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Lempäälän Kisa on vakiinnuttanut ase-
mansa Pirkanmaan yhtenä johtavista 
yleisurheiluseuroista. Erityisen hyvää 
menestys on ollut junioriurheilussa, 
mutta myös varttuneempi kaarti on 
2010-luvun SM-kisoista saalistellut mitalit 
poikineen.

Maastokisojen lekiläinen mitalirohmu  
on ollut Markus Kyrölä, joka on ikä-
luokassaan ollut vakikasvo mitali-
korokkeella. Nyt kävelyyn suuntautu-
massa oleva Kyrölä kisaa 19-vuotisten 
varsin kovatasoisessa sarjassa, mutta 
omaa saumat olla edelleen pokaalin  
pokkaaja.

– Kotikisoja odotan isolla innolla,  
Hakkarin kotiurat on hyvä sauma  
päätellä tällä tasolla maastojuoksu-uraa, 
Kyrölä tuumaa.

– Jos kaikki menee nappiin, ovat sijat 
haarukassa ykkösestä kuutoseen mah-
dollisia, jatkaa Kyrölä, joka leireili  
huhtikuun alkupuolen Espanjassa tehden 
kovia, jopa 120 – 140 kilometrin treeni-
viikkoja päätähtäimenään ensi kesän 
MM-kisat kävelyssä.

15-vuotisten sarja on ensimmäistä  
kertaa mukana virallisena SM-matkana 
ja sinne on LeKillä heittää sekä poikiin 
että tyttöihin kovat tekijät. Aleksi Ki-
velä ja Venla Ranta ovat jo useamman 
vuoden treenanneet tunnollisesti ja mo-
nipuolisesti, nyt he ovat ikäluokassaan 
Hämeen kärkipään menijöitä pidemmillä 
matkoilla. Molemmat mahtuvat vielä 
alle 14- vuotisiiin, joten SM-maastoissa he 

juoksevat ikäisiään vuoden vanhempien 
sarjassa.

– Ratajuoksu on minulle maastoa  
paremmin sopivaa, mutta realistinen  
tavoite on olla SM-maastoissa Hakkarissa 
kymppi kärjessä, arvelee tunnetun taka-
vuosien pitkän matkan menijän Veli- Matti 
Rannan tytär Venla Ranta, jota isänsä 
luonnollisesti valmentaa. Veli-Matti Ranta 
on myös Markus Kyrölän luotsina.

– Kotirata on tuttuakin tutumpi ja kat-
somossa on kavereita ja sukua kannus-
tamassa, joten siitä voi olla etua, aprikoi 
puolestaan Aleksi Kivelä, jonka etukätei-
nen tulosmiete vie niin ikään kymppikär-
keen. Aleksia valmentaa myös oma isä, 
Pasi Kivelä, jonka vastuullisena tehtävänä 
on toimia myös SM-kisojen pääveturina.

Hakkarissa juoksee LeKin edustus-
asussa arviolta kymmenisen urheilijaa 
SM-tittelimatkoilla. 17-vuotisten tyttöjen 
sarjassa LeKillä on kaksi kovaa menijää 
kun hiihdostakin tuttu Klaara Leponiemi 
ja Noora Leppimaa muodostavat vankan 
duon. Leponiemi oli vuosi sitten maas-
toissa yhdeksäs, mutta maantiejuoksussa 
ikäluokkansa mestari, ja kun Leppimaa 
tiedetään erinomaisen sitkeäksi maas-
tomenijäksi, voidaan odottaa joukkueki-
sasta hyvää panosta, jos, tai kun, siihen 
kolmas laatulenkki löytyy.

Aikuisten puolella LeKi voi saada SM-
maastoihin todellisen jokerikortin, jos 
olympialaisten kaksinkertainen viesti-
mitalisti Aino-Kaisa Saarinen innostuu 
viivalle tulemaan.

Isäntäseura hamuaa yhtä mitalia ja runsasta 
osanottajakaartia kotikisoihin

Veli-Matti Ranta 
(vas.) ja 
Pasi Kivelä 

Oman seuramme 
juoksija Klaara 
Leponiemi, nro 21

Oman seuramme 
juoksija Markus 

Kyrölä, nro 32

Jarno Maimonen

Markku Ruonavaara

JULKAISUTOIMINNAN AMMATTILAINEN

Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy
Naulakatu 2, 33100 Tampere • Puh. 020 756 8693 

• kirjat ja julkaisut
• lehdet, esitteet ja muut painotyöt • suurkuvatulosteet

• messuseinäkkeet ja -pöydät
• graafinen suunnittelu ja julkaisujen taitto

• julkaisujen myynti

ANNA AMMATTILAISTEN 
PALVELLA  JUURI SINUA 

Keskitä 
asiointisi 
Nordeaan jo 
tänään.

Pirkanmaan alue
0200 3000
nordea.fi
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Avainasiakkaanamme 
saat henkilökohtaisen 
pankkineuvojan.

Olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksemme. 
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24h/vrk 
tai käy osoitteessa nordea.fi/tervetuloa.

Teemme sen mahdolliseksi

Uusi katto jopa kahdessa päivässä!

Remonttimittari

Asennamme taloosi uuden katon kaikkina 
vuodenaikoina ja avaimet käteen -toimituksena.  

• yli 7000 kattoremontin kokemus, 5 vuoden asennustakuu
• tarvikkeet katolle nosturilla
• tehokas + nopea = edullinen
Ota yhteyttä ja varaa ilmainen kuntokartoitus!

Kattoluuri: 03 3398 6722
www.laaturemontti.fi

Katso kotisivuiltamme miten tämäkin talo muuttui

www.pisasaneeraus.fi • p 010 4708 999 – Katto- ja julkisivuremontit

Suosimalla kotimaista, 
työllistät suomalaisia!

