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Puheenjohtajan terveiset
Peten pulinat 2018

teerinä. Leena koordinoi asiantuntevasti seuran tapahtumien ja päivittäisten toimintojen hoitoa. Mikko Hatakasta
tuli LeKi-futikseen Tutor tänä keväänä. Mikko tuutoroi
nuorimpia tyttö- ja poikajoukkueita. Hän siirtyi FC Haka
junioreiden toiminnanjohtajan paikalta itsenäiseksi toimijaksi SPL Tampereen palvelukseen. SPL Tampere maksaa
Mikon palkan tutortoiminnan osalta. Mikolta saamme
varmasti asiantuntevia neuvoja ja kannanottoja aloittavien
ikäluokkien toiminnan kehittämiseen. Valmentajakoulutus jatkuu edelleen aikaisempien vuosien tapaan. Lisänä
on kesäkuussa alkava Etelä-Pirkanmaan Taitokoulun
(EPTK) järjestämä Ekkono-filosofian mukainen koulutus.
Koulutus on tasoltaan vaativa, mutta varmasti tehokas
tapa kehittää seuran valmennuksen tasoa. Toivottavasti
saamme lisää innokkaita vanhempia mukaan toimintaamme sekä toimihenkilöiksi että valmentajiksi. Seura lupaa
uusille tekijöille innostavan ja hauskan toimintaympäristön.
Tervehdys futarit! Taas on vuosi kulunut edellisistä Peten
pulinoista. Kevät alkaa pikkuhiljaa kääntyä kesän suuntaan ja ympäristö vihertää, niin myös tekonurmikenttämme. Lempäälän Monitoimihalli Oy on rakentanut futareille kauan kaivatun sisäjalkapallohallin, Pikku-Vaparihallin,
Sääksjärvelle Aittomäentielle. Halli parantaa lempääläläisten futareiden olosuhteita ympärivuotisesti. Vuosikaudet olemme joutuneet kulkemaan talvisin harjoituksiin
ympäryskuntiin Valkeakoskelle, Nokialle ja Tampereelle.
Myös LeKi-futiksen toimisto tulee siirtymään Pikku-Vaparihallin tiloihin toukokuussa 2018. Näin seuran toiminta on aiempaa keskittyneempää. Hallin pihassa on kerrankin riittävästi parkkipaikkoja (56 kpl).
Lempäälän kunta on päättänyt aloittaa Hakkarin urheilukentän täydellisen remontin syyskuussa 2018. Myös jalkapallokenttä peruskorjataan. Kenttä on poissa käytössä
syyskuusta 2018 alkaen ja aukeaa uudelleen syksyllä 2019.
Tästä aiheutuu noin vuoden mittainen kenttäpula, johon
pyrimme löytämään korvaavia ratkaisuja.
LeKi-futis vuonna 2018
Aktiivisten lisenssipelaajien määrä on pysynyt noin 500
pelaajassa. Uusia ikäluokkia tullaan perustamaan syksyllä
sekä nuorimpiin tyttöihin että poikiin. Tuomisen Matti
jatkaa junioripäällikkönä pääpainopistealueena pelaajien
taidon ja pelikäsityksen kehittäminen. Nyyssösen Sami,
tyttöjalkapallokoordinaattori, jatkaa edelleen tavoitteellista tyttöjalkapalloilun kehittämistä ja pyrkii saamaan lisää
innokkaita tyttöjä mukaan toimintaamme. Gröndahlin
Leena jatkaa edelleen pyyteetöntä työtänsä toimistosih-
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LeKi-futiksen strategia 2018-2022
LeKi-futiksen tavoitteena on olla ”Etelä-Pirkanmaan paras juniorijalkapalloseura vuonna 2022”. Tavoite on kova
ja haastava, mutta mahdollinen. Tavoitteeseen pääsemme
olosuhteiden parantamisella, esimerkiksi harjoitusvuorot
parhaaseen aikaan Pikku-Vaparihallista, valmentajien ja
toimihenkilöiden kannustamisella ja koulutuksella. Tärkeimpänä tekijänä näkisin vapaaehtoistoimijoiden saamisen lisääntyvässä määrin mukaan toimintaa. Toivottavasti
löydämme keinot tämän varmistamiseksi. Jalkapallohan
on kiva ja hauska tapa viettää vapaa-aikaa lasten ja nuorten parissa. Vapaaehtoistyö on kaiken seuratoiminnan
peruste. Ilman sitä emme pysty toimimaan emmekä kehittymään. Pitäkäämme se myös kirkkaana mielissämme!
Haluan kiittää kaikkia toiminnassamme mukana olevia
ja toimintaamme tukevia niin äitejä, isiä, toimihenkilöitä, yrityksiä, yhteistyöseuroja ja Lempäälän kuntaa
yhteistyöstä. Haluan myös kiittää SPL Tamperetta niistä
taloudellisista panostuksista, joita se on tehnyt valmentajakoulutuksen kehittämiseen ja seurojen toimintaedellytysten parantamiseen.
Iso kiitos tästäkin Kausijulkaisusta 2018, kuuluu toimitusväelle: Leenalle, Samille, Johannalle sekä kaikille joukkueille ja niiden toimihenkilöille.
Hyvää ja menestyksekästä futisvuotta 2018!
Petri Mäkinen
Puheenjohtaja

Lempäälän kunnan terveiset

Lempäälän urheilupaikkarintamalla tapahtuu tällä hetkellä paljon mielenkiintoisia asioita. Yksityinen liikuntapaikkatarjonta on laajentunut merkittävällä tavalla monella
rintamalla, yhtenä esimerkkinä LeKi-futiksen jalkapallohallihanke. Jalkapallohallin suunnitteluvaiheissa ehti
tapahtua monenlaisia käänteitä, mutta nyt sekin hanke
on saanut onnellisen päätöksen, toivotan uudelle hallille
runsaita käyttötunteja.
Liikunnan olosuhteisiin ollaan panostamassa muutenkin.
Hakkarin urheilukentän peruskorjaus on alkamassa ja
kenttä on tarkoitus kunnostaa kaikin osin vastaamaan nykypäivän haasteisiin niin kilpaurheilun kuin kuntoliikunnankin kannalta. Kun kentän tulevaa toimintaa ajatellaan,
yhtenä johtoajatuksena on, että kentästä (ja ympäröivästä
liikunta-alueesta) muodostuu kuntalaisten liikunnallinen
olohuone. Jalkapallon osalta on tietenkin parasta, että
kentälle saadaan kelvollinen nurmi.
Lempäälän kunnan sivistyksen palvelualueella on aloitettu 1.5.2018 uudella organisaatiomallilla. Muutos liittyy
tulevaisuuden kunnan rakentamiseen ja uuteen sivistyskunta-ajatteluun. Uudessa toimintamallissa panostetaan
kumppanuuteen kuntalaisten kanssa ja edistetään kuntalaisten osallisuutta palveluiden kehittämisessä. Osana
sivistyksen palvelualuetta toimii jatkossa yhteisöpalvelut.
Yhteisöpalveluiden toiminnalla edistetään laajasti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja toiminta suuntautuu
niin lapsiin, nuoriin, työikäisiin kuin ikäihmisiin.
Palvelut ovat ketteriä ja aktivoivat kuntalaisia niin ohjattuun kuin omaehtoiseen toimintaan. Yhteistyötä tehdään
aktiivisesti kaikkien kunnan palvelualueiden, julkisten
tahojen, yritysten, yhteisöjen ja seurojen sekä kuntalaisten
kanssa.
Kannustamme kaikkia kuntalaisia liikkumaan. Ympärivuotiset ulkoilureitit ja Lempäälässä tarjolla olevat
lukuisat liikuntapaikat tarjoavat kuntalaisten käyttöön
monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Toimitaan yhteistyössä ja liikutaan!
Erkki Häkli
Yhteisöpalvelupäällikkö
Lempäälän kunta
LeKi-futis 2018

5

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
Antti Sareela
Puhelin 03 347 6445

antti.sareela@avanttecno.com

www.leguan.fi
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Oheisharjoittelusta potkua peliin

sesta vastaa alan ammattilainen
Jari Kelloniemi, joten pelaajat
ovat turvallisessa oppimisympäristössä. Kehonpainoharjoittelun
mielekkyydestä ja mukavuudesta
C-junioreilta kysyttäessä nousee
peukku ylös hymyn saattelemana. Valmentajille on myös saatu
paljon ideoita toteutettavaksi
joukkueharjoituksissa.

