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Yhdessä hyvä tulee.

www.facebook.com/tampereenseudunop

Asuntosäästäjän ASP-tili antaa aikaa tuumia. Katso lisää op.fi/memo. Tai poikkea konttoris-
samme, niin kerromme sinulle lisää. Varaa aika numerosta 010 254 6011. Voit myös jättää 
yhteydenottopyynnön osoitteessa op.fi/tampere.
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Seuran hyvä vire jatkuu jalka-
pallon ympärillä tulevana ke-
sänä. Kentällä tulee olemaan 

liikettä niin junioreiden kuin aikuis-
tenkin toimesta. Seuran juniorilla on 
niin turnauksia kuin ottelutapahtu-
mia läpi koko kesän. Edustusjoukkue 
palaa 3. divisioonaan muutaman ne-
losessa vietetyn vuoden jälkeen. 
Kesä suorastaan haastaa mukaan li-
sää uusia harrastajia, ohjaajia, tal-
koolaisia ja tietysti kannattajia.

Loiskeen jalkapallokausi käynnistyykin 
odottavissa tunnelmissa. Oma edustus-
joukkue palaa 3. divisioonaan. Tämä on 
nuorille osoitus siitä, että Lempäälässä 
voi pelata tasokkaan valmennuksen alla 
myös piirin ensimmäisellä sarjatasolla. 
Pelaajarinki muodostuu viime vuoden 

nousijoiden ja uusien tulokkaiden ympä-
rille. Mukaan mahtuu edelleen lisää pe-
laajia seuran kaikkiin joukkueisiin, joten 
ottakaa yhteyttä joukkueiden vastuu-
henkilöihin.

Seuran toisen päälajin kausi on myös 
takana. Futsal –joukkue pelasi ykköses-
sä kaudella 2012-2013, jossa se sijoittui 
sarjan viidenneksi.

Viime vuodet ovat sujuneet seuralla 
hyvin ja tunnelma on ollut positiivista, 
vaikkakin tekijöitä seuran eri tehtäviin 
tarvittaisiin lisää. Toiminnan laajentami-
nen on mahdollista vasta sitten, että 
vastuunkantajia saadaan enemmän 
mukaan ja toimimaan. Seura on kuiten-
kin tekijöidensä summa.

Seuran talous on vakaalla pohjalla, 
josta kuuluu kiitos aikaisempien vuosien 
sijoitustuottojen, Sääksjärven kioskin 
Veikkaustoiminnan ja eri varainkeräys-
hankkeiden. 

Kysyin viime vuoden kausijulkaisussa, 
että missä viipyvät Sääksjärven kentän 

asialliset huolto-, varasto- ja pukusuoja-
tilat. Nyt tilat ovat rakenteilla Pirkon op-
pilastyönä. Valitettavasti hanke toteute-
taan kuitenkin karsittuna, mutta toteutuu 
kuitenkin. Hankkeen liikkeelle saaminen 
edellytti kovaa punnerrusta kunnan 
suuntaan, josta on kerrottu enemmän 
seuran Facebook –sivuilla.

Ilman asiallisia liikunta- ja vapaa-ajan-
paikkoja yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten 
arkea tukevaa toimintaa ei ole mahdol-
lista järjestää. Toivottavasti vapaaeh-
toistyö ja niiden toimijat saavat osak-
seen arvostusta, kannusta ja kunnossa 
olevat toiminnalliset perusedellytykset. 
On hyvä muistaa, että liikunta muun 
muassa vaikuttaa kuntalaisten terveyttä 
edistävästi ja osaltaan vähentää esi-
merkiksi syrjäytymistä.

Hyvää jalkapallokesää ja tulkaa joukol-
la kannustamaan Loisketta niin juniori-
tapahtumiin kuin aikuistenkin otteluihin.

Kiitoksia kaikille seuran tukijoille ja 
talkoolaisille!

Puheenjohtajalla on asiaa …

JALKAPALLO TUO
KESÄÄN SISÄLTÖÄ!

Sääksjärven Loiske liikuttaa kil-
pailumielessäkin huomattavan 
hienon määrän pelaajia. niin tyt-

töjä kuin poikiakin, nuoria kuin aikuisia-
kin. Jalkapallossa tulevalla kaudella pii-
rin kovimmassa sarjassa, kolmosessa 
ja futsalissa liiton sarjassa, ykkösessä.

Muutaman vuoden tauon jälkeen 
Sääksjärven Loiske pelaa ansaitusti 
kolmosessa, joka tuo oman hienon sä-
vynsä Sääksjärvelle. Pelataanhan nyt 
uudella, hienolla kentällä ensimmäisen 
kerran kolmosen tasolla valmentaja Kari 

Nikkilän johdolla.
Kaudesta tulee varmastikin mielen-

kiintoinen sen tarjoillessa hienoja koke-
muksia ja elämyksiä Loiske pelaajille ja 
meille kaikille mukana oleville katsojiin 
ja kannustajiin asti. Moni pelaaja tulee 
pelaamaan ensimmäiset ottelunsa täl-
lä tasolla, jolloin varmasti saavutetaan 
henkilökohtaisiakin onnistumisia pelaa-
jien kasvun tiellä.

Futsalissa Loiske kasvatti jälleen uu-
sia pelaajia Suomifutsalin kartalle. Lem-
päälästä ja Sääksjärveltä on kasvanut jo 
useita pelaajia liiga ja maajoukkueym-
pyröitäkin ajatellen. Siten hyvää kasva-
tustyötä seurassa tehdään, molemmis-
sa lajeissa. Futsalissa Loiske saavutti 
valmentaja Raimo Aholan johdolla yk-
kösessä viidennen sijan, joka vahvan 
nuorennusleikkauksen jälkeen oli varsin 
mallikas suoritus joukkueelta. Tästä on 
hyvä ponnistaa tulevaan kauteen.

Nuorten puolella tytöissä ja pojissa 
vahva tekeminen vain vahvistuu, Sääks-
järven Loiskeen aktiivisen juniorival-
mennuksen johdosta sekä merkittävän 
toimihenkilömäärän isosta uurastuk-
sesta. Mikä onkaan sen riemullisempaa 
katsella, kun lapset ja nuoret iloitsevat 
terveen ja upean harrastuksen parissa.

Sääksjärven Loiskeessa todella vah-
vasti on vuosien saatossa noussut juni-
oritoiminta. Kiitos teidän tekijöiden sekä 
parantuneiden olosuhteiden. Loiske on-
kin vahvasti maailman trendeissä mu-
kana, sillä juuri kasvavimmat palloilu-
muodot maailmalla tällä hetkellä ovatkin 
juuri tyttö ja naisjalkapallo sekä futsal.

Nähdään ja koetaan yhdessä elämyk-
siä kuningaslajin merkeissä kesän mit-
taan, pallohan Sääksjärven Loiskeessa 
pyöriin mahtavasti ympäri vuoden, joten 
syksyllä talven selkään taas futsalin kil-
pailutoiminnoissa.

LOISKE KASVATTAA 
JA KANNUSTAA

Palloiluterveisin  
puheenjohtaja 
Keijo Houhala

Palloiluterveisin,  
Esa Kuusisto

Loiskeen jalkapallo 
ja futsaljaoston pj.
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Loiske tunnetaan Pirkanmaal-
la erityisesti hyvästä kasva-
tustyöstä juniorijalkapallon 

parissa. Hyvä työ on turvannut 
myös harrastajamäärän kasvun, 
josta kannattaa olla ylpeä. Koko 
suomalainen liikuntajärjestelmä 
perustuu seurojen vapaaehtois-
työhön, joka parhaimmillaan elää 
ajassa ja houkuttelee siten mah-
dollisimman monet liikkumaan. 

