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Puheenjohtajan tervehdys

SAINTS JATKAA 
KEHITYKSEN TIELLÄ

Marko Husu on toiminut Saintsin 
hallituksen puheenjohtajaana 

vuodesta 2016. Husu on aiemmin 
toiminut seurassa myös pelaajan 

ja valmentajan roolissa.

Haastava ja tasaisen 
tahmea vuosi 2019 on 
takana, mutta siitä huo-

limatta Saints-laiva puksuttaa 
oikeaan suuntaan.

Kaudesta 2019 päällimmäi-
senä jäi mieleen edustusjouk-
kueemme kenties Suomen 
jefuhistorian vaikein kausi. 
Jenkkipelinrakentajan louk-
kaantuminen lienee tuttua 
kaikille joukkueille, mutta 
kaikkien amerikkalaisten 
kertaluontoinen vaihtaminen, 
loukkaantumisbuumi, hen-
gen pelastavat leikkaukset ja 
jenkkipäävalmentajan yllättävä 
poistuminen toivat kuitenkin 
sellaisen ennakoimattoman 
lisämausteen joukkueelle, että 
tappiollinen kausi päättyikin 

hekumalliseen päätösvoittoon. 
Naisten Vaahterataipaleella 
Saints kamppaili itselleen 
kaksi voittoa ja jatkaa myös 
ensi vuonna kehityksen tiellä 
korkeimmalla sarjatasolla. 
Saints-juniorit puolestaan 
pitivät seuran lippua korkeim-
malla, voittaen omat sarjansa 
kolmessa ikäluokassa; U20, 
U17 ja U15. Lisäksi laadukasta 
toimintaa ja hauskanpitoa har-
joitettiin myös U13- ja U11-ikäi-
sissä, joten nyt kun Saints-ta-
lous on myös vahvoilla, niin 
pitkän aikavälin tulevaisuus 
näyttää oikein kirkkaalta.

Koronan vuoksi kausi 2020 
jää hieman tyngäksi jokaisella 
joukkueella, mutta into jouk-
kueissa vaikuttaa vain paisu-

neen treenikieltojen aikana. 
Kenttien auettua Tampereella 
vaikutti jokainen pelaaja kuin 
vapautuneen kahleistaan - sillä 
jenkkifutaaja ei kuulu sisätiloi-
hin lukkojen taakse, vaan ken-
tille kirmaamaan! Myös Saint-
sin taustahenkilöiden sormet 
ilmiselvästi syyhysivät takaisin 
tositoimien pariin, sillä poruk-
ka järjesti omatoimisesti jopa 
kotiottelutalkoiden kenraalihar-
joitukset ennen kausien alkua.

Olemmeko hitaita hämäläisiä, 
vai malttavaisia seurakehittä-
jiä? - Kyllä se Saints-kone sieltä 
starttaa!

Terveisin
Marko Husu

Veikka Lehtonen -rahasto

RAHASTOSTA TUKEA 
URHEILUHARRASTUKSELLE

Rahaston tarkoituksena on 
turvata amerikkalaisen 
jalkapallon harrastami-

nen vähävaraisille lapsille. Tuet 
myönnetään sosiaalis-talou-
dellisin perustein. Rahasto 
tukee Tampere Saintsin stra-
tegiaa, jonka mukaan harras-
taminen ei saa koskaan jäädä 
rahan puutteesta kiinni.

Rahaston käyttökohteeksi voi-
daan valita nuoren jäsenmak-
su, kausimaksu tai vaihtoehtoi-
sesti rahasto voi auttaa nuorta 
varusteiden hankkimisessa.
Veikka Lehtonen -rahasto an-
taa apua akuuttiin tarpeeseen, 

kun amerikkalaisen jalkapallon 
harrastaminen vaatii taloudel-
lista tukea. Tuki ei ole aina suo-
ranaista rahallista tukea, vaan 
saattaa olla myös varustelai-
naa, työllistämistä tai ohjausta, 
joilla saadaan katettua nuoren 
harrastamisesta koituvat kulut 
sekä aktivoitua nuorta urheili-
jaa.

Rahaston hakemuksia käsi-
tellään anonyymisti kolmen 
henkilön toimesta: Tampere 
Saints ry:n puheenjohtajan, 
nuorisopäällikön sekä rahas-
tonhoitajan. Tukihakemuksen 
tekee lapsen tai nuoren van-

hempi tai huoltaja. Tukiha-
kemus on vapaamuotoinen. 
Hakemukset tulee ohjata säh-
köpostiin: nuortenrahasto@
tamperesaints.fi.

Veikka Lehtonen -rahasto 
koostuu täysin ulkopuolisten 
yksityishenkilöiden sekä yri-
tysten lahjoituksista. Rahaston 
lahjoitukset ovat täysin erillään 
Saintsin muusta toiminnasta.

Kysymyksiin rahaston toimin-
nasta ja lahjoituksista vastaa 
seuran puheenjohtaja, Marko 
Husu (pj@tamperesaints.fi).

”Jenkkifutaaja ei kuu-
lu sisätiloihin lukkojen 
taakse, vaan kentille 
kirmaamaan!”

mailto:nuortenrahasto%40tamperesaints.fi?subject=
mailto:nuortenrahasto%40tamperesaints.fi?subject=
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MIEHET MIEHET

Kausiennakko

SAINTSIN MIEHET SPAGETTI-
MALJAN METSÄSTYKSEEN

Kausi 2019 oli Saintsin 
osalta Vaahteraliigassa 
katkonainen sekä valmen-

nuksen että amerikkalaisvah-
vistusten vaihtuessa kesken 
kauden, ja kauden päätteeksi 
Saintsin kaksi voittoa johti-
vat viimeiseen sijaan. Tämän 
myötä edessä oli putoaminen 
1. divisioonaan, jossa Saintsin 
selkeänä tavoiteena on voittaa 
Spagettimalja.

Miesten 1. divisioonan voi-
masuhteista tulevalla kaudella 
on poikkeuksellisen vaikea 
sanoa mitään – ulkomaalais-
vahvistuksia ehdittiin julkaista, 
joita koronaviruksen myötä 
kuitenkin jää tulematta. Lisä-

signauksia on julkaistu tynkä-
kauden asettamien budjetil-
listen rajoitteiden mukaisesti 
vähän. Saintsilla on kuitenkin 
kova luotto suomalaiseen run-
koonsa, jolla Vaahteraliigassa 
taisteltiin useamman vuoden 
ajan.

