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Harri Bryk
harri.bryk@hut.fi
050-5886231

Vuoden 2008 alussa seuraammme
palkattiin
puolipäiväinen
valmennuspäällikkö, jonka yhtenä
tehtävänä on auttaa joukkueita harjoitusten
suunnittelussa ja läpiviennissä.
Valmennuspäälliköksi valittiin hakemusten
perusteella Pallo-Poikien oma kasvatti
Oskari Koskinen, jonka kyky ja taito toimia
pienten
lasten
parissa
toimi
valintaprosessissa hänen edukseen.
Lisäksi monivuotinen valmentajaura ja
liikunta-alan opinnot puhuvat Koskisen
ammattitaidon puolesta.

Valmennuspäällikkö auttaa tarvittaessa
valmennuksellisissa asioissa ja käy myös
paikan päällä harjoituksissa - tätä
mahdollisuutta kannattaa ehdottomasti
käyttää hyväksi!

Keväisin terveisin,

Painos
800 kpl
Internet
www.ppj.fi
Kannen kuva
97-syntyneiden maaliiloittelua

Harri Bryk
Päätoimittaja

Pallo-Pojat Juniorien hallitus vuonna 2008
Puheenjohtaja
Olavi Similä p. 0409000459 olavi.simila@sea.fi
Vastuualueet: Kaupunginavustus, Talous- ja maksuliikenne
Valmennuspäällikön esimies
Mikael Anthoni p. 0407005367 mikael.anthoni@hiab.com
Vastuualueet: Olosuhteet ja harjoitusvuorot, Kuplan hallitus, Piirin
yhteyshenkilö, Valmennuspäällikön esimies
Harri Bryk p. 0505886231 harri.bryk@hut.fi
Vastuualueet: Sihteeri, Tiedotus, Kotisivut, Junnulehti
Johanni Larjanko p. 0505930924 larjanko@kaapeli.fi
Vastuualueet:Lisenssit, Rieha ja tapahtumat
Valericio Leppe p. 0440554615 valericio.leppe@hotmail.com
Vastuualueet: Joukkueet
Pasi Nikander p. 0505111859 panda@audiodivari.com
Vastuualueet: Rieha ja tapahtumat, Joukkueet
Outi Ojala p. 0505779629 ojala.outi@gmail.com
Vastuualueet: Varusteet, Rieha ja tapahtumat
Matti Onnelainen p. 0505151552 matti.onnelainen@mobileworld.fi
Vastuualueet: Tiedotus
Antti Raimovaara p. 0407725165 antti.raimovaara@nesting.fi
Vastuualueet: Taloudenhoitaja,Talous ja maksuliikenne
JOUKKUEIDEN YHTEYSTIEDOT LÖYTYVÄT SEURAN KOTISIVUILTA
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PUHEENJOHTAJALTA

Kevään merkkejä

M

ikäli asiat etenevät suunnitellulla tavalla, olet tätä juttua
lukiessasi todistamassa kahta varmaa kevään merkkiä.
Jo pidemmän aikaa vuoden ensimmäisen Junnulehden
julkaiseminen on pyritty ajoittamaan siten, että lehti olisi kaikkien
luettavissa seuramme perinteisen kevätriehan aikana.
Junnulehden ilmestyminen ja kevätrieha toukokuun alussa ovat
ainakin minulle sellaisia ilmiöitä, joiden myötä kevät on virallisesti
alkanut. Molemmat tapahtumat ilmentävät myös hyvin keskeisellä
tavalla seuramme omaa identiteettiä, ainutlaatuista ppj-henkeä.
Tämän ppj-hengen keskiöissä on aina ollut pyyteetön
vapaaehtoistyö, jota ilman sen enempää Junnulehti kuin
kevätriehakaan tuskin näkisivät päivänvaloa. Tästä syystä
haluankin kiittää Junnulehden päätoimittajaa Harri Brykiä, Licho
Lepen johtaman 1997-tyttöjoukkuetta kevätriehan
järjestämisestä sekä kaikkia muita seuramme hallituksen ja
joukkueiden parissa puurtavia toimijoita. Toivon hartaasti, että
riehaa voidaan tänäkin keväänä viettää yhtä upeassa säässä
kuin parin edellisen vuoden aikana. Aurinkoista kevättä!

Olavi Similä
Seuran puheenjohtaja
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Edustus PPJ Edustusjoukkue kaudella 2007
Teksti: Jesper Mäkinen, Edustusjoukkueen pelaaja

PPJ:n
kruununjalokivi,
edustusjoukkue, aloitti kauden 2007
kovin tavoittein: nousu neloseen oli
listalla ensimmäisenä, Suomen Cupin
voitto toisena ja Kevät-Cupin mestaruus
kolmantena. Varsinkin, kun nousu
neloseen oli harmittavan lähellä jo
edellisellä kaudella, Suomen Cup oli
jätetty taktisesti väliin ja Edustusjoukkue
oli puolustava mestari Kevät-Cupissa,
eivät nämä tavoitteet tuntuneet
mahdottomilta.
Talvikausi harjoiteltiin kovaa, torstait
treenattiin futsalia Arcadassa ja varsinkin
lauantain kuplatreenien sekä rankkojen
lenkkien pohjalle rakennettu kuntopohja
lupasi hyvää kauden alkua ajatellen.
Edustusjoukkueen foorumeilla käytiin
talven mittaan myös kiivasta keskustelua
siitä, mikä sopisi parhaiten joukkueemme

kotikentäksi vitosdivarissa. Osa ehdotti
Väiskiä tunnesyistä, osa Bollista
parempaan alustaan vedoten. Taisi joku
ehdottaa myös Pyrkkää. Kuriositeettina
mainittakoon poiminta foorumeilta;
nimimerkin Sampo toiveet kotikentäksi:
1.bollis 2.wäiski 3.pyrkkä 4.raitiovaunu
5.braahe. Kotikentäksemme saimme
loppujen lopuksi Bolliksen. Edellytykset
Edusjoukkueen taitojalkapallon
pelaamisen olivat siis olemassa!
Tosipelit alkavat
Pelikausi alkoi voitollisesti. Kevät-Cupin
alkulohkon voitto saavutettiin selvillä
voitoilla Moskovan Laturista ja FC
Pakilasta. Ensimmäisessä jatkopelissä
kaatui Ellas rankkareiden jälkeen ja
puolivälierissä vastaan oli tulossa FC
Puotila. Edustusjoukkueen kone

Edustusjoukkue Eerikkilässä.
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Kauden päättäjäisissä jaettiin palkintoja
ja pidettiin hauskaa.

