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Tampere Saintsin yli vuoden kestänyt kuherrus-
kuukausi ja yli-innostumisen piikki alkaa olla 

ohi ja muutosvaiheen pölyn laskeutuessa näky-
viin tulee uusi koneisto, jossa eri osioiden palaset 
loksahtelevat pikkuhiljaa kohdilleen. Täysin uusina 
asioina esiin nousevat varsinkin sähköinen jäsen-
rekisteri, laskutuspalvelu (sisään ja ulos), eriytetyt 
jaostot (miehet, naiset, juniorit), uusittu kirjanpi-
tojärjestelmä ja budjetointi, useiden ”isojen pro-
jektien” läpivienti, organisoitu fysiikkaharjoitte-
lu, muiden seurojen kanssa aloitetut yhteistyöt ja 
edelleen lisääntynyt näkyvyys Tampereen ja Pir-
kanmaan alueella. 

Viimeisen vuoden ajan Saints-toimintoja on ha-
jautettu entistä enemmän omiin osioihin ja vas-
tuita pilkottu yhä pienempiin paloihin. Tämä on 
ollut mahdollista ainoastaan sitoutuneiden seu-
ra-aktiivien ansiosta. Tämä aktiivien määrä on jo 
kasvanut yli 65 aktiivisen taustahenkilön joukok-
si. Tampere Saintsin seuratoiminnasta kiinnostu-
neiden määrä on yllättänyt jopa allekirjoittaneen 
ja haluankin erikseen kiittää jokaista yhteiseen 
Saints-hiileen puhaltavaa tekijää. Toivottavasti 
asioiden tekeminen ja menestyvän Saintsin näke-
minen tuottaa teille yhtä paljon energiaa kuin it-
selleni. 

Nyt jo yli 250 jäsenen Tampere Saints jatkaa 
kasvuaan! Kaksi joukkuetta naisissa, kaksi jouk-
kuetta miehissä sekä yhteensä 5 juniorijoukkuet-
ta (U19, U17, U15, U13 ja U11) lähtevät kauteen 
edustamaan Tamperetta ja Pirkanmaata. Odotet-
tavissa tulee olemaan tamperelaisittain kaikkien 
aikojen kilpailullisin vuosi ja Saints jatkaa nousu-
johteista suuntaansa niin urheilullisesti kuin taus-
tavoimissa. Vuoden takaiseen katsaukseen verrat-
tuna eteenpäin on menty jokaisella osa-alueella. 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Uuden Tampere Saints -koneiston palaset loksahtelevat  
kohdilleen – edelleen on paljon työtä edessä! 

Jokainen uusi jaosto toimiikin nykyään hyvin itse-
näisesti vieden omalla tyylillään amerikkalaisen 
jalkapallon sanomaa eteenpäin. Silti tämäkin on 
vasta alkua, sillä vision mukainen pitkän aikavälin 
strategia on ottanut vasta ensimmäisen askeleen. 
Jo tänä vuonna tulee näkymään, että uudistunut 
Tampere Saints tulee todellakin säväyttämään ih-
misiä niin katsomossa kuin kentällä. Uusi Saints 
on jatkossakin ammattimainen ja innostava – sekä 
ry, jossa asioita tehdään aina pilke silmäkulmassa. 

Voidaankin siis jatkaa samalla teesillä: ”Suuruu-
denhullut suunnitelmat realismin rajoissa - tavoit-
teena Saints-dynastia!”
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Veikka Lehtonen -rahaston tarkoituksena on tur-
vata amerikkalaisen jalkapallon harrastaminen 
vähävaraisille lapsille. Tuet myönnetään sosiaa-
lis-taloudellisin perustein. Rahasto tukee Tampere 
Saintsin strategiaa, jonka mukaan harrastaminen 
ei saa koskaan jäädä rahan puutteesta kiinni. Ra-
haston käyttökohteeksi voidaan valita nuoren jä-
senmaksu, kausimaksu tai vaihtoehtoisesti rahas-
to voi auttaa nuorta varusteiden hankkimisessa. 

Veikka Lehtonen- rahaston kautta tukea voi 
saada eri muodoissa akuutteihin amerikkalai-
sen jalkapallon harrastustoiminnan tukemiseen. 
Tuki ei ole aina suoranaista rahallista tukea, vaan 
saattaa olla myös varustelainaa, työllistämistä tai 
ohjausta joilla saadaan katettua nuoren harras-
tamisesta koituvat kulut sekä aktivoitua nuorta 
urheilijaa. Rahaston hakemuksia käsittelee ano-
nyymisti kolmen henkilön toimikunta, johon 
kuuluvat Saintsin puheenjohtaja, nuorisopääl-

VEIKKA LEHTONEN -RAHASTO
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likkö ja rahastonhoitaja. Tukihakemuksen tekee 
lapsen/nuoren huoltaja. Tukihakemus on vapaa-
muotoinen. Hakemukset tulee ohjata sähköpos-
tiin: nuortenrahasto@tamperesaints.fi

LAHJOITUKSET NUORTEN 
HYVÄKSI
Veikka Lehtonen -rahasto koostuu täysin ulkopuo-
listen yksityishenkilöiden sekä yritysten lahjoituk-
sista. Suunnitellun lahjoituksen summan voi il-
moittaa etukäteen sähköpostiin nuortenrahasto@
tamperesaints.fi otsikolla ”LAHJOITUS” jonka jäl-
keen Saints ja Veikka Lehtonen -rahasto lähettävät 
laskun kyseiselle summalle. Rahaston lahjoitukset 
ovat täysin erillään Saintsin muusta toiminnasta. 
Kysymyksiin rahaston toiminnasta tai lahjoituksis-
ta vastaa seuran puheenjohtaja Marko Husu.

www.tamperesaints.fi/29460
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Kauteen 2018 lähdetään jälleen kerran askelta 
paremmista asemista kuin  edelliseen vuoteen. 

Molemmat miesten ja naisten edustusjoukkueet 
pelaavat kansallisella päätasolla, juniorit jatkavat 
omilla sarjatasoillaan, ja kakkosjoukkueet tuovat 
pelaajille lisää harrastus- ja kehitysmahdollisuuksia.

Miesten joukkueen kausi 2017 oli kivikkoinen 
mutta sarjapaikan säilyttäminen omin voimin an-
toi uskoa tulevaan. Uutta nousua lähdettiin ra-
kentamaan jo lokakuun alusta kun joukkue aloitti 
kootun fysiikkaharjoittelun Jarkko Wellingin joh-
dolla Polte-salilla. Talven aikana on lisäksi leireilty 
vierailevien joukkueiden kanssa ja haettu uusia la-
jiharjoittelumahdollisuuksia Nokian Pitkäniemen 
palloiluhallista, samalla tuoden toisen pirkanmaa-
laisen joukkueen Nokia Ghosthuntersin entisiä 
pelaajia mukaan pyhimysperheeseen. Tätä kirjoi-
tettaessa kevään aurinko sulattaa Pyynikkiä kovaa 
vauhtia, ja pian näemme onko Sininen onnistunut 
luomaan nahkansa tälle vuodelle.

Naisten joukkueen menestys 1-divisioonassa ja 
sitä kautta nousu pääsarjatasolle jatkaa sitä hyvää 
työtä mitä päävalmentaja Jussi Honkosen johdolla 
on tehty. Samoissa tiloissa miesten kanssa fysiik-
kaa treenaavat naiset haluavat myös osoittaa kuu-
luvansa lajinsa kotimaiselle päätasolle heti läh-
tölaukauksesta. Naispelaajien määrän kasvaessa 
myös tarve kakkosjoukkueen perustamiselle ker-
too siitä positiivisesta kasvusta joka naisjenkkifu-
tiksen ympärillä on.

Nuorten sarjoissa kypsyy hiljalleen uusi pyhi-
myssukupolvi tuleville vuosille. Hyviä merkkejä 
tästä olivat viime vuonna mm.  U17- ja U15-jouk-
kueiden selviytyminen sarjojen loppuotteluihin 
sekä runsas osanotto ikäkausimaajoukkueiden 
toimintaan. Seuran junioreita on myös Tampereen 
Urheiluakatemian jäseninä osallistuen määrätie-
toiseen fysiikkaharjoitteluun opiskeluiden yhtey-
dessä. Jotain tulevaisuuden pyhimystähtiä tullaan 
näkemään myös Vaahteraliigan otteluissa.

