
Kauden 2017–2018 naisten Mestaruuslii-
gan jännittävä kausi lähenee huipennus-
taan ja play off -pelit ovat käsillä. Run-
kosarja on ollut ennätystasainen ja ase-
telmia ottelupareihin haettiin viimeiselle 
kierrokselle asti.

Salon Viestin dominointi on histori-
aa, ja uusia haastajia hämeenlinnalaisen 
HPK:n rinnalle on tullut useita. Pölkky 
Kuusamo on jo vakiinnuttanut paikkansa 
kärkijoukossa monen kauden ajan.

Rakas arkkivihollinen ja naapuri Orpo 
Orivedeltä on saanut rutiinia peliinsä Eu-
rocupista ja valmentajavaihdoksesta. Plo-
ki Pihtiputaalta on tämän kauden posti-
viivinen yllättäjä.

Näistä joukkueista oman kylän ylpey-
den LP Kangasalan lisäksi leivottaneen 
kauden huipennuksessa mitalistit. Run-
kosarjan aikainen menestys luo toki poh-
jaa ja määrittää vastustajat, mutta todelli-
suudessa ”pelikortit” jaetaan playoffseis-
sa aina uudestaan.

Tiukassa ottelurytmissä viikon kunto, 
terveystilanne ja mahdolliset loukkaan-

tumiset voivat muuttaa paljonkin voima-
suhteita.

Sarja on ollut tasaisempi kuin koskaan. 
Salo ja HPK ovat ottaneet runkosarjassa 
useita tappioita ja kaikki joukkueet ovat 
pelanneet entistä enemmän ristiin kau-
den aikana – ehkä rovaniemeläistä Wo-
voa lukuunottamatta. Se lupaa mielen-
kiintoista kauden huipentumaa.

Yllätysmomentteja ja korkeatasoisia 
joukkueita on paljon. Jotkut vastusta-
jat painoivat tosin paniikkinappuloita ja 
vaihtoivat viime metreillä siirtoajan puit-
teissa ulkomaalaisvahvistuksia. Jotkut 
ovat kaivaneet naftaliinista myös vanhoja 
sarjajyriä takaisin liigavahvuuteen.

Joukkueemme kauden aloitus oli hie-
man alavireinen, mutta joulun jälkeen pe-
liesitykset ovat tasoittuneet ja suunta on 
ollut ylöspäin. Sen pitäisi luoda hyvä hen-
kinen pohja ratkaisupeleihin.

Joukkueen kotimainen osasto on nous-
sut ulkomaan vahvistusten rinnalle var-
teenotettavaksi ratkaisuarsenaaliksi. Ul-
komaalaisten pelaajien rekrytointi on jäl-

leen onnistunut hyvin. Keskitorjuja Jes-
sica Wagner on liigan ykkösnimi, passari 
Mita Uiaton taidot ihastuttavat ilta toisen-
sa jälkeen ja kesken kauden tullut yleis-
pelaaja, kanadalainen Danielle Brisebois, 
on alun haparoinnin jälkeen osoittanut 
olevansa erinomainen ja monipuolinen 
laituri.

Muutaman vuoden takaisen väriläis-
kämme Sherri Williamsin kaltainen ilopil-
leri Oni Lattin on myös kehittynyt kauden 
aikana vaikeasti pideltäväksi ja korkealta 
kovaa lyöväksi sentteriksi.

Tiukassa paikassa pärjäävät ne joukku-
eet, jotka haluavat voittaa, pitävät rutiini-
tasonsa korkeimmalla ja tekevät vähiten 
omia virheitä (ja pysyvät terveinä). Van-
ha totuus on, että erän sisällä alkaa ”uusi 
erä” 20. pisteestä. Silloin punnitaan jouk-
kueen todellinen taso.

Valmennustiimi päävalmentaja Kai 
Steniuksen johdolla painottaa taktista 
osaamista, nöyryyttä sekä oman pelin 
kontrollointia. Uhrautuvuus puolustus- 
ja varmistuspelissä on myös finaalipeleis-

sä joukkueen teema. Vastuuta on kyettä-
vä jokaisen kentällä olijan ottamaan, to-
ki ammattilaisvahvistukset ovat tässäkin 
suurennuslasin alla.

 LP Kangasalan joukkue on ollut vii-
meisen seitsemän vuoden aikana kesto-
menestyjä Mestaruusliigassa viime kau-
den notkahdusta lukuun ottamatta. Se 
luo tietenkin nälkää yleisölle sekä jouk-
kueelle jatkaa perinnettä.

