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PPJ viettää tänä vuonna juhlavuottaan - Pallo-Poikien junioritoimintaa 
jatkamaan perustettu Pallo-Pojat Juniorit täyttää nimittäin 15 vuotta.
Juhlavuoden kunniaksi lokakuussa järjestettin PPJ:n kaudenpäätöstilai-
suus Nosturissa, jossa palkittiin ansioituneita pelaajia sekä vuoden val-
mentaja ja joukkue. Arvioiden mukaan paikalla oli jopa 500 PPJ:läistä. 
Tämä on mahtava määrä. Kiitoksia kaikille paikalla olleille. TIlaisuudesta 
voi lukea lisää lehden sivulta 6.

Kuluneena vuonna järjestettiin myös seuran poika- ja tyttöpelaajille 
suunnatut leirit Eerikkilässä. Leirit onnistuivat erittäin hyvin ja molem-
pina viikonloppuina paikalla oli satoja PPJ:läisiä harjoittelemassa, kisaa-
massa, kohottomassa joukkuehenkeä, saunomassa, uimassa sekä pitä-
mässä muuten vain hauskaa Eerikkilän Urheiluopistolla. Leiristä saadun 
loistavan palautteen seurauksena vastaavanlaiset poika- ja tyttöleirit 
tullaan järjestämään myös vuonna 2011.

Vuonna 2010 PPJ:n joukkuemäärä on kasvanut suuremmaksi kuin kos-
kaan.
Tällä hetkellä joukkueita on reilusti yli 30 ja näiden joukkueiden jutuis-
ta tämä Junnulehti koostuukin. Mukavia lukuhetkiä!

Harri Bryk 
Päätoimittaja

Pää- 
kirjoitus
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Teksti: Olavi Similä

Kuluva vuosi, 2010, on tasavuosien 
kannalta yksi merkkipaalu kaiken 
ikäisille pallo-pojille –ja tytöille. 
Vuonna 1935 perustettu vanha emo-
seuramme Pallo-Pojat täyttää 75 
vuotta ja oma, 1995 perustettu seu-
ramme Pallo-Pojat Juniorit tulee 15 
vuoden ikään.  

PPJ:ssä tämä juhlavuosi muistetaan 
jälkikäteen ainakin voimallisen kas-
vun aikakautena. Syyskuun alussa 
seuramme jäsenmäärä ylitti ensim-
mäistä kertaa PPJ:n historiassa 600 
jäsenen rajapyykin. Kun kaikkien 
syksyn aikana Eiran, Lauttasaaren ja 
Ruoholahden alueille perustettujen 
uusien tyttö- ja poikajoukkueiden jä-
senet saadaan rekisteröityä seuraam-
me, on jäsenillemme hankittu ennen 
vuoden loppua vähintäänkin 650, 
ehkäpä jopa 700 tuntumaan nouseva 
määrä kortteli- ja pelipasseja.   

Seuramme toiminnan ja jäsenmää-
rän kasvu on monien tekijöiden yh-
teistulosta. Viimeisten vuosien ai-
kana olemme pyrkineet Pallo-Pojat 
Juniorit ry:n hallituksessa kehittä-
mään määrätietoisesti seuramme 
toimintaa. Olemme käynnistäneet 
hankkeita ja toimenpiteitä, joita 
olen aiemmin kutsunut pyrkimyksiksi 
luoda seurallemme kestävän ja jat-
kuvan kehityksen linja. Eräs tärkeim-
mistä tekijöistä on ollut osallistumi-
nen Footpass-hankkeeseen. Se on 

Opetusministeriön tuella Vierumäen 
Urheiluopiston, Suomen Palloliiton 
ja Suomen Jääkiekkoliiton yhdessä 
kehittämä työkalu niille seuroille, 
jotka haluavat kehittää toimintaansa 
systemaattisesti. Syksyllä 2008 työs-
täessämme Footpass-kyselyaineistoa 
aloimme suunnitella strategioita ja 
hankkeita, joiden tuloksia ovat mm. 
Jätkäsaaren tekonurmi, kokopäiväi-
sen junioripäällikön palkkaaminen, 
uudet tyttöjoukkueet ja toimintam-
me laajeneminen Ruoholahteen. Ke-
väällä 2009 osallistuimme Footpassiin 
kuuluvaan seura-auditointiin, josta 
saimme arvokasta palautetta ja hy-
viä neuvoja toimintamme kehittämi-
seen. Nyt olemme vahvistaneet osal-
listumisemme edelleen Footpassin 
toiseen vaiheeseen, joka tulee var-
masti tarjoamaan lisää uusia välinei-
tä ja työkaluja tulevan toimintamme 
suunnittelemiseen ja kehittämiseen 
edelleen. 

Edellä kuvattu kasvu-ura tuo luonnol-
lisesti mukanaan myös uusia haastei-
ta. Tärkeimpänä haasteena on tur-
vata ja varmistaa se, että voimme 
edelleen tarjota riittävän laadukasta 
toimintaa kasvaneelle  - ja toivotta-
vasti edelleen kasvavalle - jäsenkun-
nallemme. Kaikkien keskeisimpiin 
tekijöihin tällä alueella kuuluvat 
mielestäni valmennus ja olosuhteet. 
Meidän on onnistuttava löytämään 
motivoituneita ja päteviä valmenta-
jia kaikille uusille joukkueillemme ja 
jäsenillemme.

Puheenjohtajalta
Kasvu-uralla
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Myös harjoitteluolosuhteiden 
tulee olla kunnossa. Olo-
suhteiden osalta olem-
me ulkokaudella hyvin 
pitkälle riippuvaisia 
Helsingin kaupungin 
Liikuntav iraston 
mahdollisuuksista 
ja valmiuksista 
tarjota kaikille 
pelaaj i l lemme 
hyvät harjoit-
teluolosuhteet 
mieluiten mah-
d o l l i s i m m a n 
läheltä omaa 
kotiaan. Oman 
aktiivisuutemme 
ansiosta meillä 
on tulevalla syys- 
ja talvikaudella 
käytettäv issämme 
uusimman polven te-
konurmella varustettu 
Jätkäsaaren kuplahalli ja 
Lauttasaaressa avattu Etera-
halli (entinen Arcada). Mikäli 
olisimme jääneet odottamaan 
kaupungin toimia, olisimme mitä 
ilmeisimmin joutuneet organi-
soimaan harjoittelutoimintamme 
ilman näitä mitä mainioimpia olo-
suhteita tarjoavia paikkoja. Tu-
levaisuudessa joutunemme kui-
tenkin pohtimaan, miten saamme 
luotua kaikille jäsenillemme riit-
tävän laadukkaat harjoitteluolo-
suhteet.     

Hienoimmatkaan strategiat ja 
suunnitelmat eivät kuitenkaan 
jalkaudu ja toteudu ilman aktii-
visten seuratoimijoiden panosta. 

Seuramme kasvuun vaikut-
taneista henkilöistä ha-

luan tässä yhteydessä 
nostaa esille kak-

si keskeisimpiin 
kuuluvaa. Mikael 
Anthonin joh-
dolla käynnis-
tetty uusien 
joukkueiden 
perustaminen 
tytöille ja 
nuorimmille 
poikien ikä-
luokille on 
alkanut tuot-
taa näkyviä 
tuloksia. 

Myös pitkälti 
hänen ansiotaan 

on, että upealla 
tavalla remontoitu 

Etera-halli on jatkos-
sa käytettävissämme. 

Reilun vuoden verran palvelukses-
samme työskennellyt junioripäällik-
kömme Axel Orrström ollut tuomassa 
syvällisen alan tuntemuksensa ja tii-
viiden kontaktiensa avulla seuramme 
kokonaan uutta, aiemmin peliken-
tillä kunnostautunutta valmenta-
jasukupolvea. Lisäksi hän on käyn-
nistänyt koulujen ja tänä syksynä 
päiväkoteihin laajentuneen iltapäi-
väkerhotoiminnan sekä säännöllises-
ti kokoontuvan valmentajakerhon. 
Kiitos Micke ja Akke! Kiitokset myös 
hallituksen jäsenille, valmennus-
päälliköllemme sekä kaikille omissa 
joukkueissaan pyyteetöntä vapaaeh-
toistyötä tekeville aktiiveille ja kaik-
kien jäseniemme perheille. 
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Teksti: Markku Saarinen
Kuvat: Hannu Leinonen 

Nosturi-klubilla koettiin lokakui-
sena torstaina hieman erilaiset 
juhlat. PPJ palkitsi kauden päät-
täjäisissä kauden parhaat ja juhli 
tasavuosia.

Salintäyteinen joukko jalkapalloili-
joita, vanhempia ja muita seuraih-
misiä kokoontui Hietalahteen juhli-
maan historiallisen jalkapallokauden 
päätöstä. Huimat viisisataa ihmistä 
osallistui 28.10. kaikkien aikojen en-
simmäiseen PPJ-gaalaan. Osallistujat 
saivat kokea lämminhenkisen illan, 
joka oli täynnä hienoja hetkiä.

Lauttasaaren ja Eiran perinteinen 
jalkapalloseura Pallo-Pojat Juniorit 
vietti tänä vuonna 15-vuotisjuhliaan. 
Vanhan emoseuran, Pallo-Poikien pe-
rustamisesta on puolestaan kulunut 
jo 75 vuotta. Tämän kunniaksi PPJ:n 
hallituksen puheenjohtaja Olavi Simi-
lä ojensi tapahtuman aluksi pelipai-
dan numero 75 PP:n edustajalle.

Tunnustusta parhaille

Seura muisti myös tämän päivän ansi-
oituneita Pallo-Poikia. Tapahtumassa 
valittiin koko seuran vuoden joukkue 
(T99) ja vuoden valmentaja (Timo 
Kivi) sekä jokaisen joukkueen vuoden 

paras pelaaja. 
Seuran erikoispalkinnon puolestaan 
vastaanotti Mikael Anthoni, joka on 
tehnyt pitkän päivätyön seuran olo-
suhteiden ja tyttöjoukkueiden paris-
sa. Yhtenä suurena ansiona mainittiin 
Anthonin erinomainen työ Jätkäsaa-
ren kuplahallin aikaansaamiseksi.

Gaalan tähtivieras oli HJK:n nuori pe-
laaja Johannes Westö. Tänä syksynä 
Veikkausliigan mestaruutta juhlinut 
Westö vastaanotti gaalassa kasvat-
tajaseuransa pelipaidan. Nimikoitu 
kymppipaita nosti leveän hymyn tai-
tavan keskikenttäpelaajan kasvoille.

”Tämä on suuri kunnia! PPJ on hie-
no ja tunnettu joukkue. Yritän aina 
painottaa kaikille, että olen nimen-
omaan PPJ-kasvatti”, 19-vuotias 
Westö sanoo. 

Illan päätteeksi Westö esitti myös 
muutaman itse säveltämänsä kappa-
leen kitaran säestyksellä.

