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Yhdessä hyvä tulee.

Pohjola on Leijonien pääyhteistyökumppani.

Leijona-kortti?

Kysyimme ihmisten mielipiteitä kevään halutuimman kortin kuvasta – ja erittäin myönteisiä olivat.
Ei ihme, sillä tätä korttia kelpaa kaivella lompakosta niin ennen kuin jälkeenkin pelin. Älä jää paitsioon 
vaan toimi heti, sillä Leijona-kuva on saatavilla vain rajoitetun ajan. Kortin hankkimalla tuet Jääkiek-
koliiton junioritoimintaa. Lisätietoja osoitteessa op.fi/leijonat.

Leijonakorttikuva saatavilla 1.3.–30.6.2012 OP-Visa Electroniin ja OP-Visa-yhdistelmäkorttiin. Kuvan vaihdosta peritään 
Osuuspankin hinnaston mukainen maksu.



3

Viime vuonna seuran juniorit kaksin-
kertaistivat harrastajamääränsä. Kesän 
loputtua seuran kirjoissa oli yli 400 nuor-
ta futaria. Tulevana kesänä kehittyy 
seuran toiminta laadulliselta puolelta, 
kun maajoukkueen jalkapallokoulu 
starttaa liikkeelle. Loiskeen nuorityö ot-
taa jälleen uusia laatuaskeleita, joka toi-
vottavasti kannustaa mukaan lisää uu-
sia harrastajia, ohjaajia, talkoolaisia ja 
tietysti kannattajia.

Seuran edustusjoukkue on aloittanut 
kauden pelaten harjoitusotteluita. Pe-
laajaringin laajuus mahdollistaa myös 
reservijoukkueen perustamisen tuleval-
le kesälle. Sen verran laajasti on pelaa-
jia ilmaantunut ja tulijoita on edelleen. 
Mukaan mahtuu edelleen, joten ottakaa 
yhteyttä joukkueenjohtaja Pauli Impo-
laan tai päävalmentaja Kari Nikkilään.

Seuran futsal –joukkue pelasi 14. liiga-
kautensa 2011-2012, josta yhtenä nos-
tona mainittakoon, että Toni Järvinen oli 
koko runkosarjan maalikuningas 28 
osumalla. Onnittelut Tonille!

Seuran viime vuosi oli monilta osin hy-
vin onnistunut ja positiivinen. Taloudelli-
set seikat hieman vahvistuivat, veikka-
uksen toiminnot saatiin vakiinnutettua 
uusiin uriin ja yhteistyö nuoriso- ja ai-
kuistoiminnan välillä otti kehitysaskelei-
ta.

Loiske jatkaa myös paperinkeräystä 
kuluvana toimintavuonna, joka on osa 
yhteishengen kasvattamista ja yhteis-
kunnallista ympäristötyötä alueen asuk-
kaille. 

Missä viipyvät asialliset huolto-, 
varasto- ja pukusuojatilat? 

Toiminnallista kehittämistä Sääksjär-
vellä edelleen on, vaikka Sääksjärven 
tekonurmikenttä tuli todelliseen tarpee-
seen. Toivottavasti kunta korjaa nämä 
puutteet kuluvan vuoden aikana. Aina-
kin kunnanhallituksen päätös 19.4.2012 
viittaa positiiviseen suuntaan. Vapaa-
ajan toiminta tarvitsee myös omat asial-
liset puitteet, jotta toimintaa voidaan 
pyörittää. On hyvä muistaa, että liikunta 

edesauttaa kuntalaisten terveyttä ja 
osaltaan vähentää mm. terveyspalvelui-
den tarvetta.

Hyvää futiskesää ja tulkaahan joukolla 
kentän reunalle kannustamaan Loisket-
ta niin junioritapahtumiin kuin aikuisten-
kin otteluihin.

Kiitoksia kaikille seuran tukijoille ja tal-
koolaisille!

KESÄN HITTI ON  
MAAJOUKKUEENJALKAPALLOKOULU

Sääksjärven Loiskeen vireässä palloi-
lutoiminnassa on jo pitkään  toimittu ja 
menty vuorovedoin näin. Kilpailukausi 
alkaa keväällä kuningas jalkapallossa ja 
kilpailukausi päättyy hiukan aikaisem-
min ”prinssi” futsalissa.

Sääksjärven Loiske pystyy tarjoamaan 
varsinkin juuri kilpailukaudella hyvät 
olosuhteen molemmille lajeille sekä tar-
joamaan halukkaille pelaajille laadukas-
ta harjoitus ja kilpailutoimintaa kahdella 
eri lajisektorilla.

Pelaajia, jotka erikoistuisivat ainoas-
taan vain toiseen lajiin, olisivat tärkeitä. 
Toki on ymmärrettävää sekin, että pe-
laajat haluavat kokea palloilun ja jouk-
kuelajin riemuja kummassakin lajissa.

Tulevaan kilpailukauteen jalkapallossa 
edustusjoukkue lähtee hyvin valmistau-
tuneena hätyyttelemään sarjan kärkisi-
joja parantaakseen viimevuosista sijoi-
tustaan. Olosuhteistahan se ei ainakaan 
ole kiinni, sillä uusi kenttä Sääksjärvellä 
on nostanut koko Sääksjärven Loiskeen 
toimintaa ja sen tasoa isoin askelin. 
Varsinkin lasten ja nuorten innostus on 

todella hieno asia. Uskomattoman upe-
aa toimintaa nuorilta palloilulahjakkuuk-
silta, samoin laajalla joukolla toimivilla 
Loiskeen toimihenkilöille, jotka tekevät 
todella upeaa opetus ja kasvatustyötä 
seurassamme.

Futsalissa kausi päättyi Sääksjärven 
Loiskeen edustusjoukkueen putoami-
seen liigasta. Liigakarsinnat olivatkin 
kova koulu ja paikka nuorelle Sääks-
järveläisjoukkueelle. Pelaajat ovat var-
masti hiukan vahvempia henkisesti 
tuollaisen kokemuksen jälkeen. Kaikki 
se urheilutoiminta kasvattaa meitä kui-
tenkin niin urheilijana kuin ihmisenäkin. 
Onnistumisiakin tuli. SM tason kilpai-
luissa ei kovin usein Lempäälään maa-
likuninkuuksia jaeta. Sääksjärven Lois-
keelle niitä on vuosien saatossa tullut 
muutaman kerran. Niin tuli tänä vuon-
nakin Loiskeen Toni Järvisen toimesta. 
Hieno suoritus joukkueelta ja Tonilta.

Toivotan teidät kaikki palloiluhenkiset 
Sääksjärven Loiskeen kotiotteluita seu-
raamaan kentän laitamille.

Iloisuutta ja reippautta löytyy melkoi-

sesti pelaajiltamme pelaamisen ja teke-
misen kera. Lasten, tyttöjen ja poikien 
otteluista ei iloa ja intoa puutu, unohta-
matta meidän lippulaivaakaan, Sääks-
järven Loiskeen edustusjoukkuetta ja 
sen esityksiä.

Nähdään kentän reunoilla ja annetaan 
pallon pyöriä.

KAUSI ALKAA JA 
KAUSI PÄÄTTYY

Palloiluterveisin puheenjohtaja 
 Keijo Houhala

Palloiluterveisin, Esa Kuusisto
Sääksjärven Loiskeen jalkapallo ja  

futsaljaoston pj.
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Lempäälän kunta luo edellytyksiä 
kuntalaisten monipuoliselle liikunnan 
harrastamiselle ja urheiluseurojen 
vireälle, monipuoliselle toiminnalle 
rakentamalla ja ylläpitämällä liikunta-
paikkoja sekä tukemalla seurojen jär-
jestämää liikuntatoimintaa. Seurojen 
merkitys onkin suuri erityisesti lasten 
ja nuorten toiminnassa aikuisia unoh-
tamatta, kunnan oma liikuntatoiminta 
suuntautuu pääosin erityisryhmien 
liikunnan järjestämiseen.Erilaisilla lii-
kuntapaikoilla on keskeinen merkitys 
liikunnan harrastamiseen. Lempää-
lästä löytyy monipuolinen valikoima 
erilaisia liikuntapaikkoja niin omaeh-
toiseen liikuntaan kuin seurojen kilpa- 
ja harrastustoimintaan. Sääksjärven 
alueella on myös paljon mahdollisuuk-
sia ja eräät vilkkaimmin käytetyt liikun-
tapaikat löytyvätkin juuri Sääksjärven 
alueelta.