Alueen kotimaiset ja paikalliset  
katsastusasemat palvelevat sinua  
katsastus- ja rekisteröintiasioissa  

Lempäälässä ja Nokialla. 

Katso tarKemmat tiedot  
www.lempaalanautokatsastus.fi ja  
www.nokianautokatsastus.fi

Ideaparkin vieressä Sääksjärvellä Porintien varressa
Lempäälän  Lempäälän Nokian 
autokatsastus oy autokatsastus oy autokatsastus oy
Ruokosmetsänkatu 13 C Vikkiniityntie 5 Kaakkurintie 1
37570 LempääLä 33880 LempääLä 37150 NoKia

soita tai tule 
käymään, 

kahvit 
tarjotaan 

aina.

Lempäälän Autokatsastus Oy

Neste Oil 
Lempäälä
Kuokkala
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IlMoIttautuMInen

Kaikkien sarjojen ilmoittautumiset tulee tehdä 
sunnuntaina 4.5.2014 klo 24.00 mennessä 
Kilpailukalenterin (www.kilpailukalenteri.
fi) ja siellä annettujen ohjeiden kautta.  
Ilmoittautumis- ja lisenssimaksu tulee 
olla suoritettu ilmoittautumispäivään 
mennessä. Suomen Aikuisurheiluliiton (SAUL) 
kilpailusarjojen osanottajilta ei edellytetä 
lisenssimaksua.

SaRJat Ja MatKat

Suomen Urheiluliiton SM-maastot 
t15: 4km, P15: 4 km, n17: 4 km, M17: 4 km, 
n19: 4 km, M19: 6 km, n22: 4 km, M22: 6 km, 
n: 6 km, M: 4 km ja 12 km.

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-maastot 
n30/35/40/45: 6 km, n50/55/60/65: 4 km, 
n70/75: 2 km, n80+: 1 km, M30/35/40/45: 
6 km, M50/55: 6 km, M60/65: 4 km, 
M70/75/80/85: 2 km, M90+: 1 km

Flying Finns –juniorimaastot 
t/P9: 1km, t/P10: 1km, t/P11: 2km, t/P12: 
2km, t/P13: 2km. 

Kaikissa sarjoissa on lisäksi joukkuekilpailu 
kolmihenkisin joukkuein. 

PySäköinti (kiLPAiLijAt jA yLeiSö)

Pysäköintialueet sijaitsevat Hakkarin 
urheilualueen ympäristössä. linja-autojen 
ja median pysäköintialueet on erikseen 
merkitty. Paikalle on opastus ja tarkemmin 
alueet löytyvät reitti- ja aluekartasta. 
lauantaina Ideaparkin ja kisa-alueen välillä 
kulkee ilmainen nonstop-bussi, joten auton 
voi jättää myös Ideaparkin parkkipaikalle.

KIlPaIlualue

SM-maastojen kilpailukeskuksena toimii 
Hakkarin ulkoilualue ja liikuntakeskus 
(osoite Urheilukatu 5, Lempäälä). kaikki 
kilpailutoiminnot ovat kilpailukeskuksen 
välittömässä läheisyydessä. Kisaravintola 
sijaitsee Hakkarin koulun ruokalassa. 
Ruokalippuja voi ostaa infopisteestä tai itse 
ruokalasta. Kisa-alueella on myös kioskeja, 
joissa on myynnissä virvoitusjuomia, kahvia 
ja pullaa, grillimakkaraa ja muuta pientä 
purtavaa. Kilpailualueen kaikki toiminnot 
ja palvelut on merkitty oheiseen reitti- ja 
aluekarttaan.

ReItIt Ja alueKaRtta

Kisaviikonloppuna juostaan sekä 1 km että 2 
km rataa. Yhden kilometrin rataa käytetään 
1 km matkoilla, kaikilla muilla matkoilla 
käytetään 2 km rataa. Molemmat radat ovat 
kivituhkapintaisia. Kisareitit on merkattu 
oheiseen reitti- ja aluekarttaan.

KIlPaIluKanSlIa

Kilpailukanslia sijaitsee kilpailualueen 
välittömässä läheisyydessä, mihin opastus 
pysäköintialueelta. Kilpailukansliassa 
tehdään osanoton varmistus ja  urheilijat 
saavat nimellään varustetun kuoren, joka 
sisältää kaksi kilpailunumeroa, hakaneulat, 
juoksujalkineeseen kiinnitettävä RFID-
tunnisteen sekä ohjeita kilpailijoille.

Aukioloajat:  
Pe 9.5.2014  klo 17–20  
la 10.5.2014  klo 8–20 
Su 11.5.2014 klo 8–19

Urheilukenttä 

Viipale- 
koulu 

Koulu 

Tenniskenttä 

P2 

P3 

8. Kahvio 
9. Lehdistökeskus 
10. Ensiapu 
11. Tulokset 
12. Markkinatori 
13. Dopingtesti 
14. Info-piste 

1. Kilpailukanslia, ilmoittautuminen & varmistus  
2. Kilpailijoiden verryttelyalue 
3. Call-in –alue 
4. Palkintokoroke 
5. Ajanotto 
6. Pukeutumis- ja peseytymistilat 
7. Ruokailu 

WC 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

Huoltorakennus 1 

9 

Jäähalli 

Liikuntahalli 

P1 

P4 

 MAALI 

 LÄHTÖ 

1km reitti 

2 

2km reitti 

12 

WC 

13 

14 

10.-11.5.2014
SM-MAASTOT 2014 KISAINFO
lempäälän Kisa järjestää vuoden 2014 SM-maastot lempäälän Hakkarissa 10.-11.5.2014. Kilpailut ovat kaksipäiväiset. 
Lauantaina juostaan Suomen Aikuisurheiluliiton (SAUL) SM-maastojuoksukilpailut sekä junioreiden kansalliset Flying 
Finns -maastokisat. Sunnuntaina on itse päätapahtuma, missä juostaan Suomen Urheiluliiton (SUL) nuorten ja aikuisten 
SM-maastojuoksukilpailut. Yle televisioi sunnuntain tapahtuman.

