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Kausi 2015

Sääksjärven 
Loiske ry.
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PITKÄ KUUMA KESÄ!
Tilaa kesäksi Lempäälän-Vesilahden Sanomat - 

saat monipuolisen lukupaketin joka keskiviikko!
Osallistut samalla upean ADIRONDACK -AURINKOTUOLIN ARVONTAAN!

TÄYSTILAUS
12+2 kk

 85€
Paperilehti + näköislehti

+ verkkolehti. Jatkuva tilaus.

PAPERILEHTI
3 KK 

30€
Paperilehti,  

määräaikainen tilaus.

NÄKÖISLEHTI
3 KK

15€
Näköislehti,  

määräaikainen tilaus.

Näin tilaat: Lähetä sähköpostia: tilaukset@lvs.fi, soita puh. 03 539 9800 (ark. 9-15) tai tilaa netissä: lvs.fi/tilaa-lehti.
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Seuramme Sääksjärven Loiske 
on jo vuodesta 1947 alkaen innos-
tanut, kasvattanut, ohjannut ja 
kouluttanut lapsia, tyttöjä ja poikia, 
nuoria ja aikuisia veteraanejakaan 
unohtamatta liikkumaan, kuntoile-
maan, harrasta-maan tai  kilpai-
lemaan miten ja kuinka itse kukin 
haluaa. Seutatyö on ollut harras-
tetoimintaa ja kilpailutoi-mintaa 
piirin tai liiton sarjoissa.

Pelaajamäärämme on vakaalla 
tasolla. Siitä saamme isosti kiitää 
seuramme aktiivisia toimijoita: 
valmentajia, joukkueiden johtajia, 
huoltajia, lasten ja nuorten van-
hempia, kaikkia seuratoimijoita, 
joita milloinkaan ei kiitä tarpeeksi. 
He tekevät todella arvokasta työtä 
päivittäin lasten ja nuorten paris-
sa. Iso ja kaunis kiitos siitä teille 
kaikille.

Seuran toimintaympäristö vuonna 
2015 on kuitenkin haastava. Toi-
minnan kasvaessa tarvitsemme 
aina vaan lisää kannustavia ja 
huolehtivia ohjaavia, valmenta-
jia ja muita toimihenkilöitä. Yhteis-
kunnan tuki urheilulle vähenee 
samaan aikaan kun vaatimukset 
seuratoiminnalle kasvaa. Silti kus-
tannukset eivät saisi kasvaa, vaan 

ne on pystyttävä pitämään maltil-
lisina. Siten mahdollisuus tarjo-
ta yhteistyökumppaneille yhteis-
työn mahdolli-suuksia liikunnan ja 
terveellisen elämän aktiviteeteis-
sa on mitä mainiointa yhteistyötä. 
Kiitollisina seuraväen ahkeroin-
nista olemme onnistuneet järjes-
tämään toimihenkilöille muutamia 
tilaisuuksia yhteisiin vapaa-ajan 
kulttuuri- ja urheilutapahtu-
miin nostattaaksemme seurassa 
yhteishenkeä sekä lisätä tutustu-
mismahdollisuuksia toisiimme.

Sääksjärven Loiske on kasvatta-
jaseura, jossa yhä vahva talkoo-
henkikin on voimissaan. Ilman 
hyvähenkistä seuraväkeä ei 
tahdo kovassa kilpailussa pärjä-
tä kukaan eikä mikään nykyään. 
Haluamme tarjota myös pelaa-
japolun junioreille, joten haluam-
me ylläpitää myös edustusjoukku-
eet lippulaivana Lempääläläisessä 
palloilus-sa: jalkapallossa ja futsa-
lissa. Tuota pelaajapolkua sääks-
järveläisille ja lempääläläisil-
le lapsille sekä nuorille tarjotaan 
jatkossakin. Jalkapallossa edus-
tusjoukkueemme pelaa piirin kor-
keinta sarjaa, kolmosta. Futsalis-
sa pelaamme liiton sarjoissa futsal 
ykköstä, jossa menneellä kaudella 
ylsimme toiseksi ja liigakarsintoi-
hin asti. Kaikessa kuitenkin halu-
amme korostaa hyvän yhteistyön, 
suvaitsevaisuuden ja avoimuuden 
tietä sekä yksit-täisen pelaajan 
tarvetta ja merkitystä näinä päivi-
nä, sillä yhteisessä tekemisessä 
ja yhteistyössä on aina valta-vas-
ti voimaa. Haluamme, että ihmi-
nen, yksilö, pelaaja on keskiössä 
jatkossakin, joka on samalla myös 
Suo-men Palloliitonkin pelaajake-
hityksen suunta ja linjaus.

SÄÄKSJÄRVEN 
LOISKE LIIKUTTAA

Palloiluterveisin

ESA KUUSISTO
Sääksjärven Loiske

Puheenjohtaja
Jalkapallo ja futsaljaoston pj.

Seuramme arvostaa jokaista 
pelaajaa Prinsessa- ja Ritarifu-
tiksesta alkaen, juniorijoukkueis-
ta Kunnossa Kai-ken Ikää -jouk-
kueisiin ihan edustusjoukkueita 
myöden. Pystymme tarjoamaan 
haasteellisen, vireän ja virke-
än maaperän, jossa jokainen voi 
panostaa itsensä kehittämiseen 
niin ihmisenä, pelaajana, valmen-
tajana kuin seuratoimijana.

Suomen Palloliiton Tampereen 
piiri viettää tänä vuonna 70-juhla-
vuottaan. Sääksjärven Loiskekin 
osallistuu piirin juhlavuoden juhlin-
taan järjestämällä kasvattajaseu-
rana  Ideapark-futsalturnauksen 
F7- ja F8-junioreille Ideaparkin 
keskusareenalla 21.-22.11.2015. 
Tule mukaan!.

Hyvä seuraväki, kuntalaiset ja 
liikkujat. Liikutaan yhdessä tai 
erikseen, kunhan vain liikutaan. 
Sääksjärven Loiskekin liikuttaa. 
Nähdään jalkapallokenttien ja fut-
salsalien laidoilla. Annetaan lasten 
iloita palloilusta, ja me aikuiset, 
huolehtikaamme niistä mahdol-
lisuuksista lastemme hyväksi. 
Annetaan pallon pyöriä!
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KUNNAN YRITYSTONTTIEN JA
TOIMITILOJEN MARKKINOINTI
Lempäälän loistava sijainti ja hyvä 
tonttivalikoima tarjoavat useita eri 
sijoittumisvaihtoehtoja sekä kaupan,
logistiikan että teollisuuden tarpeisiin. 
Runsaasta tonttitarjonnasta voidaan 
räätälöidä sopiva kokonaisuus.
Ota yhteyttä: 
Tj. Kari Löytty, 040 572 7931.

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN 
JA YRITYSNEUVONTA
Lempäälän Kehitys osallistuu 
Lempäälän kehittämishankkeisiin. 
Yrityksille tarjotaan toimintaa 
helpottavia yrityspalveluita, 
neuvontaa ja koulutusta yhteistyössä 
mm. Lempäälän Yrittäjien kanssa. 
Lempäälään sijoittuvilla 
mikroyrityksillä on mahdollisuus mm. 
ELY-keskuksen 20 % investointitu-
keen tietyin edellytyksin. Kysy lisää: 
Tj. Kari Löytty, 040 572 7931.

JULKAISUT
Vuosittain tuotamme useita painet-
tuja julkaisuja. Lempäälän kunnan 
palveluista ja yrityksistä kertoo 
Lempäälän Tietopaketti. Matkailuesit-
teestä löytyvät nähtävyydet sekä 
majoitus-, ravitsemis- ja muut 
palvelut. Birgitan polun esite ja 
pyöräilyesite sisältävät hyvät 
reittikartat ja palvelutarjonnan. 
Julkaisuja voi tilata myös jakeluun. 
Ilmoita yritys tai kohde: Katja Falcão, 
050 383 9068 tai Elina Kivi 040 667 
09 81.

