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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
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Sääksjärven liikunnan 
olosuhteet kohenevat,
mutta…

Sääksjärveläisten liikunnan harrastajien vuosikymmenten odotus saa 
hieman liennytystä. Hieman vain sen takia, että toiminnallisesti uudet lii-
kuntapaikat eivät tule heti lopulliseen muotoonsa. Kentän käytettävyyttä 
haittaavat asiallisten suihkutilojen puute. Uudelle urheilukentälle tuodaan 
aluksi parakit pukusuojiksi. Ensi kesänä ei suihkuja tule parakkeihin. 
Seuran toimijat kyllä ymmärtävät kunnan taloudellisen ahdingon, mutta 
onko asia kuitenkaan todellisuudessa näin. Kunnan vuoden 2009 inves-
toinneista varmuudella jäi rahoja käyttämättä eri kohteista, mutta niitä 
ei ole ohjattu tai kohdennettu Sääksjärvelle. Olisi paljon järkevämpää ja 
tyylikkäämpää tehdä aina jokin hanke kuntoon, kuin tuhrata sen kanssa 
vuosia. 

Kesällä harrastajilla on käytössään laadukkaammat harjoittelupaikat, 
joille varmasti riittää kysyntää. Hiekkatekonurmessa on myös se hyvä 
puoli, ettei sille tarvitse laskea käyttötunteja tai tehdä rajoitteita kuten 
oikealle nurmelle pitää tehdä. 

Loiskeen päätukijana jatkaa toisena vuonna peräkkäin Ravintola Isa-
bella, josta suuret kiitokset. Seuralla on urheilukauppasopimus Stadiumin 
kanssa, josta kaikki seuran jäsenet saavat ostoksistaan hyviä alennuksia 

todistaessaan jäsenyytensä. Käyttäkää kaikkien tukijoidemme palveluja 
ja seuran etuja hyväksi. 

Pieni pettymys viime kesänä oli se, että kunta ei pystynyt järjestämään 
LooraFutikselle pelipaikkaa. Toivottavasti asia on vuonna 2010 hoidossa 
kunnan osalta. Aikaisempina vuosina sarja on kerännyt noin sata nuor-
ta lajin pariin liikkumaan. Monet heistä ovat sen jälkeen tulleet mukaan 
muuhunkin seuratyöhön. Seuratyöstä saa mukavan harrastuksen ja si-
sältöä omaan elämään.

Toivottavasti mahdollisimman moni tulee mukaan Loiskeen toimintaan 
myös vuonna 2010. Uusia toimijoita ja kasvoja tarvitaan. Tule mukaan 
mukavaan porukkaan seuratoimijaksi tai harrastamaan liikuntaa.

Ystävällisin terveisin
puheenjohtaja

Keijo Houhala

Sääksjärven Loiske ry

Lempäälän kunnan 
tervehdys 
Sääksjärven Loiskeelle

Toivotan Lempäälän kunnan puolesta onnea Sääksjärven Loiskeelle 
pelikaudelle 2010. Loiske pelaa ottelunsa tällä kaudella Sääksjärven uu-
della tekonurmikentällä. Olen varma siitä, että se on sääksjärveläisille 
mieluinen asia. Oma kenttä tuntuu varmasti myös katsojaluvuissa. Uutta 
kenttää on Sääksjärvellä odotettu jo kauan. Toivottavasti sillä on paljon 
käyttöä. Uskon, että lähivuosina sinne saadaan tehtyä myös asianmukai-
nen huoltorakennus.

Mielestäni jokainen paikallista liikuntakulttuuria edistävä ja ylläpitävä 
toimija on kiitoksen ja kunniamaininnan arvoinen. Sääksjärven Loiske on 
esimerkillisesti yli 60 vuoden ajan 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 15.3.2010

Olli Viitasaari
kunnanjohtaja
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Sääksjärven Loiske 
pääsee vihdoinkin 
vihreälle veralle kotonaan

Sääksjärven Loiske viettää tänä vuonna todellista juhlavuotta jalkapalloilun 
parissa Sääksjärvellä. Loiske saa kuin saakin pelata kautta aikain ensimmäi-
set jalkapallo-ottelut tulevana kilpailukautena Sääksjärvellä, vihreällä jalka-
pallo kentällä. Kauan odotettu nurmikenttä valmistui syksyllä ja Sääksjärven 
Loiskeen juniorit sekä edustusjoukkue saavat nauttia hiekan ja pölyn sijasta 
vihreästä keinonurmesta, jalkapallokentästä, jota todella on kaivattu ja odo-
tettu hartaasti. Nöyrin kiitos siitä kaikille, jotka olette ja olemme vuosien ja 
vuosikymmenien ajan hienoa asiaa ajaneet eteenpäin, vihdoinkin tuloksel-
lisesti onnistuen.

Takavuosilta muistuukin mieleen kausi, jolloin koko Suomessa, Suomen 
pääsarjoissa pelattiin ainoastaan yhdellä paikkakunnalla hiekkakentällä jal-
kapalloa. Se paikkakunta oli Lempäälä ja Sääksjärvi. Onneksi sen jälkeen 
saatiin sentään Lempäälään Hakkarin kenttä. Mutta vielä meni kolmekym-
mentä vuotta, ennen kuin odotus palkittiin, ja nyt on uusi hieno kenttä, ja 
nimenomaan Sääksjärven kenttä.

Uskon ja tiedän, että niin kunnan kouluille kuin vireälle Sääksjärven Lois-
keellekin, uusi kenttä avaa lisää mahdollisuuksia kehittää toimintaansa, niin 
kasvatuksellisesti, opetuksellisesti kuin urheilullisestikin.

Reippaasti yli kuudenkymmenen vuoden ajan, Sääksjärven Loiske on teh-
nyt arvokasta kasvatustyötä urheilun parissa ja kasvattajaseurana Sääks-
järven Loiske toimii jatkossakin. Seurassa on vuosien saatossa kasvatettu 
pelaajia jopa liiton sarjoihin, ihan jalkapallon kansalliselle huipulle, nykyiseen 
Veikkaus-liigaankin. Samoin Loiskeesta on valmennuspuoleltakin ponnistet-
tu valmentamaan jalkapallossa niin Veikkausliigaan asti, kuin myös Futsal-
liigaakin. Futsalissa Sääksjärven Loiske on tehnyt pioneerityötä pitkään niin 

piirin kuin liiton sarjoissakin, ja kasvattanut pelaajia lukemattoman määrän 
liigatasolle vuosien saatossa.

Jatkossa on varmasti lasten vanhemmillakin kynnys matalampi tuoda lap-
siaan, tyttöjä ja poikia harrastamaan jalkapalloa ja futsalia Sääksjärven Lois-
keeseen. Olosuhteet ovat parantuneet kentän osalta merkittävästi ja valmen-
nuskin kestää vertailun, niin tyttö- kuin poikapuolella, sillä hyviä valmentajia 
löytyy ja jopa valmennuspäälliköitä ajan trendin mukaisesti.

 Toivottavasti myös vanhemmat itsekin tulisivat Sääksjärven Loiskeen toi-
mintaan mukaan, sillä mikäs on sen mukavampaa, kuin olla virkeänä ajan 
hermolla asuinseudullaan Sääksjärvellä. Jakamassa ja nauttimassa elämyk-
sistä, jota varmasti urheilussakin kokee, niin urheillessa kuin katsomon puo-
lella. Kannustamassa omiaan hyviin suorituksiin, onnistumisiin ja elämään 
epäonnistumisissakin mukana, ihan kuin elämässä yleensä.

