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Liput
ennakkoon:

Olet varmasti kuullut sanonnan ”Jo-
tain jäi hampaankoloon”. Voin kertoa, 
että viime keväästä ja ratkaisevan 7. 
fi naalin häviämisestä totisesti jäi, eikä 
vain yhteen koloon. Siksipä, ratkai-
sukeskeinen tyyppi kun olen, kävin 
hyvissä ajoin ennen uuden kauden al-
kua poistattamassa parikin kappaletta 
ylimääräisiä hampaita ja olin poski 
turvoksissa jokusen aikaa. Eipähän 
jää hampaankoloon enää yhtä hel-
posti, kun ei ole niitä hampaitakaan. 
Mitä sitä ei tekisi joukkueen eteen, vai 
mitä?

No, vitsit sikseen, vaikkei huumoria koskaan liikaa 
elämässä olekaan. Mutta tässä sitä taas ollaan, uuden 
kauden alkutaipaleella. Tai ehkei voida puhua enää 
alkutaipaleesta, sillä meidän osalta hommat pyöräh-
tivät käyntiin jo heti loppukeväästä. Silloin pyyhittiin 
menneen kauden hopeakyyneleet silmistä ja käännet-
tiin katseet tulevaan. Poikkeuksena tästä meidän uusi 
vahvistus, Kuusamosta Kangasalle saapunut Viivi, joka 
pääsi paistattelemaan kultamitalin kirkkaudessa läpi 
koko kesän. Suotakoon se Viiville, vaikkei anteeksi ole 
annettu.

Yleisö pääsee näkemään meidät tositoimissa tuleva-
na lauantaina ensimmäisessä kauden 22-23 kotiotte-

lussa. Suurelle yleisölle (saisi olla 
suurempikin, vink vink!) lento-
pallokausi kestää siis lokakuusta 
huhtikuulle. Meille pelaajille ja 
valmentajille se kestää kuitenkin 
paljon pidempään, sillä työtä on 
takana jo useita kuukausia ennen 
sarjapelien alkua. Mitä viimeiset 
kuukaudet ja mennyt kesä on-
kaan siis sisältänyt? Arvatenkin 
paljon treeniä. Itsensä haastamis-
ta, uuden opettelua ja vanhojen 
taitojen kehittämistä. Punttienk-
koja, peruskuntolenkkejä. Tutus-
tumista uusiin joukkuekavereihin 
ja yhteisen sävelen löytämistä. 
Vammoja ja niiden kuntoutusta 
(olisinpa voinut jättää tämän koh-
dan pois). Innostusta tulevasta ja 
malttamattomuutta päästä irti 
pelikentille. Joillain reissaamista 
ympäri Eurooppaa maajoukkue-
pelien merkeissä, osalla mahdolli-
sesti kesätöitä, jotta kaudella täysi 
panostus urheiluun on taas mah-
dollista. Hieman myös lomailua ja 
varpaiden uittamista järvivedes-
sä, jotta pää jaksaa taas hektisen 
arjen ja urheilun luomat paineet 
läpi pitkän talven. Sitä se on ollut, mennyt kesä ja al-
kusyksy. Ja nyt vihdoin pääsemme taas koittamaan, 
mihin se riittää. Tule siis katsomaan, onko varpaiden 
uittamisesta ollut hyötyä ja miten peli kulkee.