Uusin liikuntapaikoista on Sääksjär-
ven tekonurmikenttä. Tekonurmiken-
tän puitteet ja olosuhteet mahdollista-
vat pitkän käyttökauden ja siitä onkin 
tullut erittäin tärkeä paikka kaikelle 
lempääläiselle jalkapalloilulle. Kenttä 
on Loiskeen joukkueiden kotikenttä ja 
tulevalla kaudella on taas odotettavis-
sa paljon otteluita.

Harjoituskäytössä kenttä on erittäin 
tehokkaassa käytössä, parhaimmil-
laan (tai pahimmillaan) samaa tuntia 
käyttää kaikkiaan neljäkin eri joukku-
etta. Kun kentälle ympätään muiden-
kin joukkueiden otteluita, turnauksia 

ja harjoitusvuoroja, kenttä on todella 
vilkkaassa käytössä. Iltaisin omaeh-
toiseen höntsäilyyn ei juurikaan jää 
aikaa, mutta päiväsaikaan kesällä se-
kin on mahdollista kentän ollessa va-
paana. Kentän yhteydessä on myös 
palloilualue sekä yleisurheilun suori-
tuspaikkoja.

Tenniskentät ovat myös aktiivisessa 
käytössä. Tennikseen on mahdollista 
varata kesäkaudeksi pelivuoroja ja 
nämä vuorot ovatkin hyvin varattuja. 
Talvikaudella alueella on jääkiekko-
kenttä ja luistelualue.

Liikuntahalli  
keskeinen paikka

Sisäliikunnassa keskeinen paikka 
on Sääksjärven liikuntahalli. Liikun-
tahallissa on mahdollista harrastaa 
monipuolisesti eri lajeja, erityisesti 
lentopalloon halli soveltuu hyvin. Halli 
on pääosin seurojen käytössä, mutta 
sekaan mahtuu myös jumpparyhmiä 
ja myös harrastussalibandyvuoroja. 
Omaehtoiseen liikuntaan on erityisesti 
tarjolla liikuntahallin yhteydessä oleva 
kuntosali, joka tarjoaa monipuolisia 
mahdollisuuksia kuntoiluun. Sääksjär-
ven koulun vanhaa liikuntasaliakaan 
ei ole vielä kokonaan unohdettu, siel-
läkin kokoontuu erilaisia ryhmiä. 

Sääksjärven ulkoilureitti on mitaltaan 
n. 1,5 kilometriä, lähtöpiste löytyy Kar-
humäentieltä. Toinen suosittu reitti on 
Sääksjärven ja Rantalan välinen reit-

ti, välimatkaa kertyy n. 3,7 kilomet-
riä. Talvisin reiteillä hiihdetään, sulan 
maan aikana ulkoillaan. Birgitan polku 
kulkee Sääksjärven kautta, hyviä ret-
kikohteita ovat mm. Ammejärven ja 
Kirskaanniemen laavut. Vähä-Riutan 
laavu ja Kaitajärven kota vaativat jo 
vähän reippaampaa ulkoilua.

Kesäkaudella uimarantoja on kaksi, 
Paunun uimaranta ja Iso-Kyynärön 
uimaranta. Isonkivenmaan kiintoras-
tikartta ulottuu Sääksjärven lähelle, 
joten suunnistukseenkin löytyy mah-
dollisuuksia. 

Lempäälän kunnan liikuntapalvelut 
ohjaavat tilojen käyttöä mm. jakamal-
la käyttövuoroja kentille. Kenttien ja 
alueiden kunnossapidosta ja hoidosta 
vastaa kunnan tekninen toimi.

Toivon, että Sääksjärven alueen lii-
kuntapaikat palvelevat kuntalaisten 
liikuntaharrastuksia ja seurojen toi-
mintaa mahdollisimman hyvin. Työs-
kentelemme koko ajan olosuhteiden 
ja puitteiden parantamisen eteen.

Innostavaa ja virkistävää liikuntaa!

Erkki Häkli 
vapaa-aikajohtaja 

Lempäälän kunta Liikuntapalvelut 

SÄÄKSJÄRVEN ALUEEN  
LIIKUNTAPAIKAT

ASIANAJOTOIMISTO
TIMO VALSTA Oy

HUOLLOT * KORJAUKSET * RENKAAT * RENGASTYÖT

ASENTAJANKATU 2
33840 TAMPERE

PUH. (03) 222 4277
0400 879 664
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STADIUM TEAM SALES, 

POHJOISMAIDEN PARAS 

KONSEPTI. 
Myymälämme ovat varmasti sinulle tuttuja mutta oletko tietoinen 
että juoksuratamme varrelta löydät myös Team Sales osastomme.
Stadium Team Sales on luotu helpottamaan urheiluseurojen
arkipäivää varustehankinnoissa. Näin seuralle jää enemmän
aikaa olennaiseen, urheiluun!

YLI 100
urheiluseuraa luottavat Stadium Team Sales palveluun. 
Avainsanoja toiminnassamme ovat palvelu ja helppous! 
Avainasemassa ovat kokoaikaiset myyjät sekä heille 
luodut työkalut jotka mahdollistavat ammattimaisen 
Team Sales palvelun. 

YLI 250 000€ 
On euromäärä jonka olemme maksaneet takaisin
bonuksina yhteistyöseuroillemme Suomessa. 
Stadium haluaa olla mukana tukemassa 
urheiluseuroja bonuksien, Team hintojen ja 
palvelun kautta.

www.stadiumteamsales.fi

Käy tutustumassa toimintaamme 
sivustollamme! Mikäli Sinun  
Seurasi tarvitsee ammattimaisen 
varustetoimittajan niin ole 
yhteydessä lähimpään Team Sales 
toimipisteeseemme! 

Tervetuloa! 
Stadium Team Sales

Lisää tietoa Team Sales palvelusta, 
eduistamme ja valikoimastamme
www.stadiumteamsales.fi
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Sääksjärven Loiskeen toiminta on 
noussut aallonharjalle seuran uudis-
taessa voimakkaasti jalkapallotoimin-
taansa erityisesti nuorten ja lasten 
keskuudessa. Uusien toimintamuoto-
jen mm. prinsessa- ja prinssifutis, tai-
tokoulutoiminta jne. myötä toiminnas-
sa mukana olevien harrastajien määrä 
on kaksinkertaistunut parin vuoden si-
sällä. Tämä on upea osoitus siitä, että 
seura joka elää ja uudistuu ajan mu-
kana on vetovoimainen ja kiehtova. 
Loiske on jo vuosia ollut edelläkävijä 
ja suunnannäyttäjä futsalin puolella, 
kun seuran miesten edustusjoukkue 
on pelannut maan pääsarjaa Futsal-
liigaa. 

Jalkapallo lajina on aina kiehtonut 
lapsia ja nyt kun toimintamuodot ja 
olosuhteet Sääksjärven uuden jal-
kapallonurmen myötä ovat nousseet 
nykypäivän vaatimusten tasolle, tu-
lokset näkyvät. Jos vielä puutteelliset 
pukeutumis- ja sosiaalitilat saadaan 
kuntoon on varmaa, että esim. tyttöjen 
osalta harrastajamäärä vielä entises-
tään kasvaa.  Toivon, että Lempäälän 
kunnan päättäjät ymmärtävät seuran 
nuorisotyön arvon ja liikunnan merki-
tyksen nuorten keskuudessa. Pieni li-
säinvestointi isolle harrastajamäärälle 
tulee jatkossa varmasti taloudellisesti 
takaisin säästöinä terveys- ja sosiaa-
lipuolella. Liikunnan myönteisiä ter-
veysvaikutuksia ei kukaan voi kiistää 

ja nykypäivänä onkin äärimmäisen 
tärkeää, että pystymme kylvämään lii-
kunnan kipinän lapsiin jo varhaisessa 
vaiheessa. Kun tottumus päivittäiseen 
liikuntaan kehittyy nuorena on toden-
näköistä, että liikuntaharrastus jatkuu 
myös aikuisena kun kyky ja taipumuk-
set liikuntaan ovat kehittyneet kasvun 
mukana.

