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Pohjola on Leijonien pääyhteistyökumppani.

Leijona-kortti?
Kysyimme ihmisten mielipiteitä kevään halutuimman kortin kuvasta – ja erittäin myönteisiä 
olivat. Ei ihme, sillä tätä korttia kelpaa kaivella lompakosta niin ennen kuin jälkeenkin pelin. 
Älä jää paitsioon vaan toimi heti, sillä Leijona-kuva on saatavilla vain rajoitetun ajan. Kortin 
hankkimalla tuet Jääkiekkoliiton junioritoimintaa. Lisätietoja osoitteessa op.fi/leijonat

Yhdessä hyvä tulee.

Leijonakorttikuva saatavilla 1.3.–30.6.2012 OP-Visa Electroniin ja OP-Visa-yhdistelmäkorttiin. Kuvan vaihdosta 
peritään Osuuspankin hinnaston mukainen maksu.



Puheenjohtajan terveiset

Tätä kirjoittaessani sataa lunta, maa on kauniin valkoinen 
ja pakastaa. Olosuhteet olisivat aivan loistavat, vaikkapa 
hiihtoon, mutta nyt on huhtikuu ja jalkapallosarjat sekä 
turnaukset painavat päälle. Luonto muistuttaa meitä taas 
ylivoimaisuudestaan; saimme takatalven! Sääksjärven 
tekonurmen ”kasvukausi” oli jo alkanut ja kenttä saatu 
kentänhoitajien toimilla puhtaaksi lumesta. Mutta mitä-
pä me pienistä vastoinkäymisistä; otetaan taas kolat ja 
lumilapiot esiin ja pyydetään kentänhoitajilta apua, sillä-
hän tämä asia ratkaistaan viime vuoden tapaan!

Luette parhaillaan LeKi-futiksen historian toista kausi-
julkaisua. Jalkapallon erikoisseura, LeKi-futis Lempäälän 
Palloseura ry, on toiminut kolmatta vuotta itsenäisenä 
seurana ja jatkanut Lempäälän Kisan jalkapallojaoston 
aloittamaa suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä lasten, 
nuorten sekä aikuisten jalkapalloharrastuksen kehittämi-
seksi Lempäälässä.

LeKi-futiksen tarkoituksena on luoda kiinnostava ja jokai-
selle harrastajalle haasteeltaan sopiva väylä jalkapallon 
harrastamiseen joko kilpailullisessa tai harrastemielessä. 
Tarjoamme sekä tytöille että pojille ohjatun valmennuk-
sen koulutettujen ja innokkaiden valmentajien avustuk-
sella sekä jalkapallossa että myös futsalissa. 

Pelaajia meillä on tällä hetkellä lähes 400, valmentajia yli 50
sekä toimihenkilöitä yhteensä noin 100. Ikäluokkia on 15, 
nuorimmat 5-vuotiaita ja vanhimmat kuntopalloilijoita, 
”Pappa-futareita”. Tänä kesänä perustamme 2006 ja 
2007 syntyneiden joukkueen. LeKi-futiksen alaisuudes-
sa toimii myös ns. yhteisjoukkue, joka muodostuu Leki-
futiksen ja Sääksjärven Loiskeen -99 syntyneistä pojista. 
Tyttöjoukkueita Leki-futiksella on kaksi, C- ja D- tytöt. 
Tulevalla kaudella aloitamme tyttöjen ”jalkapallokoulun” 
nuorimmille harrastajille, se toimii myös Vesilahden alu-
eella. Seuramme jalkapallon Edustusjoukkue hakee vauh-
tia takaisin neloseen vitosesta ja futsalin Edustusjoukkue 
kolmosesta paluuta kakkoseen. 

Vuoden alussa seuramme palkkasi junioripäällikkö Matti 
Tuomisen kehittämään joukkueiden valmennustoimintaa 
sekä valmentajakoulutusta ja seurojen välistä yhteistyö-
tä. Apuna Matilla on juniorivastaava Martti Bergström. 
Kaksikon tehtäviin kuuluu myös viime vuonna valmistu-
neen LeKi-futiksen valmennuslinjauksen jalkauttaminen 
joukkueiden käyttöön. Leena Gröndahl jatkaa edelleen 
toimistosihteerinä. Jalkapalloyhteistyö Tampereen Ilvek-
sen ja FC Haka junioreiden välillä jatkuu myös kuluvalla 
kaudella. 

Sääksjärven kentän kehittäminen lopulliseen kuntoon-
sa on edelleen kesken. Huolto- ja pukutilat sekä kentän 
asvalttireunojen viimeistely on ensisijainen toiveemme. 
Kentän käyttöaste on jo 100 % ja uusien joukkueiden 

sekä riittävien harjoitusvuorojen mahduttaminen kentälle 
on melkoinen haaste. Ennen luonnonnurmien avautumista
tilanne on kriittinen. Hakkarin hiekkakentän päällystämin 
tekonurmella on toivottavasti mahdollista aivan lähi-
vuosina. 

Ensi hätään Keskuskentän (Lempoisten kentän) raken-
taminen ja päällystäminen tekonurmella helpottaisi vä-
hän painetta Sääksjärvellä. Keskuskentän uudistaminen 
nuorimpien junioreiden harjoitus- ja ottelukäyttöön se-
kä muunkin liikunnan harrastamiseen, lisäisi Lempäälän 
keskustan merkitystä myös lasten keskustana. Kentälle 
on hyvät yhteydet kunnan joka kolkasta. Alueelle on pyö-
rätiet valmiina. Kenttä on nyt aidattu lähes kokonaan ja 
siellä on myös puku- ja huoltorakennus valmiina. Myös 
leikkikenttä sijaitsee kentän välittömässä läheisyydessä. 
Juniorikentän (50 x 40 m) rakentamiskustannuksetkin 
jäävät murto-osaan täysimittaisen jalkapallokentän 
kustannuksista.  

Haluamme kehittää seuramme toimintaa myös tulevai-
suudessa. Kaikki uudet pelaajat sekä tytöt että pojat ja 
vähän vanhemmatkin ovat tervetulleita toimintaamme. 
Uudet valmentajat, pelinohjaajat sekä muutkin innokkaat 
ovat tervetulleita seuramme toimintaan.

Tällä kausijulkaisulla haluamme esitellä LeKi-futiksen ja 
sen joukkueiden toimintaa edessä olevalla kaudella ja vä-
hän myös tulevien kausien ideoita. Tämän kausijulkaisun 
toteuttamisen on mahdollistanut yhteistyökumppaneilta 
saatu taloudellinen tuki. Julkaisu on koottu päätoimitta-
ja Leena Gröndahlin ja vapaaehtoisten avustajien voimin 
painokelpoiseksi kokonaisuudeksi. Taitossa ja painotyös-
sä olemme käyttäneet maan johtavia ammattilaisia. Lop-
putuloksen näette juuri nyt kädessänne. Kiitos on pieni 
sana avustanne. 

Haluan kiittää kaikkia seuramme toimihenkilöitä, van-
hempia ja yhteistyökumppaneitamme sekä Lempäälän 
kuntaa ja sen henkilöstöä tärkeästä työstä lempääläisen 
jalkapalloilevan nuorison hyväksi. 

Petri Mäkinen
LeKi-futis
puheenjohtaja

Tervehdys futiksen ystävät!
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Lempäälä, Tampere, Akaa ja ympäristökunnat
HinAukseT, oven AvAuspALveLuT, pieneT korjAukseT, käynnisTykseT, renkAAn vAiHdoT, poLTToAineen TäyTöT

HinAusAuToT 
k. suLinko

0500 337 925 (raskas kalusto)

0400 337 925
Hinaus- ja tiepalvelut 24h

Täyden pALveLun HinAusLiike!
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TAKSI JOUNI VIRTANEN
8 henkeä ja invakuljetukset
puh. 0400 231 356   
Henkilöauto puh. 0500 231 356

Rakentaja
T:mi Pasi Maja
p. 040 511 6656

TYÖELÄMÄN OSUMIA

 FI

AJOKORTIT
MOPOSTA REKKAAN

Tampereentie 2, 0400 621 090
www.liikenneopisto.com

Tämänkin
lehden
ilmeen on 
luonut

Tämänkin
lehden
ilmeen on 
luonut
www.mainosmariini.fi  •  puh. 050 566 1388
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OP-TURNAUS 2012
LeKi-futis järjesti perinteiseen tapaan keväisen neljän ikäluokan 
OP-turnauksen Lempäälässä Sääksjärven tekonurmikentällä 
28.–29.4. Lauantaina pelasivat -01 ja -02 syntyneet ja sunnun-
taina -00 ja -99 ikäluokat. Ottelut päästiin pelaamaan tänä-
kin vuonna mukavan keväisessä säässä. Lauantaina aurinko 
loisti poissaolollaan, mutta paistoi sunnuntaina jo kirkkaalta 
taivaalta. Turnaukseen osallistui 30 joukkuetta ja n. 400 pe-
laajaa neljässä eri ikäluokassa, mikä on reippaasti enemmän 
kuin viime vuonna. Kaukaisimmat vieraat tulivat tällä kertaa 
pääkaupunkiseudulta.

Kahden päivän aikana nähtiin runsaasti tasaisia otteluita ja 
jokunen hiukan selvempikin peli. Yhtä kaikki kentältä poistui 
turnauksen jälkeen joukkue toisensa jälkeen hymyssä suin ja 
tyytyväisinä päivän suorituksiin. Monessa ottelussa onnistu-
misista pääsivät nauttimaan useat pelaajat ja kentällä nähtiin 
lukuisia hienoja maaleja, taitavia suorituksia ja toinen toistaan 
komeampia tuuletuksia.

Jokaisesta joukkueesta palkittiin tsempparipelaaja. Sijoituksista 
pelanneiden D12 ja D13 ikäluokkien kolme parasta joukkuetta 
palkittiin mitalein. Kaikki turnaukseen osallistuneet saivat ko-
tiin viemisiksi kunniakirjan.