TONTTI- JA TOIMITILAPÖRSSI
Netissä toimiva pörssi helpottaa 
toimitilojen etsimisessä.Ilmoita 
myytävä tai vuokrattava kohteesi: 
Katja Falcão, 050 383 9068, 
katja.falcao@lempaala.fi. 

YRITYSREKISTERI
Ilmoita yritys tai toimipiste tietokan-
taan ja käytä rekisteriä esim. 
palvelujen etsimisessä.
Lisätietoja: Teija Koskinen, 
050 569 3356, 
teija.koskinen@lempaala.fi. 

ENSIMETRIPALVELU
Alkaville yrittäjille tarjotaan neuvon-
taa ja tukea avuksi yrityksen perus-
tamisessa. Ensimetrin vastaanotto 
ajanvarauksella numerosta: 
03 251 6600

Ota yhteyttä tai lue lisää 
nettisivuiltamme!
Ideaparkinkatu 4, 2.krs, 
37570 Lempäälä
kehitys@lempaala.fi, 
p. 040 133 7420
www.lempaalankehitys.fi
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Suomen Palloliiton Tampereen 
piiri juhlii kuluvan vuoden aikana 
70-vuotista taivaltaan eri tavoin. 
Juhlavuoden teemana on ”Seu-
ratyö palkitsee” ja keskeisenä 
tavoitteena on osallistua seuro-
jen vuoden 2015 tapahtumiin ja 
tuoda juhlavuotta ja jalkapalloa 
näkyvästi esiin yhdessä jäsen-
seurojen kanssa. Seuratyö pal-
kitsee teemaan liittyy läheisesti 
vapaaehtoisten seuratoimijoiden 
huomioiminen ja vapaaehtoisen 
seuratoiminnan arvostuksen nos-
taminen.

Piirin toiminnan seitsemän vuosi-
kymmenen aikana on tapahtunut 
paljon. Koko yhteiskunta ja sen 
toiminta on kokenut täydellisen 
muutoksen. Kun seurat vuonna 
1945 sotavuosien jälkeen piirin 
perustivat rakennettiin suomalais-
ta yhteiskuntaa ja urheilutoimin-
taa uuteen uskoon ja jalkapallo oli 
edelläkävijä eri yhteiskuntaluokki-
en yhteistoiminnan kehittämises-
sä. Merkittävä askel yhteistyös-
sä tapahtui kun silloiset SVUL:n ja 
TUL:n seurat alkoivat pelata yhtei-
sissä kilpailuissa. Monia muita toi-
minnallisia, taloudellisia ja hen-
kisiä kilpailuja on käyty, jotta on 
päästy nykyiseen vakaaseen ase-
maan ja toimintaan. 

Tänään urheilussa, liikunnassa 
ja jalkapallossa moni asia toimii 
erittäin hyvin. Pääsääntöises-
ti saamme työskennellä positii-
visten asioiden parissa. Erilaisia 

näkemyksiä on enää varsin pie-
nistä asioista: tavoista ja keinoista 
miten asioita hoidetaan, millaisin 
kilpailujärjestelmin pelataan, miten 
erilaisia sääntöjä tulkitaan ja niin 
edelleen. Kenttävuorojen vähyy-
destä, harjoitusvuorojen taksoista 
ja riittämättömistä olosuhteista on 
ikuisesti jatkuvaa keskustelua. Ja 
näin tulee varmasti aina olemaan. 
Suomen suurimman lajin harras-
tajien tarpeiden tyydyttäminen ei 
ole yksinkertaista.

Tämän ajan isoimpia ongelmia 
on mistä saamme vapaaehtoisia 
ihmisiä toimimaan nuorten par-
haaksi, mistä löydämme uusia 
erotuomareita ja miten voimme 
tarjota harrastamisen mahdolli-
suudet myös heikompiosaisille 
ja miten saamme naiset ja tytöt 
entistä enemmän osallistumaan 
jalkapalloon ja futsaliin, pelaa-
jina, seuratoimijoina ja päättäji-
nä. Työtä siis edelleen riittää ihan 
jokaiselle  urheilusta ja erityisesti 
jalkapallosta kiinnostuneelle. 

Yhteistyö, yhdessä toimiminen 
yhteisten tavoitteiden saavuttami-
seksi on tämän päivän avaintekijä. 
Piirin toimenpitein pyrimme edis-
tämään seurojen välistä yhteistyö-
tä mm. seurakoulutuksen kautta. 
Seurayhteistyön kehittämisessä 
alkaa olla hyviä esimerkkejä mm. 
Valkeakoskella ja Tampereella, 
joissa seurojen yhteistyöhankkeet 
ovat hyvässä myötätuulessa. Val-
keakosken yhteistyöhankkeessa 
on mukana usean eri lajin seurat 
ja keskeisenä tavoitteena on 
innostaa ja tarjota nuorille moni-
puolisesti liikunnan mahdollisuuk-

 VApAAEhTOISTyö
ARVOONSA

JUhLAVUONNA
sia. Liian vähäinen liikunta lapse-
na johtaa yleensä liian vähäiseen 
liikunnan harrastamiseen myös 
aikuisena. Monin tutkimuksin on 
osoitettu, että liian vähäinen lii-
kunta on eräs nyky-yhteiskuntam-
me suurimmista terveydellisistä, 
inhimillisistä ja sitä kautta myös 
taloudellisista ongelmista. 

Liikunnan lisäämiseksi kaiken 
ikäisten keskuudessa me jalka-
pallon ystävät voimme hyvällä 
yhteistyöllä tehdä paljon. Urhei-
lujärjestöissä, seuroissa, piireis-
sä ja liitoissa toimivat vapaaehtoi-
set ”liikuntatyöntekijät” ovat suuri 
voimavara, jota meidän tulee 
kaikin keinoin tukea. Siksi jokai-
sen vapaaehtoisen seuratoimi-
jan työtä pitää arvostaa ja osata 
antaa siitä kiitosta ja kannustavaa 
palautetta. Sen vuoksi olemme 
valinneet Tampereen piirin juhla-
vuoden teemaksi ”Seuratyö pal-
kitsee” ja haluamme siten nostaa 
esiin vapaaehtoistyön arvostuk-
sen ja huomioida yhdessä seuro-
jen kanssa vapaaehtoisia toimin-
nan tekijöitä. 
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Parketti
Herala Oy

Vikinraitti 3
33880 Lempäälä

Puh. 040 584 9962,
 03-367 2604



7

Juhlimme tänä vuonna Suomen 
Palloliiton Tampereen piirin 
70-juhlavuotta. Juhlatapahtumia 
on kymmeniä eri kunnissa ja seu-
roissa. Yhtenä myös Sääksjärven 
Loiske Futsalin junioritapahtuma 
21.–22.11. Ideaparkissa. Minulle 
henkilökohtaisesti toiminta urhei-
lun parissa on yhtä luonnollis-
ta kuin toiminta poliittisessa kan-
sanliikkeessä. Italialainen filosofi 
on sanonut suunnilleen niin, että 
kaiken minkä olen oppinut moraa-
lista, olen oppinut jalkapallosta.
 
Miksi näin ylevä ja korkealentoi-
nen ajatus? Jalkapalloa pidetään 
ympäri maailman ns. kuningaspe-
linä. Pelin sääntö- ja toimintakult-
tuuri ovat ympäri maailman yhtei-
siä, FIFA:n ja Euroopassa UEFA:n  
ja kansallisten lajiliittojen tarkasti 
valvomia. Moni jalkapallon harras-
taja ja seuraaja katsoo paljon kan-
sainvälisiä pelejä esim. Englan-
nin liigaa. Ei voi olla kiinnittämättä 
huomiota erittäin yhtenäiseen tuo-
maritoimintaan ja tuomioihin. Kel-
taisen ja punaisen kortin käyttö 
on niin selkeää, että ilman tuo-
marikorttia olevakin voi lähes aina 
yhtyä tuomarin päätökseen ja 
jopa ennakoida oikein, minkävä-
rinen kortti nousee. Ero jääkiek-
koon on erittäin suuri, vaikka lajien 
luonteen eroaminen ei tee ehkä 
oikeutta jääkiekkoon.  Silti en ole 

koskaan voinut ymmärtää kiekon 
löysää, moraalitonta linjaa väki-
valtaa, toisen lyömistä, potkimista 
ym. kohtaan.
 