JäRJeStelYtoIMIKunta

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Vesa Peltonen 
Kilpailunjohtaja Pasi Kivelä 
Kilpailukansliavastaava Eira Ruonavaara 
turvallisuusvastaava Jarkko Keinänen 
Ratamestari Veli-Matti Ranta 
Yhteistyökumppanivastaava Markku Lipponen 
Ruokahuolto-/kahvilavastaava Jarkko Mettalo 
lähtö- ja maalialuevastaava Antti Lehtikuusi 
liikenteenohjaus Pekka Lampén 
tiedotusvastaava Timo Reunanen

SM-maastot järjestetään kokonaisuudessaan vapaa-
ehtoisten toimitsijoiden ja talkooväen voimin.

Yksityiskohtainen kilpailuinfo ja ohjeet  
SM-maastojen virallisilta kotisivuilta  
www.sm-maastot2014.fi

Tervetuloa SM-maastoihin Lempäälään!  
Kisoihin on vapaa pääsy!

Suomen Aikuisurheiluliiton (SAUL)  
SM-maastot lauantai 10.5.2014 

10.00  M90+/n80+ 1 km 
10.15  n70/75 2 km 
10.40  M70/75/80/85 2 km 
11.00  n50/55/60/65 4 km 
11.40  M60/65 4 km 
12.15  n30/35/40/45 6 km 
13.00  M50/55 6 km 
13.45  M30/35/40/45 6 km

Flying Finns - juniorimaastot  
lauantai 10.5.2014  

15.00  t9 1 km 
15.15  P9 1 km 
15.30  t10 1 km 
15.45  P10 1 km 
16.00  t11 2 km 
16.20  P11 2 km 
16.40  t12 2 km 
17.00  P12 2 km 
17.20  t13 2 km 
17.40  P13 2 km

Suomen Urheiluliiton (SUL)  
SM-maastot sunnuntai 11.5.2014 

11.00  t15 4 km 
11.30  P15 4 km  
12.00  M 12 km  
12.55  n19 4 km 
13.25  M17 4 km 
13.55  n22 4 km 
14.30  M22 6 km 
15.05  n17 4 km 
15.30  n 6 km 
16.00  M19 6 km 
16.30  M 4 km

aIKataulut
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Lempäälän Kisa täyttää tänä 
vuonna 110 kunniakasta vuotta. 
Kyse on tiettävästi seitsemänneksi 
vanhimmasta edelleen toimivasta 
urheiluseurasta Hämeen/
Pirkanmaan alueella. 
Toiminnan laajuuden ja laaduk-
kuuden puolesta voi hyvinkin 
sanoa LeKin olevan tällä hetkellä 
pirkanmaalaisista maaseutu-
seuroista suurin ja tunnetuin.

Palataan ajassa takaisinpäin 
vuoteen 1904, jolloin elettiin 
Suomen suuriruhtinaskunnan 
aikaa. Käynnissä olivat ankarat 
venäläistämistoimet ja sitä pro-
testoidakseen toimeliaan henkilöt 
perustivat liudan eri alan yhdis-
tyksiä, joista yksi oli Lempäälän 
Nuorisoseuran yhteyteen perus-
tettu Voimistelu- ja Urheiluosasto.  

Edetään vuoteen 1917, jolloin 
tapahtui Suomen historian mitta-
kaavassa paljon isoja asioita. Yksi 
lempääläisittäin merkittävä asia 
oli se, että edellä mainittu ala-
osasto sai nimekseen ”Kisa”. Ajat 
ennen sotia olivat välillä innos-
tuksen aikaa, välillä unohduksen 
aikaa, mutta vuonna 1944 Kisasta 
tuli lopullisesti itsellinen ja iso toi-

mija Lempäälän ja laajemmankin 
alueen urheiluun. 

Kaksi perinteisintä lajia ovat 
seurahistorian alkuhämäristä  
alkaen olleet yleisurheilu ja 
hiihto, jotka ovat edelleen LeKin 
ehdottomia lippulaivoja yhdessä 
jääkiekon ja lentopallon kanssa.  
Lajeja on tullut matkan varrel-
la lisää repertuaariin, kuten 
1950- luvun suosikkilaji pesäpallo 
tai 1960-luvulla kukoistanut suun-
nistus tai 1990-luvun laajan har-
rastajakatraan saanut taekwondo. 
Mutta kaikki mainitut ovat myös 
syystä tai toisesta poistuneet laji-
kirjosta, johon nykyään kuuluvat 
seuraavat lajit jo edellä mainit-
tujen lisäksi: painonnosto, sali-
bandy, ultimate, ampumahiihto, 
beachvolley sekä kuntourheilu eri 
muotoineen.  

Viimeisin suuri eriytyminen 
tapahtui muutama vuosi sitten, 
kun jalkapallo perusti oman sisar-
seuran LeKi-futiksen, mutta elää 
saman nimen ja värien alla hyväs-
sä sopusoinnussa emonsa kanssa. 
Lempäälän Kisan kohdalla rat-
kaiseva askel nykyaikaan otettiin 
vuonna 1999, kun seura palkkasi 

ensimmäisen oman työntekijän. 
Jouko Mattilasta leivottiin seural-
le toiminnanjohtaja. Päätös oli 
yksiselitteisesti oikeaan osunut, 
sillä 2000-luvun elämä on mennyt 
sellaiseen suuntaan, että ihmiset 
ovat hyvin mustasukkaisia vapaa-
ajastaan, eikä talkoohengellä enää 
pyöritetä valtavaa seura koneistoa, 
jonka läpi menee noin 900 000 
euron vuosittainen rahamäärä.

