Lempo-Volley on uusi lentopallon suurseura Suomessa
Mikä on Lempo-Volley?
Lempo-Volley Lempäälä ry on vuonna 2019 perustettu lempääläinen lentopallon ja beach volleyn
erikoisseura. Lempossa yhdistyy Lempäälän Jyryn ja Lempäälän Kisan lentopallotoiminta. Kaksi
perinteikästä seuraa ovat olleet lempääläisen lentopallon lippulaivat. LeKissä toimi tyttöjuniorit ja
Jyryssä poikajuniorit sekä aikuisten toimintaa molemmissa. Jatkossa siis kaikki lempääläinen
lentopallotoiminta yhdistyy Lempo-Volleyn alaisuuteen.
Miksi Lempo-Volley tehtiin?
Miksi perustaa uusi seura, kun kahdessa seurassa tehtiin hyvää työtä? Taustalla on asioiden
yksinkertaistaminen ja toimijoiden työn helpottaminen. Esimerkiksi perheessä tyttö- ja
poikajunnut ovat jatkossa samaa seuraa, mikä helpottaa lajin parissa toimimista. Lentopalloväki
halusi, että toiminta olisi joustavampaa, ja siitä syntyi ajatus toimintojen yhdistämisestä yhden
lipun alle.
Jyryn ja LeKin toiminta oli laadukasta eikä uuden seuran tarkoitus ole lähteä mullistamaan
lentistoimintaa. Pidetään kiinni hyvistä ja toimivista asioista. Uuden seuran kohdalla on
mahdollista yhdistää hyviä asioita molemmista toimintatavoista, ja sitä onkin tehty paljon
toimintatapojen suunnitteluvaiheessa. Samalla on mahdollisuus kehittää uusia hyviä asioita, jolla
toimintaa saadaan vielä paremmaksi. Voimat yhdistämällä Lemposta tulee Suomen kolmanneksi
suurin lentopalloseura lisenssipelaajien määrässä. Se on huomattava voimanlähde ja tuo koko
paikallisen lentopalloperheen yhteen.
Lempo-Volleyta aloitettiin hahmotella vuoden 2018 puolella. Samaisen vuoden loppupuolella oli
ensimmäiset seuraväen kokoukset, ja tammikuussa 2019 uuden seuran perustamiskokous.
Yhdistämispuheita on lempääläisessä lentopallossa ollut pitkään, jo 90-luvulla, ja eritasoista
yhteistyötä jo kauan. Eri asiat ovat kuitenkin pitäneet seurat erillään - ennen Lempo-Volleyta.
Mitä Lempo-Volleyhyn sisältyy?
Lempo-Volleyssa on miesten 1- ja 2-sarjajoukkueet, miesten Tampereen Kuntosarjajoukkueita,
miesten Masters-joukkueita, mahdollisesti naisten 2-sarjajoukkue, juniorijoukkueita kaikissa
ikäluokissa pojissa ja tytöissä (vielä ei varmaa vanhimpien ikäluokkien kuten A-poikien tilanne)
sekä kesällä beach volley -toimintaa. Kaikkiaan joukkueita yli 15.
Lempo-Volleyn kokoluokka
Yhdistämällä Jyryn ja LeKin kauden 2018-19 lisenssipelaajat, muodostuu Lempo-Volleysta
kolmanneksi suurin lentopalloseura Suomessa kauden 18-19 lisenssimäärien perusteella, joten
oletettavaa on, että kokoluokka on kaudella 2019-2020 suurin piirtein samaa.
2018-19 LeKi 140 (10. koko maassa) ja Jyry 73 (36.) = 213
Edellä Jymy 279 ja VaLePa 229, Lempo kolmas 213, neljäs Puma-Volley 192 (laskettu 1.2.2019)
Kommentteja Lempo-Volleysta
Puheenjohtaja Harri Montonen

- Kun kokonaisen vuoden kestävässä seurojen yhdistymisprojektissa on päästy jo uuden seuran
julkistamisvaiheeseen, niin alamme olemaan jo pitkälti voiton puolella tässä projektissa. On ollut
hienoa huomata Lempäälän lentopallokenttäväen sitoutuminen uuteen seuraan, taustoihin on
löytynyt molempien vanhojen seurojen puolelta uusia vastuunkantajia, uusilla ideoilla. Tällä
hetkellä päällimmäisenä mielessä on, että tämä yhdistyminen olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten. Ja
voin vilpittömästi samankaltaista yhdistymisprojektia suositella myös muihin kuntiin ja
kaupunkeihin, joissa toimii enemmän kuin yksi lentopalloseura, etenkin junioripuolella.
