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Fudisvuoteen 2011 on lähdetty PPJ:n osalta vauhdikkaasti. 
Seuran varustetoimittaja päätettiin vaihtaa Stadiumista Duosportiin. Pää-
tös oli pitkään harkittu ja se päätettiin tehdä, jotta seuran jäsenet saisivat 
entistä parempaa palvelua varusteiden osalta. Seura on solminut myös 
yhteistyösopimuksen Bulevardilla sijaitsevan Klinikka 22 nimeä kantavan 
lääkäriaseman kanssa. Yhteistyösopimuksen myötä PPJ:n jäsenillä ja jä-
senten lähiomaisilla on käytössään oma kaksikielinen urheilulääkäri sekä 
tämän lisäksi klinikka tarjoaa ohjeistusta ja koulutusta seuran toimijoille. 
 
Pelaaja- ja valmentajakoulutus on alkanut myös vauhdikkaana. Vuo-
den alussa Adel Eid aloitti seuran osa-aikaisena junioripäällikkö-
nä. PPJ:n iltakoulu on jatkunut hyvällä asenteella sekä Ruoholah-
desta on tullut entistä vahvemmin yksi PPJ:n toiminta-alueista. 
 
Kaikista edellä mainituista aiheista voit lukea lisää tästä Junnulehdestä! 

Mukavaa fudiskautta 2011! 
 
Harri Bryk

Harri Bryk 
Päätoimittaja

Pää- 
kirjoitus
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Teksti: Markku Saarinen

Ruoholahti on uusin alue PPJ-per-
heessä. Toiminta on alkanut positii-
visissa merkeissä, vaikka alku on aina 
vaikea.

Viime syksynä perustettiin ensimmäi-
set PPJ:n Ruoholahden kaupunginosa-
joukkueet. Perinteisten Lauttasaaren 
ja Eiran oheen saatiin näin tervetullut 
lisä. Ruoholahti on sijainniltaan lä-
hellä vanhoja ydinalueita sekä paljon 
käytettyä Jätkäsaaren kuplahallia.

Valmennuspäällikkö Axel Orrströmin 
mukaan uudet joukkueet on saatu hy-
vin käyntiin, pienistä alkuvaikeuksis-
ta huolimatta.

”Alussa etenkin 04-joukkueella oli 
paljon epäonnea joukkueenjohtajan 
löytämisessä. Nyt jokaisella joukku-
eella on todella aktiiviset ja motivoi-
tuneet vetäjät”, Orsström sanoo.

”Kaiken kaikkiaan toiminta on alka-
nut jopa paremmin kuin osasimme 
odottaa. On tosi hyvä asia, että saim-
me Ruoholahden mukaan PPJ-alueek-
si. Ruoholahti on loistava alue.”

Ruoholahteen on tähän mennessä pe-
rustettu poikien joukkueet ikäluok-
kiin -02, -04 sekä -05. Ensi syksynä 
perustetaan lisäksi joukkue vuonna 

2006 syntyneille pojille.

Kaikkiin joukkueisiin mahtuu yhä li-
sää pelaajia. Etenkin 02-ikäluokka on 
ollut ongelmallinen, sillä sen ikäiset 
lapset ovat usein jo aloittaneet pe-
laamisen muissa joukkueissa. Joukku-
een pelaajarinki on toistaiseksi vielä 
varsin pieni, mutta tilanne parantuu 
koko ajan. 02-joukkueelle etsitään 
myös uutta valmentajaa.

Orrström on pannut merkille, että 
uusissa joukkueissa on poikkeukselli-
sen hyvä joukkuehenki.

”Ryhmät ovat tiiviitä ja niissä on 
erinomainen yhteishenki. Minulle 
on jäänyt todella hyvä fiilis kaikista 
joukkueista.”

Ruoholahden lisääminen uudeksi PPJ-
alueeksi vaikuttaa varsin onnistuneel-
ta ratkaisulta.

”Ruoholahden antiin ollaan hyvin 
tyytyväisiä. Viime syksynä tehty iso 
työ näyttää tuottavan tulosta. Vielä 
on toki paljon duunia edessä, mutta 
kaikki näyttää hyvältä”, Orrström sa-
noo.

Kesän perinteinen fudiskoulu järjes-
tetään Ruoholahtelaisten iloksi myös 
Jätkäsaaren tekonurmella 13.–16. ke-
säkuuta. Ilmoittaumiset:aatu@ppj.fi

Ruoholahden uudet joukkueet 
päässeet hyvään vauhtiin
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Teksti: Mikael Anthoni

Olin viime viikonloppuna tilaisuudes-
sa, jossa keskusteltiin junioreiden 
valmentamisesta. Palloliiton valmen-
nuspäällikkö kertoi saaneensa Englan-
nissa (!) neuvon, että pelaajan pitää 
kokea jokainen harjoitustapahtuma 
hauskana. Toinen keskustelija kertoi 
kuulleensa vastaavan myös hollanti-
laiselta valmentajalta. Tämä hollan-
tilainen oli lisäksi painottanut, että 
jokaisessa tapahtumassa valmentajan 
pitää kokea, että pelaajat oppivat jo-
tain. Hauskaa pitää siis olla vaikka 
oppimistavoitettakin on.

Yllämainitut hauskuus ja oppiminen 
natsaavat erinomaisesti PPJ:n arvoi-
hin iloisuus ja taitavuus.

Päätin ottaa nämä kaksi ohjenuoraa 
käyttööni jokaisen harjoitustapahtu-
mani suunnittelussa. Suunnittelu on 
avainsana kaikkeen valmentamiseen. 
Harjoituksiin mentäessä on tiedettä-
vä mitä harjoitellaan ja miksi. Nyt 
yritän vielä suunnitella tämän haus-
kuuden treeneihin. Pelaajat kokevat 
hyvin suunnitellut, hauskat harjoi-
tukset mielekkäinä ja haluavat oppia 
lisää jalkapallopelin taitoja. Harjoi-
tusten jälkeen on myös hyvä lyhyesti 
kerrata mitä meni hyvin ja mitä mah-
dollisesti huonosti, jotta seuraavalle 
kerralle voi suunnitella vielä parem-
mat (=hauskemmat) treenit.

Toivottavasti pystyn pitämään pää-
töksestäni kiinni. Pelaajillani on en-
tistä hauskempaa ja he oppivat entis-
tä enemmän. Luulisi menestystäkin 
tulevan...