Lyhyessä runkosarjassa 
oman tekemisen tulee olla 
kunnossa heti kauden alusta 
alkaen, ja sitä joukkuueesta 
löytyvä jatkuvuus viime kausil-
ta tukee. Hannes Mattila nousi 
kesken viime kauden pääval-
mentajaksi, ja apunaan miehel-
lä on jälleen Jussi Taipalmaa 
luotsaamassa puolustusta. 
Uutena lisänä Saintsin hyök-

käyspeliin tulee hyökkäyksen 
koordinaattori Dajon Newell, 
jonka yleisö saattaa muistaa 
kaudelta 2016 Tampere Saint-
sin paidasta Vaahteraliigassa. 
Rakkaus jalkapalloon pitää 
lajin parissa, tänä vuonna 
valmentajana. Nähtäväksi jää, 
miten Dajon vaikuttaa Saintsin 
hyökkäykseen, joka oli viime 
vuonna Mattilan noustua pää-
valmentajaksi todella juoksu-
painotteinen.

Nähdään siis kesällä Pyynikil-
lä, kun #SininenIskee!

Terveisin
Lauri Reponen

”Saintsin 
selkeänä 
tavoitteena 
on voittaa 
Spagetti-
malja.”

Kuva: Harri Koivunen

Su 26.7. Klo 15 Eagles vs Saints Kotka

La 1.8. Klo 16 Nordmen vs Saints Rovaniemi

La 8.8. Klo 17.30 Saints vs Bears Pyynikki

La 15.8. Klo 17.30 Saints vs Crusaders Pyynikki

La 22.8. Klo 16 Giants vs Saints Myllypuro

Pe 28.8.    - Su 30.8. VÄLIERÄT Paikka 
selviää 

myöhemmin

La 5.9. spagettimalja Paremmin 
sijoittuneen 
kotikenttä

SAINTS PYYNIKILLÄ JA 
MAAILMALLA

Otteluohjelma
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MIEHET MIEHET

Kausiennakko & taustaryhmä

KORONA VAIKEUTTI PYHI-
MYSTEN HARJOITTELUA

Off-season aloitettiin pe-
ruskuntokaudella, joka 
kesti noin viisi viikkoa. 

Off-seasonin aikana oli tarkoi-
tus polttaa karstat koneesta ja 
totuttaa kroppa taas harjoitte-
luun. Tämän jälkeen urheilijat 
jaettiin kolmeen erilliseen 
pelipaikkakohtaiseen ryhmään, 
joilla kaikilla oli oma harjoitus-
ohjelma, sillä eri pelipaikoilla 
vaaditaan eri ominaisuuksia.

Off-season-ohjelman piti  
kestää kokonaisuudessaan 
18 viikkoa, mutta korona pilasi 
tärkeän viimeistelyn, ja pakotti 
pitkään taukoon. Harjoitusoh-

jelmia tehtiin omaa kotitreeniä 
varten, samoin kuin ruokava-
lioita.

Mikään ei kuitenkaan voita 
yhdessä harjoittelua, joka on 
jokaisen joukkuelajin perus-
tus. Tämän takia offseason ei 
ollut tänä vuonna täysin op-
timaalinen, ja paljon jäi vielä 
tekemättä, mutta minkäs tälle 
maailmalle mahtaa.

Ilkka Minkkinen 
Off-season harjoitte-
lusta

”Off-season 
ei ollut tänä 
vuonna  
täysin opti-
maalinen.”

HANNES MATTILA PÄÄVALMENTAJA

JUSSI TAIPALMAA PUOLUSTUKSEN KOORDINAATTORI

DAJON NEWELL HYÖKKÄYKSEN KOORDINAATTORI

MIKKO ASPINEN APUVALMENTAJA

ILKKA MINKKINEN APUVALMENTAJA

KALLE UUSITALO APUVALMENTAJA

JAAKKO KUUSISTO APUVALMENTAJA

JARKKO WELLING FYSIIKKAVALMENTAJA

LAURA SUOMINEN JOUKKUEENJOHTAJA

TAUSTARYHMÄ

1 MIKKO ASPINEN LB

3 TONI HAMMAR DB

7 MATTI AIRAKSINEN DB

11 JARMO RAVANDER LB

12 TUUKKA LEHTONEN RB

13 KALLE LEPPÄNEN WR

15 RAMI HEINONEN WR

16 NICOLAS SANDHU QB

19 elliott jeffcoat DB

20 THOMAS STUBB DB

21 JERE TUHKANEN WR

24 KEVON TURNER DB

27 JONI PYRHÖNEN LB

28 VILLE KETTUNEN RB

29 JANNE SULIN LB

31 EERO HILTUNEN WR

33 EETU JÄRVENPÄÄ WR

36 SEBASTIAN STROHECKER LB

37 TERO SEPPÄLÄ DL

52 MIKA MÄKELÄ LB

53 TERHO HYTÖNEN OL

61 TOPIAS RÄTY TE

63 VILLE TERENIUS OL

66 JUSSI KOISTINEN OL

67 JAMI HELENIUS OL

71 VILLE VÄÄNÄNEN OL

72 LAURI REPONEN DL

78 JUHO PIETILÄ OL

83 ASKO MÄNTYMÄKI TE

87 JARNO KELANDER TE

92 JAAKKO KUUSISTO DL

98 VILLE PIETIKÄINEN DL

99 VILLE KOIVIKKO DL

Joukkue

PELAAJAT
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MIEHET MIEHET

Esittelyssä Elliott Jeffcoat

PYHIMYKSILLE UUSVANHA 
VAHVISTUS - ELLIOTT 
JEFFCOAT PALAA EUROO-
PASTA TAMPEREELLE

Rajojen sulkeminen sekä 
rajavartiolaitoksen tul-
kinta valtioneuvoston 

ohjeista sisä- ja ulkorajaliiken-
teen rajoittamisesta aiheutti 
myös Tampereella pohdintaa 
ulkomaalaispelaajien matkus-
tamisesta. Nopeasti kävi ilmi, 
että Yhdysvalloista ei Suo-
meen tulla, ellei matkusteta 
Schengen-alueeseen kuuluvan 
maan kautta. Toki matka voi 
tyssätä sielläkin. Kaikista hel-
pointa olisi tuoda mies Schen-
gen-alueen sisältä, mutta he 
ovat harvassa.

