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Puheenjohtajan tervehdys

 
Uusi ilme

TAMPERE SAINTS
UUDISTI ILMEENSÄ  
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Haasteita ei viime vuodesta puuttunut, 
mutta koska Saints organisaationa oli jo 
aikaisemmin uinut syvissä vesissä, selvisi-
mme seurana ja joukkueena menneestä 
vuodesta hyvin.
Mukautuminen eri tilanteisiin ja seuran 
aikaisempi stressinsietokyky näkyivät 
muun muassa talouden sopeutustoimissa, 
johtaen jälleen ylijäämäiseen tilikauteen, 
jopa koronavuoden jälkeen.

Kilpailullisesti edellinen 2020 vuosi oli 
kohtuullisen menestyksekäs, naisten 
saavutettua SM hopeaa, miesten edustuk-
sen pelaten todella viihdyttävää huippufi-
tusta jääden vain niukasti finaalin 
ulkopuolelle, ja junioreiden jatkaen 
loistavalla kehityksen tiellä tuottaen uusia 
tulevaisuuden lupauksia ja esittäen omissa 
sarjoissaan mahtavia suorituksia. Myös 
Seuran toimijat jaksoivat ensin sinnitellä 
koronan aiheuttaman shokkisulun yli, ja 
sen jälkeen puurtaa innolla kauden kaikki 
tapahtumat ja toiminnot läpi.

Uusi kausi - haasteet jatkuvat.
Vaikka shokeeraavasta 2020 vuodesta 
selvittiin hyvin - ovat haasteet ja korona-
peikko edelleen olemassa. Tampere Sain-
tsina olemme kuitenkin poikkeuksellisen 
hyvin varautuneita tilanteisiin, ja luotta-
mus sopeutumiskykyyn on myös vahva. 
Tästä jälleen kerran suuri kiitos seuran 
toimijoille, ja ison vastuun vastuunkanta-
jille. - Olette olleet Saintsin menestyksen 
avaintekijöitä!

Haasteellinen koronavuosi
takana, ja uusi ihmeellinen
edessä.

Haasteiden keskellä Saints aloittaa myös 
kehitystoimet, ja kilpailullisuuteen panos-
tamisen.
Vihdosta viimein talous alkaa olemaan 
kunnossa, ja voimme reagoimisen sijaan 
suunnata huomion kehittämiseen, kuten; 
median, näkyvyyden, junioritoiminnan ja 
kilpailullisuuden parantamiseen.

Vuosi 2021 tulee olemaan kehittymisen 
vuosi, jolloin jälleen luodaan perustaa 
kenties Suomen laadukkaimmalle seurato-
iminnalle jenkkifutiksen saralla. Tällä 
kertaa myös investoiden rahallisesti 
tulevaan.

Mikään hyvä ja kestävä ei valmistu 
päivässä, joten tulevat vuodet näyttävät 
että olemmeko vain hitaita hämäläisiä, vai 
malttavaisia seurakehittäjiä.

- Mahtavaa jenkkifutiskesää kaikille!
Marko Husu

Saints päätti off-seaso-
nillapiristää ulkonäköään. 
Uusiksi menivät niin logo 
kuin väriteemat. Vanha 
tuttu sinisen ja valkoisen 
yhdistelmä pysyy, mutta 
sävyjä viilataan hiukan. 
Uuden teeman mukana 
myös naisten ja miesten 
edustukset saavat uudet 
peliasut ylleen. Viime kaudella 
käytössä ollut logo ehti palvella 
seuraa pitkään. Se vihittiin käyttöön 
vuonna 2008 ja sen suunnitteli Marko 
Järvenpää.

Uusi logo pysyy uskollisena vanhalle, 
mutta tuo siihen terää. Logon suunnitteli-
vat Sanna Toijala ja Asmo Raimoaho, joka 
vastasi myös graafisesta toteutuksesta. 
Sanna perheineen on ollut mukana Sain-
tsin toiminnassa pitkään ja eri sukupolvis-
sa. Hän kertoo aloittaneensa ideoinnin 
siitä, mitä ajatuksia seura herättää: “Se on 
joukkue joka pitää huolta toisistaan. Se 
pelaa kovaa ja tunteella.” Tämän myötä 
logoon päätettiin tuoda lisää “rähinää”. 
Uudesta ilmeestä kysyttäessä Sanna 
toteaa: “Saintsin uusi ilme kuvastaa mie-
lestäni hyvin tämän päivän ‘pyhimyksiä’; se 
on vähän tummempi ja särmikkäämpi. 
Logo istuu uuteen peliasuun loistavasti.” 
Toinen suunnittelija Asmo kuvailee tuotos-
ta vanhan logon päivitykseksi tähän 
päivään. Hänellä oli entuudestaan muuta-
ma ehdotus, joita hyödynnettiin suunnit-
telussa. “Poimin näistä aikaisemmista 

elementtejä ja ideoita ja 
muotoilin niitä siihen van-
haan. Oli vahva aavistus että 
vanha logo on ilmeeltään 
iskostunut vahvasti seuran 
jäseniin ja se koettiin merki-
tyksellisenä, mutta tosiaan 
kesynä tai jopa ujona”, Asmo 
toteaa.