Gaala yhteishengen kohottajana

”PPJ on paras jengi!” huudahtaa 
1998 syntyneiden tyttöjen joukkue. 
Joukkueen valmentaja, gaalan jär-
jestelyistä vastannut Pasi Nikander 
myhäilee vieressä silminnähden tyy-
tyväisenä. Iloinen puheensorina laan-
tuu vähitellen, kun tapahtuma on 

PPJ-gaalassa historia kohtasi 
nykypäivän
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saatu onnistuneesti päätökseen.

”Tällaiset tapahtumat kasvattavat 
varmasti yhteishenkeä seurassa. Tä-
män gaalan avulla kaikki osallistujat 
näkevät omin silmin, kuinka iso seura 
PPJ oikeasti on”, Nikander sanoo ja 
muistuttaa, että PPJ on noussut Hel-
singin toiseksi suurimmaksi seuraksi 
tyttöjalkapalloilun osalta. 

Gaalassa juhlittiinkin myös seuram-
me toiminnan viime vuosien huikeaa 
kehitystä. Kuten Olavi Similä avaus-
puheessaan muistutti, PPJ:n toiminta 

on kasvanut lähes räjähdysmäisesti. 
Seuralla on tällä hetkellä yli kuusi-
sataa rekisteröitynyttä pelaajaa, ja 
uusia joukkueita perustetaan jatku-
vasti. Lisäksi kaiken toiminnan tuki-
ranka, talkootyö, on ensiluokkaisella 
tasolla, kuten hienosti järjestetty 
gaala osoittaa.

PPJ-gaalasta pyritään tekemään vuo-
sittainen kauden päättävä tapahtu-
ma. Ainakin tämänvuotisen gaalan 
osallistujamäärästä ja tunnelmasta 
päätellen tapahtumalle todella on ti-
lausta.
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Teksti: Markku Saarinen
Kuva: Markku Saarinen, Olavi Similä

Bussimatkoja, uintia, pelejä, yh-
dessäoloa… Jalkapalloleiri on pal-
jon muutakin kuin pelkkää futis-
ta.

Lauantaiaamu on pilvetön, ja Jo-
hanneksen kentän vieressä käy 

kuhina. Lämpömittari on jo kivunnut 
yli kahdenkymmenen lämpöasteen. 
Kello lähestyy kahdeksaa, kun pieni 
ja innokas joukkio kerääntyy linja-
autolle. Väsymyksestä ei ole tietoa-
kaan, vaan pienet ja vähän isommat 
futaajat spekuloivat edellisillan MM-
kisaotteluita. ”Näittekö, kun Hollanti 
voitti eilen Brasilian?”

Osallistujia on monen kokoisia. Osal-
la pojista selässä oleva reppu on yhtä 
suuri kuin pelaaja itse. Yksi pelaaja 
on juhlinut railakkaasti edellisiltana 
varmistunutta opiskelupaikkaa, toi-
nen ryystää pillimehua ja puhua pa-
pattaa innokkaana keräilykorteista. 
Bussi nytkähtää liikkeelle. Alkamassa 
on matka kohti Eerikkilän urheilu-
opistoa ja ensimmäistä PPJ:n poika-
joukkueiden yhteistä leiriä. 

Leiri alkaa tosin jo bussimatkalla. 
Mukaan tulleille vanhemmille se an-
taa mahdollisuuden levähtää autolla 
ajamisen sijaan. He juovat kahvia ja 

syventyvät lukemaan iltapäivälehtiä. 
Nuoret miehenalut sen sijaan kes-
kustelevat analyyttisesti MM-kisa-
joukkueiden voimasuhteista. Heille 
jo pelkkä bussimatka on jännittävä 
kokemus. 

Kaikilla on kuitenkin odottava tunnel-
ma, sillä jokainen odottaa ikimuis-
toista leiriä. Odotus kulminoituu bus-
sin takaosasta kuuluvaan klassiseen 
kysymykseen.
”Ollaanko kohta jo perillä?”

Seurahenkeä nostattamassa

Poikaleirin järjestämisestä pääosin 
vastannut Mikael Anthoni sanoo, että 
kaikille poikajoukkueille yhteistä lei-
riä on suunniteltu pitkään. Puheissa 
leiri on ollut jo viitisen vuotta, mutta 
konkreettisesti suunnitelmat etenivät 
vasta tänä vuonna.

Yksi syy leirin järjestämiselle oli hel-
pottaa joukkueiden mahdollisuuk-
sia päästä leireilemään. Yksittäisille 
joukkueille oman leirin järjestäminen 
saattaa olla liian kova urakka.

”Jotkut joukkueet eivät saa itsenäi-
sesti järjestettyä omaa leiriä. Tällä 
tavalla seura jeesaa vähän siinä asi-
assa”, Anthoni sanoo.

Toisaalta yhteinen leiri on loistava ti-

Ensimmäinen poikaleiri kokosi eri-
ikäiset pelurit yhteen
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laisuus joukkueille tutustua toisiinsa 
ja kohottaa yhteishenkeä seuran si-
sällä. Leiri on kokonaisvaltainen sosi-
aalinen kokemus kaikenikäisille.
”Tämähän ei ole vain urheilua, tämä 
on myös sosiaalista joukkuehengen 
nostattamista. On hyvä, että nuoret 
pelaajat näkevät myös oman seuran 
vanhempia pelaajia”, Anthoni muis-
tuttaa.

PPJ Akatemian vastuuvalmentaja 
Harri Bryk on samaa mieltä. Hänen 
mielestään leiri on hyvä tilaisuus 
nuorille pelaajille päästä seuraamaan 
kokeneempien pelaajien suorituksia. 
Esimerkkinä Bryk kertoo Akatemian 
sisäisen rangaistuspotkukilpailun, 
joka keräsi sankan joukon pelaajia 
ihailemaan komeita maaleja ja tor-
juntoja.

”Olemme yrittäneet luoda PPJ:ssä 
enemmän seurakulttuuria. Tämä ni-
menomaan edistää sitä”, Bryk sanoo.
<väliotsikko> Ei pelkkää treenaamista
Myös leirin ajankohta oli tarkkaan 
harkittu. Käynnissä olleet MM-kilpai-
lut olivat yksi argumentti, miksi leiri 
järjestettiin heinäkuun alussa. Myös-

kään hyvän sään vaikutusta leirin on-
nistumiseen ei pidä vähätellä. 

”Olen aikaisemmin järjestänyt erään 
joukkueen leirejä neljänä vuonna pe-
räkkäin tänä samana viikonloppuna. 
Minä tiedän, että tällöin on aina hy-
vät ilmat!”, Anthoni naurahtaa. 

Taustalta kuuluu kovaäänistä pols-
kintaa, kun eräs joukkue temmeltää 
järvessä. Harjoitukset ovat ilmeises-
ti loppuneet, ja poikajoukko nauttii 
upeasta kesäsäästä.

Yhdessäolo ja oma aika ovat pelaa-
jille vähintään yhtä tärkeitä asioi-
ta kuin harjoitteleminen. Eerikkilän 
urheiluopisto tarjoaa hyvät puitteet 
paitsi harjoittelulle, myös muille ak-
tiviteeteille.

”Leirillä pitää olla riittävän pitkiä 
pätkiä treenien välissä, jolloin joku 
menee uimaan, joku pelaamaan. Leiri 
on paljon muutakin kuin jalkapalloa. 
On toki positiivista, että pelaajat me-
nevät kentälle treenaamaan, mutta 
ei sinne koko ajan tarvitse mennä.”
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Tavoitteena vuosittainen leiri

Kaiken kaikkiaan Anthoni pitää en-
simmäistä poikaleiriä onnistuneena. 
Leiristä onkin tarkoitus tehdä joka-
vuotinen tapahtuma. Anthoni on luot-
tavainen, että poikaleiri on mieluinen 
tapahtuma joukkueille.

”Minulla on leiristä erittäin hyvät fii-
likset. Pelaajat, vanhemmat ja val-
mentajat ovat kaikki tyytyväisiä. Niin 
olen minäkin.”

Ensi vuoden leiri on jo varattu samal-
le ajankohdalle, ja osallistujamäärää 
pyritään kasvattamaan seuraavaksi 

Vesa Marttila
PPJ Edustus

”Meidän jengille Eerikkilän leiri on jo 
perinne, olemme käyneet täällä jo 
monena vuonna. Kivaa on taas ollut 
hyvien kavereiden kanssa. Ja leirin 
loppupeli (Akatemiaa vastaan) oli ai-
van huikeaa vääntöä. Parasta leirissä 
on kuitenkin ollut Forssan yö, josta 
olen vieläkin ihan hajalla…”

Harri Bryk
Päävalmentaja, PPJ Akatemia
”Treenaamisen lisäksi parasta leirissä 
on joukkuehenkeä kohottavat jutut: 
katsotaan yhdessä matseja, uidaan, 
vihdotaan toisen selkää saunassa… 
ja joukkueen sisäinen mölkkykisa! 
Vähän vähemmän ylimielisyyttä, niin 
olisin siinä aivan lyömätön. Tietenkin 
pilkkukisat ovat aina jees. Tästä on 
hyvä lähteä syyskaudelle.”

Mikä oli parasta leirissä?

kerraksi. Ensimmäiselle leirille osal-
listui noin 170 henkeä, ensi vuonna 
tavoitteena on päästä reilusti yli kah-
den sadan osallistujan.

Paluumatka alkaa, ja linja-auto on 
täynnä punoittavia kasvoja sekä väsy-
neitä katseita. On aika jättää Eerikki-
län upeat nurmikentät taakse. Kaksi 
päivää liikkumista paahtavassa au-
ringossa on tehnyt tehtävänsä. Moni 
pää nuukahtaa heti, kun bussi kurvaa 
urheiluopiston pihasta.

Kulunut sanonta pitää kerrankin paik-
kansa. Tässä matkustaa joukko väsy-
neitä, mutta onnellisia pelaajia.
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Patrik, Sebastian, Samuel,  
Oliver
PPJ Laru 2003
”Me ei olla koskaan ennen oltu 
futisleirillä. Parasta leirissä on 
ollut treenit ja uiminen. Meillä 
on ollut jo neljät treenit. Ollaan 
treenattu syöttelyä ja vähän 
kaikkea muuta. Ruoka oli kyllä 
tänään parempaa kuin eilen…”
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Teksti: Veltsu

Edustusjoukkueen kausi sujui pe-
lillisesti kaksijakoisesti: kevääl-

lä kulki, syksyllä ei. Kevään jälkeen 
keikuimme kärkikolmikossa, syksyllä 
pinnoja tuli peräti kahdeksan (8), 
joista kolme kabinettipäätöksellä. 
Erona edelliseen kauteen, voitimme 
nyt yhden ottelun vähemmän 7 (ed. 
kaudella 8), mutta hävisimme saman 
verran, 9 peliä. Kauden alussa asetet-
tu joukkueen pelillinen tavoite - säily-
minen nelosessa - toteutui. Pelaajien 
omista henkilökohtaisista tavoitteista 
minulla ei valitettavasti ole tietoa, 
eikä sitä, toteutuivatko nämä tavoit-
teet. Hämmästyttävää kyllä, pelaa-
jistamme, joita sivumennen sanoen 
on 32, osa kehittyi edellisestä kau-
desta, heidän ikämiessarjatason iästä 
huolimatta. Luulin, että sain kaiken 
toivon heittää viimeistään silloin, kun 
pojat pompsahtivat ulos junnusarjar-
joista. Mutta ei, tekua kannattaa har-
joitella näemmä vieläkin.

