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Luolajan Kajastus ry

Luota
paikalliseen.
Meiltä saat helposti kaikki
pankki-, vakuutus- ja
kiinteistönvälityspalvelut
saman katon alta.
Elämäsi eri käänteissä tukeudu
luotettavaan kumppaniin.

Mari Onnela
palveluasiantuntija
OP Etelä-Häme

Heikki Hätönen
asiakkuuspäällikkö
OP Etelä-Häme

Johanna Nieminen
vakuutusasiantuntija
OP Etelä-Häme

www.op.fi/etela-hame
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Varaa aika tapaamiseen
osoitteessa op.fi/etela-hame
tai soita p. 010 254 9001.

Puheenjohtajan tervehdys
Luolajan Kajastus täytti 31.8.2016 95 vuotta, joka on urheiluseuralle kunnioitettava aika. Kajastuksella on maineikas historia takanaan 1960- ja 1970-lukujen kultavuosineen sekä 1980- ja 1990- lukujen juniorimenestyksineen.
2000- ja 2010- luvuilla seuran toiminta on ollut junioripuolella haasteellista, mutta silti koko ajan hengissä.
Miesten joukkue on pitänyt seuran Hämeenlinnan urheilupalstoilla näkyvissä omalla pelitoiminnallaan.
Seura tekee nyt uutta tulemista Hämeenlinnan urheilukartalle. Junioriharrastajien määrät ovat olleet pienet mutta nyt on näkyvissä kasvua oikeaan suuntaan. Salilla on nyt
hyvää pöhinää.
Oman toiminnan markkinointia on parannettu ja nykyaikaistettu mm. sosiaalisen median ja Sporttikortin merkeissä.
Lisäksi seura on järjestänyt AY- lentopallon SM-turnauksen.
Pienet ja isommat juniorimme ovat olleet joka vuosi mukana mm. Power Cup -turnauksessa
pelaten ja hauskaa pitäen. Seuran aktiivit ja junioreiden vanhemmat ovat lisäksi osallistuneet
erilaisiin talkoisiin varojen hankkimiseksi.
Kaikista tärkeintä on kuitenkin ollut pienten ja isompienkin harrastajien oppimisen ja liikunnan ilon ja innostuksen löytäminen tämän hienon palloilulajin parissa. Yhteinen päämäärä seuran tekemisissä ja suunnitelmissa on pitää pelaaja keskiössä, tärkeimpänä tekijänä kaikessa.
Toivotan pelaajille menestystä tulevalle kaudelle ja toivonkin yleisöä sankoin joukoin paikalle kannustamaan ja katsomaan Elenialle miesten pelejä tai Seminaarin koululle junioreiden kotiturnauksia.
Mikko Hokkanen
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Kajastuksen miesten 2-sarja joukkue kaudella 2016 – 2017

		

Kuvassa alkaen takaa vasemmalta: Timo Tuominen, Niko Sopenperä, Ilari Kiviharju, Ilari Mäkelä,
Jarno Kilpinen, Aki Päivärinta, Roope Keminen ja Topias Kallio.
Edessä vasemmalta alkaen: Veli-Antti Silpola, Juha-Matti Päivärinta, Konsta Puotiniemi, Ville Hiltunen, Samu Ruohela, Joel Pirinen ja joukkueenjohtaja Heikki Jatuli.
Kuvasta puuttuvat Mikko Ranta ja Riku Saarinen.
Joukkueen pelaajat aakkosjärjestyksessä:
Ville Hiltunen
192 cm
Topias Kallio
188 cm
Roope Keminen
180 cm
Jarno Kilpinen
192 cm
Ilari Kiviharju
188 cm
Ilari Mäkelä
191 cm
Joel Pirinen
183 cm
Konsta Puotiniemi
171 cm
Aki Päivärinta
192 cm
Samu Ruohela
189 cm
Riku Saarinen
180 cm
Veli-Antti Silpola
191 cm
Timo Tuominen
187 cm

