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On taas se aika vuodesta, kun pitkän talvikauden jälkeen ulkokentät ovat 
pelikunnossa ja jalkapallosta pääsee nauttimaan raittiissa ulkoilmassa. 
Tänä talvikautena harjoitusolosuhteet olivat parhaat kautta aikojen - kii-
tos kuplahallin uuden tekonurmen ja kahden palkatun työntekijän. Tässä 
lehdessä on juttu Mikael Anthonin johtamasta tekonurmiprojektista, joka 
kaikkien kommellusten ja mutkien jälkeen saatiin kunnialla valmiiksi. Teko-
nurmi on käytössä myös kesäkaudella kuplakankaan ollessa poissa. Seuran 
työntekijät Akke ja Oskari esitellään lehden sivuilla ja he lähettävät myös 
terveisiä Junnulehden lukijoille.

Vaikka PPJ on seurana profiloitunut kasvattajaseuraksi, ei se sulje pois 
menestymisen mahdollisuutta. Futsalissa seuran joukkueet pärjäsivät 
tänä talvena hyvin, esimerkkeinä 99-syntyneiden poikien piirimestaruus ja 
99-tyttöjen hopea vuotta vanhempien sarjassa (sivu 16). PPJ:stä voi hyvin 
ponnahtaa myös Veikkausliigaan ja muualle maailmalle. HJK:n ja juniori-
maajoukkueiden vakiokasvo, Johannes Westö, kertoo ajastaan PPJ:ssä si-
vulta 4 alkaen. Lisäksi lehdessä on esittelyssä tämän vuoden hallitus, val-
mentajakerho, fudiskoulu ja iltapäivätoiminta.

Nauttikaa lehdestä ja jalkapallokaudesta 2010!

Harri Bryk 
Päätoimittaja

Pää- 
kirjoitus
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Teksti: Markku Saarinen

Johanneksen kentän taikuri koros-
taa hauskanpidon merkitystä nuor-
ten valmennuksessa.

Matka Johanneksen kentältä Töölön 
jalkapallostadionille on vain kolmisen 
kilometriä. Mutta matka Joharilta 
PPJ:n harjoituksista Finnair Stadiu-
mille HJK:n veikkausliigamiehistöön 
kuulostaakin jo paljon kivisemmältä. 

Temppuun ei ole moni pystynyt. Tun-
netuin PPJ-kasvatti, Mikael Forssell, 
raivasi tiensä Klubin miehistöön yli 
vuosikymmen sitten – hänenkin HJK-
uransa jäi vain parinkymmenen otte-
lun mittaiseksi.

Alkavalla liigakaudella HJK:n kokoon-
panossa peliaikaa kärkkyy uusi PPJ-
taustainen pelaaja, Johannes Westö. 
Johanneksen kentällä jalkapallotai-
tonsa oppinut Westö on eittämättä 
yksi seuramme historian lahjakkaim-
pia pelaajia. 

19-vuotias luonnonlapsi aloitti pelaa-
misen viisivuotiaana, kaksi vuotta it-
seään vanhempien joukkueessa. Nuo-
ri pelaajanalku ei ottanut pelaamista 
liian vakavasti.

”Ammattilaisuus tuntui nuorena niin 
kaukaiselta, että ei sitä osannut aja-
tella. Jalkapallo oli minulle vain siis-
tein juttu maailmassa. Mutta totta 
kai ammattilaisuus oli unelmana”, 
Westö sanoo.

Lempinimeä ”JW” totteleva Westö 
pelasi lähes koko PPJ-aikansa Eiran 
1990 syntyneiden joukkueessa. It-
seään vanhempien keskellä pieniko-
koinen keskikenttämies hämmästytti 
kerta toisensa jälkeen huikeilla tai-
doillaan ja fantastisilla maaleillaan. 
Pienestä koostaan huolimatta Westö 
voitti kaksinkamppailuja ja iski kasan 
maaleja myös päällään. 

Westö oli parhaimmillaan kuin Lionel 
Messi nykypäivänä: täysin pysäyttä-
mätön pikku väkkärä.

”Noh, enpä nyt tiedä olinko niin yli-
voimainen”, Westö vähättelee. ”Mut-
ta sain kieltämättä aika paljon vapa-
uksia valmentajalta. Onneksi minua 
on aina rohkaistu käyttämään taito-
ani, sillä se on ilman muuta vahvuu-
teni.”

”Hauskanpito on nuorena 
tärkeintä”

Westö arvostaa sitä, että uran alku-
aikoina hänelle ei asetettu liian kovia 
vaatimuksia, vaan pelaaminen pysyi 
hauskana. PPJ:ssä tavoitteena ei ole 
kasvattaa nuorista pelaajia edustus-
joukkueeseen, vaan yhteishenki ja ilo 
pelata ovat tärkeämpiä arvoja.

”Jalkapallon pitäisi olla mahdolli-
simman pitkään hauska harrastus. 
Minun näkökulmastani nuori pelaaja 
kehittyy parhaiten pitämällä haus-
kaa. Siinä ei ole mitään järkeä, että 

PPJ-pelaaja maailmalla: Johannes 
Westö luo uraa sinivalkeassa asussa
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valmentaja joutuu ’pakottamaan’ 
nuoria kehittymään”, Westö linjaa. 
”Olen ehdottomasti iloinen, että sain 
aloittaa urani PPJ:n kaltaisessa jouk-
kueessa.”

Westön mielestään peli-into on nuo-
rille pelaajille tärkeintä, ja valmen-
tajien tulisi ruokkia tätä intoa. Van-
hemmalla iällä innostusta joutuu 
välillä kaivamaan väkisin esiin. ”JW” 
pitääkin PPJ:n vahvuutena hyvää yh-
teishenkeä ja sopivan rentoa meinin-
kiä.

”Valmentajilla on totta kai tärkeä 
rooli pelaajien opettamisessa. Mie-
lestäni valmentaja on silloin vetänyt 
hyvät treenit, kun pelaajat lähtevät 
kentältä hymy kasvoillaan”, Westö 
sanoo.

Valmentajien rooli myös oman uran 
alussa oli todella tärkeä.

”Nuorempana ei ehkä ymmärtänyt, 
kuinka paljon valmentajat ja joukku-
eenjohtajat uhraavat omaa aikaansa 
joukkueen eteen”, Westö sanoo, ja 
lähettää samalla terveiset PPJ:n ju-
nioriaikojen valmentajilleen. ”Jäl-
keenpäin ajateltuna olen heille hyvin 
kiitollinen.”

Taiteilijan kova haaste

Westötä on usein kutsuttu taiteilijak-
si, niin pelikentällä kuin sen ulkopuo-
lella. Perhesuhteet antavat tittelille 
perusteet. Johanneksen isä Mårten 
Westö on kirjailija, kääntäjä ja jour-
nalisti. Setä Kjell on Finlandia-pal-
kittu kirjailija. Myös ”JW” harrastaa 

vapaa-ajallaan kirjallisuutta. Lisäksi 
musiikki on Töölössä asuvan nuoru-
kaisen sydäntä lähellä.

”Ei taiteilijaksi kutsuminen varsinai-
sesti ärsytä, vaikka tuskin sitä aina 
kehuksi tarkoitetaan”, Westö naurah-
taa pitkän rokkitukkansa takaa.

”JW” on luova myös jalkapalloviheri-
öllä. Pehmeä kosketus palloon, ove-
lat harhautukset ja peliäly ovat aina 
olleet Westön pelille tunnusomaisia 
piirteitä. PPJ-aikoinaan kenttiä do-
minoinut pallotaituri on sittemmin 
joutunut opettelemaan uutta pelityy-
liä. Siirtyminen HJK:n juniorimyllyyn 
asetti pelaajalle uudenlaisia vaati-
muksia.

”En ole koskaan miettinyt, millä ta-
valla pelaan. Etenkin nuorena sain 
toteuttaa itseäni aika vapaasti. HJK-
aikani alussa ymmärsin, että peli ete-
nee paremmin, jos en yritä kuljettaa 
palloa koko kentän läpi”, Westö sa-
noo.

Liigatasolle noustessa haaste on luon-
nollisesti yhä kovempi. Veikkauslii-
gauransa alussa Westö on pelannut 
laitalinkkinä perinteisen kymppipai-
kan sijaan. Kilpailu pelipaikoista on 
kovaa, esimerkiksi viime kaudella pe-
lipaikasta keskellä kilpaili eräskin Va-
leri Popovitsh. Tällä kaudella kymp-
pipaikka on lähtökohtaisesti varattu 
Veikkausliigaan palanneelle Janne 
Saariselle.

”Laidoissakin meillä pelaa sellaisia 
miehiä kuin Dawda Bah ja Sebastian 
Sorsa. On aivan selvää, että en pääse 
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avaukseen helposti, jos he ovat kun-
nossa”, Westö sanoo.

Uusi kausi, uusi mahdollisuus

Viime kaudella Westö teki Veikkaus-
liigadebyyttinsä sinivalkopaidassa ko-
tiottelussa FC Lahtea vastaan. Tämän 
lisäksi hän oli joukkueen kokoonpa-
nossa yhdessä ottelussa. Valtaosa 
kaudesta kului Ykkösessä pelaavan 
reservijoukkue Klubi 04:n kanssa.

