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Seuran uusi hallitus on
ehtinyt kokoustaa tämän
vuoden puolella pari
kertaa. Hallitus sai uutta
ilmettä Ritva Ruokasen,
Valericio Leppen  ja Anki
Wickströmin jäädessä pois
hal l i tustyöskente lystä.
Heidän tilalle tulleet Johanni Larjanko ja Matti
Onnelainen, yhdessä muun hallituksen kanssa,
ovat viestineet toiminnallaan, että seuran asiat
kiinnostavat ja halua seuran kehittämiseen on.
Tavallisten seuran pyörittämisen kannalta
pakollisten asioiden lisäksi uusia ideoita seuran
kehittämiseksi on tullut. Mikä hienointa, ideat
eivät ole jääneet vain puheiksi, vaan niitä on
alettu jalostaa eteenpäin.

Lehden sivuilta voidaan lukea mm.
käyttöönotettavasta Kummivalmentajatoimin-
nasta, jolla pyritään lähentämään joukkueita,
tehostamaan niiden toimintaa sekä tarjoamaan
tukea myös valmentajille. Lisäksi kevään aikana
esitellään seuran uudet kotisivut, joiden myötä
joukkueiden on helpompi siirtyä web-aikaan.
Nämä edellämainitut asiat ovat vain alkusoittoa
seuran toiminnan parantamiseksi. Kevään ja
kesän aikana tullaan varmasti kuulemaan, mitä
ideoita ja ajatuksia hallituksella näiden lisäksi
on.

Mukavia ja aurinkoisia hetkiä jalkapallon
parissa.

PPJ Riehassa tavataaan 12.5.2007 !
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PUHEENJOHTAJALTA

Pari kuukautta sitten osallistuin
Suomen Palloliiton järjestämään Isännän
ääni – hyvä jalkapalloseura 2010 –
seminaariin. Tämän antoisan seminaarin
innoittamana aloin tehdä eräänlaista
välitilinpäätöstä omista vaiheistani
seurassamme. Laskeskelin, että tulevan
kesäkauden jälkeen olen ollut mukana
PPJ:n toiminnassa 12 vuotta. 1995–2003
toimin Lauttasaaren 89-joukkueen
johtajana ja toisena valmentajana, lähes
samoin aloitin 90-joukkueen johtajana,
lisäksi olin muutaman vuoden mukana
Larun 97- ja 98-joukkueiden alkuvaiheita
avittamassa. Seuran hallitukseen olen
kuulunut vuodesta 1998, parhaillaan
toimin kolmatta vuotta seuran
puheenjohtajana.

Liioittelematta voi todeta, että PPJ on
ollut tärkeä osa elämääni - läheisteni
mielestä liiankin tärkeä osa. Tuttua
sanontaa lainatakseni PPJ antanut
minulle paljon, toisaalta se on myös
vaatinut oman veronsa. Voittopuolisesti
kokemukset ovat kuitenkin olleet
myönteisiä. Vuosien varrella olen voinut
aitiopaikalta seurata, kuinka poikani ja
monet hänen kaverinsa ovat kasvaneet 6-
vuotiaista nassikoista kaapinkokoisiksi,
fiksuiksi ja vastuullisiksi nuoriksi
miehiksi, jotka ovat pian virallisestikin
aikuisten kirjoissa. Heidän kanssaan olen
kokenut lukemattomia – niin hienoja kuin
karvaitakin - elämyksiä harjoituksissa,
peleissä, turnauksissa, leireillä ja
matkoilla. Myös yhteistyö vanhempien
kanssa on sujunut pääsääntöisesti hyvin,
joukkueiden sisällä useimmiten vallinnut
hyvä henki ja ne ovat olleet toimivia
organisaatioita. Vuosien varrella olen
tutustunut valtavaan määrään ihmisiä.
Heistä suurimman osan kanssa olen tullut
hyvin toimeen, osasta heistä on ajan

mittaan tullut hyviä ystäviäni.
Seuran toimintaa tarkasteltaessa olen

ollut todistamassa kehitystä ja edistystä
monella alueella. Seuran jäsenmäärä on
kasvanut tasaisesti nykyiseen, 400
ylittävään lisenssipelaajan määrään,
talous on saatu vakaalle pohjalle, suhteet
Palloliittoon ja varsinkin Helsingin piirin,
Helsingin kaupunkiin, avustuksia
myöntäviin viranomaisiin ja muihin
seuroihin ovat kunnossa, Junnulehteä
julkaistaan säännöllisesti, parhaillaan
uudistettavat kotisivut saatiin aikoinaan
perustettua, futiskoulu ja rieha ovat
vakiintuneet perinteiksi, valmentajia ja
muita vastuuhenkilöitä koulutetaan
säännöllisesti, tyttöjoukkueet ovat
nousseet voimallisesti esille, urheilullinen
menestys on ollut kohtuullista ja
harjoitteluolosuhteet ovat olleet
tyydyttävällä tasolla – tässä yhteydessä
on erityisesti kiitettävä seuran
kunniapuheenjohtajan Pekka Kotilaisen
henkilökohtaista panosta, joka oli täysin
ratkaiseva kuplahallin ja sitä hallinnoivan
osakeyhtiön perustamisvaiheissa.

Edellä mainittujen, positi ivisten
kehityskulkujen vastapainona on myös
asioita, joissa seura ei ole onnistunut
parhaalla mahdollisella tavalla. Seuran
toiminnan jatkuvuuden kannalta
olennaisimpiin asioihin kuuluva uusien
joukkueiden perustaminen on ajoittain
ollut vaikeaa. Vaikka seura on tehnyt
parhaansa vetäjien rekrytoimisessa ja
pyrkinyt auttamaan uusien joukkueiden
alkutaivalta, on niiden toiminta jäänyt
välillä hataralle pohjalle riittävän selkeän
toimintamallin puutteessa. Joukkueiden
kriisitilanteissa seura ei ole aina kyennyt
tarjoamaan konkreettista apua.
Myöskään uuden pelaajaikäluokan
valmennukseen seura ei ole aina kyennyt
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tarjoamaan tarpeeksi eväitä. On puuttunut
selkeät valmennussuunnitelmat –ja
linjaukset, joita noudattamalla joukkueet
olisivat voineet aloittaa tehokkaan
harjoittelun. Nykyäänhän suomalaisen
jalkapallon yhtenä suurimmista
epäkohdista pidetään laadukkaan ja
pätevän juniorivalmennuksen puutetta.
Samoin kuin lukemattomissa muissakin
suomalaisissa seuroissa ja
yhdistyksissä,

PPJ:ssa on sen perustamisesta lähtien
noudatettu puhtaaseen talkoohenkeen ja
vapaaehtoisuuteen perustuvaa
toimintamallia. Nähdäkseni tämä
toimintamalli on ollut sekä PPJ:n voima
että heikkous. Vapaaehtoiselta pohjalta
toimittaessa niin seuran kuin joukkueiden
kulut ovat pysyneet varsin kohtuullisina,
toimintaa eivät ole rasittaneet
ammattimaisemman toiminnan
mukanaan tuomat epäkohdat, kiinteät
kulut tai palkkakustannukset. Toisaalta
seuran hallitukset ja joukkueet ovat olleet
juuri niin hyvin, keskinkertaisesti tai
huonosti hoidettuja kuin niiden vetäjät ja
vastuuhenkilöt ovat kulloinkin olleet.
Useimmiten nämä vastuunkantajat ovat
vielä nykyäänkin pelaajien vanhempia –
oman poikani kautta olen itsekin tälle ppj-
tielle lähtenyt. Osalla heistä on ollut
pelaajataustaa, kokemusta
juniorijalkapallosta tai jostakin muusta
seuratoiminnasta, osa on lähtenyt - tai
joutunut - mukaan seuran ja joukkueiden
toimintaan täysin kylmiltään. Eri vuosina
seuran hallituksissa ja joukkueissa on
toiminut ihmisiä, joilla ei ole ollut aikaa,
resursseja, edellytyksiä tai kykyjä hoitaa
heidän vastuulleen ottamiaan tai
sälytettyjä tehtäviä. Pahimmillaan jälki on
ollut sen mukaista: taitamattoman
toiminnan johdosta hankkeet ovat

pysähtyneet tai seura on kärsinyt jopa
taloudellisia tappioita, joukkueet ovat
hajonneet ja pelaajat vaihtaneet seuraa,
tai mikä pahinta: lopettaneet kokonaan
jalkapalloilun.