Hei valmentaja! Onko pelaajillasi 
hauskaa? Oppivatko he jotain?
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Teksti ja kuvat: Markku Saarinen 

Adel Eid on kokenut pelaajana 
Veikkausliigan, mutta myös kaoottisia 
kausia sekavissa organisaatioissa. 
Nyt kiertolainen on päätynyt PPJ:n 
junioripäälliköksi. ”Toivottavasti 
voin omalla kokemuksellani auttaa 
pelaajia.”

Adel ”Aatu” Eid istuu pöytään ja 
alkaa kertoa tarinaansa. Hitaasti, 
rauhallisesti ja analyyttisesti, niin 
kuin miehen luonteeseen kuuluu.

”Kyllä minäkin joskus suutun, 
mutta tosi harvoin. Minulla on pitkä 
pinna, mikä onkin ihan hyvä tässä 
hommassa”, Aatu hymyilee.

On kulunut reilu kuukausi siitä, kun Eid 
aloitti työnsä PPJ:n junioripäällikkönä. 
PPJ on viimeisin etappi Aatun pitkällä 
kierroksella, jonka aikana hän on 
käynyt läpi ison osan pääkaupungin 
jalkapalloseuroista.

Länsi-Pasilassa nuorena asunut Eid 
aloitti jalkapalloilun KäPan paidassa 
kahdeksan vuoden iässä. KäPasta tie 
vei Ponnistukseen, ja vuonna 2001 Eid 
siirtyi HJK:n B-junioreihin.

”HJK:lla oli KäPan kanssa 
yhteistyösopimus. Joten A-juniori-
ikäisenä pelasin kauden Kakkosta 

KäPan riveissä. Tavallaan A-junnuvaihe 
jäi minulta väliin, kun siirryin suoraan 
B:stä kakkosdivariin.”
Kauden jälkeen Aatu harjoitteli 
talven HIFK:n kanssa. Yhteistyö 
Ykkösen joukkueen kanssa päättyi 
karusti, kun seura ajautui konkurssiin 
ennen kauden alkua. Puolustuksen 
keskustassa viihtyvä Aatu siirtyi 
jälleen tuttuun KäPaan.

Veikkausliigasta uppoavaan 
Atlantikseen

Seuraavaksi vuorossa olivat Honka 
ja HJK, jonka kanssa Aatu pääsi 
sopimukseen testijakson jälkeen. 
HJK:n kanssa hän pääsi haistelemaan 
Veikkausliigan tunnelmaa.

”Ensimmäinen liigapelini oli vuonna 
2005 FC Lahtea vastaan seitsemän 
tuhannen ihmisen edessä Finnair 
Stadiumilla. Oli keskikesä, 30 astetta 
lämmintä. Peli oli 2-1 meille, ja 
pelasin kymmenisen minuuttia 
pelin lopusta. Peli päättyi samoihin 
lukemiin, eli hyvillä mielin sai olla 
pelin jälkeen.”

Vastuu HJK:ssa jäi varsin vähäiseksii, 
mutta päävalmentaja Keith Armstrong 
ei kuitenkaan halunnut päästää Eidiä 
vaihtamaan seuraa. Niinpä topparin 
aika kului pääasiassa vaihtopenkillä 
ja Klubi 04:n mukana Kakkosessa.

Aatun matka
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”HJK oli hyvä kokemus. Siinä seurassa 
asiat hoidetaan tosi hyvin. Tärkein 
asia on kuitenkin pelaaminen, 
vaihtopenkillä istuminen ei ole kovin 
kivaa.”

Kaudeksi 2006 Aatu siirtyi peliajan 
perässä Ykkösen Atlantikseen. Kausi 
sujui erinomaisesti, sillä nousu 
Veikkausliigaan jäi vain yhden voiton 
päähän. Atlantiksessa pelasi samaan 
aikaan myös seuramme nykyinen 
valmennuspäällikkö Axel Orrström.
”Se oli pelillisesti hyvä vuosi. Omat 
pelit sujuivat hyvin. Mutta olihan 
silläkin kaudella kaikenlaista, 
esimerkiksi se Mishtshukin tapaus”, 

Aatu toteaa hiljaa.

Atlantiksen maalivahti Aleksandr 
Mishtshuk tuomittiin käräjäoikeudessa 
lahjusten ottamisesta, kun hän päästi 
ottelussa RoPsia vastaan taakseen 
helppoja maaleja manipuloidakseen 
lopputulosta. Eid pelasi kyseisessä 
ottelussa täydet minuutit, ja 
näki paljon mediassa esillä olleen 
tapauksen läheltä.

Hyvin sujuneen kauden jälkeen 
ilmapiiri Atlantiksessa heikkeni 
nopeasti. Seura oli Aatun mukaan 
kaoottisessa tilassa pari seuraavaa 
kautta.
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”Miten sen nyt sanoisi... se oli 
aika sekavaa aikaa. En ollut kovin 
tyytyväinen tilanteeseen. Joukkueen 
pelit eivät oikein sujuneet, ja itse 
olin paljon loukkaantuneena.”

Aatu vietti Atlantiksessa lähes neljä 
vuotta. Viimeinen sopimuskausi 
vuonna 2009 oli murheellinen. 
Joukkueeseen alkoi virrata kauden 
mittaan pelaajia – ja  lopulta myös 
valmentaja – Liettuasta, ja Aatu 
purki sopimuksensa kesällä. Samaan 
ratkaisuun päätyi moni muukin 
joukkueen pelaaja. Atlantis putosi 
kauden päätteeksi Kakkoseen.

Kokemukset hyödyksi 
valmennuksessa

Vasta 27-vuotias Aatu on ehtinyt jo 
kokea paljon jalkapallourallaan. 
Vaiherikkaiden seikkailujen jälkeen 
hän tuntee, että tavoitteet elämässä 
ovat muuttuneet.

”Pikkupojasta asti unelmani on ollut 
pelata jalkapalloa ammatikseni. 
Minulla olisi vielä paljon pelivuosia 
jäljellä, mutta motivaatio on nyt 
vähän tippunut”, Aatu myöntää.

Tällä hetkellä hänellä ei ole 
pelaajasopimusta minnekään, mutta 
todennäköisesti Aatu nähdään ensi 
kaudella jossain kolmosdivarin 
joukkueessa. Työt ja liiketalouden 
opinnot ovat nousseet tärkeämmiksi 
asioiksi elämässä. Valmentaminen on 
luonnollinen jatkumo futisuralle.

”Aloitin valmentamisen jo 
Atlantiksen aikoina. Se on homma, 

josta tykkään ja jossa voin vielä 
kehittyä”, Aatu sanoo. Hän on 
suorittanut B-valmentajatutkinnon 
huippupelaajien valmennuskurssilla.
”Mielestäni minulla on paljon 
annettavaa valmentajana. Toivon, 
että voin omalla kokemuksellani 
auttaa pelaajia.”

