. Entä jos omat rahkeet eivät 
riitä tuollaiseen tai tuollaiseen tehtävään? Voisiko 
joukkueenjohtajan tehtävää helpottaa ja ottaa vas-
tuulleen vaikka pelireissut ja turnaukset? Tai kiinnos-
taisiko viestintä ja videokuvaaminen?
 Joukkueyhteisöissä voitaisiin vielä paremmin 
pystyä löytämään mahdollisimman monelle oma 
rooli, joka on mielekäs. Se voisi olla pienempikin, 
mutta kun siihen liittyy omaa intohimoa, on se silloin 
itslle tärkeä. Yksi tärkeä seikka on myös se, ettei 
toiminta jäisi liikaa yksittäisten innokkaiden varaan 

Monille juuri yhteisö pitää muka-
na urheiluseuratoiminnassa ja 
vetää aina takaisin. Kannustankin 
miettimään, että mitä muuta itseä 
kiinnostavaa voisin tehdä, jos ei 
vuoden päästä nykyisessä roolis-
sani jatka. Monille urheiluseu-
ratoiminta on myös elämäntapa, 
jolle voi olla vaikea löytää arjessa 
korvaajaa - voisiko uusi into löytyä 
toisenlaisesta tehtävästä? 

– silloin uupumuksen jälkeen koko toiminta voi 
loppua. Tällaiset tilanteet pitäisi pystyä estämään ja 
tehokkainta siinä on vastuun jakaminen.
 Jos mietitään vielä lentopalloseuraa, ei roolin 
tarvitse olla jossain joukkueessa. Asioita joissa voi 
auttaa ja ottaa vastuulleen on niin paljon kuin vain 
mielikuvitus keksii. Yhteisölle tärkeää olisi, että 
kaikki halukkaat pääsisivät mukaan toteuttamaan 
omaa intohimoaan ja tuomaan samalla lisäarvoa 
koko muulle yhteisölle: oli se sitten junnupelaaja, 
valmentaja, huoltaja, some-tuottaja, talkoolainen tai 
vaikkapa kahviovastaava.

Keskeinen osa toimivaa yhteisöä on roolien muut-
tuminen. Mitä tapahtuu, kun nuori tai aikuinen 
lopettaa pelaamisen tai valmentajan oma lapsi ei 
enää pelaa junioreissa? Olisiko silloin löydettävissä 
uusi rooli yhteisössä, joka kiinnostaa ja tuo taas 
uudenlaista hyvää muille? Siirtyminen tuomariksi, 
pikkujunnujen vetäjäksi, pelaajaksi harrasteryhmiin, 
taustatoimijaksi seuraorganisaatioon? 
 Monille juuri yhteisö pitää mukana urheiluseura-
toiminnassa ja vetää aina takaisin. Kannustankin 
miettimään, että mitä muuta itseä kiinnostavaa 
voisin tehdä, jos ei vuoden päästä nykyisessä 
roolissani jatka. Monille urheiluseuratoiminta on 
myös elämäntapa, jolle voi olla vaikea löytää arjessa 
korvaajaa - voisiko uusi into löytyä toisenlaisesta 
tehtävästä? 
 Kun yhteisössä, oli se sitten junnujoukkue, seu-
raorganisaatio tai pirkanmaalainen lentopallokent-
tä, löydetään oma rooli, toimii koko yhteisö silloin 
paremmin.
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KORONA-AIKA SIIRTYI TAUSTALLE JA HALLITUKSEN 
PAINOPISTE MUUTTUI
LEMPO-VOLLEYN NELJÄS HALLITUSKOKOONPANO 
SAI UUDEN JÄSENEN JUHA TULOSESTA. HALLI-
TUKSEN TOIMINTAA EI OLE ENÄÄ VIIME VUOSIEN 
TAPAAN HALLINNUT YHTÄ VAHVASTI KORONAPAN-
DEMIA.

Lempo-Volleyn hallitus vahvistui kuudennella 
jäsenellä edellisessä kevätkokouksessa. Viime 
hallituskauden ryhmä jatkoi ja mukaan toimintaan 
hallituksen jäseneksi tuli Juha Tulonen. Tulonen tuo 
hallitukseen vahvaa aikuispuolen ja beach volley 
-puolen näkemystä.

Lempon hallitus jatkoi muuten samalla kokoon-
panolla. Harri Montonen on toiminut seuran puheen-
johtajana perustamisesta lähtien ja Ossi Vesanen 
varapuheenjohtajana.

Viime vuosiin verraten helpottanut koronapa-
demia on vaikuttanut myös seuran hallituksen 
toimintaan. Kokouksista ovat poistuneet vuoden 

Harri Montonen puheenjohtaja 
Ossi Vesanen varapuheenjohtaja 
Päivi Jokinen rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen 
Mervi Laine sihteeri ja hallituksen jäsen 
Sauli Silpo hallituksen jäsen 
Juha Tulonen hallituksen jäsen

LEMPO-VOLLEYN HALLITUS

2022 kuluessa koronatilannekatsaukset eikä seuran 
toimintaa ole tarvinnut viime aikoina enää rajoittaa.

Se on jakanut aikaa myös muihin aiheisiin. Yksi 
iso askel oli uuden varustekumppanuuden solmimi-
nen Lentiskauppa.comin kanssa ja Lempon oman 
seurakaupan avaaminen.

Varmasti iso helpotus koko seuralle kuin halli-
tukselle oli, kun kausi 2021–2022 saatiin päättää 
vihdoin normaalisti ja kaikki kaudet pelattiin lop-
puun. Kauden päätteeksi järjestettiin myös seuran 
ensimmäiset yhteiset päättäjäiset.

HALLITUS

Eturivissa vasem-
malla Päivi Jokinen 
ja oikealla Mervi 
Laine. Takarivissä 
vasemmalta Sauli 
Silpo, Harri Monto-
nen, Juha Tulonen ja 
Ossi Vesanen.

Lentiskausi mallia 2022–23 on hyvässä vauhdissa. 
Viime kauden kausijulkaisussa ”reteästi” lupasin, 
että tälle sesongille kokoan kaikkien aikojen lem-
pääläisen mieslentisjoukkueen.
 Nyt joukkue on koossa ja lukijat sekä peleissä kä-
vijät voivat itse arvioida, millainen tiimi Lempolla on 
kasassa. Minun mielestäni laadukas, laaja ja jälleen 
kerran hyvähenkinen. Lempolla on tällä(kin) kaudella 
mahdollisuus voittaa 1-sarjan mestaruus. Monella 
vastustajallamme on varmasti sama aikomus, joten 
haastava kevät on edessä tiukkoine pudotuspelisar-
joineen.
 Oli hienoa, että konkarit, etunenässään, Rumpu-
sen Tomi, Kruudan Stefa ja ”comebackilainen” Vesa-
sen Anssi ovat sakissa edelleen mukana. He tuovat 
sellaista karismaa 1-sarjaan, jota monella muulla 
sakille ei ole tarjota. 

Edustuspalloilua arjen realiteettien
puristuksessa

Teksti Juha Raunio

 Uskoisin, että monen kokeneen pelaajan jatkami-
nen uraansa ja vieläpä Lempäälässä lähtee siitä 
seikasta, että Lempon toiminta on ollut aina ih-
mislähtöistä. Pelaajista välitetään, heidän arkeaan 
ymmärretään ja toiminta on urheilullisesti kunnianhi-
moista. 
 Annetaan Kuortaneen ja Iskun kamppailla eni-
ten harjoittelevan joukkueen ”pokaalista”. Lempo 
treenaa kolmesti viikossa, mutta olen varma, että 
samaan laatutasoon ei monessa muussa 1-sarjasa-
kin kotisalissa ylletä, mitä ylletään Hakkarissa.

Lempon miesten taustalla tekee töitä aktiivisesti 
kolme valmentajaa, rahastonhoitaja, kolme huolta-
jaa ja huippuaktiivinen tiedottaja. Itse pidän lankoja 
jämerässä kourassani. Sponsoreiden hankintaan 
osallistuu kymmenkunta Lempo-henkistä ihmistä. 
Nämä kaikki edellä mainitut ovat platinaakin arvok-
kaampia, ilman heidän panostaan ei 1-sarjaa – aina-
kaan sen kärkipäätä – Lempäälässä pelata.
 Ensi kaudella GM:n pastalle kirjoittaa hyvin to-
dennäköisesti joku muu kuin allekirjoittanut. Uskon, 
että uudet tuulet tekevät Lempon miehillekin hyvää. 
Tällä kaudella isketään hurjalla intohimolla tavoit-
teena 1-sarjan mestaruus. Olen varma, että samaa 
tavoitellaan tulevinakin vuosina.

Kiitos kaikille 
6R eli Raunion Juha 
Lempo-Volleyn miesten 1-sarjajoukkueen manageri

MANAGERIN PALSTA

Nyt joukkue on koossa ja lukijat 
sekä peleissä kävijät voivat itse 
arvioida, millainen tiimi Lempolla 
on kasassa. Minun mielestäni laa-
dukas, laaja ja jälleen kerran hy-
vähenkinen. Lempolla on tällä(kin) 
kaudella mahdollisuus voittaa 
1-sarjan mestaruus. Monella vas-
tustajallamme on varmasti sama 
aikomus, joten haastava kevät on 
edessä tiukkoine pudotuspelisar-
joineen.
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Kolmantena toimintavuoden teemana oli
upean huipennukset
Lempo-Volleyn neljäs toimintavuosi on jo hyvässä vauhdissa. Katsotaan hieman taaksepäin 
seuran kolmatta vuotta. Aiemmissa kausijulkaisuissa on käyty läpi seuran toimintaa toimin-
tavuosi kerrallaan, joten jatketaan sitä myös nyt.

Lempo-Volleyn toimintavuodet voidaan rajata 
seuran kevätkokouksien väliselle ajalle. Kevätko-
kouksien 2021 ja 2022 tapahtui paljon kertomisen 
arvoista seuratoimintaa.

Hypätään heti toimintavuoden loppupuolelle. 
Myös kolmatta Lempo-Volleyn lentopallokautta 
haittasivat erilaiset koronarajoitukset, mutta lop-
pua kohti ne alkoivat hellittää. Ensi kertaa seuran 
historiassa kaikki lentopallokaudet saatiin pelattua 
loppuun.

Se toikin monille joukkueille aivan upeita koke-
muksia kausien huipennuksessa. Ensi kertaa Lem-
po-Volleylla oli joukkueet junioreiden SM-fnaaleissa: 
C-tytöt olivat 16:s, C-pojat 7:s, B-tytöt 12:s, A-po-
jat 7:s ja kaiken huipensi A-tyttöjen historiallinen 
SM-pronssi. Upeaa oli, että kaikki Lempon SM-sar-
jaa pelanneet ikäluokat saivat joukkueen SM-finaa-
leihin. Kaksipäiväiset finaalit olivat joka joukkueelle 
aivan upea tapa päättää kausi.

Hienosti kaudet saatiin päätökseen myös nuo-
remmissa junioreissa ja aikuisten Kuntosarjassa. 
Lempo-Volley Tykit voitti E-poikien aluemestaruus-
kultaa. Viime kausi paketoitiin sopivasti seurahis-
torian ensimmäisillä päättäjäisille Hakkarin liikun-
tahallissa toukokuussa, jossa muisteltiin kulunutta 
kautta ja palkittiin eri toimijoita.

Huipennuksista puhuttaessa oman mainintansa 
ansaitsee edustusjoukkueiden kausien päätökset. 
Miesten 1-sarjajoukkue eteni aina finaaleihin asti. 

Kultaisessa erässä Kyyjärven Kyky voitti mesta-
ruuden ja Lempo jäi hopealle. 550 katsojaa todisti 
Hakkarisa yhtä koko Lempäälään urheiluhistorian 
upeimmista tapahtumista. Miesten 2-sarjajoukkue 
pelasi itsensä aina puolivälieriin asti.

Koko kauden upea tarina oli naisten 1-sarjajouk-
kueen historiallinen debyyttikausi maan toiseksi 
korkeimmalla sarjatasolla. Kaudet aikana koettiin 
useita uusia asioita. Kausi päättyi lopulta tuuletuk-
siin, kun Lempo varmisti sarjapaikkansa karsintojen 
kautta myös meneillään olevalle kaudelle.

Koko toimintakausi käynnistyi hieman erikoisesti 
Power Cupilla, joka pelattiin Salossa heinä–elokuus-
sa. Vuoteen mahtuikin kaksi Poweria, kun Kauhaval-
la palattiin niin sanotusti normaalirytmiin kesäkuus-
sa 2022. 

Lentopallokaudet aloitettiin harjoituksilla elokuussa 
ja sarjapeleillä syys–lokakuussa. Lempolla oli taas 
useita juniorijoukkueita kaikissa ikäluokissa, neljä 
Kuntosarja-joukkuetta ja ensi kertaa joukkueet sekä 
miesten että naisten 1- ja 2-sarjoissa. Kevätkaudel-
la useampi joukkue siirtyi myös pelaamaan vuotta 
vanhempien ikäluokkiin hakien lisää kokemusta.

Tammikuussa Lempo-Volleyn juniorivalmennus-
päällikköna aloitti Tuomas Alatalo, joka toimii myös 
miesten 1-sarjan päävalmentajana. Kevätkaudella 
pidettiin myös muun muassa Lempon passarikli-
nikka ja suosittu Talvilomaleiri, joka oli taas hieno 

KOLMAS TOIMINTAVUOSI

Lempon A-tytöt 
voittivat seura-
historian ensim-
mäisen juniorei-
den SM-mitalin, 
pronssia.

Lempo-junnuja 
oli ensi kertaa 
SM-finaaleissa, 
kuva C-tyttöjen 
avajaisista.

tapahtuma junioreille.
Myös koronavirus oli toimintakaudella läsnä. 

Rajoituksia päästiin jo höllentämään lokakuussa 
suositusten mukaisesti, mutta kausi toi vielä tulles-
saan harjoituksien keskeytyksiä, pelien pelaamista 
tyhjille katsomoille ja koronapassin käyttönottoa. 
Onneksi tilanne parani loppukautta kohden.

Syyskaudella määriteltiin seurat arvot Yhdessä, 
Vastuullisesti, Kasvaen. C-tytöt pääsivät pallohenki-
löiksi Tampereella pelatuissa miesten EM-kisoihin.

Lempolaisille tuli erilaista menestystä kauden aika-
na. Keväällä 2022 Hakkarissa pelattiin Masters-sar-
jojen N35 SM-finaalit, jotka olivat ensimmäset 
Lempo-aikana Lempäälässä pidetyt Masters-finaalit. 
Lempo-Volleyn joukkue voitti historiallisen SM-ho-
pean, Lempon ensimmäisen Masters-mitalin.

