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Tiedäthän, että voit tukea LeKi-futista 3 prosentin
lisäbonuksella tekemällä ostoksia Stadiumilla?
Samalla oma henkilökohtainen bonuksesi
säilyy. Eli bonusta kaikille, samoista ostoista.
Mitä enemmän ostat, sitä enemmän bonusta,
sekä sinulle että LeKi-futikselle.

Rekisteröidy osoitteessa
www.stadium.fi /teamsales ja
aloita LeKi-futiksen tukeminen jo
tänään. Join the movement.
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No ei ihan vielä, mutta jos kaikki menee suunnitelmi-
en mukaan niin syksyllä 2016 Lempäälässä, Hakka-
rissa, jalkapallohalli pitäisi olla. Mutta siitä vielä lisää 
myöhemmässä tekstissä. Kevät sen kuin tulla jolkot-
taa. Aurinko paistaa, päivät pitenevät ja ovat jo melko 
lämpimiäkin, mutta öisin on vielä koviakin pakkasia.  
Tänä keväänä Sääksjärven jalkapallonurmi avautui jo 
maaliskuun 11.päivänä, lähes kolme viikkoa aiemmin 
kuin koskaan ennen. Ovatko Suomen talvi ja hiihto-
kelit katoamassa näiltä leveysasteilta? Enpä usko, 
kaipa tämä on vain normaalia kausivaihtelua. Mutta 
jalkapalloilijat kiittävät. Talven salivuorojen vähyys 
ja perutut vuorot alkoivatkin aiheuttaa jo melkoista 
päänvaivaa. Mutta nyt katse tulevaan, maalit tötte-
rölle ja tolpat mutkalle!

Luette parhaillaan LeKi-futiksen historian viidettä kau-
sijulkaisua. Jalkapallon erikoisseura LeKi-futis Lem-
päälän Palloseura ry:n historia alkaa vuodesta 2009 
eli meneillään on kuudes toimintavuosi. LeKi-futis  
jatkaa Lempäälän Kisan jalkapallojaoston aloittamaa 
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä lasten, nuor-
ten sekä aikuisten jalkapalloharrastuksen kehittämi-
seksi Lempäälässä.

LeKi-futiksen visiona on luoda kiinnostava ja jokaisel-
le harrastajalle haasteeltaan sopiva väylä jalkapallon 
harrastamiseen, joko kilpailullisessa tai harrastemie-
lessä. Tarjoamme sekä tytöille että pojille ohjatun 
jalkapallo- ja futsalvalmennuksen koulutettujen ja 
innokkaiden valmentajien avustuksella.

Futiksen harrastajia meillä on tällä hetkellä lähes 400, 
valmentajia ja toimihenkilöitä noin 100. Ikäluokkia 
on 16; nuorimmat 4-vuotiaita palloleikkikoululaisia 
ja vanhimmat kuntopalloilijoita, ”Pappa-futareita” ja 
naispalloilijoita. Tänä keväänä perustimme 2010 syn-
tyneiden joukkueen. Valkeakosken Haka jr:n kanssa 
meillä on -01- ikäluokassa yhteisjoukkue. Tyttöjouk-
kueita LeKi-futiksella on neljä: F-, E-, CD- ja B- tytöt. 
Seuramme tyttöjalkapalloilua kehittämään aloittaa 
syksyllä uusi kehitysvastaava. Hänen nimensä jul-
kaistaan vielä kevään aikana. Seuramme jalkapallon 
Edustusjoukkue taistelee tällä kaudella, entisen lii-
gajyrän Lassi Lehtosen valmentamana, vitosen kär-

No onkos tullut halli jo talven keskelle…

kisijoista. Futsalin Edustusjoukkue tavoittelee nou-
sua takaisin kolmoseen. Lähinnä A-junioreista muo-
dostettu miesten kakkosjoukkue jatkaa uusin voimin 
miesten kutosessa.

Tällä kaudella jatkavat taitokoulut aktiivista toimin-
tansa Matti Tuomisen johdolla. Uutuutena aloittaa 
”Tutor- valmennus”, joka tullaan aloittamaan ikäluo-
kissa -04, -05,-06, -07 ja -08 sekä E- ja F-tytöissä.  
Talvella toimintansa aloitti ikäluokalle 2010 ja nuo-
remmille, tytöille ja pojille, tarkoitettu Palloleikkikou-
lu. Mahdollisuuksien mukaan Palloleikkikoulu jatkaa 
toimintaansa myös kesällä.

Menestystä juniorijoukkueemme hakevat tällä kau-
della aluesarjoissa ja piirinsarjoissa. B-juniorit jat-
kavat 2.divisioonassa. LeKi-futis järjestää kaudella 
2015 kolme turnausta; Innolink-turnaus ja Tyttötur-
naus toukokuussa sekä perinteinen KATEPAL - tur-
naus elokuussa. Lisäksi joukkueet osallistuvat usei-
siin turnauksiin sekä koti- että ulkomailla. Uudistettu 
Futisviikko pidetään 8.–12.6 Atik Ismailin johdolla.
Junioripäällikkö Matti Tuominen jatkaa valmennus-
toiminnan kehittämistä sekä valmentajakoulutusta 
yhdessä Tutor- valmentajien kanssa. Matin toimen-
kuvaan kuuluu myös seurojen välisen yhteistyön ke-
hittäminen. Yhteistyö Etelä-Pirkanmaan Taitokoulun, 
EPTK:n, kanssa aloitettiin viime kaudella ja tällä kau-
della ensimmäinen EPTK:n yhteisjoukkue osallistuu 
Piiriliigaan. LeKi-futis on EPTK:n yksi perustajajäse-
nistä. Jalkapalloyhteistyö myös seudun muiden seu-
rojen kanssa jatkuu edelleen tällä kaudella. Tutor- 
valmentajien tehtäviin kuuluu juniorivalmennuksen 
ja aiemmin mainitsemani valmentajakoulutuksen li-
säksi myös seuran valmennuslinjauksen kehittäminen 
ja siirtäminen joukkueiden toimintoihin. Leena Grön-
dahl jatkaa edelleen toimistosihteerinä, johtokunnan 
sihteerinä sekä tiedottajana. 

Sääksjärven jalkapallonurmi on nyt melkein valmis. 
Kunhan vielä Sääksjärven koulun puoleiseen päätyyn 
saataisiin suojaverkko, olisi kenttä lähes täydellinen. 
Kentän käyttöaste on jo lähes 100 % ja uusien jouk-
kueiden sekä riittävien harjoitusvuorojen mahdutta-
minen kentälle on melkoinen haaste. Ennen luonnon-
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nurmien avautumista tilanne on edelleen kriittinen. 
Hakkarin hiekkakentän ja Keskuskentän päällystämi-
nen jalkapallonurmella (tekonurmi) ovat edelleen toi-
veissamme. Onneksi olemme saaneet vähän helpotus-
ta pahimpaan hätään ostamalla lisää harjoitusvuoroja 
lähikunnista. Valkeakosken Saharan lämmitettävä jal-
kapallonurmi, Palloiluhalli Valkeakoskella, Kissat- hal-
li Tampereella sekä uusi jalkapallohalli Nokialla ovat 
mahdollistaneet jalkapallon talviharjoittelun, ainakin 
pienessä mittakaavassa. 

Olemme mukana halliprojektissa, jonka tavoitteena 
on rakentaa Monitoimijalkapallohalli Hakkarin liikun-
tapuiston alueelle vuoden 2016 syksyllä. Halli poistaisi 
Lempäälästä lähes 700 juniorin talviharjoitteluongel-
man sekä lisäisi myös kesällä harjoittelumahdollisuuk-
sia hyvissä olosuhteissa. Hallin sijoittuminen Hakkarin 
alueelle mahdollistaisi myös lasten turvallisen liikku-
misen pyöräteitä pitkin harjoituksiin ja pienentäisi si-
ten ”hiilijalanjälkeä”. Hallin lähialueella sijaitsee neljä 
isoa koulua sekä useita päiväkoteja, jotka saisivat hal-
lista hyvää ja turvallista liikuntatilaa ympäri vuoden. 
Toivottavasti Lempäälän kunta myöntää meille esit-
tämämme tontin vielä tämän vuoden aikana.

Haluamme kehittää seuramme toimintaa myös tu-
levaisuudessa. Kaikki uudet pelaajat sekä tytöt että 
pojat ja vähän vanhemmatkin ovat tervetulleita toi-
mintaamme iästä tai taitotasosta riippumatta. Tar-
vitsemme joukkoomme kipeästi lisää innokkaita val-
mentajia, pelinohjaajia ja aktiivisia toimihenkilöitä. 
LeKi-futis opastaa ja antaa tarvittavan koulutuksen. 
Ottakaa yhteyttä junioripäällikkö Matti Tuomiseen tai 
puheenjohtaja Petri Mäkiseen, jos mukava lasten lii-
kunta jalkapallon merkeissä kiinnostaa.  

Tällä kausijulkaisulla haluamme esitellä LeKi-futiksen 
ja sen joukkueiden toimintaa meneillään olevalla kau-
della ja vähän myös tulevien kausien ideoita. Tämän 
kausijulkaisun toteuttamisen on mahdollistanut yh-
teistyökumppaneilta saatu taloudellinen tuki. Julkaisu 
on koottu päätoimittaja Leena Gröndahlin ja vapaa-
ehtoisten avustajien voimin painokelpoiseksi kokonai-
suudeksi. Taitossa ja painotyössä olemme käyttäneet 
maan johtavia ammattilaisia. Lopputuloksen näette 

juuri nyt kädessänne.  Kiitos on pieni sana avustanne! 
Haluan kiittää seuramme johtokuntaa; Heliä, Kirsiä, 
Mattia, Harria ja Jaria, kaikkia seuramme toimihen-
kilöitä, vanhempia ja yhteistyökumppaneitamme se-
kä Lempäälän kuntaa ja sen henkilöstöä, Palloliiton 
Tampereen piirin henkilökuntaa sekä muita yhteis-
työseuroja; Ilves, Haka jr, Sääksjärven Loiske ja TP-
49 tärkeästä työstä lempääläisen ja pirkanmaalaisen 
jalkapalloilevan nuorison hyväksi. 