Kohtuuden nimissä pitää toisaalta myös
kysyä, kuinka paljon vapaaehtoistyötä
tekeviltä ihmisiltä voidaan vaatia tai
edellyttää? Pitäisikö kaikkien
valmentajien ja vastuuhenkilöiden
osallistua Palloliiton
koulutusjärjestelmään, vai riittääkö oman
vapaa-ajan uhraaminen ilman mainittavia
korvauksia? Pitäisikö seuran tehdä
kaikkien valmentajien kanssa
valmennussopimukset, vai riittääkö
puuhastelu omalla ajallaan lasten ja
nuorten harrastusten parissa? Missä
määrin seuran hallituksen pitää puuttua
joukkueiden toiminnan ja valmennuksen
puutteisiin? Kyetäänkö talkoohenkeen ja
vapaaehtoisuuteen perustuvalla
toimintamalli l la vastaamaan
tulevaisuuden haasteisiin, vai pitäisikö
seuralla olla palkattu valmennuspäällikkö
tai toiminnanjohtaja kehittämässä
valmennusta ja toimintaa ja ennen kaikkia
niiden laatua?

Edellä esitetyt näkemykset ja
kysymykset kuuluvat niihin haasteisiin,
jotka PPJ joutuu kohtaamaan luodessaan
tulevaisuuden visioitaan ja
toimintalinjauksiaan. Toivon, että tämä
puheenvuoro on osaltaan avaamassa
keskustelua seuramme nykytilasta ja
tulevaisuudesta.

Olavi Similä
Puheenjohtaja
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Edustus Juniori aikuisenakin - Pamfletti
Teksti: Olli A. Ahlroos, PPJ:n Edustusjoukkueen pelaaja (Pallo-Pojissa vuodesta 1988)

Ajatelkaa edustusautoa – kiiltävää,
alleviivaavan kallista, epäkäytännöllisen
suurta, merkiltään yllätyksetöntä
“laatuautoa”, autoa, joka on lisäksi
suorituskyvyltään naurettavan tehokas
sen käyttötarkoitukseen nähden.
Ajattelette nyt autoa, jonka
ominaisuuksien ainoa tarkoitus on luoda
tietty mielikuva yrityksestä tai henkilöstä
jota tämä auto edustaa. Ajatelkaa sitten
PPJ:n Edustusjoukkuetta.

Pallo-Poikia on aina edustanut
parhaiten seuran yksittäinen
junioripelaaja; kadulla kohti
Johanneksenkenttää mietteissään talsiva
tyttö tai poika Pallo-Poikien
sinivalkoisissa. Äiti tai isä ehkä kulkee
pelikassin kanssa siinä rinnalla. He eivät
välttämättä keskustele, koska toinen
keskittyy jo tulevaan peliin, tai ehkä
jännitys näkyy nuoressa pelaajassa jo
pienenä yliaktiivisuutena; tai kesäpäivänä
Joharin ohi kävellessä kenttä täynnä
innokkaita lähikortteleiden lapsia PPJ:n
futiskoulussa. Nämä mielikuvat – ainakin
minulle – ovat aina edustaneet parhaiten
Pallo-Poikia. Miten sitten mikään
aikuisten miesten lauma, joka kutsuu
itseään Edustusjoukkueeksi, voi edustaa
Pallo-Poikia?

Aikana ennen seuraa nimeltä FC Pallo-
Pojat Juniorit, on Pallo-Pojissakin ajateltu
edustusjoukkueen edustuksellisuuden
tarkoittavan samaa kuin se tarkoittaa
sanassa edustusauto: että vain laatu ja
suorituskyky voi olla edustavaa, että
edustamisessa täytyy haista epäterve
tuloksentavoittelu ja silkka raha. Kuitenkin
kävi niin, että samoin kuin edustusauto
on autona idioottimainen
(epäkäytännöllisen kokoinen, kokonsa

takia paljon kuluttava, luonnon kannalta
kestämätön ja suorituskyvyltään
perverssi) oli epäterveen tuloshakuinen
edustusjoukkue yhtälailla järjetön ratkaisu
seuralle, joka elää ja kuolee oman
junioritoimintansa mukana, seuralle joka
on omat juniorinsa. Juuri tästä – kuten
tiedämme – sai aikanaan alkunsa FC
PPJ. FC Pallo-Pojat Juniorit ei tarvitse
edustusjoukkuetta edustamaan itseään
kuten edustusauto edustaa käyttäjäänsä.
Tämän olemme oppineet. Juuri tätä
alleviivaa koko seuran nimi: Pallo-Pojat
Juniorit. Seuran juniorit, sekä heidän
valmentajansa (joista huomattava osa
pelaa Edustusjoukkueessa) ja heidän
vanhempansa, jotka tekevät korvaama-
tonta työtä junioreiden eteen, edustavat
seuraa tavalla johon mikään
edustusjoukkue ei kykene, oli se kuinka
menestyksekäs tahansa.

Kuitenkin PPJ:n Edustusjoukkue on
tällä hetkellä erittäin tärkeä koko seuran
toiminnalle, sen pelaajille ja heidän
tulevaisuudelleen jalkapallon parissa.
Minun on vieläpä vaikea kuvitella seuralle
terveempää ja paremmin seuran
ideologiaa edustavaa edustusjoukkuetta
kuin nykyinen Edustusjoukkue.
Edustusjouk-kueen edustamisen tapa ei
ole millään tavalla pompöösi, eikä sen
pidäkään olla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, etteikö edustusjoukkue edustaisi
mitään tai etteikö sillä olisi oma roolinsa
tässä junioriseurassa. Sehän edustaa
jatkuvuutta ja yhteenkuuluvuutta yli
ikäluokkien ja yksittäisten joukkueiden.
Edustusjoukkueen ja sen pelaajien
toimintaedellytykset olisi siksi otettava
seurassa yhtä vakavasti ja samanarvoisina
huomioon kuin minkä tahansa muun
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PPJ:n joukkueen. Tällä hetkellä
Edustusjoukkue koostuu muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta seuran
omista ja hyvinkin eri-ikäisistä (mutta silti
nuorista) kasvateista. Vanhimmat ovat jo
opintojensa lopussa tai jo siirtyneet
työelämään, kun nuorimmat pelaavat vielä
a-junioreissa ja murehtivat
ylioppilaskirjoituksiaan. Nuorimmat
pitävät harjoituksissa vanhempienkin
harjoittelun tempoa yllä ja vanhemmilta
pelaajilta nuoret oppivat kuinka isompia
äijiä vastaan pelataan. Suuri osa pelaajista
opiskelee ja/tai käy töissä. Silti he
löytävät aikaa harjoituksille ja peleille.
Aina se ei tietenkään onnistu. Joskus on
annettava opiskelu- ja työkiireiden viedä
voitto ikuisessa sodassa kalenterin
täyteen ahdetuilla sivuilla (kuten on myös
allekirjoittaneelle viimeaikoina käynyt).
Nykyisen Edustusjoukkueen hienous
piilee minun mielestäni siinä, että se
tarjoaa mahdollisuuden harrastaa
maailman hienointa joukkueurheilua ja
harjoitella aidon progressiivisesti,
kuitenkaan epäterveeseen tuloksien
havitteluun sortumatta. 5. divisioona ei ole
järin mairitteleva, eikä missään nimessä
tyydyttävä tälle joukkueelle pelaajien ja
peliesitysten tasoon nähden. Tämä ei
kuitenkaan ole vastaväite terveelle
Edustusjoukkueelle, vaan
Edustusjoukkueen vireys ja hienous
piileekin juuri siinä, että millä tahansa
sarjatasolla olemmekin kauden alussa
olleet, se ei ole ollut joukkueellemme
tarpeeksi korkea. Tämä ei tarkoita
tietenkään sitä, että tavoite olisi nousta
vuosien kuluttua esimerkiksi
Veikkausliigaan, vaan tavoite on aina
kehittyä, aina nousta seuraavalle
sarjatasolle. Siksi se, ettemme vielä ole
nousseet 4. divisioonaan (niin kuin
olemme nousseet 7. divisioonasta 5.

 divisioonaan) ei ole vastaväite terveelle
ja vireälle Edustusjoukkueelle. Vastaväite
terveelle Edustusjoukkueelle olisi se,
ettemme voisi enää aidosti ja rehellisesti
asettaa kauden tavoitteeksi nousua
seuraavalle sarjatasolle ja lakkaisimme
pitämästä kehittymistä joukkueena,
parempia peliesityksiä ja sarjanousua
harjoittelumme motiivina. Liian totistakaan
ei harjoittelu voi olla. Maailma ei
todellakaan kaadu siihen jos emme
olisikaan sarjanousijoita joka vuosi.
Minusta on osuvasti sanottu (koska olen
sen joskus itse jollekin sanonut), että
olemme harjoitelleet “leikil lämme
tosissaan” tai “tosissaan huviksemme”.
Toivottavasti harjoittelu jatkuu sellaisena
vastaisuudessakin.