Toivon, että viimeistään, kun jalkapallon kilpailukausi käynnistyy keväällä, 
tulkaamme joukolla tutustumaan kenttään ja Sääksjärven Loiskeen toimin-
taan. Sillä elämyksiä ja katsomista riittää aina Sääksjärven Loiskeen tyttöjen, 
poikien kuin edustusjoukkueenkin otteluissa, sillä jalkapallo on kuningaspeli, 
parasta paikan päällä.

Nähdään vihreällä veralla, kuningas jalkapallon parissa.

Palloiluterveisin,
Esa Kuusisto

Sääksjärven Loiske
Jalkapallo ja futsaljaoston pj.

JVT-valmentaja

Toiminnan kehittämisen yksi perusedellytys on palaute ja palauttees-
ta oppiminen. Palaute voi olla niin positiivista kuin myös rakentavaa. 
Tärkeintä palautteessa on kuitenkin yksilöidä tai selkeyttää se niin, että 
mahdollinen korjaus tai parannus on helposti ja tehokkaasti tehtävissä. 
Toiminnan kehitys palautteen pohjalta on jokapäiväistä toimintaa, niin 
seuran johdolla kuin myös seuran tavallisella rivijäsenellä.

Haaste toiminnan kehittämiselle tulee, kun toimintaa halutaan ke-
hittää määrätietoisesti tiettyyn suuntaan useamman vuoden päähän. 
Ensimmäinen ja ehkäpä se tärkein askel junioritoiminnan kehittämi-
selle otettiin tammikuun 29., kun pidimme Loiskeen junioritoimihenki-
löille junioritoiminnan kehitysillan. Illan aikana toimihenkilöt tutustuivat 
toisiinsa, verrattiin joukkueiden toimintatapoja, annettiin niin positiivi-
sia kuin myös rakentavaa palautetta toiminnasta sekä ehdotettiin kor-

jauksia olemassa oleviin toimintoihin tai uusia, ennen kokeilematto-
mia juttuja. Illan anti oli erinomainen ja toi uusia ajatuksia oikeastaan 
jokaiselle junioritoiminnan tasolle.

Seuraava haaste on parantaa toimintatavat palautteen pohjalta ja 
toteuttaa uudet ideat. Tämä ei kuitenkaan tapahdu viikossa, kuukau-
dessa tai jopa vuodessa. Muutamia korjauksia ja ideoita voidaan to-
teuttaa nopeasti ja niitä on jo toteutettukin, mutta vain pitkäjänteisellä 
tekemisellä voimme luoda Loiskeen junioritoiminnasta sellaisen, josta 
me kaikki ja ennen kaikkea pelaajat voivat olla ylpeitä.

Jatketaan tätä hyvin alkanutta kehitystä myös 2010.

T:Rane

Junioripäällikön 
terveiset
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        Autotalo Laakkonen  

 

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

www.eläinklinikka.info

Sarankulmankatu 20
33900 Tampere
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Jalkapallokoulu on tarkoitettu pienimmille jalkapalloilijan uraa aloittele-
ville pelaajille. Tällä hetkellä jalkapallokoulussa harjoittelevat 2003–2005 
syntyneet pelurit. Jalkapallokoululaiset tutustuvat jalkapalloilun kiin-
nostavaan maailmaan harjoittelemalla kerran viikossa. Kehonhallintaa, 
tasapainoa, koordinaatiota ja ketteryyttä pyritään kehittämään erilaisin 
leikein, harjoittein sekä pelaamisen kautta.

Kaudella 2009 tuli jälleen paljon uusia pelaajia ja harjoituksissa onkin 
ollut välillä melkoista vilskettä. Alkukevät harjoiteltiin Sääksjärven koulun 
salissa ja toukokuussa siirryttiin ulkoharjoituksiin koulun hiekkakentälle. 

Heinäkuussa tosin hieman hengähdettiin ja vietettiin kesälomaa. Syksyl-
lä siirryttiin taas sisäharjoituksiin.

Kaikki uudet tytöt ja pojat ovat aina tervetulleita mukaan touhukkaaseen 
joukkueeseen - mukaan voi tulla milloin vain ja ensimmäiset 3 kertaa voi 
käydä maksutta tutustumassa. Harjoitusajoista saa tietoa joukkueen ko-
tisivuilta tai joukkueenjohtaja Teemu Vuorinen 040 3526 709.

Teksti: Jukka Lindfors

Jalkapallokoulu

Pelaajat:
36 Rasmus Arpiainen
49 Topias Mäkiranta
56 Lari Jokinen
60 Roope Autio
62 Samuel Sutinen
64 Kasperi Salminen
70 Valtteri Siren
71 Joona Kauppila
72 Joona Saloniemi
73 Arttu Kokko

74 Oliver Vuorinen
75 Eelis Karinkanta
76 Elias Hämetvaara
80 Jaakko Nieminen
81 Miska Ukkola
83 Patrick Saarinen
84 Leo Suominen
86 Veeti Nivasalo
88 Jaakko Sokura
89 Santeri Alho
92 Kalle Nieminen

93 Aaro Tavast
94 Valtteri Heikkilä
95 Heta Ratia
96 Tatu Huuskonen
97 Patrik Reitkivi

Joukkueen toimihenkilöt:
Veli-Matti Karinkanta / valmentaja
Petri Kokko / valmentaja
Jarmo Ukkola / valmentaja
Teemu Vuorinen / joukkueenjohtaja
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Isännöitsijätoimisto

Jari Majanen

Tervetuloa kala-apajille

Nygrenin pakalle

Tampereen 

Kauppahalliin!

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
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Kiireinen ensimmäinen vuosi on takana juniorivalmennuspäällikön toi-
messa ja intoa puhkuen lähdetään taas eteenpäin. Paljon on tehty ja 
paljon on vielä tekemättä. Ikuinen kehitys jatkuu, mutta mikäs sen mu-
kavampaa, kun töitä riittää organisaatiossa jossa on hyvä ja turvallinen 
toimia. Juniorivalmennuspäällikön toimessa saa auttaa ja tulla omissa 
ongelmatilanteissa autetuksi. Palautetta saa kohtalaisesti ja se kehittää 
kaikkien toimintaa, enemmänkin saisi tulla.

Junioripäällikön ensimmäisenä vuonna keskityttiin enemmän pelaajien 
kehittämiseen, avun antamiseen harjoitus- ja ottelutapahtumissa. Tänä 
vuonna olisi tarkoitus keskittyä enemmän myös valmentajien valmenta-
miseen. Antaa valmentajille eväitä monipuolisten ja tehokkaiden harjoi-
tusten suunnitteluun sekä kausisuunnitteluun. Tämä vuosi aloitettiin jo 
vauhdikkaasti junioritoiminnan kehittämisillalla, josta jokainen osallistuja 
sai varmasti paljon irti. Kehitysilta toi paljon parannettavaa tälle vuodelle 
ja tulevaisuuteen, mutta samalla sai myös todeta että oikeaan suuntaan 
ollaan menossa. Yhteistyö joukkueiden välillä alkaa toimia toivotulla ta-
valla ja tämä palvelee eritoten pelaajia, heitä joiden vuoksi koko toiminta 
on perustettu. Täytyy kuitenkin muistaa että pelaajat/juniorit ovat seuran 
ydin, joiden vuoksi toimitaan ja tehdään erinäisiä päätöksiä. He ovat pa-
lapelin osia, joista toivottavasti jokainen valmentaja saa voimansa. Näke-
mällä hymyn pelaajan kasvoilla harjoitusten ja pelien aikana, näkemällä 
pelaajan kehittyvän vuosien aikana ja huomaamalla kuinka pelaaja naut-
tii olostaan ja tekemisestään kentällä. Tästä saamme voimamme.