Turnauksen järjestelyt onnistuivat hyvin eivätkä makkarat tai 
kahvi päässeet loppumaan kesken. Isoin kömmähdys taisi sat-
tua lauantaina, kun -02 ikäluokan ottelut kestivät 5 minuuttia 
pidempään kuin oli etukäteen ilmoitettu. Tuskin ainakaan pe-
laajat tästä kuitenkaan hirveästi pahastuivat. Kaikki osallis-
tujat olivatkin varsin tyytyväisiä hyvin järjestettyyn turnauk-
seen, toki jokunen parannusehdotuskin saatiin. Ensi vuonna on 
tavoitteena järjestää vielä suurempi ja parempi OP-turnaus.

Suuri kiitos järjestelyistä kuuluu turnauspäällikkö Kati Lahti-
selle, joka aikaa ja energiaa säästämättä organisoi onnistu-
neen turnauksen. Kiitos myös kaikille niille talkoolaisille, jotka 
panoksellaan auttoivat turnauksen järjestelyissä ja tietenkin 
kaikille turnaukseen osallistuneille joukkueille.

Tervetuloa OP-turnaukseen taas ensi vuonna!
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2h+k+s+piha tai parveke, 60 m², mh alkaen 126.700 €, vh alkaen 181.000 €
4h+k+s+piha tai parveke, 98-100 m², mh alkaen 196.000 €, vh alkaen 280.000 €

Kysy lisätietoja. Käytämme kohteissamme suomalaista työvoimaa.

Kysy lisää 040 584 4750
kati.korkeakoski@pirkanlaaturakenne.fi 
www.pirkanlaaturakenne.fi

Rakenteilla Lempäälän keskustaan korkeatasoisia kerrostaloasuntoja

As Oy Lempäälän Pappilanharju  •  Hiidentie 11

•	Korkeatasoinen	luhtikäytävätalo

•	Hissi

•	Vesikiertoinen	lattialämmitys

•	Maalämpö,	jonka	ansiosta
	 edulliset	asumiskustannukset

•	Mukavuusviilennys

•	Laadukkaat	materiaalit,
	 paljon	valintavaihtoehtoja

•	Persoonalliset	pohjaratkaisut

•	Talo	valmistuu	syksyllä	2012

•	Yli	puolet	myyty	
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Koulutusta
joukkueenjohtajille

LeKi-futiksessa järjestettiin kevään aikana seurakohtainen 
joukkueenjohtajakoulutus. Koulutuksen ensimmäinen osio 
pidettiin maaliskuussa ja toinen osio huhtikuussa. Palloliitto 
ja piirit ovat aloittaneet valtakunnallisen konseptin mukaisen 
koulutuksen, jonka tavoitteena on kehittää jojojen osaamis-
ta osana seuran toimintaa. Toimintatavat pohjautuvat seu-
ratoiminnan hyvän hallintotavan periaatteille ja koulutuksen 
erityisen tärkeänä viestinä on joukkueenjohtajan merkityk-
sen nostaminen seurassa. 

Toimintatason jatkuva kehittäminen seuratyössä perustuu 
pitkäjänteiseen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja 
kehittämispäätöksiin. Laadukkaampaan seuratoimintaan 
pyrkiessämme koulutuksessa tavoitteena ja tärkeänä läh-
tökohtana on nykytilanteen tiedostaminen, suuntautuminen 
tulevaisuuteen ja seuratoimijoiden sitouttaminen seuran 
tavoitteisiin, tukijoihin, yhteistyökumppaneihin ja ympäröi-
vään yhteiskuntaan.

Joukkueenjohtaja on joukkueen keulakuva ja johtaa nimik-
keensä mukaisesti joukkuetta kaikissa muissa kuin valmen-
nuksellisissa asioissa. Hänen on oltava selvillä kaikista jouk-
kuetta koskevista asioista. Joukkueenjohtaja on seuran vi-
rallinen edustaja joukkueessa. Hän toimii yhteistyöhenkilönä 
seuran ja joukkueen välillä.

Meillä LeKi-futiksessa järjestettävät jojokokoukset, joissa 
joukkueenjohtajat ja johtokunnan edustajat kokoontuvat 
säännöllisesti, palvelevat hyvin tavoitteitamme pyrkiessäm-
me kohti laadukkaampaa seuratoimintaa.

Hyvää kesäkautta kaikille!

Harri Bergström
seuran sihteeri
seuran joukkueen-
johtajakouluttaja

Puheenjohtajan terveiset



Monet jalkapalloseurat tuskailevat heikkojen talviharjoitus-
mahdollisuuksien kanssa ja useasti tuloksena on se, että nuo-
rimpien junioreiden kohdalla jalkapallojoukkueen toiminta ei 
tämän vuoksi ole ympärivuotista. Tällöin monet pelaajat kar-
kaavat talvikaudeksi muiden lajien pariin ja vaikka monipuo-
lisuus on hyvä asia, niin sitä ei pitäisi hakea pallollisten har-
joitusten kustannuksella, vaan niiden lisäksi. Onneksi Lem-
päälässä on ymmärretty, että asialle voidaan tehdä jotain.

Futsal tarjoaa junioripelaajille erinomaisen harjoittelumuo-
don, jonka avulla voidaan kehittää pelaajien tekniikkaa ja 
pelikäsitystä pelaajaystävällisellä tavalla. Pienellä kentällä 
tulee jatkuvasti 1v1 tilanteita ja kaikki kentällä olevat pe-
laajat osallistuvat aktiivisesti peliin, joten kaikki pääsevät 
nauttimaan pelaamisen riemusta. Pelin pystyy viemään hy-
vin läpi tarvittaessa vain kuudella pelaajalla, joskin sopiva 
joukkueen koko on 8-10 pelaajaa. Harjoituksissa isoon liikun-
tahalliin mahtuu tarvittaessa jopa 25 pelaajaa, joten futsal 
todellakin tarjoaa mitä parhaimman talviharjoittelumuodon. 
Lisäksi sarjaa pelaamalla, on mahdollisuus saada myös tal-
vikaudeksi kilpailutapahtumia virallisten pelien muodossa.

Futsalin avulla
ympärivuotista toimintaa

Toistaiseksi futsalsarjat ovat kuuluneet vain vanhempien ju-
nioreiden ohjelmaan, vaikka myös muutamat nuoremmista-
kin ovat harjoitelleet futsalia. Heitänkin tässä haasteen kai-
kille ikäluokkien vastuuvalmentajille talvea 2012–2013 aja-
tellen. Lähtekää joukkueenne kanssa pelaamaan sarjaa ja 
tehkää rohkeasti toiminnasta ympärivuotista. Sopiva tavoite 
voisi olla seuran edustus jokaisessa ikäluokassa vähintään 
yhden joukkueen voimin.

Juniorisarjoissa runsaasti menestystä

LeKi-futis on jo useita vuosia ollut varsin tuttu näky futsa-
lin juniorisarjoissa ja seuran joukkueet ovat löytäneet itsen-
sä usein myös hyviltä sarjasijoituksilta. Kulunut vuosikaan 
ei tuonut tähän poikkeusta sillä kauden päätteeksi B-pojat 
ottivat sarjassaan hopeaa ja C15-pojat pronssia. Lisäksi B-
pojissa toinen joukkue taisteli viimeiselle kierrokselle asti 
pronssimitaleista samoin kuin C14-poikien molemmat jouk-
kueet. Vaikka kaikki kolme jäivätkin tällä kertaa ilman pal-
kintoa, niin näiltä joukkueilta tullaan varmasti jatkossakin 
näkemään hyviä suorituksia. 

Myös D13-pojat ja D12-pojat pelasivat 
piirinsarjaa ja vaikka kyseiset ikäluokat 
eivät vielä tällä kaudella hätyytelleet sar-
jojensa kärkisijoituksia, on sieltäkin lupa 
odottaa tulevaisuudessa jatkoa seuran 
menestysputkelle. Molemmat joukkueet 
nimittäin veivät peliään mukavasti eteen-
päin kauden aikana, mikä varmasti näkyy 
jatkossa.

Martti Bergström
Juniorivastaava
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B-poikien futsalin kilparyhmä pelasi piirinsarjaa kahdella 
joukkueella. Näistä FT sijoittui lopulta toiseksi ja FS viiden-
neksi. Piirinsarjan kakkostila toi mukanaan seuralle paikan 
Ylöjärvellä pelattuun SM-turnaukseen ja sinne lähdettiinkin 
isolla ryhmällä, johon kuului pelaajia molemmista piirinsar-
jan joukkueesta. Tällä kertaa arpa toi harmittavasti puoli-
välierään vastustajaksi erittäin kovatasoisen FC Kemin, joka 
eteni lopulta selvään turnausvoittoon. Näin ollen LeKi-futik-
sen lopullinen sijoitus oli sijat 5.–8. Vaikka joukkueen esitys 

jättikin hiukan hampaankoloon, täytyy kuitenkin osata naut-
tia siitä, kuinka harvinaista herkkua on ylipäätään selviy-
tyä SM-turnaukseen ja päästä haistelemaan niiden pelien 
tunnelmaa.

Tämä -95 ja -96 syntyneistä pojista koostuva ryhmä, jos-
sa on useita futsalia päälajinaan pitäviä pelaajia, on pelan-
nut yhdessä useiden vuosien ajan ja on nyt viimeistä ker-
taa koossa tällä kokoonpanolla. Joukkue suuntaa toukokuun 

B-pojat harjoitusleirille Espanjaan
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alussa kurssin kohti Espanjaa, tarkemmin sanottuna Saloun 
kaupunkia, hieman Barcelonasta etelään. Viisipäiväisen mat-
kan sisältöön kuuluu paikallisen ammattivalmentajan pitämät 
futsalharjoitukset, pari futsalin harjoitusottelua, FC Barcelo-
nan kotiotteluiden seuranta niin futsalin kuin jalkapallonkin 
osalta sekä toivottavasti runsaas-
ti muutakin mukavaa yhdessäoloa 
joukkueen kanssa.