Seuratoimisto on kasvanut ja 
sen myötä palveluiden kirjo on 
kasvanut huimasti. Nykyään seu-
rojen tulee tarjota monenmoista 
toimintaa alkaen eskariuinnin 
vedosta juoksukoulun kautta  
personaltrainer-palveluihin ja  
sotaveteraani- sekä vammais-
jumppiin saakka. Tunnetuin 
toimiston junailema tapahtuma 
on yli tuhannen osanottajan 
Ideapark-juoksu, joka tänä 
keväänä kirmataan heti SM-
maastojen jälkeisenä lauan-
taina eli 17. toukokuuta.

Lempäälän Kisa on 
Ideaparkin jälkeen yksi 
Lempäälän tunnetuim-
pia brändejä. Jääkiekon 
Mestis-joukkue jääkiekossa, 

olympiamitalisti Aino-Kaisa Saari-
nen hiihdossa, miesten 1-sarjaan 
noussut lentopallojoukkue sekä 
monet muut yksilöt ja joukkueet 
ylittävät uutiskynnyksen monessa 
mediassa ympäri maata.  
Yksi LeKin väkevä näyttö nyky-
voimastaan ovat 10.–11. tou-
kokuuta käytävät SM-maasto-
juoksut, joka on ehkäpä historian 
suurin kisatapahtuma Lempää-
lässä. Kisat käydään Lempäälän 
liikunnan ytimessä Hakkarin 
vapaa-aika keskuksessa. Tule kat-
somaan kisoja ja tutustumaan, 
millainen on 110-vuotias vireä 
vanhus – Lempäälän Kisa.

110-vuotias suurseura 
elää vahvaa aikaa

Lempäälän Kisan yleisurheilun 
kesän 2014 tapahtumakalenteri

Kolumni • Juha Raunio

3.5.2014 oMa SääStöPanKKI -maastojuoksucup 1 
3.5.2014  lounaisen alueen aluemestaruusmaastot 
10.5.2014  Saul SM-maastot 
10.5.2014  Flying Finns -juniorimaastot 
11.5.2014  SM-maastot 
15.5.2014  oMa SääStöPanKKI -maastojuoksucup 2 
17.5.2014  ideapark-juoksu, lisätiedot www.ideaparkjuoksu.fi 
 
20.5.2014  Kesäkauden yleisurheilukoulu alkaa
 Lempäälän Kisan yleisurheilukoulu on tarkoitettu liikunnallisille 
 lajista kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Yleisurheilukoulussa juostaan, 
 hypätään ja heitetään, harjoitellaan eri yleisurheilulajeja sekä kehitetään 
 ominaisuuksia monipuolisesti. Mitä nuoremmista lapsista on kysymys, 
 sitä leikinomaisemmin edetään. Kilpailemaan kannustetaan, 
 mutta se ei ole pakollista. Yleisurheilukoulu on tarkoitettu 5–15v. lapsille 
 ja nuorille sekä aikuisille. Lisätiedot ja Ilmoittautumiset www.lekiyu.net

22.5.2014  oMa SääStöPanKKI -maastojuoksucup 3 / lempäälän kunnanmestaruusmaastot 
27.5.2014  osuuspankin Hippo-kisat 
5.6.2014  Piirikunnallinen leKi-viikkokisa 1 
12.6.2014  Piirikunnallinen leKi-viikkokisa 2 
17.6.2014  HämSY:n Vattenfall Seuracup I osakilpailu 
3.7.2014  Piirikunnallinen leKi-viikkokisa 3 
24.7.2014  Piirikunnallinen leKi-viikkokisa 4 
31.7.2014  Cooperin testi –tapahtuma 
5.8.2014  Piirikunnallinen leKi-viikkokisa 5 / lempäälän Kisan mestaruuskilpailut 
14.8.2014  lempäälän kunnan yleisurheilumestaruuskilpailut 
 
26.8.2014  Kesän yleisurheilukoulun päätöstilaisuus kentällä

Jarno Maimonen

DREAM BUILDER
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Suunnittelutoimisto K. Kello-
koski on toiminut Pirkanmaalla 
25 vuoden ajan palvellen  
Jarkko Kalliolevon tavoin  
monia muita pirkanmaalaisia 
rakentajia. Yrityksen palve-
luihin kuuluu talopakettien 
myynti ja suunnittelupalvelu, 
joka toimii talopakettimyynnin 
ohella myös erillisenä palvelu-
na. Suunnittelutoimisto  
K. Kellokosken ratkaisuissa ja 
yksityiskohdissa on huomioitu 
esimerkiksi asumisturvallisuus, 
terveellisyys, pitkäaikaisuus ja 
rakennuskustannukset.

– Edustamme Jetta-Taloa ja 
tarjoamme Jetta-Talon talo-
paketteja yksilöllisin ja laaduk-
kain ratkaisuin. Suunnittelu-
palvelumme on jo 25 vuoden 

kokemuksella suunnitellut 
taloja ja voimme myös suun-
nitella täysin asiakkaan toivei-
den mukaisen kodin. Huolella 
suunniteltu talo syntyy osaavan 
suunnittelijan käsistä. Meillä 
on myös jatkorakentamiseen 
yhteistyökumppaneita, joilla  
on useiden vuosien kokemus  
rakentamisesta, kertoo 
toimitus johtaja Kari Kellokoski 
yrityksen vahvuuksista. 

– Voimme tarjota Jetta-
Taloja myös Muuttovalmis-
toimitussisällöllä, jolloin oman 
kodin rakentaminen on entistä 
helpompaa. Kun oman kodin 
rakentaminen alkaa olla ajan-
kohtaista, ota yhteyttä, niin 
autamme elämäsi rakennus-
työssä!