PPJ:n junioripäällikön pesti 
tarjoaa hyvän mahdollisuuden 
jakaa tätä arvokasta kokemusta. 
Junioripäällikkönä Aatu paitsi 
valmentaa joukkueita, myös kehittää 
koko seuran valmennuslinjaa.

”PPJ:ssä asiat hoidetaan paremmin 
kuin muualla”

Aatun oli helppo tulla Pallo-Poikiin, 
sillä vanha pelikaveri Axel Orrström 
oli kertonut seurasta paljon.

”Minulla oli aika selkeä kuva seurasta 
ennen kuin aloitin työt. Olin Aken 
kanssa paljon yhteydessä siitä 
lähtien, kun hän aloitti PPJ:ssä.”

Ja myönteinen kuva seurasta on vain 
vahvistunut töiden päästyä hyvään 
vauhtiin. Paljon helsinkiläistä futista 
nähneellä Aatulla on perspektiiviä 
arvioida PPJ:n toimintaa. Ja arvio on 
hyvä.

”PPJ:ssä asiat hoidetaan paremmin 
kuin missään seurassa, jossa olen 
ollut mukana. Asiat tehdään selkeästi 
ja järkevästi. Täällä tehdään niitä 
asioita mitä pitääkin ja keskitytään 
oleellisiin juttuihin”, Aatu analysoi.
Myös oma työskentely on lähtenyt 
hyvin käyntiin.
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”Työnkuva elää, samanlaisia päiviä ei 
ole. En ole nähnyt vielä ihan kaikkia 
joukkueita, mutta pikku hiljaa alan 
tuntea pelaajia ja seuratoimijoita. 
Koko ajan asiat tulevat tutummiksi, 
ja sitä kautta on helpompi toimia.”
Valmentaminen ammattina tuntuu 
Aatusta vielä kaukaiselta, mutta hän 
ei halua sulkea sitäkään vaihtoehtoa 
pois laskuista. Pelaajana Aatu on 
jo kulkenut pitkän kierroksen, nyt 
PPJ:stä alkaa kenties uusi matka – 
tällä kertaa valmentajan roolissa.

Faktaboksi:

Adel ”Aatu” Eid
Syntynyt: 22.3.1984
Pelipaikka: puolustaja
Kasvattajaseura: Käpylän Pallo
Veikkausliigassa: 2 ottelua (HJK)
Liigadebyytti: 10.7.2005, HJK-
FC Lahti
Joukkueet: KäPa, Ponnistus, 
HJK, Honka, Atlantis, PK-35

Lauttasaarentie 2, Helsinki
Puh. 045-633 5418

Vuodesta 1927

Mainostulot menevät PPJ-02 Laru pojat toiminnan tukemiseen.



1l2011

11

Kotisi on hyvän
myyjän arvoinen.

Anna kotisi myynti 
asiantunteviin käsiin.
Meidät tunnetaan lyhyistä
myyntiajoista, hyvistä 
myyntihinnoista ja perhe-
yrityksen loistavasta palve-
lusta. Erityisosaamisemme 
on vaativat kiinteistöt – silti 
jokainen koti on meille
yksilö ja arvokohde.

Messitytönkatu 8, 00180 Hki • Välityspalkkio 2,5–4,88 %

www.ahlback.fi

Family Ahlbäck Lkv
www.ahlback.fi

Meillä jokainen koti
on arvokoti.

Anna Sinäkin kotisi myynti 
asiantunteviin käsiin. Meidät 
tunnetaan lyhyistä myyntiajoista, 
hyvistä myyntihinnoista ja 
perheyrityksen loistavasta 
palvelusta. 

Soita
050 521 2508

Espoo VANHAKARTANO
OKT 203/224 m² + at 69 m². 7h, k, kph:t, 
s,khh, terassi 80 m². Kartanomainen uuden-
karhea 2007 rakennettu isommankin per-
heen koti.  Tontti 1,9 ha. Järvinäkymä! Maa-
lämpö, edull.asua. Vh. 579.000 €.
Es. 15-16 Vanhankartanont.48a
Leena 050 3525 999

Lahti NIKKILÄ
OKT 217/252 m² +125 m² terassia/ parve-
ketta. 5-6 h, k, kph:t, khh, at,  varasto. Hui-
kea persoonallinen uudenkarhea kivitalo! 3 
talon as oy (vero 1,6 %) 5.274 m2 tontti. 
Edullinen asua! Vh. 449.000 €.
Sovi esittely! Erätie 1
Leena 050 3525 999

Tuusula JOKELA
PT 104/124 m², tontti 675 m2 rajoittuu puis-
toon. 4h, avok, rt, sauna, khh, kph, wc, iso 
katettu terassi, lämmin varasto, autokatos. 
Kodikas, hyväkuntoinen 2002 rak. Lapsiper-
heen unelma!  Vh. 229.000 €.
Esittely 13-14 Lepokallionkaari 12
Sari 040 417 0767

Vantaa HÄMEENKYLÄ
RT 62 m², hyväkuntoinen 2 h, k, kph, sau-
na, oma aidattu vehreä piha! Keittiö olohuo-
neen yhteydessä, tilaa ruokapöydälle. Hyvin 
hoidettu yhtiö, 4 as/talo,  parkkipaikkoja. 
Ihastuttava! Vh.195.000 €.
Esittely 16.30-17.30 Ryytimaantie 3 
Tea 050 5509 888

Helsinki HERNESAARI
KT 37 m², VALKOINEN UNELMA! Loistopaikal-
la, näkymä merelle! 1 h,avok, kph.Huikea 
valkoinen lautalattia. Korkea huone mahdol-
listanut upean sänkyratkaisun. Valoisa, van-
han talon tunnelmaa. Vh.205.000€.
Sovi esittely 13.2.! Hernesaarenkatu 15 
Katariina 050 521 2508

Helsinki RUSKEASUO
KT 35 m², hyväkuntoinen 1 h, k, kph. Put-
kiremontti 2010,kylpyhuone/keittiö uusit-
tu, parketti hiottu. Tunnelmallinen pikkuko-
ti pienessä yhtiössä, jossa kaikki remontit 
tehty ja viihtyisä uusi sauna! Mh. 129.764 
€, Vh.175.000 €.
Esittely 13-14 Kiskontie 15
Leena 050 3525 999 

Lomapaikka KUUSAMO
Venäjän rajalla ison järven rannalla aurinkoi-
sella niemellä 8 valmiin rakennuspaikan ko-
konaisuus n. 3 ha ranta-kaava-alueella alle 
50 km Kuusamosta. Tie perille, sähköt  vie-
ressä. HUIKEA PAIKKA!, Vh.320.000 €.
Tilaa esitteet!
Leena 050 3525 999

Runeberginkatu 25, 00100 HKI • Välityspalkkio 3,2 ja 4,88 % 

MYYTY
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Teksti ja kuvat: Markku Saarinen 

PPJ:n pelaajat saavat jatkossa naut-
tia korkealaatuisista lääkäripalve-
luista. Junnulehti tutustui uuden 
yhteistyökumppanin tiloihin – oppaa-
naan toimitusjohtaja Jan Lassus.