Kirjasin kauden otteluista tilastoja: 
hyökkäyskolmannekselle pääsemises-
tä, laukauksista, laukauksista kohti 
maalia, maalipaikoista, virheistä ja 
kulmista. Tilastoista paljastui loh-
duton totuus: junnuvuosilta minun 
mielipuolinen mouhoaminen luokat-
tomista vedoista kantaa nyt satoa. 
Tämä joukkue vetää aivan liian vä-

hän. Määrän lisäksi myös laatuun 
pitää panostaa. Suosittelen tilasto-
jen kirjaamista kaikille joukkueille. 
Syksyn ottelussa kärkijengiä vastaan 
pallonhallinta oli vastustajille karke-
asti arvioituna 75-25. Tauolla tilas-
toja katsottaessa huomattiin, että 
pallonhallinta oli tapahtunut heidän 
puolustus- ja keskimmäisellä kol-
manneksella, vain yksi hyökkäys oli 
tullut loppuun saakka. Tosin se sitten 
päättyi maaliin. Mutta keskikentän 
puolustus toimi hyvin, eikä sitä ollut 
syytä muuttaa. Näitten tilastoitavien 
asioiden lisäksi haluaisin pitää kirjaa 
puskuista. Eräällä valmennussemi-
naarilla väitettiin, että liigamatsissa 
pusketaan yli 100 kertaa. Vedot ja 
puskut tulevat kuulumaan meidän pe-
rustekniikkaosioon talven treeneissä.
Syksyllä pohdimme myös vakavasti 
peluuttamista. Joukkueen ikiaikai-
nen ”kaikki pelaa” -systeemi kyseen-
alaistettiin aiheellisesti: onko tar-
koituksenmukaista, että pelaavaan 
kokoonpanoon valitaan peräti 18 
pelaajaa, joista suurimman osan pe-
liaika jää 45 minuuttiin ja sen alle. 
Olisiko parempi valita otteluihin pie-
nempi nippu pelaajia, jolloin peliai-
ka per peli olisi suurempi? On kiel-
tämättä tuskallista vaihtaa kesken 
kiihkeän pelin seitsemän pelaajaa, 
mutta on vähintään yhtä tuskallista 
ilmoittaa pelaajalle, että hän ei täl-
lä kertaa mahdu edes pelaajalistalle.  

PPJ Edustus

Pidetään hauskaa nelosessa
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Nelosdivaritason koutsi joutuu tasa-
painoilemaan kohtuullisen menes-
tyksen ja joukkueessa viihtymisen 
välillä. Tosiasia on, että voittavassa 
joukkueessa on suhteellisesti kivem-
paa pelata. Eräs pelaaja laski, että 
tämä kausi on hänen 21. Pallo-Pojissa. 
Samoihin lukuihin ja vielä suurempiin 
yltävät monet pelaajat joukkuees-
samme. Meikäläisellä se on uskomat-
toman mones, 33., ottaen huomioon, 
että täytin juuri hiljan 20 vuotta.

Mikä on salaisuus tällaisissa luvuissa? 
Väitän, että suurin syy on mottom-
me ”kivaa pitää olla”. Siihen liittyy 
kaikki: peluuttaminen, voittaminen, 
treenit, leirit, ottelutapahtumat, 
taustatyö jne. Kun junnuvalmentaja 
saa pelaajat tajuamaan kuinka pal-
jon hauskempaa on pelata kun syötöt 
menee omille ottelussa esim. viisi 
kertaa putkeen, niin ollaan jo voi-
ton puolella ja siitä on helppo lähteä 
eteenpäin. Sellaista futista valmen-

tajakin jaksaa katsoa vuosi toisensa 
jälkeen, vaikka turpaan välillä tu-
lisikin. Kun kentällä pelaa voittava 
joukkue, on ”kaikki pelaa” -vaihtojen 
tekeminen huomattavasti helpom-
paa. Jos treenit saa mielekkäiksi ja 
muun happeningin toimivaksi (täyte-
tyt juomapullot, pestyt liivit ja toimi-
van pallopumpun), treeneihin jaksaa 
tulla kerta toisensa jälkeen, vaikka 
ne ovat alkaneet jo toistakymmentä 
vuotta vasta klo 21.00. Kun taustatyö 
on vielä jaettu, valmentaminenkin on 
mielekästä ja se ei voi olla välitty-
mättä pelaajille, jotka kuitenkin ovat 
joukkueessa hirmu tärkeitä. Tärke-
ydessään melkein valmentajan veroi-
sia, melkein.

Pelaajan ja sitä kautta joukkueen 
oikean tason löytäminen on ensiar-
voisen tärkeää. Ketään ei luultavasti 
pitemmän päälle kiinnosta hengailla 
joukkueen mukana pelkästään vaih-
topenkillä. Toisaalta, jos joukkue 
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saa paluupostissa jäähdyttelemään 
huippulupauksen junnuvuosilta, on 
joku tehnyt joskus oikein. Liian usein 
edustusringin raadolliseen menoon 
tympääntyneet pistävät bläägänsä 
mieluummin naulaan roikkumaan, 
kuin palaavat pettyneenä kasvattaja-
seuraansa. On kuitenkin varsin helppo 
ymmärtää pelaajan motivaatiota pa-
lata, jos hän tuntee itsensä tärkeäksi 
ja pääsee alemmalla (sarja-)tasolla 
voittamaan.

Ennen kauden alkua mietin mitä tar-
vittaisiin, jos joukkue nousisi kauden 
päätteeksi kolmoseen:  pari uutta 
pelimiestä, vähän lisää fyrkkaa ja 
paljon lisää asennetta. Yksi huolta-
ja ei olisi pahitteeksi. Sitoutuminen 
pelkästään kolmosen vieraspeleihin 
vaatii paljon. Sellainen kaveri, joka 
on koko elämänsä saanut pelata ot-

telut sporamatkan päässä himasta, ei 
heti voi käsittää kesäkauniin lauan-
tai-illan peliä Hangossa, ja 6-0 kuup-
paan ottamista siellä, vielä ilman 
vaihtopelaajia. Jos meillä on 32:sta 
pelaajasta vaikeuksia välillä saada 
jengiä kasaan Bollikselle, niin mitä se 
olisi kolmosessa? Kolmosen jengeissä 
lähes poikkeuksetta myös seura on 
edustusjoukkueen tukena ja muka-
na aika vahvasti. Poikkeuksiakin toki 
löytyy, mutta yleensä edustusjoukkue 
on seuran lippulaiva, jolla verrataan 
tasoa viereiseen seuraan. PPJ:ssä 
seuran funktio on enemmän junio-
reiden kasvatustyössä ja hyvä niin. 
Meistä on pidetty juuri niin hyvää 
huolta kuin on tarvittukin - neloses-
sa. Divaria ylempänä tuo tarve olisi 
järjettömän paljon suurempaa, enkä 
tiedä olisiko se mitenkään mielekästä 
näinä resurssien niukkoina aikoina. 
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Kolmosessa koko edustusjoukkueen 
organisaatio pitäisi miettiä uudes-
taan. Nyt kun puhutaan yhdestä seu-
ran solusta, saamme temmeltää hy-
vän maun puitteissa melko rauhassa. 
Jos edustusjoukkueesta tulee koko 
seuran projekti, voi pukukoppiin 
marssia joku kaunis aamu uusi val-
mentaja ja nippu uusia pelaajia. En 
nyt väitä, että se olisi hullumpi jut-
tu sekään, niinhän kuitenkin toimii 
valtaosa jalkapalloseuroista. Silloin 
koko ajattelumalli menisi totaali-
sesti uusiksi: onko edustusjoukkueen 
valmentaja joukkueen vai seuran 
valmentaja ja miten kussakin tapa-
uksessa valmentajasta ja harjoitte-
lupaikoista aiheutuvat kustannukset 
jaetaan, onko pelipaikka sarjassa 
joukkueen vai seuran, millä periaat-
teella reservijoukkueesta nostetaan 
pelaajia ylös jne. Suuria kysymyk-
siä, joihin en heti olisi halukas vas-
taamaan. Järki sanoo, että edustus-
joukkue (pelipaita ja sarjapaikka) on 
seuran, mutta sydän huutaa muuta.

Meillä joukkueessamme tämä taso 
ja tämä tsabluuna on ollut toimi-
va. Mutta vääjäämättä tulee aika, 
jolloin pelaajat vaihtuvat, valmen-
taja vaihtuu ja kenties sarjataso-
kin vaihtuu. Vielä kuitenkin tuntuu, 
että nousu kolmoseen näillä eväillä 
on varsin epärealistista, eikä sii-
tä kannata edes sen kummemmin 
haaveilla. Mieluummin voitetaan 
nelosessa kuin hävitään kolmoses-
sa. Pidetään hauskaa nelosessa ja 
tehdään kaikki töitä sen eteen, että 
pelaaminen PPJ:n edustusjoukku-
eessa on hauskaa myös huomenna.  
Ja ylihuomenna.
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Teksti: Olavi Similä

Helsingin piirin miesten 
vitosdivarissa ja futsalia kolmos-

divarissa pelaavan Akatemia–
joukkueen pelikausi on ollut 
kaikessa  vaihtelevuudessaan kuin 
vuoristoradalla ajamista. 

Talvikaudella 2009-2010 futsal-sarja 
meni osaltamme kohtuullisesti. 
Sarjanousijan asemasta kauteen 
lähteneinä pelimme kulkivat 
kohtuullisesti, ajoittain hyvin, 
toisinaan huonommin ja muutaman 
kerran siltä väliltä. Sijoituimme 
omassa 11 joukkueen lohkossamme   
neljänneksi saaliinamme kuusi voittoa 
ja viisi tappiota. 

Vuoristoramainen meno ylä- ja 
alamäkineen alkoi kevään piiri-
sarjassa. Avausvoiton jälkeen hävi-
simme parilla maalilla kahdelle 
oman lohkomme kärkijoukkueelle. 
Sitten alkoi seitsemän perättäisen 
voiton mittainen putki, jonka aikana 
käänsimme kaikki tiukimmat ja 
tasaisimmatkin pelit voitoksemme. 
Tärkeimpiä aseitamme olivat 
valmentajamme Harrin luomat 
toimivat taktiikat, aktiivinen liike 
ja kova asenne, jotka kaatoivat 
vastustajan toisensa jälkeen 
usein vasta pelien kiihkeiden 
loppuvaiheiden aikana. 

