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SÄÄKSJÄRVEN LIIKUNTAPAIKAT
UUDELLE AIKAKAUDELLE

Vuosikymmenen odotus palkitaan kun Sääksjärven 
uusi urheilukenttä saadaan harrastajien käyttöön. Han-
ke on edennyt vastoinkäymisten jälkeen hyvää vauh-
tia ja lokakuun loppuun mennessä kenttä luovutetaan 
käyttäjille. Siitä nöyrimmät kiitokset kaikille hankkeen 
tukijoille. Jatkossa tarvitaan edelleen koko kylän yhteis-
vastullisuutta, jotta olosuhteet saadaan tehokkaaseen 
hyötykäyttöön.

Hanke on erittäin merkittävä myös koulun tarpeiden ja opetus-
suunitelman kannalta. Nuorissa on meidän tulevaisuutemme. 
Nuorilla pitää olla mahdollisuudet kehittää omia liikunnallisia taito-
jaan. Niillä on suuri merkitys koko elämän kestävällä matkalla.

Loiske on menneinä vuosina saanut kuntalaisia liikkumaan ja 
sama työ jatkuu. Vuosien varrella seuran tähtihetkiä ovat olleet 
pelaaminen alusta asti Futsal-liigassa sekä jalkapallon 2. divisioo-
nassa, toistakymmentä juniorijoukkuetta, kesätapahtumat, nuor-
ten LooraFutis, veteraanitoiminta ja monet muut asiat. Nyt seuran 

pitää asemoitua myös uusiin haasteisiin olosuhteiden kohentu-
essa. Tämä uudistuminen alkoi seuran syysseminaarissa, jossa 
seuran eri toimintoja ja toimintamalleja tarkasteltiin.

Seura on tekijöittensä summa. Ei yhtään sen enempää kuin vä-
hempää. Tästä syystä seuraan tarvitaan uusia aktiiveja. Loiskeella 
on tarjota harrastusten ympärillä yli 150 erilaista tehtävää kuten 
valmentajille, joukkueenjohtajille, jaostojen toimihenkilöille ja tal-
koolaisille. Mikäli tämä kolahti, niin ole rohkeasti yhteydessä ja tule 
toimintaan mukaan.

Paljon kiitoksia uskollisille tukijoille
Suuri kiitos kuuluu uskollisille ilmoittajillemme, jotka omalla tuel-

laan tekevät toimintamme mahdolliseksi. Seuroja vaivaa yleensä 
aina krooninen resurssipula, joko vetäjien tai rahan osalta. Yhteis-
työllä tämäkin asia ratkaistaan kuntalaisten ja harrastajien eduksi

Puheenjohtaja
Keijo Houhala
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ETELÄ-TAMPEREEN
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Vihdoinkin Sääksjärvelle
nurmikenttä
Sääksjärven Loiske lähti kuluvaan jalkapallokauteen 2009 
riemullisin mielin. Vihdoinkin, Sääksjärvelle tulee nurmikent-
tä, koululaisten, jalkapallon harrastajien sekä muidenkin 
Sääksjärveläisten ja kuntalaisten urheilu ja vapaa-ajan käyt-
töön. Sääksjärvi ja Sääksjärven koululaiset, sekä Sääksjär-
ven Loiske, on paremmat olosuhteen todellakin pitkän odot-
telun jälkeen ansainnut. 
Sääksjärven Loiskeen jalkapallomiehistö tälle kaudelle vain 
hiukan muuttunut. Pääsääntöisesti viimekauden runko on 
paria poikkeusta lukuun ottamatta täysin sama ja muutama 
Loiskeelle uusi tuttavuus on tullut rinkiin kilpailemaan peli-
paikoista, joten siltä osin on lupa odotella hienoja otteluita, 
kun joukkue on sisäistänyt yhteisharjoittelun ja uudistuneen 
valmennuksen tuomat opit ja ohjeet.
Valmennusvastuun tällä kaudella kantaa pelaaja-valmen-
tajan roolissa toimiva Loiskeen monivuotinen runkopelaaja 
Matti Tuominen. Toisena valmentajana toimii jo pitkään, var-

sinkin Loiskeen nuoremman polven kanssa työskennellyt 
Vesa Hakala. Joukkueen johtajana jatkaa itseoikeutetusti 
Heikki Arminen sekä mainioina huoltajina Gunnar Lehtinen 
sekä Jarkko Altonen..
Sääksjärven Loiske haluaa kiittää tukijoitaan ja kannattajiaan 
parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme tarjota kokemuk-
sia, tunteita ja elämyksiä Sääksjärven hiekalta Hakkarin nur-
mikenttää myöten ja toivottaa kaikki tervetulleiksi Loiskeen 
kotiotteluihin kannustamaan ja viihtymään. Syksyllä jo ehkä 
päästäänkin haistelemaan ja maistelemaan uuden, Sääks-
järven kentän pintaa.
Rakkaus maailman ykköslajiin on vilpitöntä. Sääksjärven 
Loiskeessakin. Jaetaan se yhdessä.

