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Hei kaikille,
Viime kausi päättyi hyvin erilaisissa merkeissä. Maailmanlaajuinen
pandemia löi sarjat kiinni ja harjoitukset kesätauolle jo hyvissä ajoin
ennen kauden loppua. Nyt tulevan kauden alku ei näytä juuri valoisammalta, Covid 19 koronavirus on edelleen keskuudessamme. Joka
tapauksessa toiminta on käynnissä ja meillä on kova tahtotila saada
kilpasarjat toteutettua pandemia tilanteesta huolimatta. On tärkeää, että me kaikki seuraamme tarkasti niin hallituksen kuin THL:n
ohjeistuksia. Se on ennen kaikkea toisten ihmisten kunnioittamista, mutta myös toisen terveyden turvaamista. Me lupaamme tehdä myös seuran sisällä kaikkemme, estääksemme viruksen leviämisen ja turvataksemme jokaisen pelaajan harjoittelu- ja pelikauden.
Kausi 2020 - 2021 tuo tullessaan myös keväällä alkavan seuran sadannen toimintakauden.
Juhlat huipentuvat vasta tulevana syksynä, mutta jo tammikuun puolella aloitellaan juhlallisuuksia. 100 vuotta toimintaa Hämeenlinnassa on kunnioitettavaa ja Luolajan Kajastus ry. sijoittuu sillä yhdeksi vanhimmista urheiluseuroista koko Suomessa.
Miesten toiminnassa oli tässä parin vuoden tauko. Juuri 100-vuotisjuhlien alla on ilo kertoa,
että meillä on taas miesten joukkue, joka tänä vuonna pelaa 2-sarjaa. On kunnia toivottaa jokainen miesten joukkueen pelaaja tervetulleeksi seuran riveihin. Toivotan teille onnea ja menestystä kauden peleihin! Miesten joukkueelle on luotu myös oma Facebook -sivusto ja Instagram -sivu. Laittakaahan seurantaan.
Kaikkineen syksy 2020 näyttäytyy meille kaikille hyvin epävakaana ja arvaamattomana. Siitä
huolimatta meillä uskotaan yhdessä tekemiseen. On tärkeää, että teistä jokainen on jatkamassa tämän seuran historiallista taivalta ja kiitän siitä teitä kaikkia. Pidetään huolta itsestämme
ja joukkuetovereistamme. Vielä lopuksi haluan toivottaa teille kaikkea hyvää lentopallokauteen 2020 - 2021.
Nähdään kentän reunalla!
Satu Heinonen
puheenjohtaja

TEMEKO OY
Kantolankatu 11, 13110 Hämeenlinna
Puh. 03 644 800
temeko@temeko.fi
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Kajastuksen miesten joukkue 2020–2021

Vasemmalta ylärivi: Mikko Hokkanen, Ilari Kiviharju, Martin Pekka, Ville Hiltunen, Rene Lehtonen, Samu Ruohela
Vasemmalta alarivi: Tommi Makkonen, Juha-Matti Päivärinta, Teemu Lahdensivu, Jouni Laine, Taavi Arminen,
Konsta Puotiniemi

Pelinro

Nimi

Pituus

Pelirooli

6

Tommi Makkonen

172 cm

libero

7

Martin Pekka

188 cm

hakkuri/yleispelaaja

8

Juha-Matti Päivärinta

184 cm

passari

11

Samu Ruohela

189 cm

yleispelaaja

12

Jouni Laine

185 cm

yleispelaaja

13

Ilari Kiviharju

188 cm

yleispelaaja

17

Taavi Arminen

183 cm

yleispelaaja

18

Ville Hiltunen

192 cm

keskitorjuja

19

Teemu Lahdensivu

178 cm

yleispelaaja

20

Rene Lehtonen

189 cm

keskitorjuja
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Konsta Puotiniemi

