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JOHTOKUNTA – STYRELSEN:
Puheenjohtaja – Ordf. Niclas Mattsson niclas.mattsson@sulo.fi 040 740 7308
Varapuh. – Viceordf. Kim Lindholm
Sihteeri – Sekreterare Marko Perttilä
Rahastonhoitaja – Kassör Desiré Nyberg
Jäsen Minna Lindholm
Jäsen Ville Leppänen
Jäsen Petri Volanen
Jäsen Henrik Nurminen
Jäsen Annina Hollmén

 www.fcloviisa.fi  Instagram : fcloviisa_fclovisa  Facebook : facebook.com/fcloviisa/ 

JOUKKUEIDEN YHTEYSTIEDOT LÖYDÄT JOUKKUEESITTELYJEN ALLA.
LAGENS KONTAKTUPPGIFTER HITTAR DU UNDER LAGENS PRESENTATIONER.

Yhteystiedot - Kontaktuppgifter

FC Loviisa r.y – FC Lovisa r.f

Puheenjohtaja - Ordförande

FC Loviisa 30 vuotta
FC Loviisa täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Matkaan on mahtunut sekä ylä- 
että alamäkejä. Vuosien aikana moni on antanut aikansa toiset rahansa. Kii-
tos kaikille jokaisen panos on elintärkeä.
 Alussa mentiin kovaa. Miesten edustujoukkue nousi miltei heti Kakko-
seen ja poikajunioreita oli kaikissa ikäluokissa. Pikkuhiljaa miehet tippuivat 
sarjoissa usemman pykälän alespäin ja lopulta toiminta loppui kokonaan.
 Tytöt tulivat mukaan toimintaan 2000-luvun alussa ja tänä päivänä heitä 
on melkein yhtä paljon kuin poikia. Naiset saivat oman joukkueensa muu-
tama vuosi sitten, samalla miesten  joukkue perustettiin uudestaan.
 Kahden viimeisen vuoden aikana FC on nostanut pelaajamääriä melkein 
30 %:lla
Miesten ja naisten edustusjoukkueet pelaavat sarjojensa kärkipaikoista. 
Miehille on myös perustettu toinen joukkue, kysyntää riittää. Poika ja tyttö-
junioreille pystytään tarjoamaan joukkue 4 vuotiasta aina aikuisiin.
 Tulevaisuus näyttää valoisalta. Jos et jo kuulu seuraamme, tule mukaan. 
Mikään ei ole hienompaa kuin jalkapallo.

Niclas Mattsson
Puheenjohtaja - Ordförande
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LOVIISAN PUU OY
LOVISATRÄ AB

Seppäläntie 53
07900 LOVIISA

Puh. (019) 531 791

info@loviisanpuu.fi

www.loviisanpuu.fi

P U U S TA P I T K Ä L L E !
 Puutavara

Rakennus-
ja sisustuslevyt

Liimapuupalkit

Kattoristikot

Eristeet

Kateaineet

Ovet ja ikkunat

Parketit ja
laminaattilattiat

Kiinnikkeet

Harjateräkset
ja verkot

Kuivabetonituotteet

I Nybonn

MYYNTI
HUOLTO

VARAOSAT

531537Puh.
Tel. 3 LoviisaPorvoonkatu

Borgågatan

AUKI/ÖPPET
ark./vard. 8–17

la/lö 9–13

FÖRSÄLJNING
SERVICE

RESERVDELAR
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Valmentaja - Tränaren

Ett av Henrik Nurminens första fotbollsminnen är 
en bastukväll i Termi. Då var han 6 år och hade in-
lett sin fotbollskarriär i Lovisa Tor. 
 – Jag minns att alla fick en träbit med en liten 
medalj. 
 Sedan dess har det blivit många fler bastukväl-
lar. I år har 38-åriga Henrik spelat fotboll för Lovisa 
i trettio år. 
 – Jag började för att kompisarna spelade och för 
att det var roligt.
 Det blev en säsong för Lovisa Tor innan förenin-
gen fusionerades med Loviisan Riento och blev FC 
Lovisa. Sedan dess har Henrik spelat för FC Lovisa. 
Juniorårens tränare Niclas Mattson och Pentti Paa-
si har haft en viktig roll i Henriks fotbollskarriär. 
Speciellt Penas träningar har varit viktiga och be-
tydelsefulla för honom. 
 – Penas träningar var bra. På somrarna tränade 
vi mycket med bollen, teknik, passningar, skott 
och alltid med båda fötterna. På vintern tränade vi 
koordination uppe i bollhallen och spelade futsal 
i salen.
 I tonåren tränade Henrik massor och mångsi-
digt, men för det mesta var det ett bollspel; vol-
leyboll, korgboll, salibandy, badminton och förstås 
fotboll. 
 – Jag kunde spela volleyboll, badminton och sa-
libandy på vintern. Somrarna gick ut på att spela 
fotboll. Då kunde man spela fotboll med flera olika 
lag, det fanns Atomerna, Oldboys och egna tränin-
gar. Det fanns allting någonstans jag fick komma 
med och spela. 
 Henrik har många goda minnen från sina juni-
orår. Laget bestod rätt långt av samma lagkamra-
ter som följdes åt i utvecklingen. Det blev många 
minnesvärda fotbollscuper under åren.
 – Helsinki cup var en stor grej. Och Kevätcup i 
Fredsby var häftigt. 
 Som 16-åring tog Henrik steget från juniorlaget 
till herrlaget. Vid det laget hade G-juniorerna blivit 
B-juniorer. Steget till herrlaget var en stor händel-
se.
 – Jag fick spela med dem jag såg upp till som 
junior. I laget finns många bra spelare, bland annat 
Marco, Harri, Karri, Ranu, Luigi, Hade i målet och 
förstås Pena som var min idol. 
 En annan som han såg upp till var tränaren 
Chrisse Bengts. Han hade hört om hans meriter i 
fotboll och nu fick han äntligen möjlighet att träna 
för honom.
 – Synd att det bara blev ett år med Chrisse.
 Under sin fotbollskarriär har Henrik spelat allt 
utom målvakt. Favoritpositionen är nummer tio, 

Henrik har alltid velat 
spela fotboll för Lovisa

platsen mellan mittfält 
och anfallare. Några gå-
nger har han tänkt lägga 
fotbollsskorna på hyl-
lan för gott. Och i tidig 
20-årsåldern höll han en 
paus på några år. Men 
gemenskapen och la-
gspelet har lockade ho-
nom tillbaka.
 Fotbollskarriären har tagit honom till division 
tre. Det står ändå klart att avancemanget inte varit 
det viktigaste för Henrik.
 – För det mesta har det varit mera motgångar 
än framgångar. Men jag har alltid tyckt om att trä-
na och spela fotboll för Lovisa.
 Som yngre handlade fotbollen mest om att få 
speltid och vinna matcherna. Som äldre uppskat-
tar Henrik den sociala biten och möjligheten att 
hålla upp konditionen. 
 – Fotbollen har gett mig många kompisar. Där 
har jag träffat likasinnade människor. 
 Sedan ett år tillbaka har Henrik axlat tränarrol-
len. Han säger att tränarrollen känns naturlig i och 
med att de egna pojkarna Alvar och Viktor också 
spelar fotboll. 
 – Det var ett lätt beslut att börja träna Alvars fot-
bollslag. 
 De egna erfarenheterna, de otaliga tränings-
timmarna och hundratals matcherna har lagt en 
stabil grund åt tränarrollen. Juniortränaren Pena 
fortsätter att inspirera, trots att det gått över tjugo 
år sedan Henrik hade honom som tränare. 
 – Jag har många samma träningar som han 
hade.
 Det innebär bland annat passningsdriller och 
bollteknik. En av Penas teknikträningar gick ut på 
att studsa bollen tio gånger på foten, tio gånger 
på benen och tio gånger på huvudet. Syftet var 
förmodligen att försöka hålla koll på rastlösa ju-
niorer. Henrik konstaterar att samma behov finns 
fortfarande idag. 
 – Det fungerar bättre på en del än på andra, sä-
ger han med ett skratt.
 Henrik har fördjupat sina tränarkunskaper med 
en rad olika utbildningar. För tillfället går han en 
UEFA C-tränarutbildning. 
 – Det är intressant att få diskutera fotboll och 
lära sig mer om hur man ska coacha barn och 
unga. 
 – Träningsfilosofin är den samma som han själv 
växte upp med. Alla i laget ska trivas och alla ska 
vilja komma och spela fotboll. 
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Viestintää 
suoraan maaliin! 

