Tue seuraasi.
Bonusta kaikille!
Tiedäthän, että voit tukea seuraasi 3 prosentin
lisäbonuksella tekemällä ostoksia Stadiumilla?
Samalla oma henkilökohtainen bonuksesi
säilyy. Eli bonusta kaikille, samoista ostoista.
Mitä enemmän ostat, sitä enemmän bonusta,
sekä sinulle että seuralle.

Rekisteröidy osoitteessa
www.stadium.fi/teamsales ja
aloita seurasi tukeminen jo
tänään. Join the movement.
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Peten pulinat

Tervehdys futiksen ystävät!

LeKi-futiksen visiona on luoda kiinnostava ja jokaiselle
harrastajalle haasteeltaan sopiva väylä jalkapallon harrastamiseen, joko kilpailullisessa tai harrastemielessä.
Tarjoamme sekä tytöille että pojille ohjatun jalkapallo- ja
futsalvalmennuksen koulutettujen ja innokkaiden valmentajien avustuksella.

Kesä tulla jolkottaa. Hakkarin nurmikenttä sekä muut
luonnonnurmet saadaan käyttöön aivan lähipäivinä. Siis
helpotusta huutavaan vuoropulaan on luvassa. Kesä tuo
mukanaan myös monta uudenlaista tapahtumaa, kuten
esim. Palloleikkikoulun aivan nuorimmille junioreille,
Futisviikon Atik Ismailin johdolla sekä sen huipentuman,
keskiviikkoillan Rock`n Ball tapahtuman. Rock`n Ball
tapahtuma on Hakkarin urheilukentällä järjestettävä koko
perheen rieha, jossa pääosin paikalliset bändit soittavat
kunnon rokkia ja Atikin johtama yllätysnimistä koottu
joukkue (seuraavia nimiä on heitetty ilmaan: Palloliiton
puheenjohtaja Pertti Alaja, ex-maajoukkuevalmentaja Martti Kuusela, Aleksander Barkov ja Patrik Laine)
haastaa LeKi-futiksen valmentajista ja toimihenkilöistä
kootun joukkueen. Tarjolla on myös paljon pienpelejä ja
muita hauskoja tapahtumia. Villa Hakkarin väki tarjoaa
kunnon street foodia ja virvokkeita. Kesän aikana järjestetään myös useita muita tapahtumia, mutta niistä tuonnempana.

Vaparihallin rakennuslupahakemus jätettiin kuntaan

toukokuun alussa ja odotamme myönteistä päätöstä kesäkuun alkupuolella. Alkuperäinen aikataulu venyy vähän,
mutta hallin pitäisi olla pystyssä tämän vuoden loppuun
mennessä. Osakeantia jatketaan vielä muutamalla kuukaudella riittävän omanpääoman keräämiseksi. Toivonkin
vielä teiltä, lempääläiset, aktiivisuutta yhteisen hankkeemme loppuun saattamiseksi. Jo pienikiin sijoitus keventää muualta tarvittavaa kallista rahoitusta ja sitä kautta
pystymme pitämään kenttävuokrat kurissa. Vaparihallista
lisää julkaisun sisäsivuilla.
Käsissänne on juuri nyt LeKi-futiksen kuudes kausijulkaisu. Ulkoasultaan laadukkaalla lehdellä haluamme
esitellä seuramme muutenkin ansiokasta toimintaa. Tätä
toimintaa tulemme myös kehittämään jatkossa. Jalkapallon erikoisseuran, LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n
historia alkaa vuodesta 2009 eli meneillään on seitsemäs
toimintavuosi. LeKi-futis aikoo jatkaa lempääläisen juniorijalkapallon keihäänkärkenä myös tulevaisuudessa.
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Futiksen harrastajia LeKi-futiksella on reilusti yli 400,
valmentajia ja toimihenkilöitä noin 100. Ikäluokkia
on 15, nuorimmat 4-vuotiaita palloleikkikoululaisia ja
vanhimmat kuntopalloilijoita, ”Pappa-futareita”. Nuorin
ikäluokka on alkuvuodesta toimintansa aloittanut 201011 syntyneet pojat ja tietysti vielä nuoremmat, palloleikkikoululaiset. Tyttöjoukkueita LeKi-futiksella on neljä,
F-, E-, D- ja C- tytöt. Syksyllä toiminnan aloittaa G-tyttöjoukkue. Syksyllä 2015 seuramme tyttöjalkapalloilua
kehittämään kutsuttiin Sami Nyyssönen. Samin työnimike
on ”tyttöjalkapallokoordinaattori”. Poikajoukkueita seurassamme on ikäluokissa 2011-2002. Vuodenvaihteessa
perustetaan uusi ikäluokka 2011-2012.
Seuramme jalkapallon miesten Edustusjoukkue taistelee
tällä kaudella Lassi Lehtosen valmentamana nelosessa.
Lähinnä A-junioreista muodostettu miesten kakkosjoukkue jatkaa osin uusin voimin miesten kutosessa. Futsalin
edustusjoukkueiden jatko ratkeaa kesän aikana.
Taitokoulu jatkaa toimintansa Matti Tuomisen ja J-P
Niemisen johdolla. Uutuutena on tänä keväänä aloitettu
Taitotori. Taitotorin tehtävänä on, niin kuin nimikin antaa
ymmärtää, lisätä valmiuksia henkilökohtaisen taidon
oppimiseen ja omatoimiseen harjoitteluun.
Palloleikkikoulu on muuttunut ympärivuotiseksi. Kerran
viikossa järjestetty hauska leikkien varjolla tapahtuva tutustuminen palloon ja ennen kaikkea kivoihin kavereihin
on lisännyt jatkuvasti suosiotaan. Tapahtuman vastuuvetäjinä ovat toimineet Toni Ryyppö ja Hatvalan Vellu sekä
vaihtuvat avustajat.
Viime syksynä aloitettiin myös harrastefutistoiminta.
Harrastefutiksen tarkoituksena on antaa resurssit niille
junioreille, jotka eivät halua pelata kilpailusarjoja, vaan
höntsätä ja pitää hauskaa kavereittensa kanssa: ”PIHAPELIT KUNNIAAN”.

Harrastefutis on laajentunut kevään aikana useamman kymmenen juniorin viikoittaiseksi tapahtumaksi.
Menestystä juniorijoukkueemme hakevat tällä kaudella
piirinsarjoissa ja turnauksissa. LeKi-futis järjestää kaudella 2016 kolme turnausta: Innolink -turnaus huhtikuussa, Tyttöturnaus toukokuussa sekä perinteinen Katepal
-turnaus elokuussa. Lisäksi joukkueet osallistuvat useisiin
vierasturnauksiin sekä koti- että ulkomailla. Futisviikko
pidetään 6.-10.6. Atik Ismailin johdolla.
Junioripäällikkö Matti Tuominen jatkaa valmennustoiminnan kehittämistä sekä valmentajakoulutusta. Matin
toimenkuvaan kuuluu myös seurojen välisen yhteistyön
kehittäminen. Yhteistyö kahdeksan eteläpirkanmaalaisen
seuran kanssa on toiminut mainiosti. Näiden seurojen
kuusi vuotta sitten perustama EPTK, Etelä Pirkanmaan
Taitokoulu, on palkannut toiminnan kehittämiseen kehityspäällikön, joka aloittaa työssään syksyllä 2016. Hänen
tehtävänsä on jalkautua seuroihin ja samalla osallistua
valmennuksen kehittämiseen sekä tuoda yhteistä toimintamallia ja valmennuslinjausta seurojen käyttöön. Tavoitteena on saada laadukkaampaa valmennusta ja sitä kautta
laadukkaampia pelaajia sekä viedä heitä eteenpäin lajin
parissa.
Sami Nyyssönen jatkaa toimintaansa tyttöjalkapallokoordinaattorina tavoitteenaan saada kiinnostus tyttöfutikseen
lisääntymään. Tehtäväkenttään kuuluu myös pelaajamäärän kasvattaminen ja taitotason parantaminen. Leena
Gröndahl jatkaa edelleen toimistosihteerinä, johtokunnan
sihteerinä sekä tiedottajana. Leena vastaa myös tämän
lehden toimittamisesta.
Sääksjärven jalkapallonurmen käyttöaste on hyvä ja
kentälle on saatu tarpeellinen määrä varusteita ja kunnon
kello. Kunhan vielä Sääksjärven koulun puoleiseen päätyyn saataisiin suojaverkko, olisi kenttä lähes täydellinen.
Hakkarin hiekkakentän ja Keskuskentän päällystäminen
jalkapallonurmella (tekonurmi) ovat edelleen toiveissamme. Onneksi olemme saaneet vähän helpotusta pahimpaan hätään ostamalla lisää harjoitusvuoroja lähikunnista.
Valkeakosken Saharan jalkapallonurmi, Tehtaan kenttä
sekä Palloiluhalli Valkeakoskella, Kissat- halli Tampereella
sekä uusi jalkapallohalli Nokialla ovat mahdollistaneet jalkapallon talviharjoittelun ainakin pienessä mittakaavassa.
Mutta toiveita paremmasta on jo tiedossa!

Keväällä solmimme yhteistyösopimuksen AC Milan
junior campin kanssa. Tämä milanolainen juniorijalkapallokoulu haluaa antaa taitonsa ja tietonsa myös meidän
käyttöömme viisipäiväisen leirin muodossa. Leiri järjestetään Sääksjärven kentällä heinäkuun alussa. Leiri toteutuu, jos siihen osallistuu vähintään 40 tyttöä ja poikaa
ikäluokissa 2002-2008. Taloudellinen riski tapahtumasta
on AC Milanilla. Tapahtumakutsut on lähetetty yli 5000
futarille ja seuralle ympäri Suomea.
Haluamme kehittää seuramme toimintaa myös tulevaisuudessa. Kaikki uudet pelaajat, sekä tytöt että pojat ja
vähän vanhemmatkin ovat tervetulleita toimintaamme
iästä tai taitotasosta riippumatta. Tarvitsemme joukkoomme kipeästi lisää innokkaita valmentajia, pelinohjaajia
ja aktiivisia toimihenkilöitä. LeKi-futis opastaa ja antaa
tarvittavan koulutuksen. Ottakaa yhteyttä junioripäällikkö
Matti Tuomiseen tai puheenjohtaja Petri Mäkiseen, mikäli
haluatte lähteä mukaan toimintaamme.
Tällä kausijulkaisulla haluamme esitellä LeKi-futiksen ja
sen joukkueiden toimintaa meneillään olevalla kaudella
sekä vähän myös tulevien kausien ideoita. Tämän kausijulkaisun toteuttamisen on mahdollistanut yhteistyökumppaneilta saatu taloudellinen tuki. Julkaisu on koottu
päätoimittaja Leena Gröndahlin ja vapaaehtoisten avustajien voimin painokelpoiseksi kokonaisuudeksi. Taiton on
tehnyt Sami Nyyssönen ja painotyössä olemme käyttäneet
maan johtavia ammattilaisia. Lopputuloksen näette juuri
nyt kädessänne. Kiitos on pieni sana avustanne.
Haluan kiittää seuramme johtokuntaa; Johannaa, Jaria,
Mattia ja Jounia, kaikkia seuramme toimihenkilöitä,
vanhempia ja yhteistyökumppaneitamme sekä Lempäälän
kuntaa ja sen henkilöstöä, Lekitek Oy:tä, Palloliiton Tampereen piirin henkilökuntaa sekä muita yhteistyöseuroja
kuten EPTK, Ilves ja FC HaKa Jr tärkeästä työstä lempääläisen ja pirkanmaalaisen jalkapalloilevan nuorison
hyväksi. Erikoiskiitos teille Vaparihallin toteuttajat Marko,
J-P, Rami, Tuomas, Kati, Pekko, Tuomo sekä monelle
muulle projektiin osallistuneelle.
Lempäälässä 19.5.2016
Petri Mäkinen
LeKi-futis
puheenjohtaja

Lempäälän Monitoimihalli Oy, joka perustettiin vuoden
vaihteessa, on vuokrannut Lempäälän kunnalta tontin
Hakkarin liikuntapuiston alueelta. Tavoitteena on saada
Vaparihalli pystyyn vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Rakennuslupahakemus on parhaillaan käsittelyssä
Lempäälän rakennusvalvonnassa ja toivomme, että saisimme luvan kesäkuun aikana.
LeKi-futis 2016
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Kunnanjohtajan terveiset
Kentät viheriöivät kesät talvet kaikille

yhä laajempi syys- ja talvikauden harjoittelu katetussa
tilassa.
Omasta nuoruudestani parhaimmat urheilumuistot ovat
juurikin jalkapallosta. Useamman vuoden pehmittelyn
jälkeen sain kuin sainkin mimmeille valmentajan ja tätä
kautta silloiseen kotikuntaani syntyi tytöille mahdollisuus osallistua kuningaslajiin. Näin aikuisena olen ilolla
katsonut, kuinka Suomen maajoukkueeseen on noussut
pelaajia entisestä kotijoukkueestani. Jokaisella teolla on
siis merkityksensä.