Jo mainittu A-tyttöjen SM-pronssi oli niin ikään 
seuran ensimmäinen junioreiden SM-mitali. Miesten 
1-sarjan hopea oli myös historiallinen. Menestystä 
tuli myös aikuisten SM-mitalien parissa, kun Lem-
possa pelanneet Arttu Lehtimäki (VaLePa, SM-kulta) 
ja Joel Itänen (Akaa-Volley, SM-pronssi) pokkasi-
vat mitalit kauden päätteeksi. LeKi-kasvatti Venla 
Huurne puolestaan voitti Kuusamon kanssa naisten 
SM-kultaa.

Alkukauden 2021 aikana lempolaisille tuli myös 
mitaleja junioreiden alue-SM-kisoista, kun Kasper 
Vesanen voitti C-poikien SM-hopeaa ja Tessa Fran-
cke ja Veera Vuorentausta B-tyttöjen kultaa. Lem-
po-junnuja valittiin myös eri ikäluokkien maajouk-
kueleirelle kauden aikana.

Kesällä 2022 alkoi taas uusi beach volley -kausi 
Hääkiven kentillä ja 1-sarjajoukkueiden rakentami-
nen. Kevätkokous pidettiin 14.6.2022.

Lempon 
Tykit voitti 
E-poikien 
aluemesta-
ruuskultaa.

Miesten 1-sar-
jajoukkue pelasi 
upeasti finaaleis-
sa 550 katsojan 
edessä Hakkarin 
liikuntahallissa.

Hakkarissa pelattiin 
N35 Mastersien 
SM-finaalit. Kuvassa 
mitalijoukkueet Nur-
mon Jymy (kultaa), 
Lempo-Volley (ho-
peaa) ja Tapanilan 
Erä (pronssia).
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Lempon ensimmäisiä päättäjäisiä vietettiin
yhdessä lentiskauden huipennukseksi
Päättäjäiset pidettiin Hakkarin liikuntahallissa 25. toukokuuta.

Lempo-Volleyn koko seuran lentopallokauden 
päättäjäisiä juhlittiin keskiviikkona 25. toukokuuta 
Hakkarin liikuntahallissa. Kaksi edelliskautta jäivät 
kesken eri joukkueilla koronan vuoksi. Tämä seuran 
kolmas kausi saatiin ensimmäistä kertaa pelattua 
loppuun kokonaan. Niinpä oli sopivaa, että seuran 
ensimmäiset yhteiset päättäjäiset pidettiin nyt.

Seuran joukkueet pelasivat kaudella 2021–2022 
noin 800 ottelua.

 Päättäjäisissä oli ensin palkintojen jakoja lii-
kuntahallissa. Tilaisuuden aluksi keskelle kutsuttiin 
kaikki paikalla olleet valmentajat, joukkueenjohtajat 
ja rahastonhoitajat, ja koko seuraväki antoi isot aplo-
dit ja kiitokset tärkeille seuratoimijoille, jotka tekevät 
paljon työtä pelaajien vuoksi. 

 Tsempparipelaaja-palkintojen jaon jälkeen 
jaettiin joukkuepalkinnot ja seuran kiertopalkinnot. 
Sen jälkeen siirryttiin kahville, mehulle ja pullalle 
liikuntahallin aulaan.

Toivottavasti päättäjäisistä saadaan pitkä perin-
ne Lempo-Volleylle! 

Vuoden 
seuratoimi-
tajana pal-
kittiin Jukka 
Rajala.

Vuoden seuratoimija: Jukka Rajala
Vuoden valmentaja: Ilari Jokinen
Vuoden naispelaaja: Annika Saari
Vuoden miespelaaja: Jyri Niemi
Vuoden tyttöjuniori: Veera Vuorentausta
Vuoden poikajuniori: Kalle Nieminen
Puheenjohtajan palkinto:
seuran tiedottaja Antti Raunio
Erikoishuomiot joukkuesaavutuksista:
Lempo-Volley M1, miesten 1-sarjan hopea
(200€ stipendi)
Lempo-Volley A-tytöt, SM-pronssi (200€ stipendi)
Lempo-Volley E-pojat Tykit, aluemestaruus
Tsempparipelaajat:
Viivi Liu DT10 Lila
Viivi Kulkula DT10 Fuksia
Anna Tervonen DT09
Sampsa Onnela DP09
Jooa Syri DP10/11
Iiris Huhtala CT3
Eva Ilves CT2
Ellen Kukkula CT1
Tuukka Jaatinen CP
Enna Huurne BT
Liisa Lahtinen AT
Arttu Hokkanen AP
E-tytöt ja F-juniorit palkittiin kaikki pelaajat mita-
leilla.
Kuntosarjajoukkueet:
Vuoden pelaaja Lempo KKP: Marjo Alste
Vuoden pelaaja Lempo LPS: Hanne Ruuna
Vuoden pelaaja Lempo M3: Jarkko Roiha
Vuoden pelaaja Lempo M4: Anni Mäkinen

palkitut

Vuoden val-
mentajana 
palkittiin Ila-
ri Jokinen.

Vuoden 
miespe-
laaja Jyri 
Niemi.

E- ja F-juni-
orit palkittiin 
mitaleilla, 
kuvassa Lem-
pon E-pojat.

Lempon 
A-tytöt saivat 
SM-pronssis-
taan 200 eu-
ron stipendin.

PÄÄTTÄJÄISET 2022
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Lempo-Volleyn A-tytöt tekivät seurahistoriaa vappu-
päivänä 1. toukokuuta 2022. Joukkueella oli hieman 
erilaiset vappujuhlat, sillä juhlimaan päästiin suo-
menmestaruusmitalia. Lempo-Volley voitti A-tyttöjen 
SM-pronssia ja voitti samalla Lempo-Volleyn seura-
historian ensimmäisen SM-mitalin.

A-tyttöjen SM-finaalit pelattiin Laihialla 30.4.–1.4. 
Ennakkotoiveet olivat korkealla.
 – Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet 
pärjätä. Mielestäni turnauksessa ei ole mitään 
ylikylän joukkueita, joille emme voisi pärjätä. Alku-
lohkovastustajat olemme onnistuneet voittamaan 
kauden aikana. WoVon joukkue vaikuttaa vahvalta, 
ehkä heidät nostaisin suosikiksi turnaukseen. Pitkä 
kausi on jo takana, aloitettiin ajoissa tähän kauteen 
valmistautuminen. Vielä jaksetaan puristaa viimei-
sen kerran, päävalmentaja Ilari Jokinen ennakoi.
 Kausi oli todella pitkä, sillä Lempon naisten 
1-sarjan ja A-tyttöjen joukkue aloitti viime kauteen 
valmistautumisen toukokuussa 2021. Joten SM-mi-
talin varmistuttua tuli täyteen 12 kuukauden lento-
pallokausi.

Lempo-Volleyn A-tytöt voittivat historiallisen SM-pronssin keväällä 2022.

historiallinen sm-mitali
1 Rita Jokinen, libero
2 Iida Ylimäki, hakkuri
3 Liisa Lahtinen, passari
6 Saara Rajala, keskitorjuja
9 Pinja Siekkeli, yleispelaaja
10 Annika Saari, yleispelaaja
12 Tessa Francke, yleispelaaja
14 Reeta Jokinen, yleispelaaja
17 Riikka Vuorentausta, passari
19 Veera Vuorentausta, yleispelaaja
Päävalmentaja Ilari Jokinen
Valmentaja Jani Huurne
Joukkueenjohtaja Minja Lindell

pronssijoukkue sm-finaaleissa

A-tytöt tekivät seurahistoriaa

Lempo oli lauantaina alkulohkonsa toinen ja voitti 
sen jälkeen vielä ristikkäspelin ja puolivälierän. Lem-
po pääsi siis sunnuntaina pelaamaan mitalipeleihin. 
Välierässä WoVo oli parempi 2–1.
 SM-finaalien pronssipelissä Lempo voittaa Hau-
kiputaan Heiton 2–1 (18–25, 25–12, 16–14) ja on 
siis Suomen kolmanneksi paras. Lempo oli kolman-
nessa erässä 10–13-tappiolla. Sen jälkeen Tessa 
Francke kovaan paikkaan kaksi ässää ja ottelupallon 
löi kenttään Annika Saari. Sen jälkeen Lempo pääsi-
kin juhlimaan mitalia.

Iso osa joukkueesta on pelannut samassa jouk-
kueessa F-tytöistä asti ja ryhmää on valmentanut 
F-junnuista saakka Ilari Jokinen. Mikä mahtava saa-
vutus pitkälle yhteiselle polulle. Ja kaikkiaan kausi 
oli aikamoinen: Debyyttikausi 1-sarjassa päättyi 
sarjapaikan pitoon karsinnoissa ja A-tytöissä SM-mi-
taliin.

SM-kultaa voitti Rovaniemen Woman Volley ja ho-
peaa Oriveden Ponnistus.

A-tytöt voittivat 
SM-pronssia 
Laihialla pela-
tussa finaali-
turnauksessa.

Kuva 
finaalien 
avajaisis-
ta.

A-tyttöjen 
kauteen mahtui 
useita turnauk-
sia, muun muas-
sa kotiturnaus 
Hakkarissa.

Lempo oli kolmannessa Erässä 
10-13-tappiolla. Sen jälkeen Tessa 
Francke kovaan paikkaan kaksi 
ässää ja ottelupallon löi kenttään 
Annika Saari. Sen jälkeen Lempo 
pääsikin juhlimaan mitalia.
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Hakkarin liikuntahallissa on nähty vuonna 
2022 niin 1-sarjafinaalit kuin Suomen cupin 
puolivälierä. Yleisöä näissä peleissä näh-
tiin yhteensä lähes 1 000.

Hakkarin yleisö on 
päässyt nauttimaan 
lentopallohuumasta

HAKKARIN LENTISHUUMA

Jyri Niemi noukkii pallon lattian rajasta, Arttu Lehti-
mäki jakaa passin ja Tomi Rumpunen päättää pitkän 
pallon nelospaikalta. Yleisö hurraa, huutaa ja taput-
taa. Osa nousee ylös penkiltään. 
 Kuvailun mukaista lentopallohuumaa on päästy 
kokemaan kuluneena vuonna parikin kertaa Hak-
karin liikuntahallissa Lempäälässä. 3. huhtikuuta 
1-sarjan ratkaisevaan finaaliin Lempon ja Kyyjärven 
Kykyn otteluun Hakkariin ahtautui peräti 550 kat-
sojaa – Lempon yleisöennätys. Itsenäisyyspäivänä 
6.12. Hakkarissa 420 katsojaa todisti Suomen cupin 
puolivälierää Lempon ja Savo Volleyn välillä.
 Molemmissa peleissä voiton vei vierasjoukkue, 
kun Kyky vei mestaruuden kultaisessa erässä ja cu-
pissa Savo voitti 3–0. Mutta lempääläisyleisö pääsi 
kokemaan upeaa lentopallohuumaa. Kahteen peliin 
970 katsojaa on huikea lukema Lempäälän urheilus-
sa.

Lempäälän lentopallohuuma on saanut paikallaoli-
jat ihastumaan.
 – Enpä olisi Lempäälään 1-sarjaan tullessani, 
että pääsen kokemaan täällä tällaisia uskomatto-
man upeita urheilutapahtumia, mitä tämä finaali ja 
välierä olivat. Finaali ja välierä olivat aivan huikeita 
kokemuksia omalla valmentajauralla, ja olen näh-
nyt paljon, Lempon päävalmentaja Tuomas Alatalo 
kertoi viime kauden päätteeksi.
 Välierässä Iskua vastaan Hakkarissa oli paikal-
lispelissä oli 262 katsojaa, jolloin yleisömäärä top 3 
-peleissä nousee yli tuhannen. Myös silloin tunnel-
ma oli hieno, kun paikallispelin derbyhenki näkyi ja 
kuului myös katsomossa.
 Savo Volleyn päävalmentaja Timo Tolvanen 
halusi lehdistötilaisuuden lopuksi ilman kysymystä-

Hakkarin 
yleisömäärä oli 
ratkaisevassa 
1-sarjafinaalis-
sa 550 katsojaa 
keväällä 2022.

Lempo-Volley 
voitti Hakkarissa 
pelatun toisen 
finaalin ja sarja 
eteni kultaiseen 
erään. Sen voitti 
Kyky.

Lempo-
Volleyn 
1-sarjan ho-
peajoukkue 
2021–2022.

Itsenäisyyspäivänä 
2022 Hakkarissa pe-
lattiin Suomen cupin 
ottelu, 420 katsojaa 
seurasi Lempon ja 
liigajoukkue Savo 
Volleyn peliä.

kin nostaa esille Lempäälän lentopalloyleisön cupin 
ottelun jälkeen.
 – Oli hieno tunnelma! Monella liigapaikkakunnal-
la on heikompi tunnelma kuin täällä.

Lempäälässä yleisö on todistanut, että se löytää 
hallille, kun niin sanotut tosipelit alkavat. Viime kau-
sia on varjostanut koronatilanne, mikä on painanut 
runkosarjojen yleisökeskiarvoja alaspäin. 
 Alkaneella kaudella onkin ollut positiivisia merk-
kejä yleisön yhä sankemmasta paluusta lentopallo-
katsmoihin. Positiivinen vire on näkynyt niin Lempon 
miesten kuin naisten alkukauden peleissä.
 Kannustava kotiyleisö antaa ison buustin lisää 
pelaajille. Ei tarvitse olla edes pudotuspelien täysi 
tupa, vaan Hakkarin lähellä pelaajia oleva katsomo 
saa aikaan upean tunnelman jo reilulla sadalla kat-
sojalla, kun ääntä vain lähtee.
 Lempon naisten Pauliina Kovanen tiivisti yleisön 
merkityksen hyvin, kun naisten ennätysyleisö 135 
katsojaa oli kannustanut Lempon voittoon Kuorta-
neesta marraskuussa 2022.
 – Onhan se siistiä, kun päästään pelaamaan 
noin hienolle yleisölle. Meillä on joka pelissä paljon 
kannattajia kotona ja se tuo ihan omanlaistaan fii-
listä, kun yleisö kannustaa, Kovanen jakoi kiitoksen 
Lempo-yleisölle.
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Lempo-Volleyn edustusjoukkueilla on farmiyhteistyötä niin Mestaruusliiga-joukkueiden 
kuin omien 2-sarjajoukkueiden kanssa.

FARMIYHTEISTYÖ

Farmikumppanuus tarjoaa paljon
molemmille osapuolille

Lempon Annika 
Saari debytoi 
Mestaruusliigas-
sa LP Kangasalan 
paidassa kaudel-
la 2021–2022.