Loiskeen toiminta  
kehittyy edelleen

Loiske on uusin Palloliiton Taito-
kouluseura. Kaikki Pelaa –ohjelman 
vauhdittama lasten jalkapallotoimin-
nan laadun kehittämiseksi käynnis-
tetty seuratason toimintamuoto on 
käynnissä jo yli 80 seurassa eri puo-
lella Suomea. Taitokoulut ovat seuro-
jen organisoimaa harjoitustoimintaa 7 
– 12 -vuotiaille tytöille ja pojille. Toi-
minta antaa malleja ja vinkkejä lasten 
omatoimiseen harjoitteluun.  Seuran 
järjestämän ohjatun harjoittelun lisäk-
si on äärimmäisen tärkeää aktivoida 
lapsia harrastamaan ja liikkumaan 
myös omatoimisesti. Taitavaksi pe-
laajaksikin voi kehittyä vain lukemat-
tomien harjoitusten ja toistojen kautta, 
joita seuraharjoitusten lisäksi tehdään 
ns. omalla ajalla.

Seuran toiminnan laajentuessa 
myös vaatimukset seuraorganisaa-
tion ja valmentajien osalta kasvavat 

kaiken aikaa. On hienoa todeta, että 
Loiskeessa seuratoimijoiden koulutta-
miseen on aktiivinen ote. Tästä hyvä-
nä esimerkkinä on juuri käynnistynyt 
alueellinen seuravalmennusohjelma 
– FootStep, jonka yhteydessä seura 
laatii toimintastrategian, tavoitteet ja 
toimenpiteet tuleville vuosille kaiken 
tekemisen ohjenuoraksi. Kun suunni-
telmat ja tavoitteet ovat selvät, niihin 
seuratoimijoiden on helppo sitoutua. 
Sääksjärven Loiske on noussut me-
nestyksen aallolle.

Suomen Palloliiton  
Tampereen piiri

Jarmo Tuomiranta,  
piirijohtaja

LOISKE MENESTYKSEN 
AALLOLLA

Moisiolammentie 28
37550 LEMPÄÄLÄ
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Säästäjänkuja 3,  33840 Tampere
puh. (03) 356 3677

www.eläinklinikka.infoPuh. (03) 3122 7600

Rakentajan tavaratalo

LAUTA OY
03 3123 6000
www.lauta.fi

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

Luonnollisesti

LUOMUA

Tampereen Kauppahalli (03) 211 0450
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Sääksjärven Loiskeen toimintakäsi-
kirja on päivitetty. Loiskeen toiminta-
käsikirjaa edeltävä laatukäsikirja on 
laadittu 1998. 

Toimintakäsikirjassa kuvataan voi-
mistelu- ja urheiluseura Sääksjärven 
Loiske ry:n toiminnan johtaminen, 
säännöt, laatu-, turvallisuus- ja ympä-
ristöjärjestelmät sekä niiden yleiset 
toimintaperiaatteet. 

Toimintakäsikirja toimii jäsenten py-
syvänä asiakirjana seuran toimintajär-
jestelmää ja toimintaa kehitettäessä, 
toteutettaessa sekä ylläpidettäessä. 
Toimintakäsikirjaa käytetään kaikis-
sa seuran toiminnoissa ja jokaisessa 
toimintajaostossa ohjeena,  jonka tar-
koituksena on selventää seuran johta-
mista,  jaostojen toimintamalleja ja eri 
toimihenkilöiden tehtäviä, vastuita ja 
valtuuksia. 

Toimintakäsikirjan tärkeä käyttöalue 
on jäsenistön sisäinen koulutus ja pe-
rehdyttäminen Loiskeen toimintaan.
Toimintakäsikirjaa sovelletaan seuran 
kaikessa toiminnassa sekä sen järjes-
tämissä urheilu-, voimistelu-, kilpailu- 
ja pallopelien suunnittelussa sekä  
toteuttamisessa.

Loiskeen toiminnan arvomaailma 
muodostuu neljästä arvosta: yhtei-
söllisyys, terveitten elämäntapojen 
vaaliminen, kasvatuksellisuus ja vä-
littäminen. Arvot kuvaavat ja ohjaavat 
asioita, joihin Loiskeen toiminnassa 
uskotaan ja joiden noudattamisesta ei 
tingitä.

Nuoret ja syrjäytyminen

Syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa 
olevia lapsia ja nuoria on Suomessa jo 
n. 70.000 ja määrä kasvaa vuosittain 

noin tuhannella. Syrjäytyneitä ja syr-
jäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuo-
ria on myös Lempäälässä. Syrjäytymi-
nen merkitsee sitä, että nuori putoaa 
jopa pysyvästi sosiaalisen-, koulutus-, 
harrastus- ja työelämän ulkopuolelle 
ja on vaarassa sortua alkoholin, huu-
meiden ja rikollisuuden maailmaan. 
Yhä useampi nuori jää pysyvästi eläk-
keelle jo suoraan koulusta. Ennalta-
ehkäisevä toiminta on parasta ja hal-
vinta syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
Jalkapallo ja muut pallopelit tukevat 
syrjäytymisen ehkäisyä. Syrjäytynyt 
nuori maksaa n. 1,5 M€ yhteiskunnal-
le ennen eläkkeelle pääsyä, jos hän 
syrjäytyy pysyvästi. Opettajana jou-
dun jatkuvasti tekemisiin näiden syr-
jäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa 
olevien kanssa. Johtajuus ja vanhem-
muus muuttuivat 1990-luvun lopussa. 
Tätä muutosta ei vielä ymmärretä 
esim. kunnallispolitiikassa. Lapsista 
ja nuorista eikä heidän ongelmistaan 
ei välitetä riittävästi. Lempäälän kou-
luterveyskyselyn tulokset 2011 olivat 
aika synkkää luettavaa. Valitettavasti 
kunta ja kunnanhallitus eivät ole riit-
tävästi puuttuneet ongelmiin. Koulut 
ja päiväkodit ovat 
edelleen liian pie-
niä.

Vanhemmat eivät 
aseta lapsilleen 
riittävän tiukkoja 
rajoja eikä heillä 
ole riittävästi aikaa 
lapsilleen. Rak-
kaus osoitetaan 
antamalla lapselle 
rahaa ja tavaroita. 
Nykyisestä yhteis-
kunnasta puuttuu 

yhteisöllisyys, joka ennen oli voima-
varana myös seura- ja yhdistystoi-
minnassa. Tähän muutokseen on 
kuitenkin kaikkien sopeuduttava. Yhä 
pienempi joukko tekee pyyteentöntä 
vapaaehtoistyötä.

Esko Ruottonen 
Sääksjärven Loiske 

sihteeri 
opettaja

TOIMINTAKÄSIKIRJA, 
NUORET JA 
SYRJÄYTYMINEN
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Kuvassa Kannistontie 138, Startax Auto-Electronics Oy 

www. tuu l i l a s imyyn t i . f i

 

 

AVOINNA:
Su-To: 09 – 24 (02)

Pe-La: 09- 02

Pitkäahteentie 1
33880 Lempäälä

Puh: 010 420 6111



10

V 99-synt. päätyivät täksi kaudeksi 
ennakkoluulottomaan ratkaisuun, että 
yhdistimme pelaaja- ja toimihenkilö-
voimat yhdessä naapuriseura LeKin 
kanssa ja muodostimme yhteisjouk-
kueet Fc Lempäälä YJ:n. Pelaajia on 
reilu 25 ja peliryhmiä tulee kaksi, jois-
ta toinen osallistuu piirin  9v9-sarjaan 
ja toinen 7v7-sarjaan. Lisäksi osallis-
tumme lähialueiden turnauksiin. Osin 
päätökseemme vaikutti se, että useat 
pelaajat ja suurin osa valmentajista 
lopetti viime kauteen ja toimivan ryh-

män saaminen näytti epävarmalta, 
mutta taustalla on myös se, että näin 
pyrimme tarjoamaan lähellä kotia 
sijaitsevan,valmennuksellisesti laa-
dukkaan mahdollisuuden harrastuk-
seen heille,jotka haluavat panostaa 
tähän lajiin enemmän kuin he, jotka 
käyvät vähemmän harjoituksissa. 
9v9-ryhmällä on tavoitteena nousta 
aika kovatasoiseen, yli aluerajojen 
käsittävään alueliigaan.Vastuuval-
mentajana toimii Timo Vuori ja muina 
valmentajina Jari Harjunniemi sekä 

Marko Strömsholm. JJ:nä ja rahas-
tonhoitajana ovat Seppo Hiltunen ja 
Pasi Närvänen sekä tiedotusvastaa-
vana Petri Salminen.Pyrimme harjoit-
telemaan neljästi viikossa mainiolla 
Sääksjärven kentällämme tarvittaes-
sa nurmikenttävuoroilla täydennetty-
nä.

