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Puheenjohtajan terveiset
Tervehdys futarit!

Mitä LeKi-futis on vuonna 2022?
Tulevaisuuden visioissani seurassamme on monipuolista
liikkumista harrastavia innokkaita ja taitavia futaajia yli
900. Tyttöpelaajien määrä on kasvanut yli 300 pelaajaan ja
tyttö- ja poikajoukkueita on kaikissa ikäluokissa. Joukkueet pelaavat sekä kilpa- että harrastesarjoja.
Kaikille junioreille on tarjolla omantasoista harjoittelua,
myös ohjattua ”kaveripalloilua”. Osa junioreista pelaa
korkeimmalla sarjatasolla Etelä-Länsi- liigaa (tai millä nimellä se silloin viiden vuoden päästä toimiikaan). Tämän
mahdollistaa seurayhteistyö EPTK:n puitteissa. Jokaisessa
ikäluokassa on joukkue piirin ylimmällä sarjatasolla ja
muutamassa ikäluokassa myös Alueliigassa.
Harjoittelu tapahtuu Vaparihallissa ja myös omalla hallin
välittömässä läheisyydessä olevalla tekonurmikentällä.
Käytössä ovat myös muut kentät kuten Sääksjärven tekonurmi, peruskorjattu Keskuskenttä ja Hakkarin stadion.

Sääksjärven kenttä aprillipäivänä 1.4.2017.
Vettä satoi kaatamalla.

Missä mennään keväällä 2017?
Tekonurmi Sääksjärvellä vihertää jälleen. Kenttä avautui
tänä vuonna 22.3. eli aika normaaliin aikaan. On taas kulunut vuosi edellisistä Peten pulinoista. Paljon positiivista
on tapahtunut sitten viime kirjoituksen.
Lisenssipelaajamäärä on kasvanut yli 500 pelaajaan. Uusia
ikäluokkia on perustettu jälleen sekä tyttöihin että poikiin. Tuomisen Matti on palkattu päätoimiseksi junioripäälliköksi ja seuran tyttöjalkapallokoordinaattori Nyyssösen Sami on saanut tyttöjalkapalloilun hyvään vauhtiin.
Toimistolla Gröndahlin Leena on hoitanut ansiokkaasti ja
asiantuntevasti seuran tapahtumien järjestelyt ja päivittäiset hallintoon liittyvät tehtävät. Koulutettujen valmentajien määrä on kasvanut ja sen näkee myös kentällä. Harjoitusten määrä, laatu ja syke on selvästi parantunut, mikä
on ollut tavoitteena.
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Valmennustoiminnassa olemme ottaneet käyttöön
pelaajakehitysseurannan siihen liittyvine mittareineen.
Ensimmäinen joukkue on päässyt Sami Hyypiä Akatemian (SHA) seurantaan. Fysiikkavalmennukseen olemme
saaneet ammattitaitoisen valmentajan kehittämään valmentajien ja pelaajien ammattitaitoa. Taitovalmennus on
tuottanut entistä enemmän kultaisen taitomitalin saavuttaneita pelureita sekä tytöissä että pojissa.
Tässä tulevaisuuden visioita. Jotta pystyisimme saavuttamaan nämä tavoitteet, LeKi-futiksen on jatkuvasti kehityttävä niin seurana kuin Lempäälän kunnan suurimpana
lasten ja nuorten ympärivuotisena liikuttajana. Terveissä
ja liikkuvissa lapsissa ja nuorissa on niin Lempäälän kuin
meidän kaikkien tulevaisuus! Pitäkäämme se myös kirkkaana mielissämme.
Haluan kiittää kaikkia toiminnassamme mukana olevia
ja toimintaamme tukevia äitejä, isiä, toimihenkilöitä,
yrityksiä, yhteistyöseuroja ja Lempäälän kuntaa. Iso kiitos
tästä kausijulkaisusta 2017 kuuluu toimitusväelle: Leenalle, Samille, Johannalle sekä kaikille joukkueille ja niiden
toimihenkilöille.
Hyvää ja menestyksekästä futisvuotta 2017 !
Petri Mäkinen
Puheenjohtaja

SPL Tampereen terveiset
Hyvä seuratoiminta - useita tekijöitä
Vaikka LeKi-futis omana seurana onkin vielä melko nuori, niin kokemusta ja perinteitä jalkapallosta ja futsalista
on kertynyt jo hyvinkin pitkältä ajalta. Elinvoimainen
ja kehittyvä seutukunta, kuten Lempäälä, tuo osaltaan
vaateita myös seuratoiminnalle, mutta tämän kaltaisessa ympäristössä se onkin lähinnä positiivinen ongelma.
Tällä hetkellä yksi paljon puhutuista haasteista jalkapalloväen ja seuratoimijoiden keskuudessa ovat olosuhteet.
Toimintaan osallistuvien vaatimustaso kasvaa jatkuvasti,
joten on luonnollista, että seuroissa on haluttu paneutua olosuhteiden parantamiseen sekä määrällisesti että
laadullisesti. Tässäkin asiassa LeKi-futis on ollut hyvin
aktiivinen ja tehnyt samalla hyvää yhteistyötä kunnan
kanssa, josta esimerkkinä nyt vireillä oleva hallihanke.
Olosuhteiden kehittämisessä kunnan rooli onkin aivan
keskeinen, erityisesti mikäli haluamme huolehtia myös
toisesta seuratoimintaa paljon puhuttavasta haasteesta,
eli harrastamisen kokonaiskustannuksen kohtuullisena
pitämisestä. Toki on huomioitavaa, että kokonaiskustannuksen muodostumiseen vaikuttaa olosuhdekustannusten
lisäksi tietysti moni muukin asia. Jalkapallon ympärivuotisten harjoitusolosuhteiden kehittyminen Lempäälässä
on kuitenkin ensiarvoisen tärkeätä, jotta hyvin toimiva
ja kasvava seuratoiminta pysyy erinomaisella kehityksen
tiellä.
Kasvava ja kehittyvä seuratoiminta tarvitsee koko seurayhteisön panosta. Vapaaehtoistoimijoiden tekemä työ
onkin nykyisen kaltaiselle seuratoiminnalle ehdoton edellytys. Ilman tätä mittavaa vapaaehtoistoimintaa jalkapallon ja futsalin, kuten toki myös kaikkien muidenkin lajien
osalta, seuratoiminta ja erityisesti sen laajuus näyttäisi
aivan erilaiselta. Kiitos siis sille suurelle LeKi-futiksen
vapaaehtoistoimijajoukolle, sekä jo pidempään mukana
olleille, mutta myös niille uusille tänä keväänä mukaan
tuleville, jotka yhdessä mahdollistavat tämän laajan ja
erinomaisen toiminnan. Täytyy muistaa, että seura tekee
merkittävää työtä tarjotessaan erinomaisen liikuntaharrastuksen lapsille ja nuorille sekä samalla mahdollisuuden
myös kilpailla jalkapallon ja futsalin parissa lapsesta aina
aikuisikään asti. Vaikka kilpaileminen onkin keskeinen
asia jalkapallossa ja usein myös luonnollinen osa lasten
päivittäistä käyttäytymistä, niin toivon meiltä vanhemmilta positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luomista kenttien reunoilla. Ilmapiiriä, jossa myös virheille ja epäonnistumisille on tilaa sekä kykyä nähdä asioita myös hieman

laajempien kokonaisuuksien kautta. Sillä onhan jalkapallo
joukkuelaji, jossa tarvitaan oman joukkueen lisäksi myös
toisia joukkueita, tuomareita sekä lukuisia muita toimijoita, luodessamme tapahtumista sellaisia, joihin meidän
kaikkien on kiva tulla ja joista voisi myös hymyssä suin
poistua.
Toivotan kaikille oikein hyvää kevättä ja alkavaa jalkapallokesää sekä riemuntäyteisiä hetkiä kentillä ja kenttien
reunoilla!
Timo Korsumäki
Toiminnanjohtaja
SPL Tampere
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Henkilönostimet
Leguan Lifts Oy suunnittelee
ja valmistaa itsekulkevia
henkilönostimia. Viemme
henkilönostimia yli
kahteenkymmeneen maahan.
Leguaneja on testattu
niin Lapin pakkasissa kuin
Australian kuumuudessa.
Huolimatta koneen pienistä
ulkomitoista se tarjoaa
ennennäkemättömät
ominaisuudet. Monipuolisuus,
tehokkuus, turvallisuus sekä
laatu ovat huippuluokkaa.
Leguan Lifts Oy kuuluu Avant
Tecno konserniin.

Leguan Lifts Oy
Ylötie 10
33470 Ylöjärvi
Puhelin 03 347 6400
leguan@avanttecno.com

www.leguan.fi
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LeKi-futis Sinettiseura
Laadukasta seuratoimintaa

Sinettiseura on Valon (Nuori Suomi),
Olympiakomitean sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) sekä lajiliittojen antama status urheiluseuroille.
Sen saaminen edellyttää pitkäjänteistä ja laadukasta toimintaa
juniori- ja nuorisotyön parissa ja Sinettiseura-tunnustus on
lupaus laadukkaasta harrastustoiminnasta jokaisen ikäluokan
kohdalla sekä muiden seuran toimintojen ajanmukaisuudesta ja
läpinäkyvyydestä. LeKi-futiksen kohdalla tämä tarkoittaa muun
muassa toimivan, liikkumista tukevan ja innostavan toimintaympäristön luomista kaikille harrastuksen parissa toimiville
sekä motivoitunutta ja sitoutunutta henkilöstöä. Lasten ja nuorten parissa toimivien valmentajien ja ohjaajien ammattitaidon
kehittäminen, monipuolinen ja innostava viestintä sekä urheilullisten elämäntapojen edistäminen kuuluvat myös Sinettiseurastatuksen myötä seuramme toimintaperiaatteisiin. Laatukriteerien mukaisesti seuramme tarjoaa toimintaa niin harraste- kuin
kilpatasoisille pelaajille. Sinetti on siis lupaus laadukkaasta
seuratoiminnasta.

Kasten-innovaatioita jo yli 130 vuotta
Constructor Finland Oy, Lohja
www.kasten.fi
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Huurretie 9, Ylöjärvi
puh. (03) 3890 444, info@niparmi.fi

www.intolog.fi

Raunion palsta
Laput pois silmiltä, arvostetaan kaikkia

kesken oli LeKi:ssäkin aikanaan varsin veristä. Omaa lajia
seurattiin, käytiin katsomassa oman lajin otteluita/kilpailuja laajalla alueella. Pikku hiljaa lajikeskeisyys alkoi näkyä
siinä, että alettiin perustaa yleisseurojen sijaan yhden lajin
erikoisseuroja.
Ajan edetessä kohti uljasta uutta vuosituhatta kääntyi
urheilussakin jälleen ajatuksen lehti. Enää ei edes oma laji,
seurasta puhumattakaan, ollut se tärkein juttu, vaan yli
muiden nousi oma joukkue. Palloilulajeissa omaa joukkuetta pönkitettiin kaikin keinoin, talkoisiin lähdettiin
vain ja ainoastaan, jos se palveli omaa tiimiä. Omankin
seuran edellinen tai seuraava ikäluokka saattoi olla liki
pitäen pahin vihollinen. Tämän sorttisesta ajattelusta on
kohtuullisen tuoreita esimerkkejä lempääläisenkin jalkapallon lähihistoriassa.