Jalkapallo on monipuolinen laji, jonka vaatimukset pelaajille kasvavat pelin kehittyessä. Pelkkä taktinen ja lajitaitojen osaaminen ei riitä, vaan pelaajan tulee olla myös
sporttinen urheilija, joka on mm. riittävän liikkuva, jaksaa
tehdä teräviä spurtteja, on hyvä suunnanmuutoksissa,
kykenee kamppailemaan ja on kimmoisa. Tämän vuoksi
olemme päättäneet seurassa etsiä jalkapallolle hyviä tukimuotoja lajiharjoittelun rinnalle tarjoten pelaajille vaihtelua harjoitteluun sekä valmentajille vinkkejä ja ajatuksia
perusjoukkuetoiminnan yhteydessä tehtäviin fysiikkaharjoitteisiin. Kauden 2018 osalta olemme löytäneet kaksi
onnistunutta yhteistyökumppania.
Aiempina kausina olemme tehneet yhteistyötä LeKi
Judon kanssa. Toimintaa jatkettiin myös talvella
2017-2018 Ideaparkin uusissa tiloissa tutun ohjaajan
Veli-Matti Karinkannan johdolla. Judo-Matti on
vetänyt koko talven tiistaisin harjoituksia, joissa
kohderyhmänä on ollut pääsääntöisesti seuran
nuoremmat ikäluokat. Ohjaajan innostava ja
läsnä oleva valmennustapa on kerännyt runsaasti kehuja niin pelaajilta, valmentajilta kuin
vanhemmiltakin. Seuramme pelaajilla on ollut
erittäin hauskaa judo-oheisissa ja poikkeuksetta
he ovat poistuneet tatamilta pää märkänä ja posket punaisena tehtyään ennen sitä tukun voltteja,
kärrynpyöriä, kuperkeikkoja ja eläinliikkeitä.
Talvelle 2017-2018 uutena oheisharjoittelumuotona
seuran vanhemmille junioreille tarjottiin Crossing
Piippokeskuksen järjestämänä kehonpainoharjoittelua. Kuten nimikin kertoo, harjoittelu tapahtuu pelaajan oman kehon painolla ilman lisäpainoja. Valmennuk-
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Crossing Piippokeskuksen omistaja Mari Rantanen on erityisen
iloinen saatuaan aloittaa Lempäälässä yhteistyön junioriliikkujien
kanssa. ”Nuorten liikunnan monipuolisuus on todella
tärkeä asia. Tärkeys piilee mielenkiinnon ylläpysymisen
lisäksi itse lajia tukevien harjoitteiden hyödyllisyydessä.
Nuorena tehty monipuolinen liikunta auttaa pitämään
vammat paremmin loitolla ja siitä on hyötyä myös
aikuisiällä. Yllättävän nuorillakin muodostuu helposti
esimerkiksi toispuoleisuuksia, mihin pystytään vaikuttamaan huoltavilla kehonpainoharjoitteilla. Meidän ohjaajat
järjestävät nuorille monipuolisia treenejä, jotka herättelevät ajatuksia mm. kehonhuollon tärkeydestä. Samalla

Yhteystiedot 2018
LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry

haluamme jakaa valmentajille
osaamistamme hyödynnettäväksi omissa treeneissä.
Hienoa saada tehdä yhteistyötä LeKi-futiksen juniorien
kanssa.”
Niin judon kuin kehonpainoharjoittelun suhteen pyritään
yhteistyötä jatkamaan vähintäänkin nykyisellä tavalla.

Johtokunta		
Puheenjohtaja		Petri Mäkinen					
			lekifutis.makinen@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Jari Nikara
Jäsen			Johanna Järvinen
Jäsen			Jouni Malmberg
Jäsen 			
Jonne Sirén
Jäsen 			
Matti Tuominen
Jäsen			Tomi Kangasniemi
Junioripäällikkö Matti Tuominen
lekifutis.tuominen@gmail.com
Tyttöfutiskoordinaattori Sami Nyyssönen
lekifutis.nyyssonen@gmail.com
Toimisto Leena Gröndahl
lekifutis.toimisto@gmail.com

Matti Tuominen
Junioripäällikkö

Joukkueet

Tarvitsevatko pelaajasi
koordinaatioharjoitusta tai keskikehoon ryhtiä?
Judo-Matti
räätälöi joukkueellesi sopivat treenit.
(gevematti@gmail.com)

Edustus
edustus.lekifutis@gmail.com
P17 (02/03)
lekifutis02ja03@gmail.com
P14 (04)
lekifutis04@gmail.com
P13 (05)
lekifutis05@gmail.com
P12 (06)
lekifutis06@gmail.com
P11/P10 (07/08) lekifutis07@gmail.com
P10 (08)
LeKi-futis/Loiske YJ mikko.ulvinen@gmail.com
P9 (09)		
lekifutis09@gmail.com
P8 (10)		
lekifutis10@gmail.com
P7 (11)		
lekifutis11@gmail.com
P6/P5 (12/13) lekifutis12@gmail.com
T18 (99-02)
lekifutis.tytot9902@gmail.com
T15 (03/04)
lekifutis.ctytot@gmail.com
T13 (05/06)
lekifutis.deetytot@gmail.com
T11 (07/08)
lekifutis0708t@gmail.com
T9-T5 (09-12) lekifutis1011t@gmail.com
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Pesuetukortilla
joka 6. pesu
veloituksetta!

Meiltä se
hyvän kahvin
tuoksu tulee!

Meiltä laadukkaat Neste-pienmoottoribensiinit,
-voiteluaineet, -autokemikaalit, -tehokaasut ym.

Kun koko ja maku
ratkaisevat

Neste Lempäälä Kuokkala

Tanja Koivula, Petri Nieminen
Pirkkalantie 2, puh. 03-375 2402
Avoinna: ark. 6-21, la 8-20, su 9-18
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puh. 010 806760
www.turvakolmio.com
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!

Ruokailua koko perheelle kartanomiljöössä!
Perhejuhlat, Catering, Lounas, À la Carte
Tervetuloa nauttimaan!

Taloyhtiöiden isännöintiä

Ravintola Villa Hakkari
Kuokkalantie 5
37550 Lempäälä
p. 010 3253091
ravintola@villahakkari.fi
www.villahakkari.fi

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

Tervetuloa

Verkkokauppamme

K-Supermarket
Kuljun Kartanoon!

Kauppias Hanna Salminen

on uudistunut,
tilaa kätevästi
osoitteesta

www.k-ruoka.fi

Meidän vahvuuksia ovat
palvelualtis henkilökunta
sekä asiakkaiden toiveiden
mukaan räätälöity runsas
valikoima, jossa painottuu
paikallisuus ja lähiruoka.
Olemme täällä juuri sinua varten!
Tavall
Tavallista
llis
ista pparempi
arem
ar
empi
p rruokakauppa
pi
uoka
uo
kaka
k uppa

KULJUN KARTANO
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Tampereentie 272, 37560 Lempäälä
hanna.salminen@k-supermarket.fi
www.k-supermarket.fi, Palvelemme MA-PE 8-21 ja LA-SU 9-21

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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Junioripäällikön terveiset
Tiivistynyt yhteistyö tuottaa tulosta

nukseen. Myös valmentajakoulutusta
ollaan uudistamassa. Eteenpäin on siis
menty - myös LeKi-futiksessa.

Suomalaisen jalkapallon tilaa on viime vuosina peilattu
pitkälti miesten ja naisten A-maajoukkueiden ja seurajoukkueiden Eurocup -menestyksen tai pikemminkin
menestymättömyyden kautta. Keskusteluissa helposti
jumiudutaan Huuhkajien peliesityksiin tai valmentajan
valintoihin. Nämä ovat toki hyviä mittareita, mutta eivät
ainoita. Helposti unohdetaan seuroissa tehtävä arvokas
työ etenkin junioritasolla. Onneksemme tulevaisuus
näyttää kirkkaammalta, sillä nykyään puhutaan enemmän pelaajakehityksestä. Palloliitto satsaa talenttivalmen-

Mistä tuon kehityksen sitten näkee seurassamme? Joukkueita löytyy
kaikenikäisille sekä tytöissä että pojissa.
Koulutettuja ja sitoutuneita valmentajia on enemmän. Monessa ikäluokassa joukkueet ovat menestyneet vuosi
vuodelta aina paremmin. Tänä talvena
Palloliiton Huuhkajapäivillä (2004-2005
syntyneet pojat) esiintyi noin 20 LeKi-futiksen pelaajaa ja Helmaripäivillä
(2006-2003 syntyneet tytöt) noin 15 pelaajaa. Merkittävä lisä koko seuran kaikkien joukkueiden
arkeen on Sääksjärvelle avautunut Pikku-Vapari harjoitushalli, joka on LeKi-futiksen ja Lempäälän Monitoimihalli Oy:n yhteinen ponnistus. Haluan nöyrästi kiittää
kaikkia tuon hallin eteen töitä tehneitä. Halli on merkittävä lisä etenkin talven harjoittelun osalta.
Valmennuksellisesti olemme saaneet luotua vuosi vuodelta yhtenäisempää linjaa eri ikäluokkien välillä. Tätä
työtä jatketaan myös tällä kaudella valmentajien välistä
yhteistyötä kehittämällä, kouluttamalla valmentajia
sekä hyödyntämällä esimerkiksi videoita joukkueiden
arjessa. Seuran valmennuslinjaan tullaan tekemään
joitakin muutoksia ja työn alla on myös erilaisten
apuvälineiden kuten harjoituspankin valmistaminen
valmentajien avuksi.
Tulevaisuudessa toivottavasti voimme tarkemmin
kertoa pelaajille ja heidän perheilleen LeKi-futiksen pelaajapolusta, jossa pystytään paremmin vastaamaan nk.
kilpa- ja harrastetason tavoitteisiin. Lisäksi jatkamme
seurassa eri yhteistyömuotojen kartoittamista. Seurojen
ja lajien välinen aito yhteistyö on ehdoton edellytys,
jotta voidaan tarjota mahdollisimman monelle sopivan
tasoista toimintaa hienon lajin parissa.
Lopuksi haluan kiittää seuramme monia vapaaehtoisia
toimijoita, jotka mahdollistavat ylipäätään joukkueiden
olemassaolon sekä arjen pyörittämisen. Aina ei ymmärretä sitä kokonaistuntien määrää, jonka esimerkiksi
vastuuvalmentajat käyttävät harjoitusten suunnitteluun,
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pelien analysointiin ja yksittäisten
pelaajien kehityksen
varmistamiseen. Pyrimme seurassa viemään
kaikkiin ikäluokkiin
valmennustapaa,
jossa harjoittelun ja pelaamisen välillä on
selvä yhteys. Harjoituksissa on määrätylle
jaksolle 2-3 teemaa, joiden onnistumista
testataan peleissä. Peleissä tehdään myös
havaintoja, joiden pohjalta tulevat tapahtumat
ja jaksot suunnitellaan. Jokaista peliä lähdetään toki voittamaan, mutta pelistä pyritään
saamaan paljon enemmän infoa kuin pelkkä
lopputulos sekä löytämään muitakin onnistumisia kuin maalien viimeistely tai maalien
torjuminen. Tämä toivottavasti näkyy joukkueidemme peleissä sekä pysyy myös katsojien mielessä pelejä seuratessa.
Matti Tuominen
Junioripäällikkö