Tulevana vuonna on myös tarkoitus kehittää yleisseuran sisäistä yhteis-
työtä entisestään. Monessa seurassa eri lajit ovat irtautuneet erilaisten 
tapahtumien myötä omiksi erikoisseuroiksi. Näen kuitenkin Sääksjärven 
Loiskeen olemisen yleisseurana positiiviseksi asiaksi ja vahvuudeksi 
seuramaailmassa. Meillä on mahdollisuudet harrastaa monipuolisesti, 
lasten ja nuorten ehdoilla, heidän omien halujensa mukaan. Tarkoituk-
sena ei ole missään nimessä rajata muita lajeja pois kartalta ja pakot-

taa keskittyminen aivan liian aikaisin yhteen lajiin, yleensä Suomessa 
jalkapalloon tai jääkiekkoon. Koska meillä on monipuoliseen liikuntaan 
mahdollisuus, käyttäkäämme sitä hyväksi ja liikuttakaamme lapsiamme 
monipuolisesti antamalla eväitä tulevaisuuteen.

Suomen palloliiton taitokoulun käsikirjan mukaan: ”Lasten monipuoli-
sen liikunnallisen kehityksen turvaamiseksi yhteistyötä kannattaa tehdä 
esimerkiksi samalla alueella toimivan yleisurheilu- ja/tai (teline)voimis-
teluseuran kanssa.” Viralliselta nimeltään Voimistelu- ja Urheiluseura 
Sääksjärven Loiske ry omaa erinomaisia tukilajeja jalkapalloon mm. 
hiihdon ja yleisurheilun kautta, joiden merkitystä tulemme painottamaan 
monipuolisen liikunnan kannalta. Tukiharjoitteiden harjoittelu voidaan 
toteuttaa erillisinä esim. juoksuharjoituksina, harjoituspisteinä jalkapallo-
harjoitusten yhteydessä tai yleisurheilukilpailuissa.

Odotamme innolla 18.–20.6. pidettävää perinteikästä Kauhajoki Cupia, 
johon seura on lähdössä ainakin muutaman junnujoukkueen voimin. Me 
juniorivalmennuspäälliköt olemme lupautuneet apuvoimiksi turnaukseen, 
joten toivottavasti mahdollisimman moni joukkue lähtisi mukaan luomaan 
elämyksiä pelaajille ja miksei valmentajillekin!

Uusi kausi, uudet kujeet, perinteikäs seura.

Teksti: Mika Björksten

Yhteistyöllä menestykseen
Juniorivalmennuspäälliköt

Mika Björksten ja Jukka Karhunen

Juniorivalmennuspäällikön
 tervehdys
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- lämpösäädellyt kuljetukset
- jakelukuljetukset
- muut puoliperävaunuyhdistelmillä

t.k. vierikko oy
kuljetuksia, ppv-yhdistelmillä 

Helsingintie 313, 37550 Lempäälä 
puh. 0400 635 426
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Kaudella 2009 Loiske -02 on harjoitellut kerran viikossa. Alkukevät 
harjoiteltiin Sääksjärven koulun salissa ja toukokuussa siirryttiin ulkohar-
joituksiin koulun hiekkakentälle. Kesän aikana joukkue pelasi myös har-
joitusturnaukset Mäyriässä, Sääksjärvellä, Toijalassa ja Valkeakoskella. 
Tuloksena oli ainakin runsaasti pelikokemusta sekä mukavia hetkiä pe-
likavereiden kanssa vaikkapa puissa kiipeillen – taidettiinpa siinä sivus-
sa jokunen maalikin saada aikaiseksi. Lisäksi kesällä järjestettiin yhden 
vuorokauden mittainen ”minileiri”, jossa päästiin jalkapalloilun lisäksi niin 
vesisotimaan kuin muutenkin viettämään aikaa joukkuetovereitten kans-
sa. Syksyllä päästiin myös harjoittelemaan uudenkarhealla Sääksjärven 
tekonurmikentällä – aina lumentuloon saakka.

Kaudella 2010 tullaan jälleen järjestämään vastaavanlaisia harjoitus-
turnauksia kuin edelliskaudellakin, lisäksi suunnitelmissa on tehdä peli-
reissu myös isompaan turnaukseen.

Ulkokauden alkaessa aletaan myös harjoitella kaksi kertaa viikossa, 
mahdollisuuksien mukaan molemmat vuorot tulevat olemaan Sääksjär-
ven uudella kentällä.

Joukkueeseen ovat tervetulleita kaikki reippaat ja innokkaat nuoret 
jalkapalloilijat. Lisätietoa harjoitusajoista saa joukkueen nettisivuilta tai 
joukkueenjohtaja Jukka Lindforsilta 050-5883122.

Teksti: Jukka Lindfors

Pojat F8, 02-juniorit

Pelaajat:
11 Joona Lindfors
17 Oskari Vuorio
19 Julius Michelsson
20 Matias Hakari
24 Santtu Heikkinen
37 Eetu Ylinen
39 Antti Ylinen

47 Valtteri Kujala
51 Jaakko Piispanen
54 Miika Sola
59 Artturi Haapasola
61 Lamine Sire Sane
63 Arttu Väätäjä
65 Petteri Heikinsuo
85 Heini Suominen

87 Emma Kulmala
90 Henri Huotari
91 Roope Tuomi

Joukkueen toimihenkilöt:
Tommi Michelsson / valmentaja
Jukka Lindfors / joukkueenjohtaja

MAANOJA OY
Hinausautot Tampere,   
5 auton tilauskeskus

24 h
03 3640 460    0400 234 521

www.maanoja.fi

HUOLLOT * KORJAUKSET * RENKAAT * RENGASTYÖT

ASENTAJANKATU 2
33840 TAMPERE

PUH. (03) 222 4277
0400 879 664



KAUSIJULKAISU 2010

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-ikäisten joukkueen runko on ollut koossa 
neljän vuoden ajan. Harjoituksia on pidetty kaksi kertaa viikossa kesällä 
ja kerran viikossa talvikaudella. Kesällä on keskitytty täysin jalkapallolle 
ja talvella on pelattu vuoroviikoin jalkapalloa ja sählyä. Sählykertoihin on 
kuitenkin sisällytetty mukaan tekniikkaosio eli jalkapallo on mukana jo-
kaisessa harjoituksessa.

2009 olimme mukana ringissä, jossa lähiseutujen joukkueet järjestivät 
kukin vuorollaan harjoitusturnauksen ja tätä kautta saimme pelejä muka-
vasti pitkin kesää. Turnauksen lisäksi joukkue pelasi satunnaisia harjoi-
tuspelejä mm. TPV:tä vastaan.

Joukkueen ”rosterissa” on tällä hetkellä 14 pelaajaa ja 6 valmennuk-
sesta sekä taustatoiminnasta vastaavaa pelaajien vanhempaa. Talvihar-
joituksia on pidetty yhdessä 02-joukkueen kanssa, yhteistyötä tehdään 
myös esim. turnausten osalta ja niin että peleihin otetaan mukaan haluk-
kaita 02-ikäisiä pelaajia. Harjoittelun lisäksi olimme mukana Hämeen-

linnan turnauksessa 13.2. Satunnaisia harjoituspelejä pyritään myös 
sovittamaan ohjelmaan.