Kevätkauden jälkeen olimme sarjan 
piikkipaikalla ja ehdimme jo elätellä 
toiveita sarjanoususta. Syyskausi 
oli kuitenkin kevään peilikuva: 
hävisimme useimmiten niukasti 
kaikille niille vastustajille, jotka 
onnistuimme keväällä voittamaan. 

Syitä vaisuun syksyyn on monia, 
tärkeimpänä kuuden joukkueemme 
eturivin pelaajan astuminen armeijan 
harmaisiin – heidän joukossaan 
maalitykkimme Eero. Pelaajakadon 
myötä jouduimme myös pelaamaan 
aivan liian monet ottelut ilman 
riittävää määrää vaihtopelaajia. 
Miesten vitonen on kuitenkin 
tasoltaan jo niin kova sarja, että 
ilman vaihtopelaajia tai pahimmillaan 
jopa vajaalla joukkueella pelaten 
ei mahdollisuuksia menestykseen 
juurikaan ole. Lopullinen sarja-
sijoituksemme 10 joukkueen lohkossa 
oli viides. Loisteliaan kevätkauden 
jälkeen emme joutuneet missään 
vaiheessa syksyä putoamisvaaraan, 
toisaalta mahdollisuudet sarjanousun 
tavoittelemiseen jäivät parin-kolmen 
tappion päähän. 

Näistä asetelmista olemme 
kuukauden päästä alkavaan 
futsal-sarjaan, josta lähdemme 
tavoittelemaan vähintäänkin viime 
kauden tasoista menestystä. Futsalia 
pelatessa ei ainakaan pitäisi olla 

PPJ-Akatemia

Vuoristoradalla
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huolta pelaajien puutteesta, myös 
sotapoikiemme voisi olettaa jo 
pääsevän lomille ja pelaamaan 
pelejämme viikonloppuisin. 
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Teksti: Paula Enström, PPJ naiset jojo

Syksyllä 2009 toimintansa aloittanut 
naisten joukkue koostuu tällä hetkel-
lä noin 20:ta pelaajasta. Joukkueen 
ikäjakauma ja pelihistoria on hyvin 
vaihteleva, mutta yksi vahvasti yh-
teinen asia on peli-into ja –halu! Mu-
kana on nuoria, joille ei enää saada 
kasaaan oman ikäluokan joukkuetta 
PPJ:ssä, mutta jotka haluavat jatkaa 
pelaamista. Osalla vanhemmista jä-
senistä on historiassa pelaajatausta, 
osalla aktiivitausta jonkin muun pal-
lopelin osalta. Niin tai näin, meillä on 
ikä- ja peliuraeroistamme huolimatta 
hyvä meininki ja kiva pilke silmäkul-
massa niin treeneissä kuin peleissä-
kin.

Kesällä pelasimme palloliiton Helsin-
gin piirin harrastesarjaa kohtuulli-
sella menestyksellä. Mukaan mahtui 
joitain häviöitä, tiukkoja tasapelejä 
sekä mukavia voittoja. Kaikista pal-
kitsevinta kaikille oli mahtava mei-
ninki sekä harjoituksissa hiottujen 
asioiden näkyminen kentällä. Pelisuo-
ritus parani tasaisesti kesän myötä 
ja viimeisissä peleissä homma tuntui 
jo vahvasti jalkapallolta!  Sarja oli 
meille varsin sopiva, koska siellä vas-
tustajatkin olivat liikkeellä hyvässä 
hengessä eikä homma mennyt mis-
sään vaiheessa liian vakavaksi.

Tästä innostuneena tuplaamme har-
joituskertamme tulevana talvena ja 
toivottavasti hiomme kuviot voit-
tokuntoon hyvissä ajoin ennen ensi 
kautta! Mukaan mahtuu fudiksesta 
ja omasta kunnosta kiinnostuneita 
leidejä ikään katsomatta. Harjoitte-
lemme talvella sunnuntai-iltapäivisin 
kuplassa ja viikolla Etu-Töölön lukiol-
la – tervetuloa tutustumaan toimin-
taamme!

PPJ Naiset
PPJ naisten ensimmäinen toiminta-
vuosi takana!
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www.helen.fi

Luotettava 
energiakumppani

Julkaisijan palvelutalo

Yliopistopainosta saat kaikki tarvitsemasi 

julkaisu palvelut suunnittelusta toteutuk-

seen asti. Toimin tamme kulmakivi on laa-

dukas asiakas palvelu.

Viestintään ja markkinointiin 
kaikki Yliopistopainosta!

Aikakauslehdet  * Vuosi kertomukset * 

Kirjat *Asiakaslehdet * Raportit * 

Esitteet * Kansiot Käsikirjat * 

Lomakkeet * Julisteet * Kortit * Posterit

www.yliopistopaino.fi 
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Teksti: Theo Tyrväinen

7. divarijoukkue aloitti kauden 
harjoittelemalla 2 kertaa viikossa 

Bolliksella ja Joharilla. Kun entinen 
P93-joukkue päätti siirtyä 7. diva-
riin, pystyimme hyödyntämään 
lisävahvistuksia vähän vanhemmista 
pelaajista. Samalla joukkueen ikä-
haitari suurentui, mutta sen myötä 
joukkueeseen tuli paljon kokemusta 
lisää.

Kevätkautemme alkoi heikosti, mutta 
mitä enemmän pelejä pelattiin 
sitä enemmän saimme rutiinia 
ja pääsimme kiinni siihen, mitä 
divaritason futis on. Valitettavasti 
aloitimme loppukirin liian myöhään, 
joten ensi kaudella meidät näkee 
vielä seiskassa. Joukkue lähtee 
talvea kohti reilun 15 pelaajan turvin 
ja henki joukkueen sisällä on hyvällä 
mallilla. Harjoittelemme talvella 
kerran viikossa, keskiviikkoisin 20-21 
Jätkäsaaren kuplassa. 

Mikäli, joku olisi kiinnostunut 
harjoittelemaan kanssamme 
niin ottakaa rohkeasti yhteyttä 
sähköpostitse ppjeira93@gmail.com.

PPJ 93
Ensimmäinen kausi Seiskassa
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Joukkueen Vuoden pelaaja Taikuri
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Teksti: Pia Ralli

”Juniorijoukkueiden valmenta-
misessa tarvitaan tietoja 

ja taitoja sekä fyysisestä että 
psyykkisestä valmennuksesta ja 
ilmiöistä joukkueen sisällä. Ryhmän 
sisällä tapahtuu muutoksia lyhyelläkin 
aikavälillä ja ne vaikuttavat harjoitus- 
ja pelitilanteisiin.”

”Urheilujoukkueet muodostavat 
ainutlaatuisen ryhmän. Joukkueella 
on selvät päämäärät ja roolit. Sen 
lisäksi, että jokainen vaikuttaa 
ryhmään ja ryhmä yksilöön, ryhmällä 
on persoonallisuus. Ryhmänsisäiset 
voimasuhteet vaihtelevat ja 
muuttuvat ajan kuluessa.”  - Ajatuksia 
Seppo Laitimon  liikuntapedagokiikan 
pro gradu- tutkielmasta vuodelta 
1998.

PPJ 95 pojat kohtasivat omat 
haasteensa joukkueena peli-
kavereiden katoamisen myötä. 
Vuotta aikaisemmin olimme saa-
neet uusia voimia 96 pojista ja 
valmentajakuviokin oli hyvin 
rakennettu, treenit kolme kertaa 
viikossa sekä pelit ja futsal päälle. 
Pojilla itsellään löytyi pelihalukkuutta 
– treenit tosin sotkivat kuvioita muun 
vapaa-ajan aikataulusta...

Motivaatio ja sen ylläpitäminen 

pitkäkestoisessa harrastuksessa on 
vaativa haaste sekä harrastajalle 
itselleen että valmentajille ja 
tietysti meille vanhemmille. Kuinka 
tukea pelaajaa jatkamaan lajia 
vaikka muut iän mukanaan tuomat 
kiinnostuksen kohteet tuntuvat 
houkuttelevammilta... Ja kuinka 
löytää valmentajat ilman että 
joukkue kaatuu taloudelliseen 
mahdottomuuteen ja miten saada 
treeni ja peliajat vastaamaan 
pelaajien vapaa-ajassa olevia tyhjiä 
aikoja ja miten pitää motivaatio lajia 
kohtaan yllä.... 

Haastavaa – ja haasteita löytyy lisää 
ja lisää ja ennen kaikkea kun niihin 
tuntuu olevan niin vaikea vastata! 
PPJ95 pojat tarttuu kuitenkin 
jälleen kerran haasteen kahvaan ja 
luotsaa joukkuetta pienentyneellä 
mutta toivottavasti motivoituneella 
joukkueella eteenpäin!

Haasteen vaikeudesta johtuen 
toivotan vastaavien ongelmien 
parissa pohdiskelevien joukkueille 
voimia ja onnea sekä omalle 
joukkueelleni  pelaajan äitinä että 
joukkuetta eteenpäin luotsaavana 
joukkueenjohtajana peli-iloa 
ja treenimotivaatiota tulevalle 
kaudelle! Keep on training!!

Motivaation ylläpitämiseksi laitan 

PPJ 95 
Haasteellinen kausi takana (ko?)
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teille vastauksia joukkueemme 
pelaajilta vuosimallia 2007;
Miksi pelaat fudista? Miksi juuri 
PPJ:ssä?

”Pelaan PPJ:ssä, koska se on tosi 
lähellä. Valmentajat ovat kivoja ja 
koska kaverit pelaa siinä. Mulle tulee 
hyvä mieli, kun pelaan fudista. Mieli 
vapautuu kaikesta roskasta ja se 
tekee mut iloiseksi. ”

”Pelaan fudista, koska se on hauskaa 
ja se on paras urheilulaji.” 
”Pelaan PPJ:ssä, koska PPJ:ssä on 
hyvä joukkuehenki ja kaikki pelaavat 
kunnolla.”

”Siksi se on hyvä kuntoilulaji ja sitä 
on kiva harrastaa”
”siks siel pelaa nii paljo kavereit ja 
siinä on hyvä joukkuehenki”
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Teksti: Liisa & Julia 

Keväällä 2010 joukkueet T-97 ja 
T-95/96 yhdistyivät. Yhteinen 

joukkue on toiminut hyvin ja 
menestystäkin tällä joukkueella on 
saavutettu. Ensimmäinen tyttöjen 
yhteinen turnaus oli Loviisa Cup, 
missä voitettiin pronssia.

