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JunnuLehti

PÄÄKIRJOITUS

Harri Bryk
Päätoimittaja

Jalkapallokesä 2006 on omalta
osaltani ollut kiireinen. Kesä
alkoi jo toukokuun puolessa
välissä, kun Euroopan parhaat
seurajoukkueet kohtasivat
Pariisissa Mestarien Liigan
loppuottelussa. Onnistuin
kaverini kanssa saamaan
ihmeenkaupalla l iput peli in
miljoonien hakijoiden joukosta, joten pääsin paikan
päälle todistamaan Henryn ja Ronaldinhon
taiturimaisia suorituksia.

Jalkapallokesän ohjelma jatkui PPJ:n perinteisen
fudiskoulun parissa. Nelipäiväset jalkapallokoulut
järjestettiin aamupäivällä Joharilla ja iltapäivällä
Lauttasaaressa, Pyrkän kentällä. Yhdessä
fudiskoulun rehtorin, Osku Koskisen, kanssa
järjestetyn koulun valmistelut alkoivat  jo hyvissä ajoin
keväällä, jotta kaikki puitteet olisivat täydelliset tuleville
Hyypiöille, Kalmareille ja Miklu Forsseleille. Tänä
vuonna koulu järjestettiin yhteistyössä Palloliiton ja
Postin kanssa.

Fudiskoulusta toivuttuani suuntasin fanaattisen
kaveriporukkani kanssa kohti Kölniä ja jalkapallon
MM-kisoja. Viime vuoden loppupuolella tulimme
kavereideni kanssa siihen tulokseen, että kisat eivät
tämän lähemmäksi Suomea tule pitkään aikaan,
joten opiskelijabudjetil la olisi suht’ edullista
matkustaa kisoihin. Useista yrityksistä huolimatta
jäimme lipuitta peleihin, mutta kisatunnelma ja
fanikulttuuri olivat jotain, joka täytyy ehdottomasti
kokea paikan päällä.

Heinäkuun alussa onkin vuorossa perinteinen
Helsinki Cup. Oman joukkueen valmentamisen
lisäksi pyrin seuraamaan niin paljon sini-valkoisten
pelejä kuin vain mahdollista. Näihin otteluihin ei
tarvitse nimittäin voittaa lippuja mistään arvonnoista
ja tunnelma, riemu ja peliesitykset ovat usein erittäin
viihdyttäviä. Kaikki siis kannustamaan PPJ:n
joukkueita nurmen laidalle.
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Edustusjoukkueen ringissä on tällä
hetkellä 33 lisenssin maksanutta
pelaajaa. Buumi joukkueeseen on ollut
niin valtava, että Kymmenkunnalle
soittajalla olen joutunut sanomaan eioota.
Tulijoita olisi enemmän kuin tarvitaan,
kaukaisimmat kyselijät olivat Egyptistä
saakka. Joukkuepalaverissa päätettiin
laittaa uusille tulijoille ovet kiinni, peliaika
per nokka jäisi muuten liian pieneksi.
Ainoan poikkeuksen tekevät aiemmin
PPJ:ssä pelanneet pelaajat, näiltä
“paluumuuttajilta” emme henno ovia
sulkea. Näillä korteilla pelataan ja
syksyllä katsotaan onko mustapekka
jäänyt käteen.

Talvella treenattiin kolmesti viikossa ja
pelattiin futsalia. Futsal-sarjassa PPJ-
Fazer tuli toiseksi, mutta
nousukarsinnoissa tie katkesi, eikä
unelma noususta futsalin kakkosdivariin
onnistunut.

Kuluvalla kaudella treenataan kolmesti
viikossa ja koitetaan nousta neloseen.
Tätä kirjottaessani kausi on hurahtanut
hyvään käyntiin. Aloitimme tahnaisesti,
koska meiltä puuttuivat totutut esipelit

Suomen- ja Kevät Cupissa. Voittoputken
auettua, olemme nousseet
sarjakolmoseksi. Kaksinkertainen sarja
takaa sen, että nousija ratkaistaan vasta
syksyllä. Kesällä myös pelataan
Uuusimaa-Cuppia ja heinäkuussa
luonnollisesti leireillään Eerikkilässä.

Joukkue tekee rankkaa duunia
toimintansa rahoittamiseksi.
Tyhjennämme taloyhtiöiden vinttejä ja
kellareita. Siis käytäville kertyneistä
romuista siirtolavalle. Koppien tavarat
jätämme rauhaan. Talkoisiin
osallistumalla on saanut monen vuoden
kaikki maksut maksettua (lisenssi-,
vakuutus-, jäsenmaksut, kenttävuokrat
yms.) ja varoja on jäänyt vielä yli
varustehankintoihinkin. Meikäkäläisen
romunkantopotti on jo sellainen, että
pääsen tekemään pelaajahankintoja.
Ostaiskohan Ronaldon, Ronaldinhon vai
Eduardo Rodriquezin? Taidan kallistua
Eetuun, Eetulle riittää nakit
juomapullossa.

