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PPJ:n toiminta on kovassa kasvussa. Seuran
jäsenmäärä ylitti ensimmäistä kertaa 500 pelaajan
rajan, jota voidaan pitää hyvänä saavutuksena, kun
mietitään seuran toiminta-aluetta, Etelä-Helsinkiä.
PPJ:n pelaajat ovat perinteisesti tulleet Eira-
Ullanlinnan ja Lauttasaaren alueilta. Ensi kaudeksi
kuplahallimme siirtyy joitakin satoja metrejä
nykyisestä sijainnistaan, vaihtaen samalla myös
kaupunginosaa  Jätkäsaareen. Kuplahallin kentän
siirron myötä PPJ:n toiminta-alue laajenee ja
seuralla on hyvä mahdollisuus vahvistaa jalansijaa
eteläisessä Helsingissä.

Seuran jäsenistä jo neljännes on tyttöjä. Tätä
voidaan pitää erinomaisena saavutuksena ja
kehityksenä, kun otetaan huomioon se, että seuran
ensimmäinen tyttöjoukkue perustettiin vuonna 2003.
Seuran valmennuspäällikkö visioi seuran kotisivuilla
olevassa blogissaan, että ei mene kauaa kun seuran
ensimmäiselle naisjoukkueelle tulee tarvetta.

Äitienpäivää edeltävänä lauantaina on taas seuran
perinteisen Kevätriehan aika. Jos saamme valtaosan
seuran pelaajista paikalle, tulee riehan
huipennuksesta, miesten 5.divisioonan ottelusta
PPJ/Akatemia - Ellas ennennäkemätön
yleisötapahtuma. Mikä sen parempaa kuin seurata
PPJ:n omien kasvattien peliesityksiä täpötäydessä
katsomossa omia kannustaen. Tähän kun lisää vielä
auringonpaisteen, puoliaikamakkaran ja jäätelön,

niin voiko enää jalkapallotapahtuma parantua?
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Mutta on seurassamme tehty paljon muutakin kuin vaalittu perinteitä.
Viimeisten vuosien aikana olemme pyrkineet Pallo-Pojat Juniorit ry:n
hallituksessa kehittämään määrätietoisesti seuramme toimintaa.
Olemme käynnistäneet monia hankkeita ja toimenpiteitä, joita
haluaisin kutsua pyrkimyksiksi luoda seurallemme kestävän ja jatkuvan
kehityksen linjoja. Eräs tärkeimmistä ratkaisuista on ollut aktiivinen
osallistuminen Suomen Palloliiton ja Helsingin piirin tarjoamiin seurojen
kehityshankkeisiin. Olemme mukana Footpass-hankkeessa, joka on
Opetusministeriön tuella Vierumäen Urheiluopiston, Suomen
Palloliiton ja Suomen Jääkiekkoliiton (HockeyPass) yhdessä
kehittämä työkalu niille seuroille, jotka haluavat kehittää toimintaansa
systemaattisesti. Kuluvan kevään aikana toteutetaan Footpassiin
olennaisesti kuuluva seura-auditointi, jonka pohjalta saamme
arvokasta palautetta ja tärkeitä työkaluja toimintamme kehittämiseen.
Jo Footpass-kyselyaineiston valmistelu on tuottanut paljon hyödyllistä
aineistoa, mm. toukokuun aikana julkaistavat PPJ:n toiminta- ja
valmennuslinjaukset.

Yksi keskeisimmistä kehityshankkeistamme aloitettiin vuoden 2008
alussa, jolloin seuraamme hankittiin historiamme ensimmäinen
palkattu työntekijä, osa-aikainen valmennuspäällikkö. Osku Koskisen
tekemän reilun vuoden aikana tekemän työn tulokset puhuvat jo tässä
vaiheessa puolestaan. Varsinkin nuorimpien ikäluokkien joukkueiden
toiminta on erityisesti valmennuksen osalta oleellisesti jäntevöitynyt
ja jäsenistömme kasvu on tällä saralla ollut huomattavaa. Tämän
vuoden alussa seuramme jäsenmäärä ylitti ennätyksellisen 500
rajapyykin, jolla olimme Helsingin piirin 11. suurin seura. Erityisen
huomattavaa on, että alle 11-vuotiaiden joukossa seurassamme oli
tuolloin kolmanneksi eniten jäseniä Helsingissä. Tästä on hyvä jatkaa,
kohti kevättä, kesää ja kestävää kehitystä!

Olavi Similä
Seuran puheenjohtaja
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Edustus Neljän vuoden projekti  päätökseen
Teksti: Kasper Mäkinen, vuoden pelaaja

Tiistai 23. syyskuuta 2008 klo 21:30,
Töölön Pallokenttä. Kuulas syysilta.
Tuomari viheltää kolme pitkää ja laiskaa
vihellystä ottelun päättymisen merkiksi.
Pelaajien kädet nousevat kohti
korkeuksia. Kentän laidalla ottelua
seuraavat sinivalkoisiin pukeutuneet
nappulat riehaantuvat.  ”Sikakatsomo”
jatkaa tuttua ilakointiaan. Valmennusjohto
ja muut seuralegendat huokaisevat
syvään.  Sadat internetin välityksellä
matsia livenä katsovat pääsevät
seuraamaan historiallista hetkeä.
Ikuisuudelta tuntunut ottelu on viimein ohi.
PPJ:n edustusjoukkue on varmistanut
nousunsa nelosdivariin kauden toiseksi
viimeisellä kierroksella.  Pelaajasta hetki
tuntuu mahtavalta. Kauan odotettu tavoite
on lopultakin saavutettu!

Loistaviin tunnelmiin päättynyt
Edareiden kausi 2008 ansaitsee kuitenkin

 tulla kerratuksi tarkemmin, joten palataan
ajassa muutama kuukausi taaksepäin.
Kuten äärimmäisen fiilistellyssä introssa
mainittiin, neloseen nousu oli kauan
odotettu ja pitkän työn tulos. Kolmena
edellisenä kautena (katso tarkemmin
junnulehdet 1/08 ”PPJ Edustusjoukkue
kaudella 2007”, 1/06
”Edustusjoukkueeseen  tunkua” ja jopa
1/07, hämmentävä, ”Juniori Aikuisenakin
- Pamfletti”) nousu jäi harmittavan lähelle.
Se tuntui monesta vääryydeltä, sillä
parhaimmillaan sinivalkoisten peli kulki
kuin Mursun luotsaamana. Onneksi joka
vuosi Edustusjoukkue näytti kuitenkin
menevän eteenpäin ja peli oikeasti
kehittyi. Tämän vuoksi tunnelma talven
harjoituksissa oli nyt luottavaisempi kuin
koskaan ja treeniasenne ja -aktiivisuus
sen mukainen.  Lähtökohdat kaudelle
olivat siis hyvät.

Jako kahteen saattaa tuottaa hankaluuksia Edareillekin...
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Vuoden 2008 puolelle jatkuneesta
futsal-kaudesta käteen jäi hopeamitalit
harrastesarjasta, kolmosessa tappio
ensimmäisessä jatkopelissä tiukan
taistelun jälkeen sekä paljon tärkeää
tekniikka- ja nopeusharjoitusta. Suomen
Cupissa tie nousi pystyyn jo
ensimmäisessä pelissä, kun kallion
betonisella tekonurmella vastustaja
HDS:llä pelannut Thierry Henryn ja Emile
Heskeyn taidot yhdistänyt kolossi taiteili
kolme upeaa maalia PPJ:n ainokaista
vastaan. POHU-turnauksessa huhtikuun
räntäkelissä mutaisella hiekalla joukkue
sai tarvittavaa nöyryyttä tosipelejä
ajatellen. Kevät Cupissa tie päättyi vasta
puolivälierissä, jossa Edarit hävisi tulevan
kauden arkkiviholliselleen SAYKUS:lle 1-
0.

Pitkän ja rankan harjoituskauden
jälkeen toukokuun saapuminen oli lopulta
todella odotettu.  ”Viimeinen kausi
vitosessa” – asenne näkyi heti ja femman
pelit alkoivat vakuuttavasti kahdella
voitolla, joista jälkimmäisessä ottelussa
voittomaali tuli viimeisellä sekunnilla ja
hämmästyttävästi kaiken lisäksi lyhyen
kulman avulla. Harvinaisen hyvä
kaudenalku päättyi kuitenkin kolmannessa
pelissä, kun Käpa-Akatemia upotti
molemmat laukauksistaan PPJ:n pelaajien
tykitellessä palloja liukuhihnalta
katsomoon.  Joukkue kuitenkin
ryhdistäytyi välittömästi ja hoiti pisteet
kotiin kaikista lopuista kesätaukoa

>>>

edeltävistä otteluista.  PPJ siirtyi
juhannuksen viettoon hienosti
sarjajohdossa, joskin jännitystä lisäsi se,
että kevätkauden viimeinen kierros oli
siirretty elokuulle, jolloin oli tarkoitus
pelata sarjakakkosta, niskaan
hengittävää, SAYKUS:ta vastaan.