Terveisin JJ 
Seppo Hiltunen 

 

D-13 POJAT

Alarivi vasemmalta: Bruno Virtanen, Joakim Isomäki,Joel Harjunniemi,Peetu Myllymäki, Miro Hiltunen ja  
Akseli Jakala. Keskirivi vas.Antti Naakka, Aleksi  Lahti,Topi Jaskari, Miko Salminen Ja Miika Louhivaara.  

Ylärivi vas. Valm.Jari Harjunniemi,tied.vast.Petri Salminen, JJ Seppo Hiltunen. Kuvasta puuttuvat pelaajat  
Daniel Långström ja Antti Tillanen,
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www.kattokeskus.fi

Säästäjänkuja 3,  33840 Tampere
puh. (03) 356 3677

www.eläinklinikka.info

KUNNALLISVAALIT LOKAKUUSSA 2012 !      
TULE VAIKUTTAMAAN!     

 Lempäälän asiat ovat tärkeitä meille kaikille.  
 Nyt myös sinulla on mahdollisuus vaikuttaa 
 oman kuntasi asioihin.  
 Jos  haluat olla mukana vaikuttamassa ota yhteyttä:

 Sääksjärven-Kuljun Demarit ry.
 puheenjohtaja Liisa Teeri  p. 050-342 0934
 liisa.teeri@luukku.com
 Lempäälän Työväenyhdistys ry.
 puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult  p. 040-527 0997
	 tuula.petakoski-hult@lempaala.fi

Tutustu nettisivuihin,   sdplempaala.yhdistysavain.fi

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

PUHTAAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA

Leipomo, Kulju: (03) 3143 4500

Koskikeskus: (03) 223 3101

Kauppahalli: (03) 212 9101

Lempäälä: (03) 375 0511

Cafe Delisa, Ideapark: 0290 908 111
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Loiske-01 joukkue on toiseksi vanhin 
poikine joukkue Loiskeessa ja joukku-
eessa on mukavasti pelaajia, mukaan 
mahtuu aina uusiakin. Vuonna 2011 
joukkue pelasi TPV:n TaNaJa sarjaa 
hyvällä menestyksellä voittaen kaikki 
muut pelit ja vain kaksi peliä päättyi 
tasan. Talven aikana joukkue on pe-
lannut futsalia.

Kesällä 2012 joukkue osallistuu Pii-
risarjaan pelaten ykköstä keväällä. 
Turnauksia on jo kesälle varattu viisi 
kappaletta, joten pojat saavat varmas-
ti pelata monia pelejä jokainen.

Pelaajat:

2 Veikka Nieminen 
3 Olli Peura 
4 Mikael Pesonen 
6 Lassi Virtanen 
7 Joho Matson 
8 Lauri Touru 
10 Jerry Kotti 
11 Elias Michelsson 
12 Jesse Käyhkö 
13 Aaro Allinniemi 
14 Otto Haapaniemi 
16 Topi Kossi 
17 Aleksi Vuorio 

19 Arttu Rantala 
20 Samuel Porkka 
21 Samuel Shipway 
22 Ruslan Ekperova

Joukkueenjohtajana jatkaa  
Jan Mäkiranta 
ja valmennuksesta vastaavat   
Ville Mattsson 
Pasi Haapaniemi  
Jari Kossi. 

E-11 Pojat

Loiske E 11 joukkuekuva 2012
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Lempäälän Kokoomus
• Tapani Mäkitalo, p. 040 541 2271
Lempäälän Kokoomusnaiset
• Sari Strömsholm, p. 050 345 0800
Sääksjärven Kokoomusnaiset
• Tuija Seppänen, p. 050 501 2627
Kokoomuksen 
Lempäälän Kunnallisjärjestö
• Kari Tolonen, p. 0400 634 631

TERVETULOA MUKAAN 
KOKOOMUSTOIMINTAAN LEMPÄÄLÄSSÄ

Maansiirtotyöt pyörä- ja tela-alustaisella koneella.

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

Markku Kurkioja 0400 632 510

Some
Nelimainos Oy

Yli-Heikkilänkatu 4
33560 Tampere

puh. (03) 2238 980
fax. (03) 2134 650
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E-10 Pojat

Loiske E 10 joukkuekuva 2012

”Kesällä 2012 pelaamme Tampe-
reen Ilveksen Futisliigaa. Lisäksi 
osallistumme kesän aikana viidestä 
kuuteen lähialueilla järjestettävään 
turnaukseen. Harjoittelemme läpi 
kesän kahdesta kolmeen kertaan 
viikossa Sääksjärven erinomaisel-
la tekonurmella. Joukkueessamme 
on tällä hetkellä 13 innokasta pelaa-
jaa mutta mukaan mahtuu vielä lisää 
uusia pelaajia, joten kaikki jalkapallon 
harrastuksesta kiinnostuneet ottakaa 
yhteyttä  joukkueenjohtajaan.”

Pelaajat: 
2 Eemeli Halme 
4 Visa Salonen 
5 Artturi Haapasola 
6 Oskari Vuorio 
7 Tapio Lähdeniemi 
8 Niko Jokihaara 
11 Joona Lindfors 
25 Toni Jokihaara 
39 Eetu Ylinen
 
Valmentaja & Joukkueenjohtaja 
Jukka Lindfors 
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www.vasuri.yhdistysavain.fi
Nirvan

RAKENNUS-
URAKOINTI

urakoi
Parturi-kampaamo

TUULA KOIVU
Pirttilahdentie 22, Sääksjärvi

Puh. 367 2413 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

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

www.sahkojarvenpaa.fi
sj@sahkojarvenpaa.fi

Sadun Hoitosauna
Koiranojantie 3 Lempäälä

saunailtoja 
kokouksia
hierontoja+kuorintoja

veri ja liukukuppausta
saunotusta ikäihmisille
polttarisaunaa

www.sadunhoivajahuolenpito.fi

AIMO KESKINEN
0400 33 77 66

1+8 HENKILÖÄ, 
 HISSI,

PYÖRÄTUOLI  
KULJETUKSET
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Takana vasemalta: Juha-Pekka Joutsenlahti, Joni Hiltunen, Juhana Jyrkiäinen, Jukka Karhunen (jj) Matias Riikonen, 
Tomi Vikman, Petteri Väänänen, Sami Lahtinen, Manu Helminen, Tommi Ahola, Topi Viinamäki, Juuso Järvenpää, 

Tatu Latukka, Viljami Salmi, Juha-Pekka Nieminen (II-valm), Kari Nikkilä (I-valm.) 
Eturivi vas. Jarkko Altonen (huolt.) Joona Nieminen, Reza Rouh Gandom, Marko Hakala, Saku Virkorinne, Joona 

Heinonen, Joonas Järvi, Vesa Impola, Pekka Kemppainen, Kuvasta puuttuvat Sami Vartiainen,Tomi Lahtinen,Teemu 
Heinonen, Samuli Björk, Kai Jyrkiäinen,Aki Peltonen,Simo Tynkkynen, Eselala Ampafo.

Edustusjoukkue
Loiskeen edustujoukkue on aloit-

tanut kauden 2012 lähes samalla 
kokoonpanolla kuin viime vuon-
nakin. Joukkueen valmentajana 
jatkaa Kari Nikkilä ja aisaparik-
seen sai Juha-Pekka Niemisen. 
Valmistautumista alkaneeseen kil-
pailukauteen häiritsi FUTSAL-LIIGAn 
venyminen keväälle, sillä osa pelaa-
jista on halunnut pelata kahta lajia. 
Joukkueen saatiin vasta kunnolla ko-
koon huhtikuun toisella viikolla jolloin 
pelattiin Loiskeen järjestämä turnaus 
Sääksjärvellä ja edustusjoukkue voit-
ti kaikki kolme otteluaan vastustajina 
olivat TPV/2, PP-70, ja Jämsänkos-
ken Ilves/2.

Kauden avauspeli pelattiin 26.4. 
KaVoa vastaan ja vierasjoukkue vei 
avaustpisteet lukemin 2-0. Sarjan toi-
nen ottelu pelattiin erikkilän urheilu-
opiston tekonurmella FJK:ta vastaan 
ja sekin peli päättyi Loiskeen tappioon 
2-1.

