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Puheenjohtajan tervehdys
HUH HUH, työntäyteinen viime kausi ja hyvin levätty kesätauko
ovat takana. Uusi kausikin pyörähti jo käyntiin, uusin fokuksin.
Viime kaudet ovat menneet vauhdikkaasti seuran kasvaessa.
Tämän kauden uudet hienot sanat ovat tähtiseura auditointi
ja toisaalta toiminnan tehostaminen.
Seuratoiminnassa yleinen iso haaste on tekijöiden tarve, on
talkoita ja turnauksia, johtokunnan kokouksia, valmentamista,
markkinointia jne. Näin ollen fokus on pidettävä siinä, mikä on
seuran kannalta tärkeää ja mistä saa parhaan mahdollisen hyödyn irti toimintaan. Tähtiseura auditointi on yksi työkalu mikä
auttaa meitä tässä. Tehostamiseen ei kuulu vain ”turhien” toimintojen ja asioiden karsiminen, vaan myös yhteistyö ja toisaalta ohjeistojen ja ohjenuorien tekeminen, mikä selkeyttää
toimintaa ja jättää ns. tyhjät työvaiheet pois. Myös tehokkaan
ja nykyaikaisen markkinoinnin tekeminen on osa sitä. Siksi Luolajan Kajastus ry. on aloittanut
nettisivujen uudistamisen. Uudet nettisivumme löytyy osoitteesta: https://luolajankajastus.
fi/ . Uusille sivuille me saamme paremmin ja selkeämmin esille niitä asioita, jotka ovat harrastuksemme kannalta tärkeitä ja toisaalta vanhemmille löydettäväksi kaiken tarpeellisen tiedon.
Käythän siis tutustumassa!
Toimintakausi 2019-2020 suuntaa myös seuraamme kohti 100-vuotisjuhlaa vuonna 2021 ja
juhlavuoden suunnittelu on aika startata än, yy, tee, NYT! Näillä suunnitelmilla eteenpäin. Nähdään tapahtumissa ja kentänreunalla!
Satu Heinonen, puheenjohtaja
Luolajan Kajastus ry, Hämeenlinna

050 040 4840

KILOVAARI OY
-KAIKKEA SÄHKÖSTÄ-
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E-juniorit Kettujen loppuhuipennus
E-junioreiden kausi huipentuu alueellisiin mestaruusturnauksiin. Kajastus kuuluu Lounais-Suomen alueeseen, johon kuuluvat Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme ja Pirkanmaa.
Finaaliottelut pelattiin Vilppulan liikuntahallissa, Parkkivuoren urheilutalossa 6.-7.4.2019.
Sinne kokoontui 25 joukkuetta kovan tason E-junioreita, eli Lounais-Suomen lohkojensa parhaat. Kajastuksen ”ketuilla” ei ollut paineita peliin lähtiessä, sillä pelaajamme olivat jo edellisissä peleissään, varmistaneet pääsyn 12 parhaan joukkoon.
Parkkivuoren urheilutalo Vilppulassa on ihan kelvollinen pelisali, jossa on kolme lentopallokenttää. Suurin puute oli tuomaritornin puuttuminen kahdelta kentältä, joka rajoitti nuorisotuomarin näkemyksiä lattian pinnasta ja näin ollen tuli lukusia virhetuomioita.
Aloitimme lauantaina 6.4. pelillä LP-Kangasalaa vastaan ja voitimme ottelun 2-0 hyvällä pelillä. Seuraavana tuli vastaan Someron Voima. Tämä ottelu meni jo tiukoille, mutta väänsimme
kuitenkin 1-2 voiton Kajastukselle.
Lauantain pelit olivat silloin ohi ja osa pelaajista ajoi pitkän matkan takaisin Hämeenlinnaan
ja osa jäi yöpymään Vilppulaan. Hyvin nukutun yön jälkeen tuli sunnuntaiaamuna vastaan AVolleyn valkoiset, jonka voitimme jälleen hyvällä pelillä 2-0. Näiden pelien jälkeen huomasimme pelaavamme sijoista 1-4, eli olimmekin yhtäkkiä finaaleissa.
Seuraavana olivat ruokailutauko ja pieni lepo. Sitten alkoi peli paikallista Vilppulan Tähti Whitea vastaan. Hiukan oli hermostuneisuutta ja jännitteisyyttä aistittavissa, kun tiedostimme pelaavamme voitosta. Peli eteni tasanumeroissa aina loppuun asti, mutta Vilppula vei ensimmäisen erän. Toinen erä eteni 15 pisteeseen asti tasalukemissa. Sitten Vilppulan joukkue sai kuuden
pisteen johdon, osaksi tuomarin kokemattomuuden takia, kun nuori tyttö ei nähnyt lattiatasosta kaikkia virheitä. Meidän joukkueemme ei siitä enää toipunut ja Vilppula voitti 2-0. Viimeisessä pelissä pelasimme sitten Someron Voimaa vastaan, jonka olimme jo voittaneet aiemmin.
Nyt kuitenkin oli puhti poissa ja Vilppulan pelin harmitus näkyi alla. Somero ansaitsi voittonsa
tiukalla pelillä. Kajastus pelasi kuitenkin hienosti itsensä sijalle neljä.
Kajastuksen loppuotteluissa pelasivat Matias Kuusela, Eeli Lintervo,
Adele Wickman ja Lucas Wickman.
Mukana olivat myös valmentajina
Heikki Jatuli ja Niina Kuusela sekä
huoltajana Sari Rytsölä.
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Power Cupia yöttömässä
yössä 2019
Power Cup järjestettiin Rovaniemellä 5.9.6.2019. Kajastuksen porukka matkusti turnaukseen bussilla. Samaan bussiin
mahtuivat myös Lempäälän Jyryn B-pojat. Saimme mukaamme kaksi kuljettajaa, joten bussi oli käytössämme koko
turnauksen ajan. Tämä varmisti onnistuneen turnauksen, sillä non-stop bussien varassa odotusajat vaikkapa ruokailuun olisivat olleet paljon pidempiä
koko porukalle. Matka oli pitkä, mutta
hyvällä porukalla oikein viihtyisä. Mukana oli E-, D- ja C -ikäisiä pelaajia sekä valmennusväki ja joukkueenjohto.
Isoimman haasteen reissuun heitti helle. Elohopea pyöri kolmenkymmenen
tietämillä ja nestetankkauksesta saatiin
pitää huolta tosissaan. Pelejä pelattiin
pääosin päivällä, mutta osuipa C-ikäisten peli yöttömään yöhön iltapelinä.
Pääsimme katsomaan sitä ison porukan voimin. Pelaajille reissu oli erittäin
antoisa ja upea kokemus. Kaikki olivat
paluumatkalla bussissa hyvällä tuulella matkustettaessa kohti kotia mukavan
turnauskokemuksen jälkeen.
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Junioritoiminnan kuulumisia