29 v
17 v
16 v
41 v
25 v
33 v
16 v
24 v
22 v
28 v
28 v
24 v
40 v

keskitorjuja
keskitorjuja
yleispelaaja
yleispelaaja
hakkuri/yleispelaaja
yleispelaaja
passari
libero
hakkuri
yleispelaaja
passari
keskitorjuja
keskitorjuja, valmentaja

Harjoitusryhmään kuuluvat myös Juha-Matti Päivärinta, Niko Sopenperä sekä vuoden 2017
alusta mukaan tuleva Mikko Ranta.
Luolajan Kajastuksen miesten joukkue pelaa 2-sarjassa. Samaan lohkoon Kajastuksen kanssa
kuuluvat Aitolahden Riento (AitRi), Lapin Narvi-Pallo (NarPa), Lempäälän Jyry (LeJy), Loimaan
Jankko (Jankko), Oriveden Ponnistus (OrPo), Pälkäneen Lukko (PäLu).
Joukkueet pelaavat kaksinkertaisen sarjan, jonka ohjelma on sivulla 15.
Kaksi parasta joukkuetta jatkaa ylempään jatkosarjaan ja loput pelaavat alemmassa jatkosarjassa, jonka parhaat pääsevät vielä puolivälieriin.
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Ville Hiltunen

Samu Ruohela

Ilari Kiviharju

Konsta Puotiniemi

Aki Päivärinta

Ville-Antti Silpola
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Timo Tuominen

Jarno Kilpinen

Ilari Mäkelä

Joel Pirinen

Topias Kallio

Roope Keminen

Heikki Jatuli
joukkueenjohtaja
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C- ja D-juniorit

			
Kuvassa D-juniorit Jukka Nurminen, Konsta Mynttinen, Aku Kuusinen, Olli Tervaniemi ja C-juniorit
Arttu Hokkanen, Aleksi Mäkinen ja Kalle Ylöstalo sekä valmentajat Mikko Hokkanen ja Heikki Jatuli. Harjoitusrinkiin kuuluvat myös Ville Kivelä, Lauri Nevalainen ja valmentaja Marko Mäkinen.
C- ja D-juniorit harjoittelevat Seminaarin koululla tiistaisin ja torstaisin klo 18:30 - 20:00. Uudet lentopallosta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.
Aleksi ja Arttu osallistuivat kesällä TUL:n leirille. Arttu oli TUL:n 2001 - 2003 syntyneiden junioreiden joukkueessa, joka osallistui 24. -27.8.2016 Vöru urheilukoulun 56. kansainväliseen lentopalloturnaukseen Virossa. Hänet palkittiin joukkueensa parhaana.
Kajastuksen C-poikien joukkue osallistui 1.10.2016 junioriturnaukseen Humppilassa. Tuloksena oli kaksi tappiota ja yksi
voitto, joka tuli viimeisessä pelissä. Joukkueen peli kehittyi tur• Metallirakennetyöt
nauksen aikana.
• Ohutlevytyöt
Rapamäentie 16 C 9
• Hitsaukset ALU. RST. ST
Tietoa tulevista junioriturna13500 Hämeenlinna
•
Tig,
mig
ja
puikko
uksista löytyy Kajastuksen netti050 518 7950
marko.t.makinen@pp.inet.fi
• Asennukset
sivulta sitä mukaa, kun turnausohjelmat valmistuvat.
www.metallityothameenlinna.fi
Tervetuloa kannustamaan!

T:mi Mäkinen Marko T
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Olavi Ruusunen – vuosikymmeniä työtä lentopallon hyväksi
Olavi
seuraamassa
nuorten
harjoituksia
29.9.2016.