Seuran hallituksen puheen-
johtaja Marko Husu suostui 

avaamaan hieman uuden logon valin-
taprosessia. Logovaihtoehtoja pyydettiin 

seuran sisältä valintaa varten, ja niitä 
saatiinkin yllin kyllin. “Seuran sisällä oli 
äänestys noin 30 eri logon ja näkemyksen 
osalta, jonka lisäksi mielipiteitä kysyttiin 
mm. pitkäaikaisilta seuratoimijoilta”, Marko 
toteaa. Uudistuksen haluttiin kunnioitta-
van perinteitä ja samalla edustavan seuran 
nykyistä pelaajistoa. Kysyttäessä syitä 
uudistukselle, puheenjohtaja toteaa: “Edel-
linen Saintsin logo on ollut itselle aina 
mieluinen, mutta jo useamman vuoden 
ajan on ollut eri tahoilta toiveita logon 
”nykyaikaistamisen” puolesta. Samalla 
myös yleisen seurailmeen päivitys tuli 
ajankohtaiseksi.” Uusi ilme on hänen mu-
kaansa otettu seurassa vastaan kaikin 
puolin hyvin. “Muutos ei ollut loppupe-
leissä niin valtava kuin aluksi itse olisin 
luullut, mutta se osoittaa mielestäni myös 
nykyjäsenistön rakkautta olemassa olevaan 
identiteettiin jota seuran sisälle on alkanut 
rakentua”, Marko jatkaa.

Lauri-Matias Reponen
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KOTONA
VIERAISSA
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MIEHETMIEHET Kausiennakko Otteluohjelma

Runkosarja

20.6.  klo 15.00 EAGLES

3.7. klo 19.00 EAST CITY GIANTS

10.7. klo 17.30 NORDMEN

24.7. klo 19.00 BEARS

1.8. klo 15.00 EAGLES

8.8. klo 15.00 EAST CITY GIANTS

14.8. klo 17.00 NORDMEN

28.8. klo 17.30 BEARS

VÄLIERÄT 3–5.9.
FINAALI 12.9.

 

Jalkapallossa menestyäkseen joukkueessa 
on oltava henkisesti ja fyysisesti vahvoja 
pelaajia, jotka jaksavat kantaa vastuunsa 
kentällä. Talven off-season on oivallista 
aikaa fyysisen puolen harjoitteluun kun 
valmennus vielä suunnittelee kesän kuvioi-
ta. Fysiikkavalmennuksesta vastaava, jouk-
kueen pelikenttien kantava voima ja 
sometilin tarinoiden sankari Ilkka Minkki-
nen suostui avaamaan toimitukselle 
kaavaansa menestykseen.

Off-seasonin aikana joukkue panosti 
voima- ja kuntoharjoitteluun. Tasapa-
inottelua vaadittiin niin harjoittelun ja 
levon suhteessa, kuin myös liikkeiden 
monipuolisuuden ja liikeratojen oppimisen 
kanssa. Pelaajat tuli saada ylittämään oma 
tasonsa ilman että harjoittelusta tulee 
pakkopullaa, ammattiurheilijoita kun ei 
joukkueeseen vielä ole saatu. Tästä syystä 
harjoittelusta tehtiin mahdollisimman 
helppoa pelaajille.

Minkkinen jakoi talvikauden osiin, joissa 
painotus vaihteli ja siirtyi pikkuhiljaa 
lähemmäs puhtaan voiman tavoittelua. 
Alussa painopiste oli fysiikkaharjoitteluun 
totuttautumisessa uudelleen kautta 
seuranneen lyhyen tauon jälkeen. Tämän 
jälkeen alkoi peruskuntokausi, jossa kun-
tosaliharjoittelu yhdistettiin kestävyyttä 
kohentaviin juoksuharjoituksiin. Tästä 
selvittyään pelaajat olivat saaneet hikoiltua 
viimeiset lomakilot pois ja voimakausi 

TALVEN
HEDELMÄT

voitiin aloittaa. Se jakautui puolestaan 
maksimi- ja nopeusvoimajaksoihin.

Talvikauden tavoitteeksi Minkkinen listasi 
niin pelaajien loukkaantumisriskin laske-
misen voimaharjoittelun myötä, kuin myös 
voimatason noston. Kysyttäessä päästiinkö 
tavoitteisiin, hän vastaa nöyrästi tulosten 
kyllä näkyvän kentällä jos päästiin.

Kesän tavoitteet

Kun koronaepidemian aiheuttamia 
rajoituksia alettiin höllentää, joukkue 
palasi yhteisten harjoitusten pariin. Tou-
kokuu käytettiin liikkuvuuden ja kes-
tävyyden palautteluun pelipaikkakohtaisen 
harjoittelukauden jälkeen. Kontaktihar-
joitukset saatiin myös aloittaa ulkokenttien 
avauduttua.

