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Miten tähän pisteeseen meidän osalta on päädytty 
tällä kaudella? Tämä kausi on monella tapaa jatku-
moa viime kaudesta. Joukkueessa jatkoi paljon pe-
laajia edelliseltä kaudelta ja mukaan saatiin hienoja 
uusia pelaajia, hienoja persoonia ja ihmisiä. Itselle 
viime kausi oli hyvin opettavainen ja niistä virheis-
tä on ammennettu paljon tälle kaudelle.

Joukkue saatiin yhteen melko myöhäisessä vai-
heessa kun kolme pelaajaa pelasi naisten EM-ki-
soissa juuri kauden kynnyksellä. Yhteisen sävelen 
löytäminen alkukaudesta otti aikaa mutta pikku-
hiljaa harmonia alkoi näkyä kentällä kuten se näkyi 
myös joukkueen yhteishengessä kentän ulkopuo-
lella. Ylä- ja alamäkiä sattuu aina kaudelle mutta 
pelillisesti olemme saaneet asioita hyvälle tasolle 
ja ennenkaikkea meillä on kevätkaudella huomat-
tavasti paremmin lentopalloa pelaava joukkue kun 
syyskaudella oli. Joukkue on hienosti sisäistänyt 
meidän tavan pelata ja tehdä asioita tosissaan mut-
ta hymyillen.  

Kun nyt pudotuspelien kynnyksellä ajattelen men-
nyttä kautta, on aika taas mennyt todella nopeas-
ti. Kuukausi pilkottuna viikkoihin, viikko päiviin, 

päivät aamu- ja iltaharjoituksiin sekä peleihin niin 
huomaa miten paljon yhdessä vietettyjä tunteja 
on jo takana. Kun joukkueessa on hyvä henki, siitä 
muodostuu kuin toinen perhe. Tästä joukkueesta 
on helppo sanoa että tämä on aidosti toinen per-
he. Tämän joukkueen kanssa on ilo lähteä kauden 
tärkeimpiin peleihin tavoittelemaan sitä kirkkainta 
mitalia.

Mestaruuliiga on tällä kaudella ollut ennätystasai-
nen. Mitalisuosikeiksi voisi helposti nimetä kuusi, 
jopa seitsemän 
joukkuetta. Täl-
laista tilannetta ei 
aiemmin ole ollut. 
Hieno kevät on 
siis ratkaisupelien 
osalta luvassa. Ol-
koon tämän kau-
den tarinan väri 
Punainen!

Arttu Keränen
Päävalmentaja
LP Kangasala

Hyvää kevättä kaikille!
Lentopallon kausi alkaa olla huipennusta vaille, ratkaisevat pelit alkavat 

lähestyä kaikilla sarjatasoilla, joten elämme jännittäviä aikoja. 
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Nostot & Kuljetukset

AINA EDULLINEN!

Suomalainen perheyritys vuodesta 1979

Sammonkatu 14-16, 33540 TAMPERE
Puh. 03 260 9115, fax 03 260 9116
e-mail: penni@kolumbus.fi
www.raha-apaja.fi
Avoinna: ark. 10–17, la vain sopimuksesta.

Monipuolinen 
numismatiikan 
erikoisliike
Valikoimissamme vanhat ja uudet, 
käyttö- ja juhlarahat sekä muu numismatiikka ja laaja valikoima 
tarvikkeita sekä kirjallisuutta. Vertaile myös hintoja!

Liisantie 2, Kangasala, p. 03 377 1172 • korpola.fi
KELLOSEPÄNLIIKE KORPOLA
Ma-pe 9-17, la 9-13

Valtuutettu - huolto- huolto

JHPinnoite

www.nostokonepalvelu.fi     

Kangasalantie 1123, KANGASALA, gorans-kangasala.fi

Pizzat alk. 5€
Gebabit alk. 5€
Salaatit alk. 10€
Kanakorit alk. 10€
Burgerit alk. 10€

raikku
rokkaa ja rakastaa
raikku

Kangasalan Rengas-AT

Puh: 010 5677 499

Kangasalan Rengas-AT Oy
Artturintie 4, 36220 Kangasala, Puh: 010 5677 499
Sähköposti: arsi.timonen@euromaster.com ja jukka.seppala@euromaster.com

Monimerkkikorjaamo
kaikille merkeille
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RENGASVARASTON 
TYHJENNYSMYYNTI

Varastossa olevat talvirenkaat 
todelliseen poistohintaan!
Kesärenkaat ajoissa toimiville edullisesti!
Esim.
Talvirenkaat asennettuna:
205/5516 MICHELIN X-ICE NORTH 4                 525,-
205/55 R16 94Q XL TL BFG G-FORCE STUD       399,-

Kesärenkaat vanteille asennettuna:
205/55 R16 91H MICHELIN CROSSCLIMATE+    435,-
205/55 R16 91V MICHELIN PRIMACY 4             420,-
205/55 R16 91H TL BFG ADVANTAGE GO          335,-

Kaikki muutkin koot nyt edullisesti. Soita ja kysy!