Olavi Ruusunen syntyi 29.8.1935 Rautalammilla. Hän muutti nuorukaisena Hämeenlinnaan.
Taival lentopallon parissa alkoi, kun Olavi osallistui TUL:n Hämeen piirin ja Tampereen Veikkojen järjestämille valmennuskursseille.
Olavi tuli mukaan Luolajan Kajastuksen toimintaan v.1958. Hän oli miesten joukkueen valmennus- ja huoltotehtävissä vuosina 1958 -1974. Sille ajanjaksolle osui Kajastuksen miesten
joukkueen nousu Suomen huipulle ja myös kultakausi vuosina 1969 -1972.
Kajastus-legenda Heikki Heino muistelee Olavi merkitystä joukkueen toiminnassa.
”Tärkeä osa Kajastuksen menestyksen vuosilta on Olavi ”Kalle” Ruususen ja hänen vaimonsa Ritva
Ruususen panos joukkueen ja seuran toiminnassa. Olavi oli mukana kaikessa, mikä edesauttoi joukkueen menestystä, alkaen taloudellisten resurssien hankkimisesta, suhteiden luomisesta tukijoihin,
toimittajiin, liittoihin ja tietoa esim. matkustamisesta kotimaassa ja monilla matkoilla Euroopassa.
Tämän taustatyön lisäksi Olavin panos oli uhrautuvaa joukkueen pelillisten puitteiden saamiseksi parhaaksi mahdolliseksi niissä silloin vallitsevissa olosuhteissa. Hänen suhtautumisensa pelaajiin, heidän sosiaalisiin edellytyksiinsä olla täysillä mukana harjoituksissa, otteluissa ja muissa
tapahtumissa, oli erittäin kannustava.
Olavi oli aina mukana harjoituksissa, huoltajana, valmentajana ja yhdysmiehenä. Otteluissa,
niiden kuuminakin hetkinä, valmentajan paikalla nähtiin kannustava, täysillä mukana elävä herrasmies.
Valmennuksessa tukeuduttiin vanhoihin hyviksi koettuihin menetelmiin, mutta oltiin myös valmiita ottamaan vastaan TUL:n tarjoamaa tietoa ja maajoukkuepelaajiemme kokemuksia valtakunnan tasolta ja monista kansainvälisistä tapahtumista. Olavi järjesti meille tilaisuuksia tutustua Neuvostoliiton, maailman huippujoukkueen harjoitusmenetelmiin.
Sille Olavikaan ei voinut mitään, että lentopallo alkoi vaatia ammattimaista harjoittelua ja sitä kautta lisää resursseja koko seuratyöhön. Enää ei pärjännyt oman kaupungin pelaajilla, maan
parhaalla juniorityöllä. Raha ja muut edellytykset veivät nuoret muualle ja joukkue häipyi lehtien
urheilusivuilta.
Olavi on kuitenkin jatkanut pyyteetöntä lentopallotyötä nuorison parissa.
Olavi Ruususelle kiitos yhteisistä, hienoista urheilullisista kokemuksista.”
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Kajastuksen kultajoukkue.
Takana vas. Olavi Ruusunen, Erkki Mattila, Jouko Siira, Heikki Heino, Jukka Palomäki, Markku Palomäki. Edessä vas. Mikko Mäkinen, Kalevi Roisko, Reino Heino, Toivo Laakso.