PÄÄVALMENTAJAN TERVEHDYS

Miesten kakkosjoukkue Patriots tuo seuraan 
uutta verta yhdistäen samalla historiaa nykyhet-
keen. Pyynikki Patriots tuli tunnetuksi vuosina 
1995-1997 tamperelaisen pääsarjajenkkifutiksen 
edustajana jota sittemmin seurasi Saints. Joukkue 
tarjoaa helpomman sisäänpääsyn lajista kiinnos-
tuneille sekä lisää kehitysmahdollisuuksia mies-
ten peleissä.

Vuosi 2018 tulee olemaan juhlavuosi, ja jokai-
nen joukkue on valmis tuomaan seuralle sen an-
saitsemaa tulosta. Tule sinäkin tekemään Pyyni-
kistä sininen!

VALMENNUKSEN ESITTELY

M I E H E T
Päävalmentaja Teemu Majander

Hyökkäyksen koordinaattori Toni Uusitalo

Puolustuksen koordinaattori Sami Telenius

Valmentaja Lari Siitonen

Valmentaja Toni Haukkamaa

Valmentaja Hannes Mattila

Valmentaja Mika Mäkelä

Valmentaja Jussi Taipalmaa

J U N I O R I T
Päävalmentaja Jyrki Luukkonen

Päävalmentaja Marko Husu

Päävalmentaja Miika Sipiläinen

Päävalmentaja Henri Toiminen

Päävalmentaja Jussi Taipalmaa

Valmentaja Tomi Mäkinen 

Valmentaja Aleksi Patteri

Valmentaja Thomas Salenius

Valmentaja Kalle Uusitalo

Valmentaja Veeti Tiainen

Valmentaja Anton Pouttu

Valmentaja Markus Korpela

Valmentaja Risto Raukko

Valmentaja Jani Järvinen

Valmentaja Chad Doughty

Valmentaja Ylermi Rajakangas

Urheiluakatemiavalmentaja Andrea Pasquali

Urheiluakatemiavalmentaja Pekka Niemi

N A I S E T
Päävalmentaja Jussi Honkonen

Apupäävalmentaja Panu Hämäläinen

Hyökkäyksen koordinaattori Ilkka Laitinen

Puolustuksen koordinaattori Toni Luomajoki

Kehitysjoukkueen 
päävalmentaja

Jyri Tuomaala

Apuvalmentaja Jaakko Kaihlanen

Apuvalmentaja Mikko Airaksinen

Apuvalmentaja Jukka Porevirta

Apuvalmentaja Topias Räty

Terveisin
Teemu Majander
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MIESTEN EDUSTUKSEN  
SEKÄ KEHITYSJOUKKUEEN 
KAUSIENNAKKO JA ESITTELY
Miesten edustusjoukkue pelaa nyt kolmatta pe-
räkkäistä kauttaan Vaahteraliigassa. Edellisiltä 
vuosilta on jäänyt haaviin sijoitukset 5. ja 6. ja tu-
levana kesänä on tarkoitus lähteä taistelemaan 
playoff-paikasta. 

Talviharjoittelu suunniteltiin uuden tyyppi-
seksi. Harjoituksiin  hankittiin lisävuoroja Pirk-
kahallista ja Nokian Pitkäniemen hallista ja 
vahva ohjattu fysiikkavalmennus tehtiin yhteis-
työssä kuntosali Poltteen kanssa. Maaliskuussa 

pidettiin intensiivinen leiriviikko, jolloin QB Kyle 
Nolan oli mukana harjoituksissa. Uuden pelin-
rakentajamme vierailu huipentui yhteiseen  lei-
riin Kuopio Steelersin kanssa. Aikaisemmin tal-
vella leireiltiin 1. divisioonan East City Giantsin 
kanssa.  

Huhtikuussa Pyynikin auettua jatkettiin viikon-
lopun minileirejä ja toukokuun alussa pidettiin vii-
meistelyleirit. Tampere Saints -joukkueet  ovat val-
miina kausiinsa! 

Saintsin miesten rosterissa on yhteensä yli 80 
pelaajaa. Muutamia uusia pelaajia on tullut Tam-
pereelle Suomen sisäisen muuttoliikkeen joh-
dosta ja neljä pelaajaa Virosta on päättänyt liittyä 
pyhimysryhmään kesäksi 2018. Suuri osa Saint-
siin liittyvistä uusista pelaajista on pelannut No-
kia Ghosthuntersin riveissä ja heitä nähtiinkin jo 
viime kesänä pyhimyspaidassa farmisopimuk-

sen kautta. U19-joukkue oman sarjansa pelat-
tuaan hakee vauhtia miesten sarjassa 3-divisioo-
nassa, jossa  pelataan nimellä Pirkanmaa Patriots. 
U19-pelaajia saatetaan nähdä myös miesten edus-
tusjoukkueen mukana. 

Pelaajat jaetaan ennen kautta Vaahteraliigan 
ja 3-divisioonan pelaajiin, mutta siirtoja jouk-
kueiden välillä tullee kesän mittaan siirtorajan 
umpeutumiseen eli elokuun alkuun asti. Vaahte-
raliigaan tuo uuden tuulahduksen 1-divisioonan 
mestaruuden 2017 voittanut Kuopio Steelers. 
Seinäjoki Crocodiles taas säilytti sarjapaikkan-
sa Turku Trojansin luovutettua. Roosters, Royals 
sekä Butchers  pelasivat kaudella 2017 playof-
fit mutta kesällä 2018 Saintsin lisäksi neljän jouk-
koon varmasti halajaa myös Crocodiles sekä 
Steelers joten kilpailu syyskuun peleistä tulee 
olemaan kovaa. 

SAINTS:

Kuva: Harri Koivunen
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PATRIOTS:
Kesällä 2017 Saintsin kehitysjoukkue Angels pela-
si turnausmuotoista 4-divisioonaa, mutta kesäk-
si 2018 kehitysjoukkue nostettiin miesten 3-divisi-
oonaan ja nimi uusittiin Pirkanmaa Patriotsiksi. 

Kehitysjoukkueen tarkoituksena on antaa seu-
ran aikuispelaajille sekä vanhimmille junioreille 
mahdollisuus pelata 11 vs 11 -kilpasarjaa ja kehit-
tää itseään edustusjoukkueeseen tai antaa mah-
dollisuus jäähdyttelyyn. 3-divisioona antaa myös 
uusille pelaajille madalletun kynnyksen aloittaa 
aikuisiällä uusi laji ilman että joutuu ensimmäisel-
lä kaudella pelaamaan heti suomalaisia huippu-
joukkueita vastaan. 

Kaudella 2018 3-divisioonassa esiintyy myös 
Vaasa Royalsin kehitysjoukkue, Vantaan TAFT, Ros-
ko Mayhem, Hyvinkää Falcons, Vaahteraliigasta pu-
dottautunut Turku Trojans, Sipoo Bulldogs ja Rova-
niemi Nordmen. 2017 voittanut Lohja Lions siirtyi 
ylempiin sarjoihin ja Saints lähtee hakemaan itsel-
leen ei vähempää kuin 3-divisioonan mestaruutta. 

Miesten rosterit löytyvät osoitteesta: 
https://www.tamperesaints.fi/edustus/11

M I E S T E N  E D U S T U S
Päävalmentaja Teemu Majander

Hyökkäyksen koordinaattori Toni Uusitalo

Puolustuksen koordinaattori Sami Telenius

Valmentaja Lari Siitonen

Valmentaja Toni Haukkamaa

Valmentaja Hannes Mattila

Valmentaja Mika Mäkelä

Pelaajavalmentaja Jussi Taipalmaa

Joukkueenjohtaja Marcus Lönnqvist

Huoltaja Mari Mäkitalo

Huoltaja Martti Rajala

Lääkäri Joonas Leivo

Lääkintävastaava Tapio Ivalo

Muu taustahenkilö Beata Vaateri

Muu taustahenkilö Marko Husu

Kuva: Harri Koivunen10 Tampere Saints kausijulkaisu 2018



N A I S T E N  R O S T E R I
Numero Sukunimi Etunimi Kummisponsori
Q B :
1 Hartikainen Emilia Lounaspiste ja Grillikioski Marenki

14 Airaksinen Karoliina

O L :
50 Riuttala Linda

57 Virtanen Eveliina Pirkanmaan Elementtisaumaus Oy

58 Taskinen Milka

59 Syväpää Heidi

63 Tikkala Maija

67 Lahti-Laurila Jenni

69 Carlsson Senja

71 Räsänen Tuuli Hieronta- ja terveyspiste Mankeli Oy

72 Kymäläinen-Mäkelä Katriina

74 Heino Annika LKV Asuntopalvelu Marja Karjalainen Oy

77 Röyttä Mirja

R B :
8 Kurimo Iida

27 Majuri Matilda

30 Kekkonen Henna

31 Kouchehbaghi Katrin

32 Rintaniemi Iines

33 Ylivarvi Eveliina

37 Pyymäki Saija

Kesä lähestyy ja kohta on aika poimia talven ai-
kana kypsyneet marjat. Off season -harjoitte-

lumme on sujunut erittäin hyvin. Syksyllä aloitettu 
fysiikkavalmennus on tuottanut kiitettäviä tulok-
sia. Puhtaasti fysiikkavalmennukseen hankittu val-
mentaja on mahdollistanut muun valmennusryh-
män keskittymisen lajiharjoituksiin. Pelaajarunko 
pysyi 95-prosenttisesti samana ja viime kaudella 
vielä kohtuullisen kokemattomalla joukkueella on 
taas yksi kausi enemmän kokemusta. 