Juuri tällainen terve suhtautuminen
kehitykseen Edustusjoukkueessa
mahdollistaa iloisen, mielekkään ja silti
progressiivisen ja vaativankin harjoittelun
PPJ:n kasvateille juniorivuosien
jälkeenkin osana normaalia arkea, jossa
jalkapallo ei ole se kaikkein tärkein asia.
Harjoittelu on parhaimmillaan ollut
sellaista, johon pelaajat ovat
juniorivuosinaan tottuneet ja sellaisena
sen pitäisi jatkuakin. Jalkapallon
harrastamisen mielekkyys on nimittäin
pelkän pelaamisen lisäksi harjoittelussa
ja kehittymisessä. Kuitenkin jalat on
pidettävä maassa ja muistettava, että
jalkapallo on kuitenkin vain harrastus jolle
aikuistumisen myötä saattaa jäädä
hieman vähemmän aikaa. Ehkä
ideaalitilanne olisi se, että sitten kun
harjoitellaan, harjoitellaan tosissaan. Voisi
siis sanoa, ettei Edustusjoukkue
oikeastaan edusta seuraa seuran
ulkopuolelle. Tarkoitan, ettei
Edustusjoukkueen tarvitse olla seuran
lippulaiva. Seuran junioritoiminta ja
jokainen yksittäinen joukkue ja jokainen
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 yksittäinen juniori on sellaisenaan seuran
lippulaiva. Pikemminkin on siis niin, että
Edustusjoukkue edustaa jo
juniorivuotensa eläneille PPJ:n pelaajille
tervettä suhdetta jalkapalloon
harrastuksena ja mahdollisuutta kokea
edelleen sitä harjoittelun ja kehittymisen
iloa, jota seura on heille koko lapsuutensa
ja nuoruutensa tarjonnut. Ei tulosten, vaan
itsensä jalkapallon vuoksi. Näin
Edustusjoukkue on juniorivuotensa
päättävälle a-juniorille hieno mahdollisuus
jatkaa jalkapallon pelaamista ja ennen
kaikkea kovaa, mielekästä ja joustavaa
harjoittelua opintojen ja/tai työelämän
vastapainoksi.

Kun Edustusjoukkue nyt on olemassa
ja kun se tällaisenaan tarjoaa
mahdollisuuden jatkaa harrastamista
terveen progressiivisen harjoittelun
muodossa, pitää tämän mielestäni myös
tarkoittaa mahdollisuutta vaatia
joukkueelta harjoituksia ja seuralta
harjoitusolosuhteita, jotka mahdollistavat
juniorivuosien ylittäneille pelaajille
edelleen mielekkään tavan harrastaa ja

harjoitella jalkapalloa Pallo-Poikien
Junioreina. Vaatimuksia punnitessa on
otettava huomioon sekin, että nuorelle
aikuiselle lisenssimaksut, seuran
jäsenmaksut ja toimintamaksut,
unohtamatta varuste- ja
matkakustannuksia eivät ole esimerkiksi
opintotuesta aivan pieniä menoeriä. Nämä
vaatimukset olisi otettava tosissaan,
muutoin juniorillemme joka lopettelee
junioriuraansa, on yhdentekevää jatkaako
hän pelaamista PPJ:n
Edustusjoukkueessa vai jossain muussa
alempien sarjatasojen
kaljamahajoukkueessa, jossa ei
myöskään harjoitella, mutta jossa
kausittaiset maksut ovat huomattavasti
pienemmät. Jatkuvuuden kannalta olisi
seuralle ensiarvoisen tärkeää, että näitä
nuoria aikuisia saataisiin pysymään
seurassa ja jatkamaan seuran perinteitä
kouluttamalla heistä uusia valmentajia
taas uusille junioreille ja kouluttamaan
heistä taas uusia valmentajia ja terveen
seuran terveen Edustusjoukkueen
pelaajia.

AVENIR RAHASTOYHTIÖ OY
MIKONKATU 6 C, 00100 HELSINKI

PUH (09) 6811 520   FAX (09) 6811 5222
WWW.AVENIR.FI
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Edustus90 Vanhemmat B-junnut elävät murrosvaiheessa
Teksti: Harri Bryk, Valmentaja

Päällisin puolin tarkasteltuna
joukkueemme asiat ovat hyvin.
Pelaajamäärä pyörii 25 pelaajan
molemmin puolin ja joukkueen tausta-
asiat eli joukkueenjohto ja valmennus
toimivat. Harjoitusolosuhteet ovat hyvät,
sillä olemme jo parin vuoden ajan
harjoitelleet Saharan uusitulla
tekonurmella. Tähän kun lisää vielä
ajoittaiset hyvät peliesitykset ja tiettyjen
pelaajien kovan kehityksen voisi sanoa,
että ongelmia ei ole.

Tämä kuitenkin vain päältäpäin
katsottuna. Joukkueen sisältä
katsottaessa erinäisiä “ongelmia” voidaan
havaita. Pelaajamme ovat tällä kaudella
vanhempia B-junioreita eli suurin osa käy
lukion ensimmäistä luokkaa, osa jopa
toista. Harjoitusinnon siirtyessä muihin
nuoruuden aktiviteetteihin, päätimme
yhdessä joukkueen pelaajien kanssa
tiputtaa harjoitusmäärää kahteen viikko
kertaan. Tämä tehtiin sen takia, jotta
saataisiin kaikki sitoutumaan
harjoituksiin. Innokkaimpien kanssa on
sovittu, että he voivat käydä kokeilemassa
kuntoa ja onnea Edustuksen

harjoituksissa. Muutenkin yhteistyö
Edustusjoukkueen kanssa on mennyt
eteenpäin, molempien joukkueiden
hyötyessä siitä.

Täksi kaudeksi siirryimme aiempien
kausien sijasta yhteen joukkueeseen.
Kaksoisedustuksien turvin olisimme
voineet mennä hyvin myös kahdella
joukkueella piirisarjaan, mutta yksi
joukkue antaa pelaajil le hieman
paremmat mahdollisuudet sisällyttää
nuoreen elämäänsä myös muita vapaa-
ajan menoja - kuten myös valmentajalle.

Tällä kaudella kävimme haistelemassa
miesten sarjojen tasoa. Kevät-Cup
lohkomme oli tiukka, kaikkien
joukkueiden jäädessä alkulohkon jälkeen
yhteen voittoon. Näin ollen tipuimme
jatkosta maalierolla. Suomen-Cupissa
arpaonni olisi voinut olla suotuisampi, sillä
saimme vastaan PK-35 A-junnut. 5-2
tappion myötä UEFA-cup jää odottamaan
ensi vuotta. Ensimmäiset miesten pelit
olivat kuitenkin kivoja ja opettavaisia. Ensi
vuonna rupeammekin kipuamaan
Seiskasta kohti ylempiä sarjoja ja
avustavia erotuomareita ja vihreitä kenttiä.

Open/avoinna: ma-pe 7-21, la 7-18, (su 12-18 kesä- ja joulusunnuntait)
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Edustus92 Taitoa ja kansainvälisiä kontakteja
Teksti: Mikael Anthoni, Joukkueenjohtaja

PPJ:n ensimmäinen vuosi yhdistyneenä
(Eira ja Laru yhdistyivät vuoden 2005
syksyllä) sisälsi sekä menestystä että
uusien pelaajien sisäänajoa joukkueen
toimintaan.  Kesällä 2006 joukkueeseen
liittyi myös kuusi pelaajaa Valtista.