Jalkapalloilu on maailman suosituin urheilulaji. Pelaamiseen tarvitaan pallo ja senkin virkaa voi toimittaa
moni muukin pyöreä esine. Jopa Pohjolassa, missä
talvi asettaa lajille omat rajoitteensa, pelataan ahkerasti
vuodenajasta riippumatta. Suomen palloliitto ilmoittaa
rekisteröityneiksi pelaajiksi liki 130 000 pelaajaa. Erityisesti tyttö- ja naispalloilijoiden määrässä vuotuinen
kasvu on ollut huikea, jopa 9%. Tämän lisäksi tietysti
ovat omat porukat, jotka harrastavat lajia huvikseen
eivätkä pelatakseen sarjatasolla.

Jokainen meistä voi vaikuttaa arkeen ja liikkumisen
mahdollisuuksiin. Toivon, että Lempäälän Monitoimihalli- hanke nähdään mahdollisuutena, minkä kokoonjuoksemisessa tarvitaan meidän kaikkien osallisuutta ja
panostusta.
Harjoittelu- ja peli-intoa kaikille - iästä ja sukupuolesta
riippumatta. Minä peukutan!
Heidi Rämö
Lempäälän kunnanjohtaja

Lempäälän kunta on panostanut urheilupaikkoihin ja
kunnassa onkin useampi kenttä ja tekonurmi palloilijoiden sekä koululaisten käytössä. Jatkossa Lempäälään
on nousemassa monitoimihalli, ihan omana yksityisenä hankkeenaan. Tästä suuri kiitos LeKi- futikselle ja
Suomen Palloliitolle. Hanke on tärkeä myös muille, ei
pelkästään palloilijoille. Tätä kautta mahdollistetaan

Lempäälän kunta
150 liikunnallista vuotta
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Vaparihalli
Haaveista totta !

Tervehdys futisihmiset!
Eletään toukokuun loppua. Jääkiekkohulinat alkavat olla
ohi. Oli kiva seurata mitä jääkiekkoväki on saanut aikaan
monen vuoden suunnittelu- ja kehitystyön tuloksena.
Tällä kaudella kaksi maailmanmestaruutta junioreissa
ja hopeaa miesten MM-kisoissa unohtamatta Tapparan
mestaruutta. Kiekkoväki on saanut järjestettyä itselleen
erinomaiset olosuhteet. Jäähalleja on jo lähes jokaisessa kunnassa, valmennukseen on satsattu huomattavia
summia sekä kehitetty oikeanlainen valmennuslinjaus,
jota seurat noudattavat. Jääkiekkoliitto on saanut järjestettäväkseen kannattavia MM-turnauksia, joiden tuotto on
suunnattu juniorivalmennuksen kehittämiseen ja olosuhteisiin.
Kyllä meidän jalkapalloväen (n. 130 000 pelaajalisenssiä)
pitäisi myös herätä tekemään työtä sen eteen, että saisimme enemmän junioreita kansainvälisille kentille tasokkaisiin joukkueisiin ja sitä kautta myös maajoukkueemme
voisivat pelata tulevaisuudessa EM- ja MM-kisoissa.
Tärkeää on, että myös perinteiset pihapelit sekä muu vapaa-ajalla tapahtuva monipuolinen liikkuminen saataisiin
takaisin lasten ja nuoren päivittäiseksi toiminnaksi. Kilpailu- ja harrastetoiminta eivät ole toisiaan poissulkevia
vaan ne tukevat toisiaan.
Viime vuosina maahamme on saatu melko hyvä jalkapallonurmiverkosto (tekonurmi). Ongelma onkin talviaika.
Meidän pitäisi pystyä harjoittelemaan monipuolisesti
ja lajinomaisesti myös talvella. Lämmitettyjä kenttiä on
vain muutamia, eivätkä ne ole yleensä ympärivuotisessa
käytössä. Myös jalkapallohalleja on vähän ja niistä useat
ovat jo niin heikkokuntoisia, ettei niissä voi harjoitella
kunnolla.
Tähän haasteeseen Lempäälän Monitoimihalli Oy on
pyrkinyt löytämään järkevän ratkaisun, oman hallin,
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Vaparihallin. Halli rakennetaan Hakkarin urheilukentän
viereiselle alueelle koulun ja jäähallin väliselle tontille.
Halli on ns. monitoimihalli eli siinä on sekä jalkapallonurmi (60 m x 45 m) että monitoimialue (20 m x 45
m), jossa voidaan harrastaa mm. salibandyä, futsalia,
sulkapalloa, tennistä ja judoa. Halliin tulee sosiaalitilat,
kunnon liikuteltavat katsojatilat, kaksi juoksusuoraa sekä
leveä lämmittelyalue. Halli on tarkoitettu ympärivuotiseen
käyttöön. Talvella sen lämpötila pyritään pitämään noin
+15 asteessa.
Lapion terä on teroitettu, kottikärryjen rengas täytetty ja
rakkolaastarit ostettu. Rakennuslupaa odotellaan kesäkuun aikana ja työt aloitetaan niin pian kuin se on mahdollista. Hallin pitäisi valmistua tämän vuoden aikana.
Osakeanti jatkuu vielä pari kuukautta, heinäkuun loppuun 2016. Toivommekin, jalkapalloväki ja myös muut
harrastajat, että voisitte ottaa osaa antiin ja antaa samalla
oman panoksenne juniorityömme kehittämiseksi ja aiemmin mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jo pienikin
panos osakeantiin ja sitä kautta omaan pääomaan antaa
lisävarmuuden halliprojektin toteutumiselle. Riittävän
suurella omalla pääomalla pystymme pitämään pääomalainatarpeen mahdollisimman pienenä ja näin kenttävuorojen hinnat pysyvät edullisina.
Lempäälässä 24.5.2016
Lempäälän Monitoimihalli Oy
LeKi-futis, Marko, J-P ja Pete

LeKi-futis 2016
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Raunion palsta
Kapeasta purupolusta
liikunnan monitoimikeskukseksi
Myöhemmin futsalin ja ultimaten harrastajille Hakkarista on
tullut myös tyyssija.
Tärkeä palanen rakentui myös 1980-luvulla, kun Hakkarin metsikköön tuli hiekkapintainen pallokenttä, jota futarit käyttivät
ennen nurmelle pääsyä. Kenttä tehtiin hyvin pohjaten, eikä se
edes keväisin ollut mikään kuraprunni monen muun silloisen
santakentän tapaan.

Syksy 1973. Lempäälän Kisan jääkiekkoilun D-junnujen tie vie
kohti Hakkarin vesitornia, jossa alkavat pian kuivatreenit eli
peruskuntolenkki. Jyrkkä mäki kipuaa tornille, josta lähtee noin
metrin levyinen ja puolitoista kilometriä pitkä valaistu pururata
läheiseen rakentamattomaan metsikköön.
Hakkarin vapaa-aikakeskuksen alku oli varsin vaatimatonta,
mutta suunnitelmat olivat jo tuossa vaiheessa hulppeat. Lempääläiset urheilumiehet pohtivat jo 1960-luvun lopulla, että
kunnan liikuntapaikat tulisi keskittää samaan paikkaan ja kun
Lempäälän nauhamaisuus oli jo tuolloin olemassa, löytyi koko
lailla keskeiseksi paikaksi Hakkari.
Hakkari-projektin aivoriiheen kuuluivat ainakin kunnan
silloinen liikuntasihteeri Olavi Arminen, pitkän linjan urheilumiehet Kisasta ja Jyrystä eli Pekka Toivonen, Teuvo Heula ja
Martti Heikkilä. Ajatelmissa miltei puolivuosisataa sitten oli,
että Hakkariin tehtäisiin urheilukentät, jää-, uima-, liikunta- ja
keilahallit ynnä muita pienempiä liikuntapaikkoja.
Ensimmäinen urheilupaikka pururadan jälkeen oli jääkiekkoareena, joka on nykyisten tenniskenttien paikalla. Sinne siirtyi
muun muassa LeKin edustusmiehistö, joka käytti Hakkaria
kotiluolanaan muun muassa pelatessaan ainoana luonnonjääjoukkueena silloista 2.divisioonaa 1970-luvun lopussa.
Uljas urheilukenttä sai päivänvalonsa syksyllä 1979, seuraavana
vuonna siellä pidettiin LeKin, Jyryn ja Loiskeen masinoimat
vihkiäiskisat yleisurheilussa, jotka kokosivat toistatuhatta
katsojaa ja aikansa huippu-urheilijoita tyyliin pikajuoksija Ossi
Karttunen.
Jalkapalloa urheilukenttä palveli myös totta kai hyvin, Loiskeelle tuli Hakkarista kotiareena vuosikymmmeniksi 3.divarin
peleihin, mutta pääsipä LeKin miehetkin siellä pelaamaan.
Jalkkiksen puolella kentän korkkasi juhlavasti Suomen ja Länsi-Saksan välinen alle 21-vuotisten EM-karsintaottelu, jonka
saksalaiset voittivat osumin 2 – 1. Maalintekijänä oli huippu-uran ammattikentillä tehnyt Pierre Littbarski. Yleisöä oli
hataran muistikuvan mukaan liki 2000 silmäparia.
Hakkarin rakentaminen jatkui kiihkeänä, kun 1980-luvun
puolivälissä sinne tehtiin massiivinen yläkoulu sekä upea liikuntahalli, jonne lentopalloilijat vaihtoivat ahtaasta ja matalasta
Kanavan koulun salista. Lentiksessä Hakkari on nähnyt monia
loistopelejä sekä ammattilaistasolla että alemmilla leveleillä.
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Jääkiekkoväki kyllästyi lauhoihin talviin ja lyhyisiin ulkojääkausiin ja laittoi ison vaihteen silmään. Alkoi ankara puuhaus jäähallin saamiseksi Lempäälään. Taistelu jäähallista oli värikäs ja
kärjekäs, mutta syksyllä 1995 piirretttiin ensimmäiset luistimen
piirrot Hakkarin jäähallin jäähän. Tästä alkoi LeKin kiekkoilun
huikea nousu, joka on kantanut aina Mestis-tasolle asti.
Samalla, kun edellä mainittuja puitteita on rakennettu Hakkariin, on alueen ulkoreitistöjä kehitetty ja parannettu. Hiihtäjien
iloksi reittejä on pidennetty, valaistusta ulotettu yhä kauemmas
ja 2000-luvulla Hakkariin kehitettiin LeKin hiihtojaoston toimesta tykkilumibaana, joka on palvellut innokkaita hiihtoniiloja usean alkutalven ajan aina marraskuun alusta lukien.
Uimahallia Hakkariin ei tullut, vaikka sillekin oli loistava
suunnitelma olemassa. Idea oli, että uimahalli sijaitsisi nykyisen viipalekoulun kohdalla lähes kiinni liikuntahallissa. Näin
synergiaetuna olisi sama kahvio ja henkilökunta palvellut sekä
liikunta- että uimahallin käyttäjiä. Tämän suunnitelman tyrmäsivät 1990-luvun lamavuodet.
Nyt vuonna 2016 Hakkarin alue on saamassa jälleen uutta,
kun ”Vaparihalli” eli jalkapalloon sekä muun muassa futsaliin
ja tennikseen tarkoitettu monitoimiareena on suunnitteilla ja
kehitteillä. Vaparihalli tulee sijaitsemaan entisen jääkiekkokaukalon eli tenniskenttien kohdalla.
Toivoa sopii, että taivaankappaleet (lue: lähinnä rahoitus)
osuvat kohdilleen ja hankkeesta tulee totta. Jalkapallo ansaitsisi
kunnon talvitreenausolosuhteet monisatapäiselle harrastajalaumalleen. Hanke on, kuten jäähallikin, yksityinen, joten on perin
outoa, jos jollakin taholla on sellaista jotain vastaan.
Kannattaa hyväksyä ajatus, että aika aikaansa kutakin, eikä
esimerkiksi hiekkakentät enää 2010-luvulla ole jalkapalloilijoille
vaihtoehtona kuten eivät ole lätkäväelle ulkojäät. Myös hiihdossa luontoa voi auttaa eivätkä lentiksen lyöjätkään enää Kanavan
koululla palloa hakkaa.
Hakkarin kehityksessä monessa kohtaa tulee esiin nimi: LeKi.
Niin nytkin, kun LeKi-futis on seurana ja edustajiensa kautta
veturina Vapari-hallihankkeessa. On upeaa, että itsensä likoon
laittoa vielä löytyy.
Juha ”RRRRR” Raunio
Urheilun suurkuluttaja