2010 joukkue lähtee mukaan Tanaja-sarjaan. Tällä pyritään hakemaan 
pojille mahdollisuutta päästä pelaamaan oikeita pelejä mahdollisimman 
paljon. Uusi tekonurmikenttä ja turnauksissa ym. saadut kontaktit lä-
hiseuroihin mahdollistavat myös harjoittelun korvaamisen ekstrapelien 
muodossa ja näitä pelejä tullaan järjestämään kauden aikana mahdol-
lisuuksien mukaan. Pelaamisen ja harjoittelun lisäksi tullaan kesäleiri 
järjestämään viime vuoden tavoin.

Uusia pelaajia otetaan ryhmään mieluusti, lisäksi aktiivisia vanhempia 
ei ole ikinä liikaa eli rohkeasti mukaan vaan vaikka harjoitusten kautta. Li-
sätietoja harjoitusajoista joukkueen kotisivuilta tai joukkueenjohtaja Jussi 
Porkalta 044-7668216.

Teksti: Jussi Porkka

Pojat F9, 01-juniorit

Pelaajat:
2 Veikka Nieminen
3 Olli Peura
8 Lauri Touru
9 Matias Mäkiranta
10 Martta Touru
21 Elias Michelsson
23 Tommi Nieminen

31 Samu Porkka
33 Otto Haapaniemi
34 Lassi Virtanen
41 Mikael Pesonen
45 Oskari Saari
48 Juho Mattsson
57 Veikka Kuittinen

Joukkueen toimihenkilöt:
Pasi Haapaniemi / valmentaja
Ville Mattson / valmentaja
Tommi Michelsson / valmentaja
Kari Nieminen / valmentaja
Pasi Peura / valmentaja
Jussi Porkka / joukkueenjohtaja

www. tuu l i l a s imyyn t i . f i
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Nirvan
rakeNNus-
urakoiNti

urakoi

VARATTU

HENKILÖAUTOJEN PIENHUOLLOT
NYT EDULLISESTI JA OSAAVASTI!

 öljynvaihdot tarvikkeineen  rengastyöt ja renkaat
 akunvaihdot ja akkuhuollot

 katsastustarkastukset (hoidamme myös katsastuksen)
 kaikki pienkorjaukset; jarrutyöt, pakoputket, hitsaukset...

Kivekkääntie 2, 33880 Lempäälä (Höytämö)
Puhelin 045 265 1182  AVOINNA ARK 8-17
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Tervehdys Loiskelaiset ja muut jalkapallon ystävät. 
Jalkapallokausi 2010 on jo kovassa vauhdissa vaikka tätä kirjoittaes-

sa lunta on maassa vielä reilusti ja pakkastakin muutama aste. Tuleva 
kausi tulee olemaan otsikon mukaisesti historiallinen, sillä kuten hyvin 
tiedämme, niin Sääksjärvelle valmistui viime vuoden lopulla hieno, tasai-
nen ja vihreä kenttä. Kenttää on odotettu ja toivottu monet vuodet ja nyt 
se on täällä! Nauttikaamme sen antamista mahdollisuuksista harrastaa 
liikuntaa ja olla mukana seuratoiminnassa, joko toimijoina tai katsojina 
kannustamassa omiamme.

Loiskeen edustusjoukkue on aloituspalaverin pitänyt, harjoitellut kuu-
kaudenpäivät 2-3 kertaa viikossa sekä pelannut jo yhden virallisen otte-
lunkin, Loiske – KylVe treenimatsin lisäksi. Kyseinen ottelu oli Suomen 
Cupin 1. kierroksen Loiske – PP-70. Tuossa ottelussa jouduimme taipu-
maan nuorekkaalle vastustajallemme rangaistuspotkukilpailun jälkeen. 
Varsinaisen peliajan maalit tasattiin 1-1. Tappiosta huolimatta pelissä oli 
myös hyviä elementtejä ja jaksoja, joka tietysti aina valmennustakin läm-
mittää. Samaa voi sanoa tuosta voitokkaasta harjoitusottelusta. Tästä on 
siis hyvä jatkaa kohti virallisia sarjapelejä.  

Tulevalla kaudella Loiskeen edustusjoukkue pelaa 4. divisioonaa, joka 
on ymmärtääkseni ainakin täällä Tampereen piirissä kovatasoinen ja ur-
heilullinen sarja. Helppoja pelejä ei varmasti kesän aikana tule ensim-
mäistäkään vastaan. Vastustajat ovat minulle melko tuntemattomia, mikä 
toisaalta on ihan mukavaa, pääsee mittaamaan tasonsa uusia joukku-
eita ja seuroja vastaan. Joukkueet ovat jakaantuneet mukavan laajasti 
piirin alueelle, jolloin pisimmät vieraspelimatkat suuntautuvat Mänttään 
ja Lammille. Mielenkiintoisia tulevat olemaan myös paikallisottelut LeKiä 
vastaan.

Pelaajistomme tulevalle kaudelle on rungoltaan hyvin pitkälti sama, kuin 
viime kaudella. Muutama pelaaja on jäänyt vahvuudestamme pois mutta 
jokunen paluumuuttaja on tullut takaisin oranssipaitaan. Tänä vuonna on 
ilahduttavan paljon ns. ”oman kylän poikia” mukana, mikä antaa varmasti 
myös teille katsojille oman mukavan lisän pelejämme seuratessa. 

Valmennuksesta vastaa allekirjoittaneen lisäksi tuttu mies viime vuosil-
ta eli Hakalan Vesa. Samoin huoltajat ovat viime vuodelta tutut Jarkko 
Altonen ja Gunnar Lehtinen. Joukkueenjohtajan hommat on tänä vuon-
na jaettu kahden kokeneen ja voimakkaan Loiskelaisen kesken. Herrat 
Impola ja Arminen eivät suurempia esittelyjä kaipaa. Uskon, että tällä 
porukalla ainakin intoa ja halua tehdä töitä riittää, siitä menestyminen ei 
ainakaan tule jäämään kiinni.

Pelaajilta toivon myös sitoutumista ja halua tehdä töitä. Hyvällä hen-
gellä ja hurtilla huumorilla mennään jo pitkälle, mutta muutaman kerran 
viikossa pitäisi myös harjoitella. Harjoittelu tai sen puute näkyy väistä-
mättömästi myös kentällä. Kevään aikana on ollut näkyvissä jo selkeää 
innostusta ja sitoutumista sekä asennetta tekemiseen, mutta vieläkin 
voidaan näillä osa-alueilla parantaa. 

Loiskeen edustusjoukkueen kotipelit löytyvät viereiseltä sivulta. Toivot-
tavasti mahdollisimman moni löytää paikalle ottelutapahtumiin uuden 
kentän reunalle, kannustamaan oranssipaidat hyviin suorituksiin ja voit-
toihin. Tehdään tästä yhdessä nautinnollinen ja menestyksekäs kausi.