Kajastuksen junioritoiminta on muutaman viime vuoden aikana kehittynyt myönteisesti. Juniorien määrä ja joukkueiden määrä on muutaman vuoden aikana lisääntynyt olennaisesti.
Myös valmentajien ja muiden tukihenkilöiden määrä on kasvanut. Tällä hetkellä eniten junioreita on D-ikäisissä ja toiseksi eniten C-ikäisissä. Arvokasta nuorisotyötä tekevien valmentajia ja joukkueenjohtajia on nykyiseen juniorimäärään nähden sopivasti. Lisää junioreita mahtuu etenkin E- ja F-ikäisiin. Toki myös vanhempia junioreita mahtuu mukaan toimintaan ja he
kaikki ovat tervetulleita.
Yksi Kajastuksen tavoitteista on pitää lentopallon harrastaminen kustannuksiltaan niin edullisena, että kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus harrastamiseen.
Oletko sinä kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan joko pelaajana, valmentajana tai muihin tehtäviin? Jos olet, ota yhteyttä valmennuspäällikkö (jun.) Juha-Matti Pitkäseen. Tarkemmat tiedot sivulla 22.

A-, B- ja C-juniorit

Takana vas. Veikko Mähönen, Kalle Ylöstalo, Aleksi Mäkinen, Valtteri Hautala,
Konsta Mynttinen sekä Mikko Hokkanen. Edessä vas. Joel Seppälä, Anton Hokkanen ja Eetu Nurmi. Kuvasta puuttuvat Oskar Antola, Joonatan Helenius, Tommi Makkonen, Lauri Nevalainen ja Jukka-Pekka Nurminen.

Timpurintyöt
Tmi S Kärkkäinen
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050 543 0327
Koivulanmäentie, Pekola

D-juniorit

Takana vasemmalta: Jarno Kilpinen (valmentaja), Aatu Kärkkäinen, Niilo Kilpinen, Elias
Kaijanto, Lucas Wickman, Viljami Peltoniemi, Miro Tuominen, Nooa Hämäläinen, Tomas
Antola, Niina Kuusela (valmentaja), Timo Tuominen (valmentaja).
Edessä vasemmalta: Jaska Wickman, Oskar Eliander, Lauri Partanen, Jere Lievonen, Olli Seppälä, Akseli Salonen, Akseli Kallinen, Matias Kuusela ja Riikka Lievonen (Joukkueenjohtaja)

E-juniorit
Vasemmalta Eeli Lintervo,
Aaro Ohtonen, Iivo Lumme ja
Heikki Jatuli.
Kuvasta puuttuu Lauri Näri.
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Kajastus mukana kouluyhteistyössä
Hämeenlinnan kouluissa on järjestetty jo useita vuosia eri urheilulajien lajiesittelyjä. Kohteina
ovat olleet ala-asteen sekä yläasteen oppilaat. Luolajan Kajastus on osallistunut näihin lajiesittelyihin mahdollisuuksiensa mukaan. Seuran puolesta esittelijöinä toimivat lukuvuoden 20182019 aikana Heikki Jatuli ja Satu Heinonen. He olivat mukana yhteensä yhdeksän koulun tapahtumapäivässä ja niiden yhteydessä pidettyihin lajiesittelyihin osallistui lähes 500 koululaista.
Heikki Jatuli on ollut Kajastuksesta eniten mukana kouluyhteistyössä. Hän oli kirjannut 25.10
2017 muistiinpanoihinsa seuraavaa: ”Olin tänään Seminaarin koululla koululentis-tapahtumassa yhdessä Lentopalloliiton Hanna Kanasuon kanssa. Aloitimme jo klo 8:30. Ryhmiä oli kuusi ja
yhteensä yli 100 oppilasta sai lentopallovalistusta. Muutama jopa ilmoitti etsineensä itselleen
harrastusta. Kaikki olivat innokkaita ja Kajastuksen yhteyslappusia jaettiin runsaasti sekä koululaisille että opettajille.”
Heikki arvelee, että ”seuran puolelta olisi haluja käydä useammissakin kouluissa, mutta valmentajien päivätyö on suurin este kyseiselle toiminnalle. Seura saa hyötyä tämänkaltaisista lajiesittelyistä, kun saamme opettajiston kiinnostumaan enemmän lajista ja mahdollisesti uusia
pelaajia riveihimme. Suuri haaste kuitenkin on, että koulujen liikuntatunnit ovat rajalliset ja lajeihin perehdytään vain pintapuolisesti.” Heikki jatkaa, että ”näiden toimintapäivien aikana on
samana päivänä useita lajiesittelyjä, joten menoa on ehkä liikaakin ja oppilaiden keskittyminen
yhteen lajiin herpaantuu. Kaikki opettajat eivät osaa tuoda esiin lajin hienouksia, jolloin koululentis jää lähinnä pallon heittelyksi pitkin salia”. Heikin mukaan yhteistyötä voi ja pitää edelleen
jatkaa. Toiveena on, että ”koulut saisivat asianmukaiset varusteet sekä osaavan ohjauksen ja että lentopallon lajiesittely olisi mielellään omana päivänään ilman muita lajeja.”
Entä minkälaisia kokemuksia koulujen puolella on seurojen pitämistä lajiesittelyistä? Nummen
yhtenäiskoulun luokanopettaja Teija Lehtimäen mukaan ”kokemukset ovat pelkästään positiivisia. Urheiluseuroilla on usein käytössä välineitä, joita meillä ei koulukäytössä välttämättä ole.
Urheiluseuroilla on myös ollut mahdollisuus mainostaa toimintaansa ja saada näin lisää uusia
harrastajia seuroihin.” Hän arvioi, että ”sekä oppilaiden että opettajan kannalta urheiluseurojen
pitämät lajiesittelyt tuovat mukavaa vaihtelua liikuntatunneille. Vaihtelua tuo jo se, että tunnin
päävastuu on ’ulkopuolisella’ henkilöllä. Oppilaiden mielenkiinto, motivaatio ja keskittyminen
ovat usein eri luokkaa kuin oman tutun opettajan kanssa. Urheiluseurojen valmentajilla voi ol-