Peli on parantunut vuosi vuodelta ja
joukkuetta ja sen pelaajia kehitetään
pitkäjänteisesti.  Tämän linjan
onnistumisesta on osoituksena
seitsemän pelaajan valinta
piirjoukkuekandidaateiksi ikäluokissa
1992 ja 1993.  Toivottavasti pelaajat
jatkavat myös piirjoukkueisiin, jotka
kesällä pelaavat Suomen parhaimman

piirin titteleistä ikäluokkien Pohjola
Cupissa.  Lisäksi yksi PPJ-pelaaja  kävi
kevättalvella maajoukkue-
kandidaattileirillä.  Joukkue valittiin myös
PPJ:n vuoden joukkueeksi 2006 –
ansioina olivat mm. taidokkaat pelit
Helsinki Cupissa, laaja pelaajakaarti sekä
järjestelmällinen valmennus ja muu
toiminta.

Joukkueessa on tällä hetkellä 27
aktiivista pelaajaa.  Näiden lisäksi on
vähemmän harjoitteleville tai jo
lopettaneille pelaajil le järjestetty
mahdollisuus pelata talven Futsal-
sarjassa PPJ:n sinivalkoisissa väreissä.
Toivomme näin, ettei futisharrastus
loppuisi näiltä pelaajilta kokonaan.

Aktiiviset pelaajat harjoittelivat
talvikaudella jopa viisi kertaa viikossa
neljän valmentajan johdolla.  Joukkue piti
kaksi viikonloppuleiriä talvella 2007, toisen
Eerikkilässä ja toisen Helsingissä.

Kesäkauteen 2007 kuuluu myös kaksi
leiriä.  Toinen näistä järjestetään vapun
aikoihin Gardassa, Italiassa.  Gardan leirin
aikana on harjoittelun lisäksi ohjelmassa
italialaista huippujalkapalloa, käynti
Venetsiassa sekä kaksi kansainvälistä
peliä paikallisia joukkueita vastaan.

Piirisarjassa pelataan kesällä kahden
joukkueen voimin.  Tavoitteena on nyt
saavuttaa viime kesänä haaveeksi jäänyt
nousu ylimmälle sarjatasolle, eli
aluesarjaan.  Toisena tavoitteena on pelata
nautittavaa jalkapalloa molempien
joukkueiden voimin.  Kun tässä
menestytään meillä on jatkossakin
riittävästi pelaajia kahteen joukkueeseen
kesän piirisarjoissa.
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93 Takaisin kuvioissa
Teksti: Mikko Pakarinen, Valmentaja

No niin, taas ollaan kuvioissa mukana!
Vuoden lähes totaalisen jalkapallotauon
aikana armeijan harmaissa ehtikin
jalkapalloon tulla jo kova kaipuu. Vuosi
on kuitenkin aika pitkä aika, varsinkin kun
pallosta pitää olla erossa. Kentille
palatessa huomasi, että pallo oli pahasti
hukassa, kunto rappiolla ja
valmentamisesta ei muistanut juurikaan
mitään. Pikkuhiljaa kaikki on kuitenkin
palaamassa raiteilleen.

Kevät toi tullessaan vastuuvalmentajan
hommat. Paljon on vastuuta, mutta mikäs
siinä kun rakas laji on kyseessä. Vuoden
aikana on oma ajatus valmentamisesta
hieman muuttunut ja nyt mielestäni
perusasioita pitää treenata enemmän.

Uusiakin pelaajia on joukkueeseen tullut,
joten on hauska päästä valmentamaan
myös heitä. Joukkueella on laaja
materiaali, mutta maalivahdeista on kyllä
pulaa.

Olemme treenanneet näin kauden alkua
varten paljon myös kuntoa ja tulosta on
näkynyt. Yllätyksekseni pojat ovat
pitäneet harjoituksista yli odotusten,
vaikka aika perusasioita olemme läpi
käyneet. Toisaalta yksinkertaisimmat
harjoitteet ovat yleensä ne kaikista
parhaimmat. Toivottavasti into pysyy yllä,
ja varmasti pysyykin kun uusi kausi on
alkamassa.

Onnea ja menestystä kaikille joukkueille
uuteen kauteen.

VARATTU
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94 Yhdistyneellä joukkuella menee hyvin
Teksti: Panu Toppinen, Joukkueenjohtaja

94-poikien joukkue on toiminut nyt
vuoden yhdistyneenä ja tulokset ovat
kohtuullisen hyvät. Viime kesänä
osallistuminen harjoituksiin oli aktiivista,
piirisarjaa pelattiin kolmella joukkueella
ja käytiin useissa turnauksissa, mm.
tehtiin matka Ruotsiin Örebrocupeniin.
Kilpailullisesti menestys oli kohtuullista
mutta ei ihan erinomaista, kun
mitalipeleihin päästiin useamman kerran,
mutta yhtä pronssia lukuunottamatta
jäätiin neljänsiksi.

Piirisarjoissa rivimme oli vedetty aika
tiukille sillä ajatuksella, että kaikki saavat
runsaasti peliaikaa. Tämä toteutuikin jopa
liian hyvin kun oli taas useita pelejä ilman
yhtäkään vaihtomiestä. Poissaoloista

ilmoittamisessa on joukkueemme
kulttuurissa vielä parantamisen varaa.

Talvikaudella harjoittelu on jatkunut
melko aktiivisena; tiistaiharjoituksissa
kuplassa on ollut usein yli 20 pelaajaa,
mikä on hyvin kun otetaan huomioon, että
moni pelaaja on omistanut talvikauden
muille harrastuksille. Toisaalta muut
harjoitusvuorot ovat olleet huomattavasti
vähemmällä käytöllä. Kevään koittaessa
on kuitenkin ikävä todeta, että muutama
pelaajamme on asettamassa jääkiekon
etusijalle ja jättämässä jalkapallon.
Pelaajavahvuudeksemme jää tällä tietoa
34, mikä on edelleen ihan hyvä määrä
kahden joukkueen osallistumiselle
piirisarjaan. Iso kenttä 11 vs. 11 on
pojillemme uusi asia alkavalla kaudella,
ja kovin paljoa kokemusta ison kentän
pelistä ei vielä ole, joten odotamme aika
jännityksellä miten pelit sujuvat.

Pelaajien kasvaminen ja tuleminen
murrosikään on toimintaa selvästi värittävä
asia. Kokoerot voivat venähtää nopeasti
suuriksi ja erityisesti isolla kentällä ne
näkyvät. Vähän hitaammin kasvavien
pelaajien on vain pysyttävä kärsivällisinä
ja toivottavasti taidolla ja ketteryydellä
vastattava toisten kokoetuun.

Hyvää fudiskautta omalle
joukkueellemme ja kaikille PPJ:läisille.

Heikki Keskinen
KLT-kirjanpitäjä

PL 247, 00181 HELSINKI
Puhelin 0400 808 469

Faksi (09) 674 560
Käyntios. Iso Roobertinkatu 48–50

kirjanpito.keskinen@elisanet.fi
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Kultaa tikkurilasta93-94 Tytöt

PPJ:n T93/94 tyttöjen joukkueessa
tapahtui paljon muutoksia viime kaudella.
Joukkueeseen tuli keväällä uusia
pelaajia, opettelimme ison kentän
taktiikkaa ja ennen kaikkea tytöistä
muodostui selkeästi yhtenäinen ryhmä.
Saimme arvokasta pelikokemusta
piirisarjasta, Stadi Cupista ja Loviisan
turnauksesta.

Kauden päätöstapahtuma oli Tikkurilan
Palloseuran järjestämä turnaus lokakuun
lopussa. Tytöillä oli kova taistelutahto ja
raivasimme tien finaaleihin. Voitimme
sekä semifinaalin että loppuottelun
jännittävässä rankkarikisassa.
Täydellinen lopetus kaudelle!

Talvella olemme harjoitelleet Norsenissa
ja Ruoholahden kuplahallissa. Lisäksi
olemme pelanneet useita
ystävyysotteluita. Keväällä siirrymme
pelaamaan Helsingin ja Uudenmaan piirin
yhteistä perussarjaa.