Nautinnollista ja menestyksekästä jalkapallokesää 2010 kaikille!
Matti Tuominen

Vastuuvalmentaja 
Loiske edustus

Historiallinen kausi

Loiskeen edustusjoukkue ylh. vas. Matias Rikonen, Aki Lehtinen, Aki Peltonen, Petteri Väänänen, Eselala Ampafo, Mikko Ylimäki, Joonas 
Haapasaari, Topi Viinamäki, Mikko Järvinen, Sami Lahtinen, Simo Tynkkynen, Alarivi vas. Sami Vartiainen, Manu Helminen, Kai Jyrkiäinen, 

Teemu Heinonen, Juhana Jyrkiäinen, Mika Järvinen, Vesa Impola, Markus Sairiala ja Huoltaja Jarkko Altonen. 
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Pe  23.04 klo 19.30 PP-70 /2  -  Loiske Ikuri    
Ke  28.04    klo 19.45     Sopu  -  Loiske Vkoski Sahara   
La  08.05    klo 16.00    Loiske  -  Valo Sääksjärvi tekonurmi   
La  15.05    klo 16.00     Loiske  -  FCTampere Sääksjärvi tekonurmi   
Pe  21.05    klo 18.30     KaVo  -  Loiske Kyötikkälä   
Ma  31.05   klo 19.30   LaVe  -  Loiske Lammi Turva   
Su  06.06    klo 17.00   ViiPV  -  Loiske Viialan urheilukenttä iso   
La  12.06   klo 16.00   Loiske  -  LeKi-futis Sääksjärvi tekonurmi   
La  19.06   klo 16.00   Loiske  -  NePa Sääksjärvi tekonurmi   
Ma  28.06   klo 20.00   ParVi  -  Loiske Parolan pallokenttä   
La  03.07   klo 16.00   Loiske  -  PJK /2 Sääksjärvi tekonurmi
   
La  17.07   klo 16.00   Loiske  -  PP-70 /2  Sääksjärvi tekonurmi   
La  24.07   klo 16.00   Loiske  -  Sopu Sääksjärvi tekonurmi   
Su  01.08   klo 16.00   Valo  -  Loiske Mänttä Urheilukeskus   
Ke  04.08   klo 20.00   FC Tampere -  Loiske  Kaukajärvi   
La  14.08   klo 16.00   Loiske  -  KaVo Sääksjärvi tekonurmi   
La  21.08   klo 16.00   Loiske  -  LaVe Sääksjärvi tekonurmi   
La  28.08   klo 16.00   Loiske  -  ViiPV Sääksjärvi tekonurmi   
Su  05.09   klo 13.00   LeKi-futis  -  Loiske Hakkari Urheilukenttä    
La  11.09   klo 13.00   NePa  -  Loiske Kaukajärvi   
La  18.09   klo 16.00   Loiske  -  ParVi Sääksjärvi tekonurmi   
Su  26.09   klo 16.00   PJK /2  -  Loiske Pirkkala Killo   

Ottelut 2010

Pelaajat
Ampafo Eselala

Haapasaari Joonas

Hakala Marko

Heinonen Teemu

Helminen Manu

Impola Vesa

Jyrkiäinen Juhana

Jyrkiäinen Kai

Järvenpää Juuso

Järvinen Mika

Järvinen Mikko

Kemppainen Pekka

Kuisma Santtu

Lahtinen Sami

Peltonen Aki

Riikonen Matias

Sairiala Markus

Tuominen Matti

Tynkkynen Simo

Vartiainen Sami

Viinamäki Topi

Virkorinne Saku

Väänänen Petteri

Ylimäki Mikko

Kauden 2010 avajaiset 15.5.2010 
klo 19-21 Ravitola ISABELLA

Tanssiorkesteri
ANTTI ja NALLE

Liput 15,- sis. ruoka+sisäänpääsy
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Pieni mutta innokas 00-porukka pelasi viime kesänä ensimmäistä 
kertaa piirinsarjassa. Jokainen pelaaja sai taatusti tarpeeksi peliaikaa, 
koska kausi vedettiin läpi kohtalaisen pienellä pelaajaringillä. Pelaajien 
kunto sekä sitkeys kasvoivat ja he taistelivat kaikki pelit hienosti. Pelaa-
jille suuri kiitos! Ensi kesänä aiomme jatkaa samassa sarjassa ja kai-
paamme joukkueeseen uusia innokkaita futareita.

Joukkue on ollut olemassa aina jalkapallokoulusta saakka. Vuosien 
varrella mukaan on liittynyt uusia pelaajia ja vastaavasti pelaajiamme on 
siirtynyt muihin seuroihin tai ikäluokkaa ylemmäs. Viime kaudella joukos-
samme oli poikien lisäksi yksi tyttö, Ami, joka pelasi hyvin poikaporukan 
mukana. Pelaajilla on hyvä yhteishenki, kavereiden kanssa on mukava 
”höntsäillä”. Myös valmentajat ovat vuosien varrella vaihtuneet. Porukkaa 

ovat luotsanneet Joni, Marsa, Leena, Kimmo. Tällä hetkellä valmennuk-
sesta vastaa Mäkisen Marko. 

Tervetuloa mukaan kaikki uudet pelaajat! Porukkamme harjoittelee 2 
kertaa viikossa ja toivottavasti jo pian päästään uudella hienolle tekonur-
melle koulun viereen. Lisätietoja harjoitusajoista joukkueen nettisivuilta, 
valmentaja Marko Mäkiseltä 040-8494620 tai rahastonhoitaja Johanna 
Laitiselta 050-4385658.                                      Teksti: Johanna Laitinen

Joukkueen toimihenkilöt:
Marko Mäkinen / valmentaja/joukkueenjohtaja

Markku Heikkinen / huoltaja
Johanna Laitinen / rahastonhoitaja

Pojat E10, 00-juniorit

Loiske-99:llä on alkamassa viides kausi. Osa on ollut mukana jo jalka-
pallokoulusta lähtien, toiset taas tulleet myöhemmin. Tyypillistä on ollut, 
että n.2-3 uutta pelaajaa on liittynyt joukkueeseen vuosittain. Tällä het-
kellä on 17 pelaajaa. Vetäjillä on ollut johtavana ajatuksena, että edetään 
pienin askelin ja harjoittelua on lisätty vähitellen. Olemme kesäisin pe-
lanneet Tampereen TPV:n organisoimaa sarjaa, mutta tulevana vuotena 
otamme harppauksen eteenpäin ja siirrymme Pirkanmaan piirinsarjaan. 
Valmennuksen apuna ovat seuran taitokoulun vetäjät ja tarkoitus on ke-
hittyä joukkueena huomioiden pelaajien erilaiset lähtökohdat. Starttaam-
me innolla tulevaan kesään uuden kentän siivittämänä ja pyrimme tarjo-
amaan lempääläisille lapsille hienon harrastuksen, lähellä kotipaikkaa ja 
kohtuullisin kustannuksin.
Pyrimme harjoittelemaan ainakin 2 kertaa viikossa, pääasiassa Sääks-

järvellä ja parhaimmillaan treeniä tulee 3 kertaa viikossa. Osallistum-
me lisäksi yhteen suurempaan valtakunnalliseen turnaukseen ja tänä 
vuonna valintamme osui Kauhajoki-cupiin ennen juhannusta. Syksyllä 
menemme johonkin Pirkanmaalaiseen lähiturnaukseen kokemuksia 
hankkimaan. Lisätietoa harjoitusajoista joukkueen kotisivuilta tai joukku-
eenjohtaja Seppo Hiltuselta 040-844 8476.

Teksti: Seppo Hiltunen

Joukkueen toimihenkilöt:
Jari Harjuniemi / valmentaja

Jarmo Heinonen / valmentaja
Jarno Hakari / valmentaja

Seppo Hiltunen / joukkueenjohtaja

Pojat E11, 99-juniorit
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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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Kesä 2010 tulee olemaan kuudes kausi SPL:n piirinsarjassa. Jalka-
pallon kaverimaailma on jo pelaajille tuttua viime kesältä ja pojat ovat 
huomanneet, että kaverimaailmassa tavoite on enemmän kilpailullinen. 
Joukkuehengen, yksilöllisten lajitaitojen ja joukkuepelin kehittämiseen 
kiinnitetään enemmän huomiota. Osa joukkueen pelaajista on ollut mu-
kana jo vuodesta 2002, eli juniorin ikä on ollut 4-5 vuoden paikkeilla, kun 
ensimmäiset pelaajat ovat harjoituksensa aloittaneet. 