Alkeiskurssien kautta joukkueeseen liittyi jäl-
leen kymmenkunta uutta pelaajaa. Lisäksi val-
mennusryhmämme pysyi lähes samana ja muu-
tamia uusiakin naamoja on liittynyt joukkoon. 
Kehitysjoukkueemme pelaa naisten II-divisioonaa, 
ja sen ansiosta voimme tarjota peliaikaa ja kehi-
tystilaa myös aivan tuoreille pelaajille sekä esi-
merkiksi loukkaantumisten jälkeen pelikentille 
palaaville pyhimyksille. Joukkueemme kuitenkin 
harjoittelee yhtenä tiiminä ja kehitysjoukkueem-
mekin pelaajat ovat tottuneita kovaan kontaktiin 
ja ovat valmiina iskemään lujaa takaisin. 

Joukkueemme vahvuudet tulevalla kaudella 
ovat yhteishenki ja altavastaajan rooli. Kun Vaah-
teraliigassa on jäljellä enää viime kauden mita-
likolmikko, on selkeää, että lähdemme tulevaan 
kauteen haastajana. Tämä rooli sopii meille mai-
niosti. Pelaajat ja valmentajat ymmärtävän tämän 
olevan meille mainio mahdollisuus kehittyä niin 
pelaajina kuin organisaationa. Vain haastamalla it-
seään on mahdollisuus kehittää itseään. Tätä tu-
kee joukkueessa vallitseva haastamisen ja todis-
tamisen ilmapiiri. Hyökkäystaktiikkamme jatkuu 
entisellään. Viime kaudella laitoimme palloa il-
maan ja sama meno jatkuu tulevana kesänäkin. 
Pyrimme monesta muusta joukkueesta poiketen 
olemaan 50/50 -joukkue ja heittämään rohkeasti. 
Hyökkäyksen koordinaattori Ilkka Laitisen johdol-
la heittohyökkäystä alettiin hiomaan kuntoon heti 
syksyn mestaruusjuhlien jälkeen. Neljän tai viiden 
laitahyökkääjän muodostelmat eivät siis tule ole-
maan meidän järjestelmässämme tarkoitettu ai-
noastaan kentän levittämiseen. 

Puolustuksemme oli viime kaudella rautainen. 
Nyt onkin puolustuksen koordinaattori Toni Luo-
majoen johdolla keskitytty tulevan kauden nou-

NAISETNAISTEN PÄÄVALMENTAJAN TERVEHDYS
sevaan pelinopeuteen ja sen tuomiin haasteisiin. 
Puolustuksen takakentältä löytyy runsaasti maa-
joukkuekokemusta ja näin pystytäänkin irrotta-
maan lisää voimaa juoksujen pysäyttämiseen. 
Lähdetään haastamaan vastustajia perustamaan 
omat ilmasirkuksensa ja katsotaan, onko heillä sii-
hen valmiuksia. Lähdemme Vaahteraliigaan haas-
tajan asemassa hakemaan muutamia yllätyspää-
nahkoja ja sen kautta välieräpaikkaa. Sen jälkeen, 
jos kehityskulkumme on nykyisen kaltaista, on 
kaikki mahdollista.

Menestyksekkäästi sujuneen kauden 2017 ja I-di-
visioonan mestaruuden jälkeen Saintsin naiset läh-
tevät haastamaan Suomen kovimpia joukkueita 
Vaahteraliigaan. Lisäksi, kun rosterissa on 63 nais-
ta, on mahdollista lähteä kehitysjoukkueen kans-
sa hakemaan pelikokemusta II-divisioonasta. Kah-
ta sarjaa pelaamalla Saintsin naiset voivat tarjota 
peliaikaa ja kehittymismahdollisuuksia niin koke-
neille maajoukkuepelaajille kuin aivan uunituoreil-
le rookieillekin. Saintsin naisilla on kauden teema-

na kuitenkin yhtenäisyys ja toistensa tukeminen 
niin kentällä kuin kentän ulkopuolella ja harjoituk-
set vedetään läpi yhtenä joukkueena. Kesällä läh-
detään haastamaan tosissaan kaikki, jotka vastaan 
asettuvat, sarjasta riippumatta. Naisissa on monta 
uutta kiinnostavaa pelaajaa ja vanhat ketutkin ovat 
oppineet uusia temppuja talven aikana. Mielen-
kiintoista onkin seurata, ketkä kehitysjoukkueen ja 
Vaahteraliigan pelaajista hioutuvat pelien paineen 
alla todellisiksi timanteiksi ja ratkaisijoiksi!

Terveisin
Jussi Honkonen
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W R :
10 Mikkonen Suvi

12 Kivimäki Jenna

17 Turkki Claudia

18 Kakko Katri

19 Mäki Anni

82 Saros Noora

84 Kröger Emmi

87 Välimäki Viivi

89 Carlsson Elo

D L :
55 Suominen Laura

56 Parviainen Anna

62 Pekkala Kristiina

64 Kaivo Melissa

90 AbbasMamode Milena

94 Rastas Anni

99 Rannikko Annika

L B :
4 Pietiläinen Aino

20 Jokihaara Jaana

21 Vanhala Emilia

22 Carlson Kaisa

26 Överlund Natarsha

36 Palmu Juulia

42 Salmu Päivi

43 Mäki-Penttilä Minna

44 Forsblom Sarina

48 Koukku Liisa

49 Rönkä Leena

52 Jaakkola Elina

91 Patala Miia Hämeen Kaivin Oy, Rudus Oy

92 Perälä Siru

96 Himanen Riikka

97 Reid Sara

Kuvat: Harri Koivunen
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V A L M E N N U S :
Päävalmentaja Jussi Honkonen

Apuvalmentaja Panu Hämäläinen

Hyökkäyksen 
koordinaattori

Ilkka Laitinen

Puolustuksen 
koordinaattori

Toni Luomajoki

Kehitysjoukkueen 
päävalmentaja

Jyri Tuomaala

Apuvalmentaja Jaakko Kaihlanen

Apuvalmentaja Mikko Airaksinen

Apuvalmentaja Jukka Porevirta

Apuvalmentaja Topias Räty

J O U K K U E E N J O H T O :
Joukkueenjohtaja Jarno Reini

Huoltaja Mari Mäkitalo

Huoltaja Tiia Kukkonen

Lääkäri Aleksi Räty

Sponsorivastaava Annika Heino

Mediavastaava Claudia Turkki

Varustevastaava Senja Carlsson

Pelaajavastaava Sarina Forsblom

Tilinhoitaja Laura Suominen

Ottelujärjestäjä Anne Rantanen

Virkistystoiminta Tytti Martikainen

Ottelutalkoovastaava Maija Tikkala

Kuvat: Harri Koivunen

L I S Ä T I E T O J A :
Facebook: Tampere Saints Naiset

Instagram: Saintsladies

Blogi: www.tamperesaintsnaiset.wordpress.com

Nettisivut: www.tamperesaints.fi

Sähköposti: naiset@tamperesaints.fi

D B :
3 Hakala Janna

5 Raipela Marfa

9 Räty Lotta Finnpark Oy

13 Palmu Nelli

23 Mäkikomsi Milla Salosen Lääkäriasema

24 Pehkonen Niina Kuljetus A-P Pehkonen

25 Tähkänen Iina

28 Jalava Veera

29 Aho Tuuli

45 Pölkki Petra

46 Pennanen Suvianna

80 Leppänen Minttu

11 Tuovinen Jonna
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Heinäkuu 2018
V K O M a a n a n t a i T i i s t a i K e s k i v i i k k o T o r s t a i P e r j a n t a i L a u a n t a i S u n n u n t a i
2 6 1

