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Uudistusten tuulien jälkeen on aina hyvä hie-
man hengähtää ja antaa uusien prosessien 
asettua uomiinsa. 

Tampere Saints ry:n eli seuran sekä sen kol-
men oman alajaoston uudet toiminnot alka-
vat asettua päivittäiseen rytmiinsä. Puheenjoh-
taja ja muut seuratoimijat voivat alkaa keskit-
tyä tulevaan ja kehittää tulevien vuosien uusia 
projekteja ja kehityskohteita. Nykyisessä reilun 
65 seuratoimijan joukossa onkin todellisia vi-
sionäärejä, joiden ideoista lähdetään viemään 
eteenpäin useampaa mielenkiintoista projek-
tia seuraavien vuosien aikana. 

Puheenjohtajana haluaisinkin kiittää seura-
toimijoita laidasta laitaan. Siis suuri kiitos tal-
koolaiset, kotiväki, otteluapulaiset, huolto, va-
rustevastaavat, johtoryhmät sekä tietenkin val-
mennus. Seuran uudistaminen on ollut välil-
lä työlästä ja jopa raastavaa, mutta teitte sen 
mahdolliseksi. Tie tähän pisteeseen ei ole ol-
lut helppo, mutta mukana jaksaminen on vih-
doin tuomassa tulosta koko seuran rintamal-
la. Päivittäiset operaatiot ja toiminnot sujuvat 
huolettomasti, seuran sekä sen kaikkien jaos-
tojen talous on vakaalla pohjalla ja hallittua, 
kehityssuunta on jatkuvasti ylöspäin ja toimin-
nan laatu vain paranee. Voin todeta olevani yl-
peä saintsilainen. 

Tampere Saints Ry täytti viime vuonna 20 
vuotta ja syksyllä järjestimme 20v-juhlagaalan, 
johon osallistui yli 200 henkilöä. Tässä lämmin-
henkisessä tilaisuudessa tuli monelta ”vanhan 
ajan konkarilta” kommentteja siitä, kuinka sekä 
laji että Tampereen alueen toiminta ovat me-
nossa hyvään suuntaan. Tällä tiellä jatketaan. 

Tampereella on koettu paljon; 1980-luvun 
”golden days”, Vaahterafinaaleista ja menes-
tysvuosista turbulenttiseen 1990-lukuun. Nyt 
yli kahdenkymmenen toimintavuoden jälkeen 
Tampere Saints on osoittanut, että se kestää 
eri aikakausien tuomat muutokset ja on vakiin-
nuttanut paikkaansa Tampereen alueen ame-
rikkalaisen jalkapallon seurana ja suunnan-
näyttäjänä. Seuraavana askeleena on nostaa 

profiilia niin lajina kuin seurana, ja tähän on 
mainio tilaisuus syyskuun 14. päivänä. Silloin 
pelataan Ratinalla ensimmäinen pääkaupunki-
seudun ulkopuolinen Vaahteramalja. Tervetu-
loa paikan päälle seuraamaan! 

 
Välillä vastavirtaan, välillä myötävirtaan. 

Teema pysyy edelleen: ”Suuruudenhullut 
suunnitelmat, realismin rajoissa - Tavoitteena 
Saints-dynastia!” 

Terveisin,
Marko Husu
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Tampere Saints Ry
Hatanpään valtatie 40 D
33900 Tampere
Puheenjohtaja Marko Husu
pj@tamperesaints.fi
044 709 1110
www.tamperesaints.fi

Tampere Saints Ry kausijulkaisu 2019
Julkaisia: Tampere Saints Ry
Tekstit: Tampere Saints Ry
Painopaikka: Tredu media-ala 2019
Painosmäärä: 800 kpl
Suunnittelu ja taitto: Petra Suominen
Kannen kuva: Harri Koivunen



Palvelemme ma–to klo 9.30–16.30, ajanvarauksella klo 9–18 sekä perjantaisin 9.30–16.00

omasp.fi Oma Säästöpankki
Hämeenkatu 8, Tampere, p. 020 764 0600

Ilkka Joensivu
asiakkuuspäällikkö

p. 050 092 0310

Jani Taskinen
palveluneuvoja
p. 020 758 2214

Anneli Honkanen
palveluneuvoja
p. 020 758 2595

Minna Kärkkäinen
yritysasiantuntija
p. 040 808 6138

Simo Hulkko
talousasiantuntija
p. 040 146 3035

Matti Aro
konttorinjohtaja
p. 040 179 1361

Kristiina Långvik-Mattila
palveluneuvoja
p. 040 057 4581

Riina Korpilahti
palveluneuvoja
p. 020 758 2590

Paikkakunnan parasta pankkipalvelua Napparin kulmalla

Puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/minuutti

 
Uusi osoite: Teiskontie 9 | 33500 TAMPERE 
Puh. 010 480 3740 | amlukkoasema.fi | amavainhallinta.fi

AVAIN-
HALLINTAA
AJATUKSELLA

Miten avainhallinta on toteutettu teidän kiin-

teistössä? Sähköisen AM Avainhallinta -palve-

lun avulla hallitset ja seuraat avainliikennettä 

vaivattomasti.
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VEIKKA LEHTONEN -RAHASTO
Veikka Lehtonen-rahaston tarkoituksena on 
turvata amerikkalaisen jalkapallon harrastami-
nen vähävaraisille lapsille. Tuet myönnetään 
sosiaalis-taloudellisin perustein. Rahasto tu-
kee Tampere Saintsin strategiaa jonka mukaan 
harrastaminen ei saa koskaan jäädä rahan 
puutteesta kiinni. Rahaston käyttökohteeksi 
voidaan valita nuoren jäsenmaksu, kausimak-
su tai vaihtoehtoisesti rahasto voi auttaa nuor-
ta varusteiden hankkimisessa. Veikka Lehto-
nen- rahaston kautta tukea voi saada eri muo-
doissa akuutteihin amerikkalaisen jalkapallon 
harrastustoiminnan tukemiseen. Tuki ei ole ai-
na suoranaista rahallista tukea, vaan saattaa 
olla myös varustelainaa, työllistämistä tai oh-
jausta joilla saadaan katettua nuoren harras-
tamisesta koituvat kulut sekä aktivoitua nuor-
ta urheilijaa. Rahaston hakemuksia käsitellään 
anonyymisti kolmen henkilön toimesta: Saints 
puhenjohtaja, nuorisopäällikkö sekä rahaston-