Viime vuoden mestaruusjuhlien jäl-
keen HJK:n tavoitteena on jälleen 
Veikkausliigan voitto. Westö myön-
tää, että HJK:ssa tavoitteena pitää 
aina olla ykkössija. Henkilökohtaises-
ti keskikenttäpelaaja odottaa saavan-
sa viime kautta enemmän vastuuta.

”Olen saanut harjoituspeleissä hyvin 
näyttöpaikkoja. Tavoite olisi pysyä 
edustusjoukkueen kokoonpanossa 
koko kauden ajan. Loppu on sitten 
omista peliesityksistä kiinni”, Westö 
sanoo.

Matka Joharin hiekalta Finnair Sta-
diumin tekonurmelle voi tuntua pit-
kältä – mutta mahdoton se ei ole, 
sen ”JW” on jo nyt osoittanut. Hänen 
tarinansa on hyvä osoitus siitä, että 
PPJ:n kautta voi päästä pitkälle.

Alkavalla kaudella nuorukainen voisi 
olla yksi jokerikortti hallitsevan mes-
tarin riveissä. Tulevaisuudessa Westö 
voi kasvaa todelliseksi vastuunkanta-
jaksi HJK:ssa. Siihen ei edes Forssell 
pystynyt.

FaktaBoksi:
Seura 2010: HJK
Nimi: Johannes Westö
Pelinumero: 14
Pelipaikka: hyökkääjä
Syntymäaika: 1.4.1991
Pituus: 176 cm
Paino: 68 kg
Liigaottelut: 2
Liigamaalit: 0

VEIKKAUSLIIGA 2010
tilanne 14.5.2010:  
Ottelut: 4
Syötöt: 2
Laukaukset kohti: 2
Laukaukset ohi: 1
(lähde: hjk.fi) 
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Teksti: Harri Bryk

PPJ on järjestänyt perinteisen Fu-
diskoulun kesälomien ensimmäisel-
lä viikolla jo vuodesta 1998 alkaen. 
Alunperin Fudiskoulu järjestettiin 
pelkästään Johanneksen kentällä, 
mutta vuosien kuluessa toimintaa 
on laajennettu myös Lauttasaareen. 
Vuonna 2010 Fudiskoulu on suurem-
pi kuin koskaan aikaisemmin. Perin-
teisten Johanneksen (Eira) ja Pyrkän 
(Lauttasaari) kenttien lisäksi koulu 
järjestetään myös Jätkäsaaren uu-
della tekonurmella. Jätkäsaaressa 
järjestettävistä kouluista toinen on 
suunnattu pelkästään 4-12-vuotiail-
le tytöille ja valmentajina toimivat 
naisten SM-sarjassa pelaavat naispe-
laajat.

Fudiskoulut kestävät totuttuun ta-
paan maanantaista keskiviikkoon ja 
kolme kouluista järjestetään kesä-
lomien ensimmäisellä viikolla. Tänä 
vuonna uutuutena on viikkoa myö-
hemmin järjestettävä Fudiskoulu 
niille, joille perinteinen ajankohta ei 
sovi. 

Fudiskouluun ovat tervetulleita kaikki 
jalkapallosta kiinnostuneet 4-10-vuo-
tiaat tytöt ja pojat. Aikaisempaa 
jalkapallokokemusta ei tarvita, ul-
koliikuntavarusteet ja reipas asenne 
riittävät. Lisätietoja Fudiskouluista ja 
ilmoittautumisohjeet löytyvät PPJ:n 
kotisivuilta osoitteesta www.ppj.fi. 

Kaikkiin kouluihin mahtuu mukaan 50 
nopeiten ilmoittautunutta.

PPJ:n fudiskoulut 2010

7.-9.6.2010 (maanantaista 
keskiviikkoon)

Johanneksen kenttä kello 9- 
12. (tytöille ja pojille)

Jätkäsaaren kenttä (kuplan 
tekonurmi) kello 9- 12. Kou-
lu suunnattu 4-12-vuotiaille 
tytöille

Lauttasaaren urheilupuisto 
(Pyrkän kenttä) kello 13- 16 
(tytöille ja pojille)

14.-16.6.2010 (maanan-
taista keskiviikkoon)

Jätkäsaaren kenttä (kuplan 
tekonurmi) kello 9-12 (ty-
töille ja pojille)

Ilmoittautumiset:  
ppjfudiskoulu@gmail.com
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Teksti: Axel Orrström 
Junioripäällikkö

Syksyllä 2009 PPJ aloitti iltapäiväker-
hotoiminnan Lauttasaaressa (Myllyka-
llion ala-aste), Eirassa (Tehtaanka-
dun ala-aste) sekä Meilahdessa 
(Topeliusskolan). Futiskerho on ker-
ran viikossa tunnin kerrallaan ja siellä 
pelataan sekä leikitään erilaisia pal-
lopelejä ja leikkejä.

Toiminnan perimmäisenä tarkoituk-
sena on tarjota lapsille mielekästä 
liikunnallista tekemistä koulupäivän 
päätteeksi. PPJ haluaa tarjota oma-
lla toiminta-alueillaan mahdollisu-
uden ylimääräisen liikuntaan, joka 
välittyy positiivisina "fiiliksinä" niin 
koulussa kuin kotonakin. Futiskerhon 
perusajatuksena onkin alusta asti ol-
lut: "Tunti vähemmän videopelejä, 
tunti enemmän liikuntaa". Futiskou-
lusta hyötyvät kaikki. PPJ pystyy tar-
joamaan ohjattua iltapäivätoimintaa 
omilla alueillaan, koulut pystyvät 
tarjoamaan enemmän liikuntamah-
dollisuuksia koululiikunnan lisäksi ja 
mikä tärkeintä, lapset pääsevät liik-
kumaan.

Futiskerhoihin, jotka ovat muuten 
kaksikielisiä, voivat osallistua kaikki 
innokkaat lapset. Ei ole väliä har-
rastaako lapsi entuudestaan urheilua 
tai kuuluuko PPJ:hin. Kaikki ovat 
tervetulleita mukaan.  Ei muuta kuin 
liikuntakamat reppuun ja pelaamaan! 
Lisätietoja futiskerhosta löytyy PPJ:n 
nettisivuilta osoitteesta www.ppj.fi.

PPJ:n fudiskerhot
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Teksti: Mikael Anthoni

Suomessa kunnat ovat 
perinteisesti huolehtineet li-
ikuntapaikkarakentamisesta. 
Viimeisten vuosikymmenten 
aikana yksityiset tahot, niin 
seurat kuin yritykset, ovat 
ottaneet kantaakseen osan 
tästä lisätäkseen seuransa 
jäsenten tai muiden harras-
tusmahdollisuuksia. 

Myös jalkapallossa seurat ovat raken-
taneet halleja ja tekonurmikenttiä, 
kun kuntien tarjoamat harrastusmah-
dollisuudet on koettu riittämättömik-
si. 

Pallo-Pojille oma halli

PPJ oli uranuurtajana 90-luvun alku-
puolella, kun Hietaniemen Junioriku-
pla Oy perustettiin, tehtiin vuokra-
sopimus Helsingin kaupungin kanssa 
tontista Hietaniemessä ja hankittiin 
sinne kuplahalli. Hietaniemen kupla 
paransi merkittävästi PPJ-läisten har-
rastusmahdollisuuksia talviaikaan.

Kuplahalli siirrettiin Hietaniemestä 
Ruoholahteen vuonna 1999, kun se 
alueen asukkaiden mielestä rumana 
pilasi talvimaiseman hautausmaan 
lähellä. Hallin nimi muuttui Ruohol-
ahden kuplaksi.

Tekonurmi pelialustaksi

Tekonurmet tulivat vahvasti kuvaan 
2000-luvulla. Ruoholahteenkin harkit-
tiin tekonurmen hankintaa. Vuokra-
sopimusta oli kuitenkin jäljellä vain 
muutamia vuosia, joten uusi tekonur-
mi oli liian riskialtis investointi. Ry-
hdyttiin etsimään käytettyä nurmea 
väliaikaisratkaisuksi. Mahdollisuuden 
tarjoutuessa hankittiin Pietarsaaren 
Tellus-hallista sen vanha tekonurmi 
yhteistyössä vaasalaisen FC Kiiston 
kanssa. PPJ-läiset olivat tapansa mu-
kaan taas vahvasti edustettuina, kun 
vanhat tekonurmimatot levitettiin ja 
liimattiin Ruoholahden kuplamme pe-
lialustaksi vuonna 2007.

Pääkaupunkimme kehittyy ja pian oli 
selvää, että vuokrasopimus Ruoholah-
dessa umpeutuu lopullisesti vuoden 
2009 keväällä. Kaupunki alkaa rak-
entaa tietä Ruoholahden kuplamme 
paikalle. Joudumme hankkimaan 
toisen vuokratontin hallille harrastus-
mahdollisuuksien säilyttämiseksi.