Heija Fc Loviisa!!! 

OY ITÄ-UUDENMAAN SISÄSANEERAUS
Terjo Hinkkuri
& 040 554 2510

Koneistuspalveluja ja alihankintakoneistusta perusteellisella tarkkuudella 
ja reilulla palveluasenteella. Yksittäiskappaleita tai pitkiä sarjoja. 

Ota yhteyttä, meiltä saat kilpailukykyisen tarjouksen.

www.helapala.fi | Kivikummuntie 6, 07955 TESJOKI | +358 440 515 420

”Mis sie tarvitset 
oikei hyvvää koneistajaa,

täs siul on sellane.”

Byggtjänst
P. Salminen

040 532 1081

Kimmo Lehtikangas
& 0500 558 356 

kimmo.lehtikangas@loviisanleka.fi
www.loviisanleka.fi
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En tidigare spelare 
som hittat ett yrke 
i idrottandet
Atte Samuelsson är 20 år och är utbildad idrottle-

dare samt PT (personlig tränare). 
 Atte har hållit på idrottande och sportande så 
länge han kan komma ihåg. Som liten höll han på 
med lite alltmöjligt i idrottsväg t.ex. springning, 
friidrott, simning, skrinning och fotboll. Idrottan-
de gillar han fortfarande denna dag, dessut-
om vill han jobba människor. Han vill hjäl-
pa människor med deras hälsa, motion och 
idrottande.
 – Jag anser att om man inte sköter om sin 
hälsa och motion, så får man inte ut det 
mesta ur livet. Jag vill inspirera andra 
att må bra, säger Atte.
 Det här var orsaken till att han bör-
jade studera till idrottsledare. Som 
idrottsledare kan man jobba på fri-
tidbyråer och för föreningar osv. med 
att dra olika gymnastikpass som t.ex. 
seniorgymnastik, gymnastik för barn 
som t.ex. eftermiddagsklubbsaktivitet 
och vattengymnastik. Som PT kan man 
jobba på olika gym samt som företaga-
re. Senare kan Atte ännu, om han vill, 
studera vidare vid en yrkeshögskola 
och bli idrottsinstruktör. 
 Attes hälsning till den 30-åringa för-
eningen FC Lovisa:
 – Ända sedan jag började spela fotis 
så har jag inte ångrat mig. Alla människor 
där, alltså både tränare, andra vuxna och 
lagkamrater har gjort detta till en rolig 
hobby. Tack för det! Grattis och lycka 
till i fortsättningen!

Atte Samuelsson

Aikaisempi pelaaja 
joka löysi ammatin 
liikunnasta
Atte Samuelsson on 20-vuotias joka on koulutettu 
liikuntaneuvoja sekä PT (personal trainer). 
 Atte on liikkunut niin kauan kun hän muistaa. 
Pienenä hän harrasti vähän kaikkea mahdollista 
liikunnallista kuten juoksua, yleisurheilua, uintia, 
luistelua ja jalkapalloa. Edelleen tänä päivänä hän 

tykkää liikunnasta, sen lisäksi hän haluaa työs-
kennellä ihmisten kanssa. Hän haluaa auttaa 
ihmisiä hoitaa hyvinvointiaan, kuntoaan sekä 
liikunnallisuuttaan. 
 – Mielestäni ihminen ei saa, mahdollisim-

man paljon ulos elämästään, jos hän ei 
hoida hyvinvointiaan ja kuntoaan, Atte 

sanoo. 
 Tämä oli syy siihen että hän alkoi 
opiskella liikuntaneuvojaksi. Liikunta-
neuvojana voi työskennellä vapaa-ai-
katoimistoilla, seuroille jne. vetämällä 

erilaisia liikuntoja kuten esim. seniori-
liikuntaa, liikuntaa lapsille esim. iltapäi-

väkerhon aktiviteettina ja vesiliikuntaa. 
PT:na voi työskennellä erilaisilla kunto-
saleilla sekä yrittäjänä.  Halutessaan Atte 
voisi myöhemmin vielä opiskella ammat-
tikorkeakoulussa ja valmistua liikunnan-
ohjaajaksi.  
 Aten tervehdys 30-vuotiallee seuralle 
FC Loviisa: 
 – Siitä lähtien kun aloin pelaamaan jal-
kapalloa niinen ole katunut sitä. Kaikki ih-
miset siellä, siis sekä valmentajat, muut ai-

kuiset ja joukkuekaverit ovat tehneet siitä 
hauskan harrastuksen.  Kiitos siitä! Paljon 
Onnea ja onnea tulevaisuuteen!  

Annina Hollmén
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Ofta, då man går på en av FC Lovisas matcher, kan 
man se en man som rör sig vid sidan av planen 
med en ordentlig kamera i händerna. Senare kan 
man se bilder från matchen samt läsa om matchen 
i tidningen. Denna man är Benny Liljendahl. 
 Benny är född 1958 i Stockholm, men han har 
rötter i Östnyland. Han minns att han som barn har 
varit på besök i bland annat Lovisa. 
 – Då jag flyttade hit år 1999 från Täby i Sveri-
ge så kände jag ingen här och det samt intresset 
för sport var orsaken till varför jag började gå på 
matcher. Jag ville träffa folk och lära känna männi- 
skorna här. 
 Till matcherna tog han ofta med sig sin kame-
ra för att han alltid har varit intresserad av att fo-
tografera. Bilderna användes sedan i tidningen 
Östra Nyland och senare började han också skriva 
om matcherna. I dagens läge skriver han mest om 
sport men i liten utsträckning kan han också skriva 
om annat. Tid att skriva om andra ämnen har han 
speciellt under sommaren, då han har ledigt från 
sitt jobb som lärare.  
 Många anser att det är väldigt svårt att fotogra-
fera sporter p.g.a. att alla rör på sig hela tiden. Ben-
ny erkänner att det är svårt men anser ändå att det 
är lättare för honom än t.ex. porträttfotografering 
där man måste säga åt människorna hur de ska stå 
osv.
 – Då jag började var det ändå betydligt svårare 
för att kamerorna hade film i sig och man kunde 
endast ta 24 bilder. Med dagens digitaliska kame-
ror kan man ta nästan hur mycket bilder som helst. 
Under en match kan jag ta hundratals bilder men 
endast en mycket liten del av dem är användba-
ra. Ibland om det har lyckats mycket bra kan jag 
ha tio bilder som är användbara och då blir man 
ju lite besviken då de alla omöjligtvis ryms med i 
tidningen. 
 Det som krävs förutom att man tar en massa 
bilder enligt Benny är att man har ett bra objek-
tiv. Kameran i sig behöver inte vara lika bra bara 
man satsar på ett ordentligt objektiv. Hans bästa 
tips för att få bra bilder från matcher är att se på 
spelet genom lisen, samt att följa endera en viss 
spelare eller bollen. Benny behandlar för det mes-
ta inte sina bilder men ibland kan beskära dem 

Benny Liljendahl

eller någon gång ytterst sällan kan ta bort något 
från bilden.
 Då man som journalist skriver om en match så 
skulle supporterskap inte egentligen få synas men 
det lyser nog igenom i en så utralokal tidning som 
finns i så städer som Lovisa. Men om Benny skulle 
jobba i en större tidning så skulle det absolut vara 
förbjudet. 
 Om man är intresserad av att bli en journalist så 
är det bara att sätta igång enligt Benny. Det som 
behövs är intresse för det som det skall skrivas om, 
intresse för fotografering samt att man ä är hyfsat 
bra på att skriva. 
 – Därtill behöver man ganska mycket tid. Jag 
brukar sätta ungefär 10-15 timmar i veckan på 
detta och det är mycket veckoslutbaserat. Dess-
utom ska du inte förvänta dig att bli rik på detta. 
En liten kompensation får man nog för det mesta 
men jag gör nog detta mera för föreningarna samt 
för att det är roligt att få feedback av läsarna. 
 Detta år blir FC Lovisa 30 år och Bennys hälsning 
till föreningen lyder så här: 
 – Grattis 30-åringen! Det är alltid roligt att kom-
ma till era spel för att jag känner mig så välkom-
men då någon oftast säger att det är roligt att jag 
kom. Det är jättefint att ni i dagens läge både har 
ett dam- och ett herrlag. Det att ni lyckades med 
införskaffningen av konstgräsplanen är verkligen 
stort för fotbollen. Fint jobbat! Kämpa på och vi 
ses! 