Divarin siirtorajan, eli kesä-
kuun viimeisen päivän lähes-
tyessä lauantai-iltana 27.6. 
miesten joukkueessa tausta-
roolissa toimiva, aikaisemmin 
GM-tehtäviä hoitanut Marcus 
Lönnqvist, vietti aikaa terassil-
la ja päätyi soittamaan Elliott 
Jeffcoatille, DB:lle, joka esiintyi 
Saints-paidassa kaudella 2018. 

Yleisen jutustelun kestettyä jo 
toista tuntia, puhuttiin myös 
vähän tulevaisuuden suun-
nitelmista, ja kävi ilmi, että 
Elliott viettää aikaa Itävallassa 
ja Saksassa, ja odottelee, että 
syyskuussa alkaisi tapahtu-
maan. Tästä lähti ajatus siirrol-
le, jonka kuntoon laittamiseen 
oli aikaa kolme päivää.

Kauden 2019 Jeffcoat pelasi 
Saksassa. ”Pelasin Saksassa 
kahdessa joukkueessa auttaen 
toista säilymään GFL1-sarjas-
sa seuran 40-vuotis juhlavuo-
tena”, Jeffcoat kertoo. Kaudella 
2020 tarkoitus oli pelata Itäval-
lassa, mutta korovirustilanne 
sotki tämän mahdollisuuden. 
”Täksi kaudeksi kirjoitin sopi-
muksen itävaltalaiseen joukku-
eeseen, mutta koronavirus iski 
ensimmäisellä otteluviikolla, 
joten vietin aikaa Itävallassa ja 
Saksassa, jonka jälkeen tulin 
takaisin kotiin Tampereelle.”

Hannes Mattila, Dajon Newell 
ja Jussi Taipalmaa totesivat 
Jeffcoatin sopivan joukku-
eeseen ja tehtävään. Tämän 
lisäksi mies oli jo Euroopassa 
ja valmis tulemaan Suomeen 
noin 10 viikon ajaksi, mitä kau-
si edellytti. Tämän lisäksi sekä 
Jeffcoatilla, että Lönnqvistillä 
oli tuoreessa muistissa vielä 
pettymysten kausi 2018. Kausi 
2018 oli pettymys niin Saintsil-
le, kuin Jeffcoatille itselleen.

Siispä kolme asiaa, eli halu 
korjata edellisvisiitin tapah-
tumia, oleskelu Euroopassa, 
sekä valmennuksen hyväksyn-
tä, loksahtivat kohdalleen, ja 
näin Elliott Jeffcoat nähdään 

Saintsin paidassa kaudella 
2020. ”Odotan voittoja ja loista-
vaa aikaa entisten joukkueka-
vereiden ja ystävien kanssa, 
jotka ovat kuin perhettäni. 
Joukkueessa on loistava fiilis 
ja henki, ja nautin kulttuurista, 
jota Hannes rakentaa. Jokainen 
on oikealla tavalla fokusoitunut 
ja joukkue näyttää paremmal-
ta joka päivä. Hieman onnea 
mukanamme meidän pitäisi kil-
pailla mestaruudesta, kunhan 
pysymme nöyrinä ja nälkäisi-
nä”, Jeffcoat ennustaa.

Teksti
Marcus Lönnqvist

Ellott Jeffcoat viiletti Pyhimysten riveissä edellisen kerran kaudella 2018, joka oli vaikea niin Saintsille, 
kuin Jeffcoatille itselleen. Kuva: Harri Koivunen.

”Joukku-
eessa on 
loistava 
fiilis ja hen-
ki, ja nautin 
kulttuu-
rista, jota 
Hannes 
rakentaa

”Kirjoitin sopimuksen itävaltalaiseen 
joukkueeseen, mutta koronavirus iski 
ensimmäisellä otteluviikolla.”

Elliott Jeffcoat on kotoisin Ete-
lä-Carolinan osavaltiosta Yh-

dysvalloista. Ikää miehellä on 29 
vuotta.



Tampere Saints Kausijulkaisu 2020 www.tamperesaints.fi
12

Tampere Saints Kausijulkaisu 2020 www.tamperesaints.fi
13

NAISET NAISET

Kausiennakko

PYHIMYKSET UUDENLAISEN 
HAASTEEN EDESSÄ

Pienen ylimenokauden jäl-
keen aloitimme yhteisharjoit-
telun syyskuussa ja off-season 
jatkuikin niin laji-, voima-, kuin 
juoksuharjoittelun merkeissä 
taukoamatta aina koronaviruk-
sen Suomeen saapumiseen 
asti. Tuohon maaliskuiseen 
hetkeen mennessä olimme eh-
tineet joukkueena kokoontua 
lähes sata kertaa, ja täytyy olla 
tyytyväinen siihen mitä off-sea-
sonilla ehdimme saada aikaan.

Nyt kirjoitushetkellä touko-
kuussa olemmekin aivan uu-
den edessä. Rajoitustoimia on 
pikkuhiljaa alettu poistamaan 
ja olemme palanneet pienryh-
maharjoitusten pariin. Moni 
pelaaja edelleen odotetusti 
miettii omaa lopullista päätös-

tään tulevan kauden suhteen 
ja sen lisäksi joukkueemme 
on valitettavasti kokenut pois-
tumaa, niin loukkaantumisten, 
kuin muidenkin syiden takia. 
Tästä johtuen tuleva kausi 
onkin vielä hieman kysymys-
merkki.

Se on varmaa, että kauden 
luonne on muuttunut siitä, 
mitä olemme syksyn ja talven 
aikana ehtineet suunnitella, 
mutta siitä huolimatta olemme 
hyvin avoinna sen suhteen 
mitä se meille tuokaan.

Turvallista 
jefukesää kaikille!
Panu Hämäläinen

Paljon on ehtinyt tapahtua 
siitä kun syksyllä 2019 
aloitimme valmistau-

tumisen tulevaan kauteen. 
Monipuolinen ympärivuoti-
nen urheilu on edelleen ollut 
selkeä teemamme, ja mieles-
täni se onkin ainoa tie johon 
urheiluseurassa tulee pyrkiä, 
jos haluaa kilpailla Euroopan 
kovimmassa sarjassa, Euroo-
pan parhaita pelaajia vastaan. 
Jatkuvuuteen halusimme myös 
panostaa ja onneksemme 
saimmekin pidettyä valmen-
nusryhmämme käytännössä 
samana edellisestä kaudesta.