Jalkapallossa rangaistukset ovat 
kovia ja seuraavat paremmin kan-
salaistenkin oikeustajua. Se on 
tärkeää, koska niillä on välitön vai-
kutus lasten ja nuorten arvomaa-
ilmaan, käsitykseen oikeasta ja 
väärästä, hyvästä käytöksestä ja 
rumasta käytöksestä.
 
Jalkapallo, futsal ja muutkin jouk-
kuelajit ovat lasten ja nuorten suo-
siossa. Onko senkin taustalla filo-
sofinen ja tänä päivänä entistäkin 
tärkeämpi ajatus siitä, että ihmi-
nen on ihminen vain toisen Ihmi-
sen kautta ja kanssa. Yhdessä 
tekeminen on antoisampaa kuin 
yksin puurtaminen. Ryhmässä toi-
miminen, toisen ymmärtäminen ja 
vuorovaikutus, omien vahvuuksi-
en ja heikkouksien tunteminen, 
harjoitus ja tavoitteellinen toimin-
ta. Lajikulttuuriin kuuluu myös vas-
tustajan, sen yksittäisen pelaajan 
arvostaminen. Tahallinen vahin-
goittaminen on erityisen vasten-
mielistä ja tuomittavaa.
 
Tiedän, että Sääksjärven Lois-
keen seuratyö on ollut ja on arvo-
kasta ja tuloksekasta. Seuralla 
on vankka historia. Hyvin toimi-
van seuran paikallinen merkitys 
on lähes korvaamaton.  Seura on 
antanut ihmiselle, nuorille ja van-
hemmille, myös paikallista yhtei-
söllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. 
Se on tärkeää, kun tutkijat puhu-
vat entistä suuremmasta yksilöity-
misestä ja yhteiskuntien mosaiik-
kimaistumisesta yhä pienempiin 
harrastajaryhmiin ja ”kuppikun-

tiin”.  Hyvä ja toimiva paikallinen 
urheiluseura tarjoaa yhteisen 
sateenvarjon, jonka alla ja yhteis-
työssä eri toimijat voivat toimia.
 
Suomea pidetään yhä edelleen 
varsin toimivana kansalaisyh-
teiskuntana. Kansalaisjärjestöis-
tä urheiluseurat ovat mielestäni 
yksi merkittävimmistä, mielestäni 
tärkein mitenkään vähättelemättä 
Punaista Ristiä, puolueita tai kult-
tuurijärjestöjä. Monet urheiluseu-
rat ovat myös kulttuurin tekijöitä.
 
Kuulun heihin, joiden mielestä 
valtion ja kuntien pitäisi nykyistä 
enemmän tukea suoraan urheilu-
seuroja. Liikuntaan käytetty euro 
tulee moninkertaisesti takaisin. 
On tärkeää, että kansallinen veik-
kausyhtiö pärjää ja voi jatkossa 
jakaa liikuntaan nykyistä enem-
män tukea. Haluan ja toimin niin, 
että EU pitää näppinsä irti hyvin 
hoidetusta Veikkauksesta.
 
Olen toiminut aktiivisesti seura-
työssä vuosikymmeniä, myös 
Tampereen piirin puheenjohtajana 
ja Palloliiton varapuheenjohtajana. 
Olen pelannut yli 1000 ottelua, ja 
yhtenä saavutuksenani on HJK:lle 
tehty maali Helsingin Olympiasta-
dionilla. Olen antanut paljon aikaa 
elämästäni jalkapallotoiminnalle 
ja urheilulle, mutta voin sanoa ja 
kirjoittaa, että PALJON enemmän 
olen itse saanut kuin olen antanut.  
Paljon iloa, ystäviä, kuntoa, välit-
tämistä, muistoja, voittoja ja tappi-
oita. Elämää!
 
Menestystä seuralle vuoden 
tapahtumissa. Nähdään ainakin 
seuran Futsalin junioritapahtu-
massa Ideaparkissa syksyllä.

JUKKA GUSTAfSSOn
Kansanedustaja

Suomen Palloliiton kunniajäsen

hyVÄÄ ELÄmÄÄ TEKEmÄSSÄ
URhEILUSEURASSA JA

yhTEISKUNNALLISESSA
TOImINNASSA
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SÄÄKSJÄRVEN
KUKKA

TERVETULOA VEIKKAAMAAN
JA TEKEMÄÄN UNELMISTA TOTTA

VOITTAA AINA
KUN VEIKKAAT
LOISKEEN VEIKKAUSPISTEESSÄ

KUKKAKAUPASSA
SÄÄKSJÄRVEN

LOISKE
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Tankojumppa on kaiken ikäisil-
le ja kokoisille sopiva koko kehon 
liikuntamuoto. Tavanomaises-
ta kuntosaliharjoittelusta poike-
ten koko keho on tankojumppaliik-
keissä mukana. 

Tankojumpan vahvuus on sen 
monipuolinen harjoitusvaiku-
tus koko tuki- ja liikuntaelimis-
tölle. Sen avulla voidaan kehit-
tää kaikkia fyysisen suorituskyvyn 
osa-alueita; kestävyyttä, voimaa, 
nopeutta, liikkuvuutta, taitoa ja 
tasapainoa. Lihakset kiinteyty-
vät ja tulevat kestävämmiksi, vah-
vemmiksi ja elastisemmiksi. Koko 
kehon liikkuvuus ja liikehallinta 
paranee. Niska- ja hartiavaivoista 
sekä selkävaivoista kärsiville tan-
kovoimistelu on erinomainen lii-
kuntamuoto. 

Tankojumppaa voi toteuttaa lähes 
missä vaan. Varusteiksi riittää lii-

Tangosta tehoa!
kunta-asun (ja alustan) lisäksi tan-
kojumppaan suunniteltu 1-10 kg:n 
tanko (meillä on käytössä 2 kg:n 
tangot). Yhdistelemällä eri liikkeitä 
koostetaan harjoituskokonaisuus, 
jossa toistoja yhtä liikettä kohden 
tehdään pääasiassa 10-30. Har-
joituksen kestoaika on 60 min. 
Tavoitteena on tehdä sarjan vii-
meinenkin nosto teknisesti oikein. 

Tankojumppaa muunnellen hae-
taan erilaisia harjoitusvaikutuk-
sia. Tekniikan oppimisen jälkeen 
tankojumppaa kehitellään ns. voi-
majumpaksi. Voimajumpassa on 
liikenopeutta lisätty. Voimajum-
pan harjoittelu musiikin rytmissä 
on tarkoituksenmukaista, sillä se 
antaa rytmiä ja lisävoimaa jump-
paan. Voimajumpassa on kuiten-
kin tärkeää huomioida liikkeiden 
loppuun saattaminen, sillä tekniik-
ka on voimaa. 

Sääksjärven Loiske järjestää 
tankojumppaa kevät-kesäkau-
della Sääksjärven kentällä.

Jumppien alkamisesta ilmoite-
taan erikseen Lempäälän-Vesi-
lahden Sanomissa.

SÄÄVARAUS!

2 kg:n tankoja vuokrataan 2€/krt. 
Tankoja riittää 30 jumppaajalle. 
Ohjausmaksu on 2€/krt. Maksut 
suoraan ohjaajalle paikan päällä.

Vastuuohjaajana toimii fysiotera-
peutti, LitM Kati Hämäläinen-Myl-
lymäki

www.europorssi.com
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FUTSAL EDUSTUS
Ennen kauden alkua joukkuees-

sa oli muutoksia lähtijöiden suh-
teen vain vähän: Roope Haku-
linen siirtyi PP-70:een ja Iiro 
Auvinen lähti armeijan leipiin. Tuli-
joita oli sitäkin enemmän. Val-
mennuksen selkeä linjaus oli, että 
halukkaita uusia pelaajia otetaan 
ryhmään mukaan; näin joukku-
een sisäinen kilpailu kasvoi tap-
piin asti. Joukkueeseen tulijoita 
olivat Antti Härkönen, Janne Pel-
tonen, Lari Kotilainen, Jarno Aal-
tonen, Jesse Kyrkkö, Samuli Mik-
kola, Riku Rinne, Topi Viinamäki ja 
Sami Vartiainen.