Annina Hollmén

Den lokala sportjournalisten



9

Usein, kun käy FC Loviisan peleissä, voi nähdä mie-
hen joka liikkuu kentän laidalla pitäen kunnon ka-
meran käsissään. Myöhemmin voi nähdä kuvia pe-
listä sekä lukea peilin kulusta lehdessä. Tämä mies 
on Benny Liljendahl. 
 Benny on syntynyt 1958 Tukholmassa, mutta 
hänellä on juuria Itä-Uudellamaalla. Hän muistaa 
että lapsena hän on ollut käymässä mm. Loviisas-
sa. 
 – Kun muutin tänne vuonna 1999 Ruotsin Tä-
bystä, en tuntenut ketään täältä. Tämä ja urheilu-
kiinnostukseni oli syy siihen että aloin käydä pei-
leissä. 
Mukaan peleihin hän otti mukaan kameransa, kos-
ka hän aina on ollut kiinnostunut valokuvaukses-
ta. Kuvat käytettiin sitten lehdessä Östra Nyland ja 
myöhemmin hän sitten alkoi myös kirjoittamaan 
peleistä. Tänä päivänä hän kirjoittaa eniten urhei-
lusta mutta hän voi myös pienessä mittakaavassa 
kirjoittaa muista aiheista. Hänellä on aikaa kirjoit-
tamaan muita juttuja eteenkin kesäisin kun hänel-
lä on vapaata työstään opettajana.
 Moni on sitä mieltä että kuvaaminen peleissä 
on hyvin vaikeata, koska kaikki koko ajan liikkuu. 
Benny myöntää että se on vaikeaa, mutta on kui-
tenkin sitä mieltä että hänelle urheilukuvaaminen 
kuitenkin on helpompaa kuin esim. muotokuva-
kuvaaminen, jolloin pitää kertoa ihmisille miten 
heidän pitäisi seisoa jne.
 – Ennen se oli kuitenkin huomattavasti vaikeam-
paa koska kameroissa oli silloin filmirullat ja niillä 
sai otettua ainoastaan 24 kuvaa. Tämän päivän 
digitaalisilla kameroilla voi ottaa melkein miten 
paljon kuvia van. Yhden pelin aikana voin ottaa 
monta sataa kuvaa mutta ainoastaan hyvin pieni 
osa niistä on käyttökelpoisia. Joskus jos kuvaami-
nen on onnistunut tosi hyvin minulla voi olla jopa 
kymmenen käyttökelvollista kuvaa ja silloin olen 
kyllä vähän pettynyt koska on mahdotonta saada 
niitä kaikkia mahtumaan lehteen. 
 Sen lisäksi että ottaa paljon kuvia tämä työ tai 
harrastus myös vaatii sitä että on kunnollinen ob-
jektiivi. Kamera itsessään ei tarvitse olla yhtä hyvä 
jos vaan satsaa kunnon objektiiviin. Bennyn paras 
vinkki hyvän kuvan saamiseen pelistä on se että 
katsoo peliä linssin kautta ja että joko seuraa jon-

Paikallinen toimittaja
kun tietyn pelaajan tai pallon. Benny ei useimmi-
ten muokkaa kuviaan, joskus hän kuitenkin rajaa 
niitä ja joskus hyvin harvoin hän poistaa niistä jo-
tain. 
 Kun kirjoitta lehteen pelistä toimittajana, niin 
kannattajuus ei oikeastaan saisi näkyä. Mutta se 
on aika mahdotonta näin superpaikallisissa leh-
dissä. Mutta jos Benny kirjoittaisi jossain isommas-
sa lehdessä niin se olisi kokonaan kiellettyä. 
 Jos on kiinnostunut journalistin työstä niin Ben-
nyn mielestä pitää vaan aloittaa. Siihen vaaditaan 
kiinnostusta siitä aiheesta mistä kirjoittaa, kiinnos-
tusta valokuvaamiseen sekä se että on suhteelli-
sen hyvä kirjoittaja. 
 – Sen lisäksi pitää olla aika paljon aikaa tähän. 
Minä käytän noin 10–15 tuntia tähän viikossa ja 
se on hyvin paljon viikonloppupainositteista. Sen 
lisäksi ei pidä odottaa että tästä rikastuisi. Pienen 
korvauksen tästä kyllä useimmiten saa mutta itse 
teen tämän ennemmin seurojen hyväksi sekä kos-
ka on hauskaa saada palautetta lukijoilta. 
 Tänä vuonna FC Lovisa täyttää 30 vuotta ja Ben-
nyn tervehdys seuralle kuuluu näin:  
 – Onnea 30-vuotias! On aina hauskaa tulla tei-
dän peleihin, koska tunnen itseni tervetulleeksi 
sinne. Useimmiten joku tulee sanomaan, että on 
kiva että tulin. On tosi hyvä että teillä tänä päivänä 
on sekä nais- että miesjoukkue.  Se, että onnistuit-
te hankkimaan tekonurmen, on todella isoa tälle 
lajille. Hienosti tehty! Jatkakaa samalla tavalla ja 
nähdään!  

Annina Hollmén
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Valmennuksen apuvälineet ovat menneet viime 
vuosina huimasti eteenpäin. Pelaajien seuraami-
seen ja kehittämiseen on tarjolla mitä erilaisempia 
laitteita, esim. Player-liivejä, jotka seuraavat pelaa-
jien liikeitä GPS:n avulla. FC Loviisassa ei aiemmin 
ole panostettu valmennusta tukeviin teknisiin lait-
teisiin, mutta täksi kaudeksi seuraan on hankittu 
Veo-videokamera ja siihen saatavissa olevia ana-
lyysitykaluja. Näitä tullaan hyödyntämään etenkin 
FC Loviisan vanhemmissa juniori-ikäluokissa sekä 
edustusjoukkueissa.
 Veo-järjestelmän avulla pelit kuvataan yhdellä 
keskiviivan kohdalle asetetulla kameralla. Yksi jär-
jestelmän hienouksia on ettei kenenkään tarvitsee 
olla kääntelemässä kameraa pelin aikana, vaan 
järjestelmä hoitaa tämän itsenäisesti. Pelistä ku-
vattua videota voidaan sen jälkeen analysoida eri-

Veo

Veo -videokamera 
valmennuksen avuksi

laisilla työkaluilla. Kulmat, vapaa- ja maalipotkut 
sekä maalit järjestelmä merkkaa automaattisesti 
valmiiksi, joten niiden löytäminen videota katsel-
lessa on helppoa ja nopeaa. Tästä ominaisuudesta 
on valmennukselle hyötyä esim. jos peliviikolla on 
harjoiteltu pelinavausta niin harjoiteltujen asioi-
den toteutumista pelitilanteessa voi analysoida 
valmiiden maalipotku-klippien avulla. Videoana-
lyysi on hyvä keino päästä kiinni joukkueen ja yk-
silöiden pelillisiin heikkouksiin ja vahvuuksiin ja 
näitä on myös helpompi käydä pelaajien kanssa 
läpi ja kehittää, kun niitä voidaan yhdessä katsoa 
ja analysoida jälkikäteen.
 Kameran hankinta on kaiken kaikkiaan askel 
eteenpäin joukkueiden pelin kehittämisessä, ken-
ties joskus hankimme myös nuo alussa mainitut 
Player -liivit. 
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6) Mikä ääni kuuluu usein kesämaanataisin 
keskuskentän nurmella? 