On hienoa, että Loiske järjestää 
toimintaa aivan pienimmistä lap-
sista senioreihin ja niin tytöille kuin 
pojillekin. Liikunnallisesta elämän-
tavasta hyötyy koko yhteiskunta. 
Parhaimmillaan urheiluseura tarjo-
aa paljon erilaisia mahdollisuuksia 
harrastaa ja tehdä asioita yhdessä 
oman paikallisen yhteisönsä kans-
sa.

Paikallinen seuratoiminta tarjoaa 
väylän myös kohti kilpa- ja huippu-

urheilua ja esikuvilla on merkitystä 
lasten innostumisessa liikunnasta. 
Loiskeen miesten edustusjouk-
kueen nousu kolmanteen divisi-
oonaan osoittaa, että pienenkin 
kunnan jalkapalloseuralla on mah-
dollisuus edetä huolimatta ison 
naapurikaupungin houkutuksista.

Koska liikunta ja urheilu tapahtuu 
seuroissa lähellä ihmisiä, olem-
me määrätietoisesti muuttaneet 
suomalaisen urheilun rahoitusta 
pois hallinnosta kohti paikallisen 
toiminnan tukemista. Veikkaus-
voittovaroista saatava valtion tuki 
liikunnalle tulee sekin toivottavas-
ti jatkossakin kasvamaan, joten 
urheilua voidaan jatkossa tukea 
kunnolla siellä missä se tapahtuu, 
sen sijaan, että rahat kuluvat jär-
jestöjen hallintoon.

Selvitysten mukaan Suomessa 
on noin 200 000 lasta ja nuorta, 

jotka eivät taloudellisista tai muista 
syistä voi harrastaa ohjatun seura-
toiminnan parissa. Tänä vuonna 
jaetaankin paikallisille seuroille 
lähes neljä miljoonaa euroa tukea 
aiemman puolentoista miljoonan 
euron sijaan.

Raha auttaa, mutta urheiluseu-
ratoiminta perustuu jatkossakin 
talkootyöhön. Vapaaehtoisten 
avulla ja talkootyön turvin mahdol-
listetaan liikuntaa kaikille lapsille ja 
nuorille, niillekin joilla ei ole edel-
lytyksiä maksaa korkeita maksuja 
ammattivalmentajien palkkaami-
seen. Ministerinä haluan kiittää 
kaikkia siihen työhön osallistuvia.

Liikunnan iloa viheriöille ja maali-
rikasta pelikautta kaikille Sääksjär-
ven Loiskeen joukkueille! 

 

Tervehdyssanat  
Sääksjärven  
Loiskeen  
kausijulkaisuun 

ASIANAJOTOIMISTO
TIMO VALSTA Oy

HUOLLOT * KORJAUKSET * RENKAAT * RENGASTYÖT

ASENTAJANKATU 2
33840 TAMPERE

PUH. (03) 222 4277
0400 879 664

Paavo Arhinmäki
Kulttuuri- ja urheiluministeri
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Fibratus-sellueriste
Eturivin ympäristöä  

säästävät eristeratkaisut

Matkustaminen on mukavaa 
Mikkolan kyydissä !

Tarvitsetpa sitten taksia,  
linja-autoa tai erityiskuljetusta.  
Kukin matka räätälöidään matkustajien ehdoilla.
Onnistuneen matkan takaavat luotettava kalusto 
ja ammattitaitoiset kuljettajat.
Autamme mielellämme matkan suunnittelua  
koskevissa asioissa.
Kysy tarjous tarjouspyyntö-sivun lomakkeella tai 
puhelimitse

Ollaan yhteydessä !
Oy Mikkola Markku K.E
Puh. 0400 632 832
Fax (03) 3746 595
Email markku@mikkola.info
Aimalantie 18, 37500 Lempäälä

Pirkanmaa
Puh. 045 111 5699 
Puh. 040 412 1100 

Puh. 045 230 6550 
Puh. 040 967 8367

Myynti ja 
asennus
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Suomalaisen urheiluseura-
toiminnan perusta on nyt ja 
tulevaisuudessa vapaaeh-

toistoiminta.  Vaikka päätoimisten 
seuratyöntekijöiden määrä kasvaa 
kaiken aikaa, päätoimisten voimin 
ei koskaan pystytä korvaamaan va-
paaehtoistoimijoiden mittaamatonta 
työmäärää. Tutkimuksen mukaan yli 
puoli miljoonaa suomalaista osallistuu 
vapaaehtoistoimintaan ja näistä yli 80 
000 henkilöä toimii jalkapallon paris-
sa. Se on huikea määrä! Samanaikai-
sesti tiedämme, että esim. jalkapallo-
seuroissa tekee työtä vain muutama 
sata ihmistä. Palloliitonkin työntekijät 

mukaan lukien päätoimisia jalkapal-
lotyöntekijöitä on maassamme vain 
n. 450 henkeä. Näin ollen ilman tätä 
kymmenien tuhansien vapaaehtois-
ten ”armeijaa” ei lähes tuhannen seu-
ran ja yli 115 000 pelipassin omaavan 
seuroissa jalkapalloilua harrastavan 
toimintaa olisi mahdollista järjestää.

Päätoimisten jalkapalloammattilais-
ten eräänä tärkeänä tehtävänä onkin 
luoda mahdollisimman suotuisa ym-
päristö vapaaehtoistoimijoille ja seu-
roille. Hyvät ja koko ajan kehittyvät 
olosuhteet, toimivat peli- ja kilpailu-
järjestelmät, tarpeita vastaavat kou-
lutuspalvelut sekä vapaaehtoistyön 
arvon ja merkityksen tunnustaminen 
ja kannustaminen ovat keskeisiä ve-
tovoimatekijöitä, kun halutaan pitää 
nykyiset tekijät mukana ja houkutella 
uusia vapaaehtoisia.

Vapaaehtoistoiminnalla on myös ää-
rimmäisen tärkeä yhteiskunnallinen 
merkitys. Tämä tulee päätöksenteki-
jöiden entistä paremmin huomioida 
ja luoda uusia järjestelmiä toimijoiden 
tukemiseksi. Ns. kolmannen sekto-
rin monimuotoinen toiminta hoitaa jo 
tänä päivänä monia yhteiskunnalle 
kuuluvia tehtäviä. Näyttää siltä, että 
entistä enemmän työtä tällä sektorilla 
riittää. Vapaaehtoistoiminnalla esim. 
jalkapallon parissa luodaan yhteisöl-
lisyyttä, positiivista vuorovaikutusta, 

hyvinvointia ja iloa. Toisaalta sillä eh-
käistään mm. nuorten syrjäytymistä 
ja maahanmuuttajien kotouttamista. 
Vapaaehtoistoiminta edistää tasa-ar-
voisuutta; vapaaehtoistyötä voi tehdä 
jokainen, yhteiskunnallisesta asemas-
ta tai uskonnollisesta vakaumuksesta 
riippumatta. Vapaaehtoistoiminta an-
taa osallistumisen mahdollisuuden 
myös vähävaraisille ja vajaakuntoisil-
le.

Vapaaehtoistoiminta  
palkitsee tekijänsä

Vapaaehtoistoiminta on myös teki-
jälleen palkitsevaa; jos pidät lasten 
kanssa olemisesta, iloitset yhdessä 
tekemisestä, tykkäät ideoimisesta ja 
olet valmis ottamaan vastuuta tai in-
nostut muuten vaan muiden ihmisten 
avustamisesta ja liikunnan parissa toi-
mimisesta – jalkapallon seuratoiminta 
voi olla hyvä vaihtoehto. Nuorille va-
paaehtoistehtävät seurassa antavat 
valmiuksia opintoja ja työelämää var-
ten. Toisaalta vapaaehtoistoiminta voi 
olla hyvä harrastus ja antoisa vapaa-
ajanviettomuoto. Mikä kullekin parhai-
ten sopii. Vapaaehtoistoiminta lisää 
tekijänsä hyvinvointia – teet hyvän 
työn myös itsellesi!