2 7 2 3 4 5 6 7 8

2 8 9 10 11 12 13 14 15

2 9 16 17 18 19 20 21 22

3 0 23 24 25 26 27 28 29

3 1 30 31

Elokuu 2018
V K O M a a n a n t a i T i i s t a i K e s k i v i i k k o T o r s t a i P e r j a n t a i L a u a n t a i S u n n u n t a i
3 1 1 2 3 4 5

3 2 6 7 8 9 10 11 12

3 3 13 14 15 16 17 18 19

3 4 20 21 22 23 24 25 26

3 5 27 28 29 30 31

Toukokuu 2018
V K O M a a n a n t a i T i i s t a i K e s k i v i i k k o T o r s t a i P e r j a n t a i L a u a n t a i S u n n u n t a i
1 8 1 2 3 4 5 6

1 9 7 8 9 10 11 12 13

2 0 14 15 16 17 18 19 20

2 1 21 22 23 24 25 26 27

2 2 28 29 30 31

U17 - Pori Bears klo18.30 

U17 - Hyvinkää Falcons 
klo12.00 

U17 - Jyväskylä Jaguars 
klo14.00 

U17 - Seinäjoki Crocodiles 
klo10.00

Saints - Valkyries klo16.00 

Saints - Royals klo18.30 Patriots- Trojans klo16.30 
Ideapark -ottelu

U15 - Huskies klo15.00 Saints - Steelers klo15.30 
Pirkan-kaivin ottelu

Saints - Crocodiles 
klo18.30 

U15 - Steelers klo12.00
U19 - Steelers klo15.00

Kesäkuu 2018
V K O M a a n a n t a i T i i s t a i K e s k i v i i k k o T o r s t a i P e r j a n t a i L a u a n t a i S u n n u n t a i
2 2 28 29 30 31 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4 11 12 13 14 15 16 17

2 5 18 19 20 21 22 23 24

2 6 25 26 27 28 29 30

Saints - Roosters klo15.30 

Saints - Valkyries klo16.00 

Patriots - TAFT klo16.30 

Patriots - Mayhem klo11.00 

Patriots - Falcons klo11.00 

Saints - Roosers klo16.00 

Saints - Wolverines klo16.00 Saints - Butchers klo18.30 

Saints Kehitys Turnaus
koko päivä
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Kuva: Tanja Takalo

Tampere Saints uudistaa vähitellen organisaa-
tiotaan pyrkimyksenään selkeys ja tasa-arvoi-

suus henkilö-, talous – ja tilaresursseissa. Toiveena 
ja vakaana aikomuksena on myös, että kukaan va-
paaehtoisesti Saintsin eteen työtä tekevä ei rasi-
tu liikaa, mutta samalla saa tehdä juuri itselleen ja 
osaamiselleen sopivaa työtä.  Näistä lähtökohdista 
perustettiin myös junioreiden johtoryhmä. Se toi-
mii neljän henkilön napakkana ja aikaansaavana 
yhteistyönä. Vastuut on jaettu johtoryhmän sisällä 
mahdollisimman selkeästi, mutta esimerkiksi säh-
köposti löytyy myös yhteisenä juniorjohtoryhma@
tamperesaints.fi. Näin ollen vaikkapa vanhemman 
ei tarvitse miettiä kenelle johtoryhmästä kysymys 
tulisi lähettää.  

Junioreiden johtoryhmä koordinoi kaikkea ju-
niortoimintaa, ja perustaa tarvittaessa muita ryh-
miä. Esimerkiksi valmennusryhmä toimii juniorei-
den valmennuspäällikön Marko Husun johdolla, 
mutta molemmin puolin pidetään huolta siitä, 
että tiedotus valmennukselta johtoryhmälle ja toi-
sinpäin toimii saumattomasti. Juniorjohtoryhmä 
etsii valmennuksen toiveiden mukaisesti harjoit-
telutiloja ja tekee varaukset, huolehtii kotiotte-
luista ja -turnauksista kokonaisuudessaan, varaa 
bussit ja ruokailut ja huolehtii tarvittavista muis-
ta vieraspelijärjestelyistä, huolehtii koulu- ja nuo-
risotilavierailuista ja erilaisista esittelyistä ja tapah-
tumista.  

Valmentajille halutaan taata valmennusrauha 
ja mahdollisuus keskittyä vain siihen. Johtoryh-
mä vastaa siis kaikista valmennuksen ulkopuolisis-
ta asioista.  Nuorisopäällikkönä ja talkoovastaava-
na toimii Tanja Takalo, rahastonhoitajana Johanna 
Uusitalo, sponsori- ja varainkeruuasioiden vastaa-
vana Jenny Vähäkyttä ja pelaaja- ja kotiotteluvas-
taavana Beata Vaateri.

Nuorisopäällikkö Tanja Takalo: ” Ensimmäisek-
si haluan sanoa kiitokseni Toni Uusitalolle, joka 
teki mahtavaa työtä vuosien ajan junnujen hy-
väksi. Hänen ansiostaan Saintsilla on nyt Sinetti-
seura-tunnus, joten Tampere Saints on nyt Tähti-
seura. Ja Saintsin juniorit ovat todella tähtiä! Näin 

Saintsin Sissi
Kaudella 2018 Tampere Saintsin junioreihin liit-
tyy maskottina Saintsin Sissi! Sissi on kaksivuotias 
saksanpaimenkoira. Se on syntynyt Saints-per-
heeseen ja harjoitellut viime talven aikana tär-
keitä hommia, kuten läpyä ja köydenvetoa. Sis-
si on jenkkifutari sielultaan; reilu ja toimintaa 
pelkäämätön. Siinä hässäkässä on irronnut toi-
nen kulmahammas ja korvakin on vähän lerpal-
laan.  Kauden 2018 aikana Sissi on mukana kaikis-
sa junnujen kotipeleissä omaan Saints-huppariin 
pukeutuneena. Jos vain vastustajien kentille saa 
mennä, on Sissi sielläkin menossa mukana. Terve-
tuloa juttelemaan ja paijailemaan, Sissi rakastaa 
ihmisiä, rapsuttelua ja pussailua!

Tampere Saintsin kaikkein nuorimmat pelaajat kuu-
luvat U9-joukkueeseen, jota myös välillä jefukou-
luksi sanotaan. Harrastajat ovat yleensä alle 9-vuoti-
aita, mutta mukaan voi tulla hieman vanhempikin. 
Tämän joukkueen harjoitusten tarkoituksena on lii-
kunnallisuuden lisääminen, urheilullisuus ja kehon 
koordinaation kehittyminen sekä pikkuhiljaa lajin 
perusasioiden opetteleminen. U9-joukkue harjoitte-
li talvikaudella liikuntasalissa ja ulkona. Toukokuus-
sa päästiin omalle Pyynikin kotikentälle. Kaudella 
2018 mikrojunnut osallistuvat myös mahdollisesti 
turnauksiin ja ystävyys- tai harjoituspeleihin. Kyse ei 
kuitenkaan ole kilpasarjasta ja toimintaa suunnitel-
laan pelaajien ehdoilla. Peleissä mikrojunnuja auttaa 
samaan aikaan kentällä oleva valmentaja, joka tarvit-

JUNIORIT

U 9  R O S T E R I
Heinäaho Aaron

Leivo Onni

Markkinen Jesse

Markkinen Liv

U 9  V A L M E N N U S
Päävalmentaja Jyrki Luukkonen

Valmentaja Tomi Mäkinen 

Valmentaja Thomas Salenius

Joukkueenjohtaja Janni Sirola

kevään aikana harjoituksissa monenlaisia ja -ko-
koisia poikia sekä tyttöjä, joille yhteistä on into ja 
kiinnostus lajiin. Kaudella 2018 juniorpyhimykset 
myös näyttävät tähdiltä. Kaikille junnuilla on pe-
limatkoja varten yhtenäiset vaatteet ja joukkoon 
liittyy myös oma maskotti; Saintsin Sissi! Tärkeintä 
toki on pelaaminen; odotan innolla kovia, mutta 
reiluja otteluita joissa jokainen tekee parhaansa.