170 cm

libero
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Mikko Hokkanen

päävalmentaja

Reetta Helminen

valmentaja

Minna Hokkanen

joukkueenjohtaja

Kokemusta, nuoruutta ja heittäytymistä!
Luolajan Kajastukseen saatiin miesten 2-sarjan joukkue muutaman vuoden tauon jälkeen, kun
Mikko Hokkanen otti valmentajan roolissa haasteen vastaan. Ajatus miesten joukkueen kokoamisesta virisi Hämeenlinnalaisten lentopallomiesten riveissä, johon junioripuolella toiminut
Hokkanen tarttui. Tahtotilaa kovien pelien pelaamiseen on ollut koko ajan ja lentopalloliiton
kakkossarja tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden.
Lisäksi miesten joukkue tarjoaa seuran juniorityölle jatkumoa ja antaa kehitysmahdollisuuksia nuorille tuleville pelaajille miesten riveissä. Kajastuksen joukkue on sekoitus vankkaa kokemusta, jossa on joukossa nuoria lupaavia lentopalloilijoita. Kommunikointia tapahtuu myös
englanniksi, kun yksi joukkueen pelaajista on myös nuori virolainen Martin Pekka.
Uuteen valmennusrooliin hyppääminen valmentajalta ja uusien pelipaikkojen omaksuminen pelaajilta on vaatinut heittäytymistä. Joukkueen tavoitteena on kehittää joukkueen omaa
peliä tavoitteellisesti ja saada hyviä suorituksia pelillisesti. Tärkeää on myös joukkueen yhteishenki, yhteisöllisyys ja se että tekemisessä säilyy positiivinen energia.
Pitkän tähtäimen tavoite on vakiinnuttaa miesten joukkue Hämeenlinnaan ja saada näkyvyyttä sekä jatkumoa, niin paikallistasolla kuin Suomen lentopallokartallakin. ”Hienoa on, kun
oman kylän ja lähialueen miehillä on mahdollisuus pelata ja harrastaa lentopalloa omassa kaupungissa nyt ja tulevaisuudessa” kiteyttää Hokkanen.
Joukkueen toimintaa voit seurata Facebook sivuilla: Luolajan Kajastus M2
tai Instagram sivuilta: luolajan_kajastus_miehet

KOTIPELIT 2020-2021
su 4.10. Kajastus – Lempo 2, Lempäälä

su 13.12. Kajastus – Keimolan Kaiku

su 18.10. Kajastus – Aitolahden Riento

su 31.1. Kajastus – Lempo 2, Lempäälä

su 1.11. Kajastus – Korian Ponsi

su 14.2. Kajastus – Aitolahden Riento

su 15.11. Kajastus – Salpis, Hollola

su 28.2. Kajastus – Korian Ponsi

su 29.11. Kajastus – Valkeakosken Isku-Veikot
Ottelut pelataan Ojoisten Lastentalolla klo 13.00 • Tervetuloa kannustamaan!

Koronaohjeistus ottelutapahtumaa varten
Toimimme lentopalloliiton ohjeiden mukaisesti:
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/koronalinjaukset/ottelutapahtumalinjaus.html
• Joukkueet saapuvat tuntia ennen ottelun alkua
paikalle.
• Yleisöä pyydetään saapumaan klo 12.45-13 paikalle. Tällä järjestelyllä vältetään joukkueiden ja yleisön kohtaaminen.
• Yleisö WC:t eteistiloissa, joukkueilla pukuhuoneissa.
• Salissa on yleisölle rajattu katsomoalue.

• Huomioithan turvavälit.
• Ottelun päätyttyä yleisö poistuu viipyilemättä salista ja eteistiloista.
• Joukkueet poistuvat kentältä loppuverryttelyn jälkeen joukkueittain.
• Maskisuositus. Maskeja myös myynnissä.
• Käsidesiä saatavilla.
• Keräämme yhteystietoja. Suosittelemme koronavilkkua.
• Tulethan VAIN terveenä!
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Taaperolentopallo
Taaperolentopallon ideoija Reetta Helminen kertoo toiminnan käynnistymisestä:
Taaperolentopallo sai alkunsa, kun vierailin miesten harjoituksissa poikani kanssa. Oli kiva katsoa toisen innostusta, kun oli tilaa juosta ja touhuta pallojen kanssa. En kuitenkaan löytänyt sopivaa harrastustoimintaa Hämeenlinnasta, joten päätin lähestyä muutamaa ystävääni, jolla on
myös pieniä lapsia ja kysyä olisiko heillä kiinnostusta lähteä mukaan. Heidän innostuttuaan aiheesta lähestyin Hokkasen Minnaa, joka vei asiaa eteenpäin ja toiminnalle saatiin vihreää valoa.
Toiminnan tarkoitus on tarjota noin 1-4 vuotiaille pojille ja tytöille kerran viikossa mahdollisuus touhuta vanhempiensa kanssa Seminaarin koululla. Seuralta saadaan pallot ja koululta
löytyy monenlaisia välineitä liikuntaan. Jokainen saa touhuta haluamallaan tavalla. Tarkoitus
on päästä leikkimään ja touhuamaan pallojen kanssa ja innostaa lapsia monipuoliseen liikuntaan jo pienestä pitäen.
Taaperolentopalloryhmä täyttyi todella nopeasti. Kymmenen paikkaa meni parissa päivässä ja muutamalle jouduttiin sanomaan, että ryhmä on täynnä. Selkeästi siis kiinnostusta ja tarvetta tällaiselle toiminnalle oli.
Vanhempien rooli on ehdottoman tärkeä taaperolentiksessä. Jokainen vanhempi vastaa itse omasta lapsestaan ja touhuistaan. Ohjattua toimintaa ei siis ole. Tarkoitus on tarjota tilat ja
pallot vanhemman ja lapsen yhteisille touhuille. Meillä osallistujien vanhemmista useimmilla
on lentopallotaustaa ja sitä kautta ovatkin varmasti tänne päätyneet. Lentopallotausta ei kuitenkaan ole pakollinen, koska touhuilu on ihan vain leikkimistä pallojen kanssa.
Tällä hetkellä taaperolentopalloryhmä on täysi, mutta jos on tarvetta lisäryhmille, niin seuraan voi ottaa yhteyttä sähköpostitse.