Muutaman vuoden tauon jälkeen Olavi palasi mukaan toimintaan ja oli 1980-luvulla mm.
miesten 2-joukkueen valmentajana ja pelinjohtajana sekä myös naisten joukkueen valmentajana.
Sen jälkeen Olavi jäi muutamaksi vuodeksi sivummalle aktiivisesta toiminnasta.
Vuodesta 1998 alkaen Olavi osallistui juniorien valmennukseen ja on ollut mukana Kajastuksen junioritoiminnassa siitä alkaen näihin päiviin saakka.
Olavi on ollut Kajastuksen uskollinen ja luotettava seuratyöntekijä niin menestyksen aikoina
kuin huonoinakin hetkinä, jolloin seuran toiminta oli isojen haasteiden edessä.
Varsinaisen valmennustyön ohella Olavi ja vaimonsa Ritva ovat osallistuneet seuran toimintaan vuosikymmenien aikana monin eri tavoin. He ovat olleet työntekijöinä ja järjestyksen
valvojina tansseissa, konserteissa ja monissa muissa tilaisuuksissa. He ovat olleet siivoamassa teiden varsia, pystyttämässä aitoja jne. He ovat olleet pitkiä aikoja seuran johtotehtävissä
ja toimihenkilöinä.
Kun heitä on pyydetty mukaan, on vastaus ollut aina myönteinen, jos ajankohta vain on ollut sopiva. Hyvin usein he ovat itse olleet kyselemässä muita talkoisiin ja ovat kantaneet järjestelyvastuun. Heidän toimintansa on ollut pyyteetöntä.
Olavi ei pidä kaikilta osin nykymenosta. Kun etenkin juniorityö on lähellä sydäntä, ei ole yllätys, että hän esittää Hämeenlinnan kaupungille toivonuksen: ”Junioreiden harjoitusvuorot on
saatava ilmaisiksi, kuten ennenkin oli”.
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Sammuttimet
Sammuttimet
Pikapalopostit
Pikapalopostit
Nestekaasulaitteet
Nestekaasulaitteet
ÖljyÖljy-jajakaasupolttimet
kaasupolttimet
Polttoainelämmittimet
Polttoainelämmittimet
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Caravanhuolto
Caravanhuolto
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Mauri
Mauri
Portell
Portell
0400-499822
0400-499822
Heikki
Heikki
Valkama
Valkama
050-3441949
050-3441949
info@hameensammutin.com
info@hameensammutin.com
www.hameensammutin.fi
www.hameensammutin.fi

Mauri
Mauri
Portell
Portell
0400499822
0400499822
portell.mauri@gmail.com
portell.mauri@gmail.com

mat vedet!
P u h t aam

www.hsvesi.ﬁ
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E- ja F-juniorit

Kuvassa on Kajastuksen E- ja F-junioreita. Valmentajina ja apukäsinä toimivat Reetta Helminen, Mikko Hokkanen, Ossi Hämäläinen, Markku Kaijanto ja Elina Peltotalo.
E- ja F-juniorit harjoittelevat Seminaarin koululla tiistaisin ja torstaisin klo 18:30 - 20:00.
Kajastus osallistui 1.10.2016 E-poikien junioriturnaukseen Forssassa kahdella joukkueella. Ejuniorien joukkue pelasi neljä ottelua, joista tuli kaksi voittoa. F-juniorien joukkue pelasi kolme
ottelua, joista kaksi olivat voitollisia.
Seuraava E-poikien turnaus on 22.10.2016 Orivedellä.
Tietoa tulevista junioriturnauksista löytyy Kajastuksen nettisivulta sitä mukaa, kun turnausohjelmat valmistuvat. Tervetuloa kannustamaan!

