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

Rekisteröidy osoitteessa
www.stadium.fi /teamsales ja
aloita LeKi-futiksen tukeminen jo
tänään. Join the movement.
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On jälleen aika suunnata mietteet kohti kesää ja kesän 
tapahtumia. Tätä kirjoittaessani ulkona sataa vettä ja 
viimeisetkin lumen rippeet sulavat nopeasti. Sääks-
järven tekonurmikenttä on juuri saatu käyttöön. Il-
massa on selkeä kevään tuoksu. Ei muuta kuin futis-
kengät jalkaan ja kentälle!

Luette parhailaan LeKi-futiksen kolmatta kausijul-
kaisua. Jalkapallon erikoisseura, LeKi-futis Lempäälän 
Palloseura ry, on aloittanut toimintansa vuonna 2009 
eli meneillään on neljäs toimintakausi. Olemme jat-
kaneet Lempäälän Kisan jalkapallojaoston aloittamaa 
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä lasten, nuorten 
sekä aikuisten jalkapalloharrastuksen kehittämiseksi 
Lempäälässä.

LeKi-futiksen tarkoituksena on luoda kiinnostava ja 
jokaiselle harrastajalle haasteeltaan sopiva väylä jal-
kapallon harrastamiseen joko kilpailullisessa tai har-
rastemielessä. Tarjoamme sekä tytöille että pojille 
ohjatun valmennuksen koulutettujen ja innokkaiden 
valmentajien avustuksella sekä jalkapallossa että 
myös futsalissa. 

Lisenssipelaajia seurassamme on tällä hetkellä lähes 
400, valmentajia yli 50 sekä toimihenkilöitä yhteensä 
n. 100. Ikäluokkia on 15, nuorimmat -07 syntyneitä ja 
vanhimmat kuntopalloilijoita, ”Pappa-futareita”.  Tänä 
kesänä perustamme -07/08 syntyneiden joukkueen. 
LeKi-futiksen alaisuudessa toimii myös ns. yhteis-
joukkue. Se muodostuu Leki-futiksen ja Sääksjärven 
Loiskeen -99 syntyneistä pojista. Tyttöjoukkueita 
Leki-futiksella on kolme BC-, D- ja E-tytöt. Jalkapallo-
puolella edustusjoukkue nousi Lassi Lehtosen johdolla 
neloseen ja futsalin edustusjoukkue lähtee hakemaan 
uuden valmennusjohdon avulla nousua kolmosesta 
kakkoseen. 

Kilpailullisesti seuramme menestyksekkäin tulos 
tähän mennessä, saatiin tänä keväänä, kun futsalin 
B-juniorijoukkue Bergströmin Masin johdolla 
saavutti arvokkaan kakkossijan SM-lopputurnauk- 
sessa. LeKi-futis kiittää ja kumartaa!!!

Maalirikasta kesää futiksen ystävät!

Yhteisjoukkue FC Lempäälä (-99) Vuoren Timon joh-
dolla on kovan koitoksen edessä päästessään haasta-
maan Etelä-Länsiliigassa (ikäluokan korkein sarjataso) 
esim. HJK:n, TPS:n ja Ilveksen joukkueet. Alueliigoissa 
Vierulan Jukan klaani -98:ssa ja Petterin, Jussin ja 
Jasun valmennusryhmä -01-ssä hakevat kovia koi-
toksia omissa ikäluokissaan. Tuomisen Matin johta-
mat B- juniorit jatkavat päänahkojen metsästämistä 
B2-sarjassa.

Vuosien väännön ja välillä melko kovankin keskuste-
lun jälkeen aloimme vihdoinkin miettiä lempääläisen 
jalkapalloilun tulevaisuutta ja parasta yhdessä toisen 
lempääläisen seuran, Sääksjärven Loiskeen edustajien 
kanssa. Keskustelujen tuloksena olemme solmineet 
farmisopimuksen jalkapallon edustusjoukkueiden vä-
lillä. Jo aiemmin vastaava sopimus on ollut käytössä 
futsalin edustusjoukkueiden välillä. Nämä sopimuk-
set ovat toivottavasti vasta alkua lempääläisen junio-
rin pelaajapolun kehittämiseen. Yhteistyöllä saamme 
myös voimaa harjoitusolosuhteiden parantamiseksi.

Junioripäällikönä jatkaa Matti Tuominen tehtävän-
kuvanaan mm. valmennustoiminnan sekä valmen-
tajakoulutuksen ja seurojen välisen yhteistyön ke-
hittäminen. Apuna Matilla on juniorivastaava Martti 
Bergström vastuualueenaan futsal-toiminnan kehit-
täminen. Leena Gröndahl jatkaa edelleen toimistosih-
teerinä. Jalkapalloyhteistyö Tampereen Ilveksen ja FC 
Haka junioreiden sekä Loiskeen välillä jatkuu myös 
kuluvalla kaudella.

Sääksjärven kentän huolto- ja pukutilat valmistuvat 
tämän kauden aikana. Kentän käyttöaste on jo ylit-
tänyt 100 % ja vanhojen saatikka uusien joukkuei-
den sekä riittävien harjoitusvuorojen mahduttaminen 
kentälle on melkoinen haaste. Ennen luonnonnurmien 
avautumista tilanne on jo kriittinen ja varsinkin, kun 
olemme saaneet tietää Hakkarin nurmikentän sul-
kemisesta tulevana kesänä juoksuratojen uusimisen 
vuoksi. Ihmettelen suunnattomasti miksei ko. uusi-
mista voisi tehdä joko ennen nurmikauden alkua tai 
sen jälkeen syksyllä. Jalkapalloa kun voidaan pelata 



luonnonnurmilla, hyvänä kesänä, vain toukokuun lo-
pusta syys-lokakuun vaihteeseen saakka. Onneksi 
olemme saamassa hätäapua Vesilahden tekonurmi-
kentästä ja Valkeakoskelta. Näistä vuoroista aiheutuu 
seuralle kuitenkin lähes kymmenkertaiset kustannuk-
set jo pelkkinä kenttämaksuina. Toivoisimmekin Lem-
päälän kunnan päättäjiltä vastaantuloa kustannusten 
kohtuullistamiseksi.

Hakkarin kenttäalueiden kunnostaminen nykyaikai-
seen kuntoon on saatava takaisin kunnan budjettiin. 
Hiekkakentän muuttaminen tekonurmeksi, kunnan 
ja/tai seurojen yhteistyöllä, on saatava pikaisesti liik-
keelle. Ensihätään Keskuskentän (Lempoisten kentän) 
juniorikentän rakentaminen ja päällystäminen teko-
nurmella keventäisi vähän painetta Sääksjärven te-
konurmella. Keskuskentän uudistaminen nuorimpien 
junioreiden harjoitus- ja ottelukäyttöön, sekä muun-
kin liikunnan harrastamiseen, antaisi signaalin Lem-
päälästä kehittyvänä lasten, nuorten ja miksei myös 
ikääntyvien ihmisten yhteisönä. Kentän sijainti on 
erinomainen mm. hyvien ja turvallisien kulkuyhte-
yksien takia. Alueelle on pyörätiet valmiina. Kenttä 
on jo nyt aidattu lähes kokonaan ja siellä on myös 
pukusuojat ja huoltorakennus valmiina. Myös leikki-
kenttä sijaitsee kentän välittömässä läheisyydessä. 
Juniorikentän (50x40 m) rakentamiskustannuksetkin 
jäävät murto-osaan täysimittaisen jalkapallokentän 
kustannuksista.

Haluamme kehittää seuramme toimintaa myös tu-
levaisuudessa. Kaikki uudet pelaajat sekä tytöt että 
pojat ja vähän vanhemmatkin ovat tervetulleita seu-
ramme toimintaan. Tarvitsemme kipeästi uusia innok-
kaita valmentajia, pelinohjaajia ja toimihenkilöitä se-
kä muitakin innokkaita lajista kiinnostuneita tekijöitä 
mukaan nuorekkaan seuramme toimintaan.

Tällä kausijulkaisulla haluamme esitellä LeKi-futiksen 
ja sen joukkueiden toimintaa, osittain jo menneellä, 
mutta pääosin tulevalla kaudella sekä esittää tulevai-
suuden ideoitamme. Tämän kausijulkaisun toteutta-
misen on mahdollistanut yhteistyökumppaneilta saatu 

taloudellinen tuki ja se on kustannettu täysin ulkopuo-
lisella tuella. Julkaisu on koottu päätoimittaja Leena 
Gröndahlin ja vapaaehtoisten avustajien voimin pai-
nokelpoiseksi kokonaisuudeksi. Taitossa ja painotyös-
sä olemme käyttäneet maan johtavia ammattilaisia. 
Lopputuloksen näette juuri nyt kädessänne. Kiitos on 
pieni sana avustanne.

Haluan kiittää kaikkia seuramme toimihenkilöitä, van-
hempia ja yhteistyökumppaneitamme sekä Lempäälän 
kuntaa ja sen henkilöstöä, Palloliiton Tampereen piirin 
henkilökuntaa sekä Sääksjärven Loisketta tärkeästä 
työstä lempääläisen jalkapalloilevan nuorison hyväksi. 

Petri Mäkinen
LeKi-futis
puheenjohtaja
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www.etteplan.com

Suomalaista laadukasta
insinööritaitoa maailmalle
vuodesta 1983.

www.pirkanmaantanssiopisto.fi

TANSSITAITEEN PERUSOPETUSTA
LEMPÄÄLÄSSÄ

YLEISEN JA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN
MUKAISESTI!

Tiedustelut ja
ilmoittautumiset:

Puh. 040-558 4214
E-mail:
berg-taulo@jippii.fi

Varhaisiän opinnot:
LASTENTANSSI 3-4 v
ESIBALETTI 5-6 v.
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

NYKY/JAZZTANSSI
LEIDIBALETTI n50+

www.perhehoitokumppanit.fi
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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!



Puheenjohtajan terveiset

Hienoa, että kädessäsi on kauden 2013 LeKi-futiksen kausijul-
kaisu. Olet sitten seuran jäsen tai et, niin tärkein asia on se, 
että olet kiinnostunut seurastamme ja jalkapallosta yleisesti. 
Täten kutsuminen jalkapalloihmiseksi on täysin paikallaan.