Kaikki uudet 93 ja 94 syntyneet pelaajat
ovat tervetulleita joukkueeseen.

PPJ:s flicklag T93/94 genomgick många
förändringar under säsongen -06. Laget
växte till sig under våren med flera nya
spelare och nytt i träningarna var taktiken
för stor plan. Men framför allt växte vi-
andan i gänget och samtidigt blev laget
mer samspelt. Via distriktserien, Stadi
Cup och en vårturnering i Lovisa samlade
vi också värdefulla nya spelerfarenheter.
Laget avslutade sommarsäsongen med
en turnering som Tikkurilan Palloseura
ordnade i slutet av oktober. Flickorna slöt
upp, kampglada och ivriga och
kämpadesig i isande vind till final. Både

PPJ:s flickor 93/94 tog guld i Dickursby

 semifinalen och finalen avgjordes till vår
favör genom nervpinande
straffsparkstävlingar. En perfekt
avslutning på säsongen! Under vintern
har vi tränat i Norsens jumppasal och i
bubbelhallen i Gräsviken. Vi har också
till allas glädje kommit åt att spela flera
vänskapsmatcher mot andra flicklag i
Nyland. Nu väntar vi bara på att våren
kommer och grundserien för Helsingfors
och Nylands distrikt sätter igång.
Vi välkomnar också gärna nya,
fotbollsintresserade flickor, födda 93 eller
94, med i laget!
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95 Innolla uuteen kauteen
Teksti: Nicholas Danford, Valmentaja

Nyt alkavalla kaudella pelaajien
lukumäärä kentällä kasvaa ja paitsio on
voimassa. Myös kentän koko kasvaa
hieman viime vuotisesta. Nämä
muutokset on otettu huomioon
harjoitusten ohjelman suunnittelussa.
Lopputalven ja alkukevään
harjoitussuunnitelma saa nyt vähitellen
väistyä ja uuden suunnitelman
laatimiseen ryhdytään pikapuoliin.
Ulkokausi nimittäin alkaa piakkoin ja
mietimme juuri hyviä harjoitusaikoja.
Tiettyjä osia harjoitusten sisällössä
toistetaan sopivissa määrin. Erityisesti
näissä harjoituksissa pojat näkevät
kuinka he kehittyvät.

Joukkueessamme on 21 poikaa.
Muutaman pelaajamme
harjoitteluaktiivisuutta rajoittivat
talvikauden muut harrastukset. Tämä
näkyi myös treenien osallistujamäärissä.

Hesa Cupin lisäksi osallistumme
kahteen tai kolmeen muuhun turnaukseen
ja piirisarjaan. Odotamme erityisesti
kesän Hesa Cupia, koska viime vuonna
pelasimme siellä tasan ikäluokkamme
finaalijoukkuetta vastaan. Se tuli
Kreikasta ja oli pullollaan tulevaisuuden
ammattipelaajia.

Talvikauden olemme harjoitelleet
Kuplassa keskiviikkoisin ja Arcadassa
lauantaisin.

Flow Hair

Kasarmikatu 28 00130 Helsinki

09-645600
www.flowhair.fi

Parasta hiuksillesi

Pelipassilla alennus -15% (ei koske myyntituotteita)
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96 Lisää! Lisää!
Teksti: Johanni Larjanko, Valmentaja

Pojat joukkueessamme eivät tyydy
ainoastaan meidän järjestämiimme
harjoitteluihin. Into futikseen on niin iso,
että miltei kaikki välitunnit ja illat menevät
pelatessa. Ei siis ihme että pojilta tuli
äsken hieman epätavallinen huomautus:
joidenkin mielestä treenataan liian vähän!
Tuntuu hyvältä huomata, että pojat itse
haluavat lisää. Järjestämme tietysti
ilomielin lisää vuoroja! Pojat satsaavat nyt
futikseen, ja haluavat kehittyä. Sama
suunta näkyy harjoituksissa, pojat pitävät
itse kuria yllä, ja tottelevat nopeasti kun
pilli soi. Tämän takia olemme voineet
järjestää vähän vaikeampiakin
harjoituksia. Vuosi sitten joukkueemme
kasvoi, ja yhtäkkiä piti saada harkat
toimimaan isommalle ryhmälle. Kesti
jonkin aikaa sopeutua uuteen ryhmään,
mutta nyt ei ole enää huolia. Pystyimme
olemaan kahdella joukkueella
piirisarjassa ja futsalissa, joka antoi
kaikille pojille runsaasti peliaikaa.
Suosittelen kaikille PPJ-joukkueille
samaa, varsinkin nuorille!

Tietysti välil lä oli tiukkaa, sil lä
pelasimme muutaman kerran ilman
vaihtopelaajia. Vaatiihan tämä vaihtoehto
lisää organisointia valmennusjohdolta,
mutta toisaalta lisätty peliaika on
rakentanut joukkueen, jossa jokainen
ottaa vastuun, pelisilmä on kehittynyt, ja
pojat nauttivat peleistä. Katsomme
innokkaasti kohti tulevaa ulkokautta, sillä
kalenteriin mahtuu niin piirisarja kuin
runsaasti turnauksia ja leirikin. Sekä
tietysti runsaasti harjoituksia. Niin, ja
olemme mukana järjestämässä myös
tämän vuoden PPJ-riehaa. Muistan ajan,
jolloin kaikki oli uutta ja tuntui vaikealta,
nyt tämä on jo tuttu juttu. Nyt olen valmis
auttamaan tarvittaessa juuri aloittaneita
PPJ-joukkueita, jakamaan saatua
kokemusta. PPJ seurana vahvistuu sen
mukaan, miten olemme valmiit tekemään
yhteistyötä. Vahva PPJ on meille kaikille
etu, on esimerkiksi helpompaa saada
hyviä harjoitusvuoroja. PPJ96 on
mielellään mukana rakentamassa vielä
parempaa seuraa!

Tervetuloa tutustumaan uusittuun a la carte listaan!

Old Anchor
Pursimiehenkatu 16

www.delifox.fi/oldanchir
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97 97 tuulettaa taas alkavallakin kaudella
Teksti: Matti Onnelainen, Joukkueenjohtaja

PPJ-97-joukkue pelasi kaudella 2006
ensimmäistä kertaa kahden
kaupunkiosajoukkueen yhdistymisen
jälkeen yhtenä joukkueena. Uudessa
yhdistyneessä PPJ-97joukkueessa pelaa
nyt yli kaksikymmentä poikaa eteläisen
Helsingin, keskustan ja Lauttasaaren
alueilta.

Uutena joukkueena PPJ-97 menestyi
kohtuullisen mukavasti peleissä, tuli
hienoja voittoja, mutta kyllä omatkin
verkot soivat. Kauden 2006 aikana poikien
osallistuminen treeneihin ja matseihin oli
hyvää ja innokasta. Peleissä oli paikalla
niin runsaasti poikia, että teimme
pelijärjestelyyn muutoksia kaudelle 2007.
Palloliiton piirisarjaan ja turnauksiin PPJ-
97 osallistuu nyt kahdella joukkueella eli
PPJ-97/Leijonat ja PPJ-97/Tiikerit.

Pelaamalla kahdella joukkueella
varmistamme, että kaikilla pojilla on
riittävästi peliaikaa ja tarpeeksi haastetta
peleissä. Iloista pelaamista ja hyvää
menestystä piirisarjamatseissa ja
turnauksissa tullaan jatkamaan kaudella
2007.

Joukkuetta valmentaa jalkapalloa
itsekin pelaavat Max Tallberg ja Mikko
Laaksonen. He ovat suorittaneet
Palloliiton valmentajakursseja ja ovat PPJ
-seuran sekä Palloliiton
koulutusohjelmissa mukana. Maxin ja
Mikon valmentamina joukkue treenaa,
kevät- ja kesäkaudella 2007
Johanneksen, Lauttasaaren,
Ruoholahden ja Talin- jalkapallokentillä.
Syyssateiden alkaessa siirrymme
sisätiloihin Ruoholahden kuplahalliin ja
Lauttasaaren Arcadaan.