Joukkueen päävalmentaja Hannes Mattila 
kuvaa tulevaa kautta luottavaisen vähäsa-
naisesti. Pelaajien harjoitellessa talven ajan 
hän kokosi ympärilleen valmennusryhmää 
edellisen kauden pohjalta. Tänäkin vuonna 
hänen työtään helpottavat Dajon Newell 
hyökkäyksen koordinaattorina, Jussi Tai-
palmaa puolustuksen koordinaattorina, 
Jaakko Kuusisto puolustuksen linjan 
valmentajana, Mikko Aspinen puolustuk-
sen tukimiesten valmentajana sekä Kalle 
Uusitalo takakentän puolustajien valmen-
tajana.
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Rima on täksi kaudeksi asetettu ylös asti, 
sillä tavoitteena joukkueella on taistella 
mestaruudesta kotikentällä. Mattilan 
mukaan näkyvin muutos edeltäneeseen 
kauteen on ollut harjoitteluinnon kasvami-
nen sekä uusien junioripelaajien liittymin-
en miesten joukkueeseen. Selkeimmäksi 
vahvuudeksi tulevaa kautta ajatellen Matti-
la nostaa pelaajien kokemuksen. Monella 
heistä on takanaan neljä vuotta Vaahteralii-
gassa Saintsin paidassa. Tämä tulee näky-
mään luottamuksena niin omaan, kuin 
kavereidenkin peliin. Tasoa lähdetään 
mittaamaan heti avausviikolla, kun vastaan 
astelee kauden ennakkosuosikki Kotka 
Eagles.

Katse kohti kautta

Miesten 1. divisioonan kausi alkaa 20.6. 
Pyynikin urheilukentällä ja luvassa on 
varmasti kiihkeä kamppailu. Kotipelejä on 
tarjolla myös 10.7. Rovaniemi Nordmenia, 
8.8. Helsingin ECG:tä ja 28.8. Pori Bearsia 
vastaan. Mikäli kauden tavoitteet toteutu-
vat, on Pyynikillä luvassa myös 3.-5.9. 
välierä ja 12.9. Spagettimalja. Kaikki ottelut 
näkee tällä kaudella myös Ruutu + -palve-
lusta, mutta jalkapallo on parasta kuitenkin 
paikan päällä.
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MIEHET

MIEHET Kausiennakko & taustaryhmä

HANNES MATTILA PÄÄVALMENTAJA

JUSSI TAIPALMAA PUOLUSTUKSEN KOORDINAATTORI

DAJON NEWELL HYÖKKÄYKSEN KOORDINAATTORI

MIKKO ASPINEN

VALMENTAJA

ILKKA MINKKINEN

PELAAJAVALMENTAJA

KALLE UUSITALO

PELAAJAVALMENTAJA

LAURA SUOMINEN JOUKKUEENJOHTAJA

SAMULI MANNONEN HUOLTAJA

MARTTI RAJALA HUOLTAJA

MARI MÄKITALO HUOLTAJA

TAUSTARYHMÄ

Hyökkäys

Puolustus

PELAAJAT

1 Aspinen Mikko RB
7 Airaksinen Matti RB
9 Siitonen Lari QB
15 Heikkinen Markus WR
18 Kauhanen Eino WR
21 Tuhkanen Jere WR
25 O jala Erkki WR
28 Uotila Raafael WR
30 Tavasti Eerik RB
31 Hiltunen Eero WR
32 Arnold Charles RB
33 Järvenpää Eetu WR
40 Minkkinen Ilkka RB
63 Terenius Ville OL
66 Koistinen Jussi OL
67 Helenius Jami OL
71 Väänänen Ville-Matias OL
73 Hytönen Terho OL
77 Virtanen Jari-Matti OL
78 Pietilä Juho OL
79 Koskimaa Erkki OL
83 Lammi Tuukka WR

3 Hammar Toni DB
6 Williams Deyleon DB
11 Ravander Jarmo LB
12 Jukko Roope LB
20 Stubb Thomas DB
22 Oskari Toijala DB
24 Hämäläinen Severi DB
27 Pyrhönen Joni LB
29 Sulin Janne LB
32 Toijala Oskari DB
45 Angervo Juho DB
47 Ruoste Vilho LB
51 Matikainen Konsta LB
72 Reponen Lauri-Matias DL
92 Kuusisto Jaakko DL
94 Jaakkola Matias DL
97 Kreus Janne DL
98 Pietikäinen Ville DL
99 Illikainen Henri DL 

Jalkapallossa menestyäkseen joukkueessa 
on oltava henkisesti ja fyysisesti vahvoja 
pelaajia, jotka jaksavat kantaa vastuunsa 
kentällä. Talven off-season on oivallista 
aikaa fyysisen puolen harjoitteluun kun 
valmennus vielä suunnittelee kesän kuvioi-
ta. Fysiikkavalmennuksesta vastaava, jouk-
kueen pelikenttien kantava voima ja 
sometilin tarinoiden sankari Ilkka Minkki-
nen suostui avaamaan toimitukselle 
kaavaansa menestykseen.

Off-seasonin aikana joukkue panosti 
voima- ja kuntoharjoitteluun. Tasapa-
inottelua vaadittiin niin harjoittelun ja 
levon suhteessa, kuin myös liikkeiden 
monipuolisuuden ja liikeratojen oppimisen 
kanssa. Pelaajat tuli saada ylittämään oma 
tasonsa ilman että harjoittelusta tulee 
pakkopullaa, ammattiurheilijoita kun ei 
joukkueeseen vielä ole saatu. Tästä syystä 
harjoittelusta tehtiin mahdollisimman 
helppoa pelaajille.