hoitaja.Tukihakemus tulee tehdä lapsen/nuo-
ren vanhempi tai huoltaja. Tukihakemus on va-
paamuotoinen. Hakemukset tulee ohjata säh-
köpostiin: nuortenrahasto@tamperesaints.fi

 LAHJOITUKSET NUORTEN HYVÄKSI
Veikka Lehtonen -rahasto koostuu täysin ul-
kopuolisten yksityishenkilöiden sekä yritys-
ten lahjoituksista. Suunnitellun lahjoituksen 
summan voi ilmoittaa etukäteen sähköpos-
tiin nuortenrahasto@tamperesaints.fi otsikol-
la ”LAHJOITUS” jonka jälkeen Saints ja Veikka 
Lehtonen -rahasto lähettävät laskun kyseisel-
le summalle. Rahaston lahjoitukset ovat täy-
sin erillään Saintsin muusta toiminnasta. Kysy-
myksiin rahaston toiminnasta tai lahjoituksista 
vastaa seuran puheenjohtaja, Marko Husu.

https://tamperesaints.fi/veikka-lehtonen-rahasto/

Valokuva: Markus Nikkilä
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MIESTEN PÄÄVALMENTAJAN TERVEHDYS

Hello Tampere, with new board members, coaches, players, sponsors, and fans, this season will 
be the most captivating American football experience this city will experience. For the first time in 
over a decade the championship will be moved from Helsinki to this great city, where your local 
Saints expect to playing in. With a lot of these changes within the program, it is a fresh start for the 
sport and the Saints to show the intelligence and combativeness of football in a new positive light.

Hei Tampere, uuden hallituksen, valmentajien, pelaajien, sponsorien ja fanien myötä tämä kau-
si tulee olemaan kiehtovin amerikkalaisen jalkapallon kokemus mitä tämä kaupunki tulee koke-
maan. Ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen finaali tulee siirtymään Helsingistä tähän mahta-
vaan kaupunkiin, ja teidän Saints haluaa olla pelaamassa tuossa finaalissa Ratinassa syyskuussa.
Miesten joukkueessa tapahtuneiden muutosten myötä kausi 2019 on uusi alku ja Saintsille paik-
ka näyttää amerikkalaista jalkapalloa uudessa myönteisessä valossa.

             Jake Hale

VALMENNUKSEN ESITTELY

Naiset

Päävalmentaja Panu Hämäläinen

Hyökkäyksen koordinaattori Lari Siitonen

Puolustuksen koordinaattori Mikko Airaksinen

Apuvalmentaja Toni Luomajoki

Apuvalmentaja Eetu Ilomäki

Apuvalmentaja Topias Räty

Apuvalmentaja Ilkka Laitinen

Apuvalmentaja Janne Eskola

General Manager Jussi Honkonen

Fysiikkavalmentaja Jarkko Welling

Miehet

Päävalmentaja ja hyökkäyksen koordinaattori Jake Hale

Apupäävalmentaja Hannes Mattila

Puolustuksen koordinaattori Jussi Taipalmaa

Apuvalmentaja Lari Siitonen

Fysiikkavalmentaja Jarkko Welling

Joukkueenjohtaja/General Manager Marcus Lönnqvist

Juniorit

Päävalmentaja Henri Laine 

Päävalmentaja Henri Toiminen 

Päävalmentaja Milena Abbas

Päävalmentaja Tomi Mäkinen

Päävalmentaja Kalle Uusitalo 

Valmentaja Tuukka Vilkman

Valmentaja Tuukka Lammi

Valmentaja Kalle Uusitalo

Valmentaja Rasmus Ruuska

Valmentaja Jani Valtonen

Fysiikkavalmentaja Ilkka Minkkinen
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Tampere Saints lähtee neljänteen peräkkäiseen Vaahteraliiga-kauteensa uuden valmennuksen 
johdolla, kun Jake Hale saapui Tampereelle kääntämään joukkueen kurssia. Kolmena viime kau-
tena joukkueen voittojen määrä laski tasaisesti, ja nyt yhdysvaltalaiskomennossa odotetaan tä-
hän trendiin suurta muutosta. Joukkueen suomalainen runko on pysynyt yhdessä läpi Vaahtera-
liiga taipaleen, mutta import-vahvistukset vaihtuvat kokonaisuudessaan kaudelle 2019. Tervetu-
loa seuraamaan kurssinkääntöä paikanpäälle Tampereen Pyynikille kesällä 2019!

MIESTEN JOUKKUEEN ESITTELY

Vaahteraliiga 2019 pelataan seitsemän jouk-
kueen kaksinkertaisena sarjana. Saintsin lisäk-
si sarjassa pelaavat vallitseva mestari Helsinki 
Roosters, Kuopio Steelers, Vaasa Royals, Por-
voon Butchers, Seinäjoki Crocodiles sekä nou-
sijajoukkue Helsinki Wolverines.

Viime kauteen verrattuna voimasuhteet 
ovat muuttuneet voimakkaasti, ja etenkin Hel-
sinki Wolverines nousijana on erittäin kovassa 
nosteessa.