Asiantuntevia tilitoimistopalveluja ja neuvontaa!

Näsilinnankatu 28 E, Tampere
Nuijamiestentie 7, Nokia
Ota yhteyttä: 040 124 6007
www.pirkkalaskenta.fi
LeKi-futis 2018
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Edustus
Sarjataso: Tampereen piirin Nelonen

Takarivi vasemmalta: Tommi Nororaita, Samu Nevala (C), Valtteri Jaakkola, Miro Mäkinen, Viktor Aaltio, Lari Ruotsalainen,
Markus Hietaniemi ja Elias Knuutila
Eturivi vasemmalta: Toni Vierula, Sampo Clewer, Tino Lahti, Jani Maja, Toni Ryyppö, Tomi Karjalainen ja Elmer Stucki
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Ville Viitaharju, Miko Heikkilä, Janne Lehtimäki, Aleksi Silanterä, Joni Hiltunen, Miro Hiltunen,
Tommi Lehtimäki (v), Kim-Henrik Himanen, Arttu Nurminen, Akseli Mustila, Saku Koskinen ja Eemil Tuukkanen

Joukkue aloittaa kolmatta kertaa putkeen 4.divarissa. Kauteen lähdetään hyvistä lähtökohdista taistelemaan kärkikolmikkoon pääsystä ja samalla edustuksen historian parhaasta sijoituksesta, joka on 5. sija. Joukkue voi voittaa sarjassa
kenet tahansa, joten jokaiseen otteluun lähdetään tavoittelemaan täyttä pistepottia. Tavoitteen täyttyminen on omasta
tekemisen tasosta kiinni. Ylivoimaisia vastustajia ei tämän kauden Nelosessa näillä näkymin ole, vaan sarja on ennakkoon hyvin tasainen. Viime vuonna sarjapaikka varmistettiin jo hyvissä ajoin ennen kauden loppua ja lopullinen
sijoitus sarjataulukossa oli kahdeksas. Valmennuksen osalta jatkamme viime kaudelta tuttua pelaajavalmentajaroolia.
Tällä kaudella valmentajan viitan nappaa Tommi Lehtimäki.
Pelaajatilanne joukkueessa on viime kausiin nähden hyvässä jamassa. ”Vanhat konnat” kapteeni Samu Nevalan, Lehtimäen veljesten ja allekirjoittaneen johdolla ovat elämänsä kunnossa. ”Nuoret pyssyt” Ville Viitaharju, Miko Heikkilä
ja maalivahti Jani Maja etunenässä ovat jälleen vuoden kokeneempia ja kovempia karpaaseja. Lisäksi viime kauden
tulokkaista mm. Aleksi Silanterä, Heikki Naskali ja Eemil Tuukkanen jatkavat joukkueen rosterissa muodostaen edellä
mainittujen lisäksi alkukauden avauskokoonpanon rungon. Uusia tulokkaitakin on tullut vahvuuteen mukavasti. Alkukauden peleissä vahvasti esiintyneet Akseli Mustila, Saku Koskinen, Tommi Nororaita ja Kim Himanen ovat jo täysillä
mukana ja muutama muukin on treeneissä käynyt kokeilemassa.
Pelaajatilanne näyttää siis alkukauden osalta hyvältä, mutta kuten usein nelosdivarissa, rosterin leveys ratkaisee ja uusia
pelaajia kaivataan aina mukaan. Jokainen joskus palloon jalallaan koskenut on tervetullut jengiin mukaan, oli omat
tavoitteet pelkässä liikunnan riemussa ja kunnon ylläpitämisessä tai tosissaan pelaamisessa. Ketään ei potkita pois, jos
muut kiireet vaikkapa työ- tai opiskelurintamalla verottavat aktiivisuutta. Kuitenkin kun pelipaita vedetään ylle ja tuomari viheltää pilliin, jokainen vetää sata lasissa tavoitteena voitto.
Edustuksen tulevia ja menneitä otteluita voi käydä väijymässä joukkueen kotisivuilta: lekifutisedustus.sporttisaitti.com.
Sampo Clewer
Joukkueenjohtaja
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P17 (02 / 03)
Sarja: P17 III

Takarivi vasemmalta: Tomi Karjalainen (vv), Markus Hietaniemi, Jerry Iso-Jussila, Elias Tuhkunen, Miro Mäkinen, Niko Jokihaara, Valtteri Jaakkola, Elias Knuutila ja Viktor Aaltio (v)
Keskirivi vasemmalta: Eetu Sampakoski, Jami Käyhkö, Kalle Ikuli, Miika Kotaluoto, Santeri Nieminen, Eelis Tykkyläinen, Julian Juujärvi, Jakob
Bouhlal ja Elmer Stucki
Eturivi vasemmalta: Eerik Aaltio, Alex Salminen, Lassi Pitkänen, Eelis Karinkanta, Verneri Kamppuri, Sampo Haapaniemi, Samu Järvinen ja
Tuukka Itola
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Tapio Lähdeniemi, Artturi Haapasola, Mari Vierikka-Kamppuri (jj), Kirsi Ikuli (rh), Marjo Järvinen (varustevastaava) ja Tiina Siljander-Bouhlal (h)

Kausi 2018 tarkoittaa B-poikien osalta uudelleenjärjestäytymistä, sillä varsinaista B-poikien joukkuetta ei muutamaan vuoteen ole
ollut. Tästä johtuen joukkue joutuu aloittamaan P17 poikien kolmosesta, mutta pohjalta ainoa suunta on ylöspäin.
Yksi suuri muutos joukkueessa koettiin jo alkutalvesta. Joukkuetta jo ammoisista ajoista lähtien valmentanut Jari Jokirinne ei
enää jatkanut kaudelle 2018 valmentajan roolissaan, vaan luovutti viitan eteenpäin allekirjoittaneelle. Jari sai pienen muistamisen
joukkueelta kiitokseksi kuluneista vuosista. Kaudelle 2018 valmennuksessa myös apuvalmentajan viitta vaihtui Nico Kiveltä Viktor
Aaltiolle. Joukkueenjohtajana jatkaa tutusti Mari Vierikka-Kamppuri.
Joukkueessa on vallinnut hyvä ja reipas tekemisen meininki noin 25 pelaajan joukossa. Joukkue koostuu tällä hetkellä pääsääntöisesti 2001-2003 syntyneistä pelaajista. Kauden alussa tehdyn kyselyn perusteella pelaajat ovat halukkaita kehittämään omaa
osaamistaan jalkapallon saralla ja valmennuksella on tässä kova yritys saada joukkueesta täysi potentiaali irti. Muutamia B-poikia
tullaan varmasti tulevalla kaudella näkemään myös edustuksen peleissä. Pääpaino on oman sarjan peleissä, koska nousu P17 kakkoseen on realismia hyvien suoritusten kautta.
Joukkue on aktiivisesti harjoitellut jo viime syksystä tulevaa kautta ajatellen ja etenkin joukkueen pelaaminen kokonaisuutena on
ottanut selviä harppauksia eteenpäin. Nykyisellään joukkue pyrkii harjoittelemaan enemmän isolla kentällä, mutta myös uutta
Pikku-Vaparia sekä lenkkipolkua hyödynnetään joukkueen pitämiseksi kilpailukykyisenä läpi kauden.
B-pojat toivottavat lämpimästi kaikki jalkapallosta kiinnostuneet kentän laidalle kannustamaan Lempäälän sinipaidat voittojen
tielle!
Tomi Karjalainen
Vastuuvalmentaja
LeKi-futis 2018
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P14 (04)
Sarja: P14 Alueliiga

