
Lentopalloa se vain on. Näin kuulen 
usein kyliltä, kun peli on mennyt huo-
nommin kuin odotettiin.

Lentopalloa, johon joukkueemme jä-
senet käyttävät erittäin paljon aikaa, ener-
giaa, valintoja ja tekevät kaiken minkä 
pystyvät. Joukkue on kuin perhe, johon 
kasvetaan kauden aikana. Eikä ikinä var-
masti ole toista samanlaista joukkuetta. 

Joukkueeseen kuuluu 12 pelaajan li-
säksi todella olennaisesti joukkueen val-
mentajat, huoltaja, joukkueenjohtaja ja 
kaikki, jotka tekisivät joukkueen eteen 
mitä vain.

Moni tekee valintoja: olla kotona vai 
olla joukkueen kanssa, käydä koulussa 
vai olla joukkueen kanssa, mennä töihin 
vai olla joukkueen kanssa. Tällaisia valin-
toja ei tehdä, jos intohimo lentopalloon 

ei olisi niin kova. Monet asiat on jätetty 
väliin, koska on treenit tai tulossa on tär-
keä ottelu.

Moni ei ymmärrä, että tällä tasolla va-
linnat voivat tarkoittaa joukkueen kans-
sa menemistä sen sijaan, että on paikal-
la perheen synttäreillä, häissä tai muissa 
perhejuhlissa.

Vaikka kyseessä on vain lentopallo, se 
on tärkeää meille kaikille, jotka sen eteen 
tekevät paljon ja uhraavat aikaa. Jokaisel-
la pelaajalla on tavoitteena kehittyä, olla 
parempi kuin ennen, parempi kuin muu-
alla olevat ja sitä kautta päästä eteenpäin. 

Kun jokainen pyrkii parempaan, on tie-
tysti odotettava, että voittojakin saavute-
taan. 

Olen erittäin ylpeä ollessani Virin val-
mennuksessa. Valmentajani on ollut Eu-

roopan paras pelaaja, moni ei voi sanoa 
samaa. Olen saanut olla todella monen 
valmentajan opissa ja Viri kuuluu ehdot-
tomasti parhaimpiin.

Vaihdan hänen kanssaan päivittäin aja-
tuksia ja opin urheilijan elämästä, urhei-
lusta sekä toimintatavoista. Koko joukku-
eellamme on ollut etuoikeus treenata Vi-
rin valmennuksessa viime toukokuusta 
lähtien ja olemme saaneet kokea ammat-
timaista harjoittelua ja sen vaatimuksia 
kaikilla osa-alueilla.

Niin tämän hetken pelaajana kuin 
mahdollisesti tulevaisuuden valmentaja-
nakin olen saanut paljon ideoita, kuinka 
viedä eteenpäin lentopalloilua.

Tärkeimmät pelit ovat edessä. Kevään 
pelien aikana on käynyt sattumien su-
maa, eikä aina ole tuurikaan ollut kohdal-

laan. Mennyt on mennyttä ja eteenpäin 
jatketaan täysillä.

Nyt jos koskaan jokaiselta tarvitaan sa-
ta prosenttista antautumista joukkueel-
le. Pelit jatkuvat vielä ja kauden tulos on 
omissa käsissä.

Lopuksi haluan kiittää koko joukkueen 
puolesta faneja, seuran ja joukkueen jäse-
niä sekä junioreita, yhteistyökumppanei-
ta, sponsoreita ja talkooväkeä tästä kau-
desta, koska ilman teitä ei olisi meitä.

Olkoon loppukausi meille kaikille me-
nestyksekäs.

No excuses #3
Outi Munnukka

kapteeni

Menestyminen edellyttää valintoja
LP Kangasalan naiset eivät anna periksi. Kevättä ja pelejä on vielä jäljellä! Ensi lauantaina joukkue kohtaa LP Viestin Pitkäjärven koululla.

JYRI KIVIMÄKI



LP Kangasalan junioreiden kausi on edennyt välierä-
vaiheeseen. Viimeiset sijoitus- ja finaaliturnaukset 
ajoittuvat niinkin pitkälle kevääseen kuin toukokuun 
alkuun.

Lentopalloliiton valtakunnallisissa ja alueellisissa 
sarjoissa pelaa kevätkaudella LP Kangasalan nimissä 
21 joukkuetta, joista pieni enemmistö on tyttöjä. 

Sarjojen päättymisen jälkeen heti toukokuussa on 
vuorossa Lentopalloliiton alueelliset leiritykset ja näil-
le leireille taas edelliskausien tapaan pääsee osallistu-
maan useita LP Kangasalan junioreita. 