Urheilu ja urheiluhistoria kiinnostavat itseäni kovasti.
Historiastahan sanotaan, että vain tuntemalla historiaa,
osaa toimia nykyisyydessä ja suunnitella tulevaa.
Urheilun historiassa on selkeitä ajanjaksoja, jolloin
ihmisten yleinen suhtautuminen on ollut urheilua kohtaan hyvinkin erilaista.
Vuosikymmeniä sitten, Suomi-neidon ollessa nuori impi,
urheilu oli keino, jolla kuka tahansa sai mahdollisuuden
kokea onnistumisia ja saada positiivista huomiota. Kuka
tahansa renkipoika, tehtaan työläinen, tukkijätkä tai
rakennusmies saattoi nousta juoksussa, keihäänheitossa,
painissa tai voimistelussa maan ja maailman huipulle.
Urheilu oli itseisarvo, joka huumasi suomalaiset, tässä vaiheessa lähinnä miehet, 1900-luvun alkuvuosina. Urheilu
oli kansanliike sanan nimenomaisessa merkityksessä.
Sodan jälkeen keskiöön nousi seura. Oman seuran eri
tapahtumiin otettiin osaa ihan periaatteen vuoksi. Oli
SVUL ja oli TUL eli urheilun aatteessa oli iso ripaus politiikkaakin mukana. Seurat olivat yleiseuroja monenkirjavine lajikirjoineen. Esimerkiksi itse aktiiviurheiluaikanani
osallistuin ampumahiihtoa lukuun ottamatta kaikkiin
Lempäälän Kisan silloisten lajien kilpatoimintaan 1970 –
90 -luvuilla jääkiekosta, yleisurheilun, hiihdon, lentopallon, painonnoston kautta jalkapalloon.
Sitten alkoi tulla aika, jolloin oma laji oli tärkein. Jos
pelasi vaikkapa jalkapalloa, silloin pelasi ainoastaan ja
vain jalkapalloa. Muita lajeja väheksyttiin, kilpailu lajien

Nyt 2010 -luvulla alkaa tuntua siltä, että keskiöön nousee
vain ja ainoastaan yksilö. Laji, seura tai joukkuekaan ei ole
merkittävä, kunhan ”Janipetteri” tai ”Tuulaorvokki” saa
kaiken mahdollisen huomion, parhaan valmennuksen ja
peliajan sekä prinssin/prinsessan kohtelun. Jos näin ei käy,
vanhemmat haukkuvat ensiksi valmentajan, sitten seuran
johtohenkilöt ja lopulta he ilmoittavat, että me vaihdamme seuran toiseen. Kun oma lapsi harrastaa, ollaan
mukana kovallakin kiihkolla, mutta jos/kun harrastus loppuu, häviää innostus yhtä sukkelaan kuin kuuluisa kaasu
Saharan erämaahan.
Onneksi läpi näiden kaikkien vaiheiden aina on ollut ja
tulee taatusti olemaan jatkossakin ihmisiä, jotka ajattelevat asioita laajasti. Arvostavasti, mallia ja esimerkkejä
laajalta imien ja ymmärtäen, että muut lajit, seurat tai
joukkueet eivät ole vihollisia.
Olen ilolla saanut olla mukana läheltä seuraamassa lempääläisen jalkapallon harrastamisen laajuuden huimaa
kasvua. LeKi-futiksessa on johtotehtävissä sekä valmennuksessa kosolti hyviä ja avarakatseisia ihmisiä. Vapari
-hallihankkeelle nostan kannustavan peukkuni, jotta
olosuhteet jalikselle paranisivat.
Lempäälän Kisa ry otti jalkapallon viralliseksi lajikseen
syyskokouksessa 1967. Eli syksyllä on juhlan aika.
Juha Raunio, 54v
historian opettaja, journalisti ja urheilumies
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Pesuetukortilla
joka 6. pesu veloituksetta!
Meiltä se hyvän kahvin
tuoksu tulee!

Kun koko ja maku ratkaisevat

10Neste
LeKi-futis
2017
Lempäälä
Kuokkala
Tanja Koivula, Petri Nieminen

puh. 010 806760
www.turvakolmio.com
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Meiltä kaikki elämäsi juhlat!

!

Juhlat, kokoukset ja muut tapahtumat
tarjoiluineen ja tiloineen helposti ja vaivattomasti
Lempäälän Ehtookodossa!

Ruokailua koko perheelle kartanomiljöössä!
Perhejuhlat, Catering, Lounas, À la Carte
Tervetuloa nauttimaan!
Ravintola Villa Hakkari
Kuokkalantie 5
37550 Lempäälä
p. 010 3253091
ravintola@villahakkari.fi
www.villahakkari.fi

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

KOULUTUSTA AMMATTILAISILLE
Toteutamme yrityskohtaisia sekä avoimia koulutuksia
teollisuuden ja kuljetusasiakkaiden tarpeisiin.
Kurssimme voidaan järjestää myös
ammattipätevyysjatkokoulutuksina ns. direktiivipäivinä.
Poikkea nettisivuillamme tai lähetä sähköpostia. Kurssimme:

Taloyhtiöiden isännöintiä

aleksi.riikonen@kiinteistopalveluaksu.fi
www.kiinteistopalveluaksu.fi
044 354 9901

- Ennakoiva ajaminen (pakollinen
ammattipätevyysjatkokoulutus kaikille kuljettajille)

-

ADR-ajolupakoulutus
Trukinkuljettajakoulutus .
Työturvallisuuskortti
Tieturva 1
Digipiirturin käyttökoulutus
Tulityökorttikoulutus (ei ammattipätevyyskoulutus)

-

Ajokorttikoulutus mopo, mopoauto, henkilöauto.
C- ajokortti CE-luokkaan
C ajokorttiluokan koulutus
C1 ajokorttiluokan koulutus (alle 7,5 tn kuorma-auto)
C1E ajokorttiluokan koulutus (NYT kokeilu/tutkimus opetussuunnitelman mukaan lyhyemmällä koulutuksella – kysy)

www.liikenneopisto.com
pekka.moilanen@liikenneopisto.com
0400 621 090 Tampereentie 2 LEMPÄÄLÄ
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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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Edustus
Sarjataso: Tampereen piirin Nelonen

Takarivi vasemmalta: Tino Lahti, Ville Viitaharju, Matias Ristimäki, Toni Vierula, Antti Kivi, Tommi Niskanen, Jonathan Shabulinzenze,
Joni Hiltunen, Janne Lehtimäki, Lari Ruotsalainen ja Juha-Pekka Aho
Keskirivi vasemmalta: Mikko Huhtala, Teemu Laakso, Riku Äyräs, Jani Hautamäki, Jani Maja, Nico Kivi, Miro Hiltunen
ja Tomi Karjalainen (jj)
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Samu Nevala, Sampo Clewer, Aleksi Silanterä, Aapo Pylkkänen, Janne Räsänen, Aapo Honkakunnas,
Josue Shabulinzenze, Miko Heikkilä, Toni Ryyppö ja Viktor Aaltio

Kausi 2017 on edustusjoukkueelle uusien tuulien vuosi. Kausi 2016 alkoi tahmeasti, mutta koneiden käynnistyttyä
ja syyskierroksen jallittelulla loppusijoitus oli putoamisviivan yläpuolella. Edellisestä kaudesta otetaan mukaan yhtenäinen joukkue hyvällä joukkuehengellä ja kaudesta 2017 tulee uusien tuulien vuosi. Vastuuvalmentajana aloittanut
Juha-Pekka Aho saa johdettavakseen viime vuodesta selkeästi vahvistuneen pelaajarungon. Uusia pelaajia on tullut
täsmävärväyksinä ja lopetetusta miesten ”kakkosjoukkueesta”.
Kaudella 2017 edustuksen tavoite pelillisesti on sijoittua miesten nelosessa ylempään puoliskoon, sijoille 2.-6. Hyvällä
tekemisellä ja positiivisuuden kautta tavoite on hyvinkin mahdollinen, mutta kausi on pitkä eikä mitään ilmaiseksi
saavuteta. Edustus haluaa myös olla positiivisella tekemisellään olla esimerkkinä ja kannustimena nuoremmille sukupolville jalkapallon parissa.
Pelaamme kauden ottelut Sääksjärvellä ja Hakkarissa.
Tervetuloa kannustamaan ja katsomaan edustuksen pelejä!
Tomi Karjalainen
Joukkueenjohtaja
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LeKi-futis
Edustus
2017
LeKi-futis TAISTELEE

NELOSESSA
PE 28.4. 19:00 vs. IkU

SääksjärvI

Pe 12.5. 19:00 vs. NePa

Sääksjärvi

Ke 24.5. 19:30 vs. TamU2 Sääksjärvi
Pe 9.6.

19:00 vs. KaVo

Hakkari

Ke 28.6. 19:00 vs. FJK

Hakkari

Pe 18.8. 18:00 vs. Pato

Hakkari

Pe 1.9.

18:00 vs. VaKP

Hakkari

Su 17.9. 15:00 vs. PP-70

Hakkari

La 30.9. 16:00 vs. TP-49 Sääksjärvi

Futis on parasta paikan päällä.
Tervetuloa kannustamaan!
LEKIFUTIS.SPORTTISAITTI.COM

LeKi-futis 2017
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Junioripäällikön terveiset
LeKi-futis – jatkuvan kehittämisen polulla

Laadukas toiminta
Näin keväisin, etenkin vaalivuonna, monilla eri tahoilla on tapana visioida ja suunnitella tulevaa, lupaillakin
asioita. LeKi-futiksessa tätä suunnittelua on nyt tehty
jo monta vuotta, joka kevät. On myös luvattu asioita ja
valtaosa näistä lupauksista on myös pidetty. Esimerkkeinä
Sinettiseura -status, olosuhteiden parantaminen, some
-aktiivisuus, taitokulttuurin luominen, valmentajien tukeminen ja kouluttaminen sekä harrastetoiminnan kehittäminen perusjoukkuetoiminnan rinnalle. Pelaajamäärä on
jo pitkälti yli viidensadan, juniorijoukkueita on kaikissa
ikäluokissa B-junioreista aina aloittaviin G-junioreihin
ja palkattua henkilöstöä löytyy joukkueiden ja pelaajien
tueksi. Aika tuulettaa ja olla tyytyväinen? Ehkä maltillisesti, mutta nyt työ vasta alkaa, kun pohjat on luotu.
Meidän pitää pystyä vielä paljon parempaan.
Moni seura ilmoittaa ja kehuu olevansa kasvattajaseura,
monesti ilman mitään faktista näyttöä. LeKi-futiksessa
haluamme oikeasti olla laadukas sekä alueemme paras
kasvattajaseura ja olemme valmiita tekemään paljon töitä
sekä panostamaan huomattavasti resursseja sen saavuttamiseksi. Etenkin alle 14 -vuotiaiden kokonaisvaltaiseen
valmentamiseen meidän tulee tulevaisuudessa panostaa
entistä enemmän.