Klinikka 22 sijaitsee Bulevardilla kau-
niissa vanhassa rakennuksessa. On 
vaikea uskoa, että näiden seinien 
sisällä on huippumoderni lääkäriase-
ma, jossa hoidetaan joka vuosi kym-
meniä tuhansia potilaita.

Uskottava se on. Valtavat tilat on 
jaettu suuriin huoneisiin, joissa on 
toinen toistaan ihmeellisemmän nä-
köisiä vempeleitä. Käytävien beessit 
seinät huokuvat miellyttävää lämpöä, 
hoitohuoneiden kirkkaan valkeat pin-
nat heijastavat puhtautta ja vakuut-
tavuutta.

Käytävillä vastaan kävelee hoitajia ja 
lääkäreitä. Jokainen heistä hymyilee, 
ja johtava lääkäri Jan Lassus tervehtii 
heistä jokaista.

Jos kyseessä ei olisi lääkäriasema, 
täällä haluaisi vierailla useamminkin. 
Nyt se on mahdollista, kiitos PPJ:n ja 
Klinikka 22:n yhteistyösopimuksen. 
Klinikka 22 vastaa nyt koko seuran 
lääkäripalveluista.

Synnytyssairaalasta urheiluklinikaksi
Vanha talo on toiminut sairaalaraken-
nuksena jo kauan, sillä kiinteistössä 
sijaitsi aiemmin synnytyssairaala. 
Tilat ovat tästä johtuen erittäin käy-
tännölliset ja tarjoavat loistavat puit-
teet huipputason lääkäriasemalle.

”Tämä oli ennen synnytyssali”, Lassus 
sanoo ja osoittaa odotustilaa. ”Meil-
lä on käynyt täällä asiakkaita, jotka 
ovat syntyneet tässä samassa huo-
neessa”, hän hymyilee.

Klinikka 22:ssa työskentelee 74 lää-
käriä ja 30 sairaanhoitajaa. Lääkä-
riaseman palveluvalikoimaan kuuluu 
urheiluklinikan lisäksi esimerkiksi 
esteettinen- ja plastiikkakirurgia. Bu-
levardin tiloissa tehdään leikkauksia, 
fysioterapiaa ja röntgenkuvauksia.

”Vuosittain meille tulee noin kaksi-
kymmentä tuhatta potilaskäyntiä. 
Leikkauksia tehdään noin kolme tu-
hatta”, Lassus kertoo.

Klinikka 22 on alan viimeisiä jäljel-
lä olevia perheyrityksiä. Firma on 
perustettu vuonna 1986. Alunperin 
nimellä Ars Medicina tunnettu yritys 
teki aikoinaan myös yhteistyötä PPJ:n 
kanssa. Yhteinen historia edesautti 
myös uuden yhteistyön syntyä.

Klinikka muutti noin kolme vuotta sit-

Klinikka 22 –  
huippuhoitoa keskellä kaupunkia
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ten osoitteeseen Bulevardi 22, jolloin 
myös firman nimi vaihtui.

”Yhteistyö kehittyy vuosien kuluessa”
Klinikka 22 tekee yhteistyötä muun 
muassa Suomen salibandymaajoukku-
een kanssa. Lassuksen mukaan kump-

panit valitaan tarkoin.

”PPJ on ainoa helsinkiläinen jalkapal-
loseura, jonka kanssa teemme yhteis-
työtä”, Lassus sanoo.

”Haluamme yhteistyöhön isojen seu-
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rojen kanssa. Tarjoamme yhteistyö-
kumppaneillemme oman lääkärin pal-
veluita viikon jokaisena päivänä. Tätä 
emme voi luonnollisestikaan tarjota 
kaikille halukkaille.”

Klinikka 22 panostaakin pitkäaikaisiin 
yhteistyösuhteisiin.

”Ne, jotka ovat meidän asiakkaitam-
me, ovat sitä pitkän aikaa. Yhteistyö 
kehittyy aina vuosien kuluessa.”

PPJ on klinikalle ihanteellinen yhteis-
työkumppani monesta eri syystä.

”PPJ:n organisaatiossa on motivoitu-
neita henkilöitä, ja seuran viestintä 
toimii erinomaisesti. Lisäksi PPJ:n 
ydinalueet ovat maantieteellisesti lä-
hellä meidän toimitilojamme, joten 
pelaajien on helppo tulla meille hoi-
toon”, Lassus sanoo.

Klinikka 22 tulee myös tarjoamaan 
seuran toimijoille ohjeistusta ja lu-
entoja esimerkiksi urheiluvammojen 
hoidosta. Ensimmäinen maistiainen 
tästä saatiin, kun Bulevardilla järjes-
tetyssä valmentajakerhossa osallis-
tujat saivat kuulla mielenkiintoisen 
luennon fyysisestä harjoittelusta.

Kierrämme vielä katsomassa röntgen-
laitteet, kuntoutushuoneen ja he-
räämön. Koko kompleksista huokuu 
vahva ammattitaito. Jos haaveri käy, 
täällä potilas on hyvissä käsissä.

Toivotaan kuitenkin, että pallo-pojat 
eivät joudu tutustumaan näihin tiloi-
hin kovin usein asiakkaan roolissa.

Klinikka 22
Bulevardi 22 A, 00120 Helsinki 
Puh 09 681 1390 (ma-to 8-19, pe 8-17)

Boosting Infranet Quality
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Junnulehti kävi haastattelemassa 
Edustusjoukkueen valmentajaa Velt-
su Karvista

Miten talviharjoittelu on sujunut?

 - Ollaan treenattu hyvin. Treenien 
mediaani on ollut 16 henkilöä. Joitain 
loukkaantumisia on ikävä kyllä ollut 
ja kausiflunssaa tietysti, mutta muut 
kynnelle kykenevät ovat käyneet ah-
kerasti treeneissä. Suuri puute har-
joitteiden kehittämiseen on ollut ves-
karin puuttuminen. Talven treeneissä 
on kahdesti käynyt veskari, mutta hä-
nelle tarjottiin sopparia FC Viikinkei-
hin, joten hän lähti sinne. Ulkomaan 
leirillä mukana ollut veskarimme taas 
on allekirjoittanut sopimuksen FC 
Kontun kanssa, joten ollaan veskarin 
kanssa vähän ihmeissämme tulevan 
kauden suhteen.