Farmi – tuo tuttu sana urheilusta muun muassa 
NHL:stä. Farmisopimuksia tehdään paljon myös 
lentopallossa. Lentopalloliiton sivuston mukaan 
kuluneella kaudella on 24 farmisopimusta, joissa on 
mukana joukkueita Mestaruusliigasta, 1-sarjasta ja 
2-sarjasta.
 Farmisopimuksia on myös Lempo-Volleyn jouk-
kueilla. Tässä jutussa käydäänkin läpi Lempon 
joukkueiden ajatuksia farmitoiminnasta.

Miesten 1-sarjalla on kolme farmisopimusta. 
Lempo tekee yhteistyötä paikallisten liigaryhmien 
Akaa-Volleyn ja VaLePan kanssa ja tietenkin farmi 
on Lempon 2-sarjajoukkueen kanssa.
 Farmiyhteistyö ei ole sitä, että ylempää sarjaa 
pelaava joukkue sanelee, että tässä pelissä tämä 
meidän pelaajamme pelaa ja tähän peliin tarvitsem-
me teiltä tämän ja tämän pelaajan. Yhteistyö toimii 
aina joukkueiden johdon välillä yhdessä sopien ja 
molempien tilanteen huomioon ottaen. 

 Liigajoukkueiden kanssa farmiyhteistyön ajatus 
on auttaa ja tarjota niin sanottu back up toiselle. Jos 
farmikumppani on loukkaantumis- tai sairausongel-
missa, farmikumppani voi ojentaa auttavan kätensä.
 – Sopimuksia on luonnehdittu vuosien aikana 
eräänlaisiksi ”vakuutuksiksi” eli farmiliikennettä 
tapahtuu siinä tapauksessa, jos jommallekummalle 
osapuolelle iskee loukkaantumis- tai sairastumissu-
ma, Lempon miesten manageri Juha Raunio taus-
toittaa.
 Akaa-Volleyn kanssa Lempon farmiyhteistyö 
on ollut alkukaudesta tiiviimpää kuin VaLePan 
kanssa. Akaan pelaajista Joel Itänen kävi yhdessä 
Lempo-pelissä auttamassa, mutta valitettavasti 
loukkaantui juuri silloin. Lempolta Anssi Vesanen 
puolestaan on ollut Akaan mukana farmiapuna.
 – Yhteistyökuvioihin on kuulunut usean kauden 
ajan harjoituspelit Hakkarissa, minne Akaa ja VaLe-
pa ovat tulleet vieraaksi, Raunio kertoo. 
 – Tällä hetkellä näyttää, että kevään finaaleissa 
saattaa hyvinkin kohdata Lempon farmiemot – peu-
kut pystyyn molemmille hienoille liigaorganisaatioil-
le.

Naisten 1-sarjalla farmikumppaneita on kaksi: lii-
gajoukkue LP Kangasala sekä Lempon oma naisten 
2-sarjajoukkue. LP Kangasalan kanssa yhteistyö 
toimii toista vuotta. Viime kaudella joukkueilla oli 
kehityspelaajayhteistyötä ja tällä kaudella farmiso-
pimus.
 Viime kaudella Lempo sai paljon apuja Kangasa-
lalta ja samalla liigaryhmän nuoret saivat tärkeää 
peliaikaa. Se oli farmikumppanuuden malliesimerk-
ki, jossa molemmat voittivat. Viime kaudella Lem-
possa esiintyneet Neea-Maria Joki ja Inka Sairiala 
ovat ottaneet selvästi isompaa roolia liigakentillä.
 – Alkuperäinen ajatus Lempon naisten edustus-
joukkueessa on ollut juuri pelaajapolun mahdollista-
minen. Nyt pääsemme tekemään sitä yhdessä valta-
kunnan huippuorganisaation kanssa ja kehittämään 
yhteistyötä. Se motivoi toimintaa entisestään, kertoi 
Lempo-Volleyn 1-sarjajoukkueen päävalmentaja 
Jani Huurne Kangasala-yhteistyön alkaessa viime 
kaudella.
 – Isossa kuvassa haluamme olla Tampereen 

seudulla alueellinen liigatason seura ja toimija. Tällä 
alueella on paljon pelaajia ja alue tarvitsee toimivan 
pelaajapolun, LP:n päävalmentaja Arttu Keränen 
kuvaili aiemmin.

Tällä kaudella Lempo on päässyt puolestaan aut-
tamaan loukkaantumisvaikeuksissa ollutta Kanga-
salaa. Samalla se on tarjonnut Lempon sopimus-
pelaajille näyttöpaikkoja liigaryhmän harjoituksissa 
ja peleissä ja samalla auttaa liigakentille tähtääviä 
nuoria ottamaan seuraavia askelia. 
 – Tämä on tärkeä myös Lempo-Volleyn jatkon 
kannalta. Pelaajat näkevät, että voidaan tehdä Pir-
kanmaalla töitä juuri pelaajien eteen ja heidän kehi-
tystään ajatellen. Usein yhteistyöhommissa haetaan 
maksimaalista menestystä, mutta me katsotaan 
pelaajia yksilöinä ja haemme heille järkevät ratkai-
sut kehittyä poluillaan, Huurne taustoittaa.
 Joulukuussa nähtiin kiintoisa tilanne, kun Kanga-
salan ja Arctic Volleyn pelissä oli neljä Lempo-pe-
laajaa Linnea Malinen, Riikka Vuorentausta, Adelia 
Launonen ja Tiia Tapio Kangasalan kokoonpanossa. 
Myös Annika Saari on käynyt liigapelissä kentällä 
tällä kaudella.
 – Tässä ei olla kuitenkaan liigaan ensi kaudek-
si nousemassa, niin on ollut hienoa, kuinka ollaan 
saatuu nimenomaan yksilöitä vietyä eteenpäin. Se 
näkyy toimivana yhteistyönä Kangasalan kanssa. 
Tehdään tätä heidän kanssa yhdessä ja on ollut upe-
aa huomata, kuinka meidän pelaajia on ollut muka-
na liigaympyröissä, Lempon naisten päävalmentaja 
Jani Huurne kertoo.

Tärkeä asia farmiyhteistyössä on yhteistyö 2-sar-
jojen kanssa. Se on tärkeä osa pelaajapolkua. 1- ja 
2-sarjayhteistyöllä tarjotaan nuorille pelaajille peli-
mahdollisuuksia 2-sarjatasolla mutta saumaa olla 
ylemmän sarjatason harjoitus- ja pelivahvuudessa ja 
kerätä kokemusta. 
 Samalla 1-sarjaryhmien pelaajat saavat haettua 
tarvittaessa peliaikaa 2-sarjasta. Tällä kaudella 
farmiyhteistyötä on käytetty viime vuosien tavoin 
paljon.

Lempo-Volleyn Tiia 
Tapio, Riikka Vuoren-
tausta ja Adelia Lau-
nonen olivat samaan 
aikaan LP Kangasalan 
paidassa liigapelissä 
kentällä 8.12.2022 
Arctic Volleyta vas-
taan.

Yhteistyö Lempon 
1- ja 2-sarjajoukkuei-
den välillä on iso asia 
pelaajakehityksen 
kannalta. Tommi 
Nieminen on saanut 
kuluneella kaudella 
peliaikaa sekä 1- että 
2-sarjassa.

Lempon pääval-
mentaja Jani Huur-
ne ja LP Kangasa-
lan päävalmentaja 
Arttu Keränen ovat 
olleet tyytyväisiä 
yhteistyöhön.
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Lempo-Volley hakee historiallista mestaruutta

MIESTEN 1-SARJA

Lempäälässä elettiin keväällä 2022 melkoista lento-
pallohuumaa. Lempo-Volley raivasi tiensä miesten 
1-sarjan voittajana aina finaaleihin asti. Ensimmäi-
sessä finaalissa Lempolla oli jo ottelupallo avaus-
voittoon, mutta Kyyjärven Kyky voitti avauspelin 3–2.
 Toiseen finaaliin Lempäälässä saatiin täysi Hak-
karin liikuntahalli: 550 katsojaa, uusi seuraennätys. 
Katsojat näkivät Lempolta suvereenin esityksen 
avauspelissä, kun kotijoukkue tasoitti finaalivoitot 

Viime kausi päättyi Lempo-Volleylla miesten 1-sarjassa kultaisessa erässä hopeamitaleihin. 
Kauden 2022-23 tavoite on voittaa mestaruus.

1–1:een 3–0-voitolla. Niinpä mestaruus ratkottiin 
kultaisessa erässä, jonka Kyky voitti 25–16 ja lunas-
ti paikkansa Mestaruusliigassa.
 Niinpä viime kausi jätti Lempäälässä nälkää: 
uudelle kaudelle joukkue on asettanut tavoitteeksi 
1-sarjan mestaruuden.

Lempon joukkue uusiutui jonkin verran uuteen kau-
teen tultaessa. Joel Itänen oli taas esimerkki, kuinka Muuttuneet

voimasuhteet

Niinpä viime kausi jätti Lempää-
lässä nälkää: uudelle kaudelle 
joukkue on asettanut tavoitteeksi 
1-sarjan mestaruuden.

Lemposta ponnistetaan Mestaruusliigaan. Itänen 
siirtyi hienon edelliskauden jälkeen Akaa-Volleyn ri-
veihin. Myös Arttu Moisio ja Rolle Jokela jäivät pois.
 Uusina pelaajina Lempoon saapuivat välivuo-
delta palannut seuralegenda Anssi Vesanen, Oulun 
Ettan liigaryhmästä siirtynyt Eemi Pöllänen, Akaan 
liigajoukkueesta saapunut Kasimir Vuorinen, East 
Volleysta tullut Veeti Kosonen ja Lempon A-pojista 
noussut Arttu Hokkanen. Lempon valmennusryhmä 
Tuomas Alatalo, Marko Laakso ja Kari Nieminen 
ovat jatkaneet viime kauden hyvää työtään ja Lem-
pon taustaryhmä on laaja kuten viime kausillakin.

Lempon vahvuus on laaja pelaajarinki, kun yhteistyö 
miesten 2-sarjajoukkueen kanssa on tiivistä. Jouk-
kueen vahvuus on, että lähes aina harjoituksissa on 
mukana 12 pelaajaa, jolloin kuusikkoharjoitukset 
pysyvät laadukkaina. Samalla laaja rinki tarjoaa 
peleissä mahdollisuuksia pyörittää ja vaihtaa pelaa-
jia tarvittaessa ja jakaa myös lepovuoroja. 2-sarja-
pelit ovat myös tarjonneet tärkeää peliaikaa laajalle 
pelaajaringille.
 Lempolta löytyy monelle pelipaikalla todella pal-
jon laatua. Yleispelaajapuolella valinnanvaraa riittää, 
kun kokeneiden Tomi Rumpusen ja Simo Puttosen 
tueksi saapui liigasta Vuorinen ja Pöllänen ja nuoret 
Tommi Nieminen ja Kosonen jahtaavat peliaikaa. 
Keskitorjujapuolella viime kauden vastuunkantajien 
Sten Kruudan ja Tatu Härkösen kirittäjinä ovat koke-
nut Vesanen ja kehittynyt Veeti Ahlfors.
 Kun viime kauden kokeneet avainpelaajat ovat 
jatkaneet Lempon riveissä, Lempolla on taas koossa 
laadukas joukkue 1-sarjassa.

MIESTEN 1-SARJA

Lempo pääsi miesten 1-sarjan joulutauolle sarjan 
kärkipaikalta: 11 otteluun kymmenen voittoa ja 31 
pistettä. Alkukausi on Lempo-Volleylla ollut erilais-
ten loukkaantumisten ja sairasteluiden värittämä. 
Avauskokoonpano on elänyt lähes aina pelistä 
toiseen. Eemi Pöllänen ja Jyri Niemi olivat pitkät 
pätkä pois joukkueen vahvuudesta ja loukkaantu-
miset aina omalla osallaan muokkaavat joukkueen 
pelaamista.
 Molemmat pääsivät syyskauden aikana takaisin 
pelikuntoon ja tuovat Lempon pelaajarinkiin lisää 
vahvuutta ja monipuolisuutta. Samalla poissaolot 
ovat tuoneet roolia muille. Lempon 2-sarjajoukkueen 
libero Arttu Hokkanen sai tulikasteen kovassa pai-
kassa Niemen loukkaannuttua, kun Hokkanen lähti 
mukaan Oulun-vieraskiertueelle ja toi joukkueelle 
heti kaksi vierasvoittoa.

Kauteen 2021–2022 verraten uusi 1-sarjakausi on 
muuttuneiden voimasuhteiden vuosi monella tapaa. 
Vuosien kestomenestyjä Kyky siirtyi sarjaporrasta 
ylemmäs Mestaruusliigaan ja jätti aukon 1-sarjaan 
uudelle menestyjälle. 
 Napapiirin Palloketut jäi pois 1-sarjasta, uutena 
joukkueena tuli liigasta pudotettu Etta. 1-sarjaa 
pelataan kymmenellä joukkueella. Kaksinkertaisen 
runkosarjan jälkeen kahdeksan parasta etenvät 
pudotuspeleihin. Viime kauden kärkiryhmistä Isku 
ja Kuortane uusiutuivat isosti, Lempo pysyi pelaa-
jistoltaan melko samalta. Savonlinnan East Volley, 
Karhulan Veikot ja Oulun Kisko ovat puolestaan otta-
neet selvät loikat keskikastista sarjan kärkiryhmään.
 Alkukausi on osoittanut, että sarja on jälleen 
hyvin tasainen ja yllätyksiä voi käydä yksittäisissä 
runkosarjapeleissä. 
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MIESTEN 1-SARJA
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Keski-ikä: 26 v. | Kapteeni: Jyri Niemi | Varakapteenit: Simo Puttonen, Arttu Lehtimäki ja Tomi Rumpunen
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Lempo ottanut askelia kehityksen tikapuilla

naisten 1-SARJA

Lempo-Volleyn naisten 1-sarjajoukkue sai viime 
kaudella tärkeää oppia ja kokemusta maan toiseksi 
korkeimmasta sarjatasosta. Historiallinen sarjanou-
sun jälkeinen kausi päättyi iloisiin tuuletuksiin, kun 
runkosarjan yhdeksäs Lempo säilytti sarjapaikkansa 
karsintojen kautta. Niissä Lempo voitti Jymy Akate-
mian voitoin 2–0.
 Kun Lempo pääsi rakentamaan uutta kautta, 
lähtökohdat olivat paljon helpommat. Sarjataso oli 
tiedossa jo selvästi aikaisemmin, paljon tiedettiin 
mitä sarja vaatii niin pelaajistolta ja organisaatiolta.
 Lempon laadukas toiminta näkyi pelaajamarkki-
noilla ja päävalmentaja-manageri Jani Huurne sai 

Lempo-Volley PÄÄSI seurahistorian toiseen naisten 1-sarjakauteen paremmista ja uudenlai-
sista lähtökohdista, kun takana on ensimmäinen oppivuosi Suomen toiseksi korkeimmalta 
sarjatasolta.

paljon tiedusteluja mahdollisilta uusilta pelaajilta. 
Lempon joukkue uusiutuikin jonkin verran uudelle 
kaudella.