Edelliskauden siirtyminen isommalle kentällä lisäsi peruskunnon mer-
kitystä. Lisähaasteen pelaamiseen toi myös viimekautena kuvioihin tullut 
paitsiosääntö. Alkukauden -09 lohkojaot takasivat sen, että pojat saivat 
pelata tiiviit kevään pelit kovassa lohkossa. Syksyn pelasimme II divisi-
oonan 3. lohkossa hyvällä menestyksellä.

Futsal-kausi 2009–2010 oli loistava. D13 poikien II divisioonassa pojat 
sijoittuivat kakkoseksi! Futsal-kauteen saimme omien loistavien pelaaji-
en lisäksi kaksi huippuhyvää vahvistusta Nokian suunnasta, kun NoPy 
oli luopunut tuosta ykkösdivisioonan paikasta. Futsalissa olivat mukana 

Haapala Ville, Katajisto Tommi, Katajisto Toni, Lindroos Kasperi, Mus-
tonen Matias, Pusa Anton, Putkonen Tero, Rantapaju Jetro, Survonen 
Toni, Tuomola Miki ja Vuono Joel. 

Tarvitsemme lisää pelaajia tulevaan kesäkauteen ja uudelle hienolle 
tekonurmelle. Etsimme innokkaita harjoittelijoita, joukkuehenkisiä ja peli-
taidon omaavia kavereita.

Harjoittelemme kesällä 2-3 kertaa viikossa ja 2 kertaa talvella. Lisä-
tietoja harjoitusajoista joukkueen kotisivuilta tai joukkueenjohtaja Sari 
Lipposelta 0400-999047.

Teksti: Sari Lipponen

Joukkueen toimihenkilöt:
Jarmo Lindroos / valmentaja
Harri Mustonen / valmentaja

Sari Lipponen / joukkueenjohtaja/rahastonhoitaja

Pojat D13, 97-juniorit

VARATTU
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Joko sinä
näet tähtiä?

Osuuspankista saat kaikki kodin ja perheen vakuutukset.
Kun keskität asiointisi meille, voit maksaa kertyneillä 
OP-bonuksilla vaikkapa Pohjolan vakuutusmaksuja. 

Etua elämään. OP-Pohjolasta.
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Edessä vasemmalta Jessica Halonen, Nora Ikonen ja Emmi Kervinen. Keskellä Mona Karttunen. Saana Ikonen, Elsa Luosa, Cilla Rantala, 
Armi Hoppu, Ella Harjunniemi, Suvi Kytölä, Elli Kytölä, Reetta Phang, Tiia Nieminen ja Mira Lyytinen. Takana Mari Oravainen, Elina Hoppu, 

Iiris Lilja, Annina Asikainen, Iiris Taubert, Nelli Nyyssönen, Venla Huurne, Moona Mäkelä, Janette Salminen, Marietta Veijalainen ja Tuuli 
Siivola.

Innokkaita tyttöjä pursuava D97- joukkue ei totisesti kärsi pelaajapu-
lasta! Toiminnassa on nyt mukana 25 urheilullista pelaajaa ja määrä on 
pikemminkin kasvussa. Riittävän peliajan takaamiseksi organisoimme 
kesällä kaksinkertaista peliohjelmaa ja pyrimme lähtemään yhteen tur-
naukseen kotinurkkia pidemmälle. Opettelemme jalkapalloilun saloja, 
kesytämme palloa sekä kasvamme puolueellisiksi jalkapalloilun ja Lois-
keen kannattajiksi. 

Päämääränämme on pelata ikuisesti harjoittelemalla ja pelaamalla 2-4 

kertaa viikossa. Talven pelasimme futsalin piirinsarjaa kahdella joukku-
eella, keväällä lumien sulaessa liikumme yhä lujempaa.

Teksti: Juha Hoppu
Joukkueen toimihenkilöt:
Juha Hoppu / valmentaja

Marko Salonen / valmentaja
Antti Karttunen / joukkueenjohtaja

Ansa Lilja / rahastonhoitaja

Tytöt D13, 97-juniorit

Keväällä perustamme uuden joukkueen vielä nuoremmille jalkapalloi-
lijoille. 1999 ja myöhemmin syntyneitä tyttöjä toivotetaan tervetulleiksi 
tutustumaan oranssiin jalkapalloiluun. Ryhmän perustaa on jo tiedossa, 
mutta mukaan mahtuu aina pelistä ja liikkumisesta kiinnostuneita tyttöjä. 
Myös muutama isä ja etenkin äitejä mahdutetaan toimintaan mukaan 
valmentamiseen ja joukkueen toiminnan järjestämiseen, varmistakaa 
tytöllenne hyvä harrastus, pienikin panos on arvokasta! Syksyä kohti 
uskomme intoa riittävän harjoitusotteluiden pelaamiseen ja jatkon järjes-
telmällisempään suunnitteluun.

Lisätietoa harjoitusajoista joukkueen kotisivuilta, valmentaja Juha Ho-
pulta 040-569 7204 tai joukkueenjohtaja Antti Karttuselta 040-733 5114.

Teksti: Juha Hoppu

Joukkueen toimihenkilöt:
Juha Hoppu / valmentaja

Marko Salonen / valmentaja
Antti Karttunen / joukkueenjohtaja

Ansa Lilja / rahastonhoitaja

Tytöt E11, 99-juniorit

Traktorityöt, sahatavaraa, 
rahtisahausta, hunajaa. 

Kasvinsuojeluruiskujen testaukset
Harry Skogberg,  Sarvantie 5, Lempäälä

041-519 7942 
Automaatio-Center

Sammonkatu 10  33540 Tampere  Puh. 03 212 0001
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Eturivissä vasemmalta Sanna Touru, Jenna Lammi, Emilia Häggman, Laura Maaninka ja Kaisa Touru. Takarivissä Emma Nieminen, Milla 
Saarinen, Jenni Koppanen, Sanni Rissanen, Laura Lallukka, Miia Lyytinen, Johanna Kernen ja Jenna Viksten.

Tytöt B16, 94-juniorit
 Neljännen sarjakautensa kynnyksellä Loiskeen vanhimpien tyttöjen 
joukkue, B94, lopetti toimintansa. Muutaman pelaajan odottamaton lo-
pettaminen pudotti pelaajien määrän liian alhaiseksi, jotta sarjakauteen 
olisi ollut mielekästä lähteä. Kaikki hyvä loppuu aikanaan ja nyt oli sitten 
tämän joukkueen vuoro. Kiitokset kaikille pelaajille ja taustajoukoille hy-
vistä hetkistä ja mukavista muistoista. Muutama pelaaja on jo siirtynyt 

uusiin joukkueisiin, toivottavasti mahdollisimman moni seuraa heidän 
esimerkkiään ja jatkaa jalkapalloilun parissa tavalla tai toisella ennem-
min tai myöhemmin.
 

Terveisin valmentajat Juha Hoppu ja Marko Salonen.
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Rakentajan tavaratalo

LAUTA OY
03 3123 6000
www.lauta.fi

Toukokuussa
 avataan 

Oivan keittiö
Pizzaa, kebabia,siipiä!

VARATTU
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LUJA
LUOTTAMUS

N��� L����

Miten työpaikan luottamus-
suhteet saa toimimaan?