 Vilket ljud hörs ofta på sommarmåndagar 
på centralplanens gräs?

a) Travtävlingarna
b) Motorbåtar
c) Skördetröskor

7) Tärkeintä jalkapallokioskissa on?
 Viktigast i en fotbollsbuffe är? 
 a) Kaffe och bulla / Kahvi ja pulla
 b) Trip och glass  / Trip ja jäätelö
 c) Korv & mockaruta / Makkara & mokkapalat

8) Teemu Pukki ja Norwich käyttävät keltaisia 
ja vihreitä paitoja siitä syystä joukuetta 
kutsutaan

 Teemu Pukki och Norwich har gula och 
 gröna skjortor därför kallas laget för 
 a) Kanariefåglarna / Kanarianlinnuiksi
 b) Kycklingarna / Kananpojiksi
 c) Abborrarna / Ahveniksi

9) Numero kymmenen on kuningasnumero  
jalkapallossa. Kuinka monta pelaajaa on 
kentällä yhtä aikaa pelissä? 

 Nummer tio är det mest mytomspunna nu-
mret i fotboll. Hur många spelare är 

 det tillika på planen i en match? 
 a) 11
 b) 10
 c) 22

1) Kuka teki FC Loviisan 
 ensimmäisen maalin 1992?
 Vem gjorde FC Lovisas första mål 1992? 
 a) Pate Blomqvist
 b) Karri Laukkanen
 c) Rainer Tikander

2) Niclas Mattsson on FC:n puheenjohtaja, 
kakkosdivisioonassa hän on toiminut?

 Niclas Mattsson är ordförande för FC 
 Lovisa, i division 2 har han fungerat som? 
 a) Mittfältare / Keskikentällä
 b) Domare / Tuomarina
 c) Tränare / Valmentajana

3) Ison jalkapallomaalin virallinen koko on
 Ett stort fotbollsmål har måtten 
 a) 2,50 x 7,40m
 b) 2,44 x 7,32m
 c) 2,38 x 7,30m
4) Rangaistuspotku ammutaan 11metristä 

kuinka kaukana kaari pelaajan takana on? 
 Straffsparken skjuts från 11m hur långt 

ifrån är halvcirkeln bakom spelaren som 
skjuter?

 a) 11m 
 b) 10,25m 
 c) 9,15m 

5) Lovariliiga pelataan joka syksy
  ketkä ovat turnauksen puuhamiehet?
 Lovariliiga spelas varje höst vad heter 
 duon som står bakom turneringen? 
 a) Tom Lehtinen & Stefan Wikman
 b) Kim Lindholm & Petri Volanen
 c) Arto Henriksson & Harri Isotalo

Tietovisa / Frågesport

Oikeat vastaukset löydät sivulta 30
De rätta svaren hittar du på sidan 30
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DEGERBY GILLE 
Perineiset torstailounaat klo11–14. Perhejuhlat, yksityistilaisuudet, teemaillat

Traditionella torsdagslunchen kl. 11–14. Familjefester, Privata evenemang, temakvällar

Á LA CARTE 
14.30 >

Pöytävaraukset
Bordreserveringar 
044- 985 1600 

eller/tai  

info@bistrokronan.fi

Måndag-Tisdag
Maanantai–tiistai 

10 -17

Onsdag-Lördag
Keskiviikko–lauantai 

10-21 

BUTIK 
Juustotiski, käsintehdyt 
praliinit ja paljon muita 

herkkuja
 

Ostdisken, handgjorda 
praliner och andra 

delikatesser

LUNCH – LOUNAS
Ma–Pe 11–14.30

Päivän lounas 11.30€

Uuniperunat: 
Skagen, Lax, Lohi 12€ 
Skinka, Kinkku  9,50€

Brg & Fries ; Teiras Hereford, 
Pulled Pork och Veggie13 ,50€

BISTRO  
Lunch – Lounas

Á la Carte
After Work

BISTRO & BUTIK KRONAN 
Alexandersgatan 2, Lovisa  |  044 985 1600  
info@bistrokronan.fi  |  www.bistrokronan.fi  

DEGERBY GILLE
Smedsgränd 4, Lovisa | 040-779 6611 
info@degerbygille.fi  |  www.degerbygille.fi

Läs Östnyland på 
mobil, surfplatta 
och dator
Endast 6,90€ /mån
Köp nu på www.ostnyland.� /prenumerera

euro/mån
6,90
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Lovariliiga alkaa kesäkuussa

Lovariliiga

Suuren suosion niin pelaajien kuin yleisönkin osal-
ta saavuttanut Lovariliiga starttaa kesäkuussa. Lo-
variliigaa pelataan kuluvalla kaudella kesä-, elo-, 
syys- ja lokakuun aikana.
 Nuorempien sarjaan voivat osallistua 2014 ja 
myöhemmin syntyneet pojat sekä 2013 ja myö-
hemmin syntyneet tytöt. Vanhempien junioreiden 
sarjaan osallistumisoikeuden omaavat 2011 synty-
neet ja sitä nuoremmat pojat ja 2010 ja sitä nuo-
remmat tytöt.
 Viime kauden tapaan pelataan ”esiturnausot-
telut” P2015-T2014 sarjassa. Joukkueet muodos-
tetaan paikalle tulleiden pelaajien keskuudesta. 
Tähän sarjaan joukkueiden ei siis tarvitse ilmoit-
tautua.
 Antinkylä, Keskusta, Koskenkylä, Lapinjärvi, Lil-
jendal, Pernaja, Ruukki, Rauhala, Tesjoki, Pernaja ja 
Valko ovat kaupunginosia ja kyliä, jotka ovat aiem-
pina vuosina esiintyneet Lovariliigassa. 
Turnaustapahtumat järjestetään tuttuun tapaan 

Varuboden Osla areenalla.
 Kaikki Loviisan seudun ikäkriteerit täyttävät lap-
set ovat tervetulleita tapahtumiin.

Lovariliiga 2022
Sarjat :
P2014 ja nuoremmat-T2013 ja nuoremmat
P 2011 ja nuoremmat-T2010 ja nuoremmat
P2015–T2014 (Tämän sarjan joukkueet muodostetaan 
paikan päällä asuinpaikasta riippumatta)

Alkusarja
pe 17.6.
pe 12.8.
pe 2.9.
pe 7.10.

Joukkueiden
ilmoittautuminen:
Harri Isotalo 0445665522
harrisotalo@gmail.com
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loviisa.fi  | lovisa.fi

Pieni kaupunki, suuria elämyksiä  
Liten stad,  stora upplevelser
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Erotuomarikoulutus - Domarskolning

Valmennuskoulutuksen lisäksi Äfcee kustantaa 
vuosittain kaikille halukkaille erotuomarikoulutuk-
sen. Tänä keväänä kurssille, joka koostui niin teo-
ria- kuin kenttäosiosta, osallistuivat nuoret Karmo 
Olôkainen, Kevin Kastén ja Kalle Rapia. Vetäjänä 
toimi pitkän linjan erotuomari ja -kouluttaja Pasi 
Laiho, jonka tietotaito alalta on parasta A-luokkaa. 
Pasin kursseilta on vuosien saatossa valmistunut 
kymmeniä loviisalaisia erotuomareita.
 Pelinohjaajista ja erotuomareista on viime vuo-
sina ollut puutetta niin valtakunnallisesti kuin Lo-
viisassakin, joten ”töitä” edellä mainitulle kolmi-
kolle tulee riittämään.