Heikki Jatuli
Teija Lehtimäki
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la sellaisia harjoitteita/uusia juttuja, mitä ei ole kokeiltu koulun liikuntatunneilla. Kaikilla opettajilla ei ole lajitaitoa kaikkiin lajeihin ja siksi on hienoa, että meillä on ollut mahdollista saada
’ammattilaisia’ vetämään lajiesittelyitä. On myös päästy kokeilemaan täysin uusia urheilulajeja,
esimerkiksi taekwondoa ja ampumahiihtoa.”
Teija kertoo, että mainittujen urheilulajien ja lentopallon lisäksi yhteistyötä on tehty paikallisten seurojen kanssa myös yleisurheilun, salibandyn, koripallon, hiihdon, jalkapallon, tanssin,
rugbyn, suunnistuksen ja street tenniksen merkeissä. Hänen mukaansa urheiluseurat ovat suhtautuneet lajiesittelypyyntöihin pääsääntöisesti erittäin positiivisesti. ”Ajankohdan sopiminen
on välillä tuottanut haastetta, kun harva pääsee tulemaan koululle keskellä päivää. Seurat ovat
kuitenkin aina löytäneet joukostaan vapaaehtoisia, jotka ovat saaneet järjestettyä omat työnsä niin, että ovat päässeet paikalle myös päiväsaikaan.”
Entä yhteistyö Kajastuksen kanssa? Teija vastaa, että ”olemme tehneet yhteistyötä Kajastuksen kanssa useampana vuonna. Yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa ja koulun näkökulmasta todella antoisaa ja innostavaa. Oppilaat ovat oppineet paljon uutta lentopallosta ja opettajakin
on saanut uusia vinkkejä, joita on pystynyt hyödyntämään tunneilla jatkossa.”
Teijalla on myös ehdotus koulujen ja urheiluseurojen välisen yhteistyön kehittämiseksi. ”Olisiko urheiluseurojen ohjaamaa toimintaa mahdollista saada kouluille heti koulupäivän jälkeen?
Helpottaisi kovasti lasten harrastamista, kun voisivat suoraan koulusta jäädä harrastamaan.”
Heikin mukaan ehdotus kuulostaa hyvältä ja mielenkiintoiselta. ”Urheiluseurojen kannattaa
pohtia rakentavassa hengessä, onko sen toteuttaminen käytännössä mahdollista. Kokeillahan
aina voi. Todennäköisesti kyseinen toiminta vaatisi myös jonkun opettajan läsnäoloa. Haasteena lienee ainakin se, että ohjaajia ja valmentajia on vaikea saada paikalle päiväsaikaan.”

9

Kajastuksen miehet 2019
Kajastuksen miehet eivät osallistu lentopalloliiton sarjoihin
alkaneella kaudella. Tämä on jo toinen vuosi ilman miesten joukkuetta sarjoissa. Haasteena on ollut lähinnä sitoutuneiden pelaajien vähyys.
Vuosia Kajastuksen miehissä pelanneen Samu Ruohelan
mielestä ”sarjaan kannattaa lähteä vasta sitten, kun koossa
on vähintään 10 koko kaudeksi sarjapeleihin sitoutunutta
pelaajaa”. Se on Samun mielestä ehdottomasti tärkein asia.
Toki pelaajia saa mielellään olla enemmänkin, sillä pitkän
kauden aikana voi sitoutuneillekin pelaajilla tulla erilaisia
esteitä mm. loukkaantumisten muodossa.

Samu Ruohela

Pelaajien lisäksi joukkue tarvitsee myös taustavoimia valmennukseen, pelinjohtoon ja käytännön asioiden hoitamiseen.
Toivottavaa on, että Kajastus voi osallistua erilaisiin turnauksiin jo ensi vuoden puolella. Pitemmällä tähtäimellä tavoitteena on oltava joukkueen osallistuminen lentopalloliiton sarjoihin
kaudella 2020-2021. Olisi todella noloa, jos seuralla ei olisi miesten joukkuetta silloin, kun seura täyttää 100 vuotta vuonna 2021.

PUUNKAATOKAUPPA.FI
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Farmari maatalousnäyttely 2002
Farmari maatalousnäyttely 2002 järjestettiin Hämeenlinnassa kaupunkiympäristössä Poltinahon kasarmialueella sekä läheisissä jäähallissa ja tennishallissa. Ruususen Ritva oli sopinut järjestäjien kanssa, että Kajastus huolehtii osasta pysäköintipaikkoja korvausta vastaan.
Pysäköintipaikkoja oli eri puolilla kaupunkia. Niistä oli kuljetus itse näyttelyalueelle ja takaisin. Sää
oli vaihteleva ja osin sateinen. Etenkin viimeisenä päivänä oli keskellä päivää rankka sade- ja ukkoskuuro, joka pehmensi pysäköintialueina olleet pellot.
Olin Antikaisen Reijon kanssa ohjaamassa liikennettä Aleksis Kiven kadun varren pellolla Luolajan suunnalla. Sateen alettua pelto pehmeni nopeasti. Olin siinä vaiheessa pellolla yksin vastaamassa alueesta, kun Reijo oli vuorollaan ruokailemassa ja katselemassa maatalouskoneita Poltonaholla.
Ihmisiä alkoi tulla pois näyttelyalueelta. Yleensä koko seurue meni sisään autoon ja sitten lähdettiin
liikkeelle. Huomasin heti, että homma ei toimi näin pehmentyneessä pellossa. Niinpä sanoin seuraaville, että vain kuski menisi autoon ja muut tulisivat kyytiin Aleksis Kiven kadulta. Lisäksi sanoin kuskille, että lähtee liikkeelle varovaisesti, jotta vetävät pyörät eivät pyörisi tyhjää. Ohjeet tuntuivat menevän kuin kuuroille korville. Liikkeelle lähdettiin lähes kaasu pohjassa ja auto täynnä ihmisiä. Jouduin
auttamaan autoja liikkeelle työntämällä. Työ oli erittäin raskasta. Lisäksi sain siinä samalla kuraa päälleni enemmän kuin koko muun elämäni aikana. Lopulta viimeinenkin auto lähti pois ja urakka oli ohi.
Päästyäni kotiin olin niin väsynyt ja kurainen, että mielessä olivat vain peseytyminen ja lepo. Kaikki vaatteet menivät pyykkiin ja itse otin lämpimän suihkun, joka tuntui tosi hyvältä. Sitten oli lepohetken vuoro. Nukahdin välittömästi. Heräsin puhelimen ääneen. Siskoni tytår soitti ja kertoi, että on
miehensä kanssa kesäteatterin lippujonossa odottamassa minua ja esitys alkaa hetken kuluttua. Olin
luvannut mennä sinne sukulaisteni kanssa. Kerroin heränneeni soittoon ja myöhästyisin niin paljon,
että kesäteatteri jää tällä kertaa väliin. Mutta uni kyllä maistui koko illan.

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN TAVASTIA
Opiskele uusi ammatti, päivitä ammattitaitoasi
täydennyskoulutuksissa, suorita ylioppilastutkinto tai
löydä itsellesi uusi harrastus
Ammattiopisto Tavastia | Hämeenlinnan lyseon lukio |
Kaurialan lukio | Lammin lukio | Parolan lukio |
Vanajaveden Opisto | Vanaja Koulutus Oy |

www.kktavastia.fi
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Kajastuksen kunniajäsenet

Kajastuksen kunniajäsenet vasemmalta alkaen: Olavi Ruusunen, Reijo Saarinen, Eero Björklund, Marjatta Toivonen, Jouko Siira, Ritva Ruusunen, Heikki Heino, Ulla Heino, Eila Mattila ja Erkki Mattila. Kuvasta puuttuu Toivo Laakso.

