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Etua elämään. OP-Pohjolasta.E

Easy-
vakuutuspaketti
Kattavaa turvaa 15-25-vuotiaille.

Easy-vakuutuspaketti sisältää
matkustaja- ja matkatavara-
vakuutukset sekä koti- ja tapa-
turmavakuutukset.

Tule käymään, soita numeroon
010 254 6021 tai käy osoitteessa 
pohjola.fi/easy.
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Puhelujen hinnat Suomesta soitettaessa: lanka-
puhelimesta 0,0828 e/puhelu + 0,0595 e/min. ja 
matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+ 0,1704 e/min.

Va
hi

Pu
pu
ma



KAUSIJULKAISU 2011 3

PUHEENJOHTAJALLA 
ON ASIAA...

Sääksjärven futis elää uutta aikakautta – nousua! Seura pääsi hyö-
dyntämään lähes täysitehoisesti uusia kenttäolosuhteita heti lumien su-
lamisen jälkeen. Tämä tapahtui huomattavasti aikaisemmin verrattuna 
vanhan hiekkakentän aikakauteen. Toivottavasti tekonurmi on säilynyt 
hyvässä kunnossa talven jäljiltä.

Parantuneet olosuhteet ovat mahdollistaneet myös laadukkaamman 
jalkapallo- ja nuorityön. Tästä esimerkkinä ovat prinsessa- ja prinssifu-
tiksen sekä kortteliliigan käynnistyminen tänä keväänä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että seuran junioreiden määrä kaksinkertaistuu viime vuoteen näh-
den lähes 400 nuoreen. Kentällä tulemme näkemään koko kesän aktii-
vista toimintaa niin pelaamiseen, harjoitteluun kuin erilaisten jalkapallon 
ympärille toteutettujen tapahtumien yhteydessä.

Seuran valmennukseen ja junioritoiminnan kehittämiseen tullaan 
kiinnittämään suurta huomiota. Seurassa toimii kaksi juniorivalmennus-
päällikköä, jotka vetävät taitokoulua ja avustavat eri joukkueita harjoituk-
sissa. Samalla harjoitteluun saadaan vaihtelua ja opitaan yhdessä uusia 
asioita.

Seuran edustusjoukkueen ympärillä on hyvä vire ja värinä. Loiske läh-
tee kamppailemaan 4. divisioonan voitosta laajalla pelaajamateriaalilla. 
Seuraan saatiin uudeksi valmentajaksi entinen liigavalmentaja Kari Nikki-
lä. Joukkueen suunnasta kuuluu, että uusia tuulia ja vaativuutta on saatu 
valmennukseen. Seurassa aloittaa myös reservijoukkue Loiske Toivot 6. 
divisioonassa, joten peliaikaa on luvassa kaikille. Näillä asetelmilla myös 
aikuispelaajien määrä kaksinkertaistuu viime vuoteen verrattuna.

Seuran missio, visiot ja strategiat päivitetään vastaamaan muuttuneita 
olosuhteita kesän aikana. Seuran viestintää kehitettään Mika Björktenin 
lopputyön toimenpide-ehdotusten avulla. Koko seuratoiminnan kannalta 
katsottuna sähköinen viestintä on noussut avainasemaan nettisivujen ja 
Facebookin kautta, koska näillä välineillä toimintaa pääsee seuraamaan 
lähes online-periaatteella.

Loiske pyrkii järjestämään kaikille seuran jäsenille erilaisia liikunta-
tapahtumia ja -mahdollisuuksia aktiiviliikkujista aina penkkiurheilijoihin 
saakka. Eri toimintojen liikkeelle saaminen edellyttää kuitenkin lisää 
omia ohjaajia tai sitten meidän on hankittava tarvittavat ohjaajat seuran 
ulkopuolelta. Ulkopuolisten ohjaajien mukaan tuleminen tuo uusia ajatuk-
sia, mutta samalla se nostaa harrastuskustannuksia.

Loiske tarvitsee myös uusia toimijoita mukaan, joten mikäli olet kiin-
nostunut seuratyöstä ota rohkeasti yhteyttä seuran vastuuhenkilöihin ja 
tule mukaan. Seuratyö on jo itsessään mukava vapaa-ajan harrastus, 
jossa tapaa Sääksjärven alueen muita asukkaita ja toimijoita.

Kiitokset kaikille seuran toimintaan osallistuneille niin aktiiveille kuin 
tukijoillekin. Toivottavasti tapaamme jälleen kentän laidalla kesällä 2011!

Ystävällisin terveisin 
puheenjohtaja

Keijo Houhala

Lempäälän kunnan 
tervehdys 
Sääksjärven Loiskeelle

Toivotan Lempäälän kunnan puolesta onnea Sääksjärven Loiskeelle 
pelikaudelle 2011. Loiske pelaa ottelunsa edelleen Sääksjärven uudella 
tekonurmikentällä. Olen varma siitä, että se on sääksjärveläisille mie-
luinen asia. Oma kenttä tuntuu varmasti myös katsojaluvuissa. Uutta 
kenttää odotettiin Sääksjärvellä kauan.  Minusta on ollut hienoa seurata, 
miten paljon sillä on ollut käyttöä. Toivon, että lähivuosina sinne saadaan 
tehtyä myös asianmukainen huoltorakennus.

Mielestäni jokainen paikallista liikuntakulttuuria edistävä ja ylläpitävä 
toimija on kiitoksen ja kunniamaininnan arvoinen. Sääksjärven Loiske on 
esimerkillisesti yli 60 vuodenajan ollut edesauttamassa koko Lempäälän 
ja tietysti erityisesti Sääksjärven nuorison liikuntaharrastusmahdollisuuk-

sia. Seura on erinomaisesti pystynyt seuraamaan aikaansa ja sopeutta-
maan toimintaansa alati muuttuvissa olosuhteissa.

Sääksjärveen Loiskeen päälaji on jalkapallo. Valinta on ymmärrettävä 
ja oikea. Jalkapallo tulee jatkossakin olemaan palloilulajeista ylivertainen 
maailmanlaajuisesti. Loiskeen toimintaan kuuluu tietysti muitakin urhei-
lulajeja. 

Lempäälässä 18.4.2011

Olli Viitasaari
kunnanjohtaja
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Sääksjärven 
Loiske  vireänä
palloilukauteen 2011

Sääksjärven Loiske lähtee tulevaan palloilukauteen vireä-
nä ja virkeänä, varsinkin kun saa pelata ottelunsa Sääksjär-
vellä, vihreällä jalkapallo kentällä. Viime kausi kun oli kaut-
ta aikain ensimmäinen kausi, jossa Sääksjärvellä vihreällä 
alustalla pelattiin. Kauan ja hartaasti odotettu nurmikenttä 
oli jo viime kaudella todella kovassa käytössä Sääksjärven 
Loiskeen junioreilla, tytöillä ja pojilla, sekä edustus jalka-
palloilijoilla, ja tahti vaan paranee. Nyt he kaikki saavat siis 
nauttia hiekan ja pölyn sijasta vihreästä alustasta, oikeasta 
jalkapallokentästä, jonka pelkästä näkemisestäkin saa hy-
myn huulilleen. 

Sääksjärven Loiskeen organisaation taustatkin ovat sel-
västi virkistyneet ja innostuneet uusista olosuhteista. Olo-
suhteiden selkeä tasonkohotus on poikinut uutta, innostu-
nutta tekemistä seurassa, jonka mahdollistavat te, hyvät 
aktiiviset seuratoimijat, lasten ja nuorten vanhemmat..

Toivottavasti jatkossakin lasten vanhemmat ja isovan-

hemmat tulisivat mukaan Sääksjärven Loiskeen toimin-
taan, sillä mikäs on sen mukavampaa, kuin olla mukana 
läheistensä tekemisessä ja ajan hermolla asuinseudullaan 
Sääksjärvellä. 

Annetaan lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa, an-
netaan pallon pyöriä, sillä jalkapallo on kuningaslaji, prins-
sinä olkoon futsal.