Pelinohjaajakoulutus
Kaikki Pelaa -ohjelmaan kuuluvaa pelinohjaaja-
koulutusta järjestetään 14–15-vuotiaille juniori-
pelaajille sekä lasten ja nuorten ohjaustoimintaa 
aloittaville henkilöille. Koulutus valmistaa toimi-
maan pelinohjaajana 7–11-vuotiaiden lasten ot-
teluissa. Samalla kurssi tuo osallistujat lähemmäs 
erotuomaritoimintaa kouluttamalla jalkapallo-
sääntöjä ja käytännön toimintaa oikeudenjakajan 
roolissa. Moni jatkaakin seuraavana vuonna ero-
tuomarin peruskurssille. Pelinohjaajana olet aiti-
opaikalla katsomassa, kun tulevaisuuden futaajat 
ottavat ensikosketuksiaan ja ohjaamassa lapsia 
uuden harrastuksensa alussa.

Peruskoulutus
Jalkapallo- ja futsalerotuomarin ura alkaa perus-
koulutuksesta. Koulutus johdattaa osallistujat 
jalkapallon sääntöihin, jotka ovat yksinkertaisia, 
mutta samalla monimuotoisia - kuten itse peli-
kin. Koulutuksessa on kolme osaa: luentokoulu-
tus, jossa opetellaan säännöt ja niiden tulkintaa, 
kenttäkoulutus, jossa toimintaa harjoitellaan käy-
tännössä sekä tutustumisottelu, jossa toimitaan 
erotuomarina oikeassa ottelussa kokeneemman 
erotuomarin opastuksella.
 Koulutuksia järjestävät Palloliiton alueet ja niille 
voivat hakeutua jalkapallosta sekä erotuomaritoi-
minnasta kiinnostuneet vuoden aikana 15 vuotta 

Hovikouluttaja Pasin
opeilla erotuomariksi

täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt. Peruskou-
lutukseen hakevilla tulee myös olla vähintään 
tyydyttävä suomen tai ruotsin kielen taito (riippu-
en paikkakunnasta/alueesta) sekä mahdollisuus 
lukea sähköpostia useamman kerran viikossa. 
Erotuomaritoiminta edellyttää riittävää fyysistä 
kuntoa. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen 
edellyttää läsnäolo koko koulutuksen ajan.
 Jokainen erotuomari suorittaa ensimmäisenä 
vuonna peruskoulutuksen. 2. tuomarointivuodes-
ta eteenpäin erotuomari osallistuu jatkokoulutuk-
seen.
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Tomi Puumalainen & 045-672 37 08
www.rakennusapupuumalainen.fi

Joel Haarala, 11
Joukkue: Pojat 2011         

Pelannut jalkapalloa: 3–4 vuotta      

Pelipaikka: Laita                                        

Esikuva: Mohammed Salah       

Suosikkijoukkue: Liverpool                               

Miksi pelaat jalkapalloa: Se on kivaa ja hauskaa                

Mieliruoka: Rankalaiset + kebab                                      

Mikä sinusta tulee isona: Jalkapalloilija

Petja Ora, 19
Laget: Herrlaget

Spelat fotboll: Från 2012

Spelplats: 10 paikka

Förebild: Zlatan Ibrahimovic

Favoritlag: Barcelona, Liverpool                

Varför spelar du fotboll: Roligt i lag med 
olika människor, roligaste sporten                                   

Favoritmat: Sushi

Vad blir du som stor: Trevlig person

Pelaajakortit - Spelarkort

PG SPEED SHOP
040-701 7782

RENKAAT JANTEET • AUTOHUOLLOT

PEIKKOMÄENTIE 21, 07945 LOVIISA
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Asiakaspalvelu: toimisto@loviisanasunnot.fi | puh. 044 7350 546 ja 044 7350 547 | loviisanasunnot.fi

TARJOAMME HYVÄÄ 
ASUMISKOKEMUSTA!

Katso vuokra-asunnot  
loviisanasunnot.fi

Asiakaspalvelu: 0440 555 955 | huolto@loviisankiinteistohuolto.fi | Päivystys 24/7: 0440 555 892 | loviisankiinteistohuolto.fi

TARJOAMME 
KIINTEISTÖNHOITO-
PALVELUJA
Loviisan kaupungille, 
Loviisan Asunnot Oy:lle,  
Loviisa Kodit Oy:lle sekä 
Loviisan Asuntosäätiölle 
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Chartertrafik / Charterajot

Ab J Tidstrand Oy
Lovisa / Loviisa  Finland

& 019-531 865
www.tidstrand.fi

Emma Boberg, 21 

Laget: Damlaget

Spelat fotboll: 12 år kanske

Spelplats: Laitalinkki

Förebild: Zlatan Ibrahimovic och famo

Favoritlag: Huuhkajat och Helmarit

Varför spelar du fotboll: Ja tycker om att vinna

Favoritmat: Fisksoppa

Vad blir du som stor: Forskare

Edit Ahlgren, 14
Laget: Flickor 2008

Spelat fotboll: Från 4 årig

Spelplats: Vasen laita

Förebild: -

Favoritlag: FC Lovisa flickor 2008

Varför spelar du fotboll: Roligt att spela med vänner

Favoritmat: Ugnsfisk

Vad blir du som stor: Lärare

Pelaajakortit - Spelarkort
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Liam Weissman, 9
Laget: Pojkar 2013

Spelat fotboll: 1 år

Spelplats: Vill vara på någon laita

Förebild: Messi, Ronaldo

Favoritlag: PSG

Varför spelar du fotboll: För att man får benmuskler                                   

Favoritmat:  Tortilla

Vad blir du som stor: Polis

Lotta Hovi, 11
Laget: Flickor 2011

Spelat fotboll: 3–4 år

Spelplats: Keskellä 

Förebild: -

Favoritlag: FC Lovisa

Varför spelar du fotboll: Tycker om det                                   

Favoritmat: Spagetti o porosås

Vad blir du som stor: Fotbollspelare

Pelaajakortit - Spelarkort

& (019) 530 181 • GSM 040 5484 467 • jonke@sulo.fi

Seppäläntie 27, 07900 Loviisa • Smedjevägen 27, 07900 Lovisa

Taksikuljetus
Hill Ky
0400-105465
0400-201799
Ruotsinpyhtää
chtaxi@gmail.com
taksihill.fi
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Löydät meidät:
Aleksanterinkatu 3, 
07900 Loviisa

ma-pe 9-17
la 9-14
su suljettu

ma-pe 7-17
la 9-14
su suljettu

www.lsoykoti.fi | info@lsoykoti.fi  | Henna 044 7764721, Pirjo 044 7022245

info@loviisansahko.fi | Esa 044 7524204, Valtteri 044 7764686

Kaikkea kodin
sisustukseen

Suvi Carling, 9                       
Joukkue: Tytöt 2013

Pelannut jalkapalloa: 1 vuoden                      

Pelipaikka: Mikä pelaaja vain        

Esikuva: Iiro       

Suosikkijoukkue:  FC Loviisa      

Miksi pelaat jalkapalloa: Se on hyvä liikunnalinen laji      

Mieliruoka: Sushi, Tortilla                                      

Mikä sinusta tulee isona: Ratsupoliisi

Viktor Nurminen, 7
Laget: Pojkar 2015

Spelat fotboll: 1 år

Spelplats: Långt framme och laga mål

Förebild: Messi

Favoritlag: PSG

Varför spelar du fotboll: Det är roligt                                   

Favoritmat: Hamppare och ranskalaiset

Vad blir du som stor: Fotbollsproffs

Pelaajakortit - Spelarkort

Merkkivaatteita niin 

arkeen kuin juhlaan, 

naisille ja miehille.

Dam och herrkläder såväl 

till vardag som fest.