Nuotit kohdillaan niin rallissa 
kuin rakennusprojektissa
Kangasalalainen Jarkko Kalliole-
po on rallia seuraavalle yleisölle 
tuttu nimi jo lähes parinkym-
menen vuoden ajalta. Kalliolepo 
on toiminut monen rallikuskin 
kartanlukijana, mutta suurimmat 
meriittinsä hän on saavuttanut 
pitkäaikaisen kuskin sa Jussi 
Välimäen kanssa. Väli mäen ura 
ralliautoilussa kesti yli 20 vuotta 
ja yhdessä parivaljakko voitti FIA 
Aasia Tyynenmeren mestaruuden 
ja Suomen mestaruuden 2000-lu-
vun puolivälissä.

Kalliolepo on rakennuttanut 
kaksi omakotitaloa, molemmat 
Jetta-Taloja. Ensimmäinen raken-
nusprojekti oli vuonna 2002 ja 
jälkimmäiseen taloon muutettiin 
alkuvuodesta 2011.
– Ensimmäisen rakennusprojek-

tin jälkeen ei ollut epäselvää mistä 
toinen talopaketti hankitaan,  

positiivisten kokemusten myötä 
itsestään selvä valinta oli Jetta-
Talo, kertoo Kalliolepo.

Talopaketin toimituksesta vas-
tanneen Suunnittelutoimisto  
K. Kellokosken kanssa asiointi on 
ollut aina vaivatonta, suunnittelu-
osaaminen ammattimaista, työ-
miehet tunnollisia ja taloratkaisut 
luotettavaa huippulaatua.
– Saimme sellaisen kodin kuin 

halusimme, eikä hankkeen aika-
na ollut huomautettavaa, meitä 
palveltiin erittäin hyvin!

Talorakennusprojektissa ja 
rallikartturin työssä koordinointi 
ja aikataulutus ovat oleellisia 
asioita. Kaikkien lankojen pitää 
olla käsissä, jotta lopputulos on 
onnistunut. Jarkko Kalliolepo on 
onnistunut näissä molemmissa ja 
päässyt useamman kerran suun-
nitellusti maaliin.

Suunnittelutoimisto  
Kellokoski Oy 
Härkitie 12 B, 37100 Nokia 
puh. 0400 663 024 

Pekka Mäkinen 
Mikkolantie 2, 33470 Ylöjärvi 
puh. 050 343 4319

Asko Liimatta 
Starkki Tampere Nekala 
Kuoppamäentie 4,  
33800 Tampere 
puh. 0400 676 000

Jetta-Talo -suomalaisen arjen 
asiantuntija jo vuodesta 1981
Jetta-Talo on osa Perhossa 
toimivaa Jetta-konsernia. Jetta-
Talon lisäksi konserniin kuuluu 
sahausta ja jatkojalostusta har-
joittava Jet-Puu Oy. Pohjoisen 
olosuhteet asettavat talopaketil-
le erityisvaatimuksia teknisten 
ominaisuuksien ja raaka-ainei-
den osalta. Rakentaja odottaa 
laadukkaiden materiaalien 
lisäksi luotettavuutta ja yksilöl-
listä suunnittelua. Jetta-Talo on 
toteuttanut kaikki nämä yli 30 

vuoden ja yli 5000 toimitetun 
kodin kokemuksella.

Tuoreimman RTS-rakennus-
tutkimuksen mukaan korkea 
laatutaso, yksilöllinen suunnit-
telu, hyvä myyjäpalvelu, talo-
tehtaan luotettavuus ja myyjien 
ammattitaito ovat Jetta-Talon 
valinneiden valintaperusteita. 
Myös lämpötaloudellisuus on 
huomattavasti korkeammalla 
kuin toimialalla keskimäärin.

jetta-talo -edustajat Pirkanmaalla:

Nekalan Suurjako
Viinikankatu 40 33800 Tampere

RAKENTAJAN PARAS APU PIRKANMAALLA!

myynti@viialanrakennustarvike.fi www.viialanrakennustarvike.fi
Riitiäläntie 7, 37830 Viiala Puh. (03)5737200 

www.apteekkiideapark.fi Ideaparkinkatu	437570	Lempääläapteekki.ideapark@apteekit.netp.	029	090	8030(	(8,35	snt/puh.	+	6,91	snt/min,	matkapuh.	8,35	snt/puh.	+	16,69	snt/min)	

Nyt	myös	verkkokauppa!

Palvelemme:	Ma-Pe	9-20		La	9-18		Su	12-18
www.tamar.fi 

Palveleva lihakauppasi antero Liitiä 040 576 8380

Kuljuntie 315, 37550 Lempäälä • P. 03 375 0588

SUUR-KIRPPUTORI 

PARKKI 
Nahkatehtaankatu 10 

VIIALA Tampereentie 59 Anu  045 885 6806 ok-fiilis@hotmail.com
37550 Lempäälä Anne  040 527 4953 www.ok-fiilis.fi

Avoinna: 
ark. 10-20  
la 10-18 
su 12-18 
 
puh.040 809 4447 

Life Hyvän olon oma erikoisliike 

IDEAPARK 

nopea ja luotettava 
palvelu sinulle, joka 
suunnittelet omakotitalon 
putkiremonttia!

Viemäri tukossa?  
meiltä nopea apu. soita 0400 232 640

kaivopumppu -
apu aina paikalla

 
Kaivopumppu Oy tarjoaa vesi-, viemä-
ri- ja lokahuollon vankkaa osaamista 
koko Pirkanmaan alueella. Nykyaikaiset 
ja tehokkaat tuotantotapamme sekä 
käytössämme oleva uusin tekniikka te-
kevät meistä luotettavan ja nopean 
kumppanin kaikissa vesi- ja viemärihuol-
toasioissa. Lisäksi saatte kauttamme 
maanrakennus- ja kuljetuspalveluita. 
 