Palloiluterveisin,
Esa Kuusisto

Sääksjärven Loiske
Jalkapallo ja futsaljaosto, pj.
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Valmentajat: 
Jarno Hakari, Veli-Matti Karinkanta, Petri Kokko, Tom-
mi Michelsson, Kai Siren, Jukka Lindfors (JJ)

Jalkapallokoululaiset ovat kaudella 2009 tutustuneet 
jalkapalloilun kiinnostavaan maailmaan harjoittelemal-
la kerran viikossa. Kehonhallintaa, tasapainoa, koor-
dinaatiota ja ketteryyttä on kehitetty 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 hiekka-
kentälle. Heinäkuussa tosin hieman hengähdettiin ja 
vietettiin kesälomaa. Kesän aikana -02 /03 syntyneet 
jalkapallokoululaiset pelasivat myös harjoitusturnaukset 
Mäyriässä, Sääksjärvellä, Toijalassa ja Valkeakoskel-
la. Tuloksena oli ainakin runsaasti pelikokemusta sekä 
mukavia hetkiä pelikavereiden kanssa vaikkapa puissa 
kiipeillen – taidettiinpa siinä sivussa jokunen maalikin 
saada aikaiseksi.

Jalkapallokoulun toiminta jatkuu läpi vuoden, ja kaikki 
uudet tytöt ja pojat ovat aina tervetulleita mukaan tou-
hukkaaseen joukkueeseen. Harjoitusajoista saa tietoa 
Loiskeen nettisivuilta ja joukkueenjohtajalta.

Pelaajat:

Nro Etunimi Sukunimi 

36 Rasmus Arpiainen
60 Roope Autio
59 Artturi Haapasola
20 Matias Hakari
65 Petteri Heikinsuo
94 Valtteri  Heikkilä
24 Santtu Heikkinen
58 Justus Helin
90 Henri Huotari
76 Elias Hämetvaara
56 Lari  Jokinen
75 Eelis Karinkanta
71 Joona Kauppila
73 Arttu Kokko
47 Valtteri  Kujala
87 Emma Kulmala
11 Joona Lindfors
19 Julius Michelsson
92 Kalle Nieminen 
49 Topias Mäkiranta
 
 

 
 
Nro Etunimi Sukunimi 
 
80 Jaakko Nieminen
86 Veeti Nivasalo
51 Jaakko Piispanen
83 Patrick Saarinen
64 Kasperi Salminen
72 Joona Saloniemi
61 Lamine Sire Sane
70 Valtteri  Siren
88 Jaakko Sokura
54 Miika Sola
85 Heini Suominen
84 Leo Suominen
62 Samuel Sutinen
91 Roope Tuomi
81 Miska Ukkola
74 Oliver Vuorinen
17 Oskari Vuorio
63 Arttu Väätäjä
39 Antti Ylinen
37 Eetu Ylinen

Jalkapallokoululaisia keväällä 2009

Jalkapallokoulu 2009



Juniorivalmennus-
päällikön tervehdys

Oli suuri kunnia, mutta samalla suuri haaste lähteä ensimmäistä 
kertaa Loiskeen organisaatiossa juniorivalmennuspäällikön teh-
tävään. Työtehtävän sisältö oli alkujaan hieman määrittelemätön 
ja omat kiinnostuksen aiheet sekä muiden valmentajien tarpeet 
määräsivät toimintakentän. Molempien juniorivalmennuspäälliköi-
den yhteistyö oli lähes välttämätöntä, jolloin saatiin jaettua valta-
vaa työtaakkaa tasapuolisesti ja molemmilta löytyi tietynlaista eri-
tyisosaamista eri osa-alueilta. Myös junioripäällikön olemassaolo 
helpotti alkua, kun oli aina joku avustaja, jolta pystyi kyselemään 
tukea ja apua.

Juniorivalmennuspäälliköille annettiin siis kohtalaiset vapaat kädet 
lähteä kehittämään Sääksjärven Loiskeen junioritoimintaa ja siksi 
myös valmentajilta toivottiin tiettyä aktiivisuutta ja rohkeutta pyytää 
apua silloin kun sitä tarvittiin. Muutamat joukkueista olivatkin erit-
täin aktiivisia ja heidän kanssaan päästiin käymään läpi kaikenlai-
sia jalkapalloon liittyviä asioita aina perustaidoista pelitaktiikoihin. 
Useaan otteeseen tuli myös pyyntöjä tuoda hieman jotain uutta 
harjoituksiin sekä innostaa pelaajia harjoittelemaan välillä eri ta-
valla mihin he ovat yleensä tottuneet.