 - Edelleen on panostettu peruskun-
toon ja -tekniikkaan. Tarkoitus on 
siirtyä nyt enemmän hienosäätöön. 
Maata pitkin pelaaminen ja nopea 
painopisteen siirto on ollut tavoittee-
na. Siinähän riittää työsarkaa kaikissa 
futisjengeissä Barcasta PPJ Akatemi-
aan. 

 - Koitetaan vielä saada kevään ai-
kana systeemejä ylöspäin pelaami-
sen suhteen parannettua. Tasollisesti 

olemme edellä nousukauttamme, oli-
kos se nyt kolme kautta sitten. 

Paljon olette treenanneet talven ai-
kana?

 - Perusvuorot ovat kahdesti viikos-
sa plus päälle ylimääräiset vuorot, 
joita olemme seuralta saaneet ihan 
kiitettävästi. Lisäksi joukkueemme 
pelaajia on pelannut viidessä eri fut-
sal-joukkueessa, joten niitä pelejä 
on ollut käytännössä joka viikonlop-
pu. Olen myös pyrkinyt järjestämään 
vähintään yhden ison kentän treeni-
pelin kuukaudessa. Mitähän noista 
sitten yhteensä tulee. Aika paljon, 
vaikka koitetaan panostaa laatuun 
määrän sijaan.

 - Kevättalvella pidimme viikonlopun 
mittaisen leirin Virossa. Teimme ryh-
mätöitä ja pidimme taktiikkapalave-
reja. Kävimme läpi tulevan kauden 
pelisysteemiä. Mukana olivat myös 
seuran Akatemia-joukkueen valmen-
tajat, joten ehkä pelaamme tulevalla 
kaudella samankaltaista systeemiä 
molemmissa joukkueissa ja sehän on 
vain hyvä asia.

Mitkä fiilikset treeneissä?

 - Mielestäni erittäin hyvät. Aitoja on 
pompittu ja köysitikkaita askellettu 
joka treeneissä. Vaikka jalat menevät 

Veltsun tunnustukset
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välillä solmuun, on edelleen näkynyt 
hymyä huulilla. Suurimmat naurun-
remakat on saanut yllätyksenä tullut 
pallo- ja varusteratsia, joissa mm. 
edelliskauden Vuoden pelaaja joutui 
punnertamaan vaatimattomat 120 
kertaa ennen kuin itse treenit edes 
pääsivät alkuun. Joviaali joukkueka-
veri tosin suostui punnertamaan niis-
tä osan. Kai se jotain joukkuehenges-
tä kertoo.

Onko ensi kaudelle tiettyjä tavoittei-
ta?

 - On. Aina on tavoite parantaa pe-
liä. Pallo on pidettävä maassa ja sitä 
on hinkattava kärsivällisesti omilla. 
Meillä on sitten pari tämmöistä indi-
vidualistia, jotka osaavat ja uskalta-

vat potkaista pitkän ja korkean pallon 
tarkasti ja vielä löytyy sellaisia, jotka 
sen osaavat jotakuinkin ottaa hal-
tuun, joten ei siitäkään nyt voi joka 
kerta ihan kauheata raivokohtausta 
saada. 

 - Leirillä keskustelimme myös tavoit-
teista nousta kolmoseen, muttei se 
saanut mitään riehakkaita kannustus-
puheenvuoroja. Tämän kokoisen seu-
ran edustusjoukkueen voisi kuvitella 
pelaavan korkeammalla tasolla, mut-
ta näillä resursseilla siihen ei oikein 
ole mahdollisuutta. Kun joukkueputki 
rupeaa puskemaan B-junnuja Edus-
tusjoukkueeseen, niin silloin täytyy 
katsoa tilanne uudestaan, mutta sii-
hen taitaa vielä kulua jokunen vuo-
si..? Tavoite on myös parantaa yh-
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teistyötä Akatemian kanssa siten, 
että pelaajia kulkee tarpeen mukaan 
kumpaankin suuntaan.

Fiilikset Suomen Cupista?

 - Nälkä jäi. Meillä oli kaikki eväät 
mennä neljännelle kierrokselle. Kaik-
ki kunnia pelaajillemme, varsinkin 
maalissa pelanneelle kenttäpelaajal-
lemme, mutta meillä ei ollut peleis-
sä oikeaa veskaria. Veskarikuvio oli 
sössitty lahjakkaasti peluuttamalla 
aiemmin kaikkia mahdollisia veska-
rikandidaatteja toisissa joukkueissa 
Suomen Cupissa, enkä puhu ainoas-
taan Akatemiasta. Näistä pitää vain 
ottaa opiksi.

Ja mitä haluat vielä sanoa Junnuleh-
den lukijoille?

 - On kyllä hienoa saada valmentaa 
tätä joukkuetta. Edustusjoukkue on 
kahdesti valittu seurassa Vuoden jouk-
kueeksi, taitaa olla ainoa lajissaan..? 
Palaute talven treeneistä ja peleistä 

on ollut älyttömän positiivista. Se 
jos joku lämmittää oikeasti, enkä 
nyt yhtään ylenkatso pojilta talvella 
saamaani 100%:n palkankorotusta-
ni. Micke Anthoni on seuran puolesta 
hoitanut meille niin hyvät treenimah-
dollisuudet kuin vain on käytännössä 
mahdollista ja joukkue on käyttänyt 
tämän kädenojennuksen. Yksi pelaa-
ja sanoikin kerran treenien jälkeen, 
ettei hän ole treenannut näin kovaa 
15 vuoteen. 

 - Historiaahan tästä joukkueesta löy-
tyy. Joukkueessa pelaavan pelaajan 
isän isä perusti Pallo-Pojat vuonna 
1935. Kyseisen pelaajan isä taas on 
ollut valmentajani. Toisen pelaajan 
vanhemmat ovat jo vuosia pyörittä-
neet kuukausittaista peli-iltaa tyt-
täreni kanssa. Peli-iltoihin osallistuu 
myös isä, jonka poika lopetti futaami-
sen joukkueessamme jo vuosia sitten. 
Kaikki seuraavat joukkueen pelejä. 
Kerran Pallo-Poika, aina Pallo-Poika.