Näiden otteluiden tulos kertoo siitä, 
että valmistatuminen oikeaan jalka-
palloon jäi liian vaatimattomaksi ja 
lyhyeksi. IV-divisioonan taso on huo-
mattavasti noussut menneiden vuosi-
en pelailusta ja vaatiikin siten sarjan 
pelaajilta myös enemmän sitoutumis-
ta ja harjoittelua kuin ennen. Joukku-
eenjohtajan selkeänä tulevaisuuden 
tavoitteena on saada pelaajamate-
riaali sellaiseksi joka keskittyy vain 
yhteen lajiin, näin valmennusjohto ja 
seura pystyy rakentamaan myös kil-
pailullisia tavoitteita nykyistä parem-
min. Kauden 2013 pelaajasopimukset 
tehdään siten, että kauteen valmistau-
tumista eivät häiritse edellä mainitut 
seikat.

Pelaajat: 
1 Vesa Impola
2 Saku Virkorinne
3 Joona Heinonen
4 Joni Hiltunen
5 Mikko Ylimäki
6 Pekka kemppainen

8 Tommi Ahola
9 Tomi Vikman
10 Matias Riikonen
12 Juha-Pekka joutsenlahti
11 Kai Jyrkiäinen
13 Samuli Björk
14 Juhana Jyrkiäinen
15 Juuso Järvenpää
16 Sami Vartiainen
17 Sami Lahtinen 
18 Teemu Heinonen
20 Joona Nieminen
21 Topi Viinamäki
22 Petteri Väänänen
23 Marko Hakala
25 Aki Peltonen
26 Viljami Salmi
27 Tomi Lahtinen
28 Reza Rouh Gandom
29 Manu Helminen
30 Tatu Latukka
31 Joonas Järvi
 
 Valmentajat: 
  Kari Nikkilä
  J-P Nieminen
Joukkueenjohtaja:
  Pauli Impola
  Jukka Karhuen
Huolto: Jarkko Altonen
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26.04.  klo 19.00   Loiske  - KaVo   0 - 2 (0 - 0)
03.05  klo 20.00   FJK  - Loiske    2 - 1 (0 - 0) 
12.05.  klo15.00  Loiske  - LaVe    Sääksjärvi tekonurmi  
18.05 klo 18.15   PP-70  - Loiske   Ikuri  
26.05 klo 15.00   Loiske  - Kristallipalatsi Sääksjärvi tekonurmi  
30.05 klo 19.00  TP-49  - Loiske    Toijala kk  
06.07. klo 19.00  Loiske  - VaKP    Sääksjärvi tekonurmi  
17.06. klo 15.00  ParVi  - Loiske    Parolan pallokenttä  
21.06. klo 19.00  Loiske  - Jags    Sääksjärvi tekonurmi  
28.06. klo 19.45  NePa  - Loiske    Kaukajärvi  
05.07. klo 19.00  Loiske  - YlöR    Sääksjärvi tekonurmi  
20.07. klo 18.30  KaVo  - Loiske    Kyötikkälä 1  
26.07. klo 19.00  Loiske  - FJK    Sääksjärvi tekonurmi  
01.08 klo 19.00  LaVe  - Loiske    Lammi Turva  
09.08. klo 19.00  Loiske  - PP-70    Sääksjärvi tekonurmi  
17.08. klo 19.15  Kristallipalatsi  - Loiske   Nokia kk 2 N  
23.08. klo 19.00  Loiske  - TP-49    Sääksjärvi tekonurmi  
01.09 klo 15.00  VaKP  - Loiske    Valkeakoski Apia  
08.09. klo 15.00  Loiske  - ParVi    Sääksjärvi tekonurmi  
13.09. klo 18.00  Jags  - Loiske    Hämeenlinna Pulleri 1  
20.09. klo 19.00  Loiske  - NePa    Sääksjärvi tekonurmi  
29.09. klo 15.00  YlöR  - Loiske    Ylöjärvi Räikkä  

Ottelut 2012

Kausi 2012 avausottelun kokoonpano. Takana vasemmalta: Tomi Vikman, Topi viinamäki, Juhana Jyrkiäinen, Matias 
Riikonen, Manu Helminen. Edessä vasemmalta: Joona Nieminen, Saku Virkorinne, Joonas Järvi, Marko Hakala ja 
Pekka Kemppainen.
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Joukkue pelasi vuonna 2011 TaNaJa 
sarjaa. Sarjaan osallistuttiin keväällä 
yhdellä joukkueella ja syksyllä kahdel-
la joukkueella. Molemmat joukkueet 
menestyivät hyvin sarjassa. Talvella 
joukkue osallistui Futsalin piirisarjaan. 
Tässäkin lajissa joukkue pärjäsi hyvin 
(9 voittoa, 1 tasapeli, 2 tappiota).

Kesällä 2012 joukkue osallistuu pii-
risarjaan ja Ilves liigaan. Joukkue 
osallistuu sarjojen lisäksi useisiin tur-
nauksiin. Joukkue harjoittelee aktiivi-
sesti ympärivuoden.  Joukkueessa on 

22 innokasta pelaajaa. Uusia pelaajia 
otetaan mukaan koko ajan.

Pelaajat Loiske 03

3 Oskari Parkko 
5 Julis Michelsson 
6 Juhani Kauppinen  
7 Arttu Väätäjä 
10 Topias Mäkiranta 
14 Roope Tuomi  
17 Joonas Sohlo 
23 Emil Palmgren  
28 Niko  Kaunisto 
31 Niklas  Höckerstedt 

34 Tino  Keskimaa   
44 Elias Tuhkunen  
46 Jami Käyhkö  
55 Leevi  Ronkainen  
56 Lari Jokinen  
60 Roope Autio  
74 Oliver Vuorinen 
89 Santeri Alho 
96 Patrik Reitkivi  
     Juho  Seppänen 
Joukkueenjohtajana toimii Jan Mäki-
ranta. Valmentajina Pasi Tuomi, Jan 
Mäkiranta, Tommi Michelsson ja 
Veijo Väätäjä

F-09 Pojat

Loiske F 09 joukkuekuvassa 2012
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TMI Pauli Välimaa 
Toimelankaari 6, 

33880 LEMPÄÄLÄ 

040 7729077

Räätälöin taloushallintasi/kirjanpitosi juuri sinua varten

Taloustaito Terttu Ky
Vikiniityntie 5 B 3, 33880 Lempäälä
    toimisto@taloustaitoterttu.fi
          www.taloustaitoterttu.fi

puh/fax
(03) 367 1747

Tamsub Oy
Sääksjärvi

Aittomäentie 2

VARATTU
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Viimevuonna pojat olivat vielä muka-
na jalkapallokoulun toiminnassa ja 
osallistuivat kolmeen turnaukseen. 
Näiden tarkoituksena oli antaa pientä 
esimakua siitä mitä jalkapallo oikeasti 
on pelinä. Pelit turnauksissa sujuivat 
melko hyvin ja lisää kokemusta tuli 
rutkasti. Pelaajien kehitys kahden 
vuoden aikana, jonka ovat olleet Lois-
keessa, on ollut huimaa.

Tälle vuodelle joukkue on ilmoitettu 
mukaan piirisarjaan ja Ilves Liigaan. 
Näiden lisäksi osallistumme ainakin 
kolmeen turnaukseen. Ensimmäises-
sä turnauksessamme pojat hoitivat 

hienosti kaikki kolme peliä voitokkaas-
ti kotiin.

Pelaajat 
10 Santeri Tenhunen 
42 Samuel Ohaechesi 
13 Jere Onnela 
43 Joel Toroi 
14 Roope Niskanen 
47 Elmo Peltonen 
18 Miro Järvinen 
48 Jere Matikainen 
22 Samuel Harju 
52 Alex Havia 
23 Topias Seppälä 
53 Konsta Kekki 

28 Ossi Kokemäki 
80 Jaakko Nieminen 
31 Tapio Lantto 
82 Veeti Väätäjä 
35 Heini Niemelä 
84 Leo Suominen 
38 Henri Reitkivi 
92 Kalle Nieminen 
41 Henri Suojanen 
14 Roope Niskanen

Joukkueenjohtajana toimii Pasi 
Suominen ja valmentajina Mika 
Järvinen, Veijo Väätäjä ja Pasi 
Suominen.

F-08 Pojat
Loiske F 08 joukkuekuvassa 2012

Jalkapallokoulu
Jalkapallokoulu on tarkoitettu 2005 
ja 2006 syntyneille, jotka tutustuvat 
tähän jaloon peliin ja opettelevat ai-
van perustekniikoita liittyen jalkapal-
lon pelaamiseen. Tarkoituksena on 

oppia jalkapallon perusasioita hieman 
leikkimielisesti ja sitä kautta oppia pe-
rustekniikoiden käyttö. Suurin paino 
on pelaamisessa.