Harjoitusten suunnittelu ja vetäminen sekä otteluiden seuraami-
nen oli ensimmäisellä juniorivalmennuspäällikön kaudella nor-
maalia arkipäivää ja välillä teki hieman tiukkaa mahduttaa omaan 
aikatauluun koulunkäynti, koti ja perhe, työt, seurajoukkueen val-
mennus sekä juniorivalmennuspäällikön toimi. Tähän asti hommat 
ovat kuitenkin sujuneet loistavasti ja kiitos kuuluu kaikille tukijoil-
le niin kotona, kuin seuran sisälläkin sekä erityisesti kollegalleni  
Jukka Karhuselle. Erittäin lämmin vastaanotto on auttanut jaksa-

maan koko kauden läpi sekä jättänyt paljon työtä vielä tulevaisuu-
teenkin.
Taitokoulun perustaminen Sääksjärven kokoiseen kylään oli yksi 
kauden ehdottomista tähtihetkistä. Sen tarkoituksena oli tarjota ah-
kerille harjoittelijoille mahdollisuus ylimääräisiin harjoituksiin sekä 
syventää hieman vanhoja tietojaan uusien harjoitteiden parissa. 
Erittäin motivoituneet pelaajat mahdollistivatkin aivan erinomaisen 
taitokoulukevään, josta oli varmasti hyötyä niin heille itselleen, kat-
somassa olleille valmentajille, kuin myös minulle itselleni. Palaute 
taitokoulusta oli erinomaista kautta linjan, mutta silti löytyi paljon 
kehitettävää ja työtä on tehty koko kesä syksyn taitokoulua silmäl-
läpitäen. Syksyn taitokoulu on alkanut lupaavasti ja kaikki uudet 
pelaajat on saatu hienosti mukaan toimintaan.

Näin ensimmäisenä toimintakautena juniorivalmennuspäällikön 
tehtävät keskittyivät ehkä enemmän pelaajien kuin valmentajien 
valmentamiseen, mutta tulevaisuudessa tehtävän jatkuessa myös 
valmentajat saavat enemmän valmennusta niin halutessaan. Eri-
laiset palaverit ja tapaamiset mahdollistavat yhteisen linjan löy-
tämisen valmennukseen ja sitä kautta selkeämpään toimintaan 
tulevaisuudessa. Tästä on hieno jatkaa eteenpäin ja toivon uuden 
kentän tuoman nosteen vain lisäävän junioreiden kiinnostusta täs-
tä upeasta lajista.

Terveisin
Juniorivalmennuspäällikkö

Mika Björksten



LOISKEEN -01 JUNIORIT
Pelaajat

Aaro Allinniemi
Rasmus Brandt
Otto Haapaniemi
Vili Hautamäki
Aku Hämäläinen
Erik Koskelo
Niklas Kovaniemi
Veikka Kuittinen
Timo Lallukka
Juho Mattsson
Elias Michelsson
Matias  Mäkiranta 
Tommi  Nieminen
Veikka  Nieminen
Samuli Perälä
Mikael Pesonen
Olli Peura

 
 
Samu  Porkka
Oskari  Rantala
Matti Räty
Oskari Saari
Elias Santalahti
Lassi  Virtanen
Jaakko  Piispanen
 
Valmennus

Pasi Haapaniemi
Jaakko Litukka
Ville Mattson
Tommi Michelsson
Kari Nieminen
Pasi Peura
Jussi Porkka

Sääksjärven Loiskeen -01-ikäisten joukkue on toiminut yhdessä kolmatta 
vuotta. Kesällä 2008 joukkue harjoitteli yhdessä Jalkapallokoulun kanssa 
mutta pelaajien määrän hipoessa lähes 60 poikaa joukkueet jaettiin ikä-
ryhmien mukaan.
Harjoituksia on pidetty kerran viikossa sekä kesä- että talvikaudella. Kesäl-
lä on keskitytty täysin jalkapallolle ja talvella on pelattu vuoroviikoin jalka-
palloa ja sählyä.
2008 elokuussa joukkue osallistui LeKin järjestämään turnaukseen Mäy-
riän kentällä, lisäksi pidimme oman ”nappulaleirin” Puntalassa isompien 
leiriä edeltävänä viikonloppuna.
Joukkueen ”rosterissa” on tällä hetkellä 23 pelaajaa ja 7 valmennuksesta 
ja taustatoiminnasta vastaavaa pelaajien vanhempaa. Talviharjoituksissa 
pelaajia on käynyt n. 15, kesällä käytännössä kaikki.
2009 toimintaa on pyritty kehittämään ja viemään astetta eteenpäin. 
Joukkue aloittaa ulkoharjoittelun kahdesti viikossa. Järjestämme yhdessä 
Loiskeen -02- ja lähiseutujen joukkueiden kanssa harjoitusturnauksia joi-
hin osallistuu ikäryhmät -00, -01 ja -02. Turnausten lisäksi on sovittu yksit-
täisten harjoitusotteluiden pelaamisesta kevään ja kesän aikana. Tällä on 
pyritty hakemaan pojille mahdollisuutta päästä pelaamaan oikeita pelejä 
mahdollisimman paljon.
Pelaamisen ja harjoittelun lisäksi tullaan kesäleiri järjestämään viime vuo-
den tavoin. 