Roosters tulee olemaan kovassa painees-
sa, mikäli mielii mestaruutensa Ratinassa uu-
sia. Suomalainen pelinrakentaja Miro Kadmiry 
aloittavana on hieno asia kotimaisen jenkkifu-
tiksen kannalta, mutta sillä Roosters tulee an-
tamaan paljon tasoitusta muille joukkueille ja 
kaikki haluavat Roostersin päänahan.

Kuopio Steelers on edelleen kovassa iskus-
sa ja tulee entistä motivoituneempana hamua-
maan Vaahteramaljaa itselleen. Runko on py-
synyt hyvin kasassa, ja pelaajat ovat vuoden 
kokeneempia. Tulevat olemaan todella vai-
keasti voitettavia myös tällä kaudella.

Helsinki  Wolverines tulee  olemaan kauden  

kovin nousija ja haastaja. Robert Johnsonin 
johtama hyökkäys on pelottavan voimakas 
ja parhaimmillaan Wolverines voisi laittaa 11 
amerikkalaista samaan aikaan kentälle ns. 
 “kotijenkkisäännön” perusteella.

Seinäjoki Crocodiles on palannut takavuo-
sien strategiaansa ja joukkue on ladattu täy-
teen ulkomaalaispelaajia. HC Mattinglyn joh-
dolla Crocodilesit lähtevät kauteen hyvistä ase-
mista tähtäimessään vain yksi tavoite, Vaahte-
ramalja.

Vaasa Royals on kärsinyt kovaa katoa pelaa-
jarintamalla ja rosteri on ohuenlainen, mutta 
HC Morganin johtamana tulevat varmasti tais-
telemaan lujaa Play-off paikasta. 

Porvoon Butchers on tabula rasa ennen 
kauden alkua. Ex-NFL keskushyökkääjän han-
kinta oli kova uutinen suomalaisessa jenkkifu-
tismaailmassa, mutta yksi pelaaja ei tee jouk-
kuetta.

Jos Center Arttu Tennberg saa pestin CFL:s-
tä, ei Butchersilla ole tienavaajaa keskushyök-
kääjille, eikä siinä auta edes NFL tausta.

MIESTEN VAAHTERALIIGAN 2019 
KAUSIENNAKKO

 # Sukunimi Etunimi

QB:

11 Figaro Tuskani

OL:

53 Hytönen Terho

63 Terenius Ville

66 Lehtiniemi Oskari

67 Helenius Jami

78 Pietilä Juho

RB:

12 Lehtonen Tuukka

18 Lehtonen Veikka

30 Lappalainen Petteri

37 Seppälä Tero

40 Minkkinen Ilkka

WR:

15 Heimonen Rami

31 Hiltunen Eerp

33 Järvenpää Eetu

86 Alakoski Juuso

88 Räty Topias

 # Sukunimi Etunimi

DL:

75 Viitanen Ere

92 Kuusisto Jaakko

94 Jaakkola Matias

97 Kreus Janne

98 Pietikäinen Ville

99 Koivikko Ville

LB:

1 Aspinen Mikko

27 Pyrhönen Joni

29 Sulin Janne

34 Hind Spencer

54 Palmu Miro

DB:

2 Williams Lionel

3 Hammar Toni

7 Airaksinen Matti

23 Broad Tyler

25 White Oscar

28 Campbell Sheldon
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NAISTEN 
PÄÄVALMENTAJAN 
TERVEHDYS 

Saintsin naisten joukkueessa puhaltavat se-
kä uudet että vanhat tuulet. Pelaajarunkomme 
ja valmennusketjumme ovat tutulle, vahvalle 
pohjalle rakennettuja, mutta talvikauden aika-
na on tapahtunut myös muutoksia. Minä hyp-
päsin päävalmentajan saappaisiin heti syksyl-
lä ja naisten viime kausien päävalmentaja Jus-
si Honkonen siirtyi General Manageriksi vas-
taamaan joukkueen yleisistä ja hallinnollisis-
ta tehtävistä. Uuteen haasteeseen oli melko 
helppo tarttua, koska perustyö on tehty hyvin. 
Tästä esimerkin osoituksena toimii rekrytointi: 
Vaikka viime kauden pelaajistamme yli 20 eivät 
syystä tai toisesta tällä kaudella pelaa, on pe-
laajatilanteemme Suomen mittakaavassa sil-
ti hyvä. Valmennusryhmämme on sitoutunutta 
ja innostunutta, joten toiminta on ollut miele-
kästä niin pelaajille kuin valmennukselle. 

Lähdimme heti viime kauden päätyttyä to-
teuttamaan tämän kauden teemaamme: kil-
pailullisuutta ja sen nostamista uudelle tasolle. 
Kehitystä tapahtuu parhaiten silloin, kun haas-
tamme sekä itsemme että toisemme, ja sitä 
olemme pyrkineet koko pitkän talvikauden to-
teuttamaan. Valmennus on vaatinut pelaajilta 
enemmän, pelaajat ovat vaatineet valmennuk-
selta enemmän ja jokainen joukkueen jäsen on 
vaatinut enemmän itseltään ja toisiltaan – po-
sitiivisella hengellä mutta tosissaan. 

Toinen teemamme on kokonaisvaltaisuus. 
Olemme panostaneet koko joukkueen moni-
puolisuuteen ja urheilullisuuteen niin lajihar-
joittelussa kuin lajia tukevassa harjoittelussa-
kin. Lajiharjoittelun lisäksi olemme tehneet ko-
ko joukkueen voimin liikkuvuus-, voima-, no-
peus- ja reaktioharjoitteita. Kesän pelit sitten 
osoittavat, millaista tulosta uudet toimintata-
pamme tuottavat. 