Neuvottelut Jätkäsaaresta 
alkavat 

Aloitimme neuvottelut hyvissä ajoin 
kesällä 2008 kaupungin eri viras-
tojen kanssa. Tarkoituksena oli si-
irtää kuplahallimme Jätkäsaareen 
sieltä poistuvan sataman alueelle. 
Vaikka kaupungin virkailijat suhtau-
tuivat myötämielisesti ja ystävällis-

Jätkäsaaren kuplan  
mielenkiintoiset vaiheet
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esti asiaamme, vaati kuitenkin paljon 
suostuttelua ja sinnikkyyttä liikut-
taa hankettamme eteenpäin. Yhtäk-
kiä Madonnan konsertti muutti kai-
ken! Helsinkiin Jätkäsaareen saatiin 
Live Nationin tuomana megatähti 
Pohjoismaiden suurimpaan konsert-
tiin, ja hallihankkeemme jäi pahasti 
jalkoihin. Kuplahalliprojektimme ei 
edennyt lainkaan tammikuusta elok-
uun alkuun vuonna 2009! 

Kuplamme vanha paikka oli jo mene-
tetty, joten projektilla oli kiire. Kau-
pungin tahojen ollessa taas valmiita 
neuvottelemaan kanssamme eloku-
ussa he totesivat, että aikataulumme 
kuplan pystyttämiseksi syyskaudelle 
2009 oli utopistinen, eikä tule onnis-
tumaan. Käärimme kuitenkin hihat 
ylös ja ryhdyimme neuvotteluihin. 
Vuokrasopimus piti tehdä Liikunta-
viraston kanssa, joka teki omansa 
maanhaltijan Kiinteistöviraston kans-
sa. Paikan valitsi tässä Jätkäsaaren 
tapauksessa Helsingin Talous- ja su-
unnittelukeskus TASKE. 

Hankaluudesta hankaluuteen

Vuokrasopimuksen saaminen Li-
ikuntavirastolta vei runsaasti kallisar-
voista aikaa, mutta se saatiin lopulta 
lokakuun alussa. Teetimme arkkite-
htitoimistolla piirustukset hallista. 
Piirustukset ja vuokrasopimus hyväk-
sytettiin Rakennusviraston maanmit-
tausosastolla. 

Vaikka halli on entinen ja sijaintipaik-
ka entistä vastaava, oli tehtävä uudet 
rakennelaskelmat Rakennusvalvon-
tavirastolle. Näissä auttoi Intiasta 

tavoitettu kuplahalliguru, suomalain-
en insinööri ja Kotkasta tavoitettu 
suunnittelija, hänkin suomalainen in-
sinööri. Rakennusvalvontavirasto vaa-
ti vielä, että naapureita on kuultava. 
Kiireellä kysyttiin noin kymmeneltä 
yritykseltä heidän mielipidettään ku-
plahallistamme Jätkäsaaressa. Kaikki 
vastasivat heti OK. Suurin osa heistä 
oli jo siirtynyt Vuosaareen sataman 
perässä, mutta olivat kuitenkin pa-
pereissa edelleen naapureitamme. 
Myös tontin omistajalta ja vuokraa-
jalta, Kiinteistövirastolta, oli hankit-
tava naapurin kuulemislupa! 

Rakennusvalvontavirasto kysyi Kau-
punkisuunnitteluviraston kantaa ul-
konäkökysymykseen. Onneksi tämä 
virasto oli hyvin tietoinen asiasta 
edellisen vuoden kokouksistamme 
TASKEn kanssa. Rakennuslupa saatiin 
kun paperipiirustukset vihdoinkin löy-
tyivät hyväksyttyinä kahden viikon 
etsiskelyn jälkeen jostakin viraston 
lokerikosta.

Näiden pitkällisten lupaprosess-
ien aikana valmistelimme töitä 
Jätkäsaaren uudella paikallamme. 
Jostakin syystä maanmittaajilta meni 
X- ja Y-koordinaatit sekaisin, joten 
aluksi meille osoitettiin paikkaa, 
jonka läpi kulki verkkoaita. Useiden 
puhelinsoittojen, palavereiden ja 
muutamien tarkistusmittausten jäl-
keen koordinaatit saatiin oikein ja 
kuplan kulmapaikat pystyttiin määrit-
tämään. 

Rakentaminen alkaa

Olimme jo kaivaneet ylös vanhat 
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perustukset Ruoholahdessa siirtääk-
semme nämä noin 170 betoniankku-
ria uuteen paikkaan Jätkäsaaressa. 
Vaikkei kaikkia lupia vielä siinä 
vaiheessa ollut, emme jääneet odot-
tamaan kahden viikon mahdollista 
valitusaikaa ja eri virastojen alle-
kirjoituksia. Päätimme kaivaa n. 
2 metriä syvät perustuskuopat an-
kkureille Jätkäsaaressa. Hommaa oli 
paljon niin kaivamisessa, ankkurei-
den tarkassa asentamisessa kuin kuo-
pan täytössäkin. Kuplayhtiö ja sen 
omistajat tekivät tämänkin työn oma-
lla kustannuksellaan.

Vuokratulla tontillamme oli lukuisia 
sähkötolppia, jotka osittain estivät 
urakoitsijamme kaivutyöt. Lisäksi 
vanhan konttikentän pinnan alla ris-
teilee johdotuksia, joiden sijainnista, 
kytkennästä eikä omistuksesta ollut 
tarkkaa tietoa. Maanomistaja Kiin-
teistövirasto ei osannut ottaa niihin 
kantaa. Satamalaitoksen ja Helsingin 
Energian kanssa keskusteltuamme 
selvisi lopuksi, että Kiinteistöviraston 

käyttämä urakoitsija saa purkaa tol-
pat ja ottaa tietyt osat talteen. Tällä 
urakoitsijalla oli sitten töitä Tallin-
nassa, joten kahden viikon odottelun 
jälkeen oma urakoitsijamme sahasi 
tolpat poikki, jotta pääsi tekemään 
kaivannot valmiiksi perustuksia var-
ten. Sama urakoitsijamme järkeili 
myös mistä kannattaa kaivaa ilman 
vaaraa. 

Kuplan ilmapuhaltimille sekä val-
aistukseen tarvitaan sähköä, joten 
meidänkin oli kytkeydyttävä jo-
honkin verkkoon. Nousi esille mie-
lenkiintoinen ongelma. Helsingin 
Satamalla on enää toimintoja Länsi-
terminaalissa, josta Tallinnan laivat 
lähtevät. Helsingin Energia taas ei 
halua olla tekemisissä epämääräisten 
johdotusten kanssa vanhalla kont-
tikentällä. Konttikenttä kuuluu Kiin-
teistövirastolle, mutta heillä ei ole 
kovin paljon sähköosaamista. Lopulta 
Helsingin Satama oli avulias ja antoi 
kytkeä heidän vielä alueella jäljellä 
olevaan verkkoon. 
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Kun rakennuslupa vihdoin oli saatu, 
hankittiin alaa osaava rakennus-
mestari perustustöiden valvojaksi. 
Löysimme erinomaisen ja auttavaisen 
valvojan maansiirtourakoitsijamme 
avulla. Liikuntavirasto auttoi siir-
toprojektiamme tuomalla soraa ja 
hiekkaa kentälle sekä hoitamalla tar-
vittavat viemäröintityöt. Käytännössä 
viemäröintityön hoiti oma maansiir-
tourakoitsijamme. Jouduimme myös 
piirrättämään putkisuunnitelmat. 
Löysimme avuliaan insinööritoimiston 
näiden suunnitelmien tekemiseen ja 
putkitöiden valvomiseen.

Kuplan uusi sijainti keskellä van-
haa konttikenttää melko kaukana 
asutuksesta ja yleisistä teistä tuotti 
myös päänvaivaa. Kupla sijaitsee 
melko pimeällä paikalla, jossa ei ole 
katuvalaistusta. Tarvitsimme sata-
man sammutettuihin tolppiin ain-
akin jonkin verran valoa. Monen kes-
kustelun jälkeen Kiinteistöviraston 

sähköosasto pyysi omaa sähköura-
koitsijaamme kytkemään valot yht-
een tolppaan kuplan kulmalla. Kuplan 
käyttöönoton jälkeen Kiinteistövi-
rasto järjesti betoniporsailla ohjatun 
tie- ja jalankulkuyhteyden kuplalle. 
Tästä tehtiin kartta opastamaan tuli-
joita, joka laitettiin PPJ:n kotisivuille 
ja jaettiin sähköpostitse joukkueen-
johtajille. Mitään virallista osoitetta 
esim. taksilla tulijoille ei kuitenkaan 
vielä pystytty hankkimaan kaavoit-
tamattomalle vuokratontillemme.

Projektimme kohtaamat ongelmat 
johtuivat suurelta osin siitä, ettei 
Jätkäsaaren vanhalla satama-alueella 
ole asemakaavaa. Eri virastoilla ei ol-
lut selkeätä kuvaa, miten asioista tu-
lisi päättää ja näin päätökset jäivät 
helposti tekemättä. Piirustuskuvat 
päivittänyt ja käyttämämme Suomen 
johtava arkkitehtitoimisto urhei-
lupaikkarakentamisen alalla totesi, 
että olimme joutuneet aikamoiseen 
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soppaan.