Pojat tauolla pelin tiimellyksestä



- lämpösäädellyt kuljetukset
- jakelukuljetukset
- muut puoliperäaunuyhdistelmillä

t.k. vierikko oy
kuljetuksia, ppv-yhdistelmillä 

Helsingintie 313, 37550 Lempäälä 
puh. 0400 635 426



Opettavainen kausi 2009
Kesä on vaihtumassa syksyksi ja jalkapallokausi 2009 on täten 

loppusuoralla. Panokset kovenevat, kun ratkotaan sarjojen voitta-
jat ja putoajat. Draaman ainekset ovat olemassa, toiset pääsevät 
juhlimaan, toiset joutuvat pettymään. Tätä urheilua on hienoimmil-
laan. Ikävä vain, ettemme me, Loiskeen edustusjoukkueen väki, 
pääse kokemaan kaikkea tätä.

Kausi 2009 on ollut hyvin raskas ja samalla jopa hieman eris-
kummallinen meille kaikille Loiskeen edustusjalkapalloilijoille. Tu-
loksellisesti kausi on mennyt totaalisesti ”penkin alle”, sillä tällä 
hetkellä voittosarake näyttää pyöreää nollaa (tilanne 1.9.2009). 
Tasapelejäkin on vain kolme, jolloin ei tarvita kovin kummoista ma-
tikkapäätä laskemaan kokonaispistemääräämme. Huonojen tulok-
sien takia sarjasta putoaminen on ollut tiedossa jo jokusen viikon, 
jolloin loppukauden tärkeimmäksi tavoitteeksi jää tietynlaisen pe-
lillisen ylpeyden säilyttäminen ja edes sen yhden voiton ottaminen. 
Tilanne on kyllä ainakin minulle täysin uusi, kuten varmasti myös 
valtaosalle pelaajistamme. Moneen kertaan onkin tullut ihmetel-
tyä, että mikä meni pieleen.

Jotta meille joukkueen jäsenille ja teille lukioille selviäisi miksi 
näin on käynyt, täytyy ajassa palata taaksepäin - aina viime tal-
veen asti. Todellisuudessa voisi olla paikallaan palata useampi 
vuosi taaksepäin ja pohtia tehtyä ja tekemättä jätettyä mutta kes-
kityn nyt vain kauteen 2009, sillä se on kausista ainoa jolloin olen 
ollut mukana myös valmentajana pelaamisen ohella. On muistet-
tava, että yhtä tai kahta selkeää syytä epäonnistumiselle on vai-
kea löytää. Lisäksi jossittelu on melko turhaa vaikkakin mahdolli-
sesti kauden alkupuolella saavutettu voitto olisi saattanut muuttaa 

kauden kulun paljon positiivisemmaksi. Jalkapallossa tulee aina 
kunnioittaa tulosta. Tuloksen pohjalta onnistujat ja epäonnistujat 
erottuvat kaikille vähänkin jalkapalloa seuraaville. Voinkin todeta, 
että pelaamme ensi kaudella sillä sarjatasolla mihin me tuloksen 
puolesta kuulumme.

Tämän kauden rakentaminen käynnistettiin hyvissä ajoin viime 
syksynä mutta neuvottelut etenivät ehkä turhan hitaasti. Lopulta 
vasta maaliskuussa saatiin virallinen sopimus siitä kuka Loiskeen 
edustusjoukkuetta valmentaa kaudella 2009. Todellisuudessa hel-
mikuun alussa sovittiin alustavasti, että minä rupean vastuuval-
mentajaksi pelaamisen ohella ja avukseni lupautui Vesa Hakala.

Talven aikana toistettiin samaa ”virttä”, kuin edellisilläkin vuosilla. 
Olosuhteet jalkapallon talviharjoitteluun kotinurkilla Lempäälässä 
ovat surkeat ja naapurikunnissa vuorot esim. tekonurmille melko 
kalliita. Lisäksi pelaajien innostus harjoitella oli viime talvenakin 
vähäistä. Pienellä ryhmällä harjoittelimme kuitenkin läpi talven 
kaksi kertaa viikossa. Kevättä kohti harjoitusmääriä nostettiin ja 
lopulta hiekalle päästyämme pelaajienkin innostus ja motivaatio 
osallistua oli jo lähellä kiitettävää tasoa.