Jalkapallokoulu osallistuu vain yhteen 
turnaukseen eikä pelaa mitään sar-
jaa.
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Loiskeen pelaajien määrä on vii-
me vuonna ylittänyt 350 pelaa-
jan määrän, vuonna 2011 pe-
laajien määrä kaksinkertaistui. 
2012 tavoite on pitää harrastajamää-
rät suunnilleen samana ja ”kaksin-
kertaistaa”  valmennuksen taso Lois-
keessa kauden aikana. On tietenkin 
helppo sanoa että parannetaan val-
mennuksen tasoa, mutta miten se oi-
keasti tapahtuu?

• Päivittäinen toiminta on oltava 
laadukkaampaa, eli joukkueiden 
pitää harjoitella laadukkaammin.  
• Lapset on saatava harjoittele-
maan omalla ajalla, siis jalkapal-
lon pitää olla hauska harrastus. 
• tarjotaan lapsille erilaisia mahdolli-
suuksia harrastaa

Keskeinen työkalu, jolla pyrimme pa-
rantamaan laatua on kausisuunnitel-
ma.  Eli jokaisella valmentajalla pitää 

olla ajatus, miksi harjoittelemme/mitä 
harjoittelemme/koska harjoittelemme 
”kristallin kirkkaana ” päässään, jotta 
homma toimii. Jokainen joukkue on 
tehnyt kausisuunnitelman kanssani 
ja toimii sen mukaan.  Joukkueet ovat 
huomanneet että kausisuunnitelma 
helpottaa päivittäistä treenaamista ja 
luo ryhtiä sille.  

Toinen asia on valmentajien koulut-
taminen, Loiskeessa toimii laaduk-
kaampia valmentajia kuin koskaan, 
ainakin palloliiton valmennuskoulutuk-
sen mukaan. (Kouluttautuminen avaa 
samalla uusia ajatuksia valmentajas-
sa) Meillä on yli 40 valmentajaa, jotka 
ovat käyneet jonkun palloliiton koulu-
tuksen. Ja mehän maksamme kaikki 
valmentajien koulutukset. 

Kesällä tarjoamme valmentajille 
mahdollisuuden tutustua Sääksjärvel-
lä erilaisiin valmennustapoihin taito-

koulun yhteydessä. (Kts. maajoukku-
een taitokoulu vierailijat)

 Taitokoulu, Kesällä järjestetään 
Maajoukkueen taitokoulu Sääksjärvel-
lä.  Loiskeen junioreilla on mahdolli-
suus käydä aamuisin harjoittelemassa 
lähikentällä huippuvalmennuksessa. 
Paikalle tulee esimerkiksi Atik Ismail, 
Ilves IFA, Seppo Toriseva, Edustuk-
sen valmentaja Kari Nikkilä. Taitokou-
lun tarkoitus on antaa lapsille mahdol-
lisuus opetella henkilökohtaisia taitoja 
loistovalmentajien kanssa. Syksyllä  
jatkamme viikoittaista taitokoulua 
oman porukan kesken.

Lisätietoa Loiskeen taitokoulusta: 
http://loisketaito.blogspot.com/ , Si-
vustolla on tietoa taitokoulusta sekä 
vinkkejä  omatoimi- harjoitteluun.

Vilkasta Loiskekesää odotellessa

Loiske  
Valmennuspäällikkö  
J-P Nieminen:

Loiske taitokoulu
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Ihmiset saavat hienoja yhdessäolon 
tunnelmia ja yhteisiä kokemuksia eri-
laisten joukkuepelien parissa. Minäkin 
kokoonnun ystävieni kanssa tasaisin 
väliajoin seuraamaan jalkapalloa, 
koripalloa, lentopalloa ja tietysti juuri 
ajankohtaista jääkiekkoa. Joukkue-
peli yhdistää hienosti sekä pelaajat 
että kannustajat. Olemme mukana 
sekä joukkueen iloissa että suruissa.

Yhteiset kokemukset  antavat aina 
sitä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, 
jota tarvitaan pohjana vahvaan tule-
vaisuudenuskoon. Olen jo sen ikäi-
nen, että muistan hyvin 1990-luvun 
lama-ajan. Väitän, että vuoden 1995 
jääkiekon maailmanmestaruus antoi 
yhtenä suomalaisille sen tunteen, että 
me kyllä pärjätään ihan missä asiois-
sa halutaan. Nokian menestystarinan 
alkumetrit löivät tähän hienoon saa-
gaan lisää löylyä

Juuri tällaisin yhdistäviä tilanteita, 
tunnelmia ja rohkeutta tarvitsemme 
taas nykysuomessa – sekä suuria 
että pieniä yhteenkuuluvuuden het-
kiä. Omissa työtehtävissä olen viime 
aikoina usein huomannut, että monet 
ihmiset ovat heittäytyneet hyvin va-
rovaiseksi ja hiukan jopa kyynisiksi. 
Nykysuomen taloudellisen epävar-
muuden hetkellä me liian usein kä-
perrymme omin oloihimme ja unoh-
damme unelmoida yhä paremmista 
saavutuksista. Tarvitsemme lisää yh-
distäviä tekijöitä.

Olen monta kertaa saanut monilta 
ulkomaalaisilta ystäviltäni positiivi-
sia kommentteja siitä, että Suomes-
sa ihmisillä on hienot arvot. Näitä 
on esimerkiksi oikeudenmukaisuus, 
luotettavuus ja rehellisyys. Kenties 
joukkuepelien avulla voisimme saa-
da syötettyä nuorillemme muutaman 

hyvän arvon lisää. Näitä voisivat olla 
esimerkiksi innostus, kannustavuus 
sekä onnistumisen ja erityisesti epä-
onnistumisen hyväksyminen.

Väitän, että vanhojen hyvien arvojen 
lisäksi tarvitsemme tulevaisuudessa 
näitä uusia arvoja entistä enemmän. 
Väitän myös, että esimerkiksi Lois-
keen kaltaiset jalkapalloseurat teke-
vät näiden uusien arvojen eteen aivan 
erityistä pioneerityötä. Jalkapalloken-
tällä vain toisiaan kannustava joukkue 
voittaa ja yhdenkin pelin aikana tapah- 
tuu satoja onnistumisia ja epäonnis-
tumisia. Niissä tilanteissa joukkue-
kavereiden, valmentajien, huoltajien 
ja vanhempien suhtautuminen tekee 
joukkuehengen. Toivon Loiskeelle 
erinomaista jalkapallokautta 2012.

Harri Jaskari
kansanedustaja

Pirkanmaa

JOUKKUEPELIT  
IHMISTEN  
YHDISTÄJÄNÄ

LOISKEEN 32.
PALLOILULEIRI
PUNTALASSA 
16-22.7.2012

Lisätietoja junioripäällikköltä ja joukkuuenjohtajilta 
ja loiskeen nettisivuilta.
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Muista miten muistat... 

...kunhan muistat, että jäsenkortilla 
saat Teboililta tuntuvat alennukset.

-1,7snt/l
polttoaineesta

Pasilankatu 2 
00240 Helsinki

VARATTU
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Loiskeen tyttöjalkapalloilun seniori-
ryhmä on 15-vuotiaiden C97 joukkue. 
C97n tytöt sijoittuivat viime kesänä 
piirinsarjan 1. divisionassa toisiksi ja 
mikäli joukkueharjoitukset saadaan 
pidettyä vähintään neljästi viikossa 
hyvällä läsnäoloprosentilla, ei mikään 
estä parempaa sijoitusta tänä kesänä. 
Hyviä kykyjä on jäänyt tauolle viime 

kesän joukkueesta, mm. maalitykki 
Mari Oravainen menetettiin jo viime 
kesän alussa KMF:kseen ja piirinjouk-
kueen valitsijoihin syvää vaikutusta 
tehnyt Tuuli Siivola siirtyi syksyllä 
alueemme naisjalkapalloilun mahti-
seuraan Tampereen Ilvekseen. Mutta 
taitoa ja tahtoa on edelleen joukku-
eessa melkoisesti ja porukan tiivisty-

essä sopivasti yhä lisää, ja kesästä 
odotellaankin mukavan oranssista. 
Hyökkäyspeliin on jo löydetty pelotta-
vaa vauhtia ja mikäli joukkueen pelaa-
jien jalat saadaan säilymään kahtena 
kappaleena, ei yksikään vastustaja 
selviä Loiskeesta kastumatta hikeen, 
jos sittenkään.

