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Kausi on ehtinyt täyteen vauhtiin, 
ja pelit ovat jo tässä vaiheessa vie-
neet meidän joukkuettamme aina 
Rovaniemelle saakka. Yhteispelissä 
on tapahtunut paljon hyviä asioita 
ja vähintään yhtä paljon on löyty-
nyt kehityskohteita. Monella tavalla 
antoisan alun olemme siis kauteen 
saaneet.

ienee turhaa edes mainita (mutta maini-
taan silti), että korona on tuonut oman 
haasteensa myös lentopalloilijalle. Epävar-

muus saattaa toisinaan aiheuttaa stressiä, mut-
ta toisaalta se opettaa nauttimaan jokaisesta 
harjoituksesta ja pelistä, jonka saamme yhdessä 
pelata. Tässä tilanteessa jokaisen paikanpäälle 
kannustamaan saapuneen katsojan läsnäolo 
tuntuu erityisen hyvältä, sillä ymmärrettävästi 
epidemia on verottanut myös yleisömääriä. Ot-
telutapahtumien turvallisuuteen liittyen kuu-
lemme mieluusti kehitysehdotuksia, sillä meille 
jokaisen katsojan turvallisuus on luonnollisesti 
etusijalla, ja haluamme mahdollistaa mieluisia 
katsojakokemuksia ja urheilun suuria tunteita 
yleisölle tälläkin kaudella. 

Kun korona on astunut kuvioihin enemmän 
tai vähemmän pysyvästi, on se antanut aihetta 
miettiä keinoja selvitä haasteista mutta myös 
opettanut löytämään niitä hyviä asioita urheilun 
ja lentopallon parissa, joihin ei epidemiakaan 
pääse käsiksi kuin korkeintaan hetkellisesti. 

Joukkue on parhaimmillaan sen jäsenille tuki-
verkko, jonka kanssa saa jakaa ilot ja surut niin 
kentällä kuin sen ulkopuolella. Tämä tuki ja luot-
tamus on erityisen tärkeässä asemassa etenkin 
nyt, kun lähikontaktit oman kodin ulkopuolella 
on muutoin ollut syytä pitää minimissä. On ol-
lut hienoa, että olemme saaneet olla yhdessä jo 
kesästä asti, sillä nimenomaan yhteishengen ja 
luottamuksen rakentaminen on voimavara, joka 

#yhes kohti tulevaa

L

Takarivi vas. huoltaja Heikki Jaatinen, valmentaja Arttu Keränen, joukkueenjohtaja Jarmo Virtanen, Taija Tikka, Jemina Jäärni, Roosa Laakkonen, Karoliina Friberg, Ronja Heikkiniemi, 
apuvalmentaja Jani Huoponen ja fysiikkavalmentaja Tatu Peltonen. Eturivi vas. Emmi Jalonen, Roosa Heikkiniemi, Emma Mutka, Tiiamari Sievänen, Katja Kylmäaho ja Salla Karhu.

Kuvasta puuttuu Jody Larson.
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AINA EDULLINEN

• ORIVESI
• JÄMSÄ
• JYVÄSKYLÄ
• KEURUU

• MÄNTTÄ
• VIRRAT
• RIIHIMÄKI
• SASTAMALA

• KANGASALA
• PÄLKÄNE
• TURTOLA
• LIELAHTI

SISÄRAKENTAMINEN

Suorinta 
tietä  
terveyteen.
ma–pe   9	–	20
la   9	–	18
su  12	–	18

010	235	2350
8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Mäkirinteentie 10 
36220 Kangasala

MUOVISTA MONENL AISTA

Puh. 050 475 6929

DATAFLORA-KUKKAVÄLITYS
LOIMAAN KIVEN HAUTAKIVET

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

Ellintie 6, Kangasala

Me palvelemme suurella sydämellä 
Pesut ja trimmit, ruuat ja tarvikkeet

Kaarinankulma 3
kantaa meitä myös epävarmojen jaksojen läpi. 
Ja niitä on varmasti luvassa. 

Lisäksi tälläkin kaudella joukkueemme mukana 
on upea yhteisö, joka on osoittanut olevansa 
tukenamme huolimatta siitä, että esimerkiksi 
ottelutapahtumien järjestelyt ovat muuttuneet 
monin tavoin vaativammiksi. Olo on kiitollinen 
ja nöyrä, kun ympärillä on ihmisiä, jotka ovat 
olleet valmiita lisäämään panostaan tilanteen 
vaatiessa ja se tietysti kannustaa meitä peliken-
tällä samaan. 

On ollut myös ilo nähdä, että ennen ja jälkeen 
meidän joukkueen iltatreenien pallot pomppi-
vat Pitkäjärvellä entiseen malliin seuran muiden 
joukkueiden, junioreiden ja aikuisten, toimesta. 
Hymy tulee helposti huulille, kun näkee, että 
lentopallon ilo tavoittaa jälleen arjessa mah-
dollisimman monia, kun keväällä se ilo vietiin 
kaikilta pelaajilta ja valmentajilta hetkellisesti 
pois. Pitkä kevät ja kesä ovat onneksi kasvatta-
neet nälkää lajin pariin, ja toivottavasti tekemi-
nen on kaikin puolin hauskaa ja mukavaa, vaik-
ka (tai juuri siksi, että) keväällä ja kesällä moni 
hyvä peli ja turnaus jäikin pelaamatta.