Luolajan Kajastuksen ensimmäiset kunniajäsenyydet myönnettiin huomionosoituksena Kajastuksen hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta työstä seuraaville henkilöille: Eero Björklund, Heikki Heino, Ulla Heino, Toivo Laakso, Eila Mattila, Erkki Mattila, Olavi Ruusunen, Ritva Ruusunen,
Reijo Saarinen, Jouko Siira ja Marjatta Toivonen. Heille luovutettiin asiaan kuuluvat kunniakirjat ruusujen kera 18.11.2018 järjestetyssä tilaisuudessa.
Heille kaikille on yhteistä pitkäaikainen, menestyksekäs, pyyteetön ja arvokas työ seuran hyväksi. Se on toteutunut monen kohdalla useassa eri roolissa tai joko pelaajana, valmentajana,
huoltajana, joukkueenjohtajana tai erilaisten taustatöiden tekijänä. Moni on toiminut myös
erotuomarina. He kaikki olivat mukana toiminnassa Kajastuksen parhaimpien menestysvuosien aikana 1960-luvun lopulta alkaen ja osa jo 1950-luvulta alkaen.
Arvokasta työtä ei ole tehty vain saleilla ja kilpailutilanteissa, vaan sitä on tehty mitä erilaisimmissa tehtävissä ja paikoissa. Sitä on tehty myös kotona monenlaisessa roolissa. Kotona tehty
työ unohdetaan liian usein ja sitä pidetään ikään kuin itsestään selvänä.
Eero Björklund oli pitkät ajat sekä miesten että naisten joukkueiden huoltajana. Hän toimi
1970-luvulla SM-kultaa voittaneen C-poikien joukkueen valmentajana. Nykyään Lohjalla eläkepäiviään viettävä Eero oli myös ahkera talkoolainen ja hän toimi yhtä hyvin järjestysmiehenä
kuin bussikuskinkinakin monien muiden tehtävien lisäksi. Myös Eeron poika Juhani oli menestyksekäs juniori, joka pelasi aikanaan pitkän uran Kajastuksen miesten joukkueessa 1-sarjassa ja 2-sarjassa.
Heikki Heino lienee kunniajäsenistä se, jolla on eniten meriittejä. Hän kuului Kajastuksen
kulta-aikojen joukkueen aloituskuusikkoon ja voitti neljä SM-kultaa sekä useita himmeämpiä
mitaleita. Varsinaisen peliuransa jälkeen hän toimi erotuomarina jopa kansainvälisillä kentillä,
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valmensi menestyksekkäästi junioreita ja jatkoi pelaamistaan ikämiehissä. Todella harvinaisen
triplan hän saavutti v. 198?, kun hänet valittiin vuoden erotumariksi, hän voitti pelaajana SMkultaa ikämiehissä ja valmentajana ?-junioreissa. Nykyään golfia harrastava Hemppa asuu vaimonsa Ullan kanssa Hattulan Nihattulassa.
Ulla Heino kysyi, että pyykinpesustako minä sen kunniajäsenyyden sain, kun kuuli hänelle
myönnetystä kunniajäsenyydestä. Kyllä sitä pyykkiä varmaankin riitti, kun sekä aviomies että
kaikki kolme lasta pelasivat lentopalloa. Mutta kotitöiden lisäksi Ulla osallistui toimintaan monella eri tavalla. Hän oli usein myymässä lippuja otteluihin yhdessä Eila Mattilan kanssa ja otteluiden lipunmyynneistä oli tehty erittäin selkeät ja yksityiskohtaiset raportit. Ulla oli mukana kahvioissa aina, kun kutsu tuli. Tärkeää oli myös oman joukkueen kannustaminen, kun hän
muiden naisten kanssa oli huutosakkina vierasotteluissa.
Toivo Laakso kuului Kajastuksen menestysvuosien joukkueen aloituskuusikkoon 1960- ja
1970-luvuilla ja oli joukkueen passari. Neljän SM-kullan lisäksi hänellä on myös useita himmeämpiä mitaleita. Varsinaisen peliuransa jälkeen hän pelasi vielä ikämiehissä ja toimi myös valmentajana. Yksi Topin legendaarisista tempuista oli pallon pelastaminen katsomosta takaisin kentälle pelattavaksi SM-sarjan ottelussa. Nyt Topi viettää eläkepäiviään Hämeenlinnan Nummella.
Eila Mattila oli monella tapaa samanlaisesti mukana kuin Ulla Heino. Myös hänellä riitti pyykinpesua, kun sekä aviomies että kaikki kolme lasta pelasivat. Eila oli yleensä Ullan työparina
lipunmyynnissä ja oli mukana muissakin talkoissa esim. kahvioissa mukana aina, kun tarvetta
ilmeni. Eilan suhtautuminen miehensä Erkin harrastukseen oli ymmärtävä ja joustava. Jopa heidän suunniteltua hääpäiväänsä siirrettiin, kun alkuperäiseksi suunnitellulle päivälle tuli tärkeä
lentopallo-ottelu. Nykyään Eila ja Erkki asuvat uudessa talossa Hämeenlinnan Keinusaaressa.
Erkki Mattila oli Kajastuksen menestysvuosien joukkueen aloituskuusikossa ja toimi joukkueen kapteenina. Myös hänellä on neljä SM-kultaa ja useita himmeämpiä mitaleita. Erkin ura
Kajastuksessa alkoi jo 1950-luvulla. Varsinaisen pelaajauransa jälkeen Erkki piti kuntoaan yllä
pelaamalla ikämiehissä, joissa hän voitti useita Suomen mestaruuksia. Hän toimi myös sekä valmentajana että erotuomarina. Myöhemmin hän toimi vielä pitkän uran erotuomaritarkkailijana. Myös Erkki oli aina mukana talkoissa, kun kutsu tuli. Hänen rauhallisen olemuksensa saattoi nähdä esim. järjestysmiehen roolissa tansseissa.
Olavi Ruusunen oli Kajastuksen toiminnassa mukana jo 1950-luvulla. Hänen toimi pitkän aktiiviuransa aikana sekä valmentajana, huoltajana, seuran puheenjohtajana, johtokunnan jäsenenä, erotuomarina jne. Olavin toiminta jatkui lähes keskeytyksettä 2010-luvun jälkipuoliskolle
asti, joten toimintaa on ollut yhteensä yli 60 vuotta. Olavi on ollut kokoava voima ja aikaansaava taustavoima. Hän on osallistunut monenlaisiin talkootöihin aina tarvittaessa. Hänelle tulivat tutuiksi niin
tanssipaikat kuin rock-festivaalitkin. Nyt ovat vuorossa ansaitut eläkepäivät Hämeenlinnan Papinniityssä.
Ritva Ruusunen on myös ollut jo pitkän ajan monipuolisesti mukana Kajastuksen toiminnassa. Toiminta
on ollut monipuolista aina lipunmyynnistä ja kahvionhoidosta järjestysmiestehtäviin. Varsin usein hän on
ollut talkoiden vastuuhenkilö ja on kutsunut porukkaa talkoisiin, olipa sitten kyseessä kaupan hyllyjen
inventaario, maatalousnäyttelyn pysäköinnistä huolehtiminen tms. Ritu on osallistunut myös Kajastuksen johtoryhmän toimintaan seuran sihteerinä ja ta-
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loudenhoitajana. Hän toimii tälläkin hetkellä seuran toisena tilintarkastajana.
Reijo Saarinen pelasi nuorempana itsekin lentopalloa Kajastuksen joukkueissa, mutta suurimmat meriittinsä hän saavutti valmentajana. Repa oli Kajastuksen miesten menestysjoukkueen valmentaja ja valmensi myös Kajastuksen naisia sekä TUL:n naisten liittojoukkuetta. Myös
Repa kuuluu siihen arvostettavaan joukkoon, joka oli mukana toiminnoissa aina, kun kutsu kuului. Myöhemmin hän toimi myös hiihtovalmentajana. Nykyään golfia ja pyöräilyä harrastava Repa asuu vaimonsa Irman kanssa Hämeenlinnassa Ahveniston harjun kupeessa.
Jouko Siira kuului Kajastuksen menestysvuosien joukkueen aloituskuusikkoon 1960- ja
1970-luvuilla. Neljän SM-kullan lisäksi tämä tehokas iskijä sai myös useita muita mitaleita sekä mestaruuksia myös ikämiesten sarjoissa. Jopin ura alkoi Idäpään Toiveessa, josta hän siirtyi
Kajastukseen, kun siellä oli enemmän porukkaa. Hämeenlinnan Idäpäässä asuva Jopi pyöräilee päivittäin. Hän harrasti nuorena menestyksekkäästi myös pesäpalloa ja jääkiekkoa, jossa
hän puolustajan tontillaan oli niin hyvä, että oli lähellä päästä Suomen maajoukkueen. Silloinen maajoukkueen valmentaja Joe Wirkkunen kutsui hänet jopa testileirille ja koeotteluun.
Marjatta Toivonen pelasi SM-sarjassa yhteensä 19 vuotta. Hän joutui lopettamaan pelaajauransa v.1997. Pitkän pelaajauran jälkeen Marjatta toimi pitkään tyttöjuniorien valmentajana. Hän oli myös Kajastuksen johtokunnassa
toimiessaan seuran sihteerinä. Aina positiivinen Marjatta oli myös vuosikausia ahkera
talkoolainen ja oli usein kahviossa tansseissa ja mitä erilaisimmissa tehtävissä. Nykyään
Hämeenlinnan keskustassa asuva Marjatta
on myös menestyneen juniorin Simon äiti,
mutta yhtään Simon ottelua hän ei koskaan
nähnyt, kun poika oli kieltänyt vanhempiaan
tulemasta katsomaan pelejä.
Mitä Kajastuksen kunniajäsenyys merkitsee käytännössä?
• Seuran jäsenyys jatkuu ilman jäsenmaksuvelvoitetta.
• Kunniajäsenillä on pysyvästi vapaa pääsy kaikkiin Kajastuksen järjestämiin tilaisuuksiin.
• Kunniajäsenet saavat joka vuosi jäsenkirjeen ja kausijulkaisun kotiinsa ’automaattisesti’.
• Kunniajäsenyys merkitsee laajaa arvostusta pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Kajastuksen hyväksi.
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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