Lempäälässä 25.3.2015
Petri Mäkinen
LeKi-futis  
puheenjohtaja
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Samalla, kun tätä tekstiä kirjoitan, on medioissa ollut melko 
paljon keskustelua lasten kokonaisliikuntamäärän romah-
duksesta, harrastusten kallistumisesta, kentänlaitakäytök-
sestä sekä myös suomalaisten jalkapalloilijoiden tasosta 
muihin Euroopan maihin verrattuna. Kaikki tärkeitä asioita, 
joita ei saa sivuuttaa. Myös LeKi-futiksessa mietitään mm. 
millä saisimme yhä useamman lapsen innostumaan jalka-
pallosta sekä pysymään lajin parissa vielä aikuisiällä. Mi-
ten pidämme kustannukset sillä tasolla, että kaikki voivat 
halutessaan osallistua seuratoimintaan? Pystymmekö tule-
vaisuudessa tarjoamaan selkeää harrastetason toimintaa, 
jolle tuntuu olevan kysyntää? Ei sovi myöskään unohtaa pe-
laajakehitystä. Niille, jotka haluavat tavoitella omaa huip-
puaan jalkapallossa, pitää pyrkiä myös tarjoamaan parhaat 
olosuhteet ja mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Todella tärkeää on myös positiivisen, kunnioittavan ja kan-
nustavan ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen, myös kiih-
keissä pelitilanteissä ja tasaisissa otteluissa.

LeKi-futiksen nuoreen historiaan mahtuu monia ilon hetkiä 
ja toki myös pettymyksiä sekä selkeitä epäonnistumisia, si-
tä ei sovi kiistää. Henki seurassa on kuitenkin se, että tu-
levaisuudessa olemme nykyistä parempia kaikessa, mikä 
jalkapalloseuran toimintaan liittyy. Muutosten lisäksi tämä 
vaatii toki paljon työtä ja paljon innokkaita tekijöitä, jotta 
voimme kehittyä ja tulla paremmiksi. 

Kaudelle 2015 kolme merkittävää toimintoa ovat seuran oma 
Tutor-toiminnan aloittaminen, EPTK:n (Etelä-Pirkanmaan tai-
tokoulu) toiminnan kehittäminen yhdessä muiden seurojen 
kanssa sekä taitokulttuurin luominen koko seuraan. Lisäksi 
seura on mukana Suomen Palloliiton seurojen laatujärjestel-
mäprojektissa, jossa seuraa kehitetään kokonaisvaltaisesti.

Tutor-toiminnasta on erillinen kirjoitus tässä kausijulkai-
sussa, mutta sanottakoon tässä, että uskon ja toivon saa-
vamme hieman yhtenäistä linjaa valmennukseen, tukea 
valmentajille ja luotua kulttuuria, jonka avulla lekifutislaiset 
pelaajat tunnistettaisiin tulevaisuudessa aktiivisina, taitavi-
na ja pelirohkeina pelaajina. Tutor-toiminnassa tulosta tul-
laan mittaamaan aivan muilla mittareilla kuin ottelutuloksil-
la tai sarjataulukoilla. Pelaamisessa ja harjoittelussa tulee 
olla selvät teemat ja tavoitteet. Aina tulisi nähdä tuloksen 
taakse ja pyrkiä ensisijaisesti kehittämään yksilöitä. Peleis-
sä voimme seurata esim. kuinka monta kontrolloitua maa-
lipaikkaa pystymme luomaan, montako pallonriistoa pelin 
aikana saamme viiden sekunnin sisään omasta pallonme-
netyksestä tai kuinka monessa seinäsyötössä onnistumme 
pelin aikana. Tärkeintä ei ole voittaa, vaan pelata hyvin ja 
pelaajia kehittävästi.

Yksittäisen pelaajan kehitystä voimme mitata esim. taito-
kilpailutuloksin. Taitokilpailuharjoittelu ja taitokulttuurin 
luominen sekä motivointi omatoimiseen harjoitteluun ovat 
asioita, joihin meidän viimeistään nyt tulee kiinnittää seu-
rassamme huomiota. Tänä vuonna tulemme järjestämään 
kahdet taitokilpailut seuran sisällä keväällä ja syksyllä.
Seurana olemme mukana toista vuotta Etelä-Pirkanmaan 
alueen seurayhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on 
kehittää entistä parempia ja monipuolisempia pelaajia se-
kä tarjota alueen pelaajille polku kansalliselle huipulle. Yh-
teistyö pitää sisällään mm. mukana olevien seurojen val-
mennuslinjausten yhtenäistämistä, valmentajakoulutusta, 
YJ- joukkueiden muodostamista sekä ennen kaikkea koke-
musten, ideoiden ja tietotaidon jakamista kaikkien alueen 
futisihmisten käyttöön. 

Seurayhteistyön näkyvin asia on yhteinen taitokoulu alueen 
motivoituneimmille pelaajille. Tällä kaudella mukana ovat 
poikien ikäluokat -04, -05 ja -06. Myös -03- ja -02 – ikäluo-
kissa on mahdollisuus osallistua nk. kykykouluun. Uutena 
asiana tällä kaudella on -04 ja -05 ikäluokkien osallistumi-
nen kesän piirisarjoihin vuotta vanhempien sarjoissa. Tai-
tokoulun pelit ja harjoitukset ovat kesällä ympäri eteläistä 
Pirkanmaata. Näin saamme toimintaa useamman tietoisuu-
teen. Toivon erityisesti valmentajia seuraamaan EPTK:n 
harjoittelua ja pelejä. 

Seurayhteistyö ei kosketa vain pelkästään taito- ja kyky-
kouluja, vaan tulevaisuudessa yhteistyötä on tarkoitus tii-
vistää ja kehittää entisestään. Jo nyt esim. valmentajakou-
lutukset hoidetaan keskitetysti, yhtenäistä valmennuslinjaa 
valmistellaan ja pohditaan miten yhdessä voisimme kehittää 
alueen tyttöjalkapalloa. Tulevaisuuden suunnitelmista kuu-
lemme varmasti lisää vielä kauden 2015 aikana. 

Lopuksi haluan toivottaa kai-
kille jo mukana oleville hyviä 
fiiliksiä kentälle sekä toivo-
tan kaikki uudet pelaajat ja 
toimihenkilöt mukaan upean 
lajin pariin!

Matti Tuominen
Junioripäällikkö
LeKi-futis

Yhteistyöllä, suunnitelmallisuudella
ja taidolla paremmaksi
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LeKi-futiksen
sopimus-
liikennöitsijä

Hiisi-Golf on koko perheen harrastuspaikka.
Mahdollistamme golfaamisen vasta-alkajille,
vähemmän pelanneille sekä lajin aktiivisille
harrastajille Hiidenvuolteen rantamaisemissa.

• tasoituskelpoinen 9-reikäinen Farmi-kenttä
• 6-reikäinen Hiisi-kenttä (par 3)
• range ja harjoitusalueet
• alkeiskurssit ja opetusklinikat
• aktiivista seuratoimintaa läpi vuoden
• opetus- ja pelipaketteja yrityksille ym. ryhmille

Vaihmalantie 120, 37500 Lempäälä
palvelupäällikkö Eeva Isotalo

040 573 7917
eeva.isotalo@farmigolf.com

Tutustu ja katso lisätietoja tarjonnastamme www.hiisi-golf.fi
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Jalkapallokausi 2015 on alkamassa. Kevät on tätä 
kirjoittaessani vähän myöhässä, mutta parempaa 
kohti ollaan menossa. Olen ollut Lempäälän kunnan 
palveluksessa yli 30 vuotta. Ilokseni olen huoman-
nut, että jalkapallon harrastustoiminta on Lempää-
lässä kovasti kehittynyt näinä vuosina. Lempäälän 
Kisa ja Loiske ovat tehneet siinä suuren työn. Vuo-
desta 2010 alkaen LeKi-futis on jatkanut työtä Ki-
san osalta. Junioritoiminta alkaa olla Lempäälässä 
todella laajaa ja tasokasta. Minun on vaikea keksiä 
parempaa harrastusta lapsille ja nuorille kuin ohjat-
tu joukkueurheilu. Tästä lausun erityisen kiitoksen 
tämän seuran puuhaihmisille. Seuralla näyttää ole-
van joukkueita todella suuri määrä. 

Lempäälä on edelleen kasvanut vauhdikkaasti. Kas-
vu jatkuu myös tulevaisuudessa. Tätä kasvua kuvaa 
hyvin se, että täällä on jo yli tuhat asukasta enem-
män kuin Valkeakoskella. Muuttajista suurin osa on 
lapsiperheitä, joten potentiaalisia jalkapallon har-
rastajia riittää tulevaisuudessakin. 

Kunnan tulee tietenkin huolehtia siitä, että eri liikun-
tamuotojen harrastamiseen on kohtuulliset puitteet. 