”Se on var-
maa, että 
kauden 
luonne on 
muuttunut 
siitä, mitä 
olemme 
syksyn ja 
talven aikana 
ehtineet 
suunnitella.”

Naisten Vaahteraliigan runkosarja on koronavaikeuksien takia typis-
tetty kolmeen otteluun. Jokaisen ottelupäivän merkitys korostuu siis 

entisestään. Kuva: Jari Mäki-Kuutti

La 25.7. Klo 13 Trojans vs Saints Turku

Su 2.8. Klo 16 PHOENIX vs Saints Raisio

La 15.8. Klo 12 Saints vs Wolverines Pyynikki

La 22.8.    - Su 23.8. VÄLIERÄT 
Paikka 
selviää 

myöhemmin

Pe 28.8.    - Su 30.8. PRONSSIOTTELU Paikka 
selviää 

myöhemmin

La 5.9. FINAALI Leppävaara, 
Espoo

NÄE EUROOPAN TASOKKAIN-
TA JENKKIFUTISTA

Otteluohjelma
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NAISET NAISET

Taustaryhmä

PANU HÄMÄLÄINEN PÄÄVALMENTAJA

LARI SIITONEN HYÖKKÄYKSEN KOORDINAATTORI

MIKKO AIRAKSINEN PUOLUSTUKSEN KOORDINAATTORI

MIKKO ASPINEN TUKIMIESTEN VALMENTAJA

ILKKA LAITINEN LAITAHYÖKKÄÄJIEN VALMENTAJA

JANNE ESKOLA KESKUSHYÖKKÄÄJIEN VALMENTAJA

JUSSI HONKONEN HYÖKKÄYKSEN LINJAN VALMENTAJA

TOPIAS RÄTY HYÖKKÄYKSEN LINJAN VALMENTAJA

EETU ILOMÄKI HYÖKKÄYKSEN LINJAN VALMENTAJA

TONI LUOMAJOKI APUVALMENTAJA

TAUSTARYHMÄ
Joukkue

1 EMILIA RÄTY QB

3 JANNA HAKALA DB

11 JONNA TUOVINEN DB

19 ANNI MÄKINEN QB

23 KATARIINA KIVINIEMI WR

24 NIINA PEHKONEN DB

27 MATILDA MAJURI RB

28 VEERA JALAVA DB

29 TUULI AHO DB

35 HEINI TAMMILEHTO WR

37 saija pyymäki RB

40 OONA OHRALAHTI WR

42 PÄIVI SALMU LB

44 SARINA FORSBLOM LB

45 PETRA PöLKKI LB

49 LEENA RÖNKÄ DL

53 NELLI OKSANEN DL

56 ANNA PARVIAINEN DL

57 MINTTU HOLLMING DL

61 EVELIINA VIRTANEN DL

62 KRISTIINA PEKKALA DL

63 MAIJA TIKKALA OL

69 SENJA CARLSsON OL

70 ELINA LEUKKUNEN OL

74 ANNIKA HEINO OL

76 SARA-MAARIA LEHTONEN OL

79 MAARIT HUTTUNEN OL

82 NOORA SAROS WR

83 LOTTA AHONEN WR

89 ELO CARLSSON DL

96 RIIKKA HIMANEN LB

97 SARA REID LB

99 ANNIKA ILOMÄKI DL

PELAAJAT

YHTEISTYÖSSÄ SAINTS NAISTEN KANSSA:

http://selkaasema.com/
https://ravintoladoris.fi/
http://www.remonttiarkko.fi/
https://www.normi.fi/
http://www.oriqa.fi/
https://parke.fi/
http://www.salamabrewing.com/
https://nokianpanimo.fi/
https://oikiasipsi.fi/
https://www.fotokuutti.fi/
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Juniorijohtoryhmän terveiset

POIKKEUSKEVÄÄSTÄ 
SELVITTY KIITETTÄVÄSTI

Saints-junnut ovat tree-
nanneet kovaa talvikau-
den suurella motivaatiol-

la. COVID-19 toi tänä keväänä 
omat haasteensa myös mei-
dän toimintaan. Valmennus 
ansioituneesti teki etäohjelmia 
ja kentille palattiin heti kun 
kaupunki avasi liikuntapaikat. 
Haasteen toi turvaetäisyydet 
ja ryhmäkoot, mutta tästäkin 
selvittiin kiitettävästi. Korona 
leikkasi myös junnujen sarjois-
ta pituutta, tästä huolimatta 
joukkueet ovat valmistautu-
neet parhaalla mahdollisella 
tavalla koitoksiinsa.

Tällä kaudella sekä U15- ja 
U17-joukkueet pelaavat yh-
distelmäjoukkueina Hyvinkää 
Falconsin kanssa Saints-lipun 
alla. Pukeudumme kerran 
molemmissa joukkueissa 
Falcons-väreihin kun pelaam-

me yhden kotiottelun Hyvin-
käällä. Yhteistyö on ollut hyvää 
ja vastavuoroista. Joukkueissa 
näemme myös lainapelaajia 
sekä Porista, että Hämeenlin-
nasta. Olemme siis solmineet 
yhteyksiä eri seurojen välille 
ja näin kasvattaneet hyvää 
jefuhenkeä ja mahdollistaneet 
junnuille pelillisiä mahdolli-
suuksia.

Innokkaita pikku-Pyhimyk-
siä on tälle kaudelle tullut 
kiitettävästi lisää, ja sieltä on 
kasvamassa uusi jefusukupol-
vi. Mikäli tuttavapiirissäsi on 
7-11-vuotiaita, niin heidän kan-
nattaa piipahtaa Jefukoulussa 
torstaisin kokeilemassa lajia.