Kesällä joukkueemme osallistui Stadi 
Cup: iin ja vierailimme Lahden Masto 
Cup: issa. Joukkueemme oli mukana 
PPJ: tyttöjengien leirillä Eerikkilässä. 

Siellä treenattiin kovaa, tutustuttiin 
muihin tyttöihin ja pidettiin hauskaa 
joukkueen kesken. Valmentajamme 
ovat järjestäneet joukkueellemme 

PPJ tytöt 95-97
Hyvällä yhteishengellä menestykseen

paljon toimintaa jalkapallon parissa, 
sekä vapaa-ajallakin. Viikko sitten 
olimme ensimmäistä kertaa ulkomailla 
turnauksessa. Määränpäänä oli Viro. 

Turnauksesta voitimme kultaa ja 
luulisi, että kaikilla oli matkalla 
hauskaa. 

Joukkueemme yhteishenki on loistava 
ja kaikilla on hauskaa turnauksissa, 
treeneissä tai missä ikinä ollaankin. 
Seuraavaksi odotamme seuraavan 
kesän turnausmatkaa Espanjaan, 
Gasteiz Cup: iin.
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Mitä yhteistä on painilla, 
aitajuoksulla ja jalkapallolla? Vastaus 
on PPJ 98. Vuosi sitten joukkue 
haki taistelutahtoa painimolskilta. 
Tänä talvena se kehittää nopeutta 
ja tekniikkaa maajoukkuetason 
juoksuvalmentajan opeilla.  

Joukkueen varsinaiset tavoitteet 
jalkapallossa ovat korkealla. Ensin 
uusitaan piirin futsal-mestaruus, 
sitten noustaan aluesarjaan. Vauhtia 
haetaan viidestä treenistä viikossa. 

- PPJ 98 on yksi ikäluokkansa tek-
nisimmistä ja lahjakkaimmista 
joukkueista pääkaupunkiseudulla. 
Petraamista on sen sijaan juoksu-
nopeudessa, valmentaja Sakari Malka 
toteaa. 

Arvio ei ole täysin omasta 
päästä. Samaan ovat päätyneet 
monet kollegat kentän laidalla. 
Osoituksena osaamisesta joukkue 
lähetti kokeilumielessä kaksi 
pelaajaa vanhemman ikäluokan 
piirikarsintoihin: Erika Masalinin 
tyttöjen ja Eero Sillanpään poikien 
joukkueeseen. Molemmat raivasivat 
tiensä ainakin tätä kirjoitettaessa 
katsastuksen lopputurnaus-
vaiheeseen. 

- Mukava kokemus. Hyvin ovat omat 
taidot riittäneet ainakin tähän 
saakka, Erika tuumaa. 

Ensi kaudella tavoitteena on, 
että useampi pelaaja saa paikan 
piirijoukkueessa ja kahdeksan saa 
taitomerkin taitokisoissa.

- Tavoite on realistinen, mutta 
samalla haastava. Tiettävästi 
yksikään meidän seuran joukkue ei 
ole yltänyt vastaavaan, Sakari sanoo.

Sitä petrattavaa, eli juoksemista, 
riittääkin sitten koko talveksi. 
Vetureina ovat Olli Virkkala ja Giia 
Lindström. Virkkala valmentaa 
muun muassa maajoukkuetason pika-
aitajuoksijaa ja kymmenottelijaa 
sekä kahta HJK:n juniorijoukkuetta. 
Hän hallitsee myös hieronnan ja 
fysioterapian. 

Nopeuden lisäksi juoksuun 
haetaan kevyesti valmistavaa 
kestävyysharjoittelua. Kun kuplassa 
treenataan kolmesti viikossa, niin 
ainakin kerran viikossa sinne siirrytään 
hölkäten. Sitä varten on hankittu 
juoksureput. Valmentamiseen 
liittyy kiinteästi myös lihashuolto. 
Kasvuiässä sen merkitys korostuu, 
erityisesti suurilla treenimäärillä.

Ensi suvena joukkueen on 
tarkoitus jaksaa Helsinki cupissa 
kahdeksan parhaan joukkoon. Sen 
lisäksi reissataan muutamassa 
turnauksessa ja parilla leirillä. 
Niihin ei tarvitse kuitenkaan juosta, 
valmennusjohdosta luvataan.

PPJ 98

Taistelutahtoa painimalla
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Tässä ei painita, vaan juhlitaan Pohu-turnauksen voittoa Lassilassa.
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T-98 joukkueessa on 16 iloista ja 
aktiivista tyttöä. Tyttöjä valmentaa 
Panda Nikander. Harjoitusten lisäksi 
tytöt pelaavat Helsingin piirisarjassa 
ja osallistuvat muutamiin turnauksiin 
vuoden aikana. Harjoitusmatseja 
pelataan talven aikana noin kerran 
kuussa. Tytöt treenaavat kaksi kertaa 
viikossa: tiistaisin harjoitellaan 
Eterahallissa Lauttasaaressa klo 
18 – 19 ja torstaisin Jätkäsaaren 
kuplahallissa klo 17 – 18. Mukaan 
voi tulla ottamalla yhteyttä joko 
valmentajaan tai joukkueenjohtajaan, 
joiden yhteystiedot löytyvät PPJ:n 
websivuilta.

Tytöt keksivät itse kysymyksiä ja 
haastattelivat valmentajaansa 
Pandaa:

1.	 Miksi olet juuri fudisvalkku?
-	 Olen aina harrastanut 

jalkapalloa penkkiurheilijana 
ja seurannut ahkerasti fudista. 
 

2.	 Miksi valmennat juuri tyttöjä?
-	 Oma tyttö alkoi pelata 

jalkapalloa. Toimin ensin 
apuvalmentajana ja siitä 
sitten siirryin valmentajaksi. 
 

3.	 Kuinka kauan olet ollut 
valmentajana?

-	 Seitsemäs vuosi alkoi juuri. 
 

4.	 Mitä kivaa valmentamisessa 
on?

-	 Hyvin onnistuneet 
harjoitukset ovat 
mukavia ja kivat leirit. 
 

5.	 Mitä joukkueita valmennat?
-	 98-tyttöjä ja naisia. 

 

6.	 Mikä on lempiruokasi?
-	 Sienet. 

 

7.	 Onko jotain rankkaa 
valmentamisessa?

-	 Huonosti menevät treenit. 
 

8.	 Mitä ajattelet, jos häviämme 
monet matsit?

-	 Alan suunnitella 
parempia treenejä. 
 

9.	 Mikä meidän joukkueessa on 
kivaa?

-  Iloiset tytöt ja hyvät tyypit!

PPJ tytöt 98
Valmentajan haastattelu



2 l2010

31

PPJ Junnulehti
Julkaisija Pallo-Pojat Juniorit ry.

Toimitus: Harri Bryk, harri.bryk@ppj.fi 
Johanni Larjanko, larjanko@ppj.fi 
Markku Saarinen
ISSN 1799-1250 
6. vuosikerta
1-2 numeroa vuodessa
Tämä numero julkaistu 15.11.2010
Paino: Picaset
Painos: 1000 kpl
Internet: www.ppj.fi
Kannen kuva: PPJ Gaala 2010



PPJ-junnulehti

32

Teksti: Johannes ”JJ” Jauhiainen 

Oli mukava tulla takaisin 
valmennushommiin vuoden 

tauon jälkeen ja huomata millaisia 
harppauksia pojat olivat ottaneet 
sekä kentällä että sen ulkopuolella. 
Nyt ei kyseessä olekaan lauma 
rämäpäitä, joilla pallo on enemmän 
käsissä kuin jaloissa treenien 
aikana.  Joukkueessamme vallitsee 
todellakin uusi asenne ja sen lisäksi 
treenivuorojakin on lisätty. PPJ:n 
johtoa onkin kiitettävä siitä, ettei 
Johanneksen kenttä enää ole ainoa 
vaihtoehto treenivuoroja valitessa.  

Tiivis yhteistyö Lauttasaaren kanssa on 
ollut monipuolista ja opettavaista niin 
valmentajille kuin joukkueenjohdolle 
ja toivomme sen jatkuvan samalla 
tavalla kuin tähänkin asti. Asiahan 
on niin, että Eiran pelatessa Larua 
vastaan pelit ovat kovia, mutta voitot 
sen maukkaampia.  
          
Tuleva talvikausi tuokin mukanaan 
monen moista jännittävää 
jalkapallohetkeä sekä futsalin että 
talvisarjan parissa. Sisätreenit 
Lauttasaaren Eterassa ovatkin 
jo alkaneet. Vaikka jalkapallon 
tytärlaji futsal muistuttaakin 
emoaan, niin pojat saivat huomata 
miten painavalla pallolla ja pienellä 
kentällä pelaaminen selvästi 

eroaa niin sanotusta ”tavallisesta 
jalkapallosta”.  
     
Poikien kasvaessa huomaa kuinka 
omakohtainen kiinnostus ja 
asenne ovat lajin avaintekijöitä. 
On tsempattava ja tehtävä töitä 
kehittyäkseen. Kesäiltaisin on 
ollut selittämättömän palkitsevaa 
huomata oman joukkueen kasvattien 
kokoontuneen Sepänpuiston tai 
Johanneksen kentälle ottamaan 
toisistaan mittaa. 

Lisää tällaisia pojat ! 

PPJ 99 Eira
Valmentajan paluu
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Gnistan eloturnaus 4-5.09.2010 ; 2. päivänä tiukka matsi MPS:ää vastaan 1-1 
varsinaisella peliajalla ja lopulta MPS kaatui rankkareilla 2-1.

HesaCup 2010 13.7 Cupin toisena päivänä tuli 1. voitto Ponnistajat kaatui 1-0.
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Teksti: Rami / Laru-99 

Piirisarjan pelikausi on nyt ohitse 
ja kausi on ollut hyvä. Seuraavaksi 

lyhyt katsaus kauden tapahtumiin. 

Jätkäsaaren kuplaa odotellessa 
treenasimme viime syksynä Pyrkällä, 
Etu-Töölön Lukiossa ja Pallokentällä. 
Pelaajia meillä on yli 20, mutta 
talvikauden harjoituksissa mukana on 
ollut keskimäärin 8-15 poikaa. Pari 
poikaa muutti pois Lauttasaaresta 
ja siirtyivät PPJ Eiran joukkueeseen 
ja muutama poika lopetti muiden 
harrastusten vuoksi. Kevään ja 
kesän aikana olemme saaneet viisi 
uutta pelaajaa, joista yksi on ollut 
joukkueessamme jo viime kaudella. 
Kesällä treenasimme Talin nurmella 
kahdesti viikossa.  

Tällä hetkellä joukkueen vahvuus 
on 24 poikaa. Talvikauden erikoisuus 
oli budoharjoitukset Lauttasaaren 
liikuntakeskuksessa. Budotreenien 
tarkoituksena oli oppia ottamaan 
kontaktia. Budotreenit paransivat 
poikien rohkeutta, notkeutta ja 
voimaa. 