Hyvä meno Edustusjoukkueessa jatkuu
ja miksi ei jatkuisi. Tervetuloa kaikki
Junnulehden lukijat seuraamaan PPJ
Edustuksen pelejä!

Edustus Edustusjoukkueeseen tunkua
Teksti: Veltsu, Manakeri

Manakeri mielipuuhassaan.

Alkulämpö à la Edustusjoukkue
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V Divisioona

ti 25.04. 19:45 Tali H1 PPJ - FC POHU/2 1 - 1 (0 - 1)
ti 02.05. 19:30 Myllypuro H1 Vatanspor - PPJ 4 - 2 (1 - 0)
ti 09.05. 18:00 Kumpula H Pallo - PPJ 0 - 2 (0 - 1)
la 13.05. 14:45 Laajasalo H PPJ - HPS 2 - 3 (2 - 1)
ma 15.05. 19:25 Väinämöinen PPJ - SUMU/Stoppi 6 - 0 (1 - 0)
ma 22.05. 18:00 Lauttasaari PPJ - PETO 3 - 1 (1 - 0)
ma 29.05. 18:00 Tali H1 Arsenal - PPJ 1 - 3 (0 - 1)
to 01.6.  18:30 Väinämöinen PPJ - NouLa (Uusimaa-Cup karsinta) 3 - 1 (2 - 0)
ma 05.06. 19:15 Väinämöinen PPJ - FC Made 5 - 0 (1 - 0)
to 15.06. 19:30 Tali H1 PPJ - Ellas
ma 19.06. 18:00 Laajasalo H YJK - PPJ
ke 28.06. 19:15 Kallio tn KäPa/Akatemia - PPJ
ke 26.07. 18:00 Pallokenttä 6 HPS - PPJ
ma 31.07. 18:00 Lassila FC POHU/2     - PPJ
ma 07.08. 18:00 Lauttasaari PPJ - Vatanspor
ma 14.08. 18:00 Väinämöinen PPJ - Pallo
ke 23.08. 19:15 Tapuli H SUMU/Stoppi   - PPJ
ma 28.08. 19:45 Tali H1 PETO - PPJ
ma 04.09. 19:15 Väinämöinen PPJ - Arsenal
ke 13.09. 19:15 Tapuli H FC Made - PPJ
su 17.09. 19:15 Kallio tn Ellas - PPJ
ke 25.09. 19:30 Väinämöinen PPJ - YJK
ma 02.10. 19:30 Väinämöinen PPJ - KäPa/Akatemia
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Edustus “Fudista” New Yorkissa
Teksti: Aleksi “Ale2” Niemininen, JFK Lentokenttä, Edustusjoukkueen kapteeni ja joukkueen vuoden pelaaja 2005

Kiristän nauhani samalla kun käymme
tulevan pelin taktiikan joukkueen kanssa
vielä kerran läpi. Edessä on pelimatkan
tärkein peli ja huolellinen
valmistautuminen on edellytys hyvälle
pelin alulle ja ennen peliä vallitsevalle
mielenrauhalle. Jännitys on aistittavissa
pukukopista poistuttaessa, kun kaikki
ovat hyvin keskittyneitä ja vaitonaisia. Peli
alkaa vastustajan erittäin kovalla
painostuksella, mutta hyvän
valmistautumisen ja purevan taktiikan
ansiosta onnistumme kuitenkin torjumaan
heidän hyökkäyksensä, ja luomaan jopa
muutaman vastahyökkäyksen. Peli on
tasaista aina loppuminuuteille asti, jolloin
onnistumme lopulta tekemään maalin ja
saavutamme tavoitteemme. (sanastoa:
p e l i = n e u v o t t e l u , j o u k k u e = t y ö k a v e r i t ,
pelimatka=liikematka,pukukoppi=hotellihuone,

vastustaja=toisen yrityksen edustajat,
maali=molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu,
tavoite=sopimus)

Jalkapallosta, ja sitä kautta opituista
asioista (esim. yhteistyö,
valmistautumisen tärkeys ja pelisilmä/
tilannetaju), on hyötyä myös kentän
ulkopuolella, niin koulussa,
ystävyyssuhteissa kuin li ike-
elämässäkin. Olen itse joutunut
toteamaan tämän ollessani nyt jo lähes
9 kuukautta jonkinasteisesti
loukkaantuneena ja harjoitellut
“jalkapalloa” edellä (mieli)kuvatuin keinoin
(käymällä mm. koulu-/liikematkalla New
Yorkissa.) Erittäin hauskaa
jalkapallokesää kaikille pelikuntoisille ja
hauskoja vaihtoehtoharjoitteita
loukkaantuneille.

