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Tue seuraasi.
Bonusta kaikille!
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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Tervehdys kentän laidalta
ja vähän kentältäkin!
”No onkos tullut kesä talven keskelle…. ”, rallateltiin
kansakoulussa silloin muinoin kun itsekin sitä koetin käydä. No nyt se on totta. Onko tämä vain yksi
poikkeus vuosien saatossa vai onko tämä sitä paljon
puhuttua ilmaston muutosta? No se jää nähtäväksi.
Sääksjärven jalkapallonurmen käyttö päättyi joulukuun puolessa välin 2013 ja alkoi tänä vuonna jo huhtikuun ensimmäisellä viikolla. No, futarit ainakin hyötyvät tästä ilmaston kehityksestä. Ja sitten ei muuta
kuin kentälle.
Luette parhaillaan LeKi-futiksen historian neljättä kausijulkaisua. Jalkapallon erikoisseura, LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n historia alkaa vuodesta 2009 eli
meneillään on viides toimintavuosi. LeKi-futis jatkaa
Lempäälän Kisan jalkapallojaoston aloittamaa suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä lasten, nuorten
sekä aikuisten jalkapalloharrastuksen kehittämiseksi
Lempäälässä.
LeKi-futiksen visiona on luoda kiinnostava ja jokaiselle harrastajalle haasteeltaan sopiva väylä jalkapallon
harrastamiseen, joko kilpailullisessa tai harrastemielessä. Tarjoamme sekä tytöille että pojille ohjatun valmennuksen koulutettujen ja innokkaiden valmentajien
avustuksella sekä jalkapallossa että myös futsalissa.
Futiksen harrastajia meillä on tällä hetkellä lähes 400,
valmentajia ja toimihenkilöitä noin 100. Ikäluokkia on
15, nuorimmat 5-vuotiaita ja vanhimmat kuntopalloilijoita, ”Pappa-futareita” ja naispalloilijoita. Tänä kesänä
perustamme 2009 -syntyneiden joukkueen. LeKi-futiksen alaisuudessa toimii myös ns. yhteisjoukkue (FC
Lempäälä), joka muodostuu LeKi-futiksen ja Sääksjärven Loiskeen -99 syntyneistä pojista. Tyttöjoukkueita LeKi-futiksella on neljä, F-, E-, D- ja C- tytöt.
Seuramme jalkapallon edustusjoukkue taistelee tällä
kaudella, entisen liigajyrän Lassi Lehtosen valmentamana, nelosen kärkisijoista. Futsalin edustusjoukkue tavoittelee nousua kakkoseen Martti Bergströmin
johdolla. Uutena joukkueena on lähinnä A-junioreista muodostettu miesten kakkosjoukkue, joka hakee
nousua kutosesta.
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Tällä kaudella aloittavat myös tyttöjen kyky- ja taitokoulut toimintansa. Poikien vastaava toiminta on kestänyt jo muutaman vuoden ja on osoittanut tarpeellisuutensa yhtenä lisäharjoittelumuotona. Tulevana talvena aloittaa toimintansa ikäluokalle 2010 ja nuoremmille, tytöille ja pojille, tarkoitettu Palloleikkikerho.
Menestystä juniorijoukkueemme hakevat tällä kaudella aluesarjoissa ja piirinsarjoissa. B-juniorit hakevat
nousua takaisin 2.divisioonaan. LeKi-futis järjestää
2014 kaksi turnausta, Kevätturnaus toukokuussa ja
perinteinen Katepal -turnaus elokuussa. Lisäksi joukkueet järjestävät useita omia turnauksia.
Junioripäällikkö Matti Tuominen jatkaa valmennustoiminnan kehittämistä sekä valmentajakoulutusta.
Matin toimenkuvaan kuuluu myös seurojen välisen
yhteistyön kehittäminen. Apuna Matilla on juniorivastaava Martti Bergström ja ”Isä” Tuominen sekä muutamia muita seuran vastuuvalmentajia. Matin ja Masin
tehtäviin kuuluu myös LeKi-futiksen valmennuslinjauksen kehittäminen uusia haasteita vastaavaksi. Lassi
Lehtonen (edustusjoukkue ja seuran valmennustoiminnan kehitys) sekä Martti Bergström (futsal edustusjoukkue,- 02 ikäluokka ja futsalvalmennuskehitys)
ovat suorittaneet UEFA B- valmennustason kurssin.
Leena Gröndahl jatkaa edelleen toimistosihteerinä ja
johtokunnan tiedottajana.
Jalkapalloyhteistyö Tampereen Ilveksen, FC Haka junioreiden sekä Sääksjärven Loiskeen välillä jatkuu myös tällä kaudella. Olemme mukana kehittämässä Etelä-Pirkanmaan Taitokoulun toimintaa yhdessä Haka junioreiden,
TP-49 ja muutaman muun pienehkön seuran kanssa.
Sääksjärven kenttä on saatu lähes lopulliseen asuunsa. Huolto- ja pukutilat on saatu tänä keväänä käyttöön. Yhtenä toiveena olisi vielä suojaverkko Sääksjärven koulun puoleiseen päätyyn. Kentän käyttöaste on jo 100 % ja uusien joukkueiden sekä riittävien
harjoitusvuorojen mahduttaminen kentälle on melkoinen haaste. Ennen luonnonnurmien avautumista

tilanne on edelleen kriittinen. Hakkarin hiekkakentän
ja Keskuskentän päällystämin jalkapallonurmella
(tekonurmi) ovat ensisijaisia toiveitamme. Onneksi
olemme saaneet vähän helpotusta pahimpaan hätään
ostamalla lisää harjoitusvuoroja lähikunnista. Valkeakosken Saharan lämmitettäva jalkapallonurmi, Palloiluhalli sekä Kissat-halli Tampereella ovat mahdollistaneet jalkapallon talviharjoittelun ulkona ainakin
pienessä mittakaavassa.
Haluamme kehittää seuramme toimintaa myös tulevaisuudessa. Kaikki uudet pelaajat sekä tytöt että
pojat ja vähän vanhemmatkin ovat tervetulleita toimintaamme iästä tai taitotasosta piittaamatta. Tarvitsemme kipeästi lisää innokkaita valmentajia, pelinohjaajia ja aktiivisia toimihenkilöitä. LeKi-futis opastaa
ja antaa tarvittavan koulutuksen. Ottakaa yhteyttä
junioripäällikkö Matti Tuomiseen tai puheenjohtaja
Petri Mäkiseen, jos mukava lasten liikunta jalkapallon merkeissä kiinnostaa.
Tällä kausijulkaisulla haluamme esitellä LeKi-futiksen
ja sen joukkueiden toimintaa meneillään olevalla kaudella ja vähän myös tulevien kausien ideoita. Tämän
kausijulkaisun toteuttamisen on mahdollistanut yhteistyökumppaneilta saatu taloudellinen tuki. Julkaisu
on koottu päätoimittaja Leena Gröndahlin ja vapaaehtoisten avustajien voimin painokelpoiseksi kokonaisuudeksi. 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 ja Harria, kaikkia seuramme toimihenkilöitä,
vanhempia ja yhteistyökumppaneitamme sekä Lempäälän kuntaa ja sen henkilöstöä, Palloliiton Tampereen piirin henkilökuntaa sekä muita yhteistyöseuroja,
Ilves, Haka j, Sääksjärven Loiske ja TP-49 tärkeästä
työstä lempääläisen ja pirkanmaalaisen jalkapalloilevan nuorison hyväksi.
Petri Mäkinen
LeKi-futis puheenjohtaja
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www.perhehoitokumppanit.fi

innolink
group
Creating sales excellence
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Puheenjohtajan terveiset

Menestys tulee taitavien
pelaajien myötä
Suomalaisessa jalkapallokeskustelussa puhutaan nykyisin melko paljon yksilökeskeisestä valmennusfilosofiasta. Maajoukkueen päävalmentaja Mixu Paatelainen on peräänkuuluttanut yksilöllistä valmentamista
koko maajoukkuepestinsä ajan. Myös huippujalkapallon näkökulmasta toimiva Sami Hyypiä -akatemia,
johtajansa Kyösti Lampisen johdolla, puhuu paljon
yksilöllisestä valmennuksesta. Palloliitto korostaa
valmennuslinjauksessaan yksilön valmennusta. Lisäksi monissa muissa keskusteluissa törmää sanaan
yksilökeskeinen valmennusfilosofia. Ajatuksena on
siis kehittää entistä parempia pelaajia, jotka sitten
yhdessä, omilla vahvuuksilla ja pelipaikkakohtaisella
pätevyydellä, tekevät joukkueestakin paremman ja
voittavan. Tällä tavoin uskotaan suomalaisen jalkapallon eli suomalaisten pelaajien kehittyvän.
LeKi-futis haluaa myös omalta osaltaan osallistua suomalaisen jalkapallon kehitystyöhön, saamalla pelaajat
ensisijaisesti innostumaan jalkapallosta, unohtamatta
jalkapallotaitojen opettamista ja yleistä kasvatustyötä. Yksilökeskeisyys LeKi-futiksessa tarkoittaa vaihtoehtoisia pelaajapolkuja, lisäharjoittelua, yhteistyötä,
tasoryhmäajattelua, iloista ja kannustavaa valmennusta sekä tulevaisuudessa yhtenäistä valmennuslinjaa ja pelitapaa. Pelaaja itse, yhdessä tukijoukkonsa
kanssa määrittää, kuinka aktiivisesti he ovat toiminnassa mukana. Tämän mahdollistaa kaksi erilaista
pelaajapolkua sekä erilaiset lisäharjoittelut.
LeKi-futis tarjoaa pelaajilleen kahdenlaista pelaajapolkua. Kilpapuolen polussa pelaaja harjoittelee enemmän, myös omalla ajalla. Hänen viikoittainen liikuntamäärä on suositustenmukainen. Hän hyödyntää
seuran omia ja/tai yhteistyöseurojen tarjoamia lisäharjoittelumahdollisuuksia. Ja mikä tärkeintä, haluaa
kehittyä ja pyrkii tavoittelemaan omaa huipputasoaan. Harrastepuolen polussa harjoitellaan muutama
kerta viikossa, minkä päälle tulevat pelit. Harjoittelu
ei ole yhtä tavoitteellista ja määrällisesti vähäisempää kuin kilpapuolella.
Uutena toimenpiteenä kaudelle 2014 on kilparyhmien
muodostaminen E10, F9 ja F8 ikäluokissa. Kilparyhmätoiminta LeKi-futiksessa tarkoittaa erillistä lisäharjoitteluryhmää, johon pelaajat valitaan omasta ikäluokasta
pelaajan innokkuuden, liikunnallisuuden ja senhetkisen
taitotason perusteella. Kilparyhmät siis toimivat jo-