Viimeinen kausi vitosessa?
Kauden päätavoite oli eittämättä nousu
neloseen. Jännitystä oli ilmassa, kun
kauden avaus läheni. Veltsu lupasi
noususta Tallinnan-matkan pelaajille,
joten motivaatiota ei ollut vaikea etsiä.
Vitosdivari alkoi kuitenkin
katastrofaalisesti.
Kolmesta
ensimmäisestä pelistä Edustusjoukkue
saavutti vain yhden pisteen ja kärki
näyttijo karkaavan. Hetken näytti siltä,
että taistelemme nousun sijaan
sarjapaikan säilyttämisestä. Keltainen
lehdistö puhui jopa Edustusjoukkueen
kriisistä, mutta suurisydäminen joukkue
ei lannistunut, vaan käänsi kurssin
neljännessä pelissä Strikers/Bertiliä
vastaan. Edustusjoukkue taisteli itselleen
3-2 voiton, ja varsinkin viime hetken
voittomaali jäänee historiankirjoihin
upeana osumana. Kevätkauden neljästä
viimeisestä pelistä Edarit saavutti hienot
10 pistettä ja nosti itsensä takaisin divarin
kärkipaikoille. Unelma noususta eli yhä.

kuitenkin yskähteli ja lukuisista
avopaikoista huolimatta maalinteko ei
onnistunut. Kun vastustaja käytti vielä
ainoat paikkansa tehokkaasti hyväkseen,
päättyi hallitsevan Cupin mestarin tie
Kumpulan hiekalle.
Suomen Cupissa alku oli myös
lupaava. Arpaonni heitti Edarit suoraan
toiselle kierrokselle ja kutos-divarin
MPS/3 kaatui rutiininomaisesti. Vaikka
joukkueenjohto sai kolmannen
kierroksen ottelun hoidettua Väiskille –
kentälle, joka suosii Edarien peliä
ennakolta parempia vastaan - päätti
tamperelainen kolmosen joukkue TKT
viime hetken tuuriosumallaan leijonan
lailla taistelleen Edustusjoukkueen cuptaipaleen.
Keväällä pelattiin myös POHUturnausta, Uusimaa Cuppia ja mini-EMturnausta, joissa menestys oli
vaihtelevaa. Parasta tässä kaikessa oli
kuitenkin se, että Edustusjoukkue sai
runsaasti pelejä alle ennen vitosdivarin
alkamista.
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7 voittoa ja 17 tehtyä maalia.
Jalkapallo osoitti raakuutensa, kun
myös FC Pohu/2 ja Strikers/Bertil
voittivat viimeiset ottelunsa. Strikers/
Bertil voitti lohkon 36 pisteellä, Pohu/2
sekä PPJ kannoillaan 35 pisteessä.
Keskinäisten ottelujen mennessä tasan,
ratkaisi Pohu/2:sen parempi maaliero.
Kolmas sijamme ei riittänyt
jatkopaikkaan ja jossiteltavaa jäi, sillä
Pohu/2 takoi muun muassa 14 maalia
FC Botanin verkkoon, kun taas PPJFC Botan keskeytettiin 1-0-tilanteessa,
Botanin kuumakallejen marssiessa ulos
kentältä. Tämä tulos jäi myös voimaan.
Pienestä se oli kiinni, mutta nousu
neloseen jäi kaudella 2007 vain
haaveeksi.

Syyskaudelle lähdimme siis
iskuasemista. FC Pohu/2 oli hyvin
menneen kevätkautensa turvin hieman
karussa, muttei saavuttamattomissa.
Syyskausi alkoi täydellisesti ja
saavutimme kolmesta pelistä kolme
voittoa, voittamalla muun muassa
lohkokärjen FC Pohu/2:sen.
Joukkueemme oli liekeissä ja nousuun
näytti olevan aina vaan paremmat
mahdollisuudet.
Neljännessä
syyskauden pelissä Strikers/Bertililtä
kuitenkin onnistui kaikki ja meiltä ei
mikään, joten voittoputkemme päättyi
rumiin 5-0 lukemiin. Edustusjoukkue
kokosi kuitenkin rivinsä ja voitti loput
neljä peliään. Loistavasti mennen
syyskauden tuloksena oli siis 8:sta pelistä
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akustiikasta huolimatta on kuplahallissa
käynyt talvella hyvin porukkaa.
Maalintekoa on treenattu paljon, olihan se
yksi ongelma joukkueemme pelissä viime
kaudella etenkin Sampon poissaollessa.
Myös pelaajien liikkuvuuteen ja
koordinaatioon on kiinnitetty huomiota.
Askelluksia vedetään jokaisessa
treenissä, ja kehitys on huimaa.
Vaikeaksi koettu sivuttain askeltaminen
sujunee jo mallikkaasti kauden alkaessa.
Vielä kun muistaisi venytellä treenien
jälkeen!
Joukkueemme vahvistuu entisestään,
kun reserviin pääsevät “kasiseiskat” eli
Jaska, Pökö ja Risto palannevat myös
jossakin vaiheessa Edarien vahvuuteen.
Toivottavasti myös vaasalaistuneet
keskikentän juoksukoneet Jesse ja
“Jesse 2” eli Tuukkis tulevat silloin tällöin
pelaamaan.
Kaikesta tekemisestä huokuu hyvä
meininki ja treeneissä painetaan sopivan
tosissaan, mutta hauskaa on silti. Merkit
ovat selvät: tulevan kauden päätteeksi
juhlimme nousua neloseen!

