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Lihaskipua?
Tunne Ice Powerin 
3TEHO vaikutus!

Myynti: Apteekit
* Efficacy of Cold Gel for Soft Tissue Injuries; A Prospective Randomized Double-Blinded Trial. 
Airaksinen et al. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 31, No. 5, 2003

Ice Power kylmägeeli
– tutkitusti tehokas*
lihaskivun lievitykseen

1. Viilentää ihon pintalämpötilaa hallitusti

2. Vaimentaa kivun tunnetta vaikuttamalla 
kipua aistiviin hermosoluihin

3.  Vilkastuttaa verenkiertoa, jolloin 
lihakset rentoutuvat

3TEHO
vaikutus

Kotimainen Ice Power kylmägeeli lievittää 
turvallisesti lihaskipuja ilman lääkeaineita. 
Käytä Ice Power kylmägeeliä 
ennen urheilusuoritusta tehostamaan 
alkuverryttelyä ja rasituksen jälkeen 
palautumiseen.
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Tervehdys Ilves-Kissojen yhteisölle. Ja kiitos, että 
olen saanut liittyä joukkoonne puheenjohtajan 
roolissa. Haluan käyttää palstatilan esittäytymi-
seen ja kertoakseni lyhyesti siitä, miten kaudella 
2019 ykköstä naapuriseura TPV:n riveissä pelan-
neesta maalivahdista tuli Ilves-Kissojen puheen-
johtaja. Loppukesä 2019 oli muutosten aikaa, 
mutta palataan sitä ennen vuoteen 2014.

Tammikuussa 2014 nuori seinäjokelainen maa-
livahti oli saanut armeijan päätökseen ja muutti 
Tampereelle tulevan vaimon ja opiskelujen peräs-
sä, tavoitteenaan kuitenkin pelata myös jalkapal-
loa tosissaan. Tie vei Ilves-Kissoihin, jossa Eino 
Helmisen ja Jude Heinosen vastaanotto oli läm-
min ja vastuuta oli tarjolla. Kaksi seurassa vietet-
tyä kautta olivat ikimuistoisia, vaikka toinen niis-
tä päättyikin suureen pettymykseen. Matka jatkui 
FC Hakaan ja TPV:hen, mutta Kissoihin jääneet 
ystävät takasivat sen, että seuran otteita seurat-
tiin tiiviisti jatkossakin.

Loppukesästä 2019 alkoi kuulumaan signaaleja, 
jossa seuralle olisi sopiva hetki löytää uusi johto-
kunta, jolle tarvittiin puheenjohtaja. Pitkän työn 
seurassa tehneet Ari Suoniemi, Martti Niemi-
nen ja Eino “Eikka” Helminen kokivat, että seu-
ra kaipaa uutta virtaa, ja ilmoittivat näin ollen 
jättäytyvänsä aktiivitoiminnasta taka-alalle. Kun 
pyyntö itselleni tuli, terveellä pohjalla olleeseen 
organisaatioon oli miellyttävää lähteä puheenjoh-
tajaksi. Lisämotivaatiota toi se, että lähes koko 
joukkue oli ilmoittanut haluavansa jatkaa pelaa-
mista seuraavalla kaudella, uudesta “peejiistä” 
huolimatta. Vanha johtokunta ei tietenkään ra-
kasta seuraa täysin jättänyt. Ari jatkoi hallituk-
sen jäsenenä ja Eikka ja Martti jakoivat oppinsa 
eteenpäin uudelle johtokunnalle. Onpa Helminen 

myös pariin kertaan havaittu Kaupin tekonurmi-
kenttien laitamilla tarkistamassa Kissamiehistön 
harjoitteluasennetta.