Loppuun täytyy vielä todeta, että hopeakyynelistä 
huolimatta viime kevät oli tähänastisen urani hienoin 

lentopalloke-
vät. Siitä kun-
nia kuuluu 
teille, arvon 
kannustajat. 
Ei ole pitkään 
aikaan Pitkä-
järven koulun 
salissa nähty 
viime kevään 

kaltaista fi ilistä ja mekkalaa. Esitän siitä vielä isot kii-
tokset kaikille teille peleihimme saapuneille ja meitä 
kannustaneille. Kiitosten lisäksi esitän myös hartaan 
toiveen, että jatkathan kannustamistamme tälläkin 
kaudella. Ja jos et vielä ole eksynyt paikalle seuraa-
maan naisten huippulentopalloa, niin tee se nyt! Jo-
kainen paikalle saapunut lisä-ääni ja taputtava käsi-
pari luo fi ilistä entisestään ja auttaa meitä parempiin 
suorituksiin. Kuten viime syksynä julkaistussa laulus-
sammekin lauletaan: ”Ryhmä valmiina haasteisiin vas-
taa, Pitkäjärvi kuorossa laulaa. / Kannatukset kuulee, 
fi ilikset tuntee, huuto tarttuu ja peli kulkee.” Nähdään-
hän siis Pitkäjärvellä!

Tiiamari ”Tintti” Sievänen
#5

”Periks ei anna tai luovuta 
koskaan, vaan taistelu jatkuu 
ylimpään oksaan”
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DATAFLORA-KUKKAVÄLITYS
LOIMAAN KIVEN HAUTAKIVET

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

AUTOHUOLTO TETE
Lentolantie 12, Kangasala

Tie vie – niin mekin!

Jaakko Pohjola Oywww.jaakkopohjola.fi

TÄYS- JA PUOLIPERÄVAUNU-YHDISTELMÄKULJETUKSET
• elementtikuljetukset
• erikoiskuljetukset
• kappaletavarakuljetukset

• saattovalvonta
•  sopimusliikenne

A J O I S S A  V U O D E S T A  1 9 6 7

Aidosti paikallinen ykkösvalinta isännöintiin!
+358 45 233 8046
www.isannointitalomuranen.fi

#yhes LP Kangasalaa fanittaen
”Itse olen fanittanut jo useamman 
vuoden ajan, kokenut sen antaman 
ilon ja tietysti sitä suruakin, kun kaik-
ki ei aina ole mennyt niin kuin itse 
toivoisi. Halusin tuoda pelaajille posi-
tiivista energiaa ja auttaa joukkuetta 
huippusuorituksiin rummuttamalla ja 
huutamalla kentän laidalla.” Näin Ritu 
kertoo aiemmista tunnelmistaan LP 
Kangasalan naisten liigajoukkueen 
kannustajana.

Enää Ritun ei tarvitse kannustaa kentän laidalla yksin. 
Viime kauden välierä- ja fi naaliotteluissa kentän reu-
nalla nähtiin suurempi joukko innokkaita faneja, jotka 
toivat meteliä ja lisätunnelmaa jo muutenkin jännittä-
viin ratkaisupeleihin. Alkavalla kaudella samaa iloista 
ja äänekästä kannustusta on odotettavissa myös run-
kosarjan peleissä. Palataan sitä ennen kuitenkin vielä 
takaisin viime kauden ratkaisuhetkiin. 

Menossa on ensimmäinen puolivälieräottelu Pitkäjär-
vellä LP Kangasalan ja Puijo Wolleyn välillä. Ritu kan-
nustaa ja rummuttaa tuttuun tyyliin kentän reunalla 
samaan aikaan kun muutamalle innokkaalle LP:n fanil-
le herää katsomossa ajatus lähteä kannustamaan Kan-
gasalaa myös huomiseen vierasotteluun Kuopioon. 
”Loistava idea, ilman muuta lähdetään” huudahtavat 
miehet toisilleen. ”Pyydetään Ritu ja rumpu mukaan 
niin saadaan kunnolla meteliä savonmaallekin.” Seu-
raavana päivänä pikkubussi alle ja innokkaan iloisella 
mielellä kohti Puijo Wolleyn kotiareena Studentian lii-
kuntahallia. Tunnelma Kuopiossa oli ratkiriemukkaan 
huikea kotijoukkueen kannattajien pyrkiessä peittoa-
maan kannustuksellaan pienen, mutta äänekkään vie-
rasjoukkueen faniryhmän kannustushuudot. Peliken-
tällä Kangasalan voitto oli lopulta selkeä 0-3 lukemin, 
kannustusjoukkojen iloisen ja positiivisen taistelun 
tulkitsemme päättyneen diplomaattisesti tasan.