kaisen ikäluokan sisällä, eivätkä ole suljettuja yhteisöjä, vaan tarvittaessa pelaajia liikutellaan molempiin
suuntiin kilparyhmistä.
Taitokoulutoimintaa ylläpidetään ja kehitetään entisestään. Olemme saaneet taitokoulu- ja kykykoulutoiminnan ympärivuotiseksi D-, E- ja vanhempiin Fjunioreihin. Seuraava askel on sisällön kehittäminen
sekä toiminnan ulottaminen tyttöihin ja nuorimpiin
ikäluokkiin. Taitokoulun ensisijaisena tehtävänä on
opettaa jalkapalloilullisia yksilötaitoja sekä innostaa,
vinkkien avulla, omatoimiseen harjoitteluun. Taitokoulun avulla saamme lisäksi halukkaille pelaajille yhden
lisäharjoituksen viikossa.
On ilo huomata, että meillä toimii kannustavan, innostavan ja kehittävän valmennuksen alaisuudessa
joukkueita 13 eri juniori-ikäluokassa, joista kolme on
tyttöjoukkueita. Nämä ikäluokat pelaavat 21 eri peliryhmällä sarjapelejä. Peliryhmien kohdalla tärkein
asia on eritasoisten pelien järjestäminen, jolloin jokaiselle löytyy omantasoinen ryhmä ja sarja pelata.
Tätä tasoryhmäajattelua pyritään mahdollisuuksien
mukaan toteuttamaan myös harjoittelussa.
Lopuksi kehotan kaikki saapumaan kentälle seuraamaan LeKi-futiksen harjoittelua ja pelejä. Otetaan tänä kesänä tavoitteeksi nauttia voittojen ja menestymisen lisäksi yksittäisten
pelaajien upeista suorituksista,
joita harjoituksissa on harjoiteltu: hienoista harhautuksista,
murtavista syötöistä, täydellisesti suunnatuista ensimmäisitä kosketuksista, oikeista peliasennoista, hyvin ajoitetusta
prässistä, ketteryydestä, kimmoisuudesta, halusta kamppailla ja voittaa. Näistä ja monesta
muusta tärkeästä yksityiskohdasta syntyy hyviä yksilöitä ja sitä kautta voittavia ja menestyviä joukkueita.
Tehdään yhdessä tästä mahtava futiskesä!
Matti Tuominen
Junioripäällikkö

LeKi-futis 2014

•

7

AJOKORTIT
MOPOSTA REKKAAN

Tampereentie 2, 0400 621 090
www.liikenneopisto.com

Remontti
ja Lvi-Palvelu
Jyrki Rantanen
0400 777 241

LeKi-futiksen
sopimusliikennöitsijä
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Puheenjohtajan terveiset

Kunnan tervehdys
Jalkapallokausi 2014 on päässyt useilla sarjaportailla
hyvään alkuun. Luvassa on jälleen kerran jännittävä
kesä niin pelaajille kuin kenttien laidoille ja katsomoihin saapuneille jalkapallon ystävillekin.

Lempäälän kunnan, kuten usean muunkin kunnan,
liikuntapaikat ovat osittain jo melko iäkkäitä. Tästä
seurauksena on, että peruskorjaukset tulevat väistämättä ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa.

Sääksjärven nykyaikainen tekonurmikenttä luo loistavat olosuhteet jalkapallon harrastus- ja kilpailutoiminnalle. Hyvistä olosuhteista huolimatta harrastajamäärien kasvu luo painetta toisen tekonurmikentän saamiseksi Lempäälään. Luonnonnurmikenttien
käyttöaikarajoitteet, sekä kunnossapitokustannukset
puoltavat nekin osaltaan tekonurmikenttien rakentamista.

Huolimatta mittavista peruskorjaustarpeista on tärkeätä huomioida myös esimerkiksi juuri jalkapallon
kasvavat tarpeet. Tarpeen kasvaessa pitää uusien liikuntapaikkojen rakentamista suunnitella ja toteuttaa.
Kysymys kun on pitkälti lasten ja nuorten liikunnan
olosuhteiden kehittämisestä.

Lempäälän kuntaan on valmisteilla liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2014–2020. Suunnitelman tarkoituksena on saada aikaan systemaattinen tapa peruskorjata vanhoja ja rakentaa uusia liikuntapaikkoja koko
ajan muuttuvan ja kasvavan liikuntakentän mukana.
Hyväksytty suunnitelma lisäksi sitouttaa seuraamaan
suunnitelmaa. Liikuntapaikkasuunnitelma käsitellään
sekä vapaa-aikalautakunnassa että kunnanvaltuustossa. Lopullisen päätöksen suunnitelman sisällöstä
ja toteutuksesta tekevät siis luottamushenkilöt.

Liikuntapaikkasuunnitelmassa tullaan esittämään
aikajärjestyksessä liikuntapaikkojen rakentamista
ja peruskorjaamista. Suunnitelma sisältää uusiakin
ajatuksia ja jalkapallon olosuhteiden parantaminen
on myös mukana. Liikuntapaikkakyselyn perusteella
toivotuin paikka toiselle tekonurmikentälle olisi nykyisen Hakkarin hiekkakentän alue. Samassa yhteydessä tulee selvittää myös lämmitettävän kentän
rakentamisen mahdollisuudet.
Hakkarin alueen kehittämisessä on omat haasteensa.
Alue on tällä hetkellä yleisurheilun, jääkiekon, hiihdon ja ulkoilun tärkeä keskittymä. Minkään em. lajin
olosuhdetta ei siis voida parantaa ottamatta huomioon muita lajeja. Tästä syystä Hakkarin alueen kehittämistä tulee suunnitella laajana kokonaisuutena.
Näillä sanoilla Lempäälän liikuntapalvelut toivottaa
LeKi-futikselle menestyksellistä kautta 2014!
Tavataan kentillä.

Timo Toivonen
Liikuntakoordinaattori
Lempäälän kunta
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Ilmassa. Maalla ja merellä.

Meidän
joukkue,
LeKi-futis -01
Tämän kertomuksen on koonnut pelaajien ja
valmentajien kirjoittamista teksteistä joukkueenjohtaja. Tekstit syntyivät pelimatkalla
Vierumäelle 26.4.2014.
Kaudella 2013 joukkueemme pelasi kevätkauden alueliigaa. Sarja osoittautui vaativaksi, ja
jäimme niukasti putoamisviivan alapuolelle.
Syksyllä pelasimme piirin liigaa, josta tulikin
sitten pronssitila. Parhaita muistoja keväältä
jäi mieleen seuraavasti:

Energiatehokkuus?
Sitä on nyt ilmassa.
Raikas sisäilma on viihtyvyyden kannalta minkä tahansa
rakennuksen perustekijöitä. Kuten nykyisin myös energiansäästö.
Nämä eivät sulje toisiaan pois. Energiaa voi pihdata tinkimättä
ilman laadusta.
Kojan ilmankäsittelykoneet tuottavat puhdasta sisäilmaa
energiatehokkaasti. Kojacoolin korkealaatuinen tuotevalikoima
taas kattaa koko ilmastoinnin ja prosessien jäähdytyksen.
Tuotteidemme vaikutus ei ehkä näy, mutta sen kyllä huomaa.
Joka henkäyksellä.

Neljän ässän
lämpöpumppu.
POKER-lämpöpumput lämmittävät
talvella ja viilentävät kesällä.
Aina tarpeen mukaan joustava
ratkaisu sopii mm. liikekiinteistön,
teollisuushallin tai kerrostalon
täydentäväksi lämmönlähteeksi.

1-4 modulista koostuva ratkaisu.
Luotettavan järjestelmän optimaalinen
tehon säätö takaa hyvän hyötysuhteen vuoden ympäri.

KOJA oy, KOJAcool oy | puhelin 03 2825 111, www.koja.fi

• Pelasimme täysillä, ei luovutettu
• Voitimme Interin Turussa Kupittaan
tuulessa
• Pallo-Iiroja vastaan Raumalla peli
meni hyvin
• Voitimme Hakan Sääksjärvellä 4–2 !
• Hyvät harjoitukset
• Kovia pelejä => kehityimme paljon!
Syksyn kohokohtana oli se, että jos vaikka
maalinteko keväällä oli vaikeaa, syksyllä niitä
tehtiin sitten paljon. Tekeminen oli rennompaa ja voitettujen otteluiden myötä löydettiin
taas lisää peli-iloa.
Kesällä 2013 kävimme kahden joukkueen
voimin, -01:n ja-00:n, kanssa Vaasa cupissa. Saimme tartutettua myös -00 porukkaan
sitä joukkuehenkeä ja kivan yhdessä tekemisen meininkiä, jota meidän joukkueella on
riittänyt jo ammoisista ajoista. Hieno matka,
jossa yhdistyi pelillinen menestys ja huvi.
Vaikka olikin kahden joukkueen reissu, oltiin
silti hyvällä yhteishengellä yhtenäinen porukka. Joukkueet olivat aina kannustamassa toisiaan peleissä. Vapaa-ajalla viihdyttiin
Tropiclandian kylpylässä, pelattiin rantalentistä ja saatiin jopa makkarat grillattua hotellin kaasugrillillä kun oli tuo ”masterchef”
mukana! Kaiken kaikkiaan matkalla oli 80
pelaajaa ja kannustajaa!

Syksyn kauden päätyttyä kävimme testaamassa Kotkan
seudun jalkapalloilun tason marraskuussa. Mahtava palloiluhalli oli Arto Tolsa-turnauksen käytössä koko viikonlopun. Sijoituimme kovassa seurassa lopulta neljänneksi,
kun finaalipaikka hävittiin niukasti rankkarikisassa. Ensimmäinen kerta isolla kentällä 11 v 11 ja se oli menestys. Hyviä, kovia pelejä, ja menestys oli tosiaan harmittavan lähellä. Hyvällä joukkuehengellä; ”Harlem Shake”.

Meidän joukkue on hyvä, koska
• Meillä on hyvä yhteishenki!
• Me teemme paljon maaleja!
• Vaikka meiltä onkin pelaajia lähtenyt,
meidän joukkue on silti JEES JOUKKUE!