Viime kaudella vallalla ollut haastajan ase-
ma ja nousijan uteliaisuus Vaahteraliigan tasoa 
kohtaan täytyy tällä kaudella muuttaa voiton-
tahdoksi ja näytönhaluksi. Vaahteraliigan laa-
jentumisen myötä uusvanhojen vastustajien 
kohtaaminen sekä vierasottelun pelaaminen 
Pietarissa tuovat mukavan lisämausteen kau-
teemme. Lähdemme haastamaan kaikki 

 

Vaahteraliigan joukkueet tasavertaisina ja  
toivomme jännittäviä hetkiä kentälle ja kentän 
laidalle! 

 
Terveisin 

Panu Hämäläinen 

NAISTEN JOUKKUEEN ESITTELY
Kausi 2018 oli Tampere Saintsin naisille historiallinen: kauteen lähdettiin kahdella joukkueella, 
joista edustusjoukkue pelasi SM-tasolla Vaahteraliigassa ja kehitysjoukkue II-divisioonassa. Kau-
si olikin ennen kaikkea kokemuksien, kehityksen ja oppimisen kausi. Ensi kauteen Saints ei läh-
dekään enää pelkkänä haastajana, vaan paikkansa SM-tasolla lunastaneena ja jokaisen vastus-
tajan voittamiseen kykenevänä joukkueena. Vaahteraliigan laajeneminen kuuteen joukkueeseen 
tuo Saintsille uusvanhoja vastustajia Turku Trojansista ja Kuopio Steelersistä. Lisäksi kaudella 
2019 Saintsin naiset vievät suomalaista jenkkifutista myös Suomen rajojen ulkopuolelle tekemäl-
lä pelimatkan Pietariin Valkyriesin vieraaksi. Viime syksynä aloitettu seurayhteistyö I-divisioonas-
sa pelaavan Hämeenlinna Tigers Womenin kanssa taas mahdollistaa sen, että molemmat jouk-
kueet pystyvät tarjoamaan peliaikaa ja -kokemusta vasta aloittaneille pelaajille ja toisaalta myös 
antamaan tilaisuuden pelata jenkkifutista Suomen korkeimmalla sarjatasolla.

NAISET ROSTERI
 # Sukunimi Etunimi

QB:

1 Hartikainen Emilia

89 Carlsson Elo

OL:

58 Taskinen Milka

61 Virtanen Eveliina

63 Tikkala Maija

66 Ylivarvi Eveliina

70 Leukkunen Elina

74 Heino Annika

79 Huttunen Maarit

RB:

7 Kiuru Kaisa

27 Majuri Matilda

32 Rintaniemi Iines

37 Pyymäki Saija

 # Sukunimi Etunimi

WR:

10 Mikkonen Suvi

12 Kivimäki Jenna

18 Kakko Katri

82 Saros Noora

- Nurminen Melina

- Hautala Riikka

DL:

49 Rönkä Leena

56 Parviainen Anna

62 Pekkala Kristiina

65 Martikainen Tytti

76 Sätilä Henna

77 Röyttä Mirja

90 AbbasMamode Milena

99 Rannikko Annika
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 # Sukunimi Etunimi

LB:

4 Pietiläinen Aino

42 Salmu Päivi

44 Forsblom Sarina

45 Pölkki Petra

47 Palmu Juulia

48 Koukku Liisa

92 Perälä Siru

96 Himanen Riikka

97 Reid Sara

DB:

3 Hakala Janna

8 Kurimo Iida

11 Tuovinen Jonna

13 Palmu Nelli

21 Vanhala Emilia

24 Pehkonen Niina

28 Jalava Veera

29 Aho Tuuli
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JUNIORIT
Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia juniori-
jaoston vapaaehtoisia ja pelaajia intensiivises-
tä harjoittelukaudesta. Talvi oli pitkä ja työn-
täyteinen – nyt on aika kerätä työn tulokset. 
Bussit suuntaavat eri puolille Suomea ja kuljet-
tavat voitonjanoiset pyhimykset testaamaan 
taitojaan toisten seurojen juniorijoukkueita 
vastaan. Jokainen peli on kasvun ja opin peli-
kenttä, jossa jokainen tulee voittajana kotiin. 
Uskomme voitontäyteiseen kauteen, mutta 
mahdollisille pettymyksille ei anneta valtaa.  
Aina tulee uusi peli ja uusi mahdollisuus! 

Valmennuksen sitoutuneisuus on tänäkin 
kautena ollut uskomatonta. Voimme luottaa 
siihen, että jokainen joukkue on saanut paras-
ta mahdollista valmennusta. 

Pelikautta varten hankimme ensimmäistä 
kertaa massaa ja räjähtävää voimaa läpi talven 
kestäneestä kuntosalilla tapahtuneesta fysiik-
kaharjoittelusta. Tämän on mahdollistanut fy-
siikkavalmentajan lisäksi aktiivisten vanhem-
pien hieno työpanos harjoitusten ohjauksessa 
ja valvonnassa. 

Sanat eivät riitä kertomaan, kuinka ylpei-
tä olemme kaikista jefuperheemme jäsenistä. 
Otamme läpi kauden uusia pelaajia harjoituk-
siin ja mahdollisuuksien mukaan myös joukku-
eisiin. Isompien junnujen rymistelyn lisäksi toi-
von mukaan näemme kentillä vilistelemässä 
myös useita innokkaita jefukoululaisia. Heistä 
kasvaa seuraavien vuosien pelaajia. Jotta jokai-
sella olisi mahdollisuus harrastaa, on seuras-
samme mahdollisuus hakea tukea Veikka Leh-
tonen -rahastosta. 

Tavoitteenamme on tarjota tulevaisuudes-
sakin Tähtiseurana laadukasta, monipuolista 
sekä turvallista amerikkalaisen jalkapallon har-
rastustoimintaa niin tytöille kuin pojille. Tämän 
kaiken mahdollistavat vapaaehtoiset toimijat – 
meitä ei ole koskaan liikaa. Jokaisen panos on 
tärkeä, oli se pieni tai iso. Tule mukaan teke-
mään yhdessä jefuisampi tulevaisuus!