Onnistuneesta Kuopion reissusta innostuneena kan-
nustushalu seuraavassa Salon Viestiä vastaan pelatta-
vassa välieräsarjassa kasvoi entisestään. Runkosarjan 
sijoitusten perusteella Kangasala lähti sarjaan hienoi-
sena haastajana, joten kuuluisan ”seitsemännen pe-

laajan” rooli oli mielestämme Puijo Wolleyn sarjaakin 
tärkeämpi. Kun ottelusarja lopulta päättyi Kangasalan 
upeaan 1-3 voittoon Salon vieraskentällä ja paikka 
fi naalissa varmistui, totesimme ”seitsemännen pelaa-
jan” suoritusten olleen lopputuloksen kannalta ratkai-
sevia. Toki voidaan todeta myös huikeasti pelanneiden 
LP Kangasalan kenttäpelaajien upeilla suorituksilla ol-
leen suotuisaa vaikutusta hienoon menestykseen.

Faniryhmän jäsenille yksi viime kauden huikeimpia 
hetkiä oli marssia kymmenien LP Kangasalan kannus-
tajien muodostamassa jonossa Kuusamon liikuntahal-
lin lipunmyyntipisteestä päätykatsomoon Kangasalaa 
äänekkäästi kannustaen. Pelaajien myöhemmin suulli-
sesti ja sosiaalisessa mediassa antamien sykähdyttävi-
en kommenttien perusteella onnistuimme juuri siinä, 
mitä kannustuksellamme haluamme osoittaa: tukea, 
zemppiä, energiaa, iloa, huumaa, ikimuistoisia tuntei-
ta ja yhteisöllisyyttä - yhes.

Entä miksi joku meistä ajaa kerrasta toiseen 100 km 
yhteen suuntaan huutaakseen äänensä käheäksi ken-
tän laidalla Pitkäjärvellä? Miksi joku meistä tulee uu-

delleen ja uudelleen seuraamaan LP:n pelejä vuodesta 
-94 lähtien? Miksi me matkustamme 700 km toiselle 
paikkakunnalle ja ajamme muutaman tunnin kuluttua 
takaisin Kangasalle – koko yön? Mikä saa ihmisen teke-
mään tällaisia asioita?

Rakkaus lajiin, ylpeys oman paikkakunnan joukkuetta 
kohtaan, tunne kuulumisesta yhteisöön, muidenkin 
harrastusten löytäminen toistemme kanssa, upeat ja 
sykähdyttävän voimakkaat tunne-elämykset, merki-
tyksellisyys, halu tukea nuoria urheilijoita. Näiden li-
säksi haluamme osaltamme luoda hienoa tunnelmaa 
otteluihin ja nostattaa koko katsomoa huikeaan, posi-
tiiviseen kannustukseen. 

Mestaruus on tottakai unelma niin pelaajille kuin meil-
le faneillekin, mutta tärkeintä on matka – yhes!

LP Kangasalan fanit Mikko, Jampe, Jokke, 
Hente, Jore, Ritu, Hannu ja Pekka iloisissa 
tunnelmissa matkalla vierasotteluun 
viime kaudella.