92 Kovalla asenteella eteenpäin
Teksti: Mikael Anthoni, Joukkueenjohtaja

PPJ:n menestyksekkäät ikäluokan 92
joukkueet Eira ja Laru yhdistyivät vuoden
2005 syksyllä.  Talvikaudella yli 30
pelaajasta koostuva joukkue harjoitteli
jopa viisi kertaa viikossa neljän
valmentajan johdolla.  Otteluitakin
pelattiin, ja joukkue saavutti Futsalissa
Helsingin piirimestaruuden.  Tämä on kova
saavutus puhtaasti omilla kasvateilla.
Kaksi joukkueen pelaajaa edustaa myös
Helsingin piiriä ikäluokan Pohjola
Cupissa, joka on kansallisen tason
piiriturnaus, jossa joukkueet kootaan
kunkin piirin parhaista pelaajista.

Harjoitukset painottuvat nykyään taidon

lisäksi myös joukkueen taktiseen
osaamiseen. Kesäkauteen 2006 kuuluu
myös kaksi leiriä.  Piirisarjassa pelataan
kahden joukkueen voimin.  Tavoitteena on
sekä mitata joukkueen ja pelaajien
osaamistasoa että myös pelata
haasteellisia pelejä piirin ykkös- että
kolmoslohkossa sekä turnauksissa.
Lisähaasteena on pitää joukkue riittäävän
suurena, jotta myös jatkossa pelaajia
riittää kahteen joukkueeseen.  Tällä
suurella joukolla on tarkoitus tehdä
pitempi harjoitusmatka vuonna 2007
Keski-Eurooppaan.
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90 PPJ vs Kipinä
Teksti: Kenneth Westlake, Joukkueen kapteeni

Reilu puoli vuotta sitten saavuin
ensimmäisiin treeneihini ruoholahden
kuplaan. Vanha joukkueeni, Gnistan, oli
hajonnut noin viikkoa sitä ennen. Suurin
osa joukkueesta siirtyi MPS:ään, mutta
minä päätin siirtyä PPJ:hin. Syyt olivat
yksinkertaiset. En jaksanut enää
matkustaa toiselle puolelle kaupunkia 4
kertaa viikossa harjoituksiin, enkä
jaksanut enää valmistautua koko päivää
joukkueeni otteluun, josta saisin pelata
vain alle puolet. Tunsin myös PPJ:stä
valmiiksi jo muutaman tyypin, joiden
kautta olin hieman päässyt perille heidän
touhuistaan. Ensimmäisissä treeneissä
puhuin puolen tunnin ajan tulevien
valmentajieni, Harrin ja Markun, kanssa
siitä, millaiseen joukkueeseen olin oikein
liittymässä. He kertoivat harjoituksia
olevan 3-4 kertaa viikossa ja toivoivat, että
kaikki kävisivät niissä, mutta jalkapallon
ei kuitenkaan täytyisi mennä kaiken
edelle. Meidän joukkueessa on nimittäin
se etu, että ne jotka eivät aina jaksa
käydä treeneissä, tai eivät muuten vaan
ole päässeet osallistumaan, pääsevät
kuitenkin pelaamaan kakkosjouk-
kueeseen. He myös korostivat sitä, että
PPJ:ssä ei sählätä ja tuhlata aikaa
liiallisesti kaiken maailman taktikointiin
ja muuhun sen sellaisiin asioihin, vaan
keskittyisimme pääosin perusharjoi-
tuksiin. Tyyliin kuuluu myös se, että kun
pelaaja on kentällä, niin hänellä ei ole
mitään erikoisia pelitapoja, joita pitäisi
noudattaa. Jos hän ei pelaa hyvin tai on
muuten kuriton, hänet otetaan vaihtoon
ja siellä hänelle kerrotaan mistä homma
kiikastaa.

Pelatessani Gnistanissa panostimme
aina kaiken maailman taktiikoihin,
paitsioansoihin ja muihin sen tapaisiin
asioihin. Lopputuloksena jokainen koitti
kukin parhaansa mukaan noudattaa

taktiikkaa, mutta kukaan ei sitä kunnolla
tehnyt, joten se usein johti virheisiin.
Joskus taktiikkamme kuitenkin toimi ja
tuloksena oli loistavaa peliä, mutta tämä
oli kuitenkin aika harvinaista.

Suurin ero, jonka olen huomannut
PPJ:ssä verrattuna Gnistaniin, ei
suinkaan ole pelikentällä, vaan
harjoituskentällä. PPJ:ssä valmentajat
tietävät valmiiksi mitä treenataan ja ovat
valmistautuneet hyvin treenejä varten. He
ovat mm. suunnitelleet treenit siten, että
ne sopivat 5 tai 20 jätkän porukalle.
Gnistanissa taas ei oikeastaan koskaan
voitu harjoitella kunnolla, jos jätkiä oli alle
15, sillä valmentaja halusi aina matkia
pelitilanteita. Kaikista tyhmintä oli se, että
jos jätkiä oli vajaa kymmenen, valmentaja
ei suinkaan rankaissut pelaajia, jotka
eivät olleet paikalla, vaan niitä jotka olivat
paikalla.