Talvi jatkui alueliigakarsinnoilla tammikuussa. Saimme
ylivoimaisen voiton TPV:stä Jalitsuhallissa ja sarjapaikka varmistui Pullerin tuiskussa ja pakkasessa. Pakkasta
oli tosiaan 9 astetta ja lunta satoi vaakasuoraan…! Kelistä huolimatta pelaajien asenne ja tahto olivat kohdillaan. Meillä on yhtenäinen tahtova joukkue, joka saavutti
asetetun välitavoitteen. Tästä jatketaan ja tavoitteena
on pelata myös syyskausi alueliigassa.
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PUHTAAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA

Pelin
jälkeen
Rentoudutaan, mökkeillään, saunotaan
ja syödään hyvin.

Lempäälän Lämpö Oy

• KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO
• KAUKOKYLMÄN TUOTANTO
• MAAKAASUN JAKELU
• KIINTEISTÖNHUOLTO

lempaalan.lampo@lempaala.fi
www.lempaalanlampo.fi

Mikkolan savusauna & savutorppa kylpytynnyreineen sekä
Hotelli-ravintola Vaihmalan Hovin saunat ja ravintolat
odottavat!
Mökkivaihtoehtoja on kymmeniä ja useissa on tarjolla
monenlaista oheispalvelua. Villa Hakkarin herkkuja
tarjoillaan kesäterassilla ja kartanorakennuksessa.
Kuokkalankoskella vauhdikkaan kyydin saa Team
Koskikellujilta; veneellä, lautalla tai pelastuspuvulla
kelluen. Rentoutua voi myös luonnon helmassa: Birgitan
polku kutsuu kävelyretkelle, laavuille ja nuotiopaikoille.

Lisätietoja: www.lempaala.fi
Lempäälän matkailu
matkailu@lempaala.fi
p. 050 383 9068
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Mahdollisuuksien polku
Nykyään jokaisen varteenotettavan urheiluseuran toimintaperiaatteisiin liittyy niin sanottu pelaajapolkumalli. Miten, lajissa kuin lajissa, seuran sisällä pelaajat
kiipeävät ikäluokka kerrallaan kohti edustusjoukkuetta. Ammattiurheilussa omien kasvattien jalostaminen edustuksen tarpeisiin on osa kasvavaa kilpailua,
mutta myös pienemmissä yksiköissä kehitysmahdollisuuksien luominen on aivan yhtä tärkeää.
Moision liikuntahalli talvella joskus 2000-luvun alussa. Pieni pojannassikka raahataan lähes väkipakolla
Lempäälän Kisan 1996–97-ikäluokkien jalkapalloharjoituksiin. Siitä alkoi matka, joka ei ole loppunut vieläkään, yksistä harjoituksista lähti etenemään tarina,
josta koostui omanlaisensa henkireikä tuolle pienelle
pojalle. Seuraava on esimerkki LeKi-futiksen monipuolisesta pelaajapolusta.
Mikä oli tärkeintä alle kymmenen-vuotiaille futisnappuloille? Asiaan kuului tietenkin ensimmäinen pelipaita, jota täytyi pitää päällä jokaisissa harkoissa ja
kotonakin, vaikka äiti käski sen viemään pyykkiin.
Junnuille tärkeintä oli löytää jostain maali ja vahti ja
päästä potkimaan, kuten myös päästä ensimmäisiin
peleihin, tuulettaa ensimmäistä maalia ja kokea ensimmäinen turnausreissu. Siitä kaikesta oli kyse jalkapalloharrastuksen alkutaipaleella, ja uskallan väittää, että samat lainalaisuudet pätevät yhä.
Nyt ollaan Moision koulun kentällä, jossa on alkamassa
pelipaitojen jako jo mainitun LeKin ikäluokan harjoitusten lopussa. Pelipoikien ja -tyttöjen alut asettuvat
jonoon odottamaan vuoroaan. Paras kaveri saa itselleen numeron 6, jonossa eteen ehtinyt veli nappaa
numeron 7 ja minun tullessa vuoroon on numero 8
pinon päällimmäisenä. Tuosta numerosta tuli onnennumero, se pysyi selässä reilut kymmenen vuotta,
ennen kuin tuli aika edustusjoukkueeseen noustessa
vaihtaa se toiseen. Pienet asiat luovat isot muistot.
LeKi-futiksen pelaajapolku painottaa nuorissa ikäluokissa lajin leikinomaisuutta ja pitää harrastamisen hauskana, niin kuin sen pitääkin olla. Samaan ajattelumalliin
pohjaa myös takaisin kalenteriin palannut futisviikko:
Pelien ja leikkien kautta tuodaan lajia tutummaksi ja
kartutetaan taitoa. Kesäkuun alussa pidettävällä leirillä
tämäkin lekiläinen kirmaili kerran, jos toisenkin. Junnuna valmentajilla on iso rooli kehityksen ohjaamisessa,
itse pääsin Ari Kalliokosken alaisuuteen ja huomaan yhä
pelityylissäni piirteitä hänen painotuksistaan.
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Kun vuosirenkaita tulee lisää, on talviharjoittelun siirtyminen Valkeakosken Saharaan varma merkki lempääläisessä jalkapallossa. Kun kunnalla ei ole paikkaa,
missä harjoitella futista talvella, on otettava muut keinot käyttöön. Noustessa D- ja C-junnuihin LeKi-futiksen tapaisessa porukassa hienointa oli aina voittaa isoja kaupunkilaisjoukkueita. En voi olla nostamatta esille
upeaa 7-1 kotivoittoamme TPV:stä C-junnuissa, sillä
vastassa pelasi kaksi vanhaa joukkuekaveria LeKistä.
Vaikka LeKi-futis ei ole Tampereen alueen suurin seura, on aina ollut mahdollisuus lähteä koittamaan siipiään ylemmäksi. Tulevana kesänä kaksi ikätoveriani
taistelevat Hakan väreissä A-junnujen SM-sarjassa.
Saharaa on korvattu Lempäälässä aktiivisesti futsalilla,
josta on tullut todella tärkeä osa LeKi-futiksen pelaajapolkua. Pääasia on, että harrastus ei katkea talveksi, mutta on se tuonut muutakin. Itse osuin sellaiseen
ikäluokkaan, joka putsasi futsalissa lähes koko pöydän.
Masi Bergströmin johdolla LeKi-futis on nyt juniorifutsalissa Suomen johtavia seuroja. 1995-96 ikäiset voittivat
C-junnujen Suomen mestaruuden ja olimme piirissämme lähes aina mitaleilla. Samaisesta kultajoukkueesta
on jo ketjullinen pelaajia noussut Loiskeen ykkössarjajoukkueeseen, Yasar Elbeller jopa avainpelaajien joukkoon. Siinäpä loistava vaihtoehtoinen polku edetä uralla.

Kun tulee juniorina B-junnuikään, yläaste on lopuillaan ja lukio/ammattikoulu astuvat kuvaan mukaan,
ei jalkapallo ole enää monilla se ykkösjuttu. Silloin
otetaan kuvioon seuran taholta tuomari- ja valmentajakoulutus. Hyvä kaverini Miko Heikkilä toimii tällä
hetkellä muutamassa junnuporukassa apuvalkkuna
ja viheltää pelejä ympäri Pirkanmaata kesällä. Etenemismahdollisuus löytyy siis myös tältä puolen. Ja
kun aikoinaan tuli itse oltua futisviikkolainen, olen jo
kuusi kertaa ollut antamassa omaa osuuttani takaisin
vetäjänä samaisella leirillä.
Pidän itseäni todella seurauskollisena. Aikoinaan olisi
ehkä ollut mahdollisuuksiakin jossain muualla, mutta
Lempäälä veti aina puoleeni. Kaikki pelini olen aina
pelannut peukkulogolle ja nykyiselle siniselle paidalle lukuun ottamatta muutaman viikon kokeilujaksoa
Ilveksessä. Oman junioriurani pääsin vielä huipentamaan muutama vuosi sitten, kun ikäluokkamme
viimeisessä ponnistuksessa nousimme syyskierrokseksi B-junnujen 2. divisioonaan. Se oli junnuaikojeni
hienoin kausi, tiukkoja pelejä laadukkaassa seurassa.
Mielestäni se on taso, johon LeKi-futiksen pitäisi pyrkiä vanhimmissa ikäluokissa. Olemme kuitenkin tamperelaisten jälkeen alueemme isoimpia toimijoita vihreällä veralla.

2013 LeKi-futiksen edustuksessa, näiden samojen jätkien kanssa! Oma polkuni täydentyi ja huipentui Parolassa viime elokuussa, kun tein ensimmäisen maalini
miesten sarjoissa. Tunne oli varmasti samanlainen,
kuin ensimmäinen junnuissa isketyn osuman jälkeen.
Täksi kaudeksi tieni vei LeKi-futiksen äskettäin perustettuun kakkosjoukkueeseen. Opiskelut ja lentopallo
ottivat isomman roolin, mutta rakas harrastus pysyy
yhä ohjelmistossa. Pidänkin kakkosjoukkuetta isona
osana nuorten nousemista tulevaisuudessa edustuksen mukaan. Se on myös oiva paikka jäähdyttelijöille
ja lajiromantikoille, sillä on tärkeää että harrastus ei
lopu, jos haluaa vielä pelata höntsymielessä.
Muistikuva aurinkoisesta Örebrosta kesällä 2009.
LeKi-futis -96 on upealla turnausmatkalla Ruotsissa ja
juuri hävinnyt pahasti ottelunsa. Kapteenina muistan
puhuneeni muutaman kliseen päät painuksissa olleille kavereille: ”Joukkueena voitetaan ja joukkueena
myös hävitään!” Jalkapallossa on kuitenkin tärkeintä
yhteisöllisyys ja rakkaus lajiin, oli sitten ammattilainen tai harrastelija.
Antti Raunio
LeKi-futis -96 #8