Lajin yksi monista hienouksista on yhteisöllisyys ja moni-
naiset eri roolit lajin sisällä. Tärkeimpien eli pelaajien lisäksi 
ottelutapahtuman läpiviemiseksi tarvitaan tuomari tai use-
ampi. Valmentajista on pääsääntöisesti hyötyä joukkueille 
ja pelaajille heidän kehittämisessä. Joukkueiden johtajat, 
rahastonhoitajat ja seura-aktiivit pitävät toiminnan pyöri-
mässä. Huoltoryhmä tekee yleensä pyyteetöntä ja näky-
mätöntä työtä taustalla, jotta pelaajat ja valmentajat voivat 
keskittyä olennaiseen. Yleisöllä on jo pienimmissä junioreissa 
merkittävä rooli. Lisäksi ei sovi unohtaa vanhempia ja muita 
perheenjäseniä tai niitä hieman enemmän taustalta seuraa-
jia, joille jää ehkä kaikista tärkein Kolmen Koon rooli: kus-
kaa, kustanna ja kannusta! Hienointa on se, että jokainen 
voi lähteä toimintaan mukaan omalta tuntuvalla roolilla ja 
panostuksella. LeKi-futiksessa pelaaja- ja joukkuemäärät 
kasvavat vuosittain, joten tarve aktiivisille toimijoille myös 
kasvaa. Jo nyt haluan kiittää kaikkia mukana olevia mutta 
myös olla itse toivottamassa lämpimästi tervetulleeksi kaikki 
jalkapalloihmiset mukaan toimintaamme. Jokaiselle varmas-
ti löytyy omanlaisensa ja mieleinen rooli. Jotta esim. pelin-
ohjaajaksi tai valmentajaksi ryhtyminen sujuisi jouhevasti, 
seuramme on valmis ja halukas kurssittamaan kaikki Pal-
loliiton E-kurssin muodossa. Tämä kurssi antaa mielestäni 
hyvät eväät seurantoiminnan alkumetreille.

Tätä juttua kirjoittaessa on kulunut muutama viikko Suo-
men maajoukkueen hienosta taistelu tasapelistä Espanjaa 
vastaan. Tämänkaltaiset tulokset luovat varmasti uskoa tu-
levaisuuteen meissä kaikissa jalkapalloihmisissä. Voimme 
edelleen jatkaa unelmointia, että meidän Huuhkaja maa-
joukkue on mukana vuoden 2016 EM-kisoissa. Suunta on 
ainakin oikea. Mikäli me haluamme joskus olla parempi sekä 
menestyksekkäämpi jalkapallomaa ja mikäli meidän pelaajat 
haluavat tavoitella omaa huippuaan pelaajina, on harjoitte-
lukulttuurissa tapahduttava muutos kaikkialla ja monissa 
asioissa. Monet seurat ovat jo tiedostaneet sen, että har-
joittelemme liian vähän, heikolla tempolla sekä osittain jopa 
väärin painopistein. Fakta on se, että olemme pelitempolli-
sesti, syöttötaidollisesti ja fyysisesti monia maita jäljessä. 
Lisäksi etenkin omalla ajalla harjoitteleminen on todella vä-
häistä. Tähän pelaajamme kaipaavat ohjeistusta ja kannus-
tusta. On hyvä, että tiedostamme puutteemme ja olemme 
aloittaneet niiden parantamisen, unohtamatta kuitenkaan 

vahvuuksiamme. Haluamme olla myös LeKi-futiksessa muka-
na kehittämässä suomalaista jalkapalloa paremmaksi. Tiedos-
tamme samalla, että olemme edelleen melko pieni seura, joka 
toimii kasvattajaseurana. Haluamme tukea jokaista pelaa-
jaa hänen omien mahdollisuuksien ja halukkuuden mukaan. 
Meillä ei tarvitse kaikkien pyrkiä huipulle vaan voi harrastaa 
ilman suuria tavoitteita. Haluamme samalla kuitenkin tarjota 
mahdollisuuden niille innokkaimmille, jotka haluavat tavoi-
tella omaa huippuaan.

Näin keväällä moni muukin asia on hyvin ajankohtainen. Yksi 
jokavuotinen keskustelunaihe on se, milloin pääsemme pois 
pienistä saleista ulkokentille. Kuukausi eteenpäin alamme 
odottaa pääsyä luonnonnurmelle. Olosuhteet ovat parantu-
neet viime vuosina merkittävästi Sääksjärven tekonurmen ja 
seuran omien Valkeakosken talvivuorojen myötä. Valitettava 
fakta on kuitenkin se, että pelaajien ja siten joukkuemää-
rien jatkuvasti kasvaessa, ollaan siinä tilanteessa, että nä-
mä nykyiset kenttämäärät eivät riitä mitenkään takaamaan 
harjoittelun riittävää määrää ja laatua. Jo nyt joudumme 
hakemaan harjoitusvuoroja muilta paikkakunnilta mikä vali-
tettavasti nostaa myös pelaajien ja heidän perheidensä kus-
tannuksia. Jotta meillä olisi mahdollisuus kehittyä ja nostaa 
kaiken toiminnan laatua ja jotta kustannukset eivät karkaisi 
käsistä, tulisi Lempäälään saada toinen tekonurmipäällys-
teinen kenttä, mieluiten mahdollisimman lähelle keskustaa. 
Yksi loistava paikka tälle olisi nykyisen Keskuskentän pääl-
lystäminen. Siinä olisi mitä parhain paikka järjestää pien-
ten junnujen harjoitukset ja pelit sekä lisäharjoittelut. Tämä 
antaisi loistavat mahdollisuudet omalla ajalla tapahtuvaan 
liikuntaa ja harjoitteluun lähistön lapsille ja nuorille. Hakka-
rin hiekka olisi toinen oiva vaihtoehto uudelle keinonurmi-
kentälle. Jotta näistä ajatuksista tulisi totta, tarvitsemme 
koko jalkapalloyhteisön mukaan, näyttäen aktiivisella joka-
päiväisellä tekemisellä, kuinka paljon jalkapallo vuonna 2013 
lempääläisiä liikuttaa ja koskettaa.

Lopuksi toivon kaikille mielen-
kiintoisia, tunteikkaita ja iloisia 
hetkiä jalkapallon parissa kau-
della 2013. Nautitaan suurella 
porukalla meillä tärkeästä ja yh-
teisestä jutusta – jalkapallosta.

Matti Tuominen
Junioripäällikkö 
LeKi-futis
 

Tervehdys kaikki jalkapalloihmiset!
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PIENEMPI KUORMAPIENEMPI KUORMA
MAAPALLOLLE.

KERROSTALO VOI PAINAA 3000 
TONNIA. MEIDÄN AVULLAMME SE ON

www.lassila-tikanoja.fi
 JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS  KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA  VAHINKOSANEERAUS  
 VIEMÄRIHUOLTO JA -REMONTOINTI  SIIVOUS JA TUKIPALVELUT

L&T on kiinteistöpalvelujen monitaituri, joka pitää 
kaikissa töissä kiinni materiaali- ja energiatehok-
kuudesta. Aina löytyy keinoja säästää ympäristöä 
ja selvää rahaa.

Saat samalta tekijältä kaikki palvelut kiinteistöille 
ja niiden käyttäjille – jätehuollosta pihanhoitoon 
ja siivouksesta viemäriremonttiin.

Kysy lisää monipuolisista palveluistamme!
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Lempäälän Kisa/LeKi-futis ja Sääksjärven Loiske ovat vuo-
sien saatossa tehneet kaksi yhdistelmäjoukkuetta junio-
reissa. Ensimmäinen oli FT Lempäälä -94-ikäluokassa, jo-
ka kunnostautui etenkin futsalin puolella voittaen Suomen 
mestaruuden ja kaksi piirinsarjakultaa. Nykyinen yhdistel-
mä on LeKi-futiksen alainen -99-ikäluokan FC Lempäälä.

Myös FC Lempäälä on pärjännyt vahvasti edellisen yh-
distelmäjoukkueen tavoin. Joukkue voitti viime kevään 
sarjansa ja pääsi haistelemaan alueellisen sarjan tuulia 
syyskaudeksi sijoittuen D-13 Alueliigassa yhdeksänneksi. 
Joukkue pääsee pelaamaan tulevana kesänä erittäin ko-
vatasoista Etelä-Länsi-liigaa, jonka joukkueet ovat aivan 
maan parhaimmistoa. Vastaan asettuvat muun muassa 
HJK, FC Inter ja TPS. 

– Vastustajien taito ja vauhti tulee olemaan kova, näem-
me tämän mahdollisuutena kokea miten Suomen kovim-
mat ryhmät pelaavat. Kaksinkamppailutahto ja asenne 
ovat ryhmällämme hyviä, tulemmekin perustamaan pe-
limme nöyrään ja asenteelliseen puolustuspelaamiseen, 
kertoo alkavasta kaudesta valmentaja Timo Vuori.

Joukkue kuvastaa hyvin nykyaikaista monipuolisuutta 
ja rajojen ylittävää urheilukulttuuria. Joukkueessa pe-
laa niin LeKi-futis- kuin Loisketaustaisia poikia, mutta 
myös Vesilahdelta ja muista naapurikunnista on pelaajia 

FC Lempäälä – yhteistyön keulakuva
mukana. Näin kokonaispelaajamäärä nousee reiluun kol-
meenkymmeneen. Sen avulla harjoituksissa käy paljon 
väkeä ja hyöty saadaan paremmin irti. Ongelmana ovat 
Lempäälän vähäiset harjoittelumahdollisuudet. Kesällä 
joukkue haluasi harjoitella kolme – neljä kertaa viikossa 
ja ottaa näin kiinni muiden talvella hankkimaa etumat-
kaa. Se, onko se mahdollista, ratkeaa nurmikenttien su-
lettua ja vuorojen jaon jälkeen.

– Olemme onnistuneet yleistavoitteessamme tarjota 
-99-syntyneille pojille omien päämäärien mukaisen jal-
kapallon harrastusmahdollisuuden. Osallistumme kah-
teen – kolmeen turnaukseen kesäkauden aikana, yrittäen 
pitää Lempäälää Suomen futiskartalla mahdollisimman 
korkealla, arvioi joukkueenjohtaja Seppo Hiltunen tule-
vaa kesää ja mennyttä talvea.

-99-poikien yhdistelmäjoukkue on ollut kaikilta osin onnis-
tunut ratkaisu. Molempien seurojen pelurit saivat kunnon 
mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa ja hyvä menestys 
kruunaa asian. Se, kannattaako vastaava tulevaisuudessa, 
jää silloisten ikäluokkien harteille, mutta toimivilla tausta-
joukoilla ja hyvähenkisellä porukalla se varmasti onnistuisi.