Kauden tavoite vaatii 
jokaista päivää
Mestaruusliiga-kausi kääntyy jälleen kohti loppusuoraa. 
Jännittävää tässä vaiheessa kautta on aina se, ettet tie-
dä, kuinka pitkälle varavirtalähteen kanssa pitäisi jaksaa; 
kaikkensa pitää antaa jokaiseen peliin, ja samalla toiveis-
sa olisi pelata vielä mahdollisimman monta peliä. Tämä 
yhtälö asettaa haasteita psyykkisellä ja fyysisellä tasolla, 
mutta toisaalta se on myös urheilua parhaimmillaan - 
äärirajoille venymistä. Onneksi joukkuelajeissa ei tarvit-
se venyä yksin, vaan matkaa on saanut - ja saa - taittaa 
yhdessä hienojen ihmisten kanssa. 

On hienoa, että saimme runkosarjan aikana taisteltua 
kotiedun itsellemme ainakin puolivälieriin ja mahdol-
lisiin välieriin. Kotietu ei itsessään kuitenkaan tarkoita 
pelkästään Pitkäjärven parkettia tai vähemmän mat-
kustamista - se tarkoittaa tunnetta ja luottamusta. Se on 
turvallisuuden tunnetta, joka syntyy siitä, että tietää ole-
vansa sellaisten ihmisten ympäröimänä, jotka toivovat 
yhteisiä onnistumisia ja uskovat niihin. Sen tunteen luo-
misessa jokainen kannustaja auttaa, joten toivottavasti 
meitä kotiedun luojia on tänä vuonna monta.

Kotietuun liittyy myös totutut mallit, jotka helpottavat 
esimerkiksi peliin valmistautumista, kun itse pelitapah-
tumaan liittyen muuttujia on ennakkoon ajateltuna 
vähemmän. Jokaiseen kotipeliin saa valmistautua ko-
tona arkisessa ympäristössä esimerkiksi juoden omaa 
lempikahvia ja ottaen päikkärit omassa sängyssä. Kaikki 
nämä arkiset tekijät ovat peruspilari myös muun kauden 
aikana päivittäisessä tekemisessä. Nimenomaan tuo 
laadukas arki on myös yksi iso tekijä siinä, että olemme 
onnistuneet tällä kaudella taistelemaan itsemme sarjan 
kärkijoukkueiden joukkoon ja pystyneet pitämään ta-
somme viikosta toiseen. 

Esimerkiksi syksyllä meillä oli varsin edullinen otteluoh-
jelma, kun lähes poikkeuksetta viikkorytmimme raken-
tui yhden viikonloppupelin ympärille. Käytännössä se 
mahdollisti meille pari kehittävää ja yhden ylläpitävän 
fysiikkaharjoituksen, ja myös lajiharjoitusten puolella 
oli mahdollisuuksia vaihdella harjoitusten intensiteettiä 
päivien ja viikkojen välillä. Ei ole kuitenkaan itsestään-
selvää, että edullista ottelurytmiä osattaisiin aina hyö-
dyntää, ja se onkin vaatinut paljon suunnittelua (ja to-
teutusta) valmennukselta ja pelaajilta ajoittain paljonkin 
kärsivällisyyttä raskaimpien treeniviikkojen kanssa: aina 
peleissä ei ole ollut lentokeli eikä lyöntikäsi ole tuntunut 

viikosta toiseen sähäkältä. Tuo työ kuitenkin palkitaan 
pitkässä juoksussa. 