Monipuolinen harjoittelu
Jotta ottaisimme taas maltillisia askelia laadukkaampaan
toimintaan, seurassa tulee ennen kaikkea pitää huolta,
että kaikkien ikäluokkien kaikki tapahtumat ovat mah-

16

LeKi-futis 2017

dollisimman laadukkaita, alkaen kaikkein
nuorimmista pelureista. Laatuun voimme
vaikuttaa riittävällä määrällä harjoituksia,
joiden sisältö on yhteydessä pelaajien
sen hetkiseen tasoon sekä kehitykseen.
Myös yhtenäisempi linja harjoittelussa ja
pelaamisessa sekä valmentajien jatkuva
tukeminen ja kehittäminen tuovat laatua
arjen harjoitteluun. Jalkapallossa on
vaikea pärjätä pelkästään lajitaidoilla ja
taktisella osaamisella. Siksi olemmekin
seurassa alkaneet kartoittaa mahdollisuuksia monipuolistaa joukkueidemme
harjoittelua. Yksittäiset joukkueet ovatkin jo tehneet tiivistä yhteistyötä juoksu- ja judovalmennuksen kanssa, mutta
tulevaisuudessa tarkoituksena olisi saada erilaiset oheisharjoittelut kaikkien joukkueiden ohjelmaan ikäluokkien
erityispiirteet huomioiden.
Toinen tärkeä ja vielä hyödyntämätön yhteistyömuoto on
koulu- ja päiväkotiyhteistyö. Tätä asiaa on alettu Palloliiton toimesta kehittää onneksi myös valtakunnallisesti.
Harjoittelun yhdistäminen koulupäivän yhteyteen palvelisi varmasti pidemmällä aikavälillä kaikkia. Näkisin, että
myös Lempäälässä oltaisiin valmiita seurojen ja koulun
tiiviimpään yhteistyöhön ja toivon, että ensimmäisiä
askelia pystytään ottamaan jo tämän vuoden aikana.

Toimivat olosuhteet
Puhuttaessa tulevaisuudesta, en malta olla nostamatta
esille lasten ja nuorten liikkumattomuutta sekä olosuhteita. LeKi-futis on vastuullisessa asemassa myös näissä
asioissa. Viime kesänä aloitettu ”matalan kynnyksen”
Harrastefutis saa jatkoa tänä kesänä ja toivottavasti myös
tulevaisuudessa. Toisaalla tässä julkaisussa kerromme
Harrastefutiksesta lisää. Kosketus liikuntaan pyritään
seurassamme aloittamaan mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa Palloleikkikoulun muodossa. Palloleikkikoulussa saadaan monesti ensikosketukset liikuntaan ja
jalkapalloon sekä opitaan lajitaitojen lisäksi myös ryhmässä toimimista ja muiden harrastajien huomioimista.
Viime vuoden kokemukset ja tämän kevään näkymät
kertovat, että näille ryhmille on tilausta. Emme pysty
mitenkään ottamaan mukaan kaikkia halukkaita lapsia,
vaikka haluaisimme. Miksi emme? Puhtaasti olosuhteiden takia. Valitettavasti pystymme järjestämään omille

perusjoukkueillemme riittävästi harjoitusmahdollisuuksia
kotikunnassa kunnollisissa jalkapallo-olosuhteissa kohtuullisina ajankohtina ja riittävän usein ainoastaan heinäja elokuussa. Kaikki muut toiminnot vievät kenttävuoroja
seuran ydintoiminnolta eli tuolta aiemmin mainitulta
laadukkaalta lasten ja nuorten jalkapallovalmennukselta.
Tämän takia meidän on oltava rehellisiä sekä vastattava
nykyajan vaatimuksiin – olosuhteet on jatkossa rakennettava itse! Tähän on jo seurassa ryhdytty mm. Vaparihalli
-projektin muodossa. Kannustankin nyt kaikkia seuramme jäseniä olemaan aktiivisia sekä tuon projektin suhteen,
että ideoimaan uusia
olosuhteita.

Arvokkaat vapaaehtoiset
Lopuksi haluan kehua
ja kiittää lukuisia seuran
toiminnassa mukana
olevia vapaaehtoisia
aikuisia. Ilman heidän
merkittävää panostaan,
eivät tämänkään seuran
joukkueet harjoittelisi ja
pelaisi ympärivuotisesti.
Lisäksi olen ilolla pistä-

nyt merkille, että nämä vapaaehtoiset myös haluavat vuosi
vuodelta enemmän kehittää sekä omaa osaamistaan että
myös seuraa.
Väitän, että melko harva meistä oikeasti tiedostaa, kuinka
paljon talkootunteja ja vapaa-aikaansa, joskus varmasti
myös työnantajansa tunteja, esim. E-junioreiden vastuuvalmentaja käyttää kymmenien lasten hyvinvoinnin
ja lajissa kehittymisen hyväksi pohtien ja suunnitellen
harjoitusten sisältöjä, opetustapoja ja sopivia ryhmiä
eri pelaajille pelata ja harjoitella. Arvostammeko tätä
työtä riittävästi? Sitä sopii jokaisen meistä pohtia. Tulevaisuudessa meidän pitää seurana miettiä keinoja, joilla
voisimme auttaa ja tukea seuran toimihenkilöitä entistä
paremmin. Toivottavasti tulevaisuudessa meillä on paljon
uusia toimihenkilöitä jo mukana olevien lisäksi suurta
pelaajamääräämme kehittämässä.
Tervetuloa kentille seuraamaan miten pelaajien, joukkueiden ja seuran hienoa tulevaisuutta LeKi-futiksessa
rakennetaan!
Matti Tuominen
Junioripäällikkö
LeKi-futis
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P14/15 (02 / 03)
Sarjat: P15 Liiga, P15 7v7 ja P14 Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Jari Jokirinne (vv), Eemil Karuveha, Elmer Stucki, Jerry Iso-Jussila, Valtteri Jaakkola, Eetu Sampakoski ja Elias Tuhkunen
Keskirivi vasemmalta: Elias Knuutila, Kalle Ikuli, Jakob Bouhlal, Perttu Seppälä, Ville Keskinen, Julian Juujärvi, Verneri Jokirinne ja Nico Kivi (v)
Eturivi vasemmalta: Viljami Jokirinne, Sampo Haapaniemi, Samu Järvinen, Alex Salminen, Verneri Kamppuri, Samu Ojala, Tuukka Itola, Emil
Palmgren ja Eerik Aaltio
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Lassi Pitkänen, Hunter Kallio, Otso Tikkanen, Saku Korpilaakso, Marcus Nyberg, Rasmus Federley ja Mari
Vierikka-Kamppuri (jj)

LeKi-futiksen C-pojat on tällä hetkellä seuran vanhin poikajoukkue, joka on kulkenut yhteistä taivaltaan jo syksystä 2008 lähtien.
Matkaan on mahtunut monenlaista käännettä, mutta edelleen mukana on viitisen poikaa tuolloin aloittaneesta ryhmästä ja useampi palloilee tämän lisäksi Tampereen ja Valkeakosken joukkueissa.
Nykyinen ryhmä koostuu vuosina 2001-2003 syntyneestä 29 pelimiehestä. Treenaamme yhtenä ryhmänä, joka varsinkin talviaikaan on ollut toimiva ratkaisu osan pelaajista ollessa aktiivisemmin salibandyn ja jääkiekon parissa.
Tänä kesänä osallistutaan viime vuoden tapaan kolmeen piirinsarjaan: P15 Liigaan, P14 Ykköseen sekä P15 7v7 -pienpelisarjaan.
Tavoitteena on tarjota pojille hyvän harrastuksen lisäksi paljon omatasoisia pelejä sekä riittävä määrä kehittäviä treenejä. Varsinaisia kilpailullisia tavoitteita ei joukkueelle ole asetettu. Pidemmän ajan tavoitteena on tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus pelata
jalkapalloa ja futsalia omassa kotikunnassaan ja mahdollistaa pelaajapolku aina edustusjoukkueeseen asti.
Useat joukkueen pojat toimivat jo viime kesänä pelinohjaajina pienten junnujen peleissä ja tänä keväänä seuran järjestämään pelinohjaajakoulutukseen osallistui kymmenkunta joukkueen poikaa. Varmuudella voi sanoa, että myös muutama tuleva LeKi-futiksen valmentaja kasvaa tässä porukassa, sen verran aktiivisesti ja jopa analyyttisesti osa pelureista osallistuu pelitapaa ja taktiikkaa
koskeviin mietintöihin.
Yläasteikäisten kanssa toimiessa suurin haaste liittyy ”drop out” -ilmiöön, mutta onneksi olemme tältä suuremmassa mittakaavassa
välttyneet. Muutamia uusiakin pelureita mahtuu toki edelleen mukaan, mutta jonkinlainen jalkapallo- tai muu urheilutausta tulisi
pelurilla jo tässä iässä olla taustalla päästäkseen kivuttomasti mukaan joukkueen toimintaan. Myös pieneen valmennustiimiimme
ottaisimme mieluusti lisätukea; allekirjoittanut toimii ryhmän vastuuvalmentajana ja apuvalmentajana Nico Kivi. Joukkueenjohtajan hommia hoitaa puolestaan Mari Vierikka-Kamppuri.
Jari Jokirinne,
Vastuuvalmentaja
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P13 (04)
Sarjat: P13 AL 8v8, P13 Liiga ja P13 Kakkonen

Takarivi vasemmalta: Kari Koppanen (v), Arttu Eloranta, Markus Muinonen, Matias Lindström, Eemeli Saarijärvi, Niklas Jokinen, Jussi
Tammilehto, Akseli Minkkinen, Elias Varhi ja Onni Tammilehto (jj)
Keskirivi vasemmalta: Timo Muinonen (v), Aaron Koppanen, Roope Ojala, Tuomas Närhi, Jaakob Ranua, Ilari Skippari, Jaakko Nieminen
ja Jukka Virtanen (v)
Eturivi vasemmalta: Matti Tuominen (vv), Otto Virtanen, Akseli Kallio, Oskari Seppälä, Leo Suominen, Miska Gröhn, Valtteri Sirén, Benjami Aaltonen, Aapo Orpana, Micael Nyberg ja Mikko Orpana (v)
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Mikael Hölli, Valtteri Santalahti, Oskari Kettunen, Viljami Virtanen, Riina Gröhn (rh) ja Marjukka
Minkkinen (h)