Otamme mukaan uusia poikia
joukkueeseemme ja jalkapallon pariin
varsinkin, jos tulokkaalla on innostusta
lajiin, hiukan “kokemusta” jalkapallosta tai
muusta joukkuelajista.
Mikäli jalkapallo harrastuksena
kiinnostaa, niin junioria kuin
vanhempiakin, niin soita Matille. Kerron
mielelläni lisää toiminnastamme ja miten
pääsette mukaan kivaan
joukkueeseemme.

Kuvassa PPJ 97:t tuulettavat Johanneksen kentällä
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97 Tehotytöissä pelaa 12 tyttöä
Lauttasaaresta, Eirasta, Ruoholahdesta,
Töölöstä ja Espoosta. Tyttöfutis tuli
PPJ:n kuvioihin mukaan neljä vuotta
sitten keväällä Palloliiton
tyttöfutiskampanjan myötä. Tehotyttöjä,
PPJ-97, valmentavat Valericio Leppe ja
Hannu Muuri .

Viime vuonna on ollut
kuutisenkymmentä ottelua, joista ei
yhtään häviötä omassa ikäluokassa.

Suurin onnistuminen oli tietysti Stadi

97 Tytöt Tervetuloa pelaamaan!
Teksti: Valericio Leppe, Valmentaja

Cup:n, sekä  taitokilpailun voitto. Tänä
vuonna tavoite onkin puolustaa Stadi
Cupin voittoa ja  suunnitelmissa on myös
osallistua Maarianhaminassa Ålands
Cupiin.

Jos tyttöfutis kiinnostaa, niin
valmentajat kehottavat rohkeasti
kokeilemaan, miltä futaaminen tuntuu.
Muutaman kerran on mahdollista kokeilla
ilmaiseksi ja katsoa onko futis Se Oikea
laji.

Tervetuloa!

Tehotytöt yhteiskuvassa.
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98 Esimerkillinen Kaikki Pelaa-joukkue
Teksti: Juha Takkunen, Joukkueenjohtaja

PPJ 98-Eira toimii palloliiton “kaikki
pelaa” -sääntöjen mukaisesti järjestäen
Eira-Ullanlinna-keskusta -alueen lapsille
monipuolista ja kehittävää liikuntaa
jalkapalloon painottuen. Joukkueen
peleissä peluutetaan kaikkia
tasapuolisesti, i lman kiinteitä
pelipaikkoja.

Joukkueella ei toistaiseksi ole
kilpailullisia tavoitteita, vaan jalkapalloa
pelataan yksilön kehittämiseen ja
yhdessäoloon keskittyen. Kesällä 2007
joukkue tulee osallistumaan ainakin
kolmeen turnaukseen ja Helsingin
piirisarjaan.

Talvella 2006/2007 joukkueen toiminta
on jatkunut aktiivisena. Talviaikana
joukkue harjoitteli kaksi - kolme kertaa
viikossa: keskiviikkona Tehtaankadun
koululla, perjantaina Svenska
Normallyceumissa (Fabianinkatu 1)  ja
joka toinen maanantai Ruoholahden
kuplassa.  Toukokuun alussa
kesäkaudeksi 2007  joukkue siirtyy
harjoittelemaan noin 20 pelaajan voimin
kaksi kertaa viikossa Johanneksen
kentälle.

Uudet pelaajat ovat tervetulleita
joukkueeseen.

Joukkue harjoituksissa talvella 2007.
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Naurufudis
Teksti: Johanni Larjanko, Joukkueenjohtaja

98-00 Tytöt

Voisin hyvin kutsua pelityyliämme
naurufudikseksi. Pelaajien hyväntuulisuus
saa kenet tahansa hymyilemään. Tuo
asenne tekee valmentajan työstä
helppoa. Hymy suussa treenit sujuvat.
Suhtautuminen jalkapalloon on meillä
jotenkin rauhallisen oloista: pidetään
hauskaa potkiessa palloa.

Sisäkausi on ollut rauhallinen.
Lähdimme Espoon talvisarjaan mukaan,
muuta kun ei juuri löytynyt meidän
ikäisillemme. Olemme harjoitelleet kerran
viikossa Ruoholahden Kuplassa, ja
odottaneet ulkokauden alkamista.

Talven aikana joukkueemme jakautui
kahteen. Vanhemmat tytöt  (98) pääsevät
vihdoin piirisarjaan, ja meille tulee
jatkuvasti nuoremmasta päästä uusia
pelaajia - jo nollaykkösiä hakeutuu meille.
Valitettavasti jako tekee nuorempien
fudiselämästä entistä vaikeampaa, 99-
tytöille kun ei järjestetä juuri mitään!
Kävimme ulkosesongin turnaukset läpi ja

 mahdollisuuden pelata. Aiomme käydä
hyvinkin ahkerasti peli-illoissa, joista
olemme saaneet hyviä kokemuksia,
varsinkin peleistä muita tyttöjoukkueita
vastaan. Suosittelen kaikkia -99 ja
nuorempia joukkueita kokeilemaan.

Väitetään, että tyttöfudis on
kasvamassa, ja ehkä tämä pitääkin
paikkansa - silti järjestetään yllättävän
vähän pelimahdollisuuksia. Olemme
sopineet muiden tyttöjoukkueiden kanssa
peli-illoista ja ystävyysotteluista, mutta
jäämme silti kaipaamaan lisää.
Harrastusmahdollisuuksia tarjotaan tänä
päivänä lapsillemme yllin kyllin. Jos
haluamme pitää tytöistä kiinni, meidän on
saatava lisää toimintaa, varsinkin pelejä
ja turnauksia. Lähdemmekin toukokuussa
leirille vanhempien PPJ-tyttöjen kanssa.
Olemme myös alkaneet rekrytoida lisää
pelaajia. Jos tunnet 7-14 vuotiaan tytön,
ota ihmeessä yhteyttä! Into on täällä
hetkellä suuri ja meistä tuntuu että tästä
voi tulla jotain oikein hyvää.
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99 Eira 99 sai uudet valmentajat
Teksti: Timo Saarinen, Joukkueenjohtaja

Vuosi 2006 oli PPJ99:ssä muutosten
vuosi. Kuten viime vuoden Junnulehdestä
muistamme, edellinen valmentajamme
jätti meille jäähyväiset ja siirtyi uusien
haasteiden pariin. Keväällä ryhmä
vanhempia mietti kuumeisesti mistä
saisimme joukkueellemme uudet
valmentajat ja lopulta apu löytyi ns.
omasta takaa. PPJ / Mikael “Micke”
Anthoni ehdotti muutamaa PPJ90 juniori
pelaajaa, Johannes Jauhiaista ja Otto
Sandqvistia, pojille valmentajiksi.  Pojat
tulivat jo ennen kesäloma taukoa
ottamaan tunnelmia joukkueesta sekä
tutustumaan poikiin ja jatkoivat syksystä
eteenpäin aivan vakinaisesti. Tästä on
alkanut hieno yhteistyö joukkueen uusien
valmentajien ja viime syksyllä
koulutaipaleensa aloittaneiden poikien
kesken.

Viime kesän alussa kokeilimme myös
muutaman kerran SPL:n peli-iltoja hienoin
menestyksin; jännää oli ja saimme hyvää
pelikokemusta. Lopputuloksia ei muista
enää kukaan mutta ne muutamat tehdyt
maalit ja omien maalivahtiemme hienot
torjunnat muistamme kyllä. Syyskuussa
kävimme vielä kerran testaamassa
pelikuntoa Bolliksen nurmilla ja saimme
sieltäkin loistavaa pelikokemusta ja sillä
kertaa meillä oli jo uudet valmentajamme
JJ ja Otto mukana tunnelmissa.
Loppukesän harjoituksissa oli muuten
havaittavissa hurjaa kehitystä poikien
taidoissa, sillä mukaan alkoi tulla jo pientä
syöttelyä, kikkailua ja jallitteluakin. Viime

kesän MM-kisat oli selvästikin katsottu
ja idolien kuviot tuoreesti mielessä.
Syksyllä siirryimme taas Snellun
jumppasaliin sisäharjoituksiin ja
tammikuussa otimme toisen
viikkoharjoitus-vuoron Ruoholahden
kuplahallista, tosin joka toinen viikko,
mutta selvästikin pojat kaipasivat jo lisää
harjoitusvuoroja.