Minkkinen jakoi talvikauden osiin, joissa 
painotus vaihteli ja siirtyi pikkuhiljaa 
lähemmäs puhtaan voiman tavoittelua. 
Alussa painopiste oli fysiikkaharjoitteluun 
totuttautumisessa uudelleen kautta 
seuranneen lyhyen tauon jälkeen. Tämän 
jälkeen alkoi peruskuntokausi, jossa kun-
tosaliharjoittelu yhdistettiin kestävyyttä 
kohentaviin juoksuharjoituksiin. Tästä 
selvittyään pelaajat olivat saaneet hikoiltua 
viimeiset lomakilot pois ja voimakausi 

voitiin aloittaa. Se jakautui puolestaan 
maksimi- ja nopeusvoimajaksoihin.

Talvikauden tavoitteeksi Minkkinen listasi 
niin pelaajien loukkaantumisriskin laske-
misen voimaharjoittelun myötä, kuin myös 
voimatason noston. Kysyttäessä päästiinkö 
tavoitteisiin, hän vastaa nöyrästi tulosten 
kyllä näkyvän kentällä jos päästiin.

Kesän tavoitteet

Kun koronaepidemian aiheuttamia 
rajoituksia alettiin höllentää, joukkue 
palasi yhteisten harjoitusten pariin. Tou-
kokuu käytettiin liikkuvuuden ja kes-
tävyyden palautteluun pelipaikkakohtaisen 
harjoittelukauden jälkeen. Kontaktihar-
joitukset saatiin myös aloittaa ulkokenttien 
avauduttua.

Joukkueen päävalmentaja Hannes Mattila 
kuvaa tulevaa kautta luottavaisen vähäsa-
naisesti. Pelaajien harjoitellessa talven ajan 
hän kokosi ympärilleen valmennusryhmää 
edellisen kauden pohjalta. Tänäkin vuonna 
hänen työtään helpottavat Dajon Newell 
hyökkäyksen koordinaattorina, Jussi Tai-
palmaa puolustuksen koordinaattorina, 
Jaakko Kuusisto puolustuksen linjan 
valmentajana, Mikko Aspinen puolustuk-
sen tukimiesten valmentajana sekä Kalle 
Uusitalo takakentän puolustajien valmen-
tajana.
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Rima on täksi kaudeksi asetettu ylös asti, 
sillä tavoitteena joukkueella on taistella 
mestaruudesta kotikentällä. Mattilan 
mukaan näkyvin muutos edeltäneeseen 
kauteen on ollut harjoitteluinnon kasvami-
nen sekä uusien junioripelaajien liittymin-
en miesten joukkueeseen. Selkeimmäksi 
vahvuudeksi tulevaa kautta ajatellen Matti-
la nostaa pelaajien kokemuksen. Monella 
heistä on takanaan neljä vuotta Vaahteralii-
gassa Saintsin paidassa. Tämä tulee näky-
mään luottamuksena niin omaan, kuin 
kavereidenkin peliin. Tasoa lähdetään 
mittaamaan heti avausviikolla, kun vastaan 
astelee kauden ennakkosuosikki Kotka 
Eagles.

Katse kohti kautta

Miesten 1. divisioonan kausi alkaa 20.6. 
Pyynikin urheilukentällä ja luvassa on 
varmasti kiihkeä kamppailu. Kotipelejä on 
tarjolla myös 10.7. Rovaniemi Nordmenia, 
8.8. Helsingin ECG:tä ja 28.8. Pori Bearsia 
vastaan. Mikäli kauden tavoitteet toteutu-
vat, on Pyynikillä luvassa myös 3.-5.9. 
välierä ja 12.9. Spagettimalja. Kaikki ottelut 
näkee tällä kaudella myös Ruutu + -palve-
lusta, mutta jalkapallo on parasta kuitenkin 
paikan päällä.

Lauri-Matias Reponen
87 Kelander Jarno WR
88 Räty Topias WR
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MIEHET Runkosarjan ottelut 5/8 MIEHET Yhteistyössä Saints Miesten kanssa

20.6. SAINTS  27–26 EAGLES

3.7. ECG 0–89 SAINTS

10.7. SAINTS  55–14 NORDMEN

24.7. BEARS 35–42 SAINTS

1.8. EAGLES 21–34 SAINTS

10 11



Tampere Saints Kausijulkaisu 2021 www.tamperesaints.fiTampere Saints Kausijulkaisu 2021 www.tamperesaints.fi

NAISETNAISET Kausiennakko

KULUNUT SYKSY
JA TALVI

Viime syksyinen joukkueen päätös pelata 
tuleva kausi 1-divisioonassa on osoittau-
tunut oikeaksi ja joukkue onkin saanut 
valmistautua kauteen vapautuneesti ilman 
paineita.

Joukkueen kasaaminen venyi kuluneena 
talvena poikkeuksellisen myöhään, mutta 
kevään mittaan pelaajaluettelo on alkanut 
näyttämään jo jenkkifutisjoukkueelta.

Koronapandemia on asettanut omat haas-
teensa organisaation toiminnalle, mutta 
harjoittelun suhteen olemme olleet onnelli-
sessa asemassa ja olemme pystyneet har-
joittelemaan läpi talven lähes tauotta. Pan-
demia-ajoista huolimatta tai jopa sen ansio-
sta joukkueen sitoutuminen on ollut 
korkealla läpi talven. 