Tällä hetkellä suurin ongelma LeKi-futiksen pelaajapolussa on kuilu edustuksen ja vanhimpien junioreiden
välillä. Seuralla ei ole ollut enää vuosiin A-junioreita,
sillä siinä ikäluokassa harrastajamäärät putoavat jo
dramaattisesti. Askel B:stä suoraan miehiin on monille
liian iso, vain minä ja pieni kourallinen muita ikäisiäni
ovat ottaneet askeleen kohti edustusjoukkuetta, koko
junnuportaikon loppuhuipennusta.
Tulevalla(kin) kaudella oman edarimme selkäranka
koostuu lahjakkaiden 1989-90-ikäluokkien pelureista,
mikä on upea esimerkki pelaajapolun onnistumisesta.
Itse muistan nuorempana, että jo silloin miehissä
pelanneet Panu Niskanen ja Samu Nevala kävivät jakamassa vinkkejä harkoissamme. Itse pelasin kesän
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Pölyiset hyvästit
Hakkarin
santastadionille
Lempäälässä on monen monta oivallista, laadukasta ja
runsaasti käytettyä liikuntapaikkaa, mutta yksi riutuu
käytön puutteesta: Hakkarin hiekkakenttä, jota itse tykkää edelleen sanoa ”Hakkarin metsäkentäksi” tai joskus
piloillani ”Hakkarin santastadioniksi”.
Vedän heti sanojani hiukan takasin, sillä 10.–11. toukokuuta kyseinen alue on Lempäälän historian suurimman
urheilutapahtuman eli SM-maastojuoksujen päänäyttämö,
mutta muutenhan kyseistä hiekkaerämaata käyttävät
Hakkarin koululaiset (harvakseltaan), kiekkojunnut joskus
alkuhöntsässään ja satunnaiset karuja ja pölyisiä olosuhteita kaihtamattomat potkijat, jotka usein ovat – hatunnosto sille – lempääläisiä maahanmuuttajia. Talvisin toki
kenttä on luistelijoiden aktiivikäytössä. Hakkarin santastadionin tekonurmettamisesta on puhuttu kauan ja
usein. ”Me vaadimme”-fraseologiaa on käytetty futisväen
taholta Lempäälän kunnan suuntaan, mutta tuloksetta.
Kuuleman mukaan kentän tekonurmettaminen ei ole edes
lähivuosien suunnitelmissa, saati, että olisi jo olemassa
päätös jollekin kuluvan vuosikymmenen vuodelle, milloin
homma toimeen pannaan.
Sanotaan se nyt taas näin printattuna, että jalkapalloväki
ansaitsisi toisenkin tekonurmen Lempäälään. Määrää on
potkijoissa paljon ja toiminnan laatukin on ihan Lempäälän tapaisen kunnan mittapuulla mitattuna kohtuullista.
Muistetaan, että kymmenestä käyttötunnista yhdeksää
käyttävät juniorit 5-vuotiaista naperoista 16–17-vuotisiaisiin teineihin. Eli kentän tekonurmetus olisi mitä mainiointa lapsi- ja nuorisotyötä.
Noin neljännesvuosisataisen ammattikasvattajan urani aikana olen tullut vakuuttuneeksi, että urheiluseurojen tärkein työ on tuottaa palveluita juuri lapsille ja aivan ehdottomasti nuorisolle, 12–17-vuotiaille eritoten.
Mutta vielä pidempiaikainen toimintani aktiiviurheiluelämässä on tuonut varmuuden, että hyvä, laadukas, urheilullinen ja menestyvä edustusjoukkue on usein se vasara tai keihäänkärki, joka murtaa päättäjien ei-panssariin
särön tehokkaimmin.

sakkia, joista toinen sisuttelee 3.divaripaikastaan taistellen ja toinen seilaa 4. ja 5. divareiden väliä.
Farmisopimus Loiskeen ja LeKi-futiksen välillä solmittiin
viime kaudeksi tuloksella plusmiinusnolla. Tälle kaudelle ei
moista paperia tehty lainkaan, joten ihan lähinäköpiirissä
ei edustuspalloilun nousu ole. Mahdollista se olisi. Työnimellä ”Lempo-futiksen” merkeissä vaikka näin: Kootaan
yksi yhteinen joukkue, jossa mukana olisi vain sellaisia
nykypelaajia, jotka sitoutuvat harjoittelemaan marraskuusta alkaen ykköslajinaan jalkapalloa. Joukkueelle valitaan osaava valmentaja, jolle maksetaan reilu korvaus.
Joukkuetta täydennetään puolellakymmenellä lähialueen
pelaajalla, jotka ovat tasoltaan sitä vahvistavia. Ryhmän
budjetti hyvien taustapersoonien voimin nostetaan luokkaan 30 – 40 000€, mikä mahdollistaisi muun muassa talvisten treeniolosuhteiden ostamista. Tuloksena olisi vääjäämättä kahden vuoden sisään nousu 3.divarin kärkeen
ja jopa noususaumakin.
Jos joku ajattelee, että moinen ei ole mahdollista lempääläisessä jalkapallossa, niin miettiköön heti perään, että on
ollut se mahdollista, hiukan eri kaavalla toki toteutettuna,
jääkiekossakin ja nyt myös mieslentopallossa ollaan etenemässä kohti maan eturiviä.
Hyvää kautta nuoremmalle ja vanhemmalle LeKi-futiksen
nappiskansalle. Sekin päivä koittaa, kun Hakkari siirtyy
jalkapallosa(kin) nykypäivään – kärsivällisyyttä.
Juha Raunio
Lempääläinen urheilun suurkuluttaja

Joten, jos lempääläisessä jalkapallossa saataisiin aikaan
edustusjoukkue, joka taistelisi vähintäänkin 3. divisioonan aivan kärjessä ja mieluummin nousisi 2. divariin, saataisiin varmuudella olosuhdeasioihinkin vauhtia.
Viimeiset vuodet ovat näyttäneet siltä, että nykymeininki
tuottaa Lempäälään kaksi koko lailla tasaista edustus-
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Katsaus
futsaltoimintaan
ja sen
tulevaisuuteen
Taas on yksi futsalkausi takana ja katseet on käännetty
vihertäville nurmikentille. Kuluneen talven aikana piirinsarjoissa pelasi 11 seuramme joukkuetta, mikä on yksi
enemmän kuin edellisellä kaudella. Tulosten puolesta sarjoissa ei aivan ylletty edellisten vuosien tasolle, mutta monessa ikäluokassa taisteltiin kärkipään sijoituksista loppumetreille asti. Ainoa mitalikantaan yltänyt ikäluokka oli
D12-pojat, jotka voittivat ikäluokkansa piirinmestaruuden.
Näistä asetelmista on hyvä lähteä jalkapallokauteen ja
kohti kesää, mutta samalla kannattaa miettiä, mitä voisimme tehdä seuraavalla kaudella paremmin. Varmaa nimittäin on, että muualla kehitetään toimintaa myös futsalin puolella. Kehityksen mukana on pysyttävä, mikäli
haluamme pitää kiinni maineestamme hyvänä futsalin
kasvattajaseurana. Vanhimmat seuramme junioripolun
läpikäyneet pelaajat ovat nyt siinä iässä, jossa pitäisi onnistua saamaan peliaikaa miesten sarjoissa.
Toistaiseksi tässä ovat onnistuneet kenttäpelaajista -95
syntyneet Yasar Elbeller ja Eeli Huotari sekä -96 ikäluokan Ukko Rimmi Futsal-Ykkösessä Loiskeen paidassa.
Maalivahdeista vastaavaan ovat toistaiseksi pystyneet
-95 syntynyt Iiro Auvinen niin ikään Loiskeessa ja -93
syntynyt Leo Rantanen, joka on ponnistanut Loiskeen
kautta kaksinkertaiseksi SM-kultamitalistiksi Ilves FS:n
mukana. Leo on LeKi-futiksen kasvateista toistaiseksi pisimmälle edennyt ja vaikka minuutteja ei vielä ihan hirveästi Futsal-Liigassa olekaan tullut, niin jotain on tullut
tehtyä oikein. Leksa nimittäin sai tammikuussa kunnian
pukea maajoukkueen edustusasun päälleen, mikä on aina
hieno saavutus.
Olemme siis tehneet hyvää kasvatustyötä muutamien
ikäluokkien kohdalla, mutta miten päästäisiin samaan tai
jopa parempaan tulokseen jatkossa? Ensimmäinen kehitysaskel on kasvattaa joukkuemääriä edelleen. Hyvänä
tavoitteena voidaan pitää ensikaudelle sitä, että LeKi-
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futiksella on 15 joukkuetta piirinsarjoissa. Kasvupotentiaalia on erityisesti nuorimmissa ikäluokissa, joissa toivon näkeväni jatkossa 2 tai 3 joukkuetta per ikäluokka,
jolloin jokaiselle pelaajalle tulee paljon peliaikaa ja sitä
myöden pallokosketuksia. Maalivahti + 8 kenttäpelaajaa
on riittävä joukkueen koko. Mikäli on paljon poissaoloja,
niin nuoremmasta ikäluokasta löytyy varmasti innokkaita
pelaajia mukaan. Mikäli pelaajamäärä sen vain sallii, niin
lähtekää rohkeasti useammalla joukkueella mukaan sarjoihin ja päästäkää mahdollisimman moni pelaaja nauttimaan futsalista.
Toinen kehityskohde on seurayhteistyö. Toimin menneellä kaudella edustusjoukkueen valmentajana ja farmisopimuksen mukainen yhteistyö Loiskeen kanssa toimi erinomaisesti. Jatkossa yhteistyötä tulisi syventää
entisestään ja antaa mahdollisimman monelle nuorelle
pelaajalle mahdollisuus harjoitella 3 tai jopa 4 kertaa
viikossa, vaikka pelivastuu jäisikin pienemmäksi. Tässä
asiassa pallo on seurajohdolla ja edustusjoukkueen ensi
kauden valmentajalla, mutta luotan siihen, että asioista
saadaan sovittua.
Kolmas ja ehkä vaikeimmin toteutettava asia on se, mitä
me valmentajat opetamme (juniori)pelaajillemme. Nuorimpien pelaajien kohdalla painopisteen tulee olla pallonhallinnassa/tekniikassa ja pelirohkeudessa. Kannustetaan
pelaajiamme haastamaan ja pitämään palloa vaikeissakin
paikoissa, vaikka siitä joskus tulisi menetyksen jälkeen
vastustajalle maali. Rohkeat ja taitavat pelaajat ovat niitä, jotka menestyvät niin futsalissa kuin jalkapallossakin
ja voivat ratkaista otteluita omalle joukkueelleen.
Jos opetamme juniorit aina purkamaan yli rajoista tai pelaamaan riskittömän syötön, niin pelaajat eivät koskaan
saavuta omaa huippuaan. Lisäksi pelirohkeus on asia, jota
on kovin vaikea opettaa enää 15 –17-vuotiaana, jos siihen
asti on aina pelattu riskittömästi. Rohkeasti eteenpäin