6

Koivulanmäentie 13, 13900 Pekola • Puh. 050 543 0327
tmi.skarkkainen@gmail.com • www.piirurak.fi
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Kajastuksen junioritoiminta 2020 - 2021
Luolajan Kajastuksen juniorit aloittivat syyskauden yhteiskokoontumisella 11.8.2020.
Junioreissa on mukavaa rentoutta ja letkeää lentisfiilistä. Iloa ja jujua siis kuten kuvaan kuuluu! Yleistunnelma treeneissä on ollut positiivinen. Kajastuksen treeneissä on ollut hyvä henki ja mukava meininki, koronauhkista huolimatta. Mukaan mahtuu joka joukkueeseen myös
uusia pelaajia!
E- ja F-poikien treeneissä käy kerran viikossa enimmillään 8 pelaajaa ja tavoitteena on keväällä päästä mukaan sarjaan. Huugo Klingberg, Luka Kontio, Aaro Ohtonen, Samuel Partanen, Iiro Rahikka, Aleksi Salminen, Akseli Tesmala ja Eino Tiilikainen treenaavat tällä hetkellä Heikki
Jatulin opissa. Alkeista on lähdetty liikkeelle ja innokkaasti E- ja F-ikäiset ovat olleet mukana.

D- ja C-poikien valmennuksesta vastaavat Jarno Kilpinen, Timo Tuominen, Jaakko Wickman ja Heikki Jatuli,
D-poikien joukkueessa treenailee pari-kolme kertaa viikossa
kuuden pojan porukka, Lucas Wickman, Akseli Kallinen, Verner
Kinnunen, Kalle Pirinen, Matias Kuusela ja Olli Seppälä. Joukkueen
johtajan hommissa toimivat Mari ja Reima Kallinen. Treeneissä on
näkynyt hymyjä ja hienoa lentistä!
Pelit alkoivat vierasturnauksessa Humppilassa 26.9.2020. Kajastuksen joukkue voitti Kosken Kaiun, pelasi tasan Koijärven Kunnon
ja Ypäjän Yllätyksen ”kakkosjoukkueen” kanssa. Tappio tuli Ypäjän
”ykkösjoukkueelle”, vaikka Kajastus enimmäkseen johtikin molempia tasaisia eriä. Valmentaja Heikki Jatulin mukaan ”D-poikien joukkue on mennyt pelillisesti huimasti eteenpäin”.
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Pojat lämmittelemässä
Humppilan koulun telineillä:
vasemmalta: Kalle Pirinen ,
Olli Seppälä, Matias Kuusela, Akseli Kallinen. Poissa :
Lucas Wickman, Verner Kinnunen. Joukkueen johtajana
toimii Mari Kallinen.

C-poikien joukkueessa on mukava määrä harrastajia ja mukana treenaa myös B-ikäisiä. C-pojat
treenaavat kolmesti viikossa, kahdet yhteistreenit D-poikien kanssa ja yhdet aivan omat treenit C ja B ikäisten porukalla. C-pojissa treenailevat Akseli Salonen, Nooa Hämäläinen, Tomas
Antola, Viljami Peltoniemi, Lauri Partanen, Jere Lievonen, Aatu Kärkkäinen, Miro Tuominen, Elias Kaijanto, Oskar Antola, Miio Niskanen, Anton Hokkanen, Veikko Mähönen (B-ikäinen) ja Eero Varis (B-ikäinen).
Joukkueen johtajana toimii Riikka Lievonen. C-pojista on koottuna sarjaan yksi joukkue. Pelikokoonpano vaihtelee pelikohtaisesti, kuitenkin niin että peluutus on tasa-arvoista ja reilua
kaikille. Treeneissä on oltu mukana hyvällä mielellä! Pelit alkoivat 4.10.2020 vierasturnauksessa Kangasalla. Turnauksen muut joukkueet olivat LPKangasala, Rantaperkiön Isku ja Salpis. Tuloksena oli yksi voitto ja kaksi tappiota.