Harjoituspeleihin, joita pelasimme kolme, lähdimme totaalisesti 
harjoittelun kannalta. Talven vähäinen harjoittelu, pelaamattomuus 
ja pelaajapakan kapeus antoi vastustajille hieman etumatkaa näi-
hin peleihin. Tuloksetkin olivat sen mukaisia, eli kolme selkeää tap-
piota. Tästä ei kuitenkaan lannistuttu vaan lähdimme intoa puhku-
en kauteen. Kausi alkoikin kohtuullisesti, vaikka emme muutamaa 
tasapeliä enempää pisteitä alkukierroksilta saaneetkaan. 

Anssi Suikkanen vauhdissa



Käännekohtana (kohti huonompaa) voidaankin pitää toukokuun 
lopun murskaavaa 9-0 tappiota Forssassa. Tästä ei enää kunnol-
la toivuttu ja epäonnistumiset seurasivat toisiaan. Lopulta olimme 
siinä pisteessä, ettei kentällä ollut enää hauskaa, kun pelättiin 
virheitä eikä oikein tiedetty mitä pallollisen/pallottoman miehen 
pitäisi tehdä. Kyllähän asioita käytiin ja käydään edelleen läpi ra-
kentavasti keskustellen mutta onnistumiset kiertävät silti kaukaa. 
Kaiken näköistä on kokeiltu ja apuakin olen saanut muilta, joukku-
een ulkopuolisilta jalkapallopersoonilta mutta heidänkään vinkit ja 
apu eivät ole saaneet kurssia kääntymään. Mielestäni suurimpia 
ongelmia pelaamisessamme ovat olleet: heikko fysiikka, huono 
pelitempo, syöttötyöskentely ja kokoonpanon jatkuva ”eläminen” 
sekä osittainen hengettömyys. Vastuuvalmentajan toki kannan ko-
konaan vastuun kyseisistä ongelmista ja tekisin monet asiat toisin 
joutuessani vastaavanlaiseen tilanteeseen. Pelaajien kohdalla voi-
daan todeta, että niin pelaat kuin harjoittelet. Sitoutumista kaipai-
sin huomattavasti enemmän ja ajattelua tyyliin: ”Tämä on meidän 
yhteinen juttu, me olemme joukkue”.

Nyt kun tosiasiat on tiedostettu ja putoaminen on varmistunut. 
On syytä kääntää katse tulevaan. Oma tulevaisuuteni jalkapallon 
parissa on vielä avoin. Vielä tässä vaiheessa on liian aikaista sa-
noa ja päättää lopullisesti ensi kauden ”osoitetta”. Jotta pelit jatkui-
sivat, tulee töitä tehdä huomattavasti enemmän jo talven aikana 
ja joukkueharjoitusten ulkopuolella, niin pelaajana kuin valmenta-
janakin. Oma panokseni oli erittäin vaatimaton kentän puolella ja 
olenkin mielestäni epäonnistunut pelaajana vielä enemmän kuin 
valmentajana. Tulevaisuus näyttää riittääkö vielä motivaatiota ja 
intoa pelaaja-valmentaja pestin hoitamiseen. Valmentamista tulen 
kuitenkin melko varmasti jatkamaan myös ensi kaudella. Neuvot-
teluja käydään mm. Loiskeen edustusjoukkueen kanssa. Syksyn 

aikana tulen varmasti pohtimaan ja analysoimaan tarkasti mikä 
meni pieleen ja mitä asioita tulee tehdä paremmin. Tärkein asia 
mikä tästä kaudesta jää tulevaisuutta ajatellen on oppiminen. Mi-
nun ja pelaajien tulee ottaa tästä kaudesta opikseen. Miettiä mikä 
meni pieleen, pohtia miten asiat tehdään tulevaisuudessa parem-
min ja lopuksi SITOUTUA tekemään niiden eteen riittävästi hom-
mia. Näin tehdessämme ensi kaudesta tulee varmasti parempi ja 
antoisampi, jonka jälkeen voimme jo mahdollisesti hieman nauraa 
tälle kaudelle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia jotka ovat antaneet minulle tämän 
mahdollisuuden ja luottaneet minuun sekä kannustaneet vaikeilla 
hetkillä, teitä on ollut monia.

Matti Tuominen
Vastuuvalmentaja
Loiske Edustus

Vähän olisi tarvittu ylemmäs



Loiske-99:llä on meneillään neljäs kausi itsenäisenä joukkueena.
Pelaajia on tällä hetkellä 20,joista alle kolmasosa on ollut muka-
na alusta asti ja tänäkin vuonna aloitti 5 uutta.Olemme pelanneet 
TPV:n TaNaJa-sarjaa, missä olemme mukana tänäkin vuonna ja 
kesällä otimme osaa Iittalan Pallon turnaukseen ja syksyllä pariin 
pienempään paikalliseen turnaukseen. 
Joukkueen laajeneminen ja pelaajien erilainen harjoitustausta an-
taa haastetta joukkueen kolmelle valmentajalle. Tähän mennessä 
joukkue on aina mennyt vuosittain taidoissa selvästi eteenpäin ja 
niin toivotaan nytkin tapahtuvan.Tavoitteen saavuttamista edes-
auttaa seurassa aloitettu taitokoulu.