Tämän matkan mahdollistavat 
mm. seuraavat yhteistyö-
kumppanit (täydellinen lista
löytyy joukkueen kotisivuilta): 
UPM Raflatac Oy, ID-Systems 
IDS Oy, Pöyry CM Oy,
Tampereen pienkoneliike Oy, 
SPU Oy, Asuntokanava LKV, 
Piiplast Oy, Rakennus-
urakointi Luoma & Sirviö,
Pirkanmaan FysioCenter/
KuntoCenter Oy, CAFE Suska, 
Lempäälän Keskus Apteekki, 
Lempäälän Kirja- ja Paperi-

Isännänkatu 29 G
33820 Tampere

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

marlee@kolumbus.fi

Länsi Tampereen Tili Oy
Marja-Leena Hinkkanen

kauppa, Erjani Oy / Nesteoil Mantunkulma, LTM-Koneet 
Oy, Bitucomp Oy, Sportia Matti, Kantapankki.

Kiitos kaikille, jotka omalta osaltaan vaikuttavat
tämän matkan toteutumiseen!
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A 

Tosisuomalaisia valmisteita
vuodesta 1919

LISÄTIETOJA:

Lempäälän matkailu, Lempäälän Kehitys Oy

Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä

p. 040 133 7420, matkailu@lempaala.fi  

Palvelupiste, Lempäälän kunta

p. (03) 565 51 060, neuvonta@lempaala.fi 

www.lempaala.fi 

Rentoudutaan, mökkeillään, saunotaan
ja syödään hyvin. 

Saudun Saunan hellivät hoidot ja sauna, Mikkolan savusauna 
& savutorppa kylpytynnyreineen sekä Hotelli-ravintola Vaih-
malan Hovin saunat ja ravintolat odottavat! Mökkivaihtoehtoja 
on kymmeniä ja useissa on tarjolla monenlaista oheispalvelua. 
Villa Hakkarin herkkuja tarjoillaan kesäterassilla ja kartano-
rakennuksessa. Kuokkalankoskella vauhdikkaan kyydin saa 
Team Koskikellujilta; veneellä, lautalla tai pelastuspuvussa 
kelluen.
    Rentoutua voi myös luonnon helmassa: Birgitan polku 
täyttää viisitoista vuotta ja kutsuu kävelyretkelle, laavuille ja 
nuotiopaikoille. 

Pelin
jälkeen

 
Meillä hoidat kaikki perheesi pankki-  

ja vakuutusasiat kerralla maaliin.  
Eikä aikaakaan kulu kuin tunti  

- kysy lisää ja varaa oma aikasi!  
 
 
 
 
 
 

Turvaa kaikille pelikentille:  
 

Lempäälän-toimisto, Puistokatu 4  
ma-to 9-17, pe 9-16  

Soita 010 279 0855 tai avaa tapiola.fi 

Talotekniikka 
seinän sisään!

Seinäks-rakenteella betonirunkoinen 
elpo-hormi -talotekniikkaelementti 
minimoi nousuputkiston tilankäytön. 
Se säästää myös rakentamisaikaa. 
Lisäksi elpo-hormi vaimentaa 
putkistomelua – parantaa asumis-
mukavuutta.

Elpotek Oy
Vasaratie 9, 48400 Kotka
Puhelin 020 447 7427
Fax 020 447 7437
www.elpotek.fi
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LeKi-futiksen
yhteistyökumppani

Sportia-Matti
Tampereentie 24, Lempäälä
puh. 03 375 0855
ark. 9-18, la 9-15
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26. päivä helmikuuta järjestettiin D-valmentajakurssin tai-
tavuusosio Lempäälässä Hakkarin liikuntahallilla. Järjestä-
jinä toimivat LeKi-futis ja SPL:n Tampereen piiri. Osallistu-
jia oli omien valmentajien lisäksi Loiskeesta ja Vesilahden 
Visasta. Kurssi jatkui maaliskuussa maalivahtiharjoittelun 
opiskelulla. Ainakin allekirjoittanut oli tyytyväinen päivien 
antiin, vaikka kurssilaiset joutuivat tai oikeastaan pääsivät 
mm. heittäytymään ja kääpiökävelemään. Joku saattaisikin 
todeta, että valmentajien liikkuvuudessa ja fyysisessä kun-
nossa voisi olla parannettavaa. Siltä ainakin minusta tuntui 
omalta osaltani noiden päivien jälkeen.

Taitavuuteen sisältyvät rytmi, nopeus, koordinaatio, liikku-
vuus ja ketteryys ovat taitoja, jotka jalkapallon lisäksi pal-
velevat monia muitakin lajeja ja kehittävät yleistä liikun-
nallisuutta. Tämän takia olisikin erittäin tärkeää, että näitä 

Valmentajat kimmoisina
ja ketterinä D-kurssilla

ominaisuuksia kehitettäisiin osana jalkapalloharjoituksia, 
erityisesti nuorimmissa ikäluokissa (6–12-vuotiaissa). Näi-
tä harjoitteita tekemällä myös jalkapallosta tulee vielä as-
teen verran monipuolisempi ja kokonaisvaltaisempi laji. Tu-
lee myös muistaa, että näiden ominaisuuksien paras omak-
sumisaika ja herkkyyskausi ovat juuri edellä mainitsemieni 
ikävuosien 6–12 aikana. 

Mielestäni kurssilla opitut harjoitteet sopivat loistavasti 
tehtäväksi ennen tai jälkeen varsinaisten palloharjoitus-
ten. Taitavuusharjoitteet eivät vaadi välttämättä kovinkaan 
isoa tilaa ja ne voidaan hyvin tehdä vaikkapa liikuntahallin 
käytävällä tai juoksuradalla, jolloin ne eivät vie aikaa ja te-
hokkuutta jo valmiiksi vähäisistä kenttävuoroista.  Toivon, 
että me valmentajat otamme jokaisen harjoituksen alkuun 
esimerkiksi 15 min. osion taitavuustekijöitä, jolloin yhden 
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kauden (huhtikuu-lokakuu) aikana tulemme harjoitelleek-
si näitä asioita noin parikymmentä tuntia, edellyttäen, että 
harjoitellaan kolmesti viikossa. Kohtuullinen kokonaismäärä 
melko pienellä panostuksella, mielestäni.

Maalivahtiharjoittelun perusteet varmasti antoi kurssilaisille 
paljon miettimisen aihetta ja opetti torjumisen perusteet. 
Ainakin allekirjoittaneelle maalivahtien harjoittelu ja huo-
mioiminen osana joukkueen harjoittelua on selkeä kehitty-
misen paikka valmentajana. Kurssin antia ja onnistumista 
kuvaa mielestäni parhaiten kurssikaverini toteamus: ”Edel-
lisen 15 minuutin aikana olen oppinut melko paljon uutta.” 
Esitänkin nyt toiveen kaikille joukkueiden päävalmentajille; 
ottakaa maalivahtinne huomioon paremmin joukkueidenne 
harjoittelussa. Apua ja neuvoja voi kysellä ainakin niiltä yh-
deltätoista LeKi-futiksen valmentajalta, jotka maaliskuussa 
kurssilla olivat.

Yhtä asiaa jäin pohtimaan. Voisiko tulevaisuudessa olla niin, 
että näille kursseille tulisi oikeat junnupelaajat järjestävän 
seuran toimesta malliryhmäksi. Tällöin valmentajaoppilaat 
saisivat todellisen kuvan ja kokemuksen siitä miten nuoret 
pelaajat oppivat ja omaksuvat eri harjoitteet. Muut valmen-
tajat voisivat tällöin tehdä muistiinpanoja eri harjoitteista ja 
niiden toimivuudesta. Toki tulee muistaa, että myös valmen-
tajien on hyvä päästä kokeilemaan itse joitain osa-alueita, 
jotta heille muodostuu käsitys siitä miten pelaajat kokevat 
eri tilanteet ja harjoitteet.

Lopuksi haluan vielä kiittää innostavia ja ammattitaitoisia 
kouluttajiamme Markus Paanasta ja Mika Malista, jotka toi-
vat omia näkemyksiä ja kokemuksia hyvistä ja toimivista 
harjoitteista kurssilaisten tietoon sekä opettivat selkeästi 
taitavuus- ja maalivahtiharjoittelun perusteet. Toivonkin, 
että kurssilaisemme pääsevät ”jalkauttamaan” kursseilla 
opittuja asioita omien joukkueidensa pariin.

Eikä tässä vielä kaikki! D-valmentajakurssi jatkuu 19.–
20.5.2012 taidon opettamisen merkeissä. Lisäksi syyskuussa 

Tampereentie 4, 37500 Lempäälä
puh. (03) 375 0113

järjestetään kurssiin sisältöön kuuluva pelikäsityksen opet-
taminen. Näille kursseille mahtuu vielä mukaan!

D-kurssilainen
Matti Tuominen
LeKi-futis
Junioripäällikkö
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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 
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Puh. (03) 347 6940
Fax (03) 348 5858
Gsm 040 557 8259
Email. petri.makinen@girafe.fi
www.girafe.fi
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-TURNAUS
18.–19.8.2012 Hakkarin nurmikentällä
Ikäluokat -03, -04, -05 ja -06/07
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://www.lekifutis.sporttisaitti.com



Jalkapallokesä huipentui viime vuonna elokuussa Hakkarin 
nurmikentällä LeKi-futiksen perinteiseen KATEPAL-turnauk-
seen. Yli 50 joukkuetta naapurikunnista ja kauimmaiset aina 
Rajamäeltä asti käsittänyt turnaus keräsi lähes 400 pelaajaa 
Lempäälän kesän suurimpaan futistapahtumaan. Lauantaina 
-02 ja -03 syntyneet pojat pelasivat neljällä kentällä ja sun-
nuntaina -04 ja -05 ikäluokilla oli käytössään peräti kuusi 
kenttää, joilla nähtiin viikonlopun aikana paljon maaleja ja 
runsaasti onnistumisia yli sadassa ottelussa.