pelaava pelaaja puolestaan on helpompi opettaa tunnistamaan tilanteet jolloin kannattaa mennä eteenpäin ja
tilanteet jolloin kannattaa pelata taaksepäin. Vanhemmissa junioreissa painottuvat enemmän taktiset näkökulmat,
milloin yritetään riistää pallo ja milloin katkaista hyökkäys pelaamalla pallo rajoista yli, milloin haetaan syöttöä eteenpäin ja milloin pelataan varma pallo alaspäin.
Yllämainitut asiat ovat sellaisenaan tavoiteltavia myös
jalkapallovalmennuksessa ja vasta C15- tai B-junioreissa tarvitsee ruveta miettimään futsalin joukkuetaktisia
asioita, mikäli aiempina vuosina on keskitytty jokaisen
pelaajan maksimaaliseen kehittämiseen.
Mikäli pystymme yhdessä tekemään määrätietoisesti
töitä näiden asioiden saavuttamiseksi, ei pelaajien eteneminen futsalin parissa jää kiinni olosuhteista tai valmennuksesta. Silloin vain pelaajan oma tahto on rajana
sille tasolle, mihin voi urallaan päästä. Ihan samat asiat
valmennustoiminnan kehittämisessä muuten vievät myös
jalkapalloilijoita eteenpäin kun puhutaan alle 15-vuotiaista pelaajista. Joten meistä valmentajista jokainen koettakoon parhaansa mukaan kehittää paitsi pelaajiaan, myös
itseänsä valmentajana.

Kuvat
Leo Hynninen

Kaikille antoisaa jalkapallokesää
ja seuraavaa futsalkautta toivotellen,
Martti ”Masi” Bergström
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-TURNAUS
16.–17.8.2014 Hakkarin nurmikentällä
Ikäluokat -05, -06, -07 ja -08/09
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://www.lekifutis.sporttisaitti.com
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AUTOHUOLTO
K.YLÖNEN
Renkaat edullisesti
www.ylonen.net

VARATTU

TAKSI JOUNI VIRTANEN
8 henkeä ja invakuljetukset
puh. 0400 231 356			
Henkilöauto puh. 0500 231 356
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Mehiläinen Liikuntaklinikka
LeKi-futiksen
terveyspalvelukumppaniksi
Leki-futis Lempäälän Palloseura ry ja Mehiläinen Tampere
Liikuntaklinikka solmivat yhteistyösopimuksen terveyspalveluiden käytöstä. Sopimus mahdollistaa seuran jäsenille Mehiläisen Liikuntaklinikan laajan ammattilaisten
verkoston taustatuen sekä kattavat yleis- ja erikoislääkäripalvelut. Sopimus astuu voimaan 1.6.2014.

diagnostiset palvelut, laboratorio-, ultraääni-, röntgen-,
magneetti- sekä kartiokeilatutkimukset. Mahdollisten loukkaantumisten sattuessa seuran jäsenille tarjotaan sujuva ja kokonaisvaltainen hoitoketju. Mikäli vamma vaatii
leikkausta, hoituu sekin sujuvasti Tampereen Mehiläisen
sairaalassa.

Mehiläisen Liikuntaklinikalla on laaja asiantuntijoiden valtakunnallinen verkosto, jonka osaaminen on LeKi-futiksen
hyödynnettävissä. Liikuntaklinikan moniammatillinen asiantuntijatiimi auttaa liikkuvia ja liikkumisesta kiinnostuneita ihmisiä hyvinvoivaan, terveelliseen ja tasapainoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen.

Tarkempaa tietoa yhteistyöstä tullaan jakamaan joukkueenjohtajien kokouksissa sekä LeKi-futiksen kotisivuilla
(lekifutis.sporttisaitti.com) ja facebook-sivuillamme (www.
facebook.com/lekifutis)

Mahdollisten loukkaantumisten sattuessa seuran jäsenille
tarjotaan sujuva ja kokonaisvaltainen hoitoketju. Liikuntaklinikan asiantuntijoiden avulla seuran jäsenistö saadaan
takaisin liikkumaan – nopeasti, terveenä ja osaavampana.
LeKi-futiksen terveyspalvelukumppani Mehiläinen Tampere on täyden palvelun lääkärikeskus ja kirurginen sairaala, joka sijaitsee Finlaysonin alueella keskellä kaupunkia.
Saman katon alta löytyvät n. 150 yleis- ja erikoislääkärin
sekä muun alan ammattilaisen vastaanotot ja palvelut.
Tampereen Mehiläisen Liikuntaklinikka tarjoaa kattavat

Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuolisia palveluita yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille.
Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä työskentelee yli
6 000 ammattilaista. Mehiläinen Liikuntaklinikka on palvelukonsepti, joka tarjoaa apua sekä huipuille että harrastelijoille.
Lisätietoja:
Petri Mäkinen, LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry
Kirsi Turkkinen, liikuntaklinikan yhteyshenkilö
Mehiläinen Tampere

KULLANARVOINEN
KUMPPANI
Mehiläinen Liikuntaklinikka on erikoistunut
erilaisiin urheiluvammoihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Olipa kyseessä pieni tai suuri
vaiva, me hoidamme sinut takaisin liikkeelle.
AJANVARAUS:
WWW.MEHILAINEN.FI TAI 010 414 00
8,35 snt/puh + kiinteästä verkosta 7,02 snt/min
tai matkapuhelimesta 17,17 snt/min.

Mehiläinen Tampere, Itäinenkatu 3 • www.mehilainen.fi
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Länsi Tampereen Tili Oy
Marja-Leena Hinkkanen

Isännänkatu 29 G
33820 Tampere
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Puh. (03) 214 8802
Fax (03) 214 8801
marlee@kolumbus.fi

Joukkueiden yhteystiedot 2014				
				
		
Nimi
Gsm
Email
Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja		
Sihteeri		
Junioripäällikkö		
Futsalvastaava		
Toimisto		

Mäkinen Petri
Huvinen Matti
Bergström Harri
Tuominen Matti
Bergström Martti
Gröndahl Leena

040 557 8259
0400 624 603
040 120 4013
050 338 6111
050 464 9289
050 374 7377

lekifutis.makinen@gmail.com					
matti@huvinen.fi					
harri.bergstrom@gmail.com					
lekifutis.tuominen@gmail.com					
masi.bergstrom@gmail.com					
lekifutis.toimisto@gmail.com						

Edustus

jj
valm.

Mäkinen Petri
Lehtonen Lassi

040 557 8259
040 096 2604

lekifutis.makinen@gmail.com					
lassilehtonen@windowslive.fi					

Edustus 2

jj
valm.

Cederlöf Harri
Heikkilä Miko

040 507 3512
040 410 5448

harri.cederlof@kolumbus.fi					
mixa_96@hotmail.com					

B-pojat (97/98)

jj
valm.

Saarnio Kari
Iivanainen Marko

040 526 5850
050 500 0390

metalli195@gmail.com					
marko.iivanainen@luukku.com					

C15 (99/00) /
FC Lempäälä

jj
jj
valm.

Huvinen Matti
Hiltunen Seppo
Vuori Timo

0400 624 603
040 844 8476
040 759 1203

matti@huvinen.fi					
seppo.hiltunen@fimnet.fi					
timo.vuori@metso.com					

D13 (01)

jj
valm.

Lahtinen Kati	 0400 260 080
Viheriäranta Jussi
040 480 8118

lekifutis01@gmail.com					
jviheriaranta@gmail.com					

D12 (02/03)

jj
jj
valm.

Sillanpää Jari
Ikuli Kirsi
Bergström Martti

0500 910 109
040 541 7960
050 464 9289

jari.sillanpaa@corelase.fi					
kirsi.ikuli@gmail.com					
masi.bergstrom@gmail.com					

E10 (04)

jj
valm.

Tammilehto Onni
Soininen Jarno

050 506 5745
040 523 1523

onni.tammilehto@live.fi					
jarnondo@gmail.com					

F9 (05)

jj
valm.

Parantainen Marko
Nikara Jari

040 530 6695
050 486 8163

marko.parantainen@gmail.com					
jari.nikara@gmail.com					

F8 (06)

jj
valm.

Rautkivi Sampsa
Orpana Mikko

050 362 1338

lekifutis06@gmail.com
mikko.orpana@saunalahti.fi					

F7 (07)

jj
valm.

Riikonen Aleksi
Sirèn Jonne

044 354 9901
050 336 7669

aleksi.riikonen@aksuky.fi
jonne.siren@kolumbus.fi					

F6/F5 (08/09)

jj
valm.

Takaniemi Mikko
Virtanen Jussi

050 401 4417
040 731 0013

lekifutis0809@gmail.com					
vesieristysliike.j.virtanen@elisanet.fi					

C/D-tytöt (99-02)

jj
valm.

Lukkarinen Saija
Mäkinen Petri

040 748 3482
040 557 8259

saija.lukkarinen@kolumbus.fi					
lekifutis.makinen@gmail.com					

E-tytöt (03/04)

jj
valm.

Vierula Johanna
Vierula Jukka

040 778 7648
050 309 3177

lekifutis.mimmit@gmail.com					
jukka.vierula@caverion.fi					

F-tytöt (05/06)

jj
valm.