Kauden aikana olemme osallistuneet 
sekä kevään että syksyn 
karuselliturnauksiin ja molemmissa 
turnauksissa tuli muutama voitto 
ja lisää pelikokemusta. 9 poikaa 

osallistui Eerikkilän jalkapalloleirille 
ja poikien palaute leiristä oli todella 
positiivinen. Kiitokset seurajohdolle 
järjestelyistä. Hesa Cup:iin osallistui 
peräti 18 poikaa. Voittoja ei tullut, 
mutta olemme jälleen monta 
kokemusta rikkaampia. Piirisarjaan 
osallistuimme kahdella joukkeella. 

Siniset pelasivat kevätkaudella 
lohkossa 3, jossa he voittivat 6 ottelua 
ja yksi päätyi tasapeliin. Syyskauden 
siniset pelasivat lohkossa 2, jossa 
he voittivat 3 ottelua ja 1 tasapeli 
ja 1 tappio. Valkoinen joukkue 
pelasi lohkossa 4 sekä keväällä että 
syksyllä. Voittoja ei tullut, mutta 
tiukkoja matseja oli useita, jotka 
olisivat voineet päättyä myös meidän 
voittoon. Joukkueen henki on todella 
hyvä ja pojat tulevat hyvin toimeen 
keskenään. Tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin. 

PPJ 99 Laru
Monenlaista harjoittelua
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Teksti: Johanni Larjanko

Kello on viisi. 
Aamulla. 

Meidän vuoden suurin seikkailu on 
juuri alkamassa. Väsyneitä futaajia 
kävelee unissaan autoja kohti. Mel-
kein yhtä väsynyt taustatuki ajaa 
kohti Turkua. On kesän alku, tämä 
ennätyskesä 2010. Lämpömittari 
nousee, ja pysyy, kolmessa kympis-
sä. Odotukset ovat korkealla, vuoden 
verran olemme suunnitellet, harjoi-
telleet, ja tietysti keränneet rahaa. 
Ja nyt se alkaa.

Laivaan astuessa joukkueen tytöt 
ovat jo heränneet, jännitys kuuluu 
hihittelyissä läpi laivan. Laiva täynnä 
futaajia. Onpas täällä hyvä fiilis. En 
ole ikinä nähnyt niin monta eri jouk-
kuetta ja pelaajaa yhtä aikaa. Kaik-
ki menossa samaan paikkaan. Kaikki 
saman ikäisiä. Kuuden tunnin perus-
teellisen laivatutkimuksen, hihittelyn 
ja jännittävien hetkien jälkeen näkyy 
jo maata. Ålandia 2010, tässä me tul-
laan! 

Pelataan upeissa olosuhteissa, hyvillä 
nurmikentillä, hyvässä kelissä. Ensim-
mäisenä pelipäivänä ajamme iloisesti 
ja reippaasti karavaanina maaseudul-
le, ihaillaan maisemia, ja pikku hil-
jaa herää kysymys että missä kentät. 
Muutaman soiton jälkeen saamme 

opastuksen, ja löydämme perille,  Vi-
kingavallenille. Paikasta tulee mel-
kein meidän kotimme muutamaksi 
päiväksi, sen verran paljon aikaa käy-
tämme siellä.  Onneksi saamme omat 
pelit toimimaan heti. 

Tulee ihan uusia vastustajia, mikä 
on mukava tunne. Joskus Helsingin 
turnauksissa ja piirisarjapeleissä toi-
voisin, että saisi nähdä uusia joukku-
eita. Tämä toteutui Ålandiassa. Pelit 
menevät hyvin, tyttöjen voittoputki 
jatkuu. Ennen kun ehdit sanoa ”Le-
ventää!” runkosarja on jo ohi. Pää-
semme jatkosarjaan, jossa jokainen 
peli on pudotuspeli. Tiedämme hyvin 
miten äkkiä tämä leikki voi loppua, 
viime vuoden Stadi Cupissa voitimme 
alkulohkon, ja hävisimme ekan pu-
dotuspelin. Tämä vuonna voitimme 
Stadi Cupissa alkulohkon, ja ekan pu-
dotuspelin, sitten tuli taas tappio, ja 
lensimme ulos. 

Voitettuamme Alandiassa alkuloh-
kon, jännitys nousi. Miten tässä nyt 
käy? Seuraavana päivänä siirryimme 
uudelle kentälle, ja onnistuimme pu-
dotuspeleissä hyvin. Viimeinen ottelu 
Valkeakosken nappulaliigaa vastaan 
ratkeaa rangaistuspotkulla pelin lop-
puminuuteilla. Meidän kärki Sara kaa-
detaan rumasti ja vaarallisen kovasti 
rangaistusalueella. Erna osuu maa-
liin, ja voitamme 1-0. 

PPJ tytöt 99
Vuoden suurin seikkailu
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Yhtäkkiä olemme finaalissa!

Riemu on rajaton. 

Seuraavana päivänä marssimme Wik-
löf Holding Arenaalle. Liput liehuvat. 
Meillä on yleisö! Ja kunnon sellainen! 
Jokainen pelaaja esitetään nimellä. 
Keli on jällen kerran upea. Vastustaja 
on vanha tuttu Kopse, joka löi meidät 
Stadi Cupin pudotuspeleissä muuta-
ma viikko aikaisemmin 2-0. 

Pelin alkaessa emme pysty enää an-
tamaan minkäänlaista ohjeistusta 
pelaajille, sillä yleisön meteli on niin 
kova. Tälläistäkö se on olla oikeassa 
pelissä, ihmettelen. KOPSE pelaa hy-
vin, meidän tytöt tekevät parhaan-
sa, mutta eivät saa paljon aikaiseksi 
hyökkäyssuunnassa. Peli jatkuu pit-
kään 0-0. Ottelun loppupuolella KOP-
SE onnistuu kulmapotkussa, ja ottelu 
päättyy 1-0. Muutama sekunti tuntuu 
pahalta, kulta oli niin lähellä. Sen 
jälkeen leveä hymy tarttuu naamaan. 
Hei, me voitettiin hopeaa! Isot aplo-
dit, iloisia naamoja kentällä, iloisia 

ja ylpeitä naamoja yleisössä, hopea-
mitali kaulassa kävelemme viimeis-
tä kertaa kaupungin läpi juhlimaan. 
Tänään oli meidän päivä. Joukkueen 
vuoden suurin seikkailu loppuu juhla-
aterialla. Väsyneinä ja onnellisina 
aloittamme kesäloman.
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PPJ 00 Eira
Vauhdikas vuosi  

Teksti: Jan Nåls
Kuvat: Petra Holm 

Etelä-Helsingin millennium-futaa-
jat ovat ehtineet jo kypsään 

kymmenen vuoden ikään. Vuosi 
2010 on ollut suurten harppausten 
aikaa. Joulukuusta 2009 lähtien 
tahtipuikkoa on heiluttanut uusi 
vastuuvalmentaja Fredrik ”Freda” 
Vikström. Freda on tuttu kasvo 
suomalaisessa jalkapallossa, tällä 
hetkellä hän toimii FC Espoon 
kapteenina ykkösdivarissa. 
Freda on tuonut joukkueeseen 
ammattitaitoa ja osaamista - ja 
paljon hyvää mieltä. Pelaajat ovat 
kasvaneet sekä henkisesti että 
fyysisesti, ja kehitys on näkynyt 
vuoden monissa tapahtumissa.

Kohokohtia ovat olleet talvisarjan 
ratkaisupelien makeat voitot, 
porottavan kuuma Helsinki Cup, 
hyvin sujuneet piirisarjat sekä 
viimeksi Eloturnaus Nurmijärvellä, 
josta saldona oli kolme voittoa, 
kaksi tasuria ja yksi tappio.  

Jengissä on tällä hetkellä 18 
aktiivista pelaajaa, joista noin 
puolet ovat olleet mukana vuodesta 
2006. Jokaisen matsin jälkeen 
kajahtaa tuttu huuto: HYVÄ MENO, 
PIDÄ KII, TÄLTÄ TULEE P-P-J.
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Muurissa on kiva seistä. Leevi, Bene 
ja Seba näyttävät mallia.

Älä edes yritä tulla mun ohi.  
Alexilla on katse pallossa.

Siellä lepää. Benen potkutekniikka on kunnossa. 
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Teksti: Esa-Pekka Nykänen 

Samaan aikaan kun Etelä-Afrikan 
MM-kisoissa värjöteltiin Suomen 

syksyn lämpötiloissa, Käpylän 
Soccer Cityssä elohopea pysytteli 
kolmenkymmenen asteen paremmalla 
puolella. Helteen lisäksi upeat 
nurmi- ja tekonurmikentät loivat 
mukavat puitteet Larun vuonna 2000 
syntyneiden ensimmäiselle Hesa-cup 
kokemukselle.

Osallistumisaktiivisuus turnaukseen 
oli erittäin hyvä viidentoista 
pojan ilmoittautuessa innokkaana 
mukaan. Koska jokaiselle haluttiin 
tarjota mahdollisuus päästä mukaan 
jouduttiin, kuten junnufutiksessa niin 
usein, vaikean kysymyksen eteen. 
Kuinka lyhyistä, 2 x 12 minuutin 
otteluista saadaan onnistuneita 
pelitapahtumia ja niissä pojille 
riittävästi yhtäjaksoista kentällä 
oloaikaa jatkuvasti peliä sekoittavan 
vaihtoruletin sijaan?

Vilkkaan ja perusteellisen 
keskustelun jälkeen päätimme lähteä 
turnaukseen tavoitteenamme saada 
jokaisessa ottelussa peli rullaamaan 
ja välttää liian suuret tasovaihtelut 
kentällisten välillä. Näin joukkueen 
runko muodostui jo pitempään 
aktiivisemmin harjoitelleista, jotka 
pelasivat hieman muita useammassa 

ottelussa. Seitsemästä alkusarjan 
ottelusta riitti kuitenkin jokaiselle 
hyvin pelattavaa ja harvemmissa 
matseissa mukana olleet saivat 
vastaavasti otteluissaan enemmän 
peliminuutteja.

Hyvä osoitus koko viikon vallinneesta 
erittäin hyvästä joukkuehengestä 
oli, että lepovuorossa 
olevat pojat saapuivat usein 
kannustamaan pelivuorossa olleita 
joukkuetovereitaan vaikka ”oma” 
peli olisikin ollut vasta seuraavana 
päivänä!

Entäpä sitten ne pelit? 