Lempäälän kunnan tervehdys

On pakko myöntää, että kunnan on ollut vaikea tässä 
mielessä täyttää kaikki toiveet. Olosuhteet ovat toki 
parantuneet tasaiseen tahtiin ainakin sisäliikuntalaji-
en kannalta. Liikuntahalleja on voimakkaan koulura-
kentamisen ansiosta syntynyt tasaiseen tahtiin. Pian 
valmistuu Lempoisten koululle uusi liikuntahalli. Lu-
kiokampusta suunnitellaan. Tavoitteena on, että se 
olisi valmis kesällä 2017. Sinnekin tulee liikuntatilat.
 Jalkapallon osalta tilanne voisi olla nykyistä pa-
rempikin. Tiedän, että seuranne edustajat selvittä-
vät mahdollisuutta rakentaa jalkapallolle halli. Toi-
votan hankkeelle menestystä. Ikävä kyllä on pakko 
todeta, että kunnan mahdollisuudet osallistua tä-
hän hankkeeseen taloudellisesti ovat kovin rajalli-
set. Hallia suunnitellaan Hakkarin alueelle. Kunnan 
liikuntatoimi joutunee laatimaan alueelle uuden ko-
konaissuunnitelman, jossa eri liikuntamuotojen tar-
peet otetaan huomioon. Lisäksi pysäköintialueet on 
tietenkin suunniteltava järkevästi. 

Olen nyt keväällä jäämässä viimeistä kertaa vuosi-
lomalle ja sitä tietä vanhuuseläkkeelle. Toivottavasti 
seuraajani suhtautuu riittävällä vakavuudella myös 
lempääläisten jalkapallon harrastajien mahdollisuuk-
sien tukemiseen.

Lempäälässä 1.4.2015 

Olli Viitasaari
kunnanjohtaja
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- Lempäälän kunnan 
  elinkeinotoimen palvelut
- yritysneuvonta 
- yritysrekisteri ja toimitilapalvelut
- tontti- ja toimitilapörssi

Ideaparkinkatu 4, 2.krs, 37570 Lempäälä
kehitys@lempaala.fi, p. 050 569 3356

www.lempaalankehitys.fi

KEHITYSYHTIÖ PALVELEE

Ruokailua koko perheelle
kartanomiljöössä!

Perhejuhlat, Catering,
Lounas, À la Carte

Tervetuloa nauttimaan!

Ravintola Villa Hakkari
Kuokkalantie 5
37550 Lempäälä

puh. 010 3253091
villahakkari@kolumbus.fi

www.villahakkari.fi
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Kaudella 2014–15 futsalissa käynnistettiin valtakun-
nallinen U20 Liiga, jossa oli mukana 10 joukkuetta. 
Sarja pelattiin kahdessa 5 joukkueen lohkossa ja Le-
Ki-futis FS pelasi yhdessä Ilveksen, Härmän, Sievin ja 
Kemin kanssa pohjoislohkossa. Kovatasoisessa sar-
jassa nähtiin tasaisia pelejä, joista Lempäälään oli 
tuomisina vain yksi voitto ja lohkon viimeinen sija. 
Tasaiset ja vauhdikkaat pelit kuitenkin olivat juuri si-
tä, mitä sarjasta lähdettiin hakemaan ja niistä saatu 
kokemus näkyy varmasti jatkossa mukana olleiden 
pelaajien otteissa. Mikäli futsalvaliokunnan suunni-
telmat sarjan laajentamisesta toteutuvat, nähtäneen 
Lempäälässä myös ensi kaudella nuorten futsalia.

Käytännössä sama joukkue pelasi myös kolmosdivi-
sioonaa, jossa maksettiin kauden aikana todella ran-
kasti oppirahoja kokeneiden vastustajien hyödyntä-
essä nuoruuden ja kokemattomuuden aiheuttamat 

LeKi-futis FS mukana
valtakunnallisessa U20 Liigassa

virheet kovalla prosentilla. Vasta kevään kynnyksel-
lä otteista alkoi löytyä malttia ja rauhallisuutta, joil-
la otetaan peleistä pisteitä. Syksyn esitysten jälkeen 
tämä ei kuitenkaan riittänyt sarjapaikan säilyttämi-
seen, josta joukkue jäi kolmen pisteen päähän. Näin 
ollen vauhtia on haettava ensi kaudella nelosesta.

Useiden vuosien panostaminen futsalin kehittämiseen 
näkyi tänä keväänä myös maajoukkuekutsuina, kun 
seuran pelaajista Ukko Rimmi, Iiro Auvinen ja Eeli 
Huotari saivat kutsun ensimmäiselle U21 futsalmaa-
joukkueen leirille Ouluun. Lisäksi mukana ovat seu-
rassa aiemmilla kausilla futsaltaitojaan hioneet Yasar 
Elbeller (Loiske) ja Teemu Keskinen (Ilves).

Martti Bergström
Vastuuvalmentaja
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Isännänkatu 29 G
33820 Tampere

Puh. (03) 214 8802
Fax (03) 214 8801

marlee@kolumbus.fi

Länsi Tampereen Tili Oy
Marja-Leena Hinkkanen
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Vapunpäivän iltapäivä 1995 avautui Hakka-
rin hiekkakentällä hieman koleana ja taisipa 
muutama lumihiutalekin taivaalta tipahdel-
la, kun astelin pojan kanssa ilmoittamaan 
häntä jalkapallotoimintaan. Kentällä punai-
sen puukopin vieressä oli kaksi jonoa, jois-
sa aloittelijat olivat.

Ilmoittautumisia otti vastaan tuttu koulu-
kaverini Virtasen Jouni. Hän oli siihen ai-
kaan Lempäälän Kisan jalkapallojaoston 
puheenjohtaja. Samalla hetkellä, kun hän 
otti poikani tiedot ylös, hän tyrkkäsi ilmoit-
tautumislomakkeen minulle kysyen voisin-
ko jatkaa muiden kirjaamista samalla kun 
hän riensi jo kohti toista jonoa jakaen oh-
jeitaan kaapaten samalla pallokassin ja 
kooten jo kentällä odottavia laittaen harkat 
pystyyn. Näin minusta tuli ”vapaaehtoinen” 
futistausta. 

Toiminta on tuon 20 vuoden aikana mennyt 
huimasti eteenpäin. Soittoringit ovat muut-
tuneet whatsapeiksi, tiedottaminen siirtynyt 
jaettavista lehtisistä nettiin, ottelupöytäkir-
jat paperisista livescoreen. Seuratoiminta on 
kehittynyt omine toimistoineen ja henkilö-
kuntineen hyvin laadukkaaksi. 

Mitä kaikkea olen harrastukselta saanut? 
Hienoja tapahtumia yksittäisistä otteluista 
moniin turnauksiin ja suopotkupallon Suo-
men Mestaruuteen. Useita hienoja ystä-
vyyssuhteita pelaajista, muista taustoista 
ja vanhemmista. Upeita valmentajia, jouk-
kueenjohtajia ja muita toimihenkilöitä. Vah-
voja seurajohtajia, piiritoimihenkilöitä ja 
liittojohtajia. 

Pallo on pyöreä, pomppikoon se edelleen 
Lempäälän viheriöillä.
 
Kiitos Teille kaikille!

Harri Bergström
Lempäälän Kisan johtokunnan jäsen
ja jalkapallojaoston sihteeri, LeKi-futiksen 
perustajajäsen, johtokunnan jäsen ja
sihteeri, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja 
ja huoltaja 

20 vuotta
futista

Ensimmäinen sarjaottelu 1995 Vihioja ja Ylöjärvi 1996

Katepal-turnaus Hakkari 1998.

Kangasala 1997.
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GIRAFE Oy 
Sähköhydrauliset henkilönostimet 
Leguan- ja Girafe- merkkiset henkilönostimet 
Henkilönostin tarkastukset, huollot ja korjaukset 
Henkilönostin suunnittelu, lujuuslaskelmat ml. FEM 
Sähkökeskukset ja johtosarjat  
 
 
Ylötie 10, 33470 YLÖJÄRVI 
Puh.     03- 3 476 940 
Fax.     03- 3 485 858 
Gsm.  040- 5 578 259 
Email. petri.makinen@girafe.fi 
www.girafe.fi 
 

 

GIRAFE Oy
Sähköhydrauliset henkilönostimet
Leguan- ja Girafe- merkkiset henkilönostimet
Henkilönostin tarkastukset, huollot ja korjaukset
Henkilönostin suunnittelu, lujuuslaskelmat ml. FEM
Sähkökeskukset ja johtosarjat

Ylötie 10, 33470 YLÖJÄRVI
Puh. 03 347 6940
Fax 03 348 5858
Gsm 040 557 8259
Email. petri.makinen@girafe.fi
www.girafe.fi
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www.kaivopumppu.fi

Aleksi Riikonen ITS®
044 354 9901

aleksi.riikonen@aksuky.fi

Tämänkin
lehden
ilmeen on 
luonut

Tämänkin
lehden
ilmeen on 
luonut
www.mainosmariini.fi  •  puh. 050 566 1388
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Urheilusanomat eli ex-Veikkaaja-lehti kiinnitti perjantaina 
20. maaliskuuta jättimäisellä artikkelillaan ansiokkaasti 
huomiota ilmiöön, josta itsekin olen lehtien ja eri julkai-
suiden palstoilla saarnannut 20 vuoden ajan: liikkumat-
tomien lasten muodostamaan aikapommiin.

Kyseistä massiivista artikkelia en käy tässä referoimaan, 
mutta ydinsanoma oli, että jo hyvin pian ylipainoinen ja 
lähinnä puhelimen näpläystä harrastava lapsisukupol-
vi kansoittaa lääkäreitten ja fysioterapeuttien vastaan-
otot ja tulee kansantaloudellemme äärettömän kalliiksi.