Aiemmista vuosista kasvanut turnaus oli turnauspäällikkö 
Kati Lahtisen mukaan erittäin onnistunut ja tänä vuonna on 
tarkoituksena laajentua edelleen, sillä osassa sarjoista olisi 
ollut vielä tilaa useammallekin joukkueelle. Kaikille joukkueil-
le saatiin kuitenkin riittävästi pelejä ja toivottavasti mahdolli-
simman moni palaakin Hakkarin nurmelle myös tänä vuonna.

Taitoa, iloa ja pelaamisen
riemua Hakkarissa

Turnauksen järjestelyihin osallistuivat omalla tavallaan lähes 
kaikki seuran ikäluokat. Nuorimmat pelejä pelanneet ikäluo-
kat vastasivat käytännön järjestelyistä, kun taas vanhem-
pien ikäluokkien pelaajat pääsivät kokeilemaan tuomaritoi-
mintaa pelinohjaajan roolissa.  Seuran puheenjohtaja Petri 
Mäkinen oli tyytyväinen onnistuneeseen turnausviikonlop-
puun ja mainitsi turnauksen olevan seuran yhteinen pon-
nistus, jossa eri ikäluokkien yhteistyö kohdistuu koko seu-
ratoiminnan hyväksi. 

Myös kaunis sää suosi turnausta ja hyvin järjestetyt buffet-
tipalvelut pitivät turnausväen tyytyväisinä. Viime vuoden 
hyvistä kokemuksista on tarkoitus ottaa opiksi ja jatkaa toi-
minnan kehittämistä edelleen. Tänä vuonna nähtäneen en-
tistä isompi ja parempi KATEPAL-turnaus.
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Aleksi Riikonen ITS®
044 354 9901

aleksi.riikonen@aksuky.fi

puh.	03	375	0666
Avoinna:	ma-pe	7-21,	la	7-18	ja	su	12-18
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Joukkueiden yhteystiedot 2012    
    
  Nimi Gsm Email

Puheenjohtaja  Mäkinen Petri 040 557 8259 lekifutis.makinen@gmail.com
Varapuheenjohtaja  Huvinen Matti 0400 624 603 matti@huvinen.fi
Sihteeri  Bergström Harri 050 464 9290 harri.bergstrom@gmail.com
Junioripäällikkö  Tuominen Matti 050 338 6111 lekifutis.tuominen@gmail.com
Juniorivastaava  Bergström Martti  050 464 9289 masi.bergstrom@gmail.com
Toimisto  Gröndahl Leena 050 374 7377 lekifutis.grondahl@gmail.com

Edustus jj Jokinen Ari 0400 494 632 ari.jokinen@nilfisk.com
 valm. Lehtonen Lassi 0400 962 604 lassilehtonen@windowslive.com

B-junnut jj Alenius Heidi 0400 737 121 heidi.alenius@duodecim.fi
 valm. Bergström Martti  050 464 9289 masi.bergstrom@gmail.com

C15 (97) jj Lahtinen Kati 0400 260 080 kati.lahtinen@ains.fi
 valm. Lahtinen Jussi 0400 879 678 jussi.p.lahtinen@saunalahti.fi

C14 (98) jj Orhanen Jussi 050 595 1152 jjvintiot@gmail.com
 valm. Vierula Jukka 050 309 3177 jukka.vierula@yit.fi

D13 (99) jj Närvänen Pasi 050 587 9881 narppa1@suomi24.fi
 valm. Vuori Timo 040 759 1203 timo.vuori@metso.com

D12 (00) jj Huvinen Matti 0400 624 603 matti@huvinen.fi
 valm. Bergström Martti  050 464 9289 masi.bergstrom@gmail.com

E11 (01) jj Turkkinen Tuomo 040 717 7576 tuomo.turkkinen@gmail.com
 valm. Manninen Petteri 0400 898 930 lakers@netti.fi

E10 (02) jj Aaltio Minna 040 515 9336 minna.aaltio@gmail.com
 valm.  Sillanpää Jari 0500 910 109 jari.sillanpaa@corelase.fi

F9 (03) jj Ikuli Kirsi 040 541 7960 kirsi.ikuli@gmail.com
 valm. Teemu Mäkirinta  040 861 3306 teme.maki@suomi24.fi

F8 (04) jj Orava Vesa 050 506 6451 vesa.orava@kotikone.fi
 valm. Jukka Virtanen 050 463 9186 jukka.virtanen@lempaala.fi

G7 (05) jj Parantainen Marko 040 530 6695 marko.parantainen@gmail.com
 valm. Halme Erkki 040 548 9130 

G6/H5 (06/07) jj Nyström Toni 040 830 9319 toni.nystrom@lempaala.fi 
 valm. Riikonen Aleksi 044 354 9901 aleksi.riikonen@aksuky.fi

C-tytöt (96-00) jj Parviainen Seija 040 722 5620 seija_@hotmail.com
 valm. Mäkinen Petri 040 557 8259 lekifutis.makinen@gmail.com

D-tytöt (99-02) jj Kivimäki Heli 050 527 2190 heli.kivimaki@koulut.tampere.fi
 valm. Leino Juha 040 513 2368 juha.leino68@hotmail.ocm

Futsal / edustus jj Koskinen Ilkka 040 700 9594 lvkoy@kotiposti.net
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EDUSTUS

Takarivi vasemmalta: Lassi Lehtonen (vv), Jani Ojala, Pessi Suonpää, Miika Holopainen, Samu Nevala, Jussi Viheriäranta.

Eturivi vasemmalta: Tommi Lehtimäki, Pasi Heinonen, Jyri Leinonen, Joonas Haapasaari, Henrik Alenius, Ville Heinonen.

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Matti Tuominen, Alpo Tiensuu, Tino Lahti, Juuso Ojala, Janne Lehtimäki, Toni Ryyppö, 
Roope Kuisma, Panu Niskanen, Niilo Peltola ja Jaakko Aalto.



Kausi 2012
Kauteen 2012 edustusjoukkue lähtee luottavai-
sin ja voitontahtoisin mielin. Kauden 2011 pet-
tymys on hikoiltu talven aikana pois ja joukkue 
on valmis tulevaan kauteen.

Aloitimme systemaattisen harjoittelun jo mar-
raskuussa, jolloin jatkoimme ulkoharjoittelua 
mahdollisimman pitkään Sääksjärven tekonur-
mella. Tammikuussa pelaajat joutuivat lahjo-
mattomaan paino- ja rasvamittaukseen sekä 
juoksutesteihin. Talven pimeinä iltoina olemme 
juosseet sekä harjoitelleet monipuolisesti niin 
Hakkarin liikuntahallin punttisalilla, Kuokka-
lan koululla kuin Valkeakosken palloiluhallissa. 

Talven hyvin menneen harjoittelun sekä har-
joituspelien tuloksena pelaajat ja valmenta-
ja ovat valmiimpia kohtaamaan kauden 2012 
haasteet sekä nostamaan Leki-futiksen takai-
sin IV-divisioonaan.

Vastuuvalmentaja
Lassi Lehtonen
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Takarivi vasemmalta: Aki Mäki, Janne Saarinen, Aki Sihvonen, Matias Alstola, Miko Heikkilä, Eetu Aaltonen, Jere 
Mikkola, Antti Raunio.

Keskirivi vasemmalta: Martti Bergström (vv), Aleksi Gratschew, Into Piippo, Niko Luoma, Riku Gröndahl, Juho 
Lehtinen, Ilmari Alenius, Seppo Salminen, Heidi Alenius (jj), Johanna Kainu (jj).

Eturivi vasemmalta: Yasar Elbeller, Eeli Huotari, Ukko Rimmi, Aapo Kalliokoski, Arttu Asunta, Valtteri Arminen, 
Konsta Kaarineva, Aleksi Iittainen.

Edessä vasemmalta: Jani Maja, Iiro Auvinen, Julius Setälä.

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Aapo Vaittinen, Miko Vihko, Irene Gratschew (rh) ja Marko Arminen (h).

LeKi-futiksen B-pojat koostuu kesällä 2012 seuran 1995 ja 1996 syntyneistä pojista, joita on joukkueessa noin 25.  
Taatakseen kaikille pelaajille riittävästi pelejä, joukkue pelaa B-poikien kolmosta ja A-poikien kolmosta. Joukkue 
harjoittelee kolmesti viikossa, joten pelien kanssa tapahtumia tulee runsaasti. Lisäksi 
osalle pelaajista aukeaa varmasti kesän mittaan mahdollisuuksia käydä haistelemassa 
edustusjoukkueen mukana miesten pelien tunnelmaa. 

Vastuuvalmentaja Martti ”Masi” Bergström

B-junnut



C15 ( 97)

Takarivi vasemmalta: Jussi Lahtinen (vv), Marko Iivanainen (v), Kati Lahtinen (jj). 

Keskirivi vasemmalta: Joona Rihkola, Antti Jouppi, Joni Lahtinen, Arttu Nieminen, Arttu Mustila, Aleksi Kuronen, 
Janne Virtanen, Dani Molin, Aku Piispanen. 

Eturivi vasemmalta: Veikko Karhunmaa, Viktor Aaltio, Timer Eloranta, Toni Helin, Simo Huovinen. 

Maalivahdit edessä: Waltteri Iivanainen, Tommi Katajisto. 

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Viktor Aaltio, Olli Kallio, Miko-Matias Kainulainen, Matias Mustonen, Valtteri 
Niskanen, Oskari Raunio, Joonas Saarnio, Topi Touru, Ville Vahila, sekä Anne Kuronen (rh) ja Jyrki Piispanen (h). 