Uusina pelaajina Lempoon saapuivat Anna Kaisa 
Kerminen (välivuosi), Tiia Tapio (Etta), Linnea Ma-
linen (Puijo), Roosa Päykkönen (Liiga-Ploki), Senni 
Virtanen (Isku), Adelia Launonen (Ryhti), Saara Raja-
la (Lempo N2) ja Iina Andrikopoulou (LP Viesti).
 Uusista pelaajista Iina Andrikopouloun saapumi-
nen Lempoon ylitti jopa kansallisen uutiskynnyksen. 
Muun muassa Ylen Urheiluruutu saapui Hakkariin 
jututtamaan Iinaa. Viime kauden liigan pistepörssin 

1-sarja kohtasi 
uusjaon

LEMPON LAADUKAS TOIMINTA NÄKYI 
PELAAJAMARKKINOILLA JA PÄÄVAL-
MENTAJA-MANAGERI JANI HUURNE SAI 
PALJON TIEDUSTELUJA MAHDOLLISILTA 
UUSILTA PELAAJILTA.

voittanut maajoukkuehakkuri saapui Lempoon kun-
touttamaan itseään kohti parempaa pelikuntoa, sillä 
sairastuminen ei mahdollistanut siirtoa ulkomaille 
tälle kaudelle.

Lempo houkutteli nuoria pelaajia, jotka tähtäävät 
urallaan liigakentille ja kokevat Lempon oivaksi 
ponnahdusalustaksi. Lempo jatkaa tälläkin kaudella 
yhteistyötä LP Kangasalan liigajoukkueen kanssa 
farmisopimuksella. Lempon usea pelaaja onkin 
alkukauden ollut Kangasalan liigajoukkueen matkas-
sa.
 Kun Lempon viime kauden ydinryhmä jatkoi jouk-
kueessa, Lempo on saanut tälle kaudelle kasaan 
laadukkaan ja laajan kokoonpanon. Joukkue on yhä 
nuori ja iso osa pelaajista on juniori-ikäisiä. Lempo 
pelaakin N1- ja N2-joukkueiden sekoituksella myös 
A-tyttöjen SM-sarjaa. Samalla viime kausi on tuonut 
joukkueeseen paljon kokemusta 1-sarjapeleistä ja 
niiden voittamisesta.
 Yhteistyö naisten 2-sarjajoukkueen kanssa on 
myös tiivistä. N2-joukkueen valmentajaksi siirtyi Ilari 
Jokinen 1-sarjaryhmän valmennuksesta. Alkukau-
della pelaajaliikennettä onkin ollut molemminsuun-
taista.

naisten 1-SARJA

Naisten 1-sarja kaudelle 2022–2023 meni melko 
paljon uusiksi verrattuna edelliskauteen. Viime kau-
den runkosarjan top 5 -joukkueista kolmea ei nähdä 
tällä kaudella. Mestari ja liigakarsinnat voittanut 
Isku sekä Etta ja Riemu jättivät sarjapaikkansa. Vielä 
liigasta pudonnut Helsinki Volley ei ottanut paikkaa 
vastaan. Kun sarjasta putosivat Jymy ja WoVo, meni 
joukkuekartta isosti uusiksi.
 1-sarjan joukkuemäärä putosikin 14 joukkueesta 
10 joukkueeseen. Samalla se on vähentänyt selvästi 
runkosarjan pelimäärää ja osaltaan helpottaa jouk-
kueiden peliruuhkaa. Uusina joukkueina nähdään 
Turun Urheiluliitto ja Tapanilan Erä, joka sai Helsinki 
Volleyn sarjapaikan. 

Lempo otti historiallisen avausvoiton viime kaudel-
la kuudennessa pelissä. Tällä kaudella Lempo sai 
avausvoittonsa kolmannessa pelissä ja purjehti siitä 
neljän pelin voittoputkeen. Lempo on alkukaudella 
osoittanut ottanee selvän harppauksen sekä pelilli-
sesti että sarjan sisälläkin ylemmäs. 

Joulutauolle Lempo jäi sijalla viisi: kymmenes-
tä pelistä viisi voittoa ja 14 pistettä. Sarjaa johtaa 
jouluna PuMa.
 Lempon laaja ja tasainen pelaajarinki on osoitta-
nut arvonsa alkukaudesta, kun peleissä on noussut 
esiin useita eri vastuunkantajia ja ratkaisijoita.
 Kausi jatkuu mielenkiintoisena, minne asti Lempo 
tällä kaudella yltää.
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NAISTEN 1-SARJA
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Lempo koki nuorennusleikkauksen

miesten 2-SARJA

Lempo-Volleyn miesten 2-sarjajoukkue on ollut 
koko seurahistorian ajan sekoitus seuran omia juni-
oreita ja kokeneempia pelaajia. Joukkueessa on an-
nettu vastuuta omille junioreille, jotka ovat saaneet 
tärkeää peliaikaa ja kokemuksia aikuisten peleistä.
 Kaudelle 2022–2023 M2-joukkue koki vieläkin 
selvemmän nuorennusleikkauksen. Kaksi vuotta 
ryhmää vetänyt Harri Montonen siirtyi N2-joukkueen 
mukaan ja päävalmentajaksi siirtyi Lempon C-poikia 
viime kaudella vetänyt Pasi Korkola. 
 Viime kaudella pelanneita kokeneempia pelaajia 
jäi sarjapeleistä pois ja ryhmä nuoreni entisestään. 
Mukaan nousi useampi 2007-ikäluokan Lempon 
nuori lupaus ja joukkueen lähes kaikki pelaajat ovat 
vielä juniori-ikäisiä.
 Viime kaudella Lempon joukkue voitti ylivoimai-

Miesten 2-sarjajoukkue ajaa paljon uusia seuran nuoria mukaan miesten sarjapeleihin.

sesti oman alkulohkonsa ilman yhtään tappiota. 
Myös pudotuspeleissä Lempo avasi VaLePa-voitolla 
ja eteni puolivälieriin asti. Välieräpaikkakaan ei ollut 
kaukana, mutta lopulta Raision Loimu pudotti Lem-
pon.

Uudelle kaudella 07-ikäluokan Lempon junnuryh-
mästä miesten peleihin siirtyivät Kasper Vesanen, 
Kendron Tüür, Lauri Lahtinen ja Kaapo Korkola. 
Lempon junnuissa pelannut Arttu Hokkanen vaihtoi 
Isku-Veikot Lempoon myös aikuistasolla. Uusia pe-
laajia ovat myös Topi Tuomisto ja Pyry Nokkonen.
 Lempon 1- ja 2-sarjajoukkueet tekevät taas vah-
vaa yhteistyötä. Farmisopimuksen avulla Lempon 
2-sarjajoukkue saa apuja 1-sarjasta joka peliin ja sa-
malla 1-sarjapelaajat saavat peliaikaa. Samalla osa 

Nuoret ovat ottaneet heti ison roolin

VIIME KAUDELLA PELANNEITA KOKE-
NEEMPIA PELAAJIA JÄI SARJAPELEISTÄ 
POIS JA RYHMÄ NUORENI ENTISESTÄÄN. 
mukaan nousi useampi 2007-ikäluo-
kan lempon nuori lupaus.

Lempon M2-pelaajista käyvät säännöllisesti 1-sarjan 
harjoituksissa sparraamassa ja Arttu Hokkanen 
pääsi alkukaudesta useassa pelissä pelaamaan ja 
korvaamaan loukkaantumista ja suoriutui upeasti.
 M2-joukkue pelaa myös hyvin samalla joukkueel-
la A-poikien SM-sarjaa. Nuoret pelaajat saavatkin 
ison annoksen lentopalloa aikuis- ja junnupeleissä 
ja osa vielä 1-sarjan mukana. 2-sarjajoukkue onkin 
vielä viime kausia vahvemmin nuorien pelaajien 
kokemuspaja, jossa saadaan taitoja, oppeja ja koke-
musta kohti läpimurtoa vieläkin korkeammalle.

Lempon miesten 2-sarjakausi pelataan viime kau-
teen verraten hieman erilaisella systeemillä. 2-sarja 
on jaettu kolmeen lohkoon, joissa pelataan kolmin-
kertainen runkosarja. Viime kaudella pelattiin kak-
sinkertainen alkusarja ja lisäksi jatkosarja.
 Runkosarjassa tulee 12 ottelua ja sen jälkeen 
jatketaan pudotuspeleillä. Lempo pelaa samassa 
lohkossa Keimolan Kaiun, Valkeakosken Isku-Veik-
kojen, Karkkilan Poikien ja helsinkiläisen PuMan 
kanssa.
 Kaiku on joukkueista selvästi kokenein, ryhmästä 
löytyy useita satoja liigapelejä ja muun muassa laji-
legenda Toni Kankaanpää. Isku-Veikot-paikallispe-
leissä Lempo kohtaa useamman Lempon A-pojissa 
pelaavan nuoren, joten saadaan todellisia derbyjä. 
KaPo ja PuMa tulevat Lempolle tutuksi, sillä samoja 

joukkueita vastaan on pelattu alkukaudesta myös 
A-pojissa.

Lempon nuoriso on ottanut 2-sarjassa heti isoa 
roolia. Muun muassa Kasper Vesanen on heti nous-
sut isoon rooliin ja valmennus on jakanut peliaikaa 
kaikille. Kalle Nieminen on kantanut viime kauden 
tavoin passivastuuja ja kehittynyt taas isoin askelin 
vaihdettuaan passariksi vasta vuosi sitten. 
 Alkukausi on tuonut joukkueelle muutamia 
hienoja pisteiden saalistuksia ja nuorelle ryhmälle 
ominaista tason heittelyä. Jokainen peli on kuitenkin 
isossa kuvassa kuin rahan laittamista pankkiin ja 
tärkeiden kokemusten keräämistä jatkoa varten.
Joulutauolle siirryttäessä Lempo oli lohkossaan 
viides kuudella pisteellä ja yhdellä voitolla. 

MIESTEN 2-SARJA
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MIESTEN 2-SARJA
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Lempo mahdollistaa 
tärkeitä kokemuksia

naisten 2-SARJA

Lempo-Volleylla on toisena kautena peräkkäin kaksi 
joukkuetta naisten liiton sarjoissa, kun viime kau-
den tavoin naisten 1-sarjajoukkueen lisäksi myös 
naisten 2-sarjassa on Lempo-ryhmä. N2-joukkue on 
uusiutunut jonkin verran viime kaudesta.
 Päävalmentajaksi saapui naisten 1-sarjasta Ilari 
Jokinen ja hänen avukseen miesten 2-sarjasta Harri 
Montonen. Pelaajisto on edelleen nuorta ja pää-
asiassa juniori-ikäistä, mutta viime kauteen verraten 
hieman jopa kokeneempaa. 
 Naisten 1-sarjaryhmästä saapui useampi pelaaja 
mukaan 2-sarjajoukkueeseen. Nuoria uusia pelaajia 
tuli myös naapurikuntien joukkueista. Joukkueen 
runkona jatkaa myös viime kaudelta tuttu 2005-ikä-
luokan joukkue ja 07-08-ikäisiä omia junioreita on 
noussut mukaan 2-sarjajoukkueeseen.

Lempo-Volleyn N2-joukkue tarjoaa peliaikaa 
junioreille ja seuran omille kasvateille.

N2-joukkueen pelaajia pelaa aikuisten pelien lisäksi 
myös Lempon A- ja B-tytöissä. Yhteistyö 1-sarja-
joukkueen kanssa on toiminut mallikkaasti. Lempon 
mukana on ollut 1-sarjapelaajia hakemassa peliai-
kaa ja Lempon Niina Mattila pääsi tekemään 1-sar-
jadebyyttinsä Lempossa syksyn aikana.
 Viime kausi oli Lempon nuorelle joukkueelle vai-
kea naisten 2-sarjassa, sillä avausvoittoa odotettiin 
kevätkauden puolelle. Kausi antoi kuitenkin paljon 
kokemusta ja oppia, ja se on näkynyt uuden kauden 
alkukaudesta.
 Lempo aloittikin kauden 2022-2023 komealla 
kahdeksan voiton putkella ja jatkaa pelejään kevät-
kaudella ylemmässä jatkosarjassa.

2-sarjan systeemi 
taas uusiksi

PELAAJISTO ON EDELLEEN NUORTA, 
MUTTA VIIME KAUTEN VERRATEN JOPA 
HIEMAN KOKEMEEMPAA. VIIME KAUSI 
ANTOI PALJON KOKEMUSTA JA OPPIA, JA 
SE ON NÄKYNYT ALKUKAUDESTA.

 2-sarja on oiva mahdollisuus antaa peliaikaa 
seuran omille kasvateille ja luoda polkua junioripe-
leistä kohti yhä korkeampia sarjatasoja. 1-sarjan ja 
Mestaruusliigan LP Kangasalan välinen yhteistyö 
tuo varmasti uskoa myös 2-sarjajoukkueelle ja 
tulevaisuudessa näyttää Lempon pelaajapolun yhä 
mielenkiintoisemapana.

naisten 2-SARJA

Naisten 2-sarjassa on taas kaudella 2022–2023 
käytössä hieman uudenlainen sarjasysteemi. Toissa 
kaudella pelattiin ylempää ja alempaa kakkossarjaa. 
Viime kaudella pelattiin ikään kuin poolimuotoises-
ti neljässä eri lohkossa kauden aikana, jossa aina 
uusi lohko määrittyi alueellisesti ja lohkosijoitusten 
mukaan.
 Tällä kaudella systeemi on paluu perinteisem-
pään. Jouluun mennessä pelattiin alkusarjat, joita 
on kaikkiaan oli kymmenen eri lohkoa. Sen jälkeen 
jatketaan ylemmissä ja alemmissa jatkosarjoissa ja 
lopuksi pelataan pudotspelit.