Lähde mukaan jalkapallon vapaaeh-
toistoimintaan!

Vapaaehtoistoiminta  
palkitsee tekijänsä

Moisiolammentie 28
37550 LEMPÄÄLÄ
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Jarmo Tuomiranta
Piirijohtaja

Suomen Palloliiton 
Tampereen piiri

Sääksjärven Omakotiyhdistys ry.

Alueensa asukkaiden asialla vuodesta 1957

Kotisivut: www.omakotiyhdistys.fi

PARKETTI  
HERALA OY

 Lampipolku 2 b 
 33880 Lempäälä

Puh. 040 584 9962, 
03-367 2604
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AIMO KESKINEN
0400 33 77 66

1+6 HENKILÖÄ,
PYÖRÄTUOLI  

KULJETUKSET

LEMPÄÄLÄN ASIAT OVAT
TÄRKEITÄ MEILLE KAIKILLE.    

 Meidän mielestämme, ITSENÄINEN Lempäälä  
 turvaa paremmat ja tasa-puolisemmat palvelut.            

            Jos  haluat olla mukana vaikuttamassa, ota yhteyttä:

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

Tutustu nettisivuihin,   sdplempaala.yhdistysavain.fi
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Toivotan Lempäälän kunnan 
puolesta onnea Sääksjärven 
Loiskeelle pelikaudelle 2013. 

Lempäälän kehitys on edelleen jat-
kunut ripeänä. Loiske toimii lähinnä 
Sääksjärvellä, mutta seuralla on mer-
kitystä koko kunnan kannalta. On hie-
noa, että kunnassamme on aktiivisia 
yhdistyksiä. Loiske pelaa ottelunsa 
Sääksjärven uudella tekonurmikentäl-
lä. Olen varma siitä, että se on sääks-
järveläisille mieluinen asia. Minusta 
on ollut hienoa seurata, miten paljon 
sillä on ollut käyttöä. Onneksi kauan 

odotettu huoltorakennuskin on vihdoin 
tekeillä.
Mielestäni jokainen paikallista liikun-
takulttuuria edistävä ja ylläpitävä toi-
mija on kiitoksen ja kunniamaininnan 
arvoinen. Sääksjärven Loiske on esi-
merkillisesti yli 60 vuodenajan ollut 
edesauttamassa koko Lempäälän ja 
tietysti erityisesti Sääksjärven nuori-
son liikuntaharrastusmahdollisuuksia. 
Seura on erinomaisesti pystynyt seu-
raamaan aikaansa ja sopeuttamaan 
toimintaansa alati muuttuvissa olo-
suhteissa.

Sääksjärveen Loiskeen päälaji on 
jalkapallo. Valinta on ymmärrettävä 
ja oikea. Jalkapallo tulee jatkossakin 
olemaan palloilulajeista ylivertainen 
maailmanlaajuisesti. Loiskeen toimin-
taan kuuluu tietysti muitakin urheilula-
jeja. 

Lempäälässä 8.3.2013

Olli Viitasaari
kunnanjohtaja

LEMPÄÄLÄN KUNNAN  
TERVEHDYS SÄÄKSJÄRVEN 
LOISKEELLE 

 

 

AVOINNA:
Su-To: 09 – 24 (02)

Pe-La: 09- 02

Pitkäahteentie 1
33880 Lempäälä

Puh: 010 420 6111
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Kuvassa Kannistontie 138, Startax Auto-Electronics Oy 

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

Pelaa
suomalaisella
leivällä!
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Prinsessa- ja ritarifutis on tarkoi-
tettu 3–6-vuotiaille liikunnasta, 
jalkapallosta ja yhdessäolosta 

kiinnostuneille tytöille ja pojille. Tavoit-
teena on tarjota lapsille mahdollisuus 
liikkua erilaisten leikkien ja pelien pa-
rissa, tutustuttaa lapset jalkapalloon ja 
opettaa heitä toimimaan ryhmässä.

Kesällä 2012 Sääksjärven kentällä 
harjoitteli yksi prinsessa- ja kaksi ri-
tariryhmää, yhteensä yli 80 jalkapal-

loilijan alkua. Pienet futarit opetteli-
vat leikkien avulla jalkapallon alkeita. 
Pallo kesyyntyi pitkin kesää monen 
pelurin jalassa, ja kehitys oli huimaa. 
Kaikki ryhmät ja suurin osa lapsista 
jatkoivat harjoittelua läpi talven. Lisäk-
si talven mittaan mukaan tuli muuta-
mia uusia lapsia ja ohjaajia. Vanhem-
mat ritarit osallistuivat helmikuussa 
yhdellä ryhmällä elämänsä ensimmäi-
seen minifutsal-turnaukseen.

Kesällä 2013 kaikki ryhmät jatkavat, 
ja uutena aloittaa –09-syntyneiden 
ryhmä. Prinsessojen ja vanhempien 
ritarien harjoituksissa keskitytään ai-
kaisempaa enemmän jalkapalloon, 
mutta kuitenkin säilyttäen leikkisyys. 
Lisäksi syksyllä on tarkoitus osallistua 
ensimmäiseen jalkapalloturnaukseen. 
Nuorempien ryhmät keskittyvät vielä 
harjoitteluun.

Prinsessa- ja Ritarifutis
Ritareita kauden 2012 päättäjäisissä
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Kotimaista laatua 
pohjasta pintaan

www.kiilto.com

Maansiirtotyöt pyörä- ja tela-alustaisella koneella.

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

Markku Kurkioja 0400 632 510

Sadun Hoitosauna
Koiranojantie 3 Lempäälä

saunailtoja 
kokouksia
hierontoja+kuorintoja

veri ja liukukuppausta
saunotusta ikäihmisille
polttarisaunaa

www.sadunhoivajahuolenpito.fi
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Loiskeen kokenein tyt-
töjoukkue siirtyi talven 
futsal-pelien myötä jo B-

nuorten ikäluokkaan, eli tytöillä 
viimeiseen juniorisarjaan. Vielä 
viime kesä pelattiin C-tyttöjen 
sarjoja, keväällä omassa ko-
titurnauksessa sijoituttiin kak-
kosiksi Valkeakosken Hakan 
jälkeen, kesällä päädyttiin piirin 
1. divisionassa niin ikään toisel-
le sijalle, vaikka sarja päätettiin 
hyvillä mielin vakuuttavaan 3-1 
voittoon sarjavoittajaa FJK-

ta vastaan. Futsalin B-tyttöjen 
piirinsarjassa kärsittiin sopeu-
tumisvaikeuksista: harjoittelu 
pienessä Sääksjärven liikunta-
salissa ei ole parasta mahdol-
lista valmistautumista selkeästi 
isommalla kentällä pelattaviin 
otteluihin ja usein hyvä peli 
kaatuikin pelaajien arviointivir-
heisiin pelien lopussa. Ottelu-
jen myötä tilanne parani sarjan 
loppua kohti ja viimeisistä nel-
jästä pelistä hävittiin vain yksi, 
2-4 sarjavoittajalle Apasseille 

ottelussa, jota Loiskeen tytöt 
hallitsivat pitkät tovit. Harjoituk-
sia pidetään jatkossa ainakin 
kolmesti viikossa, tekemisessä 
painottuu fyysisyys ja juokse-
minen entistä enemmän, mut-
ta suurin huomio kiinnitetään 
edelleen palloon, kuten jalka-
pallojoukkueen pitääkin.