Pelaajarosteri oli laaja. Harjoi-
tuksissa oli hyvin väkeä ja lähes 
aina harjoituksiin saatiin mukaan 
kaksi maalivahtia. Lisäksi pelaa-
jien ollessa estyneenä toimintaan 
saimme kasattua aina tasokkaan 
joukkueen otteluihin.

Taustatiimi oli laaja. Tämäkin oli 
tietoinen valinta, koska tiedostim-
me, että valmennus ei pysty koko-
naisuudessaan olemaan mukana 
jokaisessa tapahtumassa. Laajal-
la taustajoukolla saimme vietyä 
toiminnan läpi siten, että harjoi-
tuksissa/otteluissa oli mukana 
aina vähintään kaksi valmentajaa. 
Joukkueen harjoitusvuorot olivat 
Hakkarin liikuntahallissa tiistaisin 
ja torstaisin koko kauden.

Kauden ensimmäinen kierros 
sujui joukkueelta hyvin sijoituk-
sen ollessa kolmas. Selkeästi kui-
tenkin näkyi, että joukkueessa oli 
muutoksia pelitavassa, ja joukku-
een sisäinen kilpailutilanne heijas-
tui siten, että tekemisestä puuttui 
ajoittain rentous. Oli todella hieno 
asia huomata, että joukkue laittoi 
heti ensi tapahtumista asti itsensä 
likoon sataprosenttisesti ja tais-
teluilme oli loistava. Valmennuk-
sen lanseeraama ”repii, raastaa, 
riistää” toteutui ja ennen kaikkea 
näkyi kentällä!

Kauden ensimmäisellä kierroksel-
la oli paikallispelit sovittu viikko-
peleiksi. Näin toimimalla saimme 
joukkueelle muutamia viikonlop-
puja vapaiksi. Toisaalta taas viik-
kopeleissä näkyi selkeästi otte-
luihin valmistautumisen vaikeus, 
mutta monesti joukkue käänsi 
tiukat pelit maalin voitoiksi: voitta-
misen kulttuuri näkyy!

Joukkue taisteli kauden ensim-
mäisellä kierroksella kaikissa 
muissa paitsi Zenit-ottelussa voi-
tosta. Maalinteko oli vaikeata, 
mutta vastapainoksi saimme puo-
lustuksen pidettyä aika tiiviinä. 
Näin ollen meille ei tehty myös-
kään paljon maaleja. Herkkupa-
loina olivat vierasottelut Ruutupai-
toja (1-3 voitto) ja Raumaa (3-4 
voitto) vastaan.

Toisen kierroksen alkuun paino-
tettiin neljän ensimmäisen ottelun 
tärkeyttä (Riverball, VehU, Persia 
ja Kemi), jotta loppukauden peleis-
tä saataisiin mahdollisimman mie-
lenkiintoisia. Persia-peli peruttiin 
SPL:n toimesta, Mutta muut kole 
ottelua voitimme. VehU-pelissä 
rikottiin Loiskeen tilastoennätyk-
siä, kun Markus Sairiala merkka-
utti uudeksi yhden ottelun maali-
ennätykseksi kuusi maalia.

Lauantaina 17.1.2015 järjestet-
tiin tapahtumapäivä, jossa entiset 
Loiskeen futsallegendat pelasivat 
häntsymielessä ottelun nykyistä 
joukkuetta vastaan. Legendat voit-
tivat ottelun 7-6. Ottelusta matka 
jatkui kohti Rantalan saunan löyly-
jä. Lisäksi lauantaina 24.1. Kemin 
vierasottelun jälkeen joukkue 
yöpyi Oulussa; näin saimme kau-
teen tätäkin lisämaustetta. Lapua-
voitolla voittoputki kasvoi kuuden 
ottelun mittaiseksi. 

Joukkue vieraili Isku-Volleyn otte-
lussa 18.2. viettäen illan pääsarja-
lentopallon parissa.

Loiske voitti toisella kierroksella 
kolme vieraspeliä lukemin 3-4 ja 
Kemin myös yhdellä maalilla 7-8. 
Koko kauden aikana 3-4 -vieras-
voittoja tuli neljä ja myös yksi koti-
peli päättyi voittoomme lukemin 
4-3.

Toisen kierroksen viiden viimei-
sen pelin (PJK, Pori, Rauna, Zenit 
ja LoPS) saldona oli kaksi voittoa 
(PJK ja Pori). Tätä kirjoitettaessa 
on jäljellä ottelut Raumaa, Zenitiä 
ja LoPS:aa vastaan. Joukkueen 
sarjasijoitus on toinen; se poikii lii-
gakarsinnat Mad Maxia vastaan. 
hyvien pelien jälkeen saimme kui-
tenkin todeta, että jäimme maa-
lintekopelissä toiseksi; näin ollen 
jatkamme ykkösessä ensi kaudel-
lakin. Ykkösen päätös oli hiukan 
erikoinen, sillä suoraan ilman kar-
sintoja liigaan nousivat ykkösen 
ensimmäinen ja kolmonen, karsija 
kakkone jäi rannalle. Ne karsinta-
pelit kylläkin olivat hienot ja kehit-
tävät.

Summa summarum: kaiken kaik-
kiaan hieno kausi. Joukkueen 
tekemistä saatiin vietyä suunni-
telmallisempaan suuntaan niin 
taustojen tekemisen kuin joukku-
een pelillistenkin asioiden suh-
teen. Pelaajat kasvoivat henki-
sesti kauden aikana. Tämä näkyi 
siinä, että Loiske käänsi tiukat 
pelit maalin voitoiksi. kova yrittä-
minen loppuun asti palkittiin kol-
messa ottelussa, joissa Loiske 
teki voittomaalin ottelun viimeisien 
20 sekunnin aikana. Taistelutah-
to ja peli-ilme oli mahtavalla tasol-
la koko kauden. Joukkueen henki 
on juuri niin hieno kuin näin muka-
vienkavereiden kanssa touhuami-
selta osaa odottaakin!

Janne Malmi
päävalmentaja
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KKI-35
Sääksjärven Loiskeen KKI-fut-

salissa on jo pitkät perinteet. Lois-
keen pelaajat käyvät koko kauden 
kerran viikossa futsaltreeneissä. 
Nuorempiakin on saatu mukaan 
varmistamaan, että saamme riit-
tävästi pelaajia paikalle ja kunnon 
pelit aikaiseksi.

Sääksjärven Loiske osallistui 
menneellä kaudella KKI-35 –fut-
salin ikäluokan piirisarjaan. Sijoi-
tus oli yhdeksän joukkueen erit-

täin tasaisessa sarjassa kolmas, 
eli joukkue ylsi pronssille.

28.-29.3. olimme mukana KKI-40 
–ikäluokan SM-lopputurnaukses-
sa Helsingissä; tällä kertaa taival 
päättyi jo alkulohkoon.

Ensi kaudelle onkin sitten toiveis-
sa Loiskeen uuden KKI-suku-
polven mukaantulo. Toivottavas-
ti viimein nähdään enemmänkin 
kokeneita futsal- ja liigapelurei-

Pelaajat: alarivi vas. Timo Vuori, Antti Karttunen, Marko Salonen, Tuomas Hoppu;
takarivi vas. Petteri Väänänen, Antti Kopponen, Jouyni Antinaho, Kimmo Kuhlman, Aki Peltonen, Esa Oksala.
Kuvasta puuttuu joukkueessa myös esiintyneet Jarmo Hankela, Aki Friberg, Markku Nieminen, Hannu Paukkio ja Karri Saarinen.

ta Loiskeen oranssipaidassa KKI-
peleissä.

Joukkueen toimihenkilöt ovat Antti 
Karttunen ja Tuomas Hoppu.

Kuva KKi-35 –piirisarjan pronssi-
joukkueesta. 