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
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LeKi-futiksen jäsen !
Tue seurasi junioritoimintaa kirjautumalla Mehiläisen Urheilunettiin! Kirjaudu osoitteesta:
https://www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/urheilunetti
Elokuun loppuun mennessä kirjautuneiden LeKi-futiksen jäsenten kesken arvotaan Finlaysonin
tuotepaketti (arvo n.55€)
Mehiläisestä löydät
- noin 150 lääkärin ja muun asiantuntijan vastaanotot
- lasten ja nuorten lääkäriaseman palvelut
- liikuntaklinikan palvelut
- fysioterapiapalvelut
- työterveyspalvelut
- sairaalan päivä- ja lyhythoitokirurgiset toimenpiteet
- toimenpideyksikön palvelut
- laboratoriopalvelut
- kuvantamispalvelut (röntgen, magneettitutkimukset)
Sairaalan erikoisaloja ovat korva-, nenä- ja kurkkutaudit, käsikirurgia, lastenkirurgia, ortopedia,
plastiikkakirurgia, urologia, vatsaelinkirurgia, verisuonikirurgia sekä yleiskirurgia. Lisäksi sairaalassa
tehdään ruoansulatuskanavan tähystystutkimuksia lapsille ja aikuisille.
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Edustus
Sarjataso: Tampereen piirin Nelonen

Takarivi vasemmalta:Lassi Lehtonen (vv), Samu Nevala, Solmu Laaksonen, Ville Pajuvirta, Ville Heinonen, Viktor Aaltio, Lari Ruotsalainen,
Petri Mäkinen (jj)
Eturivi vasemmalta: Ville Visama, Sampo Clewer (jj), Favio Paz, Jani Hautamäki, Tino Lahti, Toni Ryyppö, Tomi Karjalainen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Pasi Heinonen, Ville Viitaharju, Matias Ristimäki, Tommi Niskanen, Jani Maja, Miko Heikkilä, Panu
Niskanen, Toni Vierula

Viime vuoden nousujuhlat on juhlittu ja edustus on jälleen uusien haasteiden edessä. Joukkue puhkuu intoa (kesä)
kauden alla, vaikka (talvi)kauden harjoittelu on ollut rikkonaista. Harjoituskaudella on pelattu kolme harjoituspeliä,
joista kaikista on selvitty voittajana. Peleistä on haettu oppia tulevaan kauteen ja keinoja viime kauden virheiden korjaamiseksi. Kauden alla valmentajistoon on tullut lisäväriä, kun edustuksen pelaajista Tomi Karjalainen ja Toni Ryyppö
valjastavat voimavaransa myös valmennukseen. Päävalmentajalla on puuhaa lastenhoidollisissa askareissaan. Pelaajia
on pyritty vastuuttamaan kasvamassa määrin omatoimiseen harjoitteluun, sillä nelonen on sarjataso, jossa ei harjoittelematta pärjää. Kauden alla olemme harjoitelleen Valkeakoskella, niin Saharassa kuin Palloiluhallissa, mutta heti
Sääksjärven auettua kenttä on tullut jälleen tutuksi. Pelaajistossa on tapahtunut myös muutoksia. Sami Maja ja Juuso
Ojala siirtyivät urallaan eteenpäin Tampereelle. LeKi-futiksen iloiseen joukkoon liittyi maalivahtiosastolle Jani Hautamäki sekä hyökkäysosastolle Ville Visama ja Ville Pajuvirta. Junioreista Antti Kivi, Nico Kivi, Teemu Laakso ja Toni
Vierula ovat osoittaneet olevansa pelimiehiä paikallaan edustuksen riveissä ja että junioripuolella tehdään hyvää työtä.
Tervetuloa kannustamaan LeKi-futista Sääksjärven ja Hakkarin nurmille!
Lassi Lehtonen
Vastuuvalmentaja
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Edustus 2
Sarjataso: Tampereen piirin Kutonen

Takarivi vasemmalta: Riku Gröndahl, Niklas Lautala (rh), Perttu Asunta (jj), Into Piippo, Atte Sikkinen
Eturivi vasemmalta: Viktor Aaltio, Riku Äyräs, Teemu Laakso, Joona Rihkola, Toni Vierula, Antti Kivi, Joona Voutilainen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Atte Järvelin, Simo Huovinen, Arimo Nagy, Aapo Pylkkänen, Niko Luoma, Nico Kivi,
Matti Tuominen (vv)

LeKi-futis 2 viihdyttää kotiyleisöään tänä vuonna Tampereen piirin Kutosta. Kuumimpina uutisina ennen kauden
alkua ovat ehdottomasti valinnat joukkueenjohtoon; joukkueenjohtajaksi valittiin Perttu Asunta ja rahastonhoitajaksi
Niklas Lautala. Nuorille miehenaluille tarjotaan siis suurta vastuuta tulevalle kaudelle. Parivaljakko sai kuitenkin seurajohdon siunauksen ja luotto joukkueen sisälläkin on erittäin kova. Joukkue lähtee parantamaan viime kauden viidettä sijaa ja tavoitteena on ehdottomasti pääsy podiumille. Ennen kauden alkua liikkui huhua, että joukkue osallistuisi 6.
divisioonan lisäksi A-junioreiden sarjaan. Huhupuheet ammuttiin kuitenkin alas ja kaikille tuli selväksi, että joukkue
keskittyy ainoastaan miesten sarjaan; ovathan pelaajat jo kuitenkin miesten mitoissa. Sarjan ennakkoasetelmat ovat
melko tasaiset eikä ole helppo homma nostaa ennakkosuosikkeja esille, joten vain taivas on rajana. Joukkueen rosteri
alkaa olla pikkuhiljaa selvillä. Pelaajia on kerätty ympäri Lempäälää tarkoin kriteerein. Runko on kuitenkin muodostunut ja joukkue lähtee luottavaisin mielin kohti tulevaa kautta. Maalivahtiosasto oli pitkään suuri kysymysmerkki,
mutta tämäkin osa-alue alkaa pikkuhiljaa muodostua hyväksi. Kaudella katseet tulee suunnata joukkueen kivenkovaan
puolustuslinjaan ja varsinkin tämän muurin kulmakiveen, kolossimaiseen Atte Sikkiseen. Harjoituksissa pääpaino
onkin ollut tiiviissä puolustuspelaamisessa, joka on hiottu lähes täydelliseksi. Kauden alla joukkue sai kuulla uutisen,
joka aiheutti kylmiä väreitä jokaisessa pelaajassa. Valmentajavelho vailla vertaa, Lempäälän oma Diego Simeone, Matti
Tuominen, allekirjoitti sopimuspaperit ja liittyi joukkueen valmennusportaaseen yksivuotisella sopimuksella. Tuomista odotettiin joukkueeseen kuin kuuta nousevaa ja kun nimi saatiin paperiin, oli ilo joukkueen sisällä ylimmillään.
Summa summarum, odotettavissa on uskomaton kausi. Joukkue puhkuu intoa päästä pelikentille näyttämään katsojille mitä tästä joukkueesta lähtee irti. Odotettavissa on hyvin intensiivinen kausi, josta ei dramatiikkaa puutu. Ole
Sinäkin osa tätä tuhkimotarinaa ja tule Sääksjärven Wembleylle kokemaan jalkapalloa parhaimmillaan!
Edustus 2
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Junioripäällikön terveiset
Suunnitelmallista kehitystä

pidetään taukoa. Lähtö on ollut hyvä, toukokuun alussa
ilmoittautuneita oli reilut 30. Palloleikkikoulusta on muutamalta talvelta hyvät kokemukset, joten aloitamme sen
myös kesällä 2016. Hyvä niin, sillä Palloleikkikoulu tuli
täyteen viikossa! Palloleikkikoulu on tarkoitettu ensisijaisesti 2010-2012 syntyneille tytöille ja pojille. Kun puhutaan uusista toiminnoista ja seuran kehittämisestä, emme
voi unohtaa olosuhteiden ja koulutuksen merkitystä.
Tässä on turha sen enempää valittaa heikoista ja haastavista olosuhteista. Harjoitusvuorojen vähyyden ja aikojen
haasteellisuuden varmasti kaikki hiemankin lempääläläistä futista seuraavat tiedostavat. Mikäli haluamme kehittyä
yksilöinä ja seurana sekä tulevaisuudessa saada entistä
useampi lapsi ja nuori jalkapallon/liikunnan pariin, tulee
olosuhteiden olla nykyistä paremmalla tasolla. Onneksi
asian eteen on alettu tehdä töitä ihan konkreettisesti.
Tästä iso kiitos Vaparihallin Markolle, Petelle ja JP:lle;
miehille jotka myös tekevät, eivätkä vain puhu! Nyt on
meidän muiden futis- ja liikuntaihmisten aika osallistua
hankkeeseen ostamalla Vaparihallin osakkeita. Pienelläkin panostuksella on tulevaisuuteen suuri merkitys!
Kausi 2016 on jo lähes puolessavälissä ja kesän sarjaottelutkin ovat hyvässä vauhdissa tätä lukiessasi. Olemme
jälleen iloksemme huomanneet, kuinka montaa lasta ja
nuorta lajimme ja seuramme Lempäälässä liikuttaa, vuosi
vuodelta entistä isompaa joukkoa! Pyrkimys on, että
seuramme jatkaa kehityspolkua eteenpäin lyhyin mutta
varmoin askelin. Tavoitteet ovat paljon korkeammalla
kuin missä olemme nyt – matka on vasta alussa!
Tänä vuonna on jo nähtävissä viime vuonna aloitettujen toimintojen, lähinnä taitokulttuurin ja tyttöfutiksen
kehitys. Tyttöpuolella on toimivat ja melko laajat ikäluokat (C-, D-, E- ja F-tytöt), joihin on tullut paljon uusia
pelaajia. Taitokulttuurin kehityksestä isoin esimerkki on
kevään ensimmäinen Taitotori, joka veti vappuaattona
Sääksjärven tekonurmelle n. 80 sinipaitasta lasta harjoittelemaan ja kehittämään omaa tekniikkaansa. Taitotori
jatkuu koko kesän pitkälle syksyyn, samoin kesäkuussa
alkava taitokoulu. Lisäksi seura järjestää neljä taitokilpailutapahtumaa, joista parhailla on mahdollisuus päästä
edustamaan seuraa lokakuun piirinmestaruuskilpailuihin.
Taitokulttuurista puhuttaessa ei tietenkään sovi unohtaa
päivittäisestä joukkueharjoittelua, vaikka tärkein, henkilökohtaista tekniikkaa kehittävä työ tehdään jokaisen
pelaajan omalla ajalla.
Uusina toimintoina kaudelle 2016 ovat Harrastefutis ja
kesän Palloleikkikoulu, joita molempia on meiltä toivottu
jo melko pitkään. Harrastefutis on tarkoitettu 8-13- vuotiaille tytöille ja pojille, jotka haluavat lähinnä pelailla ja
harrastaa liikuntaa ilman suurempia tavoitteita. Harrastefutista on kerran viikossa huhti- lokakuussa, heinäkuu
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Olen ilokseni huomannut, että nykyinen valmentajaryhmämme on hyvin innokasta sekä halukasta oppimaan
uutta ja kehittymään. E- ja D-kursseille osallistuminen on
ollut kiitettävällä tasolla. Seuraavaksi pyrimme saamaan
useamman valmentajan C-kurssille, rekrytoimaan lisää
uusia valmentajia ja järjestämään koulutuksia myös
seuran sisällä. Valmennuskoulutuksissa EPTK-yhteistyöllä (Etelä- Pirkanmaan Taitokoulu) on suuri merkitys ja
arvo. Uskomme sen vielä paranevan ja kehittyvän, kun
syksyllä työnsä aloittaa EPTK kehityspäällikkö, joka yhteistyössä seuran kanssa suunnittelee mm. valmennuksen
koulutusta. Lopuksi toivotan kaikki kausijulkaisuamme
lukevat ihmiset tervetulleeksi seuraamaan LeKi-futiksen
pelejä ja harjoituksia Sääksjärvelle, Hakkariin, Säijään
ja Lempoisten Keskuskentälle. Mikäli haluaa osallistua
toimintaan myös seuraamisen ja fanittamisen lisäksi,
seurastamme löytyy lukuisia eri mahdollisuuksia osallistumiselle. Lisätietoa saat tämän kausijulkaisun lisäksi
seuramme kotisivuilta ja facebookista.
Nähdään kentällä!
Matti Tuominen
Junioripäällikkö
LeKi-futis

-TURNAUS
13.-14.8.2016

Tervetuloa perinteiseen KATEPAL-turnaukseen Hakkarin nurmikentälle
la: F9 (07) ja F8 (08) ja su: F7 (09) ja F6/F5 (10/11)

Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.lekifutis.sporttisaitti.com
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C14/D13 (02 / 03)
Sarjat: C14-pojat, C-pojat 7v7, D13-pojat Liiga