Katse tulevassa
Kauden päättäjäisissä joukkueenjohto
palkitsi maalitykki-Sampon MVP:nä ja
tuulennopean Kostin Vuoden pelaaja pystillä. Huolto palkitsi Jonden (vai
Hipsun?) Karo Vakkuri –palkinnolla.
Vaikka kauden alussa asetettuja
tavoitteita ei saavutettukaan, oli tunnelma
päättäjäisissä loistava, eikä edes
Satumaan pysähtynyt ilmapiiri hidastanut
Edustusjoukkueen menoa. Jopa Rafael
Benitez olisi jäänyt toiseksi, kun pelaajat
pohtivat loppuillasta jalkapallon totuuksia.
Jokainen tuntui myös olevan samaa
mieltä: ensi kaudella nousu neloseen
onnistuu!
Tuleva kausi näyttää lupaavalta.
Talvikauden futsalit ovat alkaneet
erinomaisesti Edustusjoukkueen
johtaessa harrastesarjaa puhtaalla pelillä
ja kolmosdivariakin ilman tappioita.
Nelosdivarin AC Stasi murskattiin
harjoituspelissä joulukuun lopulla.
Edustusjoukkue harjoittelee tällä hetkellä
kolmesti viikossa ja touhussa on selvää
tekemisen meininkiä. Heikohkosta

Edustus
90 Kiitettävä määrä pelaajia
Teksti: Harri Bryk, Valmentaja

jotka joukkuesiirron myötä päättivät jäädä
PPJ:hin, seuramme valmennuspäällikkö
sekä mahdollisesti myös joukkueen
päävalmentaja pelaaja- valmentaja
roolissa.
Niin
pelaajat
kuin
joukkueenjohtokin odottavat innolla
kauden 2008-2009 tuomia uusia haasteita.
Päällimmäisenä tavoitteena on
vakiinnuttaa paikka miesten 7. divarissa.
;)
Tervetuloa katsomaan vauhdikkaita
pelejä!

Ensimmäisen kerran joukkueemme
olemassaolon aikana olen joutunut
vastaamaan
uusien
pelaajien
tiedusteluihin, että "valitettavasti
joukkueeseemme ei enää mahdu".
Vaikka tulevalla kaudella pelaammekin
kahta sarjaa, miesten 7. divaria ja Apoikien sarjaa, on 32 pelaajaa silti riittävä
määrä molempien sarjojen läpiviemiseksi.
Joukkueemme vahvuuteeen on liittynyt
vanhoja paluumuuttajia 89- ja 90syntyneiden joukkueista, 92- syntyneitä,
8

93 Pojista miehiksi
Teksti: Jarna-Maija Malka

Katselen joukkueen vanhoja kuvia
tämän vuosituhannen alkupuolelta, ja
ihmettelen miten monta tuttua
pellavapäistä poikalasta virnistää iloisesti
minulle kuvasta. Nyt ovat pojat kasvaneet,
hiukset tummuneet ja äänet madaltuneet.
Moni joukkue viereltä ja edeltä on
hajonnut. Monissa joukkueissa pelaajat
lopettelevat ja tylsistyvät toimintaan
murrosiän kynnyksellä, mutta Eira93:n
pojat ovat yhä yhdessä. Toki heilläkin ovat
kohtalonhetkensä olleet, kun jokunen on
vaihtanut lajia tai joukkuetta tai vain
kyllästyneet urheiluun. Onneksi kuitenkin
myös uusia poikia on tullut mukaan lajin
pariin ja näin joukkueen koko on pysynyt
vakaana. Tähän kauteen joukkue lähtee
20 pelaajan ringillä.
Eira93:n koossapysyminen ei sinäänsä
ole ihme. Pojat ovat äärimmäisen
tunnollisia treenaajia. Näiden tunnollisten

Joukkueen kapteenit Mane ja Sami
vuosituhannen alussa.
ja kunnollisten harjoittelijoiden ansiosta
voidaan treenit aina toteuttaa
suunnitellulla tavalla. Myös vanhemmat
ovat tukeneet joukkuetta vuosien varrella
monin tavoin. Useat seisovat tuulessa ja
tuiskussa katsomassa aina vain
jännittävimmiksi muuttuvia otteluita.
Lisäksi useat vanhemmat ovat tukeneet
joukkuetta taloudellisesti jo vuosien ajan.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Joukkueelle vuoden kohokohta on ollut
jo usean kesän ajan osallistuminen
johonkin suurempaan turnaukseen.
Aloitimme Hangosta, jossa erityisesti
vanhemmat kunnostautuivat kesäisen
urheilujuhlan loihtimisessa. Sen jälkeen
vanhempia onkin tarvittu aina vain
vähemmän. Viime kesänä kun joukkue
lensi
Tanskaan

kansainväliseen turnaukseen, läsnä olivat
vain pelaajat ja valmentajat. Poikien
mielestä oli upeaa pelata ulkomaalaisia
joukkueita vastaan. Kotimatkalla
innostuneet palloilijat alkoivat jo
suunnitella seuraavan kesän matkaa:
pitäisikö mennä harjoitusleirille vaikkapa
Keski-Eurooppaan vai johonkin
pohjoismaalaiseen turnaukseen?

94 Mukaan mahtuu
Teksti: Ari Mäkelä, joukkueenjohtaja

94-Junnujen toiminta on käynnistynyt
uudistusten myötä. Tavoitteena on pitää
hauskaa pelaillen futsalia. Harjoituksia on
ollut kerran viikossa lauantaisin
Lauttasaaren Arkadassa 9.30-11.00.
Tarkoituksena on pitää pelimahdollisuudet
avoinna sekä entisille että uusille

pelaajille. Innokkaimmat olivat Hanko
Cupissa tammikuun 27. päivä, ja
menestys oli ihan mukava. Uusia poikia
on tullut mukaan ja kesää kohti
mentäessä näyttääkin ihan lupaavalta.
Harjoituksiin ja joukkueeseen mahtuu vielä
innokkaita.
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93-94 Tytöt Pandan haastattelu

K: Terve Panda, olet kuulemma ollut
T-93 joukkueen valmentajana jonkun
aikaa ?
-Kyllä,aloitin tyttöjen kanssa aktiivisesti
treenaamaan joulusta 2007, sitä ennen
joukkueen valmentajana toimi Kyösti
Ylikortes jolle suuri kiitos hyvin tehdystä
pohjatyöstä.

Kesäkaudella treenataan kaksi kertaa
viikossa Pyrkällä tai Ruoholahdessa.
K: Miten viime vuosi 2007meni ?
-Kevät meni harjoitellen isolla kentällä ja
isoihin maaleihin pelaamista, kevätleiri
Eerikkilässä oli yksi kauden kohokohtia,
sää oli ihan loistava. Piirisarjassa
pärjäsimme kohtuullisesti, ongelmana oli
lähinnä vaihtopelaajien puute. Peleistä oli
yleensä poissa muutama tyttö ja muut
joutuivatkin sitten juoksemaan “hiki
hatussa”. Se onkin yllättävän rankkaa kun
siirrytään isoille kentille ja peliaika on
2x35 minuuttia! Syksyllä sarjapelit
menivät jo todella hyvin, tasaisia otteluita!
Syyskauden päättäneessä Trainers
Cupissa tulikin sitten hopeaa, taisi
mennä kaksi peliä rankkareille mutta
onneks meillä on niin hyvät maalivahdit
ja rankkareiden ampujat!