Maajoukkueleirityksiä eri ikäluokilla on ollut pitkin 
kautta jatkuen ympäri vuoden. Näillä leireillä 
LP Kangasalan junioreita on 
tälläkin kau-

della muutamia mukana.
Tänä vuonna lentopallojunioreiden suurtapahtuma 

Power Cup pelataan Vantaalla 8.–1.6. Tällä hetkellä LP 
Kangasalan junioreita, valmentajia ja huoltajia on läh-
dössä tapahtumaan reilut 70 henkilöä.

Vantaalla pelataan Power Cupin yhteydessä myös 
miesten Maailmanliigan turnaus, jota myös juniorit 
pääsevät seuraamaan yhtenä oheistapahtumana.

Loppiaisen aikaan Kangasalla järjestettiin ensimmäi-
nen monen ikäluokan suurturnaus, johon saatiinkin 
mukaan ilahduttavan paljon joukkueita ympäristökun-

nista ja myös hieman kauempaa.
C-poikien sarjassa pelasi yhdeksän 

Suomen kärkipään joukkuetta, toki osa 
hieman vajaalla miehityksellä.

LP Kangasalan C-poikien Red-joukkue 
pelasi hienosti sijoittuen kyseisessä sar-
jassa pronssille. E-tytöissä LP Kangas-
alan E-tytöistä Ilvekset osallistuivat 
turnaukseen sijoittuen ihan kärkipai-
koille omassa sarjassaan. Myös muut 
joukkueet saivat hyvää pelikokemus-
ta ja pääsivät nauttimaan turnaus-
hulinasta.

Seurojen välistä yhteistyötä on 
Tampereen seudulla aktiivisesti 
kehitetty viime kausien aikana.

Yhtenä esimerkkinä voidaan 
mainita että LP Kangasalan kas-
vatteja on pelannut tällä kaudel-
la hyvällä menestyksellä Ylöjär-
ven Ryhdin B-pojissa.

Myös alueen seurojen val-
mentajailta pidettiin maalis-
kuun alussa ja yhteisiä har-
joituksia on suunnitteilla. 
Tämä on tärkeää voimava-
rojen jakamista ja lajin ke-
hittämistä.

Marjaana Palonen 
nuorisovastaava

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE
KORPOLA80 v

Valtuutettu -huolto

Ellintie 4, 
Kangasala

p. 040 712 6790

VARATTU

SAMMON 
METALLI OY

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

Pelikuntoon 
Kuohussa...

www.kangasalanuimahalli.fi

MAINOS LP KANGASALA

LP:n riveissä pelaa 
21 junnujoukkuetta
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E-tyttöjen Ilvekset-joukkueen valmenta-
ja Maarit Luotoharju, pelaajat Siiri Jansson, Anni 

Luotoharju ja Karoliina Suomalainen iloisissa tunnelmissa.



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

p. 040 514 0465
hameenrakennuspelti.fi

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

P. 03-2365 200    

AINA EDULLINEN
AINA EDULLINENAINA EDULLINEN

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

MAINOS LP KANGASALA

LP:n toimintaa tukevat
Newision
Nyssäkkä

Tapsan Lasi

Tässä kasvaa kangasalalaisen lentopalloilun tulevaisuus. Junioripelaajien ja valmentajien sekä joukkueenjohtajien yhteiskuvaus 
on muodostunut perinteeksi.



MJ-Huoltotoimi

MJ-Huoltotoimi
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 www.jaakkopohjola.fi

Kappaletavarakuljetukset
Elementtikuljetukset
Erikoiskuljetukset ja saattovalvonta
Kotimaassa ja ulkomailla
Täysperävaunu- ja puoliperävaunuyhdistelmät

kuljetus@jaakkopohjola.fi     puh. 03 578 2200    fax. 03 578 2201

MAINOS LP KANGASALA

Palloilemme pää 
pilvissä ja jalat 

tukevasti Kangasalla!

Kangasalan Sanomat
Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala
P. 03 377 6900 | kangasalansanomat.fi
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BO I
Paikalliselo ja kuva livenä tai tallenteena. 

Lue Kangasalan Sanomia iPadilla, 
Android-laitteella tai tietokoneella. 
KS-Digin voit tilata ja printtitilaajille 

se kuuluu tilauksen hintaan!

kangasalansanomat.fi

Kangasalan Sanomien nettisivuilta 
löydät paljon paikallista asiaa ja 

ihmisiä ilmestymispäivien välilläkin.

ksboksi.fi

Oletko jo poikennut Boksissa? 
Kangasalan Sanomien videokanavalta 
löytyy taatusti paikallisimmat videot.

kauppaympyra.fi

Yritysten ja yhteisöjen tarjonta on katettu 
Kauppaympyrään, Kangasalan Sanomien 

sähköiseen kauppapaikkaan.

Olethan jo 3111 Facebook-
fanimme joukossa?

KAUPPAYMPYRÄ

Ei sitä paljon muuta 
kangasalalainen tarvitse...