Oman lisänsä ja viivytyksensä toi kau-
pungin hyväksymismenettelyt. Eri 
virastojen allekirjoituksia jouduttiin 
eri syistä joskus odottamaan parikin 
viikkoa. Jotkut päätökset alistettiin 
lautakunnille, joilla on tietyt kokoon-
tumispäivät, johon asialistalla olevat 
asiat tulee olla sisällä useita viikkoja 
ennen käsittelyä. Nämä asiat saati-
in kuitenkin työnnettyä eteenpäin 
uskalluksella ja kohteliaalla päät-
täväisyydellä.

Kolmannen sukupolven  
tekonurmi 

Olimme varhaisessa vaiheessa päät-
täneet hankkia uuden, ns. kolmannen 
sukupolven tekonurmen hallimme 
uuteen paikkaan.  Melko lämpimien 
aikaisempien talvien ansiosta ku-
playhtiön kassassa oli tätä varten 
noin 40.000 euroa säästöjä. Lisäksi 
saimme Euroopan jalkapalloliitolta 
UEFAlta 10.000 euron avustuksen olo-
suhteidemme parantamiseksi. Koko 
projekti, eli maansiirtotöiden, lupa-
hakemusten, kytkentämaksujen ja 
lukuisten muiden töiden sekä tekonur-
men hankkimiskustannukset, olivat 
yhteensä noin 140.000 euroa. PPJ:ssä 
rahoitimme osuutemme säästöjen 
lisäksi veloittamalta kaikilta jäse-
niltämme 50 euron olosuhdelisän. 
Jäsenet, tai heidän vanhempansa, 
suhtautuivat erittäin myötämielisesti 
asiaan ja rahoitusprojekti onnistui 
erinomaisesti.

Rakentamisprojektin vihdoinkin pää-
tyttyä meillä oli vielä huolia kuplan 

tekniikan kanssa. Ilmapuhaltim-
ia käyttävien sähkömoottoreiden 
kytkentä oli ilkivallan seurauksena 
mennyt sekaisin, joten kytkentäkaav-
iot jouduttiin tilaamaan Saksasta. 
Lisäksi jouduttiin vaihtamaan yksi 
sähkömoottori. 

Suomalaisen Saltexin tekonurmen 
asentajaryhmä tilattiin paikalle, kun 
sähköasiat oli saatu kuntoon. Saltex 
toimi erittäin joustavasti, mikä mah-
dollisti harjoitusten alkamisen suun-
niteltuna päivänä. Saltexin kentälle 
asentaman materiaalin, hiekan, ku-
mirouheen ja tekonurmimattojen, 
yhteispaino oli noin 120 tonnia! 

Vihdoinkin valmis – ja  
Helsingin paras

Pelaajat, niin nuoret kuin aikuisetkin 
ihastelivat viimeistä huutoa olevaa 
tekonurmikenttäämme jo heti ensim-
mäisenä käyttöpäivänä, maanantaina 
30. marraskuuta 2009. 

Nyt meillä on Jätkäsaaren kuplamme. 

Kentän pinta on ehkä Helsingin par-
as, ja kuplan käyttö ensimmäisen 
talven kylmyydestä ja lumimäärästä 
huolimatta oli aikaisempia vuosia 
parempi. Vanha kuplahallimme osoit-
tautui luotettavaksi harjoituspaikak-
si – yhtään vuoroa ei kauden aikana 
jäänyt käyttämättä lumen, tekniikan 
tai kylmyyden takia. Pelaajien viihty-
vyydelle ja heidän taitojensa kehit-
tymiselle on saatu erinomaiset edel-
lytykset.
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Teksti: Markku Saarinen

Päättyneellä futsal-kaudella kaudel-
la PPJ:n joukkueet edustivat sini-
valkoisia värejä kunniakkaasti. Useat 
joukkueet osallistuivat Helsingin pii-
rin futsal-sarjoihin.

Miesten sarjassa PPJ Akatemia sijoit-
tui 3. divisioonassa lohkossaan neljän-
neksi. Edellisellä kaudella joukkue 
ylsi nelosdivarin 
p i i r i m e s t a r u -
uteen. Akatemia 
koostuu lähinnä 
1990 –1992 - syn -
tyneistä pelure-
ista. Edustus-
j o u k k u e e m m e 
pelaajista koos-
tuva PPJ/Fazer 
sijoittui kolmos-
divarin toisessa 
lohkossa myös 
neljänneksi.

Tytöillä loistavia tuloksia

Juniorijoukkueistamme etenkin tyt-
töjen joukkueet olivat komeasti es-
illä. Hienoimmin menestyi PPJ 97 
Valkoiset, joka voitti sarjansa ylivoi-
maiseen tyyliin. Joukkue kärsi vain 
yhden tappion maalieron näyttäessä 
komeaa lukemaa 90-15. 

Saman ikäluokan tytöt osallistuivat 
myös vuotta vanhempien sarjaan, 

jossa tuloksena oli hieno kakkossija. 
Mestaruuskin oli harmittavan lähellä, 
sillä joukkue keräsi sarjassa yhtä pal-
jon pisteitä kuin voittajajoukkue. Ke-
skinäisen ottelun tappio pudotti PPJ 
97-joukkueen kuitenkin hopeasijalle.

Erityismaininta tyttöjen sarjassa 
menee myös 1999 syntyneille, jotka 

taistelivat vuotta 
vanhempien sar-
jassa hienosti 
toiseksi.

Erinomainen 
harjoitus-
muoto talven 
keskelle

Poikien puolella 
futsal-kauden ko-
vimmasta suor-
ituksesta vastasi 

Eiran 1998 syntyneet. Eira 98 Siniset 
voitti Helsingin piirimestaruuden. 
Joukkue voitti kaikki kauden yhdek-
sän otteluaan maalierolla 44-6. Fi-
naalissa kaatui HPS lukemin 4-1.

Joukkueen vastuuvalmentaja Saka-
ri Malka oli syystäkin tyytyväinen 
hienoon futsal-kauteen. 

”Alkusarjassa ottelut olivat tiuk-
empia, mutta jatkopeleissä olimme 
lopulta aika ylivoimaisia. Sarja oli 

PPJ:lle paljon menestystä 
futsal-sarjoista
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kuitenkin hyvä tänä vuonna”, Malka 
sanoo.

Malka pitää futsalia hyvänä valmis-
tautumisena varsinaista kautta var-
ten. Futsal on oma lajinsa, mutta pe-
rusominaisuuksiltaan laji muistuttaa 
toki paljon kantaisäänsä jalkapalloa. 
Nopeatempoiset viidellä viittä vas-
taan-pelit ovat hyvää vaihtelua ison 
kentän futikselle.

”Futsal on mielestäni aivan ylivoi-
mainen laji talviharjoitteluun pikku-
junnuille, ja miksei toki isommille-
kin”, Malka linjaa. ”Lajissa kehittyvät 
kaikki jalkapallon tärkeimmät osa-
alueet: paljon syöttöjä ja nopeita li-
ikkeitä, ei mitään pitkiä kuljetuksia.”

Etenkin talvella täysimittaiset har-
joituskentät ovat kiven alla. Futsalia 
voi kuitenkin harjoitella lähes missä 

tahansa jumppasalissa.

”Olemme treenanneet talven Teh-
taankadun ala-asteen salissa paljon 
tekniikkapallon kanssa ja pelanneet 
kolme vastaan kolme-peliä”, Malka 
sanoo.

Futsal-kausi tuo kylmän talven keskel-
le kovia pelejä, jotka pitävät pelaajat 
motivoituneina läpi harjoituskauden. 
Toivottavasti päättyneen talvikauden 
hyvät tulokset heijastuvat myös pian 
alkavaan kevätkauteen.
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Perustamme nyt joukkueet 
2002–2005-syntyneille tytöille. En-
simmäississä harjoituksissä oli yh-
teensä 55 tyttöä! Avoimet harjoituk-
set järjestettin  maanantaina 10.5 
Piratin kentällä Lauttasaaressa (Sär-
kiniementien ja Tallbergin puistotien 
kulmassa) ja tiistaina 11.5 Johannek-
sen kentällä Eirassa. Lähipäivinä 
päätetään joukkueiden harjoi-
tuksista tästä eteenpäin. Seuraa 
PPJ:n verkkosivuja.

Pallo-Pojat Juniorit on Helsingin 
suurimpia juniorijalkapalloseu-
roja noin 520 pelaajallaan. Jouk-
kueita on niin tytöille, pojille, 
naisille kuin miehille. Näihinkin 
joukkueisiin uudet pelaajat ovat 
tervetulleita.

PPJ:n toiminta-alue on Lautta-
saari, Ruoholahti, Eira-Ullanlinna 
ja Töölö. Harjoittelemme ulko-
kaudella alueen kentillä lähellä 
kotia. Olosuhteet ovat talvella-
kin hyvät kun harjoittelemme 
omassa kuplahallissa nykyaikai-
sella tekonurmella Jätkäsaaressa 
alueemme koulusalien lisäksi. 