Ilves-Kissojen tulevaisuus näyttää mielenkiin-
toiselta. Urheilullisen kehityksen lisäksi ta-
voitteenamme on yhä vahvistaa seuran talou-
dellista pohjaa, mikä on tärkeää etenkin jos 
tavoitteemme sarjanoususta toteutuu. Olemme 
saaneet täksi kaudeksi mielenkiintoisia uusia 
nimiä niin taustoihin kuin pelaajistoon, vanho-
jen luottomiehiemme rinnalle. Eräästä jo kohta 
vuosikymmenen seurassa viettäneestä pelaa-
jasta saattekin lukea lisää tästä kausijulkaisus-
ta. Haluan lopuksi kiittää yhteistyökumppa-
neitamme ja kannattajiamme siitä, että olette 
jälleen tälläkin kaudella mukana mahdollistamas-
sa Ilves-Kissojen taistelun noususta ylöspäin. 
 
Vierailkaa ahkerasti verkkokaupassamme ja näh-
dään kesällä peleissä!

Kissasydämellisin terveisin

Tuomas Karjanlahti
Puheenjohtaja 
Tampere-Viipurin Ilves-Kissat ry

Puheenjohtajan tervehdys

Tie vei  
Ilves-Kissoihin,  

jossa Eino Helmisen  
ja Jude Heinosen  

vastaanotto oli lämmin  
ja vastuuta oli tarjolla.
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Treenaamisen ja 
pelaamisen iloa
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K A U N E U S H O I T O L A
L I N N A I N M A A N  A P T E E K I S S A

apteekkinne.fi
Huolenpitoa lähellä sinua

Tilaa reseptilääkkeet sekä
terveyden- ja

ihonhoitotuotteet 
verkkokaupasta.

K-Citymarket Linnainmaa, Mäentakusenkatu 1, 
33580 Tampere, ma-pe 9-20, la 9-17, su 12-16,
 puh. (03) 357 0500, www.apteekkinne.fi 

Varaa aika ja tutustu
www.ihoterapiakeskus.fi

puh. 040 163 5970 Ilves-Kissat Kilta
jo yli 45 v.

Kilta tiedottaa

Killan perustamiskokous oli 24.04.1975. Vanhat Ilves-Kissat, eli 
joukko entisiä pelimiehiä ja seurassa toimineita, oli kokoontunut 
palaveriin. Ilves-Kissojen toiminta oli loppunut ja heistä tuntui, että 
Kissojen toiminnot ja saavutukset jäisivät unhojen yöhön.

Tästä alkoikin Ilves-Kissat Killan toiminta. Päätettiin kokoontua kerran kuukaudessa sen 
ensimmäisenä maanantaina paitsi kesäkuukausina jolloin muutenkin nähtiin tamperelaista 
jalkapalloa ja katsomon puolella toisiamme. Kilta on kokoontunut  säännöllisesti 40 vuoden 
ajan.

Killan tehtävänä on pitää yllä Ilves-Kisssojen perinteitä, tukea mahdollisuuksien mukaan 
nyky-Ilves-Kissoja ja muistaa joukostamme poistuneita Killan jäseniä.

Eräs toiminnan muoto on retket keväiseen Viipuriin, Ilves-Kissojen juurille. 

Joulukuussa ohjelmassa on perinteinen joululounas.

Jos olet kiinnostunut Killan toiminnasta, niin tule mukaan kokouksiin. Löydät varmasti 
sieltä monta tuttua sekä tutustut paremmin toimintaamme.

Aamulehden MENOT-osastolta kohdasta SENIORIYHDISTYKSET löydät kokoustiedot.

Tervetuloa mukaan toimintaan!
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Kissat pähkinänkuoressa
Ilves-Kissat on Viipurissa 1932 Urheilu-Poikien 
nimellä perustettu tamperelainen urheiluseura. 
Nimi muuttui Viipurin Ilvekseksi vuonna 1934 ja 
se siirtyi evakkoseurana Tampereelle talvisodan 
jälkeen 1940. Tampereella oli jo Ilves-niminen 
seura, joten Viipurin Ilves muutettiin Ilves-Kiss-
oiksi joulukuussa 1944.