Takarivi vasemmalta: Mika Järvinen (v), Jukka Virtanen (v), Arttu Eloranta, Elias Varhi, Oskari Kettunen ja Timo Muinonen (v)
Keskirivi vasemmalta: Jaakob Ranua, Matias Lindström, Akseli Minkkinen, Jussi Tammilehto, Valtteri Santalahti ja Markus Muinonen
Eturivi vasemmalta: Henri Suojanen, Aapo Orpana, Valtteri Sirén, Miska Gröhn, Leo Suominen, Tuomas Närhi ja Otto Virtanen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Jaakko Nieminen, Tommi Hytönen (vv), Riina Gröhn (rh) ja Onni Tammilehto (jj)

LeKi-futis 04 -joukkue siirtyy kaudella 2018 ison kentän peleihin ja pallon koko vaihtuu nelosesta vitoseen. Viime kaudella joukkue menestyi hyvin piirin Alueliigassa ja syyskierroksella ripustettiin pronssimitalit kaulaan. Otteet Alueliigan 11 v 11 -peleissä mitataan kevään aikana ja yhteistyötä 05 -ikäluokan kanssa jatketaan edellisen vuoden tapaan.
Ikäluokka harjoittelee aktiivisesti ympäri vuoden. Lajiharjoittelun lisäksi on mukaan tullut tukielimiä ja lihaksistoa
vahvistavat harjoitteet, joiden tarkoituksena on monipuolistaa lihasryhmien kehitystä, vähentää urheiluvammoja ja lisätä poikien motivaatiota omaehtoiseen harjoitteluun. Kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia talven 2017/2018
aikana ja paikoitellen lihashuollon harjoitteissa on ollut parempi osallistumisprosentti kuin pallollisissa harjoitteissa.
Kesän harjoittelu keskittyy Lempäälän ja sen lähialueiden tekonurmi- ja nurmikentille. Alueliigan pelit ovat Länsi-Suomen alueella ja pelejä on kohtalaisen paljon kevään ja alkukesän aikana. Joukkue osallistuu 1-2 turnaukseen kesän 2018
aikana ja puhetta on myös ollut mahdollisesta talvileiristä Eerikkilän urheiluopistolla edellisten vuosien tapaan.
Joukkueen toiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä joukkueenjohtajaan tai vastuuvalmentajaan.
Onni Tammilehto
Joukkueenjohtaja
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P13 (05)
Sarjat: P13 Alueliiga ja P13 Liiga

Takarivi vasemmalta: Miika Jokinen(jj), Aleksi Mylläri, Jaakko Nieminen, Tomas Lahtinen, Lenni Hirvonen, Mika Järvinen (vv) ja
Vesa-Matti Turunen (v)
Keskirivi vasemmalta: Ville Turunen, Oliver Heino, Santtu Nikara, Niklas Kokkoniemi, Miro Järvinen, Hannu Jokinen, Ilari Ärölä ja Aapo Saari
Eturivi vasemmalta: Verneri Jokinen, Samuel Ohaechesi, Joona Vall, Jerko Suodenjoki, Konsta Turunen, Onni Harjumäki ja Onni Parantainen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Veeti Väätäjä, Roope Jyrkinen, Veijo Väätäjä (v), Marko Parantainen (rh), Jenni Latosaari (varustevastaava) ja Mira Harjumäki (turnausvastaava)

Kausi 2018-2019 jatkuu siitä mihin edellinen kausi päätettiin eli kovaan yhteiseen tekemiseen. Tähän päästään niin
pelaajien kuin toimihenkilöiden määrätietoisella, positiivisella ja iloisella asenteella.
Yhteistyö 04 -ikäluokan kanssa on entisestään tiivistynyt ja vuodenvaihteen jälkeen ikäryhmien kesken lanseerattiin ja
otettiin käyttöön yhteinen toimintamalli, jonka mukaan toimitaan yhtenä ryhmänä nimeltä LeKi-futis 04/05 pojat.
Tämän toimintamallin johdosta molempien ikäluokkien harjoittelua on saatu viime kauden tapaan edelleen laadukkaammaksi ja tehokkaammaksi johtuen suuremmista ja tasoon nähden räätälöidyistä harjoitusryhmistä. Harjoitusten
toteutusta on myös valmennuksen näkökulmasta helpottanut yhdistetyt resurssit ikäluokkien kesken.
LeKi-futis 05 -ikäryhmän aktiivisen toiminnan perustana on edelleen suhteellisen laaja pelaaja –ja toimihenkilöjoukko.
Ympärivuotinen toimintamme rakentuu päälajimme jalkapallon ympärille, mutta teemme paljon lajia tukevia oheisharjoitteita sekä talvikaudella pelaamme myös futsalia.
Kesäkauden runko muodostuu piirinsarjoista, joissa kilparyhmämme jatkaa kamppailua Alueliigassa ja haastejoukkueemme Piirin Liigassa. Täydennämme pelitarjontaa sopivalla määrällä sopivan tasoisia turnauksia ja harjoitusotteluita.
Miika Jokinen
Joukkueenjohtaja
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P12 (06)
Sarjat: P12 Ykkönen ja P12 Liiga

Takarivi vasemmalta: Mikko Salmela (v), Eemeli Heikkilä, Jesse Mäenpää, Eliel Järvinen ja Roope Järvinen (jj)
Keskirivi vasemmalta: Elias Henriksson, Veikko Orava, Eeno Salonen, Olli Vilppula ja Eetu Häkli
Eturivi vasemmalta: Matias Salmela, Nikkis Silva, Pyry Kiiskilä, Eetu Lehvonen, Mihail Jalaskoski, Samuel Jutila ja Santeri Sanerma
Joukkueessa toimii lisäksi: Risto Tuominen (vv)

Viime kausi sujui joukkueelta mallikkaasti - kehityssuunta oli juuri oikea! Liekö suunnanmuutokseen vähintään osasyyllinen vastuuvalmentajan viitan päällensä pukenut Risto Tuominen, joka pitkällä valmentajakokemuksellaan alkoi
terästää tarvitsemiamme osa-alueita.
Futsalia pelasimme talvikauden Tampereen Piirin Ykkösessä ja perustreenien lisäksi kulutimme niin judomattoja kuin
liikuntasalien lattioita kehonpainoharjoitusten merkeissä. Pojat kävivät myös yhdessä juoksulenkeillä kohottamassa
kuntoa ollakseen täydessä iskussa ulkokauden koittaessa.
Tasoa lähdetään koestamaan kesäkaudeksi Piirin Ykköseen. Kovia pelejä ja hyviä, tutuksi tulleita vastustajia siis luvassa! Treenejä järjestämme noin kolme kertaa viikossa mahdollisuuksien mukaan. Onneksi uusi “Pikku-Vapari” lisää
mahdollisuuksiamme harjoitella hyvissä olosuhteissa niin kesäkaudella kuin talvellakin.
Roope Järvinen
Joukkueenjohtaja
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P11/10 (07/08)
Sarjat: P11 Liiga TOP, P12 Liiga, Ilves Futis-liiga

Ylärivi (toimihenkilöt): Timo Muinonen (v), Mikko Ulvinen (vv/08), Roope Järvinen (v), Matti Tuominen (vv), Jonne Sirén (jj), Mikko
Orpana (vv/07) ja Ari Nieminen (v)
Takarivi vasemmalta: Tuomas Muinonen, Atte Martiskainen, Daniel Häkkinen, Tony Rantanen, Saku Harjumäki, Niki Alén, Veeti Tolvanen, Axel Järvinen, Jarkko Saarman, Niilo Oikarinen ja Noel Nikulainen
Keskirivi vasemmalta: Eetu Orpana, Valtteri Verho, Pyry Nyman, Erno Nieminen, Eevertti Sipola, Vili Osara, Akseli Myllymäki, Aleksi
Helander, Kaapo Lievonen, Niilo Sirén, Eino Alakoski, Lauri Sampakoski, Topi Eloranta, Aapo Närhi ja Vilho Niinimäki
Eturivi vasemmalta: Atro Karvonen, Samu Ulvinen, Eerik Ruuti, Paavo Riekki, Kaapo Laitinen, Oliver Niittymaa, Kendron Tüür, Samuel
Hakkarainen, Juho Rantala, Luukas Henriksson, Oliver Hovi ja Elmeri Kinnunen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Niklas Hakala, Aarre Manninen, Daniel Rastas, Ilmari Suikki ja Jani Alakoski (v)

Viime syksynä 07 ja 08 -joukkueet treenasivat sen verran usein yhdessä, että oli suorastaan luonnollinen jatkumo
muodostaa yhteinen E-ikäluokan kattava 07/08 -joukkue. Talven aikana joukkueen toimintaan on totuteltu käytännön
tasolla niin harjoituksissa kuin turnauksissa ja nyt joukkue on valmis tulevan futiskesän koitoksiin.
07/08 -joukkue pelaa kaudella 2018 useassa sarjassa erilaisin peliryhmin: P12 (06) Piirin Liigaa, P11 (07) TOP Liigaa,
P10 (08) Piirin TOP Liigaa (-08 YJ:n riveissä), P10 (08) Piirin Valio Liigaa 09 -joukkueen kanssa ja vielä yksi peliryhmä
P11 (07) Ilves Futis -liigaa. Sarjaotteluiden lisäksi osallistumme turnauksiin, enemmistönä lähialueen päivän turnaukset, mutta tietenkin muutama pitkä viikonlopun turnaus on ohjelmassa kesän aikana. Kauden loppupuolella lokakuun
alussa 07-kilpajyrämme pelaavat kovatasoiset Alueliigan karsintapelit ennen kuin kausi on kokonaan paketissa.
Paljon on siis tiedossa hyvää tekemistä futiksen merkeissä tulevina kuukausina. Joukkueen teemana onkin ”Tehdään
tästä kaikkien aikojen futiskausi” – tähän mennessä koetun perusteella ei epäilystäkään siitä, etteikö sellaista voitaisi
myös tehdä tämän E-junnulauman kanssa!
Jonne Sirén
Joukkueenjohtaja
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P10 LeKi-futis/Loiske YJ (08)
Sarja: P10 Liiga TOP