T����� M����

Työelämän luottamus-
suhteet toimimaan

odotett u käytännön opas

Nina Laine : Luja luottamus. Miten työpaikan luottamussuh teet saa toimimaan?
148 sivua; ISBN 978-952-92-6353-0. Julkaisija: Taurus Media, Tampere, 2009.

L��� ���� ���� kertoo miten työpaikan luott amussuhteet rakentuvat ja miten ne saa-
daan toimimaan paremmin. Teos on jokaisen esimiehen tarpeellinen käsikirja. Lisäksi 
se antaa olennaista tietoa luott amuksesta henkilöstön kehitt äjille, luott a mushenkilöille ja 

kaikille työyhteisön jäsenille.

Kirjoitt aja N��� L���� on väitellyt luott amusaiheesta tohtoriksi. Hän on toiminut 
koulutt ajana ja konsultt ina yrityksissä sekä julkisella sektorilla yli �� vuott a.

hinta : 39 €

tilaukset : luottamus@taurus.fi 

www.taurus.fi 

Kirja on saatavilla myös kirjakaupoista kautta maan

valmentajille | esimiehille | luottamushenkilöille | tiimien jäsenille
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Hiihtojaoston kuulumisia
Kovien pakkasten vuoksi jouduttiin moni sarjahiihdon osakilpailu peruutta-
maan. Viidestä suunnitellusta hiihdosta saatiin kuitenkin kolme sarjahiihtoa 
suoritettua, joihin osallistui 15 nuorta hiihtäjää. Samoin avoimeen veteraa-
nicuppiin osallistui 15 veteraania. Sarja ja avoimeen veteraanicupin osallis-
tujat palkittiin.
Loiskeen mestaruuskilpailut hiihdettiin 11.3. vapaalla, loistavissa olosuhteis-
sa osallistujia 13. Parhaan ja kehittyneimmän hiihtäjän pytyn pokkasi Roni 
Paavilainen.

Tulokset mestaruushiihdoista
 

Tytöt:    5v.    1.    Teea Jaskari 750 m 8,27
              6v.    1.    Riina Heikkinen   ” 8,20
             7v.    1.    Armi Paavilainen ”           5,17
              9v.    1.   Tiia Jaskari 1,5 km    7,59 
             10v.  1.    Aliina Luosa         ”           6,33

 
Pojat:    6v.    1.    Roni Rämä 750m      4,12
             8v.    1.    Roope Rämä         ”          6,25 
                              2.    Santtu Heikkinen 9,58
             9v.    1.    Anton Herala 1,5 km   10,08
             10v.  1.    Roni Paavilainen 6,06
             12v.  1.    Robert Strömsholm 5,05

 
Miehet: 55v.    1.    Jukka Aittokallio 4,5 km 12,20
             65v.    1.    Rauno Peltola  12,15

 Teksti: Seppo Saarinen

Loiskeen mestaruushiihtojen palkinnon saajia mitaleineen Totuutta lähtöpaikalla Leila Mäkinen lähettää hiihtäjät 
matkaan.

Ossi 80 vuotta

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

PUHTAAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA
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Jokainen tulos on 
paikallisesti tärkeä.
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AJATUKSIA  
PELIEN 
KUNINKAASTA

Jalkapallosta eivät superlatiivit ja tunneilmaisut lopu. ”Jal-
kapallo, pelien kuningas” on usein käytetty sanonta kuvaa-
maan yhtä maailman levinneintä urheilulajia. Jalkapallon 
merkitystä ihmisille kuvaa hyvin seuraava lause: On elämän 
kokoisia ajatuksia, on elämää suurempia ajatuksia. Ja sitten 
on vielä jalkapallo. Tunnetiloja kuvaa puolestaan seuraava 
sanonta: Jalkapallo on peli, jossa kentällä on kaksi maali-
vahtia, kaksikymmentä pelaajaa ja katsomossa noin kolme-
tuhatta erotuomaria.

Jalkapallo onkin todella maailman puhutuin kieli. Palloa 
potkitaan (lue pelataan) samoilla periaatteilla kaikkialla maa-
ilmassa. Jutellessani kehitysyhteistyötä aktiivisesti tekevien 
ystävieni kanssa, yksi parhaista vietävistä lahjoista syrjäi-
selle kouluille esimerkiksi Afrikassa on jalkapallo. Jalkapallo 
vaatii hieman tilaa, intoa, kavereita, maalitolpat ja pallon. Ja 
peli on valmis alkamaan.

Jalkapallon soveltuu erinomaisesti myös erilaisiin kulttuu-
reihin. Saksalaiset perustavat pelinsä juoksuvoimaan ja jär-
jestelmällisyyteen, italialaiset armottomaan puolustukseen, 
brasilialaiset tekniseen taitoon ja improvisaatioon, englanti-
laiset suoraviivaiseen hyökkäykseen ja afrikkalaiset nopeu-
teen ja yllättäviin yksilösuorituksiin. Samalla peli on luonteva 
kohtaamispaikka eri kulttuureista tuleville ihmisille – myös 
Suomessa.

Kun ihmisiltä kysyy, monien mielestä yhteisöllisyys ja mu-
kanaolo ovat se tärkein asian jalkapallossa – kunhan se aina 
muistettaisiin. Tärkeimpiä juttuja on paitsi pelaamisen riemu, 
yhtä lailla kaverit, yhteishenki, peli- ja turnausreissut ja on-
nistumisen kokemukset. Ja myös epäonnistumiset sekä niis-
tä opiksi ottaminen. Jalkapallojoukkueessa on elämä, sen ilot 
ja surut, ikään kuin pienoiskoossa. Voitontahto tahtoo mennä 
joskus yhteisöllisyyden ohi, varsinkin peliä laidalta seuraavi-
en vanhempien mielessä – tunnelataus on sen verran kova.

Paljon kauniita sanoja pelien kuninkaasta. Mietin, onko mi-
nulla omassa elämässäni ollut vastaavia kokemuksia. Täytyy 
tunnustaa, että paljon, sekä hyvässä että joskus huonossa-
kin. Joskus voitontahto ja siihen liittyvä voimakas tunne on 

mennyt yhteisöllisyyden edelle – onneksi vain lyhyinä hetki-
nä, jotka ovat sitten nolottaneet jälkeenpäin.

Yhteishenkeä jalkapallossa tunsin jo kuusivuotiaasta läh-
tien. Pääsin silloin vasemmaksi laitapakiksi serkkujeni ke-
räämään jalkapallojoukkueeseen ja pyrin pitämään huolta, 
että vasemmalta ei kukkaan mennyt ohi. Koko nuoruusaika 
menikin sitten urheilun – ja erityisesti joukkueurheilun mer-
keissä. Samalla opin tuntemaan sukuni nuorisosiiven perin-
pohjaisesti.

Yliopistoaikana perustimme uusien opiskelukavereiden 
kanssa oikein oman jalkapallojoukkueen. Ilmeisesti syynä oli 
se, että emme päässeet mihinkään muuhun joukkueeseen. 
Perustamamme joukkue, Duck Park Rangers, nousi kuiten-
kin lähes vuosittain aladivisioonasta aina kolmoseen saakka. 
Jälleen mukaan tarttui ystäväpiiriksi monia eri elämänalojen 
ihmisiä, joista on ollut paljon iloa myöhemmissä elämän vai-
heissa. Samalla tuli myös todettua, että sitä kovempaa on 
peli, mitä vähemmän on taitotasoa.

Lapsista alkoi poikani pelata futista jo viisivuotiaana. Tyt-
täreni innostui asiaan hiukan myöhemmin. Siinä elämänvai-
heessa havaitse sen, kuinka paljon helpompaa on huudella 
ohjeita kentän laidalta kuin olla itse pelaamassa. Joskus to-
della jopa nolotti jälkeenpäin millaista meteliä pidimme mui-
den vanhempien kanssa. Ehkä se kuitenkin kuvaa sitä, mille 
tunnetasolle jalkapallo iskee.