Tiukka mutta toisaalta kerrankin erittäin
hyvä sarjatilanne näkyi pelaajien
keskittymisessä heinäkuussa järjestetyllä
perinteisellä Eerikkilän leirillä. Treenit
vedettiin kovalla asenteella ja sunnuntain
loppupelissä oli harvinaisen monta pirteää
ja siistitukkaista pelaajaa. Esimerkiksi
seuraavana armeijaan lähtövuorossa ollut
Antti ”Antti2” Karikoski säästyi kuin
ihmeen kaupalla kapteenin käsittelyltä.
Useat taktiikkapalaverit ja videotykiltä
katsottu PPJ-Boca Seniors, toivat paljon
syvyyttä leirin antiin ja antoivat pelaajille
uusia työkaluja ja ratkaisumalleja. Tästä
esimerkkinä mm. leirillä kehitetty Peter
"Pete" Kindbergin kantapäähän perustuva
hyökkäyskuvio, joka osoittautui
myöhemmin erittäin käyttökelpoiseksi.
Pilkkuskaban, ja samalla oikeuden ampua
tulevan kauden kaikki rankkarit, vei hienon
kauden pelannut Jani ”Iivo” Iivonen. Kaiken
kaikkiaan oli leiri erittäin onnistunut ja
erinomainen valmistautuminen koko
syksyä sekä kauden ratkaisevia pelejä
ajatellen, joista yksi tärkeimmistä oli
vuorossa heti elokuun alussa.

>>>

Iivo pitää muuria

Jessen katse
pallossa
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Nousu lähestyy
Näin jälkikäteen katsottuna sarjanousu

suurelta osin ratkesi juuri tuohon elokuun
kolmantena pelattuun otteluun, vaikka
tuloksena olikin ”vain” tasapeli toisena
majaillutta SAYKUS:ta vastaan. PPJ:n
tuossa ottelussa saavuttama henkinen
voitto, käsittämättömiin
epäurheilijamaisuuksiin syyllistynyttä
vastustajaa vastaan, kantoi koko
loppusyksyn.  Seuraavat pelit sujuivatkin
todella hyvin ja Edarit napsi pisteitä
toisensa perään. Monia huippusuorituksia
nähtiin kuten esimerkiksi Nicklas ”Nicke”
Törnroosin upea hattutemppu HDS
Mondial:n 3-1 kaadossa, Sampo ”Campo”
Seppäläisen uskomaton
maalivireylipäänsäsekä Mikko ”Babar”
Pakarisen raudanlujat liukutaklaukset
puolustuksen keskustassa.  Nämä toki
olivat vain murto-osa niistä lukemattomista
kauden aikaisista uroteoista, joita
edustusjoukkueen pelaajat esittivät.
PPJ:llä oli mahdollisuus ratkaista nousu
jo kolmanneksi viimeisellä kierroksella,
mutta harmittavasti pimeällä Kaisaniemen
kentällä pelattu ottelu SAPA/2:sta vastaan
päättyi 1-1 lukemiin.  Se oli monelle
pettymys, ei pelkästään siksi, että
kapteenin laukussa ennen ottelua
vilahtanut kuohujuomapullo jäi näin
korkkaamatta, vaan myös sen takia, että
tulevasta SAYKUS-ottelusta oli siten
tulossa äärimmäisen tärkeä.  Alkusyksyn
kiihkeiden tapahtumien jälkeen
”paineeton” ottelu olisi ollut huomattavasti
miellyttävämpi vaihtoehto. Nyt sen sijaan
pelissä oli kakkoslohkon voitto ja nousu
nelosdivariin.

Historian havinaa
Kymmenittäin nuoria ja vanhoja

PPJ:läisiä saapui syyskuiselle Bollikselle
todistamaan paikanpäälle seurahistorian

tärkeintä ottelua.  Lisäksi peli välitettiin
suorana lähetyksenä Internetiin joukkueen
propellihattuosaston ja erityisesti Hannu
”Hande” Leinosen organisoimana, minkä
ansiosta sadat taitojalkapallosta
kiinnostuneet Suomessa ja mm.
Ranskassa pääsivät nauttimaan hyvästä
urheiluviihteestä kotisohviltaan.
Epävirallisten tietojen mukaan kyseessä
oli Edustusjoukkueen suurin koskaan
saama katsojamäärä!

Mestarin taidonnäyte

Jesse ja Sampo pelaavat Pessiä
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Marraskuussa järjestetyissä
päättäjäisissä tunnelma kohosi kattoon ja
sen läpi, kun kauden tapahtumia ja nousua
fiilisteltiin. Ansioituneille pelaajille jaettiin
perinteiset kiertopalkintopokaalit, jotka
säilyivät onneksi ehjinä jatkoillakin. Myös
valmennusjohto, eli seuran kunniajäsen,
Veli-Pekka ”Veltsu” Karvinen, joukkueen
legendaarinen huoltaja, Seppo ”Sepi”
Suomalainen sekä mm. Eerikkilän leirillä
huolto- ja taustatehtävissä
kunnostautunut, Markku "Make"
Karikoski, saivat ansaitut palkinnot.
Lopulta nousu ei kuitenkaan johtunut
yksittäisten pelaajien yksilösuorituksista
tai uskomattomista valmennusteknisistä
ja -taktisista vedoista, joita toki paljon
nähtiin, vaan loistavasta
joukkuepelaamisesta.  Kaikki vesipullojen
täyttäjistä maalitykkeihin taistelivat
nousun eteen ja se palkitsi lopussa.
Toisaalta joukkueen pelaaminen oli myös
valmiimpaa ja parempaa kuin koskaan
aikaisemmin.  Peliväline liikkui pelaajalta
toiselle mallikkaasti ja pallo pysyi maassa
enemmän kuin kaikilla muilla vitosen
jengeillä yhteensä.  Pitkäjänteinen
harjoittelu tuotti lopultakin todellisia
tuloksia kentällä.  Neljän vuoden
mittaiseksi venähtänyt projekti sai
arvoisensa päätöksen.

Eivätkä sinivalkoiset pettäneet
kannattajiensa odotuksia. Astetta
aikaisempaa siistimmin pelannut
SAYKUS kaatui selkein 3-0 lukemin ja
kovat paineet PPJ:n pelaajien ja
valmennuksen niskasta hellittivät
lopultakin. Vuosia odotetut nousujuhlat
saattoivat alkaa ja innokkaimmat
juhlivatkin nousua asiaankuuluvasti neljä
kertaa syksyn aikana.  Viimeisessä
ottelussa Edarit pääsi hassuttelemaan
paineettomassa tilassa selkeän 6-2 voiton
”faijasta” ja muista Boca Seniorilaisista ja
näin uudenkarheaan maalipörssiin tuli
monta uutta nimeä kauden 2008
sarakkeeseen. Ns. merkityksettömissä
mitalipeleissä suurin keskittyminen oli jo
herpaantunut ja tuloksena oli hopeamitalit
vitosdivisioonasta.

Alé

Aijai, Nicken tukijalka on aivan liian
kaukana
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EdustusPPJ/2 7.divarista 5.divariin
Teksti: Harri Bryk, Valmentaja

Lauttasaarelainen asuntokauppiaasi

www.erkkeri.fi

p.09-6824050

Pääosin 90-, 91- ja 92-syntyneistä
pelaajista koostuva PPJ/2-joukkue pelasi
viime kaudella ensimmäiset ottelunsa
miesten sarjoissa. Piirisarjaa joukkue
pelasi 7.divarissa ja lohkonsa toiseksi
sijoittuneena nousi täksi kaudeksi
6.divariin. 5. divarissa pelannut PP FC
tarjosi kuitenkin sarjapaikkansa PPJ:lle,
joten PPJ/2 pelaakin kuluvalla kaudella 5.
divarissa. Koko joukkueen ja seuran
puolesta kiitos PP FC:n pelaajille ja
joukkueenjohdolle.