Ilves-Kissat nousi syksyllä 1948 jalkapallon SM-
sarjaan ja voitti 1950 Tampereelle sen ensimmäi-
sen Suomen mestaruuden jalkapallossa. Vuonna 
1970 Ilves-Kissat pelasi Tampereen ensimmäisen 
euro-ottelun itävaltalaista Sturm Grazia vastaan. 
Ratinassa I-Kissat voitti 4-2, mutta hävisi Itäval-
lassa 3-0. Ottelu kuului silloiseen Messukaupun-
kien cupiin.

Vuonna 1974 Ilves-Kissat ja Tampellan Palloili-
jat sulautuivat Tampereen Ilvekseen. Ilves-Kissat 
lopetti jalkapallon Ilves-Kissojen nimellä, mutta 
perinteitä jatkoi sisarseura Kissalan Pojat. Viipu-

rilaisia jääpalloperinteitä ylläpitänyt Ilves-Kissat 
oli 1940-luvulla yksi Suomen parhaista jääpallo-
seuroista. 

Syksyllä 1986 Ilves-Kissojen entiset pelaajat ja tu-
kijat perustivat uudelleen Ilves-Kissat, joka viralli-
sesti sai nimen Tampereen-Viipurin Ilves-Kissat ry. 
 
Yrjö Asikainen voitti jalkapallossa kolme kertaa 
maalikuninkuuden (1949, 1950 ja 1955). Viipuri-
laissyntyinen Leo Turunen valittiin 1947 Suomen 
parhaaksi jalkapalloilijaksi. Seurassa on pelannut 
noin 30 A-maajoukkueessa esiintynyttä jalkapal-
loilijaa kuten Yrjö Asikainen, Thure Sarnola, Leo 
Turunen, Aarno Rinne, Aarno Niinimäki, Olavi 
Lilja, Kalevi Lilja, Simo Lehmusvirta, Veikko Fors-
blom, Veikko Hovivuori, Jarmo Manninen, Harri 
Holli, Mikko Lampi, Matti Mäkelä, Kalevi Nup-
ponen, Matti Haahti, Olli Heinonen, Semi Nuora-
nen, Esko Valkama, Erkki Vihtilä, Hannu Asikai-
nen, Matti Pitko ja Esko Ranta.

Suomen Mestaruudet:
   • v. 1950
   • v. 2000 Ikämiehet
   • v. 2006 Futsal Naiset

Toiminta tällä hetkellä:
   • Miehet jalkapallo III
   • Miehet futsal II
   • Naiset jalkapallo II
   • Naiset futsal II
   • KKI 45 v. ja 50 v.
   • Futsal -95 synt.

Perustettu 1932 Viipurissa
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3.

2.

1.

Jaakkola  
keskittää ja …

Puustinen 
puskee

… ja MAALI!

Kissojen  
tehokaksikko:
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La 13.6. klo 17.00 TamU − Ilves-Kissat Pyynikki

To 25.6. klo 19.00 ACE − Ilves-Kissat Hervannan kk

To 2.7. klo 19.00 Ilves-Kissat − FJK Lamminpää 

To 9.7. klo 19.00 Ilves-Kissat − TPV/2 Lamminpää 

Ke 15.7. klo 19.00 Ilves-Kissat − PS-44 Lamminpää

Pe 24.7. klo 19.00 JanPa − Ilves-Kissat Janakkala

To 30.7. klo 19.00 Ilves-Kissat − TP-T Lamminpää

To 6.8. klo 19.00 TKT − Ilves-Kissat Hervannan kk

To 13.8. klo 19.00 Ilves-Kissat − NoPS Lamminpää

Ke 19.8. klo 19.00 Loiske − Ilves-Kissat Hakkari

To 27.8. klo 19.00 Ilves-Kissat − Pato Lamminpää

ILVES-KISSAT JÄSENYHTEISÖ
Jäsenenä olet osana kissayhteisöä ja  

annat samalla parhaan mahdollisen tuen seuralle
Ilves-Kissojen jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun verkkokaupassa: 

ilves-kissat.fi/verkkokauppa/

Alkukierroksen jälkeen pelataan ylä- ja alaloppusarjat

ILVES-KISSOJEN KAUDEN 2020 OTTELUT

PÄÄSYLIPUT JA KAUSIKORTIT
löydät osoitteesta

www.ilves-kissat.fi/verkkokauppa

https://www.ilves-kissat.fi/verkkokauppa/
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 1  Jimi Salo