Kaudella 2017 LeKi-futis 04 -joukkueessa pelaa noin 30 poikaa. Pelaajat harjoittelevat kolmessa eri tasoryhmässä ja treenit ovat
ympäri vuoden pääsääntöisesti yhdessä 05 -ikäluokan kanssa. Tällä varmistetaan riittävä harjoittelijamäärä jokaiseen tasoryhmään
ja saadaan jaettua valmentajien vastuita. Ikäluokkien vahvemmalla yhdistämisellä pyritään myös varmistamaan toiminnan jatkuvuus kaudelle 2018, kun pojat siirtyvät 11v11 peleihin.
Talvella harjoitukset ovat pääsääntöisesti Lempäälän liikuntasaleissa, mutta joitain hallivuoroja ollaan myös onnistuttu saamaan
Valkeakoskelta. Kesällä painopiste on Sääksjärven tekonurmella ja Hakkarin nurmella. Treenimäärät ovat tasoryhmästä riippuen
parista kerrasta viikossa aina viiteenkin harjoituskertaan viikossa. Harjoitukset teemoitetaan pidemmälle jaksolle kerrallaan ja
jokainen yksittäinen treeni on valmentajien toimesta etukäteen suunniteltu. Myös poikien harjoitusaktiivisuutta mitataan tarkasti
sekä annetaan ohjeita omaehtoiseen harjoitteluun.
Piirinsarjoissa joukkue on menestynyt hyvin. Kahtena perättäisenä vuonna on tullut piirinmestaruus futsalissa, vaikka futsalia ei
joukkueen päälajina voidakaan pitää. Jalkapallon puolella joukkue nousi Alueliigaan ja jatkaa kautta siellä myös keväällä 2017. Lisäksi pelataan piirin Liigassa ja Kakkosessa. Näin pyritään varmistamaan kaikille pelaajille omantasoisia pelejä kauden 2017 aikana.
Eerikkilän jalkapallopyhättö käytiin katsastamassa joulukuun 2016 alussa muutaman päivän leirillä yhdessä 05 poikien kanssa.
Leiristä jäi hyvät kokemukset sekä pojille että valmentajille. Treenien tempo saatiin pidettyä korkealla tasolla ja pojat myös tuntuivat antavan kaikkensa testeissä, joissa mitattiin kimmoisuutta, ketteryyttä ja nopeutta. Leirielämä myös hitsasi entisestään 04- ja
05-joukkueita yhteen ja olivathan ne Eerikkilän ruuat vaan poikien mielestä niin hyviä, että eiköhän sinne vielä mennä uudelleen!
Kesällä on tarkoitus osallistua muutamaan lähialueen turnaukseen. Lisäksi matkataan hieman pidemmälle, jotta pojat pääsevät
pelaamaan uusia joukkueita vastaan. 04 -ikäluokalla on edessä viimeinen kesä koon 4 pallolla ja 8 kenttäpelaajalla. Aiotaan ottaa
siitä kaikki irti!
Onni Tammilehto
Joukkueenjohtaja
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P12 (05)
Sarjat: P12 Liiga ja P12 Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Vesa-Matti Turunen (v), Aleksi Mylläri, Jaakko Nieminen, Tomas Lahtinen, Topi Särkimäki, Mico Kauppi, Aapo
Saari, Ville Turunen, Santtu Nikara, Roope Jyrkinen, Veeti Väätäjä, Miika Jokinen (jj) ja Veijo Väätäjä (v)
Keskirivi vasemmalta: Mika Järvinen (vv), Olli Haikka, Onni Parantainen, Miro Järvinen, Onni Harjumäki, Konsta Turunen,
Joonas Pekkinen, Arttu Kytökari, Hannu Jokinen, Heikki Kinnari ja Lenni Hirvonen
Eturivi vasemmalta: Samuel Ohaechesi, Aaro Rautkivi, Konsta Österberg, Topias Kulmala, Oliver Heino, Joona Vall, Olli Ropponen,
Kasper Mikkonen ja Verneri Jokinen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Paavo Aho, Onni Kukkola, Jaakko Merikoski, Lenni Perälä, Matias Rosvall, Mira Harjumäki (tv),
Jari Nikara (v), Toni Jokinen (v), Marko Parantainen (rh) ja Lassi Lehtonen (varustevast.)

Viime kaudella mentiin jo kovaa eikä vauhti tule tällä kaudella hidastumaan!
Yhteistyö 04 -ikäluokan kanssa on entisestään tiivistynyt ja vuodenvaihteen jälkeen ikäryhmien kesken otettiin käyttöön yhteiset harjoitusryhmät. Harjoitusyhteistyö joukkueiden välillä mahdollistaa kullekin pelaajille laadukkaammat,
tehokkaammat ja pelaajan tasoa vastaavat harjoitukset. Harjoitusten suunnittelu ja toteutusta on myös valmennuksen
näkökulmasta helpottanut yhdistetyt resurssit ikäluokkien kesken.
LeKi-futis 05 -ikäryhmän aktiivisen toiminnan perustana on laaja pelaaja- ja toimihenkilöjoukko.
Ympärivuotinen toimintamme rakentuu päälajimme jalkapallon ympärille. Teemme myös paljon lajia tukevia oheisharjoitteita sekä talvikaudella pelaamme aktiivisesti futsalia. Tästä osoituksena kilparyhmämme sijoittuminen futsalissa
piirin Liigassa kolmanneksi ja haastejoukkueemme voitti futsalin piirin Ykkösen.
Kesäkauden runko muodostuu piirinsarjoista, joissa kilparyhmämme osallistuu piirin Liigaan ja haastejoukkueemme
piirin Ykköseen. Täydennämme pelitarjontaa sopivilla turnauksilla ja harjoitusotteluilla.
Miika Jokinen
Joukkueenjohtaja
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P11 (06)
Sarja: P11 Liiga

Takarivi vasemmalta: Mikko Salmela (v), Jesse Mäenpää, Onni Tamminen, Eemeli Heikkilä, Eliel Järvinen ja Roope Järvinen (jj)
Keskirivi vasemmalta: Eetu Häkli, Veikko Orava, Nic Markus Silva Kurppa, Elias Henriksson, Eetu Lehvonen ja Arttu Formisto
Eturivi vasemmalta: Joni Marjamäki, Topias Lindström, Olli Vilppula, Matias Salmela, Joona Suumäki, Pyry Kiiskilä, Eetu Harjumäki ja
Eeno Salonen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Samuel Jutila, Santeri Sanerma, Valtteri Roininen, Otso Karvinen ja Risto Tuominen (v)

Tiivistynyt 06 -joukkue tähtää innolla tulevaan kauteen. Jo vuosia yhdessä pelanneiden poikien joukkoon on saatu
muutama uusi pelaaja ja valmennukseenkin on tullut muutosta. Talven aikana joukkueen 07-syntyneet pojat siirtyivät
pelaamaan omaan ikäluokkaansa ja tässä yhteydessä myös osa toimihenkilöistä vaihtoi nuorempaan ikäluokkaan.
Talvikaudella pelattiin futsalia sekä piirin Liigassa että Ykkösessä. Lisäksi osallistuttiin NoPS:n Talvisarjaan. Treeneissä
hierottiin kuvioita tulevaan kesäkauteen. Lisäksi halukkailla oli mahdollisuus kehittää juoksutekniikkaansa pikajuoksuvalmentajan johdolla.
Kesällä harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan noin kolme kertaa viikossa.
Tasoaan joukkue lähtee testaamaan piirin Liigan Valio Kakkoseen sekä Ilveksen Futis-Liigaan. Tarjolla on eritasoisia
pelejä ja varmasti tiukkaa vääntöä. Kauden kohokohtia tulevat olemaan useampipäiväiset turnaukset Jyväskylä Cup ja
Pori Cup.
Roope Järvinen
Joukkueenjohtaja
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P10 (07)
Sarjat: P10 Liiga

Takarivi vasemmalta: Roope Järvinen (v), Topi Eloranta, Valtteri Verho, Samuli Aho, Tuomas Muinonen, Eetu Orpana, Roope Malmberg,
Oliver Niittymaa, Veeti Kruuti, Elmeri Kinnunen, Timo Muinonen (v) ja Mikko Orpana (vv)
Keskirivi vasemmalta: Anu Nyman (v), Eelis Korhonen, Aapo Närhi, Niilo Oikarinen, Leevi Puurula, Daniel Häkkinen, Aarre Manninen,
Aapo Arramies, Axel Järvinen, Pyry Nyman ja Jonne Sirén (jj)
Eturivi vasemmalta: Wilho Penttilä, Oliver Savinainen, Emma Riikonen, Oliver Hovi, Kaapo Laitinen, Juho Rantala, Akseli Myllymäki,
Saku Harjumäki ja Niilo Sirén
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Daniel Rastas, Ilmari Suikki, Kalle Riikonen, Niklas Hakala, Totti Seppälä, Aleksi Patakangas, Luka
Lähteenmäki, Patrik Santalahti, Kimmo Arramies (v), Mika Kinnunen (v), Mikko Seppälä (h), Paavo Suikki (h), Jani Savinainen (h) ja
Tapani Hakala (h)

Viime kauden jälkeen 07-ikäluokassa on tapahtunut isoja muutoksia. Joukkueeseen liittyi uusia pelaajia ja rautaista
valmennusosaamista. Talven aikana totuttelimme näihin muutoksiin, mutta nyt joukkue on hyvässä iskussa kauden
2017 peleihin. Pelaajamäärä pysyi jokseenkin samana ja näin ollen ikäluokkaamme pystyttiin muodostamaan kolme
joukkuetta. Kaksi joukkueista pelaa piirin E10 -miniliigaa. ”Sininen” osallistuu Liigan Top -sarjaan ja ”Valkoinen” Liigan Valio Kakkoseen. ”Musta” joukkue ei osallistu piirin sarjoihin, mutta lähinaapurissa pelattavat Ilveksen Futis-Liigan pelit ovat tämän joukkueen heiniä. Osa 07-junioreista pelaa myös kauden mittaan ViiPV:n kanssa muodostetussa
yhteisjoukkueessa (YJ) kovatasoisia turnauksia ja harjoitusotteluita.
Sarjaotteluiden ohessa osallistumme kauden aikana muutamaan yhden päivän turnaukseen, mutta on ohjelmassa
kaksi isompaakin turnausreissua tiedossa. Kesäkuun alussa on jo perinteeksi muodostunut Jyväskylä Cup ja heinäkuun
lopussa vuorossa on Pori Cup.
Talven 2016-2017 aikana joukkueen tapahtumissa pääosassa on ollut futsal. Lisäksi on pelattu muutamia yhden päivän
halliturnauksia ison kentän futiksen merkeissä. Nämä turnaukset ovat olleet hyvää sisäänajoa 8v8 -peleihin, sillä
muutos tähän pelimuotoon 5v5 -peleistä on huomattava hyppäys, joka ottaa oman aikansa omaksua. Tulevana kesänä
joukkue tulee harjoittelemaan Sääksjärven tekonurmella ja Hakkarin nurmikentällä. YJ-kuvioissa mukana olevat juniorit tulevat vierailemaan säännöllisesti myös Viialan futiskentillä. Lisäksi ”Junnujen pelilauantai” pysyy ohjelmassa 3-4
viikon välein. Vanhaan malliin juniorit päättävät mitä tuolla harjoituskerralla tehdään eli pelataan. Pelaajat osallistuvat
myös seuran järjestämälle Taitotorille.
Kaikista isoista muutoksista huolimatta, ei epäilystäkään, etteikö 07-joukkueella olisi edessä vauhdikasta futiskesää –
nähdään peliareenoilla!
Jonne Sirén
Joukkueenjohtaja
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P9 (08)
Sarjat: P9 Liiga

Takarivi vasemmalta: Matti Koli (v), Juha Mäkelä (v), Mikko Ulvinen (vv), Frederick Weitz (jj) ja Ari Nieminen (v)
Keskirivi vasemmalta: Veeti Tolvanen, Hermanni Salminen, Joonas Mäkelä, Eevertti Sipola, Erno Nieminen, Niki Alén, Eino Alakoski, Tony
Rantanen ja Noel Nikulainen
Eturivi vasemmalta: Kaapo Lievonen, Samu Ulvinen, Luukas Henriksson, Eerik Ruuti, Miro Miikki, Joel Mäkelä, Oliver Koli, Teemu
Mylläri ja Aleksi Weitz
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Aarne Agge, Luka Mäkinen, Aleksi Helander, Paavo Riekki, Jaana Agge (tv), Teemu Salminen (rh),
Jani Alakoski (v) ja Jukka Riekki (v)

Kauteen 2017 08 -pojat lähtevät kovalla innolla.