Varapuheenjohtaja Ossi Vesanen, myös miesten edustusjoukkueen taustalla
- Lempo-Volley on oiva mahdollisuus todellisen ja konkreettisen pelaajapolun rakentamiseen.
Miehissä portaat ovat jo käytännössä valmiit vanhimmista junioreista 2-sarjan kautta 1-sarjaan ja
aina jopa liigaan yhteistyöseurojen avulla, jos vaan lahjakkuutta riittää. On tärkeää, että nuoret
näkevät, että omassa seurassa on mahdollista harrastaa ja kokeilla rajoja, ja heille löytyy esikuvia
samasta pelipaidasta.
Mistä tulee Lempo-nimi?
Lempo oli seuran työnimi sen hahmotteluvaiheessa, ja esiintynyt pitkään yhdistymispuheissa. Mitä
jos olisikin yhteinen Lempo-lentisseura, joka ei olisi nimeltään Jyry eikä Kisa?
Lempo tarkoittaa lentopalloseuran kontekstissa kahta asiaa: Ensinnäkin sanalla on vahva side
Lempäälään. Lempäälän keskuskylä nimi on Lempoinen ja keskustassa on jopa kyltti "Lempo", joka
viittaa keskusta-alueeseen. Lisäksi Lempo tarkoittaa suomalaisessa muinaisuskossa
uskomusolentoa tai jumalolentoa, jonka kristinusko samaisti paholaiseen. Tästä tulee myös
Lempo-Volleyn logon pienet sarvet. Lisäksi Lempäälä-nimen syntytarinassa yksi tarina kuuluu, että
Lempäälässä olisi kauan aikaa sitten ollut Lemmon luola ja kuoppa.
Nyt Lempolla on uusi merkitys - lempääläinen lentopalloseura!
Lempo- ja Lempäälä-sanan etymologiaa (paikallislehti): https://lvs.fi/2015/11/23/mita-lempoalempaalan-nimen-selitys/
Taivutus: lempo taipuu Kielitoimiston sanakirjan mukaan lempo-lemmon
(https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80). Esimerkiksi lempo-hahmo
muovautuu hyvin Lemmon luola jne. Seurasta puhuttaessa käytetään kuitenkin Lempon-muotoa,
esim. Lempon joukkue… koska se soveltuu paremmin puhuttaessa erisnimestä
yhteisöstä/yhdistyksestä ja erisnimen kohdalla astevaihtelu on yhä enemmän hävinnyt.
(Taivutusta tarkastettu Jyväskylän yliopiston kielenhuollon opettajalta)
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Taustatyö
Kun Lempo-Volleyn projektia aloitettiin, perustettiin seuratoimijoista useita työryhmiä
määrittelemään tulevan seuran toimintalinjoja ja -tapoja. Työryhmät ovatkin luoneet seuralle
muun muassa juniorivalmennuslinjauksen, juniorijoukkueiden toimintatapa -linjauksen, seuran
viestintästrategian sekä toimintatavoitteet. Työryhmillä on/oli tarkoitus saada seuran
perustoiminnan pohja kuntoon ja selväksi, kun todellinen toiminta alkaa.
Edustuspuolen historiaa
Lempo siis pohjautuu Jyryn ja Kisan monivuotisen toiminnan pohjalle. Myös edustustasolla
perinteet ovat vahvat, jolle rakentaa tulevan vuosien Lempo-toimintaa. LeKi pelasi 1-sarjassa viisi
viime vuotta, ja tuleva 1-sarjajoukkue jatkaa tällä mandaatilla. Jyry pelasi miesten toiseksi
korkeimmalla sarjatasolla 80-luvulla ja naiset kaksi kautta pääsarjaa 1983-84. LeKin naisten
joukkue voitti Suomen cupissa hopeaa kaudella 2010-2011, cupissa ei ollut tuolloin liigajoukkueita
ja 2-sarjalainen LeKi voitti useita 1-sarjalaisia edestään. Jyryn ja LeKin kasvattamia pelaajia
lentopallon pääsarjoissa ja maajoukkueissa on useita, kuten Anssi ja Ossi Vesanen, Tommi
Roininen, Tapani Nyström, Carina Lehto, Virpi Ollila, Jussi Niemi, Noora Nieminen, Eero Maja ja
Anni Mäkinen.