 2  Joni Valkeenniemi

 3  Janne Tulehmo

 4  Radwan Moussa

 5  Juho Ihalainen

 7  Jussi Rasva

 8  Toni Paukkeri

 9  Mika Ahonen

 10  Toni Toijala

 11 Elias Kuusela

12  Sami Maja 

13  Ville Puustinen

 14 Tommi Smeets 

15  Mikael Paajanen

 17  Eetu Virtanen

 19  Aleksi Siren

 20  Iiro Riponiemi

 21  Konsta Raittinen 

22  Amin Chouaib

 23  Jesse Jaakkola

 24  Juha Jokinen C

 30 Jere Remes

Päävalmentaja Giorgi Ositashvili

Valmentaja Jarkko Jousmäki

Maalivahtivalmentaja Esa Saarinen

Joukkueenjohtaja Petri Intala

Joukkueenjohtaja Pekka Salo

Huoltaja Kai Vesa

Huoltaja Heikki Kulo

2020ILVES-KISSAT



16   |   ILVES-KISSAT KAUSIJULKAISU 2020   |   17

Kun Ilves-Kissojen ensimmäisestä ja toistaiseksi 
ainoasta valtakunnan mestaruudesta tulee kulu-
neeksi syksyllä se seitsemänkymmentä vuotta, on 
oikeus ja kohtuus jutustella hetki tämän nykyisen 
joukkueen virkaiältään vanhimman kissapelurin 
kanssa.

Eetu ”Edu” Virtanen, koskas se oli, kun puit Kis-
sanutun ensi kerran päällesi?

– Tänä vuonna siitä tulee pyöreät kymmenen 
vuotta, kun sotaväen jälkeen astuin hiukan arkail-

len kissakoppiin. Joukkue oli juuri noussut Kak-
koseen ja odotukset olivat tosi korkealla.

Eetu oli viettänyt, ja jalitsuoppinsa ammentanut 
TPV:n organisaatioissa, mutta varusmiespalve-
luksen jälkeen mies houkuteltiin Ilves-Kissojen ri-
veihin, jossa oli kuulemma hienoa porukkaa. Sitä 
valintaa Edun ei ole tarvinnut kertaakaan katua.

– En varmaan tuona vuonna kovinkaan usein 
päässyt avaukseen, mutta joka kerta, kun kentälle 
pääsin, vaikkapa vaihtopelaajan roolissa, tuntui-

Ei vielä kolmekymppinenkään  
– ja silti jo veteraani

vat se tosi upealta. Se kausi päättyi sitten rahtusen 
masentavasti putoamiseen, mutta myöhemmin 
Kolmosessakaan ilmapiiri ei ole ollut vähääkään 
huonompi. Jostakin, lieneekö kulttuurillisista 
syistä, yhteishenki pelaajien kesken on ollut vai-
kuttava. Vaikka joka vuosi joukkue hiukan muut-
tuukin, kissahenki valtaa uuden tulijan ja hyvin 
pian hänkin puhaltaa yhteiseen hiileen kaikkien 
muiden mukana. Se on arvokas asia se.

Haastattelua tehtäessä uusi kausi on muutaman 
päivän päässä ja takana ikimuistoinen koronavä-
ritteinen valmistautumisjakso. Varmaankaan uusi 
valmennuskaksikko ei osannut varautua siihen, 
mitä tuleman piti. Piti vain luottaa pelaajien oma-
toimisuuteen harjoittelun toteuttamisessa, eikä 
valmennuskaksikko Giorgi  ”Gio”  Ositashvili ja 
Jarkko Jousmäki pystynyt juuri ideoitaan to-
teuttamaan. Nyt on toki päästy jo yhteisharjoitte-
lun makuun, mutta pahaksi onneksi taas kävi niin 
kuin parina keväänä aikaisemminkin. Nivunen ir-
tisanoi yhteistyönsä Virtasen kanssa.