Molemmat lajit ovat parasta paikan päällä ja molemmis-
sa kasvattajaseura Sääksjärven Loiske on aktiivinen ja 
aktiivisesti liiton ja piirin sarjoissa ja tekemisissä mukana. 
Nähdään ja kuullaan, vaikka vihreällä veralla.

Elämyksellistä palloilukautta kaikkille.

Palloiluterveisin,
Esa Kuusisto

Sääksjärven Loiske
Jalkapallo ja futsaljaoston pj.

Sarankulmankatu 20
33900 Tampere
www.insta.fi
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5289
Näin monta virallista jalkapallojouk-
kuetta on Suomessa. Joukkueiden 
toimintaan liittyy huikea määrä sitou-
tumista pelaajilta, vastuuhenkilöiltä,
vanhemmilta ja kannattajilta. Luku
joka todistaa kuinka iso ja tärkeä osa
jalkapallo on urheilulle Suomessa ja
kuinka paljon iloa tämä harrastus tuo
mukanaan. Juuri tätä iloa haluamme
tukea ja kasvattaa, tarjoamalla par-
haimpia hintoja, parasta palvelua 
ja eniten bonusta – tänä vuonna 
jaamme bonuksina yli 1,4 miljoona 
euroa jäsenseuroillemme.
Tämän olette ansainneet.

Lisää tietoa eduistamme 
ja valikoimastamme
www.stadium.fi /teamsales

FI_Fotboll_A4   1 08-09-30   08.39.38
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Sääksjärveltä, Kuljusta, koko Lempäälästä, Viialasta, jopa 
Tampereen puolelta mm. Hervannasta! Pienten 3-5 –vuotiaiden 
lasten liikuttaminen nähtiin tarpeelliseksi Loiskeessa vuoden 
2010 loppupuolella, kun tämän ikäisille innokkaille liikkujille ei 
käytännössä löytynyt mahdollisuuksia liikkua ohjatusti. Liikunta- 
ja palloilukoulu perustettiin suoraan tarpeeseen ja sitä lähtivät 
vetämään edustusjoukkueen joukkueenjohtaja Pauli Impola ja 
Loiskeen hallituksen puheenjohtaja Keijo Houhala. Liikunta- ja 
palloilukoulussa kävi innokkaita lapsia noin 15, kunnes toiminta 
sai uuden idean Osoitteena Futis -juniorijalkapallon seurakehi-
tyshanke –seminaarissa.

Palloliittoon saapuneiden hakemusten perusteella seuroja 
valittiin tyttö- ja poikajalkapalloilun seurakehityshankeseuroik-
si. Valittujen joukossa oli myös Sääksjärven Loiske, joka pääsi 
mukaan korttelifutisidean avulla. Helmikuussa pidetyssä semi-
naarissa käytiin läpi juniorijalkapalloilun nykyhetkeä ja tulevai-
suuden suunnitelmia. Hankeseurat tekivät omille hankkeilleen 
projektisuunnitelmat, jotka takasivat hyvät lähtökohdat tulevalle 
kaudelle. Samassa seminaarissa esiteltiin osallistujille myös 
prinsessa- ja prinssifutis, josta Loiske otti kopin ja halusi lähteä 
tarjoamaan organisoitua liikkumista 3-5 –vuotiaille lapsille myös 
kesällä.

Lapsille järjestettiin aluksi ennakkoilmoittautuminen, jotta var-
mistuttiin siitä, kannattaako hanketta lähteä toteuttamaan. Ilmoit-
tautumisia alkoi tulla heti 3 minuuttia lomakkeen julkaisemisen 
jälkeen ja parin päivän sisällä olikin selvää että tämä prinsessa- 
ja ritarifutis tullaan järjestämään. Alustavasta ilmoittautumises-
ta ollaan nyt edetty tähän päivään ja mukaan on ilmoittautunut 
tarkalleen 164 innokasta lasta. Alkuperäinen yläraja toiminnalle 
oli 150, mutta emme halunneet sulkea tätä mahdollisuutta ke-
neltäkään, joten päätimme pitää avoimet ovet niin kauan kun 
meillä riittää apujoukkoja kentällä. Kyselyitä ja ilmoittautumisia 
tulee vielä tälläkin hetkellä päivittäin, joten toiminnan organisoi-
minen ja laadukkuus vaativat myös vanhempia mukaantuloa 
toimintaan.

Tällä hetkellä prinsessa- ja ritarifutikseen on saatu noin 15 
lasten vanhempaa mukaan. Suurinosa on kentällä toimivia vas-

tuu- ja apuvalmentajia, mutta myös rahastonhoitaja ja verkko-
sivuvastaava on saatu mukaan. Toimintaa johtaa ainakin näin 
alkuvaiheessa Loiskeen junioripäällikkö Mika Björksten. Prin-
sessa- ja ritarijohtajan leikkimielisesti kutsuen ”kuninkaan” rooli 
on vastata siitä, että kaikki uudet toivotetaan tervetulleeksi toi-
mintaan ja toiminnassa on jatkuvasti tarpeeksi valmentajia, jotta 
ryhmäkoot pysyvät tarpeeksi pienenä. Prinsessojen ja ritareiden 
varusteet tulee myös järjestää, sillä jokaiselle prinsessalle ja ri-
tarille on luvattu paita, pallo, pullo ja vakuutus. Näiden lisäksi 
toiminta on kerännyt huomiota paljon eri medioissa, joten eri me-
dioiden toimittajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Prinsessat ja ritarit harjoittelevat kevätkaudella Sääksjärven te-
konurmella torstaisin 18:00-19:00. Toimintamaksu koko kesäkau-
desta kattaen n.20 harjoitusta, joista 10 keväällä ja 10 syksyllä, 
on 45,-. Apuvalmentaja houkutellaan mukaan tukemalla heidän 
lastensa maksua niin, että maksettavaksi jää 30,-. Vastuuval-
mentajien ja toimihenkilöiden lasten harrastuksen Loiske tarjoaa 
ilmaiseksi. Lisää tekijöitä tarvitaan jatkuvasti toimintaan mukaan! 
Joukkueiden toimihenkilöt mahdollistavat tämän hienon harras-
tuksen lapsille, nuoremmille kuin myös aikuisille. 

Yhteistyössä on voimaa!
Teksti: Mika Björksten, junioripäällikkö

Mistä näitä prinsessoja 
ja ritareita oikein tulee?
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Säästäjänkuja 3,  33840 Tampere
puh. (03) 356 3677

www.eläinklinikka.info

Nirvan
rakeNNus-
urakoiNti

urakoi

VARATTU
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Vuonna 2010 Loiskeen juniorit pelasivat niin 
Palloliiton piirin sarjassa, Tampereen Nappula 
Jalkapallossa kuin myös Ilveksen Futis liigassa 
vaihtelevin menestyksin. Jalkapallokoulussa oli 
lisäksi nuorimmat eli 2003 ja myöhemmin syn-
tyneet (2003 syntyneet eriytettiin omaksi jouk-
kueekseen syksyn aikana). Kaikkein nuorimmat 
toimivat Loiskeen Liikunta ja palloilukoulussa. Pe-
laajien määrä pysyi samoissa lukemissa, mitä se 
on ollut jo useamman vuoden.

Loiske -97 joukkue päätti monivuotisen taivalluk-
sensa syksyllä siihen, että pelaajia ei enää saa-
tu tarpeeksi joukkueen toiminnan jatkamiseksi. 
Tytöissä C94 joukkue toimi vielä talvella, mutta 
kesäksi ei saatu enään tarpeeksi pelaajia joukku-
een muodostamiseksi, joten Tyttöjen C94 joukkue 
kuihtui pois. Kesän aikana kuitenkin tyttö puolelle 
mudostui uusi joukkue D97 rinnalle, E99.