Jonkinmoinen fanikulttuuri on Pitkä-
järvelle muodostunut. Sen on aistinut ko-
tipelien aikana, kun astuin mukaan rem-
miin marraskuun lopulla. Vastaanotto on 
ollut todella lämmintä ja positiivista, siitä 
iso kiitos.

Toivotan jälleen kerran vanhat ja uudet 
lentopallon ystävät Pitkäjärvelle ja vieras-
peleihin nauttimaan ja kannustamaan LP 
voittoon!

Valmennustiimin puolesta
Ismo Tahvanainen

Kauden huipennus on nyt käsillä
LP Kangasalan naiset kohtaavat ensi lauantaina OrPon vieraissa, maanantaina on luvassa kotiottelu Pitkäjärven hallissa.



LP Kangasalan organisaatiossa ta-
pahtui muutoksia viime keväänä, 
jolloin juniori- ja liigapuolen toimin-
taa tarkennettiin. Toimintaan haet-
tiin avoimuutta, vastuita jaettiin pa-
remmin ja tätä kautta haluttiin kehit-
tää niin juniorijaoston kuin liigajaos-
ton toimintaa.

Uuteen kauteen lähdettiin touko-
kuussa aloittamalla seuran vanhim-
pien junioreiden kesken yhteiset fy-
siikkatestit. Siitä jatkettiin kesälle 
kaikille junioreille pidettäviin yhtei-
siin laji- ja fysiikkatreeneihin, jota 
kautta seuran juniorit saatiin parem-
min tutustutettua toisiinsa. 

Syksyllä aloitettiin seuran junio-
ritoiminta pitkästä aikaa yhteisellä 
kauden avauksella, jossa myös uusia 
tulokkaita otettiin vastaan. Tytöissä 
tällä kaudella junioreita on aina F-
ikäisistä naisten 2-sarjaan saakka ja 
pojissa F-B-junioreissa.

Yhteistyö juniorijoukkueiden kes-
ken tuo mukavasti nuorille lisää ka-
vereita saman mielenkiinnon paris-
ta sekä aikuisilla yhteistyö erilais-
ten tehtävien parissa juniorijaos-
tossa luo yhteenkuuluvuutta. Isona 
etuna on yhteistyö edustusjoukku-
een kanssa, joka on hieno esimerkki 
nuorille urheilijoille.

Junioreita kannustetaan paljon 
seuraamaan ja auttamaan liigajouk-
kueen peleissä, nimikirjoitusten ha-
kemisessa ja yhteiskuvissa, joilla 
luodaan yhteistä tunnelmaa sekä 
omia idoleita.

Oikein on asioita tehty, koska van-
himmista junioreista kolme joukku-
etta on edennyt SM-välieriin ja nuo-
remmista junioreista neljä joukkuet-
ta A-aluevälieriin. Kauden aikana on 
ollut nähtävissä joukkueiden edisty-
minen ja kehittyminen.

Seurana haluamme tukea nuoria 
liikkumaan ja nauttimaan lentopal-
lon pelaamisesta sekä antaa mahdol-
lisuuksia kehittyä ja kasvaa kilpaur-
heilijoiksi.

Olemme ylpeitä seuran naisten 
edustusjoukkueesta, joka pelaa kor-
keimmalla tasolla Suomessa. Junio-
rit täytyy pitää lähellä liigajoukku-
etta, koska liigaura voi olla monelle 
tulevaisuuden haave ja unelma.

Poikien puolella on hienoa, että 
monessa ikäluokassa on paljon pe-
laajia ja mahdollisuus joukkueisiin. 
Näiden pelaajien lentopalloilijan 
polkua haluamme kehittää eteen-
päin korkeammalle tasolle sinne, 
missä se mahdollista on. 

Outi Munnukka
LP Kangasala juniorit

SAMMON 
METALLI OY

Surun kohdatessa 

HAUTAUSTOIMISTO 
MURTONIEMI

HAUTAKIVI-
NÄYTTELY  
LIIKKEES- 

SÄMME

Avoinna ark. 9.00–16.30. Ellintie 2, 36200 Kangasala,  
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Nuorissa on tulevaisuus

Täyden palvelun
autotalo

Valkeakoskella

katso esitteemme
www.iesite../stautokeskus

ERIKOISINFRA OY
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Danielle Brisebois #4
Olen kotoisin Boltonista Ontari-
osta, Toronton läheltä. Maisema 
ja ilmasto muistuttavat paljon 
Suomea: paljon metsiä ja järviä 
– ja ihan yhtä kylmää!

Pelaan ensimmäistä kertaa ul-
komailla. Edelliset 5 vuotta pe-
lasin British Columbian yliopis-
ton joukkueessa Vancouverissa 
ja neljä viimeisintä kesää myös 
Kanadan maajoukkueessa.