Luolajan Kajastus – tärkeimpiä tapahtumia kaudella 2018 – 2019
E – juniorien ketut: 9 turnausta, lopullinen sijoitus 4.				
E – juniorien sudet: 8 turnausta, joista 2 kotiturnausta		
D – juniorien leijonat: 8 turnausta, joista 2 kotiturnausta 			
D – juniorien tiikerit: 8 turnausta, joista 2 kotiturnausta			
D – juniorien karhut: 4 turnausta, joista 1 kotiturnaus				
C – juniorit: 8 turnausta, joista 2 kotiturnausta				
B – juniorit: 2 turnausta (Viking Line cup ja Kiipula-turnaus)
Vanhempain ilta junioreiden vanhemmille syyskuussa 2018		
Sukkamyyntiä syksyllä 2018				
Kausijulkaisu ja jäsenkirje lokakuussa 2018 			
Kunniakirjat ja ruusut Kajastuksen kunniajäsenille 18.11.2018		
Liikutsää-tapahtuma EleniaAreenalla 6.1.2019
Viking Line Cupin turnauksen järjestelyt Hämeenlinnassa 9.3.2019
Valion lentopalloturnauksen järjestelyt Nummikeskuksessa 6.4.2019
Vuosikokous 7.4.2019
Haravointiviikonloppu 17. -19.5.2019
Power Cup Rovaniemellä 5. -9.6.2019, mukana 4 Kajastuksen joukkuetta
Kauden päättäjäiset Ilvesmajalla 18.6.2019			
Pysäköintitalkoot heinäkuussa 2019
Valmentajien palavereita 4 kpl
Lajiesittelyjä kouluissa (9 koulua,
lähes 500 koululaista) ja Lasten
liikunnan tuen tapahtumissa
Kajastuksen johtoryhmän
kokouksia n 10 kpl
Valmentajakoulutus Seminaarilla
31.8.2019
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Jussi Heino kouluttamassa Kajastuksen
valmentajia
Luolajan Kajastus järjesti valmentajilleen koulutustilaisuuden Seminaarilla lauantaina 31.8.2019. Kouluttajana toimi Kajastuksen
oma kasvatti, nykyään Hurrikaani Loimaan päävalmentajana toimiva Jussi Heino. Koulutuksen tarkoituksena oli antaa valmentajille uusia ideoita.
Tilaisuuden jälkeen Jussi vastaili muutamaan kysymykseen.
Olet mestaruusliigavalmentaja ja toimintasi on ammattimaista.
Miltä tuntui välillä valmentaa junioreita ja kouluttaa heidän valJussi Heino
mentajiaan?			
- Kaiken ikäisiä on mukava valmentaa. Tältä reissulta jäi itselle taas se mukava kutina siitä, kuinka erilaista on vetää treenejä eri-ikäluokille ja toisaalta taas kuinka samanlaisista asioista homma koostuu. Eli lajin perusasiat ovat tärkeitä kaikille.
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat, joita junioreille pitäisi opettaa?		
- Niin kuin edellä mainitsin, perusasiat eli sormi- ja hihalyönti kunniaan. Niiden hallitsemiseen
koko lajin hienous ja viehätys perustuu, pallon saa menemään juuri sinne, minne haluaakin.
Lisäksi pelaamisen ja kilpailullisuuden tarjoaminen ja opettaminen osaksi jokaista harjoitustapahtumaa tekee hommasta mielekästä. Pitäähän opittuja taitoja päästä koettamaan oikeassa
pelitilanteessa. Tällä tarkoitan erilaisten pienpelien pelaamista, joissa on omia sääntöjä tilanteen mukaan.
Miten sen pitäisi tapahtua, mitkä ovat suurimmat haasteet?
- Suurimmat haasteet lienevät lajin vaikeuden puolella, eli tarvitaan jonkinlaiset perustaidot,
että peleistä tulee mielekkäitä. Tämä on tietysti valmentajalle hyvä haaste keksiä kaikille sopivan ”pelattavia” pikkupelejä.
Kumpi on junioreilla etusijalla, tekninen taito vai fyysinen puoli?
-Minun mielestäni tekniset taidot ovat tärkeitä opetella heti alusta lähtien. Fyysiset ominaisuudet kehittyvät kyllä iän myötä ja harjoitustuntien karttuessa.
Piditkö tapahtunutta valmentajakoulutusta hyvänä tapana kehittää valmennusta?
- Ehdottomasti kyllä. Itsekin tykkään käydä katselemassa muiden, kaiken ikäisten ja tasoisten, treenejä. Jopa eri lajien harjoituksista saa hyviä ideoita ja vinkkejä, joita voi käyttää suoraan tai soveltaa omissa harjoituksissa. Rohkeasti vaan lainaamaan ja jatkojalostamaan muiden hyviä ideoita!
Sitten pari kysymystä Mestaruusliigasta:
Mitkä joukkueet ovat alkavalla kaudella suosikkeja Mestaruusliigassa?
- En osaa yhtään sanoa. En ole nähnyt muiden joukkueiden pelaavan. Ja joidenkin joukkueiden rostereissa on niin paljon ulkomaalaisia, etten osaa arvioida niiden tasoa ennen kuin marraskuun pimeys ja räntäsateet alkavat.