Kauden aikana Juniorivalmennuspäälliköt Mika 
Björksten ja Jukka Karhunen toimivat läheisessä 
yhteistyössä joukkueiden valmentajien kanssa 
neuvoen ja avustaen valmennuksessa. Lisäksi 
Mika ja Jukka pyörittivät taitokoulua kauden aika-
na. Valmentaja ja toimihenkilökoulutusta jatkettiin 
järjestämällä omia Lempäälän yhteisiä koulutuk-
sia sekä osallistumalla yksittäisiin Tampereen pii-
rin järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Juniorijoukkueiden yhteiset päättäjäiset pidettiin 
Sääksjärven koululla Lokakuussa. Tilaisuudessa 
jaettiin jokaisen joukkueen pelaajille Loiske-mitalit 
sekä Kaveripelaaja, Ahkerin Harjoittelija, Kehitty-
nein että Tsemppari palkinnot (JPK:lle palkintoja 
ei jaettu). Kauden 2010 juniorivalmentajapalkin-
non sai Ville Mattsson Loiske-01 joukkueesta. 
Ensimmäistä kertaa jaettavan Joukkueenjohtaja-
palkinnon sai Seppo Hiltunen Loiske-99 joukku-
eesta.

Huolestuttavinta viime vuodessa oli toimihenki-
löiden väheneminen. Junioritoiminnan toimihen-
kilö tekee erittäin arvokasta työtä, johon pitää 

koko seuran panostaa. Tämä onkin otettu seuras-
sa asiaksi panostamalla enemmän nimenomaan 
koulutukseen, ohjeistuksen parantamiseen ja tu-
kiverkon luomisella. Pelaajien vanhemmat voivat 
ottaa pieniä asioita tehtäväkseen, joka helpottaa 
toimihenkilöiden toimintaa ja jaksamista vuodes-
ta toiseen. Esimerkkinä voisi mainita sponsorei-
den hankinta, asustevastaavan tehtävät, kioskin 
ylläpito. jne. pelien ja harjoitusten ympäritlä löytyy 
paljon tekemistä, jolla parannetaan joukkueen toi-
mintaa ja yhteishenkeä sekä varmistetaan nuorel-
le paras mahdollisuus harrastaa.

Loiskeessa on menossa kova, positiivinen ku-
hina. ”Loiske liikuttaa” – tunnuksen alla varsinkin 
junioritoiminta on saanut paljon liikettä. Voisi jopa 
sanoa että Loiskeen junioritoiminta on kuumaa 
kamaa, jota täytyy takoa kestääkseen tulevaisuu-
den haasteet.

Mitä voidaan tehdä silloin kun rauta on kuumaa? 
Loiskeen junioripuolella on menossa tietynlainen 
murros, joka tarvitsee vanhempien sekä emäseu-
ran tukea. Prinsessa- ja ritarifutikseen ilmoittau-
tuneita on reilu puolentoistasataa 3-5 vuotiasta, 
korttelifutis ottaa ensiaskeleita, valmennukseen 
satsataan ja toimihenkilöiden tukiverkoston pys-
tytys on käynnissä. Jokainen vanhemmista voi 
kysyä itseltään, voiko käyttää pari tuntia viikossa 
siihen, että lapseni harrastuksen toimintaedelly-
tykset ovat kunnossa auttamalla Loiskeen juniori-
toimintaa. Toiminnasta löytyy paljon erilaisia teh-
täviä, joihin opastetaan, eivätkä ne paljoa vaadi. 
Samalla voi reilusti olla iloinen siitä, että lapsella 
on hyvä olla ja hauska harrastaa.

Teksti: Rauno Kosamo,
hallituksen jäsen

On taottava
silloin kun  
rauta on kuumaa
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Isännöitsijätoimisto

Jari Majanen

Tervetuloa kala-apajille

Nygrenin pakalle

Tampereen 

Kauppahalliin!

(03) 212 4721

Liha-alan ammattilaiselta
KARHUSTA KINKKUUN

Ruhoina, paloina puolivalmisteina ja marinoituina

Tervetuloa hyville
KAUPOILLE!

Tmi Velj. LINDGREN
Kauppahalli Tampere P. (03) 222 7471

Moisiolammentie 28
37550 LEMPÄÄLÄ

Leipomo, Kulju: (03) 3143 4500

Koskikeskus: (03) 223 3101

Kauppahalli: (03) 212 9101

Lempäälä: (03) 375 0511

Cafe Delisa, Ideapark: 0290 908 111

Pintakäsittelyn ja metallin osaajat

PIRKAN TEOLLISUUSPINNOITE OY
Puh. (03) 3123 0000, Fax (03) 367 2225

OY KJK-ASENNUS LTD
Puh. (03) 3123 1000, Fax (03) 367 2225

Tampereentie 473, 33880 lempäälä

Asianajotoimisto  
Timo Valsta Oy

www.kattokeskus.fi
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aNtsuN tuPakeittiÖt
Palveluihimme kuuluvat mm. 
•	 keittiöremontit	
•	 remontin	suunnittelut	
•	 myös	kotimittaukset	

Antsun Tupakeittiöt
Marjamäentie 84 (Vanha Tuulan Tupa)
37550 LEMPÄÄLÄ
Puh. (03) 375 0588 , gsm 040 576 8380

Aukioloajat Arkisin: 12.00-18.00 Lauantaisin: 9.00-14.00

Marjamäentie 84, 37550 LEMPÄÄLÄ
Puh. (03) 375 0588

Aukioloajat Arkisin: 7.00 - 17.00

Loiske Liikuttaa 2011
Pitkään junioritoimintaan panostanut Sääksjärven Loiske 

on junioritoiminnan osalta elänyt muutoksessa viimeiset 
pari vuotta. Vuoden 2011 junioritoiminnan kehitys sai sy-
käyksensä JP Niemisen ideasta perustaa korttelisarja 6-9 
–vuotiaille lapsille Sääksjärvelle ja koko Lempäälään. Las-
ten ja nuorten liikuttaminen on ollut alusta alkaen Loiskeen 
toiminnan peruskivi. Tämän peruskiven päälle on helppo 
lähteä kehittämään junioritoimintaa laajemmin kilpailutoi-
minnan rinnalle. Lapset nauttivat harrastamisesta ja var-
sinkin pelaamisesta, joten korttelifutiksella haluttiin täyttää 
lasten toiveet mahdollisimman helposti lähestyttävässä 
muodossa. Aluejoukkueiden perustaminen, pelien pelaa-
minen turnausmuotoisena ja hieman vapaampi toimin-
taympäristö toi korttelifutiksen kaikkien lasten lähelle.

Korttelifutiksen kautta Sääksjärven Loiske valittiin Suo-
men Palloliiton seurakehityshankkeeseen, jolloin saatiin 
seuran ohella myös Palloliitto ja Tampereen piiri tukemaan 
seuratoiminnan kehitystä. Kattavan projektisuunnitelman 
kautta on edetty tilanteeseen, jossa on saatu mukaan n.25 
14-18 –vuotiasta nuorta valmentamaan korttelifutiksessa. 
Pelaajia on tällä hetkellä n.40 ja joka päivä yhä useampi 
haluaa tulla pelaamaan rennosti korttelifutista Lempäälään. 
4vs4 pienpelit antavat pelaajille vapauksia ja mahdollisuuk-
sia toteuttaa itseään ja samalla tutustua uusiin kavereihin. 
Korttelifutiksen taustalla toimii kuusi henkinen hallitus, joka 
vastaa toiminnast. Korttelifutiksen valmentajien tukena toi-
mii tutor, joka kouluttaa seuran junioripäällikön ohella uusia 
nuoria valmentajia. Korttelifutikseen otetaan uusia pelaajia 
mukaan, sillä joukkueita voidaan muodostaa jatkuvasti li-
sää. Lisätiedot löydät Loiskeen kotisivuilta.