Juniorijohtoryhmän puolesta, 
 Jenny Vähäkyttä junioripäällikkö 

MENOSSA MUKANA:



Toukokuu 2019
VKO

18

19

20

21

22

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

14.00
U15 - Falcons

Kesäkuu 2019
VKO

22

23

24

25

26

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

14.30
Naiset - Steelers

18.30
Miehet - Wolverines 

14.30
Naiset - Valkyries

14.00
U13 - East City Giants

12.00
Naiset - Trojans

14.00
U17 - Butchers  

16.30
Naiset - Wolverines 

14.00
U15 - Northern 
Lights 

Elokuu 2019
VKO

31

32

33

34

35

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

12.00
U13 - Roosters

18.30
Miehet - Roosters 

12.00
U13 - Wolverines

16.30
Miehet - Crocodiles 

Heinäkuu 2019
VKO

27

28

29

30

31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

14.00
U17 - Eagles

16.30
Miehet - Butchers

18.30
Miehet - Royals

14.30
Naiset - Roosters

14.00
U13 - Crocodiles

16.30
Miehet - Steelers 

16 17

Lauantaina 14.9. kello 9.00 U13 Turnaus 
ja kello 16.00 VAAHTERAMALJA @Ratinan StadionNaiset Juniorit Miehet



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Juho Salonen, AC U17                          Ilkka Minkkinen, fysiikkavalmennus U15-U17 

JOUKKUEENJOHTAJAT – Nadja Mattila U11-13, Petriina Jokiniitty U15, Mervi Keskinen U17 

JUNIORIJOHTORYHMÄ – Jenny Vähäkyttä, Beata Vaateri, Jani Järvinen, Ville Leivo 

VIESTINTÄ – Irja Vaateri 

 

 

 

 

 

 

VALMENTAJAT

Miena 
AbbasMamode

HC U13

Kalle Uusitalo
HC U11, AC U15,

AC U17

Tomi Mäkinen
HC U13

Henri Toiminen
HC U17, AC U20

Henri Laine
HC U20, HC U15

Rasmus Ruuska
AC U15

Tuukka Lamm
AC U11, Jefukoulu

Tuukka Vilkman
AC U17

Jani Valtonen
AC U17

JUNIORITOIMIJAT

U20
Tampere Saintsin vanhimmat juniorit eli U20-joukkue osallistuu tänäkin vuonna 1-divisioonaan. 
Sarjan mestaruus ratkaistaan yhden toukokuisen viikonlopun aikana Kuopiossa. Rosteriltaan 

kapea mutta tehokas pyhimysjoukkue lähtee voitontahtoisena uusimaan viime vuoden 
mestaruuttaan. 

Päävalmentajan roolissa näemme Henri 
Laineen, joka saa työparikseen Henri 

”Mömmö” Toimisen. 
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U15 

Aloitin U15-joukkueen päävalmentajana vii-
me syksynä. Valmentajakumppaneinani on ko-
ko kauden ajan ollut U13-joukkueesta muuta-
mien pelaajien kanssa samaan aikaan siirtynyt 
Kalle Uusitalo sekä syksyllä valmentajana aloit-
tanut Rasmus Ruuska. Tämä on mahdollista-
nut suunnitelmallisen harjoittelun sekä lähei-
sen yhteistyön U17-joukkueen Henri Toimisen 
kanssa. Olemme saaneet keskittyä rauhassa it-
se valmentamiseen, kun joukkueen juoksevat 
asiat ovat hoituneet joukkueenjohtaja Petriina 
Jokiniityn ohjaksissa. 

Harjoittelukauteen takaisin katsoessa huo-
maa, kuinka valtavasti joukkue on edistynyt sii-
tä, mistä tilanteesta aloitettiin. Erityisen kovaa 
kehitystä olen huomannut pelaajien yleisessä 
atleettisuudessa ja perustekniikoissa. Pelaaji-
en osallistumisprosentti treeneissä on ollut hy-
vä ja isoakin positiivista muutosta on havait-
tavissa, niin fyysisessä tekemisessä ja taktisis-

sa osaamisessa kuin myös asennoitumisessa 
treenaamiseen. Tätä on ollut äärimmäisen hie-
noa todistaa. 

Joukkueella on selkeästi potentiaalia menes-
tyä kentällä ja uskon, että kesästä tulee hyvä. 
Pelityylillisesti joukkueen painotus tulee toden-
näköisesti olemaan liikkeessä, mutta myös ko-
ko ja voima vahvistuvat hetki hetkeltä. Toki liik-
kuvaankin pelityyliin tarvitaan linjaan pitoa  
sekä räjähtävyyttä, ja sitäkin tästä porukasta 
löytyy. 

Tänä vuonna kenttäaikojen määrässä tapah-
tui suuri parannus Koivistonkylän erikoislaji-
en kentän avautuessa huhtikuussa. Kenttähar-
joituksia voi olla tarvittaessa jopa jokaisena ar-
ki-iltana! 

Harjoittelukauden kehitys tulee näkymään 
otteluissa. 