Kun pelataan ja harjoitellaan paljon ja kovaa, on selvää, 
että levon merkitys on suuri. Levon määrän optimointi 
on haastava taiteenlaji ja sen haastavuus saa uusia kier-
roksia joukkuelajissa, kun jokaisen yksilön tarpeet tulisi 
huomioida mutta kuitenkin niin, että saadaan riittävästi 
toistoja ja harjoituksia myös joukkueen kesken. Kommu-
nikointi ja rehellisyys ovat avainasemassa, kun halutaan 
pitää huolta siitä, että kaikki pysyvät terveenä ja ehkä 
jonkun verran kehittyvätkin. Ja kun sitten levon määrä 
saadaan sumplittua sopivaksi vaikkapa viikkotasolla, 
jää pitkälti kunkin omalle vastuulle se, kuinka tuon ajan 
käyttää hyödyksi. Lepo ei tarkoita ainoastaan lepopäi-
vää; nukkuminen ja rentoutuminen ovat olennainen osa 
päivittäistä elämää ja sen myötä palautumista. On tärke-
ää löytää keinoja, joilla myös mieltään pystyy lepuutta-
maan intensiivisestä ja hektisestä urheilun maailmasta. 
Myös sopivien rentoutumiskeinojen löytäminen vaatii 
aikansa, ja niiden kohdalla helppous ja mielekkyys ovat 
avainasemassa.

Paljon tapahtuu myös näiden kahden kauden arkea 
rytmittävän pilarin ympärillä; esimerkiksi ravinto, ke-
honhuolto ja omatoiminen harjoittelu ovat niin ikään 
olennainen osa kokonaisuutta. Tämä laadukkaan arjen 
kokonaisuus on mahdollistunut monen eri tekijän ansi-
osta tänä vuonna täällä Kangasalla - jokaiselle siitä kiitos. 
Kun sen päälle lisätään vielä nuo viikottaiset juhlapäivät, 
jolloin pääsemme koko yhteisönä nauttimaan työn he-
delmistä, on ollut helppo nauttia tämän kauden matkas-
ta. 

Kuten mainittua, nyt kun arkemme on vaihtunut pudo-
tuspeleihin, olisi hienoa päästä jakamaan niiden tun-
nelmaa mahdol-
lisimman monen 
kanssa. Tervetuloa 
siis hallille ja oikein 
hyvää kevättä kai-
kille!

Ronja 
Heikkiniemi

Nostot & Kuljetukset
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As Oy
Kaarinankulma 3

Tiedustelut ja varaukset
MIKKO SUOPANKI, 050 4146066, 

mikko.suopanki@jmalm.fi

JORMA MALM, 0400 799298, 
jorma.malm@jmalm.fi

YHDESSÄ ONNISTUMME

www.jmalm.fi

Lentolantie 12, Kangasala
KANGASALAN AUTOKATSASTUS OY

AUTOHUOLTO TETE
Lentolantie 12, Kangasala

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

DATAFLORA-KUKKAVÄLITYS
LOIMAAN KIVEN HAUTAKIVET

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

Tilitoimisto Tuovinen Ky
075 756 6070

www.tilituovi.fi

Isännöintitalo Muranen oyKuntokeskus LINJA

Tarjoaa työnohjausta, 
koulutusta,

valmennusta, 
työyhteisösovittelua.

Soita ja kysy lisää 
040 73 66 909.

T:mi Työnohjauspalvelut 

Katrina 
Kuusela

Suorinta tietä terveyteen.

Kangasalan Prismassa

Olemme avoinna:
ma-pe 9-20, la 9-18, su 12-18

Alexis Hart liittyi LP Kangasalan joukkueeseen tammi-
kuun lopulla. Alexis eli tuttavallisemmin Lexi pelasi ar-
vostetussa yhdysvaltalaisessa Minnesotan yliopistossa 
ja hän lukeutui sarjan parhaimpiin hyökkääjiin. Yliopis-
ton naislentopallon tasosta kertookin se että Minnesota 
oli taistelemassa yliopistosarjan mestaruudesta neljän 
parhaan joukossa joulukuussa 2019. 

Lexi valmistui joulukuussa yliopistosta ja halusi toteut-
taa haaveensa - pelata ammattilaisena ulkomailla. Lexil-
lä oli tarjous Puerto Ricoon, mutta sattumien ja hyvän 
ajoituksen myötä LP Kangasala solmi loppukauden kat-
tavan sopimuksen 21-vuotiaan Hartin kanssa.
 