Viime kesänä joukkue pelasi piirin liigaa ja Ilves Futis-liigaa 31 pojan voimin. Liigassa sijoitus oli neljäs, Ilves-liigas-
sa hieman heikompi eli viides. Pojat kehittyivät jälleen aimo harppauksen aktiivisen osallistumisen myötä. Kesän 
tapahtumiin kuuluivat Särkänniemi-cup kesäkuussa ja Himos-Cup elokuussa. Särkänniemi-cupissa oli kovatasoinen 
sarja, sijoituksemme oli 14. Himos-Cupissa oli loistavat olosuhteet sekä pojilla peli-ilo kohdallaan, kotiin toimme 
pronssimitalit. Futsalia pelasimme toisen kauden piirinsarjassa ja saimme edelliskauden tapaan pronssimitalit. 

Syksyn mittaan joukkueen taustatiimi on kasvanut, Jussin apuna aktiivisesti valmennuksessa ovat olleet Marko ja 
Jyrki. Jojo vaihtui syksyllä Katiksi, kun Kari lopetti pitkän ja seuran palkitseman jojouransa. Anne otti hoitaakseen 
rahastonhoitajan homman. Poikien määrä on hieman supistunut tulevaan kauteen, jatkamme noin 25 pojan voimin. 
Tuleva kausi pelataan alueliigaa, jossa on Tampereen piirin joukkueiden lisäksi Satakunnan ja Turun piirin joukku-
eita. Katsotaan, kuinka pärjätään 14 joukkueen sarjassa, tavoite on pelata koko kausi samaa sarjaa. Syksyllä kat-
sotaan sitten, onko kaikki paukut syöty vai lähdetäänkö vielä talveksi futsalia pelaamaan. 

Joukkueenjohtaja Kati Lahtinen 
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C14 ( 98)

Toimihenkilöt vasemmalta: Petri Kuusiniemi (v), Veli Äyräs (v), Anssi Asikainen (v), Harri Cederlöf (jj), Ilkka Heikkilä 
(v), Jukka Vierula (vv).

Takarivi vasemmalta: Joona Voutilainen, Eino Kammonen, Riku Heikkilä, Antti Cederlöf, Nico Kivi, Tuomas Orhanen.

Keskirivi vasemmalta: Aleksi Paasivirta, Riku Äyräs, Tony Ikonen, Miklos Vidal, Ville Orhanen, Matias Herajärvi, Henrik Aaltio.

Eturivi vasemmalta: Teemu Laakso, Valtteri Aro, Toni Vierula, Juho Viitala, Santeri Kuusiniemi.
Maalivahti Antton Asikainen.

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Atte Järvelin, Aapo Pylkkänen, Sami Raatikainen, Jussi Orhanen (jj), Kari Pylkkänen (v) 
ja Saana Raatikainen (rh).

C14 joukkue on niittänyt mainetta jo vuosikausia nimellä Vintiöt-98. Joukkueeseen kuuluu 22 poikaa. Valmennuksesta 
vastaa  Jukka Vierula ja joukkueenjohtajana toimii Jussi Orhanen. Talvikausi pelattiin futsal-sarjaa kahdella joukkueella. 
Tulevan kesän ohjelmassa on oma C14 turnaus 21.4. Sääksjärvellä, osallistuminen piirinsarjaan, Ilveksen Futis-Liigaan ja 
turnaukseen Porissa heinäkuussa. Tänä kesänä pelataan paljon ja kehitytään joukkueena ja yksilöinä. 

Joukkueenjohtaja Jussi Orhanen 
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D13 ( 99) FC Lempäälä

Takarivi vasemmalta: Seppo Hiltunen (jj), Marko Strömsholm (v), Petri Salminen (tiedotus), Pasi Närvänen (jj), Jari Harjun-
niemi (v), Timo Vuori (vv).

Kolmas rivi vasemmalta: Henrik Närvänen, Miro Hiltunen, Miko Salminen, Alex Aavajoki, Ville Pelttari, Aleksi Lahti, Bruno 
Virtanen, Nils Strömsholm.

Toinen rivi vasemmalta: Jesse Vuori, Joel Harjunniemi, Topi Jaskari, Arimo Nagy, Joakim Isomäki, Peetu Myllymäki, Daniel 
Långström.

Eturivi vasemmalta: Valtteri Mäenpää, Akseli Jakala, Alex Leppämäki, Sami Maja, Aapeli Kivikko, Miika Louhivaara, Juho Mäkinen.

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Aku Kinnari, Teemu Paavola, Iiro Riihimäki, Eero Lahti ja Antti Naakka.

FC Lempäälä D13 seurayhteistyön tulos: LeKi-futis Puumat 99 ja Loiske 99 -joukkueet yhdistettiin kaudelle 2012. Yhdistelmä-
joukkueessa pelaa 25-30 innokasta junioria. Yhdistämisen hyötynä tulee olemaan se, että näin jokainen pelaaja pääsee pe-
laamaan tasonsa mukaista jalkapalloa. Tämä luo mahdollisuuden siihen, että näin futikseen voi osallistua vähän ”keveämmällä” 
harrastusperiaatteella, lisäksi ”vakavammin” jalkapalloon suhtautuville pelaajille on mahdollisuus pelata jalkapalloa kotona 
Lempäälässä. Tulevalla kaudella pelaamme seuraavia sarjoja: piirinsarja 9v9, 7v7 ja Ilvesliiga. Sarjojen lisäksi tulemme osallis-
tumaan 3-4 eritasoiseen turnaukseen.

Joukkueenjohtaja Pasi Närvänen
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D12 ( 00 )

Takarivi vasemmalta: Matti Huvinen (jj), Martti Bergström (vv),  Miko Heikkilä (v).

Keskirivi vasemmalta: Santeri Hietala, Kalle Aholaita, Santeri Harjula, Akseli Mustila.

Eturivi vasemmalta: Santeri Borgenström, Otto Lahtinen, Anttipekka Seppälä.

Edessä: Onni Huvinen.

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Ville Brander, Jesse Katajisto, Miska Michelsson, Santeri Mäki-Tarkka, Veeti 
Tiainen, Atte Vuori ja Ari Brander (h).

Joukkueemme nimi voisi olla myös ”Santerit”, koska joukkueessamme pelaa neljä Santeria. Harjoittelemme Masin ja 
Miksan johdolla kolme kertaa viikossa, ympäri vuoden. Osa meistä käy myös kyky- sekä maalivahtiharjoituksissa. 

Alkukauden olemme harjoitelleet futsalia. Osallistuimme piirin futsalsarjaan, jossa sijoituimme kuudensiksi. Pelit 
olivat mukavia ja vauhdikkaita ja kehityimme kauden aikana. 

Joukkueemme pelaa tulevalla jalkapallokaudella piirin ykkössarjaa. Odotamme innolla kesää ja tulevaa kautta. 
Tulemme osallistumaan myös muutamaan turnaukseen. Kausi avataan omalla OP- turnauksella huhtikuussa. Pelaam-
me kauden aikana n. 50 peliä, jokaiselle tulee peliaikaa riittävästi.

Joukkueenjohtaja Matti Huvinen 



Takarivi vasemmalta: Petteri Manninen (vv), Jari Tuominen (v), Tuomo Turkkinen (jj), Jussi Viheriäranta (v).

Keskirivi vasemmalta: Eero Saarela, Elias Knuutila, Lauri Aaltonen, Juho Niemi, Niilo Viheriäranta, Juuso Tuominen, John-
Erik Hagström, Tuomas Karppila, Otto Lahtinen, Riku Räihä, Tommi Kuukasjärvi, Arsi Lehtiö.

Eturivi vasemmalta: Oskari Karppanen, Miika Ruusunen, Iivari Turkkinen, Oskari Korhonen, Santeri Tuominen, Riku 
Kolehmainen, Valtteri Jaakkola.

Edessä vasemmalta: Mikko Manninen, Aaro Auvinen.

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Sulo Mäki ja Saku Luttinen, Katri Auvinen (h), Kirsi Turkkinen (h), Kari Auvinen (rh) 
ja Juha Korhonen (vara-jj).

Leki-futis 02 Mustangit -joukkueessa pelaa tällä kaudella 23 pelaajaa. Valmennustiimissä toimii kolme ammattitaitoista 
valmentajaa. Talvisin on treenattu 2 kertaa viikossa ja kesällä pyritään kolmeen harjoitukseen viikolla ja tämän lisäksi 
yhden treenin yhteydessä harjoitetaan kunto-, nopeus-, liiketaito- ja koordinaatio-ominaisuuksia. Talvikaudella käydään 
muutamissa turnauksissa ja harjoituspeleissä pelituntuman säilyttämiseksi. Suurin osa joukkueen pelureista pelaa joko 
jääkiekkoa tai salibandyä talvikaudella, jolloin kaikille varmistetaan riittävä määrä liikuntaa. Viime kauden tapaan joukkue 
pelaa kahdella piirisarjatasolla sekä ns. Liigaa että divaria varmistaaksemme kaikille pelaajille riittävän määrän peliaikaa 
ja mahdollisuuden kehittyä. Viime kaudella pärjäsimme hienosti liigaporukalla ollessamme selvästi sarjan parhaimmistoa 
ja divarissa olimme hyvää keskikastia. 

Kesällä teemme pelimatkan Pärnu Summercupiin kahdella joukkueella sekä osallistumme lähempänä oleviin omiin ja yh-
teistyöseurojen turnauksiin. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan liikuntaharrastusta tukeviin muihinkin tapahtumiin 
valmentajien kannustamina mm. Maastojuoksu- ja yleisurheilukisoihin. Joukkueemme pelaajat ovat vahvasti edustettuina 
useissa koulujen välisissä kilpailuissa suurella osallistujajoukolla sekä hyvällä menestyksellä. Vanhemmista on löytynyt hie-
nosti vapaaehtoisia niin pelitapahtumiin kuin muihinkin joukkueen tehtäviin. Tehdään tästäkin vuodesta hyvä pelivuosi! 

