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AINA EDULLINEN LÖYTÖTEX!Valikoidut tuotteet ja 
tarjoukset sen enempiä etsimättä!

Hei kaikki juniorit, äidit, isät, 
isoäidit, isoisät, fanit, sponsorit, 
perheenjäsenet ja ystävät!

Uskon, että meillä on yhteinen 
voimakas tunne – intohimo pe-
liä kohtaan. Mutta mitä on into-
himo? 

Intohimo on sitä, kun käyttää 
paljon aikaa johonkin, josta pitää. 
Meidän intohimomme on lento-
pallo ja LP Kangasala.

Me, pelaajat, valmentajat ja muu 
seuraväki, kohtaamme intohi-
momme joka päivä. Heräämme 
aamulla mennäksemme harjoituk-
siin tai peliin. Nukkumaan men-
nessämme toivomme olevamme 
huomenna parempia kuin tänään.

Kehitämme jatkuvasti itseäm-
me, parannamme suoritustamme 
sekä harjoituksissa että peleissä. 
Intohimo ajaa seuraväen kehittä-
mään toimintaa, luomaan parem-
pia puitteita, myymään lippuja, 
järjestämään ottelutapahtumia ja 
vetämään junioreiden harjoituk-
sia.

Olen jakanut intohimoani eri-
laisissa kulttuureissa, maissa, 
seuroissa sekä erilaisten pelaaji-
en, valmentajien ja fanien kanssa. 
Olen erittäin onnellinen siitä, että 
saan jakaa intohimoni nyt teidän 
kanssanne.

Mutta vielä onnellisempi olen, 
kun näen teidän intohimonne ja 

sitoutumisen LP Kangasalaa koh-
taan.

Intohimon lisäksi joukkueem-
me arvoihin kuuluvat omistau-
tuneisuus, vastuunkanto, itsensä 
haastaminen ja sitoutuminen yh-
teisiin tavoitteisiin. Me taistelem-
me, voitamme ja häviämme yh-
dessä. Olemme siis muuttumassa 
ammattilaisiksi.

Pelaajat aloittivat pelaamisen in-
tohimon takia ja ovat nyt tulossa 
ammattilaisiksi. Olen itse kulke-
nut tuota ammattilaisuuden tietä 
monia vuosia ja nyt valmentajana 
velvollisuuteni on auttaa pelaa-
jiamme heidän tiellään ammatti-
laisiksi.

Tuo tie alkaa LP Kangasalasta. 
Jonain päivänä pelaajiamme pe-
laa ulkomailla ja heitä ajaa edel-
leen eteenpäin intohimo lentopal-
loon.

Juhlikaa kanssamme, kannusta-
kaa meitä, mutta ennen kaikkea, 
jakakaa intohimonne kanssamme. 
Intohimo on kaiken alku ja juuri.

Work hard, play hard

Virginie De Carne 
pääva lmentaja

JYRI KIVIMÄKI

Kaikki alkaa intohimosta
Tämä joukkue suuntaa intohimolla seuraavaan liigakauteen. Ylärivissä valmentaja Virginie De Carne, 9 Jovana Gogic, 6 Hanna Rahko, 15 Daniela Öhman, 4 Roosa Laakkonen, 11 Marija Jelic, 8 Jut-
ta Riikonen, joukkueenjohtaja Jarmo Virtanen ja manageri Jorma Malm. Alarivissä 7 Emilia Sipilä, 10 Jenni Mäkinen, 3 Outi Munnukka, 2 Hanna Salomaki ja 5 Tiiamari Sievänen.
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Peltikuja 9, SUINULA
p. 03 376 2494

Perinteistä peltisepäntyötä

Sisustus- ja lahjatavaraliike

Keskusaukio, Kangasala, p. (03) 377 2628
ark. 9.30–17.30, la 10–14

www.nyssakka.fi • www.kauppaympyra.fi

Omistaja-asiakkaamme  
on helppo hymyillä!
OP-bonuksia kertyy nyt entistä  
helpommin ja yhä useammalle  
asiakkaallemme.

Lisätietoa  
konttoreistamme tai op.fi/edut

Polkupyörien ja
kalastusvälineiden 

Onkkaalantie 71, p. 03-534 2045
ma-pe 9-17, la 9-14Pälkäneen Urheilu ja Kalastus

Nyt meiltä myös  metsästys-  ja harjoitus- panoksetMei ltä myös huol lot  ja  varaosat
erikoisliike

SAMMON 
METALLI OY

Satakunnankatu 23, 33210 Tampere
(03) 312 456 00

tulostus@tamkopio.fi

1965-2015
50 VUOTTA ASIANTUNTEVAA PALVELUA.