Valmentaja Timo Tuominen
desinfioi palloja ennen
harjoitusta.
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Erkin ja Eilan lehtileikekansio
Erkki ja Eila Mattilan kokoamaa lehtileikekansiota on pidetty yllä jo n. 60 vuotta. Kansio sai alkunsa jo 1950-luvun lopulla, kun
Heikki Varjonen ja muutamat muut henkilöt alkoivat arkistoida
Erkin heille toimittamia lehtileikkeitä Luolajan Kajastuksen otteluista ja toiminnasta.
Aluksi lehdissä oli juttuja Kajastuksesta vain harvoin ja ne olivat lyhyitä. Kun menestystä alkoi tulla, heräsi myös lehdistön kiinnostus. Juttuja Kajastuksen otteluista ja muusta toiminnasta alkoi näkyä lehdissä yhä useammin ja ne olivat myös laajempia.
Pian lehtileikkeiden keruu ja arkistoiminen jäivät kokonaan
M. Peltokankaan 40-vuotiaasMattiloiden vastuulle. Eila pääosin hoiti lehtileikkeiden kerääta Erkistä v. 1975 valokuvan
misen. Toimintaa helpotti Erkin Hämeen Sanomien urheilutoipohjalta maalaama tussityö
mituksesta saama iso A2-kokoa oleva kansio. Siihen niitä oli hyvä arkistoida.
Lehtileikkeitä on kerätty läpi vuosikymmenten aina 2010-luvulle asti. Toiminta on ollut aktiivisimmillaan Erkin pelaajauran aikana. Silloin on arkistoitu lähes kaikki, mitä aiheeseen liittyen on
löytynyt. Sen jälkeen lehtileikkeitä on kerätty valikoivasti. Yksi syy tähän on kansion täyttyminen.
Kansio on välillä ollut lainassa ja yleisön nähtävillä Elomessuilla, Hämeenkaaressa sekä pitkän aikaa Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa. Valitettavasti kansio on noiden lainojen aikana kärsinyt huonosta kohtelusta ja on hieman vaurioitunut, mikä harmittaa Erkkiä. Seuraavan
kerran se lienee yleisön nähtävillä Kajastuksen 100-vuotijuhlissa vuonna 2021.
Erkki kotonaan selailemassa lehtuleikekansiotaan
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Seppä Jussi
Edelleen 74-vuotiaana sepän töitä Viralassa Janakkalassa tekevä Juhani Suolahti on toiminut pitkän ajan perheen isän roolin ja työuransa ohessa myös Luolajan Kajastuksessa erilaisissa
tehtävissä. Hän liittyi Kajastukseen v. 1969, kun tuli töihin Vanajan autotehtaalle.
Forssassa syntyneen Jussin ensimmäinen kosketus yhdistystoimintaan oli jäsenyys urjalalaisessa Välkkilän nuorisoseurassa.
Lentopalloharrastus alkoi, kun ”pelasin kesäaikana ns. maakuntasarjoissa Urjalassa ja Toijalassa. Talvisin ei ollut saleja käytettävissä lähiseudulla. Myöhemmin pelasin Kalvolan Iskussa ja
Toijalan Valppaassa”.
Liityttyäni Kajastukseen pelasin seuran 2-joukkueessa 2-sarjassa sekä TUL:n sarjoissa. ”Siirryin junioreiden valmentajaksi, kun muistaakseni Ruususen Olavi kysyi minua siihen toimintaan. Katsoin, että ei ole mitään sellaista estettä, miksi en voisi lähteä mukaan siihen toimintaan”.
Jussi muistelee, että ”enimmillään nuoria tyttöjä oli Kaurialan koulun salilla samalla kertaa
46 kpl”. Juniorivalmentajana tuli runsaasti menestystä ja sen kruunasi Suomen mestaruudet
sekä A-tyttöjen että A-poikien sarjoissa vuonna 1977. ”Kahden joukkueen valmentaminen oli
silloin mahdollista, sillä turnauksia oli paljon nykyistä vähemmän. Toisaalta tyttöjen ja poikien
turnaukset olivat aina eri viikonloppuina”. Jussi muistaa, että ”tyttöjen mestaruus tuli aika helposti, mutta poikien mestaruus ratkesi vasta Kouvolassa pelatussa uusinnassa, jossa voitimme
KuNMKYU:n joukkueen erin 3-2”.
Jussi siirtyi naisten valmentajaksi, kun joukkuetta valmentanut Raimo Riekkola muutti pois
paikkakunnalta. Siirtyminen oli aika helppoa, sillä sekä A-tyttöjen että naisten joukkueissa oli
useita samoja pelaajia. Jussi toimi naisten SM-sarjajoukkueen valmentajana viisi vuotta.
Sen jälkeen hän siirtyi Kajastuksen 1-sarjassa pelanneen miesten joukkueen valmentajaksi. Joukkue oli lähellä nousua SM-sarjaan v.1983, kun se hävisi ratkaisevassa ottelussa Uimaharjun Karille 3-2.
Jussi toimi seuravalmennuksen ohella vuosikausia valmentajana myös TUL:n naisten liittojoukkueessa. Hän myös suoritti aikanaan myös kansainvälisen valmentajan tutkinnon.
Valmennustyön ohella Jussi toimi pitkään myös Kajastuksen hallituksessa ja yhden vuoden seuran puheenjohtajanakin.
Myös erilaisiin talkoisiin hän osallistui aktiivisesti. Hän totesi, että
”olin mukana aina pyydettäessä”.