Antti Raunio
seuran tiedotusvastaava
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Aleksi Riikonen ITS®
044 354 9901

aleksi.riikonen@aksuky.fi
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Tämänkin
lehden
ilmeen on 
luonut

Tämänkin
lehden
ilmeen on 
luonut
www.mainosmariini.fi  •  puh. 050 566 1388

Ravintola Villa Hakkari
Kuokkalantie 5
37550 Lempäälä
puh. 03 342 8311
villahakkari@kolumbus.fi
www.villahakkari.fi 

Ruokailua koko perheelle kartanomiljöössä
Tervetuloa nauttimaan!

www.kaivopumppu.fi

TAKSI JOUNI VIRTANEN
8 henkeä ja invakuljetukset
puh. 0400 231 356   
Henkilöauto puh. 0500 231 356
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Kaudella 2013 LeKi-futis tarjoaa ikäluokkien harjoitusten 
lisäksi mm. taito-, kyky- ja maalivahtikoulua. Näiden kou-
lujen tärkeimpänä tehtävänä on tarjota innokkaimmille 
ja motivoituneimmille pelaajille yksi ohjattu lisäharjoitus 
viikkoon. Harjoitusten pääpaino on yksilön teknisten ja 
taktisten ominaisuuksien parantaminen sekä vinkkien 
antaminen omatoimiseen harjoitteluun.

Kykykoulu on tarkoitettu innokkaimmille ja harjoituk-
sellisesti sekä pelillisesti kunnostautuneille 01-00-99 – 
ikäluokkien pelaajille. Pelaajavalinnat ja kutsut kykykou-
luun on tehty junioripäällikön toimesta, yhteistyössä ikä-
luokkien valmentajien kanssa. Kauden 2013 kykykoulu 
on jaettu neljään osioon. Jokainen osio pitää sisällään 
10-12 harjoitusta ja jokaiseen osioon valitaan pelaajat 
aina uudelleen. Täten jokainen pelaaja sitoutuu harjoit-
telemaan aina yhden jakson kerrallaan ja myös kauden 

aikana positiivisesti esiintyneet ja edistyneet pelaajat 
pääsevät halutessaan mukaan.
Kykykoulun tarkoituksena on tarjota mukana oleville 
pelaajille yksi lisäharjoitus viikossa kilpailullisessa ja moti- 
voituneessa seurassa. Harjoitukset pitävät sisällään 
perustaitoharjoittelun lisäksi erilaisia pelejä sekä jonkin 
verran yksittäisen pelaajan taktista ja pelikäsitystä ke-
hittäviä harjoitteita, taitavuusharjoitteita unohtamatta.
Tänä vuonna kykykoulu pitää sisällään harjoittelun lisäksi 
pelaajien testausta sekä ohjeistusta omatoimiseen har-
joitteluun. Testit ovat pääsääntöisesti samoja, joita Sami 
Hyypiä Akatemia käyttää kyseisten ikäluokkien testauk-
sessa. Näin saamme selkeät tavoite ja vertailuarvot aivan 
Suomen huipulta.

Kauden 2013 ensimmäinen osio on jo pidetty ja toinen 
on hyvässä vauhdissa. Mukana on tähän mennessä ollut 

Tekniikkakouluista lisäpotkua
harjoitteluun

ISÄNNÖINTIPALVELU OY
PIRKANMAAN

PIPA
ISA

ISA-auktorisoitua isännöintiä!
Pyydä tarjous taloyhtiöllenne.

www.pipa.fi, info@pipa.fi
p. 010 420 3333

LEMPÄÄLÄ – PIRKKALA – VESILAHTI
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24 pelaajaa. Pelaajien into ja motivaatio on ollut vähin-
täänkin hyvällä tasolla. Selkeästi on ollut huomattavissa, 
että harjoitellut asiat ovat alkaneet sujua sekä erityisesti 
1. kosketuksen suuntaus, käännökset ja peliasennot ovat 
paremmalla tasolla kuin syksyllä kykykoulua aloitet-
taessa.

Taitokoulu on kaudella 2013 tarkoitettu ikäluokkien 06-
05-04-03-02 pelaajille. Taitokouluun pääsevät mukaan 
kaikki halukkaat. Tärkein kriteeri pelaajalle on halukkuus 
harjoitella viikoittain omien joukkueharjoitusten lisäksi 
sekä halu kehittää omia taitojaan. Taitokoululaiset jae-
taan ryhmiin iän ja kehitystason mukaan.

Kauden 2013 taitokoulu alkaa toukokuun alussa, kun ul-
kokentät aukeavat. Harjoitukset pyritään järjestämään 
kerran viikossa, siten, että halukkaat pelaajat saavat 
yhden lisäharjoituksen oman joukkueen harjoitusten li-
säksi. Harjoituksissa keskitytään perustaitoharjoitteluun 

TAKSI
Harri Pajari

• 1- 8 HENKILÖÄ
• PYÖRÄTUOLIKULJETUKSET (Hissi)

0400 333 595

erilaisten pelien, leikkien ja kilpailujen muodossa. Erityi-
sesti pyritään vahvistamaan jokaisen pelaajan pallollista 
pelaamista.

Maalivahdeille on kaudelle 2013 tarjolla uutuutena maa-
livahtikoulu. Maalivahtikoulu on tarkoitettu ensisijaisesti 
96-97-98-99-00-01 ikäluokkien maalivahdeille. Nuorem-
pien ikäluokkien maalivahdeille järjestetään yksittäisiä 
harjoituksia. Harjoituksissa paneudutaan ainoastaan 
maalivahdeille tärkeisiin asioihin.

Harjoituksia on kaksi kertaa kuukaudessa. Harjoittelu 
tapahtuu maalivahtivalmennukseen erikoistuneen Jani 
Moision johdolla. Joukkueiden valmentajien koulutus ja 
ohjeistus maalivahtiharjoittelun tukemiseen joukkuei-
den omissa harjoituksissa on myös tärkeässä roolissa 
kaudella 2013.



Taas rupeaa olemaan se aika vuodesta, kun (teko)nurmi-
kentät alkavat vihertää ja innokkaat jalkapalloilijat pää-
sevät taas kirmaamaan pallon kanssa ulkokentillä. Sa-
malla se tarkoittaa sitä, että parkettilattialla viihtyvien 
futsalpelaajien kausi on ohitse. Näin siis edustusjoukkue-
tasolla, junioreissa tilanne on onneksi varsin erilainen, 
etenkin lempääläisjunioreiden kohdalla.

Kuluneen talven aikana yhä useampi LeKi-futiksen ikä-
luokka on päässyt harjoittelemaan 2-3 kertaa viikossa 
pallon kanssa joko salissa tai tekonurmella, mikä rupe-
aa olemaan määrällisesti lähes riittävällä tasolla. Mää-
rän lisäksi tarvitaan kuitenkin myös laatua ja siinä eniten 
parantamisen varaa lienee nimenomaan saliharjoittelun 
hyödyntämisessä. 

Salissa ja ulkokentillä olosuhteet eroavat toisistaan, joten 
olisi hyvä erottaa myös harjoitusten sisältö toisistaan. 
Saliharjoitukset sopivat erinomaisesti pelaajien henkilö-
kohtaisen tekniikan kehittämiseen ja esimerkiksi erilai-
siin pallon kanssa tehtäviin koordinaatio-, ketteryys- ja 
liikkuvuusharjoitteisiin. Isomman tilan vaativat pelitak-
tiset asiat puolestaan on kannattavampaa opettaa teko-
nurmivuoroilla. Samaten ilman palloa tehtävät kuntopiirit 
ym. vastaavat harjoitteet voi saliharjoittelunkin kohdal-
la tehdä joko varsinaista vuoroa ennen tai sen jälkeen.

Harjoittelun tehostaminen entisestään ja oikeiden asioi-
den tekeminen oikealla vuorolla on eräs tulevan kauden 
haasteista ja siinä myös futsalilla on osansa. LeKi-futiksen 
joukkueet ovat osallistuneet futsalsarjoihin hyvällä pro-

sentilla, mutta toivottavaa olisi kasvattaa tuota lukemaa 
vielä ensi kaudella. Futsal on junioripelaajille erinomainen 
talviharjoittelumuoto ja Suomen olosuhteilla lähestulkoon 
ainoa keino saada talvikaudellekin kilpailullisia otteluita.

Kuluneella kaudella seuran junioreista futsalin piirinsar-
joja pelasivat F8(-05), F9(-04), D13(-00), C14(-99), C15(-
98) ja B(-97/-96)-pojat ja D(-01/-00) ja B(-97/-96)-tytöt 
sekä miesten edustusjoukkue. Saaliina oli tänä vuonna 
piirinsarjoista edustusjoukkueelle sarjapaikan säilyttä-
minen kolmosessa, B-pojille piirinsarjan hopeaa ja C15-
pojille pronssia. Lisäksi B-pojat taistelivat itselleen hie-
nosti hopeiset SM-mitalit kevään SM-turnauksessa. Myös 
muissa sarjoissa pelanneilta joukkueilta nähtiin kauden 
mittaan hienoja otteita, mutta parantamisen varaakin 
vielä jäi, etenkin ikäluokissa joihin ei saatu joukkuetta 
lainkaan mukaan.

Kannustankin siis kaikkia LeKi-futiksen juniorivalmentajia 
ilmoittamaan oman joukkueensa mukaan piirin futsalsar-
jaan ensi kaudelle, pelaajia ei tarvita kuin 7-9 joukkuetta 
kohden, eikä junioreissa valmentajalta välttämättä vaa-
dita lajitaustaa. Valmentajan positiivinen ja kannustava 
asenne ja uskallusta antaa poikien ja tyttöjen näyttää 
taitojaan ja kokeilla erilaisia asioita futsalkentällä kehittää 
varmasti pelaajia enemmän kuin kotisohvalla (tai edes 
ulkosalla) vietetty sunnuntai-iltapäivä.

Martti ”Masi” Bergström

Jälleen yksi futsalkausi takana,
seuraava jo kohta edessä
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LeKi-futiksen -96 ja -97 pojista muodostettu B-poikien fut-
saljoukkue pelasi jälleen menestyksekkään kauden, jonka 
seurauksena pojille ripustettiin kaulaan hopeiset mitalit niin 
piirinsarjassa kuin sitä seuranneessa ikäluokan SM-turna-
uksessakin. Varsin vaiherikkaan kauden jälkeen saavutettu 
SM-mitali on erinomainen saavutus, jota suurin osa pelaa-
jista ei ikinä pääse kokemaan, oli laji mikä hyvänsä.