Joukkueessa pelaavat: Aleksi Hakari, Joel Harjunniemi, Anniina 
Heinonen, Miro Hiltunen, Julia Kelloniemi, Aleksi Lahti, Juha Lil-
ja, Kasper Lindell, Sele Mäki, Miika Louhivaara, Peetu Myllymäki, 
Väinö Niinistö, Roni Nieminen, Jani Nurmi, Miko Salminen, Sami 
Salminen, Viljami Sokura, Topias Taubert, Antti Tillanen ja Bruno 
Virtanen.
Valmentajina ovat Jari Harjunniemi,Jarmo Heinonen ja Jarno Ha-
kari. Joukkueenjohtaja Seppo Hiltunen.

LOISKEEN 99-JUNIORIT

Marjo Heinonen
Tapani Majamäki
Tapio Kuosa
Pekka Aitomaa
Mikko Eskolin
Kimmo Haapajoki
Jukka Mäkeläinen
Aila Kaikkonen
Pekka Pohjola
Pasi Laine

Mika Niemenpää
Ari Malm
Jorma Virtanen
Jukka Pokela
Jouko Laurila
Reijo Lahti
Petri Salminen
Margit Hakala
Rami Marjamäki
Juha-Pekka Lehvonen

Ahti Ruohonen
Seppo Hovi
Kari Rantanen
Jarmo Hannu
Ahti Kekonen
Kalle Hiltunen
KAIJA HELIN
OLAVI HELIN
MAARIT KELLONIEMI

Tukijoitamme 2009



Kesä 2009 on viides kausi SPL:n piirinsarjassa. Tänä kesänä siir-
ryimme jalkapallon leikkimaailmasta jalkapallon kaverimaailmaan. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaverimaailmassa tavoite 
on enemmän kilpailullinen ja täten myös sekä joukkuehengen ke-
hittäminen ja yksilöllisten lajitaitojen ja joukkuepelin kehittämiseen 
kiinnitetään enemmän huomiota.

Siirtyminen isolle kentälle ja vaihtopelaajien määrän väheneminen 
lisää myös peruskunnon merkitystä. Myös paitsiosääntö tuli uute-
na kuviona mukaan peleihin, joten haastetta riittää.

Osa joukkueen pelaajista on ollut mukana jo vuodesta 2002  eli 
juniorin ikä on ollut siinä 4-5 vuoden paikkeilla, kun ensimmäiset 
pelaajat ovat harjoituksensa aloittaneet. Pelaajia on tällä hetkellä 
17 talvella osa pojista pelaa jääkiekkoa ja ovat sitten taas kesällä 
mukana jalkapallossa.

Treenaamme 2-3 kertaa viikossa kesällä ja talvella 2 kertaa. Kau-
della 2006-2007 aloitimme myöskin piirinsarjan Futsalpelit. Viime 
talvena (2008-2009)  sijoitus oli 2.divisioonan 2 lohkon voitto.

Sääksjärven Loiske -97
Sari Lipponen joukkueenjohtaja/rahastonhoitaja
Jarmo Lindroos/valmentaja
Harri Mustonen/valmentaja

Pojat D-12 -97 juniorit

VARATTU



Kuvassa ylärivi vas.Tomi Sikkilä,Joona Nieminen,Teemu Juppala,Vesa Rinne,Janne Mäkinen,valmentaja Timo Mäkinen alarivi vas.Riku 
Lustig,Miko Räisänen,Mikael Tanhuanpää,Janne Teronen,Christian Björkman,Valtteri Rajala kuvasta puuttuvat Matias Ahonen,Matias 

Lumio ja Toni Veijalainen

Pojat D-13 -96 juniorit

����������������
���������������

������������



www.laakkonen.fi

Avoinna:
ark .10 - 17,  Ti sulje�u

La & Su 10 - 15

Nirvan
rakeNNus-
urakoiNti

urakoi

kannattaja jäsen 

Jussi
insinööritoimisto

esko ruottunen



"Kaudelle 2008-09 Loiskeen -94 ja -95 syntyneet juniorit perustivat 
historialliset yhteiset harjoitusryhmät ja kilpailujoukkueen Lempää-
län Kisan vastaavien ikäluokkien kanssa. Talvella harjoiteltiin kah-
dessa eri ryhmässä, joihin juniorit oli jaettu taitotason ja harjoittelu-
motivaation mukaan. Heti ensimmäisenä vuonna tulikin mukavasti 
kilpailullista menestystä, kun FT Lempäälä nimellä futsalin piirinsar-
jaan osallistunut joukkue vei piirinmestaruuden suvereeniin tyyliin.