Näin se pallo pyörii.
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Hyvä tekniikka takaa 
parhaan tuloksen.

www.sahkolehto.fi

Tilaa ilmainen tuoteluettelo: 03-871 460 • www.ruskovilla.fi

Lapsellesi harrastuksiin

Lämmin 
hyvä olo

Pehmeä luomuvilla
hengittää hyvin eikä hiosta

Lapsellesi harrastuksiin
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Teksti ja kuvat: Markku Saarinen

Iltakoulussa puhunut Pikkuhuuhkaji-
en päävalmentaja Mika Laurikainen 
korosti valmentajan vastuuta yksilön 
kehityksessä. Huippulahjakkuudelle 
tulee tarjota kaikki mahdollisuudet 
kasvaa pelaajana.
 
Yhteistyössä PK-35:n kanssa järjes-
tetty PPJ Iltakoulu – entinen Valmen-
tajakerho – keräsi 8.4. yhteen kym-
meniä seuratoimijoita molemmista 
seuroista. Salmisaaren liikuntakes-
kuksessa järjestettyyn tilaisuuteen 
saapui valmentajia, joukkueenjohta-
jia ja muita aktiivisia seuratoimijoi-
ta. Tarjolla oli jälleen mukavaa illan-
viettoa hyvässä seurassa yhdistettynä 
mielenkiintoiseen keskusteluun jal-
kapallosta.

Keskustelua oli tällä kertaa johta-
massa huippuvalmentaja Mika Lauri-
kainen. Aiemmin muun muassa Jaroa 
ja TPS:aa pääsarjatasolla luotsannut 
Laurikainen työskentelee tällä het-
kellä Suomen alle 21-vuotiaiden maa-
joukkueen päävalmentajana.

”Tulin tänne suoraan Palloliiton leh-
distötilaisuudesta. Vastasin puolen-
toista tunnin aikana varmaan kahteen 
kysymykseen. Mixu (Paatelainen, A-
maajoukkueen uusi päävalmentaja) 
sai sen sijaan hikoilla kunnolla”, Lau-

rikainen nauratti yleisöä.

”Kaiken lähtökohtana on yksilökes-
keinen valmennus”

Illan keskustelun aiheena oli pelaaja-
kehitys ja sen eri vaiheet pikkujunio-
rista aina huipputasolle asti. Laurikai-
sen luennon taustalla oli Palloliiton 
uuden lajiprosessin loppuraportti. 
Palloliiton tavoitteena on tukea yk-
silön kehittymistä huipulle kaikissa 
vaiheissa.

Laurikainen kuitenkin muistutti, että 
yksittäisen seuran tavoitteena ei aina 
tarvitse olla pelkästään huippupelaa-
jien tuottaminen. 

”Seuralla pitäisi olla jokin tavoite 
toiminnassaan, on se sitten saada 
pelaajia omaan edustusjoukkuee-
seen tai kasvattaa hyviä kansalaisia”, 
Laurikainen sanoi. ”On tavoite mikä 
tahansa, se on merkittävä asia. Seu-
rasta ja tavoitteista pitää olla ylpeä 
eikä vähätellä.”

Yksilön kehittämisessä oleellista olisi 
Laurikaisen mukaan tunnistaa lahjak-
kuus mahdollisimman varhain, ja tätä 
lahjakkuutta pitäisi tukea kaikin ta-
voin. Laurikainen kuitenkin myöntää, 
että pelaajien vertailuun ja seuran-
taan kansallisella tasolla ei vielä ole 
olemassa toimivia välineitä. 

PPJ Iltakoulussa vilkasta keskustelua 
pelaajakehityksestä
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Sen sijaan yksittäisen seuran sisällä 
lahjakkuutta voidaan jalostaa joka-
päiväisillä teoilla. Laurikainen kertoi 
esimerkkinä, että usein huippulah-
jakasta pelaajaa peluutetaan vää-
rällä pelipaikalla. Laitapuolustajan 
ominaisuuksilla varustettu pelaaja 
voi auttaa joukkuetta yksittäisessä 
ottelussa keskikentällä, mutta tämä 
ei edistä pelaajan kehittymistä par-
haalla tavalla.

”Tuloksella on aina väliä. Peli pitää 
lähteä voittamaan, mutta oman val-
mennus- ja kehityslinjan mukaisella 
tavalla. Hyvä linja johtaa lopulta hy-
viin tuloksiin”, Laurikainen muistutti. 
”Kaiken lähtökohtana on yksilökes-
keinen valmennus.”

Valmentaja haastaa ja keskustelee

Myös harjoittelussa lahjakkuudet 
tulisi huomioida jatkuvasti. ”Huip-
pulahjakkuudet pääsevät usein liian 
helpolla harjoituksissa. Heidän pitäisi 
olla erityistarkkailussa, ja vaatimus-
tasoa pitää nostaa. Pitää keksiä ke-
hittävää treeniä, jotta lupaava kehi-
tys ei pysähdy”, Laurikainen linjasi. 

Hän peräänkuulutti etenkin suoraan 
pelistä johdettuja harjoitteita. Kaa-
vamaiset drillit eivät voi korvata pe-
linomaisia harjoitteita, kuten vaikka-
pa 2 v 2 tai 5 v 4 -pelejä.

Tasoryhmät ja Kaikki Pelaa -ajattelu 
herättivät osallistujissa erityisen kii-
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vasta keskustelua. Laurikaisen mie-
lestä laadukas harjoittelu on oltava 
kaikessa toiminnassa etusijalla. Siksi 
harjoittelu tasoryhmissä on oikein.

”Tämä on laji, missä on tasoeroja. 
Valmentajan tehtävä on tarjota kai-
kille paras mahdollinen harjoittelu-
ympäristö”, Laurikainen sanoi. Hänen 
mielestään kaikille pelaajille pitää 
antaa mahdollisuus, mutta jossain 
vaiheessa on vedettävä raja. Joskus 
pelaajalle on pakko sanoa, et ole tar-
peeksi hyvä. 

Toisaalta valmentajan pitää ymmär-
tää pelaajaa, eikä tehdä liian hätäisiä 
johtopäätöksiä. Pelaajat kehittyvät 
eri vauhdilla, ja myös kulloinenkin 
elämäntilanne vaikuttaa peliesityk-
siin. 

”Jos pelaaja on armeijassa kaksi viik-
koa metsässä ja tulee sitten pelaa-
maan, ei hän varmaan ole ihan terä-
vänä. Ovatko taidot silloin mystisesti 
hävinneet?” 

Laurikainen näkee yhä kentillä val-
mentajia, jotka yrittävät pelata ot-
teluita pelaajien puolesta. Pelaajat 
tarvitsevat onnistumisen ja itse oival-
tamisen tunteita kehittyäkseen. Jos 
valmentaja huutaa kentän laidalla 
jatkuvasti kurkku suorana, näitä ko-
kemuksia ei synny.