K: Onko sulla ollut kivaa?
-On ollut tosi kivaa, meillä on hyvä joukkue
ja innokkaita pelaajia. Uudet pelaajat
otetaan reilusti vastaan ja joukkuehenki
vaan paranee mitä lähemmäs kesää
päästään.
K: Esitteleppäs hieman joukkuetta.
- No, meillä on noin 18 vuosina 92-94
syntynyttä tyttöä, suurin osa on
harjoitellut 2-3 vuotta. Mutta osa on
aloittanut vasta viime vuoden (2007)
aikana, oikein hyvin uudetkin tytöt ovat
kotiutuneet harjoituksiin ja päässeet
mukaan peleihin.

K: Mitäs kivaa olette suunnitelleet
vuodelle 2008?
-No ainakin toukokuussa mennään
viikonloppuleirille Kisakeskukseen,
kesäkuussa osallistutaan Stadi-cup:iin
ja elokuussa Käpylä-cup:iin. Lisäksi tulee
tiukkoja ja jännittäviä piirisarjapelejä
muutama kymmenen kappaletta, sekä
paljon harjoituspelejä. -Ai niin, ja onhan
meillä treeneissäkin kivaa…kunto
kasvaa.

K: Mistä päin Helsinkiä joukkue on
kotoisin?
-Pelaajat asuvat eri puolilla EteläHelsinkiä,
meillä
on
tyttöjä
Lauttasaaresta,
Ruoholahdesta,
Töölöstä,
Munkkiniemestä
ja
muutamasta
muustakin
kaupunginosasta.

K: Saako teille tulla lisää pelaajia ?
-Tottakai! Uudet pelaajat ovat aina
tervetulleita. Olisi tosi hyvä saada
joukkueeseen mukaan muutama uusi
pelaaja vielä ennen kesää.

K:Kuinka usein harjoittelette ?
-Harjoittelemme talvikaudella kolme
kertaa viikossa: keskiviikkoisin on
sisäharkat Norsenin salissa, torstaina ja
sunnuntaina treenaamme legendaarisessa Ruoholahden kuplassa.
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K: Miten pääsee mukaan ?
Kannattaa katsoa meidän treeniajat
www.ppj.fi ja sitten tulla paikan päälle
tapaamaan meitä.Tai sitten voi soittaa
suoraan
Monalle,
meidän
joukkueenjohtajalle. Numero löytyy
meidän joukkueen nettisivulta.

K: Mitä muuta haluaisit vielä kertoa?
-PPJ:ssä on kivaa! Seuran muissakin
tyttöjoukkueissa ( 99-95 syntyneet) on
todella hyvä meininki, ei muuta kuin
kaikki rohkeasti mukaan ja pelaamaan.
Kiitos!

95 Miksi pelaat fudista? Miksi juuri PPJ:ssä?

“Siksi koska futis on hyvä laji. Se on myös
tunnettu laji.”
“olen aina halunnut pelata PPJ:ssä”
-Aba Jama“Koska se on mukava laji ja koska se on,
ainakin minulle, helppoa”
“Koska sen treenit ovat lähellä ja veljenikin
pelaa siinä”
-Roy Sandberg“Siksi koska mä haluun päästä isona
huippujalkapalloilijaksi.”
“Koska mä haluun kehittyy paremmaksi”
-Mahamed Hassan Jama“Pelaan fudista koska että minusta tulisi
huippupelaaja.”
“Täällä on hyviä tyyppejä ja valmentajia”
-Sakke Mohamud-

“Pelaan PPJ:ssä, koska se on tosi
lähellä. Valmentajat ovat kivoja ja koska
kaverit pelaa siinä. Mulle tulee hyvä mieli,
kun pelaan fudista. Mieli vapautuu
kaikesta roskasta ja se tekee mut
iloiseksi. “
-Ahmed Abass“Pelaan fudista, koska se on hauskaa ja
se on paras urheilulaji.”
“Pelaan PPJ:ssä, koska PPJ:ssä on hyvä
joukkuehenki ja kaikki pelaavat kunnolla.”
-Antti Pietiläinen“Siksi se on hyvä kuntoilulaji ja sitä on
kiva harrastaa”
“siks siel pelaa nii paljo kavereit ja siinä
on hyvä joukkuehenki”
-Topi Ronkainen12

“Minun
“Minun jalkani
jalkani 66 viikkoa
viikkoa sitten”
sitten”

Nyt on taas kaikki hyvin.
Pääsin heti hoitoon, sain
valita lääkärin ja vakuutus
kevensi hoidon maksamista
mukavasti.

Onneksi on
sairauskuluvakuutus!
...ai niin, kompastuin portaissa
leluautoon.

Veritas Henkivakuutus:
Mannerheimintie 14B 3.krs, 00100 Helsinki. Puh. 010 5501 400.
www.veritashenkivakuutus.ﬁ
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95 Tytöt Taistelutahtoa ja peli-iloa
Teksti: Eeva-Liisa Heinaro

on ollut löytää sopivia valmentajia jotka
osaisivat pureutua oikeisiin asioihin
tyttöjen
taitojen
lisäämisessä.
Vuodenvaihteen jälkeen joukkue onkin
saanut ansiokasta vetoapua seuran
valmennuspäälliköltä. Kiitos Oskulle koko
joukkueen puolesta!
Treeneissä on käynyt 13-15 tytön
perusrinki. Kentän laidaltakin näkee
kuinka
jokaisen
ketteryys
ja
pallonkäsittelytaito ovat lisääntyneet
selvästi. Kevätkauden alkuun onkin
suunniteltu harjoitusleiri yhdessä
Kipinöitten kanssa. Tämä antaa varmasti
potkua uuteen ehompaan kauteen!