Teksti ja kuva 
Juha Hoppu

B97 Tytöt  
AIKUISUUTTA KOHTI

Loiske B97, takana vasemmalta: Suvi Kytölä, Karoliina Myllymäki, Sanna Touru, Jenna Lammi, Iiris Lilja, Suvi Viljanen 
ja Marietta Veijalainen. Edessä vasemmalta: Roosa Lilja, Emmi Kervinen, Tiia Saviahde ja Elli Kytölä 

 Kuvasta puuttuvat: Ella Harjunniemi, Venla Huurne, Annina Asikainen ja Armi Hoppu .
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Tamsub Oy
Sääksjärvi

Aittomäentie 2

TMI Pauli Välimaa 
Toimelankaari 6, 

33880 LEMPÄÄLÄ 

040 7729077
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Loiseen edustusjoukkue kauden ensimmäisissä ulkokenttä harjoituksissa 11.4.

Edustusjoukkue 2013
Loiskeen edustujoukkue on aloit-

tanut kauden 2013 uudistunein 
ilmein sillä joukkueeseen on 

saatu  monta uutta nuorta ja harjoit-
teluun sitoutunutta pelaajaa, uusina 
joukkueeseen liittyivät Lauri Suho-
nen, Jaakko Ohranen, Juha-Matti 
Lahtinen, Ahti Rossi, Jouni Juntu-
nen, Ilkka Suortti, Miika Saarenrin-
ne ja Otso Suonpää, lisäksi kauden 
ensimmäisiin peleihin saatiin Ilvek-
sestä Tommi Malinen ja Miikka Sar-
viharju lainaksi. Valmentaja Kari Nik-
kilän aisapariksi TPV:stä siirtyi Jani 
Alanne.

Myös joukkueen taustoihin saa-
tiin vahvistusta kun Joukkueen tie-
dottajaksi tuli Pertti Suhonen. 
Myös päätös lipunmyynnistä saatiin 
aikaiseksi, Loiskeen edustusjoukku-
een otteluihin pääsymaksu on 5,- ja 
kausikortti 20,-. Fanituotteita on taas 
myytävänä otteluissa ja kioski toimii 
joka pelissä. 

Alkanut kilpailukausi tuo siis mel-
koisesti haastetta uudistuneen pe-
laajamateriaalin vuoksi sillä ainahan 
on niin että, vaatii oman aikansa kun 
pelaajat tutustuvat toisiinsa ja löytävät 
yhteisen sävelen tekemiseen.

Talven harjoittelimme tammikuusta 
alken kaksi kertaa viikossa Kissat-
hallissa ja maaliskuussa lisäksi yksi 
harjoituskerta Ahvenisjärven palloi-
luhallissa. Harjoitusotteluita emme 
pelanneeta ennen sarjan alkua kuin 
kolme joiden tuloksena oli yksi voitto 
NoPs 2-1 ja kaksi tappiota Fc Tigers 
3-1 ja TKT 5-2. Lisäksi juuri ennen 
sarjan alkua pelasimme pienimuotoi-
sen turnauksen 13.4 Sääksjärvellä ja  
PP-70 voitettiin 3-1 sekä NoPS oli toi-
sessa ottelussa tehokkaampi viimeis-
telyssä ja voitti maalein 2-0.

Tulevasta kaudesta III-div. odote-
taan ehkä sarjan historian kovinta sillä 
joukkueet ovat jo kolmoseen rutinoitu-
neita joukkueita ja tavoitteet useam-
milla on jopa sarjaporrasta ylemäksi. 
Loisken tavoitteena on sarjapaikan 
säilyttäminen ja olla nousijajoukkuee-
na haastajan asemassa. 

Myös yksi kauan haaveiltu yhteistyö  
Leki-futiksen kanssa sai hienon alun 
kun edusustusjoukkueet solmivat far-
misopimuksen kaudeksi 2013, toivot-
tavasti tämä on alkusysäys sille että 
Lempäälässä tulevina vuosina pela-
taan II-divisioonaa ja juniorit pelaavat  
menestyksellisesti Suomen Palloliiton 
Tampereen piirin ylimmissä sarjoissa, 
menneinä vuosina on liian monta tari-
naa siitä että juniori on lähtenyt ”liian 
aikaisin” kokeilemaan siipiänsä ns. 
suurseuroihin niin Tampereelle kuin 
Valkeakoskellekin ja paluu tai lopet-
taminen on kuitenkin ollut edessä. 
Nyt olisi tarkoitus luoda seurojen yh-
teistyöllä myös sellaiset puitteet Lem-
päälään joita osallistujamäärältään 
suurin laji ansaitsee. Tämä tarkoittaa 
talviolosuhteiden paranemista ja jopa 
palloiluhallin rakentamista, sekä eh-
dottomasti toisen tekonurmikentän 
saamista, paikkakin olisi jopa lämmi-
tettävälle olemassa, kunhan kunnan 
virkamiehet ja politiikot olisivat lajiys-
tävällisempiä. Toivottavasti nämä ta-
pahtuvat ennen kuin maailmalla mar-
ginaalislajiksi kutsuttu jääkiekko tekee 
kolmannen jäähallin lempäälään.

Kausi tulee olemaan siis mielenkiin-
toinen ja toivottavasti yleisökin löytää 
tiensä kannustamaan joukkuetta run-
sain määrin, tätä kirjotettaessa myös 
tulevana kautena on paikallisottelu 
Loiske - Leki-futis joka pelataan vap-
paupäivänä ja ottelu kuuluu Regions 

Cupin ohjelmaan.
Pelaajat: 

1 Vesa Impola
2 Saku Virkorinne
3 Lauri Suhonen
4 Joonas Thomas
5 Mikko Ylimäki
6 Pekka kemppainen
8 Tommi Ahola
9 Tomi Vikman
10 Matias Riikonen
12 Juha-Pekka joutsenlahti
11 Tommi Malinen 
13 Jaakko Ohranen
14 Juhana Jyrkiäinen
15 Juuso Järvenpää
16 Sami Vartiainen
17 Juha-Matti Lahtinen
18 Kai Jyrkiäinen
20 Joona Nieminen
21 Jouni Juntunen
22 Petteri Väänänen
23 Marko Hakala 
24 Ilkka Suortti
25 Otso Suonpää
26 Viljami Salmi
27 Tomi Lahtinen
28 Reza Rouh Gandom
29 Manu Helminen
30 Miikka Sarviharju
31 Miika Saarenrinne
 
 Valmentajat:    
  Kari Nikkilä
  Jani Alanne
 Juokkueenjohtaja:
  Jukka Karhuen
 Huolto:  
  Jarkko Altonen
 Manageri:
  Pauli Impola
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28.04.  klo 19.00   Loiske  - Pato  2 - 0 (1 - 0)
25.04  klo 18.15  TP-T  - Loiske   
04.05. klo 15.00  PJK  - Loiske    Pirkkala kk    
09.05.  klo 19.00  Loiske  - PS-44    Sääksjärvi tekonurmi  
16.05 klo 18.30  TKT  - Loiske   Hervanta kk
23.05 klo 19.00   Loiske  - YRyhti Sääksjärvi tekonurmi  
30.05 klo 19.00  Eupa  - Loiske    Eura 
06.06. klo 19.00  Loiske  - Fc Tigers    Sääksjärvi tekonurmi  
12.06. klo 19.00  I-Kissat  - Loiske    Ratina  
19.06. klo 19.00  Loiske  - Nops    Sääksjärvi tekonurmi  
02.07. klo 19.00  TPV/2  - Loiske    Hervanta kk
19.07. klo 18.30  Pato  - Loiske   Tervakoski 
20.07. klo 18.30  Loiske - TP-T    Sääksjärvi tekonurmi  
01.08. klo 19.00  Loiske  - PJK    Sääksjärvi tekonurmi  
06.08 klo 18.30  Ps-44  - Loiske    Valkeakoski Apia
15.08. klo 19.00  Loiske  - TKT   Sääksjärvi tekonurmi  
21.08. klo 19.15  YRyhti - Loiske    Ylöjärvi Räikkä 
29.08. klo 19.00  Loiske  - EuPa   Sääksjärvi tekonurmi  
07.09 klo 13.00  Fc Tigers  - Loiske    Lamminpää 
12.09. klo 19.00  Loiske  - I-Kissat    Sääksjärvi tekonurmi  
21.09. klo 15.00  NoPs  - Loiske    Nokia kk  
28.09. klo 15.00  Loiske  - TPV/2    Sääksjärvi tekonurmi  