Joukkueenjohtaja Tuomo Turkkinen 

E11 ( 01) Mustangit

LeKi-futis 2012 •  33



34 •  LeKi-futis 2012

E10 ( 02 )

Takana: Matti Närhi (v), Jari Jokirinne (v).

Takarivi vasemmalta: Niklas Lammensalo, Verneri Jokirinne, Antti Paasi, Nico Marjamäki, Saku Korpilaakso.

Keskirivi vasemmalta: Eerik Aaltio, Yacob Bouhlal, Eemil Sillanpää, Viljami Jokirinne.

Eturivi vasemmalta: Aku Hämäläinen, Verneri Kamppuri, Juha Närhi, Julian Juujärvi. 

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Lassi Cederlöf, Joona Helenius, Oskari Rantala, Eemil Salonen, Leevi Tiainen, 
Santeri Vuorinen, Jari Sillanpää (vv), Minna Aaltio (j) ja Anne Rantala (rh). 

Ensi kesänä LeKi-futis E10 joukkue harjoittelee keskimäärin 3 kertaa viikossa toukokuun alusta lähtien syyskuun 
loppuun saakka. Pelithän ovat nuoren jalkapallonpelaajan innostuksen lähde eli harjoitusten lisäksi joukkue tulee 
osallistumaan kesän aikana piirinsarjaturnauksiin sekä 3-4 muuhun turnaukseen. Uutta tänä vuonna on, että pe-
laajat jaetaan ensimmäistä kertaa kahteen tasojoukkueeseen. Toinen pelaa piirinsarjan Liigaa ja toinen Ykköstä. 
Harjoituksista ja peleistä nuorille pelaajille kertyy keskimäärin 3-4 tapahtumaa per viikko. 

Vastuuvalmentaja Jari Sillanpää 



LeKi-futis 2012 •  35

F9 ( 03 )

Takarivi vasemmalta: Kirsi Ikuli (jj), Teemu Mäkirinta (v), Aleksi Riikonen (v), Mirko Harjula (v), Antti Pelto-Huikko (v), 
Pasi Kassinen (h), Anssi Herkkola (v), Anita Saukko (h).

Kolmas rivi vasemmalta: Erno Lehtonen, Aapo Nokkala, Matias Saukko, Leevi Lampen, Vili Vaittinen, Elias Pelto-Huikko, 
Lauri Merikoski.

Toinen rivi vasemmalta: Olli Kassinen, Jalmari Karppanen, Tuukka Itola, Antti Riikonen, Kasperi Mäkirinta, Marcus Nyberg.

Eturivi vasemmalta: Ville Saarela, Santeri Helenius, Johannes Alanen, Valtteri Harjula, Veeti Herkkola, Sampo Haapa-
niemi, Kalle Ikuli.

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Rasmus Niemi, Perttu Seppälä, Eero Sirkka, Kasperi Ikuli (v) ja Vesa Niemi (rh).

LeKi-futis -03 joukkueessa into ja ilo pelata jalkapalloa näkyy ja kuuluu!  Tällä kaudella päätavoitteinamme ovat oman seuram-
me järjestämä KATEPAL-turnaus Lempäälässä sekä Aulanko-cup Hämeenlinnassa. Lisäksi pyrimme tarjoamaan innokkaille pe-
lureillemme mahdollisimman paljon pelimahdollisuuksia esimerkiksi järjestämällä harjoitusotteluita lähiseurojen kanssa.  

Kesällä harjoittelemme pari kertaa viikossa. Tänä vuonna osallistumme piirinsarjoista ykköseen. Peleihin osallistumme pie-
nemmissä porukoissa, joten kaikille pyritään takaamaan tasapuolisesti sitä himottua ja haluttua peliaikaa kentällä! Terve-
tuloa mukaan! 

Joukkueenjohtaja Kirsi Ikuli 
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F8 ( 04 )

Takarivi vasemmalta: Mika Haverinen (vara-jj/v), Seppo Roininen (v), Vesa Orava (jj), Jarno Soininen (vv), Mikko Orpana 
(v), Jukka Virtanen (vv).

Neljäs rivi vasemmalta: Niklas Iivanainen, Tuukka Roininen, Valtteri Sirén, Matias Lindström, Niko Koskinen, Niklas Jokinen.

Kolmas rivi vasemmalta: Jussi Tammilehto, Atte Korkola, Joona Saloniemi, Miska Gröhn, Aleksi Alakoski, Veeti Roininen, 
Lauri Orava.

Toinen rivi vasemmalta: Matias Kyykoski, Kristian Perälä, Oskari Perho, Akseli Minkkinen, Joel Sillanpää, Saku Lahtinen,   
Valtteri Santalahti, Tuomas Närhi.

Eturivi vasemmalta: Akseli Kauma, Roope Ojala, Veeti Haverinen, Tuomas Lähteenmäki, Eemeli Saarijärvi, Aapo Orpana, 
Otto Virtanen, Arttu Kortehisto. 

Joukkueessa pelaavat lisäksi: Arttu Eloranta, Eetu Lehmus, Hannes Alstola, Viljami Virtanen, Dani Mikkonen, Veeti Turunen, 
Aaro Keränen ja Niko Tinnilä.

Joukkueessa toimivat lisäksi: Riina Gröhn (rh), Irene Saarijärvi (h), Jonna Jokinen (h), Kai Sirén (h), Onni Tammilehto (v), 
Pasi Korkola (v) ja Matti Närhi (v).

Kesäkaudella 2012 joukkueen päätapahtuma on Leki-futiksen järjestämä KATEPAL-turnaus elokuussa. Lisäksi osallistum-
me ainakin Särkänniemi-cupiin sekä Lahti-Soccer turnauksiin. Joukkue on mukana kesällä piirisarjan F8-ikäluokassa sekä 
Ilves Futis-liigassa. Ulkokauden harjoitukset ovat kaksi kertaa viikossa, joista toinen maanantaisin Sääksjärven keinonur-
mikentällä. Joukkueessa on tällä hetkellä noin 40 pelaajaa ja toimihenkilötehtävissä 15 vanhempaa. 

Joukkueenjohtaja Vesa Orava 



G7 ( 05-06 )

Takarivi vasemmalta: Erkki Halme (vv), Sami Vigren (v), Jari Nikara (v), Marko Parantainen (jj), Jussi Annala (v).

Neljäs rivi vasemmalta: Vinski Vesamäki, Arttu Formisto, Onni Parantainen, Touko Piippo, Leo Kivimäki, Mati-
as Pentinniemi.

Kolmas rivi vasemmalta: Viljami Annala, Sami Paasi, Topi Tikkanen, Aleksi Mylläri, Lotta Räisänen, Olivia LeBlanc, 
Eetu Komu.

Toinen rivi vasemmalta: Juho Vigren, Elmeri Sipola, Otto Räisänen, Elias Aro, Luukas LeBlanc, Markus Lehto, Sant-
tu Nikara.

Eturivi vasemmalta: Eetu Hämäläinen, Kasper Ahvonen, Paavo Ojala, Atte Kuronen, Jaakko Merikoski, Samuel 
Jutila.

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Joonas Jalonen, Verneri Jokinen, Eeli Pohjola, Viljami Vainio, Tuomas Rauta-
lahti, Petri Pohjola (v) ja Heli Lehto (rh).

Innokas ikäryhmä on ahkerasti harjoitellut jalkapallon perusteita ja niitä oppeja lähdetään kesäkaudella kokeile-
maan sarjapeleihin. Pelaajat ovat kehittyneet nopeasti ja harjoituksissa huomioidaan pelaajien yksilölliset tarpeet.

Liikunnan ja yhteistoiminnan riemu on rajaton! 

Joukkueenjohtaja Marko Parantainen 
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C-tytöt ( 96-00 )

Takarivi vasemmalta: Petri Mäkinen (vv), Juliaana Uitto, Miimi Kinnari, Minni Räisänen, Jutta Marjamäki, Krista 
Alanen, Susanna Väkeväinen, Hanna Heikkilä, Hannu Alanen (v).

Eturivi vasemmalta: Tiia Uosukainen, Julia Lehtonen, Tiia Marjamäki, Johanna Väkeväinen.

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Ronja Leino, Seija Parviainen  (jj), Tarja Väkeväinen (h), Virpi Marjamäki (h), 
Jaana Joutsiluoma (h) ja Tapani Väkeväinen (rh).

Tyttöjen aktiivinen ja mahtavalla yhteishengellä varustettu joukkue koostuu 1996–2000 syntyneistä tytöistä. C-tyt-
töjen joukkoa on vahvistettu vanhimmilla D-tytöillä ja tytöt ovat myös treenanneet yhdessä kolme kertaa viikossa. 
Talvi pelattiin futsalin C15 tyttöjen piirisarjassa ja tulevan kesän piirisarjaan lähdetään 7v7 sarjaan. Joukkueen ko-
koonpano uusiutui melkoisesti viime kesänä ja mennyt talvikausi on hionut joukkueesta tiiviin ja innokkaan poru-
kan. Tällä kokoonpanolla on hienoa lähteä kesän haasteisiin! 

Joukkueenjohtaja Seija Parviainen 



D-tytöt ( 99-02 )

Takarivi vasemmalta: Saara Sajakoski, Johanna Väkeväinen (v), Heli Kivimäki (jj), Juliaana Uitto, Jutta Marjamäki.

Keskirivi vasemmalta: Nina Kontiola, Laura Lampi, Veera Lampi, Susanna Väkeväinen, Silja Lukkarinen, Lotta Selin.

Eturivi vasemmalta: Adele Koivisto, Mimmu Kokko, Minni Räisänen, Miimi Kinnari, Kiia Maja.

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Juha Leino (vv), Nina Lindell (rh), Ilkka Lukkarinen (turn.vast.), Anna Lampi (h), 
Saija Lukkarinen (h), Tarja Väkeväinen (h) sekä pelaajat Ronja Leino ja Minja Lindell.