Osallistumme tänä keväänä moniin päivän turnauksiin kuten Citymarket -turnaus, Ilveksen Pääsiäisturnaus ja Loiskeen Kevätturnaus. Osallistumme kahteen piirinsarjaan; keväällä Sininen joukkue pelaa Liigan Super - ja Valkoinen
Valio Ykkösen tasoa. Sarjoissa on tiedossa molemmille joukkueille sopivan tasoisia pelejä. Katsotaan mihin joukkueidemme taidot riittävät.
Kesän aikana osallistumme kahteen kauempana järjestettävään turnaukseen, jossa yövymme yhteismajoituksessa. Tavoitteemme on kehittää joukkueena toimimista ja yhteenkuuluvuutta. Loppukesällä osallistumme seuran Katepal -turnaukseen useammalla joukkueella. Loppukaudesta osallistumme vielä joihinkin turnauksiin ja pyrimme pelaamaan
harjoituspelejä muita alueen joukkueita vastaan.
Harjoittelemme noin kolme kertaa viikossa. Harjoituspaikkoina Sääksjärvi, Hakkari, Valkeakoski tai Vesilahti. Harjoituksissa pyrimme panostamaan pelaajakohtaiseen ohjaukseen. Teemaksi olemme ottaneet täksi kaudeksi Kaikki pelaa
-periaatteen, jonka ympärille koko harjoittelun runko rakentuu. Erityiset panostukset tällä kaudella ovat joukkuepelaamisessa ja yhdessä tekemisessä. Lisäksi kannustamme omatoimiseen harjoitteluun ja muihin oheisharjoituksiin.
Pelaamme ja harjoittelemme kovalla sykkeellä. Emme pidä pipoa liian tiukalla ja muistamme nauttia jalkapallon pelaamisesta ja yhdessä tekemisestä.
Otamme mielellämme uusia pelaajia mukaan joukkoomme. Haastamme kaikki 08 -syntyneet harrastamaan kanssamme jalkapalloa.
Tervetuloa nauttimaan pelaamisesta!
Mikko Ulvinen
Vastuuvalmentaja
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P8 (09)
Sarjat: P8 Liiga, P8 Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Miia Mikkola (v), Niina Lindroos-Kortelainen (tv), Tero Kortelainen (jj), Mika Aho (v), Jarmo Heikkilä (v), Jarno
Mäkilä (vv), Tapani Siivola (rh) ja Kalle Pösö (v)
Keskirivi vasemmalta: Jussi Cederlöf, Alex Ukkonen, Ukko Lehtinen, Miko Mäkilä, Ilari Aho, Lasse Siivola, Aatu Holstila, Niilo Löytänä ja
Samu Kortelainen
Eturivi vasemmalta: Eemi Pösö, Juuso Pentinniemi, Tuomas Mikkola, Frans Saukko, Mikael Varho, Ossi Salo, Peetu Pentinniemi, Jooa
Heikkilä, Touko Aho ja Anssi Hoffrén

Kentän purujen syöminen ja matojen kaivelu ovat jo taakse jäänyttä elämää, kun innokkaat ekaluokkalaiset starttaavat
uuteen futiskauteen. Osalle pojista tämä on jo neljäs kausi, osan vasta aloitellessa futaajan uraansa.
Vuoden vaihtuessa joukkueessa jatkoi 23 pelaajaa. Mukana on myös pari eskarilaista, jotka ovat olleet joukkueen mukana jo pidempään. Tänä vuonna muun muassa turnausten määrä kasvaa, joten mitalisadetta on jälleen odotettavissa.
Suunnitelmissa on lähteä myös naapurikuntia pidemmälle näyttämään mistä lempääläläiset on tehty!
Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi uudet pelurit meidän kivaan porukkaan! Kuvia ja juttuja meidän toiminnastamme niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin, löytyy LeKi-futiksen nettisivuilta, Facebookista ja Twitteristä.
Niina Lindroos-Kortelainen
Turnausvastaava
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P7 (10)
Sarjat: P7 Liiga, P7 Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Miia Mikkola (v), Teemu Hovi (v), Perttu Peltoniemi (v), Kalle Pösö (v), Mika Aho (jj), Jaakko Salmijärvi (vv) ja Matti
Koli (v)
Keskirivi vasemmalta: Aaro Salo, Ilmari Salmijärvi, Jasper Aaltonen, Niklas Pyrrö, Oliver Karhu, Benjamin Hietakangas, Sampo Järvinen,
Martti Korhonen, Kalle Jokivalo, Ilmari Jokinen, Ville Myllykorpi, Osmo Niemi ja Jami Niemelä
Eturivi vasemmalta: Eemeli Peltoniemi, Niklas Koli, Olavi Itola, Joel Lipponen, Luukas Mikkola, Eetu Salo, Hugo Hovi, Eero Sarkkinen,
Tarmo Roininen ja Eetu Pösö
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Toni Jokinen (rh)

Vauhdikas joukkueemme on pelannut koko talven Ilveksen Pirkanmaan Talvisarjaa ja samalla olemme ottaneet mittaa
sekä ikätovereistamme että vuotta vanhemmista pelureista futsalsarjassa. Voittoja, tappioita ja tasapelejä on tullut. Valmennusporukassa olemme havainneet pojissa mahtavaa sitkeyttä ja periksiantamattomuutta, vaikka vastassa on välillä
ollut paljon isompia ja vanhempia poikia.
Tulevaan kauteen lähdemme jännityksellä, koska 2011 -syntyneet jatkavat omassa joukkueessaan ja me puolestamme
osallistumme kesän piirinsarjapeleihin ensimmäistä kertaa.
Harjoituksissa olemme treenanneet niin syöttelypeliä, kuljetuksia kuin harhautuksia. Poikien mielestä parasta on pelaaminen, joten jokaisessa harjoitustapahtumassa pelataan mahdollisimman paljon ja tasaväkisillä joukkueilla.
Jalkapalloa me harrastamme koko jengi!
Jaakko Salmijärvi
Vastuuvalmentaja
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P6/P5 (11 / 12)

Takarivi vasemmalta: Timo Muinonen (v) ja Petri Niemi (vv)
Keskirivi vasemmalta: Ville Myllykorpi, Oliver Karhu, Osmo Niemi, Tarmo Roininen, Niklas Muinonen ja Eetu Pösö
Eturivi vasemmalta: Jasper Aaltonen, Martti Korhonen, Joel Lipponen, Aatos Palonen, Luukas Mikkola, Eetu Salo ja Sampo Järvinen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Kati Myllyniemi (jj), Ilkka Korhonen (rh) ja Heikki Karhu (v)

Osa pelureista on ollut 10 -syntyneiden mukana jo vuoden tai vähän ylikin, mutta näin uuden kesäkauden kynnyksellä
11- ja 12 -syntyneet erotettiin virallisesti omaksi ryhmäkseen. Toiminta sinänsä jatkuu vanhaan malliin eli harjoituksissa pyrimme pitämään hauskaa ja harjoittelemaan pallon kanssa puuhailua mahdollisimman paljon. Harjoituksia olisi
tarkoitus pitää kahdesti viikossa, pääasiassa Sääksjärven ja Hakkarin kentillä.
Koska tässä ikäluokassa ei vielä pelata virallisia sarjapelejä, paikkaamme tätä vajetta varaamalla harjoituksissa riittävästi
aikaa peliosuudelle sekä osallistumalla mahdollisuuksien mukaan lyhyisiin turnauksiin - unohtamatta yksittäisiä harjoitusotteluita naapurikuntien nappuloita vastaan.
Pelillisiä tavoitteita ei luonnollisesti tässä ikäluokassa vielä ole, vaan tärkeintä on, että jokaiselle löydetään kehittävää
harjoiteltavaa lähtötasosta riippumatta. Valmennusportaassa meitä häärää tällä hetkellä kolme henkilöä, joten keksimme kukin vuorollamme vaihtelevaa tekemistä jokaiseen harjoitukseen. Lisäksi joukkueenjohtajamme Kati lupasi
järjestää silloin tällöin muutakin oheisharjoitetta pallon perässä juoksemisen sijaan.
Mikäli innostus jalkapalloiluun heräilee näin kesän korvalla, toivotamme kaikki pienet tytöt ja pojat tervetulleiksi mukaan!
Petri Niemi
Vastuuvalmentaja
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LeKi-tyttöfutis
Lisää tekijöitä ja laatua
Seurassamme tyttöjunioreiden määrä jatkaa tasaista
kasvuaan. Poikien osuus seuramme pelaajista on edelleen
hallitseva, mutta tyttöjoukkueet valtaavat kenttiä yhä
enenevässä määrin. Pelaajamäärät harjoituksissa ovat
olleet ilahduttavan suuria ja se myös näkyy kentällä. Vielä
joitain vuosia takaperin harjoituksia jouduttiin perumaan
tämän tästä vähäisen osallistujamäärän tai valmentajan
puuttumisen vuoksi. Pelaajien lukumäärää tärkeämpi on
kuitenkin satsaus työn laatuun ja siihen mitä joukkueissa
tehdään harjoitusvuoroilla ja niiden ulkopuolella. Harjoitukset vedetään läpi suunnitelmallisemmin, paremmalla
sykkeellä ja omalle tasolle sopivan ryhmän kanssa ja joukkueiden toiminta kentällä on jo varsin urheilullista.

hempia mukaan toimintaan sekä koulutamme jatkuvasti
valmentajiamme. Ennen kaikkea pyrimme muuttamaan
sitä vääristynyttä harhaluuloa, että futis olisi vain poikien
laji. Tervetuloa kentän laidalle katsomaan tyttöjoukkueidemme toimintaa ja rohkeasti mukaan kokeilemaan!
Sami Nyyssönen
LeKi-tyttöfutis

Viime vuonna käynnistynyt tyttöfutisprojekti keskittyy
pelaajapolun molempiin päihin. Vanhin ikäluokka on
edustusjoukkue, joka toimii esikuvana ja tiennäyttäjänä
nuoremmille tyttöjoukkueille. Tänä vuonna edustusjoukkueena toimivat seuramme B-tytöt jotka pelaavat
B-tyttöjen Kakkosta. Tämä on muuten ensimmäinen
kerta seuramme historiassa, kun tyttöjoukkue pelaa
alueellisessa sarjassa. B- ja C-tyttöjen joukkueet ovat
olleet näkyvästi esillä seuramme toiminnoissa kuten
kummipelaajana nuoremmille ikäluokille ja erilaisissa
edustustehtävissä niin koulu- kuin yritysmaailmassa. Projektin tavoite on pitää vanhimman ikäluokan toimintaa
jatkuvana ja laadukkaana, jotta junioripelaajan ei tarvitse
siirtyä toiseen seuraan halutessaan jatkaa kilpailullista
toimintaa iän karttuessa. Projektin toinen tärkeä osa-alue
on ensimmäisen askeleen ottaminen jalkapallon parissa.
Tästä toiminnasta tärkeimpinä esimerkkeinä ovat vierailut esi- ja alakouluissa sekä uuden aloittavan ikäluokan
käynnistäminen. Lisäksi vanhemmista ikäluokista on
kummitoiminnan innoittamana monelle syntynyt kipinä
valmennukseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on B-tyttöjen kapteeni Janette Rantanen, joka on tehnyt F-tyttöjen
valmentajana talven aikana upeaa työtä tyttöjen liikunnallisten ja lajitaitojen kehityksen eteen.
Futis on tyttöjen laji! Tämä on ollut se tärkein teema
projektin alkuvaiheissa. Aktivoimme lisää pelaajia ja van-

Asiantuntevia tilitoimistopalveluja ja neuvontaa!