Ottelut 2013

Edustusjoukkueen tukijoita 2013

Kuljetus Timo Vikman 
Valkeakoski
Pirkanmaan

metallitekniiikka
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C-99 Tytöt  
AVARAMPAAN MAAILMAAN

Takana vasemmalta: Elina Hoppu, Sara-Sofia Niskanen, Jenna Virtanen, Ella Laakso, Liina Raatikainen, 
 Senja Iivanainen, Roosa Lilja ja Jemina Rantanen. Edessä vasemmalta: Yasmin Nummela, Miia Rajala,  

Suvi Hoppu, Anniina Heinonen, Noora Rajala. Kuvasta puuttuvat: Tiia Nieminen, Sonja Lindqvist, Katariina Lankinen, 
Venla Ranta, Ronja Leino, Miimi Kinnari ja Aminata Sane.

Viime kesänä sarjape-
lien maailmaan astu-
nut 99-tyttöjen joukkue 

hakee tulevana kesänä yhä 
kovempia haasteita. Harjoitte-
lun myötä joukkueen peliesi-
tykset ottivat kesällä ison harp-
pauksen eteenpäin ja syksyllä 
Loiske komeilikin Futis-liigan 
sarjaykkösenä. Loppusarjaan 
joukkuetta ei kuitenkaan huo-
littu, koska vahvuuteen kuului 
yksi liian hyvä pelaaja, Roosa 

Lilja, joka mahtui säännöllises-
ti 97-joukkueen piirinsarjako-
koonpanoon. Talven harjoitte-
lun myötä joukkueen riveistä 
moni muukin pelaaja on käynyt 
vahvistamassa vanhempaa ikä-
luokkaa piirinsarjan futsalissa. 
Joukkueessa on vajaa kymme-
nen tunnollisesti harjoittelevaa 
tyttöä, joiden kehityskäyrä on 
voimakkaasti ylöspäin. Heidän 
kehittymisensä jatkon takia vas-
tusta haetaan tulevana kesänä 

piirinsarjan joukkueista. Kesän 
myötä lähdettäneen myös Kau-
hajoki cupiin. Suuri muutos on 
isolla kentällä pelaaminen, joka 
on melkoista totuttelua vaativa 
asia, sääksjärveläiseen tapaan 
kun vastustajat tahtovat olla 
isompia ja voimakkaampia, 
mutta eivät parempia.

Teksti ja kuva
Juha Hoppu
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Kuvassa edessä Teresa Seppälä. Eturivissä vasemmalta: Alisa Väärälä, Emilia Touru, Janika Saarinen, 
 Sara Mongudhi, Sonja Lankinen ja Milla Vuori. Takarivissä vasemmalta: Melina Touru, Sara Jääskeläinen,  

Oona Raatikainen, Jenna Jääskeläinen, Johanna Ranta, Joanna Simola ja Emmi Kaunisto. 
Kuvasta puuttuu Tiia Jaskari ja Jasmin Juujärvi.

D-01 Tytöt 
VANHEMPIEN SEURASSA

Viime kesänä Futis-liigassa 
01-sarjassa kauhua vastustaji-
en riveissä hyvällä pelaamisel-
laan aiheuttaneet 01-tytöt pe-
laavat tulevan kauden itseään 
vanhemmassa seurassa osal-
listuen Futis-liigan 00-ikäluokan 
sarjaan. Itse asiassa suurin osa 
joukkueen pelaajista on synty-
nyt vuonna 2002, joten heille 
vanhempia vastaan pelaami-

nen on tuttua jo entisestään. 
Talven myötä yhä useammalle 
tytölle jalkapallo on ollut yhä 
tärkeämpi harrastus ja pallon-
käsittelytaito jaloin on Sääks-
järven koulun salissa hioutunut 
edelleenkin. Joukkueen riveihin 
on talven myötä liittynyt muuta-
ma uusi pelaaja ja koossa onkin 
Loiskeen vuoden 2012 tyttöpe-
laajan Milla Vuoren johtamana 

niin hyvä ryhmä, että pyrimme 
käymään esittelemässä taito-
jamme kesällä esimerkiksi Kau-
hajoella asti.

Teksti :Juha Hoppu
Kuva: Jouni Raatikainen
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Sääksjärven Loiskeen 2003 syn-
tyneet pojat ovat harjoitelleet 
koko talven pääsääntöisesti 

Kissat-Hallissa kolme kertaa viikossa. 
Tämän lisäksi osa joukkueen pojista 
on jaksanut käydä myös yhteistyö-
seura Ilveksen lisätreeneissä, Ifassa. 
Talven harjoituksissa on keskitytty 
pääosin henkilökohtaisten taitojen 
parantamiseen. Harjoitteluaktiivisuus 
joukkueessa on ollut hyvällä tasolla 
koko talven. 
Kesällä joukkue tulee harjoittelemaan 
3 – 4 kertaa Sääksjärven kentällä. 
Tulevana kesänä joukkue osallistuu 

kahdella peliryhmällä Tampereen pii-
rin sarjoihin. Lisäksi joukkue osallis-
tuu kesän aikana useisiin turnauksiin, 
joko yhdellä tai kahdella peliryhmällä. 
Kesän pääturnaus on Turun Aura Cup 
kesäkuun lopussa. Kausi huipentuu 
päättäjäisiin, jotka ovat samalla uu-
den kauden avajaiset, Eerikkilässä 
marraskuun alussa. 
Onnistumisen ja hyvän kesäkauden 
avaimet ovat olemassa ja menestys-
täkin varmasti tulee vaikka sellaisia 
tavoitteita ei ole joukkueelle asetettu.
Joukkueessa on mahdollista harras-
taa jalkapalloa kilpajoukkuemaisesti 

tai vain harrastusmielessä. Joukku-
eeseen otetaan uusia pelaajia, jos 
kiinnostaa ota yhteyttä vaikka sähkö-
postilla

Vastuuvalmentaja: Jukka Nopanen
Valmentajat: JP Nieminen, Janne 
Kaunisto, Jan Mäkiranta
Jojo: Jan Mäkiranta
Huoltaja: Kaarina Väätäjä
Yhteystiedot: 
loiske2003@gmail.com