Palvelemme Lempäälän, Pirkkalan, Val-
keakosken, Akaan ja Kangasalan seuduil-
ta aina koko Pirkanmaan alueelle.

Viemärihuolto
- Avaukset ja huuhtelut
- TV-kuvaukset
- Jätevesipumppaamoiden huollot ja 
  korjaukset
- Ohipumppaustyöt

Vesihuolto
- Pora- ja avokaivojen puhdistukset
- Porakaivojen paineavaukset
- Vesipumput
- Vesiputkien sulatukset

Lokahuolto
- Lokakaivojen tyhjennykset
- Rasvanerotuskaivojen tyhjennykset
- Öljynerotuskaivojen tarkastukset, 
  tyhjennykset ja pesut
- Hiekanerotuskaivojen tyhjennykset ja 
  pesut
- Sadevesikaivojen tyhjennykset
- Märkäimuripalvelut

suurtehoimuroinnit
Suurtehoimurointi sopii hyvin raskaisiin puh-
distuksiin kuten eristeiden ym. materiaali-
en poistoon. Alipaineen voimalla pystytään 
imuroimaan materiaalit ahtaista tai vaikea-
pääsyisistäkin paikoista.

kaivopumppu oy
Pajalantie 31

37570 Lempäälä 
Puh. 040-501 0920

info@kaivopumppu.fi
www.kaivopumppu.fi

TAIDE  JA  ANTIIKKI  JUANA 
MARJAKAARI 42 LEMPÄÄLÄ,  

IDEAPARKIN VIERESSÄ. 
 

Taidetta, antiikkia. lasia, posliinia ym. 
katso kotisivumme. taidejaantiikki.fi 

puh. 040-5510979.  
TERVETULOA ! 

Autohuollon 
erikoisliike

– kun autosi on tärkeä –

Vanattarantie 80, 37560 Lempäälä
p. 010 420 5561

www.hakala-yhtiot.com
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Väki vanhenee, lihoo, on sairaampaa ja 
fyysinen kunto rapistuu. Siinä tyly kuvaus 
nyky-Suomesta, jota vastaan nostetaan tais-
telulippua yhteiskunnan eri alueilla, esimer-
kiksi työpaikoilla.

Lempääläisen Startax Oy:n toimitusjohtaja 
Ville Mikkonen on nähnyt työpaikkaliikun-
nan mukanaan tuomat positiiviset vaikutuk-
set.

– Kyllä siitä sakista hitsautuu tiivis poruk-
ka hengeltään, joka vapaa-ajallaan käy yh-
teisissä liikuntariennoissa, sanoo Mikkonen. 
Startaxilla tyky-liikunta on pääosin joukkue-
urheilua, joista salibandy on ollut ylivoimai-
sesti suosituinta. 

– Meillä on Liikuntaparkista sählyn vaki-
vuoro ja käymme matsaamassa myös 
haaste otteluita. Olemme osallistuneet  

myös muun muassa tossupallo- ja pesä-
palloturnauksiin sekä järjestäneet firman 
pihassa erilaisia pihapeliturnauksia. Lii-
kuntaideoissa pidetään matala kynnys eli 
jos porukasta kumpuaa ideoita, ne otetaan 
lähtökohtaisesti vihreällä valolla vastaan, 
Mikkonen jatkaa.

Startaxin noin 55 työntekijästä salibandy-
vuoroilla käy porukkaa vaihtelevasti, kaik-
kia kuitenkin toivotaan mukaan. 
– Sanomattakin on selvää, että fyysisesti 
hyväkuntoinen jaksaa myös työelämäs-
sä paremmin eli näen tyky-liikunnan 
äärimmäisen tärkeäksi hankkeeksi.

Ville Mikkoselle itsellään on tausta moni-
puolisena liikkujana, kuten juniori-ikäisenä 
yleisurheilun juoksuista ja jalkapallosta. 

– Monia muitakin lajeja on tullut vuosien 
varrella kokeiltua, Mikkonen tuumaa. 
– Kun neljäs vuosikymmen muutaman 
vuoden päästä täyttyy, olen havahtunut 
liikkumaan aiempaa enemmän. Sanotaan, 
että palloilua ja kuntosalitreeniä tulee nor-
miviikolla harrastettua kymmenisen tuntia, 
laskee Mikkonen, joka tätä tarinaa luetta-
essa huhtikuun puolivälissä on useamman 
viikon messumatkalla Aasian suunnassa. 
– Ensimmäistä kertaa suunnittelen pak-
kaavani tossut matkaan ja käyväni reissun 
aikana myös kuntoilemassa. Vaikka messu-
rupeamat ovatkin varsin kiireisiä, niin jospa 
sitä ehtisi tekemään jotain vaikka aamuisin 
ennen työpäivän aloittamista, suunnittelee 
Mikkonen.

Startaxissa vannotaan tyky-liikunnan nimeen

Startax mukana Lempäälän Kisan ständillä Vantaan 
SM-maastoissa, kuvassa Suomen kestävyysjuoksun 
kärkinimi Jarkko Järvenpää.

Lempäälässä Ideaparkin pohjoispuolella 
moottoritien läheisyydessä on käynnistynyt 
mittava rakennushanke. Paraatipaikalle 
nouseva RealPark-liikekeskus tarjoaa 
tulevaisuudessa muunneltavia toimitiloja 
eri yritysten liike-, tuotanto ja logistiikka-
tarpeisiin. Tilat suunnitellaan ja rakennetaan 
joustavasti tulevien toimijoidensa tarpeiden 
mukaan. Hanketta vetävä UM Yhtiöt uskoo 
vahvasti alueen vetovoimaan, myös yrityk-
sen omat, sekä tytäryhtiön RealMachineryn 
toimitilat ovat jo rakenteilla ja toiminta siir-
tymässä Lempäälän Marjamäkeen.  

