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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

SUOMEN KOLMANNEKSI SUURIN
TULEE LEMPÄÄLÄSTÄ
Lempo-Volleyn historian ensimmäinen toimintakausi on ohi ja uutta kautta on pelattu
ja harjoiteltu jo jonkin aikaa. Ensimmäisen
toimintakauden nostoja ovat ehdottomasti
reilusti plussalla oleva tilinpäätös, edustusjoukkueen hienot esitykset 1-sarjassa sekä
useiden juniorijoukkueiden pärjääminen
omissa ikäluokissaan.
Tässä yhteydessä ikävänä nostona pitää
mainita keväällä pahasti iskenyt maailmanlaajuinen koronaviruspandemia, joka keskeytti kaikki pelit ja harjoitukset, ennen kuin
ainuttakaan sarjaa oltiin ehditty pelaamaan
loppuun asti. Käytännössä koko seuran
toiminta meni keväällä vähäksi aikaa kokonaan tauolle. Valitettavasti tämä sama asia
on nyt toistunut kuluvan kauden syyskauden
loppupuolella ja tätä kirjoittaessa toiminta
on nyt jälleen hyvin pitkälti tauolla, ainakin
vuoden loppuun asti.

Ensimmäisenä toimintavuotenaan Lempo-Volley oli Suomen viidenneksi suurin lentopalloseura. Tästä me kaikki lempääläiset
voimme olla hyvin ylpeitä. Nyt voin ilokseni
kertoa, että seuran toisena toimintavuonna
olemme nousseet jo Suomen kolmanneksi
suurimmaksi lentopalloseuraksi. Olemme
ohittaneet lisenssipelaajien lukumäärässä
lentopallon suurseurat VaLePan ja Raision
Loimun.
Nyt uskallan sen jo ääneen sanoa: Lempo-Volleysta on tulossa Suomen suurin
lentopalloseura. Tämä tulee toteutuessaan
olemaan hieno saavutus koko Lempäälän
kunnalle. Tähän liittyen, olenkin jo sopinut
yhteistyöstä Lempäälän kunnanjohtajan Heidi Rämön kanssa: Lempäälän kunta auttaa
mahdollisuuksien mukaan Lempo-Volleyta
kasvamaan Suomen suurimmaksi lentopalloseuraksi.
Tämä tarkoittaa käytännössä keskikokoista
rahallista avustusta sekä salivuoroja, joita
Lempo-Volley tarvitsee matkallaan Suomen
suurimmaksi lentopalloseuraksi. Suomen
suurin lentopalloseura tulee olemaan Lempäälästä! Haluankin tässä kiittää kaikkia
seuratoimijoita, jotka vapaaehtoistyöllään
tekevät tämän kaiken mahdolliseksi. Ilman
teitä koko homma ei olisi mahdollista.
Yksi toisen toimintavuoden uutuuksista
on ollut naisten edustusjoukkueen perustaminen. Naiset aloittivat kolmivuotisen tavoitteellisen projektin ja pelaavat nyt aluksi
2-sarjassa. Olen nähnyt muutamia naisten
pelejä ja varsin hienoja peliesityksiä nuoret
naiset ovat esittäneet Jani Huurneen valmennustiimin johdattamana. Ja mikä hienointa, suurin osa naisten edustusjoukkueen
pelaajista voidaan lukea kategoriaan: oma
juniori. Suurehko lempääläinen yleisö mielenkiinnolla odottaa, kuinka pitkälle naisten
joukkue etenee kevään peleissä.

Olemme jatkaneet seuran kehittämistä
perustamisvuoden jälkeen. Viimeisimpänä
ja suurimpana kehitysaskeleena olemme
palkanneet seuraan juniorivalmennuspäälliköksi Virginie De Carnen. Tällaista roolia
ei ole lempääläisessä lentopallossa ollut
koskaan aikaisemmin, joten puhutaan isosta
edistysaskeleesta.
Itselläni on ollut mahdollisuus seurata Virin
vetämiä harjoituksia sivusta pari kertaa ja
täytyy todeta, että tämä on ollut hieno lisäpiristys jo ennestään hyvätasoiseen junioritoimintaan. Haluan myös nostaa esiin, että
tämä rekrytointi on noteerattu laajalti myös
seuran ulkopuolella. Olen vastaanottanut
useita kannustavia viestejä asiaan liittyen eri
puolilta Suomen lentopallokenttää.

seurana muiden joukossa.
Ei sitä mitään muuta tällä hetkellä toivo
kuin, että meneillään oleva kausi saataisiin
käynnistettyä uudestaan ja vietyä turvallisesti
läpi, tarvittaessa vaikka sitten ilman yleisön
läsnäoloa pelitapahtumissa. Koitetaan jaksaa yhdessä näitä vaikeita aikoja.
Lopuksi haluan toivottaa lentopalloväelle
hyvää lentopallovuotta 2021, tämä vuosi on
varmasti parempi.

Harri Montonen
Puheenjohtaja
Lempo-Volley Lempäälä ry

Tämän vuoden tapahtumista sen verran,
että jatkamme edelleen Lempo-Volleyn kehittämistä ja tulemme ottamaan ensi vuonna
seuraavia yhtä isoja kehitysaskeleita, kuin
tänäkin vuonna. Niistä sitten myöhemmin
lisää.
Yhtenä mielenkiintoisena lentopallotapahtumana ensi vuonna on tietysti Tampereella
järjestettävät miesten lentopallon EM-kisat.
Lempo-Volley tulee todennäköisesti osallistumaan EM-kisojen järjestelytehtäviin yhtenä

”
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PÄÄKIRJOITUS

HALLITUS

LIIKUNNALLISUUDEN KIERRE:
HARRASTA – LAPSESTA SENIORIIN
Lupasin itselleni, että pääkirjoituksessa en
mainitse koronaa sanallakaan. Niin monta
kertaa se tässäkin julkaisussa tulee esille.
No, aivan siihen en pystynyt, mutta koronatilanteen puiminen jää muihin artikkeleihin,
niistä voit lukea myöhemmin.
Keskityn iloisempiin asioihin.
Yksi iloisimmista asioista tänä syksynä oli,
kun joukkueet pääsivät taas harjoittelemaan,
pelaamaan ja olemaan yhdessä. Osa vanhemmista joukkueista aloitti jo kesällä.
Harrastustoiminnan pääsy vauhtiin ankean
kevään jälkeen oli äärimmäisen tärkeää.
Ellei peräti äärettömän tärkeää. Liikunnallinen harrastus on lapselle ja nuorelle todella
tärkeä osa arkea: jo kansanterveydellisesti
ajateltuna, mutta myös sosiaalisesti.
Osasta kasvaa tähtiä ja ammattilaisia,
mutta vielä tärkeämpi on se toivottavasti
mahdollisimman iso joukko, joka omaksuu
lapsuuden harrastuksen kautta liikunnallisen
elämäntavan loppuelämäkseen. Sitä viljaa
niitetään vuosikymmeniä.
Jos liikunta on tärkeää lapsille, ei sitä sovi
unohtaa myöskään aikuisikäisillä. Mielestäni
on upeaa, että Lempo-Volleyssa on lukuisten junnujoukkueiden lisäksi neljä aikuisten
harrastejoukkuetta, jotka toimivat kuntoilun
ja liikkumisen ilosta.
Välillä hektisten ruuhkavuosien tai keski-iän ylittymisen jälkeen säännöllisen liikunnan arvoa ei voi oikeastaan millään tapaa
aliarvioida. Jollekin sopii itsenäisesti ulkoilu,
toinen tykkää porukassa pelata palloa. Pääasia, että liikkuminen jatkuisi myös nuoruuden harrastuksen jälkeen.
Nuoruuden harrastamisessa on myös se
tärkeä elementti, että teinivuosiin asti harrastunut myös luontevammin ohjaa omat
lapsensa liikunnallisiin harrastuksiin. Ja kun
takana on hyviä ja turvallisia kokemuksia
omista junnuvalmentajista, hän voi myös

lähteä liikuntayhteiskunnan tärkeimpiin tehtäviin, eli vapaaehtoistoimintaan: valmentajaksi, joukkueenjohtajaksi, huoltajaksi.
Ilman suurta vapaaehtoistoimijoiden
määrää, joita Lempo-Volleyssakin on äkkiä
laskettuna noin sata, ei lasten harrastukset
pyörisi.
Tässä on kasassa kierre, ikään kuin ikiliikkuja, jonka voimissa pitäminen on yhä
tärkeämpää tulevina vuosikymmeninä, kun
tutkimusten mukaan lasten liikkuminen on
vähentynyt.
Myös kunnilla ja valtiolla on mahdollisuus
osoittaa arvostuksensa liikunnalle ja vapaaehtoistoiminnalle: rakennetaan tarpeeksi ja
riittävän laadukkaita liikuntapaikkoja, kuunnellaan seuroja vuorojaossa ja tilojen käytössä sekä tuetaan urheiluseurojen toimintaa
monin tavoin.
Näin liikuntayhteiskuntamme voi kasvattaa
nuorten liikkujien massaa. Ja mitä enemmän on massaa, sitä isompi mahdollisuus
on, että sieltä nousee uusia arvokisa- ja
olympiamitalisteja. Ja taas nuorilla on uusia
urheilullisia esikuvia, ja harrastajamäärät
kasvavat. Kierre vahvistuu.

Antti Raunio
Päätoimittaja

Kuvassa Lempon hallituksen jäseniä vasemmalta alkaen: Tommi
Roininen, Sauli Silpo,
Ossi Vesanen, Minna
Vääri ja Harri Montonen. Kuvasta puuttuu
Päivi Jokinen.

HALLITUS JATKAA SAMALLA RYHMÄLLÄ
Lempo-Volleyn hallitus jatkaa identtisellä
kokoonpanolla kuin seuran ensimmäisenä
toimintavuotena. Hallituksen jäsenet olivat
motivoituneita jatkamaan seuratyötä, ja kevätkokous valitsi saman kuusikon jatkamaan
tehtävissään.
Ensimmäisenä noin 1,5 toimintavuotensa
aikana hallitus kokousti 19 kertaa eli keskimäärin kerran kuussa. Alkuaikana kokouksia oli tiuhempaan, kun seuran perusinfraa
perustettiin.
Hallituksen kanssa tiiviissä yhteistyössä
toimii seuran tiedottaja Antti Raunio. Seuran
juniorivalmennuspäällikkö Virginie De Carne
vierailee myös kokouksissa noin kuukausittain kertomassa omasta toiminnastaan.
Jo ennen korona-aikaa hallitus kokousti
lähes alusta asti etäyhteyksien avulla, joten
sillä tavalla koronatilanne ei tuonut muutoksia toimintaan. Kaikkeen muuhun se sitten
vaikuttikin: kukaan ei varmasti uskonut, että
hallitus joutuu ensimmäisenä vuotenaan
keskeyttämään seuran harrastustoiminnan,
kuten keväällä kävi. Korona kuitenkin osoitti
Lempo-Volleyn hallituksen nopean reagointikyvyn.

Hallituksen jäsenet ovat myös aktiivisia
seuratoimijoita eri joukkueissa niin pelaajista
valmentajiin kuin taustatoimijoihinkin!
Lempo-Volleyn hallitus 2020–2021:
Puheenjohtaja
Harri Montonen
Varapuheenjohtaja
Ossi Vesanen
Sihteeri, hallituksen jäsen
Minna Vääri
Rahastonhoitaja, hallituksen jäsen
Päivi Jokinen
Junioritoiminnan yhteyshenkilö,
hallituksen jäsen
Sauli Silpo
Junioritoiminnan yhteyshenkilö,
hallituksen jäsen
Tommi Roininen
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SEURAN 1. TOIMINTAVUOSI

SEURAN 1. TOIMINTAVUOSI

LEMPON AVAUSVUOSI MENI NOPEASTI –
TOINEN SAATU JO HYVÄÄN VAUHTIIN
Lempo-Volley on yhdistyksenä pian täyttämässä kaksi vuotta tammikuussa 2021.
Ensimmäinen toimintavuosi käsittää tässä
tapauksessa noin 1,5 vuotta, eli seuran
perustamisesta edellisen lentopallokauden
päättymiseen viime kevääseen.
Kun kesäkausi 2020 alkoi, voitiin seurassa
todeta monessa asiassa: ”Hei, tätä onkin
jo tehty aiemmin”. Siihen asti moni asia oli
uutta, joskin perustoimintaa oli tietenkin ollut
Kisan ja Jyryn väreissä aiemmin.
Seuran ensimmäiseen toimintavuoteen
mahtui alkuajan perustoimintojen organisointia, joukkuetoiminnan käynnistämistä,
paljon itse asiaa eli pelaamista ja harjoittelua sekä hallinnollista toimintaa ja taustatyötä joukkueiden takana.
Ensimmäisenä vuonna lentopallojoukkueita oli eri sarjoissa hieman yli 30, kun mukaan lasketaan ikäluokkien kaikki pelijouk-

kueet. Kauden päätteeksi Lempo oli koko
Suomessa viidenneksi suurin lentopalloseura
pelipassien määrässä mitattuna. 220 passia
oli muutama enemmän kuin edelliskauden
päätteeksi, kun Jyry ja Kisa yhdistyivät Lempoksi.
Ravintola Villihanhesta on muodostunut
seurakokouksien pitopaikka: Siellä on kokoustettu seuran perustamiskokouksessa
31.1.2019 sekä tänä vuonna kevät- ja syyskokouksessa.
Kesällä 2019 koettiin ensimmäinen Lempon biitsikesä: useita turnauksia kovan tason
miesten turnauksista harrasteturnauksiin ja
junnuturnauksiin. Naisten biitsiryhmä polkaistiin onnistuneesti käyntiin.
Seuran viralliset pelit alkoivat heti ryminällä, kun 21.9. Lempon D-juniorit aloittivat ja
miesten 1-sarja jatkoi paikallispelillä Iskua
vastaan. Silloin tehtiin myös voimassa oleva
seuran yleisöennätys: 339 katsojaa.

Seuran perustamiskokous ravintola Villihanhessa
31.1.2019. Oikealta Harri Montonen,
Ossi Vesanen ja
Sauli Silpo.