16

Mitkä ovat odotuksesi Hurrikaani Loimaan suhteen?
- Toivoakseni jatketaan siitä mihin viime kaudella jäätiin. Pelaajien kehitys taidollisesti ja urheilullisesti oli hyvä. Toivottavasti nuorentuneella porukalla suunta jatkuu samana. Eiköhän me
pelata tälläkin kaudella yritteliästä ja viihdyttävää lentopalloa, jota yleisö tulee mielellään katsomaan. Tervetuloa Loimaalle.
Lopuksi Jussi lähettää terveisiä: ”Kiitos Kajastus ja tsemppiä kaikille ensi kauteen.”
Entä minkälaisia ajatuksia Jussin pitämä koulutus herätti Kajastuksen valmentajissa?
Jarno Kilpisen mielestä ”kyseisenlainen tilaisuus on hyödyllinen, koska se mahdollistaa keskustelun eri toimijoiden kesken. Tilaisuuden henkilökohtainen johtopäätös oli, että olemme omassa toiminnassa oikealla polulla: monia Jussin esille tuomista asioista me jo teemme. Toki myös
uusia asioita nousi esiin. Tarve siis tällaiselle on tulevaisuudessakin, mutta ehdoton edellytys
sille on yhteistyö. Tulevaisuudessa tällaiset tilaisuudet on toteutettava yhteistyössä lähiseudun
muiden lentopalloseurojen kanssa, vain omalla porukalla tilaisuudesta ei ole riittävästi hyötyä.”
Mikko Hokkanen vastasi lyhyesti ”Tuli monia hyviä valmennus tipsejä sekä vahvistusta omaan
tekemiseen. On tarvetta tämmöiselle koulutukselle.”
Myös junioreiden vanhempia oli paikalla. Heistä Markku Kaijanto totesi harjoituksen kestäessä, että ”positiivista on se, että kaikki kuuntelevat tarkasti Jussin sanomisia”.
Kokemukset tilaisuudesta olivat niin myönteisiä ja rohkaisevia, että samantyyppisiä valmentajakoulutuksia on tarve järjestää myös tulevaisuudessa.