REMONTTI TUO 
TOIMIVUUTTA  JA 
VIIHTYISYYTTÄ  KOTIIN.

STARK-kortilla rakentajan  

ja remontoijan lisäedut

Avoinna: ma-pe 7-19, la 9-15 
TAMPERE  Kuoppamäentie 4 
TAMPERE  Turvesuonkatu 21 

Avoinna: ma-pe 7-17 
TAMPERE  Pyhäojankulma 3

Kodin rakentaminen ja remontointi onnistuvat parhaiten 
laadukkailla tarvikkeilla. STARKin valikoima koostuu ammattilaisten 
arvostamista merkeistä, tuotteista ja ratkaisuista. 
Tule ja hyödynnä takuulla ammattitaitoinen palvelu.

• Kaikki purku- ja timanttityöt
   - Vaijerisahaukset, piikkausrobotit, Bobcat-työt 
• Sisäpuoliset kaivuu- ja louhintatyöt   
  erikoiskalustolla
• Asbestipurkutyöt

TIMANTTIURAKOINTI 
HERNESNIEMI OY

TIMANTTI-
PORAUKSET  

JA 
-SAHAUKSET

0400 838 450
timanttiurakointi@kolumbus.fi

 Kangasalantie 921, katsastusaseman vieressä • www.fixuskangasala.fi • autotarvike@kolumbus.fi

Merkillisen hyvää huolto- ja korjaamopalveluaMerkillisen hyvää varaosapalvelua Merkillisen hyvää rangaspalvelua

KANGASALAN  (03) 379 0333 
AUTOHUOLTO

KANGASALAN   (03) 377 1140 
AUTOTARVIKE

KANGASALAN   (03) 377 3177 
RENGASMYYNTI

Palvelemme 

8–17
Palvelemme 

8–18 
9–14

Palvelemme 

8–17
9–14

KANGASALA 
PALVELEE

katso www.kauppaympyra.fi

• Varaosat
• Tarvikkeet
• Lisävarusteet

• Korjaukset
• Huollot
Tuo autosi luotettavaan  

Fixus-korjaamoon.  
Kaikki merkit ja mallit.

• Renkaat
• Rengastyöt
• Vanteet
• Kausisäilytys

ILMOITUSLIITE

Peltikuja 9, SUINULA
p. 03 376 2494

Perinteistä peltisepäntyötä

Sisustus- ja lahjatavaraliike

Keskusaukio, Kangasala, p. (03) 377 2628
ark. 9.30–17.30, la 10–14

www.nyssakka.fi • www.kauppaympyra.fi

Omistaja-asiakkaamme  
on helppo hymyillä!
OP-bonuksia kertyy nyt entistä  
helpommin ja yhä useammalle  
asiakkaallemme.

Lisätietoa  
konttoreistamme tai op.fi/edut

Polkupyörien ja
kalastusvälineiden 

Onkkaalantie 71, p. 03-534 2045
ma-pe 9-17, la 9-14Pälkäneen Urheilu ja Kalastus

Nyt meiltä myös  metsästys-  ja harjoitus- panoksetMei ltä myös huol lot  ja  varaosat
erikoisliike

SAMMON 
METALLI OY

Satakunnankatu 23, 33210 Tampere
(03) 312 456 00

tulostus@tamkopio.fi

1965-2015

50 VUOTTA ASIANTUNTEVAA PALVELUA.

REMONTTI TUO 
TOIMIVUUTTA  JA 
VIIHTYISYYTTÄ  KOTIIN.

STARK-kortilla rakentajan  

ja remontoijan lisäedut

Avoinna: ma-pe 7-19, la 9-15 
TAMPERE  Kuoppamäentie 4 
TAMPERE  Turvesuonkatu 21 

Avoinna: ma-pe 7-17 
TAMPERE  Pyhäojankulma 3

Kodin rakentaminen ja remontointi onnistuvat parhaiten 
laadukkailla tarvikkeilla. STARKin valikoima koostuu ammattilaisten 
arvostamista merkeistä, tuotteista ja ratkaisuista. 
Tule ja hyödynnä takuulla ammattitaitoinen palvelu.