Hääkiven beach
volley -kentillä
on talkoiltu kesinä 2019 ja 2020.
Kuvassa Niemisten perheen
voimannäyte.

Syyskausi tarjosi muun muassa SM-tason
pooliturnauksia B- ja C-junnuilla ja uutta
Lounalentis Cupia. Lempo-junnut esiintyivät
A-pooleissa asti B-ikäisissä. Seuraväki myös
kokousti joukkueenjohtajien ja valmentajien
kesken ja kouluttautui: juniorit saivat tuomarikoulutusta, seuratoimijat olivat Marko
Panun fysiikkavalmennusopissa. Myös joukkuekuvat ehdittiin ottaa.
Kevätkausi alkoi tammikuussa yhtä kovalla tahdilla kuin mihin syyskausi oli jäänyt:
parhaimmillaan viikon aikana pelejä oli
yli kymmenellä joukkueella. Helmikuussa
pidettiin upea talvilomaleiri Hakkarissa. Joka
joukkueen kausi alkoi lähestyä kohti huipennustaan: edustusjoukkueilla pudotuspelejä,
junioreilla SM- ja aluefinaaleja.
Sitten kuitenkin maailman ja Suomen
tilanne muutti kaiken, ja isompien asioiden
vuoksi lentopalloharrastukset siirtyivät tauolle koronaviruksen vuoksi. Ensimmäinen
uutinen Lempon sivuille koronan taltuttamisesta lisättiin 2.3. Seuran lentopallotoiminta
keskeytettiin 12.3. Seuran toiminta palasi
koronatauolta 14.5. Tosin tänäkin aikana
oli toimittu paljon taustoissa tulevaa kautta
varten ja harjoiteltu kotioloissa.
Myös seuran ensimmäinen Power Cup
peruuntui. Kesäharjoittelua leimasi korona:
palloja desinfiointiin ja aluksi treenailtiin
pienryhmissä. Kesäkuussa edustusjoukkueet
pääsivät palaamaan saliharjoitteluun.

Ensimmäisenä vuonna tuli myös menestystä: esimerkiksi miesten 1-sarjajoukkue
valloitti runkosarjan voiton, B-tytöt ja B-pojat
voittivat aluemestaruuden ja junioreita oli
mukana maajoukkuetoiminnassa.
Ensimmäisen toimintavuoden voi katsoa
päättyneen seuran kevätkokoukseen 10.6.,
jolloin valittiin seuran toinen hallitus: perustamiskokouksessa valittu hallitus jatkaa
toimintaansa myös seuran toisena toimintavuonna, jota on nyt jo alla biitsikesä ja
syyskausi.

Joukkueita
sarjoissa oli yli
30. Kuvassa
C05-tytöt viime
kaudella.
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HUIPPUHAKKURI
VIRGINIE DE CARNESTA
LEMPON JUNIORIVALMENNUSPÄLLIKKÖ
Lempo-Volleyn juniorivalmennuspäällikkönä toimii kaudella 2020–2021 43-vuotias
belgialainen Virginie De Carne. De Carne
on asunut Suomessa noin kymmenen vuotta,
pelannut ammattilaisena Euroopan huippusarjoissa ja Suomessa sekä valmentanut
junioreita ja naisten Mestaruusliigassa.
Juniorivalmennuspäällikkö on mukana
Lempo-Volleyssa F–B-junioreiden toiminnassa. Etenkin tarkoituksena on auttaa ja antaa
vinkkejä ja opetusta seuran valmentajille,
jotka voivat juniorivalmennuspäällikön oppien avulla kehittää itseään ja samalla joukkueensa harjoittelua. De Carne on sovitusti
mukana jokaisen joukkueen harjoituksissa
vuorollaan.

De Carne asuu tällä hetkellä Kirkkonumella, ja käy noin kerran viikossa Lempäälässä
valmentamassa ja ohjaamassa joukkueita.
Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu yhteydenpito valmentajiin ja näin kehittää myös valmentajien osaamista, sekä seuran valmennuslinjauksen ja -dokumenttien työstämistä
ja kehittämistä.
Virginie De Carne oli peliurallaan yksi
maailman parhaista hakkureista. Suomeen
hän saapui 2009 ja siirtyi pelaamaan LP
Viestin liigajoukkueeseen Saloon.
De Carne toimi lopetettuaan jonkin aikaa
Salon Viestin junioripäällikkönä. Hän on
työskennellyt paljon juuri junioreiden kans-

De Carne tykkää Lempon mallista, jossa
juniorivalmennuspäällikkö tukee ja kehittää
etenkin valmentajia, ja valmentajien tietotaitoa parantamalla juniorit saavat parempaa

opastusta lajiin.
”Tykkään ajatuksesta, jossa valmennan
valmentajia. Loistava juttu mielestäni. Haluan, että valmentajat tuntevat voivansa
kehittyä ja että voin antaa heille lisää. Samalla uskon, että urheilijat tuntevat sen, että
toiminta kehittyy. Toki haluan nähdä myös
tuloksia jossain kohtaa.”
Miksi lentopallo on hyvä harrastus lapselle?
”Lentopallo on joukkuelaji, se on hauska
laji ja siinä saa kavereita. Kaikki voivat pelata lentopalloa ja lajissa näkee hyvin oman
kehityksensä.”
Mikä on tärkeintä junioreiden valmennuksessa?
”Tärkeintä ja hienointa on, että junioreista tulee myös parempia ihmisiä ja he voivat rakastua lentopalloon ja löytää kuinka
maagista se voi olla. Osaavat kunnioittaa,
tuntevat olevansa osa jotain, saavat hyviä
kokemuksia ja kehittyvät.”

Lue laajempi Virin haastattelu klikkaamalla tästä:

Virginie De
Carne ja Lempon
puheenjohtaja
Harri Montonen
Sääksjärven
liikuntahallissa.

LEMPO-VOLLEY KAUSIJULKAISU 2020–2021

sa: hän pyörittää valmennustoimintaa oman
VDC Academynsä kautta. Hän on mukana
Lounais-Suomen yläkoululeireillä ja vetää
Varalassa omia suosittuja junnuleirejään.
Lisäksi hän oli kauden 2016–2017 LP Kangasalan naisten Mestaruusliiga-joukkueen
päävalmentaja.
”Valmentajana olen hyvin erilainen kuin
pelaajana. Täytyi tappaa pelaaja sisältäni,
se oli vaikeaa. Koska pelasin, tiedän, miltä
treenit tuntuvat. Olen yhä vaativa, mutta
olen kasvanut valmentajana. Mielestäni seurasta on tullut loistava viba, ainakin minulle
on tullut, kun olen seurannut. Iloinen, tervetullut olo. Pelaajat ovat iloisia, aina leireillä
huomaan, että hei Lempo-Volley on paikalla, kun seuran juniorit saapuvat.”
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VIESTINTÄ

MANAGERIN PALSTA

LEMPO KASVAA VAUHDILLA MYÖS
SOSIAALISESSA MEDIASSA
Lempo-Volley on koko seurahistoriansa
aikana panostanut vahvasti viestintään ja
sitä kautta positiiviseen näkymiseen ihmisten
arjessa.
Seura on ottanut vahvasti haltuunsa erilaiset sosiaalisen median kanavat ja painottaa
myös omien verkkosivujen tärkeyttä ja aktiivista päivittämistä. Korona-aika korosti entisestään nopeaa ja tarkkaa viestintää sekä
seuran sisäisesti että ulkoisesti.
Seura on kasvattanut joukkue-, jäsen- ja
lisenssipelaajiensa määrää reilussa vuodessa. Samanlainen kasvu on ollut havaittavissa myös sosiaalisen median seuraajissa ja
tykkääjissä.
Vuoden 2019–2020 kausijulkaisussa, joka
julkaistiin 30.12.2019, kerrottiin Lempon some-seuraajien määrän olevan 2 491. Tällä
hetkellä sosiaalisessa mediassa Lempo-Volleyn virallisia tilejä eri kanavissa seuraa
3 518 henkilöä. Kasvua selittää osaltaan
muun muassa naisten edustusjoukkueen

virallisen Instagram-tilin perustaminen. Tilastot kuitenkin kertovat, että jokainen alusta
kasvattaa seuraajamääriään hiljalleen.
Sosiaalisen median lisäksi panostamme
vahvasti omiin kotisivuihimme. Edustuksien
otteluraportit ja junioreiden turnaustiivistelmät lisätään aina joukkueiden omille sivuille, josta niitä voi kuka tahansa selata. Kaikki
eivät kuitenkaan ole mukana sosiaalisen
median pyörteissä.
Etenkin juniorijoukkueiden sivuihin painottaminen on tietoinen valinta, jotta toiminta
ei painotu vain edustusjoukkueiden seuraamiseen. Samalla kerääntyy arkistoa, jota esimerkiksi nykyisten E-junioreiden on hauska
viiden vuoden päästä tarkastella, mitä silloin
2020 tehtiin lentopallon parissa.
Seuran virallisten tilien lisäksi kannattaa
ottaa seurantaan juniorijoukkueiden sometilit: Instagramissa Lempo B-tytöt ja Lempo
DAM-tytöt.

LEMPO-VOLLEYN SEURAAJAMÄÄRÄT
Lempo-Volley: 479
Lempo-Volley miehet: 844

lempovolley: 531
lempovolley_miehet: 533
lempovolleynaiset: 354

@LempoV: 159

Lempo Media: 108

@lempomedia: 510

=

Yhteensä: 3 518
Tiedot kerätty: 13.12.2020

MIESTEN EDUSTUKSEN SYKSY SUJUNUT
URHEILULLISESTI MALLIKKAASTI –
SYYSKAUDESTA KIITETTÄVÄ ARVOSANA
Lempo-Volleyn miesten 1-sarjajoukkueen kautta 2020–21 rakennettiin niin sanotusti kieli keskellä suuta.
Tiedettiin kevään koronan opetuksena
yhteistyökumppaneitten ongelmat,
tiedettiin, että yleisöä saattaa tulla
pandemian takia vähemmän.
Budjettia höylättiin, ja saatiinkin siitä
nitistettyä noin 20 prosenttia pois. Se
oli viisautta, jota nyt joulukuun taitteessa kiitetään isosti. Lempo-Volley
kykenee kauden viemään taloudellisesti läpi, ilman että niin sanotusti
varpaat kastuisivat. Tästä lankeaa iso
kiitos uskollisille tukijoille sekä yleisölle, joka sittenkin löysi melko sankoin
joukoin Hakkariin seuraamaan pelejämme – kiitos.
Urheilullisesti syksy sujui arvosanalla
9. Ei ihan kymppiä, mutta kiitettävästi
kuitenkin. Muutama ehkä ”turha” pisteen menetys, mutta niitä tulee urheilussa aina kaikille.
Uskon, että Lempo taistelee runkosarjassa sijoista 2–4 eli pudotuspelien
kotiedusta, jos koronatilanne ei toimintaamme kovin paljoa haavoita.
Joukkueemme on jälleen hyvähenkinen, laajamateriaalinen ja hyvin
valmennettu. Kokemusta löytyy ja
nuoruuden raisuutta myös. Omille
junnuille haluan huomauttaa, että
joukkueeseen on mahdollista raivata

paikka, sen ovat Saku Tuomivaara ja
Tommi Nieminen osoittaneet hienolla
tavalla. Mutta se vaatii kovaa työtä
ja sitoutumista. Meillä on upea kakkosjoukkue 2-sarjassa, joka on portti
ykköstiimiin.
Haluan toivottaa kaikille tämän jutun lukijoille kärsivällisyyttä. Koronakin
voitetaan ja palataan ainakin joissain
asioissa ”entiseen normaaliin”. Liikkukaa, se pitää päänkin kunnossa!
Juha Raunio
1-sarjajoukkueen manageri
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NAISTEN EDUSTUKSELLA OLLUT
VAUHDIKAS ALKUTAIVAL
Kaudelle 2020–2021 suurin muutos Lempo-Volleyn joukkuetoimintaan oli naisten
edustusjoukkuetoiminnan käynnistäminen.
Jo viime kauden aikana pohjustettiin kolmivuotinen projekti, jolla aloitettiin naisten
edustustoiminta.
Kolmen vuoden projektin tavoite on kunnianhimoinen: nousu 1-sarjaan.
”Seuran perustamisvaiheessa tavoitteena
oli, että Lempäälään halutaan myös naisten puolelle edustusjoukkue miesten tavoin.
Saamme myös tyttöjunioreiden puolelle
pelaajapolun rakennettua aina F-tytöistä aikuisten edustusjoukkueeseen saakka.
Naisten edustusjoukkueen taustalla toimivat
henkilöt olivat tehneet hienon kolmivuotissuunnitelman, joten seuran hallituksen oli
hyvin helppoa antaa vihreätä valoa tähän
hankkeeseen”, puheenjohtaja Harri Montonen kertoi viime keväänä projektin alkaessa.
Vetäjäksi saatiin todellinen huippunimi, ja
vielä omasta organisaatiosta. Jani Huurne
siirtyi miesten edustuksen apuvalmentajan
paikalta naisten päävalmentajaksi ja primus

motoriksi.
Naisten edustuksella on 2-sarjatasolla
harvinaisen laadukas ja laaja taustapohja, jolle rakentaa laadukasta toimintaa.
Valmennukseen Huurne sai viime kaudella
B-tyttöjä luotsanneet Ilari Jokisen ja Jyri Niemen, jotka tuntevat ison osan joukkueesta jo
useamman vuoden takaa.
Heidän lisäkseen fysiikkavalmennukseen
saatiin mukaan muun muassa Suomen
miesten maajoukkueen entinen fysio Marko
Panu, joka toimii myös miesten joukkueiden ja C-poikien kanssa. Kun huoltajana
on entinen liigapelaaja Päivi Francke, löytyy
staffista tietoa ja taitoa.
Edustusjoukkue haluttiin ennen kaikkea
tyttöpuolen pelaajapolun huipentumaksi. Niinpä oli loogista, että ensimmäisestä
edustusjoukkueen kokoonpanosta 11 pelaajaa pelasi edelliskaudella seuran junioreissa.
Iso osa koostuu 03-joukkueen viime kauden
rungosta.

Lempon naisten edustus on
nuorekas, ja iso
osa pelaajista on
omia kasvatteja.