Junioreiden johtoryhmä 
haluaa kiittää kaikkia seuran 
vapaaehtoisia. Sitoutunut 
valmennus on elinehto laaduk-

kaalle toiminnalle ja tuloksille 
kentällä. Vanhemmat mahdol-
listavat lasten harrastamisen 
ja yhdessä talkoillen otteluta-
pahtumatyöryhmän kanssa 
tapahtumien toteuttamisen. 
Joukkueenjohtajat pitävät ohjat 
käsissä ja homman nipussa. 
Uudet toimijat ovat aina terve-
tulleita mukaan, kaikki apu on 
hyvin tervetullutta. Kiitos myös 
sponsoreille, jotka ovat tuke-
neet juniorijaostoa. 

Tulkaa joukolla kannusta-
maan juniorijoukkueet menes-
tykseen!

Juniorijohtoryhmän 
puolesta
Jenny Vähäkyttä
Junioripäällikkö

”Mikäli tuttavapiirissäsi on 7-11-vuo-
tiaita, niin heidän kannattaa piipah-
taa Jefukoulussa torstaisin kokeile-
massa lajia.”

Esittelyssä juniori-Saintsin tukijat

SAINTS JUNIOREIDEN 
MATKASSA KAUDELLA 2020

https://maxjas.fi/
http://turvatekniikka.info/
https://www.uskrakennus.fi/
https://www.veravia.com/
http://www.akkumestari.fi/
https://futuriot.com/fi/
https://www.karjalankonepaja.fi/
https://maatori.fi/
https://www.pohjolarakennus.fi/
https://suomenmuuttoremontti.fi/
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U17 U17

#1 | WR

TESFAW 
LAPPALAINEN

#10 | LB

EETU 
OJALA

#21 | QB

SEVERI 
KARJALAINEN

#32 | DB

OSKARI 
TOIJALA

KUMMIYRITYS: 
MAATORI OY

#37 | LB

VILHO 
RUOSTE

KUMMIYRITYS: 
POHJOLA RA-
KENNUS OY

#3 | QB

TUUKKA 
LAMMI

#11 | WR

MARKUS
HEIKKINEN

#24 | DB

SEVERI 
HÄMÄLÄINEN

#33 | DB

JUHO 
ANGERVO

#48 | RB

ALEKSI 
RUUTH

#8 | WR

CASPER 
TOIVOLA

KUMMIYRITYS: 
FUTURIOT OY

#12 | LB

roope
jukko

KUMMIYRITYS: 
TOP TURVATEK-

NIIKKA OY

#26 | DB

ONNI 
ALANKO

#36 | DB

LENNI 
MATTILA

#63 | OL

NIKO 
VÄHÄKYTTÄ

Joukkue

PELAAJAT

#65 | OL

AARO 
RIIKONEN

#79 | OL

ERKKI 
KOSKIMAA

#47 | DL

LASSE 
NUORA

#14 | RB 

EERIK 
TAVASTI

#86 | DL 

EEMIL 
TAMMINEN

#68 | OL

TEEMU 
PORRI

#81 | OL 

JONI 
LEMMETTY

#53 | RB

PYRY 
KANERVA

#35 | WR

JHONIER 
SILLANPÄÄ

#55 | RB 

JULIUS 
VÄISTÖ

#84 | DB

SANTERI 
LEHTINIEMI

#98 | LB

JOONA 
MATTILA

#77 | OL

NIKO 
PASANEN

#17 | LB

ARTTU 
KOSKELA

#85 | DB

PETRUS 
VÄISÄNEN

#99 | DL

HENRI
ILLIKAINEN

#83 | DL

eemeli
haapalehto

#13 | WR

EINO 
KAUHANEN

#16 | LB

JUUSO 
NIEMELÄ

KUMMIYRITYS: 
MAXJAS OY

#27 | LB

ELIAS
HÄMÄLÄINEN

#69 | OL

MARKKU 
PASANEN

PELAAJAT
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U17 U17

Kausiennakko & taustaryhmä

NUORET PYHIMYKSET EIVÄT 
LÄHDE KUMARTELEMAAN

Tampere Saintsin junio-
ritoiminta kiteytyy upe-
asti U17 -joukkueessa; 

treeni- ja peli-intoa, taitoa, 
hyvää joukkuehenkeä ja koke-
mustakin jo monelta vuodelta. 
Tämä porukka ottaa uudetkin 
pelaajat mukaan, vapaa-ajal-
lakin treenataan ja asenne 
on kohdillaan. Tämä joukkue 
haluaa näyttää olevansa paras 
ja he kantavat taatusti ylpeänä 
sinistä paitaa!

Itse kuljen nyt joukkueenjoh-
tajana Saints-matkaa toista 

kautta, viime kaudella U15- 
junioreiden kanssa. Tämän 
kauden U17-joukkue koostuu 
tutuista pojista, ja tähän kau-
teen on ollut helpompi lähteä, 
kun tietää itsekin poikien met-
kut. Valmentajat ovat osittain 
myös tuttuja entuudestaan ja 
yhteistyö heidänkin kanssaan 
on toiminut mutkattomasti. 

Uusi kokemus meille kaikille 
on yhteistyö Hyvinkään kans-
sa. Alku on näyttänyt lupaa-
valta, juniorit ja valmennus 
ovat asiasta innoissaan, joten 

jatkosta tullaan varmasti kuule-
maan ja näkemään.

Tämä kevät on tuonut omat 
haasteensa myös meidän 
toimintaan, mutta siitäkin 
ollaan voittajina selviytymässä. 
Vanhempien, valmennuksen 
ja poikien keskinäisellä tuella 
sininen sydän sykkii voimak-
kaana. 

Terveisin
Joukkeenjohtaja
Petriina Jokiniitty

Kun kausi alkaa, kentälle as-
telee joukko nälkäisiä ja taidok-
kaita pelaajia. Sarja on täynnä 
lahjakkaita ja kovia joukkueita, 
mutta meillä ei ole tarkoitus 
mennä ketään kumartelemaan, 

vaan tulla altavastaajina ja voit-
taa koko sarja! Kaudesta tulee 
opettavainen, mielenkiintoinen 
ja ennen kaikkea hauska!

Terveisin
Päävalmentaja
Henri ”Mömmö” 
Toiminen

Kausi 2020 tulee olemaan 
minun kolmas kauteni 
valmentajana Saintsis-

sa. Olen hyvin kiitollinen, että 
olen saanut pysyä kaikki nämä 
kolme kautta saman ikäsarjan 
valmentajana. Näin olen saa-
nut valmentaa ja tustua näihin 
samoihin poikiin. Olen oppi-
nut tuntemaan poikien niin 
vahvuuksia kuin heikkouksia, 
ja näin kehittämään treenejä 
mieluisiksi ja hyödyllisiksi.