Esa Kuusisto
jalkapallo- ja futsaljaoston pj
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Tampere

Kangasala

Lahti

Hämeenlinna

Vantaa

Tutustu nettisivuihin
sdplempaala.yhdistysavain.fi

LEmpÄÄLÄN ASIAT OVAT
TÄRKEITÄ mEILLE KAIKILLE.
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IDEApARK
mINIFUTSALTURNAUS

www.lauta.fi

KOSKIKARA, Valtakatu 9-11, 
 37600 VALKEAKOSKI 

AVOINNA Ma-Pe 10.00-17.30 La 10.00-14.00
Puh. 050 548 8678

21 ja 22 marraskuuta tullaan 
Ideaparkin keskusaukiolla jär-
jestämään minifutsal turnaus F7 
(2009 syntyneet) ja F8 (2008) 
ikäisille junioreille. Järjestelyis-
tä vastaa Sääksjärven Loiske ja 
yhteistyökumppanina on Idea-
park. Turnaus on osa Pallolii-
ton 70 vuotta vanhan Tampereen 
piirin juhlavuoden ohjelmaa.

Minifutsal on monille lapsille 
ensimmäinen kosketus jalkapal-
lon/futsalin sarjapelaamiseen. 
Peliä pelataan noin puolikkaalla 
salibandykentällä, jossa on nor-
maalit salibandy laidat. Pienet 
maalit ovat kentän päädyissä, 
eikä peleissä ole maalivahteja. 

Säännöt ovat yksinkertaiset:

•  Ei maalivahtia, maalialueelle 
saa mennä vasta pallon

 perässä.
• Pelataan siistiä taitopeliä
•  3 pelaajaa molemmilta puolilta 

kentällä samaan aikaan
•  Lentävät ja edestakaiset
 vaihdot
•  Sivurajat, maalipotkut ja kulma-

potkut vain kun pallo menee yli 
laitojen

Peli on vauhdikasta ja joskus jopa 
isomaalista. Toivotamme kaikki 
reippaasti mukaan seuraamaan 
pienien pelaajien iloista toimintaa.
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ASENNE RATKAISEE...
tervetuloa palveltavaksi
edulliseen huoltoomme!

Koiranojanrinne 3, 
LEMPÄÄLÄ p. (03) 4102 3904

huolto@pirkanmaanautohuolto.fi
www.pirkanmaanautohuolto.fi

AvoINNA MA-PE 7-17 & LA 9-14

Kysy tarjous huollosta netissä 
www.pirkanmaanautohuolto.fi 
tai puhelimitse (03) 4102 3904

Kaikki 
huollot ja 

korjaukset 
AuToMERKKIIN 

KATSoMATTA
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Edustusjoukkueen valmistautu-
minen tulevaan kesään oli sekä 
haastava että mielenkiintoinen, 
kaikkine käänteineen sarjatason 
ja pelaajaliikenteen kannalta.

Pientä tuntumaa oli, että Hämeen-
linnasta saattaa kuulua tieto luo-
vuttamisesta ja tämä tietäisi Lois-
keen nousua takaisin Kolmoseen. 
Näinhän siinä sitten kävi, että 
paikka ylemmälle sarjaportaalle 
aukesi ja otimme haasteen vas-
taan.

Pelaajien kartoitus aloitettiin jo 
hyvissä ajoin viime vuoden puolel-
la, mutta päällekkäisyydet Futsa-
lin kanssa antavat odottaa treeni-
osallistumisia melko myöhäiseen 
kevääseen. Tällä annetaan aika 
paljon etumatkaa muille koko talven 
hyvin treenaaville joukkueille. 
Lisäksi epävarmuus pelaajien liitty-
misestä joukkueeseen söi energi-
aa turhankin paljon. Helmikuussa 
tuli uusi tieto toisesta luovuttami-
sesta samaisessa sarjassa, FCTi-
gers lopettaa toimintansa pelaajien 
vähäisyyden vuoksi. Tästä otimme 
kopin ja saimme yhteyden joukku-
een runkopelaajiin – pelaajasiirto-
ja syntyikin useita, joista valmenta-
jana saan olla tyytyväinen, koska 
nämä herrat ovat pelanneet usean 
kauden kovaa kolmosen sarjaa 
sekä ovat myös selkeä vahvistus 

edustusjoukkueellemme. Kaikki-
aan tämä lisäsi treeniaktiivisuut-
ta huomattavasti, myös vanhojen 
pelaajien motivaatiota tekemiseen 
ja intoa joukkueen kehittämisessä.

Se, miten saamme pelaajat kaikki-
neen soviteltua yhteen ja pelin toi-
mimaan halutulla tavalla, on hieno 
haaste valmennukselle ja koko 
taustajoukolle ylipäätään. Pelaaji-
en kanssa olemme tehneet pelaa-
jasopimukset, mikä kertoo puolin 
ja toisin sitoutumisesta joukkuee-
seen sekä viemään toimintaa taas 
astetta tavoitteellisempaan suun-
taan.

Valmennukseen saimme takti-
sen osaamisensa ja tietotaitoan-
sa hyvin jakavan Jukka Salmisen, 
joka siirtyi niin ikään FCTigersin 
organisaatiosta Loiskeen värei-
hin. Jukasta saamme kirsikan 
kakun päälle, että palaset loksah-
televat kohdilleen ja peli saadaan 
sille tasolle mihin pyritään. Se vie 
aikaa, mutta peli peliltä mennään 
positiivisesti eteenpäin ja pää-
semme haastamaan muut joukku-
eet uudella iloisella ja urheilullisel-
la pelityylillä.

Kevään harjoituspeleissä emme 
hakeneet tulosta, vaan testasim-
me pelaajia ja eri pelipaikkoja, 
jotta saadaan kuva mitä variaati-

Kohti Kolmosta

oita tulevalla kaudella on käytettä-
vissä. Pienistä, helpoista virheistä 
koostuu pelin sisällä vaikeita tilan-
teita ja niistä on päästävä eroon. 
Perustekeminen, asenne ja kes-
kittyminen mahdollistavat hyvän 
pohjan tulevaan suoritukseen. 
Unohtamatta kuitenkin sitä, että 
kentällä tulee pitää hauskaa. Se 
onko se sitä, päättää pelaaja itse 
omilla tekemisillään ja valinnoillaa, 
yhdessä muun joukkueen kanssa.

Uskon vakaasti joukkueen iskuky-
kyyn kauden tiukoissa ja haasteel-
lisissa otteluissa, ringissä on riittä-
västi kokeneita pelimiehiä, mutta 
seassa myös nuoria lupauksia, 
joilta uskallan odottaa läpimurtoa 
miesten tasolla.

Loiske tulee esiintymään tällä kau-
delle uudelle urheilullisella ilmeel-
lä ja pelillisesti haastamaan muut 
sarjan joukkueet aina viimeiseen 
minuuttiin saakka. Tiivis joukkue-
pelaaminen, yksilösuoritukset 
ja joukkuehenki näkyy varmasti 
myös katsomon puolelle.

Tervetuloa kannustamaan joukku-
etta kesän otteluissa Sääksjärvel-
le

Jani Alanne
Päävalmentaja



17

Otteluohjelma
Pvm  Klo  Kenttä
To 16.04. 18.30 TKT - Loiske Kaukajärvi
Pe 24.04. 19.00 Loiske - Härmä Sääksjärvi tekonurmi
Ke 29.04. 19.00 Loiske - FC Rauma Sääksjärvi tekonurmi
To 07.05. 20.00 TP-T - Loiske Kaukajärvi
Pe 15.05. 19.00 Loiske - TOVE Sääksjärvi tekonurmi
Ti 19.05. 18.30 PS-44 - Loiske Vkoski Apia
Pe 29.05. 19.00 Loiske - TPV 2 Sääksjärvi tekonurmi
Pe 05.06. 19.00 NoPS - Loiske Nokia Menkala tn
To 11.06. 19.00 Loiske - PJK Sääksjärvi tekonurmi
Ke 24.06. 18.30 Ilves 2 - Loiske Lamminpää
Ke 01.07. 19.00 FC Jazz 2 - Loiske Herralahti
Pe 17.07. 19.00 Loiske - TKT Sääksjärvi tekonurmi
Ti 21.07. 19.00 Härmä - Loiske Kauriala
Pe 31.07. 19.00 FC Rauma - Loiske Äijänsuo stadion
Pe 07.08. 19.00 Loiske - TP-T Sääksjärvi tekonurmi
La 15.08. 15.00 TOVE - Loiske Toejoki
Pe 21.08. 19.00 Loiske - PS-44 Sääksjärvi tekonurmi
Ke 26.08. 18.30 TPV 2 - Loiske Hervanta kk
Pe 04.09. 19.00 Loiske - NoPS Sääksjärvi tekonurmi
La 12.09. 13.00 PJK - Loiske Pirkkala kk
Pe 18.09. 19.00 Loiske - Ilves 2 Sääksjärvi tekonurmi
La 26.09. 12.00 Loiske - FC Jazz 2 Sääksjärvi tekonurmi