Mukaan saatiin myös muutama kokeneempi pelaaja tuomaan
joukkueeseen laatua ja kokemusta aikuisten peleistä. Isolle osaa
joukkueesta kauden alkaessa edessä oli ensimmäiset aikuisten pelit
ja kolmen voittoerän pelit.
”Halusin tyttöjen pelaajapolulle tavoitteellisen projektin. Meillä on lähes sata tyttöjunioria ja viime kaudella sekä B- että C-tytöt olivat menossa SM-finaaleihin.
Uusia runkopelaajia siis riittää tulevinakin kausina
ja tälle pohjalle on hyvä rakentaa hieman pidempi
suunnitelma. Näen, että naisten puolella on realistista rakentaa vastaava kuvio kuin miehissä”, Jani
Huurne kommentoi projektin alkuvaiheessa huhtikuussa 2019. Siitä alkoi joukkueen kokoaminen,
kesäharjoittelu ja valmistautuminen sarjakauteen.
Joukkue sai suoraan paikan ylempään 2-sarjaan,
jossa alkukausi on sujunut mahtavasti. Syyskauden
päätteeksi Lempo johti omaa lohkoaan. Enemmän
joukkueesta voi vielä lukea joukkuesivuilta.
”Syyskausi on mennyt hienosti. Hieman yllättäen löydymme lohkomme kärjestä. Pelaajat ovat
olleet erittäin sitoutuneita ja motivoituneita tekemään töitä. Toivottavasti kautta
päästään jatkamaan. Pelaajamateriaali on laaja, mutta
taso ei paljon ole heilahdellut
kokoonpanomuutoksista
huolimatta. Tokihan nuorten
pelaajien kanssa pelitason
pitäminen ylhäällä koko ottelun on vaikeaa, mutta siinäkin
pari viimeisintä peliä on ollut paljon
parempia. Erittäin tasainen ja hyvälaatuinen lohko on taannut tiukkoja pelejä, joista
olemme kääntäneet useimmat voittoon.
Joukkue on henkisesti yllättävänkin vahva
ja yhteenhitsautunut iästä huolimatta. Kieli
pitkällä odotan kevään pelejä muiden lohkojen
kanssa”, Huurne iloitsee.

Lempon naisjoukkue sai Jani Huurneesta päävalmentajan. Huurneella
on pitkä kokemus
huippulentopallosta.
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Tästä alkaa Lempo-Volleyn joukkueiden esittelysivut. Joukkueista esitellään pelaajat sekä joukkueen toimihenkilöt. Lisäksi on joukkueen toiminnan lyhyt
esittely, sekä edustusjoukkueista laajemmin esittelyä ja pelaajaesittelyt. Lisäksi esitellään joukkueita tukevat yhteistyökumppanit.

MIESTEN 1-SARJA

MIESTEN 1-SARJA

VAHVASTA VIIME KAUDESTA HYVÄT
POHJAT UUTEEN MENESTYSHAKUUN
Lempo-Volleyn 1-sarjajoukkue lähti erikoisesta asetelmasta kauteen 2020–2021.
Takana oli koronan vuoksi kesken jäänyt
kausi ja uuden kauden alussa koronatilanne
loi omat erikoisuutensa peliin. Edelliskaudella Lempo voitti historiallisesti 1-sarjan runkosarjan. Pudotuspelit alkoivat myös voitolla,
kunnes kausi keskeytettiin.
Korona oli ja on yhä läsnä, kun uusi kausi aloitettiin. Se tiesi tarkkaa budjetointia,
suunnitelmia kotipeleihin ja tarkkavaisuutta
vierasreissuilla. Alkukauden aikana 1-sarjassakaan ei olla vältytty koronan vuoksi ottelusiirroilta, Lempo tosin säästyi niistä silloin.
Joulukuussa rajoitukset puolestaan siirsivät
useita pelejä.
Joukkue pysyi viime kauteen verraten hyvin
samana. Selvä ajatus pelaajilla oli, että viime kaudesta halutaan jatkaa. Anssi Vesanen
ja Matti Toivola siirtyivät Lemposta liigaan, ja

uudet tulokkaat Simo Puttonen, Juuso Rautakorpi ja Tuomas Sillanpää sekä uusvanha
Sten Kruuda sopeutuivat nopeasti ryhmään.
Kaikilla oli aiempaa kokemusta LeKissä tai
Lempossa pelaamisesta tai harjoittelusta.
Myös joukkueen taustajoukko pysyi samana, ja itse asiassa vahvistui Marko Panun
tuodessa osaamisensa fysiikkavalmennuspuolelle. Naisten päävalmentajaksi siirtynyt
Jani Huurnekin jatkaa miesten tilastoijana.
Koronatilanne on näkynyt alkukaudesta
yleisömäärien pienentymisenä, mutta Lempäälässä on selvästi omistautunutta yleisöä
ja viihdyttävää lentopalloa, kun Lempon
yleisökeskiarvo on alkukauden sarjan paras:
138. Joukkue haluaakin myös loppukauden
tarjota upeita elämyksiä ja unohtumattomia
hetkiä, kuten historiallinen 5. erän voitto
KaVesta 26–24 marraskuussa!

Kasper Pennanen
iskee Rantaperkiön Iskun torjuntaa vastaan
21.11.2020 pelatussa 1-sarjan
ottelussa.

HAUSSA KOTIETU
PUDOTUSPELEIHIN
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Kauden 2020–2021 miesten 1-sarja pelataan
viime kauden tavoin 11 joukkueella. Uutena
sarjaan nousi Pälkäneen Luja-Lukko, puolestaan VaLePan 2-joukkue luopui sarjapaikastaan. Runkosarjassa pelataan 20 kierrosta.
Lempo-Volleyn joukkue aloitti kauden siitä,
mihin viime kauden runkosarjavoittajan edelliskausi päättyi. Alkuun viiden ottelun voittoputki,
jonka päätti vasta TuTo Volley 3–1-voitollaan.
TuTo-tappio oli samalla Lempolle seurahistorian ensimmäinen kotisalissa Hakkarissa. Alla
oli 14 voittoa sarjapeleissä.
Lempo on alkukauden ollut kärkipäässä, joulutauolla sijoitus oli neljäs. Koronan tuoman
pelitauon vuoksi joulukuulta siirtyi kolme ottelua. Haussa on kotietu pudotuspeleihin, kun
runkosarja päättyy maaliskuussa.
Isoin muutos viime kauteen oli ykköspassarin vaihto: Nyt sitä roolia on kantanut hienosti
18-vuotias suurlupaus Saku Tuomivaara. Myös
seuralegenda Anssi Vesasen siirto VaLePaan
muutti kokoonpanoa. Hakkurin tonttia ovat
hallinneet Tuomas Sillanpää ja Henri Laine.
Joukkueen selkärankana ovat viime kauden tavoin sarjan tähtikategoriaan kuuluvat Jyri Niemi ja Tomi Rumpunen, ja koossa on tasainen
rosteri laadukkaita pelaajia joka pelipaikalle.
Tämän kauden suursuosikki on TuTo Volley.
Turkulaisia alkukauden perusteella haastavat
Lempon lisäksi Kyyjärven Kyky ja Kuortaneen
nuorten maajoukkue. Jälleen sarjan keskikasti
on todella tasainen ja tiukka. Silmiin pistävää
on, että pisteitä ei tälläkään kaudella ilman kovaa työtä. Sen Lempokin on huomannut, alkukaudella vyöllä on kolme voittoa 3–2.
Hienoa 1-sarjassa on viime vuosina ollut se,
että siitä on tullut vahva ponnahduslauta Mestaruusliigaan. Viime kaudelta useita 1-sarjapelaajia siirtyi täksi kaudeksi liigan riveihin.
Lempon alkukausi oli kotipelipainotteinen.
Jos vielä loppukauden aikana Hakkariin saa
ottaa yleisöä, kannattaa pelejä tulla seuraamaan: Hakkarissa nähdään jälleen laadukasta
ja taistelevaa lentopalloa tarjoileva Lempo!
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MIESTEN 1-SARJA

MIESTEN 1-SARJA

JOUKKUE

LEMPO-VOLLEY MIEHET

Sarjataso kaudella 2020–21: Miesten 1-sarja
Kausi 2019–2020: Sarjataso: Miesten 1-sarja. Sarjasijoitus: runkosarjan 1. (pudotuspelit keskeytyivät koronapandemian vuoksi)
Yleisökeskiarvo 2019–2020: 212
Kapteeni: Jyri Niemi
Varakapteenit: Tomi Rumpunen, Teemu Koivunen ja Simo Puttonen
Keskiarvot: Pituus 193 cm. Ikä 27 vuotta.
Liigaottelut yhteensä: 1 404

9 HENRI LAINE

10 KASPER PENNANEN

Hakkuri
Synt. 1994 | 197 cm

Yleispelaaja
Synt. 1996 | 196 cm

MARKO LAAKSO

MARKO PANU

11 SIMO PUTTONEN

Yleispelaaja
Synt. 1990 | 190 cm

3 JUUSO RAUTAKORPI

4 TOMI RUMPUNEN

5 KALLE NIEMINEN

6 STEN KRUUDA

7 JYRI NIEMI

Passari
Synt. 1996 | 191 cm

Yleispelaaja
Synt. 1987 | 194 cm

Libero
Synt. 2004 | 187 cm

Keskitorjuja
Synt. 1986 | 200 cm

Libero
Synt. 1992 | 182 cm

12 TUOMAS SILLANPÄÄ

13 SAKU TUOMIVAARA

14 TATU HÄRKÖNEN

18 TEEMU KOIVUNEN

19 MATIAS BECKER

Hakkuri
Synt. 1992 | 193 cm

Passari
Synt. 2002 | 190 cm

Keskitorjuja
Synt. 1993 | 190 cm

Keskitorjuja
Synt. 1991 | 197 cm

ESA KUNNARI

Päävalmentaja

JANI HUURNE

JUHA RAUNIO

Fysiikkavalmentaja

Tilastovalmentaja

ANTTI RAUNIO

ARTO STENMAN

JARNO NYSTRÖM

Huoltaja

Yleispelaaja
Synt. 2001 | 194 cm

Keskitorjuja
Synt. 1987 | 200 cm

Valmentaja

Tiedottaja

8 TOMMI NIEMINEN

Videointi

Manageri

REIJO JAKOVUORI

Rahastonhoitaja
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MIESTEN 2-SARJA

MIESTEN 2-SARJA
1-SARJA
Rolle Jokela (22)
verkolla Lempo-Volleyn 3–0-voittoon
päättyneessä ottelussa AitRia vastaan
1.11.2020.

LEMPO HAASTAA
2-SARJAN KÄRKEÄ
Miesten 2-sarjakausi kulkee samoilla jalanjäljillä kuin viime kaudella: 21 joukkueen
sarja on jaettuna kolmeen lohkoon. Joka lohkossa pelataan kolme kierrosta runkosarjaa,
minkä jälkeen pelataan pudotuspelit.
Lempon lohkossa pelaavat Luolajan Kajastus, Aitolahden Riento, Hollolan Salpis,
Valkeakosken Isku-Veikot, Keimolan Kaiku ja
Korian Ponsi.

NUORUUDEN INTOA, TUTTUA RUNKOA
JA HIEMAN UUSIA TUULIA
Lempo-Volleyn miesten 2-sarjajoukkue
jatkaa tällä kaudella 2-sarjassa viime kauden tavoin. Viime kausi jäi muiden joukkueiden tavoin kesken juuri, kun pudotuspelit
olivat alkamassa. Tällä kaudella 2-sarjaa
pelataan samalla systeemillä kuin viime kaudella: kolmessa lohkossa, joista 16 parasta
etenee pudotuspeleihin.
Lempo pelaa 2-lohkossa, jossa on useampi uusi vastustaja viime kauteen verraten. Se
toi peleihin mielekkyyttä, kun vastustajissa
on uusia tuttavuuksia. Joukkue on viime kaudesta hieman uudistunut: Saku Tuomivaara ja Tommi Nieminen siirtyivät kokonaan
1-sarjajoukkueeseen ja Verneri Halttula Pälkäneelle. Uusina pelaajina tulivat Ville Tuki
ja Rolle Jokela, lisäksi omista A-junioreista
nousi taas omia kasvatteja miesten peleihin.
Nuoriso-osaston Kalle Nieminen, Niko
Montonen ja Aki Tuomivaara ovat tällä kaudella nousseet jo avainpelaajien joukkoon,

kun viime kaudella kolmikko vasta aloitteli
miesten peleissä. Joukkueen kapteeniksi
nousi Himangalta saapunut Jokela. Lempolla on sarjan parhaita passaripareja Jonne
Haaviston ja Ville Tuen muodossa.
Valmennus vaihtui, kun pitkään upeaa
työtä tehneet Kari Nieminen ja Kimmo Katajamäki siirtyivät sivuun, ja päävalmentajan
roolin otti Harri Montonen ja avukseen hän
sai Saska Sarenin.
2-sarjajoukkue on loistava paikka nuorille
pelaajille kehittyä ja saada peliaikaa. Muutama pelaaja on alkukaudesta ollut myös
1-sarjajoukkueen mukana auttamassa, joten
väylä ylöspäinkin toimii. Alkukausi 2-sarjassa on ollut joukkueelle tuloksellisesti menestyksekäs, ja nuoret pelaajat ovat jälleen
ottaneet isoja askelia eteenpäin. Heidän
lisäkseen kokeneempi kaarti kantaa isoa
vastuuta ja tuo tarvittavaa selkänojaa.