Joukkueharjoitusten ja – pelien 
lisäksi toiminnan muotoja ovat 
koululaisten iltapäiväkerho, tar-
hakerho, fudiskoulu, leirit, taito-
koulu ja maalivahtitreenit. 

PPJ:ssä pelaaminen mahdollistaa 
myös muiden lajien harrastami-
sen. Pyrimme pitämään harras-

Liity PPJ-tyttöfutisjengiin!
tuksen edullisena kaikkien pelaajiem-
me mukanaolon varmistamiseksi. 

Liity PPJ-futisjengiin - ota yhteyttä!
Junioripäällikkö Axel Orrström, gsm 
050 378 2939, ppj@ppj.fi
Oman ikäluokkasi joukkueenjohtajat, 
katso www.ppj.fi
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PPJ on mukana Palloliiton tyttöfutiskehityshankkeessa. Meidän 
tavoitteet ovat lisätä tyttöpelaajia seurassa, saada enemmän 
naisvalmentajia ja toimijoita, sekä nostaa tyttöfudiksen näky-
vyyttä. Liity jengiin! Meille mahtuu mukaan kaikki 3-133-vuoti-
aat. Tule pelaamaan, valmentamaan, auttamaan. Lisää hank-
keesta sivulla www.ppj.fi/tyttofutis 

Tytöt pelaa nyt!
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Teksti: Harri Bryk

Kevään lähestyessä ja lumien sulaes-
sa on oiva aika aloittaa jalkapallon 
harrastaminen PPJ:ssä. PPJ on Etelä- 
ja Länsi-Helsingin alueella toimiva 
juniorijalkapalloseura, jonka juuret 
ovat syvällä Lauttasaaren ja Ullan-
linnan kaupunginosissa. PPJ tarjoaa 
hyvät puitteet tytöille ja pojille har-
rastaa jalkapalloa laadukkaassa val-
mennuksessa lähellä kotia. Jalkapal-
lon pelaaminen PPJ:ssä ei sulje pois 
muiden lajien harrastusta, mikä on 
tärkeätä lapsen monipuolisen liikun-
nan kannalta. PPJ:llä on joukkueet 
kaikissa ikäluokissa 1998 syntyneistä 
nuorempiin - monissa ikäluokissa jopa 
useampia joukkueita.

PPJ onkin hyvä paikka sisaruksille har-
rastaa jalkapalloa samassa seurassa.
Vuoden 2008 jälkeen PPJ on tehos-
tanut toimintaansa huomattavasti. 
Kaksi seuraan palkattua työntekijää, 
valmennuspäällikkö Oskari Koskinen 
ja junioripäällikkö Akke Orrström, 
vastaavat nuorimpien joukkueiden 
valmennuksesta sekä organisoivat 
joukkueharjoittelun ulkopuolisia ta-
pahtumia, kuten iltapäivätoimintaa 
sekä taito- ja fudiskouluja.

Pelaajien valmentamisen lisäksi Akke 
ja Osku vastaavat valmentajien kou-
luttamisesta ja ohjaamisesta, tällä 

Kevät lähestyy -  
tule Pallo-Pojat Junioreihin 
pelaamaan jalkapalloa
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pidetään huoli siitä, että kaikkien 
joukkueiden toiminta on laadukasta 
ja hyvällä pohjalla.

Varsinaisen joukkuetoiminnan lisäksi 
PPJ tarjoaa monenlaista lapsille su-
unnattua toimintaa.

Akke Orrströmin vetämä jalkapal-
lokerho kokoaa ala-asteikäisiä lapsia 
Myllykallion koululle liikkumaan ja 
oppimaan jalkapallon alkeita. Lapset 
on jaettu kahteen ryhmään: 1-3- ja 
4-6-luokkalaisiin.

-Vaikka kerhon nimi on jalkapalloker-
ho, on ohjelmassa myös muitakin pal-
lopelejä. Kerho on hyvä tapa viettää 
iltapäivää kavereiden kanssa nauttien 
urheilun tuomasta ilosta, Orrström 
kertoo.

Kerho kokoontuu kerran viikossa heti 
koulupäivän jälkeen ja mukaan ei 
tarvitse muuta kuin sisäliikuntavarus-
teet ja innokkaan asenteen.

Jo useampana vuonna järjestetty PPJ 
Kevätrieha äitienpäivää edeltävänä 
lauantaina on varma kevään merkki 
ja tarjoaa kaikille lauttasaarelaisille 
mahdollisuuden tulla tutustumaan 
PPJ:n toimintaan. Tänä vuonna 
Kevätrieha järjestetään Pyrkän 
kentällä lauantaina 8.5. ja ohjelmaan 
kuuluu muun muassa ystävyysottelui-
ta ja erilaisia kilpailuja.

Urheilullisen puolen lisäksi tarjolla on 
arpajaiset ja buffet, jossa voi naut-
tia välipalaa otteluiden tai vaikkapa 
lauantaikävelyn lomassa.

Kaikki halukkaat ovat tervetulleita 
mukaan aistimaan juniorijalkapallon 
luomaa tunnelmaa Pyrkän kentälle.
Kesälomien ensimmäisellä viikolla 
järjestettävät Fudiskoulut kokoavat 
yhteen 4-12-vuotiaita lapsia nautti-
maan jalkapallosta.

Fudiskoulut on perinteisesti järjest-
etty kesälomien ensimmäisellä viikol-
la Johanneksen ja Pyrkän kentillä. 
Tänä vuonna uusina kouluina järjest-
etään pelkästään tytöille suunnattu 
fudiskoulu Jätkäsaaren tekonurmella 
sekä viikkoa myöhemmin sekä tytöille 
ja pojille myös Jätkäsaaressa järjest-
ettävä koulu.

- Jalkapallokouluun voivat aivan hy-
vin osallistua niin vasta-alkajat kuin 
jo jalkapalloa harrastavat lapset. 
Toiminta tapahtuu pienryhmissä, 
mikä takaa kaikille lapsille omanta-
soisen ja -ikäisen toiminnan”, fud-
iskoulun rehtori valmennuspäällikkö 
Osku Koskinen selventää.

Tarkemmat tiedot Fudiskouluista ja 
ilmoittautumisohjeet löytyvät PPJ:n 
kotisivuilta.

Vuonna 2005 syntyneillä on tänä 
keväänä mahdollisuus tulla pe-
laamaan PPJ:hin. Kevätkaudella 2005 
syntyneet voivat harjoitella vuotta 
vanhempien kanssa ja kesän jälkeen 
heille perustetaan omat joukkueet 
Lauttasaareen ja Ullanlinnaan. Lisäk-
si 2005 syntyneet ovat tervetulleita 
osallistumaan kesän fudiskouluihin.
Tarkempia tietoja joukkueiden ja 
PPJ:n toiminnasta löytyy seuran koti-
sivuiltaosoitteessa www.ppj.fi.
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Teksti:Harri Bryk

Oskari Koskinen
Valmennuspäällikkö

Oskari Koskista voidaan luonnehtia 
pitkän linjan PPJ:läiseksi. Hän aloit-
ti pelaamaan Pallo-Poikien riveissä 
vuonna 1988, samassa joukkueessa, 
jossa myös muuan Mikael Forsell tu-
tustui jalkapallon saloihin. Vuonna 
1995 Osku rupesi valmentamaan 
oman pelaamisensa ohella vuonna 
1990-syntyneiden joukkuetta, jota 
hän menestyksekkäästi valmensi läh-
es 10 vuoden ajan. 

Vuodesta 2008 Oskari palkattiin 
PPJ:n historian ensimmäiseksi työn-
tekijäksi hoitamaan valmennuspääl-
likön tehtäviä. Oskarin työtehtävien 
pääpaino on nuorimpien joukkueiden 
valmennuksen avustaminen, valmen-
nustoiminnan konsultointi, taito- 
ja fudiskoulun pyörittäminen sekä 
seuran koulutuksesta vastaaminen. 
Oskari hoitaa valmennuspäällikön 
tehtävää puolipäiväisesti. Pää-
työnään hän turvaa Helsingin kau-
pungin turvallisuutta toimimalla 
palomies-sairaankuljettana Kallion 
keskuspelastusasemalla. Oskarilla on 
suoritettuna SPL:n B-valmentajatut-
kinto ja lisäksi myös lähes valmis li-
ikunnanohjaajan tutkinto Lahden am-
mattikorkeakoulusta.

3 kysymystä Oskulle:
1. Mikä tekee PPJ:stä erityisen 
jalkapalloseuran?

PPJ on ollut minulle kotiseura yli 
20 vuoden ajan. PPJ on raken-
nettu toimivaksi kasvattajaseuraksi 
pitkäjänteisen talkootyön voimin. 
Viimeisten vuosien kehitys on ollut 
huimaa. Mielestäni on tärkeää, että 
lapset saavat harrastaa lähellä kotia, 
laadukkaassa valmennuksessa. Tämä 
on ollut päämääräni ja tavoitteeni jo 
vuosien ajan. PPJ on kehittänyt it-
sestään suuren seuran, jonka värejä 
voi ylpeydellä kantaa niin pelikentillä 
kuin katsomossakin.