Lempo pelasi alkusarjansa C-lohkossa yhdessä 
Hämeenlinna N2:n, Hämeenlinna Junioreiden, Vesi-
lahden Visan, Kalevan Lentopallon ja LP Kangasalan 
kanssa. Alkusarjaa pelatiin kaksi kierrosta.
 Lempon uudistunut joukkue sai hienon ja vahvan 
startin kaudelle, kun kuusi ensimmäistä peliä päät-
tyivät Lempon voitoksi. Viime kauden kokemukset 
1- ja 2-sarjapeleissä ovat selvästi kasvaneet korkoa 
ja näkyneet alkukauden tiukoissa peleissä onnis-
tumisina. Lempo varmistikin paikkansa ylempään 
jatkosarjaan. Lempo oli lohkossaan toinen KaLen 
jälkeen kuudella voitolla ja kahdella tappiolla.
 Tammikuussa alkavassa ylemmässä jatkosarjas-
sa vastassa ovat Aitolahden Riento, LP Kangasala ja 
VaLePa.
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naisTEN 2-SARJA
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L | s. 2005

YP | s. 1999

KT | s. 2006 Päävalmentaja

KT | s. 2005 P | s. 2006
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LEMPO 3 & 4

lempo kkp:n tuttu ydinryhmä jatkaa

kuntoliikuntaa parhaimmillaan

LEMPO KKP

Lempo KKP pelaa LPS:n tavoin naisten Kuntosarjaa 
ja joukkue on ollut koossa jo monta vuotta. Vahva 
yhteishenki muodostuu tutusta ydinryhmästä, joka 
tykkää harrastaa ja pelata yhdessä ja sarjapelejä 
jatketaan kaudesta toiseen. Kuntosarjassa pelataan 
tuttuja paikallisia ryhmiä vastaan ja syyskausi meni 
KKP:llä B-lohkossa. Tuloksena kakkossija ja Lem-
pon kaksoisvoitto yhdessä LPS:n kanssa. KKP pelaa 
kotipelinsä Kuokkalan koululla torstaisin. Joukkue 
harjoittelee kerran viikossa ja treenejä ohjaa valmen-
taja Tiina Lähde. Uudet pelaajat ovat tervetulleita 
mukaan.

Lempo-Volleyn miesten Kuntosarjaa pelaavat 3- ja 
4-joukkueet, jotka rakentavat vankan mieslentopal-
lon harrastepohjan Lempossa. Kuntosarjajoukkueet 
harjoittelevat yhdessä kerra-kaksi viikossa ja perjan-
tai on Sääksjärvellä Kuntosarjan kotipelivuoro. Jouk-
kueet muodostuvat monipuolisesti niin todellisista 
konkareista, aikuisista kuin omista junioreista, jotka 

1 Nina Lindell
8 Katariina Lähde
9 Minna Suhonen
10 Neea Suhonen
13 Johanna Väisänen
14 Hanna Hanweg
17 Marjo Alste
21 Eeva Lahdenperä
44 Irene Kuusirati-Mäkipää

TAUSTAT
Valmentaja: Tiina Lähde
Joukkueenjohtaja/yhteyshenkilö: Nina Lindell

Petteri Fonsen
Tuomas Henttonen
Matti Harinen
Jussi Harinen
Timo Kela
Vesa Kiviö
Atte Korkola
Kaapo Korkola
Toni Laine
Jarkko Roiha
Eetu Saarinen
Jani Sahramäki
Sauli Silpo
Kendron Tüür 
Juha Tulonen
Ossi Vesanen

TAUSTAT
Yhteyshenkilö: Jarkko Roiha

Tuomas Alatalo
Jukka Haapakoski
Tuomas Huttunen
Mikko Kurkioja
Lauri Lahtinen
Luukas Lassila
Ari Lintunen
Anni Mäkinen
Pyry Nokkonen
Eero Penijärvi
Veikko Piirainen
Pasi Ridanpää
Ukko Rimmi
Hannu Saari
Jani Turpeinen

TAUSTAT
Yhteyshenkilö: Anni Mäkinen

JOUKKUE

JOUKKUE / lempo 3 JOUKKUE / lempo 4

saavat kokemusta miesten peleistä. Rennon letkeää 
menoa, mutta oikeaa ja kovaa lentopalloa pelaavat 
Kuntosarja-joukkueet ovat kuntoliikuntaa parhaim-
millaan ja peleissä muistetaan aina hyvä huumori. 
Lempon molemmat joukkueet pelasivat syyskauden 
Kuntosarjan A-sarjaa ja jatkavat samassa sarjassa 
myös kevätkaudella.
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yhdessä harrastaminen lempo lps:n ydin

LEMPO LPS

Lempo LPS pelaa naisten Kuntosarjaa ja sama jouk-
kue on ollut yhdessä jo usean vuoden. Jonkin verran 
mukaan tulee aina uusia pelaajia, mutta perusrunko 
on tullut toisilleen tutuksi. Syyskausi meni Kuntosar-
jan B-lohkossa, josta tuli lohkovoitto. Joukkue pelaa 
kotipelinsä perjantaisin Kuokkalan koululla. Kunto-
sarjassa pelataan lähialueiden joukkueita vastaan, 
ja usea vastus onkin tullut tutuksi viime kausien 
aikana. Joukkueelle on tärkeää päästä yhdessä 
harrastamaan ja ylläpitämään lentopallotaitoja. 
Pelit ovat huippuhetkiä harjoittelun lomassa. Har-
rastamista ei oteta liian tosissaan, mutta kuitenkin 
tarpeeksi vakavasti ja aina iloisella mielellä. Leena 
Lind toimii LPS:n pelaajavalmentajana.

2 Noora Karislahti
3 Marika Uimi
6 Hanne Ruuna
9 Julia Kuusisto
10 Aino Lind
11 Jenny Nyström
16 Aino Ratia
32 Iiris Ahola
71 Leena Lind

TAUSTAT
Valmentaja: Leena Lind
Joukkueenjohtaja: Noora Karislahti

JOUKKUE

A-tytöt ahkeroi
montaa sarjaa

A-TYTÖT

Keitä me olemme: Lempon A-tytöt koostuu pää-
asiassa seuran naisten 1- ja 2-sarjajoukkueiden 
pelaajista. Mukana on myös seuran B-junioreita ja 
muutamia lähialueiden pelaajia. A-tytöt harjoittelee 
pääasiassa omien aikuisjoukkueidensa kanssa ja 
kiertää SM-sarjan turnauksia sarjapelien ohessa. Pe-
lejä tuleekin kova määrä, kun kaikki eri sarjat laske-
taan yhteen. 

Mitä pelataan: A-tytöt pelaa A-tyttöjen koko Suo-
men kattavaa SM-sarjaa. Alkukausi on sujunut A- ja 
B-pooleissa ja tähtäin on kevään SM-finaaleissa. 
Puolustettavana on viime kauden pronssimitali, joka 
oli Lempon seurahistorian ensimmäinen junioreiden 
SM-mitali.

Miten harjoitellaan: Joukkue harjoittelee aikuisjouk-
kueiden kanssa.

1 Rita Jokinen
3 Liisa Lahtinen
4 Veera Hussa
5 Sofia Ikonen
6 Saara Rajala
7 Emilia Kangassalo
8 Venla Rajala
9 Tiia Tapio
10 Annika Saari
11 Linnea Malinen
12 Tessa Francke
14 Reeta Jokinen
16 Iida Pöllänen
19 Veera Vuorentausta
20 Enna Huurne
25 Neea-Maria Joki
26 Niina Mattila
28 Silja Joutsenvirta

TAUSTAT
Valmentaja: Jani Huurne
Valmentaja: Jyri Niemi

JOUKKUE
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A-pojat kohtaavat tuttuja vastustajia

A-pojat

Keitä me olemme: Lempo-Volleyn A-pojat toimii 
tiiviissä yhteistyössä Lempon miesten edustusjouk-
kueiden kanssa. A-poikien pelaajat edustavat aikuis-
tasolla Lempon 1- ja 2-sarjajoukkueita ja mukana 
on pelaajia myös LP Kangasalan B-pojista ja Val-
keakosken Isku-Veikkojen M2-ryhmästä. A-poikiin 
nousi uusia pelaajia viime kauden jälkeen Lempon 
nuoremmista pelaajista ja A-pojat onkin sekoitus eri 
ikävuosien pelaajia.

Mitä pelataan: A-pojat pelaa SM-sarjaa, jossa 
turnauksia voi tulla ympäri Suomen. Tämän kauden 
erikoispiirre on ollut 2-sarjassa ja A-pojissa samojen 
joukkueiden kohtaaminen useasti, kun molemmissa 
sarjoissa alkukaudesta Lempo on kohdannut Kark-
kilan Poikien ja PuMa-Volleyn joukkueet. Syyskausi 
sujui A-, B- ja C-pooleissa ja tähtäin on kevään SM-fi-
naaleihin pääsemisessä.

Miten harjoitellaan: A-pojat harjoittelee yhdessä 
miesten 2-sarjajoukkueen kanssa ja osa pelaajis-
ta harjoittelee 1-sarjan ja Isku-Veikkojen tai LPK:n 
kanssa. Ennen turnauksia kootaan yhteen koko 
ryhmä.

2 Niko Montonen
4 Aki Tuomivaara
5 Kalle Nieminen
14 Veeti Lassila
21 Arttu Hokkanen
22 Pyry Nokkonen
24 Manu Mäenpää
26 Atte Korkola
27 Taavi Arminen
28 Tuukka Jaatinen
29 Jussi Suhonen
30 Kaapo Korkola
31 Lauri Lahtinen
32 Kendron Tüür
33 Kasper Vesanen
34 Veikko Mähönen
35 Jaaro Mattsson

TAUSTAT
Päävalmentaja: Harri Montonen
Valmentaja: Pasi Korkola
Joukkueenjohtaja: Jonna Korkola
Rahastonhoitaja: Tuula Grönfors

JOUKKUE

LEMPON B-TYTTÖJEN Joukkue
on ollut pitkään yhdessä

B-TYTÖT 1 & 2

Keitä me olemme: Lempo-Volleyn B-tyttöjen ikäluok-
ka on suuri ja 1- ja 2-joukkueet harjoittelevat tiiviisti 
yhdessä ja osa pelaajista pelaa myös C-tyttöjen 
sarjaa. Joukkue on ollut pitkään yhdessä ja moni 
on kulkenut yhteisen matkan pallokoulusta asti. 

Joukkue on ollut pitkään yhdessä 
ja moni on kulkenut yhteisen mat-
kan pallokoulusta asti. Osa pelaa-
jista pelaa myös aikuisten pelejä 
Lempon 2-sarjassa.

Osa pelaajista pelaa myös aikuisten pelejä Lempon 
2-sarjassa.

Mitä pelataan: Joukkue pelaa B-tyttöjen SM-sarjaa 
kahdella joukkueella Lempo 1 ja Lempo 2. Turnauk-
sia ja pelejä tulee tiivisti, kun osa pelaa myös muis-
sa joukkueissa. Keväällä tavoitellaan mahdollisim-
man hyvää sijoitusta sarjassa.

Miten harjoitellaan: B-tyttöjen 1- ja 2-joukkueilla on 
osa harjoituksista yhdessä ja joukkueilla on myös 
omia treenivuoroja. Lajitreenit on kolmesta neljään 
kertaan viikossa, innokkaimmille lisäksi erillistä tai-
totreeniä kerta viikkoon. Ohjelmassa myös erilliset 
fysiikkatreenit.

esittely jatkuu seuraavalla sivulla
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b-TYTÖT 3

Keitä me olemme: B3-joukkue toimii tiiviisti yhdessä 
C3-tyttöjen kanssa ja osa pelaajista pelaa molem-
pia sarjoja. Joukkueessa on eri aikaan aloittaneita 
pelaajia ja innokkuus ja uuden oppimisen halu on 
suurta. Joukkue on todella aktiivinen ja innokas 
ottamaa uusia askelia lentopallopolullaan.

Mitä pelataan: B3 pelaa B-tyttöjen SM-sarjaa. 
Alkukausi on mennyt alueellisissa pooleissa, joissa 
pelataan Lounaisen alueen joukkueiden kanssa. Osa 
pelaa myös C-tyttöjen sarjaa.

Miten harjoitellaan: Treenit ovat kolmesti viikossa ja 
yhdessä C3-joukkueen kanssa.

5 Heta Haapakoski
10 Fanni Kulkula
13 Elisa Heinänen
17 Iiris Huhtala
18 Silja Heinänen
24 Erika Järvinen
42 Enna-Maria Kärki
59 Seela Lohi
64 Inka-Maaria Ketola

TAUSTAT
Päävalmentaja: Mika Lehtinen
Valmentaja: Jukka Haapakoski
Valmentaja: Sebastian Kulkula
Rahastonhoitaja: Taru Heinänen
Joukkueenjohtaja: Taru Heinänen

JOUKKUEB3-tytöt ottavat isoja 
kehitysaskelia

6 Fanni Raittinen
8 Venla Rajala
9 Veera Lindell
12 Ani Nokelainen
14 Milena Montonen
20 Enna Huurne (A)
23 Ella Tilvis
26 Niina Mattila (A)
46 Vilja-Lotta Vainiola
77 Ellen Kukkula (C)

TAUSTAT
Päävalmentaja: Jukka Rajala
Valmentaja: Harri Montonen
Fysiikkavalmentaja: Tommi Eriksson
Fysiikkavalmentaja: Mikko Turunen
Rahastonhoitaja: Sanna Lassila
Joukkueenjohtaja: Sanna Nokelainen

1 Cecilia Eriksson
3 Eevi Silpo
15 Linnea Vehviläinen
16 Eva Ilves
20 Lyyti Peräsalo
22 Alisa Siivola
27 Venla Vuorinen
29 Iina Turunen (C)
33 Iiris Tapanainen
34 Viivi Lassila
39 Seela Turunen

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

JOUKKUE b1 JOUKKUE b2

B-TYTÖT 1 & 2
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C1 PELAA kahta sarjaa

c-TYTÖT 1

Keitä me olemme: C1-tytöt ahkeroi myös B-tyttö-
jen sarjassa ja harjoittelee innokkaasti lentopallon 
parissa. Isosta C-tyttöjen ikäluokasta on tehty kolme 
joukkuetta. C1-joukkueen tavoitteena on keväällä 
siintävät SM-finaalit. 

Mitä pelataan: C1 pelaa SM-sarjaa yläpooleissa. 
Alkukaudella joukkue on pelannut C-poolissa ja tur-
nausreissuja tulee ympäri Suomen, marraskuussa 
joukkue matkasi pelaamaan Ruokolahdelle.

Miten harjoitellaan: Lajitreenit kolmesta neljään ker-
taan viikossa yhdessä B-tyttöjoukkueiden kanssa, 
innokkaimmille lisäksi erillistä taitotreeniä kerta viik-
koon. Lisäksi mukana erillistä fysiikkaharjoittelua.

1 Cecilia Eriksson
3 Eevi Silpo
8 Venla Rajala (A)
14 Milena Montonen
16 Eva Ilves
20 Lyyti Peräsalo
29 Iina Turunen (C)
34 Viivi Lassila
39 Seela Turunen (A)

TAUSTAT
Päävalmentaja: Jukka Rajala
Valmentaja: Sauli Silpo
Rahastonhoitaja: Sanna Lassila
Joukkueenjohtaja: Hanna Turunen

JOUKKUE

C2-TYTÖILLÄ Koossa tiivis ja innokas ryhmä

c-TYTÖT 2

Keitä me olemme: C2-joukkue koostuu 09-ikäluo-
kan joukkueesta, joka nousi tälle kaudella D-tytöistä 
mukaan C-ikäluokkaan. Kuudella pelaamisen ensi 
askeleet otettiin viime kaudella ja samaa kehitysra-
taa on jatkettu tällä kaudella uudessa ikäluokassa. 
Koossa on tiivis ja innokas ryhmä, jota vetää edus-
tusjoukkueen pelaaja Viivi Huurne yhdessä Hanne 
Ruunan kanssa.