2-sarjassa on koko sarjan mittakaavassa
muutama todella laadukas joukkue, joka
voisi pärjätä sarjatasoa korkeammallakin,
kuten Raision Loimu, Team Winclean ja Oulun Kisko. Niinpä voi ennustaa, että kevään
pudotuspeleissä menestyminen on vaikeaa,
koska nopeasti vastustajien taso tulee todella
korkeaksi.
Lempon lohkossa suosikki on Salpis, jota
muut joukkueet haastavat. Alkukaudesta Lempo ja KeiKa ovat pelanneet myös vahvasti,
Lempo on ollut jopa lohkon kärkipaikalla. Sitä
voi pitää loistavana suorituksena viime kaudesta nuorentuneelle joukkueelle. Joulutauolla
Lempo johti lohkoaan tasapistein Salpiksen
kanssa, saldona kuudesta pelistä viisi voittoa.
Koronan vuoksi syyskauden kolme viimeistä
peliä siirtyivät vuoden 2021 puolelle, mikä
tekee kevätkaudesta astetta kiireisemmän.
Kevätkaudella Lempo taistelee lohkon kärkisijoista ja pudotuspelipaikoista. Joukkuetta
kannattaa tulla kannustamaan Hakkariin, jos
yleisöä saa peleihin vielä kauden aikana ottaa
ja sarjapelit saadaan koronatauon jälkeen
käyntiin.
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MIESTEN 2-SARJA

MIESTEN 2-SARJA

JOUKKUE

LEMPO-VOLLEY MIEHET 2

Sarjataso kaudella 2020–21: Miesten 2-sarja
Kausi 2019–2020: Sarjataso: Miesten 2-sarja. Sarjasijoitus: Lohkonsa 4., koko sarjan rankingin 12. (pudotuspelit jäivät pelaamatta koronapandemian vuoksi)
Yleisökeskiarvo 2019–2020: 52
Kapteeni: Rolle Jokela
Varakapteenit: Riku Nissilä ja Kalle Nieminen
Keskiarvot: Pituus 185 cm. Ikä 22 vuotta.

1 NIKO MONTONEN

2 JONNE HAAVISTO

Yleispelaaja
Synt. 2003 | 187 cm

Passari
Synt. 1999 | 180 cm

22 ROLLE JOKELA

24 MANU MÄENPÄÄ

3 OLLI UUSITALO

Hakkuri
Synt. 1993 | 190 cm

4 AKI TUOMIVAARA

Hakkuri
Synt. 2004 | 185 cm

5 KALLE NIEMINEN

Yleispelaaja
Synt. 2004 | 190 cm

7 EETU SAARINEN

Yleispelaaja
Synt. 1995 | 185 cm

12 RIKU NISSILÄ

Libero
Synt. 1993 | 175 cm

15 VILLE TUKI

16 OSSI KATAJAMÄKI

Passari
Synt. 2001 | 190 cm

Keskitorjuja
Synt. 1999 | 185 cm

25 JUSSI SUHONEN

26 ATTE KORKOLA

Keskitorjuja
Synt. 1995 | 190 cm

Keskitorjuja
Synt. 2003 | 188 cm

Keskitorjuja
Synt. 2003 | 193 cm

Yleispelaaja
Synt. 2004 | 181 cm

HARRI MONTONEN

SASKA SAREN

MARKO PANU

ANTTI RAUNIO

Päävalmentaja

Valmentaja
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Fysiikkavalmentaja

Tiedottaja

NAISTEN 2-SARJA

NAISTEN
MIESTEN 2-SARJA
1-SARJA

VAHVA TAUSTATYÖ AVAIN
LAADUKKAASEEN STARTTIIN
Lempo-Volley perusti ensi kertaa naisten
edustusjoukkueen, joka aloitti pelinsä tällä kaudella naisten ylemmästä 2-sarjasta.
Edustusprojektia lähti vetämään päävalmentajana Jani Huurne, joka sai avukseen
taustoille Ilari Jokisen, Marko Panun, Jyri
Niemen, Päivi Jokisen ja Päivi Francken.
Edustusjoukkueen ydin muodostuu seuran omille kasvateille, kun 2003-ikäluokka
vanheni viime kauden päätteeksi B-ikäisistä.
Edustuksessa pelaa myös vielä seuran B-tytöissä pelaavia pelaajia. Kaikkiaan Lempäälässä aiemmin juniorina pelanneita mukana
on 12.
Joukkueen kokoaminen alkoi jo keväällä
ja kesällä laajan treeniringin kokoamisesta.
Harjoituksissa oli jopa 29 pelaajaa, joista

koottiin lopulta 16 pelaaja edustusjoukkue.
Lähes sama joukkue pelaa myös A-tyttöjen
SM-sarjaa.
2-sarjajoukkue harjoittelee kolmesti viikossa, ja panostus myös fysiikkapuolen harjoitteluun on ollut selvä harjoittelun painopiste.
Alkukausi on sujunut Lempon naisilla varsin mallikkaasti. Iso osa pelaajista siirtyi ensi
kertaa pelaamaan naisten pelejä ja kolmen voittoerän pelejä samalla. Syyskauden
Lempo on ollut oman lohkonsa kärkipäässä.
Koronan tuoman sarjatauon alkaessa Lempo johti omaa lohkoaan, ja oli ottanut jokaisesta sarjapelistä vähintään pisteen. Lopulta
Lempo voitti alkusarjan, joka loppui koronan
vuoksi kesken, ja kevätkausi alkaa suoraan
jatkosarjasta.

Lempon naiset ovat
juhlineet useasti
tiukkojen pelien
voittoja, mikä ei
nuorille joukkueille
yleensä ole normaalia herkkua.

LEMPO
KERTAHEITOLLA
KOLKUTTELEMAAN
KÄRKISIJOJA
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Naisten 2-sarjassa on tällä kaudella mukana
peräti 74 joukkuetta, jotka on jaettu ylempään
ja alempaan 2-sarjaan. Lempo pelaa ylempää
sarjaa, jossa alkusarja pelataan tiiviinä sarjana
syyskauden aikana. Sen jälkeen kausi jatkuu
jatkosarjoina.
Lempon alkusarjan lohko pelattiin kokonaan
Pirkanmaalla, mikä on sopiva matkustamisen
näkökannalta. Lempon kanssa alkusarjaa pelaavat Vesilahden Visa, KaLe, LP Kangasala,
Oriveden Ponnistus, Supi ja Vilppulan Tähti.
Lempon lohko osoittautui äärimmäisen tasaiseksi. Useampi peli niin Lempolla kuin koko
lohkossa venyi viiteen erään. Joukkueet pelasivat ristiin, mikä teki sarjataulukosta tasaisen.
Lempo ei jäänyt yhdessäkään pelissä ilman
sarjapisteitä, mikä oli kova suoritus.
Vuoden 2021 alussa alkaa suoraan ylempi
jatkosarja, jossa Lempo kohtaa Vesilahden Visan, Korson Vedon Vantaalta, KoLe-57:n Kouvolasta ja Hollolan Salpiksen. Jatkolohkon alku
myöhästyi koronatauon vuoksi.
Joukkueen laaja pelaajarinki on alkukaudesta
osoittanut tasaisuutensa ja arvonsa. Sitoutuneisuus on näkynyt aina täysinä kokoonpanoina.
Peleissä on myös näkynyt joukkueen nuoruus:
välillä peli on loistavaa, mutta voi heilahdella
erien välillä. Joukkue on kuitenkin osoittanut
hienoa henkistä vahvuutta voittamalla useamman viiden erän kamppailun.
Naisten kotipeleihin kannattaa saapua seuraamaan paikkakunnan parasta naislentopalloa useaan vuoteen, jos yleisöä saa loppukauden aikana peleihin ottaa! Ja livelähetyksiä voi
ainakin seurata.
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NAISTEN 2-SARJA

NAISTEN 2-SARJA

JOUKKUE

LEMPO-VOLLEY NAISET

Sarjataso kaudella 2020–21: Naisten 2-sarja
Kausi 2019–2020: 2020–21 on joukkueen ensimmäinen kausi
Kapteeni: Veera Hussa
Varakapteenit: Liisa Lahtinen ja Viivi Huurne
Keskiarvot: Pituus 173 cm. Ikä 18 vuotta.

6 MILANA HUTKO

7 HELMI MERINEN

Keskitorjuja
Synt. 1999 | 181 cm

Passari
Synt. 2005 | 175 cm

18 SALLI JOUTSENVIRTA

25 SONJA VUORINEN

8 MINJA LINDELL

Keskitorjuja
Synt. 2003 | 180 cm

1 RITA JOKINEN

9 PINJA SIEKKELI

Yleispelaaja
Synt. 2002 | 178 cm

2 IIDA YLIMÄKI

3 LIISA LAHTINEN

4 VEERA HUSSA

5 SOFIA IKONEN

Libero
Synt. 2004 | 163 cm

Hakkuri
Synt. 2003 | 172 cm

Passari
Synt. 2003 | 168 cm

Keskitorjuja
Synt. 2004 | 174 cm

Yleispelaaja
Synt. 2003| 168 cm

10 ANNIKA SAARI

11 KIRA FORSBLOM

12 TESSA FRANCKE

13 VIIVI HUURNE

16 VEERA OLKKONEN

Yleispelaaja
Synt. 2003 | 170 cm

Yleispelaaja
Synt. 2004 | 168 cm

Yleispelaaja
Synt. 2005 | 173 cm

Libero
Synt. 1999 | 171 cm

Passari
Synt. 2004 | 171 cm

Hakkuri
Synt. 1999 | 171 cm

Keskitorjuja
Synt. 2003 | 180 cm

Päävalmentaja

JANI HUURNE

ILARI JOKINEN

JYRI NIEMI

MARKO PANU

PÄIVI FRANCKE

PÄIVI JOKINEN

Valmentaja

Fysiikkavalmentaja

Huoltaja

Valmentaja

Rahastonhoitaja
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LEMPO LPS

LEMPO KKP
JOUKKUE

JOUKKUE

1 Jenny Nyström
2 Noora Karislahti
4 Auri Saarelainen
5 Tiina Ruuna
8 Maria Paulsen
10 Aino Lind
11 Milea Karppanen
16 Aino Ratia
32 Iiris Ahola
71 Leena Lind

1 Nina Lindell
3 Jasmiina Karvinen
6 Hanne Ruuna
7 Lotta Setälä
9 Minna Suhonen
10 Neea Suhonen
13 Johanna Väisänen
23 Maikku Humalajoki
44 Irene
Kuusirati-Mäkipää
69 Teija Nyström
Hanna Hanweg
Elina Holttinen
Leila Kalliomäki

TAUSTAT:
Leena Lind valmentaja
Auri Saarelainen
valmentaja
Katariina Ratia
joukkueenjohtaja

LPS JATKAA TAMPEREEN
KUNTOSARJASSA
Lempo LPS pelaa Tampereen Kuntosarjassa
A-lohkossa. Myös viime kauden joukkue pelasi
samassa sarjassa voittaen B-lohkon viime
syyskaudella.
Joukkue uusiutui hieman viime kaudesta,
kun muutama uusi pelaaja tuli mukaan kauden alkaessa. Ydinryhmä on kuitenkin ollut
kasassa jo useamman vuoden, ja ryhmää

KKP YHDISTÄÄ LENTOPALLON
JA BEACH VOLLEYN
vetävät viime kauden tavoin Leena Lind ja Auri
Saarelainen.
Kuntosarjassa pelataan tiukkoja pelejä lähialueilla. Pisin matka on syyskaudella Vammalaan. Harjoituksia on kahdesti viikossa ja kotipelit pelataan Lempoisten koululla. Syyskausi
päättyi Kuntosarjassa koronatilanteen vuoksi
kesken, jolloin LPS oli sijalla kahdeksan.

”

Kuntosarjassa pelataan tiukkoja pelejä lähialueilla. Pisin matka on
syyskaudella Vammalaan. Harjoituksia on kahdesti viikossa ja kotipelit
pelataan Lempoisten koululla.

Lempo KKP pelaa viime kauden tavoin naisten Kuntosarjaa. Syyskauden KKP pelaa B-lohkossa.
Joukkue koostuu eri-ikäisistä ja -tasoisista
pelaajista. Tälle kaudelle mukaan on tullut
useampi uusi pelaaja, mikä on ollut upea juttu! Kesäisin usea pelaaja on mukana Lempon
beach-toiminnassa.
Treenaamme Hakkarissa kaksi kertaa viikossa valmentajamme Tiina Lähteen vetämänä.

TAUSTAT:
Tiina Lähde valmentaja
Nina Lindell joukkueenjohtaja / yhteyshenkilö

Rennon mukavaa meininkiä, jota ei oteta
turhan vakavasti. Peleissä kuitenkin menemme
sata lasissa! Syyskauden jäätyä kesken KKP oli
B-lohkossa viidentenä.
Otamme uusia pelaajia joukkoomme, tervetuloa mukaan palloilemaan!

Nina Lindell
Pelaaja ja joukkueenjohtaja

”

Rennon mukavaa meininkiä, jota ei oteta turhan vakavasti. Peleissä
kuitenkin menemme sata lasissa!
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MIEHET 3-JOUKKUE

MIEHET 4-JOUKKUE

3-JOUKKUEESSA KONKARIT
PÄÄSEVÄT LOISTAMAAN
Lempo 3 jatkaa usean kauden kokemuksella Tampereen Kuntosarjan A-lohkossa. Jopa
vuosikymmeniä koossa olleen ydinporukan
lisäksi ryhmä on saanut viime kausien aikana
uutta verta, muun muassa lajilegendat Sauli
Silpo ja Ossi Vesanen ovat olleet tällä kaudella aktiivisesti mukana ja muitakin uusia pelaajia ryhmään on saatu.
A-lohkossa joukkue on viime vuosien tapaan
kärkikahinoissa. Syyskauden päättyessä sijoitus oli toinen.

JOUKKUE

JOUKKUE

1 Jani Jokela
2 Juha Tulonen
3 Sauli Silpo
4 Ossi Vesanen
5 Timo Kela
6 Marko Korvenaho
8 Tero Karppanen
10 Jani Sahramäki
13 Toni Laine
14 Harri Mäkinen
15 Jarkko Roiha
16 Kari Nieminen
20 Ilari Jokinen
21 Marko Laakso
23 Mika Pyrhönen
25 Petteri Fonsen
35 Eero Kanerva

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

TAUSTAT:
Timo Kela yhteyshenkilö

Harjoitukset ovat yhdessä Lempon 4-joukkueen kanssa ja pelit pelataan joko perjantaisin Hakkarissa tai viikolla lähialueilla vieraskentillä. Se sopii perheellisille miehille, jotka
haluavat harrastaa hyvällä hengellä.
Tasoltaan joukkue voisi yhä pärjätä vaikkapa 2-sarjassa, ja Kuntosarjan kärkijoukkueet
esittävätkin laadukasta lentopalloa. Tärkeintä
on kuitenkin päästä harrastamaan ympäri
vuoden, kesäaikana useat pelaajat jatkavat
pelejä biitsikentillä.