Takarivi vasemmalta: Elias Knuutila, Valtteri Jaakkola, Elmer Stucki, Verneri Jokirinne, Julian Juujärvi, Hunter Kallio, Jeremias Puhakainen,
Saku Korpilaakso, Jari Jokirinne (vv)
Keskirivi vasemmalta: Marko Korpilaakso (v), Mari Vierikka-Kamppuri (jj), Yacob Bouhlal, Ville Keskinen,
Jarno Niemelä, Kalle Ikuli, Paavo Riikonen, Viljami Jokirinne, Jussi Jarva, Eemil Karuveha
Eturivi vasemmalta: Niko Montonen, Sampo Haapaniemi, Valtteri Sinisalo, Verneri Kamppuri, Lassi Pitkänen, Eerik Aaltio, Miika Kotaluoto
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Rasmus Federley, Ville Saarela, Sanna Juujärvi (rh), Tiina Siljander-Bouhlal (h), Nico Kivi (v)

LeKi-futiksen C-pojat lähtevät uuteen kauteen intoa puhkuen. Talvella 2015-16 pelasimme Piirin futsalsarjoja kahdella peliryhmällä, -02 ja -03. Näistä nollakakkoset nappasivat ehjällä pelillä piiriliigan pronssit, kun taas
nollakolmoset ottivat piirin ykkösestä kolmostilan. Rahkeita parempaankin olisi ollut, mutta varsinkin nuorempi pää
kärsi muiden talvilajien paineessa pelaajapulasta, jota saatiin onneksi helpotettua 04-ryhmän avustuksella. Suuri kiitos
sinne suuntaan!
Kokonaisuudessa joukkueen pelaajamäärä näyttää hyvältä – tällä hetkellä mukana on 24 pelimiestä, joista
kolme 01-syntynyttä, kolmetoista 02-syntynyttä ja kahdeksan 03-syntynyttä. Mukaan toki mahtuu vielä muutama
aiempaa kokemusta omaava pelimies. Parin paluumuuttajan ja parin muualta siirtyneen pelaajan myötä tämän kauden
rosteri näyttää oikein tasapainoiselta. Tälle kaudelle painotetuista teemoista nousee esiin ennen muuta ison kentän ja
11 vs. 11 -pelin mukanaan tuomat haasteet - pallollinen ja palloton liikkuminen sekä pelin hahmottamiseen ja sijoittumiseen liittyvät teemat. Tämän lisäksi aiomme lisätä fysiikkapuolen harjoittelua ja tuoda mukaan nuoren pelimiehen
omaa vastuullisuutta alkuverryttelyn ja venyttelyn suhteen. Tätä tukee keväällä käyttöön otettu omatoimista liikunnallisuutta kartoittava harjoituspäiväkirja. Pelaamme kesällä kolmella peliryhmällä: C14 -sarja toimii kilpailullisena ykkösjoukkueena, jota haastaa C-poikien pienpelisarjaa pelaava ryhmä. D13-Piiriliigaan ilmoitimme myös yhden peliryhmän. Valmennuksesta vastaa viime kädessä allekirjoittanut, mutta hyvää taustatukea tuovat salibandyvalmennuksessa
kunnostautunut Korpilaakson Marko ja LeKi-futiksen junioriputken sekä jalkapallo- että futsal-puolella läpikäynyt
Nico Kivi. Joukkueenjohdosta vastaa Mari Vierikka-Kamppuri, rahastonhoitajana toimii Sanna Juujärvi ja huoltajana
Tiina Bouhlal. Ennen muuta keskiöön nousee kuitenkin itse joukkue – reilut parikymmentä vilkasta nuorta miestä,
joita kaikkia yhdistää oikeanlainen intohimo jalkapalloon, reipasta huumoria unohtamatta.
Futiskesää kohti,
Jari Jokirinne / Vastuuvalmentaja
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D12 (04)
Sarjat: D12-pojat Liiga, D12-pojat Ykkönen, D12-pojat Kakkonen

Takarivi vasemmalta: Matti Tuominen (vv), Kari Koppanen (v), Markus Muinonen, Tuukka Roininen, Yoseph Bouhlal, Niklas Jokinen, Jussi
Tammilehto, Niko Rajamäki, Joona Laine, Elias Varhi, Onni Tammilehto (jj), Timo Muinonen (v)
Keskirivi vasemmalta: Jukka Virtanen (v), Arttu Eloranta, Jaakob Ranua, Elias Hämetvaara, Eemeli Saarijärvi,
Jaakko Nieminen, Aaron Koppanen, Valtteri Santalahti, Ilari Skippari, Matias Lindström, Mikael Hölli, Veeti Roininen, Mikko Orpana (v)
Eturivi vasemmalta: Roope Ojala, Oskari Seppälä, Benjami Aaltonen, Miska Gröhn, Valtteri Sirén, Aapo Orpana, Otto Virtanen, Tuomas Närhi
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Akseli Kauma, Oskari Kettunen, Viljami Virtanen, Seppo Roininen (var.vast.), Riina Gröhn (rh), Jonna
Jokinen (h), Irene Saarijärvi (h)

LeKi-futis 04 joukkueessa pelaa noin 30 poikaa. Osa pelaajista on ollut mukana joukkueessa 5-vuotiaista lähtien ja
osa on aloittanut jalkapallon vasta hiljattain. Pelaamme Tampereen piirinsarjoja kolmella eri tasolla: Liiga, Ykkönen ja
Kakkonen. Näin pyrimme takaamaan kaikille pojille oman tasoisia pelejä ja onnistumisen kokemuksia. Joukkue myös
harjoittelee tasoryhmittäin. Kilparyhmän pelaajille tulee noin 4-5 ja harrasteryhmän pelaajille noin 2-3 tapahtumaa
viikkotasolla.
Kesäkaudella treenit keskittyvät Lempäälän alueen keinonurmi- ja nurmikentille. Jokunen harjoitusvuoro on
tarkoitus ottaa myös Vesilahden keinonurmelta. Harjoittelualustana keinonurmi onkin osoittautunut erinomaiseksi
vaihtoehdoksi, sillä treenikautta voidaan loppuvuodesta venyttää usein joulukuun alkuun saakka ja toisaalta kentät
aukeavat alkuvuodesta jo maalis-huhtikuun vaihteessa. Näin ollen sisähallikausi jää usein vain muutaman kuukauden
mittaiseksi. Talvikaudella on treenattu lähialueen jalkapallohalleissa ja näin pidetty yllä taitoja keinonurmialustalla
pelaamiseen. Lempäälän liikuntahalleissa on treenattu lähinnä futsalia ja tehty liikuntataitoja laajemminkin kehittäviä
oheisharjoitteita. Futsalissa suurin saavutus kaudella 2015-2016 oli Tampereen piirinmestaruus D12 ikäluokassa!
Kauden 2016 tavoitteena on säilyttää iloinen ja positiivinen asenne koko kauden ajan, melko tiheästä peliaikataulusta
huolimatta. Jokunen turnauskin on tarkoitus käydä pelaamassa ja tietenkin harjoitella aktiivisesti koko kesän ajan.
Onni Tammilehto / Joukkueenjohtaja
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E11 (05)
Sarjat: E11-pojat Liiga, E11-pojat Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Veijo Väätäjä (v), Juha-Pekka Nieminen (vv), Nooa Niemikorpi, Hannu Jokinen, Miska Sinisalo, Otso Miettinen, Arttu
Kytökari, Miro Järvinen, Ville Turunen, Riku Katajisto, Aapo Saari, Santtu Nikara, Viljami Vainio, Jari Nikara (v), Mika Järvinen (v)
Keskirivi vasemmalta: Paavo Aho, Lenni Hirvonen, Eetu Joutila, Onni Parantainen, Samuel Ohaechesi, Joonas Pekkinen, Antto Myllymäki,
Konsta Turunen, Onni Harjumäki, Jaakko Merikoski, Verneri Jokinen, Oskari Ahola, Jaakko Nieminen, Taavi Seppälä
Eturivi vasemmalta: Tomas Lahtinen, Eero Jokiranta, Joona Vall, Oliver Heino, Jaani Liimatainen, Lenni Perälä, Topias Kulmala, Aaro Rautkivi,
Veeti Väätäjä,
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Elias Aro, Pyry Hell, Onni Kukkola, Kasper Mikkonen, Aleksi Mylläri, Taavi Salonen, Topias Seppälä,
Topi Särkimäki, Vinski Vesamäki, Mira Harjumäki (tv), Toni Jokinen (v), Mirja Kytökari (var,vast.), Olli Kytökari (var.vast.), Marko Parantainen
(jj), Mila Parantainen (rh), Juha Saviahde (v), Vesa-Matti Turunen (v)

LeKi-futis -05 –ikäryhmän aktiivisen toiminnan perustana on laaja pelaaja- ja toimihenkilöjoukko. Edellissyksynä
käynnistettiin yhteistyökokeilu Sääksjärven Loiskeen -05 –joukkueen kanssa. Kokeilu lähti liikkeelle yksinkertaisesti
yhdistämällä joukkueiden harjoitukset kesälomien jälkeen, ja hetken harjoittelun jälkeen lähdettiin rohkeasti yhteisessä
rintamassa harjoituspeleihin ja jopa turnauksiin. Toiminnan työnimenä oli Lempäälän Pojat -05 - eli ytimekkäämmin
LePo -05. Pelaajille yhteistoiminta oli helppoa heti alusta alkaen, sillä joukkueiden pojat olivat ristiin tuttuja kaveri- ja
koulumaailmasta. Toimihenkilöpuolellakin oli jo ehditty tavata kentän reunalla sekä jutustelemaan vuosien mittaan,
joten yhteisten ajatusmallien löytäminen kävi helposti. Kun vielä yhdistämistoiminnan kummisetänä puuhanneella J-P
Niemisellä oli kokemusta molempien seurojen puolelta, niin olematonkin raja-aita porukoiden välillä unohtui luontevasti.
Epävirallisten kokeilujen tuloksia esiteltiin molempien seurojen johtoportaille, missä tunnistettiin yhteistoiminnan synergiaedut. Saatujen kokemusten perusteella päätettiin yhteistuumin joukkueet yhdistää, ja yhteiseksi seuraksi valittiin
LeKi-futis. Näin olemme saaneet Lempäälään ikäryhmän toiminnan rungoksi aidosti toimivat ja kilpailukykyiset kilpaja haastejoukkueet. Lisäksi voimme järjestää mielekästä toimintaa myös aloitteleville pelaajille, sekä voimme tarjota
sopivia lisähaasteita kärkipään pojille EPTK- sekä -04-yhteistyön merkeissä.
Ympärivuotinen toimintamme rakentuu päälajimme jalkapallon ympärille, mutta teemme paljon lajia tukevia oheisharjoitteita sekä talvikaudella pelaamme aktiivisesti myös futsalia. Kesäkauden runko muodostuu piirinsarjoista, joissa
kilparyhmämme osallistuu Liigan TOP-osiossa, ja haastejoukkueemme osallistuu piirin ykkössarjaan. Täydennämme
pelitarjontaa sopivalla määrällä sopivan tasoisia turnauksia ja harjoitusotteluita. Tämän kesän päätapahtumamme on
juhannusviikolla Ahvenanmaalla pelattava kuusipäiväinen Alandia Cup, minne lähdemme kahdella joukkueella runsaan tukijoukon kera.
Hartaana toiveenamme on, että tulevalla talvikaudella saamme harjoitella päälajiamme oman kunnan alueella olevassa
laadukkaassa monitoimihallissa, eikä meidän tarvitsisi enää ostaa vuoroja pitkienkin matkojen päästä jotta saamme
riittävän tuntuman ylläpidettyä.
Marko Parantainen / Joukkueenjohtaja
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E10 (06)
Sarja: E10-pojat Liiga

Takarivi vasemmalta: Mikko Salmela (v), Onni Tamminen, Arttu Formisto, Veikko Orava, Niklas Bamberg, Eetu Häkli, Elias Henriksson, Joni
Marjamäki, Olavi Pennanen, Eetu Lehvonen, Patrick Larbi, Eemeli Heikkilä, Pekko Pennanen (v), Roope Järvinen (v)
Keskirivi vasemmalta: Mikko Orpana (jj), Timo Muinonen (v), Jesse Mäenpää, Olli Vilppula, Eetu Orpana, Tuomas Muinonen, Samuel Jutila,
Tomas Kojola, Aapo Närhi, Topias Lindström, Otso Karvinen, Markus Lahti, Eliel Järvinen
Eturivi vasemmalta: Matias Salmela, Daniel Rastas, Matias Kivitalo, Pyry Kiiskilä, Juho Rantala, Joona Suumäki, Eeti Mäkynen,
Kalle Karttu, Eetu Harjumäki
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Santeri Sanerma, Martti Bergström (vv), Maija Rantala (vjj), Johanna Närhi (rh),
Johanna Järvinen (tv), Maarit Häkli (tv)