• Kaikki purku- ja timanttityöt
   - Vaijerisahaukset, piikkausrobotit, Bobcat-työt 
• Sisäpuoliset kaivuu- ja louhintatyöt   
  erikoiskalustolla
• Asbestipurkutyöt

TIMANTTIURAKOINTI 
HERNESNIEMI OY

TIMANTTI-
PORAUKSET  

JA 
-SAHAUKSET

0400 838 450
timanttiurakointi@kolumbus.fi

 Kangasalantie 921, katsastusaseman vieressä • www.fixuskangasala.fi • autotarvike@kolumbus.fi

Merkillisen hyvää huolto- ja korjaamopalveluaMerkillisen hyvää varaosapalvelua Merkillisen hyvää rangaspalvelua

KANGASALAN  (03) 379 0333 
AUTOHUOLTO

KANGASALAN   (03) 377 1140 
AUTOTARVIKE

KANGASALAN   (03) 377 3177 
RENGASMYYNTI

Palvelemme 

8–17
Palvelemme 

8–18 
9–14

Palvelemme 

8–17
9–14

KANGASALA 
PALVELEE

katso www.kauppaympyra.fi

• Varaosat
• Tarvikkeet
• Lisävarusteet

• Korjaukset
• Huollot
Tuo autosi luotettavaan  

Fixus-korjaamoon.  
Kaikki merkit ja mallit.

• Renkaat
• Rengastyöt
• Vanteet
• Kausisäilytys

AINA EDULLINEN
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Liisantie 2, Kangasala, p. 03 377 1172
arkisin 9–17, la 9–13, kuukauden 1. torstaina 9–19

KELLOSEPÄNLIIKE
KORPOLA80 v

Valtuutettu -huolto

Surun kohdatessa 

HAUTAUSTOIMISTO 
MURTONIEMI

HAUTAKIVI-
NÄYTTELY  
LIIKKEES- 

SÄMME

Avoinna ark. 9.00–16.30. Ellintie 2, 36200 Kangasala,  
sisäänkäynti parkkipaikan puolelta. 
P. 03 3773 200 tai 0400 776 606, myös liikeajan jälkeen. 
www.hautaustoimistomurtoniemi.fi 
toimisto@hautaustoimistomurtoniemi.fi

Tampereen 
Kymppisähkö Oy

Puh. 0400 634 418
     Fax (03) 364 1911

 

Seppämestarintie 6
36100 Kangasala as10SÄHKÖ

S 1 - r y h m ä n  S ä h k ö a s e n n u s l i i k e

TeeKoo Autotalot
Lentolantie 11, Kangasala 

p. 040 500 11 00

p. 040 514 0465
hameenrakennuspelti.fi
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DATAFLORA-KUKKAVÄLITYS
LOIMAAN KIVEN HAUTAKIVET

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ KLO 9-19
Kangasalantie 616, Kangasala, Vatialan hautausmaata vastapäätä

Päävalmentajan aika riittää junnuillekin
Päävalmentaja Virginie De Carne on 
vetänyt kesäkuun alusta lähtien harjoi-
tuksia myös seuran junioreille.

Heinäkuun omatoimijakson aikana 
suunniteltiin tehoryhmän toimintaa. 
Elokuussa tarkennettiin ryhmän ko-
koonpanoa ja syyskuun alussa ryhmä 
aloitti harjoittelun kaksi kertaa vii-
kossa.

Ryhmään valikoitui 11–15-vuotiaita 
tyttöjä ja poikia, joilla on halu ja val-
miudet kehittyä ja panostaa lentopal-
loon.

Ryhmässä keskitytään lajinomais-
ten yksilötaitojen kehittämiseen, mut-
ta myös fysiikkaharjoittelua tehdään 
säännöllisesti.

Pelaajat pitävät harjoituspäiväkirjaa 
ja he saavat myös kotiläksyjä, jotka si-
sältävät sekä käytännön harjoitteita 
että teoriatehtäviä. Harjoituspäivä-
kirjat tarkistetaan aika ajoin ja pelaa-
jat saavat treeneissä tapahtuvan suo-
ran palautteen lisäksi myös kirjallista 
palautetta.

Tehoryhmä tuo harjoitteluun tavoit-
teellisuutta, intoa ja päättäväisyyttä. 
De Carne haluaa auttaa junioreitakin 
ajattelemaan tavoitteita ja tulevaisuut-
ta. Hän valmentaa heitä sekä henkises-
ti että fyysisesti kohti huippua.