RealPark tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille 
toimintatavoille; yritys voi omistaa tilat koko-
naan itse, osuuden kiinteistöstä tai olla vuok-
ralla. RealPark mahdollistaa tulevaisuudessa 
liike-, logistiikka-, varasto- ja tuotantotilojen 
toteuttamisen kone- ja kuljetusalan tuotteille, 
sekä auto- ja vapaa-ajan laitteille esim. moot-
toripyörille ja veneille. Lisäksi RealParkin 
katon alta kävijöille löytyvät tarvittavat  
ravintolapalvelut. 

– Tavoitteena on aikaansaada Suomes-
sa kokonaan uusi konsepti yhdistämällä 
verkkokauppa- ja perinteisen kauppa-
keskuksen vahvuudet sekä liittämällä siihen 
logistiikkapalvelut. Näitä ratkaisuja hyödyn-
netään kehittämässämme konseptissa,  

REALPARK – Poweria bisnekseen

uM Yhtiöt oy:n toiminta perustuu tytäryh-
tiöiden liiketoiminnan kehittämiseen, 
taloushallinnointiin, hankekehitykseen ja 
asun tojen- ja toimitilojen rakennuttamiseen. 
uM Yhtiöt omistaa, hallinnoi ja kehittää yri-
tysten liiketoimintaa ja erilaisia hankkeita 
yrittäjä-kokemuksella, aktiivisella sijoitus-
kohteen tukemisella ja pitkäjänteisellä 
omistajuudella.

Yhtiön tytäryhtiöihin kuuluvat muun 

muassa konekauppaa ja -vuokrausta 
harjoittava RealMachinery oy, kiviaines-
kauppaa harjoittava Suomen Maa ja Kivi 
oy, kiinteistö hankekehitystä tekevä Pää-
kaupunkiseudun Hankekekehitys oy ja 
projektinjohtopal veluja tarjoava lännen 
laaturakennus oy. 

Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli  
16,5 miljoonaa euroa ja henkilöstön luku-
määrä on 30.

UM Yhtiöt - kasvava ja kehittyvä monialayhtiö 

jota ei aikaisemmin ole ollut tarjolla esim. 
urakoitsijoille suunnatuissa tuotteissa ker-
too toimitusjohtaja Mikko Uusi-Marttila.

– RealPark tarjoaa yrityksille yhteiset tilat 
myös koulutuksiin, tuote-esittelyihin ja  
-lanseerauksiin sekä toimii erilaisten tapah-
tumien kuten huutokauppojen järjestämis-
paikkana. Tuleva liikekeskus ei ole Ideapar-
kin kilpailija, vaan päinvastoin ne tukevat 
toistensa toimintaa.

RealParkin myötä Pirkanmaan parhailla 
paikoilla on tulevaisuudessa 50.000 m2 uutta 
toimitilaa.  RealParkista tulee näyttävä, eri-

lainen ja vetovoimainen kauppakeskus sekä 
uusi maamerkki Lempäälään. Tilat tarjoa-
vat yrityksille monipuolisia menestysmah-
dollisuuksia – todellista poweria bisnekseen.  

– Hanke vaatii maratonjuoksijan kestä-
vyyttä ja sitkeyttä. Puolentoista vuoden 
valmistelu on luonut hyvän peruskunnon 
ja viiden vuoden päässä häämöttävään 
maaliin juostaan täysillä ja täynnä itseluot-
tamusta. Lopputulos on varmasti hyvä, sillä 
RealParkin rakentaminen on jo täydessä 
vauhdissa. Mukaan vielä kuitenkin ehtii, 
joten ota yhteyttä!

timo Reunanen

Ideaparkin liikkeet avoinna ark. 10–20, la 10–18, su 12–18 
(osalla liikkeistä poikkeavat aukioloajat)
Vapunpäivänä 1.5. ja äitienpäivänä 11.5. suljettu
ideapark.fi, facebook.com/Liikekaupunki.Ideapark

Asiakkaiden mielestä Pirkanmaan paras ostoskeskus! 
(Taloustutkimus, Tampere tänään: Kauppakeskukset 2013)

IDEAPARKIN

Ideaparkin kakkoskerroksessa täysin uudistunut 
ravintomaailma - Foodpark:

VAIENTAVAT KURNIVAN VATSANRAVINTOLAT

TULOSSA MUOTIA KOTIISI!

H&M HOME IDEAPARK AUKEAA PIAN.
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JÄTTIMÄINEN OUTLETPARK AVATAAN 
IDEAPARKISSA LAUANTAINA 19.4. KLO 10

Suomen suurin merkkituotteiden outlet: 
valikoimassa lasten, naisten ja miesten vaatteita, 

kenkiä, kodinsisustusta, designia... 

Jatkuvasti uusia merkkituotteita outlet-hinnoin!

Pantone 485 C Pantone 7408 C Pantone 7405 C Pantone 2925 C Pantone 431 C

W E L C O M E

outlet

Ideaparkin liikkeet avoinna ark. 10–20, la 10–18, su 12–18 
(osalla liikkeistä poikkeavat aukioloajat)
Vapunpäivänä 1.5. ja äitienpäivänä 11.5. suljettu
ideapark.fi, facebook.com/Liikekaupunki.Ideapark

Asiakkaiden mielestä Pirkanmaan paras ostoskeskus! 
(Taloustutkimus, Tampere tänään: Kauppakeskukset 2013)

•	 Pelejä	ja	leikkejä
•	 Työpajoja	
•	 Taidesynttäreitä
•	 Sosiaalista	sirkusta	ja	vauvasirkusta
•	 Taideleirejä

>>	www.lastenpiipoo.fi

Oikeeta tekemistä lapsille!