Pelkästään pienryhmissä tapahtunut har-
joittelu toki toi omat haasteensa valmistau-
tumiseen, koska koko joukkueen yhdessä 
suoritettavia harjoitteita ei voinut suorittaa. 
Onneksi keväästä lähtien olemme saaneet 
homman pyörimään jälleen kokonaisuutena.

Tuleva kausi

Kevään valmistautuminen on tuonut 
hieman loukkaantumisia joukkueeseen, 
mutta ne kuuluvat lajiin ja niistäkin 
selvitään. Kauden avausmatsiin lähdemme 
vielä hieman loukkaantumisten rajoittama-
na, mutta loppukautta kohden saamme 
toivottavasti koko joukkueen kasaan

Pelaajarunkoon on tullut pientä uudistumis-
ta edelliskaudesta joka on normaalia sekä 
myös tervetullutta. 

Hyökkäyksen linjamme on kokenut isoim-
man muutoksen edellisvuodesta ja linjan 
toiminnassa muutos näkyy vielä haasteina. 
Ottaa varmasti vielä hetken ennen kuin 
hyökkäyksen linjan pelaaminen lähtee kun-
nolla rullaamaan.

Muuten joukkueen runko on pysynyt hyvin 
koossa ja tuttu pelinrakentaja Emilia Räty on 
saanut myös laitahyökkääjää pelaavan 
Noora Saroksen kirittäjäkseen pelinrakenta-
jan paikalle. Viime kauden Naisten Vaahter-
aliigan vuoden tulokas Lotta Ahonen tulee 
varmasti olemaan tälläkin kaudella vaikeasti 
puolustettava laitahyökkääjän paikallaan.
Vahvan panoksen hyökkäykseen antavat 
myös pitkistä loukkaantumisista paluuta 
tekevät keskushyökkääjä Kaisa Kiuru ja 
laitahyökkääjä Suvi Mikkonen.

Jo ennestään melko kokenut puolustus on 
saanut Kuopio Steelers:stä siirtyneen Iida 
Koivulan vahvuuteensa ja tulokaspelaaja 
Jeanette Vuorinen on väläytellyt fyy-
sisyyttään ja potentiaaliaan jo kevään 
aikana. Puolustuksen linjalta odotetaan 
vahvaa panosta viikosta toiseen.

Kaksi viikkoa ennen kauden avausta pelas-
imme harjoitusottelun Raisio West Coast 
Phoenixia vastaan ja siinä ottelussa näkyi 

Otteluohjelma

KOTONA
VIERAISSA

Runkosarja

12.6.  klo 15.00 ROYALS

19.6. klo 19.00 JAGUARS

11.7. klo 17.30 NORTHERN LIGHTS

17.7. klo 19.00 CROCODILES

25.7. klo 15.00 ROYALS

31.7. klo 15.00 JAGUARS

15.8. klo 17.00 NORTHERN LIGHTS

21.8. klo 17.30 CROCODILES

VÄLIERÄT VKO 34
FINAALI VKO 35

vielä hermoilua ja pitkän pelitauon 
aiheuttamaa ruostetta yhteispelissä. 
Viimeiset viikot korjailemme näitä havait-
tuja asioita jotta olisimme valmiita kauden 
avausmatsissa lauantaina 12.6. klo 12.00 
Pyynikin urheilukentällä Vaasa Royalsia 
vastaan.

Naisten 1-divisioona

Naisten 1-divisioonassa pelaa 9 joukkuet-
ta kahdessa eri lohkossa.
Saintsin kanssa A-lohkossa pelaavat Wasa 
Royals, Jyväskylä Jaguars, Seinäjoki Croc-
odiles sekä Oulu Northern Lights.
B-lohkossa pelaavat Helsinki Wolverines 
Blue, Helsinki Roosters, Kotka Eagles sekä 
Lohja Lionesses. Seinäjoki Crocodiles 
luopui sarjapaikastaan heinäkuussa.

Molemmissa lohkoissa pelataan kaksink-
ertainen sarja (A-lohko 8 ottelua, B-lohko 

6 ottelua) ja lohkojen kaksi parasta 
etenevät välieriin. Välierien voittajat 
kohtaavat finaalissa syyskuun ensim-
mäisenä viikonloppuna.

12 13
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NAISET

NAISET Kausiennakko ja taustaryhmä

TAUSTARYHMÄ

Viime syksyinen joukkueen päätös pelata 
tuleva kausi 1-divisioonassa on osoittau-
tunut oikeaksi ja joukkue onkin saanut 
valmistautua kauteen vapautuneesti ilman 
paineita.

Joukkueen kasaaminen venyi kuluneena 
talvena poikkeuksellisen myöhään, mutta 
kevään mittaan pelaajaluettelo on alkanut 
näyttämään jo jenkkifutisjoukkueelta.

Koronapandemia on asettanut omat haas-
teensa organisaation toiminnalle, mutta 
harjoittelun suhteen olemme olleet onnelli-
sessa asemassa ja olemme pystyneet har-
joittelemaan läpi talven lähes tauotta. Pan-
demia-ajoista huolimatta tai jopa sen ansio-
sta joukkueen sitoutuminen on ollut 
korkealla läpi talven. 