Tulityttöjen kesä 2007 sujui varsin
haastavissa merkeissä. Pelaaminen -94/
93 tyttöjä vastaan harrastesarjassa
osoittautui rankaksi ja henkisesti
vaativaksi. Vastustajat olivat selvästi edellä
sekä koossa että taidoissa, ja Tulitytöt
oppivat nopeasti kuinka rankka ja fyysinen
peli futis on. Tyttöjen kunniaksi kukaan ei
luovuttanut kesken kauden, vaan
taistelutahto vain kasvoi sarjan edetessä.
Syksyllä voitiin todeta että halua on koko
porukalla kehittyä ja oppia lisää.
Kulunut talvikausi on sujunut parin
viikkotreenin merkeissä Ruoholahden
kuplahallissa. Haasteena tässä vaiheessa
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Tavoitteellisuudesta

Teksti: Johanni Larjanko, joukkueenjohtaja

Tämän tuulisen ja oudon lämpimän
talven aikana joukkueessamme on
tapahtunut paljon uutta. Viime syksyllä
yritimme ensimmäistä kertaa pelata
piirisarjassa tasojoukkueena. Olimme
joutuneet saman tutun kysymyksen
eteen, johon kaikki joukkueet joutuvat:
Olemmeko harrastusporukka, vai
haluammeko kenties enemmän? Jo
jakovaiheessa pulman moniulotteisuus
ilmeni, kun kaikki halusivat kuulua ns.
ykkösryhmään. Ei ollut ihan helppoa
päättää ketkä kuuluivat mihinkin jengiin.
Tietysti
kakkosryhmä
nähtiin
huonompana, vaikka idea oli tarjota pojille
vaihtoehto. Meidänkin ryhmässä monet
harrastavat muita urheilulajeja, eivätkä
ehdi (tai edes välttämättä halua) satsata
kaikkea fudikseen. Tähän asti olemme
kuitenkin pärjänneet hyvin peleissä siitä
huolimatta. Vastustus kuitenkin kovenee
koko ajan, ja tässä iässä on tavallista
kehittää edustusjoukkueita Palloliiton
ehdotuksista huolimatta. Omasta
mielestäni tämä on turha aihe, mutta sen
mukaan on toimittava jos haluaa pärjätä.
Kaiken lisäksi porukkaa oli nippa nappa
kahden jengin verran, joten stressiä riitti
syksyllä. Piirisarjan jälkeen ryhmät
yhdistyivätkin taas.

Pitkin syksyä kuului murinaa siitä, että
häviämme liikaa. Alkoi myös liikkumaan
huhuja, joiden mukaan osa pojista harkitsi
lähtemistä “parempaan” seuraan, jos
jotain ei tehdä.
Juuri ennen joulua tuli sitten peräti
kahdeksan uutta poikaa. Luonnollisesti
tasoerot kasvoivat entisestään. Tämän
lisäksi harjoitukset alkoivat käydä
ahtaaksi: 21 poikaa on kerta kaikkiaan
liikkaa jos käytössä on Arcada tai puoli
kupla. Järjestimme vanhempainillan, jossa
päätimme jakaa ryhmän kahteen. Päätös
ei ollut helppo tehdä, sillä onhan aina riski
että jengi hajoaa ja yhtenäisyys häviää.
Saimme uuden apuvalmentajan uusien
poikien kautta ja päätimme että joukkue
on yhtenäinen ja harjoittelee yhtenä
ryhmänä, mutta pelaa piirissä ja
turnauksissa tasojoukkueina. Helpotus on
suuri, tämä on ollut vaikeaa ja stressaavaa
aikaa. Kunhan pystymme järjestämään
sopivan tasoista valmennusta ja
pelivastustusta molemmille ryhmille niin
onnistumme
tarjoamaan
sekä
harrastelijoille että kunnianhimoisille
kiinnostavia fudistapahtumia.
Ja sehän pitäisi olla päätavoitteemme,
eikö vaan?
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PPJ 97 voittaa taas kaudella 2008

Teksti: Matti Onnelainen, joukkueenjohtaja

Syyssateiden alkaessa siirrymme
sisätiloihin eli Ruoholahden kuplahalliin
ja Lauttasaaren Arcadaan.
Innostus jalkapalloon saa varmasti
hyvää lisäpotkua, kun UEFA Euroopanmestaruuskilpailut pelataan kesäkuussa
2008. Otamme mukaan uusia poikia
joukkueeseemme ja jalkapallon pariin
varsinkin, jos tulokkaalla on todellista
innostusta lajiin, hiukan “kokemusta”
jalkapallosta tai muusta joukkuelajista.
Mikäli jalkapallo harrastuksena
kiinnostaa, niin junioria kuin hänen
vanhempiaankin, niin soittaa voi
joukkueenjohtajalle tai valmentajille.
Kerromme
mielellämme
lisää
toiminnastamme ja miten pääsette
mukaan noin parinkymmenen innokkaan
pelaajan joukkueeseen.

PPJ-97 menestyi hienosti kevään 2007
piirisarjan matseissa sijoittuen kahdella
joukkueellaan (Tiikerit ja Leijonat)
lohkonsa ensimmäiseksi ja kolmanneksi.
Pelaamalla kahdella joukkueella
varmistimme, että kaikki pelaajat saavat
riittävästi peliaikaa ja että pojilla on
riittävästi haastetta peleissä. Tulemme
jatkamaan iloista pelaamista ja hyvää
menestystä piirisarjamatseissa ja
turnauksissa kaudella 2008.
Joukkuetta valmentavat jalkapalloa
itsekin pelaavat Max Tallberg ja Mikko
Laaksonen. He ovat suorittaneet
Palloliiton valmentajakursseja ja ovat
seuran ja Palloliiton koulutusohjelmissa
mukana. Maxin ja Mikon valmentamina
joukkue treenaa kevät- ja kesäkaudella
2008 Johanneksen, Lauttasaaren,
Ruoholahden ja Talin futiskentillä.
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97 Tytöt Menestyksekäs ja antoisa vuosi takana
Teksti: Hannu Muuri, valmentaja