Seurakehityshankkeen seminaarissa Loiskeen toiminta 
sai myös toisen kehitysidean; prinsessa- ja ritarifutiksen. 
Toimintaa on testattu jo useammissa seuroissa, joten sitä 
haluttiin lähteä kokeilemaan myös Loiskeessa. Jo viikon 
ennakkoilmoittautumisen jälkeen oli selvää, että innokkaita 
3-5 –vuotiaita löytyy runsaasti Lempäälästä ja myös sen 

ulkopuolelta. Prinsessa- ja ritarifutikseen ilmoittautui loppu-
jenlopuksi yhteensä 170 innokasta lasta, joka ylitti kaikki 
odotukset. Toiminta on saatu käyntiin ja näky Sääksjärven 
kentällä torstaisin 18:00-19:00 on upea: paikalla on kerralla 
yli 120 vanhempineen soveltaen erilaisia pelejä ja leikke-
jä. Uusi sukupolvi on astunut Sääksjärven tekonurmelle ja 
valloittanut kaikkien sydämet. Toimintaan on saatu mukaan 
noin 20 vanhempaa, jotka toimivat vastuuvalmentajina, 
apuvalmentajina ja erilaisissa toimihenkilötöissä.

Jatkuva kehittyminen vaatii paljon koko organisaatiolta ja 
talkootyöntekijöitä kaivataan lisää toimintaan. Uudet toi-
mintamuodot ovat saaneet myös paljon uusia toimihenki-
löitä mukaan, joten tulevaisuus on turvattu. Korttelifutiksen 
kautta mukaan saatiin n.25 innokasta nuorta, prinsesssa- 
ja ritarifutiksen kautta n.20 lasten vanhempaa ja samalla 
junioritoiminnan ympärille on saatu koottua uusi juniorike-
hitysryhmä, jonka tehtävänä on kehittää Loiskeen ja koko 
Lempäälän junioritoimintaa. Ryhmään kuuluu muutama 
Loiskeen toimihenkilö, mutta käytännössä ryhmä on koottu 
seuran ulkopuolisista jalkapallovaikuttajista. Kaikki halua-
vat kehittää toimintaa ja tarjota lapsille turvallisen ja innos-
tavan ympäristön liikkua.

Junioritoiminnan taustalla toimivat 2011 aloittaneen juni-
orivalmennuspäälliköt Mika Järvinen ja Simo Tynkkynen. 
Junioripäällikkö Mika Björksten vastaa koko junioritoimin-
nasta ja hänen apunaan toimivat juniorikehitysryhmä, Lois-
keen jalkapallojaosto ja seuran hallitus. Osaava ja kannus-
tava ympäristö antaa kaikille mahdollisuuden käyttää omia 
vahvuuksiaan ja kehittää jatkuvasti toimintaan. Loiskeessa 
on mukavaa ja helppoa toimia, koska tukea saa aina kun 
sitä tarvitsee. Tervetuloa mukaan Loiskeen toimintaan! 
Koskaan meitä ei ole liikaa.

Yhteistyöterveisin
Mika Björksten, junioripäällikkö

Lounasaika: 10.30 - 14.30

Tule maittavalle lounaalle tai nauti kupillinen 
hyvää kahvia tuoreen leivonnaisen kera!
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Osta miniasu tai junnufanikortti
myynnisä ottelukioskissa

Tue  
junioritoimintaa!

Hinta 10,-
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Loiske-99 on aloittanut toimintansa v.2006 pienellä joukku-
eella, joka on vuosien mittaan kasvanut. Ensin pelasimme 
TPV:n korttelisarjaa, mutta jo viime vuonna liiton piirinsarjaa. 
Joukkueen toiminta on kehittynyt jatkuvasti. Pelaajat ottavat 
vuosi vuodelta enemmän vastuuta tekemisestään ja innos-
tus harjoitteluun on kasvanut. Myös valmentajien koulutuk-
seen on panostettu runsaasti.

  
Kaudella 2010 meillä oli n. 20 pelaajaa ja kolme valmenta-

jaa. Pelasimme piirinsarjaa, joka oli  tuloksellisesti menestys. 
Hävisimme vain muutaman pelin kymmenestä ja erityisesti 
joukkuepelaaminen meni rutkasti eteenpäin henkilökohtai-
sia taitojakaan unohtamatta. Kesällä 2011 harjoittelimme 
2-3 kertaa viikossa. Osallistuimme Kauhajoki-cupiin, josta 
jokainen pelaaja sai varmasti unohtumattomia kokemuksia. 
Piirinsarja päättyi karnevaaliturnaukseen.

  
Tulevana kesänä 99-joukkue pelaa piirinsarjaa kovatasoi-

sessa lohkossa. Pelaajaringissä on n. 18, joille kertyy piirin-
sarjassa kevätkaudella 10 ottelua. Joukkueella on neljä val-
mentajaa, jotka vetävät harjoituksia noin 3 kertaa viikossa. 
Kesäkuussa joukkueella on edessä Iittalan turnaus ja kau-
den pääturnauksena Mikkeli Cup 1-3.7. Joukkue on harjoi-
tellun Mikkelin turnausta varten päämäärätietoisesti joulun 

alta lähtien ja kaikki piirinsarjapelit toimivat omina harjoituk-
sinaan turnausta silmälläpitäen. Vuoden 2011 kausimaksu 
on n. 200€, johon lisäksi tulee Mikkeli Cupin maksu.

 Toimintaan otetaan mukaan uusia motivoituneita poikia, 
jotka haluavat kehittyä pelaajina. Myös uudet, tämänikäisten 
kanssa työskentelemään tottuneet valmentajat ovat tervetul-
leita. Lisätietoja harjoitusajoista ja 99-toiminnasta joukkueen 
kotisivuilta http://loiske.sporttisaitti.com/joukkueet/d12-99/ 
tai joukkueenjohtaja Seppo Hiltuselta seppo.hiltunen@fim-
net.fi

Teksti: Seppo Hiltunen, joukkueenjohtaja

Toimihenkilöt:

Seppo Hiltunen, joukkueenjohtaja/huoltaja
Petri Salminen, tiedotus/kotisivut

Mika Björksten, vastuuvalmentaja
Jari Harjunniemi, valmentaja

Jarno Hakari, valmentaja
Rami Myllymäki, fysiikkavalmentaja

D12 – 99 pojat

Ylärivi: Seppo Hiltunen jojo, Mika Björksten vastuuvalmentaja, Bruno Virtanen, Miko Salminen, Miika Louhivaara, Jarno Hakari 
valmentaja,Miro Hiltunen, Antti Naakka, Jari Harjunniemi valmentaja Alarivi: Aleksi Lahti, Antti Tillanen, Sami Salminen, Peetu Myllymäki, 
Joakim Isomäki, Joel Harjunniemi, Aleksi Hakari.
Kuvasta puuttuu: Aapeli Perttunen, Topias Taubert, Juha Lilja, Topi Jaskari, Jani Nurmi, Petri Salminen (tiedotus / kotisivut)



KAUSIJULKAISU 2011 13

LOISKEEN
TUKI RY

Maansiirtotyöt pyörä- ja tela-alustaisella koneella.

Maanrakennus Kurkioja ky
Sipiläntie 6, 33880 Lempäälä, Puh. 367 0820

Markku Kurkioja 0400 632 510

Parturi-kampaamo

TUULA KOIVU
Pirttilahdentie 22, Sääksjärvi

Puh. 367 2413
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Sääksjärven Loiskeen 01 pojista suurin osa on pelannut yhdessä nel-
jästä viiteen vuotta. Mukaan on saatu jatkuvasti uusia innokkaita pelaa-
jia. Talvisin olemme harjoitelleet kerran viikossa ja kesäisin keskimäärin 
kaksi kertaa viikossa. Kesällä 2010 osallistuimme TPV:n järjestämään 
Tanaja-sarjaan, josta saavutimme hienojen kokemusten lisäksi sekä 
voittoja että tappioita. Viime kesänä osallistuimme Katepal-turnaukseen 
ja Nopsajalkaturnaukseen Nokialla. Aktiivisia pelaajia viime kesänä oli 
noin 15. 