Syksyllä joukkueen muodostamisen kanssa oli pientä epä-
tietoisuutta ilmassa, mutta lopulta joukkue pelaajineen ja 
taustoineen saatiin kasaan ja reenit pyörimään varsin nope-
asti. Sarjan ensimmäiset ottelut sujuivat hyvin, mutta Hä-
meenlinnan vieraspelireissulle sattunut kauden huonoin pe-
li ei päästänyt joukkuetta kovin hyvillä mielin joululomalle. 
Vuodenvaihteen jälkeen sisuuntunut joukkue kuitenkin kaa-
toi kaikki vastustajansa ja sijoittui sarjassa toiseksi häviten 
mestaruuden vain maalierolla. Toinen tila myös tiesi kauden 
minimitavoitteen täyttymistä, eli paikkaa SM-turnauksessa.
-Peli oli varsin ailahtelevaa, mutta asenteen ja keskittymisen 
osuttua kohdalleen on joukkueen todellinen taso nähtävis-
sä mitalin muodossa, kommentoi monin paikoin joukkueen 
peliä kannatellut maalivahti Teemu Keskinen.

LeKi-futiksen joukkue on ollut tuttu näky futsalin B-poikien 
SM-turnauksissa ja C-poikien mestarien turnauksissa vii-
me vuosien aikana ja osalle pelaajista tämä olikin jo neljäs 
esiintyminen kyseisen tason turnauksissa. Kokemus var-
masti näkyi avainpelaajien suorituksissa tiukoissa paikois-
sa, mutta ratkaisijoita löytyi myös ensikertalaisten joukosta. 
Osatekijänä turnausmenestyksessä oli varmasti myös aivan 
mahtava fanijoukko, joka koostui pääasiassa viimevuonna 
B-junioreissa pelanneista pelaajista (tuolloin joukkueen tie 
katkesi SM-puolivälierään).

Alkulohkopeleistä ensimmäinen oli Lapuan Ponnistusta vas-
taan, josta joukkue sai hieman hermostuneesta esityksestä 

B-poikien futsalkaudelle
hieno loppuhuipennus

huolimatta varsin vaivattoman 3-1 voiton. Toisessa pelissä 
joukkue kohtasi FC YPA:n ja kuittasi 0-3 voiton halliten kent-
tätapahtumia tiiviillä puolustuspelaamisella. Tässä vaiheessa 
ylimääräinen jännitys oli karissut joukkueen pelistä ja puo-
livälierään EBK:ta vastaan lähdettiin luottavaisina. Edes es-
poolaisten johtomaali ei hyydyttänyt joukkueen peliä, vaan 
pienillä kokoonpanomuutoksilla noustiin takaa ensin tasoihin 
ja pian ohi. 2-1 voitto ja suuntana mitalipelit, katsomossakin 
alettiin uskoa joukkueen mahdollisuuksiin.
Välierässä vastaan asettui FC Jazz, joka oli takonut taululle 
varsin rumat lukemat kahdessa Alueliigan kohtaamisessa. 
Niillä peleillä ei kuitenkaan ollut merkitystä, kun taisteltiin 
paikasta SM-finaalissa. LeKi-futiksen tiivis ja kurinalainen 
joukkuepuolustus hyydytti Jazzin pelin täysin. Huikean tais-
telun jälkeen päädyttiin 1-1 tasatulokseen ja rangaistuspot-
kuihin. Niissä Teemu vei maalivahtien taiston nimiinsä kah-
della torjunnalla ja samalla joukkueen finaaliin. Finaali puo-
lestaan oli kahden väsyneen joukkueen taistelu, täysi vasta-
kohta kummankin joukkueen vauhdikkaille välieräotteluille. 
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Isännöintipalvelut

SATULANDIA OY
040 480 1377
satulandia@gmail.com
www.satulandia.fi
kts. myös
www.kylmä.fi

B-poikien futsalkaudelle
hieno loppuhuipennus

Viisi peliä yhden päivän aikana on aika rankka rupeama ja 
tuloksena olikin kävelyvauhtinen ottelu, joka oli vielä jat-
koajankin jälkeen 0-0. Toista kertaa ei onni suosinut jouk-
kuetta, vaan tuloksena oli karvas rankkaritappio. Muutama 
paikka oli ratkaista finaali varsinaisellakin peliajalla, mutta 
tällä kertaa ei pomppinut. Kokonaisuutena kuitenkin erittäin 
hieno saavutus joukkueelta, jonka menestystä vain harvat 
osasivat odottaa.

-Kisapäivän tunnelma oli loistava alusta loppuun. Joukkue 
tsemppasi todella hyvin ja jokainen pelaaja ylitti itsensä, 
olivat joukkueen kapteenin Ukko Rimmin kommentit jäl-
keenpäin.

Martti ”Masi” Bergström

Vuokrattavana
lämmintä

hallitilaa 200 m2

Lempäälässä



-TURNAUS
17.–18.8.2013 Hakkarin nurmikentällä
Ikäluokat -04, -05, -06 ja -07/08
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://www.lekifutis.sporttisaitti.com
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Vaikka ikää on jo jonkin matkaa kolmenkymmenen ja 
pelattuja SM-sarjamatseja takana pitkälti yli kolmesa-
taa kappaletta, riittää nykyisellä HJK:n ja entisellä Il-
veksen pelaajalla Annika Tossavaisella virtaa kuin kes-
kisuuressa muuntajassa. Mikä hienointa; Annika Tossa-
vainen on Lempäälän Kisan kasvattama jalkapalloilija. 

– Pitkä peliura on antanut paljon, paljon hienoja hetkiä, jos 
toki karvaita kyyneliäkin on tullut vuodatettua. Kaikki on 
ollut elämisen ja kokemisen arvoista, sillä pitää muistaa, 
ettei voi voittaa, jos ei joskus häviäkin, tuumaa täksi kau-
deksi Pirkanmaalta Helsinkiin pelaamaan siirtynyt Annika. 

Mutta palataan ajassa parisenkymmentä vuotta taak-
sepäin. Lempäälässä heräteltiin mimmifutista henkiin ja 
etenkin karismaattisen valmentajan Erkki Vilmusen in-
noittamana moni tyttö puki nappikset jalkaansa ja lähti 
Hakkarin hiekalle potkimaan palloa. Yksi näistä oli Anni-
ka, joka pääsi silloin aloittaneista tytöistä selkeästi pi-
simmälle urallaan, jos toki muutamasta muustakin lem-
pääläislikasta sukeutui naisten sarjapelaaja.

– Lempäälässä ei siihen aikaan ollut tyttösakkia jalka-
palloon, joten kun sellainen perustettiin, pitihän sinne 
mukaan lähteä.

Lempäälästä Annikan tie vei muutaman vuoden jälkeen 
haastavampiin kehiin eli Tampereelle, josta ura urkeni 
TPV:n kautta Ilvekseen. Tupsukorvien mukana Annika kah-
lasi vuosikausien ajan SM-sarjaa, kunnes viime syksynä 
koitti katastrofi: Ilves-mimmit tippuivat ykkösdivisioonaan. 

– Päällimmäisenä mielessä omista saavutuksista taitaa 
olla juuri nyt se, että ura sen kuin vain jatkuu ja jatkuu. 

Toki SM-pronssi sykäytti, samoin Suomen cupin finaalipai-
kat. Tuoreena on muistissa viime syksyn putoaminenkin, 
Annika miettii.
Viime syksynä Annika huomasi, että virtaa on jatkaa ja kun 
halua oli pelata maan huipulla, oli pakko vaihtaa maisemaa 
Tampereelta Stadiin.

– Montaa vuotta ei huipputasolla itselläni enää ole jäljellä, 
joten nyt oli aika lähteä koittamaan jonnekin muualle.
LeKi-futiksellakin on oma aktiivinen tyttösakkinsa. Joukku-
eita on koossa kolme ja vaikka varttuneemmissa ikäluokissa 
on nuppiluku varsin vähäinen, on tyttöjalkapallo yksi seu-
ran tulevista painopistealueista. Esimerkiksi pikkulikoissa 
eli 2003 – 07 syntyneissä sakkia on koossa jopa 30 henkeä.
 
– Futis on hieno laji, jossa oppii koko ajan uutta ja josta saa 
elinikäisiä ystäviä, jotka pitävät sinun puoliasi niin kentäl-
lä kuin kentän ulkopuolellakin, korostaa Annika kuningatar-
jalkapallon hienoja puolia.

– Kaikki likat vain mukaan kokeilemaan. Koskaan ei tiedä 
kenestä tulee huipputekijä. Ja kaikki saavat ihan varmasti 
hienoja elämyksiä ja kokemuksia, lähettää Annika Tossavai-
nen terkkuja lempääläisiille tytöille.

Juha Raunio

Annikalla virtaa riittää
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Pärnu Summer Cup 2012 otettiin tavoitteeksi ja sovittiin Mikkelin kuumas-
sa huumassa heinäkuussa 2011. Mikkelin turnauksen innoittamana ja hyvän 
yhteishengen ollessa yllä sovimme, että lähdemme kasaamaan mahdollisim-
man suuren porukan Pärnuun. Elokuussa 2011 ilmoittautuminen alkoi ja po-
rukkaa tuli vuodenvaihteeseen 2012 saakka siten, että vahvuus oli kaikkiaan 
59 henkilöä. Pelureita kahteen joukkueeseen yhteensä 22 eli 11 molempiin 
(mustat eli kakkoset ja valkoiset eli ykköset). Sovimme yhteispalavereissa, 
että joukkueet tulisivat olemaan mahdollisimman tasaiset osaamiseltaan. 
Joukkueiden jaoista tuli pientä sanailua niin ennen kuin jälkeen tapahtuman. 

Matkaan lähdettiin 26.6. aamusta S-marketin parkkipaikalta ja suunnattiin 
Viking Linelle kohti Tallinnaa. Heti mennessä ruokailuissa oli pientä paikka-
jako–säätöä. Jatkoimme matkaa bussilla Tallinnasta Pärnuun, jossa majoit-
tuminen Tervise Paradiis kylpylään. Heti ensimmäisenä iltana porukka pääsi 
nauttimaan kylpylästä.