Saappaat, joihin astuin ovat suuret. Onnek-
si vastuuta on jakamassa junioreiden valmennus-
päällikkö Marko Husu. On ilo olla tekemässä kaut-
ta 2018 junioripyhimysten kanssa. Muutama uusi 
pelaaja täydentäisi kaikkia joukkueitamme muka-
vasti. Jos siis tunnet lapsen, joka etsii vielä omaa 
lajiaan, kerro ihmeessä Saintsista! Meille saa aina 
tulla kokeilemaan ja kyselemään. Tulkaa juttele-
maan, soitelkaa ja mailatkaa, olen täällä teitä var-
ten. Toivoisin että jokainen Saintsin kannattaja liit-
tyisi kannatusjäseneksi, näytetään yhdessä, että 
Saintsilla on suuret tukijoukot! Go Saints!
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taessa ohjaa kädestä pitäen ja kertoo mitä pitää teh-
dä ja mihin päin pitää juosta! Joukkueen valmenta-
misesta kantavat päävastuun Marko Husu, Thomas 
Salenius ja Jyrki Luukkonen. Joukkueenjohtajana 
toimii Janni Sirola. Mikrojunnujen toimintaan voi tul-
la mukaan ympäri vuoden.

Nuorten valmennuspäällikkö Marko Husu: ”Pie-
nimmät pelaajat ovat tällä hetkellä 6- ja 7 -vuoti-
aita, mutta nuoresta iästään huolimatta erittäin 
innokkaita. Harjoitukset pidettiin enimmäkseen 
U11-joukkueen kanssa yhdessä. Pallon kiinniotta-
minen ja heittäminen parantuivat huomattavas-
ti talven aikana ja koko joukkue odottaa jännit-
tyneenä mutta malttamattomina mahdollisuutta 
päästä pelaamaan muiden joukkueiden kanssa.”

Saintsin pienimmät lähtevät innolla  
mukaan ensimmäiseen kokonaiseen kauteensa

Juniorien asiainhoito siirtyi juniorijohtoryhmälle 2017 syksyllä
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Kuva: Tanja Takalo

Junioreiden ensimmäinen 
pelisarja on U11-joukkue
Vuonna 2006 tai myöhemmin syntyneet amerikka-
laisen jalkapallon harrastajat kuuluvat U11-joukku-
eeseen. Joukkue harjoitteli talvikauden liikuntasa-
leissa lähinnä yhdessä pienimpien mikrojunnujen 
kanssa. Harjoitteluissa keskityttiin tekniikkojen hi-
omiseen ja alkeiden opettelemiseen. Tekninen 
osaaminen kehittyikin huimasti, perusasiat alka-
vat olla hallussa. Ja minkä koossa  häviää, sen tämä 
joukkue tarmokkuudessa voittaa! Kesäkaudella 
joukkueen kanssa on harjoiteltu pelillisempiä asioi-
ta. Joukkue osallistuu kaudella 2018 peleihin tur-
nausmuotoisesti ja näitä pelejä todella odotetaan! 

Alle 13-vuotiaiden joukkue voitti kaudella 2017 
sarjassaan hopeaa. Kaudelle lähdettiin hakemaan 
yhtä voittoa, joten täytyy todeta, että tavoit-
teet todellakin täyttyivät. Talvikaudella joukkue 
on harjoitellut ahkerasti yhdessä U15-joukku-
een kanssa. Molempien joukkueiden päävalmen-
tajana toimii Miika Sipiläinen. Harjoituksia on ol-
lut kolmesta neljään kertaa viikossa Pirkkahallilla, 
Peltolammilla ja Tredulla ja osallistuminen harjoi-
tuksiin on ollut hyvää. Vaikka liikuntasaliharjoi-
tukset jatkuivat, niin lisäksi Pyynikin kotikentälle 
siirryttiin huhtikuussa ja silloin harjoittelua eriytet-
tiin U15-harjoituksista.  Alle 13-vuotiaat alkoivat 
harjoitella omalle pelimuodolleen tyypillisempiä 
asioita ja hiomaan niihin tarvittavaa tekniikka- ja 
pelikirjaa.

Kaudelta 2018 joukkue odottaa hyviä pelejä ja 
mukavia turnausreissuja, voitontahto ei ole aina-
kaan kadonnut!

Tavoitteena tälle kaudelle on enemmän kuin yksi 
voitto, minkä joukkue varmasti saavuttaakin. Jouk-
kueella on erittäin hyvä fyysinen kunto, mikä nä-

U 1 1  R O S T E R I
Bordevik Noah

Haapakoski Niilo-Anttoni

Lautamäki Eetu

Röyttä Mea

Silventoinen Alex

Tuominiemi Rasmus

U 1 3  R O S T E R I
Taimi Koskimaa 

Roope Jukko 

Matias Mikkola

Johannes Juurakko 

Aapo Keskinen 

Severi Hämäläinen    

U 1 1  V A L M E N N U S
Päävalmentaja Marko Husu

Päävalmentaja Tomi Mäkinen 

Valmentaja Thomas Salenius

Joukkueenjohtaja Janni Sirola

U 1 3  V A L M E N N U S
Päävalmentaja Miika Sipiläinen

Valmentaja Kalle Uusitalo

Valmentaja Veeti Tiainen

Valmentaja Anton Pouttu

Joukkueenjohtaja Jenny Vähäkyttä

Tavoitteena talvikaudella oli oppia taitopelipaikko-
jen perusasiat, pallon potkaiseminen ja oikeat liike-
radat ja näihin tavoitteisiin on hyvin päästy.

Päävalmentaja Marko Husu: ”Minulla on ollut 
neljän vuoden tauko valmennuksesta ja koen, että 
juuri tämä nuorimpien junnujen valmentaminen 
on mitä parhain tapa aloittaa uudelleen”. Markon 
edellinen valmennusputki päättyi nuorten mesta-
ruuteen, joten saapa nähdä mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan. Valmennusvastuun ovat jakaneet Tho-
mas Salenius, Aleksi Patteri ja Tomi Mäkinen. Jouk-
kueenjohtaja on Janni Sirola.

kynee viime kauden mukaisesti siinä, että pelaajat 
eivät ole väsyneitä vielä viimeiselläkään neljännek-
sellä, vaan jaksavat painaa pelin loppuun asti täysillä.

Päävalmentaja Miika Sipiläinen: ”U13-joukku-
een saaminen kasaan oli haastavaa, koska viime 
kauden joukkueesta lähes kaikki siirtyivät pelaa-
maan U15-joukkueeseen. Pelaajilla on kuitenkin 
asenne kohdillaan ja täysillä mennään.” Päävas-
tuun pelikauden valmennuksesta on ottanut Kal-
le Uusitalo yhdessä Veeti Tiaisen ja Anton Poutun 
kanssa. Joukkue on avoin uusille tulokkaille.

U13-joukkeen edellinen 
kausi oli voitokas
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Viime kaudella U15-joukkue lähti nöyränä tavoitte-
lemaan yhtä voittoa. Joukkueen hyvä fyysinen kun-
to ja taidot riittivät kuitenkin huomattavasti pidem-
mälle ja lopputuloksena oli sarjansa hopeamitali. 
Valmennus ja joukkue tulivat siihen tulokseen, että 
siirrytään seuraavalle tasolle. Tämä tarkoitti ja tar-
koittaa kovaa työtä – vastassa ovat erittäin runsaas-
ti ja tavoitteellisesti harjoittelevat pelaajat muissa 
joukkueissa.  Tampere Saintsin U15-joukkueen pe-
laajat harjoittelivat kolmesta neljään kertaa viikos-
sa koko talvikauden Pirkkahallissa, Tredulla ja Pel-
tolammin koulun liikuntasalissa ja harjoitusmäärä 
lisääntyi, kun joukkue pääsi huhtikuusta alkaen 
treenaamaan myös Pyynikin kotikentälle.

Päävalmentaja Miika Sipiläinen: ”Joukkue on 
motivoitunut, pääsääntöisesti kuuntelee ja nou-
dattaa ohjeita. Olemme panostaneet liikkuvuu-
teen ja urheilullisuuteen sekä hioneet tekniik-
koja kuntoon. Joukkue pelaa hyvin yhteen ja 
harjoittelee ahkerasti. Vasta peleissä kuitenkin 
nähdään, miten toimimme kokonaisuutena.”