Pelkästään pienryhmissä tapahtunut har-
joittelu toki toi omat haasteensa valmistau-
tumiseen, koska koko joukkueen yhdessä 
suoritettavia harjoitteita ei voinut suorittaa. 
Onneksi keväästä lähtien olemme saaneet 
homman pyörimään jälleen kokonaisuutena.

Tuleva kausi

Kevään valmistautuminen on tuonut 
hieman loukkaantumisia joukkueeseen, 
mutta ne kuuluvat lajiin ja niistäkin 
selvitään. Kauden avausmatsiin lähdemme 
vielä hieman loukkaantumisten rajoittama-
na, mutta loppukautta kohden saamme 
toivottavasti koko joukkueen kasaan

Pelaajarunkoon on tullut pientä uudistumis-
ta edelliskaudesta joka on normaalia sekä 
myös tervetullutta. 

Hyökkäyksen linjamme on kokenut isoim-
man muutoksen edellisvuodesta ja linjan 
toiminnassa muutos näkyy vielä haasteina. 
Ottaa varmasti vielä hetken ennen kuin 
hyökkäyksen linjan pelaaminen lähtee kun-
nolla rullaamaan.

Muuten joukkueen runko on pysynyt hyvin 
koossa ja tuttu pelinrakentaja Emilia Räty on 
saanut myös laitahyökkääjää pelaavan 
Noora Saroksen kirittäjäkseen pelinrakenta-
jan paikalle. Viime kauden Naisten Vaahter-
aliigan vuoden tulokas Lotta Ahonen tulee 
varmasti olemaan tälläkin kaudella vaikeasti 
puolustettava laitahyökkääjän paikallaan.
Vahvan panoksen hyökkäykseen antavat 
myös pitkistä loukkaantumisista paluuta 
tekevät keskushyökkääjä Kaisa Kiuru ja 
laitahyökkääjä Suvi Mikkonen.

Jo ennestään melko kokenut puolustus on 
saanut Kuopio Steelers:stä siirtyneen Iida 
Koivulan vahvuuteensa ja tulokaspelaaja 
Jeanette Vuorinen on väläytellyt fyy-
sisyyttään ja potentiaaliaan jo kevään 
aikana. Puolustuksen linjalta odotetaan 
vahvaa panosta viikosta toiseen.

Kaksi viikkoa ennen kauden avausta pelas-
imme harjoitusottelun Raisio West Coast 
Phoenixia vastaan ja siinä ottelussa näkyi 

PANU HÄMÄLÄINEN PÄÄVALMENTAJA

MIKKO ASPINEN HYÖKKÄYKSEN KOORDINAATTORI

MIKKO AIRAKSINEN PUOLUSTUKSEN KOORDINAATTORI

GENERAL MANAGER

ILKKA LAITINEN APUVALMENTAJA

JUSSI HONKONEN

APUVALMENTAJA

JANNE ESKOLA

KAISA CARLSON-JÄRVIÖ

APUVALMENTAJA

TONI LUOMAJOKI APUVALMENTAJA

vielä hermoilua ja pitkän pelitauon 
aiheuttamaa ruostetta yhteispelissä. 
Viimeiset viikot korjailemme näitä havait-
tuja asioita jotta olisimme valmiita kauden 
avausmatsissa lauantaina 12.6. klo 12.00 
Pyynikin urheilukentällä Vaasa Royalsia 
vastaan.

Naisten 1-divisioona

Naisten 1-divisioonassa pelaa 9 joukkuet-
ta kahdessa eri lohkossa.
Saintsin kanssa A-lohkossa pelaavat Wasa 
Royals, Jyväskylä Jaguars, Seinäjoki Croc-
odiles sekä Oulu Northern Lights.
B-lohkossa pelaavat Helsinki Wolverines 
Blue, Helsinki Roosters, Kotka Eagles sekä 
Lohja Lionesses. Seinäjoki Crocodiles 
luopui sarjapaikastaan heinäkuussa.

Molemmissa lohkoissa pelataan kaksink-
ertainen sarja (A-lohko 8 ottelua, B-lohko 

6 ottelua) ja lohkojen kaksi parasta 
etenevät välieriin. Välierien voittajat 
kohtaavat finaalissa syyskuun ensim-
mäisenä viikonloppuna.

PELAAJAT
1 Emilia Räty QB 
2 Hilla Lahdensuu RB 
3 Janna Hakala DB
4 Lotta Ahonen WR/K
5 Jeanette Vuorinen LB
7 Kaisa Kiuru RB
8 Iida Kurimo DB
10 Suvi Mikkonen WR
11 Jonna Tuovinen DB
12 Anna-Lotta Huuhka DB
14 Maarit Ahola RB
15 Laura Yrjänä DB
17 Katariina Kiviniemi WR 
22 Anni Moilanen WR 
24 Niina Pehkonen DB
27 Matilda Majuri RB/K 
28 Veera Jalava DB
30 Iida Koivula LB