”

Tasoltaan joukkue voisi yhä pärjätä vaikkapa 2-sarjassa, ja Kuntosarjan
kärkijoukkueet esittävätkin laadukasta lentopalloa. Tärkeintä on kuitenkin päästä harrastamaan ympäri vuoden, kesäaikana useat pelaajat
jatkavat pelejä biitsikentillä.

TAUSTAT:
Anni Mäkinen
yhteyshenkilö

4-JOUKKUEESSA KOKEMUSTA
JA UUSIA KASVOJA
Lempo 4 nousi viime kauden päätteeksi
Tampereen Kuntosarjan A-lohkoon, eli tällä
kaudella on jo nähty Lempon paikallispeli.
4-joukkue on saanut uusia nuorempia pelaajia mukaan, ja peleihin saadaan hyvin
pelaajia joka kerta. Kokeneimmilla pelureilla
lajikokemusta on jo useita vuosikymmeniä, eli
nuoruus ja kokemus yhdistyvät hienosti harrastetasolla.
A-sarjaan nousu toi toivottuja kovempia pelejä tälle syyskaudelle. Syyskauden päätyttyä

koronan vuoksi, Lempo oli sijalla kymmenen.
Kesäisin usea pelimies on aktiivisesti mukana
myös beach volley -peleissä Hääkivellä.
Joukkue harjoittelee yhdessä Lempon
3-joukkueen kanssa ja kuntosarjalaiset talkoilevat kauden aikana 1-sarjajoukkueen
järjestysmiehinä. Pelit pelataan viikolla, kuten
Kuntosarjassa tutusti pelataan. Kotipelit käydään perjantaisin Hakkarissa, joka on miesten
Kuntosarja-joukkueiden kotipelivuoro.

”

Kokeneimmilla pelureilla lajikokemusta on jo useita vuosikymmeniä, eli
nuoruus ja kokemus yhdistyvät hienosti harrastetasolla.
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A-TYTÖT

A-POJAT

A-tyttöjen joukkuekuva on sama kuin naisten edustuksella,
lähes kaikki edustuksesta toimivat myös A-tyttöjoukkueessa.

A-TYTÖT YHDISTÄVÄT KAHDESSA
SARJASSA PELAAMISEN
Lempo sai A-poikien tavoin ensi kertaa A-tyttöjoukkueen kasaan tälle kaudelle. Joukkue
koostuu täysin Lempon naisten edustuksen
pelaajista. Edustuksen kokoonpanosta kaikki
A-ikäiset Liisa Lahtista lukuun ottamatta pelaavat myös A-tytöissä.
A-tyttöjen peleissä saadaan tärkeää peliaikaa koko isolla ryhmälle. A-tytöillä ei ole
erikseen harjoituksia, vaan harjoittelu hoituu edustuksessa. A-tyttöjä valmentaa Ilari

JOUKKUE

JOUKKUE

1 Rita Jokinen
2 Iida Ylimäki
4 Veera Hussa
5 Sofia Ikonen
7 Helmi Merinen
8 Minja Lindell
9 Pinja Siekkeli
10 Annika Saari
11 Kira Forsblom
12 Tessa Francke
16 Veera Olkkonen
25 Sonja Vuorinen

1 Atte Korkola
2 Niko Montonen
5 Kalle Nieminen
7 Manu Mäenpää
8 Tommi Nieminen
10 Riku Stenman
12 Jussi Suhonen
13 Arttu Hokkanen
15 Kasperi Kauppinen
16 Aki Tuomivaara
18 Saku Tuomivaara

TAUSTAT:
Ilari Jokinen
päävalmentaja
Jyri Niemi valmentaja
Jani Huurne valmentaja
Päivi Francke huoltaja
Päivi Jokinen
rahastonhoitaja

Jokinen, ja mukana ovat Jyri Niemi ja Jani
Huurne. Eli sama kolmikko kuin edustuksessa
hieman eri vastuualuein.
Takana on kaksi A-tyttöturnausta alkukaudesta, ja niissä Lempo on voittanut kaikki pelit
ilman erätappioita. Kolmannen turnauksen
Oulussa Lempo jätti väliin Lempäälän heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Keväällä joukkue on varmasti lähellä SM-finaalipaikkaa

”

Takana on kaksi A-tyttöturnausta alkukaudesta, ja niissä Lempo on
voittanut kaikki pelit ilman erätappioita.

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN
KANSSA:

TAUSTAT:
Harri Montonen valmentaja / joukkueenjohtaja
Jaana Stenman
rahastonhoitaja

A-POJAT TÄRKEÄ OSA
LEMPOLAISESSA PELAAJAPOLUSSA
Lempo sai ensi kertaa oman A-poikajoukkueen kasaan tälle kaudelle. Kun viime kauden
B-poikaporukasta osa vanheni, saatiin myös
A-poikiin tarpeeksi suuri rinki. Joukkue pelaa
SM-sarjaa ja harjoittelee yhdessä miesten
2-sarjajoukkueen kanssa.
Valmennuksesta vastaa 2-sarjajoukkuetta samalla koutsaava Harri Montonen. Osa
A-pojista pelaa Lempon 1-sarjassa ja iso osa

pelaa 2-sarjajoukkueessa isossa roolissa. Osa
pelaajista on myös vielä B-ikäisiä.
SM-sarjakausi alkoi hienosti, ja A-pojat aloittivat kauden B-poolissa. Usea pelaaja on jo
alkukauden aikana noussut miesten 2-sarjajaryhmän mukaan, ja pelaajapolku onkin heti
osoittanut tärkeytensä, kun uusia junioreita
ajetaan kohti miesten sarjoja. Siinä A-poikaporukalla on iso rooli.

”

Usea pelaaja on jo alkukauden aikana noussut miesten 2-sarjaryhmän
mukaan, ja pelaajapolku onkin heti osoittanut tärkeytensä, kun uusia
junioreita ajetaan kohti miesten sarjoja.

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN
KANSSA:
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B-TYTÖT

B-POJAT

B-TYTTÖJEN JOUKKUE ON OLLUT
PITKÄÄN YHDESSÄ
B-tyttöjen joukkue koostuu noin 15 innokkaasta ja motivoituneesta 2004–2005-ikäluokkien tytöstä, joista suurimmalla osalla on
vähintään seitsemän vuoden kokemus lajista
ja osalla vieläkin pidempi. Mukana on edelleen ryhmä, joka aloitti F-junnuna kaudella
2011–12 ”silloin kun F-pallo oli pehmopallo”.
Täksi kaudeksi joukkue uudistui jonkin
verran, kun muutama viime kauden pelaaja
lopetti ja uusia pelaajia saatiin mukaan Kangasalta sekä Lempon viime kauden B04-joukkueesta. Kolme joukkueessa pelaavaa tyttöä
harjoittelee ja pelaa myös Lempon edustuksessa.
Valmentajan silmää miellyttää se kova motivaatio ja halu treenata, mikä joukkueessa

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN
KANSSA:

JOUKKUE

JOUKKUE

1 Heidi Lintunen
4 Maija Lahtinen
6 Saara Rajala
7 Helmi Merinen
8 Tessa Francke
12 Milja Tuominen
14 Reeta Jokinen
15 Anniina Mäkipää
16 Veera Olkkonen
18 Oili Malm
19 Mira Jokinen
21 Emilia Palonen
24 Kiia Kaikkonen
27 Julia Ojala
34 Petra Viikari

1 Atte Korkola
4 Juho Panu
6 Lauri Erkinheimo
10 Oliver Heino
11 Roope Rantanen
12 Onni Peltoniemi
14 Luukas Lassila
16 Jesse Mäenpää
18 Jaaro Mattsson
20 Veeti Lassila
22 Pyry Nokkonen
Niko Rajamäki

TAUSTAT:
Lasse Lahtinen
päävalmentaja
Päivi Francke valmentaja
Jukka Rajala jojo
Tiina Kaikkonen
rahastonhoitaja

on. Porukassa on myös lahjakkuutta ja aika
näyttää kuinka pitkälle se riittää. Treeneissä
ollaan aina hymyssä suin, kaveria kannustaen
ja positiivista rakentavaa palautetta antaen.
Joukkue pelaa B-tyttöjen SM-sarjaa ja tavoitteena on vähintään C-pooli keväällä. Sarjan
parhaat pelaajat pelaavat jo naisten 1-sarjaa
ja kolkuttelevat liigajoukkueiden ovia eli kärkipää on todella tasokas. Korona-kevät näyttää
kuinka pitkälle rahkeet riittävät!

TAUSTAT:
Reijo Härikkä
päävalmentaja
Nina Sinisalo
joukkueenjohtaja

B-POJAT REPUN OPEILLA
ETEENPÄIN
B-poikien joukkue pelaa tälläkin kaudella
SM-sarjaa kaiken kokeneen päävalmentajansa Reppu Härikän opastuksessa. Joukkue
muuttui melko paljon viime kaudesta, kun iso
osa siirtyi pelaamaan A-poikiin ja miesten
peleihin.
Tällä kaudella mukaan on saatu myös uusia
pelaajia. Lisäksi lupaavia C-ikäisiä on ollut
mukana peleissä ja harjoituksissa auttamassa
joukkuetta ja ovat antaneet ison panoksen

ryhmälle!
Joukkue oppii koko ajan lisää lentopallon
saloista Repun opastamana. Harjoituksia on
kolmesti viikossa. Alkukausi SM-sarjassa on
mennyt D- ja E-pooleissa pitkillä vierasmatkoilla ja yhdessä kotiturnauksessa.

Nina Sinisalo
Joukkueenjohtaja

”

Lasse Lahtinen
Päävalmentaja

Joukkue oppii koko ajan lisää lentopallon saloista Repun opastamana.
Harjoituksia on kolmesti viikossa. Alkukausi SM-sarjassa on mennyt Dja E-pooleissa pitkillä vierasmatkoilla ja yhdessä kotiturnauksessa.

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN
KANSSA:
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C-TYTÖT

C-POJAT

C-TYTÖISSÄ TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ
Lempon C-tyttöjen ryhmä on
seuran suurin, yhteensä 22 pelaajaa. Ryhmä koostuu seuran
2006–2007-tytöistä sekä jo viime
kaudella isolla kentällä pelanneista D08-tytöistä.
Tytöt harjoittelivat loppukesän
ja alkusyksyn pääsääntöisesti yhdessä yli ikäluokkarajojen
monipuolisesti lentopalloilijan
perustaitoja. Loppukesän jakson
päätyttyä ryhmä jaettiin kahteen
pelaavaan kokoonpanoon, C1 ja
C2. Jako tehtiin perustuen ensisijaisesti kyseisen pelaajan rooliin
nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa. Lisäksi vaakakupissa painoivat
tämän hetken taitotaso ja osittain
ikä. Tarkoituksena löytää jokaisel-

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN
KANSSA:

le oman tason mukainen joukkue
ja sitä myöden oman tason mukaisia pelejä.
Pelaavat kokoonpanot harjoittelevat kolmesti viikossa yhdessä
ja erikseen, ja tarvittaessa ryhmät
sekaisinkin. Kokoonpanot eivät
ole lukittuja, vaan pelaajia liikkuu
kokoonpanojen välillä aina turnauskierroksen jälkeen tarpeen
mukaan ja sääntöjen sallimissa
rajoissa.
Ryhmän taustalla on isohko
taustaryhmä, kuusi valmentajaa,
kolme joukkueenjohtajaa ja kaksi
rahastonhoitajaa.

Jukka Rajala
Päävalmentaja

JOUKKUE

JOUKKUE

2 Venla Vaittinen
3 Amanda Mäkelä
4 Roosa Laine
6 Fanni Raittinen
8 Venla Rajala
9 Veera Lindell
11 Venla Komu
12 Ani Nokelainen
13 Siiri Ojala
14 Milena Montonen
15 Linnea Vehviläinen
17 Noora Niemi
20 Enna Huurne
22 Alisa Siivola
23 Moona Karppanen
24 Julianna Nippala
29 Iina Turunen
33 Iiris Tapanainen
39 Seela Turunen
46 Vilja-Lotta Vainiola
77 Ellen Kukkula
80 Ada Parviainen

1 Kasper Vesanen
4 Juho Panu
5 Teemu Nyström
6 Jesse Mäenpää
7 Tuukka Karvinen
8 Lauri Lahtinen
9 Albert Laine
12 Kendron Tüür
13 Kaapo Korkola
15 Frans Välimäki
16 Tuukka Jaatinen
17 Lari Roininen
18 Jaaro Mattsson
20 Tuomas Huttunen

TAUSTAT:
Jani Huurne päävalm.
Jukka Rajala päävalm.
Juha Knuutila valmentaja
Nina Lindell valmentaja
Harri Montonen
valmentaja
Mikko Turunen
valmentaja
Mira Huurne jojo
Hanna Turunen jojo
Sanna Nokelainen jojo
Niina Ojala
rahastonhoitaja
Johanna Niemi-Raittinen
rahastonhoitaja

C-POJILLA LÖYTYY PILKETTÄ
SILMÄKULMASTA
C-poikien joukkue nuortui uuteen kauteen siirryttäessä melkoisesti. 14 pelaajan treeniporukka
koostuu viidestä 2006 syntyneestä, kuudesta 2007 syntyneestä,
kahdesta 2008 syntyneestä ja
yhdestä 2009 syntyneestä pelaajasta.
Joukkueen fysiikkavalmennuksesta vastaa Marko Panu ja pallollisista harjoituksista sekä peluuttamisesta Pasi Korkola.
Kasassa on oivan kokoinen
harjoitusryhmä, jolla pyörittää
hyvin niin yksilö- kuin joukkueharjoitteitakin. Osa pelaajista on
vielä D-juniorikäisiä, joten joukkue pelaa C-poikien SM-sarjaa
ja D-poikien AM-sarjaan nimellä

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN
KANSSA:

Lempo Valkoinen. Vanhemmat
pelaajat hakevat kovuutta välillä
myös B-ikäisten harjoituksissa ja
peleissä.
C-ikäisissä aletaan siirtymään
muutamaa askelta lähemmäs
kohti kilpaurheilua. Tässä vaiheessa alkaa korostua pelaajien
omaehtoinen toiminta, niin treenaamisessa kuin pelitaktiikan
opettelussa ja ymmärtämisessäkin. Pelaajille halutaan tarjota
mahdollisuus haastaa itseään ja
kehittyä – harjoitellaan kovaa,
mutta pilke silmäkulmassa.