2. Missä mielestäsi PPJ:n toimin-
nassa on kehitettävää?
PPJ:n tulee jatkaa kehittymistään 
edelleen. Joukkueet pitää saada 
vielä enemmän sitoutettua seuran 
yhteisiin tavoitteisiin. Joukkueiden 
pitää olla osa seuraa ja joukkueiden 
toimijoiden on tärkeää olla yhteisissä 
toimissa mukana. Aikuisten joukkuei-
den yhdistäminen yhdeksi toimivaksi 
kokonaisuudeksi reservijoukkueineen 
on itselleni seuraava suuri tavoite. 
Tällä tavalla meillä olisi mahdollisuus 
pelata 3. divisioonatason jalkapal-
loa. Siinä olisi mahtava esimerkki 
seuramme nuorille pelaajille.

3. Minkälaisia terveisiä haluat lähet-
tää Junnulehden lukijoille?
Toimihenkilöille haluan sanoa, että os-
allistukaa kaikkeen seuran yhteiseen 
toimintaan. Teidän pitää olla myös 
aktiivisia siinä, että joukkueenne pe-
laajat tietävät maalivahtitoiminnas-
ta, taitokouluista, fudiskouluista ja 
muista yhteistapahtumista. Valmen-

Työntekijöiden esittely
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tajille ja joukkueenjohdolle tarkoite-
tut valmentajakerhot ja muut palaverit 
ovat tärkeitä kanavia joukkueiden väli-
sissä yhteyksien pidossa. Valmentajille 
tarkoitettu koulutusjärjestelmä on var-
masti kaupungin paras. Sitä kannattaa 
käyttää! Seura maksaa kaikille valmen-

tajille D-tason kurssit. Lisäksi muille kursseille voi 
myös hakeutua, kunhan muistaa ensin keskustella 
valmennuspäällikön kanssa!

Pelaajille taas, että muistakaa iloinen ja hyvä asenne 
niin harjoituksissa ja peleissä. Karkit ja limut eivät 
kuulu pelitapahtumiin ja läksyt pitää tehdä ennen 
fudista! Nähdään kentällä!



PPJ-junnulehti

24

Axel Orrström
Junioripäällikkö

Axel Orrström, tai tuttavallisem-
min Akke, on ollut mukana PPJ:n 
toiminnassa vuodesta 2009 lähtien. 
Opetusministeriön seuratoiminnan 
kehittämistuen avulla PPJ:n oli mah-
dollista palkata Akke kokopäiväiseksi 
junioripäälliköksi puolipäiväisen val-
mennuspäällikön rinnalle.

Ennen junioripäällikon toimea, Akke 
on pelannut ammatikseen jalkapalloa 
Suomessa ja ulkomailla. Hän on edus-
tanut mm. AC Oulua (2008-2009, 1. 
divisioona), Dumbarton FC:tä (2008, 
Skotlannin 3.divisioona), Atlantis 
FC:tä (2005-2007, 1.divisionna), 
Klubi04:sta (2004, 2. divisioona) ja 
FC Jokereita (2003, Veikkausliiga). 
Lisäksin Akkella on kasassa 20 poikien 
maaottelua (U15-U19). PPJ:ssä Akken 
vastuulle kuuluu nuorimpien joukkue-
iden valmennus, iltapäivätoiminnan 
pyörittäminen sekä valmentajaker-
hon toiminnasta vastaaminen. Akkel-
la on suoritettuna SPL:n huippupelaa-
jakurssi (vastaa B-valmentajakurssia) 
ja lisäksi Akke opiskelee Arcadassa 
liikunnanohjaajaksi. 

3 kysymystä Akkelle:

1. Mikä sai vaihtamaan pelipaidan 
valmentajatakkiin?

Elämäntilanne, tuleva perheen-
lisäys ja silloisen seurani vaikeat ta-
lousongelmat (AC Oulu). Laitoin tie-

tysti perheen etusijalle ja muutimme 
takaisin pääkaupunkiseudulle ja aloin 
etsimään muita hommia. Menin Kiffe-
niin pelaamaan, koska seura tarjosi 
myös kesäksi töitä. Onnekseni löysin 
PPJ:n työpaikkailmoituksen enkä 
epäröinyt hetkeäkään. Lähetin hake-
muksen, soitin perään ja tässä sitä 
nyt ollaan. Saan tehdä hommia jalka-
pallon parissa. 

2. Miltä ensimmäiset työkuukaudet 
ovat tuntuneet?

Olen viihtynyt mainiosti PPJ:ssä. PPJ 
on profiloitunut kasvattajaseuraksi, 
jonka toiminta on tervettä. Tuntuu 
etuoikeutetulta, että saan tehdä 
työtä jalkapallon parissa  Olen tavan-
nut hienoja ihmisiä, joiden kanssa 
on hienoa tehdä töitä. Paljon on 
kumminkin tehtävä toiminnan kehit-
tämiseksi. Varsinkin kenttätyö pitää 
saada siihen kuntoon, että kaikilla on 
hyvät olosuhteet ja ympäristö missä 
jokainen voi kehittyä. 

3. Minkälaisia terveisiä haluat lähet-
tää Junnulehden lukijoille?

Kesä lähestyy ja kentät sulaa - ei mu-
uta ku pläägät jalkaan, pallo mukaan 
ja kentälle skodii. Välillä voi myös 
katsella MM-kisoja ja todistaa, kun 
Italia uusii maailmanmestaruuden :) 
Nähdään kentällä!!
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Työntekijöiden esittely
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Teksti: Axel Orrström  
Junioripäällikkö

Valmentajakerho pyörähti käyntiin vi-
ime syksynä. Kerhon tarkoituksena on 
koota yhteen PPJ:n aktiivisia toimi-
joita. Tavoitteena on järjestää 3-4 
tapaamista vuodessa. Parilla ensim-
mäisellä kerralla osallistujia on ol-
lut kiitettävästi, mikä kertoo seuran 
toimijoiden aktiivisuudesta ja panok-
sesta jalkapalloharrastusta kohtaan. 

Jokaisessa valmentajatapaamisessa 
on aina jokin erityisteema, jonka ym-
pärille tapaaminen rakentuu. Vaihtu-
villa teemoilla pyritään tarttumaan 
ajankohtaisiin assioihin, millä taas 
pyritään kehittämään joukkueiden 

ja seuran toimintaa. Yhdessä kevään 
tapaamisessa Keijo ”Keppanen” Mik-
konen veti kehonhallinta harjoituk-
set, josta jokainen valmentaja sai 
varmasti hyviä ideoita ja ajatuksia 
omien joukkueiden harjoitteluun. 

Valmentajakerhon tarkoituksena 
on myös pitää hauskaa. Virallisen 
osuuden jälkeen ilta jatkuu hieman 
rennommin ja osallistujat pääsevät 
vaihtamaan ajatuksia valmennukses-
ta ja jalkapallosta yleensä - jalkapal-
lo kun on laji, joka herättää paljon 
keskustelua ja mielipiteitä. Tapaami-
sia tullaan järjestämään jatkossakin, 
joten pidä huoli että ilmoittaudut 
mukaan!

PPJ:n Valmentajakerho

PPJ Junnulehti
Julkaisija Pallo-Pojat Juniorit ry.

Toimitus: Harri Bryk, harri.bryk@ppj.fi 
Johanni Larjanko, larjanko@ppj.fi

ISSN 1799-1250 
6. vuosikerta
1-2 numeroa vuodessa
Tämä numero julkaistu 14.5.2010
Paino: Picaset
Painos: 750 kpl
Internet: www.ppj.fi
Kannen kuva: PPJ on mukana Palloliiton tyttöfutishankkeessa.
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Asettakaa omia tavoitteita!
PPJ on junioriseurana profiloitunut kasvattajaseuraksi. Vaikkei aina muista, on toi-
minnallamme ollut harrastuksen antaman ilon lisäksi myös merkitystä jopa maa-
joukkuetasolla.

Teemu Selänne (tosin eri lajin maajoukkue-edustukset) ja Mikael Forssell ovat 
aloittaneet jalkapallouransa sinivalkoisissa Pallo-Poikien väreissä. Muutama viikko 
sitten kuplassa vieraili Roni Porokara, joka ensimmäiset kuusi vuotta pelasi PPJ:ssä. 
Juniorimaajoukkueissa ovat vakiomiehistöön viime vuosien aikana kuuluneet sekä 
Johannes Westö että Walter Viitala, joista toivottavasti kuulemme jatkossa jopa 
Huuhkajien senioritason mittelöissä.

Jotta toiminta kehittyy, on uskallettava asettaa omia tavoitteita. Näin on tehtävä 
niin maajoukkueessa, seurassa kuin yksittäisessä joukkueessakin. Myös yksittäisellä 
pelaajalla on hyvä olla omia tavoitteita.

Miesten ja naisten sekä myös juniorien maajoukkueissa tavoitteina lienevät aina 
pääsy kansainvälisiin arvokisoihin.

PPJ on seurana asettanut itselleen tavoitteina kasvaa tarjoten mahdollisimman 
monelle nuorelle harrastusmahdollisuuden jalkapallon parissa. Haluamme myös, 
että jokainen ikäluokka on kilpailullisesti vähintään Helsingin keskikastissa. Lisäksi 
pelaajien henkilökohtaisten taitojen pitää mahdollistaa menestyminen piirin tek-
niikkakisoissa.