Asia on siis tiedostettu jo vuosien ajan, että kansa lihoo, 
laiskistuu ja tulee sairaalloisemmaksi. Lääkärit antavat 
suusanallisia liikuntareseptejä yhä useammalle, joten hä-
tähuutoja on kaikunut jo pitkään. Vasta nyt, älykänny-
köiden vallattua lasten ja nuorten vapaa-ajasta jättiläi-
sen osan erittäin näkyvällä tavalla, on niin sanottu suuri 
yleisökin alkamassa avaamaan ilmiölle silmiään.

Yksi tärkeä taho, jota moinen uhkakuva ei tunnu krop-
sauttavan ovat poliitikot. Esimerkiksi Lempäälässä viime 
aikoina on tapahtunut ja tapahtumassa monia käsittämät-
tömiä asioita ankaran taloustilanteen toki antaessa pää-
töksille edes tiettyjä perusteluita, joskaan ei kovin suurta 
ymmärrystä: Lempäälän liikuntapaikkojen investoinneille 
vuodelle 2015 käytännössä vedettiin kunnanvaltuuston 
ja -hallituksen taholta ”henskelit” päälle, syksystä 2015 
alkaen liikuntapaikkojen taksoja korotetaan ja liikunta-
seurojen avustuspottia sen sijaan ei ole korotettu. 

Noin kuukautta ennen eduskuntavaaleja etsin kuumei-
sesti puolueiden ja ehdokkaitten asialistoilta, lääkkeitä 
ja toimenpiteitä liikunnan edistämiseksi. Löydökset ovat 
olleet sanalla sanottuna laihoja. 

Silti kolmatta sektoria eli liikuntapuolella siis seuroja 
huudetaan mielellään apuun, joskus jopa syyllistävästi. 
Tyypillinen kriittinen ihmettely on, että ”miksei seuroissa 
ole kerhoja/ryhmiä/ohjattuja treenejä ei-kilpailullisille?”.

Vastaus on tähän lyhyt: niitä ensinnäkin jonkin verran 
on, mutta seurojen resurssit ja liikuntapuitteet (salit ja 
kentät) eivät riitä. 

Muistetaan, että urheiluseurojen ykköstehtävä on jär-
jestää vapaaehtoisuuteen perustuvaa kilpailuihin (otte-
luihin) tähtäävää toimintaa omassa lajissaan. Jos puhu-
taan näistä noin 10-vuotiaista ylipainoisista kännykkä-
addikteista, niin heidän mukaan saamisensa terveyttä 
edistävään liikuntaharrastukseen on jokseenkin vaikeaa. 

Jalkapallolla lajeista 
matalimpia kynnyksiä 
ryhtyä harrastamaan

Sellaiseen äärimmäisen tärkeään terveydenedistämis-
työhön ei monenkaan yhdistyksen vapaaehtoisresurssit 
yksinkertaisesti riitä.

Jalkapallossa harrastaminen voi alkaa jo ihan pienestä, jo-
pa 5-vuotiaat voivat olla mukana. Kyse silloin ei vielä ole 
mistään kilpaurheilusta, vaan liikunnallisesta leikistä, joihin 
seuran 1 – 2 viikoittaista ohjattua tuntia antavat virikkeet 
ja alkuinnon. Osa saa innosta kiinni, jatkavat harrastamista 
ja parhaassa tapauksessa löytävät siitä elinikäisen palkit-
sevan ajankulun itselleen. Osalla mukanaolo jää nopeas-
ti, ikävä kyllä, ja monesti edellä kerrotuin seurauksin eli 
kaikki muu epäliikunnallinen toiminta valtaa vapaa-ajan.

Jalkapallo on erittäin matalan kynnyksen laji lähteä mu-
kaan. Lempäälässä LeKi-futis ja Loiske saavat jopa yli 
600 aktiiviharrastajaa liikkeelle juoksemaan pallon kans-
sa. Se on kunnioitettavan iso lukema!
Vieläkin enemmän harrastajia voisi toki olla, mikäli kent-
tä- ja salipuitteet sen soisivat. Myös uuden ohjausresurs-
sin löytämiseksi toimintaa pitää ammattimaistaa seuran 
taustoissa, mistä LeKi-futiksella jo hyviä alkuaskeleita 
onkin otettuna.

Jalkapallon kasvupotentiaali on varmasti tytöissä, joille 
jalkapallo maailman laajimmalle levinneimpänä lajina so-
pii erinomaisen hyvin. Taas alkaa olla se aika käsillä, kun 
kevät ja kesä koittavat. Silloin kutsuvat kentät, toivotta-
vasti mahdollisimman monia ja aivan uusiakin kokeilijoita. 

LeKi-futiksen toimintaa arvostaen tervehtien ja kaikille 
mahtavia liikuntaelämyksiä toivottaen

Juha Raunio
lempääläinen urheiluhullu vuodesta 1962
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Kausi 2015 tuo mukanaan uuden toiminnon LeKi-futiksen 
viikoittaiseen toimintaan. Huhtikuussa starttaa seuran 
oma Tutor- toiminta, joka koskee suurimpia ikäluokkia, 
E- ja F-junioreita. Tämä toiminta ei ole Fortum Tutor- oh-
jelman mukainen, vaan seuran oman toiminnan pohjalta 
syntynyt idea siitä, miten saamme enemmän apua ja tu-
kea perusjoukkueiden valmennukseen sekä samalla jal-
kautettua seuran valmennuksellisia linjauksia. 

Mitä Tutor-toiminta oikein on?
Toiminnan tavoitteena on luoda kannustava ja positiivi-
nen ympäristö, jossa seuramme pelaajien ja taustojen on 
mukava harrastaa jalkapalloa. Luodaan vuorovaikutusta 
valmentajien välille ja pyritään saamaan toimivat har-
joitteet ja toimintatavat kaikkien käyttöön. Toiminnassa 
pelaaja on keskiössä, jokaista pelaajaa pyritään kehittä-
mään yksilöllisesti kohti omaa huipputasoaan. 
Yksinkertaisuudessaan LeKi-futis tarjoaa tukea joukku-
eiden toimintaan (seuran valmennuslinjaus, seuran oma 
pelitapa) Tutor-toiminnan avulla. Tutor ja joukkueen val-
mentajat luovat yhdessä joukkueelle kauden tavoitteen, 
johon yhdessä pyritään ja sitoudutaan. Tutor antaa tar-
vittavaa tukea valmennukselle osallistuen viikoittain 
joukkueen harjoituksiin sekä myös toisinaan otteluihin.
Yhteydenpidon joukkueen ja Tutorin välillä pitää olla mah-
dollisimman helppoa. Asian helpottamiseksi olemme ja-
kaneet vastuujoukkueet Tutoreille:

04-05 pojat + E-tytöt: Matti Tuominen
05-06 pojat + E-tytöt: Mika Björksten
06-07 pojat + F-tytöt: Lassi Lehtonen
07-08 pojat + F-tytöt: J-P Nieminen

Painopistealueet toiminnassa eli millainen olisi optimaali-
nen pelaaja LeKi-futiksessa vuonna 2016 tai 2017

J-P Nieminen, Matti Tuominen, Lassi Lehtonen ja Mika Björksten.

LeKi-futis astuu Tutor-aikaan
• Aktiivinen pelaaja; tavoite on kasvattaa aktiivisempia 
pelaajia (pallottomien liike, aggressiivisuus irtopalloissa, 
puhe ja osallistuminen peliin)
• Perustaitava pelaaja; osaa harhauttaa, osaa erilaisia 
käännöksiä, 1.kosketus laadukas, osaa erilaisia potkutek-
niikoita. Tämä osa-alue vaatii omalla ajalla harjoittelua.
• Perustaktinen pelaaja; pystyy pelaamaan pienessä ti-
lassa (pääteemat: 1v1-, 2v1-, 1v2- ja 2v2-tilanteet ja nii-
den ratkaiseminen). Lisäksi pelaaja osaa jalkapallokielen 
sekä termistön.
• Maalivahtien harjoittelu
Lisäksi toiminnassa huomioidaan Palloliiton ja EPTK:n 
(Etelä-Pirkanmaan Taitokoulu) valmennuslinjaukset.
Mietimme yhdessä, miten saisimme pelaajat oppimaan 
parhaiten kyseisiä ominaisuuksia.  Ainakin omatoimiseen 
harjoitteluun on tulossa apua, sillä Tutorien ylläpitämä 
blogi avautuu keväällä kaikkien käyttöön.  (http://oma-
toiminenharjoittelu.blogspot.fi/) 
Blogiin kerätään malliharjoitteita kaikenikäisille.

Miten Tutor -toiminta aloitetaan?
Alkupalavereiden ja tavoitteiden asettelun jälkeen ta-
pahtuu siirtyminen kentälle. Varsinainen toiminta tapah-
tuu kentällä (harjoitukset & pelit) huhti-kesäkuussa se-
kä syksyllä elo-lokakuussa. Kauden jälkeen toimintaan 
liittyy loppupalaveri, jossa käydään joukkuekohtaisesti 
läpi, miten joukkue saavutti tavoitteensa. Joukkue voi 
myös antaa palautteen tutoreille siitä, mitä asioita olisi 
pitänyt tehdä toisin. 
Ryhdytään avoimesti toimeen ja luodaan Lempäälään 
”meidän oma malli”! 