U17-joukkue  
haasteiden edessä

Kuten juniorjoukkueissa aina käy, jossakin koh-
dassa ikä tulee vastaan ja siirrytään seuraavaan 
ikäluokkaan. Lähes kaikki viime kauden pelaajat 
siirtyivät kaudella 2018 U19-joukkueeseen ja näin 
ollen U17- joukkueen suurin haaste oli löytää riit-
tävästi pelaajia. Viime kaudella U17-joukkue voit-
ti sarjassaan hopeaa. Tällä kaudella tavoitteena on 
pelata hyviä pelejä ja kehittyä joukkueena. U17- 
joukkue harjoitteli osin nuorempien, osin miesten 
kanssa. Maaliskuussa aloitettiin harjoittelut Kau-
kajärven kentällä ja Tredulla. Huhtikuussa päästiin 
lisäksi Pyynikin kotikentälle.

Päävalmentaja Henri Toiminen: ” Harjoitukset 
Kaukajärvellä varsinaisesti aloittivat joukkueen har-
joittelun kesän pelejä varten. Tätä ennen harjoitte-
lusta suuri osa oli omaehtoista fysiikkaharjoittelua. 
Pyynikin kentälle pääseminen helpotti harjoitte- 
luolosuhteita ja pääsimme kunnolla vauhtiin.” Jouk-
kueenjohtajana U17-joukkueessa on Mervi Keski-
nen.

Valmennusvastuuta keväällä (yhteisharjoituk-
sissa U13-joukkueen kanssa) oli jakamassa vaih-
televasti myös mm. Aleksi Patteri, Markus Korpe-
la, Kalle Uusitalo, Anton Pouttu ja Risto Raukko.
Joukkueenjohtajana toimii Jenny Vähäkyttä.

U 1 5  R O S T E R I
Johannes Juurakko 

Aapo Keskinen 

Severi Hämäläinen

Tuure Honkonen 

Jerry Viitanen 

Juho Angervo 

Juuso Niemelä 

Tesfaw Lappalainen 

Henri Illikainen 

Eemil Freudenthal 

Eerik Tavasti 

Väinö Tuominen 

Oskari Toijala 

Erkki Koskimaa 

Elias Takalo 

Markus Heikkinen 

Topias Kapanen 

Eetu Luukko 

Tuukka Lammi 

Pyry Koivunen 

Niko Vähäkyttä 

U 1 7  R O S T E R I
Keskinen Leo WR/LB 

Mäkinen Veeti QB/CB

Savikko Mikael OL/DL/LB 

Hernandez Luis RB/LB 

Juarez Alejandro QB/WR/CB 

Knuutinen Otso OL/DL

Mäkinen Topi OL/DL 

Valtonen Jani RB/DL 

Vähäkyttä Veeti 

U 1 5  V A L M E N N U S
Päävalmentaja Miika Sipiläinen

Valmentaja Markus Korpela

Valmentaja Anton Pouttu

Valmentaja Risto Raukko

Valmentaja Aleksi Patteri

Valmentaja Jani Järvinen

Valmentaja Kalle Uusitalo 

Valmentaja Veeti Tiainen

Joukkueenjohtaja Jenny Vähäkyttä

U 1 7  V A L M E N N U S
Päävalmentaja Henri Toiminen

Valmentaja Chad Doughty

Joukkueenjohtaja Mervi Keskinen

Kuva: Tanja Takalo

Kuva: Tanja Takalo

U15-joukkue voitti hopeaa 2017 ja siirtyi ylemmälle tasolle kaudelle 2018

Kuvat: Harri Koivunen

25Tampere Saints kausijulkaisu 201824 Tampere Saints kausijulkaisu 2018



Vuonna 2017 sarjassaan hopeaa voittanut 
U17-joukkue jatkaa lähes kaikkien pelaajien voi-
min kaudella 2018 U19-joukkueena. Sarjassa pe-
laa Tampere Saintsin lisäksi vain yksi joukkue, jo-
ten pelikausi on huomattavan lyhyt. Tampere 
Saintsin vanhimmat juniorit kuitenkin pelaavat 
asenteella ja täysillä nämä 2-3 peliä, eivätkä jääh-
dyttele. U19-joukkue on harjoitellut pääsääntöi-
sesti miesten joukkueen mukana. Suurin osa jouk-
kueesta kuuluu myös Urheiluakatemiaan, joten 
heillä on ollut myös aamuharjoitukset kolmas-
ti viikossa Nääshallissa. Pelaajien fysiikka on kehit-
tynyt ja samoin voimataso ja yleiskunto. Kaikilla 
U19-pelaajilla on mahdollisuus siirtyä oman kau-
tensa jälkeen pelaamaan kolmosdivarijoukkue Pir-
kanmaa Patriotsiin, joka on Saintsin kanssa yhteis-
tä toimintaa, aivan samoin kuin Angels on ollut 
aikaisempina vuosina. Pirkanmaa Patriots tarjoaa 
nuorille mahdollisuuden 11 vs 11-peleihin sekä 
hyvän tilaisuuden kehittyä pelaajana mahdollises-
ti jopa miesten edustusjoukkueeseen asti.
U19-joukkueen päävalmentajana toimii Jussi Tai-
palmaa. Urheiluakatemiassa vastuullisina valmen-
tajina ovat olleet Andrea Pasquali ja Pekka Niemi. 
Joukkueenjohtajana toimii Matti Tamminen.

U19-joukkueen kausi jatkuu kolmosdivarissa  
Pirkanmaa Patriotsin paidassa
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U 1 9  R O S T E R I
Lauri Kanerva DB

Aukusti Kivelä WR

Tomi Mäkinen RB

Miro Palmu LB

Risto Raukko QB

Thomas Salenius WR

Mikael Savikko OL

Ante Tamminen OL

Veeti Tiainen QB

Kalle Uusitalo DB

U 1 9  V A L M E N N U S
Päävalmentaja Jussi Taipalmaa

Urheiluakatemiavalmentaja Andrea Pasquali

Urheiluakatemiavalmentaja Pekka Niemi

Joukkueenjohtaja Matti Tamminen

L I S Ä T I E T O A
Kaikkien junnujoukkueiden huollosta 
vastaavat Tapio Ivalo, Mari Mäkitalo ja 
Martti Rajala. 

Pelaajavastaava kaikilla juniorijoukkueilla on 
Beata Vaateri.

Junioreiden kotiotteluiden ajat löytyvät 
osoitteesta www.tamperesaints.fi
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Amerikan Kyle Nolan QB
Tampere Saints on solminut pelaajasopimuksen 
amerikkalaisen Kyle Nolanin kanssa.

Nolan edustaa tällä hetkellä Lisboa Devilsiä. En-
nen Portugalin kautta Kyle pelasi 4 vuotta aloit-
tavana pelinrakentajana Georgetown Hoyas 
joukkueessa (D1, NCAA). Hän lopetti uransa Geor-
getownin ennätykset rikkoen; heittäen 1011 ker-
taa, onnistuen 565 kertaa ja keräten yhteensä 6269 
jaardia. Hän sijoittuu toiseksi yliopiston heittoyar-
deissa 5750yd ja heittojen onnistumisprosentissa 
55,9 % sekä neljänneksi heitetyissä touchdowneis-
sa (35). Yliopistouran jälkeen hänet kutsuttiin Balti-
more Ravens NFL-minicämpille 2016.

Yliopistojoukkue Hoyasin päävalmentaja luon-
nehtii Kylea seuraavin sanoin: ”Kyle Nolan on fyy-
sisesti lahjakkain ja älykkäin pelaaja jota olen val-
mentanut 20 vuoden aikana.”

198 cm pitkä ja 105-kiloinen Kyle tuleekin var-
masti aiheuttamaan harmia Vaahteraliigan puo-
lustajille monin eri tavoin.

Tällä hetkellä Portugalissa 4 pelatun ottelun jäl-
keen, edellisten kausien mestari Lissabon on Por-
tugalin sarjan kärjessä maalisuhteella 228-51. Sa-
massa joukkueessa keskushyökkääjänä Nolanin 
pelikaverina toimii Juzz Tiny, joten tämän parival-
jakon yhteistoiminta tulee olemaan hyvin hitsau-
tunutta kun kausi Suomessa alkaa.