”Valmentajaa kutsutaan yhä ’käski-
jäksi’. Se ei sovellu enää tähän päi-
vään. Valmentajan pitää olla valmis 
keskustelemaan pelaajien kanssa.”
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PPJ:n
Kaukalo Cup 2011
PPJ järjestää Kaukalo Cup-turnauksen Lauttasaaripäivänä lauantaina 
3.9.2011. Suurta suosiota saaneen ensimmäisen Kaukalo Cupin innoittamana 
laajennamme nyt turnauksen useampiin ikäluokkiin. Paikkoja on rajoitetusti, 
ilmoittaudu jo nyt!

Paikka: Lauttasaaren liikuntapuisto/Nuori Suomi-puisto
Aika: 3.9.2011 kello 10-18
Pelimuoto: 3v3
Jokaiselle joukkueelle 3 peliä ja diplomit kaikille
Arpajaiset, kahvila, makkara, ja paljon muuta luvassa

Ikäluokat:
Pojat 04 / Pojat 05 / Pojat 06
Tytöt 04 / Tytöt 05-06

Osallistusmismaksu: 45€
Ilmoittautumiset: kaukalo2011@ppj.fi
www.ppj.fi/kaukalo2011
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Teksti: Markku Saarinen

PPJ solmi vuoden alussa yhteistyö-
sopimuksen Duosportin kanssa. Sopi-
muksen myötä Duosport on jatkossa 
seuran virallinen varustetoimittaja. 
Duosport on helsinkiläinen jalka-
palloon erikoistunut urheilukauppa, 
jonka taustalla toimii entisiä ammat-
tipelaajia.

Duosportin Kimmo Tauriainen on tyy-
tyväinen yhteistyön syntyyn.
”Olemme ylpeitä, että saimme PPJ:n 
yhteistyökumppaniksemme. Uskon, 
että PPJ ottaa meidät omakseen, sil-
lä meidän asiantuntemuksemme on 
huipputasoa.”

Uuden yhteistyön tarkoituksena on 
tehdä tavarantoimituksesta aiempaa 
nopeampaa ja luotettavampaa. Tauri-
ainen on luottavainen, että Duosport 
pystyy vastaamaan joukkueiden tar-
peisiin.

”Sanoisin, että meillä on Suomen pa-
ras tietotaito jalkapallovarusteista. 
Lisäksi meillä on tiloissamme oma 
tekstiilipaino. Se nopeuttaa tavaran 
toimittamista selvästi.”
Duosportilla on paljon kokemusta yh-
teistyöstä jalkapalloseurojen kanssa. 
Tällä hetkellä yritys toimittaa varus-
teita noin kymmenelle erikokoiselle 
seuralle. Aiemmat kokemukset ovat 

olleet pääosin myönteisiä.
”Olemme saaneet yhteisyöseuroil-
tamme positiivista palautetta toi-
minnastamme. Toki virheitäkin välillä 
sattuu, ihmisiähän tässä vain ollaan. 
Mutta kaikesta on selvitty”, Tauriai-
nen sanoo.

Duosportin liike Helsingissä sijaitsee 
Arkadiankadulla, hyvin lähellä PPJ:n 
ydinalueita. Hyvä sijainti helpottaa 
luonnollisesti asiointia. Duosport 
palvelee pääkaupunkiseudulla myös 
Vantaan Jumbossa sekä Espoon kaup-
pakeskus Entressessä. Tauriainen on 
kuullut paljon hyvää PPJ:stä vanhan 
tutun kautta.

”Pelasimme Aken (valmennuspäällik-
kö Axel Orrström) kanssa aikoinaan 
Jokereissa samaan aikaan. Minulle oli 
yllätys kuulla häneltä, kuinka suuri 
seura PPJ onkaan. Seura on kasvanut 
parissa vuodessa valtavasti”, Tauriai-
nen kehuu.
Joukkueet saavat jatkossa Duospor-
tilta seura-alennusta jalkapallotuot-
teista, yhdessä asiantuntevan palve-
lun kanssa.
”Toivotan kaikki pallo-pojat lämpi-
mästi tervetulleiksi Duosportiin!”

Duosport Arkadia
Arkadiankatu 4, 00100 Hki
Avoinna: ark 10–20 ja la 10–16.

Duosport lupaa PPJ:lle 
Suomen parasta asiantuntemusta
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Yksityissairaala Bulevardilla.
Asiantunteva Urheiluklinikka palveluksessasi. 
Varaa aika: (09) 681 1390, www.klinikka22.fi

www.advolex.fi
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TUTUSTU AARTEESEEN!

LEHTI METSÄSTÄ.
METSÄ • LUONTO • JUURET • KOTI • RUOKA • HYVINVOINTI • OMA TALOUS

Tutustu! Tilaa itsellesi AARRE-lehti edulliseen tutustumishintaan 6 kk (5 lehteä)
  vain 24,90 ¤. Aarre ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Tilaus on kestotilaus, joka
  jatkuu 5 lehden jaksoissa voimassa olevaan normaalihintaan (nyt 34,90 ¤)
  niin kauan kuin itse haluan.
 Soita: 020 413 2277 (ark. klo 8-16)
 Netissä: www.aarrelehti.fi/tarjous ● Tilaustunnus: A1072
 Tekstiviestillä: Lähetä viesti AR A1072 ETUNIMI SUKUNIMI LÄHIOSOITE POSTINRO
 POSTITOIMIPAIKKA numeroon 16124.
 Normaali tekstiviestin hinta. Palvelu toimii Dna:n, Elisan, Soneran ja Saunalahden liittymissä.
 Tarjous on voimassa 31.7.2011 asti ja koskee kotimaan tilauksia.

TILAA:
kestotilauksena

6 kk (5 lehteä)
vain 24,90 e

(norm. 34,90 €)

ar_ilmo_PPJ_Junnulehti.indd   1 19.4.2011   15:58:09
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PPJ:n lääkäripalveluista vastaa seu-
ran yhteistyökumppani Klinikka 22. 
Loukkaantumisen sattuessa tulee toi-
mia Klinikka 22:n ohjeistuksen mu-
kaisesti seuraavalla tavalla.

 
Jalkapallossa tyypillisimmät vammat 
kohdistuvat alaraajoihin, etenkin 
nilkkoihin ja polviin. Nopea ensihoito 
on erittäin tärkeää, mutta vammat 
kannattaa aina tarkastuttaa myös 
ammattilaisella mahdollisimman 
pian. Näin myös paranemisprosessi 
saadaan heti käyntiin.