Pojat 03 juniorit 

Joukkueessa pelasi kauden aikana enimmillään 19 pe-
laajaa, joista 4 oli syntynyt vuonna 2005. Joukkueem-
me osallistui sekä piirisarjaan (F8) että Ilveksen Fu-

tisliigaan. Menestys peleissä oli kohtalaista ja tärkein asia 
eli pelaamisen oppiminen ja pelitilanne rohkeus menivät 
hyvin eteenpäin. Talveksi joukkueen kokoonpano muuttui 
rajusti ja tämä johti siihen että Futsalissa ei menestystä 
tullut. Hyvänä asiana oli kuitenkin pelitilan käytön oppimi-
nen.
Keskityimme harjoittelemaan yksilötaitoja, kehonhallintaa 
ja jonkin verran pelipaikkojen pitämistä kauden aikana. 
Näissä osa-alueissa tapahtui hyvää kehitystä ja osittain 
tästäkin syystä 4 pelaajaamme jätti joukkueen pelatak-
seen vanhemmassa ikäryhmässä tai hakeakseen lisä-
haasteita Ilveksen riveistä.
Tulevalla kaudella pelaamme piirin divarissa ja lisäksi jon-
kin verran turnauksia. Harjoittelemme jatkossa 3 kertaa 
viikossa, kun ei ole pelejä, pääasiassa tiistaisin, torstaisin 
ja lauantaisin.
Joukkueen muodostavat tällä hetkellä: Leo Suominen, 
Valtteri Uusi-Salava, Mikael Nyberg, Santeri Tenhunen, 
Heini Niemelä, Samuel Harju, Leevi Lepola, Kalle Niemi-
nen, Tapio Lantto ja Joel Toroi.
Lisää pelaajia otamme miellämme mukaan joukkueeseen 
ja yhteistiedot löytyvät Loiskeen nettisivuilta.
 

T: Pasi Suominen,  
Loiske04 joukkueen valmentaja

Pojat 04 
juniorit 

Tykkää meistä

Facebookissa

www.facebook.com/ilonalahikauppa

LÄHIKAUPPA
& KOTILEIPOMO

TAMPEREENTIE 38 B 5
37500 LEMPÄÄLÄ

040 543 3909

Avoinna
ti-pe  9 - 17
la       9 - 14

Pelieväät kuntoon!

Ilonan gluteenittomat

...Ja elämä maistuu!

KIRPPUTORI KAHVILA PARTURI-KAMPAAMO

Käynti sisäpihan puolelta

Palvelua 
suurella sydämellä!
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 Gynekologit, yleislääkärit, ihotautilääkäri,
 urologi, korva-, nenä- ja kurkkutautien erkoislääkäri

Tampereentie 12, OP-Center
 03 3752 006

 

 

Aleksi Riikonen ITS® 
044 354 9901 
aleksi.riikonen@aksuky.fi 
www.aksuky.fi 

 Taloyhtiöiden isännöintiä 

Sääksjärven kukka

Pitkäahteentie1 
Sääksjärven Liikekeskus



20

Pojat-02 joukkue 
on aloittanut toi-
mintansa vuon-

na 2008. Ajan mittaan 
pelaajia on tullut ja 
mennyt, mutta löytyy-
pä joukkeesta kolme 
poikaa jotka ovat olleet 
alusta asti tauotta mu-
kana. Alkavalle kau-
delle 2013 on mukaan 
ilmoittautunut kaksi-
kymmentä poikaa.
Talvikauden joukkue 

pelasi futsalin piirin 
sarjaa ja kaudella 2013 
joukkue pelaa sekä Il-
veksen futisliigan että 
TPV:n futisklubin sar-
joissa. Lisäksi joukkue 
osallistuu kesän aikana 
vähintään kymmeneen turnauk-
seen, ja talven tullen jatketaan 
taas futsalin parissa. Joukkue 
harjoittelee kolme kertaa viikos-
sa Sääksjärven tekonurmella.
Jos olet innostunut jalkapalloili-
ja ja kiinnostunut osallistumaan 
Loiskeen pojat-02 –joukkueen 
toimintaan, ota yhteyttä jouk-
kueenjohtajaan. Yhteystiedot ja 
lisätietoja harjoitusajoista löytyy 
joukkueen nettisivuilta osoit-
teesta http://loiske.sporttisaitti.
com/joukkueet/pojat-02/.

Pelaajat:
Arttu Rantala
Artturi Haapasola
Eelis Tykkyläinen
Eetu Ylinen
Eetu Sampakoski
Joona Lindfors
Lassi Pitkänen
Niko Jokihaara
Niko Hätönen
Olli Peura
Oskari Vuorio
Samu Porkka
Santeri Nieminen
Tapio Lähdeniemi

Teemu Kurkioja
Toni Jokihaara
Topi Kossi
Tuomas Salminen
Veikka Kuittinen
Visa Salonen

Valmentajat:
Jari Kossi
Jarkko Ylinen
Jukka Lindfors
Joukkueenjohtaja:
Jukka Lindfors

Pojat 02 juniorit 

Nirvan
RAKENNUS-
URAKOINTI

urakoi

Pintakäsittelyn ja metallin osaajat

PIRKAN TEOLLISUUSPINNOTE OY
Puh. 010 328 611, Fax (03) 367 2225
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Loiske-99:n kantaporukka 
jatkaa toista vuotta Leki-
99:n kanssa FC Lempäälä 

YJ:nä, nyt C 14-luokassa. Olem-
me olleet tosi tyytyväisiä omaan 
yhteistyöhömme,vaikka kahden 
seuran välimaastossa toimiminen 
aiheuttaakin omat hankaluutensa, 
mutta tämä on mahdollistanut yli-
päätään missään muodossa jat-
kaa jalkapallon
 harrastamista -99-ikäluokassa 
Lempäälässä ja vielä eri tasoryh-
missä sen mukaan, kuinka pal-
jon poika haluaa lajiin panostaa. 
Haasteita on: Iso kenttä, 11v11, lä-
hes täysi peliaika ja harjoitusmah-
dollisuuksien puute kilpailijoihin 
verrattuna. Pelaamme tänä vuon-
na kovaa E-L-liigaa ja tiedämme 
joutuvamme erittäin koville, mutta 
pitemmällä tähtäimellä ajattelem-
me, että vain kovat pelit kehittävät 

ja näemme, missä kärki menee ja 
ottaisimme oppia. Toivomme lem-
pääläisten tukea taisteluumme ja 
olisi hienoa saada väkeä katso-
moon edes uteliaisuudesta. Toi-
sena sarjana pelaamme perinteis-
tä, hyvätasoista piirinsarjaa, josta 
tarvittaessa nostamme pelaajia 
E-L:ään. Pelaajia on kaikkiaan 33, 
valmentajia 3 ja muita toimareita 
apuna 5-6. Pelaamme myös 2-3 
turnausta. Johtoajatuksena voisi 
olla, että tarkkojen pelilukemien 
tuijottamisen sijaan pyrkisimme 
koko ajan kehittymään optimis-
tisella mielellä tiukasti taistellen 
lempääläistä jal-
kapalloa eteen-
päin vieden.