EDUSTUSJOUKKUEEN
TUKIJOITA 2015

ARPECO OY
HENKILÖKULJETUSPALVELUJA
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Pelaajat: Fanny Björksten, Anna Hynönen, Teea Jaskari, Emma Karjalainen, Laura Kemiläinen, Ellen Koivisto, Lyydia Koivisto,
Anniina Kolu, Noora Kolu, Juulia Kuisla, Senni Lindqvist, Sofia Lumpus, Anniina Niinimäki, Camilla Nyberg, Julia Saarinen,
Lotta Salmisto, Heidi Salonen, Aida Suuronen, Enni Taipale, Hertta Taubert, Eeva Toroi, Anni Viitanen, Jenna Viklund,
Olivia Vuorinen, Valeria Vuorinen

TyTöT 05-06
Loiskeen 05-06-syntyneet tytöt 

aloittivat toimintansa syksyllä 
2013 ja ensimmäiset pelit jouk-
kue pelasi viime kesänä 2014. 
Tällä hetkellä joukkueessa pelaa 
yhteensä 26 innokasta tyttöä.

Joukkueen tavoitteena on pelaa-
jien kehittyminen ja jalkapallosta 
nauttiminen. Harjoittelussa keski-
tytään pelin ymmärtämiseen sekä 
pelaajien pelitaidon ja -käsityksen, 
henkilökohtaisen taidon ja liikun-
nallisuuden kehittämiseen. Talvel-
la joukkue harjoitteli kaksi kertaa 
viikossa Sääksjärven liikuntahal-
lissa ja kesäkaudella harjoituksia 
on 2-3 kertaa viikossa Sääksjär-
ven ja Hakkarin kentillä.

Joukkue pelaa kesäkaudella kol-
mella peliryhmällä Tampereen 
piirinsarjaa F9-sarjassa sekä 

Ilveksen Futisliigaa E10- ja F9-sar-
joissa. Sarjojen lisäksi joukkue 
osallistuu lähialueen turnauksiin 
mm. Loiskeen kevätturnaukseen, 
Ylöjärven Toukoturnaukseen ja 
Puuhamaa-turnaukseen Terva-
koskella. Talvella joukkue pelasi 
futsalia F-tyttöjen piirinsarjassa ja 
jalkapalloa Pirkanmaan talvisar-
jassa.

Jojo: Riikka Saarinen

Vastuuvalmentaja: Alpo Salmisto

Valmentaja: Jani Viklund

Fysiikkavalmentaja:
Sari Karjalainen
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B-TyTöT, DC-TyTöT
Pisimpään Loiske-paitaa kan-

taneilla tytöillä alkaa jo kymme-
nes vuosi oranssin pyykin paris-
sa. Niinpä ainakin toistaiseksi 
vain junioripalloiluun keskittyväl-
lä nais-/tyttöpuolella on edessä 
pakonkin sanelema uusiutuminen 
pelaajien tullessa liian vanhoiksi 
pelaamaan juniorisarjoissa. Näin 
pelaajamäärä ei enää riitä luotet-
tavasti 11v11-peliin, joten tämän 
kesän B-tytöt pelaavat puolen 
kentän peliä piirisarjassa. Tämä 
aiheuttaa jonkin verran voimien 
hajoamista, kun kilpailuhaluisim-
mat tytöt pelaavat kaksoisedus-
tuksella muualla ison kentän peliä 
ja Loiske-paidassa 7v7-sarjaa.

Ensi talveksi kohotetaan taas 
iskukykyä futsalin piirisarjaan, 
jossa viime talvena joukkue sijoit-
tui neljänneksi pelaten ajoittain 

loistavaa peliä, mm. 1-1 tasapelin 
Suomen mestaruuden voittaneen 
FC Nokian yhdistelmän kanssa. 
Kesällä peluutetaan joukkueessa 
myös parhaita DC-tyttöjä aikatau-
lujen ja maalaisjärjen sallimissa 
rajoissa. Viime kesän suuriin uuti-
siin kuului joukkueesta Ilveksen 
kautta eteenpäin ponnistaneen 
Elsa Luosan pelit Suomen maa-
joukkuepaidassa. Toivottavasti 
tulevaisuus tuo myös vastaavan-
laisia ilouutisia ja tytöt haluavat 
pelata yhä pidempään; lopulta he 
toimivat ansiokkaasti valmennus-
tehtävissä, joukkueen johdossa, 
tuomareina ja omien lasten ohjaa-
jina lajin pariin ja lajin sisällä.

DC-tytöt pelasivat viime keväänä 
piirinsarjan ykköstä 01/02 –sarjas-
sa voittaen sen puhtaalla pelillä 
nousten syksyksi piiriliigaan. Hyvä 

pelivire jatkui syksyllä ja piirin ylim-
mässä sarjassa loppusijoitukseksi 
tuli neljäs, sillä Tampereen Ilvek-
sen 01-tytöt olivat pronssiottelussa 
parempia. Sarjan paras maalinte-
kijä Milla Vuori pelasi Sääksjärven 
yhdistelmässä ja oli piirijoukkueen 
peleissä jatkanut vahvoja ottei-
ta herättäen ihan jokaisen lähi-
alueen joukkueen huomion. Tule-
van kevätkesän DC-joukkue pelaa 
piirin ykköstä 02/03 –ikäluokassa 
ja tavoitteena on nousu syksyk-
si piiriliigaan. DC-tyttöjen jouk-
kueessa vanhimmat ovat synty-
neet vuonna 2001 ja nuorin 2004. 
Kesän mittaan pelataan toden-
näköisesti otteluita myös 03/04 –
kokoonpanolla talven tapaan, jotta 
jokaiselle pelaajalle järjestyy sopi-
van tasoista pelitoimintaa.

Juha Hoppu

DC-tytöt: edessä vasemmalta Emilia Touru, Olivia Koivisto, Sara Mongudhi, Emmi Kaunisto ja Fia Suuronen;
takana vasemmalta Milla Vuori , Annilotta Peltoniemi, Melina Touru, Teresa Seppälä, Tiia Jaskari, Joanna Simola ja Janika Saarinen. 
Joukkueessa pelaavat lisäksi Johanna Ranta, Julia Savela, Emmi Aalto ja Erika Koivisto.
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UUSI TÄYDEN PALVELUN 
PESUKATU IDEAPARKISSA

Löydät meidät Ideaparkin Helsingin puoleisesta päädystä.
avoinna: ma-pe 9–21, la 10–18, su 12–18

TERVETULOA PESUKADULLE 
– ILMAN JONOTUSTA! 