Tälle kaudella mukaan on ilmoittautunut jo 18 pelaajaa, jotka ovat lähes 
kaikki käyneet talven aikana harjoituksissa. Kausi 2011 on jo joukkueen 
osalta hyvässä vauhdissa. Olemme pelanneet yhden miniturnauksen 
Valkeakoskella ja pari harjoitusottelua Valkeakosken nappulaliigan kans-
sa. Kesän aikana on tarkoitus pitää harjoituksia 2-3 viikossa. Kesälle 
2011 joukkue on ilmoitettu Kauhajoki-cupiin, Nopsajalkaturnaukseen 
Nokialla ja TPV:n järjestämään Tanaja-sarjaan. Näiden lisäksi pelataan 
harjoitusotteluita lähiseuroja vastaan.

Uusia pelaajia ja toimihenkilöitä otetaan joukkueeseen mukaan. Li-
sätietoja harjoitusajoista ja 01-toiminnasta joukkueen kotisivuilta http://
loiske.sporttisaitti.com/joukkueet/e10-01/ tai joukkueenjohtaja Jan Mäki-
rannalta loiske01@gmail.com.

Kaudelle 2011 ilmoittautuneet pelaajat:
Veikka Nieminen, Olli Peura, Casimir Hiltunen, Lauri Touru, Matias Mä-

kiranta, Otto Aalto, Elias Michelsson, Tommi Nieminen, Jesse Käyhkö, 
Aleksi Vuorio, Arttu Rantala, Otto Haapaniemi, Lassi Virtanen ,Mikael 
Pesonen, Juho Mattsson , Topi Kossi, Jerry Kotti,  Aaro Allinniemi

Teksti: Jan Mäkiranta, joukkueenjohtaja
Toimihenkilöt:

Jan Mäkiranta, joukkueenjohtaja
Ville Mattsson, valmentaja

Pasi Haapaniemi valmentaja
Tommi Michelsson, valmentaja

Kari Nieminen valmentaja

E10 – 01 pojat

Avoinna:
ark .10 - 17,  Ti suljettu

La & Su 10 - 15

Pitkäahteentie 1, 
33880 LEMPÄÄLÄ 
Puh: 03 367 2611
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Loiskeen edustusjoukkue on aloittanut kauden 
2011 uuden valmentajan Kari Nikkilän komennos-
sa. Sopimus Karin kanssa tehtiin jo viime vuoden 
puolella ja valmentaja oli hieman ihmeissään kun 
pelaajia harjoituksiin ei tahtonut millään tulla. Hel-
mikuussa kun futsal-kausi oli ohi juokkue siirtyi 
harjoittelemaan Hakkarin liikuntahalliin ja pelaa-
jien sitoutuminenkin alkoi paranemaan. 
Joukkue saatiin kokoon ja pelaajien lukumää-

räksi tuli 30, kaikkien kanssa kirjoitettiin kirjallinen 
sopimus,  jolla pyritään nostamaan sitoutumisen 
astetta harjoitteluun ja pelaamiseen. Lukuisa pe-
laajien määrä taas saa toivottavasti aikaan kilpai-
lua peliajasta. Harjoitusotteluita pelattiin talviaika-
na 4 ja yksi neljän joukkueen turnaus huhtikuun 
puolessa välissä. Pelin tulokset eivät mairitelleet, 
paitsi tuo turnaus jossa ei hävitty kolmesta pelistä 
yhtään, kaksi voittoa ja tasapeli, mutta valmenta-
jalle ne oli hyviä pelejä jolloin pelaajat tulivat tutuk-
si. Joukkue on suhteellisen nuori sillä esim 1990 
syntyneitä pelaajia on kaiken kaikkiaan 11 joten 
nyt on hyvä rakentaa joukkuetta myös pitemmällä 
tähtäimellä. 
Tavoitetta kilpailulliseen menestykseen ei ole 

joukkueelle asetettu, vaan keskitytään jokaiseen 
otteluun erikseen. Eli jokaista ottelua joukkue läh-
tee voittamaan. Viime vuonnahan Loiske sijoittui 

sarjassaan toiseksi ja oli myös erittäin lähellä 
karsijaksi III-divisioonaan, mutta ratkaiseva ottelu 
NePaa vastaan hävittiin selvästi ja haaveet tuosta 
kasintapaikasta meni.
Keväällä tapahtui myös hjieno asian kun LeTon 

jalkapalloilijat siirtyivät joukkuesiirtona Loiskee-
seen ja näin saatiin jalkeille myös II-joukkue. Ai-
kuispuolen pelaajia on siis tänävuonna lähes 60 
ja virta näyttää jatkuvan myös tulevalle kaudelle, 
on jopa mahdollista että ensivuonna on kaikille 
aikuispelaajille joukkue joka tasoon, harrasta-
jat, kehittyjät ja edustusjoukkue. Tätä on kaivattu 
Lempäälään että kaikki, jotka ovat jo juniori-iän 
ohittaneet saisivat jatkaa harrastustaan sillä ta-
solla jonka kokevat itselleen mieluisaksi.
Toivotan kaikki jalkapallon ystävä katsomaan 

edustuksen pelejä ohessa ottelu ohjelma, ta-
kaan että näette yritteliään ja edustavajoukkueen 
Sääksjärven hienolla tekonurmella taistelemassa 
pisteistä. 
Otteluista pyritään tekemään raportit ja kuva-

koostet edustuksen nettisivuille sekä tulen käyttä-
mään myös facebookia tiedottamiseen.

Jalkapalloterveisin
Pauli Impola

joukkueenjohtaja

Loiske edustus 2011

Takarivi vas: Juha-Pekka Jokiluoma, Pauli Impola JJ, Juhana Jyrkiäinen, Joonas Järvi, Sami Vartiainen, Juuso Järvenpää, Matias Riikonen, 
Mikko Ylimäki, Tomi Vikman, Viljami Salmi, Toni Järvinen, Manu Helminen, Sami Lahtinen, Kari Nikkilä valm. Alarivi vas: Jarkko Altonen 
huolt., Tomi Lahtinen, Tommi Ahola, Joona Heinonen, Marko Hakala, Saku Virkorinne, Vesa Impola, Mikko Järvinen, Pekka Kemppainen, Aki 
Peltonen, Joni Hiltunen ja Teemu Heinonen. 
Kuvasta puuuttuvat: Aki Lehtinen, Eselala Ampafo, Aleksander Starovoivot, Egor Baranov, Roope Luomala, Petteri Väänänen sekä Simo 
Tynkkynen 
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Ke 20.04 klo 18.30 Loiske  - LeKi-futis 3-2  (3-1)  
To  28.04 klo 18.30 Sopu  - Loiske  1-1  (0-1)
La 07.05 klo 16.00   Loiske  - NePa  Sääksjärvi tekonurmi  
Ke 11.05 klo 19.00   ParVi  - Loiske  Parolan pallokenttä  
La 21.05   klo 16.00   Loiske  - PP-70    Sääksjärvi tekonurmi  
Ke 25.05   klo 18.00    PATO  - Loiske    Tervakoski pallokenttä  
Pe 03.06   klo 18.30   Loiske  - TP-49    Sääksjärvi tekonurmi  
To 09.06 klo 19.30   TP-T  - Loiske    Rahola  
Ke 15.06 klo 18.30   Loiske  - FC Tampere    Sääksjärvi tekonurmi  
Ti 21.06 klo 19.00   FJK  - Loiske     Forssa urheilukenttä  
La 02.07 klo 16.00   Loiske  - KaVo    Sääksjärvi tekonurmi  
Ma 04.07 klo 19.30   LaVe  - Loiske    Lammi Turva  
Ke 13.07 klo 19.30   LeKi-futis  - Loiske    Sääksjärvi tekonurmi  
La 16.07 klo 16.00   Loiske  - Sopu    Sääksjärvi tekonurmi  
To 21.07 klo 20.00   NePa  - Loiske    Kaukajärvi  
La 30.07 klo 16.00   Loiske  - ParVi    Sääksjärvi tekonurmi  
To 04.08 klo 19.30   PP-70  - Loiske    Rahola  
La 13.08 klo 16.00   Loiske  - PATO    Sääksjärvi tekonurmi  
La 20.08 klo 15.00   TP-49  - Loiske    Toijala kk  
La 27.08 klo 16.00   Loiske  - TP-T    Sääksjärvi tekonurmi  
Su 04.09 klo 17.30  FC Tampere  - Loiske   Kaukajärvi  
La 10.09 klo 16.00   Loiske  - FJK     Sääksjärvi tekonurmi  
Ma 17.09 klo 15.00   KaVo  - Loiske    Kyötikkälä  
La  24.09 klo 16.00   Loiske  - LaVe    Sääksjärvi tekonurmi