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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Salitilanne Hämeenlinnassa
Hämeenlinnalaisilla sisäurheilulajien seurat ovat olleet huolissaan Hämeenlinnan
sisäliikuntatilojen määrällisestä ja laadullisesta riittävyydestä. Koripalloseura Punaportin Bluesin puheenjohtaja Tristan Fayn helmikuussa 2019 laatimassa luonnoksessa urheiluseurojen
yhteiseksi kannanotoksi hän toteaa mm., että ”seuroilla on aito halu ja kiinnostus saada yhä
useampi lapsi ja nuori liikuntaharrastuksen pariin sekä pysymään harrastuksen parissa läpi
elämän. Seurojen rooli liikuttajana on moninainen!”
Lokakuussa 2019 Tristan näkee asian näin: ”Tilanne sisätilojen riittävyyden osalta on huono.
Isoja tiloja haluavat kaikki. Meidän lajimme kannalta parkettilattia ja riittävät turva-alueet ovat
tärkeitä. Näistä on nyt pulaa. Toivottavasti tilanne paranee ja saleja ei suljeta tai suunnitella pelkästään perusopetuksen/varhaiskasvatuksen päiväkäytön perusteella. ’Toissijaiset’ käyttäjät
ovat usein tuntimääräisesti aktiivisempi käyttäjäkunta. Joudumme sopeuttamaan toimintaamme käytettävissä oleviin resursseihin. Tulevaisuus huolettaa, sillä olemme voimakkaasti kasvava seura, jonka tilantarve tulee kasvamaan merkittävästi”.
Tristan esittää, että ”junioreiden vuorot olisivat klo 16-21. Näin olemassa olevat resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön. Tarvitaan myös lisää isoja saleja. Kaipaan myös avointa liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmaa myös sisätilojen osalta. Näin seurat voivat ennakoida tulevaa ja toteuttaa rooliaan aktiivisina kehittäjinä ja keskustelijoina. Toissijaiset käyttäjät mukaan
suunnitteluvaiheeseen!”
Luolajan Kajastuksen valmennuspäällikkö Juha-Matti Pitkänen arvioi, että tilanne on tällä hetkellä Kajastuksen kannalta aika hyvä. ”Kajastuksen salivuorojen ongelmat koostuvat enemmänkin saaduista päivistä ja aikatauluista kuin
itse saleista. Vuorojen organisoinnissa on isoja haasteita siinä, minne seuroja sijoitetaan. Nummikeskuksessa ja Jukolassa on tilaa aivan riittävästi ja Ojoinen on ollut hyvä lisä.
Tietenkin Seminaari olisi ollut vielä parempi. Isoimmissa saleissa on ollut ongelmia verkkojen kanssa, mutta niihin on
nyt tulossa uudet. Se on haastavaa, että kouluista ei oikeastaan löydy tiloja varastointiin.” Parannuskeinona Juha-Matti esittää, että ”me voisimme miettiä hakukaavakkeisiin ikäluokkia. Jos jo hakuvaiheessa olisi tarkempaa tietoa, kuka
tarvitsee mitäkin, olisi helpompaa miettiä vuoroja. Esim. lentopallossa kenttien koko ja katon korkeus määräävät paljon”.
Myöskään Hämeenlinnan Voimisteluseuran puheenjohJuha-Matti Pitkänen
taja Petri Hämäläisen mukaan ”sisäliikuntatiloja ei ole Hämeenlinnassa tarpeeksi. Me pyrimme kaikkien mahdollisuuksien rajoissa järjestämään pienille ja isoille liikkujille mahdollisuuden harrastamiseen sekä kilpailutoimintaan. Kun sisäliikunta
tiloja ei löydy niin harrastustoiminnan järjestäminen vaikeutuu. Kilpailutoiminta vaatii enemmän niin tiloilta kuin myös salin aikatauluilta. Moni seura haluaa liikuttaa lapsia ja antaa liikunnalliset opit elämässä eteenpäin ja mahdollistaa myös ’vakavamman’ kilpailutason tekemisen.
Seuroilta odotetaan jopa yhteiskunnallista vastuuta liikunnallisten tapojen kasvattajina, mutta
tilojen puutteen vuoksi joudutaan keskittymään enemmän kilpailutoimintaan ja kasvattaminen/harrastaminen valitettavasti jää taka-alalle. Paljon nuoria olisi tulossa mukaan toimintaan,
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mutta kun seinät tulevat vastaan niin ei ole mahdollisuutta laajentaa toimintaa”. Petri jatkaa, että ”kun koulutiloja korjataan ja rakennetaan uutta, tulisi näissä suunnitteluissa ottaa huomioon
niin ulko- kuin sisäliikuntatilojen tekeminen ja kehittäminen. Tilanne on jo monen seuran kohdalla ajautunut siihen, että joudutaan etsimään ’omia’ tiloja, mutta näissä mietinnöissä tulee
raha vastaan. Helppo yhtälö on jakaa omien tilojen kulut suoraan harrastajien määrällä, mutta
silloin harrastamisen kustannus on niin kallista, että harrastajia ei ole. Toivotaan, että tähän yhtälöön löydetään ratkaisuja. Näkisin että nykyisten kouluhankkeiden yhteydessä tästäkin asiasta pitää keskustalla yhtä tärkeänä asiana kuin koulutiloistakin.”
Hämeenlinnan Sulkapalloilijat ry:n puheenjohtaja Heikki Roivaisen mielestä ”sisäliikuntatilojen viime aikaiset remontit ovat aiheuttaneet vaikeuksia HämSun harrastajille. Sulkapallo vaatii riittävän kokoisen ja korkean salin, jollaisia ei Hämeenlinnasta montaa löydy. Ojoisten Lastentalon ollessa remontissa olimme kesäkauden 2019 ’evakossa’ yhteensä kolmessa
eri paikassa: Jukolan koululla, Elenialla ja viimeisimpänä salibandyhallissa. Lisäksi tuntuu, että tietyillä seuroilla (salibandy) on etuoikeus tiettyihin saleihin kaupungissa. Salivaihdoksista
aiheutui luonnollisesti ylimääräistä jumppaa seuran aktiiveille mm. kaupungin kanssa sopimiset,
jäsenten tiedottamisen ja opastamisen osalta. Kaupungin liikuntahallien väen kanssa asiat
saatiin kuitenkin sovittua melko hyvin”.
Heikki mielestä ”on tärkeää, että eri lajien edustajia kuullaan, kun uusia sisäliikuntatiloja suunnitellaan tai remontoidaan. Tästä hyvänä huonona esimerkkinä voisi mainita uuden Nummikeskuksen. Tilat ovat kyllä hyväkuntoiset ja siistit, mutta sali ei sovellu vakavaan sulkapalloon.
Kenttien rajaviivat on piirretty liian
lähelle seinää tai väliverhoa. Salin
koko kyllä riittäisi mainiosti pelaamiseen, jos kentät olisi vain sijoitettu järkevämmin saliin”.
Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n
toimitusjohtaja Tuire Pöyhiä ja toimistopäällikkö Hannu Örn arvioivat tilannetta seuraavasti: ”Hämeenlinnassa on monia hyviä ja
laadukkaita sisäliikuntatiloja. Tiloja
ei varmastikaan ole riittävästi
kiihkeimmän harjoituskauden
aikana (syyskuu-maaliskuu) ja
halutuimpina aikoina arki-iltaisin.