Hoidamme autosi sisä- ja ulkopesun, 
halutessasi jopa avaimet käteen -palveluna. 
Jätä autosi meille ja suuntaa Ideaparkiin 
ostoksille – me huolehdimme siitä, että 

palattuasi autosi kiiltää puhtauttaan. 
Voit myös itse ajaa autosi pesukadun 

läpi, jonottamatta ja ilman turhaa 
vitkastelua – peruspesun kesto on 

vain viitisen minuuttia. 
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pOJAT -02

Ylärivi	  vasemmalta:	  Olli	  Kassinen,	  Joona	  Lindfors,	  Eetu	  Sampakoski,	  Niko	  Jokihaara,	  Eetu	  Ylinen,	  Veikka	  Kuittinen,	  
Olli	  Peura,	  Tapio	  Lähdeniemi,	  Santtu	  Heikkinen,	  Santeri	  Nieminen,	  Mot	  Uma,	  Artturi	  Haapasola	  

Alarivi	  vasemmalta:	  Leevi	  Ronkainen,	  Oskari	  Parkko,	  Toni	  Jokihaara,	  Alex	  Salminen,	  Patrik	  Reitkivi,	  Arttu	  Väätäjä,	  
Pyry	  Lohi,	  	  Julian	  Levä	  

Joukkue koostuu 24 innokaas-
ta 2001 – 2003 syntyneestä 
pelaajasta. Kaudella 2015 jouk-
kue pelaa Tampereen piirin D13 
– poikien Ykköstä kahdella peli-
ryhmällä ja talvella taistellaan jäl-
leen futsalin Piirinsarjassa. Lisäk-
si joukkue osallistuu kesän aikana 
useaan turnaukseen, tällä hetkel-
lä varmistuneita turnauksia ovat 
Nokian Pyryn 110-v juhlaturnaus, 
Puutoimi – turnaus, Innolink – tur-
naus, Särkänniemi Cup, IkU Cup 

ja Nopsajalkaturnaus.

Joukkue harjoittelee keskimäärin 
kolmesti viikossa, ja harjoittelun 
tavoitteena on jokaisen pelaajan 
henkilökohtaisten taitojen nousu-
johteisen kehittymisen jatkumi-
nen harjoitussuunnitelman mukai-
sesti. Tämän lisäksi pelillisenä 
tavoitteena on joukkuepelaamisen 
terävöinti niin hyökkäys- kuin puo-
lustuspelaamisessa sekä oman 
joukkueen peli-identiteetin säilyt-

täminen kaikissa pelitilanteissa. 
Tavoitteita saavuteltaessa ei kui-
tenkaan unohdeta pelaamisen ja 
harrastamisen iloa!

Toimihenkilöt:

Joukkueenjohtaja:
Jukka Lindfors

Valmentajat:
Jukka Lindfors, Jarkko Ylinen,
Pasi Kassinen ja Jari Kossi
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pOJAT -03
Loiskeen 03 pojat osallistuivat vuonna 2014 vuotta vanhempien piirisarjaan. Menestyivät hyvin. Kesällä 

osallistuttiin moniin turnauksiin hyvällä menestyksellä.

Joukkueen vastuuvalmentaja oli Jukka Nopanen. Muut valmentajat olivat Janne Kaunisto ja Jan Mäkiranta.

SÄÄKSJÄRVEN
KUKKA JA VEIKKAUS

PISTE
AVOINNA

KAIKKEA KUKISTA
JA ILOISTA PALVELUA

PITKÄAHTEENTIE 1
SÄÄKSJÄRVI, 33880
PUH. 03   367 2611

KUKAT MYÖS
VERKOSTA 24H
WWW.VERKKOKUKKA.FI

ARK. 10   18
TI SULJETTU
LA&SU 10   15

WWW.SAAKSJARVENKUKKA.FI
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pOJAT -04

Kuvassa:	  alhaalta	  oikealta	  Valtteri	  Tanni,	  Henri	  Putkonen,	  Micael	  Nyberg,	  Samuel	  Harju,	  Akseli	  Uusi-‐
Salava,	  Mikko	  Koivisto,	  ylärivi	  Santeri	  Tenhunen,	  Jami	  Käyhkö,	  Leo	  Suominen	  ja	  Janne	  Ristimäki.	  
Kuvasta	  puuttuvat:	  Aapo	  Liponkoski,	  Arttu	  Sampakoski,	  Hannes	  Alstola,	  Henri	  Reitkivi,	  Joel	  Toroi,	  Jone	  
Kallio	  ja	  Vili	  Lähde.	  

Joukkue koostuu vuonna 2004 
syntyneistä pojista, vahvistettu-
na yhdellä vuonna 2003 synty-
neellä. Joukkueen toiminnassa on 
mukana 16 pelaajaa, joista osa 
panostaa enemmän ja osa vain 
harrastaa jalkapalloa. Joukkueen 
pelaajia pelaa myös Etelä-Pirkan-
maan Taitokoulun joukkueessa 
vuotta vanhempien piiriliigaa.

Joukkue tulee kauden aikana 
pelaamaan Tampereen piiris-

sä E11 poikien ykköstä ja lisäk-
si Ilveksen Futis-liigaa, talvella 
pelaamme piirinsarjassa futsalia. 
joukkue tulee osallistumaan myös 
moniin turnauksiin, kuten Loiske 
kevätturnaus, Säynätsalo cup, 
Cumulus-turnaus Hämeenlinnas-
sa, Puuhamaaturnaus, Särkän-
niemi Cup, Nopsajalkaturnaus 
Nokialla, SalPa Cup Salossa ja 
Syysturnaus Hyvinkäällä.

Joukkueen päätavoitteena on 

oppia pelaamaan jalkapalloa jouk-
kueena ja siinä samassa kehit-
tää yksilötaitoja omien tavoittei-
den mukaan eteenpäin, olivat ne 
sitten höntsyily tai ammattilaisuus. 
Lisäksi opettelemme toimimista 
ryhmässä ja kehitämme edelleen 
toisten kunnioittamista, oli kysees-
sä sitten pelikaveri, katsoja, vas-
tustaja tai tuomari.

Pasi Suominen,
valmentaja ja joukkueenjohtaja

www.liisanleipomo.fi
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pOJAT -05 JA -06
Talvikauden 2014-2015 joukkue 

pelasi F9 sarjan futsalia.

Keväällä -05 ja -06 joukkueiden 
tehdessä pesäeron poikia oli ros-
terissa 14, mutta muutaman viikon 
kuluessa määrä kasvoi 24 peli-
miehen kokoiseksi. Tämä mahdol-
listaa harjoitukset kaikille omalla 
tasollaan ja mielekkäänä. Rotaa-
tiota eri tasojen välillä tapahtuu 
kaiken aikaa ja pojat voivat mitellä 
eri tasojen välillä.

Talvisin on myös ollut pyritty fut-
salin lisäksi harjoittelemaan jalka-

palloa joukkueen omalla vuorolla 
tekonurmella. Lisäksi on innok-
kaimmille ollut kausittain myös 
tekniikkakouluja ja välillä myös 
erillisiä maalivahtiharjoituksia.

Kesäkausi 2015 on jo alka-
nut kevätnurmien sulaessa täy-
teen vauhtiinsa huhti-toukokuul-
la. Joukkue osallistuu piirisarjan 
ohella myös haastesarjaan, Ilves 
Liigaan ja turnauspeleihin.

Valmentajien johdolla joukkuees-
sa tavoitteena saada mielekäs-
tä, mutta haastavaa peliä kaikille 

mukaan haluaville. Aktiivisen van-
hempien kanssa yhdessä teke-
mällä järjestyy myös hyvät edel-
lytykset harrastukselle reilussa 
hengessä.

Ulkovuoroja jatketaan mahdol-
lisuuksien mukaan kelien salli-
essa aina myöhäiseen syksyyn. 
Lisätietoja toiminnasta voi kysellä 
joukkueenjohtajalta tai Loiskeen 
kotikentällä harjoitusvuorojen 
yhteydessä. Saavuttehan ajoissa 
paikalle.
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pOJAT -07
Talvikaudella 2014-2014 osallis-

tuimme kolmen joukkueen (Black, 
White ja Orange) voimin minifut-
sal-liigaan Tampereella. Liigan 
pelit pelattiin keskiviikkoisin Pirk-
kahallissa joulukuun ja maalis-
kuun välisenä aikana. Varsinais-
ta sarjataulukkoa peleistä ei ollut 
mutta melko tasaisesti joukku-
eemme sieltä voittoja nappasi-
vat. Kolmella joukkueella varmis-
timme sen että kaikki halukkaat 
mahtuivat mukaan kokoonpanoi-
hin. Erityisesti tästä sarjasta jäivät 
mieleen erittäin ”paikallisottelut” 
Lempäälän Le-Kiä vastaan.