Mitä pelataan: C2 pelaa C-tyttöjen SM-sarjaa, jossa 
alkukausi on mennyt pelatessa alueellisissa pooleis-
sa.

Miten harjoitellaan: C2 harjoittelee kolmesti viikos-
sa.

19 Anna Rekonius
20 Sofia Holappa 
21 Johanna Hallinen
22 Tinja-Tarina Vaittinen
23 Annika Kinnunen
24 Erika Järvinen
25 Maisa Salmela
26 Adalmiina Aaltonen
27 Anna Tervonen
28 Uma Rantala

TAUSTAT
Päävalmentaja: Viivi Huurne
Valmentaja: Hanne Ruuna
Rahastonhoitaja: Lasse Tervonen
Joukkueenjohtaja: Mervi Salmela

JOUKKUE
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C3-TYTTÖJEN halu oppia uutta on upea

c-TYTÖT 3

Keitä me olemme: C3-joukkue toimii vahvasti yh-
dessä B3-joukkueen kanssa. Joukkueessa on paljon 
vasta hieman aikaa lentopalloa pelanneita ja joukku-
een halu oppia uutta ja harjoitella onkin upea. Myös 
peleissä nähdään hienoja kehitysaskelia jatkuvasti.

Mitä pelataan: C-tyttöjen SM-sarjaa, jossa pelataan 
alueellisia pooleja. Osa pelaajista pelaa myös B-tyt-
töjen SM-sarjaa.

Miten harjoitellaan: Joukkue harjoittelee kolmesti 
viikossa yhteistyössä B3-joukkueen kanssa.

2 Venla Hälli
11 Isabel  Pyhältö
10 Fanni Kulkula
18 Silja Heinänen
37 Lara Tuominen 
49 Vilma Möttönen
55 Aino Skottman

TAUSTAT
Päävalmentaja: Mika Lehtinen
Valmentaja: Ilari Liiti
Valmentaja: Sebastian Kulkula
Rahastonhoitaja: Taru Heinänen
Joukkueenjohtaja: Paula Möttönen

JOUKKUE innokas joukkue
haluaa kehittyä

C-POJAT

Keitä me olemme: C-pojat nousi viime kauden 
jälkeen D-pojista uuteen ikäluokkaan ja oppimaan 
kuudella pelaamisen saloja isolla kentällä. Pitkään 
yhdessä ollut ikäluokka sai uuden valmentajan, kun 
Reppu Härikkä liittyi mukaan joukkueen toimintaan. 
Joukkue on innokas ja haluaa kehittyä yhdessä.

Mitä pelataan: C-poikien SM-sarjaa ja samalla ensi 
kertaa pelataan kuudella. Alkukausi on pelattu D- ja 
E-pooleissa. 

Miten harjoitellaan: Joukkue harjoittelee kolmesti 
viikossa.

1 Oskar Vesanen
2 Sampsa Onnela
6 Lauri Tirkkonen
9 Joonas Laine
10 Veeti Vesanen
12 Väinö Hakamäki
18 Juho Paturi
19 Aksel Tero
20 Tuomas Huttunen
23 Leo Järvinen
27 Atte Penijärvi
28 Lauri Nevanperä
32 Oskari Koikkalainen
33 Sulo Vuorinen

TAUSTAT
Valmentaja: Reijo Härikkä
Valmentaja: Milla Vesanen
Joukkueenjohtaja: Maija Hakamäki
Rahastonhoitaja: Tero Onnela

JOUKKUE
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D-TYTÖT AM

Keitä me olemme: D-tyttöjen ikäluokka on jaettu 
kahteen. Vanhempi ikäluokka pelaa Aluemesta-
ruussarjaa ja opettelee kuudella pelaamisen saloja. 
Aiemmin D10-ikäluokka on pelannut usealla peliryh-
mällä, kuudelle siirryttäessä joukkue pelaa samalla 
porukalla. Sebastian Kulkulan vetämä ryhmä on ollut 
yhdessä jo usean vuoden pikkujunnuista asti.

Mitä pelataan: D-tyttöjen Aluemestaruussarjaa, jos-
sa pelataan kuudella pelaajalla. AM-sarja on jaettu 
eri lohkoihin vanhemmista junnuista tutun poolisys-
teemin tapaan.

Miten harjoitellaan: Joukkue harjoittelee yhdessä 
kolmesti viikossa.

4 Olivia Amberla
6 Iina Huhtaluoma
7 Viivi Kulkula
8 Olivia Salonen
9 Sandra Eriksson
11 Venla Päivänurmi
12 Lotta Kainulainen
13 Enni Örn
14 Elli Kohtamäki
18 Salma Kärki

TAUSTAT
Päävalmentaja: Sebastian Kulkula
Valmentaja: Antti Huhtaluoma
Rahastonhoitaja: Harri Salonen
Joukkueenjohtaja: Sebastian Kulkula

JOUKKUEdam-joukkue oppii 
ison kentän saloja

D-TYTÖT TIIKERI

Keitä me olemme: D-tyttöjen tiikeriryhmä perustet-
tiin innokkaiden pelaajien vuoksi ja vanhemmista 
saatiin turnauksiin apua. Ryhmässä on mukana eri 
aikaan aloittaneita pelaajia, jotka haluavat oppia uut-
ta ja kehittyä. Joukkueen toiminta on ottanut hienoja 
askelia eteenpäin syyskaudella ja uusia harrastajia 
on saatu mukaan ja lähdetty sarjapeleihin.

Mitä pelataan: Joukkue pelaa D-tyttöjen Tiikerisar-
jaa, jossa pelataan kolmella pelaajalla lohkomuo-
dossa Lounaisella alueella.

Miten harjoitellaan: Joukkue harjoittelee kahdesti 
viikossa.

2 Ada Annala
3 Elma Suomala
5 Elsa Huttunen
10 Camilla Helenius
15 Inka Toivonen
16 Reetta Sakki
17 Viivi Liu
20 Helmi Manninen
26 Aada Laine
30 Aava Mäntysalo
31 Onerva Martikainen
32 Oona Sorvajärvi
35 Emilia Anufrieva

TAUSTAT
Valmentaja: Nina Lindell
Turnausvalmentaja: Matti Mäntysalo
Turnausvalmentaja: Janne Helenius
Huoltaja: Eija Sakki

JOUKKUE

d-tiikerit ottavat hienoja kehitysaskelia
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d-pojat pitävät
hauskaa yhdessä

D-POJAT

Keitä me olemme: Lempon D-pojat on innokas jouk-
ko, joka pitää yhdessä hauskaa lentopallon parissa. 
D-pojat ovat tiivis ryhmä ja tekee yhteistyötä A-Vol-
leyn junnujen kanssa yhteisharjoituksissa. Koko ajan 
opitaan uusia asioita ja tsempataan loppuun asti.

Mitä pelataan: D-pojat pelaa Aluemestaruussarjaa, 
jossa pelataan neljällä pelaajalla. D-poikien sarjaa 
pelaa myös E-pojista muodostettuja joukkueita ja 
D-ikäisten sarjaa pelaa kaikkiaan neljä Lempo-ryh-
mää.

Miten harjoitellaan: Joukkue harjoittelee kolmesti 
viikossa, joista kerran yhdessä A-Volleyn junioreiden 
kanssa Viialassa. 

2 Jooa Syri
3 Luca Rimmi
6 Olli Penijärvi
8 Samuli Joukainen
11 Albert Aaltonen
14 Topi Ylieskola
17 Eerikki Lehtinen

TAUSTAT
Valmentaja: Eero Penijärvi
Valmentaja: Lauri Erkinheimo
Joukkueenjohtaja: Laura Joukainen
Rahastonhoitaja: Sanni Ylieskola

JOUKKUE

e-tytöt ottavat ensiaskeliaan

E-TYTÖT TIIKERI

Keitä me olemme: Lempon E-tytöt on saanut mu-
kaan uusia pelaajia ja taustatoimijoita ja joukkueen 
toiminta saatiin hienosti pyörimään alkukaudesta. 
Joukkue opettelee lentopallotaitoja yhdessä ja ottaa 
koko ajan kehitysaskelia eteenpäin. Mukaan mahtuu 
uusia harrastajia kevätkaudelle.

Mitä pelataan: Joukkue ei pelannut sarjapeleissä 
syyskauden 2022 aikana. Keväällä lähdetään kah-
della joukkueella E-tiikerisarjaan.

Miten harjoitellaan: Joukkue harjoittelee yhdessä 
kaksi kertaa viikossa.

1 Eevi Laine
6 Netta Saastamoinen
7 Lumi Laurila
8 Tuulia Saastamoinen
13 Milla Rantanen
17 Alisa Parviainen
21 Kia Kuusisto
22 Natalia Lind

TAUSTAT
Valmentaja: Jarmo Kuusisto
Joukkueenjohtaja: Nina Lindell

JOUKKUE
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e-pojilla riittää 
virtaa koko kaudeksi

e-POJAT

Keitä me olemme: Lempon E-pojat ovat pelanneet 
jo pitkään yhdessä ja osalla pelaajista pelivuosia on 
takana jo useita. Uusia harrastajiakin tulee mukaan 
ryhmään ja joukkueella on neljä peliryhmää Tykit, 
Pyssyt, Kanuunat ja Torpedot. Ryhmien nimet ovat 
aikoinaan poikien itse keksimät. Osa E-pojista pelaa 
myös D-poikien sarjaa, joten pelaamista riittää, mut-
ta se ei ole ongelma innokkaille lentopalloilijoille.

Mitä pelataan: E-poikien Aluemestaruussarjaa 
neljällä joukkueella ja kolmella joukkueella D-poikien 
Aluemestaruussarjaa.

Miten harjoitellaan: Joukkue harjoittelee kahdesti 
viikossa.

Kasper Aho
Frans  Eriksson
Niilo Hakamäki 
Toivo Hakamäki 
Onni Hatvala 
Oiva Heino 
Lassi Jolula 
Niilo Järvinen 
Aleksi Kela 
Oliver Korelin  
Justus Mattsson 
Veikka Paananen 
Leo Siimekselä 
Akseli Silpo 
Alex Stewart 
Petja Syri 
Oskari Touru

TAUSTAT
Päävalmentaja: Virpi Ollila
Valmentaja: Timo Kela
Valmentaja: Sauli Silpo
Valmentaja: Aki Siimekselä
Joukkueenjohtaja: Joannina Mattsson
Rahastonhoitaja: Marika Kela

JOUKKUE

f-junnut oppivat koko ajan uutta

F-JUNIORIT

Keitä me olemme: F-juniorit ovat Lempon nuorin 
joukkue ja tytöt ja pojat ovat samassa joukkuees-
sa. F-junnuihin on tullut uusia harrastajia ja osalla 
on lentopallokokemusta aiemminkin. F-junnut ovat 
ryhmä, joka haluaa oppia uusia asioita ja kokeilla 
lentopallotaitojaan. Ryhmää valmentavat Lempon 
2-sarjajoukkueen Maija Lahtinen ja Reeta Jokinen.

Mitä pelataan: F-juniorit pelaavat Lounaisen alueen 
F-junioreiden sarjaa ja on mukana useammalla 
joukkueella. 

Miten harjoitellaan: F-juniorit harjoittelevat kerran 
viikossa vetäjiensä Maijan ja Reetan opastuksessa.

Jade Aittokallio
Emma Blomqvist
Hertta Hakamäki
Aapo Kaitamo
Elli Koskinen
Santeri Kruuda
Lumi Laurila
Liisa Lehtinen
Onerva Mäkinen
Milla Rantanen
Loviisa Suikki
Oona Tervonen
Tiia Virtanen
Kiira Westergård

TAUSTAT
Valmentaja: Maija Lahtinen
Valmentaja: Reeta Jokinen
Joukkueenjohtaja: Kati Rantanen

JOUKKUE

Lempo-Volleyn Pallokoulu perheen
pienimmille jatkuu kevätkaudella.
lisätiedot sivulta 70 tai klikkamalla tästä!

https://www.lempovolley.fi/joukkueet/juniorit/pallokoulu/
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Kesän 2022 Power Cup oli paluu normaalimpaan kesän ykkösturnaukseen koronavuosien 
jälkeen. Lempon junnut voittivat kaksi mitalia.

power cup kauhava 2022

Kauhavalla taas todellista Poweri-tunnelmaa

Power Cup pelattiin kesällä 2022 Kauhavalla. Kun 
kesä 2021 Salossa mentiin supistetulla kaavalla 
ja Lemposta mukana oli kolme joukkuetta ja kesä 
2020 jäi kokonaan väliin, päästiin Kauhavalla taas 
tuntemaan tutumpaa Power Cupin tunnelmaa ja 
yhteisöllisyyttä.
 Lempo lähti matkaan kahdella isolla bussilla ja 
13 joukkueella. Reissuun lähdettiin Hakkarin jäähal-
lin pihasta torstaina 9. kesäkuuta kello 6 aamulla  ja 
kotiin palattiin neljän turnauspäivän jälkeen sunnun-
taina 12. kesäkuuta.
 Kauhavan Poweri oli toinen, jossa Lempon 
joukkueita oli mukana. Samalla se oli ensimmäinen 
“normaali” Poweri, sillä Salon-turnauksen jälkeen 
Kauhavalla oli paljon enemmän joukkueita ja sitä 
kautta erilaista säpinää. Joukkueita oli mukana noin 
680.
 Sääolosuhteet pääasiassa suosivat powerilaisia 
muutamia sadehetkiä laskematta. Kaikkiaan tur-
nausreissu sujui hienosti isolla porukalla, siitä iso 
kiitos seuran vastaaville ja turnausorganisaatiolle.

Mahtui matkaan myös menestystä, kun sunnun-
tain finaalipäivänä neljä Lempo-joukkuetta pelasi 
mitaleista. Mitaleita tuli lopulta hienosti kaksi, kun 
E-poikien Tykit voitti Supersarjan hopeaa ja C-pojat 
voittivat Supersarjan pronssia. 
 E-Tykit hävisivät finaalin niukasti 1–2. C-pojat 
hävisivät välierän virolaisjoukkueelle, mutta voitti 
pronssipelissä Puijon selvästi 2–0. E-Pyssyt (Super-

sarja) ja E-Kanuunat (Tsemppisarja) olivat neljänsiä.
 Lempolla oli joukkueita aina B-tyttöjen sarjasta ja 
E-poikiin ja joukkueita pelasi niin Supersarjassa kuin 
Tsemmpisarjassa, joten edustus oli laajaa. Kaik-
kiaan neljän päivän turnaus oli tiukka rypistys, kun 
torstaina matkustamisen jälkeen aloitettiin alkuloh-
kojen peleillä. Perjantaina jatkettiin ja osa aloitti jo 
jatkosarjojen pelit. Lauantain aikana pelattiin lisää 
jatkosarjojen pelejä ja  sunnuntaina sijoituspelit.
 Yksi turnauksen kohokohtia oli huvipuistoretki 
Power Parkissa. Sunnuntain jälkeen bussit täyttyivät 
väsyneistä mutta iloisista powerilaisista. Power Cup 
2023 pelataan Imatralla.