Kuningattarenk. 9 Drottningg. 07900 LOVIISA - LOVISA
Avoinna - Öppet: ma–pe/må–fre 10–18 la/lö 10–14

• Huolto
 Service
• Varaosat
 Reservdelar
• Potkurit
 Propellrar
Insinööritie 2 Ingenjörsv. LOVIISA - LOVISA • (019) 533 353 • 0400 102 157
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FC Loviisa Naiset  - FC Lovisa Damer

Valmentaja / Niclas Mattsson
Joukkueenjohtaja 040 740 7308
 niclas.mattsson@sulo.fi
Valmentaja  Auvo Tiala 
Valmentaja Tommy Starck
Rahastonhoitaja Dessi Nyberg
Puffettivastaavat Mette Lindholm, Lotta Mattsson

Pelaajat:

3. Matilda Hovi
4. Sofia Lill-Smeds
5. Lina Kiljander
7. Josephine Starck
8. Emilia Lassila
9. Malin Kiljander
10. Lotta Mattsson, kapteeni
11. Sofia Wikman
12. Enni Peltomäki
13. Wilma Huhtanen
15. Fia Lindholm
16. Ida Suuronen
17. Wilma Kokko
18. Karin Lill-Smeds
19. Lina Mickos
22. Emma Boberg
23. Ulrika Sirén
25. Minka Lindell
27. Huotari Sonja
66. Alexandra Starck
71. Mette Lindholm
 Madicken Lund

Naisten joukkue pelaa jalkapalloa Etelän Kolmosessa, futsalia Etelän 
Kakkosessa. Joukkueseen liittyi tänä vuonna useampi tyttö B-junio-
reista. Tavoitteena parantaa viime vuoden 5. sijaa Kolmosessa

NAISTEN KOTIOTTELUT 2022
Pe 22.4 18:30 FC Loviisa – HyPS Varuboden-Osla Areena

Pe 13.5 18:30 FC Loviisa – ToTe Varuboden-Osla Areena

Pe 27.5 18:30 FC Loviisa – KontU Keskuskenttä

Pe 17.6 18:00 FC Loviisa – EPS Reservi Keskuskenttä

Pe 5.8 18:30 FC Loviisa – EBK / 2 Keskuskenttä

Pe 12.8 18:00 FC Loviisa – HyPS Keskuskenttä

Ke 24.8 18:30 FC Loviisa – MPS Keskuskenttä

Su 11.9 15:00 FC Loviisa – Gnistan Keskuskenttä

Su 18.9 15:00 FC Loviisa – EIF Keskuskenttä

Pe 30.9 18:30 FC Loviisa – LPS Varuboden-Osla Areena

Tervetuloa - Välkommen
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- ilmaiseksi myös diginä.

Elämäsi pankki
Ditt livs bank

Länsi-Kymi
Västra-Kymmene

Zacharias Wahlström, 12
Laget: Pojkar 2009

Spelat fotboll: 7–8 år

Spelplats: Vänster hyökkääjä

Förebild: Ronaldo

Favoritlag: ManU

Varför spelar du fotboll: Kaverin, roligt                                  

Favoritmat: Taco

Vad blir du som stor: En byggubbe

Pelaajakortit - Spelarkort
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FC Loviisa P07-08/T05-07 – FC Lovisa P07-08/F05-07

FC Loviisa T08-10 – FC Lovisa F08-10

Pelaajat - Spelare:

4. Kaasinen Iivari
4. Ahlstrand Stefanie
5. Lund Rasmus
6. Kastén Kevin “C”
7. Starck Josephine
8. Lill-Smeds Karin
9. Lund Madicken
10. Akl Abdelrahman
10. Kokko Wilma
11. Salmi Ville
12. Lill-Smeds Sofia
13. Hollmén Alexander
14. Rosvall Marcus
15. Lindholm Fia
16. Virtala Oliver
19. Mickos Lina
20. Stenberg Jasper
24. Olökainen Karmo-Kevin
25. Huovinen Aarni
28. Vuojärvi Vertti
 Pulkkinen Leevi
 Mitzer Henri
 Rapia Kalle

Valmentajat - Tränare: Niclas Mattsson, niclas.mattsson@sulo.fi, 040 740 7308
Johan Forsman. Ben Grundström, Mikaela Ahlgren

Joukkueenjohtaja – Lagledare: Tesi Puurtinen, tesi.puurtinen@gmail.com, 040 552 5187

Rahastonhoitaja – Kassör: Maria Grundström 

Puffettivastaava- Buféansvarig: Mikaela Ahlgren

2. Sandvik Viivi
3. Lehtonen Matilda
4. Ahlstrand Stefanie
5. Ollas Karin
6. Lindroos Hilda
7. Pesu Viivi
8. Grönholm Ada ”C”
10. Mattsson Lina
11. Tuhkanen Iina
12. Grundström Noomi
13. Grönholm Ada
15. Hollmén Sarah
16.  Brusas Frida
17. Sjöberg Adelie
18. Felin Ronja
19. Hämäläinen Alina
20. Salminen Sofia
21. Nybondas Matilda
22. Ivanova Marika
23. Ahlgren Edit
24.  Alm Elin
25. Vickholm Enni
30. Mohmmadawi Nor
 Yacila Alma

Joukkue koostuu 2008-2010 syntyneistä tytöistä Loviisasta ja Lapinjärveltä. Harjoittelem-
me 3 kertaa viikossa. Pelaamme ensimmäistä vuotta 11v11 sarjassa. Osallistumme Etelän 
Kolmoseen. Talvella pelaamme myös futsalsarjassa. Tervetuloa mukaan.

Laget består av 2008-2010 flickor från Lovisa och Lappträsk. Vi tränar 3 gånger i veckan. Vi 
spelar första året i 11v11 serien. Vi deltar i Södra Trean. På vintern spelar vi i futsalserien. 
Välkommen med.

Ryhmä koostuu 2007–2008 syntyneistä pojista ja 2005–2007 syntyneistä tytöistä. Harjoit-
telemme 2 kertaa viikossa. Pojat pelaavat tänä vuonna Etelän alueen P15 Nelosessa. Tytöt 
puolestaan pelaavat naisten joukkueen kanssa Etelän Kolmosessa. Osa tytöistä pelaavat 
myös poikien joukkueessa. Tervetuloa mukaan meidän porukkaan!

Gruppen består av pojkar födda 2007-2008 och flickor födda 2005–2007. Vi tränar 2 gånger 
i veckan. Pojkarna spelar i år i Södra områdets P15 Fyran. Flickorna spelar med damlaget 
i Södra Trean. En del av flickorna spelar också med pojkarnas lag. Välkommen med i vårt 
gäng!

Valmentaja - Tränare: Johan Forsman, johan.forsman@netti.fi, 040 760 7754

Joukkueenjohtaja – Lagledare: Annina Hollmén, annina.hollmen@hotmail.com
040 561 1580
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Hautaustoimisto - Begravningsbyrå

Andersson & Co
Lovisa Nya Blomsterhandel

Aleksanterinkatu 10 Alexandersgatan, LOVIISA - LOVISA
Öppet: måndag-fredag 9–16, övriga tider enligt överenskommelse

% 019 532 850
www.hautausandersson.fi
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FC Loviisa P09-10  - FC Lovisa P09-10

Valmentajat - Tränare:
Alexander Smeds, alexander.smeds@edu.loviisa.fi, 040 748 4219
Tero Aho, Kristian Wahlström

Joukkueenjohtaja – Lagledare / Rahastonhoitaja – Kassör: Peter Jordman 

Joukkue koostuu 2009–2010 syntyneistä pelaajista. Harjoittelemme keväällä ja kesällä kolme kertaa viikossa. Tavoitteena on että pystyi-
simme pelaajan  lähtötasosta huolimatta tarjoamaan tasokasta harjoittelua jokaiselle. Kesällä on tarkoitus tehdä yhteistyötä sekä nuorem-
man että vanhemman joukkueen kanssa ja tätä kautta löytää kaikille peliaikaa ja hyviä haasteita. Viime kesän onnistuneet Ahvenanmaan 
turnauksen jatkona suuntaamme tänä kesänä Tampere Cuppiin joka on kesän kohokohta joukkueelle. Pyrimme siihen että futis on parasta 
paikan päällä joten tervetuloa katsomaan pelejämme, lupaamme että kaikki on aina mahdollista kun menemme kentälle.