Lisätietoja toiminnasta on luvassa kesän aikana seuran 
kotisivuilta.
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ENERGIAHUOLTO  
Päivystys  0500 633 090

KIINTEISTÖHUOLTO
Päivystys 040 806 2161

www.lempaalanlampo.fi

Lempäälän Lämpö Oy

AJOKORTIT
MOPOSTA REKKAAN

Tampereentie 2, 0400 621 090
www.liikenneopisto.com

TAKSI JOUNI VIRTANEN
8 henkeä ja invakuljetukset
puh. 0400 231 356   
Henkilöauto puh. 0500 231 356

Renkaat edullisesti
www.ylonen.net

AUTOHUOLTO
K.YLÖNEN

TAKSI
Pasi Ojala

1+9 pyörätuolikuljetukset

0400 632 214

VARATTU
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-TURNAUS
15.–16.8.2015 Hakkarin nurmikentällä
Ikäluokat -06, -07, -08 ja -09/10
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://www.lekifutis.sporttisaitti.com



LeKi-futis 2015 •  21

Autohuolto
M. Laitinen
040 720 1609

Manttaalitie 2
37500 Lempäälä

VARATTU
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Joukkueiden yhteystiedot 2015    
    
  Nimi                              Gsm     Email

Puheenjohtaja  Mäkinen Petri 040 557 8259 lekifutis.makinen@gmail.com     
Varapuheenjohtaja  Huvinen Matti 0400 624 603 matti@huvinen.fi     
Johtokunnan sihteeri Gröndahl Leena 040 5067 933 lekifutis.grondahl@gmail.com     
Junioripäällikkö  Tuominen Matti 050 338 6111 lekifutis.tuominen@gmail.com     
Toimisto  Gröndahl Leena 050 374 7377 lekifutis.toimisto@gmail.com     

Edustus jj Mäkinen Petri 040 557 8259  lekifutis.makinen@gmail.com    
 valm. Lehtonen Lassi 040 096 2604 lassilehtonen@windowslive.fi    

B-pojat jj Vierula Jukka 050 309 3177  jukka.vierula@caverion.fi     
 valm. Tuominen Matti 050 338 6111  lekifutis.tuominen@gmail.com     

C14 (01)  jj Karppila Teemu 040 826 8451  lekifutis01@gmail.com     
 valm. Viheriäranta Jussi 040 548 9533  jviheriaranta@gmail.com 

(02/03)  jj Vierikka-Kamppuri Mari  050 599 5522  lekifutis02ja03@gmail.com  
 valm. Jokirinne Jari 044 569 7575  jari.jokirinne@gmail.com     

E11 (04) jj Tammilehto Onni 050 506 5745  onni.tammilehto@live.fi     
 valm. Soininen Jarno 040 523 1523  jarnondo@gmail.com
 valm. Virtanen Jukka 050 463 9186  jukka.virtanen@lempaala.fi     

E10 (05) jj Parantainen Marko 040 530 6695  lekifutis05@gmail.com     
 valm. Nikara Jari 050 486 8163  jari.nikara@gmail.com    

F9 (06) jj Savolainen Antti 040 524 6642  lekifutis06@gmail.com     
 valm. Orpana Mikko 050 362 1338 mikko.orpana@saunalahti.fi    

F8 (07) jj Riikonen Aleksi 044 354 9901  lekifutis07@gmail.com     
 valm. Sirén Jonne 050 336 7669  jonne.siren@kolumbus.fi     

F7 (08) jj Takaniemi Mikko 050 401 4417  lekifutis08@gmail.com     
 valm. Riekki Jukka 040 540 3037  jukka.riekki@gmail.com     

F6/F5 (09/10) jj Kortelainen Tero 040 358 9499  lekifutis0910@gmail.com     
 valm. Mäkilä Jarno 050 537 7158  jarno.makila@gmail.com     

C/D-tytöt jj Lukkarinen Saija 040 748 3482  saija.lukkarinen@kolumbus.fi    
 valm. Mäkinen Petri 040 557 8259  lekifutis.makinen@gmail.com     

E-tytöt jj Vierula Johanna 040 778 7648  lekifutis.mimmit@gmail.com     
 valm. Vierula Jukka 050 309 3177  jukka.vierula@caverion.fi 
 valm. Mäkelä Markus 040 831 4755 markus.k.makela@tampere.fi     

F-tytöt jj Marko Terävä 050 345 1094  Lekifutis2006@gmail.com     
 valm. Joensuu Mari 050 562 5295  mari.joensuu@luukku.com

Futsal / edustus   050 374 7377  lekifutis.toimisto@gmail.com
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EDUSTUS

Takarivi vasemmalta: Petri Mäkinen (jj), Samu Nevala, Ville Viitaharju, Niklas Lautala, Lassi Lehtonen (vv)

Keskirivi vasemmalta: Matti Tuominen (v), Joona Voutilainen, Arimo Nagy, Toni Vierula, Teemu Laakso,
Antti Kivi, Viktor Aaltio
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Kausi 2015 tulee olemaan edustuksen 
kannalta nuorten pelaajien sisäänmarssi. 
Kesän aikana tulemme paljon käyttä-
mään nuoria pelaajia, jotka saavat kau-
den aikana vaativia pelejä. Näin varmis-
tamme LeKi-futiksen hyvän juniorityön 
jatkuvan myös aikuisiän kynnyksellä 
olevien pelaajien kehittämisenä. Kauden 
2014 maalipyssyn siirtyminen Tampereen 
sinisiin antaa mahdollisuuden uusien ni-
mien ja vastuunkantajien esiinmarssille. 
Ehkä tämä esimerkki antaa nuoremmille 
pelaajille signaalia, että harjoittelu kan-
taa jossain vaiheessa hedelmää. 

Kauden 2015 ainoana järkevänä tavoit-
teena tulee olemaan nousu 4.divisioo-
naan. Tämä on aivan realistinen tavoite, 
jolla saadaan pelaajien ja valmentajan 
motivaatio pysymään korkeana kauden 
aikana. Kausi on pitkä, joten jokainen 
pelaaja on tarpeen, jotta tavoitteeseen 
päästään.

Tulemme pelaamaan kotiotteluita niin 
Hakkarin nurmella kuin Sääksjärven te-
konurmella. Kannustusta tarvitaan, joten 
juniorit ja vanhemmat paikalle katsomaan 
miten LeKi-futis pelaa!

Lassi Lehtonen
Vastuuvalmentaja

Eturivi vasemmalta: Tomi Karjalainen, Sampo Clever,
Sami Maja, Tino Lahti, Aapo Pylkkänen
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B-pojat

Takarivi vasemmalta: Ville Viitaharju, Santeri Kuusiniemi, Johannes Lintula, Joona Voutilainen, Niklas Lautala

Keskirivi vasemmalta: Matti Tuominen (vv), Riku Äyräs, Antti Kivi, Teemu Laakso, Roni Sjöman, Markus Kulmala, 
Toni Vierula, Arimo Nagy, Jukka Vierula (jj)

Eturivi vasemmalta: Nico Kivi, Joel Harjunniemi, Sami Raatikainen, Sami Maja, Leo Helminen, Aapo Pylkkänen

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Atte Järvelin, Terhi Harjunniemi (rh), Mari Hänninen (varustevastaava),
Petri Kuusiniemi (nettivastaava), Virpi Maja (h), Kari Pylkkänen (h), Mikko Kivi (h) ja Mikko Kulmala (h)

B-pojat onnistuneen futsalkauden opeilla ja itseluottamuksella menestymään alueelliseen 2.divisioonaan

LeKi-futiksen B-pojat aloittivat kauteen 2015 valmistautumisen vuoden 2014 lokakuussa, kaksi viikkoa edellisen kau-
den loppumisen jälkeen. Talven saapumista odotellessa harjoiteltiin seutukunnan tekonurmilla 2-3 kertaa viikossa, 
monesti yhdessä seuran edustusjoukkueen kanssa, jonka kanssa yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös koko kausi.

Marraskuussa alkoivat futsalpelit, joita lopulta kertyi 22. Piirinsarjassa saavutimme hopeaa, voitimme SM- aluekar-
sinnan puhtaalla pelillä ja SM-lopputurnauksessa sijoituimme lopulta neljänneksi. Saleissa harjoittelun ja futsalin 
pelaamisen lisäksi harjoittelimme mahdollisuuksien mukaan mm. Valkeakosken Palloiluhallissa ja Saharan kentällä. 
Talven aikana pelaajaringin suuruudeksi on muodostunut 19 pelaajaa, joiden into, aktiivisuus ja sitoutuminen ovat 
olleet hyvällä tasolla. Myös toimiva taustatiimi jojo Jukka Vierulan johdolla ansaitsee jo nyt ison kiitoksen.

Emme ole eritelleet erikseen futsalkautta ja jalkapallokautta. Näemme, että molemmat lajit tukevat toisiaan erin-
omaisesti. Olemme keskittyneet 1v1 tilanteiden ratkaisemiseen, ylivoimatilanteiden luomiseen, syöttötyöskentelyyn 
sekä positiivisiin/negatiivisiin tilanteen vaihtoihin harjoittelussa. Lisäksi asetimme tavoitteeksi talvelle ja keväälle 
koko joukkueen puolustuspelin parantamisen. Kehitystä on tapahtunut, mutta harjoittelu jatkuu edelleen.

Kesällä pelaamme alueellista 2.divisioonaa, jossa vastustajat tulevat Tampere-Turku –Satakunta alueelta. Vastassam-
me on perinteikkäitä seuroja mm. Valkeakosken Haka ja P-Iirot Raumalta. Luvassa lienee hyvätasoinen ja haasteellinen 
sarja, johon lähdemme haastajina mutta ehdottomasti pärjäämään, omaan pelitapaamme ja vahvuuksiin luottaen.

Tervetuloa Sääksjärvelle ja Hakkariin kannustamaan ja seuraamaan joukkueemme otteita!