Puolustuksen koordinaattori Sami Telenius kommentoi signauksia seuraavasti: ”Kyseessä on neljä ke-
hityskelpoista pelaajaa, ja odotan varsinkin Ralfin ja Ottin breikkaamista liigassa. Ülar tulee puolustuk-
seen, omaa high school taustan ja on kova asennepelaaja. Ingemar on oppimatkalla. 
Tapasin Ottin ja Rallin ensimmäistä kertaa Pajulahdessa tekniikkaleirillä, missä urheilullisuus ja taidot 
pistivät silmään. Olen käynyt vetämässä treenejä Tallinnassa 2017, ja nähnyt heitä siellä treeneissä. Ott 
(195 cm) ja Ralf (191 cm) omaavat myös kovan koripallotaustan. Hienoa, että saimme heidät tänne.”

PYHIMYKSIÄ MAAILMALTA

Portugalin kauden päättyminen kohtalaisen myö-
hään keväällä on haaste Saintsille, mutta kun Lisboa 
Devils lupautui lainaamaan miestä Suomeen tauko-
viikolla, pääsee Kyle sovittamaan kuvioita kuntoon 
Suomen kautta varten hieman etukäteen.

Viron nelikko - Ott, Ingemar, Ülar ja Ralf

Ülar Tiitma on alunperin 
kotoisin Saaremaan 
saarelta ja asuu nyt 
Tallinnassa koulun 
takia. Hän on pelannut 
jalkapalloa 7 vuotta 
enimmäkseen LB:nä. 
Hän on myös pelannut 
koripalloa 7 vuotta.

Ingemar Küünar asuu 
myös Tartossa ja on 
pelannut jenkkifutista 
10 vuotta. Toisena 
harrastuksena on 
lentopallo. Ingemar 
aloitti DB:nä ja siirtyi 
WR:n kautta nykyiselle 
pelipaikalleen QB:ksi.

Ott Sellis asuu 
Virossa Otepään 
kaupungissa. Ott on 
pelannut jenkkifutista 
5 vuotta pääosin 
laitahyökkääjänä. Ott 
pelaa myös koripalloa 
futiksen lisäksi.

Ralf Tambets asuu 
Tartossa. Hän 
on koripallo ja 
kamppailulajitaustan 
omaava kuudetta 
vuottaan jenkkifutista 
pelaava laitahyökkääjä.

VARATTU
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PELAAJAESITTELYT

Miro Palmu - Pirkanmaa Patriots LB
1. “Hyvin. Mä kävin talvella aktiivisesti miesten ja junnujen treeneissä. 
Oon myös koulun puolesta urheiluakatemiassa ja niiden salitreeneissä 
kävin kanssa aktiivisesti. Treenit on mennyt ihan hyvin. Miesten kanssa 
kun on treenannut, on oppinut paljon uutta ja saanut kovuutta omaan 
peliin.”

 2. “Mä odotan tältä kaudelta haastavia ja kovia pelejä. Pelaan niin kovaa 
siinä joukkueessa mihin omat rahkeeni riittävät.”

Sami Haantaus - Saints DB
1. “Erittäin hyvin, viime kauden takareiden repeämä saatiin kuntoon al-
kuvuodesta ja sen jälkeen on saanut vetää täysiä.”

 2. “Odotan tästä kaudesta parasta kauttani ja joukkueen parasta vaahte-
raliiga kautta.”

Kalle Uusitalo U19 / Pirkanmaa Patriots
1. “Hyvin. Off-seasonilla keskityin enemmän fysiikkaan, lähinnä Urheilua-
katemian valmennuksessa, sekä omaehtoiseen voimaharjoitteluun. Huh-
tikuusta lähtien pääsimme takaisin kotikentälle Pyynikille treenaamaan 
kunnolla taas lajia.”

2. “Tästä tulee hyvä kausi. Ensin vedetään U19-kausi pakettiin ja siitä jat-
ketaan miesten kehitysjoukkueeseen.”

Annika Heino OL
1. ”Tulevaan kauteen valmistautuminen meni omalta osaltani hyvin. 
Säästyin loukkaantumisilta ja sairastumisilta, joten pääsin osallistumaan 
suurimpaan osaan treeneistä. Tammikuun tekniikkaleiri jäi välistä ulko-
maanmatkan takia ja se hieman harmitti, muita takapakkeja ei offseaso-
nilla onneksi kohdalle sattunut. 

Fysiikkavalmennus on ollut tosi iso lisä treenaamiseen, ja tuntuu että 
se on ollut koko joukkueen kehityksen kannalta aivan mahtava juttu. 
Joukkueen valmistautumisen osalta oli jännä huomata, kuinka henkisen 
puolen merkitys kasvaa, mitä lähempänä ensimmäinen peli on. Olemme 
treenanneet ahkerasti fysiikkaa ja pelin perustekniikoita, joten mielestä-
ni nyt kun fyysisiä palikoita on rakenneltu, on loogista ottaa myös psyyk-
kiset asiat enemmän huomioon. Jefu on jatkuvaa oppimista, ja mielestä-
ni tämän olemme joukkueena hyvin sisäistäneet. 

2. “Tältä kaudelta odotan altavastaajaroolin täydellistä hyväksikäyttöä ja 
vastustajajoukkueiden yllättämistä! Sekä tietysti itseni ja koko joukkueen 
haastamista, pelireissuja ja mummon biiliä.” 

Liisa Koukku LB
1. ”Uuden lajin parissa on mennyt hyvin tiiviisti viime syksystä asti. Hir-
muisesti on ollut uutta opittavaa, on päässyt haastamaan sekä kroppaa 
että pääkoppaa. Intoa tainnut olla välillä enemmän kuin sisäistetty tai-
toa, välillä on mennyt yötkin ”pelatessa”. Valmennus on ollut todella te-
hokasta ja yksilöllistä, treenien lisäksi treenivideot ovat olleet iso apu 
uuden oppimisessa. Myös joukkue on ollut isona tukena rookien sisää-
najamisessa. Hattua pitää nostaa tämän porukan treenimotivaatiolle, 
täysillä painettu treenistä toiseen koko syksy ja talvi.”

2. “Tämä kausi tulee olemaan hyvin kiinnostava rookien näkökulmas-
ta. Eniten odotan tositoimiin pääsyä pelikentällä, pelipäivän sopivaa kut-
kutusta ja sitä, että pääsemme joukkueena toteuttamaan kaikkia treeni-
kauden oppeja vastustajan päihittämiseksi.” 

KYSYMYKSET
1. Miten kauteen valmistautuminen sujui?

2. Mitä odotat tältä kaudelta?

Elias Takalo U15
1. “Valmistautuminen sujui hyvin, treenattiin alkuvuodesta usein. Jouk-
kue on edistynyt paljon ja saatiin muutama uusi, hyvä pelaaja mukaan.” 

2. “Odotan kaudelta hyviä pelejä, vastassa on kovia joukkueita. Tällä 
porukalla ja reilulla pelillä tulee tulosta varmasti.” 
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Tapsa Ivalolla on hierojan erikoisammattitutkinto, lääkintävähti-
mestari-sairaankuljettaja tutkinto ja hän on syventänyt ammatil-
lista osaamistaan mm. liikuntalääketieteen perusopinnoilla. Nyt 
on aika siirtää osaamista seuraavalle sukupolvelle.

Tapsa Ivalon ensimmäiset kontaktit amerikkalai-
seen jalkapalloon tapahtuivat 1980-luvun puo-

livälissä Tampereella, kun hänen veljensä pelasi 
Rocksissa. Siihen aikaan Tampereella lapsuuden ja 
nuoruuden viettänyt Ivalo oli töissä puolustusvoi-
missa Joensuussa, jossa hän laittoi tuttavien kanssa 
liikkeelle seuran nimeltä Wolves. Vuoden -88 mais-
sa tapahtui työn siirtyminen Tampereen suuntaan.
- Siitä sitten menin Pirkkahalliin Rocksin harjoi-
tuksiin ja kysyin, että onko minulle hommia, Tap-
sa muistelee.

Ivalo toimi tamperelaisessa jenkkifutiksessa 
huoltopuolella ja valmentajana aina lippupallosta 
miesten joukkueen apuvalmennustehtäviin. 2008 
hän suuntautui täysin huollon puolelle.