Näsilinnankatu 28 E, Tampere
Nuijamiestentie 7, Nokia
Ota yhteyttä: 040 124 6007
www.pirkkalaskenta.fi
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T18 (99 - 01)
Sarja: T18 Kakkonen

Takarivi vasemmalta: Vera Töppärä, Kiia Maja, Fia Suuronen, Janette Rantanen (C), Minni Räisänen, Sara Niskanen
Keskirivi vasemmalta: Jouni Malmberg (v), Viola Pennanen, Janika Saarinen, Amanda Tolonen, Venla Kankkonen, Elina Rantala,
Johanna Ranta, Laura Lampi, Maija Rantala (jj) ja Sami Nyyssönen (vv)
Eturivi vasemmalta: Susanna Väkeväinen, Sini Tirri, Iida Jokiranta, Tiia Nieminen, Jutta Marjamäki, Anni Seppälä, Aurora Lehtilä ja Veera
Lampi
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Sara Mongudhi, Henri Suuronen (v), Virpi Maja (rh), Maija Lavapuro (h), Nina Stenroos (h) ja Sari
Seppälä (h)

B-tytöt ovat tällä kaudella kovan haasteen edessä, kun siirrytään piirin Liigasta B-tyttöjen alueelliseen Kakkoseen.
Edellisen kauden päätyttyä joukkue teki päätöksen keskittyä kilpatasoiseen toimintaan ja harjoitteluun. Tähän päätökseen nojaten tehtiin talven harjoitussuunnitelma.
Joukkue on harjoitellut 4-5 kertaa viikossa ja harjoituspelejä on pelattu naisten sarjojen joukkueita vastaan. Joukkue on
vielä nuori ja ensimmäinen vuosi sarjassa tulee olemaan haastava, sillä mukana on kovatasoisia suurseurojen ikäkausijoukkueita. Viime vuoteen verrattuna pelin luonne muuttuu nopeammaksi ja fyysisemmäksi. Talven teema onkin ollut
pelinopeuden kasvattaminen ja suoraviivaisemman pelityylin omaksuminen. Fysiikkaharjoituksissa olemme keskittyneet nopeuden lisäksi myös voimaharjoitteluun, jonka ensisijaisena tehtävänä on pitää ryhmä terveenä koko pitkän
kauden ajan.
Ryhmä sai loistavaa sparrausta Valkeakosken FC Hakan naisten ryhmästä, jonka kanssa tehtiin kevätkauden ajan yhteistyötä lajiharjoittelun merkeissä. Viimeistään näissä harjoituksissa moni pelaaja löysi itsestään enemmän rohkeutta,
fyysisyyttä ja pelinopeutta. Viime vuoteen verrattuna joukkueen kokoonpano on muuttunut hieman, mutta muuttoliikettä on ollut tasapuolisesti molempiin suuntiin.
Uusien vahvistuksien lisäksi C-ryhmän kärki tuo tervettä kilpailua kokoonpanoon, joten harjoittelun taso on pysynyt
kohtuullisen hyvänä haastavista harjoitusolosuhteista ja -ajoista huolimatta.
Kesällä pelejä on lähes joka viikko ja useat pelireissut suuntautuvat rannikon tuntumaan.
Sami Nyyssönen
Vastuuvalmentaja
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T15 (02 - 03)
Sarja: T15

Takarivi vasemmalta: Jouni Malmberg (v), Kiia Maja, Julia Savela, Janika Saarinen, Olivia LeBlanc, Veera Malmberg, Emilia Touru, Viola
Pennanen, Vilja Riihimäki, Fia Suuronen, Sami Nyyssönen (vv) ja Maija Rantala (jj)
Eturivi vasemmalta: Elina Rantala, Nora Töppärä, Iida Jokiranta, Venha Henrikson, Iiris Honkimäki, Pinja Pajunen, Anni Seppälä ja
Amanda Tolonen.
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Sara Mongudhi ja Henri Suuronen (v)

C-tyttöjen ryhmä on tämän talven ajan keskittynyt opettelemaan johdonmukaisen joukkuepelaamisen jaloa taitoa.
Jokainen sali- ja kenttävuoro on käytetty hyödyksi, jotta tulevana kesänä pelissä näkyisi suunnitelmallisuus ja pelimaltti. Toinen avainasia, joka nostetaan kesän peleihin mukaan harjoituskaudelta, on pelirohkeus ja vastuun ottaminen
pelitilanteissa.
Talven aikana on harjoiteltu yhdessä B-ryhmän kanssa nopeutta, koordinaatiota ja liikkuvuutta. Näiden harjoitusten
pääasiallisena tarkoituksena on ollut vähentää loukkaantumisia, mutta sen tuoma hyöty näkynee myös itse pelissä.
Ensi kesänä tytöt pelaavat piirin T15 -sarjaa, jossa pelaamisen tempo vaatii joukkueelta jo rohkeaa ja hyvin organisoitua pelaamista. Kesän sarjapelien kynnyksellä joukkue osallistuu vielä kahteen turnaukseen, joissa saadaan kaikille
pelaajille tärkeää kokemusta 11v11 -pelityylin omaksumiseksi. Osalle ryhmästä tuleva kesä on ensimmäinen isolla kentällä. Vaikka talven harjoituspelit ovat lupailleet tuloksellisesti hyvää kautta, ovat tavoitteet ryhmällä kuitenkin varsin
maltilliset. Talven teemojen omaksuminen ja näkyminen kentällä on kesän ainoa virallinen tavoite. Mutta sanomattakin on selvää, että jokaista peliä lähdetään voittamaan.
Tervetuloa kannustamaan!
Sami Nyyssönen
Vastuuvalmentaja
LeKi-futis 2017
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T13 (04 - 05)
Sarja: T13 Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Jukka Vierula (vv), Heta Ratia, Heta Riihimäki, Reija Taavila, Helmi Lönnqvist, Eriikka Paakkala, Milla Parviainen,
Nelli Häkli, Anna Mustila ja Annika Vierula
Keskirivi vasemmalta: Aura Honkimäki, Nea Nieminen, Hanna Räty, Serena Siitonen, Siiri Malmberg, Sofia Salmi, Emma Verho, Merete
Toivio, Aino Jarva, Heikki Honkimäki (vv) ja Laura Lönnqvist (jj)
Eturivi vasemmalta: Riina Taavila, Julia Salkia, Sara Harjumäki, Alma Nikulainen, Noora Kolu, Sini Tervonen, Minea Miikki ja Anniina Kolu
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Aurora Asikainen

D-tytöt ovat vuonna 2004 ja 2005 syntyneitä aktiivisia ja innokkaita jalkapalloilijoita. Yksilötaidot ja joukkuepelaaminen ovat menneet vuosi vuodelta selvästi eteenpäin.
Talvikaudella osallistuttiin Tampereen piirin futsal-sarjoihin kahdella joukkueella. Näistä peleistä saatiin mukavaa
vaihtelua harjoituskauteen sekä hyvää pelikokemusta tulevaa kesäkautta varten.
Tällä hetkellä joukkueessa treenaa 27 helmarin alkua. Joukkue harjoittelee 2-3 kertaa viikossa ja osallistuu Tampereen
piirin Ykköseen, Ilveksen Futis-Liigaan sekä pariin erilliseen turnaukseen.
Joukkueen tunnuslause: Tosissaan, mutta ei totisena.
Sara Riihimäki
Mediavastaava
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T11 (06 - 07)
Sarjat: T11 Liiga, T11 Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Silja Lahtinen, Saara Syrjälä, Emilia Mikkola, Ronja Luoma ja Ella Lehtonen
Keskirivi vasemmalta: Teijo Mäkinen (v), Marko Terävä (jj), Enna Kärki, Ellen Lehtilä, Ronja Ahti, Ainu Verho, Moona Holstila, Katrina
Terävä ja Tomi Rantamäki (v) ja Minna Leppänen (rh)
Eturivi vasemmalta: Saimi Rantamäki, Lotta Tirkkonen, Moona Lämsä, Nella Mäkynen, Helmi Rautkivi, Helmi Koikkalainen, Aino Mäkinen, Vilma Pursiainen ja Ida-Lotta Minkkinen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Sini Salmi, Roosa Salmi, Sanna Mäkynen (h), Nina Lehtilä (h), Ville Salmi (v) ja Ville Kärki (v)

Joukkueessamme on tänä vuonna pääosin 06- ja 07 -syntyneitä tyttöjä, joista monilla on jo kokemusta jalkapalloilusta useamman vuoden ajalta. Osallistumme ensi kesänä sekä piirin Ykkösen Trio - turnauksiin että piirin Miniliigaan
Super -tasolle. Näin saamme sopivasti pelimahdollisuuksia ja tuemme pelaajien kehitystä tarjoamalla haasteita niin
kehittyneimmille kuin vähemmän aikaa pelanneille. Lisäksi osallistumme erilaisiin turnauksiin noin kerran kuukaudessa lähellä ja vähän kauempana. Monipuolisuutta treeneihin saadaan mm. hiihtolenkeillä ja judotreeneillä. Treenejä
pidetään kesällä sekä Vesilahdella että Sääksjärvellä.
On ollut hienoa seurata kuinka tytöt ovat kehittyneet sekä pelaajina että joukkueena. Joukkueen valmentajia Tomia ja
Teijoa saa kiittää monipuolisista treeneistä sekä innostavasta tavasta valmentaa nuoria tyttöjä.
Marko Terävä
Joukkueenjohtaja
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T9 (08 - 09)
Sarja: T8-9

Takarivi vasemmalta: Janette Rantanen (vv), Alicia Schnabel, Laura Suojanen, Matilda Pelto-Huikko, Iiris Aho, Helmi Rämö, Emma Karhu
ja Heli Jokinen (h)
Eturivi vasemmalta: Essi Porola (h), Anni Parantainen, Liina Jokinen, Minea Laakso, Pinja Mönkkönen, Saana Ahti, Pinja Porola ja Olli
Porola (jj)
Joukkueessa toimivat lisäksi: Heikki Karhu (v), Mia Laakso (h) ja Heikki Rämö (v)

F-tyttöihin kuuluu kaksitoista 08- ja 09 -syntynyttä jalkapalloilijaa. Tytöt muodostavat reippaan ja hyvähenkisen
joukkueen, johon uusia tyttöjä otetaan mielellään mukaan pitkin vuotta. Tämä tyttöfutaajaporukka pelaa ilon kautta ja
innoissaan. On ollut hienoa seurata, kuinka tytöt kehittyvät ja kasvavat koko ajan niin pelaajina kuin joukkueenakin.
Tyttöjen joukkuehenki ja ystävyys näkyy sekä kentällä että kentän laidalla. Yhdessä iloitaan onnistumisista ja tsempataan epäonnistumisen hetkellä.
F-tytöillä kävi talvella upea tuuri, sillä he saivat päävalmentajakseen LeKi-futiksen B-tyttöjen kapteenin Janette Rantasen. Sen lisäksi, että Janette on mitä parhain ja osaavin valmentaja, hän on nuorena naisjalkapalloilijana tytöille loistava
esikuva. Tietenkin toivomme yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Kulunut talvikausi on treenattu kahdesti viikossa futsalia sekä pelattu futsalsarjaa. Nyt katseet alkavat kääntyä jo ulkokenttiä kohden. Odotettavissa on treenien lisäksi sarjapelejä ja turnauksia entiseen tapaan.
Heli Jokinen
Joukkueen huoltaja
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T7 (10 - 11)