Paras saavutukseni on Kana-
dan yliopistomestaruus viime 
keväänä ja valinta sarjan par-
haaksi pelaajaksi sekä sama-
na vuonna koko yliopiston par-
haaksi urheilijaksi.

Haluan kehittyä jatkuvasti 
pelaajana ja suorittaa tasaises-
ti joukkueen hyväksi illasta toi-
seen. Tällä kaudella tavoitteena 
on mitali Mestaruusliigasta, mie-
luiten se kirkkain!

Vahvuuteni ovat korkeat hy-
pyt, jotka antavat paljon vaihto-
ehtoja hyökkäyksiin.

Oni Lattin #12
Tulen Houstonista, Texasista. 
Siellä on hyvin kuumaa ja kos-
teaa.

Vi ime kauden pelas in 
Örebrossa, Ruotsissa (Taidan al-
kaa jo hautautua lumeen).

Kahtena viimeisenä yliopisto-
vuotena sain parhaan puolus-
tuspelaajan palkinnon. Se oli 
iso juttu keskipelaajalle, koska 
yleensä libero saa kyseisen pal-
kinnon. Keskiarvoni oli kolme 
torjuntaa per erä.

Tavoitteenani on voittaa suo-
menmestaruus.

Paras puoleni on, että pelates-
sani energia- ja tunnetasot ovat 
korkealla. Uskon, että se nos-
taa oman pelini tasoa ja inspiroi 
joukkuetta.

Mita Uiato #13
Tulen Long Beachilta, aurinkoi-
nen Etelä-Kaliforniasta. Sää on 
tavallisesti viileästä mukavan 
lämpimään, satunnaisilla sateil-
la höystettynä. Rantoja on pal-
jon, ja suurten kaupunkien nau-
ha katkeamaton pitkin rannik-
koa. Kiireisen elämäntyylin kes-
kipisteessä ovat työ ja liikenne. 
Liikenne hallitsee kalifornialais-
ten elämää.

Ennen Kangasalle tuloa vii-
meisin pelipaita, jonka puin, oli 
Havaijin yliopiston paita 2013. 
Allekirjoitettuani ammattilaisso-
pimuksen Hollantiin rikoin pol-
ven eturistisiteen ja näin ollen 
tämä on paluukauteni kentille 
pitkän toipumisjakson jälkeen.

Pelasin Havaijilla 10 parhaan 
yliopiston ohjelmassa ja an-

saitsin valmentajayhdistyksen 
myöntämän valtakunnallisen 
kunniamaininnan lukuisten kon-
ferenssipalkintojen lisäksi.

Tällä kaudella on kaikki pelis-
sä, jotta viedään LP pudotuspe-
leissä mahdollisimman pitkälle. 
Henkilökohtaisesti pyrin paran-
tamaan omaa ja joukkueen peliä 
ja jättämään positiivisen vaiku-
telman kaudesta.

Parasta minussa on vuosien 
kokemus passarina. Fyysisten 

asioiden hallitsemisen lisäksi 
teen jatkuvasti töitä myös hen-
kisen ja taktisen puolen kehit-
tämiseksi. Haluan aina olla vas-
tustajalle ennalta arvaamaton ja 
samalla luottopelaaja joukkue-
kavereilleni.

Jessica Wagner #15
Tulen Etelä-Floridasta, jossa on 
tavallisesti melko lämmintä ja 
ystävällisiä ihmisiä ja talviai-
kaan paljon turisteja.

Viime kauden pelasin Tene-
riffalla, Kanarian saarilla, ja sitä 
ennen puoli kautta Madridissa.

Paras saavutukseni on Yhdys-
valtain mestaruus NCAA:n yli-
opiston joukkueessa.

Tavoitteenani on olla vahva ja 
tärkeillä hetkillä luotettava vaih-
toehto hyökkäyksissä.

Parasta minussa on se, että 
pysyn rauhallisena ja säilytän 
tasoni pelin aikana.

Ellintie 4, 
Kangasala

p. 040 712 6790

Faktaa:
Power Cup on maailman 
suurin lasten ja nuorten 
lentopallotapahtuma, 
johon osallistuu noin 
7000 pelaajaa, iältään 
7–22-vuotiaita. 

5200 peliä pelataan  
25 sarjassa 300 ulko-
kentällä. Tapahtumas-
sa jaetaan 55000 ruo-
ka-annosta ja nukutaan 
20–30 majoituskoulul-
la, 700 talkoolaisen 
pyörittäessä tapahtu-
maa.
Lähde ja lisätietoja:
www.powercup.info
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OP Kangasala
Me olemme Sinua varten! Lue meistä lisää www.op.fi/kangasala tai 

vieraile Facebookissamme www.facebook.com/opkangasala.