Jos meidän valmentajamme (PPJ:ssä)
ei ole tyytyväinen siihen miten
treenaamme, hän saattaa huutaa meille
ja näyttää meille miten se pitäisi tehdä
ja yritämme uudelleen. Jos homma ei ota
silloinkaan onnistuakseen hän ei vedä
suurempia pultteja, vaan jatkamme
seuraavaan harjoitukseen ja yritämme
ehkä joskus myöhemmin sitä uudelleen.
Tämä on mielestäni hyvä asia, sillä jos
se ei onnistu harjoituskentällä, se ei
myöskään onnistu pelikentällä. Gnista-
nissa, jos harjoitus ei onnistunut, jatkoim-
me sitä niin pitkään, kunnes joskus val-
mentajamme oli niin kypsä ettei hän
kestänyt enää katsoa ja pelaajat eivät
jaksaneet enää koittaa. Tietenkin joskus
opimme myös tätä kautta, mutta se ei
ollut niin yleistä. Joskus saatoimme vään-
tää yhtä harjoitusta miltei koko treenien
ajan. Silloin kun treenien kuului loppua,
niin aloitimme loppujuoksut, jotka saat-
toivat joskus kestää jopa yli puoli tuntia...
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93 Joukkueen merkitys pelaajalle
Teksti: Jaana Kaarela, Joukkueenjohtaja

Otto sai ensimmäisen jalkapallonsa
yksi vuotiaana, jonka jälkeen hän ei ole
siitä luopunut. Jalkapalloon tuli heti kiinteä
suhde, joka muuttui i loksi kolme
vuotiaana jalkapallokoulussa, riemuksi
viisi vuotiaana SaPassa ja jatkaa iloisen
syvällistä matkaansa PPJ:ssä. Pallo
tosin on vaihtunut jo monta kertaa,
joukkue vain kerran. PPJEiran
joukkueessa on aina ollut hyvä henki
pelaajien keskuudessa.

Mitä se hyvä henki on ja mistä se tulee?
Sitä ei pysty helposti määrittelemään
mitä se on. Se joko on tai sitä ei ole. Voi
vain todeta, että onneksi se on. Mistä se
tulee, sen jo pystyy määrittelemään. Se

tulee joukkueesta yhdessä. Tämä
joukkue on pelannut yhdessä jo kohta
kahdeksan vuotta. Tämä Ottokin on ollut
mukana jo viisi vuotta.

Kun on valittu joukkuetta perustettaessa
1999 oikea asenne ja arvot, luodaan sillä
merkitystä joukkueen sisälle. Tuo
merkitys edistää sitoutumista ja halua
kuulua joukkueeseen. Se taas luo
merkitystä jokaiselle pelaajalle, joista
jokainen taas luo hyvän hengen
joukkueelle. Ja joukkue vahvistuu, kun
jokainen siinä pelaava tulee mieluusti
pelaamaan joukkueeseen. Se, että saa
pelata jalkapalloa on suuri riemu, mutta
se, että saa pelata sitä juuri PPJ: ssä on
jo jättipotti.
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94 PPJ 94 Yhdistänyt voimansa
Teksti: Panu Toppinen, Joukkueenjohtaja

Kevään suuri muutos Larun ja Eiran 94-
joukkueille oli joukkueiden yhdistäminen.
Keskustelu asiasta alkoi varsinaisesti
maaliskuussa ja kohtuullisen nopeasti
asia oli valmis. Molemmissa joukkueissa
oli halua jatkaa entiseen malliin, kun
joukkueiden toiminta on ollut ihan vakaalla
ja menestyksekkäällä pohjalla ja oma
joukkue on kaikkein tutuin. Yhdistymisen
edut nähtiin kuitenkin suuremmiksi
erityisesti talviharjoittelun osalta, joten
lopulta päätös oli kohtuullisen helppo.

Yhdistyneenä olemme toimineet nyt
reilun kuukauden, joten kokemuksia ei ole
vielä kovin paljoa mutta tähän asti ne ovat
olleet pääsääntöisesti positiivisia.
Pelaajamäärä on 38 poikaa, jotka ovat
osallistuneet harjoituksiin ja leirille
innokkaasti. Piirisarjaan osallistumme
kolmella

joukkueella ja muutama peli on jo takana
samoin kuin yksi turnaus. Yhteispeli tulee
vielä paranemaan kun pelaajat tutustuvat
entistä paremmin toisiinsa, pelit ovat olleet
tähän mennessä vähän ailahtelevia.