R A K E N T A J A N

PUUTAVARATALO
Puusepänkatu 3, 13110 Hämeenlinna
Puh. (03) 653 3905, Fax. (03) 653 3906
info@puutavaratalo.com
www.puutavaratalo.com
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Reetta
– nuori valmentaja
Ikä? -23v
Milloin, missä ja miten/miksi innostuit
lentopallosta?
2002 Hämeenlinnassa, Team tawast volley
perustettiin ja Lahtisen Kauko sai innostettua mukaan. Hyvä valmentaja sai kipinän
syttymään lajia kohtaan.
Entä valmentamisesta?
Valmentamisesta kiinnostuin jo aikaisin, Cjunnuissa ehkä jo kyselin pääsisikö mukaan
vetämään pienempien harkkoja. 2013 oli
kuitenkin ensimmäinen varsinainen kausi
jolloin valmensin.
Mikä on haasteellisinta valmentamisessa?
Kärsivällisyys ehdottomasti! Pitää muistaa
ilmaista itseään selkeästi lapsille. Kehitys on
hidasta mutta sitäkin palkitsevampaa. Näin
nuorien kanssa haasteita luo myös lasten henkinen ja fyysinen kehitys, lapset kun kehittyvät niin
omassa tahdissaan.
Mikä on palkitsevinta valmentamisessa?
Kehitys, on se sitten henkistä kasvua tai joku konkreettinen suoritus. Todella palkitsevaa on kun
huomaa joukkuehengen kohonneen, uusien ystävyyssuhteiden syntymisen tai lapsen riemun kun
tajuaa miten joku asia pitäisi tehdä ja onnistuu toteuttamaan sen.
Mitä haluaisit sanoa nuorille ja heidän vanhemmilleen?
Innolla mukaan toimintaan! Tulkaa nykäisemään/ juttelemaan/seuraamaan harkkoja tai heittämään palloa. Apukäsiä tarvitaan aina. Yhdessä kun tehdään niin homma pelaa vieläkin paremmin.
Vanhemmille vielä viestiksi että peleissä positiivinen tsemppimeininki vaikka joskus tappio saattaakin harmittaa niin isompaa kuin pienempääkin.
Junnut rohkeasti mukaan kokeilemaan lajia! Hyvällä asenteella pärjää jo pitkälle!
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Viking Line Cup Hämeenlinnassa 25.2.2017
Luolajan Kajastus järjestää lentopallon Viking Line Cup-turnauksen Hämeenlinnassa
25.2.20017. Pelipaikkoina ovat Seminaarin koulun sali ja Ojoisten Lastentalon sali.
Turnauksessa on viisi sarjaa: Miesten kilpasarja, miesten harrastesarja, naisten kilpasarja,
naisten harrastesarja sekä sekasarja. Jokaiselle joukkueelle pyritään järjestämään lentopalloliiton suosittelemat neljä ottelua. Osallistumismaksu on 80€/joukkue.
Turnauksen ilmoittautumisaika on 28.1.2017 – 19.2.2017.
Lisätietoja turnauksesta löydät osoitteesta http://www.vikinglinecup.net/ tai soittamalla
Esa Virkille numeroon 044-9822569.

Hallitus				

				
Puheenjohtaja Mikko Hokkanen
mikkohokkanen495@gmail.com
040 5373645
Rahastonhoitaja Mia Koskinen