Joukkueen talviharjoitteluun on jo
monena vuotena kuulunut osallistuminen
Helsingin Piirin futsal-sarjaan. Kuluneena
talvena joukkue voitti miesten 4.divari
futsal-mestaruuden, nousten samalla ensi
talveksi 3.divariin.

Tuleva kausi tulee olemaan
haasteellinen, sillä sarjapaikka miesten
5.divarissa takaa tiukkoja ja fyysisiä
otteluita läpi kauden.Tervetuloa
kannustamaan joukkuettamme!
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93 B-junnut valmiina kauteen

PPJ 93-joukkue uudistui viime kaudella
melkoisesti, kun hajonneesta 94-
joukkueesta saatiin neljä vahvistusta
joukkueeseen. Vuotta nuoremmat
pelaajat pääsivät mukavasti pelirytmiin ja
sulautuivat hyvin joukkueeseen. Tälle
kaudelle joukkue sai jälleen mieluisia
vahvistuksia, kun pari paluumuuttajaa
liittyi joukkueen vahvuuteen kesken
harjoituskauden. Uuteen kauteen PPJ 93/
94 lähteekin jopa 21 pelaajan voimin.

Harjoitusaktiivisuus on ollut kiitettävää
ja vauhti selvästi aiempaa kovempaa.
Vaikka harjoituskauteen lähdettäessä
joukkueen päätavoitteena oli aktiivinen
liikunta, on kauden alun lähestyessä
harjoitusinto noussut siinä tahdissa, että
kauden otteluista voidaan odottaa erittäin
vauhdikkaita ja mielenkiintoisia. Joukkue
kutsuukin kaikki kannustamaan PPJ:n
vanhinta juniorisarjassa pelaavaa
joukkuetta kesän koitoksissa.
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Harjoitus tekee mestarin93 Tytöt

Kauden 2007 jälkeen  joukkueella oli
miettimisen paikka:  jatketaanko kevyttä
pelailua vai asetetaanko uusia tavoitteita?
Yhteisellä päätöksellä päätettiin lisätä
treenaamisen määrää ja laatua.
Talvikaudella 2007-2008 treenattiin 3
kertaa viikossa ja keväällä alkoivatkin
sitten  tulokset näkyä. Kevään
harjoitusottelut menivät todella hyvin ja
piirisarjassa voittoputki jatkui. Entisestä
sarjajumbosta oli tullut vakavasti otettava
vastustaja Uudenmaan seuroille. Hyvän
kauden jälkeen päädyimme sarjassa
lopulta kolmanneksi, tasapisteisiin  HJK-
Kannelmäen  kanssa. Ei voi muuta sanoa
kuin että säännöllinen harjoittelu tekee
(melkein) mestarin.

Syksyllä joukkueemme teki sitten aivan
uuden aluevaltauksen:  saimme kutsun
harjoituspeliin Tallinnaan, FC-Floran
vieraaksi. Matkat sujuivat hyvin karaokea
laulaen ja bingoa pelaten.

Hotellimajoituskin oli siedettävä. Hyvä
puoli majoituksessa oli se, että hotelli oli
aivan keskustassa joten shoppailutkin
onnistuivat mukavasti. Lauantain
iltatreenit pidettiin paikallisen "Finnair-
stadionin" eli  A.Le Coq-areenan vieressä
hyvällä keinonurmella. "Hyvin" nukutun
yön jälkeen suuntasimme taas  Areenaa
kohden jossa FC Floran 93-tyttöjen
joukkue oli jo odottamassa. Itse peli oli
molemmilta joukkueilta hieman sekavaa.
Huomasi, että PPJ:n tyttöjä jännitti kovasti
ensimmäinen peli "ulkomailla".
Ensimmäisen puoliajan tuhlatuista
maalipaikoista huolimatta  (ainakin kolme
tolppaa,viisi ylärimaa ja miten voi saada
kahdesta metristä yli tyhjän maalin ,no
tulipa sekin nähtyä...) peli päättyi
ystävyysottelulle sopivaan tulokseen 1-1.
Pitihän sitä vielä kokeilla rankkaritkin,
voitto Helsinkiin 5-4 !

93 Tytöt yhdessä FC Floran joukkueen kanssa
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95 Joukkueessa varsin hyvä henki

95 -pojat  on joukkue, jossa on varsin hyvä henki, mukava porukka erilaisia kavereita
ja sopivasti tavoitteita jalkapallon suhteen. Joukkueessa on halua kehittyä
joukkueena ja yksilöinäkin, ollaan menty kivasti eteenpäin ja pärjätty hyvin mm.
kovassa futsal-sarjassa talvella.
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95 Tytöt Yhdistymisellä lisää iskuvoimaa

Siirtyminen ala-asteelta yläasteelle on
monelle tytölle (ja pojalle) suuren
muutoksen paikka. Paitsi että
kouluympyrät menevät uusiksi, pitää
monen miettiä, mihin harrastukseen
panostaa ja keskittää se aika joka
koulutyöltä jää.

Näitä asioita joutuivat myös Kipinöiden
ja Tulityttöjen pelaajat miettimään viime
syksynä. Koulu vaihtui monelta LYK:in
isoihin ympyröihin, ja läksyt alkoivat viedä
paljon aikaa. Monelle tytölle tuli valinnan
paikka eteen, onko joku muu harrastus
rakkaampi kuin futis? Kummankin
joukkueen rivit harvenivat syksyn
edetessä sen verran, että ennen
vuodenvaihdetta joukkueenjohtajat sopivat
voimien yhdistämisestä talven aikana.
Näin saataisiin riittävästi materiaalia ja
resursseja eri sarjoissa pelaamiseen.

Nyt  95-tytöt ovat treenanneet yhdessä
vuodenvaihteesta, ja yhteishenki paranee
koko ajan. Aktiivisia treenaajia on yli 20,
joten tytöt pystyvät pelaamaan
täysmittaisesti keskenään, ja
pienryhmissä harjoittelu on

huomattavasti mielekkäämpää. Kaksi
kuplavuoroa ja yksi Arcada-vuoro viikossa
ovat kasvattaneet taitoja ja fysiikkaa
kaikille! Kevään ja kesän suunnitelmissa
on pelata muutamia harjoitusmatseja ja
osallistua HPS-turnaukseen, ja
hyödyntää toukokuun tuleva leiri kaikin
tavoin tulevia sarjamatseja silmällä pitäen.
Kesäksi tytöt on ilmoitettu sekä
piirisarjaan että harrastesarjaan. Näin
varmistetaan, että kaikki saavat pelata
mahdollisimman paljon ja monipuolisesti
erilaisia kokoonpanoja vastaan.
Kesäkuun  ohjelmassa on myös Stadi Cup
mahdollisimman iskukykyisellä
joukkueella.

Kipinät tuovat mukanaan myös
ensimmäiset sponsorit (Mikrovirta Oy,
Icecapital Varainhoito Oy ja Artisan
Rinaldo Oy), joiden kanssa toivomme että
yhteistyö jatkuisi menestyksekkäästi.

Tulityttöjen puolesta haluamme kiittää
etenkin Oskua, jonka panos
valmennukseen on ollut ensiarvoisen
tärkeätä joukkueen ensimmäisinä
vuosina.

95 tytöt ovat treenanneet Arcadassa koko talven. Harjoituksissa on käynyt
säännöllisesti parikymmentä tyttöä. Oikealla tyttöjen valmentaja Topa Ryynänen.
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96 Äkkimuutos

Syksyllä 2008 kaikki muuttui nopeasti.
Joukkueen monivuotinen
vastuuvalmentaja lähti, ja pian sen jälkeen
yli puolet pelaajista hakeutui muualle.
Olimme kuulleet, että monet joukkueet
hajoavat ja monet pelaajat rupeavat
miettimään, mihin seuraan haluaa kuulua
noin 12-13 ikäisenä. Silti muutos tuli
yllätyksenä ja tuntui vaikealta jäljelle
jääville pelaajille ja valmentajille.
Joukkueemme oli kasassa peräti kuusi
vuotta eli puolet poiken elämästä. Sitä
luuli, että pelaajat ovat sitoutuneita - ei
pitänyt paikkaansa. Lähtijät hakeutuivat
"hyviin" seuroihiin. Tämä olisi ollut
joukkuen loppu, ellei samaan aikaan 97-
joukkue olisi hajonnut, ja jäljelle jääneet
pelaajat tulleet meille. Yhtäkkiä kaikki
alkoi ikäänkuin alusta. Syksyllä ryhmässä
oli 24 pelaajaa, nyt meitä on 15.
Masennuksen jälkeen joukkuetta on
yritetty elvyttää säännöllisellä toiminnalla,
johon kuuluu kolme viikkottaista
harjoitusvuoroa. Joukkue on ilmoitettu
piirisarjaan, vaikka ryhmä on tällä hetkellä
liian pieni. Siirrymme tänä vuonna isolle
kentälle ja kymmenelle kenttäpelaajalle.
Etsimme parhaillaan ratkaisuja tähän:
joko löydämme lisää pelaajia,  siirrymme
harrastesarjaan  (jossa pelataan 7v7), tai
lopetamme toiminnan. Joukkueen
kotisivuilla on päivetetty tietoa tilanteesta.