Kesällä on edessä ainakin 5-6 turnausta
yhdellä tai kahdella joukkueella
mukaanlukien matka Örebrocupeniin
Ruotsiin. Valmentajia joukkueella onneksi
on riittävästi, koska tapahtumia on
kohtuullisen paljon. Vanhemmille kiitokset
jo tässä vaiheessa hyvästä aktiivisuudesta
joukkueen suhteen. Pelaajat kuitenkin
tekevät joukkueen ja tällä hetkellä
näkymät ovat valoisat pelaajien aktiivisen
ja innokkaan panoksen johdosta.
Harjoituksissa ja peleissä on ollut mukava
olla paikalla. Kehittämisen varaa on
tietenkin koko toiminnassa.
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95 PPJ Rieha - Mitä se vaatii ja kuka sen tekee?
Teksti: Pia Ralli

Joukkueiden yhteinen kevättapaaminen
Lauttasaaren Pyrinnön kentällä on
mukava tapahtuma, mutta ennen kuin
pelit on pelattu ja seurustelu päässyt
alkuun on pitänyt huomioida monta asiaa.

Kaikki alkaa siitä kun seuran hallitus
päättä kokouksessaan  päivän ja
liikuntapaikoista vastaava hallituksen
jäsen varaa kentän riehalle. Sen jälkeen
huolehditaan myyntilupa kuntoon poliisilta
ja varmistetaan liikuntavirastosta kentän
vahtimestarin paikallaolo riehapäivänä.

Joukkueenjohtajan tehtävä on toimia ns.
yleismies Jantusena ja saada vanhemmat
aktiivisiksi toimijoiksi sekä saada
tietenkin seuran muut joukkueet
ilmoittautumaan riehaan!!!

Jojo listaa työtehtävät ja jakaa ne
vanhemmille ensin kohteliaana
sähköpostiviestinä “ kukahan tekisi sen
ja sen homman..” ja lopuksi homma käy
helpoiten  kun listaa pelaajat ja pelaajan
nimen jälkeen kirjoittaa perheen
työtehtävän.

Työt / toiminnot jakautuvat sen mukaan
mitä joukkue on päättänyt riehassa
tarjota muille joukkueille; buffetti,
arpajaiset, erilaisia kilpailuja, itse
jalkapallopelit jne.

Buffettiin on saatava myytävää, ja koska
riehan idea on tuottaa voittoa järjestävälle
joukkueelle niin jokaisen perheen tulisi
leipoa jotakin myyntiin. Leipomisen
suolaisiin ja makeisiin voi jakaa karkeasti
pelaajat aakkosissa puoliksi ja toinen puoli
ryhmästä tuo suolaista tarjottavaa ja
toinen makeaa leipomusta myyntiin.
Lisäksi tarvitaan esim. pop cornia, limua,
pillimehuja, karamellejä jne. Myynnin
tavarat  voi “kerjätä” kaupoista ( jos on
viitseliäs ja aikaansaava), ostaa tukusta

( ei välttämättä ole edullisin tapa) tai ostaa
kaupasta ns. palautusoikeutta vastaan
(limut / pillimehut, se mitä jää myymättä
- palautetaan ja rahat saadaan takaisin).
Kahvilaan tarvitaan lisäksi kahvia ja teetä
– huomioi keittimet ja termoskannut sekä
maitoa, sokeria, suodatinpussit,
pikkulusikat ja pahvimukit. Varaa myös
paperilautasia leivonnaisille ja serviettejä
(=lue talouspaperia). Joissain
tapauksissa huomioi myös mikroa
leipomusten lämmitykseen esim.
pizzapaloissa.

Kahvilaan kuuluu oleellisena osana
myös makkaran myynti. Grillin voi lainata
kaasupullon hankintakuluilla ja
lupauksella puhdistaa grilli huolella esim
Myllykallion ala-asteelta (rehtori lainaa
grilliä tilaisuuksiin, joissa on läsnä koulun
oppilaita). Makkaroille, jotka odottavat
vielä grilliin pääsyä  tarvitaan kylmälaukku
( “kylmäketju kaupasta asiakkaalle”) ja
paistetuilla makkaroille tietenkin sinappia
ja ketsuppia sekä makkarapaperit..

Arpajaisiin on saatava palkintoja ja
niiden kokoaminen on kaikkien hommaa,
esimerkiksi jokainen perhe tuo 10
palkintoa. Arpajaispalkinnot kerätään
kasaan ennen riehaa ja listataan.
Arpajaisista vastaava ( t) henkilö(t) ostavat
arpakiekot tai tekevät arpalistat ja
huolehtivat itselleen kassaan
kolikkopohjan myyntiä ajatellen.
Pohjakassat tarvitaan kaikkeen missä
raha li ikkuu – kahvila, kisat jne.