Matti Tuominen
Vastuuvalmentaja
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Takarivi vasemmalta: Teemu Karppila (jj), Otto Lahtinen, Niilo Viheriäranta, Tuomas Karppila, Elias Knuutila

Eturivi vasemmalta: Ruslan Ekperov, Valtteri Jaakkola, Santtu Junttila, Petrus Palokangas, Riku Kolehmainen

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Lauri Aaltonen, Saku Luttinen, Mikko Manninen, Elmer Stucki, Jussi Viheriä-
ranta (v) ja Petteri Manninen (v)

Joukkue on muuttunut melkoisesti viime kaudesta, vahvuus on tällä hetkellä 12 poikaa. Poikia siirtyi pelaamaan 
Tampereen puolelle ja muutama lopetti. Koska samaan aikaan siirryttiin pelaamaan täysikokoisella kentällä, pää-
dyimme perustamaan yhteisjoukkueen Valkeakosken Haka jr:n kanssa.

Yhteisjoukkue on toiminut hienosti, talviharjoitukset ovat olleet jo tutuksi tulleella harjoitushallilla Valkeakoskella 
sekä nyt kevään koittaessa Saharan kentällä. Yhteisjoukkueessa pelaajia on mukava määrä, joten harjoitukset ja 
pelit on pystytty hoitamaan hienosti.

Pääsiäistauolla alkaa jälleen alueliigapelit. Silloin päästään mittaamaan toden teolla miten joukkue pärjää tositoimissa.

Teemu Karppila
Joukkueenjohtaja
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E11 (04)

Takarivi vasemmalta: Jarno Soininen (vv), Timo Muinonen (v), Onni Tammilehto (jj), Veeti Roininen,
Tuukka Roininen, Joona Laine, Niklas Jokinen, Jussi Tammilehto, Mikael Hölli, Viljami Virtanen, Niko Rajamäki,
Markus Muinonen, Kari Koppanen (v), Jukka Virtanen (vv), Mikko Orpana (v)

Keskirivi vasemmalta: Jaakko Nieminen, Eemeli Saarijärvi, Ilari Skippari, Matias Kyykoski, Tuomas Närhi,
Aaron Koppanen, Elias Hämetvaara, Matias Lindström, Valtteri Santalahti

Eturivi vasemmalta: Roope Ojala, Anssi Levonmaa, Aapo Orpana, Valtteri Sirén, Miska Gröhn, Aleksi Alakoski, 
Benjami Aaltonen, Oskari Seppälä, Otto Virtanen

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Elias Varhi, Riina Gröhn (rh), Seppo Roininen (varustevastaava),
Irene Saarijärvi (h) ja Jonna Jokinen (h)

Kaudella 2015 joukkueessa pelaa 28 pelaajaa ja uusia pelaajia odotetaan tulevan edelleen. Joukkue harjoittelee 2-4 
kertaa viikossa ympäri vuoden. LeKi-futis 04 pelaa kaudella 2015 niin jalkapalloa kuin futsalia Palloliiton Tampereen 
piirin sarjoissa.

Kesän harjoitteluolosuhteet ovat hyvät ja treenivuorot pyritään jakamaan puoliksi nurmi- ja tekonurmialustoille. Tal-
vella käytössä on Kuljun koulun ja Hakkarin liikuntasalit, joissa harjoitellaan lähinnä futsalia. Lisäksi kilparyhmä har-
joittelee talvella Nokian ja Valkeakosken jalkapallohalleissa. Talvella voidaan järjestää myös muita oheisharjoitteita.

Joukkueen painopistealueita ovat toiminnan jatkuvuus, pelaajien joukkue- ja yksilötaitojen kehittäminen, fyysisten 
(monipuoliset liikunnalliset valmiudet) ja henkisten (henkinen kasvu, sosiaalisuus, urheilullisuus) taitojen kehittäminen.

Kaudella 2015 edelleen jatketaan harjoittelua kilpa- ja harrastejoukkueissa. Kilpajoukkueelle tarjotaan enemmän 
harjoitusvuoroja (suurempaa kausimaksua vastaan), mutta samalla vaaditaan pelaajilta kovempaa sitoutumista har-
joitteluun. Valmentajat tekevät pelaajavalinnat kilpa- ja harrastejoukkueiden välillä pelaajien kehittymisen mukaan.

Tavoitteena on tarjota kaikille ikäluokan pojille mielekkäitä kokemuksia jalkapallon parissa!

Onni Tammilehto
Joukkueenjohtaja



E10 (05)

Takarivi vasemmalta: Vesa-Matti Turunen (v), Marko Parantainen (jj), Viljami Vainio, Onni Kukkola, Juho Vigren, 
Santtu Nikara, Otso Miettinen, Verneri Jokinen, Ville Turunen, Elias Schorpp, Joonas Machlitt, Paavo Aho,
Aleksi Mylläri, Toni Jokinen (v), Matti Ahola (v), Harri Pentinniemi (v) 

Keskirivi vasemmalta: Yoseph Bouhlal, Arttu Kytökari, Lenni Perälä, Onni Harjumäki, Emil Mäkynen,
Taavi Seppälä, Teemu Siukola, Onni Parantainen, Oskari Ahola, Saku Lehtonen, Lenni Hirvonen

Eturivi vasemmalta: Matias Pentinniemi, Vinski Vesamäki, Antto Myllymäki, Taavi Salonen, Sami Paasi, Joona Vall, 
Eero Jokiranta, Kasper Mikkonen, Aaro Rautkivi

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Elias Aro, Markus Lehto, Manu Nummela, Jerko Suodenjoki, Jari Nikara (vv), 
Mila Parantainen (rh), Mirja Kytökari (varustevastaava) ja Olli Kytökari (varustevastaava)

Joukkueemme tarjoaa toimintamahdollisuuksia ikäluokan koko kirjolle. Tavoitteenamme on menestyä jalkapallossa 
sekä muutenkin nauttia urheilullisesta ja yhteisöllisestä elämäntavasta.

Osallistumme kesällä 2015 piirisarjaan sekä kilpa- että haastejoukkueen voimin ja kierrämme turnauksissa pitkin 
Pirkanmaata sekä eteläistä Suomea. Lisäksi haemme harjoituspelejä siten, että kaikille tulee omalla tasollaan riittä-
västi peliaikaa. Kaikki tekemisemme pohjautuu aktiiviseen, tehokkaaseen mutta iloiseen harjoitteluun.

Marko Parantainen
Joukkueenjohtaja
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F9 ( 06)

Takarivi vasemmalta: Mikko Salmela (v), Roope Järvinen (v), Eemeli Heikkilä, Eliel Järvinen, Onni Tamminen,
Arttu Formisto, Markus Lahti, Olavi Pennanen, Elias Henriksson, Eetu Lehvonen, Ossi Savolainen, Kino Kankkonen, 
Mikko Orpana (vv), Timo Muinonen (v) 

Keskirivi vasemmalta: Eetu Häkli, Topias Lindström, Samuel Jutila, Ville Savolainen, Nic Markus Silva-Kurppa, 
Santeri Sanerma, Eetu Orpana, Olli Vilppula, Patrick Larbi

Eturivi vasemmalta: Tuomas Muinonen, Aapo Närhi, Daniel Rastas, Kalle Karttu, Juho Rantala, Eeti Mäkynen,
Pyry Kiiskilä, Matias Kivitalo, Tomas Kojola, Matias Salmela

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Joni Marjamäki, Eetu Harjumäki, Jesse Mäenpää, Martti Bergström (vv),
Pekko Pennanen (v) ja Arto Rastas (v)

Vauhdikas joukkueemme on valmiina tulevan kesän haasteisiin. Pojat ovat harjoitelleet ahkerasti koko talven ja pe-
lanneet Pirkanmaan Talvisarjaa sekä futsalia piirin F9 Ykkösessä.

Viime kesänä joukkue osallistui piirin sarjoista F9 Ykkösiin sekä F8 Liigaan ja Ykkösiin. Lisäksi osallistuttiin useisiin 
turnauksiin. Muun muassa omassa KATEPAL -turnauksessa oltiin mukana vahvalla edustuksella.

Tulevana kesänä jatketaan tiivistä harjoittelua, osallistutaan piirin sarjoista F9 Ykköseen ja Liigaan sekä pelataan 
kymmenkunta turnausta. Pisimmät turnausmatkat tehdään Jyväskylään ja Lahteen. Myös seuran omassa KATEPAL-
turnauksessa ollaan jälleen mukana.  

Entisestään vahvistunut joukkue on valmiina tulevan kesän haasteisiin. Mukaan on saatu uusia pelaajia ja tausta-
joukkoa. Myös valmennusvastuu vaihtui, kun vetovastuun otti maaliskuun puolivälissä Martti Bergström. Tässä yh-
teydessä esitämme suuret kiitokset joukkueemme kehittämisestä vuosia vastanneelle Mikko Orpanalle! Onneksem-
me Mikko kuitenkin edelleen jatkaa joukkueessa valmentajana.  

Innolla ja ilolla mennään kohti tulevan futiskauden haasteita.