Alkavasta kaudesta ei voi vie-
lä puhua kunnolla, ennen kuin 
ollaan muisteltu hetki, kuinka 
viime kausi päättyi. Vaikka kau-
si 2019 olikin lyhyt vähäisten 
sarjaan osallistuvien joukkuei-
den vuoksi, niin kausi oli silti 
huikea! 17-vuotiaiden 1. divisi-
oonan voitto ilman tappioita on 
ihan mieletön saavutus! Pelaa-
jat kehittyivät kauden aikana 
aivan huikeasti, mutta niin 
kehityin myös minäkin. Olen 
sen huomannut nyt tämän 
off-seasonin aikana, että olen 
ottanut aivan uuden harppauk-
sen päävalmentajana. 
 
Haluan vielä kiittää Pori 
Bearsia ja Jyväskylä Jaguaareja 
lainapelaajista. Saimme heiltä 
taidokkaita pelaajia täyttämään 
rosteriamme ja joiden avulla 
voitto oli varma. Teette hyvää 

työtä näiden jätkien parissa!

Loka-, marras- ja joulukuun 
treenasimme kovaa valmistau-
tuen pelaamaan 7v7 sarjassa. 
Pelikirjat oli jo tehty ja opeteltu 
ulkoa, kun sain puhelinsoiton 
Hyvinkään suunnalta, että 
olisimmeko kiinnostuneita 
tekemään yhteistyötä ja yhdis-
tämään joukkueet ja mennä 
pelaamaan SM-sarjaan minun 
johdollani. Ajatus SM-sarjasta 
oli kieltämättä hiukan kauhis-
tuttava, mutta samanaikaisesti 
myös hyvin kiinnostava. Het-
ken asiaa mietittyäni ja Uusi-
talon kanssa keskusteltuani 
päätin, että miksikäs ei!

No niin, seuraavaksi katse 
tulevaan kauteen! Joukkueen 
rosteri koki muutoksia, kun 
viime vuoden avainpelaajia 
siirtyi vanhempiin pelaamaan, 
ja palasi kotikaupunkinsa jouk-
kueisiin. Tämän takia olimme 
tehneet valmennuksen kanssa 
päätöksen, että SM-sarja ei ole 
nyt hyvä idea ja aloimmekin 
heti suunnittelemaan tulevaa 
kautta 1. divisioonassa. Val-
mennus koki myös muutoksia 
heti off-seasonin alussa, kun 
viime kauden apuvalmentaja 
Tuukka Vilkman siirtyi val-
mentamaan U-13 joukkuetta. 
Off-seasonin valmentamisesta 

on siis vastannut minun lisäk-
seni viime kaudelta tuttu puo-
lustuksen kapellimestari Kalle 
Uusitalo sekä U-15 joukkueen 
päävalmentaja Henri Laine, 
jonka kanssa jatkamme edel-
leen toimivaa yhteistyötämme. 
Olemme saaneet välillä harjoi-
tuksiimme mukaan vierailevia 
tähtiä valmentajiksi.

Yhteistyön myötä joukkue 
kasvoi melkein yhtä suureksi 
kuin viime kauden joukkue. Hy-
vinkäältä joukkueeseen tulee 
paljon kokeneita ja vahvoja pe-
laajia sekä lajista paljon tietä-
viä valmentajia. Joukkue muo-
dostettiin ja nimeksi tuli Red 
Angels. Kerkesimme pitämään 
kahdet yhteistreenit ennen 
kuin COVID-19 muutti kaiken. 
Joukkue joutui perumaan 
yhteisharjoitukset suojellak-
semme pelaajiamme ja heidän 
läheisiään. Pelaajille jaettiin 
tekemäni treeniohjelma, jota 
pojat pääsivät toteuttamaan 
kotioloissaan sekä luonnossa. 
Treeniohjelman tarkoitus oli 
pitää pojat kunnossa tauon 
aikana, mutta myös lisätä kes-
tävyyttä, nopeutta ja voimaa. 
Kesän lopulla, kun kausi taas 
alkaa, nähdään, onko treenioh-
jelmasta ollut hyötyä.