Jonna Korkola
Joukkueenjohtaja

TAUSTAT:
Pasi Korkola
päävalmentaja
Marko Panu valmentaja
Jouni Huttunen
valmentaja
Verjo Tüür valmentaja
Jonna Korkola
joukkueenjohtaja
Tuula Grönfors
rahastonhoitaja
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DAM-TYTÖT

D-TIIKERI-TYTÖT

D-TYTÖT TAVOITTELEVAT ILOISTA
LENTOPALLOA
Lempon D-tyttöjen Aluemestaruussarjaa pelaava joukkue on suhteellisen pieni, toistaiseksi vain seitsemän tyttöä. Joukkueen perusrunko koostuu jo edellisellä kaudella DAM-sarjaa
pelanneista tytöistä, lisäksi joukkuetta on
kesäharjoitusten perusteella täydennetty motivoituneilla D-tiikeritaustaisilla pelaajilla. Suuri
osa joukkueen tytöistä pelaa myös C-tyttöjen
sarjaa Lempon C2-joukkueessa.
Joukkue harjoittelee kolmasti viikossa C2-tyttöjen kanssa yhdessä, lisäksi kerran viikossa
on oman kokoonpanon harjoitukset. Kauden
mittaan ajamme sisään uusia D-tiikerityttöjä
isolle kentälle, täydentämällä niin C-tyttöjen
kuin DAM-joukkueen omia harjoituksia.

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN
KANSSA:

JOUKKUE

JOUKKUE

1 Cecilia Eriksson
2 Venla Vaittinen
3 Eevi Silpo
8 Venla Rajala
14 Milena Montonen
29 Iina Turunen
39 Seela Turunen

10 Fanni Kulkula
13 Sanni Kilpinen
16 Eva Ilves
19 Anna Rekonius
21 Eveliina Päivärinta
22 Tinja-Tarina Vaittinen
23 Saara Vuorinen
24 Erika Järvinen
25 Maisa Salmela
26 Adalmiina Aaltonen
27 Anna Tervonen
28 Uma Rantala
32 Amalia Kivistö
34 Viivi Lassila
Sara Mäki-Krekola

TAUSTAT:
Jukka Rajala
päävalmentaja
Harri Montonen
valmentaja
Mikko Turunen
valmentaja
Sauli Silpo valmentaja
Tommi Eriksson
valmentaja
Hanna Turunen
joukkueenjohtaja

Kauden tavoitteena on pelata iloista lentopalloa, oppia uusia asioita harjoituksissa ja
viemään niitä pelitilanteessa kentälle. Motivoituneen joukkueen pelillinen tavoite tällä
kaudella on pelata keväällä Lounaisen alueen
A-finaalissa.
Joukkueella on suhteellisen iso taustaryhmä.
Yhden joukkueenjohtajan lisäksi on jopa viisi
valmentajaa, mikä on upea juttu!
Kevätkaudella AM-sarjaan saadaan toinen
Lempo-joukkue, kun 08-ryhmä siirtyy AM-sarjaan.

Jukka Rajala
Päävalmentaja

D-TIIKERIT OPPIVAT UUTTA
DT08-tyttöjen joukkue pelaa
kaudella 2020–21 Lounais-Suomen Tiikeri-sarjaa, jossa ottelut
ratkaistaan minikentällä kolmen
kenttäpelaajan voimin. Joukkueen
vahvuuteen kuuluu yhteensä kahdeksan pallotaituria, joista kaksi
on kuluneen syksyn aikana siirtynyt treenaamaan ja pelaamaan
isommalle kentälle D-tyttöjen
Aluemestaruussarja-tason pelejä.
DT08 joukkue harjoittelee
yhdessä DT09-tyttöjen kanssa
Sauli Silpon ja Viivi Huurneen
neuvokkaassa valmennuksessa.
DT08-tyttöjen kuluvan kauden
tavoitteina on sujuvoittaa hyökkäys- ja verkkopelaamista. Jo nyt
treeneissä opettellaan ison kentän
6 vs. 6 -pelitapaan. Turnauksissa
keskitytään hyvään joukkuehenkeen ja kaverin kannustamiseen
treeneissä harjoiteltujen pallotaitojen ja vikkelän pelisilmän lisäksi.
Elokuussa DT09-joukkuetta onnisti, sillä Lempon naisten joukku-

een Viivi Hurne lupautui ottamaan
tytöt valmennettavakseen. Tämä
oli joukkueelle kuin lottovoitto, ja
harjoitukset päästiin aloittamaan
suunnitellusti elokuun lopulla.
DT09 harjoittelee Lempoisissa
kolme kertaa viikossa ja pelaa
Lounais-Suomen D-tiikerisarjaa.
Kauden alussa osallistuttiin myös
Supi-turnaukseen Tampereella.
Joukkueen maskotti, yksisarvinen
nimeltä Masa, kulkee kaikilla pelireissuilla mukana.
Kevätkaudella D08 siirtyy pelaamaan AM-sarjaa ja D09 jaetaan
kahteen pelijoukkueeseen, joten
peliaikaa riittää kaikille.

Riikka Kilpinen
Joukkueenjohtaja D08
Mervi Salmela
Joukkueenjohtaja D09

TAUSTAT:
Viivi Huurne
päävalmentaja
Sauli Silpo
päävalmentaja
Tommi Eriksson
valmentaja
Jukka Rajala valmentaja
Mikko Turunen
valmentaja
Harri Montonen
valmentaja
Mervi Salmela
joukkueenjohtaja
Riikka Kilpinen
joukkueenjohtaja
Sanna Lassila
rahastonhoitaja

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN
KANSSA:
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D-POJAT

E-TYTÖT

D-POJILLA USEITA
PELIJOUKKUEITA
D-pojista iso osa nousi viime
kauden päätteeksi E-pojista vanhempaan ikäluokkaan ja harjoittelee taas hieman korkeammalla
verkolla pelaamista. Joukkuetta
vetävät viime kauden tavoin Seppo Karvonen ja Milla Vesanen.
Joukkue harjoittelee kolmesti viikossa. Myös uusia pelaajia aloitti
tällä kaudella neljä, ja D-pojilla
onkin neljä joukkuetta mukana

AM-sarjassa. Kolme näistä koostuvat D-pojissa treenaavista (Musta, Sininen ja Oranssi) ja Lempo
Valkoinen harjoittelee C-poikien
joukkueessa.
Alkukausi onkin ollut pelien täyttämää, kun neljä joukkuetta pelaa
ympäri Lounais-Suomen aluetta!

JOUKKUE

JOUKKUE

1 Oskar Vesanen
2 Sampsa Onnela
5 Frans Välimäki
6 Lauri Tirkkonen
7 Tuukka Karvinen
9 Joonas Laine
10 Veeti Vesanen
12 Väinö Hakamäki
13 Eemi Marttila
17 Lari Roininen
18 Juho Paturi
19 Valtteri Kivimäki
20 Tuomas Huttunen
23 Leo Järvinen
27 Atte Penijärvi
28 Lauri Nevanperä
32 Oskari Koikkalainen
33 Sulo Vuorinen

3 Anniina Pohjola
5 Ronja Aalto
6 Iina Huhtaluoma
7 Viivi Kulkula
8 Olivia Salonen
9 Helmi Lintunen
10 Olivia Amberla
10 Usva Rinta-Jaskari
11 Venla Päivänurmi
12 Lotta Kainulainen
13 Enni Örn
14 Elli Kohtamäki
15 Olivia Kunnari
16 Lilli Pohjola
18 Salma Kärki
20 Helmi Manninen
21 Emmi Huhtaluoma
22 Ada Annala

TAUSTAT:
Seppo Karvonen
päävalmentaja
Jouni Huttunen (Valkoinen)
valmentaja
Milla Vesanen
valmentaja
Anu Vesanen
joukkueenjohtaja
Jonna Korkola (Valkoinen)
joukkueenjohtaja
Maija Hakamäki
rahastonhoitaja

Anu Vesanen
Joukkueenjohtaja

”

Alkukausi onkin ollut pelien täyttämää, kun neljä joukkuetta pelaa ympäri Lounais-Suomen aluetta!

YHTEISTYÖSSÄ
JOUKKUEEN
KANSSA:

E-TYTTÖJEN TAVOITTEENA
HAUSKANPITO JA UUDEN OPPIMINEN
Tällä kaudella Lempo-Volleyn
E-tytöt pelaavat Lounaisen alueen
Tiikeri- ja AM-sarjaa kolmella
joukkueella, joiden koostumukset
vaihtelevat hieman turnausten välillä. Joukkueista Pinkki sekä Lila
pelaavat Tiikeri-sarjaa ja Fuksia
pelaa AM-sarjaa.
E-tyttöjen tämän kauden harjoitusryhmässä on 18 iloista 2010–
2012 syntynyttä tyttöä. Suurella
osalla pelaajista on jo useampi
vuosi lentopalloilua takana, ja

mukaan mahtuu myös tällä kaudella aloittaneita pelaajia. Harjoitukset aloitettiin elokuussa, ja
ensimmäiset turnauksetkin on jo
menestyksekkäästi takana. Kauden tärkeimpinä tavoitteina E-tytöillä on pitää hauskaa kavereiden kanssa ja oppia uusia taitoja
lentopallon parissa.

TAUSTAT:
Sebastian Kulkula
päävalmentaja
Jukka Kohtamäki
valmentaja
Satu Niinimäki
joukkueenjohtaja
Ellinoora Kärki
joukkueenjohtaja
Harri Salonen
rahastonhoitaja

Sebastian Kulkula
Päävalmentaja

”

Kauden tärkeimpinä tavoitteina E-tytöillä on pitää hauskaa kavereiden
kanssa ja oppia uusia taitoja lentopallon parissa.
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E-POJAT

F-POJAT
JOUKKUE

JOUKKUE

4 Kasper Norri
7 Luca Rimmi
11 Albert Aaltonen
14 Topi Ylieskola
17 Eerikki Lehtinen
22 Samuli Joukainen
24 Aaro Kauppinen
26 Onni Sieppi
30 Lauri Koikkalainen
31 Oliver Karhu

Kasper Aho
Joel Haapanen
Niilo Hakamäki
Toivo Hakamäki
Lassi Jolula
Niilo Järvinen
Aleksi Kela
Justus Mattsson
Veikka Paananen
Redgie Pöllänen
Leo Siimekselä
Akseli Silpo
Alex Stewart
Valtteri Terva
Eino Valtanen
Lenni Vesanen

TAUSTAT:
Jaakko Sieppi
päävalmentaja
Pekka Norri
joukkueenjohtaja
Aino Sieppi
rahastonhoitaja

E-POIKIEN HARJOITUKSISSA RIITTÄÄ
MENOA JA MEININKIÄ
Kaudella 2020–2021 Lempo-Volleyn E-pojissa pelaa kymmenen poikaa. Joukkueessa on
vanhoja konkareita ja tällä kaudella aloittaneita.
Aluemestaruussarjassa pelaa yksi joukkue,
joka koostuu jo pidempään pelanneista pojista ja jotka viime vuonna pelasivat jo E-pojissa
Tiikeri-sarjaa. Tiikeri-sarjassa puolestaan pelaa myös yksi joukkue, joka koostuu kolmesta
tänä vuonna aloittaneesta ja kahdesta F-pojis-

ta siirtyneestä pelaajasta.
Treenejä on kahdesti viikossa ja vastuuvalmentajana toimii Jaakko Sieppi. Lisäksi hyvää
apua on saatu valmennukseen pelaajien vanhemmista. Harjoituksissa on menoa ja meininkiä piisannut ja hauskaa on kaikilla ollut!

Pekka Norri
Joukkeenjohtaja

”

Hyvää apua on saatu valmennukseen pelaajien vanhemmista. Harjoituksissa on menoa ja meininkiä piisannut ja hauskaa on kaikilla ollut!

F-POJILLA KOOSSA VILKAS RYHMÄ
Lempo-Volleyn F-pojissa pelaa
tällä kaudella 2012–2014 syntyneitä poikia. Osalle Lempon F-pojista alkanut kausi on jo viides,
eli yli puolet elämästä on keritty
touhuamaan pallon kanssa.
Ryhmässä on myös paljon uusia
pelaajia ja uudet pelaajat ovat
joukkueeseemme tervetulleita.
Ryhmässä 15 poikaa harjoittelee kaksi kertaa viikossa neljän
valmentajan voimin. Koossa on

vilkas ja liikunnallinen ryhmä.
Tärkeää meille on se, että lapset
liikkuvat ja liikkuminen on kivaa!
F-pojista osa pelaa tällä kaudella E-tiikerisarjaa ja osa F-tiikerisarjaa. Usealla peliryhmällä
saamme kaikille peliaikaa kauden
aikana.

TAUSTAT:
Virpi Ollila
päävalmentaja
Timo Kela
valmentaja
Sauli Silpo
valmentaja
Aki Siimekselä
valmentaja
Joannina Mattsson
joukkueenjohtaja
Marika Kela
rahastonhoitaja

Joannina Mattson
Joukkueenjohtaja

”

Koossa on vilkas ja liikunnallinen ryhmä. Tärkeää meille on se, että
lapset liikkuvat ja liikkuminen on kivaa!
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PALLOKOULU

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

PALLOKOULU PONNAHDUSLAUTANA
HARRASTUSTOIMINTAAN
Lempo-Volleyn pallokoulu saatiin myös
tänä vuonna käyntiin viime kauden tavoin.
Lempo-Volleyn Pallokoulu on hyvä askel lentopalloharrastuksen aloittamiselle perheen
pienimmille.
Useat Lempo-Volleyn juniorit ovat aloittanee harrastuksensa juuri Pallokoulun kautta. Pallokoulu on tällä kaudella tarkoitettu

2013–2015-syntyneille lapsille.
Pallokoulussa opetellaan uutta lajia lapsille
sopivasti ja leikkimielisesti. Pallokoulun harjoitukset ovat Moision liikuntahallilla keskiviikkoisin klo 16–17.
Ryhmään mahtuu mukaan uusia harrastajia kevätkaudelle. Pallokoulun osallistujat
ovat vakuutettuja seuran puolesta.