Henri Laine 
U15 päävalmentaja 

U17 
Viime vuoden piti olla ainoa valmentajakau-
teni, mutta pelaajien toiveesta päätin jatkaa 
päävalmentajana joukkueessa. Onhan se mah-
tava tunne, kun saa pelaajilta moisen tuen ja 
arvostuksen tekemästään työstä. Saan jatkaa 
hyvin sujuvaa yhteistyötä joukkueenjohtaja 
Mervi Keskisen kanssa myös tällä kaudella. 
Off-season on ollut aivan uskomaton. Pelaajia 
on ainakin tuplasti enemmän verrattuna viime 
vuoteen ja harjoituksia on ollut myös triplasti 
enemmän. Uutena osana treenaamiseen tuli 
fysiikkaharjoittelu, joka siirtyi Ilkka Minkkisen 
johdolla Poltteelle kevään tullen. Jätkien ke-
hitys on kovassa nousussa ja uskon, että yllä-
tämme viime vuoden vastustajamme. Olemme 
aivan eri joukkue tällä kaudella. Joukkueen 
runko pysyi kauden 2018 päätyttyä lähes 
samana. Vain muutama pelaaja siirtyi vanhem-
piin junnuihin pelaamaan, mutta vastapaino-
na nuoremmista siirtyi meille lisää kokeneita 
pelaajia. Talven aikana olemme saaneet kym-
menkunta uutta pelaajaa, jotka ovat päässeet 
lajiin mukaan erittäin hyvin sekä kehittyneet 
hurjasti kokeneempien pelaajien kanssa. Jouk-
kueemme oli jo valmiiksi runsaslukuinen ja hy-
vin taidokas, kun saimme kuulla keväällä, että 
Pori Bears ei saanut U17-joukkuetta kasaan 
tänä vuonna. Saimme vastaanottaa taidokkaita 
ja urheilullisia pelaajia kilpailemaan peliajasta 
pyhimysten kanssa. Talvikaudella valmensin 
käytännössä yksin, mutta onneksi tajusimme 
yhdistää voimat U15-joukkueen valmennuksen 

kanssa, mikä osoittautui arvokkaaksi valinnak-
si. Molempien joukkueiden valmentajat ovat 
jakaneet tietojansa omista pelipaikoistaan 
pelaajille. Minä nykyisenä linjapelaajana olen 
päässyt keskittymään molempien hyökkäyksen 
linjan luotsaamiseen samalla kun olen voinut 
antaa taitopelipaikan pelaajani Henri Laineen, 
Kalle Uusitalon ja Rasmus Ruuskan valmen-
nukseen. Yhteistyö on varmasti tuottanut 
tulosta molempien joukkueissa. Pelikauden 
lähestyessä valmennukseen liittyivät Tuukka 
Vikman ja Jani Valtonen. Kalle Uusitalo otti 
isomman roolin puolustuksen valmennukses-
sa. Yleensä valmentajat mainitsevat pelaajia, 
joita katsojien kannattaisi seurata, mutta voin 
luvata, että meillä kannattaa seurata koko 
joukkuetta. Kauden tavoitteena ei ole sen 
kummempaa kuin sarjamme mestaruus. 

Henri Toiminen 
U17 päävalmentaja 
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U13

 U13-joukkueessa on tärkeää lasten fyysinen 
aktiivisuus ja se, miten me aikuiset voimme si-
tä tukea ja edistää. Sosiaalisen median kaut-
ta tulee vahvoja vaikutteita siitä minkälainen 
pitäisi olla ja miten tulisi käyttäytyä. Haluam-
me tukea jokaista nuorta hyväksymään itsensä 
juuri sellaisena kuin hän on – ei pidä ottaa lii-
kaa vaikutteita asioista, mitkä eivät välttämät-
tä ole edes todellisia. Näin voimme vaikuttaa 
nuorten itsetuntoon ja sen kehittymiseen posi-
tiivisesti valmentamisen kautta. 

Amerikkalainen jalkapallo on lapsille ennen 
kaikkea hauskaa. Liikunnan ilo on tärkeintä – 
sillä ei ole väliä, kuinka tarkkaan juoksee so-
vitun kuvion tai kuinka kovaa taklaa, kunhan 
menosta ja meiningistä nauttii ja saa kokea on-
nistumisen tunteita. Kehitystä näkyy kuitenkin 
myös teknisessä osaamisessa. 

Joukkueenjohtajan tärkeyttä emme voi ko-
rostaa liikaa, kiitos siis Nadja Mattilalle! 

Monille pelaajille uutena asiana tulee vah-
vemmin pelipaikkakohtainen pelikirja, joka 
on 5vs5 -pelistä 9vs9 - peliin siirtymisen lisäk-
si isoin muutos. Otimmekin melkoisen haas-
teen kaudelle 2019, kun ilmoittauduimme tur-
naussarjan sijasta SM-sarjaan. Olemme ehkä 
altavastaajina uudessa sarjassa, mutta pyrim-
me haastamaan vastustajajoukkueita ja samal-
la pitämään hauskaa. 

Odotamme kaudelta hyviä matseja, hieno-
ja suorituksia, hyvää yhteistyötä muiden jouk-
kueiden kanssa sekä reilua peliä! 

Milena AbbasMamode
ja Tomi Mäkinen,

U13 päävalmentajakaksikko 
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Vaahteramalja pelataan nyt ensimmäistä ker-
taa historiansa aikana pääkaupunkiseudun ul-
kopuolella ja me Tampere Saintsissa olemme 
ylpeitä saadessamme isännöidä tätä perinteis-
tä Suomen jenkkifutiksen Super Bowl tapahtu-
maa yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Spektaakkelin päivämäärä on 14.9.2019 ja li-
punmyynti tapahtumaan on jo alkanut. Lippuja 
myy Ticketmaster.

Tähän astisen historiansa aikana Vaahte-
ramalja on aina pelattu pääkaupunkiseudul-
la. Näyttämöina ovat toimineet niin Helsingin 
Töölössä sijaitseva kuuluisa jalkapallokenttä 
"Bollis", Vuoden 1952 Olympianäyttämönä toi-
minut Velodromi, kuin HJK:n kotikenttänä ny-
kyään toimiva Töölön Telia Stadion, joka sekin 
on esiintynyt nimillä Finnair Stadion ja Sonera 
Stadion vuosien varrella. 