Mitä opimme tästä? Syy
vastuvalmentajan lähtöön oli uupuminen,
sillä hän koki vastuunsa liian suureksi.
Loppuaikana joukkueen asiat vaativat
häneltä päivittäistä toimintaa, joka oli
liikaa. Jos seura olisi auttanut ajoissa,
tilanne olisi ehkä toisin. Meillä oli
apuvalmentaja, mutta se ei riittänyt.
Muihin seuroihin verratuna, meillä on aivan
liian vähän valmentajia ja muuta
henkilöstöä joukkueita kohden. Tämä ei
ole tietenkään seuran syy, vanhempien
tulisi auttaa enemmän. On itsestään
selvää, että pelaajat äänestävät jaloillaan,
jos kehittyminen kärsii. Joukkueita hajoaa
välillä - niin meillä kuin muuallakin. Joskus
sitä ei voida estä. Seuran tulevaisuuden
kannalta on tärkeätä etsiä keinoja, joilla
voitaisiin estää turhat hajoamiset. Siihen
tarvitaan lisäresurssejä, hyviä ideoita ja
nykyistä enemmän seurahenkisyyttä.
Olemme kaikki samassa seurassa,
vaikkakin itsenäisinä joukkueina. Väitän
että sekä joukkueenjohtajat että
valmentajatkin tarvitsevat enemmän
yhteyksiä muihin joukkueisiin, jolloin
voidaan jakaa huolia, antaa tukea sekä
saada neuvoja.

PPJ 96 yrittää vielä ponnistella, löytää
keinoja tarjota hyvä
harrastusmahdollisuus pelaajille, ja
selviytyä joukkueena.

Teksti: Johanni Larjanko, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentaja
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Edellinen kesä ja talvikausi on ollut
täynnä monenlaisia vaiheita suurista
ilontunteista aina hetkelliseen rankkaan
pettymykseen; kuten urheiluun kuuluukin.
Ilman huippuhetkiä ja niitä tasapainottavia
kuoppia nuoret eivät omaksu urheilun ja
erityisesti hienon lajin elämää
muokkaavaa vaikutusta. Siitä on hyötyä
vielä kauas tuleville vuosille ja
vuosikymmenille.

Viime kesän hieno hopeasijoitus Stadi-
Cupissa oli omiaan valmistamaan
joukkuetta kohti uusia haasteita. Ålandia-
Cupin kolmas sija taas oli aluksi
hienoinen pettymys, koska odotettiin
enemmän. Lopulta kuitenkin oli selkeästi
havaittavissa tyttöjen onnistumisen tunne
ja samat iloiset kasvot jo kirmasivat kohti
uusia haasteita; näin urheilu kasvattaa.

Loppukesän pelit ja treenit, sekä
syyskauden alku leireineen ja
harjoituksineen on sujunut vauhdikkaasti.

Talven Futsal turnee on myös sujunut
erinomaisesti molemmilta joukkueilta.

Kahden joukkueen ylläpito ja
valmentaminen on haaste; ei pelkästään
valmentajille ja vanhemmille, vaan myös
tytöille itselleen. Toisaalta kaksi
joukkuetta on positiivinen asetelma
kaikille osapuolil le ja takaa koko
tyttöporukalle hyvät mahdollisuudet
kehittyä oman seuraryhmän sisällä.

Valmentajien ja vanhempien
kahvipöytäkeskusteluista alkunsa saanut
ajatus “pelata joskus ulkomailla” toteutuu
kuluvan kevään aikana, kun joukkueet
matkustavat Espanjan Marbellaan
yhdistetylle peli- ja harjoittelumatkalle.
Joukkueen jäsenet ovat osallistuneet
merkittävästi matkakassan keräämiseen
ja samalla kiitämme kaikkia matkaamme
tukeneita tahoja.

PPJ-97 tytöt toivottavat kaikil le
mukavaa kevättä ja peli-intoa kesän
koitoksiin; nähdään Pyrkällä!

97 Tytöt Menestyksekäs ja antoisa vuosi takana
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98 Eira Futishullut

Viisi tuntia futistreeniä, muutama tv-
ottelu, jalkapalloa joka välitunnilla ja
joskus vielä tunti pari koulun jälkeenkin -
siinä PPJ Eira 98:n keskivertopelaajan
viikkoannos jalkapalloa - talvella.
Treeneissä 20 pelaajan joukkueesta
löytyy poikkeuksetta 14-16 pelaajaa ja yli
puolet pelaajista on osallistunut vuoden
kaikkiin treeneihin sairaspäiviä
lukuunottamatta. Kun kaikki ovat taas
kokoontuneet treeneihin pukeutuneina
joukkueen sinisiin collareihin ja mustaan
pipoon, tuntuu ettei pelaajien välillä ole
paljonkaan eroja. Venyttelyn aikana
käytävät keskustelut pyörivät tietenkin
jalkapallon ympärillä, joten teimme pienen
gallupin 16 pelaajan joukolle maaliskuun
treenissä selvittääksemme miten
samanlaisia pelaajat oikein ovat.

Montako tuntia pelaat futista viikossa
treenien lisäksi? yli 3  tuntia - 15
vastausta (katseet kääntyvät kätensä
alhaalla pitävään poikaan, joka olkapäitä
nostaen puolustautuu neljällä jääkiekon
viikkotreenillään).
Montako ottelua seuraat televisiosta
joka viikko?
3 ottelua - 7 vastausta, 2 ottelua - 3
vastausta, 1 ottelu - 4 vastausta
Minkä sarjan otteluja seuraat?
La Liiga 8, Valioliiga 6, Bundesliiga 6,
muut liigat  2
Mikä on suosikkijoukkueesi?
Manu 6, Liverpool 2, Schalke 2, Chelsea
2, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Inter
Milan 1
Kuka on Suosikkipelaajasi?
Kuranyi 2, Altintopin veljekset 2, Messi
2, Torres, Rooney, Ballack, Diego,
Lampard, Ribery, Eduardo, Villa 1
Vastaukset ei nyt ihan yhdestä puusta
tehtyjä olekaan. Yhdestä asiasta oltiin
kuitenkin li ikuttavan yksimielisiä:
maailman paras joukkue on PPJ Eira98.

Kuva kesäleiri ltä
2008 Eerikkilästä.
A l a r i v i s s ä
vasemmalta Ilari,
Atte, Benji, Elias,
Aaro, Peetu, Marc,
Robert. Takarivissä
Max, Veikka, Eino,
Teo, Toivo, Eero,
Niklas, Ville, Niilo.
Takana valmentajat
Antti, Sakari ja Mane.
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98 Tytöt Tyttöenergiaa parhaimmillaan
Teksti: Panda Nikander

Nopeana kertauksena joukkueen
historiasta: omana joukkueenaan 98-
syntyneet tytöt aloittivat vuonna 2007,
kaudella 2008 joukkueessamme oli jo 12
pelaajaa ja ryhmässä opeteltiin
harjoittelemaan sekä pelattiin
ensimmäiset piirisarjan pelit.

Keväällä 2009 pidettyjen avointen
harjoitusten kautta  ryhmään tuli mukaan
uusia pelaajia ja tällä hetkellä
harjoitusryhmässä on mukana 18 tyttöä !
Harjoituksissa onkin sitten ollut todella
vauhdikas meininki. Kokeneemmat tytöt
ovat ottaneet uudet tulokkaat hyvin vastaan

ja joukkueen yhteishenki on hieno.
Kesäkaudella edessä on jännittävä

Helsingin piirisarja, yhteensä kuusi peliä.
Osallistumme myös turnauksiin sekä
tietysti kesän  kohokohtaan eli maailman
suurimpaan tyttöturnaukseen, Stadi-
cupiin.