Kaikkiin kilpailuihin tarvittaan vetäjä /
“kirjuri” merkitsemään tuloksia muistiin.
Kilpailuihin on  huomioitava myös palkinto
( palkinnot).
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Itse otteluihin tarvitaan erotuomari ja
otteluohjelma on laadittava etukäteen
ilmoittautuneiden joukkueiden mukaan.
Peliohjelma lanseerataan jokaiselle
joukkueelle etukäteen ( riehasta poisjäänti
ilmoittamatta ruineeraa muiden pelit –

otteluohjelma ei pidäkään paikkaansa..)
ja aikataulusta pyritään pitämään kiinni.
Erotuomarit saadaan jokkueiden sisältä
niistä henkilöistä jotka ovat käyneet ns.
erotuomarikurssin ja ovat hoitaneet ko
pestiä esim. piirisarjojen peleissä.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kannattaa huomioida:
    - äänentoistolaitteet ja päivän kuuluttaja! Tärkeä homma johon kannataa valita

henkilö jolla on “sana hallussa” ja kantava ääni…
- Musiikkia taustalle kahvioon ( ei pakollista – mutta tuo rennon tunnelman..)
- pöytäliinat myyntipöydille
- mahdollisesti telttakatoksen tai muun vastaavan suojan sateen sattuessa

kahvilaa suojaamaan ( telttakatos oli tarpeen kun oli tuulinen sää – suojasi
hiekan pölyämiseltä leipomuksiin)

- teippiä ja tussi sekä sakset ja nastoja  - kaikenlaista kiinnitettävää ja muille
“huomautettavaa” asiaa on aina ( kahvilan hinnasto jne.)

- puiset myyntikyltttipohjat olivat kova sana – helppo kiinnittää paperinen
ohjelma, näkyi pidemmälle ja pysyi pystyssä

- roskapusseja
- mittanauha tulosten mittaamiseen sekä lehtiö johon tulokset kirjataan
- jatkojohtoja sähkön “jakamiseen”
- Puhelin – ehdottomasti! Aina uupuu jotain ja joku on saatava kiinni…
- Pitkää pinnaa ja hyvää mieltä sekä fyysistä kuntoa seistä koko päivä kentällä

säästä riippumatta

Näillä eväin rieha tulee järjestettyä ja itsestä on kiinni kuinka se onnistuu
– vaiva on kuitenkin sen väärti!
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Fudiskoulu ‘06

Alkuveryttelyn jälkeen venytellään. Venyttele on hyvä ottaa tavaksi jo pienestä pitäen.

Harjoituksia varten fudiskoululaiset jaetaan pienryhmiin, jotta kaikki osallistuvat
peleihin ja leikkeihin.
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Tytöt pärjäsivät fudiskoulussa erittäin
hyvin poikien mukana

Kaksinkamppailut kuuluvat olennaisena
osana jalkapalloiluun.

Loppupelejä odoteltiin jo päivän alusta lähtien.
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Tytöt PPJ:n tytöt yhteisleirillä Eerikkilässä

PPJ:n tyttöjoukkueet olivat viimeistelyleirillä ennen piirisarjan alkua Eerikkilässä.
Salama-, Teho- ja Supertyttöjen yhteisellä leirillä oli vajaa 30 innokasta pelaajaa
ikäluokista 93-99.

16 Hyökkääjää ja 1 puolustaja

Taktiikkapalaveri luokassa
Teho-ja supertyttöjen harjoitukset aamulla
kello7.36
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Runsaslukuinen kannustusjoukko

Salamatytöt
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96 Laru Kasvava joukkue
Teksti: Johanni Larjanko, Joukkueenjohtaja

Kevään mukana on tullut
joukkueeseemme uusia pelaajia. Kaukana
tuntuvat olevan ne ajat jolloin meitä oli
neljä-viisi treeneissä. Onnistuneen
rekrytointikampanjan tuloksena meille on
syntymässä luksusongelma: Miten kaikki
pojat pääsevät pelaamaan? Tällä hetkellä
18 pelaajan PPJ Laru-96 on piirisarjassa
yhdellä joukkueella, nyt mietimme toisen
joukkueen ilmoittamista syksyn sarjaan.
Onneksi kukaan ei ole lähtenyt
joukkueesta pitkään aikaan ja yritämme
tehdä kaikkemme, jotta tilanne jatkuisi
samansuuntaisena.

Pitkän sisäkauden kruunasi
osallistuminen futsal-sarjaan, jossa

kohtasimme useita Helsingin parhaita
joukkueita. Nopeat futsal-pelit olivat välillä
rankka kokemus, mutta pojat osallistuivat
ahkerasti, ja pitivät kentällä myös
hauskaa. Kaiken kaikkiaan sisäkausi oli
tänä vuonna aktiivinen, ja hyvä pohja
ulkokaudelle. Vuosi vuodelta kirjoitan että
pojat kehittyvät, ja niin tekee mieli nytkin.
Huomaan että jotkut asiat ovat tulossa
rutiineiksi, kuten osallistuminen Tapiola
Cup :iin, sekä Hesa Cup:iin. Lisäämme
nyt myös harjoitusvuoroja, ja haaveilemme
ensimmäisestä futisleiristä Eerikkilässä
alkusyksyllä. Elämme nousukaudessa.
Arvatkaa tuntuuko hyvältä!
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97 Innostus jalkapalloharrastukseen on mainiossa nousussa
Teksti: Matti Onnelainen, Joukkueenjohtaja