LEMPO-VOLLEY JA AIKUISTEN EDUSTUSJOUKKUEET KIITTÄVÄT
RUNSASTA TUKIJAJOUKKOAAN!
Kaikki Lempo-Volleyn ja miesten edustusjoukkueiden yhteistyökumppanit löydät klikkaamalla tästä:
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KORONAN VAIKUTUKSET

BEACH VOLLEY
BEACH-KESÄN PALKITUT
VUODEN
MENESTYJÄT

Wedding Rock
Junior Beach U12
-turnauksen pelaajat rennoissa
tunnelmissa turnauksen päätyttyä
Hääkivellä.

Beach volleyn kesä mallia 2020 oli Lempo-Volleyssa toisaalta hyvin erilainen, toisaalta hyvin samanlainen kuin 2019.
Kun 2019 toiminta otti isoja kehitysharppauksia uuden seuran alkuvaiheessa aiempaan verraten, oli kuluneena kesänä helppo
jatkaa siitä, mihin viime kesänä päästiin.
Niinpä toiminta oli laadultaan ja laajuudeltaan hyvin samanlaista kuin 2019.
Toisaalta keväällä harrastustoiminnan niin
kuin kaiken muunkin sekoittanut koronatilanne toi oman mausteensa myös biitsin
pariin.
Kesän biitsitoiminta käynnistyi 14.5. kun
Lempäälän kunta avasi ulkoliikuntapaikkojaan. Kenttää oli jo sitä ennen talkoiltu pienellä porukalla pelikuntoon. Aluksi kentällä
sai olla rajoitusten vuoksi vain kymmenen
pelaajaa, ja kesäkuun alusta enemmän.
Ryhmistä miesten ja naisten harrasteryhmä
toimivat viime vuoden tavoin aktiivisina.
Toista kesää toiminut naisten ryhmä kasvatti suosiotaan Anni Mäkisen vetämänä.
Lisäksi junioreilla jatkui C-ja B-ikäisten tyttöjen treeniryhmä, joka pelasi myös loppukesästä omat jäsentenväliset mestaruuskisat.
Voittajiksi selviytyi KaLa-joukkueen Maija ja

Kiia ja toisiksi Tessa ja Saara.
Myös turnaustoiminta oli viime kesän
tavoin todella aktiivista. Kesän ykköstapahtuma oli miesten kovatasoinen Villihanhi-turnaus, jota tähdittivät Mikko Esko ja
Olli Kunnari. Mestaruus meni parille Tommi
Roininen–Kasimir Vuorinen ja hopea parille
Jyri Niemi–Ville Sorvoja. Miesten harrastebiitsin kutsuturnauksen voitto nuoruutta ja
kokemusta yhdistellyt pari Niko Montonen–
Kari Nieminen.
Myös viime kesän tavoin junioreiden Wedding Rock Junior Beach -turnaukset pelattiin
U12- ja U14-ikäluokissa. Molemmat ikäluokat voitti sama pari Lari Roininen–Leo Esko.
Uutena asiana olivat myös seuran edustusurheilijat JNBT-kiertueella. Tommi Roininen ja
Jyri Niemi edustivat Lempoa useammassa
turnauksessa eri parien kanssa. Kaksikko
pelasi myös yhden turnauksen yhdessä, kun
he voittivat Kalajoella upeasti koko turnauksen!
Kun korona-aika rajoitti paljon vapaa-ajan
toimintaa keväällä, oli hieman parempi kesän tilanne varmasti monelle hienoa aikaa,
kun pääsi harrastamaan beach volleyn parissa Hääkivelle ja näkemään pelikavereita!

Jyri Niemi ja Tommi
Roininen.
He pelasivat yhdessä ja erikseen
turnauksissa ympäri Suomea hyvällä
menestyksellä ja
voittivat parina
edustaen Lempoa
JNBT-kiertueen turnauksen Kalajoella
kesän kruunuksi.

VUODEN AKTIIVI

Anni Mäkinen.
Anni otti vastuulleen viime kesänä
alkaneen naisten
biitsiryhmän vetämisen, ja naisten
ryhmä pyöri jälleen
hienosti. Anni kävi
myös miesten
harrastevuorolla
aktiivisesti pelaamassa ja oli
mukana turnausjärjestelyissä.

VUODEN TULOKAS
Ukko Rimmi.
Lentopalloa juniorina Jyryssä pelannut Ukko innostui
biitsistä ja kävi innokkaasti miesten
harrasteryhmässä
ja toi mukanaan
uutta ryminää
toimintaan!

VUODEN KEHITTYJÄ
Tommi Välimää.
Koko Suomen tuntema jääkiekkoilija
on pelannut biitsiä
miesten harrasteryhmässä jo muutaman vuoden. Otti
isoja kehitysaskelia
tänä kesänä ja kävi
aktiivisesti pelaamassa kiekkouran
jäätyä taakse.

VUODEN
TUULETTAJA
Esa Kunnari.
Villihanhi-biitsiturnauksen sykähdyttävin pelaaja, joka
tuuletti hurjasti
ja osoitti kentällä
tunnetta.

Vasemmalla ylhäällä: Jyri Niemi ja Tommi Roininen voittivat Lempoa edustaen Kalajoella JNBT-turnauksen.
Vasemmalla alhaalla: Tyttöjen biitsiryhmä turnaustunnelmissa.
Oikealla ylhäällä: Kesän kovin turnaus oli miesten Villihanhi-turnaus Hääkivellä, kuvassa lyö Tommi Roininen
ja torjuu Ville Sorvoja.
Oikealla alhaalla: Biitsikentillä kevään talkoot ovat aina isossa roolissa kenttien kunnostuksessa.
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Junioriturnauksissa
tarvittiin uudenlaisia ratkaisuita, eikä
yleisöä loppuvuodesta päässyt paikalle.
Kuva D-poikien
kotitiurnaksesta
Lempoisista.

KORONAVIRUS PYSÄYTTI SEURAN
TOIMINNAN – KAUSI ALKOI
UUDELLA NORMAALILLA
Monessa kohtaa kausijulkaisua onkin jo
sivuttu koronavirustilanteen tuomia muutoksia ja erikoisuuksia. Jo historian taltioimista
ajatellen, teimme aikajanan, mitä kaikkea
koronavirus on aiheuttanut Lempo-Volleyn
seuratoiminnassa.
Kun lukee paikallisen urheiluseuran Lempäälän Kisan 100-vuotishistoriikkia, todetaan siinä, että toiminta hiipui ja jopa loppui
seuran alkuvaiheessa useamman kerran.
Syinä olivat muun muassa sisällissota ja
toinen maailmansota.
Vaikka Lempo-Volleyn yhdistystoiminta ei
missään kohtaa loppunut, voidaan alkuvuoden liikuntatoiminnan keskeyttämistä kuitenkin pitää asiana, jota ei varmasti osattu
odottaa. Näin kuitenkin tapahtui.
Viereisellä sivulla on aikajana, kuinka uudesta tilanteesta siirryttiin uuteen normaaliin
uuden kauden alkaessa.

Edustusjoukkueiden
peleissä yleisöllä on
ollut maskipakko,
jota on noudatettu
hienosti. Edustuksien kotipelit onkin
saatu järjestettyä
turvallisesti.

29.1.2020

2.3.2020

11.3.2020

Suomessa vahvistettiin ensimmäinen koronatartunta, kun Kiinan Wuhanista Suomeen
matkustaneella henkilöllä todettiin tartunta.
Lähde: yle.fi

Lempo-Volleyn kotisivuilla julkaistiin
ensimmäinen koronaan liittyvä uutinen:
Lentopalloliitto linjasi toimia koronan leviämisen ehkäisyksi, muun muassa kättelyn
lopettaminen ja käsien pesemisen tärkeys.

Lempo-Volleyn hallitus julkaisi kotisivuilla
ensimmäisen seuran linjauksen koronatilanteessa toimimiseksi, se noudatteli yleisiä ohjeistuksia eikä vielä rajoita toimintaa.

12.3.2020

14.3.2020

16.3.2020

Suomessa ylitettiin sadan tartunnan raja.
Lentopalloliitto pysäytti sarjatoimintansa
toistaiseksi, poikkeuksena Mestaruusliiga. Viikonlopun M1- ja M2-pudotuspelit
peruuntuivat. Lempon toiminta keskeytyi
toistaiseksi.

Lentopalloliitto päätti, että kaikki aikuisten
sarjat keskeytyvät eikä niitä pelata
loppuun.

Suomen hallitus totesi yhteistoiminnassa
tasavallan presidentin kanssa, että maassa
vallitsee koronavirustilanteen vuoksi
poikkeusolot.

20.3.2020

21.3.2020

9.4.2020

Kesän Salon Power Cup siirtyi kesäkuulta.

Lempo-Volley tiedotti, että seuran toiminta
pysyy keskeytettynä. Myös Lounais-Suomen alueen junioreiden sarjat keskeytettiin
lopullisesti.

Lentopalloliitto tiedotti, että A–C-junioreiden sijoituspelejä ei enää yritetä pelata
edes syksyllä. Myös Power Cup siirtyi
vuodelle 2021.

15.4.2020

14.5.2020

1.6.2020

Lempon hallitus linjasi, että toiminta pysyy
keskeytyneenä, eikä myöskään beach
volley -toiminta voi alkaa. Kunnan liikuntapaikat yhä suljettuina.

Lempäälän kunta avasi ulkoliikuntapaikkojaan ja Lempon keskeytynyt urheilutoiminta jatkui, rajoituksia noudattaen.
Keskeytystä oli siis takana 62 päivää. Biitsiä
pelattiin max 10 henkilöllä, joukkuetreenejä
toteutettiin ulkona samalla henkilömäärällä.

Ulkoliikuntapaikoilla maksimihenkilömäärä
nousi 50 ja sisäliikuntatiloihin pääsi taas
harjoittelemaan. Osa Lempon joukkueista
palasi lentopallotreeneihin. Uusi normaali:
treenien jälkeen muun muassa pallot
desinfioitiin, kuten syyskaudellakin.

28.8.2020

2.10.2020

9.10.2020

Miesten ensimmäinen harjoituskauden
kotipeli Hakkarissa. Yleisöä paikalle vain rajattu määrä, turvavälit ja käsidesit käytössä,
myös ottelutapahtumissa uusi normaali.

Miesten 1-sarja suositti vahvasti otteluissaan kasvomaskeja.

Lempo-Volleyn hallitukselta uusi koronalinjaus, joka noudattaa Lentopalloliiton
linjausta: aikuisten otteluissa yleisöllä
täytyy olla maskit, junioriturnauksiin ei
pääse yleisöä.

24.11.2020

30.11.2020

2021

Pirkanmaan koronaohjausryhmä suosittaa
aikuisten harrastus- ja ottelutoiminnan
keskeytymistä. Lempolla siis 2-sarjojen ja
Kuntosarjojen syyskausi päättyi, 1-sarjan ja
junioreiden kausi jatkui.

Myös junioreiden harjoittelu- ja ottelutoiminta keskeytyi loppuvuodeksi koronarajoitusten vuoksi, kun kunta sulki liikuntatilat. Vain miesten 1-sarja sai poikkeusluvalla
jatkaa harjoittelua, mutta myös M1-pelit
siirtyivät joulukuulta.

Koronarajoitukset jatkuvat alkuvuodesta,
osa joukkueista pystyy harjoittelemaan
pienryhmissä, osa ei, ja pelitoiminta
vielä hiljaista. Toiminta jatkuu rajoitusten
mukaan.
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VIIVI HUURNE

VIIVI HUURNE PALASI
HAKKARIIN TUPLAROOLISSA
Naisten 2-sarjajoukkueessa pelaa usea
pelaaja, jonka kasvattajaseuran kohdalla lukee Lempäälän Kisa. Viivi Huurne on
kuitenkin joukkueessa poikkeus, sillä hän
saapui tälle kaudelle Lempoon Ylöjärveltä,
kun muut lempääläiskasvatit nousivat edustukseen junioreista.
21-vuotias takakentän viilettäjä on joukkueen konkari ja varakapteeni. Vaikka ikää ei
ole vielä paljoa, nuoressa Lempossa vanhojen puolelle aamutreeneissä mahtuu vielä
ilman ajokorttia.
Viisivuotiaana äiti-Miran opissa lentopallon
aloittanut Viivi on palannut valmennussuhteessa sukulaislinjalle: Naisten päävalmentajana toimii nimittäin isä-Jani. Virallisesti he
ovat nyt ensimmäistä kautta samassa joukkueessa.
”Varsinaisesti ei olla ennen oltu valmentajana ja pelaajana samassa joukkueessa.
Isän kanssa samassa joukkueessa oleminen
on ollut välillä outoa, mutta loppujen lopuksi
mukavaa. Olen aina luottanut tosi paljon

iskän ammattitaitoon valmentajana, joten on
ollut kiva päästä hänen treeneihinsä”, Viivi
Huurne kertoo.
Numerosta 13 ja punaisesta poninhännästä kentällä tunnistettava Huurne pelasi juniorina LeKissä ja A-tytöissä myös Mestossa.
Rantaperkiön Iskussa hän pelasi 1-sarjassa
usean kauden, ja kerran Isku eteni välieriin
asti. Iskun kanssa vyölle tuli myös A-tyttöjen
pelejä. Viime kausi meni Ylöjärven Ryhdissä
2-sarjassa.
”Itsellä oli ajatuksissa palata Lempäälään
jo viime kaudella, mutta naisten joukkue ei
silloin toteutunut. Lähdin silloin pelaamaan
alempaa sarjatasoa, sillä aikaa lajille alkoi
olla vähemmän ja peli-ilo oli alkanut kärsiä.”
”Lempo-Volley oli valintana selvä ihan jo
maantieteellisistä syistä, mutta niiden lisäksi
sekä joukkue että valmentajat olivat huipputasoa, jotka lisäsivät halua tulla tänne. Ja
onhan se nostalgista päästä treenaamaan ja
pelaamaan taas Hakkarissa.”