Kesäkaudelle joukkue onnistui
saamaan hyvät harjoitteluajat:
sunnuntaisin 18-19 Ruoholahdessa ns.
kuplakentällä ja torstaisin 18.30 – 20
Lauttasaaressa, Pajalahdentien ja
Meripuistotien risteyksessä sijaitsevalta
kentältä, tervetuloa tutustumaan
toimintaan !
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99 Eira Taidot kasvaa
Teksti: Timo Saarinen, joukkueenjohtaja

99Eira jatkaa samojen suunnitelmien
mukaisesti mitä edellisinäkin vuosina
olemme hyväksi kokeneet . Pääpaino on
jalkapallossa, sen teknisessä
oppimisessa ja tietysti pelaamisessa,
hauskanpitoa unohtamatta. Kaikki
oppiminenhan ei aina ole hauskaa, sen
tietävät myös 9-vuotiaat koululaiset.
Valmentajamme JJ ja Otto ovat tehneet
poikien kanssa hyvää työtä taas koko
viime vuoden . Poikien taidot ovat
karttuneet ja yksilötasolla on tapahtunut
huimia loikkia eteenpäin niin
pallonkäsittelyssä kuin joukkueena
pelaamisessakin.

Kevään Helsinki Open-turnaus sujui
hienosti , nyt pelisaldoon kuuluu tasaisesti
niin voittoja, tasapelejä kuin tappioitakin.
Helsingin piirisarja pyörähti myös hienosti
käyntiin viime keväänä - paljon matseja ja
erittäin hyvää pelikokemusta . Keväällä
haimme myös vauhtia alkaneelle kaudelle
Vierumäen fudisleiriltä.

Kesällä osallistuimme myös
yhteisjoukkueella 99-Larun kanssa
Helsinki Cupiin ensimmäistä kertaa.
Syksyllä siirryimme kahteen
kuplavuoroon, jättäen perinteisen Snellun

jumppasalivuoron pois harjoitus-
ohjelmastamme. Osallistuimme edellisen
vuoden tapaan myös talvisarjaan ja tänä
talvena ensimmäistä kertaa Helsingin
piirin Futsal-sarjaan, jossa saimme
vastaamme Piirisarjan 1-tason joukkueita,
mutta se ei menoa haitannut - päinvastoin.

Tänä vuonna jatkamme samaan tahtiin:
huhtikuussa Helsinki Open-turnaus,
piirisarja alkaa huhtikuun lopussa ja
toukokuussa viikonloppuleiri Vierumäellä.
Toivottavasti meillä on yhtä hauskaa kuin
viime vuonnakin.

Hyvää alkanutta kautta kaikille!!

Vierumäeltä, lauantai-ilta nuotiolla

Helsinki Open 2008
-turnauksesta
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99 Laru Matka etenee hyvää vauhtia oikeaan suuntaan
Teksti: Antti Raimovaara, joukkueenjohtaja

Tätä kirjoittaessa 99-Larun toinen
talviharjoittelukausi on loppusuoralla
samoin kuin talvisarjan pelit. Talvisarjasta
on jäljellä vielä viimeiset sijoitusottelut,
joista lähdetään hakemaan tietysti voittoja.
Harjoituksia on pidetty talven aikana 2-4
kertaa viikossa pelien lisäksi, eli
jalkapalloaktiviteetteja on siis talvellakin
riittänyt. Harjoitusosallistuminen on talven
muiden harrastusten lomassa ollut hieman
kesää pienempää, mutta jahka linnut
alkavat jälleen laulelemaan, Pyrkän
kenttää pöllyttänee taas suurin osa
joukkueemme 24 pojasta.

Kevätkaudelle on suunniteltu piirisarjan
lisäksi yhtä viikonlopputurnausta.
Piirisarjaan menemme kahdella
peliryhmällä. Lisäksi osallistumme

veljesjoukkueemme Eiran kanssa
piirisarjaan yhdellä PPJ United –nimisellä
peliryhmällä, jossa energiaa purkamaan
pääsevät molemmista joukkueista ne,
joilla intoa, virtaa ja aktiviisuutta riittää vielä
omien pelienkin lisäksi. Helsinki Cup
kuuluu kesäohjelmaan viime vuoden
tapaan.

Kehitys puolentoista vuoden takaisesta
joukkueen perustamistilanteesta katsoen
on ollut huimaa. Taidot, kestävyys ja
pelikäsitys ovat jo sillä tasolla, että peli
näyttää joukkueurheilulta ja jalkapallolta.
Etumatkaa kolme vuotta aiemmin
aloittaneisiin joukkueisiin on otettu kiinni
silminnähden. Vaikka harjoiteltavaa vielä
riittääkin kaikilla osa-alueilla, matkamme
jalkapallon haastavalla tiellä etenee hyvää
vauhtia oikeaan suuntaan.



19

99 Tytöt
Teksti: Johanni Larjanko, joukkueenjohtaja, apuvalmentaja

Aktiivista toimintaa ympärivuoden

Joukkueella menee hyvin. Henki on
hyvä, joka näkyy esimerkiksi siinä, että
joukkueesta ei ole lähtenyt kukaan, ja tytöt
tulevat aktiviisesti sisäkauden treeneihin.
On ilo ja kunnia saada olla tällaisen
hyväntuulisen ja tsempaavan joukkueen
toiminnassa mukana. Pelissä on alkanut
näkyä oivalluksia, syöttöjä ja joukkuepeliä.
Tytöt jaksavat myös juosta kentällä
riittävästi, joka tuo peliin mukanaan
annoksen vauhtia. Pikku hiljaa rupeamme
suunnittelemaan harjoitusjaksoja
tarkemmin. Toinen valmentajista on
ehtinyt hankkia valmentajatietoutta C-
tasolle asti, joka toivottavasti alkaa näkyä
treeneissäkin. Otimme ensimmäistä
kertaa käyttöön kausisuunnitelma, jonka
avulla harjoitusten suunnittelu selkeytyi.

Alku on ollut hieman haastava, sillä
ohjelman seuraaminen vaati kaikilta
enemmän kuria ja kärsivällisyyttä.
Yritämme korjata ja parantaa harjoituksien
suunnittelua kevään aikana. Koska intoa
riittää, olemme myös osallistuneet
aktiivisesti piiriin järjestämiin peli-
iltatyyppisiin futsaltapahtumiin, sekä
lähettäneet osan tytöistä PPJ:n syksyllä
aloitettuun taitokouluun. Tammikuussa
rupesimme myös harjoittelemaan kerran
viikossa 98-tyttöjen kanssa, joten tällä
hetkellä meillä on 3-4 tapahtumaa viikkosa.
Toiminta rupeaa olemaan aktiivista
ympärivuotisesti, kun talvellakin pelataan
futsalia ja osallistutaan turnauksiin.
Toivottavasti tytöt nauttivat joukkueen
tarjoamasta harrastuksesta ja jatkavat
vielä pitkään jalkapallon pelamista.
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00 Eira
Teksti: Jan Nåls, joukkueenjohtaja

Valmentajatilanne vakiintunut

Eteläisten kaupunginosien voimapesä,
2000 Eira, jatkoi aktiivista toimintaansa
vuonna 2008. Viime kevään ja syksyn
aikana valmentajatilanne vakiintui Oskari
“Osku” Koskisen mukaantulon myötä.
Myös taidokkaat apuvalmentajamme
Sami Sailama ja Otto Bergius ovat olleet
mukana jo vuoden päivät. Vuoden 2008
aikana pelaajia oli  yhteensä noin 30,
joista reilusti yli puolet ovat olleet todella
aktiivisia. Pelitaidot ovat karttuneet
kiitettävästi, ja sisäkauden turnaukset ja
pelit ovat sujuneet yli odotusten.

VJS:n futsalturnauksessa 00-Eira
saalisti arvokkaita päänahkoja, ja
tammikuisessa (24.1) peli-illassa tuli
dramaattinen yhden maalin voitto
ToTe:sta, vastustajasta joka edellisellä
kerralla oli rökittänyt meitä 8-1. Olimme
ottelussa jo 0-2 häviöllä, kun saimme
yhtäkkiä juonesta kiinni. Voittomaali 3-2
tuli peliajan viimeisellä sekunnilla,
viimeistelijänä toimi Joonas Laakso. “Aika
myöhään jätit”, kuului helpottunut
kommentti Joonakselle kentän laidalta.