Minna Arramies (jj), Eveliina Järvinen, Ida Kovero, Aino Kovero, Iida Riikonen, Sara Tuominen, Aino Arramies ja Aleksi Riikonen (v)
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Minja Penttilä, Niina Riikonen (rh), Tommi Järvinen (v) ja Risto Tuominen (v)

G-tyttöjen aktiivinen ja iloinen ryhmä harjoitteli talven ajan kerran viikossa Kuokkalan koulun salissa ja siirtyi nyt
kesän kynnyksellä ulos harjoittelemaan kaksi kertaa viikossa. Ryhmä on liikunnallinen ja innokas oppimaan ja talven
aikana opittiinkin useita taitoja liittyen niin jalkapalloon kuin joukkueena toimimiseenkin. Vaikka jalkapalloa pelataankin, on ryhmä keskittynyt vielä toistaiseksi liikunnallisten perustaitojen opetteluun, koordinaatioon ja lajitaitojen
oppimista mahdollistavien asioiden harjoitteluun. Lisäksi yksi talven teemoista on ollut ”kesyttää” mukana kulkeva
pallo tottelemaan pelaajien tahtoa ja käskyjä.
Mukana harjoituksissa on ollut kummitoiminnan kautta seuran vanhempia tyttöjunioreita ja kaikki oppiminen tapahtuu yhteisen hauskanpidon ja leikin avulla. Tavoitteena on päästä tänä kesänä jo pelien makuun ja ensimmäiset oikeat
pelit tytöt pelaavatkin elokuussa seuran omassa Katepal -turnauksessa.
Ryhmä on vielä pieni, joten uudet pelaajat ovat tervetulleita tutustumaan ryhmään kesän harjoituksissa.
Aleksi Riikonen
Valmentaja
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Palloleikkikoulu
Leikinomaista toimintaa nuorimmille

Palloleikkikoulussa aloittavat 2012 ja 2013 syntyneet
jalkapalloilijat. Palloleikkikoulu on tarkoitettu noin 3-5
-vuotiaille jalkapallosta kiinnostuneille tytöille ja pojille.
Harjoituksissa leikimme liikunnallisia leikkejä, tutustumme pallonkäsittelyyn erilaisilla harjoitteilla ja
tietysti pelaamme jalkapalloa. Harjoituksia on kerran
viikossa 45 min kerrallaan.
Palloleikkikoulutoimintaa on kestänyt nyt reilun vuoden. Maaliskuussa saimme päätökseen talven palloleikkikoulut. Ryhmiä on ollut yhteensä neljä ja innokkaita
pallokoululaisia on ollut mukana yhteensä jo yli sata.
Viime kesän palloleikkikoulun suosio yllätti meidät aivan täysin ja ilmoittautumislista venyi lopulta 50 lapsen
ryhmäksi. Tästä selvisimme kunnialla aktiivisten, pääosin C-tyttöjoukkueen pelaajista ja muutamasta poikapuolen juniorista koostuvien, apuohjaajien ansiosta.
Viime kesän suosion takia päätimme talveksi perustaa
kaksi ryhmää: 2011 ja 2012 syntyneet sekä 2012 ja 2013
syntyneet. Molemmissa ryhmissä kävi reilu 10 innokasta pelaajaa. Tätä juttua kirjoittaessa tulevan kesän
palloleikkikoulun 2012 ja 2013 syntyneille ilmoittautuminen on käynnissä ja olen varma, että molemmat 30
lapsen ryhmät saadaan täytettyä. Palloleikkikoululla on
aivan selvästi iso kysyntä, koska lapsia on ollut mukana
myös Vesilahdelta, Akaasta, Tampereelta ja jopa jalkapallokaupunki Valkeakoskelta asti. Paljon on tullut
myös kyselyjä toiminnasta 2014 syntyneille; heidät
otetaan mukaan ensi talven ryhmiin. Jatkossa, jotta saisimme perheen kaikista pienimmätkin mukaan toimintaan, voisi yhtenä vaihtoehtona olla palloleikkikouluun
lapsi + vanhempi -ryhmä.
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Iso kiitos teille kaikille, jotka olette toiminnassa apuna
olleet! Kesän palloleikkikouluja odotellessa muistakaa
pihaleikit ja -pelit! ;)
Futisterveisin PLK:n koutsit
Toni Ryyppö ja Vellu Hatvala

Harrastefutis
Harrastefutis on matalan kynnyksen harrastamista

Harrastefutis ja
palloleikkikoulu
ovat osa
laadukasta
sinettiseura
toimintaa

Kaudella 2016 aloitettu Harrastefutis saavutti niin suuren
suosion, että 60 harrastajan maksimimäärä, jonka pystymme näillä resursseilla turvallisesti liikuttamaan, täyttyi
jo ennen kuin nurmi Lempäälässä vihersi. On siis selvää,
että toiminta jatkuu myös kaudella 2017.

Tervetuloa mukaan!
Matti Tuominen
Junioripäällikkö

Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monelle
lapselle mahdollisuus osallistua jalkapallon harrastamiseen. Valtakunnallisesti ja paikallisesti on esitetty toiveita
”matalan kynnyksen” harrastamiseen ja mahdollisuuteen
kokeille eri lajeja. On totta, että ei ole välttämätöntä, että
kaikilla ryhmillä on tulostavoitteellista toimintaa, eikä
sen aina ole pakko olla ympärivuotista. Harrastefutiksella
vastaamme omalta osaltamme näihin toiveisiin.
Harrastefutis on tarkoitettu ensisijaisesti 2003-2008
syntyneille tytöille ja pojille, jotka haluavat kokeilla lajia
ilman suurempia tavoitteita sekä harrastaa perusjoukkueita harvemmin eli kerran viikossa kesäkaudella. Aiempaa liikunta- tai lajitaustaa ei tarvitse olla. Tapahtumien
tavoitteena on hiki, hauskuus ja onnistumiset. Harrastefutiksessa valtaosa ajasta käytetään pelaamiseen, sillä lasten
toiveita pyritään mahdollisimman paljon kuuntelemaan ja
toteuttamaan. Halutessaan ryhmän jäsenillä on mahdollisuus jatkaa seuran ikäluokkien joukkueisiin.
Harrastefutis on pääsääntöisesti Hakkarin nurmella
keskiviikkoisin, mutta keväällä ja syksyllä käytetään myös
muita kenttiä. Toimintakausi on toukokuun puolestavälistä aina syyslomaan asti. Ryhmän jäsenet jaetaan tasoihin,
lähinnä iän mukaan. Kaudella 2017 LeKi-futiksen edustuksen pelaajat vastaavat tapahtumien sisällöstä.
LeKi-futis 2017
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Ålandia CUP -05
Etelä-Pirkanmaan taitokoulu

LeKi-futis 05 osallistui 2005 syntyneille suunnattuun Ålandia Cup –
turnaukseen kahdella joukkueella
18.-23.6.2016.
museolaiva Pommernille ja Ahvenanmaan
merenkulkumuseoon. Kaiken ohessa
saimme tutustua Ahvenmaan kulttuuriin
ja elämäntapaan.

Mukana oli 31 pelaajaa sekä vankka joukko toimihenkilöitä ja vanhempia. Kuuden päivän intensiivinen
rypistys oli varmasti mieleenpainuva kokonaisuus kaikille
mukana olleille.
Turnauksen aikana pelattiin paljon kovia ja opettavaisia pelejä uusia tuttavuuksia vastaan - pääsimme myös
kansainvälisiin pelikosketuksiin, kun mukana oli joukkueita Ruotsista ja Virosta. Turnauksen kuluessa verkostoiduttiin useiden seurojen kanssa ja ansiokkaaksi
tunnustetut peliesityksemme poikivat kutsuja arvostettuihin turnauksiin, joihin meillä muuten ei olisi ollut mahdollisuutta päästä mukaan.
Kaikki halukkaat eivät ehtineet mukaan kannustusjoukkoihin, mutta heille järjestettiin useimmista peleistä netin
kautta reaaliaikainen videolähetys, jota saattoi seurata
muiden kiireiden lomassa. Myös joukkueen WhatsApp
-ryhmässä oli turnauksen aikana mukava positiivinen
kuhina.
Pelien lisäksi turnauksen oheistoimintana toteutettiin
mm. IFK Mariehamnin Futisliigan kotipelissäkäynti,
kylpylävierailu, huvipuistoreissu sekä tutustumiskäynti
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Harjoittelimme jopa sikäläisen paikallisliikenteen käyttöä joukkueen voimin.
Rohkeimmat kävivät myös pelipäivän
päätteeksi meressä uimassa. Turnaukseen
osallistui yhteensä 111 joukkuetta, joissa
mukana oli yli 1200 pelaajaa taustajoukkoineen. Tapahtuman läpivienti on merkittävä ponnistus tapahtumanjärjestäjältä, mutta järjestelyt toimivat pitkän kokemuksen
pohjalta varsin mallikkaasti. Suosittelemme tätä turnausta
jatkossakin kaikille 11 -vuotiaille peliryhmille. Muistakaa varata paikkanne ajoissa – paikat täyttyvät yleensä jo
edellisen vuoden marraskuussa!
Miika Jokinen
Joukkueenjohtaja

Futisviikko
12-16.6.2017
Hakkarin nurmella
Mikäli olet syntynyt vuosina 2004 - 2010 ja harrastat aktiivisesti jalkapalloa, tule viettämään
toiminnantäyteinen viikko ammattimaisessa
valmennuksessa kannustavassa ilmapiirissä!
Edellisvuosista poiketen harjoittelua on lähes
tuplasti enemmän; joka päivä harjoitellaan
klo 9.30 - 13.00 välisenä aikana ja harjoitusten
välissä pidetään evästauko (omat eväät mukaan).
Viikko päätetään perjantaina kisoihin ja peleihin.
Futisviikon hinta on 130 € / osallistuja sisältäen
treenipaidan ja jalkapallon, sisaralennus 30 €.