Espoo on isännöinyt Vaahteramaljaa 3 ker-
taa 1979 ja 2009-2010, ollen erityisesti Vaahte-
ramalja I:n isäntä Silkkiniityn kentällä 1979. ISS 
Stadion Myyrmäessä oli sitten isäntänä nuo 2 
muuta kertaa.

SAJL:n puheenjohtaja Roope Noronen on to-
della innoissaan Vaahteramaljan siirtymisestä 
Tampereelle:

-Tavoitteenamme on ollut jo pitkään löytää 
uusia paikkoja pelata Vaahteramalja. Yhteis-
työssä Tampereen kaupungin kanssa saamme-
kin nostettua tapahtuman kokonaan aivan uu-
delle tasolle. 

SAJL:n toiminnanjohtaja Jari Salonen vuo-
rostaan näkee todella paljon erilaisia mahdolli-
suuksia Vaahteramaljan oheistapahtumien  
kehittämiselle.

— Ratina ja sen ympäristö tarjoavat  loistavat  
puitteet, joihin voimme rakentaa tapahtuman 
entistä isompana. Rakennamme Vaahteramal-
jasta koko viikonlopun kestävän ja huikean 

SUOMEN SUPER BOWL 2019, 
VAAHTERAMALJA XL TAMPEREEN RATINASSA  
–SPEKTAAKKELIA LUVASSA

viihdetapahtuman. Vaahteramalja näkyy eri 
tavoilla Tampereella jo kevään ja kesän aika-
na. Ratinan Vaahteramalja XL tulee olemaan 
Suomen suurin jenkkifutistapahtuma ikinä!

Puheenjohtajamme Marko Husu on tyyty-
väinen lajin ja seuran näkyvyyden lisääntymi-
sessä.

- Tampereen kaupungin suuntaan tämä on 
merkittävä juttu, että lajin finaaliottelupaikak-
si on valittu Tampere ja kasvojenkohotuksen 
saanut Ratina.

Tampereen kaupunki osallistuikin aktiivi-
sesti neuvotteluihin Vaahteramaljan saami-
sesta Helsingin ulkopuolelle, ja tulee panosta-
maan myös näkyvästi Vaahteramaljan mark-
kinointiin Tampereen katukuvassa. Näin mit-
tasuhteet lajin näkyvyyden suhteen tulevat 
kasvamaan merkittävästi.

Tästä tietenkin hyödymme mekin, koska 
Tampere Saintsin nimi ja tunnettavuus saa-
daan paremmin alueellisen suuren yleisön 
tietoisuuteen. Tämän tehostamiseksi tulem-
mekin jalkautumaan koko Saintsin organisaa-
tion voimin katukuvaan, ja joukkueet junnuis-
ta aikuisiin tulevat esiintymään Pirkanmaan 
alueella kevään ja kesän mittaan. Tampere Saints toivottaa kaikki  

tervetulleeksi syksyn ehdottomaan 
huipputapahtumaan!
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JENKKIKOLMIKKO

Lionel ”Leo” Williams 
Tampere Saintsin takakentällä liitävistä ame-
rikkalaisista ensimmäinen on NCAA ykkösdi-
visioonan FCS tason (Division I-AA) Northwes-
tern Statesta tuleva Lionel ”Leo” Williams. Lio-
nel värvättiin high schoolista kaikkien jenkki-
futisfanien tuntemaan NCAA FBS tason Loui-
siana State Yliopistoon (LSU Tigers), jossa viet-
ti ensimmäiset 3 kautta ja siirtyi sitten toiseen 
Louisianalaisyliopistoon Northwestern Stateen 
(NSU Demons) tekemään lisensiaattitutkinton-
sa. 

Tampereen puolustuksessa Lionelin pääroo-
li tulee pääasiassa olemaan Safety eli takaken-
tän lukko, mutta hybridipelaajana häntä voi-
daan tulla käyttämään myös tukimieskerrok-
sessa, ja tietenkin boxissa sen mukaan miltä 
hyökkäys näyttää. Lionelin atleettisuus mah-
dollistaa myös erittäin aggressiivisen blitzauk-

sen tuomisen pelikirjaan, joka parhaimillaan 
tulee aiheuttamaan todella pahaa harmia vas-
tustajan hyökkäyksen momentumille ja pelin-
rakentajalle kiirettä. 

Mietteissä on myös käyttää miestä kahteen 
suuntaan, sillä Lionel oli High Schoolissa todel-
la kovan luokan keskushyökkääjä, ja sillä muo-
toa voidaan tuoda Lionelin toimesta moni-
muotoista lisäjuoksu-uhkaa hyökkäykseen. 

Päävalmentaja Hale teki pitkiä päiviä Lione-
lin saamiseksi Tampereelle, ja on sitä myöten 
tyytyväinen saatuaan urakan onnelliseen lop-
puun, sillä monet muutkin seurat Euroopasta 
olivat aktiivisesti Lionelin perässä: 

”Lionel is a tremendous athlete on either si-
de of the ball. Being a top RB in high school, 
then committed to LSU even when they swit-
ched him to D, he still performed at the best of 
his ability. After graduating LSU, he decided to 
play one more year with NW Louisiana St. whi-
le getting his masters degree. All of his pre-
vious coaches praise his character and foot-
ball IQ. He’s a hard worker and has great ta-

lent, so I can’t wait to see, what he’ll do here in 
Finland.” 

Lionel vuorostaan halusi kommentoida 
omasta puolestaan ensimmäistä kiinnitystään 
Eurooppaan: 

”My name is Lionel Williams, I am from 
Richmond, Virginia. Just wanted all of the 
Saints fans to know, that I am thankful for this 
opportunity, it’s been a long process, and I 
think this is the best situation for me with the 
chance to play on the professional level un-
der a great coaching staff. Be ready for some 
big hits and some explosive plays to come this 
season! For my teammates and fans I am a 
versatile and high motor guy, but off the field I 
am laidback guy that likes art and soul music. 
See you all summer 2019 we are putting in the 
work now to make it a special season!” 