Kesäkaudella harjoittelu jatkuu yhdellä ryhmällä, jossa on mukana 
noin 30 junioria.Loiskeesta ja Kisasta. FT Lempäälä osallistuu ke-
sän piirinsarjoihin kahteen eri sarjaan, C15-ikäluokan ison kentän 
sarjaa 11v11 sekä 7v7-sarjaan. Valmentajina toimivat Mirko Jaska-
ri, Mika Björksten, Martti Bergström ja Jussi Virtanen sekä joukku-
eenjohtajina Leena Gröndahl ja Pertti Suhonen."

Pojat C-14 -15   -95-94 juniorit



Loiskeen tytöt 
Terve kaikille tyttöjalkapalloilusta kiinnostuneille. Loiske pelaa kah-
den tyttöjoukkueen vahvuudella Ilveksen futis-liigaa, isommat tytöt 
pelaavat C94(synt. 1994-1996) joukkueella omassa ikäsarjassaan 
ja pienemmät tytöt D97 (synt. 1997-1999) joukkueella nuorempien 
sarjassa. Opetamme tytöille jalkapalloilun jaloja taitoja ja tartutam-
me jalkapalloinnostusta. Peleissä panemme vastustajat ahtaalle, 
pyrimme tekemään maaleja ja voittamaan. Vietämme laatuaikaa 
kuningatar jalkapallon parissa ja koetamme avustaa tyttöjä eteen-
päin harrastuksessaan. Isojen tyttöjen joukkueesta Kaisa Touru 
ja Iina Luhtalahti olivat jo melko lähellä valintaa Tampereen piiri-
joukkueeseen, pienten tyttöjen joukkueesta useampi pelaaja on 

herättänyt Tampereen Ilveksen kiinnostuksen.  Pyrkimyksenä on 
saada lähitulevaisuudessa Loiskeenkin tyttöjä piirijoukkueen kaut-
ta suurempiin jalkapallosaavutuksiin mieluiten vielä oransseissa 
väreissä.
Kesän pelikauden kääntyessä puolivälin ylitse ovat molemmat 
joukkueet sarjojensa puolivälissä. Tosin D97- joukkue pelaa pää-
sääntöisesti vuotta itseään vanhempia vastaan, paremmin omas-
sa sarjassaan Kauhajoki cupissa kesäkuussa joukkue sijoittui 
pronssille.

t. Juha 

Eturivissä vasemmalta: Elli Kytölä, Marietta Veijalainen,Mira Lyytinen, Tuuli Siivola, Emmi Kervinen, Jessica Halonen ja Mona Karttunen. 
Takana vas.:Ella Harjunniemi, Mari Oravainen, Iida Laakso, Nelli Nyyssönen, Iiris Lilja, Venla Huurne ja Elina Hoppu.

Tamsub Oy
Sääksjärvi

Aittomäentie 2

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

www.sahkojarvenpaa.fi
sj@sahkojarvenpaa.fi



Taitokoulu käynnistyi ensimmäistä kertaa Loiskeen historiassa 
keväällä 2009. Hanke sai lähtönsä suurempien seurojen kyky-
koulujen pohjalta sekä haluna kehittää innostuneiden pelaajien 
henkilö-kohtaisia taitoja. Asenne sekä halu kehittyä toimivatkin 
kriteereinä pelaajia valittaessa kevään taito-kouluun.

Keväällä käynnistynyt taitokoulu koostui reilusta 30:stä innok-
kaasta pelurista, joille järjestettiin viisi kertaa tunnin mittainen tai-
tokouluharjoitus. Pelaajat oli jaettu kahteen eri ryhmään heidän 
ikänsä perusteella; nuoremmat eli 99–02 -syntyneet, sekä van-
hemmat; 94–98 -syntyneet. Erittäin positiivisena asiana voidaan 
nähdä kuuden tyttöpelaajan osallistumista taitokouluun. Kevätkau-
della harjoitusten sisältö oli suunniteltu mahdollisimman monipuo-
liseksi perusharjoitteluksi, jolloin kaik-ki pääsivät helposti mukaan. 
Harjoitukset aloitettiin aina pallollisella alkulämmittelyllä ja lope-
tettiin paljon kosketuksia tuoviin 3vs3 pienpeleihin. Kevätkauden 
taitokoulu lopetettiin mukavissa mer-keissä Haka-Lahti -ottelua 
seuraten, johon Haka tarjosi taitokoululaisille ilmaiset pääsyliput. 
Tapah-tuma oli varmasti unohtumaton monelle pienelle pelurille.