Toimihenkilöt vasemmalta: Ari Nieminen (v), Roope Järvinen (v), Mikko Ulvinen (vv), Eeva Lahdenperä (jj) ja Merja Lehtinen (jj)
Takarivi vasemmalta: Noel Nikulainen, Jan Haukioja, Aapo Kallioinen, Axel Järvinen ja Lassi Kukko
Keskirivi vasemmalta: Erno Nieminen, Kaapo Lievonen, Ismail Bouasker, Riki Hellingman, Juho Valkama, Eevertti Sipola, Iisakki Laukkonen ja Eino Alakoski
Eturivi vasemmalta: Samu Ulvinen, Olavi Koikkalainen, Anssi Hoffrén, Otto Harju, Eerik Ruuti, Ukko Lehtinen ja Rasmus Lahdenperä
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Miko Mäkilä, Jouko Litmanen (v) ja Mika Koikkalainen (v)

LeKi-futis ja Loiske yhdistivät voimansa syksyllä 2017 ja perustivat LeKi-futis / Loiske YJ -joukkueen innostuneille ja
motivoituneille vuonna 2008 syntyneille jalkapalloilijoille. Joukkue on kilpajoukkue, jonka tavoitteena on pelata parin
vuoden sisällä Suomen kärkitasolla. Tämä mahdollistaa pelaajille kovatasoisen harjoittelun ja pelaamisen lempääläläisessä joukkueessa. Joukkueen pojat treenaavat oman seuran harjoitusten lisäksi YJ:n yhteistreeneissä. Joukkue pelaa
Palloliiton Tampereen TOP Liigaa. Tämän lisäksi osallistutaan muutamaan kovatasoiseen turnaukseen ja tulevaisuudessa yhä vaativampiin sarjoihin. Joukkueen päävalmentajana toimii Mikko Ulvinen yhdessä Jouko Litmasen kanssa.
Menestystä nuoret futarit ovat päässeet jo maistamaan kevään peleissä.
Merja Lehtinen
Joukkueenjohtaja
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P9 (09)
Sarjat: P9 Liiga TOP, P9 Liiga Valio, P9 Ykkönen, P10 Liiga Valio

Toimihenkilöt vasemmalta: Miia Mikkola (v), Niina Lindroos-Kortelainen (turnausvastaava), Jarno Mäkilä (vv), Jarmo Heikkilä (v), Juha
Pamppunen (v), Kalle Pösö (v), Tapani Siivola (rh) ja Tero Kortelainen (jj)
Takarivi vasemmalta: Jussi Cederlöf, Alex Ukkonen, Lauri Tirkkonen, Ukko Lehtinen, Samu Kortelainen, Eero Seva ja Konsta Kaapu
Keskirivi vasemmalta: Eemi Pösö, Touko Aho, Arttu Kiiskilä, Anssi Hoffrén, Otso Kouvolainen, Vili Pamppunen, Jimmy Tormilainen ja
Miko Mäkilä
Eturivi vasemmalta: Jooa Heikkilä, Tuomas Mikkola, Frans Saukko, Lasse Siivola, Ossi Salo, Aati Nevalainen ja Juuso Pentinniemi
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Aatu Holstila, Antti Merikoski, Aleksi Räisänen, Joonas Salo (v) ja Jarno Hoffrén (h)

LeKi-futis 09 -joukkueella on käynnissä neljäs yhteinen vuosi ja nuoresta iästään huolimatta osa pojistamme on mukana jo viidettä kauttaan! Tämä kertoo osaltaan, että joukkueessamme on hyvä meininki ja kehittymismahdollisuuksia
tarjolla.
Talvikaudella 2017-2018 osallistuimme Palloliiton Tampereen piirin futsalsarjaan kahdella joukkueella ja ylläpidimme
pelituntumaa tekonurmeen kovatasoisessa Pirkanmaan Talvisarjassa. Jotta talviviikonloppuisin ei olisi turhia vapaita,
kävimme jalkapalloturnauksissa lähialueen halliturnausten ohessa myös mm. Vantaalla ja Turussa. Iloksemme saimme
havaita, että pelillisesti pärjäämme komeasti myös suurkaupunkien seuroja vastaan.
Tuleva kesäkausi on täynnä tapahtumia, kun lähdemme oman ikäluokkamme 5 v 5 -piirinsarjoihin kolmella joukkueella. Osallistumme yhdellä joukkueella myös vuotta vanhempien Liigaan, jotta saamme säännöllistä kokemusta 8 v 8
-peleistä. Eikä kesälläkään ole liian usein kalenterissa tyhjää viikonloppuisin, kun kierrämme turnauksissa pitkin Eteläja Länsi-Suomea. Toisinaan haemme näissäkin haasteita 8 v 8 -sarjoista, unohtamatta vähemmän pelanneiden sarjoja.
Tavoitteenamme on järjestää kaikille pelaajillemme kehittävää toimintaa yhteistä hauskanpitoa unohtamatta.
Kesän kruunaa elokuussa oma KATEPAL -turnauksemme, johon meidän ikäluokka osallistuu nyt viimeistä kertaa.
Osalle tämä on jo viides osallistumiskerta kotiturnaukseemme! Mikäli pelaaminen kivassa porukassa kiinnostaa, toivotamme kaikki vuonna 2009 syntyneet futaajat tervetulleiksi joukkoomme!
Tero Kortelainen
Joukkueenjohtaja
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P8 (10)
Sarjat: P8 Liiga TOP, P8 Liiga Super, P8 Ykkönen

Toimihenkilöt vasemmalta: Miia Mikkola (v), Jaakko Salmijärvi (vv), Mika Aho (jj) ja Matti Koli (v)
Takarivi vasemmalta: Aaro Salo, Niklas Helander, Valtteri Pitkänen, Ilari Aho, Ilmari Jokinen, Amos Martiskainen ja Daniel Ussa
Keskirivi vasemmalta: Jami Niemelä, Niklas Koli, Otto Guttorm, Benjamin Hietakangas, Joel Niemi, Peetu Pentinniemi ja Ilmari Salmijärvi
Eturivi vasemmalta: Kalle Jokivalo, Luukas Jutila, Joel Lipponen, Eero Sarkkinen, Viljami Saviahde, Luukas Mikkola, Jero Peräjoki, Tarmo
Roininen, Eemeli Peltoniemi ja Niklas Pyrrö
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Eemil Hakala, Onni Mäkinen, Olavi Itola ja Annika Koli (rh)

Taas on pitkä talvi urakoitu ja on pienen kertauksen paikka. Talvisarja Hervannan hallissa sujui mallikkaasti, kun kilpajoukkue saalisti kymmenen voittoa kahdestatoista pelistä. Haastejoukkueetkin pärjäsivät hienosti nurmiolosuhteissa.
Futsalissa urakoimme kahden joukkueen voimin. Sininen joukkue pelasi kilpasarjassa ja valkoinen joukkue haastesarjassa. Molemmat joukkueet pärjäsivät hyvin ja kaikille jaettiin joko syöttö- tai maalipisteitä. Syöttöpeli onkin ollut
harjoitusohjelmassa tiiviisti mukana. Talven harjoitukset ovat sujuneet muutamia Valkeakosken palloiluhallivuoroja
lukuun ottamatta liikuntasaliolosuhteissa. Isossa salissa olemme päässeet harjoittelemaan kuitenkin monipuolisesti ja
harjoitukset ovat painottuneet pelinomaisiin harjoitteisiin ja eritoten pelaamiseen. Jalkapohjapysäytys on saatu pidettyä
poissa kuvioista, joten olemmekin valmiita kesän nurmihaasteisiin tuulen lailla etenevien pelaajien voimin. Treenit lähtivät kevätkaudella käyntiin reteästi Pikku-Vaparihallissa ja energia sekä into näkyykin vauhdikkaissa pelureissamme.
Kesän sarjat pyörähtävät käyntiin hetimiten, joten pelikuvioita sekä -taitoja hiomme kuntoon suurella tarmolla. Osallistumme myös moniin turnauksiin useiden joukkueiden voimin, joten peliaikaa löytyy jokaiselle harrastajalle. Myös
innokkaat vanhemmat ovat tervetulleita harjoituskuvioihin mukaan.
Jaakko Salmijärvi
Vastuuvalmentaja
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P7 (11)
Sarjat: P7 Liiga, P7 Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Tommi Palonen (v), Ilkka Korhonen (jj,rh), Petri Niemi (vv) ja Kalle Pösö (v)
Keskirivi vasemmalta: Ville Myllykorpi, Oliver Korelin, Alex Stewart, Jasper Aaltonen, Eetu Pösö, Matias Kudjoi ja Peetu Valkama
Eturivi vasemmalta: Osmo Niemi, Martti Korhonen, Eetu Salo, Aatos Palonen, Eero Hiltunen ja Väinö Koskela
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Danny Yang, Jani Hiltunen (v), Joonas Salo (v) ja Kati Myllyniemi (turnausvastaava)