B-tytöt 9.
C-tytöt 1 16.
C-tytöt 2 10.
C-tytöt 3 44. (Tsemppisarja)
C-tytöt 09 77. (Tsemppisarja)
C-pojat pronssia
D-tytöt Fuksia 12. (Tsemppisarja
D-tytöt Lila 55. (Tsemppisarja)
D-pojat Musta 28.
D-pojat Sininen 13.
E-pojat Tykit hopeaa
E-pojat Pyssyt 4.
E-pojat Kanuunat 4. (Tsemppisarja)

LEMPON sijoitukset POWER CUPissa

Kuvissa Lem-
po-Volleyn 
joukkueiden tun-
nelmia Kauhavan 
Power Cupista 
kesältä 2022.
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Hääkiven beach volley -kentät takaavat 
loistavat puitteet lempääläiselle beach 
volley -toiminnalle.

Biitsikesä toi SM-kultaa ja iloisia hetkiä

Lempo-Volleyn Beach volley -kesässä 2022 koros-
tui aiempaa vahvemmin edustuspelaajien toiminta. 
Lempo-Volleyn edustajia on aiemminkin ollut beach 
volley -turnauksissa, mutta kesällä 2022 jopa aiem-
paa enemmän.
 Kesän ykkösuutinen oli Lempo-junnuissa pelan-
neen Lari Roinisen voittama alle 14-vuotiaiden poi-
kien Suomen mestaruus. Roininen voitti SM-kultaa 
yhdessä parinsa Justus Välimäen kanssa. SM-fi-
naalit pelattiin 13.–14. elokuuta 2022 Tampereella 
ja finaali pelattiin sunnuntaina Keskustorin beach 
volley -stadionilla, jossa pelattiin aiemmin aikuisten 
SM-finaalit.
 Roininen/Välimäki voitti finaalissa parin Leo 
Esko/Eemi Marttila 2–0 (21–11, 21–12). SM-prons-
sia voitti pari Leo Nykänen/Venla Mikkonen. Lari 
toi tavallaan Lempolle ensimmäisen beach volleyn 

SM-tason mitalin, vaikka toki turnauksessa ei pelat-
tu seuratunnuksien alla vaan pareittain.

Lempon miespelaajia oli mukana biitsin kakkos-
kiertue JNBT-turnauksissa useasti. Jyri Niemi ja 
Jani Liski kiersivät turnauksia pariensa kanssa. Jyri 
Niemi nappasi parinsa Ville  Sorvojan kanssa jopa 
osakilpailuvoiton Kokkolassa 5. kesäkuuta. Pari 
Niemi/Sorvoja ei hävinnyt turnauksessa peliäkään. 
Pari voitti alkulohkonsa puhtaalla pelillä: neljä voit-
toa eräsuhteella 8–0. Loppuotteluun edennyt pari 
voitti finaalissa kaksikon Viitala/Kallioniemi erin 2–0 
(21–17, 21–17).

Kesän ykkösturnaus oli Hääkiven kentillä Lempää-
lässä pelattu Villihanhi beach-turnaus 8. heinäkuuta. 
Kovatasoisessa turnauksessa oli mukana Lempon 
tähtipelaajia ja tuttuja pelaajia niin liiga- kuin biit-
sikentiltä. Sää suosi hienoa turnauspäivää ja uu-
tuutena turnauspaikalle oli saatu kunnon katsomo. 
Turnaus on ottanut tapahtumana isoja harppauksia 
viime vuosina, nyt katsojat saivat nauttia kuulutuk-
sista, kunnon katsomosta ja ravintolatason ruuasta 
Hääkivellä.

Villihanhi 
beach-turnaus 
pelattiin heinä-
kuussa, Tomi 
Rumpunen has-
suttaa torjuntaa.

 Ilta huipentui todella tasokkaaseen finaaliin ja 
parhaimmillaan iltapäivällä katsomokin oli aivan 
täynnä. Mestareiksi pelasivat pari Joel Laakso/
Kasimir Vuorinen, finaalissa kaatui pari Jyri Niemi/
Tommi Roininen 2–0. Turnauksen arvokkaimmaksi 
pelaajaksi valittiin Roininen.
 
Myös Lempo-juniorit pelasivat aktiivisesti beach 
volleyta kesällä. Monella joukkueella oli kesähar-
joitusmuotona oma kenttävuoro Hääkiven kentillä. 
Lempo-junnuja kävi myös turnauksissa lähialueilla. 
2022 kesänä ei pidetty Hääkivellä viime vuosilta 
tuttua Wedding Rock Junior Beach -turnausta.
 Tärkeä roolinsa beach volley -kulttuurissa on 
miesten ja naisten harrastevuoroilla, jotka pyöri-
vät useamman kerran viikossa. Sekä miesten että 

naisten vuorot olivat jälleen suosittuja ja uusiakin 
harrastajia tuli mukaan toimintaan. Beach volley 
onkin kesäisin oiva kuntoilumuoto ja monet Lempon 
aikuisjoukkueiden pelaajista pitää beach volleyta 
kesäharjoitusmuotonaan.
 
Hääkiven kentät takaavat vuodesta toiseen laa-
dukkaat olosuhteet lajin harrastamiselle. Kauniina 
kesäiltoina Hääkiven alueella olisi varmasti käyttöä 
kolmannellekin kentälle, nyt kenttiä on kaksi.
 Tärkeä osa kentän kuntoa on joka kevät pidettä-
vät Lempon harrastajien kunnostustalkoot. Viileä 
kevät venytti kuluneena kesänä talkoita touko-kesä-
kuun taitteeseen. Talkooporukka levitti kentille ison 
uuden kasan pelihiekkaa, mikä pitää kentän hyvässä 
pelikunnossa. Beach volley -kausi kesti toukokuun 
loppupuolelta aina syyskuulle asti.

Ennen biitsi-
kesän alkua 
Hääkiven ken-
tillä talkoltiin 
uutta hiekkaa 
kentälle.

Lari Roininen (toinen 
oikealta) voitti 
Justus Välimäen 
kanssa U14-ikä-
luojan SM-kultaa, 
kuvassa finaalivas-
tus Leo Esko ja Eemi 
Marttila.

Villihanhi-turnauksen 
parhaat: Jani Liski, 
Tomi Rumpunen, 
Joel Laakso, Kasimir 
Vuorinen, Jyri Niemi, 
Tommi Roininen, 
Simo Puttonen ja 
Sten Kruuda.

beach volley
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Lempo-Volley toimii yhdessä uuden varuste-
toimittaja MJP Group Oy:n kanssa.

Lempo ja Lentiskauppa.com kehittävät 
yhdessä varustepuolta

Lempo-Volleyn yksi ulospäin näkyvä ja merkittävä 
muutos oli neljännen toimintavuoden alussa siirty-
minen yhteistyöhön uuden varusteyhteiskumppanin 
lentiskauppa.comin kanssa. Lempon pelipaidan ku-
osi pysyi vanhana tuttuna, mutta muuten muuttuivat 
niin verkkarit kuin varustetoimittajatkin.
 – Päätimme alkuvuodesta 2022 lähteä selvit-
tämään millaista tarjontaa markkinoilla on liittyen 
seurojen peliasuihin ja varusteisiin sekä painatus-
palveluihin. Teimme kevään ja kesän aikana erilaisia 
haastatteluja eri toimittajien kesken. Ilmeni että 
markkinoilla on paljon tarjontaa niin varusteiden, 
painatuspalveluiden, kuin muidenkin palveluiden, ku-
ten seurakohtaisten verkkoportaalien osalta, kertoo 
Lempo-Volleyn varapuheenjohtaja Ossi Vesanen.
 Lempo päätyi solmimaan sopimuksen lentis-
kauppa.comin eli MJP Group Oy:n kanssa.
 – Syntyi ajatus että voidaanko kaikki nämä saada 
yhden luukun periaatteella ja lopulta MJP-Group 
Oy:n toimintamalli vakuutti meidät parhaiten, Vesa-
nen taustoittaa.

Vesanen on ollut isossa roolissa uuden yhteiskump-
panuuden alusta saakka. Hän tuntee yhteistyön 
kaikki sopuvat.
 – Nyt tänä päivänä sitä kuuluisaa ”rättirumbaa” 
ei enää ole samassa mittakaavassa kuin aiemmin, 
vaan tilaukset voidaan tehdä tehokkaasti suoraan 
seuralle räätälöidyn seurakaupan kautta.  Lisäksi 
myös tilaus-ja laskutusprosessikin tehostui merkit-
tävästi, Vesanen kiittelee.

Kuten yleensä isoissa muutoksissa, ilman haasteita 
ei selvitty tänääkään syksynä. Kiire ja paine on kova, 
kun joukkueet alkavat nopeasti pelaamaan jo sarja-
pelejä.  
 – Päänvaivaa aiheutti toimittajan valintaproses-
sin viivästyminen ennen kesää. Seurakaupan raken-
taminen, varusteiden valinnat ja peliasujen designit 
tehtiin melkoisella vauhdilla jotta ne saataisiin 
kauden alkuun valmiiksi, Vesanen muistelee.
 Varusteet kuitenkin saatiin kaikille ja Vesanen on 
ollut tyytyväinen yhteistyöhön.
 – Tällä hetkellä toiminta kuitenkin saatu käyntiin 
ja seuran henkilöt koulutettua uuteen varustehan-
kintamalliin. Kaiken kaikkiaan seuran jäsenet ovat 

olleet uuteen toimittajaan ja prosesseihin tyytyväi-
siä, joten tältä pohjalta on ollut MJP Group on ollut 
nappivalinta.

MJP Groupin seuramyynnistä vastaava Toni Le-
väaho kertoo, millaisia tuotteita Lempo-Volleylle 
toimitetaaan.
 – Seura-asujen päätuotemerkkinä toimii Craft, 
joka tunnetaan maailmalla laadukkaista, teknisistä 
urheilutekstiileistä ja muista vapaa-ajan vaatteista, 
joissa materiaalit, tyylikkyys ja istuvuus yhdistyvät 
optimaalisesti, Leväho luettelee.
 – Peliasuvalmistajana puolestaan toimii JER53Y, 
joka puolestaan kuuluu maan johtavin peliasuval-
mistajiin. JER53Y:n erikoisosaamisena on sublimaa-
tiotekniikalla valmistettavat korkealaatuiset peliasut, 
joissa sublimoinnin tuloksena kaikki digitaaliset 
painatukset imeytyvät suoraan kankaaseen, joten 
niiden elinikä on sama kuin itse peliasunkin.

Lentiskauppa.comissa ollaan innoissaan uudesta ja 
merkittävästä yhteistyöstä.
 – Olemme todella innoissamme yhteistyöstä 
Lempo-Volleyn kanssa, joka kuuluu Suomen suurim-
piin lentopalloseuroihin! Seuran lentopallotoiminta 
on laajaa ja pystymme puolestamme tarjoamaan 
seuralle laajan ja kattavan tuotevalikoimamme 
lisäksi palvelun, joka tekee niin joukkueenjohtajien 
kuin koko jäsenistönkin varuste- ja välinehankinnois-
ta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta, Leväaho 
iloitsee.
 – Tästä hyvänä esimerkkinä on Lempo-Volleylle 
räätälöity oma seurakauppa lempovolley.joukku-
eelle.fi, jonka kautta joukkueenjohtajien on helppo 
tehdä mm. joukkueen peliasuhankinnat. Seurakau-
pasta voi kuka tahansa tilata muun muassa seuran 
viralliset seura-asut, fanituotteet sekä paljon muuta 
oheistarviketta lentopalloiluun. 
Seurakaupan lisäksi Lentiskauppa.com palvelee 
myös perinteisesti.
 – Seurakaupan lisäksi palvelemme tietysti myös 
kivijalkakaupan muodossa, joten mm. pelikenkien ja 
muiden pelivarusteiden sovittaminen käy kätevästi 
Lentiskaupassamme Tampereen Kalevan Prisma-
keskuksen 2.kerroksessa, Leväaho toivottaa terve-
tulleiksi ostoksille. Kuvassa MJP-Group 

Oy:n toimitusjohtaja 
Timo Ruppa (vasem-
malla), Lempon va-
rapuheenjohtaja Ossi 
Vesanen ja joukkue- ja 
seuramyynnistä vas-
taava Toni Leveäaho.

varusteyhteistyö
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Miesten 1-sarjajoukkueen passari 
Arttu Lehtimäeltä löytyy pelivuosia 
jo LeKi-paidasta.

Toinen koti löytyi 
Hakkarin hallista

HAASTATTELUSSA arttu lehtimäki

Numero: 16  
Pelipaikka: passari  
Pituus: 185 cm  
Syntymävuosi: 1996  
Viime kausi:
Lempo-Volley 1-sarja  
Kotoisin: Vammala 
Kasvattajaseura:
VaLePa

ARTTU LEHTIMÄKI

Lehtimäki 
johti Lempon 
joulutauolle 
sarjakärjes-
sä.

Arttu Lehtimäki 
pelasi ennen 
Lempoa jo 
Lempäälän Ki-
sassa 1-sarjaa 
kaksi kautta.

Arttu Lehtimäki 
johtaa Lempo-Vol-
leyn peliä toista 
kautta. 26-vuotias 
VaLePa-kasvatti 
on pelannut myös 
usean kauden Mes-
taruusliigaa.