VANHIMMAT TYTÖT 
YHÄ NUORIA

Kuvassa edessä vasemmalta: Roosa Lilja, Suvi Kytölä, Tiia Saviahde, Tiia Nieminen, Emmi Kervinen, Elli Kytölä ja 
Karoliina Myllymäki. Takana vasemmalta:Armi Hoppu, Ella Harjunniemi, Jenna Lammi (C), Annina Asikainen, Suvi 

Viljanen, Heidi Hannula, Iiris Lilja, Marietta Veijalainen ja Janette Salminen. Kuvasta puuttuvat: Venla Huurne, Jessica 
Halonen, Reetta Phan ja Sanna Touru.
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Kauhajoki cupissa ja ystävyysot-
teluissa pelikokemusta viime kesän 
kartuttanut D99 joukkue osallistuu 
tänä kesänä Ilveksen Futis-liigaassa 
ensimmäistä kertaa sarjapalloiluun. 
Futis-liigan lisäksi karttuneita taito-
ja käydään taas hiomassa kesäkuun 
puolessa välissä Kauhajoella. Jouk-
kueen runkopelaajat Roosa Lilja, Eli-
na Hoppu, Jenna Virtanen ja Sara-So-
fia Niskanen ovat ehtineet debytoida 

jo vanhempien tyttöjen C97 joukku-
eessakin. Siinä jo viime kesänä lois-
taneen Elsa Luosan näytöt poikivat 
siirron Tampereen Ilvekseen, kova 
mutta mairitteleva menetys Loiskeel-
le. Sopivilla harjoituksilla yritämme 
kehittää yhä useammasta pelaajasta 
liian hyviä Loiskeeseen. Ja pitkäjän-
teisellä toiminnalla yritämme kehittää 
Loiskeen tyttöjalkapalloilua niin, ettei 
lopulta kukaan olisi liian hyvä Lois-

keeseen. Kesäkauden harjoittelem-
me kolmesti viikossa Sääksjärven 
mainiolla tekonurmella, kotipelit pe-
laamme Säijässä aidolla ja meille so-
pivan kokoisella nurmikentällä. Uudet, 
innokkaat pelaajat, olkaa rohkeasti 
yhteydessä ja tulkaa mukaan jouk-
kueeseen aluksi juoksemaan pallon 
perässä, sitten sen kanssa ja lopulta 
sen edellä.

99T MUKAAN 
SARJAPALLOILUUN

Kuvassa edessä vasemmalta:Miia Rajala, Noora Rajala, Aminata Sane, Anniina Heinonen, Liina Raatikainen, Katarii-
na Lankinen, Yasmin Nummela ja Suvi Hoppu. Keskirivissä vasemmalta: Sara-Sofia Niskanen, Jenna Virtanen(C), Ella 
Laakso, Milja Heikkinen, Roosa Lilja ja Elina Hoppu. Takana vasemmalta: valmentajat Marko Salonen, Juha Saviahde 

ja Juha Hoppu. Kuvasta puuttuu Viivi Huurne.
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Loiskeen nuorimpien tyttöjen jouk-
kue osallistui viime kesänä runsaalla 
pelaajamäärällä Futis-liigaan v. 2000 
syntyneiden sarjaan. Parhaimmillaan 
(pahimmillaan?) peleissä oli neljättä 
ketjua pelaajia, mutta pelihuumori ja 
into säilytettiin vaivatta. Ikätasoitus-
ta vastustajille antanut Loiskeen mi-
nityttöjen joukkue salli reilulla pelillä 
vastustajien tehdä aika usein maalin 
tai pari enemmän kuin sai itse aikai-
seksi, mutta tänä kesänä ollaan taas 

astetta ilkeämpiä. Pari vanhinta tyt-
töä on liittynyt D99- joukkueeseen ja 
nykyinen minityttöjen ryhmä koostuu-
kin vuonna 2001 syntyneistä tai sitä 
nuoremmista pelaajista, kuopuksena 
hyvin porukassa pärjäävä nollanelo-
nen Janika Saarinen. Sarjana, jota 
pelaamme on Futis-liigan E01 ikäryh-
mä. Viime kesänä vastustajien tun-
nustama oranssipaitojen taidokkuus 
on vain lisääntymään päin ja joukkue 
onkin kehittymässä siihen malliin, 

että innokkaimmat harjoittelijat voivat 
myöhemmin halutessaan liittyä mihin 
tahansa joukkueeseen menestyksek-
käästi. Ohjattuja harjoituksia järjes-
tämme pelaajille kolmasti viikossa ja 
lisäksi toivomme paljon kovia pihape-
lejä jokaisen tytön etu- ja takapihoil-
le korttelin parhaita poikia vastaan. 
Pelaajien isille ja äideille toivomme 
jaksamista pitää kotinurmikot sopivan 
mittaisina jalkapalloiluun.

TULEVAISUUS ON 
MINITYTTÖJEN

Kuvassa edessä vasemmalta: Janika Saarinen, Emilia Touru, Iita Kalliomäki, Heini Suominen, Milla Vuori ja Jasmin 
Juujärvi. Keskellä vasemmalta:Sonja Lankinen, Teresa Seppälä, Oona Raatikainen, Melina Touru ja Tiia Jaskari. Taka-
na valmentajat Marko Salonen, Juha Saviahde ja Juha Hoppu. Kuvasta puuttuvat: Sara Mongudhi, Joanna Simola ja 

Nea Nyyssönen.
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Loiskeen esittämiin kysymyksiin 
vastasi kolme kansanedustajaa.

1) Miksi urheiluseuratyö on mie-
lestäsi tärkeätä?

2) Mitä sinulle tulee mieleen 
Sääksjärven Loiskeesta?

3) Miten kehittäisit urheiluseura-
työtä tulevaisuudessa?

1. Urheiluseurat saavat ihmiset mu-
kaan liikkumaan ja tuntemaan itsensä 
yhteisön jäseneksi. Ainakin minulla 
mukanaolo urheiluseurassa sai ai-
kaan sen, että liikunnasta tuli elin-
ikäinen harrastus. Monet nuoruuteni 
seurakavereista on myös edelleen 
ystäviäni.

2. Vahva jalkapalloseura, joka usein 
pelasi poikani seuraa vastaa juniori-
jalkapallossa. Aktiiviset vanhemmat 
kannustusjoukoissa, jotka olivat aina 
positiivisella ja iloisella mielellä. Välillä 
voitimme ja välillä hävisimme, mutta 
aina oli ilo tulla ja lähteä Sääksjärven 
kentältä.

3. Ottaisin erityisryhmäksi syrjäyty-
neet ja syrjäytymiuhassa olevat nuo-
ret. Nämä nuoret tarvitsevat juuri nyt 
todella paljon lähiyhteisön apua.

kansanedustaja  
Harri Jaskari 

Kokoomus

1) Urheiluseuratyö on tärkeää, kos-
ka se tarjoaa tuhansille suomalaisille 
mahdollisuuden liikkua ja harrastaa 
yhdessä. Näin urheiluseuroilla on tär-
keä rooli myös terveyden edistämi-
sessä ja hyvän mielen luomisessa.

2) En tunne Loisketta tarkkaan. 
Verkkosivujen perusteella seura vai-
kuttaa kuitenkin aktiiviselta ja lajivali-
koimaltaan monipuoliselta. Myös ak-
tiivisuus sosiaalisessa mediassa on 
nykyään hienoa.

3) Yhteiskunnan pitää tukea seu-
rojen toimintaa järjestämällä sopivat 
puitteet, kuten tiloja ja ulkoliikunta-
paikkoja. Yleishyödyllistä järjestötoi-
mintaa ei myöskään saa näivettää 
verotuksella tai byrokratialla.

kansanedustaja  
Oras Tynkkynen 

Vihreät  

1) Työllä on monta ulottuvuutta. En-
sinnäkin liikunta itsessään on tärkeää 
fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin 
kannalta, ja lisäksi moni tarvitsee oh-
jattua liikuntatoimintaa. Urheiluseu-
roilla on tärkeä kasvatustehtävä, ei 
ainoastaan liikunnassa, vaan myös 
yhdessä toimimisessa, sääntöjen 
oppimisessa ja sosiaalisessa kans-
sakäymisessä. Toimiminen seurassa 

yhdistää myös eri sukupolvia ja opet-
taa tärkeää yhteisöllisyyttä.