Pelaamisen lisäksi Viiviä voi tituleerata todelliseksi seuratyön monitoimijaksi – ehkä se
on tullut isältä verenperintönä. Tällä kaudella hän valmentaa D09-tyttöjen joukkuetta ja
talkoilee osanan naisten edustusta miesten
1-sarjan peleissä. Huurne opiskelee Tampereen yliopistossa nyt ensimmäistä vuotta
luokanopettajaksi.
”Aikani kuluu pitkälti opintojen ja lentopallon parissa, joten vapaa-aika käsitteenä
on vähän vieras. Lisäksi D-tyttöjen treenit ja
pelit vievät aikaa. Sen vapaa-ajan mitä jää,
vietän pitkälti ulkoillen tai suoratoistopalvelujen ääressä.”
Syyskausi sujui Lempon naisilta 2-sarjassa
upeasti, ja pelitauolle lähdettäessä joukkue
johti lohkoa.
”Syyskausi on mennyt mukavasti, ehkä
jopa paremmin kuin odotettiin, vaikka koronatilanne onkin tuonut omat kommervenkkinsä mukaan. Kevätkauden tavoitteista ei
olla juurikaan puhuttu, mutta mun silmissäni
ne ovat playoffeissa. Siitä sitten katsotaan
mihin rahkeet riittävät. Uskon, että pelillisesti
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Viivi valmentamassa
D09-joukkuetta alkukauden turnauksessa Kangasalla.

meillä on mahdollisuus vähintäänkin haastaa kaikki joukkueet.”
Joukkue ja pelikaverit saavat kehuja liberolta.
”Naisissa on mielestäni todella hyvä joukkue kasassa tällä kaudella. Sarjatilanteen
perusteellakin voi päätellä, että ylemmän
jatkosarjan paikka oli täysin oikea meille.
Nuoruus näkyy virheherkkyydessä ja välillä
mentaalipuolella, mitkä ovat omasta mielestäni meidän suurimpia heikkouksia. Meillä
on naisissa vahvuutena myös laaja ja monipuolinen rosteri. Lajillisesti olemme useita
joukkueita edellä. Porukasta löytyy todella
kovatasoisia nuoria, joista varmasti kuullaan
vielä korkeammilla sarjatasoilla.”

VIIVI HUURNE
Numero: 13
Varakapteeni
Syntymävuosi: 1999
Pituus: 171 cm
Pelipaikka: libero
Kotoisin: Lempäälä
Kasvattajaseura:
Lempäälän Kisa

Kausi 2019–20:
Ylöjärven Ryhti, 2-sarja
Joukkueet uralla:
LeKi, Mesto Tampere,
Rantaperkiön Isku,
Ylöjärven Ryhti,
Lempo-Volley

HAASTATTELU

SAKU TUOMIVAARA

SAKU TUOMIVAARA ON HAKKARIN
PARKETIN NUORI MAESTRO
Lempo-Volleyn edustusjoukkueen kokoonpano on tälläkin kaudella kovaa valuuttaa maan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.
Joukkueen rosterista löytyy kuitenkin yksi
erikoisuus, joka pomppaa silmään lentopalloasiantuntijalle.
Joukkueen ykköspassarina kauteen lähti
silloin 17-vuotias nuori lupaus Saku Tuomivaara. Kun alkukausi on taputeltu, 18 vuotta
täyttänyt Tuomivaara on hoitanut ykköspassarin roolia suvereenisti ja ollut joukkueensa
kantavia voimia.
”Vastuuta on tullut paljon alkukaudesta,
mutta ei ykköspassarin rooli muuten ole niin
erikoiselta tuntunut. Onhan se hienoa, että
pääsee aloittamaan peleissä ja pelaamana
paljon”, Tuomivaara kertoo.
Alkukausi meni Lempolla varsin mallikkaasti, joukkue on keikkunut sarjataulukossa

neljän parhaan joukossa. Tuomivaarakin
on kohentanut otteitaan koko ajan, ja joka
pelissä eteen tulee uusia asioita, joista saa
kokemuspankkiin paljon arvokasta tietoa
jatkoa ajatellen.
”Joukkueen peli ja omakin peli on ollut
varsin hyvää. Toki huomaa, että on alkukausi, ja peli kehittyy peli peliltä. Olemme
pelanneet mielestäni melko tasaisesti, toki
muutamia lipsahduksia ja erätappioita on
tullut, mutta niitä tulee kaikille, emme mekään ole täydellisiä.”
Ensimmäiset viisi peliä Lempo pelasi ilman
tappioita, kunnes TuTo katkaisi marraskuussa voittoputken ja rikkoi Lempon 14 kotiottelun voiton putken. Alkukauteen mahtui myös
kolme 3-2-voittoa. Niitä voi pitää kovina
saavutuksina juuri passari Tuomivaaraa
ajattelen: nuoren miehen pääkoppa ja pelin
taso pitivät tiukoissa viidensissä erissä voitokkaasti.
Tuomivaara valittiin 1-sarjajoukkueen kuukauden pelaajaksi lokakuussa.
”Erittäin hienolta kuulostaa, hieno kunnia
saada sellainen palkinto. Ennen kaikkea
hyvä joukkue on helpottanut sen saamista:
Meillä on hyvät hyökkääjät ja hyvä se on
passata hyvästä vastaanotosta”, Tuomivaara
kiitteli joukkuekavereitaan marraskuusssa.

Viime kaudella Tuomivaara pelasi Lempon
2-sarjajoukkueessa ja 1-sarjassa oli Matti Toivolan apuna. Viime kausi oli läpimurto Suomen toiseksi korkeimmalle sarjatasolle. Silloin
kokonaisia pelejä tuli vyölle jo muutamia.
Tämä kausi toi kuitenkin aivan uuden haasteen, sillä vastuuta tulee pelistä toiseen, ja
passilaadun on pysyttävä tasaisena koko ajan.
Tuomivaara muodostaa tasaisen passariparin Juuso Rautakorven kanssa. Alkukaudesta
etenkin tuplavaihto, jossa Rautakorpi ja toinen
Lempon hakkureista tulevat kesken erän kentälle, on ollut tuhoisa vastustajien kannalta.
Lempon päävalmentaja Esa Kunnari kiittelee
passareitaan alkukauden osalta.
”Saku on vastannut hienosti huutoon, ja pelannut muutaman aivan loistavankin ottelun.
Tähtihetki oli KaVe-voiton torjunta ottelupallossa. Paljon hiomme harjoituksissa side out
-peliä ja vastaavia harjoitteita juuri passarin
kautta. Ja Juuso tuo kokemuksellaan tärkeän
tuen ja mahdollisuuden tuplavaihtoihin.”
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Vaikka alkukausi on ollut hyvä, pitää nuori maestro jalkansa maan pinnalla. Edessä
on kauden aikana vielä monia opinhetkiä ja
askelia otettavana kehityspolulla.
”Omassa tekemisessä täytyy parantaa vielä
etenkin perus passipeliä ja saada lisää kosketuksia alle, niin kyllä hyvä tulee”, Tuomivaara
pohtii.

SAKU TUOMIVAARA
Numero: 13
Syntymävuosi: 2002
Pituus: 190 cm
Pelipaikka: passari
Kotoisin: Janakkala
Kasvattajaseura:
TT-Volley

Kausi 2019-20:
Lempo-Volley 1- ja
2-sarja
Joukkueet uralla:
TT-Volley, Luolajan
Kajastus, A-Volley, Lempäälän Jyry, Lempäälän
Kisa, Lempo-Volley,
Lempo-Volley 2

Saku Tuomivaara
on noussut tällä
kaudella 1-sarjan parhaimpien
passareiden joukkoon. Kuva syksyn
Kyky-pelistä.

YHTEYSTIEDOT

YHTEYSTIEDOT
JOUKKUEIDEN YHTEYSTIEDOT 2020-2021

JOUKKUEIDEN YHTEYSTIEDOT 2020-2021
MIESTEN 1-SARJA

NAISET LPS TAMPERE-SARJA

C-TYTÖT 1

D-TYTÖT 08

E-POJAT

Leena Lind | Päävalmentaja
040 7191430
leena.lind10@gmail.com

Jani Huurne | Päävalmentaja
040 1924255
jani.huurne@lempovolley.fi

Sauli Silpo | Päävalmentaja
040 1496260
sauli.silpo@lempovolley.fi

Jaakko Sieppi | Päävalmentaja
0400 654624
jaakko.e.sieppi@gmail.com

Juha Raunio | Manageri
0400 69 5555
juha.raunio@lempaala.fi

Katariina Ratia | Joukkueenjohtaja
040 8474779
katariina.ratia@gmail.com

Mira Huurne | Joukkueenjohtaja
040 7230560
mira.huurne@gmail.com

Riikka Kilpinen | Joukkueenjohtaja
050 3207186
riikkaki40@gmail.com

Pekka Norri | Joukkueenjohtaja
040 7510146
pekka.norri@gmail.com

MIESTEN 2-SARJA

A-TYTÖT

C-TYTÖT 2

Esa Kunnari | Päävalmentaja
050 3561080
kunnarie@gmail.com

Harri Montonen | Päävalmentaja
040 8340262
harri.montonen@lempovolley.fi

NAISTEN 2-SARJA

Jani Huurne | Päävalmentaja
040 1924255
jani.huurne@lempovolley.fi

MIEHET 3 TAMPERE-SARJA

Ilari Jokinen | Päävalmentaja
0400 839939
illu.jokinen@gmail.com

Jukka Rajala | Päävalmentaja
040 5007221
rajalanjukka@gmail.com

A-POJAT

Sanna Nokelainen | Joukkueenjohtaja
040 5903098
sanna.nokelainen@lempovolley.fi

Harri Montonen | Päävalmentaja
040 8340262
harri.montonen@lempovolley.fi

B-TYTÖT

Timo Kela | Yhteyshenkilö
040 672 2650
timo.kela@gmail.com

Lasse Lahtinen | Päävalmentaja
050 3694445
lassejlahtinen@gmail.com

MIEHET 4 TAMPERE-SARJA

Jukka Rajala | Joukkueenjohtaja
040 5007221
rajalanjukka@gmail.com

Anni Mäkinen | Yhteyshenkilö
040 753 8855
anni.makinen789@gmail.com

NAISET KKP TAMPERE-SARJA
Tiina Lähde | Päävalmentaja
040 5119538
lahde.tiina@gmail.com

Nina Lindell | Joukkueenjohtaja
040-5646974
ninaelindell@gmail.com

B-POJAT

Reijo Härikkä | Päävalmentaja
0400 713544
reppu6@gmail.com
Nina Sinisalo | Joukkueenjohtaja
040 0593030
nina.k.sinisalo@gmail.com

Hanna Turunen | Joukkueenjohtaja
040 1576449
hanna.turunen01@outlook.com

C-POJAT

Pasi Korkola | Päävalmentaja
040 7342672
pasi.korkola@gmail.com
Jonna Korkola | Joukkueenjohtaja
040 7735822
jonna.korkola@gmail.com

D-TYTÖT AM

Jukka Rajala | Päävalmentaja
040 5007221
rajalanjukka@gmail.com
Hanna Turunen | Joukkueenjohtaja
040 1576449
hanna.turunen01@outlook.com

D-TYTÖT 09

Viivi Huurne | Päävalmentaja
044 3089334
viivi.huurne@gmail.com
Mervi Salmela | Joukkueenjohtaja
040 7746740
mervi.salmela@gmail.com

D-POJAT

Seppo Karvonen | Päävalmentaja
040 0737148
seppo.karvonen@luukku.com
Anu Vesanen | Joukkueenjohtaja
a.h.vesanen@gmail.com

E-TYTÖT

Sebastian Kulkula | Päävalmentaja
040 7506912
sebastian.kulkula@gmail.com
Satu Niinimäki | Joukkueenjohtaja
040 7084125
satu.niinimaki@gmail.com
Ellinoora Kärki | Joukkueenjohtaja
045 1209504
ellinoorakarki@gmail.com

F-POJAT

Virpi Ollila | Päävalmentaja
040 7216553
virpi.ollila@gmail.com
Joannina Mattsson | Joukkueenjohtaja
040 4147414
joannina.m@gmail.com

BEACH VOLLEY MIEHET
KOVATASOISEMPI RYHMÄ
Sauli Silpo | Yhteyshenkilö
040 149 6260
sauli.silpo@lempovolley.fi

BEACH VOLLEY
TYTTÖJUNNUVUORO

Juha Knuutila | Yhteyshenkilö
040 8445279
juhakn@gmail.com

WEDDING ROCK JUNIOR
BEACH –TURNAUS

Tommi Roininen | Yhteyshenkilö
0400 491 884
tommi.roininen@lempovolley.fi

PALLOKOULU

Johanna Sallinen | Pallokoulun vetäjä
044 3588338
johanna.j.sallinen@tuni.fi

BEACH VOLLEY
MIEHET HARRASTE

Reijo Jakovuori | Yhteyshenkilö
040 589 1390
retsi.jakovuori@gmail.com

BEACH VOLLEY
NAISET HARRASTE

Anni Mäkinen | Yhteyshenkilö
040 753 8855
anni.makinen789@gmail.com

VILLIHANHI-BIITSITURNAUS
Juha Raunio | Yhteyshenkilö
0400 69 5555
juha.raunio@lempaala.fi

SEURAN PERUSTIEDOT

Ryynikäntie 34 A, 37500 Lempäälä
info@lempovolley.fi
Y-tunnus: 2990881-3
Tilinumero: FI91 4108 0011 3779 11
Kotisali: Hakkarin liikuntahalli,
Ahertajantie 3, 37500 Lempäälä
KAIKKI LEMPO-VOLLEYN
YHTEYSTIEDOT LÖYTYVÄT MYÖS
SEURAN KOTISIVUILTA,
KLIKKAA TÄSTÄ:
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SEURAA
LEMPO-VOLLEYTA

SOSIAALISESSA MEDIASSA
FACEBOOK:
LEMPO-VOLLEY
LEMPO-VOLLEY MIEHET
TWITTER:
@LEMPOV
YOUTUBE:
LEMPO MEDIA
INSTAGRAM:
@LEMPOVOLLEY
@LEMPOVOLLEY_MIEHET
@LEMPOVOLLEYNAISET
TIKTOK:
@LEMPOMEDIA