Loiske ottelut IV-div. 2011

Loiske tarvitsee tehoa maalin tekoon tästäkään tilanteesta numero taululla eivät muuttuneet, LeKi:n puolustaja Mikko Långvik pelastaa 
polvella. Ottelu kuitenkin päättyi Loiskeen 3-2 voittoon.
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2003 syntyneistä junioreista suurin osa pelasi viime kesänä jalkapallo-
koulussa. Muutama vähän aikaisemmin jalkapalloharrastuksen aloittanut 
pelaaja oli viime vuonna -02 junioreiden vahvuudessa. Menneellä talvi-
kaudella -03 juniorit ovat harjoitelleet kerran viikossa. Harjoituksissa on 
käynyt keskimäärin 12 pelaajaa.  Kaudelle 2011 mukaan on ilmoittautu-
nut 18 pelaajaa.
Ulkokauden alkaessa on tarkoitus harjoitella kaksi kertaa viikossa. 

03-joukkue on ilmoittautunut kesäkuussa järjestettävään Särkänniemi-
cupiin ja elokuussa järjestettävään Nopsajalkaturnaukseen Nokialla. 
Näiden lisäksi joukkue on ilmoitettu TPV:n Tanaja-sarjaan.  Lähialueen 
joukkueiden kanssa pelataan harjoitusotteluita.
Uusia pelaajia ja toimihenkilöitä otetaan joukkueeseen mielellään mu-

kaan. Lisätietoja harjoitusajoista ja 03-toiminnasta joukkueen kotisivuilta 
http://loiske.sporttisaitti.com/joukkueet/f8-03/ tai joukkueenjohtaja Jan 
Mäkirannalta loiske2003@gmail.com.

Kaudelle  2011 ilmoittautuneet pelaajat:   
Leevi Ronkainen, Niklas Höckersted, Julius Michelsson, 

Roope Tuomi, Santeri Alho, Rasmus Arpiainen, Topias Mäki-
ranta, Eelis Karinkanta, Lari Jokinen, Emil Palmgren, Joonas 
Sohlo, Niko Kaunisto, Elias Tuhkunen, Jami Käyhkö, Arttu 
Väätäjä, Petrik Reitkivi, Oliver Vuorinen ja Roope Autio.

Teksti: Jan Mäkiranta, joukkueenjohtaja

Toimihenkilöt:
Joukkueenjohtaja – Jan Mäkiranta

Vastuuvalmentaja – Tommi Michelsson
Valmentaja – Pasi Tuomi

F8 – 03 pojat
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SÄÄKSJÄRVEN 
APTEEKKI

Liikekeskus, puh. 367 0480
Avoinna arkisin klo 9-18, la 10-14

Sääksjärven- Kuljun
Demarit Ry

Kunnallinen päätöksenteko kaipaa SINUA!
LIITY Sääksjärven-Kuljun Demareihin.

pj. Liisa Teeri p. 050 342 0934

Ps. yhdistyksemme vuokraa kokous ja juhlatiloja

AIMO KESKINEN
0400 33 77 66

1+8 HENKILÖÄ, HISSI,
PYÖRÄTUOLI  

KULJETUKSET

SÄHKÖ
Järvenpää Oy
Höytämöntie 11,  Puh. 010 841 2000
33880 Lempäälä

www.sahkojarvenpaa.fi
sj@sahkojarvenpaa.fi

Muista miten muistat... 

...kunhan muistat, 
että jäsenkortilla 

saat Teboililta tuntuvat 
alennukset.

-1,7snt/l
polttoaineesta
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Jalkapallokoulussa oli kaudella 2010 mukana 30 innokasta 
poikaa ja tyttöä ikähaarukalla 2003-2006 syntyneet. Tänä 
vuonna tuosta porukasta jalkapallokoulussa jatkaa 20 lasta, 
osa on siirtynyt 2003 syntyneiden joukkueeseen. Jalkapallo-
koulu on jatkanut toimintaansa läpi koko talven ja innostus 
pelaajien keskuudessa on ollut aivan kiitettävää. Talvikaudel-
la on aina tietysti hieman vähemmän kerrallaan harjoituksis-
sa osallistujia. On kuitenkin mukava huomata, että kuningas-
lajin parissa viihdytään myös talvellakin ja vielä näin nuoret 
jaksavat viikoittain tulla salille harjoittelemaan. Ulkokausi sai 
mukavan käänteen viime vuonna kun pääsimme uudelle 
upealle tekonurmikentälle harjoittelemaan ja saatoimme luo-
pua hiekkahousuista. Osallistuimme viime vuonna Katepal-
turnaukseen kolmen joukkueen turvin.

Kausimaksun suuruus vuonna 2011 on 90,-, josta saa 
10,- alennuksen jos omistaa jo kokoa 3 olevan jalkapallon. 
Kausimaksu sisältää pelipaidan, oman pallon, Palloliiton li-
senssin sja vakuutuksen, Loiskeen jalkapallon seuramaksun 
sekä sali- ja kenttävuokrat. Kausimaksu käsittää koko kalen-
terivuoden, eli vuoden 2011 loppuun asti. Jalkapallokoulun 
toiminta jatkuu ympäri vuoden, pääpaino kesässä. Jalka-
pallokoulu osallistuu mahdollisesti kesän aikana kahteen 
turnaukseen ja pelaa muutaman harjoituspelin Lempäälän 
ja Tampereen seurojen kanssa. Jalkapallokouluun otetaan 
vielä lisää pelaajia ja valmentajia. Jalkapallokoulun toimin-
nasta lisää joukkueen kotisivuilta http://loiske.sporttisaitti.

com/joukkueet/g-jpk/ tai joukkueenjohtaja Pasi Suomiselta 
suominen.pasi11@gmail.com.
Teksti: Pasi Suominen, joukkueenjohtaja

Toimihenkilöt:

Joukkueenjohtaja / valmentaja Pasi Suominen
Vastuuvalmentaja Juha-Pekka Nieminen

Valmentaja Veijo Väätäjä
Valmentaja Mika Järvinen

Valmentaja Aki Peltonen

G-Jalkapallokoulu
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Tampereentie 12 A
37500 Lempäälä

03-375 3225

lukkoluket@lukkoluket.fi

OY

PUH. 010 666 3000

KEHITYSYHTIÖ 
PALVELEE
- Lempäälän kunnan 
elinkeinotoimen palvelut,
Marjamäki-toimisto, 
yritysneuvonta, 
yritysrekisteri ja 
toimitilapalvelut

Ideaparkinkatu 4, 2.krs, 37570 Lempäälä
puh. (03) 374 4282, faksi (03) 374 4283
kehitys@lempaala.fi, www.lempaalankehitys.fi

palvelupiste@lempaala.fi, puh. (03) 374 4507
matkailu@lempaala.fi, puh. 050 383 9068

Kunnan palvelupiste:
Ideaparkin matkailuneuvonta: 

Kerromme mielellämme lisää:

Lempäälässä on ideaa!
  Ideapark on paitsi shoppailijan paratiisi, myös koko perheen viihtymiskeskus,   
  josta löytyvät niin lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo, viihtyisä Vanha   
  Kaupunki, muotikatu Catwalk, kuin monien tapahtumien keskuspuistokin.