2000 Eira joukkuekuvassa Joharilla
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Koska futis on kaikkein parasta?
Axel Pellosniemi: Kun saa pelata matsin
ulkona nurmikentällä.
Leevi Partanen: Ja kun saa tehdä
maaleja.
Joonas Laakso: Joo, maalienteko!
Alex Nåls: Maalienteko… ja maalien
syöttäminen.
Gabriel Ehrnrooth: Pallon torjuminen on
kanssa tosi hienoa!

Koska futis on kaikkein rankinta?
Kasimir Eskola: Kun me tehdään
punnerruksia.
Philip Vitzhoum: Ja kun pitää kävellä kuin
rapu.
Axel Pellosniemi: Se kun on unohtanut
pallon kotiin ja valmentaja pitää
puhuttelun…

Mitä olet oppinut PPJ:ssä?
Axel Pellosniemi: Mä olen oppinut
juoksemaan, tekemään maaleja ja
syöttämään.
Alex Nåls: Laukauksia!
Christina Lempinen: Mä olen kanssa
oppinut laukomaan lujaa.
Joonas Laakso: Taktiikkaa!

Mitä haluaisit oppia tulevaisuudessa?
Leevi Partanen: Mä haluan oppia kikkoja.
Joonas Laakso: Saksipotku ois kiva
osata.
Alex Nåls: Mä haluan oppia tekemään
voltin kun mä olen tehnyt maalin.
Axel Pellosniemi: Mä olen jo aika hyvä
futiksessa, mutta vielä vois vähän
parantaa kaikkia juttuja.

Mitä neuvoja antaisit uudelle
pelaajalle joka tulee jengiin?
Axel Pellosniemi: Älä ole ujo vaan pelaa
täysillä, niin susta tulee kuuluisa ja hyvä
pelaaja.

Hyvistä pelaajista puheen ollen – kuka
on maailman paras futaaja?
Alex Nåls: Christiano Ronaldo
Axel Pellosniemi: Lionel Messi
Leevi Partanen: Ronaldo
Joonas Laakso: Ronaldo
Christina Lempinen: Messi
Gabriel Ehrnrooth: Messi
Kasimir Eskola: Ronaldo
Philip Vitzhoum: Ronaldo

Kiitos haastattelusta!

00 Eira
Teksti: Jan Nåls, joukkueenjohtaja

“Saksipotku ois kiva osata..”

Joukkueenjohtajan ominaisuudessa päätin tehdä pikagallupin ja kysyä 8- ja 9-vuotiailta
pelaajilta itseltään miltä futis maistuu juuri nyt: treenien jälkeisenä helmikuisena
sunnuntaina melko jäätävässä Ruoholahden kuplassa. Samalla vahvistui, että
maailman parhaan pelaajan titteli on todellakin kahden pelaajan kauppa …
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00 Laru
Teksti: Ilkka Ilmonen, joukkueenjohtaja

“Laru 00 on sika kiva jengi”

Vuosi 2008 oli hyvä futisvuosi. Keväällä
ja syksyllä pelatti in paljon
harjoitusotteluita ja osallistuttiin lukuisiin
turnauksiin, joista kertyi voittojen ja
tappioiden myötä aimo annos
pelikokemusta. Ulkokauden päätti
ystävyysottelu PPJ Eiraa vastaan
syyskuussa, jonka jälkeen alkoi Espoon
talvisarja.  Hioutumista joukkueena
edesauttoi Niina Samoojan ja Tiina
Nykäsen toimesta joukkueelle hankitut
uudet pelipaidat ja collegeasu. Suurin
muutos joukkueelle tapahtui kuitenkin
marraskuussa, kun saimme kokeneen
Topa Ryynäsen valmentajaksi. Topan
aloitteesta sunnuntain Ruoholahden
kuplatreenien lisäksi otettiin mukaan
myös Arcadan saliharjoitus.

Harjoitteluun tuli ammattimaisempi ote ja
sehän sopi pojille.

Ringissä on 17 poikaa ja treeneissä käy
säännöllisesti 12-15 tulevaisuuden
futislupausta.Pian Espoon talvisarjan
päättymisen jälkeen alkaakin piirisarja,
johon  valmistauduttiin paljon odotetulla
ensimmäisellä futisleirillä Eerikkilässä.
Leiri onnistui erinomaisesti, vaikka flunssa
ja mahatauti verotti osallistujia ankaralla
kädellä. Ulkokaudella jatketaan
harjoituksia kahdesti viikossa Pyrkällä ja
siihen päälle vielä matsit noin kerran
viikossa. Mukaan mahtuu vielä uusia
pelaajia eli sana kiertämään kouluissa ja
kaveripiirissä, sillä 00-Laru on “sika kiva
jengi”.
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00 Tytöt
Teksti: Kari Hartikainen, joukkueenjohtaja

“Pääsenks mä jo kentälle?”

PPJ:n nuorimmat tyttöfutaajat aloittivat
toiminnan omana joukkueenaan
toukokuussa 2008. Ensimmäisessä
pelissä taisi tulla roimasti takkiin, vai
muistaakohan kukaan enää? Jojo-Kari
kuitenkin lohdutti tyttöjä kertomalla
ensimmäisestä korismatsistaan
minipoikana, jonka lopputulos lienee
tylyydessään maailmanennätys: 4-158.
Silti peliura jatkui 25 vuotta eteenpäin.

Hyvin tuntuu into säilyvän meidän
minitytöilläkin. Välillä ollaan päästy
riemuitsemaan voitoista ja välil lä
nieleskelty kyyneleitäkin – yhtä kaikki,
treenaaminen ja pelaaminen on kivaa!
Micke Anthonin ja Theo Tyrväisen
valmennuksessa mennään eikä meinata,
ja peleissäkin alkaa löytyä jo futiksen
punainen lanka. Innokkaimmat olisivat
kentällä koko ajan, mutta yli 20 tytön
tasapuolinen peluuttaminen kahdessa
joukkueessakin vaatii aika ajoin kentän
laidalta tarkkailua.

Talvi on treenattu kuplassa keskimäärin
kerran viikossa. Alkavalla kaudella 2000-
syntyneet pelaavat piirisarjaa, kun taas
nuoremmat (2001-02 syntyneet)
kehittävät taitojaan vielä peli-illoissa.
Piirisarjajoukkue alkaa olla kasassa,
mutta aina mahtuu mukaan lisää
varsinkin 2000-ikäluokan tyttöjä.
Tervetuloa, ottakaa yhteyttä!

Valmentaja Micke Anthoni antaa ohjeita.
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01 Laru
Teksti: Pasi Pajunen, joukkueenjohtaja

Laru 2001 vauhdissa

Joukkue on toiminut syksystä 2006
suunnilleen samalla konseptilla: treenit
kerran viikossa läpi vuoden , muutama
harjoitusmatsi ja pari turnausta.
Ulkokaudella on oltu Pyrkällä ja talvella
Ruoholahden kuplassa. Aikaa on jäänyt
hyvin muillekin harrastuksille ja motivaatio
on treeneissä ollut korkealla. Yhtenä
esimerkkinä voi mainita viime lokakuun
kaatosateessa liejuisella ja pimeällä
Pyrkällä pidetyt treenit, joissa oli 23
poikaa eikä vauhti juurikaan hidastunut.
Muutaman ottelun jälkeen pelit  sujuijat
kohtuullisesti myös viime vuoden
turnauksissa: Laajasalossa toisena
päivänä ja Vuosaaren turnauksessa tuli
jo monta voittoakin. Valmennuksesta
päävastuun on kantanut Timo Kivi,
apunaan muutama aktiivinen isä sekä
erinomaisia PPJ:n junnuja. Mukaan on
tullut tasaisesti uusia pelaajia ja jonkin
verran on myös lähtenyt, mutta lähes
parikymmentä poikaa on ollut mukana

melkein alusta saakka. Joukkueessa on
tällä hetkellä yli 30 aktiivista pelimiestä,
pääosa Lauttasaaresta ja kymmenkunta
Ruoholahdesta.

Uusia pelaajiakin näyttäisi edelleen
olevan tulossa eikä ketään käännytetä
pois. Pelaajien suuri määrä on positiivinen
ongelma, joka ratkaistiin jakamalla
joukkue helmikuun alusta kahteen
treeniryhmään. Ulkokaudella kaikki
alkavat treenaamaan kaksi kertaa
viikossa ja tavoitteena on saada riittävän
suuri kenttä, jotta ryhmiin jakaminen
onnistuu. Myös pelejä lisätään selkeästi
viime vuodesta: kaksi turnausta keväällä
ja kaksi syksyllä, joiden lisäksi peli-iltoja
ja ystävyysotteluita. Vuoden päästä
keväällä alkaa piirisarja, jossa on luvassa
kovia vastustajia ja siihen alamme nyt
valmistautua.