Pirkanmaan
Talotaitajat Oy

www.newision.fi 
Ellintie 6, Kangasala

LP Kangasalan junioreiden kausi 2021 – 2022 jää his-
toriaan kaikkien aikojen menestyskautena. Kirkkaim-
pana kruununa Tanja Vaalivirran ja Juuso Palosen 
valmentamien C-poikien uskomaton Suomen Mes-
tauus joka varmistui Kuortaneen finaaliturnauksessa 
huhtikuussa. Samaisessa turnauksessa myös meidän 
C-tytöt taistelivat upean kuudennen sijan, ja jo se 
että seuramme molemmat C-joukkueet selvisivät fi-
naaleihin asti kertoo että pitkäjänteinen ja suunnitel-
mallinen työ seuramme juniorijaostossa alkaa kantaa 
hedelmää. Jo aiemmin maaliskuussa sekä  samaiset 
tytöt että pojat voittivat Lounais - Suomen alueelliset 
mestaruudet. Myös nuorempien ikäluokkien kohdalla 
saatiin menestystä ja alueellisesti finaaleita pelattiin 
useassakin ikäluokassa myös Kangasalan joukkueiden 
toimesta.
Joukkueiden kova harjoittelu ja menestys nostaa esiin 
aina myös yksilöitä, ja se on näkynyt myös meidän seu-
rassa sekä aluejoukkueissa pelaavien että myös ihan 
maajoukkuetasolle nousseiden pelaajien määrässä. 
Seuramme kesäharjoitteluun ja viime vuosina ihan 
omaksi kilpalajiksi on kuulunut vahvasti myös Beach 
volley, joka varsinkin seuramme valmentaja Jarkko 
Laineen koordinoimana onkin saavuttanut ison jalan-
sijan monen pelaajan kesänvietossa. Ja pelkkää kesä-
harjoittelua se ei todellakaan ole ollut, sillä myös tästä 
lajista on SM- mitaleita käyty nappaamassa , viimei-
simpänä juurikin C-poikien mestaruusjoukkueeseen 
kuuluneet Jussi Koskela ja Aarni Ruohola voittivat pa-
rina lajin U16 -sarjassa hopeamitalit Tampereella elo-
kuussa käydyissä SM-finaaleissa.
Vaikkakin menestys ja mitalit ovat tärkeitä mittareita 
seuralle, vähintään yhtä tärkeää on tarjota myös har-
rastusmahdollisuus myös sille isolle joukolle lapsia ja 
nuoria jotka eivät välttämättä koskaan SM- mitaleista 
taistelekaan. Sen vuoksi myös meillä pyritään tarjoa-

maan matalan kynnyksen harrastamista ja liikkumisen 
riemua alle kouluikäisestä aina aikuisuuden kynnyk-
selle asti. Lapsien liikkuminen on viime vuosikymme-
ninä vähentynyt huolestuttavasti, mutta meidän kun-
nianhimoinen tavoite onkin seurassamme tarjota sekä 
mukava harrastaminen ja liikkuminen, ilon ja onnis-
tumisien kokeminen, sosiaalisen kyvyn kehittyminen 
sekä motivaation ja taitojen kasvaessa myös mahdolli-
suus pelaajapolkuun ihan ammattilaiskentille saakka.
Seuramme juniorityö pyörii lähes täysin uskomatto-

man upean ja osaavan vapaaehtoisporukan voimin. 
On upeaa kuinka moni meistä käyttää ison osan va-
paa-ajastaan tehden pyyteetöntä työtä lastemme 
harrastamisen ja liikkumisen mahdollistamiseksi. Iso 
kiitos kaikille valmentajille, joukkueenjohtajille, huol-
tajille ja kaikille muillekin jotka mahdollistavat tämän 
hienon lajin harrastamisen Kangasalla.
Ja jos heräsi mielenkiinto, mukaan mahtuu kyllä, roh-
keasti vain yhteydenottoja sekä seuramme nettisi-
vujen tai vaikkapa sosiaalisen median kautta. Sieltä 
löydät myös tiedot tulevista turnauksista, ja kannusta-
maan vaan rohkeasti mukaan.
Tehdään yhdessä kaudesta 2022 – 2023 vielä onnistu-
neempi !