Kuvissa osa Jussin
valmentajana saamista
mitaleista ja viireistä.
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Osa veden
luonnollista
kiertokulkua
050 040 4840

Puunkaatokauppa.ﬁ
Verkkokauppa puunkaato- ja viheralan ammattilaisille.
www.puunkaatokauppa.ﬁ
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Talkootarinoita – Rockia Forssa
Forssan Pilvenmäen raviradalla järjestettiin isot rock-festivaalit juhannuksen aikoihin ilmeisesti
vuonna 1986. Alun perin juhlat oli tarkoitus järjestää Turengin Kalpalinnassa, mutta paikalliset
viranomaiset eivät antaneet siihen lupaa vedoten alueen huonoon turvallisuusympäristöön.
Korvaava paikka löytyi Forssasta Pilvenmäen raviradalta. Sikäläiset viranomaiset kuitenkin vaativat, että järjestäjien on hankittava paikalle jokaiselle kolmelle päivälle 200 järjestysmiestä. Siinäpä oli haastetta järjestäjille, jotka olivat kotoisin pääkaupunkiseudulta.
Sain juhannusviikon maanantaina kesken työpäivän soiton vieraalta henkilöltä, joka kuului
järjestäjäorganisaatioon. Hän oli ilmeisesti ottanut selvää Forssan ja sen lähialueiden urheiluseuroista potentiaalisina auttajina ja oli jostakin saanut yhteystietoni. Hän kyseli mahdollisuuksiamme auttaa asiassa. Luvattu palkkio kuulosti varsin hyvältä ja se kiinnosti minua, koska toimin silloin Kajastuksen rahastonhoitajana. Lupasin palata asiaan jo seuraavana päivänä.
Illan soittokierroksen seurauksena saatiin ryhmää kokoon ihan mukavasti ja lopulta meitä oli
n. 10 henkilöä jokaisena kolmena iltana järjestyshenkilöinä uhraamassa juhannuksensa seuran
hyväksi. Mukana oli seuran tuttuja aktiiveja, Antikaisia, Heino, Pääkkönen, Ruususia, Suolahti jne.
Muistaakseni saimme järjestäjiltä ruokaliput, joilla sai joka ilta jotakin ruokaa ja myös juotavia oli tarjolla järjestäjien puolesta. Pidimme huolta lähinnä siitä, että raviradalle ei tullut ketään ilmaiseksi raviradan sivustoilta. Ilman lippua sisään yrittäneet ohjattiin lipunmyyntiin. Sää
oli suosiollinen koko ajan, oli aurinkoista ja lämmintä. Työ sinänsä oli helppoa, sillä yleisön määrä jäi ilmeisesti paljon odotettua pienemmäksi huolimatta nimekkäistä esiintyjistä. Järjestyshäiriöitä ei ollut.
Esiintyjinä olivat mm. skotlantilaistaustainen yhtye Bay City Rollers ja karibialainen reggae
-yhtye kotimaisten huippujen lisäksi. Juhlien juontajana oli ”Mato” Valtonen, jonka jutut eivät
olleet painokelpoisia.
Mukana oli myös Suolahden Jussin iso, musta rottweiler. Se heilutti häntäänsä ystävällisesti kaikille. Järjestäjä kuitenkin arvosti koiraa niin paljon, että siitä sai kolminkertaisen korvauksen verrattuna ihmisiin.
Juhlat kestivät koko juhannuksen ajan eli kolme päivää. Ajoimme joka päivä kolmella henkilöautolla Hämeenlinnasta Forssaan ja keskiyön jälkeen takaisin Hämeenlinnaan. Juhlat päättyivät juhannuspyhänä hyvissä ajoin.
Oli tilinteon hetki. Pidin huolen siitä, että olen jonon alkupäässä, kun palkkioita laskettiin. Kun
kerroin järjestäjille, että palkkio menee urheiluseuran tilille, sain koko summan käteen. Niinpä
saatoimme hetkeä myöhemmin lähteä kohti Hämeenlinnaa mukanamme 10 henkilöstä ja yhdestä koirasta