 

Valmentajat:  
Timo Vuori,  
Marko Strömsholm,
Jari Harjunniemi. 
Tiedotus/varustevastaava: 
Petri Salminen, 
Huoltajat: 
Pasi Virtanen ja Virpi Maja, 
Fysiikkavalmennus:  
Kati ja Rami

T: Seppo JJ Seppo Hiltunen
puh.040-8448476

seppo.hiltunen@fimnet.fi

C-99 pojat

Leipomo, Kulju: (03) 3143 4500

Koskikeskus: (03) 223 3101

Kauppahalli: (03) 212 9101

Lempäälä: (03) 375 0511

Cafe Delisa, Ideapark: 0290 908 111
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Futsal edustuksen kausi 2012 
- 2013 alkoi nihkeästi, kun 4 
viimekauden pelaajaa jätti Lois-

keen suhteellisen myöhäisessä vai-
heessa. Viime kauden maalikuningas 
Toni Järvinen sekä maalivahti Esa 
Saarinen siirtyivät PJK:hon. Nop-
sajalkainen Marko Hakala ja toinen 
maalivahti Leo Rantanen siirtyivät 
FSIlvekseen. Kyseiset siirrot siis ai-
heuttivat sen, että Loiskeella ei ollut 
maalivahtia ja iso lovi kentällisissä. Ei 
auttanut muu kuin laittaa viidakkorum-
mut päriseen uusien maalivahtien ja 
kenttäpelaajien löytämiseksi. Onneksi 
Hakulisen Roope sai jotain kautta tie-
toonsa maalivahtitilanteemme ja otti 
itse yhteyttä. Sovittiin tapaamisesta 
ja onneksemme Roope osoittautui 
lahjakkaaksi maalivahdiksi. Lisäksi 
Farmiseura LeKi:stä alkoi Auvisen Iiro 
käydä myös Loiskeen harjoituksissa. 
Tilanne oli herkullinen ja hyvä, kos-
ka maalivahdit joutuivat näyttämään 
osaamisensa kilpaillessaan peliajas-
ta. Kauden myötä Roope lunasti yk-
kös maalivahdin paikan osaltaan sen 
vuoksi, että usein Loiskeen ja LeKi:n 
ottelut osuivat samoille päiville tai vii-
konlopuille.
Joukkueeseen liittyi myös muutama 
futsal-uraansa aloitteleva nuori pelaa-
ja, Suonpään Otso ja Niemisen Joo-
na. Pojat osoittautuivatkin todellisiksi 
helmiksi opittuaan enemmän futsalin 
saloja. Molemmat pelaajat löytyivätkin 
kauden mittaan Loiskeen pistepörssin 
yläpäästä. Vuodenvaihteen jälkeen 
molemmat keskittyivät omiin uriinsa 

jalkapalloilijoina, toinen TPV:n riveis-
sä ja toinen Hakan, mikä teki ison 
aukon Futsal-joukkueemme vahvuu-
teen.
Alkukauden nihkeys johtui osin myös 
siitä, että harjoittelukausi jäi todella 
lyhyeksi Jalkapallokauden loputtua 
vasta 29.9. ja futsal-kausi alkoi 2.10. 
Liittocupin ottelulla ACE:a vastaan. 
Muutamat harjoitukset ehdittiin vetää 
ennen ko. ottelua, joten yhteispeli ei 
oikein vielä ollut kohdillaan.
Loukkaantumiset ja muut poissaolot 
vaikuttivat myös joukkueen lopulli-
seen menestykseen. Kauden aikana 
myös varoituksia tuli liian paljon ja 
edellisellä kaudella voitettu Fair-play 
palkinto oli menneen talven lumia. 
Myös Loiskeen tekemä päätös pe-
lipassien maksamisen siirtämises-
tä pelaajille kesken kauden aiheutti 
päänvaivaa, koska vain osa pelaajista 
pystyi hoitamaan asian kuntoon vuo-
den ensimmäiseen peliin 5.1.2013 
mennessä. Onneksi olimme tehneet 
jälleen Farmisopimuksen LeKi:n 
kanssa ja saimme sieltä apuja tarvitta-
essa viedäksemme kauden kunnialla 
loppuun. Esimerkiksi Riemua vastaan 
pelatussa pelissä oli puolet pelaajista 
LeKi:stä. Koko kauden Loiskeessa 
pelasi Yasar Elbeller (LeKi) ja Haka-
lan Pekka siirtyi LeKi:stä Loiskeeseen 
kauden aikana.
Kausi oli yhtä haasteellinen kuin alku-
kausi lupailikin, silti se jätti positiiviset 
fiilikset sekä päätavoitteeksi asetta-
mamme paikka Futsal Ykkösessä 
saatiin pidettyä. 

Tässä vaiheessa esittäisinkin kiitokset 
kaikille mukana jaksaneille niistä pa-
rista tuhannesta kauden aikana ker-
tyneestä kilometristä ja usean sadan 
tunnin vapaa-ajan viettämisestä hy-
vän harrastuksen parissa ja eritoten 
HYVÄSSÄ PORUKASSA.
Nyt pitää jo kääntää katseet ensi kau-
teen ja ruveta päristelemään rumpuja 
jo hyvissä ajoin joukkojemme vahvis-
tamiseksi.
Loiskeen pelipaidan pukivat kauden 
aikana päälleen Loiskeen Tommi 
Ahola,  Pekka Hakala, Roope Haku-
linen, Teemu Heinonen, Manu Helmi-
nen, Kai Jyrkiäinen, Mikko Järvinen, 
Sami Lahtinen, Tatu Latukka, Aki 
Lehtinen, Ilkka Leppänen, Joona Nie-
minen, Eetu Ruottunen, Reza Rouh 
Gandom, Markus Sairiala, Otso Suon-
pää, Topi Viinamäki, Saku Virkorinne 
sekä LeKi:stä Iiro Auvinen, Yasar El-
beller, Ukko Rimmi, Joni Koskinen, 
Tommi Koskinen, Abdul AL-Barkat ja 
Eeli Huotari.
Taustajoukoissa häärivät Jarkko Alto-
nen, Esa Kuusisto, Janne Malmi sekä 
Aki Lehtinen.
Kiitokset myös ottelutapahtumat mah-
dollistaneille lipunmyyjille, kuvaajille, 
toimitsijoille, järjestysmiehille yms.
Tuhannet kiitokset myös tukijoille Met-
lab Oy, Vesivahinkotekniikka VVT Oy 
ja Pub Sääksville sekä Arpeco Oy:lle 
hyvistä kyydityksistä.

Raimo Ahola
Päävalmentaja
Futsal-edustus

Futsal edustus 2012 - 2013
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Loiskeen nuorten kuin veteraani-
enkin hiihdot saavuttivat suuren 
suosion talvikaudella 2013.

Ensimmäiset sarjahiihdot saatiin aloi-
tettua jo 19.12.12. Hiihtoja pidettiin 
kuusi, kahden viikon
välein pääsääntöisesti tiistaisin. Mes-
taruushiihtoihin 12.3. osallistui 12 
hiihtäjää juonioreista vete-
raaneihin.
Sarjahiihtoihin talven aikana osallistui 
32 nuorta, osallistumiskertoja oli 111, 
sää oli poikkeuksellisti suotuisa koko 

talven, eikä pakkanen häirinnyt kisoja. 
Poikien 15v. sarjan Olli Niemi palkittiin 
vuoden hiihtäjäksi. Nuorin hihtäjä oli 3 
vuotias Eemeli Sepponen.
Lisäksi olimme 19.3. pidetyissä Laurin 
hiihdoissa järjestelytehtävissä.
Avoimeen veteraani-cuppiin 6:een 
osakilpailuun osallistui 30 hiihtäjääja, 
yhteensä 84 suoritusta.
Hihtojen järjestelyistä vastasivat seu-
raavat henkilöt joille suuri kiitos. Pek-
ka Siitonen pj, tiedotus ja
ajanotto, Seppo Saarinen ajanotto ja 

ilmoittautumiset, Leila Mäkinen ajan-
otto ja Pirkko Saarinen
mehutarjoilu ja numerolaput.

Kiitos myöskin hyvistä laduista  
Urvannalle.