Ratia Katariina
Mäkelä Markus

040 847 4779
040 831 4755

katariina.ratia@gmail.com
markus.k.makela@tampere.fi					

Futsal / edustus

jj

Bergström Harri

040 120 4013

harri.bergstrom@gmail.com

EDUSTUS

Takarivi vasemmalta: Samu Nevala, Lari Ruotsalainen, Matias Ristimäki, Tommi Niskanen
Keskirivi vasemmalta: Jani Ojala, Abdulla Al-Barkat, Ville Heinonen, Jesse Lappi, Miko Heikkilä, Petri Mäkinen (jj + m)
Eturivi vasemmalta: Tino Lahti, Tommi Lehtimäki, Joonas Haapasaari, Jyri Leinonen (v), Jani Maja, Sampo Clewer,
Pasi Heinonen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Miika Holopainen, Toni Ryyppö, Janne Lehtimäki, Panu Niskanen, Joni Hiltunen,
Riku Mäki, Juuso Ojala, Veli-Matti Hatvala, Solmu Laaksonen, Aki Mäki, Lassi Lehtonen (vv), Reijo Laaksonen (v),
Timo Ojala (ft), Markku Heinonen (h) ja Ari Jokinen (rh)
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Edustuksen valmistautuminen kauteen 2014 alkoi
marraskuussa, jolloin joukkue kokoontui ensimmäisen kerran. Joukkue on harjoitellut hyvin ja määrätietoisesti kautta 2014 ajatellen. Tämän kauden
Tampereen piirin 4. divisioonan ajatellaan olevan
kovin nelonen pitkiin aikoihin. Helppoja pelejä ei
tule olemaan ja jokainen joukkue on voimistunut
viime vuodesta.
Edustus on saanut uusia pelaajia joukkoonsa,
joka on tuonut lisää energiaa harjoitteluun ja pelipaikoista on kovempi kilpailu kuin aikaisemmin.
Joukkue lähtee kauteen 2014 tavoittelemaan sijoja 1- 6. Tavoitteeseen pääsy vaatii pelaajilta ja
taustajoukoilta runsaasti töitä, mutta joukkue on
valmis tekemään tavoitteen eteen tarvittavat kilometrit harjoituskentällä ja peleissä. Joukkue tarvitsee kannustusta, joten tervetuloa katsomaan
LeKi-futiksen edustuksen huippupelejä Sääksjärvelle kesällä 2014!
Petri Mäkinen
joukkueenjohtaja
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FUTSAL EDUSTUS

Takarivi vasemmalta: Harri Bergström (jj), Arttu Asunta, Into Piippo, Riku Gröndahl, Niko Luoma, Martti Bergström (vv)
Eturivi vasemmalta: Miko Heikkilä, Abdulla Al-Barkat, Iiro Auvinen, Aki Sihvonen, Ukko Rimmi
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Janne Saarinen, Eeli Huotari, Jarno Soininen, Yasar Elbeller, Aapo Pylkkänen,
Ali Al-Zubeidi, Jaakko Sihvonen, Eselalo Ampofo, Sami Lahtinen, Niklas Lautala, Aapo Kalliokoski, Aki Lehtinen ja
Arttu Nieminen
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Edelliskauden joukkueenjohtaja/valmentajan siirtyessä uusiin futsalin liigatason haasteisiin valmennusvastuu miesten joukkueesta siirtyi Martti
Bergströmille.
Lokakuussa alkoivat harkat pyöriä ja ensimmäiset
pelaajasopimukset solmittiin. Hieno pelaajamateriaali, hyvä huumori ja iloinen ote oli koko kauden
parasta antia.
Farmisopimus tehtiin Sääksjärven Loiskeen kanssa.
Sovittiin pelisäännöt ja meiltä ykkösen pelirinkiä
kävivät täydentämässä Iiro, Ukko ja Eeli. Toisaalta saimme hyviä ja tarpeellisia apuja tarvittaessa.
Jasu, Aki ja Sami vierailivat peleissämme. Pelaajaliikenteen sopiminen Ramin ja Masin yhteistyöllä
sujui mallikkaasti.
Joukkueen taustat olivat kaudella niukat, mutta
kaikesta selvittiin. Apuja saatiin Arilta ja kotipelien toimitsijoilta. Tälle kaudelle tullut sähköinen
pöytäkirja osoittautui hyväksi välineeksi ja ottelutapahtumat saatiin nopeasti nettiin.
Sarja oli haasteellinen ja tarjosi jännitystä viimeiseen otteluun asti. Nousu kakkoseen olisi ollut kova
juttu, mutta ehkä ensi kaudella…
Harri Bergström
Joukkueenjohtaja
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EDUSTUS 2

Takarivi vasemmalta: Milo Brown, Miko Heikkilä (vv), Vili Raita-aho, Aapo Kalliokoski (v), Aki Helin
Keskirivi vasemmalta: Joona Lammi, Aleksi Gratschew (h), Leevi Cederlöf, Ilari Lehtinen, Into Piippo,
Joonas Ojanperä
Eturivi vasemmalta: Jere Mikkola, Eemeli Pitkänen, Antti Raunio, Jani Maja, Joni-Mikael Saari, Joni Auvinen,
Paavo Vehviläinen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Valtteri Arminen, Aleksi Nieminen, Harri Cederlöf (jj) ja Seija Parviainen (jj)
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LeKi-futis 2 starttaa olemassaolonsa tästä kaudesta ja joukkue koostuu noin 20 jalkapalloromantikosta, jotka haluavat viettää aikaa jalon lajin parissa. Joukkue pelaa 6. divisioonaa ja tavoite kaudelle
on hyvän yhteishengen ylläpito ja nauttiminen, toki
asennetta kentällä unohtamatta.
Pääasiassa pelaajisto koostuu -96 syntyneistä
pojista, jotka ovat pelanneet yhdessä jo noin 10
vuotta. Mukana on niin viime vuonna seuran edustuksessa debytoineita, kuin B-junioreista vanhentuneita, mutta isoin osa on muutamanvälivuoden
jälkeen jalkapallon pariin palanneita. Mukaan on
saatu houkuteltua myös muutamia noviiseja. Vaikka harjoittelun määrä ei LeKi-futis 2:lle ole se tärkein asia, on pyrkimys laatuun, kun jotain tehdään.
Hauskaa voi olla, vaikka lasissa olisikin 110%.
Seuraa joukkuettamme facebookissa:
”Leki-futis 2”
Antti Raunio
Pelaaja / mediavastaava
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B-pojat

Takarivi vasemmalta: Simo Huovinen, Nico Kivi, Aapo Pylkkänen, Atte Järvelin, Jesse Vuori, Aleksi Kuronen,
Dani Molin, Riku Äyräs
Keskirivi vasemmalta: Marko Iivanainen (vv), Jukka Vierula (v), Atte Sikkinen, Viktor Aaltio, Toni Vierula,
Miko-Matias Kainulainen, Antti Kivi, Joni Lahtinen, Teemu Laakso, Toni Helin, Santeri Kuusiniemi, Joona Voutilainen,
Perttu Asunta, Ilkka Heikkilä (v), Kari Pylkkänen (v)
Eturivi vasemmalta: Arttu Mustila, Niklas Lautala, Joonas Saarnio, Joona Rihkola, Waltteri Iivanainen,
Sami Raatikainen, Arttu Nieminen, Riku Heikkilä, Matias Mustonen, Juho Viitala
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Kari Saarnio (jj), Kristiina Heinonen (rh), Suvi Huovinen (h) ja Lauri Nieminen (h)
B-pojat pelaavat alkavalla kevätkaudella Tampereen piirin 3. divisioonassa. Lisäksi osallistumme 7v7-sarjaan, jotta
saamme kaikille riittävästi peliaikaa ja sopivan tasoisia pelejä. Pojat asettivat alkavalle kaudelle selkeän tavoitteen:
nousu takaisin 2-divisioonaan syksyksi. Tavoite on kova, mutta realistinen. 7v7-sarjassa tavoitteemme on olla sarjan
kärkikahinoissa mukana. Joukkue koostuu 29:stä 1997 ja 1998 syntyneestä pojasta, vahvistettuna kahdella 1999
syntyneellä lahjakkuudella.
Pojat ovat talven aikana harjoitelleet lähinnä koulujen liikuntasaleissa, mutta vuoden alusta olemme päässeet kokeilemaan ulkoharjoittelua Saharan tekonurmella. Viimeiset kuukaudet olemme harjoitelleet 2-3 kertaa viikossa Sääksjärven ja Vesilahden tekonurmilla. Joukkueen vastuuvalmentajana toimii Marko Iivanainen apunaan Jukka Vierula,
Ilkka Heikkilä ja Kari Pylkkänen. Pojat ovat olleet harjoituksissa erittäin motivoituneita ja osoittaneet olevansa valmiita tekemään töitä asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Joukkueessa on loistava henki, jota voi tulla aistimaan
kentän laidalle joukkueemme kotiotteluissa.
Kari Saarnio
Joukkueenjohtaja
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FC Lempäälä C15 (99/00)

Takarivi vasemmalta: Akseli Mustila, Antti Naakka, Aapeli Kivikko, Henrik Närvänen, Miro Hiltunen, Miko Salminen
Keskirivi vasemmalta: Matti Huvinen (rh), Arimo Nagy, Tino Koivisto, Onni Huvinen, Joel Harjunniemi, Santeri Hietala,
Akseli Jakala, Markus Kulmala, Roni Sjöman, Petri Salminen (tied.,varustev.)
Eturivi vasemmalta: Seppo Hiltunen (jj), Valtteri Mäenpää, Jesse Katajisto, Santeri Borgenström, Sami Maja,
Antti Seppälä, Leo Helminen, Ville Brander, Jari Harjunniemi (v)
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Timo Vuori (vv), Virpi Maja (h), Jesse Vuori, Micke Hakkarainen, Teemu Paavola,
Elias Haatanen, Farkad Al-Barkat ja Jouni Katajisto (v)
FC Lempäälä YJ haluaa tarjota ainakin koko Lempäälän -99 ja -00-syntyneille pojille 3-4 kertaa viikossa tavoitteellisesti harjoittelevan ryhmän, joka aloittaa kevätkautensa piirinsarjassa ja osallistuu mahdollisesti joihinkin turnauksiin,
vaikka monen rippikoulut aiheuttavat järjestelyjä erityisesti kesäaikaan.
Haluamme myös kannustaa poikia osallistumaan erotuomaritoimintaan, jotta harrastus voisi jatkua laajemmin ja
mahdollistaisi elinikäisen osallistumisen jalkapallotoimintaan tavalla tai toisella. Tarkoituksena on säilyttää ja syventää
liikuntaharrastusta samalla vahvistaen jalkapallokulttuuria syvemmin koko Lempäälässä.
Ryhmän koko on tällä hetkellä n. 25 poikaa ja valmentajia on kolme sekä muita toimihenkilöitä lisäksi neljä. Kausi on
kolmas LeKi-futiksen ja Loiskeen poikien muodostamalle yhteisjoukkueelle, joka on toiminut moitteettomasti viitoittaen järkevää yhteistyötä kunnassa jalkapallon parissa.
Seppo Hiltunen
Joukkueenjohtaja
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D13 ( 01)