Viimeisin jalkapalloura on liittynyt eduskunnan jalkapallo-
kerhoon. Siinäkin pätee samat säännöt kuin muualla. On 
paljon helpompi puhua vaikeistakin työasioista, kun on sitä 
ennen juostu pallon perässä kentällä. Kun asiaa tarkemmin 
ajattelee, kyllä voi myöntää sen, että jalkapallo on todella 
hieno peli. Se on todellakin elämä pienoiskoossa – iloineen 
ja suruineen. Toivotan oikein hyvää pelikautta kaikille.

 
Harri Jaskari

kansanedustaja
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Loiskeen iloisia naisjumppareita

Sääksjärven Loiskeen taitokoulun toiminnan tavoitteena on lasten 
motoristen perustaitojen, herkkyyskaudelle kuuluvien fyysisten tekijöi-
den, jalkapallon lajitaitojen ja pelikäsityksen yksilöllinen kehittäminen. 
Haluamme tarjota pelaajille mahdollisuuden osallistua ylimääräisiin har-
joitustapahtumiin hyvässä ilmapiirissä sekä synnyttää heille innostusta 
ja halua omaehtoiseen harjoitteluun. Tärkein yksittäinen motivaatiota 
vahvistava tekijä nuoren pelurin harrastustoiminnassa ovat hyvä ilmapiiri 
ja omasta halusta tapahtuva harjoittelu, jotka saavat aikaan oppimista 
ja kehittymistä. Taitokoulumme tehtävänä on tarjota malleja ja virikkeitä 
sekä innostaa omaehtoiseen harjoitteluun. Me Loiskeessa haluamme 
mahdollistaa tämän kaikille pelaajille ja taitokoulu toimii edelläkävijänä 
toiminnassa.

Taitokoulun harjoitukset laaditaan tarkasti jokaisen ryhmän kehityskau-
sien mukaan. Pelaajalta saa ja pitää vaatia omaa kehitystasoa vastaavia 
suorituksia. Sopivat tehtävät ja palaute ovat avain pelaajan oman haluun 
harjoitella. Tämän vuoksi taitokoulussa on vain yksi ohjaaja per ryhmä, 
jolloin pelaajat luottavat ryhmän johtajaan sekä osaavat ottaa häneltä 
vastaan sekä positiivista että kehittävää palautetta. Noin 12 pelurin ryh-
mät mahdollistavat myös sen että aikaa yksilöllisen suorituksen seuran-

taan ja analysointiin palautteen kautta riittää jokaiselle.
Taitokoulussa pelaaja uskaltaa yrittää, ei pelkää epäonnistumista ja on 

motivoitunut oppimaan uutta. Henkilökohtainen tukemisen kautta taito-
koulussa pelaaja kokee olevansa yhtä tärkeä kuin muutkin ja hän omak-
suu itsensä osaksi ryhmää. Palautteen anto on tärkeä osa tukemista ja 
se yleensä jää pienemmälle huomiolle harjoitusten yhteydessä.

Ensimmäinen vuosi vedettiin taitokoulua hieman kokeilun kautta niin 
taitokouluvalmentajien kuin pelaajien näkökulmasta. Hommaan saatiin 
paljon hyvää mukaan, mutta parannettavaakin löytyi ja hyvä toisaalta niin. 
Ikuinen oppiminen ja kehittäminen on myös urheilutoiminnassa avainsa-
na. Kiitokset vielä kaikille Loiskeen historian ensimmäisiin taitokouluihin 
osallistuville, te teitte hommasta mahtavan. Ja toivotan molempien juni-
orivalmennuspäällikköjen toimesta myös kaikki uudet taitokoulusta kiin-
nostuneet mukaan kuvioihin.

Yhteistyöllä menestykseen
Mika Björksten

Taitokoulu jatkaa toimintaansa
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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 6600

Sääksjärven Parturikampaamo
Pitkäahteentie 1, Sääksjärven liikekeskus 

33880 Lempäälä

puh. (03) 367 0968

Tamsub Oy
Sääksjärvi

Aittomäentie 2

some 
Nelimainos oy

Yli-Heikkilänkatu 4
33560 tampere

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

Kiikkerä Juha Erkki Tmi
Menninkäisentie 1 B 6, 37560 LEMPÄÄLÄ

Puh. 0400 625 827
Ostetaan ja myydään kuolinpesät, huonekalut, antiikki

j.kiikkera@luukku.com
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LOISKEEN 31.
PALLOILULEIRI
PUNTALASSA

LEIRIN OHJELMA

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

LEIRIN KESTO/ AJANKOHTA
 * NAPPULALEIRI 17-18.7.2010 HINTA 20,-

 * 7-14-VUOTIAIDEN LEIRI 18-23.7.2010 HINTA 60,- 

Lisätietoja Timo Rinne, puh.0400885569

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
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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 2010

Keijo Houhala,  puheenjohtaja
Simunantie 4-6 A 7, 33880 Lempäälä     
0400 551 175
keijo(at)keijohouhala.info

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, varajohtaja
Pauli impola, sihteeri
Heikki Arminen
Raimo Ahola, 040 588 0681
Mika Björksten,  0500 491 840
Jukka Karhunen, 040 529 8277
Sepo Lahtinen
Aki Lehtinen
Matti Tuominen

Yleisurheilujaosto
Leila Mäkinen 
Seppo Saarinen 
Pirkko Saarinen 

Lentopallojaosto
Kristiina Lehtonen

Naisvoimistelujaosto
Merja Matikainen

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:  2000 kpl
Julkaisija: V- ja U-seura Sääksjärven Loiske
Taitto:  Pauli Impola
Painopaikka: Pk-Paino Tampere
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Asianajotoimisto Bützow Oy 

Hämeenlinna
Innopark Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna
puh: 03-612 5501
fax:  03-612 5502

Turku
World Trade Center
Veistämönaukio 1-3 (PL 313)
20101 Turku
puh: 02-274 2000
fax: 02-274 2001

www.butzow.com

Helsinki
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A
00260 Helsinki
puh: 09-431 531
fax: 09-4315 3388

Hämeenlinna
Raatihuoneenkatu 7 B
13100 Hämeenlinna
puh: 03-612 1944
fax:  03-612 1945

Tampere
Hämeenkatu 29 A 7
33200 Tampere
puh: 03-3138 2800
fax:  03-214 4810

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
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   -  Kun autosi on tärkeä  -
www.hakala-yhtiot.com

             

   

                                              HUOLLOT KAIKKIIN MERKKEIHIN  
     KOLARIKORJAUKSET JA MAALAUKSET 

                                   SISÄ- JA ULKOPESUT 
                                                   SIJAISAUTOT 

                       Tervetuloa palveltavaksi

                                                           
                Töiden vastaanotto      Korikorjaamon           Huollon                Varaosat           Puhelinpalvelu 
                   Patrik Eriksson               työnjohto                 työnjohto            Raimo Heino           Marika Tiura 
                     010 4205566             Heikki Hakala           Hannu Hakala          010 4205569              010 4205564 
                                                             010 4205562            010 4205563    

                                                                                
                                                      

                                                                            
                           VANATTARANTIE  80 37560 LEMPÄÄLÄ

              p. 010 4205561
                                                          etunimi.sukunimi@hakala-yhtiot.com  

                       
                                                              
                                                                                                                                                          