Alkaneella kaudella jatkamme kahden
viikkoharjoituskerran merkeissä,
osallistumme peli-iltoihin ja turnauksiin,
joista ensimmäinen huhtikuun lopussa
järjestettävä Helsinki Open. Tutkimme
myös mahdollisuutta osallistua kesällä
järjestettävään Helsinki Cupiin. Ja tällä
kaudella lupaan hoitaa myös
joukkueellemme omat kotisivut, joiden
kautta tiedottaminen, kuvien jakelu ja
mielipiteiden vaihto sujuu toivottavasti
paremmin kuin sähköpostin välityksellä.
Hyvää alkanutta kautta kaikille, hyvä
pojat  ja kiitos hyvästä työstä JJ:lle ja
Otolle - näillä eväillä on hyvä jatkaa.

Joharilla harjoituksissa.
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00 Eira Ensimmäinen peli-ilta takana
Teksti: Jan Nåls, Joukkueenjohtaja

Maailman parhaat etelä-helsinkiläiset
kuusivuotiaat futaajat (siis PPJ Eira-
00)  jännittävät elämänsä
ensimmäisessä peli-illassa. Matsi on
juuri allkamassa. Yksi kysymys
toistuu aika usein:
"Koska mä saan pelata? "

Matsi alkaa, ja sadettakin on ihan
tarpeeksi. Kentällä on vastassa Gnistanin
vuotta vanhemmat pojat. Vaihtoruletti on
melkoinen kun kentällä kirmaa viisi
pelaajaa ja penkillä istuu 25 innokasta
vaihtopelaajaa.  Mutta odottaessa ei tule
niin kylmä kun huutaa koko ajan:
"P-P-J. P-P-J"

"Ens kerralla me voitetaan"
"Vitsi ne oli isoja"
"Titta jag fick ett skrubbsår";
"Hei, joku sano et me saadan mitali".
"Jag vill ha en kanelbulle"
"Niin mäkin!"

PPJ Eira-00 on jatkanut toimintaansa
talvella Tehtaankadun koulun sisätiloissa.
Tällä hetkellä mukana on yli 30 pelajaa,
sekä poikia että tyttöjä. Kevään ohjelmaan
kuuluu mm. Helsinki Open turnaus,
puskun oppiminen ja yleinen hauskanpito.

Pelissä Gnistania vastaan.
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Oma jengi pienimmille
Teksti: Susanna Metsälampi (Laurin äiti)

00-01 Laru

Kesän 2006 MM-kisat Saksassa
synnyttivät jalkapallohuuman myös
Lauttasaaren päiväkotiväen keskuudessa.
Joelin äiti kyseli minulta, että löytyisikö
saarelta joukkuetta myös vähän
pienemmille palloilijoille. PPJ:n kotisivut
ja soitto hallitukselle varmistivat, että
tämän vuosituhannen puolella syntyneille
ei ollut silloin vielä joukkuetta.

Koska oma Lauri-poikamme oli
ilmoittanut haluavansa pelata isoveljensä
Antin tavoin PPJ:n riveissä, lupauduin
valmistelemaan asiaa eteenpäin. Toimitin
lauttasaarelaisiin päiväkoteihin viestin
siitä, että olimme keräämässä kasaan
kiinnostuneita pikkupalloilijoita. Elo-
syyskuussa 2006 listoilla oli jo yli 10
nimeä ja päiväkoti Särjessä pidettiin
“järjestäytymiskokous”. Joukkueelle ei
löytynyt heti johtajaa tai varsinaista
valmentajaa, mutta me vanhemmat
päätimme käynnistää peli-illat tiistaisin
Arcadan kentällä. Konstan isä lupautui
aluksi toimimaan treenien vetäjänä.
Alusta alkaen paikalle saapui
säännöllisesti toistakymmentä
pelaajanalkua, 2000 ja 2001 syntyneitä
poikia ja jokunen tyttökin. Adamin isä otti
huolehtiakseen pelaajien yhteystietojen
keräämisen.

Iltojen alkaessa pimentyä totesimme
kentän laidalla, että oli aika päättää siitä,
oliko meillä kasassa oikea joukkueen
alku, jolle etsittäisiin valmentaja ja
hankittaisiin talveksi pelivuoro.
Toimintaohjeita löytyi PPJ:n kotisivuilta,
ja Ellenin ja Kerkon isät antoivat
arvokkaita lisävinkkejä. Loppujen lopuksi
asia järjestyi yllättävän lyhyessä ajassa.
Kaarlon isä Pasi lupautui meille

joukkueenjohtajaksi, Oskarin äiti Tiina
taloudenhoitajaksi ja valmentajiksi
löytyivät PPJ-90:sta Kare Haaparinne ja
Tom-Henrik Lausala.

29.10.2006 alkoivat sunnuntaitreenit
Ruoholahden kuplahallissa. Joukkueen
pääluku on kasvanut jo pariinkymmeneen
ja ensimmäisten tapaamisten “päättömän
koheltamisen” ti lalle on tullut
järjestäytyneempää treenausta ja
pelaamisen alkua. Tärkeää tässä
vaiheessa on pelaamisen ja yhdessä
tekemisen ilo, omien pelitaitojen
kasvattaminen ja joukkuetaitojen
oppiminen. Joukkuehengen
kasvattamiseksi ja taitojen testaamiseksi
tarkoituksena on etsiä pelikokemusta
kesän aikana muutamasta peli-illasta ja
kausi huipentuu elokuussa pelattavaan
Tapion turnaukseen.

Tavataan kentän laidalla.

Ensimmäiset venyttelyt Ruoholahden
kuplassa.
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PPJ:n hallituksen jäsenet ovat jo
pitkään miettineet, että miten
seuratoimintaa voisi kehittää ja miten
yksittäiset joukkueet saataisiin
lähemmäksi seuraa ja toimimaan seuran
hyväksi. Loppusyksystä 2006
hallituksessa saatiin idea, että jokaisella
joukkueella pitäisi olla oma
valmentajakummi, joka neuvoo, opastaa
ja auttaa omalta osaltaan joukkueita.

Keväällä 2007 toiminta on siinä
vaiheessa, että osa seuran
koulutetummista ja kokeneimmista
valmentajista on valittu mukaan
kummiohjelmaan ja heille on jaettu
joukkueet. Lehden ilmestyessä
toivottavasti jokaiseen joukkueeseen on
ainakin oltu yhteydessä.

Toiminnan tarkoituksena ei ole puuttua
joukkueiden rutiineihin vaan vaihtaa
kokemuksia oman kummivalmentajan
kanssa, kysyä neuvoa ja saada uusia
näkökulmia harjoitteluun.
Ottelutoimintaan kummivalmentaja ei
puutu. Uskon, että niin joukkueen pelaajat
kuin valmentajatkin saavat uutta intoa
toimintaan ja kehitettyä itseään.
Kummivalmentaja saa taas sovellettua
kursseilla opittua tietoa ja jaettua
ammattilaisilta opittua asiaa eteenpäin.

 Näkisin tämän erittäin tärkeänä asiana
koko seuratoiminnan kehittämiselle.
Kaikkien joukkueiden harjoittelussa on
kehittämisen varaa. Harjoitteiden
monipuolisuus, tehokkuus ja
tarkoituksenmukaisuus tietyssä ja juuri
oikeassa iässä ovat niitä pääasioita joihin
oman kummivalmentajan kanssa
paneudutaan. Lisäksi
kummivalmentajalta saa vinkkiä kuukausi
tai kausisuunnitelmien tekemiseen.
Välil lä on hyvä katsoa omaa
valmennustoimintaa kriittisesti ja kokeilla
myös uutta. Alan kirjallisuudesta saa
hyviä vinkkejä harjoitteluun, mutta on
erittäin tärkeää muistaa, että minkä
ikäisiä junioreita valmentaa. Lisäksi
kummivalmentajan vetämien harjoitusten
aikana on erinomainen tilaisuus seurata
sivusta oman joukkueen pelaajia ja
heidän harjoittelua. Tämä on yllättävän
valaisevaa ja mielenkiintoista. Samalla
pelaajat saavat vaihtelua oman
valmentajan vetämiin harjoituksiin ja
pääsevät näyttämään taitojaan vieraalle
valmentajalle.