Takarivi vasemmalta: Jussi Viheriäranta (vv), Elias Knuutila, Iivari Turkkinen, Otto Lahtinen, Mikko Manninen,
Lauri Aaltonen, Riku Kolehmainen, Saku Luttinen, Tuomas Karppila, Juuso Tuominen, Petteri Manninen (v)
Eturivi vasemmalta: Jari Tuominen (v), Ruslan Ekperov, Tommi Kuukasjärvi, Arsi Lehtiö, Aaro Auvinen,
Santtu Junttila, Niilo Viheriäranta, Valtteri Jaakkola, Kati Lahtinen (jj)
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Oskari Korhonen, Katri Auvinen (h), Kirsi Turkkinen (h) ja Kari Auvinen (rh)
Joukkueessamme pelaa tällä hetkellä 17 innokasta jalkapalloilijaa. Kaikille pyritään saamaan peliaikaa kokemuksen
kartuttamiseksi. Tällä kaudella pelaamme kahta sarjaa: ainoana LeKi-futiksen joukkueista pääsimme karsinnoista
alueliigaan. -02-ikäryhmän kanssa pelaamme oman ikäryhmämme piirin ykköstä. Lisää pelureita tosin aina kaivataan!
Joukkuettamme on valmentanut sama kolmikko jo vuosia; Jussi, Petteri ja Jari. Heille iso kiitos jaksamisesta! Valmentajilla, ja varmasti pelaajillakin, on kaudelle yksi tärkeä tavoite; pelata alueliigassa myös syyskaudella. Tsemppiä
kaikille tavoitteen saavuttamiseksi!
Me muut taustat pyrimme järjestämään valmentajille ja pelaajille työrauhan ja homma sujuu huoltajilta Katrilta ja
Kirsiltä sekä rahastonhoitaja Karilta jo useamman vuoden kokemuksella. Vain jojona on uusi henkilö joukkueen
tavan mukaisesti; hyvin on onnistuttu kierrättämään sitä pestiä.
Kati Lahtinen
Joukkueenjohtaja
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D12/E11 (02/03)

Takarivi vasemmalta: Martti Bergström (vv), Matti Närhi (v), Verneri Jokirinne, Saku Korpilaakso, Juha Närhi,
Petrus Palokangas, Aleksi Muurinen, Verneri Kamppuri, Manu Mäenpää, Samuli Sanerma, Risto Kallio (h)
Keskirivi vasemmalta: Pasi Kassinen (h), Rasmus Federley, Aapo Nokkala, Eerik Aaltio, Erno Lehtonen, Kalle Ikuli,
Vertti Perälä, Viljami Jokirinne, Julian Juujärvi, Ville Keskinen, Eemil Sillanpää, Anssi Itola (h), Jari Jokirinne (v)
Eturivi vasemmalta: Kirsi Ikuli (jj), Niko Montonen, Eero Sirkka, Jalmari Karppanen, Akseli Kallio, Yacob Bouhlal,
Olli Kassinen, Joon Koivula, Tuukka Itola, Sampo Haapaniemi, Jari Karppanen (v)
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Oskari Rantala, Eemeli Österlund, Artturi Kupi, Valtteri Kujala, Jari Sillanpää
(jj, v), Anne Rantala (rh), Kasperi Ikuli (v) ja Jouni Sirkka (rh)
Tällä kaudella ikäluokkien -02 ja -03 välinen yhteistyö tiivistyy entisestään. Yhdistimme voimamme ja harjoittelemme nyt yhdessä kolme kertaa viikossa. Näiden pallollisten harjoitusten lisäksi pidetään ketteryyttä, liikkuvuutta
yms. tukevia ominaisuusharjoituksia. Piirinsarjan peleihin osallistumme -03 ykköseen, -02 liigaan ja -01 ykköseen.
Suunniteltuja turnauksia tälle kaudelle ovat Citymarket-turnaus Valkeakoskella (-03), seuramme Kevätturnaus (-02
ja -03), Ipa-turnaus Iittalassa (-03), Itämeri Cup (-02), Pori Cup (-03) ja Iku Cup Ikaalisissa (-02).
Kirsi Ikuli
Joukkueenjohtaja -03
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E10 ( 04 )

Takarivi vasemmalta: Mikko Orpana (v), Onni Tammilehto (jj), Elias Varhi, Olli Vuori, Joona Laine, Markus Muinonen,
Matias Lindström, Jussi Tammilehto, Valtteri Sirén, Atte Korkola, Joona Kalliosaari, Jukka Virtanen (v)
Keskirivi vasemmalta: Niklas Jokinen, Valtteri Santalahti, Jaakob Ranua, Tuomas Närhi, Elias Hämetvaara, Mikael
Hölli, Eemeli Saarijärvi, Jaakko Nieminen, Saku Lahtinen
Eturivi vasemmalta: Timo Muinonen (v) Aaron Koppanen, Matias Kyykoski, Oskari Seppälä, Kalle Seppälä, Aleksi
Alakoski, Miska Gröhn, Aapo Orpana, Otto Virtanen, Tuomas Lähteenmäki, Roope Ojala, Jarno Soininen (vv)  
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Tuukka Roininen, Veeti Roininen, Seppo Roininen (varajj), Jonna Jokinen (h),
Irene Saarijärvi (h), Kai Sirén (h) ja Riina Gröhn (rh)
Vuonna 2004 syntyneistä pojista muodostettu joukkue harjoittelee kesällä vähintään kaksi kertaa viikossa ja kilparyhmän pojat jopa neljä kertaa viikossa. Alkukesästä harjoittelu painottuu Sääksjärven tekonurmelle ja nurmikenttien
auettua otetaan käyttöön myös Hakkarin nurmikenttä. Myös Vesilahden keinonurmella on tarkoitus harjoituksia pitää.
Joukkue on jaettu harraste- ja kilpajoukkueisiin pelaajien tason ja harjoittelumotivaation perusteella. Valmentajat
seuraavat aktiivisesti kaikkien poikien kehittymistä ja liikehdintää harraste- ja kilpajoukkueiden välillä varmasti tapahtuu kesän aikana. Tavoitteena on saada kaikille pojille oman tasoisia treenejä ja pelejä aikaan ja sitä kautta
onnistumisen tunteita jalkapallon parissa.
Lisäharjoittelua omien treenien lisäksi haetaan LeKi-futiksen järjestämästä taitokoulusta ja pieni ryhmä poikia on
lisäksi mukana Etelä-Pirkanmaan Taitokoulussa. Joukkueessa kannustetaan lisäksi myös omaehtoiseen harjoitteluun. E10 ikäkaudella esim. pallon pomputtelusta alkaa tulla jo mieleistä tekemistä ja pojat tuntuvatkin kovasti
kyselevän toistensa ennätyksiä.
Turnauksia ja piirinsarjan pelejä on luvassa melko mukavasti; LeKi-futis E10 on ilmoittautunut piirinsarjaan peräti
kolmen joukkueen voimin. Tällä tavoitellaan riittävää määrää pelejä kaikille pojille. Uutena asiana tulee turnauksissa vastaan sijoituksista pelaaminen. Mitään suoranaista kilpailullista tavoitetta ei E10 ikäluokalle ole asetettu muuta
kuin se, että halutaan varmistaa pojilla pysyvän iloinen ja positiivinen pelivire päällä vaikka sijoituksista pelataankin.
Kesän loputtua joukkue siirtyy sisälle liikuntasaleihin ja alkaa harjoitella futsalia. Kilpajoukkueelle on kuitenkin tarkoitus järjestää edellytykset myös jalkapallon treenaamiseen keskellä talvea. Lempäälästä ympärivuotinen jalkapallohalli edelleen puuttuu, joten treenivuoroja on haettava naapurikunnista.
Joukkueessa pelaa 30 poikaa kaudella 2014 ja uusia pelaajiakin mukaan vielä mahtuu.
Onni Tammilehto
Joukkueenjohtaja
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F9 ( 05 )

Takarivi vasemmalta: Toni Jokinen (v), Vesa-Matti Turunen (v), Lenni Hirvonen, Sami Paasi, Elias Aro, Santtu Nikara,
Arttu Kytökari, Otso Miettinen, Juho Vigren, Harri Pentinniemi (v), Matti Ahola (v)
Keskirivi vasemmalta: Aleksi Mylläri, Onni Kukkola, Ville Turunen, Onni Parantainen, Verneri Jokinen, Lenni Perälä,
Eetu Komu, Yoseph Bouhlal
Eturivi vasemmalta: Jari Nikara (vv), Vinski Vesamäki, Oskari Ahola, Antto Myllymäki, Markus Lehto, Aaro Rautkivi,
Matias Pentinniemi, Emil Mäkynen, Marko Parantainen (jj)
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Manu Nummela, Touko Piippo, Taavi Salonen, Topi Tikkanen, Joonas Jalonen,
Jaakko Merikoski ja Mila Parantainen (rh)
Joukkueemme kesäkauden ohjelma täyttyy piirinsarjasta sekä liigan että ykkösen tasoilla. Lisäksi kierrämme tuhdin
nipun turnauksia ja harjoituspelejä pitkin Pirkanmaata ja eteläistä Suomea. Välillä meidän täytyy myös tietysti harjoitella. Toiminnassamme näkyvät innostuneisuus ja tekemisen riemu, joiden kautta syntyvä aktiivinen pitkäjänteisyys
on luonut pohjan hyvälle menestyksellemme.
Marko Parantainen
Joukkueenjohtaja
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F8 ( 06 )

Takarivi vasemmalta: Mikko Orpana (vv), Mikko Seppälä (v), Mikko Salmela (v), Roope Järvinen (v), Timo Muinonen (v),
Arto Rastas (v)
Eemeli Heikkilä, Eliel Järvinen, Jesse Mäenpää, Juuso Luoto, Kino Kankkonen, Taavi Seppälä, Arttu Formisto,
Ossi Savolainen, Onni Tamminen
Keskirivi vasemmalta: Kasper Mikkonen, Joni Marjamäki, Eetu Häkli, Paavo Ojala, Kalle Karttu, Joona Vall,
Samuel Jutila, Olli Vilppula, Eetu Lehvonen, Markus Lahti
Eturivi vasemmalta: Matias Salmela, Tomas Kojola, Aapo Närhi, Daniel Rastas, Pyry Kiiskilä, Tuomas Muinonen,
Matias Kivitalo, Kosti Soinio, Topias Lindström, Eetu Orpana
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Veeti Alanen, Eetu Hämäläinen, Santeri Sanerma,  Sampsa Rautkivi (jj), Katja Rastas (vjj), Johanna Järvinen (vjj), Johanna Närhi (rh), Terttu Koskinen (h), Virpi Marjamäki (h) ja Saila Ojala (h)
Innokas joukkue on valmiina tulevan kesän haasteisiin. Pojat ovat harjoitelleet ahkerasti koko talven ja pelanneet
Ilveksen talvisarjaa sekä minifutsal -piirinsarjan otteluita.
Viime kesänä joukkue osallistui Ilveksen Futis-Liigaan ja pelasi piirinsarjan pelejä. Muutamiin turnauksiin osallistuttiin
myös ja omassa Katepal -turnauksessa oltiin mukana vahvalla edustuksella.
Tulevana kesänä jatketaan tiivistä harjoittelua, osallistutaan jälleen piirinsarjaan ja pelataan monia turnauksia. Myös
Katepal -turnauksessa ollaan elokuussa mukana. Joukkue on täynnä innokkaita pelaajia, joten hauskaa on ollut ja
vauhtia on riittänyt. Tästä on hyvä jatkaa tuleva kesä.
Jalkapalloterveisin
Joukkueenjohto
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F7 ( 07 )