2) Se on seura, joka toteuttaa edel-
lä mainitsemiani asioita. Loiske toimii 
aktiivisesti myös Suomessa, mikä on 
hienoa ja tavoittaa varmasti monia 
sen toiminnasta kiinnostuneita.

3) Nuorten saaminen mukaan toimin-
taan on ensiarvoisen tärkeää heidän 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvointinsa vuoksi. Elintasosairau-
det uhkaavat jo nuoria entistä enem-
män. Seurojen tulee tarjota liikunta-
mahdollisuuksia ja  elämyksiä kaikille. 
Siksi niiden tulee seurata ympärillä 
muuttuvaa yhteiskuntaa tarkasti. Seu-
rat tarvitsevat myös taloudellisia toi-
mintaedellytyksiä. Tulevaisuudessa 
yhteistyö paitsi muiden seurojen myös 
muiden kolmannen sektorin toimijoi-
den kesken ja ennen kaikkea kuntien 
kanssa on entistä tärkeämpää ja näen 
mahdollisena, että seurata voisivat 
vastata joistakin liikuntakasvatus- ja  
harrastusosa-alueesta kokonaan, jos-
kin silloin yhteiskunnan tulee taata toi-
minnan taloudelliset edellytykset.

kansanedustaja  
Hanna Tainio 

SDP 

Loiske kysyi kaikilta 
Pirkanmaan  

kansanedustajilta  
mielipiteitä urheiluasioista



29

Usko tulevaisuuteen, mutta 
älä unohda vaikuttaa siihen.

T. Kiilto Family

p.s. Kotimainen työ kannattaa

Sarankulmankatu 20
33900 Tampere
www.insta.fi
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Sääksjärven Loiske ry:n 
hallitus päätti perustaa Aulis 
Lavikaisen muistorahaston. 
Mainittuun rahastoon on pe-
ruspääoman lahjoittanut tes-
tamentillaan juuri Aulis Lavi-
kainen (1937-2011). Rahaston 
korkotuotot käytetään junio-
rivalmentajien koulutukseen 
testamentissa esitetyn toivo-
muksen mukaisesti. Muistora-
hastoon voivat tehdä muutkin 
halukkaat lahjoituksia. Tarkoi-
tus onkin järjestää kampanja 
kevään ja kesän kuluessa ra-
haston varojen kartuttamiseksi.

Saattaa olla, että monikaan 
tämän kausiohjelman lukijoista 
ei tiedä, kuka mainittu henkilö 
oli, joten kerrottakoon joitain 
seikkoja Auliksen toimista juuri 
Sääksjärven Loiskeessa.

Kipinä jalkapalloon

 Aulis Lavikainen muutti 
1950-luvun alkupuolella Ori-

vedeltä Sääksjärvelle, Sipilän 
alueelle. Hän oli ilmeisesti juuri 
Orivedellä saanut ”kipinän” jal-
kapalloon. Aulis kokosi yhteen 
kaveriporukan, kuusi poikaa, 
jotka alkoivat innokkaammin 
harjoitella ja samalla saivat pik-
ku hiljaa mukaan lisää poikia. 
Tuossa kaveriporukassa oli yh-
tenä vielä nykyäänkin seuran 
veteraanitoiminnassa mukana 
oleva Rauno Heino. Harjoitus-
paikkana toimi alkuun aseman 
vieressä oleva puunkuorilla 
kuorrutettu alue sekä jokunen 
tasainen aukio mistä milloinkin 
sattui löytymään.

Aulis oli innokas 
puuhamies

Sääksjärvelle oli hankkeilla 
urheilukenttä, joka pääosin val-
mistui vuonna 1956, nykyinen 
”vanha kenttä”.  Sinä kesänä 
pelattiin ensimmäinen epäviral-
linen jalkapallo-ottelu ”omalla 

kentällä”. Loiskeen jalkapallon 
sarjatoiminta alkoi varsinaisesti 
vuonna 1957. Aulis Lavikainen 
oli jalkapallon innokas puuha-
mies toimien milloin missäkin 
tehtävässä valmentajasta jouk-
kueenjohtajaan ja huoltajaan. 
Loiskeella oli parhaimpina kau-
sina sarjatoiminnassa mukana 
kaikkiaan kolme miesjouk-ku-
etta. Aulis ei missään vaihees-
sa kuitenkaan itse pelannut 
Loiskeen edustus- tai muussa 
miesjoukkueessa.

Aulis Lavikainen aloitti Lois-
keessa junioritoiminnan. Jouk-
kueiden valmentajina toimi 
käytännössä se kuka ehti, vas-
ta 1960-luvulla tulivat kuvioihin 
joukkuekohtaiset valmentajat 
ja joukkueenjohtajat. 

Aulis Lavikainen oli innok-
kaasti mukana myös urhei-
lun järjestötoiminnassa, mm. 
TUL:n ja SPL:n jalkapallojaos-

toissa. Lisäksi hän oli vuosia 
jäsenenä Lempäälän kunnan 
urheilu-lautakunnassa. Aulik-
sen erityiseksi ansioksi voita-
nee lukea 21-vuotiaiden Suomi 
– Länsi-Saksa –jalkapallomaa-
ottelu Hakkarissa, sillä hän teki 
käytännössä kaikki valmistelut 
ja hoiti yhteydenotot maaotte-
lun saamiseksi Lempäälään.

Loiskelaiset muistelevat 
lämmöllä ja kiitollisuudella 

keskuudestamme pois-
mennyttä todellista nuoriso-

urheilun ystävää,  
Aulis Lavikaista.

Aulis Lavikaisen 
muistorahasto

Seuran virallinen nimi on : Voimistelu- ja Urheiluseura Sääksjärven Loiske ry.  Nimen virallinen lyhenne on: Loiske. 
Seuran osoite: Pl 9, 33881 LEMPÄÄLÄ. Loiskeen tiedotus verkossa NETISSÄ http://loiske.sporttisaitti.com/ 

 FACEBOOKssa http://www.facebook.com/

Sääksjärven Loiske
LOISKEEN  
HALLITUS 2012

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

Erkki Lindstedt,   
taloudenhoitaja 
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Heikki Arminen 
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Rauno Kosamo
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Esa Kuusisto, puheenjohtaja
Heikki Arminen
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Jukka Karhunen 
Aki Lehtinen

Yleisurheilujaosto
Leila Mäkinen 
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Kristiina Lehtonen

Hiihtojaosto
Pekka Siitonen,   
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Leila Mäkinen 
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Rauno Heino 
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Julkaisija:  

V- ja U-seura Sääksjärven Loiske 2012 

Taitto:  Paul’s Special

Painopaikka: Kopijyvä, Tampere
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Aika ostaa osakerahastoja
Hyödynnä osakkeiden laskeneita hintoja
täydentämällä sijoituksiasi hyvin hajautettujen
rahastojen avulla. Kannattaa tarttua hetkeen, jos
säästää pitkällä aikavälillä, eikä säikähdä
lyhytaikaista kurssien vaihtelua.

Tule keskustelemaan konttoriimme. Tehdään
sinulle yhdessä säästämisen ja sijoittamisen
suunnitelma. Soita ja varaa aika 0200 3000
(pvm/mpm) ma–pe 8–20.
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Suomeen rekisteröityjen rahastojen hallinnoinnista vastaa Nordea Rahastoyhtiö
Suomi Oy. Nordea-rahastojen lakisääteinen rahastoesite, yksinkertaistetut
rahastoesitteet, säännöt, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset on Suomessa
saatavissa Nordean konttoreista tai Internetistä www.nordea.fi/rahasto

Teemme sen mahdolliseksi

Tampereentie 21
Lempäälä
nordea.fi

Tervetuloa TAMMELANTORILLE

URHEILUTAPAHTUMISSAMME
KIVIKYLÄN LAADUKKAAT

GRILLIMAKKARAT

Kattavasti kaikki

Painotuotteet
 - lehtimainokset
 - esitteet
 - katalogit
 - folderit
 - julisteet

Tulosteet
 - julisteet
 - laminoinnit
 - valokuvat
 - canvastaulut

Valokuvaus
 - muotokuvat
 - juhlakuvaus
 - tapahtumakuvaus
 - urheilukuvaus
 - tuotekuvaus

Paul’s  Special
Pauli Impola
Vanamotie 1

37550 Lempäälä
p. 050 541 1319
www.spesial.fi

pauls.special@kolumbus.fi

Paul’s Special 
LUOTA AMMATTITAITOON
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