PÄÄVALMENTAJA 

HENRI 
TOIMINEN

VALMENTAJA 

KALLE 
UUSITALO

VALMENTAJA

MARKUS 
KORPELA

JOUKKUEEN- 
JOHTAJA 

PETRIINA 
JOKINIITTY

VALMENTAJA

RAYMOND 
OGIENOY- 

EVBEDE

FYSIO- 
TERAPEUTTI 

TERHI 
PUUKKA

TAUSTARYHMÄ

VALMENTAJA 

elliott
jeffcoat

HUOLTAJA 

ANTTI
OJALA

HUOLTAJA 

myrsky
koskimaa
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U15 U15

#4 | LB

LUKA 
KORTESvUO

#13 | OL/DL

JERE 
OVASKAINEN

#24 | RB/DB

SEVERI 
HÄMÄLÄINEN

#7 | WR/DB

AAPO 
OJALA

#15 | WR/DB

NIKLAS 
RAJAlakso

#34 | WR/DB

EELI 
AALTONEN

#12 | LB/TE

ROOPE 
JUKKO

KUMMIYRITYS: 
TOP TURVATEK-

NIIKKA OY

#20 | QB

TOPIAS 
RAJALAKSO

#36 | LB/WR

LENNI 
MATTILA

Joukkue & taustaryhmä

PELAAJAT

#42 | OL 

VEERA 
HAKKARAINEN

#69 | OL/DL

MARKKU 
PASANEN

#89 | C

LAURI 
ILLIKAINEN

#83 | OL/DL

EEMELI 
HAAPALEHTO

#82 | WR/DB 

TINTTI 
TAMMINEN

PÄÄVALMENTAJA 

HENRI 
LAINE

JOUKKUEEN- 
JOHTAJA

PETRIINA 
JOKINIITTY

#44 | LB

MIKKO 
JULKUNEN

#72 | OL/DL 

MYRSKY 
KOSKIMAA

#90 | LB

FELIPE 
LAZARO

#58 | LB

MICO 
KOSKINEN

VALMENTAJA

EETU 
JOKINEN

HUOLTAJA

TERO
HARTIKAINEN

#56 | WR/DB

KALLE 
EKLUND

#88 | WR/DB

JOONA 
HEIKKINEN

#91 | DL

LUKA 
AURU

#71 | OL/DL

KAAPO 
KVICK

JOUKKUEEN-
JOHTAJA

ANTTI
OJALA

TAUSTARYHMÄ

#78 | WR/S

RASMUS
HARTIKAINEN

#17 | RB/DB

miska
sinisalo

#97 | DL

JANNE
PULKKINEN

#39 | WR/DB

NOEL
TÖRMÄNEN

FYSIO- 
TERAPEUTTI 

SATU 
HEIKKINEN

PELAAJAT
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U13 U13U15

Kausiennakko

U15 LÄHTEE METSÄSTÄ-
MÄÄN ONNISTUMISIA

Tampere Saintsin 
U15-joukkue on raken-
nettu aivan uudestaan. 

Jojokin on saanut tutustua 
aivan uusiin poikiin ja tyttöihin, 
joilla riittää paljon opittavaa. 
Onneksi intoa ja halua löytyy, 
ja nämäkin junnut ovat vallan 
mahtavia persoonia,jotka pää-
valmentaja Laineen ohjauk-

sessa kehittyvät koko ajan niin 
yksilöinä kuin joukkueenakin.

Yhteishenki paranee koko 
ajan ja pelipaikoista riittää 
kisattavaa, kun Hyvinkään ja 
Hämeenlinnan junnut saapu-
vat vahvistamaan joukkuetta. 
Ilman taistelua tämäkään 
porukka ei tule luovuttamaan, 

sillä virtaahan heissä sitä kuu-
luisaa sinistä verta!

Terveisin
Joukkeenjohtaja 
Petriina Jokiniitty

Kausiennakko

ALLE 13-VUOTIAAT JATKAVAT 
SM-SARJASSA

Syksyllä alkoi toinen 
kauteni valmentajana, 
ja ensimmäinen pää-

valmentajana, joten pientä 
painetta on ollut ilmassa viime 
kauden jälkeen, kun otimme 
tiukan U17-kauden jälkeen 
mestaruuden 1. divisioonassa. 
Aloitettuani joukkueen koko 
oli kourallinen. Olimme myös 
divarin kannalla, kunnes Jyväs-
kylän joukkue ehdotti yhdistel-
mäjoukkuetta.

He kuitenkin viime metreillä 
peruivat aikeensa, mutta tästä 
innostuneena päätimme alkaa 
JoJon kanssa rekrytoimaan 

väkeä, ja teimme päätöksen 
SM-sarja-paikasta yhdessä 
valmennuksen ja junioripäälli-
kön kanssa. Treenit jatkuivat ja 
väkeä alkoi lisääntyä ja yhtäk-
kiä huomasimme, että tavoit-
teet ovat täysiä ja vielä enem-
mänkin. Harjoittelu on sujunut 
erittäin hyvin ja pelaajien 
motivaatio on pysynyt korkeal-
la erilaisten kasvua ja kehitystä 
tukevien harjoitteiden myötä.

Ensi kaudelle sovimme pelaa-
jien kanssa tavoitteeksi pistää 
viime kautta paremmaksi ja 
tähtäämme 2 touchdowniin. 
Oma henkilökohtainen mieli-

piteeni muun valmennuksen 
kanssa on se, että tulemme 
olemaan kärkihulinoissa ha-
kemassa pudotuspelipaikkaa, 
kun runkosarja on pelattu.

Suuret kiitokset jojo Kimmo 
Tuoviselle, valmennukselle, 
Niilo Oraselle, vanhemmille ja 
koko Saints-junioriorganisaa-
tiolle mahdollisuudesta toimia 
asetetulla roolillani.

Terveisin
Pävalmentaja 
Tuukka Vilkman

Kausi 2020 on minulle 
toinen U15 joukkueen 
päävalmentajana. Jouk-

kue on tehnyt tiivistä yhteis-
työtä U17-joukkueen kanssa. 
Kauden 2019 1. divisioonan 
mestaruusjoukkue siirtyi lähes 
kokonaisuudessaan Toimisen 
haltuun U17 joukkueeseen, 
joten talven mittaan olemme 
koonneet U15 tulokkaista 
aivan uutta joukkuetta.

Olemme yhdistäneet voi-
mamme Hyvinkää Falconsin 

kanssa luoden yhteisjoukku-
een, joka pelaa Saintsin pai-
dassa, lukuun ottamatta yhtä 
Hyvinkäällä pelattavaa kotipe-
liä. Myös Hämeenlinna lähet-
tää innokkaita Tigers-pelaajia 
lainaan riveihimme.

Kolmen joukkueen kombo ei 
ole helppo, mutta näin saam-
me joukkueeseen kokoa, ja 
junnuille mahdollisuuden pe-
lata. Kauden tavoite on saada 
kaikille peliaikaa ja kokemusta. 
Lähdemme peleihin nöyränä, 

mutta ehdottomasti metsäs-
tämään sieltä onnistumisia ja 
pelaamisen iloa.

Terveisin
Päävalmentaja
Henri Laine

”Talven mittaan olemme
koonneet U15-tulokkaista
aivan uutta joukkuetta.” Viime kausi U13-jouk-

kueelle oli SM-tasolla 
ensimmäinen ja erittäin 

opettavainen. Nuori joukku-
eemme keräsi roppakaupalla 
kokemusta kovatasoisista 
otteluista ja pelasi sinnikkäästi 
kauden kunnialla läpi. Iso kiitos 
tässä vaiheessa viime vuoden 
valmennukselle, joka rakensi 
hienon pohjan meille jatkaa 
näiden mahtavien junnujen 
kanssa eteenpäin.

Syksyllä joukkue uudistui 
merkittävästi. Iso osa edel-
liskauden runkopelaajista 
hyppäsi U15-joukkueeseen 
ja U11-joukkueesta ei saatu 
mukaan samaa lukumäärää 

pelaajia. Samalla valmennus-
ryhmä vaihtui. Syksyn ja alku-
vuoden rekryt onnistuivat hy-
vin ja uudet pelaajat pääsivät 
harjoittelemaan jo joukkueen 
mukana ennen korona-taukoa. 
Kesäkaudelle lähdettäessä 
meillä onkin kasassa joukkue, 
jossa on reilut parikymmentä 
motivoitunutta junnua. Aktii-
vista otetta reeneissä on ollut 
hieno seurata.