Henki joukkueessa on erinomainen ja
vanhemmat ovat upeasti olleet
kannustamassa. Pojista ylpeänä voin
todeta, että kasvamassa on hieno joukkue
PPJ:n perinteitä jatkamaan.
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02 Eira
Teksti: Claudio Nava, valmentaja

Ensimmäinen kausi, ensimmäiset pelit

Eiran 02-syntyneiden ensimmäinen
kausi on takana ja sen myötä ensimmäiset
matsit pelattu. Kesäkauden suola olivat
ehdottomasti piirin peli-illat, joissa
kohtasimme säännöllisesti 01-
syntyneiden joukkueita. Rökäletappiot
koettelivat hieman poikien uskoa, vaikka
lopulta se palautuikin pätkittäin
muutamien tasaisten matsien sekä
ensimmäisen voiton myötä.

Kaudella 2009 02-syntyneet ovat
päässeet heti kevätkauden alusta
pelaamaan futsal-pelejä. Lisäksi
talvikaudella käytössä ollut kuplavuoro
Ruoholahdessa antoi harjoituksille oikean

jalkapallon tunnun, kun alustana oli
tekonurmi. Joukkueessa on jo ehtinyt
pelata yhteensä lähes 40 eri lasta tyttöä
ja poikaa. Tällä hetkellä n. 20 poikaa
odottaa kesäkauden alkamista.

Kesä 2009 tuo mukanaan tuttujen peli-
iltojen lisäksi muutaman turnauksen. 02-
syntyneet ovat nyt virallisesti nuori
ikäluokka ja kohtaamme saman ikäluokan
joukkueita. Johanneksen kentän
harjoitusten lisäksi, ja ennen kaikkea
nurmituntuman säilyttämiseksi, joukkue
jatkaa myös viime kesältä tuttuja Kaivarin
peliharjoituksia kerran viikossa. Uudet
pelaajat ovat edelleen tervetulleita mukaan!
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Syksyllä 2007 perustetussa Larun 02-
poikajengissä hyvä meininki on jatkunut.
Harjoituksissa käydään ahkerasti ja pelit
ja turnaukset ovat sujuneet oikein hyvin -
enemmän voittoja kuin tappioita. Ja mikä
tärkeintä, pojat tuntuvat viihtyvän hyvin
harrastuksensa parissa.

Kun elokuussa 2008 huomasimme
treenien alussa paikalla olevan noin 40
poikaa, totesimme valmentajien eli Oskun
ja Antin kanssa, että lienee syytä päästää
kaikki 03-syntyneet omaan joukkueeseen.
Kiitokset vielä Paulalle ja Arille ripeästä
toiminnasta!

02 Laru
Teksti: Teemu Puintila, joukkueenjohtaja

Ensimmäiset oikeat pelit pelattiin
kahdella joukkueella elokuussa
Nurmijärven Rajamäen loistavilla
nurmikentillä Pallokärkiturnauksen
merkeissä. Syksyn peli-illoissa pelin taso
nousi vielä entisestään.

Talvella treenejä on ollut kaksi kertaa
viikossa, kerran kuplassa ja kerran
Arcadassa. Myös kesällä jatkamme
samalla harjoitustahdilla. Tämän kauden
aikana olisi tarkoitus osallistua ainakin
pariin turnaukseen ja mahdollisimman
moneen peli-iltaan.

Tulevalla kaudella luvassa peli-iltoja ja turnauksia
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03 Eira Seuran nuorimmat

Syksyllä 2008 oli perustamiskokouksen
paikka. Eiran ja Ullanlinnan alueella
palloilevia 2003-syntyneitä nassikoita oli
jo sen verran, että oman joukkueen
perustaminen tuli ajankohtaiseksi.
Tarkoituksena oli pitää harjoituksiin
saapuneille vanhemmille kokous sillä
aikaa, kun pojat tutustuisivat jalkapallon
saloihin - toisin kuitenkin kävi.
Tehtaankadun ala-aste oli valmisteltu
hyvissä ajoin kunnallisvaalien
äänestyspaikaksi ja harjoituksia ei voitu
pitää. Hallituksen edustajat Micke Anthoni
ja Harri Bryk päättivät pitää kokouksen
läheisessä kahvilassa, jonne ottivat osaa

niin pelaajat kuin vanhemmatkin. Pelaajille
tarjottiin limonadit ja vanhempien kanssa
käytiin läpi joukkueen perustamiseen
liittyviä asioita. Joukkueelle löytyi
perustamiskokouksen yhteydessä
joukkueenjohtaja, ja kun
valmennuspäällikkö otti ensimmäisen
kauden valmennusvastuun harteilleen,
olivat tarvittavat puitteet kasassa.

Tällä hetkellä joukkueen vahvuudessa on
toistakymmentä pelaajaa. Tervetuloa
mukaan tutustumaan seuran nuorimpien
toimintaan.
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03 Laru Lasten suusta totuus kuullaan - jalkapallossakin

PPJ 2003 Laru on syksyllä 2008 alkunsa saanut joukkue, jossa jalkapalloon tutustuu
tällä hetkellä hieman alle 20 reipasta pelaajaa. Pojat ovat jo varsin hyvin sisällä lajin
saloissa, kuten seuraava kysely paljastaa. Kysyimme pojilta seuraavat kysymykset:

Otto Nykänen # 14:
1) Puolustaja yrittää ettei vastustaja saa
maalia. Hyökkääjä yrittää syöttää että
saatais maali.
2) Pilkussa tehdään muuri.
3) Se on semmonen ettei onnistu tehdä
maalia.
4) Jos kamppaa, tönii tai puhuu rumia
vastustajalle.
5) Reilu peli ja se että on hauskaa pelata!
Onni Raudas # 4:
1) puolustajan tärkein tehtävä on
puolustaa ja hyökkääjän tehdä maali
2) Muuri estää vastustajaa saamasta
maalia
3) En tiedä
4) Paitsiosta voi saada varoituksen
5) Kivointa jalkapallossa on
venytteleminen
Niklas Kurvinen # 11:
1) Puolustajan tärkein tehtävä on
puolustaa maaleja. On lähellä omaa
maalia ja juoksee ottamaan palloa pois
maalin läheltä. Hyökkääjä taas yrittää
hyökätä ja ottaa toisilta palloa pois, jos
niillä on se (pallo), ja sitten tehdä maaleja.
2) Semmoinen kun pelaajat menee yhteen
ja laittaa käden toisen kaulalle.
3) Sellainen että peli keskeytetään, kun
on tehty jotain peliin ei sopivaa, tai
peliaika on muuten loppunut.

4) Kun nostetaan punainen kortti, sille
joka on tehnyt jotain huonoa tai tyhmää
pelissä.
5) Hei, en mä vaan tiedä...mutta meillä
joukkueessa kaikki riemuitsee silloin kun
pelataan!
Samuel Sjölund # 6:
1) Puolustaja suojaa maalia ja hyökkääjä
katsoo ettei tule sen linjan yli
2) Kun on rangaistuspotku, muuri suojaa
maalia. Muurissa on kolme pelaajaa.
3) Jos se menee sen rajan yli
4) Jos on taklannut
5) Kun pelataan tavallista jalkapalloa
Martti Huotari # 2:
1) En osaa sanoa
2) En osaa sanoa
3) En osaa sanoa
4) jos kamppaa, koukuttaa tai tönäisee
5) juoksukilpailut
Eero Kurki # 9:
1) Puolustaja: Torjua kaikki hyökkäykset.
Hyökkääjä: Tehdä maaleja ja hakea
alhaalta pallo.
2) Rankkareissa kun niin yritetään ampua
maalia niin välillä tulee muuri ja se muuri
torjuu.
3) Mä en tiedä - tiedäksä?
4) Kamppaamisesta.
5) Että saadaan maaleja ja voitetaan. Ja
se pelaaminen.