Treenikielenä toimii pääosin eng-
lanti, joka tuo oman lisämausteen-

sa harjoitteluun. Vanhemmat junio-
rit auttavat nuorempia tarpeen tullen 
mutta hienosti koko ryhmä on sopeu-
tunut tähän kielikylpyyn.

Tehoryhmän lisäksi De Carne pi-
tää toivomusten ja tarpeiden mukaan 
niin sanottuja teemaharjoituksia kai-
kille ryhmille vuorotellen. Samalla 

myös joukkueiden omat valmentajat 
saavat uusia vinkkejä ryhmänsä toi-
mintaan ja harjoitteluun.

Tavoitteena on yhtenäistää juni-
orivalmennuksen toimintamalleja. 
Tässä projektissa toimii De Carnen 
kanssa yhteistyössä muun muassa lii-
gajoukkueen kapteeni Outi Munnuk-

KANGASALAN APTEEKKI

ma-pe 9-19
la 9-16

su 11-15

Keskusaukio 2, 36200 Kangasala, puh. 010 322 2811
www.kangasalanapteekki.fi

Palvelemme torin laidalla joka päivä

KANGASALAN APTEEKKI

ma-pe 9-19
la 9-16

su 11-15

Keskusaukio 2, 36200 Kangasala, puh. 010 322 2811
www.kangasalanapteekki.fi

Palvelemme torin laidalla joka päivä
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1862

www.hartman.fi

Ammattilaisten valinta!

Laatua jo vuodesta 1862.

1862

www.hartman.fi

Ammattilaisten valinta!

Laatua jo vuodesta 1862.

Sahaukset ja poraukset betoniin, tiileen, harkkoihin ym. 
posti@mansentimanttisaha.fi 

P. 03-2365 200    

TopSet
s i s ä r a k e n n e

SAMMON 
METALLI OY

Pieni poikkeama Lahdentieltä Suoraman suuntaan

•  Yksilölliset lääkehuoltopalvelut 
• Terveyskontrollimittaukset: 

kehonkoostumys, verenpaine ym. 
• Diabetespalvelu: omahoidon tuki 2-tyypin diabeetikolle 

• Liikkujan Apteekki

HUOM! UUSI OSOITE:
Artturintie 2, 36220 Kangasala • P. 010 235 2350

8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min / 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min

Avoinna: ma-pe 9-18.30, la 10-14

Yksilölliset lääkehuoltopalvelut
Apteekkikosmetiikka

Eläinlääkkeet
Liikkujan Apteekki

Ilmainen pysäköinti
Liikuntarajoitteiset huomioitu

Hyvä sijainti, Lahdentien ja Lentolan 
liikekeskuksen läheisyydessä

Artturintie 2, 36220 Kangasala
p. 010 235 2350

8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min / 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Avoinna:  
ma–pe 8.30–18.30, la 10–14

www.suoramanapteekki.fi

KOTIPIZZA & ROLLS KANGASALA 
Finnentie 1, 36200 Kangasala 

Puh. 020 771 6386

MAINOS

Päävalmentajan aika riittää junnuillekin

Talent-ryhmässä har-
joittelee 11–15-vuoti-
aita nuoria, joilla on 
halua ja valmiuksia ke-
hittyä. 

ka ja muutamia kokeneita juniori-
en valmentajia.

Kangasala –Juniorit Facebook-
sivulle päivitetään seuran junio-
rien kuulumisia aktiivisesti, ter-
vetuloa seuraamaan!ran

Marjaana Palonen

Kangasalan Sanomat tukee 

PAIKALLISTA
URHEILUA

joka vuosi huomattavalla summalla.

Olemme kiinnostuneita 
myös kangasalalaisten 

joukkueiden ja yksilöurheilijoiden 
menestyksestä.

Lähetä juttuvinkki ja valokuvia toimitukselle 
kangasalansanomat.fi/toimitus

Haluatko tilata lehden?
Tartu 4 kuukauden edulliseen pätkätilaukseen:

printtinä 35 € tai diginä 22 €
tilaukset@kangasalansanomat.fi

KS
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Kaikki merkit ja mallit.

• Renkaat
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• Kausisäilytys

HÄMEEN
KOLARIKORJAUSKESKUS

Teemme vakuutusyhtiöiden 
vauriotarkastukset 

toimipisteessämme.