Itse siirryin viime kauden jäl-
keen katsomosta vanhemman 
roolista toiselle puolelle jojo:n 
rooliin. Yhteistyö valmennuk-
sen ja vanhempien kesken on 
sujunut erinomaisesti ja tästä 
on hyvä lähteä kohden varsi-

naista kautta. Kiitokset omasta 
puolestani joukkueen valmen-
nukselle, vanhemmille ja seu-
ran johdolle tästä mahdollisuu-
desta päästä kokemaan jefua 
uudesta näkövinkkelistä.

Tulevalla kaudella kentällä 
nähdään entistä kokeneempi 
ja sisukkaampi joukkue. Viime 
vuoden oppeja ei olla unohdet-
tu ja periksi ei tulla antamaan. 
Tässä hengessä kohden uutta 
kautta: ”Winners never quit 
and quitters never win.”

Terveisin
Joukkueenjohtaja
Kimmo Tuovinen
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U13 U13

#2 | CB

LASSI 
TEPPO

#5 | CB

JOONA 
TUOMINEN

KUMMIYRITYS: 
AKKUMESTARI 

OY

#7 | QB 

ONNI 
LEIVO

Joukkue & taustaryhmä

PELAAJAT

#31 | RB

DANIEL 
MATTILA

KUMMIYRITYS: 
VERAVIA 

FINLAND OY

#68 | OL/DL

KONSTA 
MÄKYNEN

#99 | LB

tuukka 
pietikäinen

PÄÄVALMENTAJA

TUUKKA
VILKMAN

#47 | OL/DL

SASU 
JUTILA

#76 | OL/DL 

eeli 
lanu

LB

PETJA 
ESSELSTRÖM

VALMENTAJA 

jarkko 
mattila

#49 | OL/DL

VILJAMI 
TUOVINEN

KUMMIYRITYS: 
KARJALAN 

KONEPAJA  OY

#77 | OL/DL

NICO 
KARTI

KUMMIYRITYS: 
SUOMEN MUUT-
TOREMONTTI OY

CB

EMIL
HAUKILAHTI

WR

SAMuEL
KALTTO

QB

LUCA 
PASANEN

TE

ILARI 
KOSKINEN

CB

eemil 
sointu

OL/DL

konsta 
mäenpää

DB

NIILO
VALTEE

TAUSTARYHMÄ

#20 | TE

LAURI 
KARHU

KUMMIYRITYS: 
USK RAKENNUS 

OY

#22 | RB

VEETI 
LIEMULA

#25 | WR

NIKLAS 
KARJALAINEN

VALMENTAJA 

henri
illikainen

JOUKKUEEN- 
JOHTAJA 

KIMMO
TUOVINEN

VALMENTAJA 

leo
keskinen

PELAAJAT
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U11 U11

Kausiennakko

U11-JOUKKUEESSA 
PELAAMINEN ON HAUSKAA 
TULOKSESTA RIIPPUMATTA

Aloitin U11-joukkueen 
apuvalmentajana ja 
Jefukoulun ohjaajana 

keväällä 2019. Täksi kesäksi 
olen siirtynyt päävalmentajan 
rooliin apunani Tesfaw Lappa-
lainen, Jarkko Mattila ja Miika 
Sipiläinen. Lisäksi teemme 
yhteistyötä U13-valmennus-
ryhmän kanssa.

Tämä kevät on ollut todella 
erilainen verrattuna aikai-

sempiin vuosiin. Pelaajat ovat 
harjoitelleet omatoimisesti 
omissa kodeissaan ja joukku-
een sisäisen kemian luominen 
on ollut lähes mahdotonta. 
Tästä huolimatta kesän ensim-
mäisissä yhteisharjoituksissa 
pelaajien kehitys viime kesään 
verrattuna oli käsin kosketelta-
vissa. 

U11-joukkueessa pelaajille 
luodaan vahva pohja kaikil-

le pelipaikoille ja annetaan 
eväät ylemmissä ikäluokissa 
pärjäämiseen. Ennen kaikkea 
harjoittelun ja pelaamisen 
tulee kuitenkin olla hauskaa ja 
nautinnollista, vaikka jokaista 
ottelua ei voitettaisikaan.

Terveisin
Päävalmentaja 
Tuukka Lammi

Talviharjoittelu oli meidän 
nuorella joukkueella 
motivoitunut, itse pääsin 

toteamaan kuinka monipuoli-
nen tämä laji oheisharjoituksi-
neen onkaan. Tunnelma, kun 
päästiin ensimmäistä kertaa 
ulkokentälle tänä keväänä, oli 
käsinkosketeltava. Tulevaa 
pelikautta, sen mukana tulevia 
reissuja ja iloa odotan innolla! 

Terveisin
Joukkueenjohtaja
Nadja Mattila

”Pelaajien kehitys viime kesään ver-
rattuna oli käsin kosketeltavissa.”
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Esittelyssä Rafael Mattila

SYNTYNYT PYHIMYKSEKSI

Tampere Saintsin muka-
na hän on uskollisesti 
ollut vuodesta 2017, 

lempijoukkue on luonnolli-
sesti isoveli Danielin joukkue. 
Omia treenejä hän on aina 
pitänyt ollessaan seuraamassa 
isompien harjoituksia, lajiin 
kuuluvat alkeet ja termit ovat 
olleet hallussa ensiaskeleista 
ja -sanoista lähtien.

Tämä suurisydäminen pik-
kupyhimys kokee kuuluvansa 
vahvasti koko Saints-perhee-
seen. Hänet saattaa löytää 
varustekassinsa kanssa myös 
miesten tai naisten harjoituk-
sissa sivurajalta, aina valmiina, 
mikäli kaivataan vahvistuksia 
tai vaikka vaan kannustusta!

”Hänet saattaa löytää varus-
tekassinsa kanssa myös mies-
ten tai naisten harjoituksissa 
sivurajalta, aina valmiina, mi-
käli kaivataan vahvistuksia.”

Rafael Mattila, syntynyt 
vuonna 2016.