Laget består av spelare som är födda 2009–2010. Vi tränar under våren och sommaren tre gånger i veckan. Vårt mål är att erbjuda alla 
spelare oberoende av fotbollserfarenhet bra träningsmöjligheter och en möjlighet att utvecklas som fotbollsspelare. I sommar kommer 
vi att göra samarbete med både det yngre och äldre laget och med detta arrangemang kunna erbjuda alla spelare lämpliga utmaningar. 
Sommaren kronas av en resa till Tammerfors Cuppen som blir en fortsättning på våra trevliga turneringar som ifjol började på Åland och 
Alandia Cup. Vi vet att fotboll är bäst på plats så välkomna till våra matcher. När vi spelar kan vad som helst hända så det lönar sig att styra 
stegen till planen. Välkommen!

Pelaajat - Spelare:

2. Hellsten Vilde
3. Ahoranta Oskar
4. Lökfors Robin
6. Westerlund Benjamin
7. Wahlström Zacharias 
8. Jordman Peter 
9.  Gammals Walter
10. Korhonen Otto
11. Hansson Verneri
15. Andersson Leevi
16.  Smeds Nestor
18.  Niemelä Antti
19. Henriksson Oskar 
28. Lindberg Oliver
42. Stenbäck Christian
44.  Aho Veikka
67. Norrila Jami
89. Björklund Aaron 
 Dufvelin Onni
 Norrmen Alec
 Matsinen Akseli

Valmentajat - Tränare: Petri Volanen, petri.volanen@nls.fi, 040 746 4776
Dan Björkstöm

Joukkueenjohtaja – Lagledare: Ville Leppänen, jojoleppanen@gmail.com, 040 831 4214

Rahastonhoitaja – Kassör: Tytti Hietala

Joukkueemme tavoitteena on kehittää pelaajiemme jalkapallotaitoja rennossa ja kannus-
tavassa ympäristössä. Tänä vuonna osallistumme Kymiliigaan. Piirisarjassa päädyimme pie-
nien kiemuroiden kautta pelaamaan tasolle 1, missä on odotettavissa kovia pelejä. Sarjojen 
lisäksi osallistumme erilaisiin turnauksiin, joista erityisesti Ahvenanmaalla kesäkuussa pe-
lattava Ålandia Cup tulee olemaan jokaiselle pelaajalle ikimuistoinen kokemus. Harjoituk-
set pyörivät 3 kertaa viikossa. Jos futiskärpänen on purrut, niin kaikki uudetkin pelaajat 
ovat lähtötasosta riippumatta tervetulleita harjoituksiin.

Pelaajat - Spelare:

4 Suvisaari Roni
5 Hellner Albin
6 Willström Kevin
7 Willström Walter
9 Hellsten Alaska
10 Haarala Joel
11 Drabarz Wojciech
12 Wikman Kim
13 Volanen Oliver
14 Tuominen Mikael
15 Smeds Alfred
18 Weppling Valter
19 Palomäki Mio
21 Weppling Victor
22 Cederlund Robert
23 Mattila Nikolas
24 Niemelä Niilo
27 Berryman Donny
28 Leppänen Akseli
29 Louhelainen Joona
30 Vuojärvi Niko
31 Viskari Leevi
41 Ståhls Isak
 Kuusisto Lenni

FC Loviisa P11-12  - FC Lovisa P11-12
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www.iukvoy.fi

Aleksanterinkatu/Alexandersgatan 4 • LOVIISA/LOVISA & (019) 533 432 • iukv@iukvoy.fi • www.iukvoy.fi

JOKA PÄIVÄ
HYVÄKSI
Meidänkin Neste K -asema 
uskoo Huuhkajiin, Helmareihin 
ja kannustamiseen!
#KANNUSTAMISENVOIMA

SUOMEN PALLOLIITON
PÄÄYHTEISTYÖ-
KUMPPANI

Neste K Ankkurituuli Loviisa

S-J KIVIRANTA
K I I N T E I S T Ö H U O L T O

FA S T I G H E T S S E R V I C E

Tessjö kontor:
Roger Wide 040 760 3500
Fredrik Karlsson 040 559 5065

& 040-59 59 296

Puulattia.com
Hanssonin Saha Oy
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FC Loviisa T11-12  - FC Lovisa F11-12

FC Loviisa P13-14  - FC Lovisa P13-14

Valmentajat – Tränare: Karolina Hovi, hovikarolina41@gmail.com, 0500 451 476
Kjell Sjöholm, sjoholmk@hotmail.com, 050 565 1853

Joukkue koostuu pääasiassa 2011–2012 syntyneistä tytöistä Loviisasta ja Loviisan lähiym-
päristöstä. Joukkueessa on loistava joukkuehenki ja ketään ei jätetä ulkopuolelle. Harjoit-
telemme 3 kertaa viikossa kahden valmentajan valmennuksessa – tärkeintä on, että kaikilla 
on hauskaa pelata. Pelaamme tällä kaudella Etelän sarjaa tasolla 3. Pelit ovat 8v8. Kesällä 
joukkueemme osallistuu ensimmäistä kertaa Alandia Cup - turnaukseen. Tervetuloa mu-
kaan!

Laget består huvudsakligen av tjejer födda 2011–2012 från Lovisa och i närheten av Lovisa. 
Laget har en fantastisk laganda och ingen lämnas utanför. Vi tränar 3 gånger i veckan med 
två tränare – det viktigaste är att alla har roligt att spela. Vi spelar den här säsongen i Södra 
serien på nivå 3. Spelen är 8v8. På sommaren deltar vårt lag i Alandia Cup - turnering för 
första gången. Välkommen med!

Pelaajat - Spelare:

4. Sjöholm Sienna
5. Hovi Lotta
6. Sjöholm Minea
8. Jordman Emma
9. Kontinen Sofia
11. Peltomäki Ellen
13. Tuhkanen Maisa
16. Hämäläinen Linnea
17. Skog Emilia
21. Koivisto Vanessa
23. Ivanova Sofia
24. Björklund Minnie
25. Jordman Sofia
28. Sjöberg Alicia
30. Aalto Fanny

Joukkueenjohtaja – Lagledare:
Mikael Björklund, 
bjorklund.mikael@gmail.com, 
050 332 5079

Varustevastaava – Utrustningsansvarig:
Peter Jordman, jordman.peter@gmail.com, 
0400 449 394

Rahastonhoitaja – Kassör:
Noora Niinimäki, 
niinimaki.noora@gmail.com, 050 490 3128

Tilinumero: FI42 5557 0520 0237 10

Joukkueessamme pelaa tällä hetkellä 17 energistä ja innokasta 2013–2014 syntynyttä poi-
kaa. Harjoittelemme  Loviisan nurmi- ja tekonurmikentillä kolmesti viikossa, ma, ti ja to klo 
17.15–18.30. Ajankohtaiset treenipaikat ja -ajat näkyvät verkosivuilla.

Osallistumme monipuolisesti eri turnauksiin Uudenmaan ja Kymenlaakson alueilla. Tänä 
vuonna ohjelmassa on mm. Kymiliiga, Hangon Itämeri Cup sekä yksipäiväiset turnaukset 
pääkaupunkiseudulla. Silmissä siintää jo Alandia Cup Ahvenanmaalla vuonna 2024.  

Uudet pelaajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! Harjoituksiin voi tulla tutustumaan 
maksutta.