Lempo-Volleyn ikonit Anssi Vesanen ja Sten Kruu-
da ovat nähneet läheltä käytännössä koko yhdek-
sän vuoden 1-sarjataipaleen. Mutta kun puhutaan 
kokeneista Lempo- tai LeKi-paidan ylläpitäjistä, 
passari Arttu Lehtimäeltä löytyy kokemusta myös jo 
pitkältä ajalta. Lehtimäki pelasi kaksi kautta LeKissä 
2015–2017 ja palasi Lempoon 2021. Nyt menossa 
on toinen kausi Lempo-verkkareissa.
 Ensimmäiset muistot VaLePa-kasvatilla Hakkarin 
liikuntahallista ovat jo paljon kauempaa.
 – Ekan kerran pelasin LeKiä vastaan miesten 
peleissä 2-sarjassa. Olisiko ollut 2010 tai 2011, oli 
minun ekoja kokonaisia pelejäni 2-sarjaa. LeKillä 
pelasi muun muassa Niemen Jussi, Tulosen Juha ja 
Uusitalon Teemu. Taidettiin jopa voittaa 3–2, Lehti-
mäki muistelee.
 Taitava passari nousi VaLePan liigarinkiin. Armei-
ja tuli eteen kaudella 2015–16 ja samalla oli ajan-
kohtaista hakea peliaikaa. Silloin VaLePassa passia 
jakoivat Lehtimäen muistelun mukaan Mikko ja Antti 
Esko.
 Tuo kausi meni LeKissä Jukka Lehden parina. 
LeKi voitti 1-sarjan hopeaa kokeneella joukkueella. 
Se oli opettava koulu.
 – Pääsin kovien äijien kanssa treenaamaan ja pe-
laamaan, hyvät muistot ovat LeKi-kausista. Siinä oli 
Nippe Niemi, Vesasen Anssi ja Ossi, Stefa, Laineen 
Toni, Korhosen Saku, Roinisen Tommi ja Jukka. Sii-
nä porukassa miehistyi ja oppi hyvällä tapaa tavoil-
le. Tunsi itsensä nöyräksi.
 LeKi-kausien jälkeen Lehtimäki voitti VaLePassa 
muutaman mestaruuden ja kävi myös Joensuussa 
Hurmoksessa ennen paluutaan. Taustalla oli halu 
saada lisää vastuuta ja peliaikaa - sitä on todella 
riittänyt.
 – Lempo tuntui oikealta ratkaisulta, enkä ole 

katunut. Tämä on hieno porukka ja hommat toimii. 
Olen tyytyväinen, että tulin takaisin.

Kulunut alkukausi on mennyt vahvasti Lempolta ja 
Lehtimäeltä. Joulutauolla joukkue oli sarjakärjessä 
yhden sarjapelin hävinneenä. Lehtimäki on ollut 
avauskokoonpanossa jokaisessa ottelussa.
 – Alkukausi on ollut menestys yhtä Nurmo-peliä 
lukuun ottamatta. Ihan onnistuneena voi sitä siis 
pitää. Isoin kohokohta oli cupin Savo-peli: tunnelma 
oli huikea, kun porukkaa oli niin paljon. Totta kai vä-
hän harmittaa, ettei pystytty enempään laittamaan 
hanttiin.
 Lempon joukkue on laadukas ja pelaa taas sarjan 
voitosta. Näin uskoo myös Lehtimäki, joka vertaa 
tämän kauden joukkueen olevan ainakin yhtä hyvä 
kuin viime kaudella. Silloin Lempo oli hopealla.
 – Ehkä jopa kovempi. GM Raunio on saanut taas 
hyvän sakin kootuksi.
 Katse on tässä kohtaa kautta jo tiiviisti keväässä 
ja tulevissa pudotuspeleissä. Siellä sekä Lehtimäki 
että Lempoa haluavat menestyä.
 – Väitän, että jos palaset loksahtavat ja pelaamme 
omalla tasollamme, niin  mahdollisuudet ovat mihin 
vain.

Lehtimäki on viihtynyt Lempäälässä jo pitkään, 
useamman kauden. 26-vuotias passari asuu Lem-
päälässä ja Hakkarin hallista on tullut ikään kuin 
toinen koti.
 – Täällä on saanut pysymään se, kun asiat hoi-
detaan ja pelaajista pidetään hyvää huolta, se on 
minulle  tärkeää. Kun luvataan jotain, se pidetään. 
Ja Lempäälä on viihtyisä paikkakunta.
 – Viime kaudella meillä oli tosi hyvä joukkuehenki 
ja halusin jatkaa samanlaisessa porukassa. Sellai-
sessa joukkueessa on hieno pelata.
 Mitä asioita Lehtimäki ja muut kokeneemmat 
lempolaiset opettavat uusille tulokkaille?
 – Koitetaan uusille pelaajille opettaa arvosta-
maan sitä, mitä meillä täällä on ja kuinka hyvin 
seura hoitaa asiansa. Aina löytyy apua. Joukkueen 
kesken pyritään siihen, että jokainen löytää oman 
paikkansa ja itselleen parhaiten sopivan roolin.
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Veera Hussa on elävä esimerkki, kuinka kuljetaan 
lempääläinen lentopallon pelaajapolku alhaalta ylös 
huipulle asti. Naisten 1-sarjajoukkueen 19-vuotias 
keskitorjuja aloitti Lempäälän Kisan pikkujunnuissa 
ja pelaa nykyään edustusjoukkueessa.
  – Aloitin lentopallon eskarissa, laskujeni mukaan 
nyt on 14 kausi käynnissä. Isosisko pelasi, joten 
hänestä piti ottaa esimerkkiä. Selvästi vei laji muka-
naan, Hussa kertoo.
  Vuosia on kulunut ja Hussan 2003-syntyneiden 
ikäluokka ovat kulkeneet yhdessä pitkän matkan. 
Elämää on jaettu lentopallon lisäksi myös muuten ja 
nyt Lempon edustuksessa on useampi 03-ikäluokan 
pelaaja.
  – Ollaan vähän niin kuin toinen perhe. Ollaan tosi 
tiivis ryhmä ja Jokisen Illu toimi sopivasti meille isä-
hahmona. Monen kanssa oltiin treeneissä, koulussa 
ja nähtiin vielä vapaa-ajalla, joten saatiin toistemme 
kasvoja tuijotella. Kasvettiin yhdessä, se on tosi 
siistiä ajatella.
  Parhaimmillaan tiivis joukkueurheilu tarjoaa koko 
elämän ikäisiä yhteisöjä. 
  – Lentopallo on antanut ainutlaatuisen yhteisön 
ja kokemuksia, joita ei mitenkään muuten saa, Hus-
sa ajattelee.

Viime kausi oli Hussalle sekä Lempolle ensim-
mäinen 1-sarjatasolla. Lempon edustuksen nousu 
ja Hussan ura ovat kulkeneet käsi kädessä. Ensin 
03-ikäluokan ympärille koottiin 2-sarjajoukkue 
kaudella 2020–21, joka nousi kauden jälkeen 1-sar-
jaan. Tälle kaudelle Lempon joukkue uusiutui jonkin 
verran ja mukaan tuli uusia pelaajia.
  – Aluksi oli vaikea sanoa, miten lähtee peli toi-
mimaan uudella joukkueella. Alkukaudesta ollaan 
nähty, että taitoa löytyy ja pystymme haastamaan 
koviakin joukkueita. Meillä oli neljän pelin voittoput-
ki, mikä toi itseluottamusta.
  Lempo vietti joulutauon viidentenä, kymmeneen 

Naisten joukkueen 
Veera Hussa on 
nähnyt koko len-
topallon kirjon 
Lempossa aina 
pikkujunnuista 
edustusjoukkuee-
seen asti.

Pelaajapolku 
alhaalta
päätyyn asti

HAASTATTELUSSA VEERA HUSSA peliin viisi voittoa. Myös omat haasteensa alkukau-
desta oli, Hussa toteaa.
  – Voittoputkea seurasi kolmen pelin tappioputki 
ja piti mentaalipuolelta hakea pelaamista. Oli hieno 
lopettaa vuosi voittoon.
  Lempo hakee kevätkaudelta ensimmäistä paik-
kaa 1-sarjan pudotuspeleistä. Keskikasti on todella 
tasainen, joten keväästä tulee hyvin mielenkiintoi-
nen.
 – Joukkueessa on tosi hyvä henki ja meillä on uu-
denlainen tekemisen meininki harjoituksissa. Kaikil-
la on hyvä asenne tehdä töitä. Kun saadaan peleissä 
momentun, meistä on moneen.
 – Nyt vaan toisella kierroksella pyritään pitämään 
oma taso ja sitten voidaan katsoa hyvällä mielellä, 
mihin se lopulta riittää.

Lempäälästä kotoisin oleva Hussa muistelee omia 
pelivuosiaan. Esiin nousee monia muistoja, kuten 
kaikki Power Cup -turnaukset junioreissa ja koulujen 
luokkien ja jumppasalien oma tunnelmansa.
 – Olen kiitollinen, miten lentopallon kautta on 
nähnyt niin paljon Suomea ja eri pelihalleja. Melkein 
joka paikassa voi sanoa, että tuolla on tullut pelat-
tua.
 – Saavutuksista mieleen nousevat pari vuotta sit-
ten tullut aluemestaruus ja viime kauden A-tyttöjen 
SM-pronssi. Sitä en tosin päässyt itse kokemaan, 
kun olin Euroopassa interreilaamassa silloin.
 Lempon keskitorjuja on pelannut koko peliuransa 
LeKin ja Lempon riveissä. Hussa on iloinen, kuinka 
Lempossa kaikki ovat yhden lentopalloseuran alla.
 – Organisaationa Lempo on kaikin tavoin toimiva, 
ja nyt nais- ja miesurheilu, tytöt ja pojat toimivat sa-
massa. Minulle tulee meidän seurasta yhteisöllinen 
olo ja Lemposta löytyy osaavaa  valmennusta.
 Kun uusia pelaajia tulee Lempon riveihin, Hussa 
haluaa kokeneena seuran edustajana saada kaikille 
tervetulleen fiiliksen.
 – Toivon, että kaikille tulee tervetullut olo ja yhtei-
söllisyys tulee esille. Lempon vahvuus on, että täällä 
on tilaisuus kasvaa ja edetä urheilijana ja yritetään 
tehdä kaikki pelaajien eteen.
  Kannattajille hänellä on viesti ja kiitokset.
 – Faneille haluan lähettää terveisiä, että kiitos 
jokaisesta pelistä, mitä olette katsomassa ja tuette 
sillä tavoin meidän toimintaa.

Numero: 4 
Pelipaikka: keskitorjuja  
Pituus: 176 cm  
Syntymävuosi: 2003  
Viime kausi:
Lempo-Volley 1-sarja  
Kotoisin: Lempäälä 
Kasvattajaseura:
Lempäälän Kisa

VEERA HUSSA

Keskitorju-
ja Hussa ja 
Lempo ovat 
1-sarjassa 
viidensinä 
joulutauolla.

Veera Hussa oli 
mukana Lempon 
naisten edus-
tuksen historian 
avauskaudella 
2019–2020.

Veera Hussa on 
LeKi-kasvatti, 
joka edustaa 
Lempon naisten 
edustusjouk-
kuetta kolmatta 
kautta.
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Lempo-Volleyn viestinnässä on jatkettu viime kausien tutulla tyylillä

VIESTINTÄ

Runsaasti liveä Lempon peleistä

Lempo-Volleyn viestinnässä on menneenä vuonna 
jatkettu pitkälti tutulla tavalla ja toimintakaavalla. 
Viestinnässä pyritään edelleen mahdollisimman 
aktiiviseen ja monipuoliseen sisällöntuotantoon ja 
tuomaan edustusjoukkueiden lisäksi esiin paljon 
myös junioreiden tekemisiä ja turnauksia.
 Alkaneella lentopallokaudella edustusjoukkuei-
den Instagram-sisältöön on pyritty panostamaan 
aiempaa enemmän. Instagram on nuorison keskuu-
dessa Tiktokin kanssa suosituin sosiaalisen median 
alusta ja tarjoaa lentopallosisältöön oivan alustan. 
Parannettavaa on vielä paljon, mutta IG-sisällössä 
on päästy hieman eteenpäin. 
 Tärkeää on pyrkiä tasa-arvoiseen viestintään ja 
joukkueiden kohteluun. Niinpä edustusjoukkueiden 
kohdalla viestintäkaavat ja peruspilarit niin verk-
kosivuista kuin sosiaalisesta mediasta on pyritty 
tekemään mahdollisimman samanlaisiksi. Toki 
omat sisältövastaavat tuovat omat erikoispiirteensä 
sisältöön.

Lempo-Volley on tehnyt myös viestintäkoulutusta. 
Yhdessä Jääkiekkoliiton Hämeen alueen kanssa 
Lempo-Volley piti viestintäkoulutusta Pirkanmaan 
alueen kiinnostuneille seuratoimijoille urheiluseuran 
viestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä. 
 Hakkarin liikuntahallilla pidetty koulutus kokosi 
parisenkymmentä kiinnostunutta kuuntelemaan ja 
tilaisuus sai paljon kiitosta.

Yksi peruspilari on livelähetykset Lempo-Volleyn 
joukkueiden peleistä. Livelähetyksillä pyritään tarjo-
amaan mahdollisuus katsoa otteluita niin juniorisar-
joissa kuin aikuisissa. Etenkin vieraspeleistä, jonne 
kannattajat eivät pääse paikalle, on tärkeää pystyä 
tarjoamaan mahdollisuus pelien näkemiseen.
 Junioreissa pääasiassa livelähetyksiä tehdään 
Facebook-alustalle, joka on kätevä sekä joukkueille 
että katsojille. Seuran omissa liveissä painotetaan 
SM-sarjajoukkueita eli A–C-junioreita. Nuorempi-
en pelejä vanhemmat lähettävät muun muassa 

SEURAN YHTEYSTIEDOT
Osoite: Ruusutie 19, 37550 Lempäälä
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)
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

VIESTINTÄ NUMEROINA

YHTEYSTIEDOT

KAIKKI YHTEYSTIEDOT

715 Lempo-Volley
1 648 Lempo-Volley miehet

779 Lempo-Volley naiset

739 Lempo-Volley
724 Lempo-Volley miehet
609 Lempo-Volley naiset

219

165

803

6401 Yhteensä
5454 Vuosi sitten=

Live-lentis Facebook-ryhmässä. Vanhemmille ja 
sukulaisille on iso asia nähdä lapsien turnauksia ja 
haluamme mahdollisuuksien mukaan tarjota sen 
mahdollisuuden Lempon peleistä.
 Myös 2-sarjapelit on lähetetty Facebookin kaut-
ta edustusjoukkueiden tilien kautta. 1-sarjapelit 
puolestaan tulevat maksullisen Solidsport-palvelun 
kautta. Solidsport on ollut positiivinen kehitysaskel 
ja alusta, joka kokoaa yhteen kaikki 1-sarjapelit sekä 
miesten että naisten sarjoista ja palvelee näin katso-
jaa. Palvelussa on vielä runsaasti kehitettävää muun 
muassa kuvanlaadussa, mutta yhteinen alusta 
kaikille peleille on ollut tervetullut uudistus.
 Livelähetyksiä halutaan tarjota mahdollisimman 
paljon myös jatkossa Lempon peleistä.

Lempon eri 
joukkueiden pelejä 
lähetetään suorana 
muun muassa 
Facebookin, 
Solidsportin ja Aa-
mulehden kautta.

https://www.lempovolley.fi/yhteystiedot/
https://www.lempovolley.fi/yhteystiedot/
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PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT MIESTEN 1-SARJA YHTEISTYÖKUMPPANIT NAISTEN 1-SARJA
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