32 Riikka Himanen LB
40 Jenna Kallio DB 
42 Päivi Salmu LB 
44 Sarina Forsblom LB 
50 Leena Rönkä OL/DL 
55 Laura Suominen OL/DL
56 Anna Parviainen OL/DL
61 Eveliina Virtanen OL/DL
62 Kristiina Pekkala OL/DL
70 Elina Leukkunen OL 
74 Annika Heino OL/DL
78 Anna Stenström OL
79 Maarit Huttunen OL 
81 Sanna Hakonen TE/DL
82 Noora Saros WR/QB
88 Emma Kammonen RB 
97 Sara Reid LB

Terveisin,
Panu Hämäläinen
Päävalmentaja
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NAISET Kauden ottelut 6/8 NAISET Yhteistyössä Saints Naisten kanssa

12.6. SAINTS  32–6 ROYALS

19.6. JAGUARS 0–37 SAINTS

11.7. NORTHERN 27–7 SAINTS

25.7. ROYALS 6–25 SAINTS

31.7. SAINTS 57–6 JAGUARS

17.7. CROCODILES  26–35 SAINTS

 LIGHTS

16 17
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MIEHET U20 MIEHET U20  taustaryhmä 

#33 | DB
JUHO

ANGERVO

Kuvat: Tytti Martikainen ja Minna Valtee

ERKKI
KOSKIMAA

#79 | OL

PÄÄVALMENTAJA
HANNES
MATTILA

#15 | WR
MARKUS

HEIKKINEN

#24 | DB 
SEVERI

HÄMÄLÄINEN

#99 | DL
HENRI

ILLIKAINEN

#12 | LB
ROOPE
JUKKO

EINO
KAUHANEN

#18 | WR

TUUKKA
LAMMI

#83 | QB

VILHO
RUOSTE

#47 | LB #30 | RB
EERIK

TAVASTI

OSKARI
TOIJALA

#22 | DB

VALMENTAJA
JUSSI

TAIPALMAA

JOUKKUEENJOHTAJA
PETRIINA

JOKINIITTY

Tampere Saintsin U20-joukkue
pelasi 1-divisioonassa kaudella 2019 
ja päätti kautensa upeasti mestaruu-
teen.

Kaudella 2020 Saintsilla ei ollut 
U20-joukkuetta. Vuoden tauon 
jälkeen koossa on taas omista 
junioreista koottu joukkue. Pohjana 
viime kaudelta ns.”junioripelaajista 
uloskasvaneita” on täydennetty 
kokeneilla U17-pelaajilla. 

Päävastuusta ja valmennuksesta vastaa 
miesten päävalmentaja Hannes Matti-
la. U20-joukkue treenaa miesten jouk-
kueen mukana. Joukkueenjohtajana 
toimii Petriina Jokiniitty. 

Tule mukaan ja valmistaudu kassamme 
kaudelle 2021. Amerikkalainen jalkapal-
lo sopii hyvin erilaisten urheilutaustan 
omaaville nuorille. Joukkue ottaa lisää 
pelaajia, sekä nopeita että suurikokoi-
sia pelaajia. Tervetuloa!
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JUNIORIT Juniori-Saintsin tukijat

 

TERVEHDYS
JUNNULEIRISTÄ!

JUNIORIT Juniorijohtoryhmän terveiset

Kausi potkaistiin käyntiin 12.6 Porissa U13 
turnauksessa. U17 pelaa yhdistelmäjouk-
kueella Hämeenlinna Tigersin kanssa 1 
divarissa, U15 ottavat mittaa toisista jouk-
kueista 1. divarissa, U20 pelaavat 1. divisio-
onan otteluita miesten valmennuksen 
komennuksessa ja pienimmät pyhimykset 
eli U11 matkailevat ympäri Suomen ystävyy-
sotteluissa.

Harjoituskausi on ollut kilpajuoksua koro-
narajoitusten kanssa, mutta voimme katsoa, 
että olemme selvinneet voittajina. Tarkat 
määräykset ja ohjeistukset ovat säästäneet 
meidät tartunnoilta. Suuri kiitos valmen-
nuksen joustavuudesta ja kekseliäisyydestä, 
että valmennus on pystytty pitämään 
laadukkaana ja mielenkiintoisena. Olemme 
näin pystyneet pitämään harrastajat 
mukana lajin parissa.

Uusia innokkaita Jefukoululaisia kokoontuu 
tiistaisin Koivistonkylän kentällä naisten 
joukkueen pelaajien hellässä huomassa. 
Perinteikkääseen Jefukouluun voi liittyä 
koko kesän ajan ja sieltä on mahdollisuus 
siirtyä helposti joukkueisiin.

Juniorit johtoryhmä kiittää kaikkia junnuto-
imintaan osallistuvia henkiköitä, ilman teitä 
emme voisi mahdollistaa näinkin monen 
juniorin harrastausta.  Meillä on aina paikka 
vapaana uusille ihmisille, heidän innostuk-
selleen.

On suuri toive ja mahdollisuus pelata ehjä 
kausi 2021, kentällä tavataan!