06 -joukkueemme jatkaa iloista ja vauhdikasta menoa myös tulevalla kaudella. Talvikaudella osallistuimme NoPS
-talvisarjaan kahdella joukkueella, minkä lisäksi pelasimme futsalia sekä Piiriliigassa että Ykkösessä. Tämän lisäksi
kävimme mittaamassa taitojamme muutamassa lähialueen talviturnauksessa.
Tulevan kesän tavoitteena on löytää kaikille pojille sopiva määrä mielekkäitä ja tasaisia pelejä. Tarjolla onkin pelejä
sekä tavoitteellisemmissa kilpasarjoissa (Piiriliigan joukkueet) että enemmän harrastemielessä pelattavissa sarjoissa (Ilveksen Futisliiga ja EPTK:n harrastepelit). Kauden ehdottomia kohokohtia tulevat olemaan kolmipäiväiset Vierumäki
-turnaus ja Pori Cup.
Kesäkaudella tulemme harjoittelemaan 3-4 kertaa viikossa, välillä treenaamme yhdessä sekä muiden LeKi-futiksen
ikäluokkien että lähialueen muiden seurojen kanssa. Omien harjoitusten lisäksi tarjolla on lisäharjoitusta kaipaaville
ylimääräistä treeniä sekä seuran omassa taitokoulussa että EPTK:n harjoituksissa. Harjoittelun painopisteenä tulee
edelleen olemaan pelaajien henkilökohtaisten, niin fyysisten kuin henkistenkin, taitojen kehittäminen, mutta toki harjoittelemme myös joukkueena toimimista niin kentällä kuin myös kentän ulkopuolella.
Mikko Orpana
Joukkueenjohtaja
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F9 (07)

Sarjat: F9-pojat Liiga, F9-pojat Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Kimmo Arramies (v), Jonne Sirén (vv), Luka Lähteenmäki, Eero Miettinen, Valtteri Verho, Aapo Arramies, Niklas Hakala,
Elmeri Kinnunen, Roope Järvinen (v), Mika Kinnunen (v), Anu Nyman (v)
Keskirivi vasemmalta: Minna Arramies (jj), Oliver Niittymaa, Niilo Oikarinen, Roope Malmberg, Kalle Riikonen, Ilmari Suikki, Wilho Penttilä,
Pietu Penttilä, Samuli Aho, Pyry Nyman, Axel Järvinen
Eturivi vasemmalta: Oliver Savinainen, Niilo Sirén, Akseli Myllymäki, Oliver Hovi, Aleksi Patakangas, Kaapo Laitinen, Totti Seppälä, Jere Aaltonen, Aarre Manninen, Daniel Häkkinen
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Emma Riikonen, Anton Pakarinen, Topi Eloranta, Leevi Puurula, Peetu Tervo, Ville Savolainen, Eelis
Korhonen

Kauteen 2016 LeKi-futis F9 lähtee viime kauden tapaan kolmella joukkueella: ”Sininen” pelaa Tampereen piirin Miniliigaa ja kaksi muuta joukkuetta eli ”Valkoinen” ja ”Musta” pelaavat piirin divisioonan trio-turnauksia. Lisäksi yhteistyö
06 -joukkueen (E10) kanssa tuo mukavasti lisää pelejä niille junioreillemme, joilla riittää virtaa pelata vähän haastavampiakin otteluita. Kauden aikana joukkueemme osallistuu kahteen isompaan turnaukseen eli kesäkuussa Jyväskylä
Cupiin ja heinäkuun lopulla Pori Cupiin. Sarjakauden ohessa pelataan myös puolen tusinaa yksipäiväisiä turnauksia,
joista tärkein on F9-joukkueen järjestysvastuulla oleva oma Katepal -turnauksemme elokuussa. Eli pelimahdollisuuksia
on runsaasti tarjolla vähän yli 30 pelaajan sakillemme! Menneen talven aikana painopiste on ollut pääasiassa futsalissa, joskin viimeistä kertaa F9-ikäisille tarjolla ollut Pirkanmaan Talvisarja piti tuntumaa yllä ison kentän futikseen.
Avokentillä joukkueemme harjoittelee viiden valmentajan ohjaamana tavallisesti kaksi kertaa viikossa. Ajoittain treenaamme myös viikonloppuisin ”pelilauantain” merkeissä, jonka harjoituskuvion saavat juniorit itse päättää. Harjoituspaikkoina toimivat kotiareenamme Sääksjärven tekonurmi ja Hakkarin nurmikenttä. Kauden teemana tulee olemaan
erityisesti syöttöpeli ja joukkuepelisilmän kehittäminen, mutta silti unohtamatta yksilötekniikan tärkeyttä. Ja kuten
aina tämän vauhdikkaan lauman kanssa, tsemppi on kovaa niin treeneissä kuin peleissä alkuvihellyksestä loppuvihellykseen!
Jonne Sirén / Vastuuvalmentaja
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F8 (08)
Sarjat: F8-pojat Liiga, F8-pojat Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Juha Mäkelä (vv), Mikko Ulvinen (v), Eino Alakoski, Niki Alén, Niklas Lehtinen, Rasmus Ahonen, Eevertti Sippola, Veeti
Tolvanen, Matti Koli (v), Jukka Riekki (v)
Keskirivi vasemmalta: Noel Nikulainen, Joonas Mäkelä, Erno Nieminen, Oliver Koli, Leevi Lack, Luka Mäkinen, Aleksi Weitz, Tuomas Huttunen, Hermanni Salminen
Alarivi vasemmalta: Frans Välimäki, Eerik Ruuti, Joel Mäkelä, Miro Miikki, Paavo Riekki, Samu Ulvinen, Luukas Henriksson, Teemu Mylläri
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Jani Alakoski (media + v), Frederick Weitz (jj), Antti Lehtinen(v), Aleksi Helander, Konsta Kankaanpää

LeKi-futiksen 08 -ikäluokka on sekä harjoitellut että pelannut minifutsalin piirinsarjan otteluita ahkerasti läpi talven.
Harjoitusten ja pelien myötä pelaajien yksilötaito on kasvanut selvästi ja pelikäsityksen kehittyminen alkaa näkyä peliä
edistävinä syöttöinä. Kesän aikana jatkamme tavoitteellista harjoittelua, jotta saamme nauttia voitoista myös ulkokentillä. Viime kesänä osallistuimme piirinsarjan lisäksi Loiskeen Kevätturnaukseen, KATEPAL - ja Puuhamaa -turnauksiin. Tulemme osallistumaan turnauksiin myös tänä kesänä alkaen jo huhtikuussa Loiske -turnauksesta. Piirinsarjaan
osallistumme kolmella joukkueella; yksi joukkue Liigaan ja kaksi joukkuetta Ykköseen. Lisäksi pelaamme harjoitusotteluita lähialueiden muita seuroja vastaan. Kutsumme kaikki futiksesta kiinnostuneet -08 -syntyneet uudet pelaajat
rohkeasti mukaan toimintaamme!
Jalkapalloterveisin,
Joukkueenjohto -08
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F7 (09)
Sarjat: F7-pojat Liiga, F7-pojat Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Miia Mikkola (v), Katja Jauhiainen (h), Tapani Siivola (rh), Harri Pentinniemi (v), Lenni Saarinen, Urho Niemelä, Vilho
Jokirinne, Oliver Imppu, Lucas Avola, Niilo Löytänä, Jarno Mäkilä (vv), Tero Kortelainen (jj), Niina Lindroos-Kortelainen (v)
Keskirivi vasemmalta: Lasse Siivola, Anton Jauhiainen, Miko Mäkilä, Valtteri Väätäinen, Ukko Lehtinen, Anssi Hoffrén, Juuso Pentinniemi,
Samu Kortelainen
Eturivi vasemmalta: Antti Merikoski, Eevert Parikka, Eemi Pösö, Tuomas Mikkola, Ossi Salo, Masi Anttila, Peetu Pentinniemi, Jooa Heikkilä,
Oliver Rantanen, Ilari Aho
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Joonas Salo (v), Anssi Niemelä (h)

LeKi-futis 09/10 jakautui vuodenvaihteessa kahdeksi ryhmäksi. Näin muodostui joukkueet LeKi-futis 09 ja LeKi-futis
10/11. Tällä hetkellä 09 -joukkueessa on mukana 24 innokasta pelaajaa ja kesää kohti mentäessä pelaajamäärämme
on kasvussa. Talvikaudella 2015-2016 osallistuimme Suomen Palloliiton Tampereen piirin Minifutsal -sarjaan kolmen joukkueen voimin. Pelit sujuivat mainiosti ja voittojakin saavutettiin kunnioitettava määrä! Perustreenien lisäksi
pelasimme talvikaudella myös jalkapallon harjoitusotteluita Hervannassa Ahvenisjärven kuplahallissa mm. Ilveksen ja
TPV:n kanssa. Tuleva kesä tuo meille uusia kokemuksia, kun osallistumme jalkapallon piirinsarjaan niin Liiga- kuin
Ykkössarjankin joukkueella. Pääsemme siis matkustamisen makuun, sillä sarjaan osallistuu joukkueita Forssaa ja
Mänttää myöden. Järjestämme myös ystävyysotteluita eri seurojen kanssa ja osallistumme muutamiin lähialueen turnauksiin. Kohokohtana on oma KATEPAL -turnauksemme elokuussa. Mikäli pelaaminen kivassa joukkueessa, jossa on
hyvä ryhmähenki kiinnostaa, ovat kaikki vuonna 2009 syntyneet futarit tervetulleita joukkoomme!
Niina Lindroos-Kortelainen
Valmentaja
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F5/F6 (10 / 11)
Turnauksia ja kovaa harjoittelua

Takarivi vasemmalta: Tiia Peltoniemi (h), Matti Koli (v), Teemu Hovi (v), Perttu Peltoniemi (v), Mika Aho (jj),Jaakko Salmijärvi (vv), Miia
Mikkola (v)
Keskirivi vasemmalta: Ilkka Hyytinen, Niklas Koli, Oliver Karhu, Martti Korhonen, Eemeli Peltoniemi, Ilmari Jokinen
Eturivi vasemmalta: Eero Sarkkinen, Eetu Salo, Hugo Hovi, Aatos Palonen, Luukas Mikkola, Jasper Aaltonen, Ilmari Salmijärvi

Pienimpienkin futareiden ulkoharjoitukset pääsivät hienosti käyntiin kenttien vapautuessa lumivaipastaan.Samalla
2010 syntyneet aloittivat harjoittelun 2011 juniorien kanssa 09 -porukan jatkaessa itsenäisesti harjoituksiaan. Joukkueen vastuuhenkilöt saatiin aloituskokouksessa kerättyä vaivattomasti kasaan ja jokaiseen hommaan löytyi innokkaita
vanhempia vastaamaan tärkeistä yksityiskohdista joukkueen pyörittämisessä.Ensimmäiset viikot olemme harjoitelleet
teemalla pallon kuljetus. Myös jokaiseen treenikertaan on sisällytetty pelejä pienillä ryhmillä. Tarkoituksena on, että
jokainen pääsee pallon kanssa kosketukseen treenin aikana eikä kukaan jää kentän laidalle seisomaan. Maalejakin ovat
kaikki jo päässeet tekemään, joten meininki on iloista ja motivoivaa. Treenit koostuvat erilaisista leikeistä, harjoitteista ja pienpeleistä. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös turnauksiin. Harjoitukset ovat kaksi kertaa viikossa
Sääksjärven tekonurmella tai Hakkarin urheilukentän nurmella. Nyt kutsummekin kaikki 2010 ja 2011 syntyneet
jalkapallosta kiinnostuneet tutustumaan ja osallistumaan harjoituksiimme. Onhan jalkapallo tutkitusti parasta liikuntaa!
Lisätietoja harjoitusajoista osoitteessa lekifutis10@gmail.com
Terveisin
Jaakko Salmijärvi, vastuuvalmentaja
Mika Aho, joukkueenjohtaja