Kahdeksan joukkueen lohkossa 
sijoitus oli kunniakkaasti viides 
loppusaldon osoittaessa kolmea 
voittoa ja neljää tappiota maalierolla 
10-16. Lohkon kolme ensimmäistä 
sijaa menivät KeiKan, LoPan ja Valtin 
ykkösmiehistöille, joiden vauhti ja 
tilannekovuus oli vielä tänä vuonna 
meille liikaa. Mittelö parhaan 
”sekajoukkueen” tittelistä kallistui 
jättikokoisella nurmikentällä käydyn 
tiukan väännön jälkeen AC KäPalle 
2-0. 

Turnaus oli monelle pelaajalle 
ensimmäinen kokemus omaa 
piirisarjaa kovemmasta vauhdista. 
Jokaisessa ottelussa olikin 

PPJ 00 Laru
Ensimmäinen Hesa Cup kaikkien 
aikojen ennätyshelteissä
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ilahduttavasti huomattavissa otteiden 
parantuminen ottelun edetessä 
kun pojat huomasivat että omiin 
taitoihin luottamalla ja syöttelemällä 
vauhdissa pärjäsikin. 

Esimerkiksi kahdeksan parhaan 
joukkoon kymmenvuotiaiden 
ikäluokassa edennyt KeiKa 
oli alkuminuuttien maaliensa 
jälkeen todella helisemässä 
ennakkoluulottomasti tsempanneiden 
Larulaisten pyörittäessä peliä. 
Lopputulos 3-1 suorastaan 
mairitteli voittajia, jotka joutuivat 
toki pelaamaan osan peliä 
vajaamiehistöllä kenttäpelaajan 
tehtyä ”Suarezit” torjumalla pallon 
maaliviivalta kädellään.

Pelaajien lisäksi taustajoukot 
joutuivat koville pitäessään 
vilvoitteluämpärit ja juomapullot 

täynnä. Jatkuva kylmällä vedellä 
pään valelu ja vesisota (siis pelaajien 
kesken) piti auringonpistokset 
loitolla ja mielen virkeänä pitkien 
ottelutaukojenkin aikana.

FC Honkaa vastaan viimeisessä 
ottelussa tyylitellyn 5-0 voiton 
myötä jokaiselle jäi turnauksesta 
varmasti hyvä maku suuhun ja 
sopiva nälkä ensi kesän turnaukseen. 
Hesa Cupia voi suositella kaikille 
PPJ:n juniorijoukkueille – huolella 
valmistautumalla viikosta tulee 
ikimuistoinen elämys joka antaa intoa 
jatkaa harjoittelua syksyn tullen 
kahta hurjemmin!

Alan johtavat suunnittelu- ja konsultointipalvelumme:

   rakennetekniikka
   talotekniikka
   teollisuus- ja energiatekniikka 

Pääkonttori: Finnmap Consulting Oy  
PL 88, Ratamestarinkatu 7a, 00521 Helsinki, Puh. 0207 393 300, Fax 0207 393  396

www.fmcgroup.fi

ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka
asiantuntijapalvelut 
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PPJ Laru 00 Hesa Cupissa 2010
Ake Lindegren, Anton Maronier, Antti Rantala, Atte-Ville Kuusi, Henrik Pehkonen, Hugo Hovatta, Joonas Samooja, Kristian Huolman, Kristian Ritvala, Kristo Lappi, 
Matias Kurvinen, Miro Corda, Oskari Nykänen, Sakariye Abdi, Shun Kito, Toivo Raudas, Valmentajat:Aki Raudas/Esa-Pekka Nykänen/ Fysioterapeutti:Harri Samooja
Huoltajat: Niina Samooja/Saija Raudas/Johanna Kurvinen
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Teksti: Micke Anthoni 

Vuonna 2000 ja 2001 syntyneiden 
tyttöjen joukkueet ovat 

harjoitelleet yhdessä nyt noin kaksi 
vuotta. Viimeisen vuoden aikana 
harjoituksia on ollut kahdesti viikossa.  
Katsojina osallistuttiin naisten EM-
turnaukseen vuonna 2009 ja vuoden 
2010 kesällä pelattiin esiottelu 
ennen MM-karsintaottelua Suomi 
– Portugali. Aktiivisen toiminnan 
kruunaa osallistuminen jo kahdesti 
PPJ:n tyttöleirille Eerikkilässä, 
piirisarjaottelut sekä 2000 että 
2001 syntyneiden ikäluokissa sekä 
runsas osallistuminen turnauksiin 
mm. Kouvolassa ja Lahdessa 
pääkaupunkiseudun turnausten 
lisäksi.

Joukkueen pelaajien taidot ovat 
kehittyneet melko aktiivisen 
harjoitusosallistumisen myötä.  
Menestys on parantunut ja voittoja 
tulee nykyään enemmän kuin 
tappioita. Stadi Cupissa vuonna 2010 
PPJ:n Louna Uotila valittiin ikäluokan 
2001 parhaimmaksi pelaajaksi.

Joukkueen hyvä henki on viime 
aikoina houkutellut runsaasti uusia 
pelaajia mukaan. Myös uudet 
pelaajat ovat sopineet hyvin 
ryhmään mukaan ja tulevat saamaan 
paljon pelikokemusta sisäkauden 

talvisarjassa ja Futsal-peleissä. 
Sisäkaudella joukkue harjoittelee 
kahdesti viikossa, torstaisin ja 
sunnuntaisin. 

PPJ tytöt 00/01 
Noin 30 innostunutta tyttöfutaajaa
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Erään vanhemman kanssa 
kentän laidalla keskustellessani 

jouduimme muutamaan kertaan 
laskemaan, että tämä todella oli jo 
joukkueemme kolmas pelikausi. Näin 
ollen voi kai todeta, että toimintamme 
alkaa vakiintua, emmekä ole enää 
ihan aloitteleva joukkue. 

Tämä myös näkyy kaikessa 
toimintaan liittyvässä. Vanhemmat 
ovat hyvin sisäistäneet joukkueen 
rutiineihin liittyvät asiat, 
mikä helpottaa huomattavasti 
joukkueenjohtajan työtä. Moniin 
joukkueen pyörittämiseen liittyviin 
tehtäviin löytyy vapaaehtoisia 
(varusteet, talous, apuvalmennus, 
jne.) vanhempien joukosta. Mutta 
ennen kaikkea kehitys näkyy 
kaikkein tärkeimmässä asiassa; 
itse pelaajissa. Oikeastaan ainoa 
ikävä asia on joukkueemme 
supistuminen ensimmäisen kauden 
noin 25 pelaajasta nykyiseen noin 
15 pelaajaan. Jäljelle jääneet sitten 
kyllä korvaavat motivaatiolla ja 
innokkuudella sen minkä määrässä 
häviävät. 

Kaudella 2010 joukkueemme sanoi 
hyvästit peli-illoille ja lähti rohkeasti 
kohti ensimmäistä piirisarjakauttaan. 
Aikaisempien kausien peli-illat eivät 
olleet joukkueeltamme sujuneet 
aina kovin hyvin joten takki oli 

tiukasti kiinni ennen sarjan alkua. 
Keväällä pelit piirisarjassa sujuivat 
kuitenkin erinomaisesti ja poikien 
itseluottamus nousi kohisten, minkä 
vaikutus oli selvästi huomattavissa 
myös harjoitusaktiivisuudessa ja 
-innokkuudessa. 

Syksyksi olikin sitten tiedossa nousu 
askelta ylempään lohkoon. Tason 
vaihto toi tullessaan entistä tiukempia 
pelejä, mutta kevään pelien tuoma 
itseluottamus ja hyvä henki jaksoi 
kantaa myös pimeneviin syysiltoihin. 
Välillä hävittiin, välillä voitettiin ja - 
mikä hienointa - välillä onnistuimme 
väkisin kääntämään tiukkoja otteluita 
voitoiksi.

Kesäohjelmaamme kuului tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa myös 
Helsinki Cup. Uskon, että ne kaksi 
helteistä päivää Laajasalon nurtseilla 
peleineen ja pelien välissä tehtyine 
uintireissuineen kuuluvat monen 
pojan parhaimpiin muistoihin viime 
kesästä… ja miksei vanhempienkin. 

Jokaisen joukkueen tärkein kulmakivi 
on valmennus. Joukkueemme 
on tässä suhteessa ollut hyvin 
onnekas. Oskun jalanjäljissä 
joukkueemme valmennusvastuun 
otti Tiukkasen Janne. Joukkueemme 
on erittäin kiitollinen Jannen meille 
uhraamastaan ajasta ja työstä. Nyt 

PPJ 2001 Eira 
Joharilta kajahtaa
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Jannen kiireiden vuoksi joukkueemme 
on saanut jo lyhyen historiansa 
kolmannen valmentajan. Akken 
suhteiden kautta löytyi Tuomas Autio 
jatkamaan arvokasta juniorityötä 
joukkueeseemme. 

Nyt on edessä jälleen 
talviharjoituskausi. Motivaation 
säilyttämiseksi olemme ilmoittau-
tuneet futsal-sarjaan, joka on 
pojillemme jälleen yksi uusi 
kokemus. Kesän kokemusten jälkeen 
voin kuitenkin turvallisin mielin 
katsoa tulevaan; kuten Tuomaskin 
totesi ensimmäisten pitämiensä 
harjoitusten jälkeen: ”Tämähän 
näyttää siltä, että suurin osa pojista 
on täällä ihan vapaaehtoisesti.”



PPJ-junnulehti

48

Teksti: Benjamin Westö

”Tulin mukaan valmentamaan 
Laru-01:sen poikia maaliskuun 

alussa. Treenasimme kuplassa, 
ja monet pelaajat tekivät jo 
ensimmäisten kahden kuukauden 
aikana huimia harppauksia eteenpäin. 
Piirisarjaan lähdimme sitten kahdella 
tasavahvalla joukkueella, joukkueet 
pelasivat kevätkaudella lohkossa 
3. Hesa-cup pelattin myös samoilla 
joukkueilla. Tulokset kevätkaudella 
piirisarjassa ja hesacupissa olivat 
molemmilla jengeillä todella hyviä, 
joten nostettiin molemmat 2-lohkoon 
syyskaudeksi. Myös 2-lohkossa 
pärjättiin hyvin, voittoja ja häviöitä 
tuli vuorotellen. 

Teemana meillä on tällä kaudella 
ollut kehittää poikien tekniikkaa 
ja pallonhallintaa, ja ennen 
kaikkea ollaan yritetty kehittää 
syöttötaitoja. Pojat ovat hyvin 
jaksaneet tehdä syöttötreenejä. 
”Drillit” voivat tuntua tylsiltä (tiedän 
omasta kokemuksesta), mutta 
ovat elintärkeitä jotta pelaaminen 
kehittyisi. Muuten treeneissä ja 
peleissä on ollut hyvä meininki koko 
kauden ajan, ja pojilla on näyttänyt 
olevan hauskaa. Se on kuitenki aina 
se ykkösjuttu kun fudista harrastaa.”