Jalkapalloterveisin
Joukkueenjohto



F8 ( 07)
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Takarivi vasemmalta: Anu Nyman (v), Roope Järvinen (v), Peetu Tervo, Pyry Nyman, Oliver Niittymaa, Luukas 
Riihimäki, Topi Eloranta, Elmeri Kinnunen, Kimmo Arramies (v), Jonne Sirén (vv

Keskirivi vasemmalta: Samuli Aho, Aapo Arramies, Axel Järvinen, Kalle Riikonen, Roope Malmberg, Emil Paloneva, 
Niklas Hakala

Eturivi vasemmalta: Ilmari Suikki, Daniel Häkkinen, Akseli Myllymäki, Oliver Savinainen, Niilo Sirén, Totti Seppälä, 
Jere Aaltonen, Leevi Puurula

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Eelis Korhonen, Luka Lähteenmäki, Emma Riikonen, Aleksi Riikonen (jj), Tuomas 
Riikonen (rh), Minna Arramies (vjj), Tapani Hakala (h), Katja Savinainen (h), Paavo Suikki (h) ja Mikko Seppälä (h)

Kauteen 2015 LeKi-futis F8-joukkue (2007 syntyneet) osallistuu kolmella joukkueella: ”Sininen” pelaa F8-piiriliigaa 
ja ”Valkoinen” sekä uutena joukkueena ”Musta” pelaavat F8-piiridivisioonaa. Kovan luokan haastetta haluaville on 
tarjolla -06/-07-kilparyhmässä, joka pelaa vuotta vanhempien junioreiden F9-piiridivisoonaa. Lisäksi joukkueem-
me osallistuu useampaankin turnaukseen, merkittävimpiä niistä ovat ulkokenttäkauden käynnistävä Kevät-turnaus 
huhtikuussa, Jyväskylä-cup kesäkuussa ja elokuulle on merkitty LeKi-futiksen oma KATEPAL-turnaus. Joten pelioh-
jelman perusteella peliaikaa pitäisi riittää hyvin jokaiselle juniorille.

Menneenä talvena tulevaan kauteen valmistautuminen on hoidettu ahkeran harjoittelun lisäksi osallistumalla Pirkan-
maan Talvisarjaan ja minifutsaliin. Ulkokentillä joukkueemme harjoittelee kaksi kertaa viikossa, kilparyhmäläisille 
on tiedossa lisäharjoituksia. Harjoitusareenoina toimivat tutuksi tulleet Sääksjärven tekonurmi ja Hakkarin nurmi-
kenttä. Kauden harjoitusteema tulee olemaan junioreiden henkilökohtaisen tekniikan parantaminen taitomerkkihar-
joitteiden mukaisesti, unohtamatta silti joukkuepelin teknisiä hienouksia. Eikä myöskään laiminlyödä sitä jalkapallon 
tärkeintä asiaa: Tsempataan tiukasti vihellyksestä vihellykseen, joukkueena!

Jonne Sirén
Vastuuvalmentaja
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F7 ( 08)

Takarivi vasemmalta: Juha Mäkelä (v), Tapani Siivola (rh), Noel Nikulainen, Eino Alakoski, Joonas Mäkelä, Tuomas 
Huttunen, Hermanni Salminen, Harri Pentinniemi (v), Mikko Takaniemi (jj)

Keskirivi vasemmalta: Kristjan Sooäär, Aleksi Weitz, Aatu Laine, Arttu Uimonen, Oliver Koli, Niilo Takaniemi,
Frans Välimäki

Eturivi vasemmalta: Paavo Riekki, Juuso Pentinniemi, Peetu Pentinniemi, Lasse Siivola, Eerik Ruuti, Joel Mäkelä

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Jukka Riekki (vv), Matti Koli (v), Frederick Weitz (h), Ville Laine (h),
Marko Välimäki (tv) ja Viljami Täppinen

LeKi-futiksen 08-ikäluokka on valmiina kesän 2015 futishaasteisiin. Olemme harjoitelleet ahkerasti läpi talven ja 
pelanneet minifutsal -piirinsarjan otteluita. Joukkueemme on talven aikana kehittynyt huimasti ja viime aikojen 
saldona on ollut makeita voittoja minifutsal -peleistä.

Kesän aikana jatkamme tavoitteellista harjoittelua, jotta saamme nauttia voitoista myös ulkokentillä. Tulevana 
kesänä osallistumme piirinsarjaan kahdella joukkueella; yksi joukkue Liigaan ja yksi joukkue Ykköseen.

Piirinsarjan lisäksi osallistumme muutamiin turnauksiin, joista tärkeimpänä tietenkin KATEPAL -turnaus elokuussa. 
Lisäksi pelaamme harjoitusotteluita lähialueiden muita seuroja vastaan.

Kutsumme kaikki futiksesta kiinnostuneet -08 -syntyneet uudet pelaajat rohkeasti mukaan toimintaamme. Joukku-
eemme on täynnä innokkaita pelaajia, joten vauhtia on taatusti riittävästi.

Futisterveisin,

Mikko Takanimi
Joukkueenjohtaja



F6/F5 ( 09/10 )
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Takarivi vasemmalta: Tero Kortelainen (jj), Joonas Salo (v), Jaakko Salmijärvi (v), Jarno Mäkilä (vv)

Keskirivi vasemmalta: Samu Kortelainen, Onni Eskola, Ukko Lehtinen, Jasper Stenberg

Eturivi vasemmalta: Kosti Kojola, Ilmari Salmijärvi, Petrus Aaltonen, Ossi Salo, Miko Mäkilä

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Masi Anttila, Hugo Hovi, Onni Virta, Sauli Virta (v), Johanna Hämäläinen (h) 
ja Sanni Eskola (h)

Joukkueemme on vuosina 2009 ja 2010 syntyneille lapsille loistava ympäristö aloittaa jalkapalloharrastus. 

Harjoituksia pyrimme vetämään erilaisten leikkien kautta. Pidämme kuitenkin taustalla mielessä pallonhallintaan 
liittyvien taitojen kehittämisen. Treeneissä pelaamme myös paljon pienpelejä erilaisilla ryhmillä.

Kesäkaudella 2015 osallistumme KATEPAL -turnauksen lisäksi muutamiin muihin lähiturnauksiin. Pääasiana toimin-
nassamme on hauskanpidon kautta tutustua lajiin nimeltä jalkapallo.

Tero Kortelainen
Joukkueenjohtaja
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C/D-tytöt

Takarivi vasemmalta: Saija Lukkarinen (jj), Petri Mäkinen (vv), Ilona Järvensivu, Venla Henriksson, Veera Lampi, 
Susanna Väkeväinen, Janette Rantanen, Hannu Alanen (v), Ilkka Lukkarinen (v)

Keskirivi vasemmalta: Anni Seppälä, Olivia LeBlanc, Elina Rantala, Julia Luoto, Johanna Väkeväinen (v)

Eturivi vasemmalta: Kiia Maja, Veera Malmberg, Iiris Honkimäki, Silja Lukkarinen, Iida Jokiranta,
Laura Lampi, Vilja Riihimäki 

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Virpi Maja (rh), Juha Lampi (h), Maija Lavapuro (h), Nina Stenroos (h)
ja Sari Seppälä (h)

C/D-tytöissä on mukana monenikäistä tyttöä. Talvella harjoittelimme ahkerasti ja innokkaasti. Kesällä olemme 
mukana piirinsarjassa .Innolink-turnauksen lisäksi osallistumme muutamaan turnaukseen Pirkanmaalla. Uudet 
tyttöfutarit tervetuloa mukaan!

Saija Lukkarinen
joukkueenjohtaja



E-tytöt

Takarivi vasemmalta: Jouni Malmberg (v), Heikki Honkimäki (v), Annika Vierula, Suvi Vilppula, Nelli Häkli,
Anna Mustila, Jarno Ratia (v), Jukka Vierula (vv)

Keskirivi vasemmalta: Katariina Ratia (jj), Heta Riihimäki, Nea Nieminen, Sara Sjöman, Jonna Koivisto,
Heta Ratia, Johanna Vierula (jj) 

Eturivi vasemmalta: Eriikka Paakkala, Milla Kinnunen, Viivi Puurula, Minea Miikki, Siiri Malmberg,
Aura Honkimäki, Hanna Räty

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Johanna Ulvinen, Peppiliina Hietaniemi ja Susanna Vilppula (rh) 

Vuonna 2004 ja 2005 syntyneet tytöt osallistuvat toista kertaa piirinsarjaan. Tytöt harjoittelevat keskimäärin
kaksi kertaa viikossa. Aktiivista ja innokasta porukkaa! 

Joukkueenjohto
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F-tytöt

Takarivi vasemmalta: Mari Joensuu (vv), Tommi Paunonen (v), Alma Nikulainen, Katrina Terävä, Ella Lehtonen, 
Sini Joensuu, Pate Nikulainen (v) ja Marko Terävä (jj)

Eturivi vasemmalta: Elsa Tanhuanpää, Saaga Paunonen, Karoliina Karttu, Vilma Pursiainen, Nella Mäkynen, Sini Vaara

Joukkueen suunnitelmana on treenata kesää kohti kaksi kertaa viikossa. Osallistumme piirin ykkösliigaan sekä Val-
keakosken turnaukseen keväällä. Vetäjänä toimii pitkän jalkapallokokemuksen kerännyt päävalmentaja Mari apu-
naan Pate ja Tommi. Joukkueen yhteisenä tavoitteena on saada tytöille puna poskille liikunnan suomissa positiivissa 
merkeissä kaikki pelaa -periaatteella sekä pikku hiljaa opastaa jalkapallon hienouksiin.

Marko Terävä
Joukkueenjohtaja
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K i i n t e i s t ö h u o l l o t  t a l o -  j a  K i i n t e i s t ö y h t i ö l l e

• Kiinteistöhuolto
• Korjausrakentamisen 
   palvelut
• Siivouspalvelut
• LVIS -työt
• Mökkitalkkaripalvelut

Pyydä tarjous!

u u t t a  M e i l l ä !
PaLVeLeVa nettIKauPPa
Palvelut ja tuotteet ”avaimet käteen”-
periaatteella, helposti tilattavissa kotiisi.