Aurinkoisin terveisin,
Jenny Vähäkyttä
Junioripäällikkö
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JUNIORIT U17 JUNIORIT U17 ja taustaryhmä

#99 | DL
HENRI

ILLIKAINEN

#36 | DB
LENNI

MATTILA

#75 | OL
EEMU

TURKIA

#89 | OL
LAURI

ILLIKAINEN

Kuvat: Minna Valtee

#1 | QB #12 | LB
ROOPE
JUKKO

 
#14 | RB #33 | DB

JUHO
ANGERVO VALMENTAJA 

KALLE 
UUSITALO

HENRI
 LAINE

PÄÄVALMENTAJA JOUKKUEENJOHTAJA
PETRIINA

JOKINIITTY

TESFAW
LAPPALAINEN

EERIK
TAVASTI

#17 | RB 
MISKA

SINISALO

#24 | DB 
SEVERI

HÄMÄLÄINEN

#5 | WR
NUUTTI

ARO

#11 | WR
JHONIER

SILLANPÄÄ

CASPER
TOIVOLA

JUUSO
NIEMELÄ

ERKKI
KOSKIMAA

Lisäksi joukkueessa
on pelannut

Hml Tigersista:
JANNE PULKKINEN
AKUSTI SAARINEN

MATIAS LEHTIÖ
KALLE EKLUND

NOEL TÖRMÄNEN

Pori Bearsista:
HUGO VUOLLET
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Kuvat: Minna Valtee
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JUNIORIT U15 Joukkue JUNIORIT U15 Joukkue & taustaryhmä 

#14 | WR/CB
MARTTI

PEKKOLA

#53 | OL/DL
JIMI

HEINONEN

#42 | OL/DL
VEERA

HAKKARAINEN

#33 | WR/LB
LAURI

KARHU

#15 | QB/WR/DB
TOPIAS

RAJALAKSO

#17 | WR/CB
AXEL

SALENIUS

#20 | WR/DB
NIKLAS

RAJALAKSO

#90 | OL/DL
KALLE

VÄISÄNEN

#34 | DB/LB
EELI

AALTONEN

#82 | DB/LB
NIILO

VALTEE

#72 | OL/DL
MYRSKY

KOSKIMAA

#76 | OL/DL
ROOPE

VALENTIN

#70 | WR/CB
SAMUEL
KALTTO

#49 | DB/LB
VILJAMI

TUOVINEN

#71 | WR/CB
EEMIL

SOINTU

Valmentaja
HENRI

TOIMINEN

Valmentaja
JONNA

TUOVINEN

Joukkueenjohtaja
KIMMO

TUOVINEN 

#68
IIRO

IRMOLA

#47
SASU

JUTILA

#37
EEMIL
SIVU

#9
FELIX

VAINIOLA

#77
NICO

KARTI

#3
ILARI

KOSKINEN

#89 | OL/DL
LAURI

ILLIKAINEN
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JUNIORIT U13 Joukkue & taustaryhmä JUNIORIT U11 Joukkue & taustaryhmä 

#7
ONNI
LEIVO

#19
ALEX

ALESTALO

#25
NIKLAS

KARJALAINEN

#5
JOONA

TUOMINEN

#72#71 #86
OLAVI

RAIMOAHO
NUUTTI

HAMMARBERG

#11 #28 #29#8
MANU

ONNELA
NESTORI

NIEMI
NIILA

BJÖRNINEN
TIMKA

ESSELSTRÖM

#29
TIMKA

ESSELSTRÖM

#31
DANIEL

MATTILA

#31
DANIEL

MATTILA

#40
KONSTA

MÄENPÄÄ

#58
PETJA

ESSELSTRÖM

KASPERI
HAAPALAINEN

VALMENTAJA
NIKO

VÄHÄKYTTÄ

 

PÄÄVALMENTAJA
TUUKKA
LAMMI

 

VALMENTAJA
JARKKO

MATTILA

JOUKKUEENJOHTAJA
NADJA

MATTILA

VARUSTEVASTAAVA
VILLE
LEINO

LASSI
TEPPO

#2

 

EEMIL
HAUKILAHTI

#89 VALMENTAJA
HENRI

ILLIKAINEN26 27
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JUNIORIT Jefukoulu

JEFUKOULU 2021
Kesällä 2021 järjestettiin jälleen suosit-
tu Jefukoulu Saintsin naisten jouk-
kueen pelaajien vetämänä. Jefukoulun 
tarkoituksena on lisätä amerikkalaisen 
jalkapallon tietoisuutta alakouluikäis-
ten lasten keskuudessa sekä järjestää 
kesäajaksi matalan kynnyksen harras-
tustoimintaa 7-11 -vuotiaille lapsille. 
Samalla Jefukoulu luo pohjan lapsille  
siirtyä joukkuetoiminnan pariin kesän 
päätteeksi tai jopa kesän aikana. 

Jefukoulun päävalmentajana toimii 
Jonna Tuovinen ja apuvalmentajina 

Iida Koivula, 
Suvi Mikkonen 
ja Eveliina Virtanen. 
Jefukoulu keräsi jälleen 
suuren suosion ja ilmoittautuneita oli 
peräti 25 kappaletta. Koulun toiminta 
jatkuu toukokuun lopulta aina elokuun 
puoleen väliin asti ja tänä aikana lapset 
saavat aimoannoksen jefu-tietämystä ja 
-kokemusta. Toivottavasti näistä lapsis-
ta tulee tulevia pyhimyksiä pelikentille!
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