Torstaina 28.6. alkoivat pelit viereisillä kentillä (kävelymatka 300m). Ensim-
mäisenä päivänä kakkonen voitti kaksi peliä ja ykkönen hävisi yhden pelin. 
Toisena päivänä ykkönen pelasi tasan ja hävisi yhden pelin, kakkonen hävisi 
suurin luvuin TJK Legionille. Kolmantena päivänä pelit jatkuivat Nömme Kal-
jun kanssa kakkosella, joka hävisi pelin selvästi 4-0. Pelissä oli Nömmellä 
sama pelinumero. Päätimme olla tekemättä protestin asiasta, joka tuskin 
olisi mennyt loppuviimein läpi. Ykkönen voitti 4-1 FK Siluten ja kakkonen FC 
Floran tiukasti 1-0. Iltapeli ykkösellä MFL Brateevoa vastaan päättyi Bratee-
von 4-1 voittoon. 

Päätöspäivänä sunnuntaina ykkönen voitti sijoituspelin FC Honka Tigersia 
vastaan sijoittuen 11. sijalle ja kakkonen hävisi 0-2 Marin Reimi JK vastaan 
sijoittuen 6. sijalle. Sunnuntaina matka jatkui Pärnusta Tallinnaan, jossa 
pienen pit stopin jälkeen Viking Linen buffaan ja Helsinkiä kohti. Helsingistä 
matka jatkui kohti kotia.

Matkan tekeminen vaatii päätöksen tekoa noin vuotta ennen matkaa. Matkan 
kustannukset olivat noin 500 €/hlö. Talkoilla ja turnauksilla kerättiin mah-
dollisimman paljon pelureiden kustannuksista ja rahan keräystä toteutettiin 
lähes vuoden ajan ennen matkaa, lisäksi matkamaksut jaettiin eriin, ettei 
niistä olisi tullut kertamaksuna liian suuria. Emoseuralle suuret kiitokset tu-
esta matkan suorittamiseksi. Matka oli monille vuoden 2012 kesälomamatka 
ja se onnistui pääpiirteissään hienosti.
  
Pelillisesti virolaiset ja venäläiset joukkueet olivat pääosin kovaa peliä pelaa-
via. Oppina tuli ainakin, ettei jokaisesta naarmusta pitäisi olla paaripotilaa-
na J. Lisäksi sovittu strategia kahdesta noin tasaväkisestä joukkueesta teki 
ihan kärkipään sijoittumisesta haasteellisen. Reissussa saatiin paljon pele-
jä, hurjasti kylpyläaikaa, rantakahlailua Itämeressä sekä ikimuistoisia het-
kiä hyvässä seurassa.

Tuomo Turkkinen, jojo 2012 

LeKi-futis 01 Mustangit 
Pärnu Cupissa
27.6.–1.7.2012
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Joukkueiden yhteystiedot 2013    
    
  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 040 120 4013 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.toimisto@gmail.com     
         
Edustus jj Bergström Harri 040 120 4013 harri.bergstrom@gmail.com     
 valm. Mäkinen Petri 040 557 8259 lekifutis.makinen@gmail.com     

B-pojat jj Vaittinen Ilkka 040 747 0441 ilkka.vaittinen@gmail.com     
 valm. Tuominen Matti 050 338 6111 lekifutis.tuominen@gmail.com     

C15 (98) jj Orhanen Jussi 050 595 1152 jjvintiot@gmail.com     
 valm. Vierula Jukka 050 309 3177 jukka.vierula@yit.fi     

C14 (99)/  jj Hiltunen Seppo 040 844 8476 seppo.hiltunen@fimnet.fi     
FC Lempäälä jj Mäkinen Petri 040 557 8259 lekifutis.makinen@gmail.com     
 valm. Vuori Timo 040 759 1203 timo.vuori@metso.com     

D13 (00) / D12 (01) jj Korhonen Juha 0400 769 315 juha.korhonen@alko.fi     
 valm. Manninen Petteri 0400 898 930 lakers@netti.fi     

E11 (02) jj Sillanpää Jari 0500 910 109 jari.sillanpaa@corelase.fi     
 valm.  Bergström Martti  050 464 9289 masi.bergstrom@gmail.com     

E10 (03) jj Ikuli Kirsi 040 541 7960 kirsi.ikuli@gmail.com     
 valm. Mäkirinta Teemu 040 861 3306 teme.maki@suomi24.fi     

F9 (04) jj Tammilehto Onni 050 506 5745 onni.tammilehto@live.fi     
 valm. Soininen Jarno 040 523 1523 jarnondo@gmail.com     

F8(05) jj Parantainen Marko 040 530 6695 marko.parantainen@gmail.com     
 valm. Nikara Jari 050 486 8163 jari.nikara@gmail.com     

F7 (06) jj Rautkivi Sampsa 0400 822 706 lekifutis06@gmail.com
  valm. Orpana Mikko 050 362 1338 mikko.orpana@saunalahti.fi     

F6/F5 (07/08) jj Virtanen Jussi 040 731 0013 vesieristysliike.j.virtanen@elisanet.fi
  valm. Riikonen Aleksi 044 354 9901 aleksi.riikonen@aksuky.fi     

B-tytöt (96-99) jj Parviainen Seija 040 722 5620 seija_@hotmail.com     
 valm. Mäkinen Petri 040 557 8259 lekifutis.makinen@gmail.com     

D-tytöt (00-02) jj Lukkarinen Saija 040 748 3482 saija.lukkarinen@kolumbus.fi     
 valm. Mäkinen Petri 040 557 8259 lekifutis.makinen@gmail.com     

F-tytöt (03-06) jj Vierula Johanna 040 778 7648 lekifutis.mimmit@gmail.com     
 valm. Vierula Jukka 050 309 3177 jukka.vierula@yit.fi     

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

Takarivi vasemmalta: Markku Heinonen (h), Timo Ojala (ft), Juuso Ojala, Samu Nevala, Jani Ojala, Pasi Heinonen, 
Joni Hiltunen,Riku Mäki, Timo Nevala (jj), Harri Bergström, (jj)

Eturivi vasemmalta: Abdulla Al-Barkat, Toni Ryyppö, Tommi Lehtimäki, Antti Raunio, Ville Heinonen

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Petri Mäkinen (vv) ja Ari Jokinen (rh)



LeKi-futis nousi viimekauden päätteeksi uudelleen Nelo- 
seen. Edelliskaudelle asetettu joukkueen yhteinen nou-
sutavoite täyttyi odotusten mukaan. Jännitys sarjassa 
säilyi viimeiseen otteluun sarjan voittanutta Urjalaa 
vastaan ja sitä myötä aukeni tie sarjakakkosena nou-
sukarsintaan, jossa Vitosen LeKi-futis ja ja toisen loh-
kon FC Teivo kohtasivat.

Tuleva kausi asettaa jälleen uusia haasteita. Talven ai-
kana oli pitkään epätietoisuutta valmentajavastuusta, 
sillä Lassi Lehtonen ei tehnyt enää uutta sopimusta. 
Tammikuun aikana vastuun joukkueesta otti seuran pu-
heenjohtaja Petri Mäkinen asettautuessaan vastuuval-
mentajaksi. Samalla myös huoltaja Markku Heinonen, 
fysioterapeutti Timo Ojala ja joukkueenjohtajat Timo 
Nevala ja Harri Bergström tulivat rahastonhoitaja Ari 
Jokisen tueksi.

Näillä taustoilla mennään kohti tulevaa kautta. Jouk-
kueen pelaajavahvuus näyttää tällä hetkellä hyvältä. 
Vanha runko jatkaa ja uusia vahvistuksia nähdään kau-
den aikana. Tuleva kausi vaatii myös pelaajalta entis-
tä enemmän sitoutumista. Sähköinen pöytäkirja, joka 
otetaan käyttöön, vaatii, että peliin ilmoitettavat pe-
laajat ovat tiedossa ja kirjattuna pöytäkirjaan viimeis-
tään ottelua edeltävänä päivänä.

Mahdollisia paikallisia yhteistyökuvioitakaan ei ole 
unohdettu. Kaikki kuitenkin ajallaan ja edustusjouk-
kueen säilyminen seuran juniorikehityksen yhtenä ta-
voitteena on tärkeää.

Tuleva sarja tarjoaa paljon mielenkiintoisia otteluita. 
Osa Nelosen joukkueista on tullut vuosien varrella tu-
tuiksi, mutta täysin uusiakin pelituttavuuksia tullaan 
kokemaan. 

Hakkarin kentän juoksuratojen remontti siirtää lähes 
kaikki ottelut pelattavaksi Sääksin tekonurmella. Toi-
votamme kuitenkin kaikki tukijoukkomme tervetulleiksi 
seuraamaan tapahtumiamme.

Vastuuvalmentaja Petri Mäkinen 
Joukkueenjohtaja Harri Bergström



Futsal edustus

Takarivi vasemmalta: Into Piippo, Jarno Soininen, Iiro Auvinen, Riku Gröndahl,
Ilkka Koskinen (jj, v)

Eturivi vasemmalta: Aapo Kalliokoski, Abdulla Al-Barkat, Aapo Vaittinen,
Eeli Huotari
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LeKi-futis FS pelasi kaudella 2012–13 piirin Kolmos-
ta nuorella ja taitavalla pelaajarosterilla. Pelaajia oli 
kaikkiaan liki 25 ja vaikka loukkaantumiset kiusasi-
vat joukkuetta todella paljon koko kauden, saatiin 
aina kilpailukykyinen joukkue kasaan. Tuloksena oli 
kohtuullinen viides tila melko hyvätasoisessa sar-
jassa. Mitä se olisikaan ollut ilman loukkaantumisia. 

Moni B-nuorista ulos kasvaneista pojista kasvoi äijä-
kauden aikana ja jos vain harjoitusintoa piisaa, niin 
tie voi olla auki korkeallekin futsalissa. Esimerkki-
nä lempääläislähtöiset pelaajat Ilves FS Liigajouk-
kueessa Rantanen, Hakala ja Jyrkiäinen (hän on jo 
maajoukkueenkin mukana). Moni pelaaja kävi farmi-
sopimuksen myötä jo haistelemassa Ykkösen pelin 
kovuutta Loiskeessa ja hyvin pärjäsivät.