kolmelta päivältä saatu varsin mukava palkkio. Autoilijoille maksettiin polttoainekulut, mutta muuten koko
summa meni seuran tilille heti seuraavana arkipäivänä.
Luulen, että kaikki paikalla olleet olivat tyytyväisiä,
sillä olihan heillä takana hyvin erilainen juhannus. He
olivat saaneet kuunnella kauniissa säässä todella runsaasti tasokasta kevyttä musiikkia. Kokemus lienee ollut kaikille ikimuistoinen.
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Haravointitalkoot Sarvisalossa
Kajastuksella on ollut parina keväänä mahdollisuus ansaita rahaa toimintaansa haravoimalla
ja siistimällä useiden kiinteistöjen pihoja ja ympäristöjä Sarvisalon saaressa Loviisassa. Vuonna
2020 jäi haravointi väliin koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia.
Edellisenä vuonna 2019 saapuivat ensimmäiset talkoolaiset paikalle jo perjantaina ja he olivat paikalla kolmena päivänä. Suurin osa porukasta tuli paikalle lauantaina aamulla ja oli paikalla kaksi päivää. Lisäksi talkoisiin osallistui muutama henkilö joko lauantaina tai sunnuntaina.
Kevään 2019 talkoissa oli sekä lauantaina että sunnuntaina 25 henkilöä ja jo perjantaina muutama henkilö. Talkootyöpäiviä kertyi yhteensä n. 55 kpl.
Kokoontuminen oli lauantaina n. klo 9 alueen päärakennuksessa Suvikunnassa. Aamiaisen
jälkeen jaettiin työt, joita oli monessa eri kohteessa. Roskat haravoitiin kasoihin, joista kiinteistönhoitaja Kenneth kävi ne myöhemmin kokoamassa. Työ edistyi kauniissa säässä hyvin ja maisema siistiytyi silmin nähden.
Päivällä oli lounas päärakennuksessa, jonka jälkeen tutustuttiin taidenäyttelyyn läheisessä
galleriassa. Työ jatkui tauon jälkeen iltaan saakka. Illalla oli mahdollisuus saunomiseen, seurusteluun ja tutustumiseen kauniiseen saaristomaisemaan. Niille, jotka osallistuivat talkoisiin kahtena tai kolmena päivänä, oli järjestetty mahdollisuus yöpymiseen.
Sunnuntaina talkoot jatkuivat heti aamiaisen jälkeen. Iltapäivällä tehty työ alkoi jo painaa käsivarsissa, kun ei ollut tottunut fyysiseen työhön. Haravointi on varsin raskasta työtä. Se kuitenkin kannattaa tehdä, koska siten saadaan rahaa nuorisolle hyvään harrastukseen.
Mieli oli kotimatkalla lievästä väsymyksestä huolimatta tyytyväinen ja virkistynyt raikkaan
erilaisen ja yhteisöllisen viikonlopun jälkeen.

TÄSSÄ ON JUJUA!
Ole oman tulevaisuutesi passari
ja iske hakemus Tavastiaan!
kktavastia.fi
Tavastia
Ammattiopisto Tavastia
Hämeenlinnan lyseon lukio | Kaurialan
lukio | Lammin lukio | Parolan lukio |
Vanajaveden Opisto | Vanaja Koulutus Oy
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Luolajan Kajastus – tärkeimpiä tapahtumia kaudella 2019 – 2020
E- ja F-juniorit
D-juniorit (karhut)
D-juniorit (tiikerit)
D-juniorit (leijonat)
C-juniorit
A- ja B-juniorit

Pallokoulu kerran viikossa syyskuusta 2019 alkaen
Harjoituksia 2 kertaa viikossa, 8 turnausta, 27 ottelua
Harjoituksia 2 kertaa viikossa, 8 turnausta, 25 ottelua
Harjoituksia 2 kertaa viikossa, 8 turnausta, 26 ottelua
Harjoituksia 2-3 kertaa viikossa, 3 turnausta, 10 ottelua
Harjoituksia 2-3 kertaa viikossa, ei turnauksia