Myös joukkueiden on asetettava omia tavoitteita. Näitä voivat olla menestyminen 
piirisarjassa, Futsal-sarjassa tai tietyissä turnauksissa. Tavoitteena pitää tietysti 
olla kehittyä vuosi vuodelta paremmaksi - sitä vartenhan harjoitellaan. Menesty-
mistavoitteiden lisäksi on asetettava myös toiminnallisia tai laadullisia tavoitteita. 
Näitä voivat olla esimerkiksi pelaajamäärän pitäminen suurena, harjoitusosanoton 
pitäminen suurena, pelaajien ja vanhempien tyytyväisyys toimintaan, jne.

Joukkueen omien tavoitteiden lisäksi omia pelaajia on myös rohkaistava asetta-
maan omia tavoitteita. Tässä joukkueenjohtajat ja valmentajat ovat hyvin tärkeäs-
sä asemassa opastamassa ja johdattamassa pelaajia realistisiin kehittymistavoittei-
siin niin lyhyellä kuin keskipitkälläkin aikavälillä.

Mitkä ovat sinun ja joukkueesi tavoitteet PPJ:ssä?

Mikael Anthoni 
Kirjoittaja on PPJ:n olosuhdevastaava ja monivuotinen hallituksen jäsen.
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PPJ:n hallitus
PPJ:n toimintaa johtaa puheenjoh-
tajasta ja 6-8 jäsenestä koostuva 
hallitus. Hallitus valitaan syksyisin 
syyskokouksen yhteydessä aina vuo-
deksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet 
jakavat keskuudessan vastuualueet.

Pallo-Pojat Juniorit ry:n  
hallitus vuonna 2010

Puheenjohtaja
Olavi Similä 
p. 040  9000 459 
olavi.simila@ppj.fi

Vastuualueet:  
Kaupunginavustus  
Talous- ja maksuliikenne  
Valmennuspäällikön esimies  
Hietaniemen Juniorikupla Oy:n hal-
litus 

Varapuheenjohtaja Mikael Anthoni 
p. 040  700 5367 
mikael.anthoni@ppj.fi

Vastuualueet:
Olosuhteet ja harjoitusvuorot
Hietaniemen Juniorikupla Oy:n hal-
litus
Piirin yhteyshenkilö

Valmennuspäällikön esimies  
Harri Bryk 
p. 050 588 6231  
harri.bryk@ppj.fi

Vastuualueet:  Sihteeri Tiedotus  Ko-
tisivut  Junnulehti
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Johanni Larjanko 
p. 044 2007 706 
larjanko@ppj.fi
Vastuualueet:  
Lisenssit  
Tiedotus
Piirin yhteyshenkilö 

Valericio Leppe
p. 050 313 4469
valericio.leppe@ppj.fi

Vastuualueet:
Tyttöjoukkueet
Tyttöfutisyhteys-henkilö

Anna Neittamo
p. 050  5020 260
anna.neittamo@ppj.fi

Vastuualueet:
Varusteet

Pasi Nikander 
p. 050 511 1859 
panda.nikander@ppj.fi
Vastuualueet: Rieha ja tapahtumat 

Antti Raimovaara  
p. 040 7725 165 
antti.raimovaara@ppj.fi
Vastuualueet: Taloudenhoitaja, tal-
ous ja maksuliikenne

Paula Enström 
p. 0400  691 555  
paula.enstrom@ppj.fi

Vastuualueet: Markkinointi
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Teksti: Oskari  
Koskinen
Valmennuspääl-
likkö

Suomen Pallolii-
ton Helsingin pii-
ri myönsi PPJ:lle 
virallisen taito-
koulustatuksen 
talvella 2008. 
Ensimmäisen vuo-
den harjoittelim-
me joka toinen 
viikko. Joukkueet 
ottivat taitokoulun hyvin vastaan ja 
osallistuminen oli runsasta. Kiitoksek-
si hyvästä ja aktiivisesta toiminnasta 
saimme kaudeksi 2009–2010 taitokou-
lun osaksi jokaviikkoista ohjelmaa.

Taitokouluharjoittelun idea on tarjo-
ta innokkaille, kehittyneille ja lah-
jakkaille jalkapalloilijoille ylimääräi-
nen taitoharjoitus. Harjoituspaikaksi 
saimme upean Talin jalkapallohallin. 
Viime talveksi pyysimme taitokou-
luun mukaan 1998–2000- syntyneitä 
tyttö – ja poikapelaajia. 

Taitokoulussa on viikoittain vaihtuva 
teema, jonka ympärille kaikki ras-
tiharjoitteet suunnitellaan. Rastien 
valmennuksesta vastaavat PPJ:n 
huippuvalmentajat. Jälkikäteen 
katsottuna tapahtumat ovat olleet 
erittäin laadukkaita ja olen todella 
tyytyväinen pelaajien asenteeseen 

ja kehittymiseen. Myös valmentajat 
ovat ottaneet tapahtuman omakseen 
ja pelaajat ovat saaneet nauttia laa-
dukkaasta ja osaavasta valmennuk-
sesta. 

Odotan jo innolla ensi talvea. Sil-
loin mukaan otetaan taas nuorempia 
pelaajia, joilla riittää asennetta ja 
innokkuutta harjoitella vaativia tai-
toharjoitteita ilman normaaliharjoi-
tuksissa totuttua loppupeliä.

Muistakaa pelaajat käydä harjoittele-
massa myös omalla ajalla. Se on ainoa 
oikea tie taitavaksi jalkapalloilijaksi. 
Haastan samalla kaikki taitokoulussa 
käyneet pelaajat pomputtelukisaan. 
Säännöt ovat selkeät: Pomputellaan 
vuorojaloin. Kolme yritystä. Valmen-
nuspäällikön voittavat saavat palkin-
non. Kesä aikaa harjoitella. Elokuus-
sa kisataan. Minä aloitan harjoittelun 
nyt.

Taitokoulu osana  
joukkueiden yhteistoimintaa
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Teksti: Oskari Koskinen
Valmennuspäällikkö

Joukkueet ovat jo vuosien ajan pyy-
täneet seuralta apua maalivahtival-
mennukseen. Tähän mennessä seu-
ralla ei ole ollut tarjota muuta, kuin 
käyttää omia valmentajia maalivahti-
valmennuksen kurssilla. Kesällä 2009 
saimme kuitenkin todella ison kalan 
PPJ-haaviin. 

Pitkäaikainen maalivahtivalmentaja 
aina liigajoukkueita myöden Ari Aho 
lupautui auttamaan ja valmentamaan 
meidän maalivahteja. Teimme kesäl-
lä kokeilun maalivahtiharjoituksista, 
mutta silloin osallistuminen oli har-
mittavan vähäistä.  Olin ihmeissäni, 
että monet sitä pyytäneet valmenta-
jat eivät lähettäneetkään maalivah-
teja harjoituksiin. Syyksi ilmoitettiin 
milloin omia harjoituksia, milloin lii-
an pitkää matkaa Taliin. 

Olen sitä mieltä, että jos maalivah-
deille on tarjolla erittäin laadukasta 
valmennusta, niin silloin ne menevät 
sillä kertaa omien harjoitusten edel-
le. Kyse ei ollut kesällä kuitenkaan 
edes viikoittaisesta tapahtumasta. 

Talvella 2010 kokeilimme kuitenkin 
uudestaan. Nyt osallistuminen oli hy-
vää ja maalivahdit erittäin motivoi-
tuneita. Harjoituksissa harjoiteltiin 

maalivahdin perustaitoja torjunta-
asennosta pallon kiinniottoon. Lisäksi 
tietoja ja taitoja hieman syvennet-
tiin. Uskon, että moni joukkue tulee 
kesän peleissä kiittämään Aria loista-
vasti tehdystä työstä.

Toivomme, että saamme maalivahti-
valmennukselle jatkoa myös ensi tal-
vikaudella. Ari on luvannut järjestää 
myös seuran nuorempien joukkueiden 
valmentajille koulutustilaisuuden, 
jossa opetetaan valmentajia kehittä-
mään aivan pienimpiä maalivahtien 
alkuja. Sen kaltaisia harjoitteita voi 
hyvin ottaa osaksi normaalia viik-
koharjoitusta yhdeksi rastiksi. Alle 
10- vuotiaille tunnin kestävät maali-
vahtiharjoitukset ovat liian rankat ja 
maalivahditkin vaihtuvat otteluissa 
ja harjoituksissa tiuhaan. Näin ollen 
koko harjoitusajan kestävät maali-
vahtiharjoitukset eivät palvele vielä 
alle 10-vuotiaita oikealla tavalla.

Palataan maalivahtiasiaan syksyn val-
mentajakerhossa. Muistakaa valmen-
tajat myös katsoa harjoituksissa maa-
livahdin toimintaa. Se jää liian usein 
vähälle huomiolle. Antakaa vinkkiä 
liikkumisen ja sijoittumisen suhteen.  
Tärkeintähän on olla pallon tiellä.