Syksyn taitokouluun löytyi runsaasti lisää halukkaita, joten ryh-
miä oli luotava lisää ryhmäkoon pi-tämiseksi sopivana ja hallit-
tavana. Neljästä eri ryhmästä koostuva taitokoulu koostui 00–03 
-syntyneistä pojista, 99–98 -pojista, 97–96 -pojista sekä yhdestä 

kokonaisesta tyttöryhmästä. Noin 20 uutta innostunutta peluria 
saatiin mukaan ja ryhmän koko ylsi yli 40:n, muutaman vanhan 
jää-dessä aikapulan takia pois taitokoulusta. Syksyn harjoitukset 
luotiin myös niin, että kaikki uudet voivat helposti tulla mukaan 
ja vanhoille järjestetään tarpeen vaatiessa hieman haastavampia 
harjoi-tuksia. Jokainen taitokouluun osallistuja sai myös oman har-
joituspaidan, jota on tarkoitus käyttää sään salliessa harjoituksissa 
sekä joka jää heille itselleen muistoksi tästä kaikesta. Syksyllä on 
vielä tarkoitus järjestää samanlaatuinen pelimatka, kuin kevääl-
läkin. Valkeakoskelta on näytetty hienosti vihreätä valoa jälleen 
kerran tällaiselle tapahtumalle ja me taitokoulun valmentajat halu-
amme jär-jestää pelaajille unohtumattoman matkan Tehtikselle.

Teksti: Mika Björksten

Yhteistyöterveisin
Taitokoulun valmentajat sekä 

juniorivalmennuspäälliköt
Mika Björksten ja Jukka Karhunen

Jukka Karhunen

Taitokoulu 
esittäytyy 



Kevätkierros:
LaVe/2 - Loiske/2  5 - 1   (0 - 0)  
Loiske/2 - ParVi/2 3 - 1   (0 - 0)  
Loiske/2 - Pato/2  1 - 0   (0 - 0)  
HärmäKäpy - Loiske/2 2 - 2   (0 - 0)  
Loiske/2 - LeTo  9 - 0   (2 - 0)  
FC Loppi - Loiske/2  11 - 6 (1 - 5)  
Loiske/2 - IPa   0 - 3   (0 - 2)  
ViiPV/2 - Loiske/2  4 - 2   (1 - 1)  
Loiske/2 - Jags/2  4 - 0   (1 - 0)  

Syyskierros:      
Loiske/2 - LaVe/2  4 - 3   (2 - 2)  
ParVi/2 - Loiske/2  1 - 3   (1 - 0)  
Pato/2 - Loiske/2  2 - 2   (0 - 1)  
Loiske/2 - HärmäKäpy  4 - 0   (2 - 0)  
LeTo - Loiske/2  1 - 3   (0 - 3)  
Loiske/2 - FC Loppi  7 - 0   (4 - 0)  
Loiske/2 - ViiPV/2  3 - 3   (1 - 1)  
IPa - Loiske/2   1 - 2   (0 - 2)  
Jags/2 - Loiske/2  1 - 5   (1 - 2)

II-joukkue saavutti kapteeninsa Topi Viinamäen (pallon kanssa) johdolla 6-div. lohkonsa voiton ja nousi samalla 5-divisioonaan.
Syyskierros oli joukkueelle loistava ja vain yhden pisteen menetys takasi nousun 5-divisioonaan kaudelle 2010

LOISKEEN II-JOUKKUE

Ikämiehet Pauli Impola (mv) ja Raimo Ahola (n:ro 4) aloittivat keväällä pelit,
Raimo loukkaantui kuvan pelissä ja Pauli antoi tilaa nuoremmille, joista

Timo Mäkinen, Vesa Impola ja Saku Virkorinne vartioivat ansiokkaasti maalia.



Loiskeen veteraanit osallistuvat aktiivisesti Loiskeen varainhankin-
taan, paperinkeräyksiin, talkoisiin, toimitsijatehtäviin ym.  Veteraa-
nit kokoontuvat viikottain, talvella Loiskeen toimistolle pelailemaan 
sekä kesällä kentälle heittämään petankia. 
Osallistumme kunnan petankin  mestaruuskilpailuihin miesten 
sekä naisten sarjoihin. 12.9.09 järjestämme vuorollamme kunnan 
mestaruuskilpailut.
Lisäksi teemme virkistysmatkoja lähiseudulle, olemme lisäksi käy-

neet  mm. Tallinnassa, Pärnyssä, Saarenmaalla sekä Jurmalassa. 
(ks. Kuva)  
Olemme myöskin seuranneet uuden kentän valmistumista Sääks-
järvelle ja toivomme, että Sääksjärveläiset tulisivat runsain joukoin 
seuraamaan ja kannustamaan Loiskeen eri joukkueita hyviin pe-
lisuorituksiin. 

Yleisurheilussa järjestetään kevät ja syys sarjamaastot sekä mestaruusmaastot. Sääksjärven Hölkkä järjestetään toukokuun lopulla.  
Ensi vuonna uudella  kentällä voimme harjoitella eri yleisurheilulajeja.

 
   Veteraanit Rantalan saunalla                                Matkalaisia Saarenmaan Kuressaaressa.  

Veteraanit
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