Tämä usean ikäluokan tyttöjoukkue harjoittelee innokkaasti ja iloisesti! Tavoitteena 
on osallistua tällä kaudella  Ilves-liigasarjaan ja jatkaa taitojen kartuttamista.  

Joukkueenjohtaja Heli Kivimäki
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Futsal edustus

Takarivi vasemmalta: Ilkka Koskinen (vv/jj), Eselala Ampafo, Riku Gröndahl, Joni Pussinen, 
Olli Koskinen, Tommi Lehtimäki.

Eturivi vasemmalta: Aki Sihvonen, Ukko Rimmi , Eeli Huotari, Iiro Auvinen, Joni Koskinen, Jarno 
Nieminen, Yasar Elbeller.

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Jussi Vesanen, Timo Tran, Mika Jääskeläinen, Roope Kuisma, 
Juha-Pekka Ojala, Pekka Hakala, Samu Kainulainen, Janne Lehtimäki, Tommi Koskinen, Joona 
Nieminen, Joona Ojala ja Oskari Toivonen.
 



Kaudella 2011–12 joukkue pelasi futsalin Kakkosta eli aluesarjaa Tampere-Satakunta. Nuorelle joukkueelle 
fyysiset isokokoiset vastustajat olivat tällä kertaa liikaa ja haemme vauhtia ensi kaudelle Kolmosesta. 
Farmisopimus Liiga-Loiskeen kanssa toimi erinomaisesti ja meidänkin pelaajia sai pelata Liiga-otteluita.  

Ensi kaudelle aloitamme harjoitukset elokuun alussa ja joukkueeseen liittyy B:sta vanhenevia taitavia 
pelaajia. Osa heistä on jo saanutkin runsaasti peliaikaa edustuksen riveissä.

Joukkueenjohtaja Ilkka Koskinen
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Taitokoulu         
Taitokoulu on tarkoitettu 05–01 ikäluokan pe-
laajille. Ryhmiä on kaksi: nuorempien (-05, -04, 
-03) ryhmä, sekä vanhempien (-02, -01) ryh-
mä.  Taitokoulu tullaan järjestämään vuonna 
2012 yhteistyössä Loiskeen kanssa. Pelaajat valitaan taito-
kouluun junioripäälliköiden kutsumana ja ikäluokkien valmen-
tajien suosittelemina. Jokaisesta joukkueesta (2/ikäluokka) 
valitaan noin 4-7 pelaajaa.

Taitokoulun harjoituksissa hiotaan jo opittuja yksilön taidon 
osa-alueita sekä opetellaan uusia taitoja. Harjoitusten teemat 
ovat pitkälti samat kuin taitokilpailulajit. Taitokilpailulajeja 
kokeillaan taitokoulussa, mutta pääpaino on erilaisissa pe-
leissä, kilpailuissa ja maalinteossa, joissa teeman mukaisia 
asioita harjoitetaan. Jokainen harjoittelu sisältää nopeus-, 
koordinaatio-, ja liikkuvuusharjoitteen ennen kenttävuoron 
alkua. Lisäksi pelaajia opetetaan ja kannustetaan omatoi-
miseen harjoitteluun sekä kasvatetaan toimimaan seurojen 
arvojen ja pelisääntöjen mukaan.

Taitokoulu harjoittelee Sääksjärven tekonurmella kerran vii-
kossa keväällä ja syksyllä (mahdollisuus pelikauden jälkeen 
toiseen harjoitukseen). Kesällä pidetään taitokoulusta tau-
koa. Taitokoulun aikataulu tarkentuu kevään aikana. Vastuul-
lisina valmentajina toimivat LeKi-futiksen ja Loiskeen juni-
oripäälliköt. Yhteistyöseuroista pyritään samaan vierailevia 
valmentajia paikalle.

Kykykoulu            
Kykykoulu on LeKi-futiksen yksi uutuus, joka 
on aloitettu vuoden 2011 joulukuussa. Kyky-
koulu on tarkoitettu -00, -99 ja -98 -ikäluok-
kien innokkaimmille pelaajille, jotka haluavat 
yhden lisäharjoituksen viikkoon oman ikäluokan harjoitus-
ten lisäksi. Valinnan kykykouluun tekee junioripäällikkö yh-
dessä ikäluokkien valmentajien kanssa. Pelaajilta vaaditaan 
kohtuullista perustaitoa ja yleistä liikunnallisuutta. Tärkein 
kriteeri taitokoululaisille on aito halu oppia lisää.

Kykykoulussa hiotaan jo opittuja taitoja sekä paneudutaan 
yksilön tekniikkaan, taktiikkaan ja liikkumiseen. Harjoituk-
sissa pyritään pelaamaan mahdollisimman paljon erilaisia 
teemallisia pienpelejä sekä rakentamaan ja ratkomaan pal-
jon maalintekotilanteita. Lisäksi jokainen harjoitus pitää si-
sällään liikkuvuus-, nopeus- ja koordinaatioharjoitteen. Ky-
kykoulun yhteydessä kyseisten ikäluokkien maalivahdeille 
on oma harjoitusosio, jossa paneudutaan maalivahtitaitojen 
oppimiseen ja liikkuvuuden kehittämiseen.

Kykykoulu on harjoitellut kuluneen talven kerran viikossa 
Valkeakosken pallohallissa. Pelaajia kykykoulun harjoituksis-
sa on käynyt talven aikana noin 20, joista yleensä kerralla 
paikalla on ollut 10-16 pelaajaa. Pelaajien innokkuus on ol-
lut hyvällä tasolla aikaisesta sunnuntaivuorosta huolimatta 
ja kehitystäkin on tapahtunut kaikkien pelaajien kohdalla. 
Vastuullisena valmentajana harjoituksissa on toiminut Le-
Ki-futiksen junioripäällikkö, Matti Tuominen, apunaan mv-
valmentaja Petri Mäkinen ja ikäluokkien valmentajat, joiden 
apu on ollut korvaamattoman tärkeä.

Kykykoulu tulee jatkumaan myös kesällä, syksyllä ja talvella, 
jolloin vanhin ikäluokka siirtyy sivuun antaen tilaa -01-ikä-
luokan pelaajille. Harjoitukset pidetään kesällä ja syksyllä 
Sääksjärven tekonurmella.

Lisätietoja taitokoulusta ja kykykoulusta antaa junioripääl-
likkö Matti Tuominen. 

Neste Oil Lempäälä 
Kuokkala
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Kun työtäni arvioidaan ja mahdollisesti arvostellaan vuoden 
2012 lopussa niin toivon, että otsikon asiat tulevat esille näissä
keskusteluissa. Syy tälle toiveelle on hyvin yksinkertainen. 
Otsikon asiat ovat kaikki sellaisia, joita toivon tuovani mu-
kanani ja kokevani työssäni LeKi-futiksen junioripäällikkönä, 
vuonna 2012.

Miksi juuri nämä kolme otsikossa mainittua asia nostan esiin? 
Ensinnäkin rakkaus lajiin on kaiken perusta oppimiselle ja 
kehittymiselle sekä voiman antajana tappion ja epäonnistu-
misen hetkellä. Jotta omaksuu uusia asioita ja taitoja, täy-
tyy kyseiseen asiaan olla jonkinlainen kiinnostus ja rakkaus. 
Lisäksi on täysin toisarvoista, kuinka monta huippupelaajaa 
tai valmentajaa seuran nykyisistä tai tulevista jäsenistä tu-
lee. Paljon tärkeämpää on se, että saisimme uudet ja nykyi-
set jalkapallon parissa pelaavat ja toimivat lapset ja aikui-
set rakastumaan jalkapalloon palavasti. Kaikista ei voi tulla 
huippupelaajia, eikä kaikkien edes tarvitse halutakaan sitä. 
Tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa pelaajien ja valmentaji-
en lisäksi mm. tuomareita, huoltajia, sponsoreita, katsojia ja 
kannustavia vanhempia. Kaikkia, joiden yhteinen kieli on jalka-
pallo. Ja heistä meidän tulee pitää hyvää huolta, siihen aina-
kin minä pyrin parhaani mukaan, työssäni LeKi-futiksessa.

Oma ajatusmaailmani, erityisesti jalkapallossa, on se, että 
aina voi kehittyä ja aina pitää tavoitella kehittymistä. Tämä 
vaatii edellä mainitsemaani rakkautta lajiin, jotta jaksaa 
monta kertaa viikossa lähteä treeneihin ja peleihin sekä 
myös ns. omalla ajalla, seuran tapahtumien ulkopuolella, it-
sekseen tai kaverin kanssa kentälle. Eikä kehittymistä pidä 
rajata pelkästään pelaajiin ja tarkastella ainoastaan heidän 
kehitystään. Kyllä valmentajien ja muiden lajin parissa toimi-
vien pitää myös haluta ja uskaltaa kehittyä. Se vaatii aikaa, 
suunnitelmallisuutta, rohkeutta, tunnetta ja uhrauksiakin, 
mutta eikö nämä kaikki ole niitä asioita mitä rakkauden yllä-
pitämisessä ja voimistamisessa ylipäätään on kyse? Peleissä 
meidän kehityksemme sitten lopullisesti mitataan, ei vält-
tämättä tuloksen muodossa vaan eri tilanteiden muodossa. 
Yksilöitä valmentamalla ja heidän suorituksia parantamal-
la myös koko joukkue ja seura kehittyvät. Meidän tulisikin 
välillä unohtaa ottelutulokset ja sarjataulukot ja tarkastella 
enemmän esim. onnistuneiden seinäsyöttöjen määrää tai 
rohkeutta toimia 1 v 1 -tilanteissa.