Joukkueenjohtaja /valmentaja
Ilkka Koskinen
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B-pojat

Takarivi vasemmalta: Matti Tuominen (vv), Marko Iivanainen (v) Matias Mustonen, Aapo Vaittinen, Joni Lahtinen, 
Janne Virtanen, Into Piippo, Ari Kalliokoski (v), Ilkka Vaittinen (jj)

Keskirivi vasemmalta: Aapo Kalliokoski, Joona Rihkola, Simo Huovinen, Toni Helin, Joonas Saarnio

Eturivi vasemmalta: Arttu Nieminen, Dani Molin, Waltteri Iivanainen, Jani Maja, Miko-Matias Kainulainen,
Aleksi Kuronen

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Viktor Aaltio, Miko Heikkilä, Arttu Mustila, Atte Sikkinen, Kristiina Heinonen 
(rh), Suvi Huovinen (h), Lauri Nieminen (h), Terhi Virtanen (h)

Vuosina 96- ja 97-syntyneistä pelaajista muodostuva B-poikien joukkue lähtee uuteen kauteen tavoitteenaan sarja-
paikan säilyttäminen 2-divisioonassa. Tavoitteen saavuttamiseksi on päävalmentaja Matti Tuomisen johdolla tehty 
töitä jo viime vuoden lopulta alkaen. Valmennusapuna Matilla ovat Marko Iivanainen ja Ari Kalliokoski. Harjoituksia 
on pidetty Valkeakosken palloiluhallissa ja Saharan kentällä. Myös Lempäälän liikuntahallit ja lenkkipolut ovat tul-
leet talven aikana pojille tutuiksi. Joukkueen pelaajavahvuus on 20 poikaa. Muutamien lopettaneiden vastapainoksi 
myös paluumuuttajia on saatu mukaan. Tervetuloa seuraamaan kotipelejämme Sääksjärvelle ja Hakkariin! Teemme 
kentällä kaikkemme, että viihdytte katsomossa!

Joukkueenjohtaja
Ilkka Vaittinen
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C15 ( 98)

Takarivi vasemmalta: Ilkka Heikkilä (v), Niklas Lautala, Riku Heikkilä, Elias Selin, Joel Takala, Juho Viitala, Eino 
Kammonen,  Joona Voutilainen, Antti Cederlöf, Harri Cederlöf (jj), Jukka Vierula (vv)

Keskirivi vasemmalta: Veli Äyräs (v), Petri Kuusiniemi (v), Toni Vierula, Ville Orhanen, Matias Herajärvi, Sami 
Raatikainen, Antton Asikainen, Tuomas Orhanen, Nico Kivi, Santeri Kuusiniemi, Kari Pylkkänen (v), Jussi Orhanen (jj)

Eturivi vasemmalta: Antti Kivi, Riku Äyräs, Aapo Pylkkänen, Aleksi Paasivirta, Atte Järvelin, Miklos Vidal, Teemu 
Laakso

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Tony Ikonen, Saana Raatikainen (rh)

98 ”Vintiöt” pelasi viime kauden piirinsarjaa ja Ilveksen Futis-liigaa, molemmissa saaliina toinen sija. Turnausvoitto 
Pori-cupissa kruunasi kauden. Talvi pelattiin futsalia kahdella joukkueella ja tulevana kesänä pelaamme alueliigaa. 
Pelit kovenevat ja matkat pitenevät. Odotamme kaudelta tiukkoja matseja tavoitteena sarjapaikan varmistaminen 
alueliigaan syyskierrokselle. Joukkueeseen kuuluu 24 poikaa. Valmennuksesta vastaa Jukka Vierula ja joukkueen-
johtajana toimii Jussi Orhanen.  

Joukkueenjohtaja
Jussi Orhanen



C14 ( 99) FC Lempäälä

Takarivi vasemmalta: Timo Vuori (vv), Antti Naakka, Aleksi Lahti, Ville Haukioja, Bruno Virtanen, Aapeli Kivikko, 
Alex Aavajoki, Roni Sjöman, Antero Ruokonen, Miro Hiltunen

Keskirivi vasemmalta: Seppo Hiltunen (jj), Marko Strömsholm (v), Miko Salminen, Johannes Lintula, Miika 
Louhivaara, Ilias Bouhlal, Tino Koivisto, Henrik Aaltio, Markus Kulmala, Arimo Nagy, Henrik Närvänen, Alex Leppämäki, 
Petri Salminen (tied.vast.), Jari Harjunniemi (v)

Eturivi vasemmalta: Nils Strömsholm, Joel Harjunniemi, Antti Tillanen, Daniel Långström, Sami Maja, Peetu 
Myllymäki, Juho Mäkinen, Jesse Vuori, Akseli Jakala

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Teemu Paavola, Leo Helminen, Ville Pelttari, Valtteri Mäenpää ja Iiro Riihimäki

FC Lempäälä lähtee tulevana kesänä kahteen sarjaan; sekä tasokkaaseen Etelä-Länsi -liigaan että piirinsarjan yk-
köseen. Pelaajia on ringissä tällä hetkellä 34, mikä mahdollistaa kaksi peliryhmää ja vapaan liikkumisen ryhmien 
välillä. Harjoituksia pyritään järjestämään 4 kertaa viikossa. Osallistumme kahteen turnaukseen kesän aikana. Ta-
voitteena on jatkaa kehittymistä edelleen. Kesällä siirrytään koko kentän peliin ja peliaika lisääntyy lähelle täyttä 
määrää. Yhtä valmentajaa etsimme vielä ja kolmas maalivahtikin saattaa olla tarpeen. 

Joukkueenjohtaja
Seppo Hiltunen
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D13 ( 00)

Takarivi vasemmalta: Miko Heikkilä (v), Akseli Mustila, Onni Huvinen, Santeri Hietala, Ville Brander,
Tuomas Karppila, Farkad Al- Barkat, Martti Bergström (vv),

Eturivi vasemmalta: Veikka Nieminen, Anttipekka Seppälä, Santeri Borgenström, Tomi Nummenmaa,
Oskari Karppanen, Arsi Lehtiö, Otto Lahtinen

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Juha Korhonen (jj), Matti Huvinen (h), Kari Auvinen (rh)

LeKi-futiksen -00 ikäluokan joukkue sulautettiin viime kauden päätteeksi osaksi nuorempaa -01 ikäluokan organisaatiota 
pienen pelaajamäärän vuoksi. Tällä hetkellä joukkueessa pelaa 8 ”nollanolla” ikäluokan poikaa ja joukkueen valmen-
nuksesta vastaa nuori ja innokas valmentajakaksikko, jolta kuitenkin löytyy jo useiden vuosien valmennuskokemus.

Joukkueeseen mahtuu aina lisää pelaajia mukaan nauttimaan jalkapallosta ja talvikaudella futsalista. Omien taitojen 
kehittäminen iloisessa ja kannustavassa ilmapiirissä kuvaa joukkueen toimintaa erinomaisesti. Jos pelaajat eivät 
lähde harjoituksista ja peleistä hymyssä suin, on valmentaja tehnyt jotain väärin. Jokaisen tapahtuman tarkoitus 
onkin tuottaa mahdollisimman paljon iloa kaikille osallistuville pelaajille.

Vastuuvalmentaja
Martti ”Masi” Bergström
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D12 ( 01)

Takarivi vasemmalta: Jussi Viheriäranta (v), Jari Tuominen (v), Juho Niemi, Elias Knuutila, Otto Haapaniemi,
Oskari Korhonen, Tuomas Karppila, Juha Korhonen (jj), Petteri Manninen (vv)

Keskirivi vasemmalta: Sampo Tiilikainen, Mikko Manninen, Veikka Nieminen, Otto Lahtinen, Ruslan Ekperov,
Valtteri Jaakkola, Iivari Turkkinen

Eturivi vasemmalta: Oskari Karppanen, Samuel Shipway, Aaro Auvinen, Juuso Tuominen, Arsi Lehtiö,
Tommi Kuukasjärvi

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Riku Räihä, Niko Laakso, Saku Luttinen, Juho Mattsson, Riku Kolehmainen, 
Sulo Mäki, Lauri Aaltonen, Niilo Viheriäranta, Kari Auvinen (rh), Katri Auvinen (h), Kirsi Turkkinen (h)

D12/D13-joukkue lähtee uuteen kauteen poikkeuksellisista lähtökohdista. Kaksi ikäluokkaa (00 ja 01) on yhdistetty 
hallinnollisesti yhdeksi joukkueeksi, minkä lisäksi saimme viisi vahvistusta Loiskeen suunnasta. Näillä toimenpiteillä 
ratkaistiin pelaajapula – ilmeisen onnistuneesti. Tulevalla kaudella pääsemme ison pelaajaringin (yhteensä 36 pe-
laajaa) turvin pelaamaan kolmea eri sarjaa, mikä takaa kaikille oikeankokoisia haasteita. Huhtikuussa käynnistyvä 
Alueliiga on D12–pojille uusi ja mielenkiintoinen haaste. Toinen joukkue aloittaa piirin divarin. D13–joukkue lähtee 
piirin liigaan vahvistettuna nuoremmilla pelaajilla. Kesäturnauksen tuntumaa haetaan heinäkuussa Wasa Cupista. 
Eli peleistä ei tule olemaan pulaa!

Joukkueenjohtaja
Juha Korhonen



E11 ( 02)

Takarivi vasemmalta: Jari Jokirinne (v), Samuli Sanerma, Nico Marjamäki, Verneri Jokirinne, Juha Närhi, Saku 
Korpilaakso, Verneri Kamppuri, Matti Närhi (v), Martti Bergström (vv)

Eturivi vasemmalta: Petrus Palokangas, Yacob Bouhlal, Viljami Jokirinne, Oskari Rantala, Julian Juujärvi

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Eerik Aaltio, Ville Keskinen, Aapo Nokkala, Eemil Sillanpää, Minna Aaltio (jj), 
Anne Rantala (rh) ja Jari Sillanpää (jj, v)

Kaudella 2013 02-ikäluokka harjoittelee kolme kertaa viikossa. Pelejä kertyy mukavasti piirinsarjassa, johon olem-
me ilmoittaneet kaksi peliryhmää. Toinen peliryhmä pelaa piirinsarjan liigaa ja toinen ykköstä. Piirinsarjan lisäksi 
osallistumme ainakin kolmeen turnaukseen: toukokuussa Kevät -turnaus Lempäälässä, elokuussa Itämeri Cup Han-
gossa ja Iku Cup Ikaalisissa.