Hyviä koppeja ja tsemppiä peleihin!

Maalivahtivalmennuksesta 
paljon hyötyä seuran  
maalivahdeille
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Teksti: Olavi SImilä

PPJ onnitteli maaliskuussa 60 vuotta 
täyttänyttä Heikki Auvista lähettä-
mällä hänelle seuran virallisen peli-
paidan. Nykyään Turussa asuva Heik-
ki muistaa liittyneensä Pallo-Poikiin 
1960-luvun alussa noin 11 vuoden iäs-
sä Väinämöisen kentällä. Heikki pe-
lasi seuran juniorijoukkueissa D-, C-, 
B- ja A-tasoilla. Näiltä ajoilta hänelle 
on henkilönä mieleen erityisesti val-
mentaja Kaj Mattsson, joka vaikutti 
paljon pelitaitojen ja pelikäsityksen 
kehittymiseen. Junioriaikana Heikin 
pelipaikaksi vakiintui hyökkäyksen oi-
kea laita ja kärki, jota siihen aikaan 
vielä useimmiten pidettiin keskus-
hyökkääjän paikkana. Vuonna 1965 
Pallo-Pojat pelasi vielä Suomi-sarjas-
sa, ja syyskaudella Heikkikin pääsi 
vielä 15-vuotiaana pelaamaan muu-
tamassa ottelussa. Tämän jälkeen 
Pallo-Pojat siirtyi maakuntasarjaan 
ja siitä edelleen 3. divariin. Näiden 
vuosien valmentajahahmoista Hei-
kin mieleen ovat jääneet mm. Pauli 
”Spage” Marttala ja Suomen Cupin 
vuonna 1956 voittaneen joukkueen 
maalivahti Heikki Rauhanen. Pelika-
vereista mieleen muistuvat mm. Me-
rimaan veljekset Muumi ja Masa sekä 
Kyösti Siponen, jotka kaikki jakelivat 
erinomaisia syöttöjä hyökkääjille. 
Hauskaa oli myös se, että Heikki sai 
pelata isoveljensä Jussin kanssa, joka 
edustusjoukkueessa pelasi useimmi-

ten keskushyökkääjän tontilla. Muita 
nimiä noilta vuosilta ovat mm. Mart-
ti Niskanen, Olli Jänne, Markku Viro, 
Eero Nordberg, Seppo Honkanen, Rai-
mo Papunen, Kari Nederström, Erk-
ki Aurejärvi, Matti Kaukonen, Pattu 
Huttunen, Eikka Haapimaa ja Heino-
sen veljekset. 

Heikki pelasi Pallo-Poikien ykkös-
joukkueessa vaihtelevasti vuoteen 
1974 saakka, tosin välillä hänellä oli 
jonkun verran taukoa erilaisista louk-
kaantumisista johtuen. Pallo-Poikien 
ajoista lähtien jalkapallo on ollut 
Heikille on elinikäinen harrastus, 
jonka pariin hän on usein palannut. 
Asuessaan 1990-luvulla Itä-Suomessa 
pienessä Enonkosken kunnassa Sa-
vonlinnan lähellä Heikki valmensi 
Karvilan Kivekkäät-nimisen seuran  
juniorijoukkuetta, jossa hänen oma 
poikansakin pelasi. 

Merkkipäivänään Heikki haluaa toi-
vottaa onnea ja menestystä kaikille 
Pallo-Pojille, niin junioreille kuin se-
nioreillekin! PPJ puolestaan onnitte-
lee Heikkiä ja toivottaa hänelle me-
nestystä kesällä Turussa pelattavassa 
Happi Hourz harrastefutisturnauk-
seen, jossa hän tulee viilettämään 
kentällä lahjaksi saamassaan PPJ:n 
pelipaidassa.  

Kerran Pallo-Poika,  
aina Pallo-Poika!
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PPJ Shop
Tiedäthän, että PPJ:llä on nykyään 
lippiksiä, lippuja, mitaleita ja mi-
nifanipaitoja myytävänä!? Tilaukset 
tehdään joukkuekohtaisesti, jojon 
kautta. 
Tuotteilla on helppo näyttää olevasi 
PPJ-fani. Ne ovat saavuttaneet suu-
ren suosion junnupelaajien ja myös 
heidän vanhempien keskuudessa. 
Eikä edes maksa paljon! Uusia tuot-
teita otetaan myyntin tarpeen mu-
kaan, ehdotuksia otetaan vastaan 
(larjanko@ppj.fi). 

Lisätietoa ja tilauslomakkeen löydät 
sivulla www.ppj.fi/ppjshop
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Näin monta virallista jalkapallojouk-
kuetta on Suomessa. Joukkueiden 
toimintaan liittyy huikea määrä sitou-
tumista pelaajilta, vastuuhenkilöiltä,
vanhemmilta ja kannattajilta. Luku
joka todistaa kuinka iso ja tärkeä osa
jalkapallo on urheilulle Suomessa ja
kuinka paljon iloa tämä harrastus tuo
mukanaan. Juuri tätä iloa haluamme
tukea ja kasvattaa, tarjoamalla par-
haimpia hintoja, parasta palvelua ja 
eniten bonusta – tänä vuonna jaamme 
bonuksina yli 1,4 miljoona euroa 
jäsenseuroillemme.
Tämän olette ansainneet.

Lisää tietoa eduistamme
ja valikoimastamme
www.stadium.� /teamsales 

FI_Fotboll_A5_liggande   1 08-09-30   08.39.43
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PPJ :n Kaukalo Cup 2010

4.9. 2010
klo 9-17
Lauttasaaren liikuntapuistossa

• Pelimuoto: 3v3
• Peliaika: 9 min./ottelu
• Yksinkertainen sarja
• 4 peliä/joukkue
• Pallokoko: 3
• Kenttä: kaukalo, tekonurmi
• Ikäluokka: 2003
• Omat sarjat sekä tytöille että pojille
• Osallistumismaksu: 20€/joukkue
• Kaikille osallistujille diplomit

Aikataulu:
la 4.9. klo 9 - 13 pojat
la 4.9. klo 13- 17 tytöt

Ilmoittautumiset: kaukalo2010@ppj.fi

www.ppj.fi/kaukalo



Tule mukaan PPJ:n toimintaan!
PPJ tarjoaa nykyään jalkapalloharrastuksen niin pojille kuin myös ty-
töille, naisille ja miehille. Jotta tämä iso toiminta pyörii tehokkaasti 
tarvitaan tukitoimintoihin innostuneita ihmisiä; valmentajia, joukku-
eenjohtajia, rahastonhoitajia, huoltajia, varustevastaavia jne. Lisäksi 
kaikkia vanhempia ja sisaruksia pyydetään auttamaan talkoissa muuta-
man kerran vuodessa.

Tule mukaan toimintaan omalla panoksellasi ja valitsemallasi osaamis-
alueellasi. Vastineeksi saat olla PPJ-fani ja elää mukana menestykses-
sä, ja joskus myös pettymyksissä.

Me olemme jo mukana:
  
Outi Aho u Mikael Anthoni u Jyrki Arjanne u Erkki Aurejärvi u 
Harri Bryk u Kirsi Ehrnrooth u Krista Elopuro u Paula Enström u 
Matti Eronen u Jukka Hakkarainen u Kari Hartikainen u Johannes 
Hautaviita u Arttu Huhtiniemi u Jukka Höysti u Ilkka Ilmonen u 
Laura Jaakkola u Tytti Jaakkola u Johannes Jauhiainen u Krister 
Johansson u Veli-Pekka Karvinen u Rami Keränen u Juha Ket-
tunen u Timo Kivi u Onni Koskinen u Oskari Koskinen u Raija 
Koskinen u Jerker Krook u Heikki Krootila u Juuso Kääriä u Jo-
hanni Larjanko u Vesa Lehto u Kari Lehtonen u Valericio Leppe u 
Kaisa Leppälä u Lari Litmanen u Juho Malka u Sakari Malka u 
Ville Malm u Hannu Mäkinen  u Jesper Mäkinen u Anna Neit-
tamo u Panda Nikander u Marita Nuorala u Esa-Pekka Nykänen 
u Tiina Nykänen u Jan Nåls u Axel Orrström u Petteri Paajanen 
u Pasi Pajunen u Jaakko Pellosniemi u Mikko Pennanen u Kat-
ja Pettersson u Jari Puhakka u Teemu Puintila u Anja Puomi u 
Juha Purhonen u Antti Raimovaara u Pia Ralli u Aki Raudas u 
Paula Remes u Mika Roini u Topa Ryynänen u Marja Saarinen u 
Timo Saarinen u Jouko Salo u Niina Samooja u Juha Sandberg u 
Otto Sandqvist u Pyry Siivonen u Olavi Similä u Auli Sunila u 
Jari Suokivi u Juha Takkunen u Johanna Teinilä-Kurvinen u Sari 
Tirronen u Janne Tiukkanen u Ari Tuulari u Theo Tyrväinen u Pasi 
Vainiotalo u Matti Vesterinen u Fredrik Vikström u Petri Vuorjoki 

u Benjamin Westö u Carl Witick