Jotta rakkautemme kestää ja jotta jaksaisimme tehdä töitä 
kehittyäksemme, tulee meidän kokea välillä onnistumisia. 
Mikä onkaan mukavampaa kuin pelata hieno seinäsyöttö 

pelikaverin kanssa, oppia kierrättämään palloa nopeasti ja 
tehokkaasti keskikentällä/puolustuksessa tai nousta voittoon 
viime hetkillä koko joukkueen hyvällä tsempillä. Näistä on-
nistumisen hetkistä saa ja tulee nauttia niin pelaajien, val-
mentajien kuin myös muiden seuraihmisten, sekä tottakai, 
myös vanhempien. Mikä parasta, onnistumisen tunteen voi 
jalkapallossa aina jakaa jonkun läheisen kanssa. Se on yksi 
lajin monista hienouksista. 

Näin onkin eräänlainen jalkapallon kiertokulku saatu avat-
tua: Kun osaan enemmän niin nautin enemmän. Nautties-
sani enemmän, rakastun enemmän. Ja kun rakastun lajiin 
enemmän, haluan taas oppia lisää, jolloin harjoittelen ja ke-
hityn, eli osaan taas enemmän.

Näillä ajatuksilla haluan toivottaa teille kaikille kentällä ja 
kentän laidalla oleville jalkapalloihmisille nautinnollista, tun-
teikasta sekä menestyksekästä jalkapallovuotta 2012. Heit-
täydytään hienon pelin vietäväksi ja laitetaan tunnetta peliin. 

Muistakaa, että jokainen päivä on mahdollisuus oppia uutta.

Matti Tuominen
Junioripäällikkö

Rakkautta lajiin, kehittymisen halua 
ja onnistumisia yhdessä
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Suomalaiseen 
vapaa-aikaan

Suomalaiset viettävät vapaa-aikaansa aktiivisesti. Avant mahdollistaa 
stressittömän rentoutumisen tekemällä hyödyllisiä töitä. Avantilla teet 
työt tehokkaasti ja turvallisesti niin talolla kun mökilläkin ympäri vuoden.
Avantin monipuolisuus on vertaansa vailla: yli 100 työlaitetta takaavat, 
että Avantilla hoituvat lähes kaikki työt. Tutustu suomalaiseen Avanttiin 
ja liity tyytyväisten Avant-käyttäjien joukkoon. Avant 400-sarja

Isotkin kuormat kulkevat - nostokyky jopa 550 kg.
Erinomainen nostopuomi - nostokorkeus 
teleskooppipuomilla peräti 2750 mm.
Avantilla ehtii - ajonopeus max 12 km/h.
400-sarja alkaen 17.552 € sis alv.

Suomalaiseen 
vapaa-aikaan
Suomalaiseen 
vapaa-aikaan

LeKi-futis kiittää

Hakkarin liikuntahallin

Jattaa ja Tapsaa

huolenpidosta ja

joustavasta yhteistyöstä.

Varhaisiän opinnot:
LASTENTANSSI 3-4 v
ESIBALETTI 5-6 v.
JANNUT 6-8 v. pojat
JAZZ MINIT 6-7 v.
SIRKUS 5-7 v.

.
Perus- ja syventävät opinnot:

BALETTI
JAZZTANSSI

NYKYTANSSI
BREIKKI
HIP HOP
SIRKUS

KARAKTERITANSSI
TANSSITEATTERI

WORKSHOPIT

Aikuisosasto:
BALETTI

JAZZTANSSI
LEIDIBALETTI n50+

www.pirkanmaantanssiopisto.fi
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Suomen miesten topakka valkeakoskelaisjuurinen pääval-
mentaja Mixu Paatelainen teki laajalla maakunta- ja seura-
kiertueellaan itseään kovasti kummastuttaneen havainnon: 
suomalaiset jalkapalloilijat junnuista aikuisiin ovat sanalla 
sanottuna surkeassa kunnossa.

Paatelainen ryhtyi tuumasta toimeen ja pestasi yhden meritoi-
tuneimmista yleisurheiluvalmentajistamme, Mika Lehtimäen, 
huolehtimaan maajoukkuetason pelaajien fyysisestä puolesta.

Lehtimäki tuoreesti Veikkaaja-lehdessä komppasi Paatelais-
ta omilla näkemyksillään, jotka tiivistyvät ajatelmaan, että 
kun Suomessa on luonnonolojen takia maailman pisin jalka-
pallon treenauskausi, pitäisi suomalaisten olla urheilullisesti 
maailman kovimpia pelaajia, mutta näin ei ole, joten asiaan 
tulee pikaisesti tehdä muutos.

Rapiat kymmenen vuotta lempääläistä ruohonjuuritasoa junnu-
jen kautta seuranneena, kyseisten kiistattomien auktoriteet-
tien mietelmät suorastaan hyväilevät omaa ajatusmaailmaani. 
Kun muutamia vuosia sitten kysäisin jalkapallosta leipänsä 
tienaavalta persoonalta, että miten hän hoitaisi fyysisen 
puolen treenaamisen jalisjunnuilla, niin vastaus tuli hitaan 
katseen säestämänä: ”Eivät yleisurheilijatkaan treeneissään 
jalkapalloa pelaa”. Eli hänen tulkinta kysymykseeni oli, että 
fyysisistä hommista viis, kunhan höntsätään pallon kanssa, 
vielä mieluummin ihan vain pelailemalla.

Nyt LeKi-futiksenkin puolella puhaltavat raikkaat muutok-
sen tuulet, sillä tuoretta junioripäällikköä Matti Tuomista 
haastatellessa tuli selkeä käsitys, että myös futistreeneihin 
niin sanotut oheisharjoitteet ovat tulollaan. Mitä sitten tuli-
si tehdä? Erittäin rajallista kenttäaikaa ei tokikaan kannata 
”tuhlata” hyppelyihin, vetoihin tai lihaskuntotreenaamisiin, 
mutta asia ratkeaa äärimmäisen yksinkertaisesti niin, että 
harkkoja venytetään jommastakummasta päästä tai mie-
luummin molemmista ja kytketään niihin fyysisiä osioita.

Nykyjalkapalloilijan pitää Mika Lehtimäen mukaan olla kes-
tävä, nopea, koordinaatioltaan taitava, kimmoisa ja lihak-
sistoltaan notkean elastinen; siis urheilullinen. Kestävyys on 
ominaisuus, joka jokaisen pelaajan tulisi hankkia omin päin 
omalla ajallaan. Hyviä temppuja on esimerkiksi koulumat-
kojen pyöräily/kävely, ulkosalla tapahtuvat höntsyt ja juok-
suleikit ja vähän varttuneemmilla potkijoilla ihan klassinen 
lenkkeily. Vanha kunnon Cooperin testi on edelleen käypä 

mittari jalkapalloilijallekin. Kysyin useita SM-mitaleita sekä 
pelaajana että valmentajana voittaneelta pirkanmaalaiselta 
tekijämieheltä, kuinka paljon 15-vuotiaan C-junnun pitäisi 
Cooperissa kipittää ja vastaus oli, että ”mieluummin reip-
paasti kolmosella alkava lukema”. Nopeutta, kimmoisuutta 
ja koordinaatiota voi hankkia 30-45 minuutin oheistreenillä 
vaikkapa futisosion jälkeen. Erimittaisia nopeita pyrähdyksiä, 
moniloikkia yhdellä ja kahdella jalalla ponnistaen, polvennos-
tomarsseja, tasapainoratoja, paljon keskivartaloharjoitteita 
ynnä muuta. Ohjeita ja esimerkkejä löytyy varmuudella, eikä 
kysyvä vastausta vaille jää.

Summa summarum: Suomi ei koskaan tule kerskumaan ole-
vansa maailman taidokkain jalkapallomaa, mutta fyysisesti 
suomalaiset voivat jatkossa olla maailman pelottavin vas-
tustaja ihan kenelle vain.

Summa summarum 2: Lempääläiset junnut ja valkut, nyt 
ominaisuudet kuntoon! Hyväkuntoisena on piirinsarjaakin 
paljon kivempi pelata kuin rapakuntoisena. Eivätkä fysiik-
katreenit lopun perin niin tylsiä ole, tunnollinen tekeminen 
palkitsee varsin nopeasti.

 
Juha Raunio – ”urheiluniilo”

Lisää urheilullisuutta
jalkapalloilijat!
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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.



Kaivopumppu Oy
0400 232 640, 040 773 9230

• Avokaivojen puhdistukset
• Pora- ja avokaivopumput
• Veden suodattimet

• Vaihtolavapalvelut
• Viemäreiden avaukset ja kuvaukset
• Likakaivojen tyhjennykset
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Edustuksen kotipelit 2012   
   
su 29.04. 18:30 LeKi-futis – KylVe Sääksjärvi tekonurmi
pe 04.05. 20:00 LeKi-futis – ViiPV Sääksjärvi tekonurmi
ke 09.05. 20:00 LeKi-futis – LaPro Sääksjärvi tekonurmi
su 03.06. 15:30 LeKi-futis – PJK 2 Hakkari urheilukenttä
su 17.06. 15:30 LeKi-futis – OldSchool Hakkari urheilukenttä
su 01.07. 15:30 LeKi-futis – ParVi Käpy Hakkari urheilukenttä
su 05.08. 15:30 LeKi-futis – FC Melody Hakkari urheilukenttä
su 12.08. 15:30 LeKi-futis – HST Hakkari urheilukenttä
pe 24.08. 19:30 LeKi-futis – UrPS Hakkari urheilukenttä
su 09.09. 15:30 LeKi-futis – Polla / 2 Hakkari urheilukenttä
la  22.09. 13:00 LeKi-futis – Sopu Hakkari urheilukenttä
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AsuntoAsioissA 
luotA pAikAlliseen 

osAAmiseen!
Kauttamme nyt kova kysyntä 
kaiken kokoisista asunnoista! 

Poikkea kahville kuulemaan lisää 
alueesi asuntokaupoista. 

Tampereentie 23, 37500 Lempäälä.

Elämäsi tärkein asuntokauppa

Varaa maksuton 
arvionti soita 
075-7569710