- Aiempina vuosina vamma syntyi terävän juoksun 
seurauksena, nyt niin kävi laukaustilanteessa. Lä-
hentäjälihaksen vammasta on nytkin kyse ja sen 
paraneminen kestää sen nelisen viikkoa. Vaikka 
kuinka tekisi mieli harjoittelemaan ja pelaamaan, 

nyt pitää vain malttaa, jotta kesällä myöhemmin 
taas pääsee toteuttamaan sitä, jota osaa. Tästä 
kuitenkin noustaan, niin on käynyt ennenkin, 
luottaa Eetu kokemukseensa.

Ilves-Kissojen yhteishenkeä Virtanen kiittelee.
- En ole ihan varma siitä, onko se entisen pu-

heenjohtajan Ari Suoniemen, pitkäaikaisen 
joukkueenjohtajan Eino Helmisen, vaiko tausta-
henkilöiden ansiota, mutta Kissoissa on tosi kiva 
pelata. Hieno juttu on ollut mm. se, kun joukku-
eeseen liittyivät kajaanilaiset Ville Puustinen ja 
Aleksi Siren ja vuotta myöhemmin myös Rad-
wan Moussa. Jokainen heistä on tuonut oman 
palasensa kissayhteisöön, ihan niinkuin keskisuo-
malainen ex-kippari Juha Veijonenkin, joka lo-
petti aktiiviuransa tähän kauteen.

Valmentajistaan Eetu kiittelee ihan jokaista. Pi-
simmän aikaa häneen vaikutti Jukka ”Jude” 
Heinonen. Hänen vaikutuksensa aikuistuvaan 
nuorukaiseen oli merkittävä, eikä ainoastaan pe-
lillisissä asioissa. Kiitokset toki saa myös Kari 
Sainio, joka veti joukkuetta viimeiset neljä kaut-
ta. Harmi vain, että nousua ”Kapan” aikana ei 
saatu aikaiseksi, vaikka lähellä oltiinkin useita 
kertoja. Nykyvalmentaja ”Gion” ammattimaisesta 
asenteesta Virtanen pitää todella paljon.

Eetu mielityössään – harhauttelee vastustajaa.
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Kotileipomo
  Ruskolainen
LEIPOMO

KAHVILA

MYYMÄLÄ:
Kauhakorvenkatu 43, Tampere

Puh. 040 505 7109 Hyvää...

ILVES-KISSOJEN  
KAUSIKORTIT
löydät osoitteesta:

www.ilves-kissat.fi/kannatuskausikortti

Tampereen
JK-Putki

0400 628 066

Ari Suoniemi Oy
teollisuustilojen vuokrausta

i l v e s - k i s s a t . f i

Eetu Virtanen katseli sarja-avauksen Tampere 
Unitedia vastaan katsomon puolelta.

– Hirveä hinku olisi kentälle, mutta parempi kat-
soa kuin katua. Kolmosen lohkon joukkueista 
TamU on toki Kakkosesta pudonneena ehdoton 
ennakkosuosikki, mielenkiintoista on se, että arpa 
heitti avausotteluun vastustajaksi juuri TamU:n. 
Väheksyä ei kannata myöskään PS:44:ä kuin 
NoPS:kaan. Hervannasta on kuulunut mielenkiin-
toisia viestejä myös AC Estudiantesin tekemisistä. 
Seura hakkasi Kissat viime kauden avauksessa, 
joka oli aivan hirveää katsottavaa. Ilman sitä tap-
pioita pelaisimme nyt Kakkosessa, muistelee Edu.

Uusi kausi, tavoitteet entiset; sarjanousu Kakko-
seen olisi hienoa. Siihen tavoittelee myös Virtasen 
Eetu, kissalauman kokenein, kun pelivuosilla seu-
rassa sitä mitataan. Toivottavasti kissajalkapalloi-
lun muutkin ystävät täyttävät Lamminpään ken-
tän katsomon. Sen viheriö nimittäin on edelleen 
ratinamaisessa, virheettömässä, kunnossa. Siitä 
suurkiitokset taas kaupungillemme.