Puhutaan vahvasta pelaajasta niin fyysisesti kuin henki-
sestikin. Hän tuo meille paljon uusia vaihtoehtoja pelaa-
miseen ja reilusti tulivoimaa hyökkäykseen. Lexin ener-
ginen luonne soveltuu hyvin joukkueeseen ja hän tuo 
myös sitäkautta piristysruiskeen arkeen. Nyt on kääritty 
hihat ja aloitettu hiomaan asioita jotta hänen panoksen-

sa auttaisi joukkueen tavoitteita kevään peleissä, kom-
mentoi päävalmentaja Keränen.

Olen innoissani että saan elää unelmaani eli pelata am-
mattilaisena! Minun henkilökohtainen tavoite on kehit-
tyä lentopalloilijana. Haluan pelata tasokasta lentopalloa 
ja odotan kovasti että pääsen yhdessä tämän joukkueen 
kanssa saavuttamaan tavoitteita. Pidän kovasti valmen-
nuksesta ja siitä millainen kemia tässä joukkueessa on. 
Kaikki ovat to-
della mukavia 
ja joukkueessa 
on hyvä kilpai-
luhenki. Toivon 
että saisimme 
paljon kannatta-
jia paikan päälle 
kevään peleihin, 
kommentoi Lexi 
sopimustaan ja 
kulunutta kevät-
tä.

#19 Alexis Hart

Pikkolaan Kangasalle 
Puusepäntien varteen rakentuva 

Kaarinankulma 3 on kohta 
ennakkomarkkinoinnissa.

Arvioitu 

valmistumisaika 

kesällä 2021. 

jmalm.fi/as-oy-kaarinankulma/

Kangasala – kehittyvä kaupunki luonnon keskellä

www.lpkangasala.net

L I I K U N T A K E S K U S

www.malmareena.fi

MAINOS LP KANGASALA 2020LP K ANGASAL A VOITTOON!



NEWISION OY
Kangasala

Ice Blazer WST3!

320€
330€
400€

475€
620€
830€

TESTIMENESTYJÄ!SUOMESSA 
NASTOITETTU! 

Ice Contact 2!
Mursketie 2, Kangasala 

Arkisin 8 - 18 
Lauantaisin 9 - 14 

040 722 2141 
Ice Blazer WST3!

320€
330€
400€

475€
620€
830€

TESTIMENESTYJÄ!SUOMESSA 
NASTOITETTU! 

Ice Contact 2!
Mursketie 2, Kangasala 

Arkisin 8 - 18 
Lauantaisin 9 - 14 

040 722 2141 

Mursketie 2, Kangasala
Arkisin 8–18
Lauantaisin 9–14
P. 040 722 2141

Kukkakauppa ja sisustusliike
Puusepäntie 31, Kangasala

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

• Varaosat
• Tarvikkeet
• Lisävarusteet

• Korjaukset
• Huollot

Tuo autosi luotettavaan  
Fixus-korjaamoon.  

Kaikki merkit ja mallit.

•  Renkaat
•  Rengastyöt
•  Vanteet
•  Kausisäilytys

Merkillisen hyvää varaosapalvelua Merkillisen hyvää huolto- ja korjaamopalvelua Merkillisen hyvää rangaspalvelua

SAMMON 
METALLI OY

HENTEN KALA

www.tammer-lattiat.fi

Pyykkärit

Mesi-Auto oy

www.kaapelipojat.fi

 www.jaakkopohjola.fi
kuljetus@jaakkopohjola.fi

p. 03 578 2200
f. 03 578 2201

50 TIENTÄYTEISTÄ VUOTTA
Laaja ja monimuotoinen kuljetus-

kalustomme mahdollistaa haastavatkin 
kuljetustarpeet. Oikeanlaisen kaluston
lisäksi tarvitaan osaavat ja kokeneet

tekijät. Näiden myötä syntyvät 
turvalliset ja oikea-aikaiset kuljetukset.

Tämän kaiken saat yhdestä
ja samasta paikasta - meiltä.

YLI 50 TIENTÄYTEISTÄ VUOTTA

1.

2.

3.

4.

5.

www.porausteam.fi

vahva vuodesta 1868

Lentolankuja 2, Kangasala
Puh. 03 3792550, www.aryana.fi

R A V I N T O L A

Meiltä parhaat makuelämykset niin lounaalla 
kuin iltaisinkin.

Lounas arkisin klo 11-15, jo kympillä lähtee nälkä.

Sydämellisesti tervetuloa!

www.mvoy.fi

Pikkukorventie 14
NOKIA

Puh: 03 233 7700

Metallityö
VÄLIMÄKI

MAINOS LP KANGASALA 2020 www.lpkangasala.net