Takarivi vasemmalta: Jonne Sirén (vv), Tuomas Riikonen (rh), Emil Paloneva, Niklas Hakala, Ville Savolainen,
Eelis Korhonen, Oliver Niittymaa, Elmeri Kinnunen, Antti Savolainen (v), Tero Tuomisto (v)
Keskirivi vasemmalta: Ilmari Suikki, Leevi Puurula, Oliver Savinainen, Niilo Sirén, Eino Alakoski, Joonatan Stenberg,
Sampo Tuomisto, Peetu Tervo
Eturivi vasemmalta: Aapo Arramies, Axel Järvinen, Kaapo Korkola ,Totti Seppälä, Eelis Riikonen, Frans Välimäki,
Eeti Mäkynen, Akseli Myllymäki, Emma Riikonen, Kalle Riikonen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Aleksi Riikonen (jj), Minna Arramies (varajj), Johanna Hämäläinen (h) ja
Anu Välläri (h)
Joukkueemme pelaa ja harjoittelee ensimmäistä vuotta omana ikäluokkanaan. Pelaamme piirin Liigaa ja 1. divisioonaa. Tavoitteena on saada tasaisia pelejä molemmissa sarjoissa tasojoukkueilla. Joukkueemme koostuu mukavasta
joukosta poikia ja tyttöjä.
Aleksi Riikonen
Joukkueenjohtaja
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F6/F5 ( 08 - 09 )

Takarivi vasemmalta: Matti Koli (v), Siraphop Silvennoinen, Veikka Virtanen, Noel Nikulainen, Juuso Pentinniemi,
Lasse Siivola, Jussi Virtanen (vv)
Eturivi vasemmalta: Antti Merikoski, Aatu Laine, Niilo Takaniemi, Oliver Koli, Paavo Riekki, Jasper Stenberg,
Jukka Riekki (v)
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Joel Mäkelä, Joonas Mäkelä, Mikko Takaniemi (jj), Harri Pentinniemi (v),
Tapani Siivola (rh), Johanna Hämäläinen (h) ja Ville Laine (h)
Joukkueemme perustettiin alkuvuodesta. Harjoittelemme kerran viikossa. Harjoituksiin kuuluu leikkiä, helppoja
pallollisia harjoitteita sekä pienpelejä. Piirinsarjaan emme osallistu vielä tänä kesänä. Katepal -turnaus sekä joitakin
ystävyysotteluita kuuluu kesän kalenteriin. Pääasia on tutustuminen lajiin nimeltä jalkapallo ja hauskanpito jalkapallon kanssa.
Jussi Virtanen
Vastuuvalmentaja
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C/D-tytöt ( 99 - 02 )

Takarivi vasemmalta: Hannu Alanen (v), Jutta Marjamäki, Minni Räisänen, Iris Peltoniemi, Petri Mäkinen (vv)
Keskirivi vasemmalta: Johanna Väkeväinen (v), Riikka Kankkonen (h), Veera Lampi, Venla Vikman, Emilia Kalila,
Laura Lampi, Nina Kontiola, Henni Lahtinen, Kiia Maja, Silja Lukkarinen, Saija Lukkarinen (jj)
Eturivi vasemmalta: Venla Kankkonen, Ilona Järvensivu, Mimmu Kokko, Noora Laurila, Susanna Väkeväinen,
Mirja Hieto, Janette Rantanen, Emma Peltoniemi, Milla Uosukainen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Heli Kivimäki (vjj), Virpi Maja (rh), Tarmo Kokko (h), Virpi Marjamäki (h)
ja Tarja Väkeväinen (h)
C/D-tytöt ovat saaneet lisää innokkaita futaajia 09–02 syntyneistä tytöistä. Kenttäharjoituksien lisäksi on ollut
taito- ja juoksutreenejä sekä höntsyfutista. Kesällä molemmat ikäkaudet pelaavat piirinsarjassa.
Tyttöfutis on kivaa!
Saija Lukkarinen
Joukkueenjohtaja
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E-tytöt ( 03/04)

Takarivi vasemmalta: Sonja Tuominen, Venla Henriksson, Vilja Riihimäki
Keskirivi vasemmalta: Johanna Vierula (jj), Anna Lindström, Nelli Häkli, Annika Vierula, Johanna Ulvinen, Elina
Rantala, Julia Luoto, Jukka Vierula (vv)
Eturivi vasemmalta: Suvi Vilppula, Milla Heiskanen, Milla Kinnunen, Nea Maja, Olivia LeBlanc
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Veera Malmberg, Terttu Tuovinen (rh), Jarno Ratia (v) ja Jouni Malmberg (v)
E/F-tyttöjoukkue on harjoitellut läpi vuoden runsaslukuisena, vaikka etenkin talvikaudella tytöt ovat monessa muussakin harrastuksessa mukana. Tänä keväänä joukkue on jaettu E- ja F-tyttöihin. Kumpikin joukkue aloittaa piirinsarjassa. Harjoitukset jatkuvat edelleen kuitenkin yhdessä. Oma turnaus järjestetään toukokuun lopussa viimevuotiseen tapaan.
Johanna Vierula
Joukkueenjohtaja
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F-tytöt ( 05- 07)

Takarivi vasemmalta: Heikki Honkimäki (v), Elina Luttinen, Nea Nieminen, Jenna Raittinen, Eriikka Paakkala,
Alma Nikulainen, Markus Mäkelä (vv)
Keskirivi vasemmalta: Erin Lehti, Julia Nikkanen, Vilma Pursiainen, Seela Mäkelä, Katrina Terävä, Minea Miikki
Eturivi vasemmalta: Sanni Mäkelä, Elli Kontiola, Veera Rantala, Siiri Malmberg, Hanna Räty
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Aura Honkimäki ,Heta Ratia, Katariina Ratia (jj), Terttu Tuovinen (rh) ja  
Ismo Kontiola (v)
E/F-tyttöjoukkue on harjoitellut läpi vuoden runsaslukuisena, vaikka etenkin talvikaudella tytöt ovat monessa muussakin harrastuksessa mukana. Tänä keväänä joukkue on jaettu E- ja F-tyttöihin. Kumpikin joukkue aloittaa piirinsarjassa. Harjoitukset jatkuvat edelleen kuitenkin yhdessä. Oma turnaus järjestetään toukokuun lopussa viimevuotiseen tapaan.
Katariina Ratia
Joukkueenjohtaja
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HÄMEEN
VAHINKOTEKNIIKKA OY
Sami Halme
puh. 040 847 4833
Karjalantie 2A3, 37600 Valkeakoski
sami.halme@hameenvahinkotekniikka.fi

Asuntorakentaminen

Pori

Julkisivusaneeraus

Toimitilarakentaminen

Tampere
Lappeenranta
Kouvola
Hyvinkää

Turku
Vantaa

www.jatke.fi
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USK Rakennus Oy
• Putkityöt
• Kylpyhuoneremontit
• Rakennustyöt
Olemme erikoistuneet vesijohto- ja putkiremontteihin.
Myös omakotitalojen vesijohtoremontit ”avaimet käteen”
toimituksella.
Kysy tarjousta!
www.uskrakennus.fi
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Taksipalvelu

Lempäälä - Valkeakoski

o
kk

Mi

0400 925 940

ja
Ar

040 838 1481

o
eij

R

0400 988 679

Meiltä kaikki elämäsi juhlat!
Juhlat, kokoukset ja muut tapahtumat
tarjoiluineen ja tiloineen helposti ja vaivattomasti
Lempäälän Ehtookodossa!

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.

Pito- ja Lounaspalvelu
Satu Luukas 0400 634 019
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Ruokailua koko perheelle kartanomiljöössä
Tervetuloa nauttimaan!
Ravintola Villa Hakkari
Kuokkalantie 5
37550 Lempäälä
puh. 03 342 8311
villahakkari@kolumbus.fi
www.villahakkari.fi

Autohuolto
M. Laitinen
040 720 1609
Manttaalitie 2
37500 Lempäälä

Pirkanmaan
Talotoimi Oy
puh. 040 539 8891
topi.aaltonen@pirkanmaantalotoimi.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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GIRAFE Oy
Sähköhydrauliset henkilönostimet
Leguan- ja Girafe- merkkiset henkilönostimet
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Edustuksen kotipelit 2014
su 27.4.
pe 9.5.
pe 23.5.
ke 4.6.
su 15.6.
su 29.6.
pe 25.7.
pe 15.8.
pe 29.8.
pe 12.9.
la 27.9.

Kuvat Heikki Saarinen
www.pesukarhusiili.fi
50 • LeKi-futis 2014

18:45
19:00
19:00
19:45
18:45
18:45
19:00
19:00
19:00
19:00
15:00

LeKi-futis
LeKi-futis
LeKi-futis
LeKi-futis
LeKi-futis
LeKi-futis
LeKi-futis
LeKi-futis
LeKi-futis
LeKi-futis
LeKi-futis

– Pato
– UrPS
- NePa
– FJK
– TP-49
– TamU-K
– FC Melody
– VaKP
– Ilves 2
– SW
– PP-70

Sääksjärvi
Sääksjärvi
Sääksjärvi
Sääksjärvi
Sääksjärvi
Sääksjärvi
Sääksjärvi
Sääksjärvi
Sääksjärvi
Sääksjärvi
Sääksjärvi

tekonurmi
tekonurmi
tekonurmi
tekonurmi
tekonurmi
tekonurmi
tekonurmi
tekonurmi
tekonurmi
tekonurmi
tekonurmi