Lempäälässä pääset myös tanssimaan poskivalssia Kuokkalankosken kuohujen kanssa koskikellun-
nassa tai kokemaan unohtumattomia hetkiä mönkijäsafarilla. Voit ruokailla viehättävässä kartano-
ravintola Villa Hakkarissa, yöpyä tunnelmallisessa Vaihmalanhovissa tai valita mökin runsaasta 
tarjonnasta.
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99-03 tytöt
Viime keväänä Loiskeen tyttöjalkapalloilijoihin saatiin pirte-
ää lisää, kun perustettiin harjoitusryhmä myös nuoremmil-
le tytöille. Syksyyn mennessä jalkapalloilun jaloja taitoja oli 
käynyt opettelemassa jo 27 uutta kykyä 67 harjoituksessa. 
Harjoitusotteluita pelattiin kaikki yhdessä ja myös jaettuna 
isompiin (99-00) ja pienempiin (01-02). Talven saliharjoitus-
ten jälkeen kesällä suuntaamme Kauhajoki cupiin. Tulevana 
kautena odotamme lisää innokkaita tyttöjalkapalloilijoita eri-
tyisesti tähän pienempien ikäryhmään.

Kausimaksun suuruus piirinsarjan pelaajalisenssillä on 90,- 
ja ilman piirinsarjaa 60€ (ei sisällä seuramaksua, varusteita, 
futsal-kautta tai turnauksia, joista eri maksut todellisten kulu-
jen mukaan). Pisimpään mukana olleilla tytöillä alkaa kuudes 
kausi Loiskeen väreissä. Mukaan ovat edelleen tervetullei-
ta jalkapalloilusta kiinnostuneet, urheilulliset tytöt. Pelillinen 
tausta ei ole välttämätöntä, mutta harrastuksen mielekkyy-
den takaamiseksi se on suositeltavaa (erityisesti isoimmilla). 
Lisätietoja tyttöjalkapalloilun joukkueosiosta. http://loiske.
sporttisaitti.com/joukkueet/tytot/ tai joukkueenjohtaja Antti 
Karttuselta atkarttunen@gmail.com.

Teksti: Juha Hoppu, vastuuvalmentaja

Toimihenkilöt:

Antti Karttunen, joukkueenjohtaja
Ansa Lilja, huoltaja/rahastonhoitaja

Juha Hoppu, vastuuvalmentaja
Marko Salonen, valmentaja

Juha Saviahde, valmentaja

Edessä vasemmalta: Emilia Touru, Melina Touru, Janna Jokila, Suvi Hoppu, Oona Raatikainen, Tiia Jaskari, Yasmin Nummela, Milla Vuori, 
Heini Suominen ja Ella Tarvainen. Takana vasemmalta: valmentaja Marko Salonen, Aminata Sane, Elsa Luosa, Jenna Virtanen, Roosa Lilja, 
Viivi Huurne, Sara-Sofia Niskanen, Senja Iivanainen, Anniina Heinonen ja valmentaja Juha Hoppu. Kuvasta puuttuvat Sonja Lankinen ja 
Katariina Lankinen
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Edessä vasemmalta: Monica Mertimo, Elli Kytölä, Mari Oravainen, Saana Ikonen, Anni Koskinen, Tiia Saviahde, Ella Harjunniemi, Cilla Ran-
tala, Emmi Kervinen, Armi Hoppu, Mona Karttunen ja Suvi Kytölä. Takana vasemmalta: valmentaja Juha Hoppu, Karoliina Myllymäki, Reetta 
Phan, Heidi Hannula, Janette Salminen, Sanni Rissanen, Nelli Nyyssönen, Jenna Lammi, Tiia Nieminen, Iiris Lilja, Annina Asikainen, Moona 
Mäkelä, Marietta Veijalainen, valmentaja Juha Saviahde, Tuuli Siivola ja valmentaja Marko Salonen. Kuvasta puuttuvat: Venla Huurne, Elina 
Hoppu, Jessica Halonen, Mira Lyytinen ja Iiris Taubert.

C14 - 97 tytöt
 Loiskeen tyttöjalkapalloilu alkoi ottaa tuulta alleen kesällä 
2006 ja syksyllä mukana olikin jo reilu 20 palloilijatarta. Mat-
kan varrella vanhin ikäkerta (94-95) on jo siirtynyt syrjään, 
mutta seuraava jatkaa edelleen ehtymättömällä innolla. C97 
joukkueen pelaajarinkiin kuuluu tällä hetkellä 30 kehittyvää 
pelaajaa johtotähtenään piirijoukkueen partaalle yltänyt Tuuli 
Siivola.
  Kesällä 2010 tytöt harjoittelivat 3-4 kertaa viikossa. Ulkokau-
si kesti 14.4-6.10, minkä aikana harjoituksia ehdittiin pitää 
65 kertaa pääasiassa hienolla Sääksjärven tekonurmella. 97 
tytöt osallistui Ilveksen järjestämään Futis-liigaan erinomai-
sella menestyksellä: sarjaan kuuluneet Aamulehti- turnauk-
sen ottelut selvitettiin voitokkaasti, alkusyksyn Silja-cupista 
irtosi mestaruus  ja syksyn Futis-liigan loppuottelussa Loiske 
juhli ansaitusti voittajana jännittävän rangaistuspotkukilpai-
lun jälkeen. Keskikesällä käytiin tutusti Kauhajoki cupissa. 
Edellisen vuoden pronssitila karkasi nyt ulottuvilta rangais-
tuspilkuilta ja loppusijoitus oli neljäs. Talvi potkittiin ja opetel-
tiin futsalia piirinsarjassa kahdella joukkueella, jotta kaikille 

kyettiin takaamaan peliaikaa ja virkistystä pitkään talveen.
 Kesäkaudelle 2011 joukkue ottaa taas askeleen eteenpäin 
ja siirtyy Futis-liigasta astetta kovempaan piirinsarjaan otta-
maan mittaa vuotta vanhemmistakin tytöistä. Kesä tuo tulles-
saan myöskin siirtymisen aikuisten kokoiselle kentälle paitsi-
oineen ja mukavan turnausmatkan Kauhajoki cupiin. Pelien 
lisäksi harjoittelemme 3-4 kertaa viikossa ilman kesätaukoja. 
Lisätietoja tyttötoiminnasta joukkueen kotisivuilta http://lois-
ke.sporttisaitti.com/joukkueet/tytot/ tai joukkueenjohtaja Ant-
ti Karttuselta atkarttunen@gmail.com.

Teksti: Juha Hoppu, vastuuvalmentaja

Toimihenkilöt:
Antti Karttunen, joukkueenjohtaja

Ansa Lilja, huoltaja/rahastonhoitaja
Marko Salonen, valmentaja
Juha Saviahde, valmentaja
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Rakentajan tavaratalo

LAUTA OY
03 3123 6000
www.lauta.fi

RÖNTGENTUTKA OY
KOSKIMAGNEETTI KOSKIRÖNTGEN

Hatanpään valtatie 1, Koskikeskus
Hämeenkatu 18, 33200 Tampere

Hatanpään valtatie 1, Koskikeskus
33100 Tampere

puh. (03) 250 6605 puh. (03) 250 6600Tamsub Oy
Sääksjärvi

Aittomäentie 2

some 
Nelimainos oy

Yli-Heikkilänkatu 4
33560 tampere

puh. (03) 2238 980
fax. (03) 2134 650

TMI TUIJA KIRJAVAINEN
Kauppahalli Tampere

Hämeenkatu 19
33200 Tampere

HUOLLOT * KORJAUKSET * RENKAAT * RENGASTYÖT

ASENTAJANKATU 2
33840 TAMPERE

PUH. (03) 222 4277
0400 879 664
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Hiihtojaoston 
kuulumisia