Vanhempain ilta junioreiden vanhemmille syyskuussa 2019
Sukkamyyntiä syksyllä 2019
Uudet verkkosivut käyttöön syksyllä 2019
Kausijulkaisu ja jäsenkirje lokakuussa 2019
Zapwayn suuri liikuntajuhla Nummikeskuksessa 3.12.2019
Liikutsää tapahtuma Loimua Areenalla 6.1.2020 (n. 2500 kävijää)
Lajiesittelyjä kouluissa Hämeenlinnassa ja Janakkalassa (3 koulua, 120 koululaista)
- keskeytyi koronaviruksen takia
Hallituksen kokouksia 9 kpl
Valmentajien palavereita 3 kpl
Miesten harjoituskauden aloitus heinäkuussa 2020
Junioreiden harjoituskauden aloitus elokuussa 2020
Vuosikokous 16.8.2020
- siirretty keväältä koronaviruksen takia
Facebook ystäviä syyskuussa 2020 n. 560 kpl
Miesten joukkueen verkkosivu käyttöön syyskuussa 2020
Koronaviruksen aiheuttamien määräysten ja suositusten takia jäivät ohjelmasta pois useat turnaukset,
haravointiviikonloppu, Power Cup, kauden päättäjäiset jne.
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Palokunnankatu 16 (keskustalo), Hämeenlinna
Puh. 075 7580 900
Kauppakuja 2, Turenki, Puh. 075 7580 990
Lamminraitti 18, Lammi, Puh. 075 7580 901
info@optikkokivinen.fi - www.optikkokivinen.fi

KILOVAARI OY
-KAIKKEA SÄHKÖSTÄ-

www.k-ruoka.fi/kauppa
www.k-ruoka.fi/kauppa

Helpota arkeasi,
Helpota
arkeasi,
tilaa ostokset
verkkokaupastamme!
tilaa ostokset verkkokaupastamme!

Palvelemme joka päivä klo 22:00 asti
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Luolajan Kajastus 100 vuotta v. 2021
Luolajan Kajastus ry täyttää 100 vuotta v. 2021. Seuran perustivat Luolajan kivityömiehet v.
1921. Seuran alkuperäinen nimi oli Luolajan Köntys, koska kivityömiehet pitivät itseään ”köntyksinä” urheiluharrastuksistaan huolimatta.
Kun seuran ohjelmistoon tuli naisten voimistelu, vaihdettiin seuran nimeksi pian Luolajan
Kaiku. Naisvoimistelijat eivät pitäneet siitä, että heitä kutsuttiin ”köntyksiksi”.
Luolajan Kaiku lakkautettiin 1930-luvula viranomaisten toimesta. Seuran väki kuitenkin jatkoi toimintaa pienen tauon jälkeen ja seuran nimeksi tuli Luolajan Kajastus. Se on yhä tänäkin
päivänä yksi kauneimmista urheiluseurojen nimistä koko Suomessa.
Seuran toiminta oli pysähdyksissä sotien ajan.
Seuran toiminnalle tuli uusi suunta v. 1947, kun lentopallo tuli sen ohjelmistoon. Siitä lähtien Kajastus on ollut lentopallon erikoisseura. Siinä toiminnassa on ollut paljon menestyksen
vuosia, mutta myös hiljaisempia jaksoja.
Tulevan juhlavuoden aikana kuuluu seuran värikkäästä ja rikkaasta historiasta lisää ja tietenkin ennen kaikkea seuran toiminnasta nykyajassa.

Juhlavuoden tunnus

Kajastuksen hallitus valitsi kokouksessaan 11.10.2020
juhlavuoden tunnukseksi oheisen Jaana Virtasen suunnitteleman logon. Perusteluina olivat logon selkeys ja
yksinkertaisuus.		

LUOLAJAN KAJASTUS
– iloa ja jujua –

Kokeile – Harrasta – Kilpaile

LENTOPALLOA

Tarjoamme lentopallovalmennusta 7–15 vuotiaille pojille.
Etsimme uusia innokkaita pelaajia monipuolisen
ja hauskan joukkuelajin pariin.
Tule rohkeasti joukkoomme ja löydä lentis lajiksesi!
Tutustu toimintaamme: www.luolajankajastus.fi
FB, IG: Luolajan Kajastus Ry – valmennus.luolajankastus@gmail.com