Valmentaja
Jari Sillanpää
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Takarivi vasemmalta: Mirko Harjula (v), Teemu Mäkirinta (v), Hunter Kallio, Matias Saukko, Eelis Karinkanta, Aleksi 
Muurinen, Lauri Merikoski, Elias Pelto-Huikko, Vili Vaittinen, Antti Pelto-Huikko (v), Esa Alanen (rh)

Keskirivi vasemmalta: Kirsi Ikuli (jj), Anita Saukko (h), Johannes Alanen, Valtteri Harjula, Ville Saarela, Kasperi 
Salminen, Tuukka Itola, Vertti Perälä, Erno Lehtonen, Jari Karppanen (v), Pasi Kassinen (h)

Eturivi vasemmalta: Kalle Ikuli, Eero Sirkka, Jalmari Karppanen, Olli Kassinen, Akseli Kallio, Kasperi Mäkirinta, 
Sampo Haapaniemi

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Eetu Lemetti ja Kasperi Ikuli (v)

LeKi-futis -03 -joukkue lähtee tähän kauteen innokkaana ja haasteita janoten! Tavoitteenamme on tarjota kaikille 
joukkueen pelaajille nautinnollisia ja kehittäviä hetkiä jalkapallon parissa. Tänä kesänä teemme ensimmäisen yön 
yli kestävän turnausmatkamme matkakohteena Mikkeli Turnaus. Sen lisäksi osallistumme lähialueen turnauksiin 
mm. Tampereella, Parolassa, Iittalassa ja Ikaalisissa. Lisäksi pyrimme tarjoamaan kaikille himoittuja pelikokemuk-
sia oman kehitystasonsa mukaan osallistumalla piirinsarjan Liigaan ja Ykköseen. Talvella harjoittelemme 2-3 kertaa 
viikossa ja samaan pyritään myös kesäkauden aikana. Tähän viritellään lisäksi harjoituspelejä lähialueen muiden 
-03 -joukkueiden kanssa, joten tapahtumarikas kausi on tulossa!           

Joukkueenjohtaja
Kirsi Ikuli

E10 ( 03 )
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Taustat vasemmalta: Jarno Soininen (vv), Mikko Orpana (v), Seppo Roininen (v), Timo Muinonen (v), Jukka 
Virtanen (vv) , Onni Tammilehto (jj) 

Takarivi vasemmalta: Veeti Roininen, Valtteri Sirén, Olli Vuori, Niko Koskinen, Jussi Tammilehto, Matias Lindström, 
Atte Korkola, Niklas Jokinen 

Keskirivi vasemmalta: Aleksi Alakoski, Tuukka Roininen, Saku Lahtinen, Kristian Perälä, Markus Muinonen, 
Tuomas Närhi, Eemeli Saarijärvi, Valtteri Santalahti, Elias Hämetvaara, Miska Gröhn 

Takarivi vasemmalta: Roope Ojala, Matias Kyykoski, Otto Virtanen, Aaron Koppanen, Kalle Seppälä, Oskari 
Seppälä, Aapo Orpana, Tuomas Lähteenmäki, Veeti Haverinen, Mikael Hölli

Talvikautena 04 -joukkueessa harjoitteli aktiivisesti noin 20 poikaa. Treenejä oli 2-3 kertaa viikossa. Lisäksi piirinsar-
jan futsal-pelejä ja jokunen ystävyysottelu. Menestystä tuli ihan mukavasti ja useampi peli voitettiin kuin hävittiin.  
Joukkueen koko kasvaa kesän koittaessa yli 30 pelaajaan, kun talvilajien harrastajat palaavat jalkapallon pariin. Kesällä 
pyritään harjoittelemaan 3 kertaa viikossa. Joukkue harjoittelee myös heinäkuussa, kiitos laajan valmennusjoukon.  
Kesällä osallistutaan 3-4 eri turnaukseen lähinnä Pirkanmaalla. Turnauskauden päättää sopivasti LeKi-futiksen 
oma KATEPAL -turnaus elokuussa. Turnausten lisäksi joukkue on edustettuna piirin Liiga- ja Ykkönen sarjoissa. 
Monipuolista harjoittelua alettiin jo viime kesänä tukea ns. ”höntsyvuoroilla”, jossa vaan pelailtiin ja vedeltiin rank-
kareita. Samaa hommaa jatketaan tänäkin vuonna. Uutena juttuna pojille tullaan antamaan myös kotiläksyjä eli 
harjoitteita kotona tehtäväksi. Vielä ei ole selvinnyt miten homma parhaiten toimii, mutta eiköhän jotain keksitä. 
Tänä vuonna pojat täyttävät yhdeksän vuotta ja pallolliset taidot alkavat kehittyä hurjaa vauhtia. Potkuvoima lisääntyy 
ja pelillinen ymmärrys kasvaa. Seuraavien 0 - 4 vuoden aikana on otollisin maaperä vaikuttaa poikien kehittymiseen 
jalkapallossa. Valmennustiimin haastava tehtävä onkin aktiivisesti tukea niitä poikia, jotka todella haluavat kehittyä 
jalkapalloilijoina, mutta ei kuitenkaan unohtaa niitä jotka haluavat harrastaa jalkapalloa puhtaasti liikkumisen ilosta!  

Joukkueenjohtaja
Onni Tammilehto

F9 ( 04 )
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F8 ( 05)

Takarivi vasemmalta: Sami Vigren (v), Vesa-Matti Turunen (v), Yoseph Bouhlal, Topi Tikkanen, Otto Räsänen, Joonas 
Jalonen, Juho Vigren, Nuutti Aro, Lenni Hirvonen, Aleksi Mylläri, Jari Nikara (vv), Marko Parantainen (jj)

Keskirivi vasemmalta: Eetu Komu, Sami Paasi, Markus Lehto, Arttu Kytökari, Antto Myllymäki, Emil Mäkynen, 
Santtu Nikara, Otso Miettinen

Eturivi vasemmalta: Touko Piippo, Matias Pentinniemi, Lenni Perälä, Jaakko Merikoski, Taavi Salonen, Viljami Annala,
Onni Parantainen, Ville Turunen, Vinski Vesamäki

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Elias Aro, Verneri Jokinen, Nooa Jutila, Luukas LeBlanc, Oskari Perho, Eeli 
Pohjola, Aaro Rautkivi, Mico Tanni, Konsta Turunen, Viljami Vainio, Miko Vuorenmaa, Erkki Halme (vv), Toni Jokinen 
(v), Jussi Annala (v), Petri Pohjola (v), Mila Parantainen (rh)

Talvikaudella joukkue on pitänyt tuntumaa yllä futsalin avulla – piirinsarjassa menestyttiinkin loistavasti. Myöskin 
jalkapalloa pääsimme harjoittelemaan Valkeakosken  Saharassa ja Palloiluhallissa ja pääsimme pari kertaa mukaan 
Ilveksen miniturnauksiinkin. Kesäkaudelle lähdemme hyvällä sykkeellä panostaen piirinsarjaan kahdella joukkueella. 
Lisäksi osallistumme 4-5 turnaukseen lähiseudulla. Tavoitteenamme on tarjota joukkueen pelaajille mielekästä ja 
sopivan haastavaa toimintaa tahto- ja taitotilat huomioiden.

Joukkueenjohtaja
Marko Parantainen



F7-F5 (06- 08)

Takarivi vasemmalta: Timo Muinonen (v), Mikko Orpana (vv), Sampsa Rautkivi (jj), Antti Savolainen (v)

Kolmas rivi vasemmalta: Ossi Savolainen, Elmeri Kinnunen, Paavo Ojala, Veikko Orava, Arttu Formisto

Toinen rivi vasemmalta: Leo Lämsä, Eetu Orpana, Kalle Riikonen, Ville Savolainen, Emil Paloneva, Aapo Närhi, 
Lilja Virtanen

Eturivi vasemmalta: Taavi Seppälä, Topias Lindström, Toivo Lehtinen, Daniel Rastas, Eeti Mäkynen, Kaapo Korkola, 
Tuomas Muinonen, Luukas Rautkivi, Eero Laine, Kasper Mikkonen

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Eemil Erander, Samuel Jutila, Leo Kivimäki, Albert Laine, Joni Marjamäki, Eelis 
Riikonen, Emma Riikonen, Matias Salmela, Terttu Koskinen (h), Teemu Lämsä (v), Virpi Marjamäki (h), Johanna Närhi 
(rh), Saila Ojala (h), Arto Rastas (v), Katja Rastas (vjj), Aleksi Riikonen (vv), Mikko Salmela (v), Mikko Seppälä (h)

Innokas joukkue on harjoitellut reippaasti talven ja pelannut pari futsal-turnausta. Kesällä pelaajat pääsevät otte-
luiden makuun Ilveksen Futis-Liigan ja piirinsarjan peleissä. Edessä myös oma Katepal-turnaus elokuussa.

Hauskaa on ollut ja vauhtia riittänyt. Jatketaan samaan malliin koko kesä.

Joukkueenjohtaja
Sampsa Rautkivi
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B-tytöt ( 96-99)

Takarivi vasemmalta: Petri Mäkinen (vv), Seija Parviainen (jj), Meeri Varjonen, Krista Alanen, Tiia Marjamäki, 
Tiia Uosukainen, Minni Räisänen, Hanna Heikkilä, Hannu Alanen (v), Miko Heikkilä (v)

Eturivi vasemmalta: Johanna Väkeväinen, Susanna Väkeväinen, Tiina Alén, Jutta Marjamäki

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Laura Lehtikuusi, Tarja Väkeväinen (h), Tapani Väkeväinen (rh)

Pelaajamäärä on kasvanut viime kevään muutaman tytön ydinporukasta kahteentoista, kun C-tytöt ja vanhimmat 
D-tytöt yhdistyivät syksyllä BC -tytöiksi, ikähaitariltaan 1996–1999 syntyneet.Lisäksi treeneihin ja peleihin on osal-
listunut kaksi -00 syntynyttä ja pari ihan uutta pelaajakin on saatu mukaan.

Viime kesän tytöt taistelivat jalkapallon B-tyttöjen 7 vs 7 piirisarjassa ja talven B-tyttöjen futsalsarjassa. Haastetta 
toi peleihin tyttöjen suuri ikäjakauma. Menestystä tytöt eivät tällä kertaa saavuttaneet,vaikka taistelutahto olikin 
kova. Tytöt pelasivat ajoittain loistavasti, eivätkä antaneet periksi, olipa vastustaja kuinka vahva joukkue tahan-
sa. Syksyn harjoitusturnaus toikin voiton sateesta ja kylmästä säästä huolimatta. Myös mukavia ja hyödyllisiä pe-
likokemuksia ja -reissuja sarjoihin osallistuminen toi tullessaan. 

Tulevaan kesään lähdetään taas 7 vs 7, nyt yhdistetyssä BC -sarjassa.