Vuosi 2007 oli PPJ T-97 joukkueelle
erittäin antoisa ja menestyksekäs.
Joukkue pelasi suurimman osan
otteluistaan vuotta vanhempien sarjassa.
Stadi Cupin finaalipaikka ja Alandia Cupin
5.sija vuotta vanhempien sarjassa olivat
menneen kauden kohokohtia.
Ensimmäiset ottelut ulkomaisia
joukkueita vastaan Alandia Cupissa
antoivat joukkueelle lisää pontta
harjoitteluun sekä rutkasti itseluottamusta.
4-0 voitto ja tappio 1-0 ruotsalaisia
huippujoukkueita vastaan (jälkimmäinen
joukkue on voittanut Ruotsissa lähes
kaikki turnaukset sarjassaan), oli
joukkueeltamme mahtava suoritus.
Treeneissä on ollut erittäin hyvä tekemisen

meininki ja osallistuminen on ollut todella
kiitettävää.
Tänä vuonna joukkue osallistuu Stadi
Cupiin, Alandia Cupiin sekä Hesa Cupiin,
jossa joukkueen tavoitteet ovat ei
enempää eikä vähempää kuin kaikkien
kolmen voitto omassa sarjassa!
Todella suuret kiitokset uudelle
loistavalle huoltaja/lääkäri Petrille sekä
vanhemmille aktiivisesta osallistumisesta
joukkueen kannustukseen!
Lopuksi vielä mainittakoon, että joukkue
voitti
tammikuussa
suuren
Pirkkahalliturnauksen, jossa oli kaikki
suomen parhaat T-97 joukkueet mukana.
Eli joukkueemme on tällä hetkellä Suomen
paras T-97 joukkue!
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98 Eira Uusia pelaajia otetaan mukaan ilman karsintaa
Teksti: Sakari Malka, valmentaja

Kesä 2007 painui monen 98-syntyneen
pienen jalkapalloilijan muistiin
ensimmäisenä kunnon jalkapallokautena,
kun ikäluokka pelasi jo oikeaa piirisarjaa.
Kevään piirisarja sujui PPJ Eira98joukkueen osalta todella mallikkaasti ja
syksyksi joukkue sijoitettiin piirin
ykköslohkoon. Suurilukuisella miehistöllä
yhdellä joukkueella pelannut joukkue
selvisi otteluistaan hyvin ja tunnelma

etenkin Johanneksen kentällä pelatuissa
kotiotteluissa oli mainio - yleisöäkin oli
paikalla mukavasti.
Vuoden läpi säännöllisesti treenaava
joukkue siirtyi kolmeen viikkotreeniin
talvikaudeksi, josta palataan kesäkauden
alkaessa jälleen 1-2 treenikertaan.
Joukkueen miesvahvuus talvikaudella on
20. Uusia pelaajia otetaan edelleen
vastaan ilman karsintaa.
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98 Laru Vahva meno kohti kesäisiä kunnian kenttiä

98 Tytöt Pelaaminen on kivaa!
Teksti: Riikka Syvähuoko, joukkueenjohtaja

PPJ Supertytöt -98 - joukkueessa on
mukana yksitoista reipasta tyttöä
pääasiassa Lauttasaaresta ja Töölöstä.
Toisilla tytöistä on jo vankka PPJ-ura
takanaan, mutta onneksi uusia pelaajiakin
on tullut tänä keväänä mukaan.
Supertytöt ovat sanamukaisesti “täyttä
superia” : ilolla ja sisulla - ja koko ajan
karttuvilla taidoilla pelataan. Ja
useimmitten peleistä tullaan voittajina
kotiin.
Syksyllä valmentajana toiminut
Valericio Leppe ja yhä joukkueeen
valmennusta jatkava Panda Nikander ovat
saaneet puhallettua tyttöihin innostunutta
pelihenkeä. Erityisbonuksena tällä
kaudella ovat olleet nuoret naisvalmentajat
Miska ja Nooa, jotka pelkällä

taukopallottelullaan ovat hienona
esimerkkinä tytöille siitä, että pelaaminen
on varteenotettava harrastus myös
muutaman vuoden kuluttua.
PPJ Supertytöt – 98 ovat osallistuneet
syksykaudella SPL:n peli-iltoihin,
ystävyysotteluihin ja turnauksiin. Kevään
2008 aikana pelataan taas aktiivisesti ja
ystävyysottelupyyntöjä
tuleekin
jatkuvasti. Loppukeväästä Eerikkilässä
harjoitellaan monimuotoisesti fudiksen
tekniikoita ja vietetään iloista aikaa
yhdessä.
Me Supertytytöt Aino, Eden, Erna,
Freija, Henrietta, Milla, Matilda,Pinja,
Saimi, Sanni ja Siiri kutsumme Sinut
joukkoomme mukaan !
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99 Eira Verkot heiluvat
Teksti: Timo Saarinen, joukkueenjohtaja

8-vuotiaiden taidot kehittyvät nopeasti
ja se näkyy myös jalkapalloharrastuksessa . Vuoden 2007 aikana myös
pelikokemus alkoi näkyä PPJ99:n poikien
otteissa. Huimaa kehitystä edellisen
vuoden taitoihin nähden on havaittavissa
niin teknisissä taidoissa kuin harjoituksiin
ja itse peliin keskittymisessä.

05.09 Peli-ilta Velolla - Vastapuolen
vapari - Onni, Luka ja Luke tarkkana ,
Lauri vahtii maalia.
Tänä vuonna jatkamme samaan tahtiin :
huhtikuussa Helsinki Open-turnaus ja
toukokussa järjestämme viikonloppuleirin
Vierumäellä innoittamaan alkanutta
kautta. Tänä vuonna osallistumme myös
ensimmäistä kertaa Helsingin piirisarjaan.
Hyvää alkanutta kautta kaikille, hyvä
pojat
ja kiitos hyvästä työstä
valmentajillemme.

13.6 Peli-ilta Velolla – Topias ja Otso
tuulettaa
2007 huhtikuussa Helsinki Openturnauksessa saimme ensimmäisen
pitkään odotetun “virallisen voittomme” .
Peli-illoissa keväällä ja syksyllä emme
olleetkaan enää vastaantulijoita vaan
laitoimme myös vastustajien verkot
heilumaan. Talvisarjassa olemme
pärjänneet hienosti ja saaneet paljon
hyvää pelikokemusta . Voittoja,
tasapelejä ja tappioita , hienoja pelejä ,
hauskanpitoa – kaikkea mitä jalkapalloon
kuuluukin.
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99 Laru Kaikkien tulee päästä pelaamaan!
Teksti: Antti Raimovaara, joukkueenjohtaja