Uskon ja toivon, että joukkueet
suhtautuvat alkavaan kummitoimintaan
avoimesti ja positiivisesti. Kehitetään
kaikki yhdessä seurastamme
laadukkaampi ja junioreille parempi
paikka kehittyä, kasvaa ja harjoitella.

Lopuksi kannustan vielä kaikkia
seuran valmentajia kehittämään
itseään ja hakeutumaan Helsingin
piirin ja Palloliiton kursseille. Lisäksi
seura järjestää ainakin kaksi kertaa
vuodessa E-tason valmennuskurssin.
Seura maksaa kurssien
osallistumismaksut resurssien
mukaisesti, joten koulutuksiin
haetaan allekirjoittaneen kautta.

Kummitoiminta alkaa PPJ:ssä

Oskari Koskinen
Koulutusvastaava
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??
Ottaa Pääh

än

Pelaaja löi erotuomaria – sai 15 vuotta pelikieltoa.  Tämä tapahtui Suomessa,
Helsingissä ja Pallokentällä.  PPJ:lle tutulla kentällä siis.

Mitä voimme tästä oppia?  Mielestäni ainakin sen, että tietty raja on ylitetty.
Palloliitto reagoi rankaisussaan voimakkaasti (ja oikein), ja jokaisen joukkueen,
pelaajan ja katsojankin tulee ymmärtää, että erotuomareita tarvitaan pelejä
varten ja heidän ratkaisujaan tulee kunnioittaa.

Erotuomarit yrittävät lähes aina tehdä parhaansa – en ole urheilu-urani aikana
kovin montaa kertaa tavannut erotuomaria, joka selkeästi vetäisi kotiinpäin.
Mielestäni kuitenkin erotuomareita, kuten pelaajia, valmentajia ja myös
kannattajia on sekä hyviä että kehittyviä – antakaa heille samalla tavalla anteeksi,
mikäli he tekevät muutaman virheen per ottelu.  Se ei ole paljon lajissa, jossa
on seurattava pariakymmentä pelaajaa lähes hehtaarin kokoisella alueella.

Spontaanit mielenilmaukset ovat luonnollisia ja sallittuja – samoin oman
joukkueen kannustaminen.  Minua ottaa kuitenkin päähän, kun erotuomareihin
pyritään vaikuttamaan huutamalla asiattomia kommentteja.  Täysin asiattomat
kommentit eivät edesauta joukkueen menestymistä yhtään – päinvastoin ne
aiheuttavat huonon maineen joukkueelle ja seuralle yleensä asiantuntevassa
erotuomari-, valmentaja- ja muussa katsojakunnassa.

Häpesin muutama vuosi sitten, kun kanssapelaajani valitti toistuvasti tuomarille.
Toisella jaksolla hän ääneen ihmetteli, miksi joukkueemme saa aina huonoja
tuomareita tuomitsemaan pelejämme.  Erotuomari olisi voinut antaa keltaisen
kortin, mutta hän vastasikin tyhjentävästi: “No kun ne hyvät tuomarit tuomitsevat
hyvien pelaajien pelejä”.

Mikael Anthoni
Hallituksen jäsen
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Vuosi 2006 on takanamme ja nyt on jälleen palkitsemisen aika. PPJ
ja Stadiumin välisen yhteistyön kautta PPJ on tänä vuonna
ansainnut yhteensä 1056,00 € Team Stadium bonusta!

Haluamme Stadiumin puolesta onnitella PPJ:tä ja kaikkia seuran joukkueita
jotka tänä vuonna ovat ansainneet bonusta. Moni joukkue on ostosten
keskittämisen ansiosta kerännyt itsellensä huomattavan bonuksen.
Toivomme että tämä lisäraha varustekassassa auttaa joukkueita, kun nyt
kevään kynnyksellä suunnitellaan tulevaa 2007 jalkapallokautta.

PPJ seuratuotteet ja tilaaminen!

PPJ nettisivuilla löydätte uudistetut vaate- ja varustemallistot. Sivuilta
pystytte lataamaan kuvastot, seuramallistot ja tilauslomakkeen ajatellen
joukkueitten ostoksia. Haluamme panostaa erinomaiseen palveluun ja tehdä
uudet vaate- ja varustehankinnat teille mahdollisimman helpoiksi ja
vaivattomiksi. Tietysti erittäin kilpailukykyistä hintaa unohtamatta! Stadium
on PPJ virallinen urheiluliike!

Ottakaa yhteyttä meihin, vastaamme kysymyksiin, lainaamme joukkueille
sovituskappaleita ja autamme teitä löytämään juuri teidän joukkueellenne
sopivat vaatteet ja varusteet! Painatukset pystytte tilaamaan samassa
yhteydessä, eli pelivalmiit tuotteet yhdellä tilauksella. Teamsales Iso Omena
palvelee teitä 3 seuramyyjän voimin aina arkipäivisin.

Yhteisvoimin keräämään bonusta!
Muistuttakaa kaikkia pelaajia ja perheitä yhteistyön suomasta
mahdollisuudesta. Keskittämällä urheilu- ja urheilumuotituotteiden ostot
Stadiumille joukkueenne hyödyntää PPJ ja Stadiumin välisen yhteistyön
parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvänä esimerkkinä viime kaudelta Eira
92, jotka Teamsales-tuotteiden ja pelaajien ja perheiden Stadium ostoksilla
ovat keränneet itsellensä 440,00€ bonusta!

Aina kun ohjaatte ostoksenne omalle PPJ joukkueelle, olette oikeutettuja
Stadium Card hintaan kun se tuotteeseen on merkittynä. Ja kassa rekisteröi
bonuksenne omalle joukkueellenne. PPJ ja oman joukkueen nimi Stadiumin
kassalla riittää!

Jalkapallo-osastot ovat jo nyt Stadiumin myymälöissä valmiita
vastaanottamaan kaikki aktiiviset jalkapalloilijat jotka tarvitsevat uusia

PPJ JA STADIUM
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Meidän pitää jaksaa
katsoa eteenpäin!
Liikunta ja urheilu tuo tuhansille lapsille ja nuorille merkitystä vapaa-aikaan. Joka päivä,
koko vuoden. Mutta sanat kuten valmentajapula, kenttäolosuhteet ja kausimaksut ovat
seuroille suuria haasteita. Stadium haluaa kaikin tavoin tukea ja auttaa seuroja luomaan
puitteita liikunnalle ja urheilulle. Teemme tämän tarjoamalla seuroille edullisimpia
hintoja, parasta palvelua ja eniten bonusta. Tänä vuonna jaamme yhteistyöseuroillemme
yli 1,2 miljoona euroa bonuksina. Jo yli 60 seuraa Suomessa saa tästä oman osansa.
Jotta te jaksatte pitää katseet suunnattuna eteenpäin!

www.stadium.fi/teamsales

varusteita. Tulkaa tutustumaan kauden 2007 uutuuksiin Stadiumin
myymälöissä!

Onnea uuteen jalkapallokauteen,

Marco Dahlstedt Tomi Rinne    Toni Stigzelius

Stadium Iso Omena, Teamsales
Teamsales.isoomena@stadium.fi

020 7900 235
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FUDISKOULU ‘07
4-7. Kesäkuuta Johanneksen ja Pyrkän kentillä

Pallo-Pojat Juniorit ja Suomen Palloliitto  järjestävät yhteistyössä

kaksi jalkapallokoulua kesäkuun alussa Eirassa ja Lauttasaaressa.

Koulut on tarkoitettu 4-12 vuotiaille tytöille ja pojille.

Jalkapallokoulun ohjaajina toimivat PPJ:n koulutetut valmentajat

ja ohjaajat.

Rehtori

Oskari Koskinen

 050-5578518

Toiminnanjohtaja

Harri Bryk

 050-5886231

Lisätietoja:

Ilmoittautumiset: fudiskoulu@pallopojatjuniorit.fi

Johanneksen kenttä 4-7.6 klo 9-12

Pyrkän kenttä 4-7.6 klo 13-16

Koulun hinta on 70 euroa (sisältäen opetuksen, maajoukkueen

kannatusasun, pallon ja yllätyslahjan.)

Molempiin kouluihin mahtuu mukaan 60 nopeiten ilmoittautunutta.