Joukkueenjohtaja
Seija Parviainen



D-tytöt (00-02)

Takarivi vasemmalta: Johanna Väkeväinen (v), Petri Mäkinen (vv), Ilona Järvensivu, Venla Kankkonen, Kiia Maja, 
Mimmu Kokko, Jutta Marjamäki, Riikka Kankkonen (h), Saija Lukkarinen (jj)

Eturivi vasemmalta: Susanna Väkeväinen, Veera Lampi, Laura Lampi, Nina Kontiola, Silja Lukkarinen

Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Janette Rantamaa, Hannu Alanen (v), Miko Heikkilä (v), Juha Lampi (vara-jj), 
Nina Lindell (rh), Tarja Väkeväinen (varustevast.), Ilkka Lukkarinen (h)

D-tytöt ovat 99–02 syntyneitä iloisia tyttöjä. Harjoituksia on pari kertaa viikossa ja niitä jatketaan osin yhdessä C-
tyttöjen kanssa. Talvella pelattiin futsalia piirinsarjassa, eikä loukkaantumisilta vältytty. Viime kesänä D-tytöt voit-
tivat Ilves Futis-liigan, tulevana kautena pelataan 7v7 piirinsarjassa. 

Tervetuloa joukkueeseen!

Joukkueenjohtaja
Saija Lukkarinen
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F-tytöt ( 03-06)

Takarivi vasemmalta: Jukka Vierula (v), Sonja Tuominen, Venla Henriksson, Johanna Ulvinen, Nea Maja, Annika 
Vierula, Elina Rantala, Carita Siitonen, Anna Lindström, Markus Mäkelä (v)

Keskirivi vasemmalta: Johanna Väkeväinen (v), Essi Mantila, Heta Ratia, Olivia LeBlanc, Emilia Mikkola, Milla 
Kinnunen, Suvi Dahlstedt, Heta Riihimäki, Milla Heiskanen, Lotta Räisänen, Johanna Vierula (jj)

Eturivi vasemmalta: Oona Järvinen, Sanni Mäkelä, Vilma Pursiainen, Lotta Lampi, Elli Kontiola, Elina Väkeväinen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Elina Luttinen, Terttu Tuovinen (rh), Tarja Väkeväinen (h)

Joukkue perustettiin kesällä 2012. Tytöt ovat syntyneet vuosina -03, -04, -05 ja -06.  Ahkerasti ja iloisina harjoituk-
sissa käyvät tytöt lähtevät hakemaan pelikokemuksia yksittäisistä peleistä ja turnauksista. Tänä kesänä ei kuiten-
kaan osallistuta vielä mihinkään sarjaan. Ensimmäinen oma turnaus järjestetään toukokuussa.  

Jalkapalloa harjoitellaan hymyssä suin ja innokkaasti uutta oppien! 

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

Isännänkatu 29 G
33820 Tampere

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

marlee@kolumbus.fi

Länsi Tampereen Tili Oy
Marja-Leena Hinkkanen



LeKi-futiksen jalkapallokausi sai arvoisensa päätöksen 
sunnuntaina 28.10.2012 perinteiseen tapaan Piippo-kes-
kuksella. Juuri muuta perinteistä kauden päättäjäisissä ei 
tällä kertaa ollutkaan kuin paikka. Ohjelmasta nimittäin 
oli karsittu pois mahdollisuuksien mukaan kaikki ylimää-
räiset ja usein hiukan turhiltakin tuntuvat puheet. Näi-
den tilalla nähtiin ja kuultiin päivän vetonaulana elävää 
musiikkia, jonka esittäjänä toimi nuorista ja lahjakkaista 
tamperelaisista muusikoista koostuva Rockwalli.

Rockwallin ohjelmistoon kuuluu eritoten reipasta ja ener-
gistä suomirockia, joka oli ainakin kirjoittajan pöytäseu-
rueen mielestä mukavaa ohjelmaa. Ohjelman mukaisesti 
Rockwalli soitti kaksi reilun puolentunnin settiä ja välissä 
hoidettiin seuran palkintojenjakoa. Ihan pienimpien pe-
laajien kohdalla mielenkiinto ei tainnut riittää koko esi-
tyksen ajan, mutta jokunen vähän vanhempi pelaaja ja 
jopa seuran toimihenkilö innostui tanssilattian puolelle 
bändin setin lähestyessä loppuaan.

Palkintojenjaossa on siirrytty yhä enemmän siihen suun-
taan, että kauden päättäjäisissä palkitaan seuran toimes-
ta kiertopalkinnoilla pelaajia ja toimihenkilöitä ja joukku-
eet suorittavat omat palkitsemisensa omissa tilaisuuksis-
saan. Vuoden 2012 toiminnasta palkittiin seuraavat tahot: 

Jalkapallokauden päättäjäisissä
uutta väriä

Vuoden toimihenkilö: Timo Vuori

Vuoden valmennustiimi: LeKi-futis -04

Vuoden tyttöpelaaja: Minni Räisänen

Vuoden poikapelaaja: Iiro Auvinen

Vuoden pelaaja: Aku Piispanen

Puuhapytty: Virpi Maja

Peten Pysti: Perhe Lahtinen
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Jalkapallokauden päättäjäisissä
uutta väriä

Kokonaisuutena kyseessä oli hyvin erilainen ja piristävä 
kokemus, joka painuu ehdottomasti plussan puolelle 
aiempaan verrattuna. Toki koko seuran ikäjakaumal-
le sopivan ohjelman löytäminen on haastavaa ja ke-
hitystä pitää jatkaa, mutta suunta ainakin on oikea. 
Mielenkiinnolla odotellen mitä vuodelle 2013 keksitään.

Masi Bergström
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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.



Junioripäällikkö
Evertonin Akatemiassa
Minulla oli viime marraskuussa hieno mahdollisuus osal-
listua Tampereen piirin järjestämälle koulutusmatkalle 
Englannin Liverpooliin FC Evertonin vieraaksi. Suurin syy 
sille, että olimme juuri Evertonin vieraana, on tietenkin 
Tampereen Pallo Veikkojen kasvatin Miko Virtasen pelaa-
minen kuuluisassa Evertonin Akatemiassa.

Matka kesti kokonaisuutena viisi päivää ja pääsimme tu-
tustumaan itse Akatemian toimintaan, Evertonin eri ikä-
luokkien harjoituksiin ja peleihin sekä keskustelemaan 
mm. Akatemian apulaisjohtajan ja Mikon valmentajan 
kanssa. Lisäksi kuulimme perhe Virtasen arjesta ja kä-
vimme katsomassa yhden Evertonin valioliigapeleistä.
Vaikka ymmärrettävästi pelaamme täällä Suomessa ja 
Lempäälässä eri tasolla ja toimintamme on muutenkin 
paljon pienempää, niin oli hyvä nähdä se, että monien 
eroavaisuuksien joukossa oli paljon samoja asioita mm. 
harjoitusten rakenteessa, sisällöissä, painopistealueissa 
ja yksilön valmennuksessa.

Suurin ero mielestäni oli ympäröivässä kulttuurissa, jossa 
kaikilla on jokin mielipide jalkapallosta ja pelaajille valtava 
motivaatio harjoitella ja tulla paremmaksi. Lisäksi koulu-
laitos on Englannissa todella vahvasti mukana tukemas-
sa junioripelaajia ja myös seurat ovat ymmärtäneet yh-
teistyön merkityksen koulujen kanssa mm. palkkaamalla 
opettajia pitämään tukiopetusta.

Uskon saaneeni matkalla monia hyviä vinkkejä ja ideoi-
ta, joita voi myös meidän toiminnassa käyttää, niin Ever-
tonilta kuin mukana matkassa olleilta pirkanmaalaisilta 
jalkapallovalmentajilta ja hienoilta persoonilta. Itse mat-
ka jo sinällään oli elämys, josta kiitokset kuuluvat LeKi-
futikselle, Tampereen Piirille, Everton FC:lle ja Miko Vir-
taselle perheineen.

Matkaraportin kokonaisuudessaan voi lukea
kotisivuiltamme: http://lekifutis.sporttisaitti.com/arkisto/

Matti Tuominen
Junioripäällikkö
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Pelin
jälkeen

Rentoudutaan, mökkeillään, saunotaan ja 
syödään hyvin.
Sadun Saunan hellivät hoidot ja sauna, 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.

Lempäälän matkailu
matkailu@lempaala.fi
p. 050 383 9068

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

Lisätietoja: www.lempaala.fi



Hieman ennen vuodenvaihdetta LeKi-futiksen toimisto 
muutti uusiin tiloihin. Muutto Piiponraitilta sujui nopeasti 
talkootyyliin 98-joukkueen taustojen avustamana oike-
astaan yhdessä illassa.

Tilat sijaitsevat Lempäälän keskustassa, jonne on helppo 
poiketa. Toimistolla pystytään pitämään jojokokoukset, 
koulutukset ja seuran muut palaverit. Myös joukkueet 
ovat pitäneet tiloissa aloitus- ja vanhempainpalavereita.

Lisäksi suosiota on saavuttanut maanantai-illan päivys-
tys. Tuolloin toimistosihteeri ja usein johtokunnan mui-
takin henkilöitä on ollut tavattavissa.

AJOKORTIT
MOPOSTA REKKAAN

Tampereentie 2, 0400 621 090
www.liikenneopisto.com

TAKSI
Pasi Ojala

1+9 pyörätuolikuljetukset

0400 632 214

Toimisto muutti
uusiin tiloihin
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Edustuksen kotipelit 2013 
su 28.4. 18:30 LeKi-futis – Jags Sääksjärvi tekonurmi
su 3.5.  18:00  LeKi-futis – KaVo Sääksjärvi tekonurmi
su 12.5.  18:30 LeKi-futis – TP-49 Sääksjärvi tekonurmi
su 26.5.  18:30 LeKi-futis – Teivo Sääksjärvi tekonurmi
su 9.6.  17:00  LeKi-futis – ParVi Hakkari nurmi
su 30.6.  18:00  LeKi-futis – SW Sääksjärvi tekonurmi
su 11.8.  18:00  LeKi-futis – NePa Hakkari nurmi
su 25.8.  17:00 LeKi-futis – FJK Hakkari nurmi
su 8.9.  17:00 LeKi-futis – VaKP Hakkari nurmi
su 15.9.  18:00  LeKi-futis – PP-70 Sääksjärvi tekonurmi
la 28.9.  15:00  LeKi-futis – UrPS Hakkari nurmi



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