PPJ Lauttasaaren -99 syntyneet pojat
ovat aloittaneet omana joukkueena
toimimisen syksyllä 2007. Yhdessä
olemme toimineet siis reilun puolen
vuoden ajan, ja sitä ennen osa pojista on
pelannut Lauttasaaren -98 ikäluokan
kanssa. Tällä hetkellä poikia on ”ringissä”
20, ja talven harjoituksissa on käynyt
aktiivisesti 12-14 pelaajaa. Harjoittelemme
kahdesti viikossa, kerran Arcadassa ja
kerran Ruoholahden kuplassa. Lisäksi
talven aikana on ollut harjoituspelejä ja
muutama on vielä jäljellä ennen kuin
kevään piirisarja alkaa. Harjoituksia
vetävät Antti Raimovaara ja Rami Keränen,
apuja on saatu myös Roopen Joonasveljeltä ja muutamalta isältä.
Kevään
piirisarjaan
tulemme
osallistumaan kahdella peliryhmällä, jotta
pojat saavat varmasti riittävästi peliaikaa.
Vaihdossa oman pelivuoron odottaminen
on tylsää, pelaaminen on hauskaa!
Harjoitukset pidämme jatkossakin aina
yhdessä, mutta pelejä varten tehdään
kaksi tasavahvaa ryhmää, joilla on aivan
omat pelipäivänsä. Pelaajia voidaan siirtää
ryhmien välillä tarpeen mukaan.
Aika näyttää, tuleeko peliryhmien
nimiksi Sininen ja Valkoinen,
Paviaanit ja Haisunäädät vai
kenties jotain muuta. Ehdotuksia
otetaan vastaan! Peliryhmiin
tarvitaan peluuttajiksi myös
muutama aktiivinen isä lisää.

Helsinki Cup heinäkuun toisella viikolla
kuulunee myös tulevan kesän ohjelmaan,
jos vain kesälomasuunnitelmat antavat
myöten. Syksyllä piirisarja taas jatkuu.
Jos intoa ja halua on, voimme kenties
jättää vanhemmat viikonlopuksi kotiin ja
suunnata harjoitusleirille esimerkiksi
Eerikkilän urheiluopistolle.
Koska olemme vielä suhteellisen nuori
joukkue, opittavaa riittää monella osaalueella. Paljon olemme kuitenkin talven
aikana jo oppineet: jalkapallon säännöt
alkavat olla jo hyvin hallussa ja
harjoituksien aikana kuunteleminen ja
keskittyminen on viime aikoina ollut
erinomaista. Pallo pysyy jo mukavasti
jalassa ja syöttely on parantunut
valtavasti. Kun vielä yhdistämme
taitomme ankaraan tsemppaamiseen, niin
voittoja kyllä tulee!
Joukkueemme tärkein tavoite on, että
pelaaminen on hauskaa ja kaikki pääsevat
pelaamaan. Hyvä joukkuehenki, hauskuus
ja voitot syntyvät yhteisistä treeneistä:
harjoitellaan, opitaan, onnistutaan ja
voitetaan!

Turvallisuuskoulutusta ja
-konsultointia
Interfire Products Oy
info@interfireproducts.com
www.interfireproducts.com
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99 Tytöt Talkoopula?
Teksti: Johanni Larjanko

tasoeroja: jotkut ovat pelanneet kohta
neljä vuotta, kun taas uusimmat tulokkaat
ovat syntyneet viitisen vuotta sitten.
Kevään aikana -99:t muodostavat oman
joukkueen, ja muut jatkavat yhtenä
ryhmänä. Olemme jo viestittäneet tästä
joukkueen vanhemmille, ja pyytäneet
vapaa-ehtoisia valmentajiksi ja
joukkueenjohtajaksi 00-02-ryhmään
(nykyinen valmennusjohto jatkaa 99:n
kanssa, jossa omat lapset pelaavat).
Toistaiseksi tuloksetta.
Tämä näyttää olevan yleinen ongelma
tänä päivänä. On vaikeaa saada ihmisiä
vapaaehtoistöihin, kun kaikilla tuntuu
olevan kiire. PPJ:n kaltainen seura ei
kuitenkaan pärjää ilman meidän kaikkien
talkootyötä. Lapset tarvitsevat meitä.
Toivon ja uskon vielä, että uusin
tyttöjoukkue PPJ:ssä löytää ratkaisun
tähän ongelmaan. On lapsillemme tärkeää
saada harrastaa urheilua. Itse koen
mukana olemisen etuoikeutena, soisin
muita kokevan samoin.

Tyttöfudis on selvästi nousussa ja
PPJ:ssäkin tyttöjoukkueet kasvavat. Siitä
huolimatta tytöilel suunnattuja tapahtumia
järjestetään vielä melko vähän. Onhan
vuosituinen taitotapahtuma Talissa
olemassa, mutta turnauksia aloitteleville
junnuille on hyvin vähän. Meidän
yhdistetyistä joukkueista (99-02)
vanhemmat tytöt pääsevät pelaamaan nyt
piirissä, ja muille on tarjottavana peli-illat.
Valitettavasti liian usein joudumme
pelaamaan poikia vastaan. Poikien asenne
on hankala: heidän mielestään fudis on
poikien hommaa. Härnääminen ja
nauraminen on tavallista ennen pelejä. Ja
jos tytöt voittavat (mitä usein tapahtuu),
pojat itkevät. Olisi suotavaa, että Helsingin
piiri auttaisi vähän järjestämällä lisää
tytöille suunnattuja tapahtumia, sekä
organisoimalla peli-iltoja vähän
huolellisemmin. Yksi vaihtoehto voisi olla
tyttöjoukkueiden
osallistumisen
koordinointi peli-illoissa.
Ryhmässämme on tietysti melkoisia
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00 Eira Hyvä meno, pidä kii!
Teksti: Jan Nåls, joukkueenjohtaja

Etelä-Helsingin ylpeys PPJ-00 Eira,
pelaa edelleen kovalla sykkeellä.
Valmentajakaartiin on liittynyt kolme
apuvalmentajaa PPJ-93 -jengistä, ja Sami,
Jussi ja Otto ovat tuoneet treeneihin aimo
annoksen
uutta
energiaa.
Kummivalmentaja Harri ja PPJ:n uusi
valmennuspäällikkö Osku ovat myös
tutustuneet toimintaan lähietäisyydeltä.

Viime vuoden kohokohta, voitokkaissa
merkeissä edennyt VJS:n Futsal-turnaus
Myyrmäessä, on ikuistettu oheisissa
valokuvissa. Samaisessa turnauksessa
luotiin myös uusi kannustushuuto jonka
pelaajat nopeasti oppivat: "Hyvä meno,
pidä kii, täältä tulee PPJ".
Vihreitä nurmikenttiä odotellessa!