Sisähuvipuisto	Funpark	on	
avoinna	viikonloppuisin,	
pe-la	klo	10-20	ja	su	klo	10-18.	
Koululaisten	loma-aikoina	
Funpark	on	avoinna	joka	päivä.
Valvova	aikuinen	aina	Funparkiin	
ilmaiseksi	sisään!

>>	www.funpark.fi

HopLop	Ideapark	on	avoinna	ma-to	klo	10-20.
HopLop	Ideapark	sisältyy	Funparkiin	aina	sen	ollessa	
avoinna	ja	silloin	erillistä	sisäänpääsyä	ainoastaan	
HopLopiin	ei	ole	myynnissä.

>>	www.hoplop.fi

NAPPULOIDEN

NAPAKYMP  T!
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Nauti Valio Plus™ maitoa, 
maitokaakaota  tai piimää osana 
monipuolista ruokavaliota ja 
liikunnallista elämäntapaa.

valio.fi/plus
 

Se on parempaa, 
se on Valio Plus™.

AIDOSTI YKSILÖLLISET KODIT

Pohjoisen olosuhteet asettavat talopaketille erityisvaatimuksia 
teknisten ominaisuuksien ja raaka-aineiden osalta. Rakentaja 
odottaa laadukkaiden materiaalien lisäksi luotettavuutta ja 
yksilöllistä suunnittelua. Jetta-Talolta saat kaikki nämä yli 30 
vuoden ja 5000 toimitetun talon kokemuksella.

ThermoJetta –rakenne ja nerokas nurkkaratkaisu. Passiivi- 
tai matalaenergiarakenteena – vain Jetta-Talolta!

meiltä saat laajan 
malliston lisäksi myös 
omien kuvien tai luon-
nospalvelun suunnit-
telemat ratkaisut.

MONTA HYVÄÄ SYYTÄ VALITA JETTA-TALO!
– yksilöllisempi – laadukkaampi – luotettavampi – asiantuntevampi – energiatehokkaampi ... 

TUOREIMMAN RTS-TUTKIMUKSEN MUKAAN
Jetta-Talon asiakkaana saat enemmän!

JETTA-TALO ON SUOMEN SUURIMPIA PASSIIVITALO -TOIMITTAJIA

Jetta-Talon edustajat Pirkanmaalla:

Ylöjärvi: Pekka Mäkinen 050 343 4319  Tampere: Asko Liimatta 0400 676 000
Nokia: Kari Kellokoski 0400 663 024  sähköpostit: etunimi.sukunimi@jetta-talo.fi Laatu lisää viihtyisyyttä

Ideaparkin liikkeet avoinna 
ark. 10–20, la 10–18, su 12–18 
(osalla liikkeistä poikkeavat aukioloajat)
Vapunpäivänä 1.5. ja äitienpäivänä 11.5. suljettu

Asiakkaiden mielestä Pirkanmaan paras ostoskeskus! 
(Taloustutkimus, Tampere tänään: Kauppakeskukset 2013)

Suomen suurin 

kalastuksen 

erikoisliike 

Ideaparkissa!

Kalastus Suomen löydät pohjoispäädystä Minimanin ja Sonerakaupan 
välistä. Tule tsekkaamaan uutuudet, testaa perhoa tai huilaa hetki 
lehtien ja telkkarin parissa. 

VINKKEJÄ JA VÄLINEITÄ

VAPAA-AIKAAN

Nike Free 5.0
juoksu- ja vapaa-ajan kengät

99,90 (126,50)

Budget Sport 
juomapullo
0,65 l, musta,  
2 pll/asiakas

1 € (3,95)

Miesten tekninen  
treenipaita
Eri värejä,  

myös naisten malli

9,90

Fjällräven Keb Trousers 
Teknisesti edistykselliset 

vaellushousut, joissa optimoitu 
istuvuus ja tarkkaan harkitut 

yksityiskohdat

199 €

Zero Point Intense 
kompressiosukat

Auttavat urheilusuorituksen 
aikana, nopeuttavat 

palautumista sekä ehkäisevät 
rasitusvammojen syntyä

29,90 € (sh 36,90 €)

Sodastream Isotonic
Orange-grapefruit 500 ml,  

12 l valmista juomaa

3,95

Helkama S1 28’’ 
naisten pyörä
 (2013-malli) 
hinta S-etukortilla

399 € 
(549 €)

Pysy ajan tasalla, mitä 
Ideapark tarjoaa vapaa-aikaan:

>>  ideapark.fi
>>  nyt.ideapark.fi
>>  facebook.com/
 Liikekaupunki.Ideapark
>>  tässä.fi

Sodastream Genesis Deluxe
Hiilihapotuslaite, punainen

59,90

Helkama S1 28’’ 
miesten pyörä
 (2013-malli) 
hinta S-etu-
kortilla

399 € 
(549 €)
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  P O W E R I A  B I S N E K S E E N !

5 0  0 0 0  M 2  U U S I A  T O I M I T I L O J A  P I R K A N M A A N  P A R H A I L L E  P A I K O I L L E .

REALPARK

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!  UM-yhtiöt Oy, Mikko Uusi-Marttila p. 0400 549 158, mikko.uusi-marttila@umyhtiot.fi
Pääkaupunkiseudun Hankekehitys Oy, Markus Hietasalo p. 050 624 75, markus.hietasalo@hankekehitys.fi

Kiinteistö- ja hankekehitys Akkumo, Markku Moisio p. 0400 624 874, markku.moisio@elisanet.fi
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