Kuvassa Nummikeskuksen liikuntasali, jossa pelattiin 12.10.2019 D-juniorien aluemestaruusturnaus. Otteluita oli samanaikaisesti kolmella kentällä ja turnauksessa
olivat mukana mm. kolme Kajastuksen
D-juniorien joukkuetta: Leijonat, tiikerit
ja karhut.
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Toisaalta käyttöasteet esimerkiksi viikonloppuisin ovat osassa saleja yllättävänkin alhaiset. Eri
lajien erilaiset olosuhdevaatimukset (kentän koko, korkeus jne.) ohjaavat vuorojen sijoittelua eri
saleihin. Suurimpia murheita ja haasteita aiheuttavat tällä hetkellä koulujen liikuntasalit, joiden
käyttövarmuus seurailee kiinteistöjen yleistä kuntoa ja korjaustarpeita. Vuosittainen vaihtelu
salitilanteessa hankaloittaa seurojen toiminnan suunnittelua ja vuorojen jakoa. Esimerkiksi
kaudella 2018-2019 oli käytettävissä viisi salia vähemmän kuin kaudella 2016-2017 ja tänä
syksynäkin kahden salin remonttien valmistumiset viivästyivät ja yksi sali poistui yllättäen
kokonaan käytöstä! Palapeliä siis rakennetaan uusiksi niin Liikuntahallit Oy:ssä vuorojen osalta
kuin seuroissa toiminnan järjestämisen osalta. Liikuntasalit ovat tärkeitä tiloja suunniteltaessa
uusia koulurakennuksia. Uudisrakennuskohteiden suunnitteluvaiheessa on hyvä käydä vuoropuhelua ja kuunnella seurojen väkeä, ovathan he koulujen liikuntatuntien ohella merkittävä liikuntasalien käyttäjäryhmä. Toivottavasti suunnitelmissa olevat hankkeet (HYK, Kaurialan yläkoulu, Lyseo) pääsevät vauhtiin ripeästi ja lähivuosina saadaan uusia sisäliikuntatiloja käyttöön.”
Yhteenvetona voi todeta, että seurojen ja Liikuntahallit Oy:n edustajien näkemykset ovat varsin samansuuntaisia. Isoihin haasteisiin on yleensä löytynyt tyydyttävä ratkaisu. Seurojen toiveet voisi tiivistää seuraaviin pääkohtiin:
Seurat enemmän mukaan suunnitteluun ja keskusteluun.
Seurojen kehitysideoita kannatta huomioida, sillä seurojen edustajat ovat yleensä omien lajiensa osaajia. Heidän asiantuntemustaan esim. rajojen suunnittelussa kannattaa hyödyntää.
Tarvitaan lisää isoja saleja, jotka soveltuvat lajeille, joissa tarvitaan riittävästi sekä leveyttä
että korkeutta.
Tarvitaan lisää varastointitiloja salien yhteyteen.
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Inventaariot Tiiriössä
”Pikku-Pena”, Pentti Nyholm auttoi Kajastusta vuosien varrella usein ja monella eri tavalla. Muutamana vuotena 2000-luvulla olimme inventoimassa Citymarketin eri osastoja Tiiriössä. PikkuPena oli sopinut asiasta kauppiaan kanssa ja Ruususen Ritva hoiti porukan kokoamisen. Lupauduin mukaan aina, kun se vain oli mahdollista. Aloitimme inventaarion lauantaisin klo 15:00
tavaratalon ollessa vielä auki. Mukana oli iso joukko sekä junioreita että vanhempia.
Kerran minut ohjattiin hyllyille, joissa oli kissan- ja koiranruokia. Se oli minulle ihan uusi maailma. Valikoima tuntui niin suurelta ja monipuoliselta, että en aluksi meinannut uskoa silmiäni.
Tuotteilla oli mitä kauniimpia nimiä ja pakkaukset olivat todella kauniita ja koristeellisia. Kyllä
kissojen ja koirien kelpasi! Ymmärsin toki, että pakkaukset olivat houkutuksena vain ostopäätöksen tekijöille. Itse lemmikit olivat varmaan enemmän kiinnostuneita sisällöstä.
Kerran ollessani inventoimassa koiranruokia, sattui paikalle entinen Kajastuksen SM-sarjapelaaja Matti Honkajuuri. Huomattuaan minut, Matti totesi, että taidat olla jonkun urheiluseuran
talkoissa. Sanoin, että olen Kajastuksen talkoissa. Niinpä tietenkin, totesi Matti ja kiirehti kohti
kassaa koiranruokapakkaus kainalossaan.
Yleisesti ottaen hyllyt olivat hyvässä järjestyksessä. Toiminta oli suunnitelmallista ja systemaattista. Kirjasimme kaikkien tuotteiden nimet ja lukumäärät paperille. Henkilökunta jatkoi
sitten siitä eteenpäin. Joskus teimme löytöjä hyllyjen alta, jonne oli pudonnut tavaraa jossain
vaiheessa. Joskus harvoin löytyi hyllystä tuotteita, jotka olivat ihan väärässä paikassa. Ne luonnollisesti toimitettiin henkilökunnalle.
Eräänä marraskuisena lauantai-iltana olin inventoimassa musiikki- ja videohyllyjä. Siellä oli
myös tietokonepelejä. Joulu oli jo lähestymässä. Siihen aikaan videoita oli runsaasti tarjolla kaupoissa. Työ eteni mukavasti ja välillä oli lyhyt tauko tavaratalon kahvilassa. Kun olimme hoitaneet kaikki osastot, jotka pitikin hoitaa, oli aika lähteä kotiin.
Seuraavalla viikolla soitti serkkuni syntymäkotikunnastani Pielavedeltä ja kertoi olevansa tulossa asioilleen Helsinkiin. Hän sanoi, että poikkeaisi mielellään samalla reissulla myös Hämeenlinnassa. Sanoin, että tervetuloa! Saavuttuaan hän kertoi, että hänen pitäisi viedä kotiin tuliaisiksi videoita ja ehkä jokin pelikin. Hän kysyi, tiedänkö minä, mistä niitä löytyy? Vastasin leikkisästi,
että olen tällä hetkellä paikkakunnan parhaita asiantuntijoita kyseisessä asiassa. Vein hänet Citymarketiin katselemaan niitä hyllyjä, joita olin muutama päivä aikaisemmin inventoinut. Sieltähän ne tuliaiset löytyivätkin ja myös joululahjoja.
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Luolajan Kajastus - junioreiden harjoitusajat ja -paikat 2019-2020
Pallokoulu kaikille aloittaville junioreille
Valmentaja

Tiistaisin 17:00 – 18:30
Nummikeskus			

E-juniorit (2010 – 2009)
Tiistaisin 17:00 – 18:30
Valmentajat: Heikki Jatuli ja Sari-Katja Niiles
Nummikeskus		
				
D-juniorit (2008 – 2007)
Tiistaisin 17:00 – 18:30
Valmentajat: Jarno Kilpinen,
Nummikeskus
Niina Kuusela, Timo Tuominen ja
Keskiviikkoisin 18:30 – 20:00
Jaska Wickman
Ojoisten Lastentalo
				
C- B ja A-juniorit (2006 – 2005, 2004 – 2003, 2002 – 2001)
Valmentaja: Mikko Hokkanen
Maanantaisin 17:00 - 18:30
Ojoisten Lastentalo
Torstaisin 19:30 - 21:00
Jukolan koulu
			
Kausimaksut:
F-juniorit ja nuoremmat; 30€ syksy ja 30€ kevät
E- ja D-juniorit; 50€ syksy ja 50€ kevät
C-juniorit ja vanhemmat; 75€ syksy ja 75€ kevät
Osoitteet:

Jukolan koulu; Liivuorentie 24, 13500 HÄMEENLINNA
Nummikeskus; Kylätie 24, 13500 HÄMEENLINNA
Ojoisten Lastentalo; Mäyräntie 3 (käynti Mäyräntien puolelta)		

T E R V E T U LO A !

Luolajan Kajastus

Lentopalloharrastusta
pojille
https://luolajankajastus.fi
OTA YHTEYTTÄ!
Juha-Matti Pitkänen p. 044 281 86741 (klo 16-21)
valmennus.luolajankajastus@gmail.com
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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!
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

Luolajan Kajastus ry:n hallitus				
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Valmennuspäällikkö (jun.)
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
Juha-Matti Pitkänen
jm.pitkanen83@gmail.com
Heikki Jatuli
heikki.jatuli@pp1.inet.fi
Mauno Paavilainen		
Risto Pääkkönen
risto.j.paakkonen@gmail.com

Tekstit: Satu Heinonen, Minna Hokkanen, Heikki Jatuli, Risto Pääkkönen, haastatellut
Kuvat: Minna Hokkanen, Sari-Katja Niiles, Risto Pääkkönen, juniorien vanhemmat
Ilmoitukset: Jarkko Hautala, Mauno Paavilainen, Risto Pääkkönen, Oiva Tamminen
Taitto: Jaana Virtanen
Toimitus: Risto Pääkkönen
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045 214 9095
040 537 3645
0400 966 910
044 272 1717
044 281 8674
040 505 5163
040 738 1873
045 174 5424
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Kiitokset
tukijoille ja
talkooväelle
Suosikaa ilmoittajiamme
K-Citymarket Hämeensaari
HS-Vesi
Hämeen sammutin- ja kaasulaitehuolto Oy
Hämeenlinnan Autokoulu
JEPPtech Oy
Jukolan Apteekki
Kilovaari Oy
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
OffsetKolmio
OP Etelä-Häme

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