LeKi-futis 2016

25

LeKi-tyttöfutis
Pelaajapolkua pitkin ylöspäin

LeKi-futis on tehnyt jo vuosien ajan määrätietoisesti työtä toiminnan tason nostamiseksi. Seurassamme
panostetaan laatutavoitteeseen pyrkimiseen tosissaan ja
laajalla rintamalla. Esimerkkinä tästä junioripäällikön
ehtymätön energia kehittää ja motivoida sekä urheilijoita
että valmentajia sekä seuraorganisaatiotasolla Palloliiton
laatustandardiin tähtäävät toimet. Laadukkaan urheiluseuratoiminnan ylläpitäminen kunnassa siis vaatii mutta
myös antaa paljon. Yhteisen, lapsia ja aikuisia yhdistävän
toiminnan läsnäolo perheiden arjessa lisää yhteenkuuluvuutta, vahvistaa perhesiteitä sekä parantaa elämisen
laatua ja tyytyväisyyttä kotikuntaa kohtaan. Jalkapallo,
siinä missä muutkin urheilulajit, on monille perheille se
yhteinen nimittäjä, jonka ympärille arki rakentuu. Mikäli
perheeseen kuuluu useampi jalkapalloileva lapsi tai nuori,
ja varsinkin jos vielä vanhemmat ovat jollain tapaa toiminnassa mukana, on perheen arki hyvin pitkälti luettavissa osallistujat.com -kalenterin kautta.
Perinteisesti jalkapallo on jääkiekon ohella laji, joka
mielletään perheen poikien ja isien harrastukseksi. Lähtökohtaisesti suomalaisissa seuroissa poikajoukkueita ja
pelaajia poikajoukkueissa on enemmän kuin tyttöjoukkueissa. Virheellisesti voitaisiin kuvitella, että tytöt ovat
tässä tilanteessa syrjittynä, mutta käytännössä tytöille on
vaan enemmän tarjottavaa harrastusrintamalla. Tanssi,
partio, naisurheilussa suositut joukkue- ja yksilöurheilulajit ja muut harrastukset luovat yksinkertaisesti paljon
enemmän mahdollisuuksia valita. Siitä johtuen jalkapallo
lajina saa tehdä tosissaan töitä, jotta kunnianhimoinen ja
aktiivinen tyttö valitsee lajitarjottimelta jalkapallon harrastuksekseen. Valintaan vaikuttaa kaveripiiri, toiminnan
laatu ja mielekkyys sekä usein perheen asenteet ja mielipiteet. Näihin kolmeen seikkaan ollaan nyt LeKi-futiksen
juuri alkaneessa tyttöprojektissa pyritty keskittymään ja
tavoitteena on luoda Lempäälään edellytykset sille, että
lähitulevaisuudessa yhä useampi aktiivisesti liikkuva tyttö
pitää jalkapalloa varteenotettavana vaihtoehtoa harrastusta valittaessa.
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Toiminnan taso syntyy useasta eri tekijästä. Lähtökohta
on seuraorganisaation yleinen arvostus ja kunnioitus
tyttö- ja naisurheilua kohtaan. Tämä on LeKi-futiksessa selviö, sillä seuran puheenjohtaja Petri Mäkinen on
jo vuosien ajan pitänyt huolta siitä, että tyttöjoukkueet
saavat yhtä ison palan kakkua lautaselleen kuin muutkin
joukkueet. Lisäksi seuraan perustettiin rooli tyttöfutiksen
asioita ajavalle toimihenkilölle. Yleisen tyttöfutiskoordinaattorin roolin lisäksi toimihenkilön työnkuvaan kuuluu
seuran vanhimman tyttöikäluokan valmennus. Valmennuksesta puheenollen, toinen tärkeä laatukriteeri on
tyttöfutiksen parissa toimivien henkilöiden ammattitaito
ja motivaatio. Valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat ja rahastonhoitajat ovat osa joukkuetta siinä missä
pelaajatkin. Mikäli motivaatio ja innokkuus huokuvat
myös taustalla toimivista henkilöistä, näkyy se välttämättä positiivisesti myös lapsissa ja nuorissa. Positiivisia
huomioita tästä esimerkillisestä toiminnasta on jo nähty
F-tyttöjoukkueen vanhempain palaverissa joukkueenjohtajan kysyessä vanhempia osallistumaan joukkueen harjoituksiin apuvalmentajina, kengänkärkiä tuijottelevien
vanhempien sijasta palaverissa nousi yksi jos toinenkin
käsi ylös. LeKi-futiksen valmentajat ovat kouluttautuneet
Palloliiton valmentajakursseilla ja näin kasvattaneet tietotaitoa. Tämä on osaltaan nostamassa tyttöfutiksen laatua
ja sitä kautta arvostusta.
Mutta yksi iso tekijä, joka on estänyt tyttötoimintaa
puhkeamasta kukoistukseen, on jatkuvuuden puute. Joka
vuosi liian moni teini-ikäinen lopettaa harrastuksen ja
tyttöjoukkueiden toiminta tyrehtyy pelaajapulaan. Tämä
ongelma onkin suurin haaste, johon LeKi-futiksen tyttöprojekti pyrkii vastaamaan. Tavoitteena on tehdä seuraan
kattava, aina palloleikkikoulusta naisten edustukseen

asti ulottuva PELAAJAPOLKU. Pienillä tytöillä tulee
olla esikuva seuran sisällä ja heillä täytyy olla tarjolla
tavoite ja määränpää. Heillä täytyy olla esikuvia, jotka
kantavat samanväristä pelipaitaa kuin he itse. Nykyinen
C-tyttöjen joukkue on se ikäluokka, josta lähdetään
pienin mutta määrätietoisin askelin rakentamaan naisten
edustusjoukkuetta Lempäälään. Perimmäinen tavoite ei
ole nousujuhlat vuosi toisensa jälkeen, vaan joukkueen
olemassaolon tulisi luoda seuraan tilanne, että yksikään
tyttöjuniori ei joutuisi lopettamaan harrastustaan sen
vuoksi että hänen ikäluokalleen ei ole seurassa tarjolla
joukkuetta ja pelipaikkaa. Totuus on, että innokkaimmat
yleensä joutuvat lopettamaan vasta sen ikäisinä, etteivät enää yli-ikäisyyssääntöjenkään mukaan voi pelata
nuorempien kanssa. Määrätietoisella työllä ja koko
pelaajapolun yli kattavilla toiminnoilla voidaan luoda
tilanne, jossa mahdollisimman moni löytää intohimon
urheilla vielä vanhempanakin. Nuorilla on kyllä intoa ja
motivaatiota, sille pitää vaan löytää tarpeeksi laadukkaat
kehykset, jotta pääosassa oleva nuori kokee toiminnan
mielekkääksi. Tällöin luodaan mahdollisuudet tyttöfutiksen jatkuvuudelle.
LeKi-futiksessa kaikkien tyttöjoukkueiden taustalta
löytyy paljon motivoituneita aikuisia ja oppimaan innokkaita lapsia ja nuoria. Parempaa lähtökohtaa meidän
tyttöfutisprojektille ei voisi toivoakaan.
Hyvää futiskesää!
Sami Nyyssönen / tyttöfutiskoordinaattori
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C-Tytöt (00 - 02)
Sarjat: C-tytöt, B-tytöt 7v7

Takarivi vasemmalta: Siiri Syrjälä, Janette Rantanen, Kiia Maja, Silja Lukkarinen, Vera Töppärä
Keskirivi vasemmalta: Saija Lukkarinen (jj), Sami Nyyssönen (vv), Janika Saarinen, Viola Pennanen, Veera Lampi, Sara Mongudhi,
Johanna Ranta, Ilkka Lukkarinen (v)
Eturivi vasemmalta: Susanna Väkeväinen, Anni Seppälä, Iida Jokiaho, Julia Ruostila, Amanda Tolonen, Jemina Ruostila, Laura Lampi
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Venla Kankkonen, Jutta Marjamäki, Virpi Maja (rh), Marko Rantanen (fys.v), Maija Lavapuro (h), Nina
Stenroos (h), Sari Seppälä (h)

C-tyttöjen ryhmä lähtee kauteen 2016 suurin tavoittein, jotka eivät tällä kertaa kuitenkaan ole pelien tuloksissa tai
sarjataulukossa, vaikka jokaista peliä lähdetäänkin voittamaan. Päämäärä on asetettu vuosien päähän ja sitä on lähdetty tavoittelemaan pienin askelin. Harjoittelukulttuuria on talven aikana ryhdytty rakentamaan yhdessä valmentajien,
joukkueen kapteenien ja pelaajien kesken. Tyttöjen itse asettamana tavoitteena on myös kasvaa urheilijana ja hyvän
harjoittelukulttuurin avustamana valmistaa tätä ryhmää kohti naisten edustusjoukkuetta. Tavoite tälle on asetettu aikaisintaan kolmen vuoden päähän.
Joukkue on muuttunut huomattavasti viime kesästä. Uusia pelaajia on tullut ympäristökunnista ja kauden alussa
C-ryhmässä on 19 tavoitteellista urheilijaa. Talven harjoitusringissä lisäharjoitusta on hakenut myös muutamia D-tyttöjä omien harjoitusten lisäksi. Harjoittelun lisäksi C-tytöt pelasivat talvella 10 harjoituspeliä, hakien välillä myös kovempia vastuksia ylemmiltä sarjatasoilta. Talven harjoituspeleissä tyttöjen vahvuudeksi voidaan lukea ryhmän tasaisuus
ja oppimiskyky. Peleistä saatu oppi on yhdessä sisäistetty harjoituksissa ja tulokset näkyvät seuraavissa peleissä, mikä
motivoi ryhmää entisestään. Joukkue pelaa piirin C-tyttöjen 11v11 sarjaa sekä fyysisesti kovaa B-tyttöjen 7v7 sarjaa,
johon lähdetään vain hakemaan kovia pelejä ja oppia tulevaisuutta varten. Tervetuloa kentän laidalle seuraamaan tyttöfutista.
Sami Nyyssönen / Vastuuvalmentaja
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D-Tytöt (03 - 04)
Sarja: D-tytöt Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Maarit Häkli (jj), Jouni Malmberg (v), Anna Mustila, Annika Vierula, Fia Suuronen,
Venla Henriksson, Jukka Vierula (vv)
Keskirivi vasemmalta: Suvi Vilppula, Veera Malmberg, Nelli Häkli, Vilja Riihimäki, Julia Savela
Eturivi vasemmalta: Elina Rantala, Iiris Honkimäki, Sara Sjöman, Aino Jarva, Heta Ratia, Julia Luoto, Olivia LeBlanc
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Emilia Touru, Jarno Ratia (v), Tanja LeBlanc (rh)

D-tytöt ovat vuonna 2003 ja 2004 syntyneitä iloisia ja innokkaita jalkapalloilijoita. Moni tytöistä on ollut mukana jo
vuodesta 2012 lähtien. Yksilötaidot ja joukkuepelaaminen ovat menneet joka vuosi selkeästi eteenpäin. Tällä hetkellä
joukkueessa treenaa 17 aktiivista helmarin alkua. Joukkue harjoittelee 2-3 kertaa viikossa ja osallistuu Tampereen piirin
Ykköseen sekä pariin erilliseen turnaukseen. Talvikauden harjoitusotteluiden perusteella on odotettavissa mielenkiintoinen ja tasainen pelikausi.
Joukkueen tunnuslause: Tosissaan, mutta ei totisena.
Maarit Häkli
Joukkueenjohtaja
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E-Tytöt (05 - 06)
Sarja: E-tytöt Ykkönen

Takarivi vasemmalta: Tomi Rantamäki (v), Marko Terävä (jj), Jonna Koivisto, Milla Parviainen, Eriikka Paakkala, Nea Nieminen, Silja Lahtinen,
Heta Riihimäki, Aurora Asikainen, Sini Joensuu, Heikki Honkimäki (vv), Mari Joensuu (v)
Keskirivi vasemmalta: Emma Verho, Hanna Räty, Emilia Mikkola, Viivi Puurula, Saara Syrjälä, Enna-Maria Kärki, Ella Lehtonen,
Helmi Lönnqvist
Eturivi vasemmalta: Katrina Terävä, Sofia Salmi, Ida-Lotta Minkkinen, Vilma Pursiainen, Alma Nikulainen, Saimi Rantamäki, Siiri Malmberg,
Julia Salkia, Minea Miikki
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Aura Honkimäki, Emma Riikonen, Sini Vaara, Minna Leppänen (rh)

Joukkueessamme on tänä vuonna pääosin -05 ja -06 syntyneitä tyttöjä, joista monilla on jo kokemusta jalkapalloilusta
useamman vuoden ajalta. Osallistumme ensi kesänä piirin ykkösliigaan kahdella joukkueella,
sillä onhan tyttölaumamme jo varsin runsaslukuinen! Lisäksi osallistumme erilaisiin turnauksiin noin kerran
kuukaudessa. On ollut hienoa seurata kuinka tytöt ovat kehittyneet sekä pelaajina että joukkueena. Joukkueen valmentajia saa kiittää monipuolisista treeneistä sekä innostavasta tavasta valmentaa nuoria tyttöjä.
Marko Terävä
Joukkueenjohtaja
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F-Tytöt (07 - 08)
Sarjat: F9-tytöt

Takarivi vasemmalta: Sanna Mäkynen (h), Seija Räikkönen (v), Olli Porola (jj), Essi Porola (h), Riitta Koikkalainen (rh)
Keskirivi vasemmalta: Ellen Lehtilä, Sini Salmi, Helmi Rautkivi, Ronja Ahti, Emma Karhu, Alicia Schnabel
Eturivi vasemmalta: Helmi Rämö, Karoliina Karttu, Nella Mäkynen, Helmi Koikkalainen, Emilia Laitinen,
Pinja Porola, Tilda Porola
Joukkueessa pelaavat/toimivat lisäksi: Liina Jokinen, Aino Mäkinen, Pinja Mönkkönen, Matilda Pelto-Huikko, Laura Suojanen, Ainu Verho,
Teijo Mäkinen (vv), Aurora Lehtilä (v), Ville Salmi (vjj)