Tulokset: www.loiske/sporttisaitti.com

LOISKEEN  
HIIHTOJEN TALVEN 
2013 TOIMINTAA

Loiskeen veraanit jatkoi-
vat aktiivista toimintaa, 
kokoontuen joka viikko 

kesällä Sääksjärven vanhal-
la kentällä petankin heittäen 
ja tavella nuorisotalon ala-
kerrassa tortaisin klo 10-12  
pelien merkeissä. Osallistujia 
6-10.
Osallistuimme Loiskeen pa-
perinkeräyksiin aktiivisesti, 
sekä tarvittaessa Loiskeen 
muuhunkin toimintaan.TUL:n 
Tampereen piirin veteraani-

päiville osallistui 3 loiske-
laista.
Jaostoon kuuluivat: Seppo 
Saarinen pj, Pirkko Saari-
nen, Kalevi Lehtonen, Rit-
va Lehtonen,
Matti Valkama, Kaarina 
Katavisto, Heikki Suho-
nen ja Maija Suhonen,  
Lisäksi Sakari Sinisalo ja
Matti Rouhiainen osallistui-
vat petankiin.

Seppo Saarinen pj.

LOISKEEN  
VETERAANIJOSTON 
TOIMINTAA  
2012 - 2013

LEMPÄÄLÄN ASIAT OVAT
TÄRKEITÄ MEILLE KAIKILLE.    

 Meidän mielestämme, ITSENÄINEN Lempäälä  
 turvaa paremmat ja tasa-puolisemmat palvelut.            

            Jos  haluat olla mukana vaikuttamassa, ota yhteyttä:

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

Tutustu nettisivuihin,   sdplempaala.yhdistysavain.fi
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LOISKEEN JUNIORIJAOSTO
Junioripuolella Loiskeessa vietiin 

monia asioita eteenpäin vuonna 
2012. Näkyvimpinä asioina oli-

vat omien turnauksien järjestäminen 
sekä keväällä että syksyllä. Keväällä 
pelasivat 2001-2004 syntyneet pojat 
jokainen oman turnauksensa ja lisäk-
si vanhimmat tytöt pelasivat oman 
turnauksensa. Syksyllä samat pojat 
pelasivat vastaavan turnauksen ja 
näiden lisäksi järjestimme aikuisten 
pienpeliturnauksen. Turnaustoiminta 
tulee jatkumaan myös vuonna 2013 
ja ensimmäiset turnaukset pelataan 
Sääksjärven kentällä 27-28.8. (2002-
2004) ja jatkoa seuraa 4-5.5. (B-tytöt 
ja P99 YJ).
Kesällä järjestimme Maajoukkueen 
Jalkapallokoulun, joka kesti yhteensä 
4 viikkoa (2 kesäkuussa ja 2 elokuus-
sa). Jokaisella viikolla toimintaa oli 5 
päivänä. Toiminnan suosio oli huima 
ja kentällä oli parhaimmillaan noin 80 
valkosiniseen maajoukkueen paitaan 
sonnustautunutta pelaajanalkua. Toi-
minta sellaisenaan ei jatku, koska Pal-

loliitto ei pysty tälle vuodelle tukemaan 
kyseistä toimintaa. Olemme kuitenkin 
suunnitelleet korvaavan toiminnan, 
josta tiedotetaan myöhemmin lisää, 
kunhan kaikki yksityiskohdat ovat sel-
villä.
Juoniorijoukkueita Loiskeessa oli 
kaudella 2012 yhteensä kymmenen 
kappaletta. Näistä kolme oli tyttöjouk-
kueita, 6 poikajoukkueita ja lisäksi 
Prinsessa & Ritari toiminta.

Kauden 2013 
joukkueet ovat:

P&R
2006 tai aikaisemmin
Joukko Litmanen
040 826 1014
prfutis.loiske@gmail.com
Pojat05
2005 ja 2006 syntyneet
Ami Seppälä
0500 186 456
loiske05@gmail.com

Pojat04
2004 syntyneet
Pasi Suominen
050 383 8755
suominen.pasi11@gmail.com
Pojat03
2003 syntyneet
Jan Mäkiranta
040 581 0787
loiske2003@gmail.com
Pojat02
2001 ja 2002 syntyneet
Jukka Lindfors
050 588 3122
loiske02@gmail.com
Pojat99
1999 syntyneet
Seppo Hiltunen
040 844 8476
seppo.hiltunen@fimnet.fi
Tytöt
1997 – 2006 syntyneet
Ansa Lilja
040 529 2650ansa.lilja@gmail.com

Viime vuoden lopulla Matias 
Mäkiranta Sääksjärven kou-
lusta ehdotti koulun pikku-

parlamentille uusien välituntipallojen 
hankkimista. Sääksjärven Loiskeessa 
kuultiin asiasta, koska Matias pelaa 
jalkapalloa Loiskeen P03-joukkuees-
sa. Lupasimme Matiakselle tutkia 
asiaa seuran voimin, antaahan oma-
ehtoinen jalkapallon harrastaminen 
ja pallon potkiminen hyvän pohjan 
mielekkäälle ja liikunnalliselle harras-
tukselle. Tällaista toimintaa Loiske 
haluaa ilman muuta olla mukana tu-
kemassa. 
Pian seuralle tarjoutuikin tilaisuus 
hankkia palloja yhteistyökumppanin 
kautta ja samalla päätettiin hankkia 
pallot kaikkiin Lempäälän alakoului-
hin. Pallojen kustannukset saatiin 
katettua kokonaisuudessaan käyt-
tämättömillä yhteistyökumppanin 
bonuksilla, joten Loiskeen junioritoi-
minnalle tempauksesta ei aiheutunut 

ylimääräisiä kuluja. 
Jalkapalloja jaetaan kuluvan kevään 
aikana kaikkiin Lempäälän kunnan 
alakouluihin. Jokainen esikouluryhmä 
ja alakoululuokka saa oman ”Lois-

keen-oranssin” pallon välituntikäyt-
töön. Pallojen jakaminen on jo alkanut 
ja ensimmäisenä pallot saivat käyt-
töönsä Sääksjärven koululaiset. 

Loiske edistää koulujalkapalloa 

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

 FACEBOOKssa http://www.facebook.com/

Sääksjärven Loiske
LOISKEEN  
HALLITUS
Keijo Houhala,  
puheenjohtaja
Simunantie 4-6 A 7, 33880 
Lempäälä     
0400 551 175
keijo.houhala(at)ktk-ry.fi
Pauli Impola,   
varapuheenjohtaja
Vanamotie 1, 37550 Lempäälä     
050 541 1319
Pauli.impola(at)kolumbus.fi

Esko Ruottunen,  sihteeri
Asuntotie, 33880 Lempäälä     
0400 771 991 
esko.ruottunen(at)pirko.fi
Erkki Lindstedt,   
taloudenhoitaja 
Sipiläntie 4, 33880 Lempäälä     
040 768 9850 
lini(at)elisanet.fi

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

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

Ansa Lilja

Pasi Suominen

Jan Mäkiranta

Jukka Lindfors

Rami Myllymäki     
 
Jalkapallo- futsaljaosto
Esa Kuusisto, puheenjohtaja
Heikki Arminen
Raimo Ahola,
Jukka Karhunen 
Aki Lehtinen

Yleisurheilujaosto
Leila Mäkinen

Lentopallojaosto
Kristiina Lehtonen

Hiihtojaosto
Pekka Siitonen,   
040 537 8840
Leila Mäkinen
 
Veteraanitoiminta
Kalevi Lehtonen 
Ritva Lehtonen 
Rauno Heino 
Kaarina Katavisto 
Heikki Suhonen 
Maija Suhonen

Levikki:  1500 kpl

Julkaisija:  

V- ja U-seura Sääksjärven Loiske 2013 

Taitto:  Paul’s Special

Painopaikka: PK-Paino, Tampere

Liity Sääksjärven 
LOISKEEN
JÄSENEKSI

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

Haluan liittyä Sääksjärven Loiskeen jäseneksi. 
Jäsenmaksu 10,- tilille: FI85 5733 0420 0111 92

Nimi _______________________________________________________________________

Osoite _____________________________________________________________________

Synt. _________________  puh. ________________________________________________

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