1) Mikä on puolustajan / hyökkääjän tärkein tehtävä?
2) Mikä muuri tarkoittaa jalkapallossa?
3) Mikä on paitsio?
4) Mistä voi saada varoituksen jalkapallopelissä?
5) Mikä on jalkapallossa kivointa?
Ja näin asiat poikien mielestä ovat:
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Lars Indola # 3:
1) försvararen sparkar bort bollen
anfallaren springer och skjuter mål
2) en mur av mänskor som skyddar mål
3) vad är det?
4) av att tackla
5) att spela slutmatchen
Otto Haapalainen # 13:
1) Puolustajan: estää vastustajaa
tekemästä maalia. mennä pallon eteen.
tehdä maaleja. Hyökkääjän: tehdä
maaleja. ottaa pallo pois alhaalla myös
hieman.
2) Rankussa tai vaprussa pelaajat on
maalin edessä paikoillaan
3) Sitä en tiedä
4) Kamppimisesta, pelaajat syyttävät
veseä maalista, huijaamisesta
5)Kiva mieli ja maalien tekeminen,
syöttely muille. Vesenä oleminen.
Patrick Enström #8:
1) Puolustaja puolustaa omaa maalia,
hyökkääjä tekee maaleja
2) Ollaan edessä
3) Että on omalla joukkueella pallo ja sit
syöttää toiselle pelaajalle kun se on aika
lähellä maalia
4) Kampittamisesta
5) Olla hyökkääjänä

Eetu Vuori # 17:
1) pallo pois vastustajalta
2) sen yli ei mennä
3) eiks se oo lätkää
4) jos ei oo kunnolla tai kaataa jonkun
5) maalinteko
Jasper Samooja #7:
1) puolustaa, pitää ottaa vastustajalta
pallo pois ettei hyökkää maaliin/hyökkää,
pitää syötellä ja hyökkää maaliin
2) muuri estää ettei vaparista saa maalia
3) sellainen ettei ole puolustamassa
4) jos kamppaa
5) että pelaa
Niklas Kingo # 12:
1) Hyökkääjän tehtävä on tehdä maali,
puolustajan tehtävä on puolustaa maalia
2) se on semmonen, et jos on vapari niin
pitää puolustaa muurilla
3) jos tekee jotain väärin niin sit tulee
paitsio
4) jos tekee jotain pahaa, toiselle
pelaajalle
5) on kiva tehdä maaleja
Kuten vastauksista käy ilmi, paljon on jo
opittu, mutta ehkä joitain asioita on vielä
toisaalta opeteltavana... Tästä on hyvä
jatkaa!
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Kolumni

Skumppapullot poksahtelevat.
Ilotulitusraketit valaisevat ilosta
liikuttuneiden pelaajien kosteat silmät.
Fanilaumat tanssivat ja laulavat
rytmikkäästi voittajien nimiä. Minä olen
jossain onnittelijoiden muodostaman
kasan alimmaisena ja väännän
lapsenitkua ilosta ja onnesta. Jotenkin
noin sen piti mennä. Onnittelijoita piisasi,
mutta muuten nousu ei ollutkaan
tunnetasolla sotilaspassin saamisesta
seuraavana.

Ties kuinka pitkän ajan projekti.
Kauden kruunasi peli Bolliksella
sarjakakkosta vastaan. Paljon katsojia,
isoja ja pieniä omat pelipaidat päällään.
Todella kiva tunnelma. Voitto 3-0 ratkaisi
nousun neloseen jo ennen viimeistä
kierrosta. Tässäks tää nyt oli, kelasin
kautta taaksepäin. Hirvee duuni läpi
vuoden, eikä lähikuppilassa saanut
myydä Long Island Ice Tea:ta.

En ole taikauskoinen. Oman peliuran
aikana kokeilin vaikka mitä taikoja,
mutteivat ne tehonneet. Laitoin yhden
kengän jalkaan, ennen toista, ensin
vasemmalle, myöhemmin oikeaan
jalkaan. Potkin tolppia. Hypistelin
hiekkaa, revin nurtsia, kastelin naamani,
mutta mikään ei toiminut, joten luovuin
kaikista maneereista. Nykyään pidän
aina samat vaatteet päällä, millä tuli
voitto, pyrin pitämään “Tre kronor” -
ruotsipaitoja päällä, auringolta suojaudun
aina samalla hatulla, en koskaan pidä
futiskenkiä jalassa vaihtopenkillä,
kirjoitan pöytäkirjat aina samalla
voittavalla Kynällä, nyt Kynä on
kehystettynä olkkarini seinällä. Mutta
taikauskoinen en ole.

Skemaa, nopeita jalkoja, särkyneitä raajoja ja pari byyriä

*****
Ensimmäisen kierroksen viimeisessä

pelissä, joka pelattiin syyskauden puolella,
SAYKS:ia (Suomi Arabia Ystävyys
Kulttuuri Seura) vastaan saimme tuta
myös toista namia. Heikäläisten
kärkipelaaja katsoi asiakseen vääntää
skemaa (=sylkeä) pelaajiemme silmille
dumarin katsoessa muualle. Merkillistä
käytöstä, eikä kolmea kertaa voi toistaa
samaa vahinkoa. Asiaan vihkiytyneet
selittivät kulttuurierolla. Melkoinen ero
kulttuurissa, jos valtakunnansovittelijan
toimistossa muiden keskittyessä puhujaan
yksi ruikkaisee “spruits” ja on kuin ei
huomaisikaan toisen silmäripsistä
roikkuvaa köntsää.
Tämän toistuessa myös toisia vastustajia
kohtaa, piiri puuttui asiaan jämäkästi ja
pysyi tyylilleen uskollisena hiljaa ja poissa
kuvioista. Kämmennettyjen
karsintapelienkin jälkeen ko. jengi onnistui
nousemaan kanssamme sarjaporrasta
ylemmäksi. Heillä oli todella jumalat
puolellaan, mutta oli meilläkin: pääsimme
tällä kertaa eri lohkoon. Sitten taas jotain
iloisempaa. Toissakauden “Vuoden
pelaaja” Henri “Kosti” Kostia on
joukkueemme pelaajien jatkuvan
ihmettelyn ja mystisen ihailun kohde.
Olemme kaikki varmasti nähneet
elämässämme nopeita ihmisiä ja jotkut
onnekkaat vielä oikein nopeita. Mutta kun
on nähnyt kuinka Kosti kiihdyttää
juoksunsa huippuunsa, niin voi oikeasti
sanoa nähneensä nopeat jalat. Se on
oikeasti jotain aivan poikkeuksellisen
maagista nähdä, kuinka toiset jäävät
kirjaimellisesti ns. “seisomaan”. Siinä on
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meillä lakkaamaton ilon aihe katsoa
yleensä vastustajan vasenta pakkia
miten juostaan ja verrata siihen, miten
juostaan oikein nopeasti. Tulkaahan
joskus kaikki katsomaan. Ottaisin
kernaasti sulan hattuuni Kostin
nopeudesta, mutta ei, kuulun niihin
häviäjiin, jotka ovat vakuuttuneita
nopeitten jalkojen syntyperäisyydestä.

*****
Muutamalla pelaajallamme oli kauden
aikana vakava loukkaantuminen.
Pitkäaikaissairaisiin kuuluu mm. Onni
Koskinen, joka jo aikoinaan katkoi
todistetusti hampaitaankin joukkueen
puolesta. Onni katkoi myös
maitopolvensa, jonka tilalle kasvoi
rautapolvi, katkaisi sen ja nyt hänellä on
nastahammas eturivissä ja jalassa
nastapolvi. Samoin polvensa
pahanlaisesti teloi Daniel “Dante”
Sarmiento ja Hannu “Händy” Leinonen,
molemmille reilu vuosi huilia.

Ei paljoa naurata.
Tehtiin me kauden aikana muutama

maalikin. Sampo Seppäläinen teki 20,
Nicke Törnroos 12 ja Jani “Iivo” Iivonen 10
maalia kaikkiaan 69:stä tehdystä
maalista. Puolustuksessa mm. Vuoden
pelaaja 2008 Kasper Mäkinen (oma juttu
toisaalla tässä lehdessä) ja Mikko
Pakarinen pitivät päästettyjen maalien
määrän kohtuullisessa 20:ssa.
Kovanluokan debyytin teki myös seuran
varapj Michael “Micke” Anthoni, joka
elokuussa tuli pyyteettömästi auttamaan
joukkuetta hädässä. Ilman Mickeä emme
olisi sitä ottelua voittaneet 1-0. Nousu olisi
voinut jäädä haaveeksi. Kiitos vielä Micke
koko jengin puolesta!

*****
Kiitos myös kaikille muillekin pelaajille,
taustaryhmässä Markulle ja Sepille, sekä
kaikille niille, joilta olemme kauden aikana
tukea saaneet. Ilman teitä nousu
neloseen ei olisi ollut mahdollista.

Veli-Pekka Karvinen
Manakeri, PPJ Edustus