Eetu Virtanen
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• Meiltä saatte kaikki painatukset, brodeeraukset, teipit, tarrat ja 
tulosteet, banderollit ja RollUpit.

• Työmaakortit ja henkilökortit saat myös odottaessa heti mukaasi.

• Myymälästämme paidat, päähineet, palapelit, kassit, mukit, tuopit 
yms, kaikki odottaessa mukaan.

• Voit tuoda myös omat asut painettaviksi.

Tule tutustumaan myymäläämme Tullintorille

Kaikki onnistuu!

Kuvatikkaus Oy 
Tullintorilla

www.kuvatikkaus.fi 
info@kuvatikkaus.fi 

Kuvatikkaus
puhelin 03 25 35 965

Paitapaino
puhelin 0400 916 928

Seurat, kaveriporukat, 
yritykset ja kaikki 

muutkin!
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Tampereen-Viipurin Ilves-Kissat v. 2020
Edustusjoukkue 2020, Tampere Kolmonen

Kotikenttä: Lamminpään urheilukenttä
 Kivilevontie, 33420 Tampere
 Puh. 040 753 5075

Peliasut: Paita – housut – sukat
Koti: Punainen –  valkoinen – punainen
Vieras: Valkoinen – valkoinen – valkoiset
       Musta – musta – mustavalkoraitaiset

Maalivahdit: Oranssi – musta – mustat tai valkoiset
 Lila – musta – mustat tai siniset
 Vihreä – vihreä – punaiset tai  
 musta tai vihreät

Puheenjohtaja: Tuomas Karjanlahti
 Puh. 044 275 5310 
 tuomas.karjanlahti@ilves-kissat.fi

Taloudenhoitaja, Juha Jokinen 
laskutus: juha.jokinen@ilves-kissat.fi
Varapuheenjohtaja, Petri Intala 
joukkueenjohtaja: Puh. 040 769 7890
 petri.intala@ilves-kissat.fi

Joukkuuenjohtaja: Pekka Salo
 Puh. 040 574 9361
 peesalo@ilves-kissat.fi

Vastuuvalmentaja: Giorgi Ositashvili

Huoltajat: Kai Vesa
 Puh. 044 327 6101

 Heikki Kulo

Fanihuivi

Tuotteet myynnissä verkkokaupassa www.ilves-kissat.fi/verkkokauppa

Kissahuppari 
110 cm –  3XL

45 €16 €
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Tilat ja tapahtumat 

Ravintolapalvelut 

Messurakentaminen

Asiakastilaisuudet ja 
tapahtumatuotanto

���������
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www.leguan.fi

HenkilönostimetHenkilönostimetHenkilönostimet

Leguan Lifts Oy
Antti Sareela

Puhelin 03 347 6445
antti.sareela@avanttecno.com

Leguan Lifts Oy suunnittelee 
ja valmistaa itsekulkevia 

henkilönostimia. Viemme 
henkilönostimia yli 

kahteenkymmeneen maahan. 
Leguaneja on testattu 

niin Lapin pakkasissa kuin 
Australian kuumuudessa. 

Huolimatta koneen pienistä 
ulkomitoista se tarjoaa 
ennennäkemättömät 

ominaisuudet. Monipuolisuus, 
tehokkuus, turvallisuus sekä 

laatu ovat huippuluokkaa. 
Leguan Lifts Oy kuuluu

Avant Tecno konserniin.

antti.sareela@avanttecno.com

ominaisuudet. Monipuolisuus, 
tehokkuus, turvallisuus sekä 

Leguan Lifts Oy

03 212 3595
040 160 2540



i l v e s - k i s s a t . f i

ILVES-KISSAT
Lue ajankohtaiset otteluraportit

https://www.ilves-kissat.fi/