F-tytöt aloittivat kauteen valmistautumisen joulukuussa noin kymmenen pelaajan ringillä. Talven ja kevään aikana
joukkueeseen on liittynyt useita uusia tyttöfutaajia. Kesällä pyöritetäänkin toivottavasti jo yli 20 pelaajan rinkiä!
On ollut mahtavaa huomata, kuinka innoissaan tytöt ovat jalkapallosta! Turnauksissa pelitaukojen aikana syötellään kavereiden kanssa ja vedellään rankkareita. Ja vaikka harjoituspeleissä ei F-tytöillä virallisesti lasketa tuloksia, niin tehdyt
ja päästetyt maalit ovat kyllä tytöillä tarkasti muistissa. On tosi tarkkaa, onko tilanne 5-3 vai 5-2…
Peli- ja harjoituskentillä näkyy koko ajan paljon naurua ja onnistumisen iloa, jonkin verran pettymyksen tunteita –
jopa kyyneleitä. Välillä kiukutellaan, jos välipala ennen peliä on jäänyt väliin, mutta ruokatauon jälkeen lauotaan jo
innoissaan palloa verkon perukoille. Aitoja tunteita!
Tytöillä joukkuehenki näkyy hienolla tavalla ja pelikavereista välittämistä uskalletaan näyttää avoimesti. Hävityn pelin
jälkeen murheissaan olevaa maalivahtia voidaan lohduttaa spontaanilla halauksella. Tai juuri maalin tehneen kaverin
kanssa voidaan kävellä käsi kädessä takaisin omalle kenttäpuoliskolle. Ja hetkittäin vaihtopelaajat voivat intoutua railakkaaseen kannustuslauluun. Pieniä arvokkaita hetkiä, jotka opettavat jakamaan sekä iloja että suruja yhdessä kavereiden
kanssa.
Kesällä uusien elämysten hankkiminen jatkuu sarjapelien osalta kahden joukkueen voimin Tampereen piirin Ykkösessä. Harjoitukset pyörivät keskimäärin kahdesti viikossa – välillä useamminkin. Tiedossa on varmasti paljon mieleenpainuvia tapahtumia!
Olli Porola / Joukkueenjohtaja
LeKi-futis 2016
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Palloleikkikoulu
Palloleikkikoulussa aloittavat 2010 - 2012 syntyneet jalkapalloilijat

LeKi-futiksen Palloleikkikoulu on pyörinyt noin 20 lapsen ryhmänä
kahtena edellisenä talvena Kuljun koulun liikuntasalissa. Palloleikkikoululle on ollut kysyntää ympärivuotisesti. Jotta saadaan lapset tutustumaan
lajiin ja yhteisöömme yhä nuorempina, päätettiin kaudelle 2016 jatkaa
Palloleikkikoulua myös kesällä.
Palloleikkikoulu tuli viikossa täyteen. 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta
pääsi aloittamaan heti ja toistakymmentä on edelleen jonossa odottamassa
pääsyä mukaan. Kysyntää toiminnalle siis on ja nyt mietimmekin seurassa
ratkaisuja toiminnan kehittämiselle tulevina vuosina.
Palloleikkikoulu on kunnan heikon kenttätilanteen vuoksi joutunut
olemaan toistaiseksi evakossa Lempoisten Keskuskentällä, mutta onneksemme pääsemme Hakkarin nurmikentälle kesäkuun alussa. Toiminnasta
vastaa LeKi-futiksen edustusjoukkueen monivuotinen luottopelaaja Toni
Ryyppö apunaan joukko seuran omia C-A -junioripelaajia. Palloleikkikoulussa tehdään yleisliikunnallisia leikkejä, unohtamatta kuitenkaan
pallon kanssa touhuamista sekä pelaamista ja maalien tekoa, joka lienee
kaikille lapsille merkittävä asia jalkapallossa.

Harrastefutis
Uutena toimintana kaudella 2016 on käynnistynyt
Harrastefutis. Harrastefutis on tarkoitettu 20032008 syntyneille tytöille ja pojille, jotka haluavat
pelata ja harrastaa jalkapalloa ilman suurempia
tulostavoitteita ja harvemmin kuin perusjoukkueissa. Aiempaa liikunta- tai lajitaustaa ei tarvita,
ainoastaan halu harrastaa riittää. Jokaisessa tapahtumassa pyritään kahteen tavoitteeseen:
1. Kaikille tulee hiki ja hengästyy ja 2. kaikilla on
kivaa.
Harrastefutiksessa opitaan lajitaidot pelaamalla.
Välillä toki tehdään kisoja ja harjoitellaan viimeistelyä, kuitenkin ryhmän jäsenten toiveita kuunnellen. Harrastefutis on kerännyt suuren suosion, sillä toukokuun
lopussa Harrastefutiksessa oli aktiivisesti mukana hieman vajaa 50 lasta melko tasaisesti jokaisesta ikäluokasta,
mikä mahdollistaa tasoryhmien tekemisen harjoitusten sisällä.
Kesän 2016 aikana kerätään kokemuksia. Tarkoituksena jatkaa ja kehittää, ja mahdollisesti myös laajentaa toimintaa
kaudelle 2017, edellyttäen olosuhteiden paranemista kunnassamme.
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LeKi-futiksen futsal
Menestystä ja hyvää talviharjoittelua
Futsal oma lajinsa vaikka yhtäläisyys jalkapalloon on ilmeinen. Futsal eroaa futiksesta
pelialustan lisäksi myös taktiikan ja hieman
erilaisten kontaktisääntöjen kautta. Parhaimmillaan futsal on hyvä talviharjoittelumuoto
jossa pelaaja pystyy harjoittelemaan henkilökohtaista pallotekniikkaa sekä aktivista
pelityyliä ja päätöksenteon nopeutta. LeKi-futiksessa joukkueita kannustetaan harjoittelun
monipuolisuuteen, joten myös futsal kuului
monen joukkueen talven ohjelmaan.

LeKi-futiksen 02 pojat voittivat talven futsalkaudella piiriliigan pronssia. Pelejä pelattiin 11 joista joukkue nappasi kuusi
voittoa. Joukkueen tehokkain pistenikkari oli koko sarjan
pistepörssin voittanut Valtteri Jaakkola (16+16)
03 pojat puolestaan saivat pronssit kaulaan piirin ykkösestä.
Sarjassa pojat voittivat kahdeksan peliä ja kärsivät viisi tappiota. Maaliero oli huikea 78-30.

D12 joukkueen talvikauteen kuului myös piirinmestaruuden voittaminen piirin futsal sarjasta.
E10 (06 syntyneet) oli myös liikkeellä kahden joukkueen voimin, edustus sekä liigassa että ykkösessä.
F9 (07 syntyneet) joukkue pelasi futsalsarjaa peräti kolmella
kokoonpanolla. Haastesarjaa pelanneet Mustat ja Valkoiset
pelasivat jopa yli omien odotusten, saaden sarjassa hienoja voittoja kovistakin vastustajista. Liigaa pelannut Sininen joukkue
sai sekä hienoja voittoja että vähän odottamattomiakin tappioita. Kokonaisuutena futsalkausi palveli joukkueen talvikautta
erinomaisesti.
09/10-joukkue osallistui talvikaudella 2015-2016 Palloliiton
Tampereen piirin Minifutsal-sarjaan F7-ikäluokassa kolmen
joukkueen voimin. Pelejä kertyi yhteensä 30 kpl ja niistä pojat
saalistivat 16 voittoa, 6 tasapeliä ja 8 niukkaa tappiota.
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Tyttöturnaus

kaulaansa kultaiset mitalit. LeKi-futiksen tsempparipalkinnon sai puolustuksessa tärkeinä hetkinä ahkeroinut
Janika Saarinen.

Toukokuun puolessa välissä pelattiin järjestyksessään
kolmas Tyttöturnaus. Kaksipäiväisessä turnauksessa
oliedustettuna kaikki LeKi-futiksen tyttöjoukkueet alkaen
nuorimmasta F-ikäluokasta aina vanhimpiin C-tyttöihin
saakka. Turnaus oli tänä vuonna erityisen kovatasoinen,
sillä mukana oli kovia joukkueita sekä ähialueelta että
vierailevia joukkueita aina Uudenmaan piiristä asti. Lauantaina pelattiin D- ja C-tyttöjen sarjat. D-tyttöjen sarjaa
dominoi helsinkiläinen PPJ, joka ainoana joukkueena
pelasi turnauksessa puhtaan sarjan voittaen kaikki ottelunsa ja vieden täten kultamitalit pääkaupunkiseudulle.
Muista mitaleista ja sijoituksista sen sijaan käytiin tiukkoja
taisteluja. Voittoja saalistivat niin HJS, LeKi-futis kuin
Tampereen Ilves. Todella tiukkojen pelien ja parin tiukan
tappion jälkeen LeKi-futis joutui tyytymään neljänteen
tilaan. Turnauksen tasaisuudesta kertoi se, että D-tyttöjen maalisuhde neljässä pelissä oli kolme tehtyä ja kolme
päästettyä maalia. Hopeat lähtivät Tampereelle Ilveksen
mukaan ja pronssiset mitalit Hämeenlinnaan. Tsempparipelaaja D-tytöistä oli Suvi Vilppula.

C-tyttöjen sarjassa kotijoukkue LeKi-futis sai vastaansa
sekä tuttuja ryhmiä omasta sarjasta kuin myös odotettuja
etelän vieraita. Järvenpäästä kotoisin oleva JäPS oli lähtenyt matkaan taitavalla ryhmällä tavoitteenaan selkeästi
turnauksen voitto. Pirkanmaan futiksen taso kuitenkin yllätti heidät, sillä ryhmän oli tyytyminen neljänteen tilaan
paikallisten joukkueiden ratkaistessa keskenään mitalisijat. LeKi-futikselle turnauksen ainoan tappion aiheuttanut
Parolan ja Iittalan C-tyttöjen yhteisjoukkue vei kotiinsa
pronssiset mitalit ja näin kultataistelu käytiin FC Nokian
ja kotijoukkue LeKi-futiksen välillä. Pisteiden mennessä
tasan oli ratkaisevassa roolissa joukkueiden keskinäinen
kamppailu. Tässä ottelussa kotijoukkue oli parempi ja sai
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Sunnuntaina sää ei ollut yhtä suosiollinen kuin lauantaina, mutta se ei E- ja F-tyttöjen peli-iloa haitannut. Päivän
aikana turnauksessa koettiin monia onnistumisia, otettiin
isoja ja tärkeitä voittoja ja kärsittiin kutkuttavan niukkoja
tappioita. E-tytöt pelasivat todella tasaisen turnauksen
pelien päättyessa aina joko yhden maalin voittoon tai
tappioon. Yhden 1 – 1 tasurinkin tytöt ehtivät sateessa
pelata. Parasta oli yhdessäolo ja peleissä onnistuminen.
Päivän päätteeksi kentältä lähti varsin hymyilevä E-tyttöjen joukkue. E-tytöistä tsempparipelaajaksi valittiin Nea
Nieminen.

F-tytöissä tehtiin maaleja urakalla ja sehän futiksessa
parasta onkin. Kentällä nähtiin hienoja yksilösuorituksia,
tosissaan pelaamista ja huikeita maaleja. Jokainen paikalla
ollut joukkue sai vuoroin olla voittaja ja vuoroin häviäjä,
eli turnaus oli varsin tasainen ja joukkuejaoltaan onnistunut. Tyttöjen urakoidessa kentällä sai iso talkooväki hartiavoimin keitellä kahvia ja myydä makkaraa, sillä sateinen
keli piti yleisön tiukasti tarjottavien äärellä. F-tytöt pelasivat kahdella joukkueella saavuttaen neljä voittoa, yhden
tasapelin ja kolme tappiota. Päivän päätteeksi kukaan ei
enää muistanut tappioita vaan kaulassa roikkuva mitali ja
pelin jälkeen nautittu makkara ja mehu korvasivat kaikki
päivän aikana koetut pettymykset. Tsemppareita olivat
F-tyttöjen joukkueista Nella Mäkynen sekä Ellen Lehtilä.