Tänä päivänä Saintsissa on huollon ja lääkinnän 
puolella oma tiiminsä, joka on kasvanut vuosien 

MENESTYVÄN SEURAN TAKANA 
ON OSAAVA HUOLTO
Tampere Saintsin huolto- ja lääkintätoiminta on Suomen huippua.  
Tapio ”Tapsa” Ivalo on vuosikymmenten ajan kerännyt tietoa ja 
osaamista, jota hän haluaa nyt jakaa eteenpäin.

mittaan nykyiseen kokoonsa Ivalon rekrytoimana. 
Vakituisesti huollossa on neljä henkilöä ja lisäksi 
mukana on avustamassa kolme aktiivia.
- Huolehdimme pelaajista harjoituksissa eli olem-
me siellä paikalla, ja jokaiseen peliin pyrimme mu-
kaan, kotiotteluissa on tietysti oltava paikalla, Iva-
lo kertoo.

Huollossa ja lääkintäryhmässä Ivalon lisäk-
si ovat entinen pelaaja Joonas Leivo, joka on val-
mistunut lääkäriksi, Martti Rajala ja Mari Mäkitalo 
sekä Tiia Kukkonen.
- Kaikilla on alla hierojakoulutus ja Tiia valmistuu 
tänä vuonna osteopaatiksi. Martti ja Mari ovat nyt 
toista vuotta fysioterapeuttiopinnoissa. Lehtolan 
Toni on entinen pelaaja, joka on hieroja ja valmis-
tuu lähihoitajaksi.
 

Kokonaisvaltainen toiminta
 
Talvikaudella Saintsin huolto- ja lääkintäryhmä 
antaa nuorten ja aikuisten pelaajille leirien yhtey-
dessä ravintoon, vammojen ennaltaehkäisyyn ja 
harjoittelun perusteisiin liittyviä luentoja. Olen-
naista pelaajalla on myös ymmärtää se, että kuin-
ka pian eri sairastumisten jälkeen kannattaa aloit-
taa harjoittelu ja millä teholla.
- Ja kun vammautuu, niin paluun jälkeen ei ole 
heti samalla tasolla, vaan kuntoutukset pitää hoi-
taa, Ivalo kertoo.

Sitten kun Saintsin huollon oma osaaminen ei 
riitä, niin neuvoja ja hoitoja haetaan yhteistyö-
kumppaneilta, kuten Pohjola Sairaalasta.
- Oma huoltomme pyrkii tekemään kaiken perus-
työn ja ohjeistamisen, kuten tietokonepohjaiset 
kuntoutusohjeet.

Tapsa Ivalo kiittää seuraorganisaatiota siitä, 
että se on ymmärtänyt huoltoon ja lääkintään pa-
nostamisen. Kaikki tarvittavat välineet ja tarvik-
keet on aina saatu huollon käyttöön.
- Lääkintävastaavana olen myös etsinyt sopivan 
hintaiset tuotteet, joita ostetaan ja olen laittanut 
tavaran toimittajien hinnat joukkueen johtajille.

Vuonna 1990 Ivalo kävi syyslukukauden ajan 
hakemassa oppeja Brigham Young Universityssa 
USA:ssa ja tutustumassa heidän Cougars -jenkki-
futsisjoukkueen huoltotoimintaan.
- Näin siellä ne monipuoliset rutiinit, joita tehdään 
ennen ja jälkeen harjoitusten.

Kirjoittanut: Jussi Mustikkamaa

Kuva: Harri Koivunen

Kuva: Harri Koivunen
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J A R K K O  W E L L I N G
s. 26. huhtikuuta 1971 Tampere

8 painonoston Suomen mestaruutta

Suomen ennätys 56 kg sarjassa tempauksessa 
(95 kg) sekä työnnössä (123 kg) ja 
yhteistuloksessa (217 kg)

Welling on vastannut jääkiekon 
Liigassa pelaavan Tampereen Ilveksen 
fysiikkavalmennuksesta vuosina 1997–2007 
sekä kesästä 2010 alkaen

Talven ohjelma piti sisällään kaksi ohjattua har-
joitusta Wellingin valvovan silmän alla sekä 

kaksi omatoimista harjoitusta viikossa. Tähän kun 
lisätään talven lajiharjoitteet, joita oli kahdesti vii-
kossa, ovat palautusjuomat olleet kovalla kulutuk-
sella. Viimeistään nyt myös kehonhuolto tuli use-
ammallekin urheilijalle tutuksi.

Talven aikana tarkoituksena oli lisätä urheilijoi-
den perusvoimatasoja sekä lisätä räjähtävyyttä ja 
kimmoisuutta. Rinnalleveto ja muut voimaliikkeet 
ovatkin Jarkon valmennuksen, Poltteella sijaitse-
van kameratekniikan sekä oikeanlaisen tilan avul-
la menneet paljon eteenpäin lähes jokaisella ur-
heilijalla. 

Jarkko Welling on ollut tyytyväinen talven val-
mennuksiin: ”Molemmat joukkueet ottivat loka-
kuussa haasteen huikean hyvin vastaan. Välillä 
taottiin isoja painoja maksimivoimajaksolla ja vä-
lillä heiluteltiin pikku käsipainoja liikkuvuus- ja 
koordinaatioreeneissä. Kaikki olivat joka reeneissä 
mukana täysillä ja tekivät keskittyen kaikki uudet-
kin harjoitteet. Tätä oli mahtava ohjata ja seurata.” 

Koko talvi mentiinkin suunnitelman mukaan 
ja kehitys näkyi valmentajan silmiin suurina harp-
pauksina joka osa-alueella. ”Pelaajien parista on-
kin löytynyt uusia voimailijoita samalla, kun 
muutama kokeneempi pelaaja on aktivoitunut 
uudestaan käymään salilla. Kehityskäyrä onkin 
matkalla kohti kattoa, jonka ansiosta tulevaisuus 
näyttää olevan fysiikan osalta ainakin kunnossa.” 
kertoo Welling valmennettavistaan. 

Pelaajien mietteet talven fysiikkavalmennuk-
sesta ovat hyvin positiivisia. ”Olen nostanut kyy-
kyn, rinnallevedon sekä combine- penkin en-
nätyksiäni tämän talven aikana”, sanoo Ilkka 
Minkkinen, miesten joukkueen monivuotinen pe-
laaja sekä kapteeni. Naisten joukkueen kokemuk-
set valmennuksesta ovat saman suuntaiset. ”Val-
mennus on ollut todella monipuolista ja Jarkon 
hermot ovat olleet rautaa. Voimaa on saatu lisää, 
mutta samalla ovat kehittyneet myös räjähtävyys 

ja liikkuvuus. Syksyn ja kevään kuntotesteissä tu-
lokseni paranivat jokaisella osa-alueella. Kasvattaa 
myös joukkuehenkeä, kun hikoilee yhdessä kyyk-
kytankojen alla!” kommentoi fysiikkavalmennusta 
hyökkäyksen linjapelaaja Tuuli Räsänen.

Myös Poltteelle salina sataa kehuja. ”Tilaa on 
paljon ja kaikki pääsevät tekemään rinnallevetoa 
kunnon alustalla, mikä on aina hyvä juttu”, heh-
kuttaa Paavo Pennanen. 

Fysiikkavalmennus ei suinkaan kesän ajaksi 
lopu, vaan Welling jatkaa Saintsin joukkojen kans-
sa myös kesäkauden ajan. Kesällä fysiikkavalmen-
nuksen painotus on palautumisessa ja liikkuvuu-
dessa, jotta pelaajista saadaan kaikki mahdollinen 
irti Vaahteraliiga-peleissä.  

FYSIIKKAHARJOITTELU 2.0 
Saints aloitti fysiikkavalmennuksen Jarkko Wellingin johdolla 
lokakuussa 2017. Treenipaikkana toimi Polte, joka on yksi Tampereen, 
kenties koko Suomen, monipuolisimmista kuntosaleista.

Ku
va

: I
ng

a 
St

irn
ai

te

34 Tampere Saints kausijulkaisu 2018




	Puheenjohtajan tervehdys
	Veikka Lehtonen -Rahasto
	Päävalmentajan tervehdys
	Valmennuksen esittely
	Miesten edustuksen sekä kehitysjoukkueen 
	kausiennakko ja esittely
	Naisten Päävalmentajan terveiset
	Naiset
	Juniorit
	Ulkomaalaisten esittelyt
	Pelaajaesittelyt
	Menestyvän seuran takana 
	on osaava huolto
	Fysiikkaharjoittelu 2.0 