PPJ-97:n kaksi kaupunginosajouk-
kuetta eli Eira ja Laru yhdistyivät
loppuvuoden 2005 aikana. Tavoitteena oli
yhdistää joukkueiden pelaajat sekä johto-
ja valmennusresurssit yhdeksi toimivaksi
joukkueeksi. Yhdistymisestä huolimatta
talvikaudella kuplahallissa olleissa
harjoituksissa kävi alle kymmenen
pelaajaa. Joukkueen toiminta näytti
tuossa vaiheessa heikolta ja jatkuvuuskin
oli iso kysymysmerkki. Ihmettelimme
miksi puhutaan jalkapalloharrastajien
määrän kasvusta ja lajin menestyksestä
ja silti joukkueessamme ei ole riittävästi
pelaajia.
Keväällä 2006 käynnistimme PPJ-97
suoramarkkinointikampanjan, joka kertoi
joukkueen olemassa olosta ja
toiminnasta. Tavoitteena oli saada joitakin
uusia pelaajia liittymään joukkueeseen.
Jaoimme yhdessä vanhempien kanssa yli
300 kappaletta PPJ-97 joukkueen
neliväriesitettä kouluihin oppilaiden

reppupostina kotiin vietäväksi, kauppojen
ja ostoskeskusten ilmoitustauluille.
Markkinointikampanjamme tulos ylitti
kaikki toiveemme. Nyt uudistunut
joukkueemme elää ja voi hyvin. Keväällä
2006 PPJ-97 joukkueessa on 24
innokasta aktiivipelaajaa ja muutama
poika on vielä kokeiluasteella.  Joukkueen
vanhoillekin jäsenille tämä oli mukava
asia, koska treeneistä tuli
mielekkäämmät ja pojat ovat saaneet
paljon uusia kavereita.

Tällä uudella joukkueella menimme
rohkeasti Palloli iton järjestämiin
piirisarjamatseihin mukaan. Peli- ja
treenikokemusta ei ollut vielä kertynyt
kovinkaan paljon, mutta matsit ovat
kuitenkin menneet mukavasti.
Tappioitakin on tullut, mutta pelaaminen
on näyttänyt hyvältä ja joukkue on
kehittymässä hyvää vauhtia kovaksi
vastustajaksi.

Kuvassa PPJ-97 pojat riemuitsevat ensimmäisestä voitostaan 31.5.2006 Akseli Toivosen
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97 Tytöt Tehotytöt Stadi Cupin voittoon
Teksti: Valericio Leppe, Valmentaja

Joukkue on perustettu  syksyllä 2003!
Menestyksellä tytöt ovat saavuttaneet
uransa aikana noin 50 pelatusta ottelusta
sen, että ei ole tullut yhtään tappiota
omassa ikäluokassa! Intoa, motivaatiota
ja hauskaa on ollut meillä kaikilla! Tyttöjä
meillä on 12, mutta vielä joukkueeseen
mahtuu ja tarvitaan innokkaita
fudispelaajia!

PPJ:n tehotytöt tunnetaan / arvostetaan
reiluina ja kannustavina pelaajina ja
siitä,että kun on vapaa-aikaa niin silloin
pidetään hauskaa!
Viimeisimmät tulokset:
PPJ TURNAUS 05/06= ei yhtään tappiota
ESP CUP 05/06 = ei yhtään tappiota
Helsingin Piiri kevät/06= ei yhtään tappiota
ja sarjan voitto
STADI CUP 06/06 = voitto
STADI CUP:n taitokilpailu 06/06= voitto

Tervetuloa mukaan!

Rankan turnauksen jälkeen mitalit kaulassa
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98 Eira Kesä 2006
Teksti: Juha Takkunen, Joukkueenjohtaja

Talvella 2005/2006 joukkueen toiminta
on jatkunut aktiivisena. Talviaikana
joukkue harjoitteli kaksi kertaa viikossa:
keskiviikkona Svenska Normallyceumissa
(Fabianinkatu 1)  ja lauantaisin
Ruoholahden kuplassa.  Toukokuun
alussa  kesäkaudeksi 2006  joukkue
siirtyy  harjoittelemaan noin 20 pelaajan
voimin kaksi kertaa viikossa Johanneksen
kentälle. Harjoitukset ovat tiistaisin klo
17-18 ja torstaisin klo 18.30-19.30.

Joukkue tulee osallistumaan kesän
aikana noin kuuteen peli-iltaan ja yhteen
turnaukseen.  Harjoituksissa keskitytään
edelleen henkilökohtaisten perustaitojen
kehittämiseen ja ryhmässä toimimiseen.
Uudet pelaajat ovat tervetulleita
joukkueeseen.