Kun sitten joukko ihmisiä, joilla on yhteinen ta-
voite, tekee hommia sitä kohti, syntyy hienoja 
asioita. Suuria tunteita, kokemuksia ja ikimuis-
toisia hetkiä. Pettymyksiä, onnistumisia, huip-
pumatseja ja vähän vaikeampia otteluita. Kaik-
kea sellaista, mitä ei urheilun ulkopuolella tule 
koettua. Ja juuri sen takia, kaikesta koronankin 

tuomasta epävarmuudesta huolimatta, me len-
topallon ystävät törmäämme toisiimme ottelu-
tapahtumissa. Kun pidämme toisistamme huol-
ta kantamalla vastuumme myös turvallisuuden 
osalta, mahdollistamme sen, että pääsemme 
jakamaan yhteisen rakkautemme lajia kohtaan 
myös tulevaisuudessa. 

Siispä suuri kiitos koko joukkueelta kaikille mei-
dän tukijoille ja toiminnassa tavalla tai toisella 
mukana oleville. On ollut upeaa nähdä, että 
vaikka ympärillä myllertää, Pitkäjärvellä kotipe-
leissä moni asia, etunenässä sen lämmin tun-
nelma, on ennallaan. Haluamme pelikentällä 
tarjota niitä samoja fiiliksiä, jotka LP Kangasa-
lan organisaatiosta huokuvat tällä hetkellä joka 
suunnasta. Pyyteetöntä työtä, yhteisöllisyyttä 
ja pilke silmäkulmassa tekemistä. Rakkaudes-
ta lajiin, täydellä sydämellä, yhes. Toivottavasti 
nähdään hallilla, turvavälejä ja maskeja käyttä-
en!

Jody Larson
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WWW.JAKOSPORT.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

Tiedustelut ja varaukset
MIKKO SUOPANKI, 050 4146066, mikko.suopanki@jmalm.fi

www.jmalm.fi

Katso lisätietoja nettisivuiltamme: 
jmalm.fi/as-oy-kaarinankulma_3

Arvioitu valmistuminen 12/2021

As Oy

Kaarinankulma 3
ENNAKKOMARKKINOINNISSA

2H+KT, 34,5 m2

2H+KT 45 m2

2H+KT 47 m2

Esimerkkejä huoneistopohjista

TULEVAISUUTESI RAKENTAJA

Kaarinankulman rakentaminen Kangasalle 
Puusepäntien varteen jatkuu ja nyt sinulla on 

oiva tilaisuus hankkia koti tästä suositusta 
korttelista, hyvien palveluiden ääreltä. 

Laadukkaat pintamateriaalit ja valoisat 
asunnot yhdistettynä nykypäiväiseen talo-

tekniikkaan luovat edellytykset mutkattomaan 
ja rentoon arkeen. Isot lasitetut parvekkeet 

tuovat asuntoon upeasti lisää toiminnallisuutta. 
Talon 5. kerroksesta löytyy hulppeat saunatilat 

maisemaparvekkeineen. 

Kaarinankulmasta löytyy koti kaikenikäisille, 
vauvasta vaariin.

Asunnon varaaminen ei sido sinua 
vielä mihinkään.

Muuntautumiskykyinen kokoustilamme 
toimii hyvin illanviettopaikkana 
pienellekin porukalle ja tämän jälkeen 
voi nauttia tilaussauna Katajan leppoi-
sista katajantuoksuisista löylyistä 
ja laittaa veren 
kiertämään virkis-
tävässä kylmä-
altaassa.
 
Tiedustelut 
info@malmareena.fi

Katajatie 2, Kangasala
Puh. 050 326 7076 
Sposti: info@malmareena.fi
FB: Malm Areena Instagram: @malmareena
www.malmareena.fi

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

Pieni irtiotto arjesta?
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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

Laatutuotteet 
rakentamiseen
Betoni  p. 020 447 6868
Kiviaines   p. 020 447 6820

www.rudus.fi

myynti@ehdfinland.net Ellintie 4, Kangasala| |050 551 0757

www.tammer-lattiat.fi8-17
9-14

8-16
la suljettu

www.lpkangasala.net

To 08.10. LP - JymyVolley 18:30 
La 10.10. LP - Hämeenlinna 17:00 
La 24.10. LP - LP Viesti 17:00 
To 29.10. LP - Liigaploki 18:30 
Ke 11.11. LP - OrPo 18:30  
La 21.11. LP - WoVo 17:00 
Su 29.11. LP - Puijo Wolley 17:00 Kostia-areena

Ke 02.12. LP - Kuortane 18:30 
Su 13.12. LP - LP-Vampula 17:00 
Pe 18.12. LP - Pölkky 18:30   
La 23.01. LP - Hämeenlinna 17:00 
Ti 09.02. LP - OrPo 18:30 
Ti 16.02. LP - Pölkky 18:30 
Ke 03.03. LP - JymyVolley 18:30

Runkosarjan kotiottelut 2020-2021
Pitkäjärven koululla

Pitkäjärven koululla
M e s t a r u u s l i i g a a
Ke 11.11.
klo 18:30
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Liisantie 2, Kangasala, p. 03 377 1172 • korpola.fi
KELLOSEPÄNLIIKE KORPOLA
Ma-pe 9-17, la 9-13

Valtuutettu - huolto- huolto

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!

Liput: 15,-/12,-      
UUTUUS! Perhelippu 20€

040 712 6790

Kangasalan ketterät ja 
lennokkaat elinkeino- 

palvelut tarjoaa

www.busine
sskangasala

.fi