Mikko Heinämäki, LP Kangasalan juniorijaoston 
jäsen ja C-poikien valmentaja

LP Kangasalan junioreilla takana 
historiallinen kausi

LP Kangasalan fanit Mikko, Jampe, Jokke, 
Hente, Jore, Ritu, Hannu ja Pekka iloisissa 
tunnelmissa matkalla vierasotteluun 
viime kaudella.

 

www.asoytampereenilves.fi

Ota yhteyttä!
050 337 9335 / Minna Hovi
Rakennusliike J. Malm Oy | www.jmalm.fi

Valmistuminen syksyllä 2023!

www.asoytampereenilves.fi MYYNNISSÄ!
MYYNNISSÄ!

Kaakamonkaari 14, Tampere

Rauhalliselle paikalle, päättyvän tien 
päähän rakentuva Kaakamonkaari 14 
muodostuu yhdestä neljäkerroksisesta 
kerrostalosta ja kahdesta neljän huoneis-
ton rivitalosta.

Pohjaratkaisuiltaan tarkasti mietityt 
asunnot ovat laadukkaita koteja erilaisiin 
elämäntilanteisiin sekä erinomaisia 
sijoituskohteita.

Asuinalue Hervantajärven ja Makkarajär-
ven läheisyydessä on poikkeuksellinen 
upeine luontoineen, uimarantoineen ja 
retkeilyreitteineen.

Raitiovaunupysäkki sijaitsee lähellä ja 
kävelyetäisyydeltä löytyy Hervan-
nan monipuoliset palvelut.

offsetpalvelu.fi

T U L E V A I S U U T E S I  R A K E N T A J A
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Merkillisen reilu.

KANGASALA

AUTOTARVIKE

AUTOHUOLTO

RENGASMYYNTI

P. 03 377 1140 | Palvelemme arkisin klo 8-17, lauantaisin klo 9-14

P. 03 377 3177 | Palvelemme arkisin klo 8-17, lauantaisin klo 9-14

P. 03 379 0333 | Palvelemme arkisin klo 8-16, lauantaisin suljettu

Huom! Autokorjaamo Sevi (Karkaisijankuja 7, Suorama, p. 03 379 0319) 
on nyt osa toimintaamme. Sevi palvelee ma–to 8–17, pe 8–16, la suljettu.

Kangasalantie 921, Kangasala  |  fixuskangasala.fi

Merkillisen hyvää palvelua

Merkillisen hyvää huolto- ja korjaamopalvelua

Merkillisen hyvää rengaspalvelua

Löydät meidät myös 
Facebookista ja 
Instagramista!
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Uusi kausi kolkuttaa tätä kirjoittaessa 
jo ovella ja tämä vaihe peleihin valmis-
tautuessa on täynnä kiireitä liittyen 
kaikkeen mitä tulee menestyvän jouk-
kueen aikaansaamiseksi. 

Ensimmäinen kohta oli tietenkin löytää meille sopivat 
pelaajat ja henkilöt kentän vierelle, check. Tältä osin 
prosessi näyttää onnistuneen hyvin. Jokainen jouk-
kueen jäsen tuo aina oma persoonansa ja myös oman 
tavan toimia meidän ympäristöön. Lp Kangasalle on 
muodostunut toimintakulttuuri jossa jokaisella esi-
merkiksi on seuran arvoihin nojaten vahva suositus 
olla oma itsensä. Jokainen kehittyy ihmisenä ja myös 
sitä myötä pelaajana ajan myötä. Arvomme nojaavat 
normaaleihin eettisiin tapoihin toimia ryhmässä, varsi-
naisia sääntöjä joukkueella ei ole olemassa. On erittäin 
tärkeää uusien tulijoiden kohdalla että he tietävät mil-
laiseen arkeen he ovat meille tullessaan sitoutumassa. 
Kaikille meidän tavat toimia ei ole sopiva ja se on täysin 
hyväksyttävää.  Kasassa on kuitenkin hieno joukkue. 