Kuva on joukkueen harjoituksista Johanneksen kentältä kesältä 2005.
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99 Eira Valmentajan läksiäiset

Talvella 2005/2006 harjoiteltiin ahkerasti
Snelmannin koululla perjantai iltaisin.
Pelaajien määrän ja tilojen koon takia
pelaajat jaettiin kahteen osaan,  ensin
isossa ja pienessä salissa samaan
aikaan, myöhemmin peräkkäisillä
vuoroilla isossa salissa. Pienille

Mikko Siukosaari
Eira-99 aloitti

toimintansa keväällä
2004 Kaivarin kentällä,
perustaja-joukkueen
johtaja Marita
Hakkaraisen ja
valmentaja Mikko
Siukosaaren voimin.
Toiminta jatkui alati
kasvavalla määrällä
alueella asuvia pikku
poikia ja tyttöjä.
P a r h a i m m i l l a a n
harjoituksissa on
käynyt yli 30 lasta
samaan aikaan , mikä
on asettanut
monestikin suuria
valmennuksellisia haasteita, mutta joista
on selvitty hienosti ; olihan meillä Mikko
ja monta isä-apuvalmentajaa.

Nyt Mikko perheineen on muuttanut
Munkkaan ja Jonatan (Mikon poika)
aloittanut harjoittelunsa HJK:ssa. Mikko
jätti meille jäähyväisensä kauden
viimeisissä sisätreeneissä Snelmannin

Mikon läksiäiset Snelmannin koululla 28.4

eskarilaisille perjantai iltatreenit olivat
haaste monessakin suhteessa mutta
hauskaa oli ja pallo sai ansaitsemaansa
kyytiä. Ulkokauden 2006 harjoittelemme
Johanneksen kentällä kerran viikossa
torstaisin 17.30-18.30.

koululla 28.4. Erittäin suuret kiitokset
Mikolle hänen panoksestaan Eira-99
hyväksi ja kaikkea hyvää molemmille
jatkossa. Toivottavasti näemme
matseissa.

Teksti: Timo Saarinen, Joukkueenjohtaja
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Supertytöt tulevat
Teksti: Johanni Larjanko, Joukkueenjohtaja

98-99 Tytöt

Keväällä 2006 PPJ:lle tuli uusi
tyttöjoukkue, kun Tehotytöistä lähti
vuonna -98 ja -99-syntyneitä pelaajia
omaksi joukkueeksi. Perinteitä
kunnioittaen nimeksi valittiin tyttöjen
ehdottama Supertytöt. Joukkueessa on
tällä hetkellä 11 innokasta futaajaa, ja
lisää on tulossa. Nuorimmat kysyjät ovat
olleet kolmevuotiaita, joten kyllä jalkapallo
kiinnostaa. On ilmiselvää, että tyttöfudis
on nousussa, sen osoittaa mm.

piirin taitotapahtuma Talissa aikaisemmin
keväällä, jossa meidän tyttöjen lisäksi oli
paikalla yli 250 pelaajaa.

Joukkueemme ehti myös olla jo AKTIAN
talvisarjassa, sekä Tehotyttöjen kanssa
järjestämässä PPJ:n tyttöturnauspäivä
Pyrkällä. Päivä oli hyvin onnistunut,
kenttä oli täynnä hymyileviä pelaajia.

Kevätkausi tietää tytöille peli-iltoja,
sekä osallistumisen Rajamäki Cupiin.
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00 Eira Pelaajista pienimmät, toivoista suurimmat
Teksti: Jan Nåls, Joukkueenjohtaja

Pelaajista pienimmät, toivoista
suurimmat, PPJ-00:n pojat, ovat
kokoontuneet koko talven ajan kerran
viikossa. Temmellyskenttänä on toiminut
Tehtaankadun ala-aste, jossa viisi- ja
kuusivuotiaitten hurja joukko on
harjoitellut mm. kuperkeikkoja,
taaksepäin juoksemista, tiikerihyppyjä ja
kaikenlaisia palloleikkejä. Yksi vuoden
kohokohtia oli joulujuhlat, jossa
piparkakkujen ohella tarjoiltiin ekat omat
PPJ-pelipaidat! Vapun jälkeen siirryimme
sitten vihdoin ulos palloilemaan. Poikia
on tällä hetkellä noin 25, ja
valmennuksesta vastaa isistä koostuva
rinki.

Valmentaminen on joka kerta
ihmeellinen kokemus. Omat työkiiret ja
ulkomaailma häviävät samalla sekunnilla
kun pilli soi. Pojat vaativat valmentajiltaan
sataprosenttisen huomion, mutta tylsää
ei kenelläkään ehdi olla. Hetkessä on
yksinkertaisesti hyvä elää. On toki päiviä
jolloin kaikki kengännauhat aukevat
samaan aikaan, mutta useimmiten
treenejä hallitsee nauru, joskus jopa
hysteerinen kikatus. Etelä-
amerikkalainen kirjail i ja Eduardo
Galenano sai kerran kysymyksen miten
hän selittäisi “ilo” -sanan merkityksen
pienelle lapselle. Hän vastasi että hän ei
selittäisi yhtään mitään, vaan antaisi
lapselle pallon!

Kuvassa pojat ovat juuri nähneet punaisen kuumailmapallon...