Jälleen on käynnistynyt uusi kesäkausi talven futsaltouhujen jälkeen myös LeKi-futis 11 -poikien osalta ja meno kentällä on sen mukaista. Olemme päässeet tutustumaan uuteen Pikku-Vaparihalliin, joka on todettu erittäin hyväksi paikaksi harjoittelulle ja peleille. Myös Sääksjärven tekonurmikenttä on priimakunnossa kuten aina ennenkin. Näitä ja muita
Lempäälän kenttiä kulutamme pari kertaa viikossa harjoitusten merkeissä.
Joillakin pojilla käynnistyy nuoresta iästä huolimatta jo kolmas palloilukesä. Mukaan mahtuu tietysti myös uusia innokkaita pelureita sankoin joukoin - minkäänlaista aiempaa jalkapallokokemusta ei vaadita!
Jotta saisimme jokaiselle sopivan tasoista ja kehittävää pelikokemusta, osallistumme kesällä Tampereen seudun piirinsarjoihin kahdella joukkueella, Liiga ja Ykkönen. Pelejä taitaa olla melkein kerran viikossa kummallakin joukkueella eli
peliaikaa on varmasti tarpeeksi luvassa kaikille.
Sarjapelien lisäksi osallistumme muutamaan hyväksi havaittuun turnaukseen tässä lähiseudulla, tärkeimpänä tietysti
LeKi-futiksen oma KATEPAL -turnaus loppukesästä. Turnaustapahtumat ovat tässä ikäluokassa yksipäiväisiä, itse pelien lisäksi poikia turnauksissa yleensä innostaa kaikille jaettavat osallistumismitalit.
Joukkueen toimintaan voi käydä tutustumassa muutaman kerran harjoituksissa sitoumuksitta eli rohkeasti vain paikan
päälle katsomaan miltä touhu näyttää!
Lisätietoja voi kysellä osoitteesta lekifutis11@gmail.com, kerromme toiminnasta mielellämme lisää.
Kevätterveisin 11 -joukkueen puolesta,
Petri Niemi
Vastuuvalmentaja
LeKi-futis 2018
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P5/6 (12/13)

Takarivi vasemmalta: Tiia Peltoniemi (v) ja Veli-Matti Hatvala (vv)
Keskirivi vasemmalta: Onni Hatvala, Nuutti Heinonen, Antti Huttunen, Miko Mantila ja Julius Peltoniemi
Eturivi vasemmalta: Ossi Lehtinen, Jaakko Heinonen, Niklas Laurila, Jooa Hovi, Niila Riihimäki ja Joanna Heikkilä ja Urho Alakoski
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Vilho Leppämäki, Eeli Katainen, Atte Laamanen, Maria Hatvala (jj), Jani Alakoski (v), Perttu Peltoniemi (v) ja Heidi Katainen (rh)

12/13 -joukkueen vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Joukkue erotettiin virallisesti vuoden alusta 2011 -syntyneiden joukkueesta ja mukaan on saatu paljon uusia, innokkaita pelaajia. Mahtavaa! Tällä hetkellä joukkueessa harjoittelee noin viisitoista pelaajaa, mutta lähes joka treenikerralla on ollut mukana myös uusia kokeilijoita. Joukkue harjoittelee vielä kevään kerran viikossa, mutta kesällä otetaan mahdollisesti toinen vuoro viikkoon mukaan.
Joukkueella ei ole vielä virallisia sarjapelejä, mutta järjestämme harjoitusotteluita mahdollisuuksien mukaan lähikuntien joukkueita vastaan ja joukkue osallistuu kesän aikana muutamaan turnaukseen. Lisäksi treeneissä pelataan muun
harjoittelun ohella. Tärkeää joukkueen toiminnassa on oppia uutta ja kehittyä jalkapallossa, pitää yllä liikunnan iloa ja
luoda joukkuehenkeä. Toimintaan pääsee vaikuttamaan niin pelaajat kuin vanhemmatkin.
Mukaan mahtuu vielä sekä pelaajia että toimihenkilöitä eli toivotamme kaikki uudet tervetulleiksi!
Maria Hatvala
Joukkueenjohtaja
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Palloleikkikoulu
Leikinomaista toimintaa nuorimmille

Hyvän suosion saavuttanut LeKi-futiksen Palloleikkikoulu toimii kaudella 2018 kolmatta vuotta ympärivuotisena toimintana.
Sekä talvella että kesällä järjestetään 16 tapahtuman kokonaisuus, jossa liikuntaan, jalkapalloon sekä ryhmässä toimimiseen
tutustutaan erilaisten leikkien ja ratojen avulla. Palloleikkikoulu on tarkoitettu 4-5 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on hauskaa harjoituksissa,
he osallistuvat rohkeasti eri leikkeihin sekä liikkuvat aktiivisesti hengästyen ja puna poskillaan. Leikeissä harjoitellaan mm. kuljettamista, pysähtymistä, suunnan muutoksia, juoksemista etu- ja takaperin, hyppäämistä, kiipeämistä, kuperkeikkoja sekä tietysti pallon potkaisemista.
Palloleikkikoulu toimii siis hyvänä paikkana tutustua lajiin ja oppia hieman perustaitoja, jotta siirtyminen joukkuetoimintaan kävisi mahdollisimman helposti tulevaisuudessa.
Matti Tuominen
Junioripäällikkö
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LeKi-futis tytöt
Harppauksia ja haasteita

vain ”vetämässä reenejä”, vaan todella valmentamassa ja opettamassa. Molemmissa ryhmissä on
B-tyttöjen pelaajia mukana valmentamassa, esikuvana ja tuomassa innostusta harjoitteluun.

Pitkäjänteinen kehitystyö tuottaa usein tulosta, mutta
ei yleensä ole pelkkää noususuhdannetta ja kiiltokuvamaista menestystä. Tämän tietää jokainen, joka on joskus
elämässään sitoutunut päämäärän saavuttamiseen ja sen
eteen työskentelyyn. LeKi-futiksen tytöillä ja kaikilla tyttöjoukkueiden parissa työskentelevillä on sama päämäärä,
jonka eteen ollaan valmiita tekemään töitä. Tavoitteena ei
ole tuloksellinen menestys, vaan laadukas ja positiivinen
tekeminen, joka onnistuessaan tuottaa tulosta. Vielä kun
ymmärrämme mitä menestys tarkoittaa, olemme oikeasti
puhaltamassa samaan hiileen. LeKi-futiksessa menestys
ei välttämättä tarkoita sarjan voittoja, pistepörssin kärkipaikkoja tai edes voittoja yksittäisistä otteluista, vaan
iloisia ja innokkaita pelaajia, motivoituneita toimijoita,
kehittymistä ja ennen kaikkea futiksesta nauttimista.
Seuran tavoitteena on, että futis lajina
kiinnostaa yhä useampaa tyttöä ja
kynnys harrastuksen aloittamiseen
madaltuu koko ajan. Laaja harrastajajoukko luo myös edellytyksiä
saavuttaa hyviä tuloksia. Tällöin ne
voitot ja kärkipaikatkin maistuvat
paremmalta.
LeKi-futiksen tyttöjen talveen 20172018 mahtui paljon harppauksia
kehityksessä. Nuoremmissa tytöissä
on koko talven ollut mahtava tekemisen meininki ja tytöt ovat kehittyneet
huimasti talven aikana. Nuorin ikäluokka on aktiivinen ja oppimishaluinen. Talven harjoitusturnauksissa on
nähty, että hyvä valmennus tuottaa
tulosta ja tytöt ovat oppineet valtavasti sekä joukkueena
että yksilöinä. Pätevät valmentajat valmentavat tyttöjä positiivisella ja iloisella asenteella nimenomaan tulevaisuutta
rakentaen. Seuraava ikäluokka tekee myös hyvää ja pitkäjänteistä työtä kokeneiden ja sitoutuneiden valmentajien
vetämänä. Valmentajat eivät ole tapahtumissa paikalla
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Vanhemmissa ikäluokissa on panostettu myös
yksilökohtaiseen pelaajakehitykseen huomioimalla henkilökohtaiset erot taidossa ja tahtotilassa.
Jokaiselle pelaajalle pyritään löytämään harjoitteluryhmä, joka vastaa pelaajan tarpeisiin niin
harjoittelumäärien kuin tasonkin suhteen. Yhtenä
esimerkkinä tästä on LeKi-futiksen osallistuminen
Palloliiton Helmaritoimintaan, jossa seuran D-tyttöjen joukkue on kehittynyt pelillisesti huimasti talven
tapahtumissa. Seuran Helmariryhmässä pelasi myös
neljä tyttöä Sääksjärven Loiskeesta. Yhteistyö on
sujunut jouhevasti ja iloisessa hengessä.
C15 ikäiset tytöt puolestaan osallistuivat Helmaritapahtumiin yhteisjoukkueella Ylöjärven Ilveksen kanssa. Talven
tapahtumissa tytöt ovat oppineet pelillisiä periaatteita
ja toimintatapoja, joita tarvitaan mikäli pelaajat jatkavat
urallaan aina aluejoukkueeseen ja ehkä jopa maajoukkueeseen asti. Talven aikana on tullut paljon onnistumisia
ja C15 -tytöistä kaksi pelaajaa ja valmentaja ovat edustaneet seuraa alueleirityksessä. Seurana tekemäämme työtä
arvostetaan ja osoituksena tästä saimme kutsun osallistua
SHA toimintaan yhdessä Tampereen Ilveksen C-tyttöjen
edustusjoukkueen mukana. LeKi-futiksen värejä Sami