Power Cup on perinteisesti 
junioreille ja heidän kans-
saan toimiville tärkeä kau-
den päätöstapahtuma, joka 
on järjestetty jo vuodesta 
1989 eri paikkakunnilla ym-
päri Suomea aina kesäkuun 
toisena viikonloppuna. 

Tänä vuonna Power Cup 
järjestetään kangasalalaisit-
tain kätevästi Hämeenlin-
nassa 9.–12.6. Vanhemmilla 
ja muilla sukulaisilla, sekä 
muilla juniorilentopallosta 
kiinnostuneilla onkin oiva ti-
laisuus lähteä seuraamaan ja 
kannustamaan LP Kangasa-

lan juniorijoukkueita Hä-
meenlinnaan. 

Power Cup alueelle on va-
paa pääsy katsojilla mutta ha-
lutessaan vierailijat voivat 
hankkia myös vierailijapas-
sin, jolla saa ruuan, Power 
Cup -paidan sekä pääsee osal-
listumaan oheistapahtumiin.

LP Kangasalan pelaajia, 
valmentajia ja huoltajia on täl-
lä hetkellä lähdössä lähes 80 
henkilöä ja 11 joukkuetta. Tä-
mä on jälleen yksi joukkue 
enemmän kuin viime vuonna.

Power Cupissa pelataan 
käytännössä aina haastavis-

sa olosuhteissa; oli syy sitten 
helle tai tuuli, kuten viime 
vuonna Vaasassa. Vaasassa 
oman mausteensa peleihin 
toi myös sateet juuri ennen 
Power Cupia, joten osa peli-
kentistä oli mutavelliä.

Koulumajoitus tuo oman 
fiiliksensä nelipäiväiseen ta-
pahtumaan, kuten myös use-
at oheistapahtumat.

LP Kangasalan juniorit ja 
valmentajat odottavat jälleen 
Power Cupia innolla ja toivo-
vat kannustajia paikalle!

 MARJAANA PALONEN 

LP Kangasalan junioreita jälleen Power Cupiin

Pojat pesivät itse pelipaitansa Raahen Power Cupissa.

Iloiset Power Cupin maskotit.

TUOMAS PELTO

OUTI PETTERSSON

Danielle, Jessica, 
Mita ja Oni  
vahvistavat 

LP:n joukkuetta
Danielle #4 Mita #13 & Jessica #15 Oni #12
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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

Johanna 
 

0440 789 657

Johanna 

0400 471 967

Petri 

040 541 2138

Sanna 

044 768 8105

Sp-Koti Aula  Aula Kodit Oy, Mäkirinteentie 10, 36220 Kangasala Y-2674810-5 www.sp-koti.fi

Vaihda mukavampaan.

Putkimiehentie 5, 36100 KANGASALA  
Puhelin 010 3233 390 
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www.thaavisto.�
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Myös perustusten kuivatusurakat

- menetelmällä

Maarakennus T. Haavisto Oy on luotettava kumppanisi miten 
tahansa maata rakennatkin. Teemme vuosittain n. 120 vakio-
sisältöistä omakotipohjaurakkaa laatu- ja aikataulutakuulla.  

Rakenna kotisi 
tukevalle perustalle.

Toimita meille vain asemapiirroksesi 
tarjouspyynnot@thaavisto.�
Laskemme sinulle nopeasti hyvän tarjouksen. 

DATAFLORA-KUKKAVÄLITYS
LOIMAAN KIVEN HAUTAKIVET

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ KLO 9-19
Kangasalantie 616, Kangasala, Vatialan hautausmaata vastapäätä
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1862
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Ammattilaisten valinta!

Laatua jo vuodesta 1862.
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sa olosuhteissa; oli syy sitten 
helle tai tuuli, kuten viime 
vuonna Vaasassa. Vaasassa 
oman mausteensa peleihin 
toi myös sateet juuri ennen 
Power Cupia, joten osa peli-
kentistä oli mutavelliä.

Koulumajoitus tuo oman 
fiiliksensä nelipäiväiseen ta-
pahtumaan, kuten myös use-
at oheistapahtumat.

LP Kangasalan juniorit ja 
valmentajat odottavat jälleen 
Power Cupia innolla ja toivo-
vat kannustajia paikalle!

 MARJAANA PALONEN 

LP Kangasalan junioreita jälleen Power Cupiin

Pojat pesivät itse pelipaitansa Raahen Power Cupissa.

Iloiset Power Cupin maskotit.

TUOMAS PELTO

OUTI PETTERSSON

p. 040 514 0465
hameenrakennuspelti.fi

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

P. 03-2365 200    
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