17

Luolajan Kajastuksen joukkueiden harjoitusajat ja -paikat 2020 – 2021
Taaperot

Sunnuntaisin 10:00 -10:45 			
Seminaarin koulu

E-juniorit ja nuoremmat
(2010 tai myöhemmin syntyneet)
Valmentaja Heikki Jatuli

Tiistaisin 17:00 -18:30
Nummikeskus

D-juniorit
(2008 – 2009 syntyneet)
Valmentajat
Jarno Kilpinen, Timo Tuominen, Jaska Wickman
ja Heikki Jatuli

Tiistaisin 17:00 -18:30
Nummikeskus
Keskiviikkoisin 17:00 – 18:30
Loimua Areena				
Torstaisin 18:00 -19:30			
Loimua Areena

C-juniorit
(2007 ja aikaisemmin syntyneet)
Valmentajat
Jarno Kilpinen, Timo Tuominen ja Jaska Wickman

Tiistaisin 17:00 -18:30
Nummikeskus
Keskiviikkoisin 17:00 -18:30			
Loimua Areena 				
Torstaisin 18:00 -19:30			
Loimua Areena

Miehet
Valmentaja Mikko Hokkanen

Maanantaisin 18:30 -20:00
Ojoisten Lastentalo			
Keskiviikkoisin 18:30 -20:00 		
Ojoisten Lastentalo

Kausimaksut

Taaperot: 15€ syksy ja 15€ kevät
E-juniorit ja nuoremmat: 50€ syksy ja 50€ kevät
D-juniorit: 70€ syksy ja 70€ kevät
C-juniorit ja vanhemmat: 90€ syksy ja 90€ kevät

Osoitteet

Nummikeskus: Kylätie 24, 13500 HÄMEENLINNA
Loimua Areena: Härkätie 17 B, 13130 HÄMEENLINNA
Seminaarin koulu: Seminaarinkatu 2, 13130 HÄMEENLINNA
Ojoisten Lastentalo: Mäyräntie 3, 13600 HÄMEENLINNA
(käynti Mäyräntien puolelta)

T E R V E T U LO A !
Voit liittyä Kajastuksen jäseneksi tai kannatusjäseneksi maksamalla
jäsenmaksun tilille FI61 5680 0040 1158 55.
Mukaan henkilön nimi. Viite/viesti: Kajastuksen jäsenmaksu
Jäsenmaksujen hinnat ovat:
Aikuiset: 10€, juniorit: 5€, perhejäsenmaksu: 20€
Kannatusjäsenmaksu on vähintään 10€, ylärajaa ei ole
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TERVETULOA MUKAAN KAJASTUKSEN
LENTOPALLOTOIMINTAAN!
Oletko kiinnostunut toimimisesta urheiluseurassa?
Jos olet, ota rohkeasti yhteyttä seuran
hallituksen jäseniin!
Toimintaamme mahtuu lisää:
• valmentajia
• joukkueenjohtajia
• huoltajia ja muita tukihenkilöitä joukkueille
• tekijöitä mitä erilaisimpiin talkoisiin
Tervetuloa mukaan hyvän harrastuksen pariin!

Luolajan Kajastus ry:n hallitus				
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Satu Heinonen
luolajankajastus@gmail.com
Mikko Hokkanen
mikkohokkanen@gmail.com
Minna Hokkanen
minski.hokkanen@gmail.com
Marjo Mynttinen
marjo.mynttinen@outlook.com
Heikki Jatuli
heikki.jatuli@pp1.inet.fi
Mauno Paavilainen		
Risto Pääkkönen
risto.j.paakkonen@gmail.com

045 214 9095
040 537 3645
0400 966 910
044 272 1717
040 505 5163
040 738 1873
045 174 5424

Tekstit: Satu Heinonen, Reetta Helminen, Minna Hokkanen, Heikki Jatuli, Riikka Lievonen, Risto Pääkkönen, haastatellut
Kuvat: Heikki Jatuli, Minna Hokkanen, Risto Pääkkönen
Ilmoitukset: Jarkko Hautala, Mauno Paavilainen, Risto Pääkkönen, Oiva Tamminen
Taitto: Jaana Virtanen
Toimitus: Risto Pääkkönen
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LUOLAJAN KAJASTUS
- iloa ja jujua -

Kiitokset
tukijoille ja
talkooväelle

Suosikaa ilmoittajiamme
Eezy VMP Hämeenlinna
HS-Vesi
Hämeen Mainostuote
Jukolan Apteekki
K-Citymarket Hämeensaari
Kilovaari Oy
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
OffsetKolmio
OP Etelä-Häme

Optikko Kivinen
Pesutalo
Piirurak Oy
Puunkaatokauppa.fi
Rakennusmaalaus Tamminen Oy
Rakentajain Puutavaratalo
Team Sportia Hämeenlinna
Temeko Oy
Tmi Markun Vasara