Hyypiä Akatemian tapahtumassa edusti kolme Helmaripäivillä ansioitunutta pelaajaa. Vielä kun mainitaan
vanhimman ikäluokan eli B-tyttöjen valtava työmoraali
ja tahto kehittyä, voimme sanoa että harppaukset Lempäälän tyttöfutiksessa ovat olleet selkeitä. Askelia on vielä
paljon jäljellä, mutta olemme hyvin ottaneet muita kiinni.

Tänä vuonna LeKi-futis valittiin mukaan valtakunnalliseen ’Osoitteena Futis’-seurakehityshankkeeseen. Seuramme sai kunnian olla yksi Tytöt U10 hankkeen seuroista.
Tämän myötä saamme tukea mm. Palloliitolta tavoitteissamme parantaa tyttöjen mahdollisuuksia liikunnallisen
harrastuksen aloittamiseen.
Haasteitakin on vielä edessä. Tyttöfutis on edelleen maanlaajuisesti marginaalilaji. Fyysisenä joukkuelajina jalkapallo kilpailee tosissaan jokaisesta aloittavasta harrastajasta.
Tässä kilpailussa meidän etumme on laadukas toiminta
jokaisessa ikäluokassa ja laadukas markkinointi. Aloittavien ikäluokkien koko on edelleen haaste, johon pyrimme
löytämään uusia ratkaisumalleja. Myös olosuhteet ovat
edelleen haaste, vaikka Pikku-Vaparihallin avautuminen
toikin meidät valtavan askeleen lähemmäksi tavoitetta.
Toinen laadukas tekonurmikenttä mahdollistaisi täysipainoisen harjoittelun jokaisella ikäluokalla. Kolmas iso
haaste on pula valmentajista. Vaikka tällä hetkellä tilanne
tyttöjoukkueilla on hyvä, tarvitaan uusia ja innokkaita
taustoja tekemään sitä kaikista arvokkainta työtä suomalaisessa junioriurheilussa. Positiivinen, innostava ja asiansa osaava valmentaja on seuratoiminnan selkäranka, joka
vahvistaa ja tukee toimintaa myös tulevaisuutta ajatellen.
Valmentaja, joka näkee tilannetta pidemmälle ja saa toiminnallaan pelaajan jatkamaan pelaamistaan vielä seuraavallakin kaudella, on seuralle se arvokkain voimavara.

LeKi-futiksen tytöt pelaavat tänä kesänä seitsemää eri
sarjaa. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Sami Nyyssönen
Tyttöfutiskoordinaattori
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T18 (00 - 02)
Sarja: T18 III

Takarivi vasemmalta: Maija Rantala (jj), Nina Stenroos (h), Mika Savela (v), Henri Suuronen (v) ja Sami Nyyssönen (vv)
Keskirivi vasemmalta: Julia Savela, Olivia Koivisto, Laura Lampi, Janette Rantanen, Kiia Maja, Fia Suuronen ja Sara-Sofia Niskanen
Eturivi vasemmalta: Janika Saarinen, Johanna Ranta, Sara Mongudhi, Venla Henriksson, Helmi Kuorikoski, Julia Mikkonen ja Amanda Tolonen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Viola Pennanen, Elina Rantala ja Veera Malmberg

B-tyttöjen joukkuetta ohjaa selkeä tavoitteellisuus ja tyttöjen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty töitä
aina lokakuusta lähtien. Talven harjoitusolosuhteet ovat tosin rajoittaneet lajiharjoittelua niin, että vasta Pikku-Vaparin
avauduttua huhtikuussa, olemme päässeet säännölliseen harjoitusrytmiin tekonurmialustalla. Ennen halliin pääsyä
olemme satunnaisesti päässeet naapurikaupunkien halleihin ja silloinkin harvoin koko ryhmällä, sillä harjoitusajat ovat
olleet keskellä päivää tai myöhään illalla. Fysiikka sen sijaan ryhmällä on tänä vuonna kunnossa – kiitos koko talven
kestäneiden fysiikkaharjoitusten sekä Crossing Piippokeskuksen harjoitusten. Pelillisen kehittymisen tukena on ollut
Palloliiton Helmari -toiminta, jossa joukkueen nuoremmat pelaajat ovat olleet mukana yhteisjoukkueessa Ylöjärven
Ilveksen kanssa.
Viime vuosi joukkueella päättyi T18 kolmosen voittoon ja tänä vuonna joukkue on asettanut tavoitteekseen kevätkierrokselta nousun sarjatasoa ylemmäs. Viime vuoden joukkueesta muutama tyttö on keskittynyt opiskeluun ja tullut
yli-ikäiseksi, mutta tilalle on noussut taitavia ja kovia harjoittelijoita nuoremmista. Myös muualta on joukkueeseen
tullut pelaajia, joten pelaajamäärän puolesta kauteen voidaan lähteä luottavaisin mielin. Tervetuloa seuraamaan B-tyttöjen kautta 2018!
Sami Nyyssönen
Vastuuvalmentaja
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T15 (03 - 04)
Sarja: T15

Takarivi vasemmalta: Tanja LeBlanc (h), Maarit Häkli (jj), Mika Savela (v), Sami Nyyssönen (vv) ja Katariina Ratia (h)
Keskirivi vasemmalta: Olivia LeBlanc, Julia Savela, Annika Vierula, Heta Ratia, Vilja Riihimäki, Siiri Seva, Olivia Koivisto, Nelli Häkli ja
Anna Mustila
Eturivi vasemmalta: Emilia Touru, Julia Saarinen, Iiris Honkimäki, Rosa Majava, Venla Henriksson, Aino Jarva, Helmi Kuorikoski ja Aada
Seppälä
Joukkueessa pelaava lisäksi: Veera Malmberg

C-tytöt pelaavat piirin T15 -sarjaa ryhmällä, joka koostuu pääosin 2003 ja 2004 syntyneistä tytöistä. Joukkue on harjoitellut talven ajan keskimäärin kolme kertaa viikossa sisältäen lajiharjoituksia salissa sekä nurmella Valkeakoskella ja
Nokialla. Lajiharjoittelun lisäksi olemme etsineet uusia lihaksia ja vahvistaneet jo löytyneitä tiistain fysiikkaharjoituksissa, joissa olemme keskittyneet liikkuvuuteen ja tukilihaksiston vahvistamiseen. Oheisharjoittelua olemme tehneet
myös yhdessä B-tyttöjen kanssa Crossing Piippokeskuksen kehonpainoharjoittelussa.
Joukkue on saanut paljon uusia kasvoja niin valmennukseen kuin pelaajiinkin ja kevään peleissä olemme hakeneet
sopivia pelirooleja sekä ennen kaikkea iloa pelaamiseen. Ryhmä on tiivis ja hyvähenkinen ja harjoituksissa motivaatio
näkyy parhaiten iloisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Talven tavoitteena on ollut aktiivisen pelitavan omaksuminen ja toisaalta pelin rytmittämisen taidon oppiminen. Vaikka harjoituksissa ja peleissä joukkue on motivoitunut ja
tavoitteellinen, on joukkueen toiminta ns. matalan kynnyksen toimintaa. Kevään aikana ryhmään on liittynytkin myös
kokonaan uusia pelaajia ja uusia pelureita mahtuu edelleen mukaan. Tervetuloa mukaan joko toimintaan tai ihan vaan
seuraamaan pelejä!
Sami Nyyssönen
Vastuuvalmentaja
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T13 (05 - 06)
Sarjat: T13 Liiga, T13 Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Heikki Honkimäki (vv), Jonna Koivisto, Roosa Salmi, Eriikka Paakkala, Nea Nieminen, Helmi Leskinen, Hanna Räty,
Reija Taavila, Helmi Lönnqvist, Heta Riihimäki, Milla Parviainen ja Mikko Siiro (v)
Keskirivi vasemmalta: Henry Kraft (v), Sanna Mäkynen (h), Serena Siitonen, Sofia Salmi, Elsa Kaihia, Anniina Kolu, Enna-Maria Kärki,
Julia Salkia, Nin Aung, Sofia Kraft, Aura Honkimäki ja Mari Salmi (h)
Eturivi vasemmalta: Riina Taavila, Saimi Rantamäki, Nella Mäkynen, Alma Nikulainen, Noora Kolu, Vilma Pursiainen, Ida-Lotta Minkkinen ja Minea Miikki
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Emilia Mikkola, Moona Holstila, Siiri Malmberg, Saara Syrjälä, Laura Lönnqvist (jj), Pate Nikulainen (v), Tomi Rantamäki (v), Minna Leppänen (rh), Mari Miikki (varustehuoltaja), Ville-Pekka Kärki (v) ja Matti Holstila (v)