Hampuntie 9, Kallion teollisuusalue,
Kangasala p. 010 4201 900

Kaikkien vakuutusyhtiöiden 
hyväksymä kolarikorjaamo

www.kolarikorjauskeskus.fi

Ellintie 4, 
Kangasala

p. 040 712 6790

Liigakausi käynnistyi näyttävästi
Lentopallon mestaruusliigan kausi al-
koi viime viikonvaihteessa sekä mies-
ten että naisten sarjassa. LP Kangasala 
aloitti sunnuntaina pelinsä LP Vampu-
laa vastaan yli 1 800 hengen katsomolle 
tv-kameroiden loisteessa.

Peliä jännittivät varmasti kaikki – 
valmentaja Virginie De Carnesta lii-
gadebyyttinsä tehneisiin pelaajiin ja 
faneihin asti. 

Miten De Carnen kovaan treenauk-
seen sitoutunut joukkue on saanut pe-
linsä kulkemaan?

Joukkueen kapteeni Outi Munnuk-
ka pohti peliä jälkikäteen. 

– Kauden aloitus sujui paremmin 
kuin hyvin. Mikäs sen hienompaa 
kuin aloittaa tv-ottelulla isossa jää-
hallissa 3–0-voitolla.

– Oli hienoa seurata kuusikon peliä, 
jossa näkyi selvästi varmuutta harjoi-
telluista asioista. Peli oli monipuolis-
ta, meidän hallinnassa sekä iloista.

– Treenattuja asioita toteutettiin pe-
lissä ja niin joukkueena kuin pelaajina 
on menty eteenpäin. Tarkoitus on silti 
kehittää peliämme vielä paljon lisää. 

Joukkueen treenimahdollisuudet 
ovat tänä syksynä myös parantuneet 
huomattavasti.

Uusi harjoitushalli Malm Areenal-
la tarjoaa joukkueelle mahdollisuudet 
myös aamutreeneihin, joihin ei aiem-
min ole tahtonut salitilaa löytyä.

Areenan kuntosali monipuolisine 
laitteen tarjoaa oivat puitteet myös 
fysiikkatreeneihin, joita on vetämäs-
sä Varalan urheiluopistolta Tatu Pel-
tonen.

– Malm Areena on hieno urheilu-
paikka. Olemme todella kiitollisia Jor-
ma Malmille tästä treenipaikasta, jo-
ka tuntuu ihan kodilta.

– Joukkueemme pystyy treenaa-
maan paljon ammattimaisemmin, 
kun on paikka, jossa treenata aamui-
sin ja pari iltatreeniäkin. Se tuo so-
pivasti myös muutosta rutiineihin, 
koska pelisalitkin ovat erilaisia., Outi 
Munnukka pohtii tyytyväisenä.

LP Kangasalan edustusjoukkueen 
toiminta muuttuu koko ajan parem-
paan suuntaan kohti ammattimaista 
urheilua. Edustusjoukkueen menes-
tys ja mahdollisuudet myös petaavat 
tietä juniorien kehittymiselle ja mah-
dollisuuksille päästä eteenpäin omal-
la pelaajaurallaan.

Outi Pettersson

Petri Siira
Kiinteistönvälittäjä, LKV

040 541 2138

petri.siira@aulalkv.fi

VUOSIEN KOKEMUS JA PAIKALLISTUNTEMUS PALVELUKSESSASI!

Aula LKV Kangasala on nykyaikainen, 

täyden palvelun kiinteistönvälitysyritys. 

Sen perustukset ovat syvällä kangasalalaisessa 

harjusorassa, mutta näköalat ulottuvat yli koko 

Pirkanmaan. Arvojamme ovat laadukas, jokaista 

asiakasta kunnioittava henkilökohtainen palvelu ja 

asiantunteva, tosiasioihin perustuva

asuntojen arviointi.

Mikäli haluat kodinvaihtoosi apua 

luotettavalta, ammattitaitoiselta ja rehelliseltä 

välittäjältä, olemme palveluksessasi.

 

Vp. 3,9% (osakkeet) – 4,9% (kiinteistöt) velattomasta kauppahinnasta / min.2900€ / sop.mukaan. Palkkiot sis.alv.

Jani Leppä
Yrittäjä, LKV

040 935 3905

jani.leppa@aulalkv.fi

LP:n naiset ovat valmiina 
taistelemaan menestykses-
tä mestaruusliigassa.

JYRI KIVIMÄKI