Vamman sattuessa on ensin syytä 
rauhoittaa tilanne. Varmista mihin 
tarkalleen sattuu ja pyydä tarvitta-
essa joukkuekavereilta apua kentältä 
pois pääsemiseen. On hyvä aloittaa 4 
K:n ensiapu jo kentällä: koho, kylmä, 
kompressio (=tukisidos) ja kevennys. 
Ensiarvoisen tärkeää on olla kuormit-
tamatta kipeää kohtaa. Mikäli vamma 
on alaraajassa, älä varaa sille painoa. 

Ensiavun jälkeen ota yhteys Klinikka 
22:seen, jos:

•	 kipu on kovaa, eikä helpota 4 K:n 
hoidolla riittävästi

•	 kehittyy kivulias turvotus
•	 nivelen liikuttaminen on selkeästi 

rajoittunut
•	 kipeän kohdan kuormittaminen ei 

onnistu (esim. ei pysty astumaan 
kipeällä jalalla)

•	 ilmaantuu puutumista tai lihas-
heikkoutta

•	 tulee syvä haava
•	 nivel menee pois paikoiltaan

Soita puh. 09-6811 390 / Klinikka 22 
(ma-to 8-19, pe 8-17).

Aukioloaikojen ulkopuolella soita 
seuran omalle urheilulääkärille, Harri 
Hietarannalle (numeron saat joukku-
eenjohtajalta ja valmentajalta).

Puhelimessa saat ohjeet miten toi-
mia. 

Jos vamma on rajumpi kannattaa heti 
hakeutua urheilulääkärin vastaan-
otolle. Näin vamma saadaan nopeas-
ti diagnosoitua ja paraneminen heti 
käyntiin. Muistathan tehdä vakuutus-
yhtiölle vahinkoilmoituksen mahdolli-
simman pian.

Tapaturman sattuessa
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PPJ-Rieha 2011
Pyrkän Bileet 2011
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PPJ järjestää kesälomien aikaan jal-
kapallokoulut Eirassa, Ruoholahdessa 
ja Lauttasaaressa.

PPJ:n perinteiset fudiskoulut 6.- 
9.6.2011 ja 13.-16.6.2011 

6.-9.6.2011 (maanantaista torstaihin)

1. Johanneksen kenttä kello 9- 12
2. Lauttasaaren urheilupuisto (Pyrkän 
kenttä) kello 13- 16

13.-16.6.2011 (maanantaista torstai-
hin)

1. Jätkäsaaren kenttä (kuplan teko-
nurmi) kello 9-12 (tytöille ja pojille)

Pallo-Pojat Juniorit järjestää tänäkin 
vuonna perinteiset jalkapallokou-
lut kesälomien ensimmäisellä viikol-
la Eirassa ja Lauttasaaressa. Lisäksi 

PPJ järjestää viikolla 24 fudiskoulun 
Jätkäsaaren kentällä. Kouluun ovat 
tervetulleita kaikki jalkapallosta kiin-
nostuneet. 

Koulut on tarkoitettu 4-10-vuotiaille 
jalkapallosta innostuneille. Jalkapal-
lokoulun ohjaajina toimivat PPJ:n 
koulutetut valmentajat ja ohjaajat. 
Kouluun ovat tervetulleita niin jo 
PPJ:ssä pelaavat kuin uudetkin tulok-
kaatkin. 

Koulun hinta on 90 euroa (sisältäen 
opetuksen ja varustepaketin). Mikäli 
pelaaja haluaa osallistua perättäisten 
viikkojen kouluihin, hinta on 135€ (si-
sältää yhden varustepaketin).

Kaikkiin kouluihin mahtuu mukaan 50 
nopeiten ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset: aatu@ppj.fi

PPJ:n Fudiskoulut 2011

PPJ tuotteita myynnissä PPJ Shopissa
Joukkueet voivat tilata kootusti fanituotteita PPJ Shopista. Tuotevalikoimaan 
kuuluu tällä hetkellä lippalakki, imukupilla kiinnitettävä minifanipaita, PPJ 
lippu sekä viiri. Tilaukset tehdään joukkueenjohtajan johdolla.  
Käykää tutustumassa kauppaan osoitteessa www.ppj.fi/shop.
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Valloittava Prinsessa ja Prinssifudis 
aloitti toimintansa menneen talven 
aikana

PPJ:n uusin toimintamuoto, Prisens-
sa ja Prinssifudiskerho käynnistyi 
sekä Lauttasaaren että Eiran osalta 
elokuussa 2010 yhteensä noin 70 in-
nokkaan pallloilijan kera. 

Kerhossa pyrittiin edistämään lap-
sen liikunnallisia kykyjä laajasti niin 
pallon kanssa kuin ilmankin mukavan 
leikin muodossa. Sekä Lauttasaaressa 
että Eirassa toimi kaksi ryhmää; sekä 
2006 että 2007 syntyneille sekaryhmi-
nä, tytöt ja pojat sulassa railakkaassa 
sovussa. 

Vuoden aikana opeteltiin niin ryhmä-
toimimisen saloja samalla kun pallo 
esineenä tuli varmasti jokaiselle Pri-
senssalle ja Prinssille tutuksi! Varsin-
kin Prinsessat pitivät huolen, ettei 
kerhokerroilta puuttunut pukulois-
toa – niin kauniita (mutta liikun-
taan sopivia) asusteita nuoret 
neidit olivat päälleen löy-
täneet. Myös vanhemmat 

saivat toisinaan kokea iloiseen tou-
huamiseen perhekertojen muodossa, 
joissa lapset ja vanhemmat saivat 
yhdessä tehdä erilaisia liikunnallisia 
harjoitteita. Voi sitä ilon ja naurun 
määrää, joka saleissa raikasi!

Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen 
on melkein liiankin helppo todeta toi-
minnan käynnistyneen varsin mallik-
kaasti ja tuoneen mukavan lisän PPJ:n 
aktiiviseen toimintatarjoomaan. Ker-
hosta on vuosittain luonnollinen siir-
tymä F5 ikäisten joukkueeseen kun 
siirrytään ulkokentille kesää vasten. 
Tämän myötä toivotetaan luonnolli-
sesti tervetulleeksi jälleen syksyllä 
uusi ikäluokka – 2008 – Prinsessa ja 
Prinssifudikseen 2007 syntyneiden 
jatkaessa toisena ikäluokkana.

Lisää tietoa Prinsessa ja Prinssi-
fudiksesta syksyn 2011 osalta 

jaetaan PPJ:n nettisivuilla 
kesän kuluessa!

   Paula Enström
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