Welcome to Tampere, Lionel! Hit ’em hard! 
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Oscar White

Kolmas Saintsin yhdysvaltalaisvahvistus on AA-
F:n San Antonio Commandersista saapuva kul-
mapuolustaja/laitahyökkääjä Oscar White. 

Oscar on yksi vain kymmenestä D3 tason 
pelaajasta, joka draftattiin AAF ammattilaislii-
gaan ennen kauden alkua. Jo tämä yksityiskoh-
ta kertoo, kuinka harvinaisesta, pienestä kou-
lusta tulevasta talentista, on kyse. 

Päävalmentaja Jake Hale kommentoi tilan-
netta omalta osaltaan. 

”Oscar White is great addition to the team. 
Being a D3 player that was drafted in the new 
AAF, you can tell his performance on the field 
has not peaked yet. I’m very excited to see him 
continue to perform at the high level, and be a 
great threat in the Maple League” 

Oscarin Alma Mater on NCAA D3 tason Du-
buquen yliopisto Iowan osavaltiossa, jossa Os-
car saavutti seniorivuotenaan IIAC:n mesta-
ruuden, ollen puolustuksen MVP kaudella jol-
loin joukkue ei hävinnyt ensimmäistäkään pe-
liä omassa konferensissaan. 

Kolmen yliopistokauden aikana kertyikin 
140 taklausta, joista 2 miinuksille, 34 puolus-

tettua heittoa, 7 syötönkatkoa, 1 pakotettu ja 1 
puolustettu rähmäys. 

AAF San Antonio Commandersin valmen-
nuksen tiukan seulan vuorostaan vakuuttivat 
Oscarin fyysinen peli sekä erinomainen liikku-
vuus etenkin 1 vs 1 tilanteissa ja niitä avuja tul-
laan satavarmasti näkemään myös koko pitkän 
Vaahteraliigakauden ajan. ”Don’t throw the 
ball my way” asenne tulee olemaan myös koko 
kautta kuvaava mitä Oscariin tulee. 

 Jos Oscar on huippumies puolustukseen, ei 
hyökkäyssuunta juuri jää toiseksi. Comman-
dersin hyökkäyksen valmennuskin huomasi, 
että myös laitahyökkääjän rooli istui Oscaril-
le AAF:ssä enemmän kuin hyvin. Kulmapuolus-
taja laitahyökkääjänä on hankala pala vastus-
tajalle siinä, että hän tietää mitä kulmapuolus-
tajan hommiin kuuluu kun risiiveriä pysäyte-
tään ja toimia sen mukaan. AAFstä saamansa 
kokemuksen perusteella Oscar lupaakin paljon 
hankaluuksia muiden liigajoukkueiden kulma-
puolustajille ja safetyille koko pitkän kauden. 

From AAF to Finland, great to have you, Os-
car! 

Tuskani Figaro

Tampere Saintsin pelinrakentajana 2019 
nähdään NCAA ykkösdivisioonan FCS tason 
Nicholls State Universitysta tuleva Tuskani Fi-
garo. Lousianalaisjoukkue tunnetaan myös 
pelkkänä Nichollsina tai lempinimellä ”The 
Colonels”. Nicholls tuli tunnetuksi myös kaik-
kien jenkkifutisfanien hypettämästä Netflix 
sarjasta ”Last Chance U”, jonka toisella kaudel-
la kaksi sarjan päähenkilöä siirtyi pelaamaan 
Nichollsiin Tuskanin seuraksi kahden JUCO 
kauden jälkeen. 

Tuskani oli kolmena kautena joukkueensa 
aloittava pelinrakentaja, ja edustaa nykyaikais-
ta ns. dual-threat pelinrakentajatyyppiä. Tus-
kanilta luonnistuu siis sekä heitto että juok-
su yhtälailla, aiheuttaen puolustukselle ainai-
sen ongelman kumpaa osa-aluetta etupäässä 
pitäisi kulloinkin puolustaa. Tätä kuvaa hyvin 
Tuskanin yliopistoajankin statistiikka, heittäen 
2206 jaardia, juosten 2009 jaardia. 

Tukea Euroopan kentille siirtymiseen tarjo-
si myös Tuskanin isä, joka pelasi aikanaan tuki-
miehenä Notre Dame yliopistossa, sekä 7 vuot-
ta NFL:ssä, ja sen jälkeen Saksassa että Rans-

kassa, joten isän oli omiin kokemuksiinsa noja-
ten helppo ymmärtää mihin poika oli nimeään 
laittamassa. 

Päävalmentaja Hale kommentoi iloisena ko-
van työnteon hedelmistä: 

”Finding a good fit QB for this organization 
has been a top priority for me since I signed. 
We’ve gone through many evaluations and fi-
nally landed on the one that fits the best. Tus-
kani Figaro is an outstanding athlete and a 
great QB, and even better teammate. With his 
dad playing professional football in Europe al-
ready, it was an easy decision to sign a second 
generation European football player. I’m excit-
ed to coach Tuskani and teach him the offen-
se, then see how explosive he can be on the 
field here in Finland.” 

Tuskanilta kysyttäessä minkälainen persoo-
na hän on ja mitä hän odottaa ensi kaudesta 
saatiin seuraava kommentti: 

”I’m a fun-loving guy, who’s getting a chance 
to continue doing something he loves and I’m 
thankful for the opportunity and ready to stack 
the wins and help turn the Saints into a team 
that’s feared by the other teams in the league.” 

Forza, Tuskani! 
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