Kun jokainen joukkueen jäsen ymmärtää meidän ar-
vomaailman ja toimii näiden normien mukaan, ollaan 
kylvetty yksi isoimmista siemenistä mitä menestyksen 
tavoittelussa tarvitaan. Meidän vahvuus on ollut viime 
kausien aikana vahva yhteenpelaamisen mentaliteetti. 
Ollaan yksilöitä jotka muodostavat isomman summan 
yhdessä kun yhteenlaskettuna. Meistä myös näkee sen 

kentällä että pelaaminen on hauskaa yhdessä. Muiden 
onnistumiset on jokaisen riemunaihe koska jokaisen 
tehtävä on nostaa rimaa ylemmäs niin omalta osaltaan 
kun yhteiseksi hyväksi.

Avoin keskustelu-kulttuuri, miten vaikea aihe onkaan 
monelle käytännön tasolla. Lentopallo on iso osa elä-
mää jokaiselle mutta kaikki sen ympärillä oleva arki 
erottaa pelaajat toisistaan. Jokaisen elämässä on huip-
puja ja pohjakosketuksia mutta jokainen urheilee kil-
paa koska rakastaa sitä. Mitä paremmin arki lentopal-
lon ulkopuolella tukee omaa urheilua, sitä suuremmat 

on mahdollisuudet myös menestyä. Lentopallo tuo 
mukanaan suuria tunteita laidasta laitaan ja yhdessä 
näiden asioiden kokeminen on aika hauskempaa. 

Ainiin, alkava kausi! Koko joukkueella on päästy lyhy-
en aikaa valmistautumaan ensimmäisiin peleihin mut-
ta pala kerrallaan niin yllämainittuja asioita kuin myös 
pelaamista on harjoiteltava kohti parempaa ja parem-
paa. Lopputulosta ei vielä tiedä kukaan mutta siksipä 
tätä tehdään. Tunteita kilpailemiseen liittyen ei unoh-
da koskaan, on ne sitten hyviä tai huonoja. Ajan myötä 
kaikista niistä oppii uutta ja on taas kehittynyt. 

Nähdään peleissä!

Joukkuelajin sielunelämää

Naisten mestaruusliigan LP Kangasalan 
vierasottelut livenä Mikailin keittiössä.
LP Kangasalan yhteistyökumppani Mikailin keittiö tarjoaa 
lentopallon ystäville live -lähetykset naisten mestaruusliigan 
vierasotteluista. Paikan päällä on mahdollisuus seurata 
Ruutu+ -palvelun lähetyksiä.

Muuntautumiskykyinen kokoustilam-
me toimii hyvin illanviettopaikkana 
pienellekin porukalle ja tämän jäl-
keen voi nauttia tilaussauna Katajan 
leppoisista katajantuoksuisista 
löylyistä ja laittaa veren kiertämään 
virkistävässä kylmäaltaassa.
Tapahtumassanne 
voidaan hyödyntää 
myös liikuntakeskuksen 
muita palveluja.

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?Pieni irtiotto arjesta?
Tilaussauna Katajassa

Saunan jälkeen 
rohkeimmat 
pulahtavat 
kylmävesialtaaseen!

La  08.10. LPK - JymyVolley 17:00
La  15.10. LPK - Hämeenlinna 17:00
La  29.10. LPK - OrPo 17:00
La  12.11. LPK - Pölkky 17:00
La  19.11. LPK - LiigaPloki 17:00
To  08.12. LPK - Arctic Volley 18:30
Ke  04.01. LPK - Puijo Wolley 18:30
La  14.01. LPK - JymyVolley 17:00
Ke  25.01. LPK - LP Viesti 18:30
Su  29.01. LPK - OrPo 17:00
Ke  08.02. LPK - Hämeenlinna 18:30
Su  12.02. LPK - Pölkky 17:00
La  25.02. LPK - LP-Vampula 17:00

Kotiottelut
Pitkäjärven koululla

LP Kangasalan päävalmentaja Arttu Keränen