Osallistumisohjeet ja tarkemmat tiedot löydät
seuran nettisivuilta.
sporttisaitti.lekifutis.fi/turnauksetjatapahtumat/
futisviikko
Lisätiedot:
Matti Tuominen
junioripäällikkö
lekifutis.tuominen@gmail.com
tai p. 050 338 6111
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Pärnu Summer Cup 2016
LeKi-futis 02 Virossa

LeKi-futis 02 Pärnu
Summer Cupissa
29.6.-3.7.2016

LeKi-futiksen 02 päätti jo pitkälti viime vuoden puolella
lähteä tulevana kesänä Pärnun Summer Cupiin Viroon.
Mukana oli 15 pelimiestä sekä vanhemmista ja sisaruksista koostunut iso kannattajajoukko.
Pelillisesti turnaus oli etukäteen pieni arvoitus, sillä vastustajien tasosta ei ollut juuri tietoa. Joukkueen ennakkoluuloton asenne ja kova yhteishenki nostivat reissun myös
pelillisesti positiivisen puolelle. Loppusijoitus 8/16 oli aika
lailla maksimi peliryhmällemme, josta peräti viisi pelaajaa
oli vuotta nuorempia, 03 -ikäluokkaa.
Ensimmäinen peli alkulohkossa oli espoolaista Leppävaaran Palloa vastaan. Otimme heti alusta alkaen pelin
haltuun ja jo noin viiden minuutin paikkeilla Jarno pääsi
tuikkaamaan avausmaalin. Tämän jälkeen Yacob puski
kulmasta toisen ja Keson kahden maalin jälkeen voittajasta ei enää ollut epäselvyyttä, 4-1 meille.
Toinen ottelu paikallista Vändra JK Vaprusta vastaan oli
selvästi tasaisempi. Vastustajalla oli yksi selvästi muita
kovempi pelimies, joka taisi yksin vastata virolaisten
jokaisesta maalista. Loppupelistä laitoimme kapteenimme
Jepen merkkaamaan kyseisen kaverin ja tämä tepsi –
hyökkääjistä Keso teki hattutempun ja Verkku viimeisteli
voittomaalin, peli meille 4-3.
Kolmas peli oli odotetun kovaa Tartu JK Tammekaa
vastaan. Tarttolaiset olivat jyränneet Leppävaaran 12-0
ja Vapruksen 9-0, joten tiesimme, että kyyti tulee olemaan kovaa joka tapauksessa. Tartolla oli joukkueessa
kenttäpelaajia yli 20, joista ns. ”ykkösjoukkue” oli vahvaa
suomalaista ELL-tasoa, kun taas toinen aika lailla meidän
tasoinen piiriliigaporukka. Tarton ykkösnyrkki painoi
vartissa väkipakolla taululle 4-0, jonka jälkeen pelailtiin
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kakkosketjun kanssa tasaisesti loppupeli. 5-0 takkiin, mutta hyvä taistelu joka tapauksessa ylivoimaista vastustajaa
vastaan. Kaksi voittoa ja lohkon kakkostila nosti meidät
kuitenkin ylempään loppusarjaan pelaamaan sijoista 1-8.
Ylempi loppusarja olikin meille sitten hieman liian kovatasoinen. Ensimmäinen pudotuspeli KyIF:ää vastaan
oli kohtuullisen tasainen (3-0 häviö), mutta FC Kontun
ykkösporukkaa vastaan ei meillä ollut kyllä mitään jakoa,
vaikka yhden rankkarimaalin saimmekin (4-1 häviö,
maalin teki Jarno). Viimeisenä päivänä pääsimme vielä
testaamaan tasoamme maineikasta tallinnalaisjoukkue
Nömme Kaljua vastaan. Hyvästä fyysisestä - ja paikoin
jopa sääntöjen rajamailla kulkevasta - taistelusta poistuimme 2-0 tappion myötä, mutta silti hymyssä suin.
Yleisesti ottaen suurin ero vastustajiin oli fyysisyydessä –
meidän nuorehko ja pienikokoinen joukkue oli varsinkin

isoja virolaisia vastaan selvästi jäljessä,
vaikka pallollisessa pelissä pärjäsimme
hyvin. Tämä toisaalta oli odotettavissa jo
kotoa lähtiessämme.
Kaikin puolin Pärnu Summer Cup oli
varmasti ikimuistoinen kokemus kaikille reissussa olleille. Vaikka kyseessä oli
ensisijaisesti pelireissu, jäi mukana olleille
paljon muitakin muistoja kuin itse pelit.
Hieno Pärnun vanhakaupunki, upeat uimarannat, Terviis Paradis -kylpylä ja ikimuistoinen joukkueiden kulkue läpi kaupungin nousevat
näin päällimmäisenä itselle mieleen. Myös pelillisesti voi
turnauksen antiin olla tyytyväinen, sillä Pärnu Summer
Cup oli varmasti yksi kovatasoisimmista turnauksista,
joihin olemme osallistuneet.
Erityiskiitos matkanjärjestäjänä toimineelle Saarikoski
Travelille sekä joukkueen matkanjohtajina toimineille
Mari Vierikka-Kamppurille ja
Sanna Juujärvelle.

Joukkueessa pelasivat:
Eerik Aaltio, Eemil Karuveha, Hunter Kallio, Jarno
Niemelä, Jeremias Puhakainen, Julian Juujärvi, Kalle
Ikuli, Lassi Pitkänen, Miika Kotaluoto, Rasmus Federley,
Verneri Kamppuri, Verneri Jokirinne, Viljami Jokirinne,
Ville Keskinen ja Yacob Bouhlal. Joukkuetta valmensi Jari
Jokirinne.
Jari Jokirinne
Vastuuvalmentaja
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LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry
Joukkueiden yhteystiedot 2017

Johtokunta
Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja
Junioripäällikkö		
Jäsen			
Jäsen			
Jäsen

Mäkinen Petri		
Nikara Jari		
Tuominen Matti		
Järvinen Johanna		
Malmberg Jouni		
Siren Jonne

040 5578 259
050 4868 163
050 3386 111
050 531 4834
050 535 5002
050 336 7669

lekifutis.makinen@gmail.com
jari.nikara@gmail.com
lekifutis.tuominen@gmail.com
johanna.jarvinen@outlook.com
jouni.malmberg@turvakolmio.com
jonne.siren@kolumbus.fi

Tyttöfutis
Tyttöfutiskoordinaattori

Nyyssönen Sami		

050 3844 144

lekifutis.nyyssonen@gmail.com

Toimisto		

Gröndahl Leena		

050 3747 377

lekifutis.toimisto@gmail.com

				
Edustus		
jj
Karjalainen Tomi		

045 163 6569

edustus.lekifutis@gmail.com

P15/14 (02/03)
		

jj
valm.

Vierikka-Kamppuri Mari
Jokirinne Jari		

050 5995 522
044 5697 575

lekifutis02ja03@gmail.com
jari.jokirinne@gmail.com

P13 (04)		
		

jj
valm.

Tammilehto Onni		
Tuominen Matti		

050 5065 745
050 3386 111

lekifutis04@gmail.com
lekifutis.tuominen@gmail.com

P12 (05)		
		

jj
valm.

Jokinen Miika		
Järvinen Mika		

044 5289 008
040 9131 353

lekifutis05@gmail.com
mika.miro@hotmail.com

P11 (06)		

jj
valm.

Järvinen Roope		
Tuominen Risto

050 4802 037
040 7610 872

lekifutis06@gmail.com
risto.tuominen@vtt.fi

P10 (07)		

jj
valm.

Sirén Jonne		
Orpana Mikko

050 3367 669
050 362 1338

lekifutis07@gmail.com
mikko.orpana@saunalahti.fi

P9 (08)		
		

jj
valm.

Weitz Frederick		
Ulvinen Mikko		

040 5391 277
044 997 0024

lekifutis08@gmail.com
mikko.ulvinen@gmail.com

P8 (09)		
		

jj
valm.

Kortelainen Tero		
Mäkilä Jarno		

040 3589 499
050 5377 158

lekifutis09@gmail.com
jarno.makila@gmail.com

P7 (10)		
		

jj
valm.

Aho Mika		
Salmijärvi Jaakko		

050 911 0734
050 5450 700

lekifutis10@gmail.com
jaakko.salmijarvi@gmail.com

P6/P5 (11/12)
		

jj
valm.

Myllyniemi Kati		
Niemi Petri		

040 186 8216
050 3865 257

lekifutis11@gmail.com
peniemi@gmail.com

T18 (99-01)
		

jj
valm.

Rantala Maija		
Nyyssönen Sami		

040 5576 680
050 3844 144

lekifutis.cdtytot@gmail.com
lekifutis.nyyssonen@gmail.com

T15 (02/03)
		

jj
valm.

Rantala Maija		
Nyyssönen Sami		

040 5576 680
050 3844 144

lekifutis.cdtytot@gmail.com
lekifutis.nyyssonen@gmail.com

T13 (04/05)

jj
valm.

Lönnqvist Laura		
Vierula Jukka

040 8421 512
050 3093 177

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

T11 (06/07)

jj
valm.

Terävä Marko		
Mäkinen Teijo

050 3451 094
050 386 0567

Lekifutis2006@gmail.com
teijo.makinen@kolumbus.fi

T9 (08/09)
		

jj
valm.

Porola Olli		
Rantanen Janette		

050 4835 003
040 9622 965

lekifutis.toimisto@gmail.com
janette.rantanen01@gmail.com

T7 (10/11)

jj

Arramies Minna		

0400 875 577

lekifutis1011t@gmail.com
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-TURNAUS
12.-13.8.2017

Tervetuloa perinteiseen KATEPAL-turnaukseen Hakkarin nurmikentälle
Turnausta on uudistettu. Pelimuoto on P7, P8 ja P9-sarjoissa sama kuin piirinsarjoissa.
Uutuutena myös nuorimpien P6/P5-sarjaan lisätty G-tyttöjen (-10/-11) sarja.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
www.lekifutis.sporttisaitti.com
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Stadium, LeKi-futiksen virallinen
varustetoimittaja!
Olemme ylpeitä LeKi-futiksen luottamuksesta meihin varustetoimittajana. Joka päivä teemme parhaamme Seuran eteen varustetoimittajana, jotta Seuralle jää enemmän aikaa olennaiseen eli urheiluun ja kannustamiseen sekä aktiiviseen ja terveelliseen elämään!
HALUAMME TOIVOTTAA JOKAISELLE LeKi-FUTIKSEN JOUKKUEELLE
MUKAVIA ELÄMYKSIÄ SEKÄ MENESTYSTÄ KAUTEEN 2017!

300

500 000

Yli 300 urheiluseuraa luottavat
Stadium Team Sales -palveluun
Suomessa. Avainsanoja
toiminnassamme ovat palvelu,
helppous ja sitoutuminen!

On euromäärä, jonka olemme
maksaneet takaisin bonuksina
yhteistyöseuroillemme. Stadium
haluaa olla mukana tukemassa
urheiluseuroja bonuksien, Teamhintojen ja palvelun kautta.

15
Stadium on jo 15 vuotta
kannustanut suomalaisia
aktiiviseen ja terveelliseen
elämään ja nyt on juhlavuosi!

Käy tutustumassa juhlahumuun osoitteessa stadium.fi
Tutustu toimintaamme ja tule tapaamaan meitä. Meille kaikki
ovat tasavertaisia ja tervetulleita Seuran kokoon ja lajiin
katsomatta.

www.stadiumteamsales.fi

GIRAFE Oy
Leguan- ja Girafe- merkkisten henkilönostimien valmistus
Henkilönostin tarkastukset, huollot ja korjaukset
Henkilönostin suunnittelu, lujuuslaskelmat ml. FEM
Sähkökeskukset ja johtosarjat

Ylötie 10, 33470 YLÖJÄRVI
Gsm. 040- 5 578 259
Email. petri.makinen@girafe.fi
www.girafe.fi

Antinkuja 1 • 27510 Eura • Puh. (02) 838 2700 • www.euraprint.fi
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