INNOLINK-Turnaus
Yhteistyö on voimavara
turnauksissakin

”Kiva pelata uusien vastustajien kanssa. Sellaisten, joita ei
yleensä kohdata”, kiteyttää 10-vuotias poikani, kun kysyn
mikä on mukavinta turnauksissa. ”Innolink -turnauksessa parasta oli tasaiset pelit”, jatkaa futaaja. Myös meidän
toimihenkilöiden ja talkoolaisten näkökulmasta onnistuneen turnauksen edellytys on runsas ja monipuolinen
osallistujajoukko. Tunnelma tarttuu ja joukkueet tekevät
turnauksesta näköisensä.
LeKi-futis järjestää vuosittain kolme omaa turnausta,
joista Innolink-turnaus ja Tyttöturnaus pelataan keväällä.
Nuorimpien ikäluokkien Katepal-turnaus puolestaan otellaan elokuussa heti koulujen alettua. Tänä vuonna kevät
tuli aikaisin ja 16.-17.4.2016 järjestetty Innolink –turnaus päästiin pelaamaan
Sääksjärven tekonurmella melko suotuisissa
olosuhteissa ellei toisen
turnauspäivän sateita
oteta lukuun. Jonain
vuonna alkulämmittely on
nimittäin hoidettu lunta
kentältä kolaten.

aktiiviset vanhemmat, jotka leipovat, myyvät, valmentavat, peluuttavat, huoltavat, ohjaavat ja organisoivat.
Innolink -turnauksessa kymmenet vapaaehtoiset olivat
varmistamassa viikonlopun onnistuneet pelit. Ilman heitä
ei näitä upeita tapahtumia saataisi järjestettyä.
Pakko vielä kysyä valmentajaisältä, miksi hän on mukana
tässä touhussa. ”Omat turnaukset ovat hienoja jalkapallotapahtumia. Mukana ollaan mahdollisimman monella tasaisella joukkueella. Pääasia, että kaikki pääsevät
pelaamaan.”
Yksi seuran perinteisistä jalkapallotapahtumista, Katepal
-turnaus, on vielä edessä. Mukaan mahtuu paljon vierasjoukkueita, joten tapahtumaa kannattaa markkinoida
laajasti. Huippuhetkiä ja onnistumisen kokemuksia on
taas luvassa. Ja kannustamaan kannattaa tulla, vaikka
omat lapset olisivat tämän ikäluokan jo ohittaneet.
Johanna Järvinen
06- ja 08-ikäisten pelaajien äiti
johtokunnan jäsen

Turnauksessa oli mukana
32 joukkuetta kaikkiaan
17 eri seurasta eteläisestä
Suomesta. Uusia vastustajia siis takuulla kohdattiin.
LeKi-futis oli pääosin kohtelias isäntä ja antoi vieraiden
viedä ikäluokkien voitot. Hyviä pelejä joka tapauksessa
pelattiin, sillä kahdeksan joukkueen sarjoissa LeKi-futis
oli kaikissa sijoilla 3-5.
Jatkan poikani haastattelua ja kysyn: ”Mikäs muu on
turnauksissa mukavaa kuin uudet vastustajat?” ”No on
kiva, kun koko perhe osallistuu”, toteaa pelaaja. Tämä kai
se on tärkein motiivi vanhempienkin osallistumiselle –
yhdessä tekeminen ja mahdollisuus olla mukana luomassa
lapsille ikimuistoisia kokemuksia. Ja kyllä näistä turnauksista itsellekin jää varsin mukavia muistoja. Turnauksen
järjestäminen vaatii vanhemmilta ja seuralta paljon
talkootunteja. Tiiviin järjestelyporukan lisäksi tarvitaan
LeKi-futis 2016
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Vuonna 2004 syntyneistä pojista muodostettu joukkue oli
jo jonkin aikaa suunnitellut turnausmatkaa ulkomaille.
Ruotsissa järjestettävä Örebro Cup valikoitui kohteeksi
pitkälti TPV 04 joukkueelta saatujen hyvien kokemusten
perusteella. TPV 04 oli käynyt kyseisessä turnauksessa
vuotta aiemmin. Ideana oli mennä turnaukseen isolla ryhmällä ja kahdella joukkueella.
Matkan suunnittelussa auttoi suomalainen kontakti
Göran Slotte, jolta saattoi varata kaiken mahdollisen aina
majoituksesta linja-autokuljetuksiin ja kouluruokailuihin
saakka. Piti oikeastaan vain hoitaa joukkue Tukholman
satamaan ja turnausorganisaatio otti asiat haltuun siitä
eteenpäin. Heti alkuun oli selvää, että mennään Tukholmaan laivalla Turusta. Laivamatkat saatiin järjestettyä
melko edullisesti Viking Linen ryhmävarauspalvelusta ja
paikallisia suhteita hyväksi käyttäen saatiin bussikuljetus
Lempäälästä Turkuun. Kaikki oli valmista ikimuistoista
matkaa varten ja lisäksi kaikki ilmoittautuneet 19 poikaa
ja13 vanhempaa pääsi matkalle mukaan, eikä viime hetken sairastapauksia onneksi ilmaantunut.
Lähtö tapahtui varhain aamulla Moision koulun pihasta ja
pojat olivat ihmeellisen virkeällä päällä aikaisesta kellonajasta huolimatta. Matka bussilla Turkuun ja siitä laivalla
Tukholmaan sujui upeasti buffetlounaan ja tax free- os-
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tosten merkeissä kuten millä hyvänsä matkalla. Välillä
toki piti pitää lukua pojista ja varmistaa, ettei kukaan ole
jäänyt yksin kannelle tai eksynyt laivan käytäville.
Tukholmassa meitä odotti bussi, joka ajoi noin kahden
tunnin siirtymän Örebrohon ja hotelliin. Sisäänkirjautumisen ja pikaisen iltapalan jälkeen päästiin nukkumaan ja
odottamaan aamulla alkavia ensimmäisiä pelejä. Matkasta
oltiin sen verran väsyneitä, että nukkumaanmenosta ei
muodostunut mitään ongelmaa.
Ongelmia sen sijaan tuli turnausorganisaation järjestämistä bussikuljetuksista. Kentille mentiin aina bussilla ja
kenttiä oli pitkin poikin Örebrota. Osalle kentistä matkaa
oli muutama kilometri ja pisimmillään kuljettiin noin 10
kilometrin matka. Kiire tuli joka kerta, kun piti ehtiä pelin
jälkeen ruokailuun ja siitä taas uuteen peliin tai hotellille.
Aina ei ollut selvyyttä siitä, pääseekö bussilla ruokailuun

vai pitääkö bussia vaihtaa, koska toiset bussit ajoivat kentille ja toiset ruokailuun. Homma meinasi mennä todella
hankalaksi, mutta pienellä neuvokkuudella ja muiden
suomalaisjoukkueiden kanssa asioista sopimalla, ehdittiin
lopulta ajoissa jokaiseen peliin ja lähes jokaiseen ruokailuun.

mässä. Lisäksi hämmästeltiin vanhan kaupungin kapeita
kujia ja Kuninkaanlinnaa. Matka oli antoisa siitä huolimatta, että isoa pokaalia tai kiiltäviä mitaleita ei matkaan
saatu. Sitäkin enemmän tarttui mukaan hienoja muistoja,
lujitettuja ystävyyssuhteita ja ehkä jokunen ruotsinkielinen lausekin… Det här är cykelbana!

Kenttien kunto ja koko vaihtelivat suuresti. Kentät olivat
kaikki luonnonnurmikenttiä, toiset isompia ja toiset
pienempiä. Pojille tuntui tuottavan hieman haasteita se,
että pallo ei liikkunutkaan niin nopeasti kuin mihin oltiin
Sääksjärven tekonurmella totuttu. Lempäälässä kun luonnonnurmelle pääsee yleensä treenaamaan vasta kesäkuun
alussa, joten ei pojilla vielä kovin montaa viikkoa ollut
kokemusta kyseisestä alustasta. Myös ruotsalaiset säännöt aiheuttivat paikoin hämmennystä. Paitsioita ei ollut
lainkaan ja pallon sai milloin hyvänsä palauttaa maalivahdille käsiin. Tuomarien taso oli sekin vaihtelevaa, mutta
niin lienee kaikkialla maailmassa. Turnaus oli cup-muotoinen eli alkusarjan jälkeen pelit jatkuivat vain voitosta.
Pelit olivat alkusarjassa melko tasaisia ja lopulta kävi niin,
että toinen joukkueista päätyi jatkamaan pelejä A-finaaleissa ja toinen B-finaaleissa.

Onni Tammilehto
-04 joukkueenjohtaja

Molempien joukkueiden tiet kuitenkin katkesivat ennen
mitaliotteluita. Onneksi toisella joukkueista pelit jatkuivat
myös sunnuntaina. Sekin vaihtoehto oli olemassa, että
lauantain viimeisen cup-ottelun hävittyä tulisi sunnuntaista puhdas turistipäivä.
Vapaa-aikaa reissussa oli jonkin verran pelien välissä,
mutta käytännössä se kaikki aika meni bussien metsästämiseen ja siirtymisiin paikasta toiseen. Toisaalta se tuntui
olevan aikaa, joka parhaiten hitsasi joukkuetta ja vanhempia yhteen. Sanonta ”vaikeuksien kautta voittoon” pitää
tässäkin paikkansa. Iltaisin pelien päätyttyä oli mahdollisuus tutustua Örebron kaupunkiin, jossa kaikki nähtävä
oli kävelymatkanpäässä. Örebron linna, kävelykadut, Gottis -karkkikauppa, ja ICA ruokakauppa tulivat pojille tutuiksi. Hotellin
piha-alueella oli lisäksi mahdollista
leikkiä piilosta ja kuluttaa Gottiksesta ostettuja sokereita. Suurimman
vapaa-ajan elämyksen tuotti Örebron
Gustavsvikbadetissa sijainnut kylpylä
Lost City, jossa oli jos jonkinmoista
vesiliukumäkeä ja uima-allasta tarjolla. Parin tunnin visiitti kylpylässä oli
sopiva lopetus Örebro Cupille.
Örebrosta lähdettiin sen verran
ajoissa aamulla kohti Tukholmaa, että
jäi vielä useampi tunti aikaa tutustua
Tukholman nähtävyyksiin ja nähtävää siellä toki riittikin. Tutustuttiin
urheilukauppojen jalkapallovälinevalikoimaan ja käytiin tietenkin syö-
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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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LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry
Joukkueiden yhteystiedot 2016

Puheenjohtaja		
Mäkinen Petri		
Varapuheenjohtaja
Nikara Jari		
Johtokunnan sihteeri
Gröndahl Leena		
Junioripäällikkö		
Tuominen Matti		
Tyttöfutis		
Nyyssönen Sami		
Toimisto			
Gröndahl Leena		
				
Edustus		
jj
Clewer Sampo		
valm.
Lehtonen Lassi

040 5578 259
050 4868 163
050 3747 377
050 3386 111
050 3844 144
050 3747 377

lekifutis.makinen@gmail.com
jari.nikara@gmail.com
lekifutis.grondahl@gmail.com
lekifutis.tuominen@gmail.com
lekifutis.nyyssonen@gmail.com
lekifutis.toimisto@gmail.com

044 5852 554
040 0962 604

sampo.clewer@luukku.com
lassilehtonen@windowslive.fi

Edustus 2
		

jj
valm.

Asunta Perttu		
Tuominen Matti		

040 7489 754
050 3386 111

perttu.asunta@hotmail.com
lekifutis.tuominen@gmail.com

C14 (02)		
		

jj
valm.

Vierikka-Kamppuri Mari
Jokirinne Jari		

050 5995 522
044 5697 575

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

D12 (04)		
		

jj
valm.

Tammilehto Onni		
Tuominen Matti		

050 5065 745
050 3386 111

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

E11 (05)		
		

jj
valm.

Parantainen Marko
Nieminen Juha-Pekka

040 5306 695
050 4661 649

lekifutis05@gmail.com
juhapekka.nieminen@gmail.com

E10 (06)		
		

jj
valm.

Orpana Mikko		
Bergström Martti		

050 3621 338
050 4649 289

lekifutis06@gmail.com
masi.bergstrom@gmail.com

F9 (07)		

jj
valm.

Arramies Minna		
Sirèn Jonne

040 0875 577
050 3367 669

lekifutis07@gmail.com
jonne.siren@kolumbus.fi

F8 (08)		
		

jj
valm.

Weitz Frederick		
Mäkelä Juha		

040 5391 277
040 7302 337

lekifutis08@gmail.com
juha.katja@gmail.com

F7 (09)		
		

jj
valm.

Kortelainen Tero		
Mäkilä Jarno		

040 3589 499
050 5377 158

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

F6/F5 (10/11)
		

jj
valm.

Aho Mika		
Salmijärvi Jaakko		

040 8235 755
050 5450 700

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

C-tytöt (00-02)
		

jj
valm.

Lukkarinen Saija		
Nyyssönen Sami		

040 7483 482
050 3844 144

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

D-tytöt (03/04)

jj
valm.

Häkli Maarit		
Vierula Jukka

050 5940 872
050 3093 177

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

E-tytöt (05/06)
		

jj
valm.

Terävä Marko		
Honkimäki Heikki		

050 3451 094
050 3052 111

Lekifutis2006@gmail.com
heikki.honkimaki@gmail.com

(07/08) jj
valm.

Porola Olli		
Mäkinen Teijo

050 4835 003
050 3860 567

lekifutis.toimisto@gmail.com
teijo.makinen@kolumbus.fi

F-tytöt
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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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