Futsal-turnauksessa Myyrmäessä.
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00 Laru Laru 2000 rules!
Teksti: Ilkka Ilmonen, joukkueenjohtaja

Vuoden 2008 alusta jaettiin poikien 0001 Laru-joukkue kahdeksi omaksi
joukkueeksi. Pasi Pajunen jäi
joukkueenjohtajaksi Laru 01-joukkueelle
ja minä Ilkka “Topiaksen isä” Ilmonen
siirryin Laru 00 joukkueenjohtajaksi. Tiina
“Oskarin äiti” Nykänen ja Anne “Atte Villen
äiti” Alvessalo hoitavat raha-asiat,
rekisterit ym, josta suuri kiitos.
Pelaajalistalla on 12 ekaluokkalaista
futispelaajaa, jotka ovat kiitettävästi
käyneet treenaamassa Ruoholahden
kuplassa sunnuntaisin klo 11-12.00.
Valmentajat Kare Haaparinne ja Pasi
Jouhki ovat saaneet hyvän fiiliksen
aikaiseksi joukkueeseen. Alkuverryttelyn
ja tekniikkaharjoittelun jälkeen loppu 20

minuuttia käytetään treenien kohokohtaan
eli pelaamiseen. Edistystä on tapahtunut
jo melkoisesti siitä, kun aloitettiin
syksyllä 2006. Syöttelyä vielä
harjoitellaan, mutta tuuletukset ovat jo
kuin ammattimiehillä konsanaan.
Laru 00-joukkueen ikäisille ei vielä ole
omaa piirisarjaa, mutta tarkoitus on pelata
ystävyysotteluita sekä kuplassa että
Pyrkällä kuluvana vuonna. Peleissä
pelataan 5 pelaajan kentällisillä ja varmasti
niin, että kaikki pääsevät pelaamaan.
Laru 2000 tarvitsisi kipeästi lisää aktiivisia
tulevaisuuden Mikael Forsseleita mukaan
eli sana kiertämään kouluissa ja
kaveripiireissä. Mukaan vaan mukavan
harrastuksen pariin.

01 Laru Laru 2001 vauhdissa
Teksti: Pasi Pajunen, joukkueenjohtaja

talvikaudella Ruoholahden kuplassa.
Treeneissä oli yleensä 20-30 pelaajaa ja
vuodenvaihteessa totesimmekin, että on
aika jakaa joukkue syntymävuoden
perusteella
kahtia.Nyt
uuden
toimintavuoden käynnistyttyä on Laru-01joukkueen listoilla 25 aktiivista pelaajaa,
mikä on huomattava prosentti
Lauttasaaren esikouluikäisistä pojista.
Ensimmäiset harjoituspelit Honkaa
vastaan on jo pelattu ja pelien sekä
turnausten määrää tullaan sopivasti
lisäämään
viime
vuotisesta.
Toimintavuoden tavoitteena on pelata
iloista jalkapalloa, tutustua pelikavereihin
entistä paremmin ja sitä kautta hioutua
joukkueena.
Kentälle mars!

Vuosi 2007 oli joukkueelle (LARU 00/
01)
ensimmäinen
kokonainen
toimintavuosi. Henkilökohtaiset pelitaidot
kehittyivät silmissä ja jonkinlainen käsitys
joukkuepelistäkin alkoi hahmottua.
Kevätriehassa ja peli-illassa tuli selkeästi
takkiin, mutta kun elokuussa pelasimme
Tapion turnauksessa samankokoisia
vastustajia vastaan, olivat tulokset
erinomaisia. Tästä kaikesta kuuluu tietysti
kunnia valmentajille, joista suurimman
vastuun kantoivat PPJ:n junnut Kare
Haaparinne ja Lari Toppinen sekä
kevätkaudella Tom-Henrik Lausala.
Vanhemmista
erityisesti
Harri
Koskiniemen ja Timo Kiven tuki
valmennuksessa oli merkittävä. Vuoden
aikana treenasimme kerran viikossa,
ulkokaudella Arcadan kentällä ja
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02 Eira Harjoitus tekee mestarin
Teksti: Claudio Nava, valmentaja

Olen seurannut tiiviisti vanhemman
poikani Benjin pelaamista PPJ Eira
98:ssa. Hän aloitti joukkueessa jo 4vuotiaana, ja on harjoitellut siitä lähtien
epäsäännöllisen säännöllisesti. Toimintaa
seuranneena näyttäisi siltä, että lapsen
opittua harjoittelemaan jotakin
säännöllisesti ja kurinalaisesti olisi sama
toimintamalli helposti kopioitavissa
muihinkin harrastuksiin tai oikeastaan
melkein mihin tahansa muuhun
elämänalueeseen.
Haastavien,
keskittymistä vaativien asioiden
opetteleminen on helpompaa, kun on
tottunut ja sisäistänyt säännöllisen
harjoittelun kehittävän vaikutuksen.
Lahjakkuudellakin on toki pieni rooli,
mutta voima joka syntyy lapsen
oivaltaessa, että mitä ei vielä osaa voikin
olla opittavissa harjoittelemalla, vie
huomattavasti pidemmälle kuin
lahjakkuus. Lisäksi jalkapallossa
kehittynyt motoriikka, nopeus ja
koordinaatio antavat myöhemmin hyvät
lähtökohdat yleisesti liikkumiselle ja
uusien lajien ja harrastusten
kokeilemiselle, täysin riippumatta siitä

voitetaanko pelejä tai syntyykö maaleja.
Jopa koulun aloittaminen voi olla
helpompaa, kun joukkueessa toimiminen
on tuttua asiaa: nimittäin juuri ennen
koulun alkua poikani Benji kysyi minulta
miten pärjäisi koulussa. Mietin hetken ja
kerroin sitten koulusta vertaamalla sitä
jalkapalloharjoituksiin. Kerroin, että
koulussa pidetään oppitunteja, joita vetää
opettaja ja että lisäksi tunneilla on
suunnilleen
hänen
oman
futisjoukkueensa verran samanikäisiä
lapsia. Ja että opettaja opettaa oppilaille
uusia asioita täysin samoin kuin
valmentaja futisharkoissa. Riittäisi, että
kuuntelee opettajaa kuten valmentajaakin
kuunnellaan ja tekee sitten pyydettyjä
asioita samoin kuin eri harjoitteita
treeneissä. Ja että osaa myös tehdä
tämän yhdessä muiden lasten kanssa,
lisäsin vielä lopuksi. Siihen kyllä pystyn,
totesi Benji. Enkä tiedä vieläkään kumpi
oli meistä helpottuneempi! Halusin
ehdottomasti nuoremman poikani
Danielin saavan saman mallin ja
lähtökohdan elämässään. Hän täyttäisi jo
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