WWW.PthKauPPa.Fi

PTH Kiinteistöpalvelut • puh. (03) 375 0400
Naperonpolku 4, 37570 Lempäälä 
www.pthkiinteistopalvelut.fi • www.pthkauppa.fi

Paikallinen kiinteistöhuollon 
ammattilainen ulko- ja sisätöissä
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LeKi-futiksen -02 -joukkue koki viime kauden jälkeen suu-
ria muutoksia. Muutama runkopelaaja lähti isompiin seu-
roihin hakemaan uusia haasteita ja samalla myös valmen-
nukseen tuli muutoksia. Allekirjoittanut otti valmennus-
vastuun haltuun ja apuvalmentajaksi saatiin ”kaapattua” 
Kotaluodon Karri, tuttu mies LeKi 02 salibandyn parista. 
Tälle kaudelle suunniteltu -02/-03 ikäluokkien yhdistä-
minen jäi pois, kun 03-syntyneille saatiinkin perustettua 
oma joukkue. Muutamia -03 poikia jäi toki edelleen ikä-
luokkamme mukaan. 

Loppuvuoden 2014 aikana pelaajamäärä näytti uhkaavan 
vähäiseltä, mutta hyvä ratkaisu treenien suhteen saatiin 
aikaan yhdessä LeKi:n salibandyporukan kanssa. Luki-
on salissa kävikin keskiviikkoisin keskimäärin 15 poikaa 
yhdistetyissä futsal-salibandy-treeneissä. Tämän yhteis-
työn jäljiltä saimme useamman salibandypojan myös jal-
kapallon harrastamisen pariin. Tällä hetkellä pelaajia on 
joukkueessa 18, joten pitkästä aikaa tilanne ikäluokassa 
näyttää todella hyvältä. 

Tulevan kesän sarjatasoksi valikoitui maltillisesti piirin 
Ykkönen, vaikka joukkueen potentiaali taatusti mahdol-

Nollakakkosissa paljon
muutoksia tälle kaudelle

listaisi hieman kovemmatkin pelit. Tätä tullaan kauden 
aikana kompensoimaan muutamille kovemmilla turnauk-
silla ja harjoituspeleillä. Mahdollisesti ilmoitamme myös 
toisen peliryhmän syyskauden sarjaan, jos kesän aika-
na vielä uusia -02-syntyneitä poikia matkaamme liittyy. 

Harjoituksellisesti kausi tulee vahvasti linkittymään pe-
rustaitojen (syöttäminen, kuljetus, pallonhallinta) sekä 
pienpelien välimaastoon. Koska joukkueessa on sekä jo 
pitkään pelanneita, että vasta vähän aikaa pelanneita, 
pyrimme jakamaan joukkueen tason mukaisiin harjoi-
tusryhmiin. Tällä pyritään saamaan kaikille pojille kehit-
täviä ja motivoivia harjoitteita. Tällä kaudella tulemme 
ottamaan huomioon myös pelipaikkakohtaisen harjoitte-
lun hyökkäyksen, puolustuksen ja maalivahtien osalta.

Innolla uuteen pelikauteen, 

Jari Jokirinne
LeKi-futis 02 vastuuvalmentaja

Ylärivi vasemmalta: Karri Kotaluoto (valmentaja), Jeremias Puhakainen, Eemil Karuveha, Samuli Sanerma,
Verneri Jokirinne, Aapo Nokkala, Rasmus Federley, Jari Jokirinne (vastuuvalmentaja)

Alarivi vasemmalta: Viljami Jokirinne, Vertti Perälä, Tomi Siukola, Jarno Niemelä, Miika Kotaluoto,
Valtteri Kankaanpää, Tuukka Närhi

Edessä: Verneri Kamppuri ja Yacob Bouhlal
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MEHILÄINEN LIIKUNTAKLINIKKA - 
HUIPUILLE JA HARRASTAJILLE 
Mehiläisen Liikuntaklinikka on erikoistunut erilaisiin urheiluvammoihin ja niiden ennalta 
ehkäisyyn. Olipa kyseessä pieni tai suuri vaiva, 
me hoidamme sinut takaisin liikkeelle 
  
Ajanvaraus 
mehiläinen.fi tai 010 414 00 

Tampere, Itäinenkatu 3 | mehilainen.fi 

Soitto 010-alkuiseen yritysnumeroon maksaa kiinteän verkon liittymästä 0,08 euroa/puhelu + 0,06 euroa/min. Matkaviestinverkon liittymästä 0,08 
euroa/puhelu + 0,17 euroa/minuutti. 
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LeKi-futiksen Futisviikko
8.–12.6.2015 Hakkarin
nurmikentällä

•  2004–2010-syntyneille tytöille ja pojille
•  toiminta aamupäivisin maanantaista torstaihin
•  perjantai-iltana lopputurnaus kaikille futisviikkolaisille
•  omat ryhmät aloitteleville ja harrastajille
•  ohjaajina junioripäällikkö Matti Tuominen,
 jalkapallolegenda Atik Ismail sekä seuran
 juniorivalmentajat

Lisätietoja seuran kotisivuilta:

lekifutis.sporttisaitti.com

tai Junioripäällikkö Matti Tuominen, lekifutis.tuominen@gmail.com

Futisviikolla menossa mukana:

group
 innolink 

Creating sales excellence www.innolink.�
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Pito- ja Lounaspalvelu 
Satu Luukas 0400 634 019

Juhlat, kokoukset ja muut tapahtumat 
tarjoiluineen ja tiloineen helposti ja vaivattomasti

Lempäälän Ehtookodossa!

Meiltä kaikki elämäsi juhlat!

Vuokrattavat tilat

Juhlasali konsertti ym. 200 hlö., pöytien kanssa 120 hlö., flyygeli sekä piano.

Ruokasali 50 hlö., lisävarusteet max. 60 hlö., piano.

Takkahuone 34 hlö., piano, tilaisuudet ja kokoukset.

Ehtooklubi 15-20 hlö., koulutus ja kokoustilat.

Monitoimitila 25 hlö., kokous- ja seurustelutila.

Taksipalvelu

Lempäälä - Valkeakoski

0400 925 940

040 838 1481

0400 988 679 

Mikko

Arja

Reijo
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USK Rakennus Oy on rakennus- ja lvi-alan ammattilainen, 
jolta onnistuu työt luotettavasti ja joustavasti aina pienistä 

kohteista isoihin kokonaisuuksiin.

VESIJOHTO- JA VIEMÄRIREMONTIT
 » Vesijohtoremontit kokemuksella ja ammattitaidolla.
 » Vaativa remontti kannatta toteuttaa ammattilaisen avulla.
 » Hyvin tehty remontti nostaa myös kiinteistösi arvoa.
 » Viemärien saneeraukset joustavasti
 » Työt aina suunnittelusta toteutukseen.

HUONEISTOREMONTIT
 » Maalaus- ja tapetointityöt.
 » Keittiöremontit
 » Lattiapintojen uusimiset.
 » Työt aina suunnittelusta toteutukseen.

KYLPYHUONEREMONTIT
 » Kylpyhuoneiden remontit sinun tarpeisiisi.
 » Kosteusmittaukset ja kuivaukset tarvittaessa.
 » Puramme ja uusimme kaikki pinnat.
 » Työn teemme avaimet käteen -periaatteella.

USK Rakennus Oy | Kuusitie 7 A 1 | 37500 Lempäälä | www.uskrakennus.fi

www.uskrakennus.fi

info@uskrakennus.fi

Kirsi Isoviita
050 338 5822

OTA YHTEYTTÄ!

AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI!

MEILLÄ AIKATAULUT PITÄÄ!

YRITYS
Yrityksellämme on vakituista ammattitaitoista ja kokenutta 
henkilökuntaa tällä hetkellä noin 15.

Alihankintatöihin meillä on hyvä verkosto. Esimerkiksi as-
bestipurkuihin, timanttiporauksiin, maanrakennukseen sekä 
sähkötöihin.
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LeKi-futiksen tapahtumakalenteri 2015 
INNOLINK-turnaus 2.–3.5. Sääksjärven tekonurmella
E10- ja E11-pojat lauantaina sekä D-pojat ja D-tytöt sunnuntaina

TYTTÖTURNAUS 23.5. Sääksjärven tekonurmella
E-tytöt ja F-tytöt

FUTISVIIKKO 8.–12.6. Hakkarin nurmikentällä
Kaikille -04 – 10-syntyneille sekä jo jalkapalloa harrastaville että lajiin tutustuville 
tytöille ja pojille tarkoitettu viisipäiväinen ”futiskoulu”. Ilmoittautumien käynnissä 
seuran kotisivuilla.

KATEPAL-turnaus 15.–16.8. Hakkarin nurmikentällä
F9 ja F8 pojat lauantaina sekä F7 ja F6/F5 sunnuntaina

Näiden lisäksi kymmenittäin jännittäviä piirinsarjan pelejä kaikissa ikäluokissa.
Lisätietoa kaikista tapahtumista ja otteluista seuran kotisivuilta:
lekifutis.sporttisaitti.com

Tervetuloa osallistumaan tai seuraamaan!



www.leguan.fi

HenkilönostimetHenkilönostimetHenkilönostimet
Leguan Lifts Oy suunnittelee 

ja valmistaa itsekulkevia 
henkilönostimia. Viemme 

henkilönostimia yli 
kahteenkymmeneen maahan. 

Leguaneja on testattu 
niin Lapin pakkasissa kuin 
Australian kuumuudessa. 

Huolimatta koneen pienistä 
ulkomitoista se tarjoaa 
ennennäkemättömät 

ominaisuudet. Monipuolisuus, 
tehokkuus, turvallisuus sekä 
laatu ovat huippuluokkaa. 

Leguan Lifts Oy kuuluu Avant 
Tecno konserniin.

Leguan Lifts Oy
Ylötie 10

33470 Ylöjärvi
Puhelin 03 347 6400

leguan@avanttecno.com