Pelaajat - Spelare:

3. Arnberg Eeli
4. Hällfors Johannes
5. Yrjölä Wilho
6. Pakkanen Leevi
7. Martinsuo Iiro
8. Nystedt Jonatan
10. Pesonen Emil
11. Kühn Tito
12. Lindén Lukas
14. Aaltonen Jaajo
17. Lund August
20. Weissman Liam
21. Whalström Espen
22. Nurminen Alvar
25. Kiiskinen Jere
40. Sthåls Eddie
78. Tikander Wilhelm

Valmentajat - Tränare:
Henrik Nurminen, 
henrik.nurminen@gmail.com
044 362 0820
Per-David Salminen
Timo Kühn

Joukkueenjohtaja – Lagledare:
Melinda Söderholm,
melinda.soderholm@hotmail.com

Rahastonhoitaja – Kassör:
Linda Hällfors
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Leena Lindroos
0400 126 605
leena@lkvhemma.fi

Tony Lindroos
0400 245 910
tony@lkvhemma.fi

Eija Marttila
0400 158 919
eija@lkvhemma.fi

LOVIISA,  Aleksanterinkatu 8
Puh. 0400 158 919  • hemma@lkvhemma.fi



29

FC Loviisa T13-14  - FC Lovisa F13-14

FC Loviisa P15-16  - FC Lovisa P15-16

Joukkue aloitti toimintansa viime kesänä. Mukana on toistakymmentä aktiivista tyttöä, jo-
ten mukaan mahtuu vielä. Harjoitustapahtumia on kaksi kertaa viikossa. Joukkue osallistuu 
Lovariliigaan ja Kymiliigaan sekä mahdollisesti joihinkin kesän ja syksyn turnauksiin.

Joukkue aloitti toimintansa viime kesänä. Mukana on kolmisenkymmentä innokasta futaa-
jaa. Harjoitustapahtumia on kaksi kertaa viikossa. Joukkue osallistuu Lovariliigaan ja Kymi-
liigaan sekä mahdollisesti joihinkin kesän ja syksyn turnauksiin.

Pelaajat - Spelare:

Leevi Aaltonen, Aleksanteri Hansson, Adam Hietala, Hugo Hurtta, Viljam Jordas, Lucas Kel-
loniitty, Oliver Kiiskinen, Titus Kiviranta, Rasmus Kontinen, Daniel Kuuneva, Robin Kuuneva, 
Okko Lehtinen, Nestor Lindroos, Emil Lindström, Elmo Lohenoja, Gert-German Mihkelson, 
Teemu Mustonen, Vidar Nieminen, Viktor Nurminen, Kasper Nystedt, Harald Pallas, Oskari 
Pellinen, Leo Pirtelä, Onni Rinne, Remi Suvisaari, William Tinkanen, Visa Toivainen, Robin 
Willström, Alvaro Yacila, Sisu Ylikahri, Urho Ylikahri.

Vastuuvalmentaja/Jojo: Harri Isotalo

Valmentajat: Andreas Hietala, 
Joni Kellokumpu, Aki Mustonen

Rahastonhoitaja: Aki Mustonen

Varustevastaava: Tytti Hietala

Yhteystiedot:
harrisotalo@gmail.com, 044 566 5522

Joukkueen tilinumero: 
FI33 555705 20063351

Pelaajat - Spelare:
Frida Aalto, Jenni Carling, 
Suvi Carling, Nelli Felin, 
Ann-Sofie Honkanen, Iiris Hukari, 
Alina Koskinen, Viivi Laine, 
Laura-Lisete Liivamägi, 
Hannah Mustonen, Lotta Nylander, 
Ella Ratia, Vilja Ravi, Desirée Volanen. 

Vastuuvalmentaja/Jojo: Harri Isotalo

Valmentajat: Aki Mustonen, Fanny Stam

Rahastonhoitaja: Aki Mustonen

Varustevastaava: Hannele Laine

Yhteystiedot: harrisotalo@gmail.com, 
044 566 5522

Joukkueen tilinumero: 
FI32 555705 20063369
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Vill du prenumerera?
Mejla dina uppgifter till:

prenumeration@nyaostis.fi
eller ring 0400-411 061 

skriver om lokal sport 
och mycket annat som 

händer i nejden!

Rauta-Järn
Österholm

Lapinjärvi - Lappträsk
020-7981290

Oy Ab

Med i svängarna
Menossa mukana

Ditt lokala handelslag 
Paikallinen osuuskauppasi

1) A, 2) B, 3) B, 4) C, 5)C, 
6) A, 7) ABC, 8) A, 9) A

Tietovisa vastaukset
Frågesport svaren
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FC Loviisa Miehet  - FC Lovisa Herrar

FC Loviisan miesten
edustus- ja kakkosjoukkue
FC Loviisan lähtee kauteen kahdella joukkueella, jotka molemmat 
pelaavat Palloliiton eteläisen alueen sarjoissa. Edustusjoukkue pe-
laa Nelosta, ja kakkosjoukkue aloittaa sarjataipaleensa Kutosesta.  
Siirtyminen Itäisen alueen sarjoista etelään lyhentää joukkueiden 
pelimatkoja huomattavasti. Muutos tuo tullessaan myös useita 
herkullisia ”paikalliskamppailuja” muun muassa Porvoon Akillesta, 
Sibbo Vargarna:a ja Myrskylän Myrskyä vastaan.  

Edellisellä kaudella alkanut edustusjoukkueen nuorennusleikkaus 
on jatkunut. Edustusjoukkueeseen ajetaan askel askeleelta sisälle 
useita omia A- ja B-junnuja, samalla kun osa kokeneimmista ke-
häketuista on siirtymässä pelaamaan kakkosjoukkueen riveissä 
Kutosta. Joukkue on menettänyt muutamia viime kauden runko-
pelaajistaan, pääasiassa näiden opiskelu- ja työkuvioista johtuen. 
Korvaajiksi joukkueeseen on lahjakkaiden junioreiden lisäksi haa-
littu muun muassa Luka Tomic (Kuopion Elo), Jere Lehtola (Atlèti-
co Itä-Helsinki), Bille Sirèn (SAPA) ja Anatolii Moisieev (Myrskylän 
Myrsky). Joukkueeseen on kevään korvilla liittynyt ilahduttavan 
monta muutakin uutta ja uus-vanhaa pelaajaa, ja kaikille halukkail-
le pyritään tarjoamaan pelaajan tasoa vastaava pelipaikka.  

Joukkueen päävalmentajana jatkaa Joakim Forsström, mikä takaa 
sen että joukkueen pelitapa tälläkin kaudella tulee olemaan tutun 
viihdyttävä, aktiivinen ja eteenpäin pyrkivä, missä vastustajaa ei 
missään vaiheessa päästetä helpolla. Joken tukena valmennustii-
missä toimivat Petri Volanen ja Kim Lindholm. 

Joukkueiden tulevat ottelut näet täältä: https://tulospalvelu.pallo-
liitto.fi/team/156841/fixture (Nelonen, Lohko 4) ja täältä: https://tu-
lospalvelu.palloliitto.fi/team/35119193/fixture (Kutonen, Lohko 9) .

Tervetuloa seuraamaan jännittäviä otteluita!

Pelaajat - Spelare: 

2 Bille Sirên
3 Riku Tähtinen
4 Anton Puurtinen
5 Alex Forsström
6 Patrik Teittinen
7 Anatolii Moisieev
8 Raul Karlsson
9 Joona Ora
10 Rambo Toto
11 Rasmus Ståhl
12 Linus Ståhl
13 Jere Lehtola
14 Anton Salminen
15 Jesper Ek
16 Luka Tomic
17 Niko Orava
18 Aarni Ora
19 Joni Perttilä
20 Emil Smeds
21 Axel Mickos
22 Henrik Nurminen
23 Yousif Ellazem
24 Karmo Olökainen

25 Karim Ellazem
26 Filip Andersson
27 Roope Jernvall
28 Alexander Smeds
29 Mahmoud Kua
30 Artur Bezliudnyi
31 Eetu Olli
33 Kasper Ståhl
34 William Buddas
35 Victor Eriksson
36 Petja Ora
37 Kristian Wahlström
40 Kaj-Eemil Tuomala
41 Melvin Törnqvist
43 Rasmus Åminne
56 Arto Suokas
 Jarkko Yli-Kiikka
 Kasimir Hietala
 Rahman brothers

Joukkueenjohto:
Jari Orava
Dessi Nyberg
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Markkinamäentie 137
0500 495030

info@fishermans.fi