Loiskeen sarjahiihtoja ja Avointa veteraanicuppia häiritsi kova pakka-
nen, mutta silti saimme pidettyä viidet sarjahiihdot ja kovan pakkasen 
vuoksi peruuntuneet mestaruushiihdot hiihdettiin 3.3. jo hyvissä olosuh-
teissa. 
Sarja ja mestaruushiihdoista jaettiin palkinnot. Loiskeen talven hiihtäjän 
pytyn pokkasi Robert Strömsholm sarjassa pojat 13v. Hän osallistui ak-
tiivisesti kaikkiin kilpailuihin.
Sarjahiihtoihin osallistui seuraavat hiihtäjät: Tytöt 3v. Elsa Kataja,  7v. 
Riina Heikkinen, 8v. Armi Paavilainen, 12v. Veera Tahvanainen, 14v. Tiia 
Tahvanainen. Pojat: 5v. Aaro Eräranta.
Viljami Salo, 7v. Roni Rämä ja Santeri Alho, 7v. Roni Rämä, 8v. Santeri 
Alho, 9v. Roope Rämä ja Santtu Heikkinen. 10v. Anton Herala, 11v. Art-
tu Heikkinen ja 13v. Robert Strömsholm.
Avoimeen veteraanicuppiin osallistuivat seuraavat hiihtäjät: M 35 4,5 
km  Erno Koveluhta, M 45v. Petri Marttila, M 50v. Seppo Noppari, M 55v. 
Jukka Aittokallio ja Pekka Siitonen,
M 65v. Rauno Peltola, M 70v 3 km. Lauri Tahvanainen ja Seppo Saari-
nen, M 75v. Arvo Mikkonen ja Teuvo Helin. Naiset: Raita Rämä.

Loiskeen mestaruushiihtojen 
3.3. tulokset:

Tytöt:  12v.   3 km Veera Tahvanainen   10,34
             14v.   3 km Tiia Tahvanainen      10,02

Pojat:    5v.   750m Aaro Eräranta               8,28
             7v.   750 m Roni Rämä                    

3,05
             9v.   1.5 km Roope Rämä                 

5,17 
             13v.   3 km   Robert Strömsholm   9,48

     
M 50v. 4,5 km   Rolle Strömsholm   13,32
M 55v.   4,5km  Pekka Siitonen         14,22
M 70v.  3 km    Seppo Saarinen       15,53           
 

Sääksjärven Loiske ry
hiihtojaosto

Seppo Saarinen
050 5403450 

lempaalan.lampo@lempaala.fi
www.lempaalanlampo.fi

PUHTAAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA

����������������
���������������

������������
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PRISMA IDEAPARK, LEMPÄÄLÄ, Ideaparkinkatu 4
puh. 010 767 2800 puhelun hinta 0,0828 €/puhelu + 0,1199 €/min

MA–PE 9–21, LA 9–18, SU 12–18

PRISMA 
IDEAPARKISSA

Täytä ostoskori ratkaisevan edullisesti

20110331_Prisma_loiske_180x90_mv.indd   1 30.3.2011   12.06
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LOISKEEN 32.
PALLOILULEIRI
PUNTALASSA

LEIRIN OHJELMA

  * PELATAAN LEIRISARJA
  * TEKNIKKA KILPAILUT
  * KALAKILPAILUT
  * PAISTETAAN LETTUJA, 
    VIETETÄÄN AIKAA MAKKARANUOTIOLLA, 
                     YÖVARTIOINTIAKIN SUORITETAAN 

LEIRIN KESTO/ AJANKOHTA
 * 7-14-VUOTIAIDEN LEIRI 18-23.7.2011 

Lisätietoja: Loiskeen nettisivuilta

Liity Sääksjärven 
LOISKEEN
JÄSENEKSI

Kuten tietänet, Sääksjärven Loiskeessa harjoitetaan erittäin voimakasta jalkapallotoimintaa. aina 
junioreista aikuispalloilijoihin. Loiskeessa myös hiihdetään, yleisurheillaan ja lentopalloillaan. 
Naiset ja lapset jumppaavat. Näkisimme myös sinut mukana, joko harrastamassa liikuntaa tai 
olemalla mukana muussa seuratoiminnassamme.

Haluan liittyä Sääksjärven Loiskeen jäseneksi. 
Perhejäsenmaksu 20,-, henkilöjäsen 10,-, nuorisojäsenmaksu 5,-

Nimi _______________________________________________________________________

Osoite _____________________________________________________________________

Synt. _________________  puh. ________________________________________________

Leikkaa ja lähetä osoitteeseen: Sääksjärven Loiske, PL 9, 33881 Lempäälä



KAUSIJULKAISU 2011 29

kuntotestaus
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Seuran virallinen nimi on : Voimistelu- ja Urheiluseura Sääksjärven Loiske ry
yleisesti käytetty muoto on : Sääksjärven Loiske. Nimen virallinen lyhenne on: Loiske.

Seuran osoite: Pl 9, 33881 LEMPÄÄLÄ.  Internet: http://loiske.sporttisaitti.com, E:mail: loiske@yritys.tpo.fi

Sääksjärven Loiske

LOISKEEN HALLITUS 2011

Keijo Houhala,  puheenjohtaja
Simunantie 4-6 A 7, 33880 Lempäälä     
0400 551 175
keijo.houhala(at)ktk-ry.fi. 

Pauli Impola,  varapuheenjohtaja
Vanamotie 1, 37550 Lempäälä     
050 541 1319
Pauli.impola(at)kolumbus.fi

Esko Ruottunen,  sihteeri
Asuntotie, 33880 Lempäälä     
0400 771 991
esko.ruottunen(at)pirko.fi

Erkki Lindstedt,  taloudenhoitaja 
Sipiläntie 4, 33880 Lempäälä     
040 768 9850 
lini(at)elisanet.fi

Heikki Arminen 
Ahonperänkuja 5, 33880 Lempäälä     
050 551 8943 
heikki.arminen(at)kotiposti.net

Esa Kuusisto 
Lapintie 6 B 22, 33180 Tampere     
040 589 8490
esa.kuusisto(at)vaasan.com

Lasse Mäkinen
Tampereentie 480, 33880 Lempäälä     
0400 727 898 
teemu.makinen2(at)luukku.com

Rauno Kosamo
Kurrenkuja 6, 33880 Lempäälä     
040 562 9110
rauno.kosamo(at)gmail.com

Jalkapallojaosto
Esa Kuusisto, puheenjohtaja
Rauno Kosamo
Heikki Arminen
Raimo Ahola
Mika Björksten
Sepo Lahtinen
Aki Lehtinen

Yleisurheilujaosto
Leila Mäkinen 
Seppo Saarinen 
Pirkko Saarinen 

Lentopallojaosto
Kristiina Lehtonen

Hiihtojaosto
Pekka Siitonen,  040 537 8840
Seppo Saarinen,  050 540 3450 
Leila Mäkinen 
Pirkko Saarinen

Veteraanitoiminta
Seppo Saarinen
Pirkko Saarinen 
Kalevi Lehtonen 
Ritva Lehtonen 
Rauno Heino 
Kaarina Katavisto 
Heikki Suhonen 
Maija Suhonen

Levikki:  1500 kpl
Julkaisija: V- ja U-seura Sääksjärven Loiske
Taitto:  Paul´s Special
Painopaikka: Pk-Paino Tampere
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Jokainen peli on 
paikallisesti tärkeä.

www.lvs.fi



Kortejärven yritysalue sijaitsee Lempäälän Sääks-
järvellä, erinomaisten liikenneyhteyksien varrella  
Tampere–Helsinki moottoritien tuntumassa, vain
8 km Tampereelta.

Alue on 8 hehtaarin suuruinen ja vapaana on n. 3 
hehtaaria tonttimaata kaupan, palveluiden ja teol-
lisuuden yrityksille.

Lisätietoja: Markku Sipilä, elinkeinojohtaja

puh. 0500 836 259, markku.sipila@lempaala.fi 

|  SIJOITU SÄÄKSJÄRVELLE  | 

Kuvassa Kannistontie 138, Startax Auto-Electronics Oy

KORTEJÄRVEN
YRITYSALUE

Kuvassa Kannistontie 138, Startax Auto-Electronics Oy