koskmix@gmail.com

Sihteeri

Miia Nissilä

miianissila@gmail.com

044 5351400

Jäsen

Satu Heinonen

satu.k.heinonen@gmail.com

046 6177760

Jäsen

Heikki Jatuli

heikki.jatuli@pp1.inet.fi

040 5055163

Jäsen

Risto Pääkkönen

risto.j.paakkonen@gmail.com

045 1745424

Jäsen

Tuula Saarinen

tuula.saarinen@suomi24.fi

050 3808859

Jäsen

Oiva Tamminen

oiva.tamminen@pp.inet.fi

044 5459232

Jäsen

Mauno Paavilainen		

040 7381873

Kajatuksen E-junioireita
– nuorempi ja vanhempi ryhmä.
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Kajastuksen lentopallon
syntyvaihteita
Luolajan Kajastus ry perustettiin v. 1921.
Seuran perustivat Luolajan kivityömiehet.
Seuran nimeksi tuli Luolajan Köntys, sillä ilmeisesti kivityömiehet pitivät itseään liikuntaharrastuksestaan huolimatta ”köntyksinä”.
Seuran ohjelmistoon tuli myöhemmin mm.
naisten voimistelu. Nuoret naiset eivät pitäneet siitä, että heitä kutsuttiin ”köntyksiksi”.
Niinpä seura sai uuden nimen, Luolajan Kaiku. Kaiku lakkautettiin 1930-luvun ahtaassa
henkisessä ilmapiirissä.
Entiset ”kaikulaiset” perustivat pian uuden
seuran ja sen nimeksi tuli Luolajan Kajastus.
Kajastuksen ohjelmistoon tuli vuonna
1947 uusi laji, lentopallo, kun demokraattisten nuorten lentopallon harrastajat liittyivät
otettu 27.9.2016 kotona
Kajastukseen. He olivat jo vuosia harrastaneet
lajia, joten ei ole ihme, että seura saavutti heti ensimmäisenä vuotenaan TUL:n mestaruuden.
Kajastuksen ensimmäiseen joukkueeseen kuuluivat Erkki Ahlbom, Matti Kukkonen, Paavo
Kukkonen, Yrjö Kukkonen, Ahti Mölsä ja Väinö Roisko. Myöhemmin joukkueeseen liittyivät mm.
Kajastus-legenda Erkki Mattila ja Heikki Varjonen.
Virkeä 92-vuotias Yrjö Kukkonen, joka pelasi Kajastuksen ensimmäisessä joukkueessa, muistelee.
”Harjoittelimme Kansantalon pihalla Myllymäen laella melkein joka päivä. Väinö Roisko (Kalevi Roiskon isoveli) ja Ahti Mölsä (Teuvo Mölsän isä) olivat valmentajina.
Aluksi osallistuimme vain TUL:n sarjoihin, mutta myöhemmin myös valtakunnan sarjoihin.
Kaikki ottelut pelattiin aluksi ulkona, samalla kentällä, jossa myös harjoittelimme. Erotuomarit tulivat muilta paikkakunnilta; Helsingistä, Riihimäeltä, Tampereelta ja jopa Kuopiosta asti.
Yleisöä oli aluksi vähän vaikka otteluihin oli vapaa pääsy. Kulut rahoitimme pääosin talkoilla mm. kantamalla tiiliä rakennustyömailla. Lisäksi järjestimme tansseja ”Keinukalliolla”. Saimme myös avustuksia yhteisöiltä ja kaupungilta.
Pelaamisen lisäksi olin Kajastuksen sihteerinä v. 1954.
Peliasiat jäivät, kun rupesin rakentamaan omakotitaloa.”
Yrjö on viime vuosina seurannut lentopalloa
lähinnä tv:n välityksellä. Tämän päivän Kajastuksen pelaajille ja junioreille hän lähettää terveisinä: ”Toivottavasti jaksatte harjoitella ja jatkaa lajin parissa ja nousta uuteen menestykseen.”
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OffsetKolmio
Kutalantie 2, pl 4 | 13211 Hämeenlinna

KAJASTUKSEN KOTIOTTELUT RUNKOSARJASSA OVAT
SEURAAVASTI:
Su 23.10.2016

klo 18:00

Kajastus - Jankko

Su 06:11.2016

klo 18:00

Kajastus - PäLu

Su 13.11.22016

klo 18:00

Kajastus - LeJy

Su 27.11.2016

klo 18:00

Kajastus – AitRi

Su 11.12.2016

klo 18:00

Kajastus – OrPo

Su 08.01.2017

klo 18:00

Kajastus - NarPa

Kajastuksen kaikki ottelut pelataan
EleniaAreenan kentällä 3.
Otteluihin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Monien mahdollisuuksien TAVASTIA
Ammatilliseen tutkintoon, ylioppilaaksi, harrastamaan,
täydennyskoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen!
Ammattiopisto | Lyseon lukio | Kaurialan lukio |
Lammin lukio | Parolan lukio | Vanajaveden Opisto |
Vanaja Koulutus Oy | Oppisopimustoimisto

www.kktavastia.fi
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Kiitokset
tukijoille ja talkooväelle
• Suosikaa ilmoittajiamme •
HS-Vesi
Hämeen sammutin- ja kaasulaitehuolto Oy
Hämeenlinnan Autokoulu
Hämeenlinnan Pysäköinti Oy
Intersport Hämeenlinna
JEPPtech Oy
Jukolan Apteekki
Jyrätien Liikuntahallit Oy
K-Citymarket Hämeensaari
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
OffsetKolmio
OP Etelä-Häme
Optikko Kivinen
Rakennusmaalaus Tamminen Oy
Rakentajan Puutavaratalo
SER Consulting Oy
T:mi Markun Vasara
T:mi Mäkinen Marko T
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