D -tytöissä harjoittelee kaikkiaan 31 tyttöä, joten pelaajia riittää jo useampaan joukkueeseen, niin liigaan kuin haastesarjaankin. Osa tytöistä on pelannut jo pitkään ja ovat kovatasoisia, mutta mukaan mahtuu myös harrastamaan.
Harjoituksissa ja peleissä on hauskaa ja kannustava meininki! Talvikaudella on pelattu futsalia ja tuettu lajiharjoittelua
kehonhallintatreeneillä. Kesällä pelataan Tampereen piirinsarjaa ja turnauksia. Yhteistyössä muiden LeKi-futiksen tyttöjoukkueiden kanssa valmentajat Heikki Honkimäki ja Henry Kraft pyrkivät löytämään kaikille pelaajille sopivan tasoisia pelejä ja treenejä. Yhteistyötä tehdään myös lähialueen joukkueiden kanssa ja osallistutaan Helmari -toimintaan.
Minna Leppänen
Rahastonhoitaja
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T11 (07 - 08)
Sarja: T10/11 Liiga Super

Takarivi vasemmalta: Riitta Koikkalainen (rh), Kirsi Salmi (h), Jari Nikara (vv), Teijo Mäkinen (v), Janette Rantanen (v) ja Janika Saarinen (v)
Keskirivi vasemmalta: Emmi Hilli, Helmi Rautkivi, Alicia Schnabel, Venla Siirilä, Lotta Tirkkonen ja Sini Salmi
Alarivi vasemmalta: Laura Suojanen, Liina Jokinen, Minea Laakso, Helmi Koikkalainen, Pinja Mönkkönen, Pinja Porola ja Aino Mäkinen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Sari Suojanen (jj) ja Ville Salmi (v)

E-tytöt muodostuvat pääasiassa vuosina 2007 ja 2008 syntyneistä tytöistä. Heistä suurella osalla on kokemusta jalkapallosta jo useamman vuoden ajalta. Talven aikana on hiottu niin yksilötaitoja kuin joukkuepelaamistakin futsalin merkeissä. Monipuolisuutta treeneihin on saatu mm. judosta ja kehonpainoharjoittelusta. Tulevana kesänä tytöt pelaavat
T11/10 Liiga Super -sarjassa. Lisäksi osallistumme erilaisiin turnauksiin lähellä ja vähän kauempanakin.
Tytöt ovat hioutuneet joukkueeksi, joka puhaltaa yhteen hiileen. Niin harjoitus- kuin pelikentillä näkyy yhdessä tekemisen riemu ja toimiminen joukkueena. Onnistumisista iloitaan yhdessä ja epäonnistumiset kannetaan joukkueena.
Tytöillä on jalkapallon suhteen tavoitteita, joita kohti mennään askel askeleelta. Tämä näkyy innokkaassa harjoittelussa
ja halussa oppia uutta sekä kehittyä pelaajina. Valmentajia kuunnellaan ja oppia sisäistetään tehokkaasti!
Tämä energinen tyttöporukka on täynnä iloa, taitoa ja vauhtia. Heidän kehitystä niin yksilöpelaajina kuin joukkueenakin on ollut hienoa seurata kentän laidalta. Nyt katseet kääntyvät jo tulevaan kesäkauteen ja ulkokentille. E-tytöt
pelaavat kesällä 8 v 8 -pelejä. Edessä on osalle uusi haaste, jonka tytöt ottavat innolla vastaan!
Heli Jokinen
Joukkueenjohtaja
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T9 - T5 (09 - 12)
Sarjat: T9 Liiga, T8

Takarivi vasemmalta: Matti Tuominen (v), Moona Nevala, Saralia Sumrein, Saana Ahti, Iiris Aho ja Toni Ryyppö (jj)
Keskirivi vasemmalta: Minja Penttilä, Aada Laurila, Eveliina Järvinen, Aino Arramies, Viivi Liu ja Sara Tuominen
Alarivi vasemmalta: Anette Karvonen, Veera Terva, Aino Kovero, Eden Henriksson, Eveliina Ryyppö, Iida Riikonen, Minni Anttila ja Ida Kovero
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Alina Holstila, Matti Holstila (vv), Marita Nikki (v), Tiina Tuominen (varustevastaava), Veera Malmberg
(v), Elina Rantala (v), Aleksi Riikonen (v) ja Niina Riikonen (rh)

F/G -tytöissä pelaa tällä kaudella parikymmentä aktiivista ja reipasta tyttöä. Joukkue koostuu vuonna 2009-2012 syntyneistä tytöistä. Tasoryhmissä harjoittelu on onnistunut mallikkaasti, koska ikäjakauma on tasainen.
Talvikaudella harjoittelimme kerran viikossa Kuokkalan koululla ja kerran kuukaudessa käytiin judo-oheisharjoituksissa. Osallistuimme myös futsal T9 Ykköseen. Pienemmille tytöille järjestettiin hyvin onnistuneita epävirallisia miniturnauksia yhdessä FC Nokian, Ylöjärven Ilveksen ja Valkeakosken Nappulaliigan kanssa. Tätä onnistunutta kokeilua on
tarkoitus jatkaa kesällä.
Kesällä osallistumme Tampereen piirinsarjoihin T9 ja T8 -ikäluokissa. Turnauksia kesän aikana on yhteensä neljä.
Huhtikuussa aloitetaan Loiskeen Kevätturnauksessa, toukokuussa on oma Tyttöturnaus, kesäkuussa vieraillaan Ylöjärven Natiaisturnauksessa ja syyskuussa kausi huipentuu Ilveksen syysturnaukseen. Jokaiseen turnaukseen osallistumme
kahdella joukkueella, joten peliminuutteja on tarjolla jokaiselle reilusti kesän aikana.
Iloiseen joukkueeseen mahtuu uusia tyttöjä mukaan toimintaan.
Toni Ryyppö
Joukkueenjohtaja
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LeKi-futis tapahtumat 2018
KATEPAL-TURNAUS

SYYSTURNAUS

18.-19.8.2018

22.-23.9.2018

Sääksjärven tekonurmella

Sääksjärven tekonurmella

Perinteinen KATEPAL -turnaus
otellaan tänä vuonna Sääksjärven tekonurmikentällä.

Piirinsarjojen I- ja II-tason
joukkueille tarkoitettu turnaus.

Turnauksen sarjat:
lauantai P9 (-09) ja P8 (-10)
sunnuntai P7 (-11) ja
P6/P5 (-12/-13)

Turnauksen sarjat:
lauantai P13 (-05) ja P11 (-07)
sunnuntai P12 (-06) ja P10 (-08)

FUTISVIIKKO
15.-19.10.2018
Sääksjärven tekonurmi
Pikku-Vaparihalli
Ilmoittaudu mukaan Futisviikolle, joka järjestetään
tänä vuonna syyslomalla
15.-19.10.2018 Pikku-Vaparihallissa ja Sääksjärven
tekonurmella.
Joululomalla 2.-4.1.2019
järjestetään Pikku-Vaparihallissa Minileiri.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: lekifutis.sporttisaitti.com

Kasten-puoliautomaattisilla ratkaisuilla potkua varastointiin.
Constructor Finland Oy, Lohja
www.kasten.fi

Niparmi Sisälogistiikka Oy
Huurretie 9, Ylöjärvi, puh. (03) 3890 444
info@niparmi.fi, www.intolog.fi
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LeKi-futis loistaa Tähtiseurana
Olympiakomitean myöntämä laatutunnustus

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry on hyväksytty
mukaan Tähtiseura-laatuohjelmaan. Tähtiseura
on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen
itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja
toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.
Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä
luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on
suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen
kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki,
joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset
(lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät.
Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista
jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea
omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.
LeKi-futis on saanut lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille
turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten
urheilun laatutekijät ja on osa suurempaa seuraverkostoa,
joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan
hyvässä seurassa!
– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara
suomalaiselle urheilumenestykselle. Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä ja
edistää osaltamme hyvinvointia yhä useamman suomalaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla ja
liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina
huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen
avulla. Onnittelemme seuraa Tähtimerkistä, kertoo ohjelman tavoitteista Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön
johtaja Pekka Nikulainen.
Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja
uusille seuran jäsenille
Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta
nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista,
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ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja
urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy
heidän mukanaan.
– Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä
toimiminen on paras mahdollinen
tapa luoda yhteisöllisyyttä, kehittyä ja saavuttaa
menestystä. Tähtiseura-yhteisöön liittymällä seura saa
apua ja työkaluja toiminnan kehittämiseen ja uudistumiseen, vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden
kanssa. Seurojen yhdessä muodostama Tähtikuvio loistaa
kirkkaampana kuin tähdet yksinään, kertoo Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja innostuneena.
Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.
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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 2018!

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 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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