Kesäkaudella 2015 osallistumme 
kahden joukkueen voimin Tampe-

reen piirin Ykköseen. Nämä ottelut 
pyörähtivät käyntiin ensimmäisten 
TRIO-turnausten muodossa tou-
kokuun alkupuolella. Kauimmai-
set vastustajamme tässä sarjas-
sa tulevat Forssasta, Parolasta, 
ja Nokialta. Kummallekin joukku-
eelle tulee sarjassa kahdeksan 
TRIO-miniturnausta, jonka lisäk-
si osallistumme kesäkautena 2-3 
muuhun turnaukseen, kuten Lois-
keen omaan keväturnaukseen 
(kuva mitalien jaosta) ja Le-Kin 
järjestämään Katepal-turnauk-
seen.

Kilpasarjassa pelaaminen 2015 
kaudella on muutos viime kau-
teen, jolloin pelasimme vasta 

Ilvesliigaa, jonka korttelisarjan 
miniturnaukset pelattiin kesällä 
2014 Hervannan Ahvenisjärven 
keinonurmella. Tälle kaudelle kui-
tenkin totesimme että joukkueen 
on aika ottaa potentiaaliaan käyt-
töön ja edetä varsinaisiin Pallolii-
ton sarjoihin.

Joukkueessamme pelaa 25-27 
poikaa, meitä on 4 valmentajaa 
(sis. joukkueenjohtaja) ja lisäksi 
meillä on erillinen rahastonhoitaja 
/ varustekoordinaattori.

          PARTURI-KAMPAAMO
ÄÄKSJÄRVEN

Puh. 03 367 0968
Sääksjärvi Liikekeskus
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pOJAT -08
Joukkueessa harjoittelee noin 

30 vuonna 2008 syntynyttä pik-
kupeluria. Osa on ollut mukana jo 
useamman kauden, osa on tullut 
mukaan tälle kaudelle.

Kesällä 2015 tarkoituksena on 
osallistua mm. Loiske kevätturna-
ukseen, Ilves-liigan turnauksiin, 
Puuhamaa turnaukseen, Särkän-
niemi cupiin sekä Katepal-turna-
ukseen tavoitteena pelitaitojen 

kartuttaminen ja liikunnan riemu 
kaikki pelaa -ajatuksella. Lisäksi 
järjestämme lähiseurojen kanssa 
aktiivisesti harjoituspelejä.

Harjoituksissa jatkamme jalkapal-
lotaitojen harjoittelun lisäksi moto-
risten taitojen kehittämistä sekä  
ryhmässä toimimisen taidon har-
joittelua ja kiinnitämme huomio-
ta toisten kunnioittamiseen niin 
peleissä kuin harjoituksissakin. 
 

Autolasien
ammattiasentamo

Tampereen TuulilasimyynTi Oy
lokomonkatu 25 D, lokomonkulma
33900 Tampere
possijärvenkatu 2, lielahti
33400 Tampere
03 2610920, 0400 166600
www.tuulilasimyynti.fi

Kesäkaudella otamme myös uusia 
innokkaita pelaajia mukaan tutus-
tumaan sekä löytämään jalkapal-
lon ja liikunnan ilo.

Kuva ja teksti Eeva Lahdenperä, 
joukkueenjohtaja
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Loiskeen Prinsessa ja ritarifu-
tis on nyt toiminut 3 vuotta ja toi-
minnan aikana on käynyt mukana 
tutustumassa jalkapallon maail-
maan jo noin 300 pientä pelaajan 
alkua. Olemme kehittäneet toimin-
taa eteenpäin ja tälle kesälle on 
lisätty ohjaajien määrää per ryhmä 
ja ryhmiäkin saatu lisättyä 1.

pRINSESSA- JA RITARIFUTIS
P&R toiminta on helppo ja mukava 
tapa lähteä mukaan urheiluseuran 
toimintaa. Alkukustannukset on 
pyritty pitämään mahdollisimman 
pieninä ja siten mahdollisimman 
moni pääsee tutustumaan maa-
ilman hienoimpaan joukkuelajiin. 
P&R toiminnassa pääpaino on 
ryhmässä toimimisessa ja aivan 

pallonkäsittelyn alkeiden oppimi-
sessa, kun nämä on saatu hal-
lintaan, niin voidaan sitten myö-
hemmin siirtyä suoraan oikeaan 
jalkapallojoukkueeseen.
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REMONTTI TUO 
TOIMIVUUTTA  JA 
VIIHTYISYYTTÄ  KOTIIN.

STARK-kortilla rakentajan  

ja remontoijan lisäedut

Avoinna: ma-pe 7-19, la 9-15 
TAMPERE  Kuoppamäentie 4 
TAMPERE  Turvesuonkatu 21 

Avoinna: ma-pe 7-17 
TAMPERE  Pyhäojankulma 3

Kodin rakentaminen ja remontointi onnistuvat parhaiten 
laadukkailla tarvikkeilla. STARKin valikoima koostuu ammattilaisten 
arvostamista merkeistä, tuotteista ja ratkaisuista. 
Tule ja hyödynnä takuulla ammattitaitoinen palvelu.
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Kuvassa Loiskeen tyytyväisiä veteraaneja Kuopion Rauhanlahdessa.
Edessä vas. Pirkko ja Seppo Saarinen, Kaarina Katavisto, Maija ja Heikki Suhonen, Kalevi ja Ritva Lehtonen.

Loiskeen veteraanit jatkoi-
var aktiivista toimintaa kokoon-
tuen joka viikko kesällä vielä 
Sääksjärven vanhalla kentällä, 
nyt tällä hetkellä kokoontumis 
paikkana uusi kenttä. Talvella 
kokoontumispaikkana Sääks-
järven nuorisotalon alakerran 

Vuokraamme

Sääksjärvitaloa
juhla- ja kokouskäyttöön

Tiedustelut: 
Isännöitsijä

Erkki Lindstedt
040 768 9850

kerhotila kaikenlaisten pelien merkeissä. Osallistujia on ollut tois-
taiseksi noin kymmenen henkilöä.

Seppo Saarinen
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LOISKEEN HALLITUS:

Esa Kuusisto
puheenjohtaja 
puh. 040 5898 490

Pasi Suominen
varapuheenjohtaja
puh. 050 3838 755

Erkki Lindstedt
sihteeri
puh. 040 7689 850

Jukka Lindfors
taloudenhoitaja
puh. 050 5883 122

Heikki Arminen
puh. 050 5518 943

Sirkka Järvenpää
puh. 040 5696 447

Rami Myllymäki
puh. 040 5668 855

Pertti Suhonen
045 1392 197

SÄÄKSJÄRVEN LOISKE Ry.
Seuran virallinen nimi: Voimistelu- ja Urheiluseura Sääksjärven 
Loiske ry.
Nimen virallinen lyhenne: Loiske
Seuran osoite: PL 9, 33881 LEMPÄÄLÄ
Loiskeen tiedotus verkossa NETISSÄ www.loiske.sporttisaitti.com
FACEBOOKssa www.facebook.com

KAUdEN 2015 JUNIORIJOUKKUEET:

P&R-Futis
Pasi Suominen
050 3838 755

Pojat 09
Teemu Salo
loiske.p09@gmail.com

Pojat 08
Eeva Lahdenperä
040 7404 140

Pojat 07
Juha Karvinen
loiskep07juniorit@gmail.com

Pojat 06
Ari Kirvesniemi
0400 744 635

Pojat 05
Ami Seppälä
0500 186 456

Pojat 04
Pasi Suominen
050 3838 755

Pojat 03
Jan Mäkiranta
040 5810 787

Pojat 02
Jukka Lindfors
050 5883 122

B-tytöt
Ansa Lilja
040 5292 650

dC-tytöt
Pasi Saarinen
050 5616 123

E-tytöt
Riikka Saarinen
riikka.saarinen@finla.fi

VETERAANIT:
Kalevi Lehtonen
040 5557 068

HIIHTO:
Pekka Siitonen
040 5378 840

Levikki: 2000 kpl
Julkaisija:
V- ja U-seura Sääksjärven Loiske 2015
Taitto: Matti-Olavi Vehviläinen
Paino: Toiprint Oy, Lempäälä
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