PPJ 01 Laru
Valmentajan kynästä 
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Teksti: Teemu Puintila, Valmentaja
Kuva peli-illasta
 

Vuoden 2010 kevään ja syksyn aikana 
olemme pelanneet kymmenia 

peli-iltapelejä, osallistuneet 
01-syntyneiden piirisarjaan sekä 
harjoitelleet 2 kertaa viikossa. 
Lisäksi osallistuimme Helsinki 
Cupiin ja syksyllä vielä Klaukkalan 
turnaukseen. Molempiin lähdimme 
kolmella joukkueella. Erityisesti 

PPJ 02 Laru
Paljon pelejä takana

Helsinki Cup jäi varmasti monille 
mieleen; Bolliksen hyväkuntoiset 
nurmet ja noin 30 asteen lämpötila. 
Mieluummin sitä kaataa helteellä 
vettä ämpäristä pelaajien päälle, 
kuin että moninkertainen määrä 
sataisi niskaan...

Talvikaudella treenamme kolme kertaa 
viikossa, kaksi kuplassa ja kerran 
Etera-salissa. Keväällä osallistumme 
piirisarjaan todennäköisesti kahdella 
joukkueella.



PPJ-junnulehti

50

Viisitoista tyttöä kokoontuu 
sunnuntaisin Katajannokan 

urheilu-halliin futaamaan yhdessä. 
Innostus lajiin syttyi viime keväänä 
futiskoulussa. Upean kesäkauden 
kohokohta taisi olla heti aluksi 
se, kun saatiin ikiomat tuliterät 
vaaleanpunavalkoiset pallot sekä 
PPJ:n viralliset pelipaidat.

PPJ:n Eiran tyttöjengin 2002 – 2003:n 
pelaajat ovat joukkueen nimen 
mukaisesti 7–8 -vuotiaita tyttöjä. 
Aluksi lajiin tutustuttiin touko-
kesäkuussa isommassa porukassa, 
jossa oli peräti 2000 – 2005 välillä 
syntyneitä tyttöjä. 

Syksyllä käynnistyi ensimmäinen 
sisäkausi pienemmällä porukalla. 
Noin 15 hengen joukkuetta luotsaa 
valmentaja Jenna.

Mikä sitten saa tämän ikäiset tytöt 
innostumaan futiksesta? Joukossa on 
jokunen jo aiemmin lajiin tutustunut, 
mutta suurin osa on ensi kertaa 
pelin parissa. Mennyt MM-futiskesä 
toimi varmasti joillekin innoittajana, 
toista kiinnosti kaverien kanssa 
yhdessä pelaaminen, kolmas lähti 
mukaan vanhempien tai sisarusten 
kannustamana.

– Se vaan tuntu siltä, että olis kiva 
pelata mukana, toteaa Suvi Kinnunen 

7 v. , kun kysytään mikä hänet sai 
mukaan. PPJ oli luonteva valinta 
punavuorelaiselle, joka käy koulua 
Eirassa. – Kaikki joukkuekaverit ovat 
tosi mukavia, hän jatkaa. Kivaa 
oli myös se, että paras kaveri Ava 
Huhtinen liittyi myös jengiin kesän 
jälkeen.

Vanhemman näkökulmasta lajissa 
on mukavia puolia: tapaa toisia 
vanhempia, tutustuu toisiin 
perheisiin ja lapsilla on kivaa 
yhdessä. Kentän laidalla harjoitusten 
aikana vaihdetaan kuulumiset ja ehtii 
keskustella erilaiset yhteiset asiat. 
Saman ”kylän” lapset ja muutkin ovat 
joukkoon tervetulleita.

Joukkueen sisäinen tehtävänjako 
ratkesi yllättävän kitkattomasti. 
Eräänä sateisena harjoitusiltana, 
vanhempien keskuudesta valittiin 
joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja 
tiedotusvastaava.   – Joukkueen kanssa 
puuhaaminen on ollut oikeastaan 
yllättävän mukavaa, toteaa 
joukkueenjohtaja Juha Huhtinen, 
joka on ensi kertaa joukkuelajin 
kanssa tekemisissä, vaikka onkin 
aktiiviurheilija taustaltaan.

– Vanhemmat ovat lähteneet kivasti 
mukaan toimintaan, mikä onkin 
tärkeää, koska koko homma perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja talkoovoimiin. 

PPJ tytöt 02-03
Kiva pelata mukana
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Saimme esimerkiksi kuplan 
pystytykseen kovan iskujoukon 
joukkueen isistä.

Tyttöjen treenit pidetään kerran 
viikossa, mikä on ihan sopiva määrä 
tämän ikäisille harrastajille. Tunnin 
ajan ehtii hyvin leikin ja pelin 
varjolla opetella tekniikoita, pallon 
kuljetusta, syöttelyä sekä itse 
pelaamista eri paikoilla. Kehitystäkin 
on jo havaittavissa näin lyhyessä 
ajassa. Parasta kuitenkin on hyvä 
joukkuehenki ja se, että kaikki 
pääsevät mukaan peliin. 

Harjoitusten lisäksi on ehditty osal-
listua matseihin mm. lauttasaarelaisia 
PPJ-tyttöjä ja HPS:ää vastaan. Pelit 
ovat menneet melko tasan, tosin 
muistelimme, että ehkä kuitenkin 
useammin on voitettu, kuin hävitty. 

YLÄRIMA ALAS PEE PEE JII ON PARAS!
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Teksti: Meri Heikkinen

Elokuussa saimme iloksem-
me tietää että PPJ olisi 

aloittelemassa harjoituksia ja 
kokoamassa joukkueita myös 
Ruoholahteen. Näin sitten 
kokoonnuimme 17.8. melko 
sankallakin joukolla Ruoho-
lahden kuplan kentälle innostuneiden 
pikkumiesten-ja naisten kanssa.

Muutamat ensimmäiset viikot olivat 
aikamoista meininkiä kun arviolta 30 
4-8 vuotiasta juoksi pitkin kenttää. 
Siinä tilanteessa kolme valmentajan 
pestiä hoitavaa ihmistä ei ollut yh-
tään liikaa :)

Me jalkapallokentän laidalla seisos-
keluun tottumattomat vanhemmat 
opimme viikko viikolta lisäämään 
vaatekerroksiamme. Ihmetellä saat-
taa kuinka vanhalla satama-alueella 
syyskuun piiskaava tuuli tai sade ei 
häirinnyt innostuneita lapsia laisin-
kaan, päinvastoin, se kuulemma vain 
"raikasti".

Lokakuussa lapset jaettiin kahteen 
ryhmään syntymävuoden mukaan ja 
oma joukkueemme on nyt aloittanut 
harjoittelun kokoonpanolla, johon 
kuuluu 2002-2004 syntyneitä poikia 
ja tyttöjä.

Olemme ehtineet myös pelaamaan jo 
yhteen kunnon turnaukseenkin. Lo-
kakuun ensimmäisenä viikonloppuna 
joukkueemme kohtasi Ruoholahdessa 
Larun ja Eiran joukkueet. Me vanhem-
mat hiukan jännitimme kuinka vasta 
pelaamisen aloittanut joukkueemme 
pärjäisi tuossa jo jonkin aikaa pe-
lanneiden seassa,mutta kaikki meni 
mahtavasti.Yksi tappio,yksi tasapeli 
ja jopa yksi voitto, kyllä olivat pienet 
sankarit ylpeitä suorituksestaan!

Olemme päässeet myös sateelta suo-
jaan ja iloksemme Ruoholahden ala-
aste on antanut meille harjoitusvuo-
ron. Joukkue, jossa pallon perässä 
viilettää noin 15 innokasta harrasta-
jaa,  treenailee nyt siis torstaisin klo 
17-18 parin osavan ja mukavan "nuo-
ren herran" ohjauksessa.

On ollut mahtavaa seurata lasten pe-
liä ja pikkuhiljaa kehittynyttä yhteis-
henkeä joka on aistittavissa jokaisel-
la harjoituskerralla. Tästä on mukava 
jatkaa eteenpäin!

PPJ 02-04 Ruoholahti
Ruoholahti ”PPJ:n uusimpia 
joukkueita”



 

PPJ:läisten
asuntokauppias

PPJ-Erkkeri yhteistyö

Kysy lisää joukkueesi johtajalta
tai suoraan Markku Enström 0400-416114 (enstrom@erkkeri.fi)

Erkkeri Oy LKV, Lauttasaarentie 28-30, 00200 Helsinki
www.erkkeri.fi

Asuntokauppaa vuodesta 1995

 Pitkäaikainen nuorisoliikunnan tukija
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PPJ Eira 03:n vuosi on ollut täynnä 
onnistumisia ja kasvamista. 

Syksyllä joukkue aloitti treenaamaan 
kaksi kertaa viikossa, joista toinen 
oli hienossa kuplahallissa. Taidot ja 
kurinalainen toiminta kehittyi samalla 
kuin joukkuehenki kasvoi. Yhtenäiset 
varusteet, jämäkkä kuri, kannustavat 
valmentajat ja henkilökohtaiset 
onnistumiset toivat joukkuetta 
tiiviimmäksi ja motivoituneeksi 
ryhmäksi. 

Joukkueen ensimmäiset viralliset 
pelit olivat kevään futsal-pelit. 
Tappiot näissä eivät lannistaneet 
vaan antoivat uutta potkua 
seuraavaan yritykseen. Kun tultiin 
toukokuulle, oli joukkue jo aivan 
erilaisessa iskussa. Joukkue osallistui 
kahdella joukkueella Käpylän Pallon 
2003-syntyneiden turnaukseen ja 
saavutti huiman menestyksen – 
molemmat osallistuneet joukkueet 
voittivat kahdeksasta pelistään 
seitsemän. Pojat olivat ylpeitä 
ensimmäisistä mitaleistaan - jotkut 
puhuivat jopa palkintokaapin 
ostamisesta…

Joukkue osallistui kesällä toiseenkin 
turnaukseen HJK-Laajasalon -02 ja 
-03-syntyneiden turnaukseen. Myös 
tässä turnauksessa tuli menestystä 
vaikka säät eivät suosineet samalla 
tavoin kuin Käpylässä. 

Kesän ja syksyn aikana joukkue 
osallistui peli-iltoihin ahkerasti. 
Yleensä osallistuttiin kahdella 
joukkueella, jotta kaikki saivat 
riittävästi peliminuutteja. 
Pelaaminen yhtenä joukkueena 
parani entisestään. 

Heinäkuun alussa järjestettiin 
seuran puolelta futisleiri Eerikkilän 
urheiluopistossa. Eira 03 joukkue oli 
hyvällä edustuksella mukana ja aikoo 
ehdottomasti osallistua myös ensi 
vuoden leiriin. Hienosti järjestetty 
tapahtuma. 

2009-10 kautena mukana ovat 
pelanneet: Alex, Anton, Antti, 
Daniel, Elkku, Erik, Henkka, Henri, 
Iiro, Ilmari, Johannes, Kauri, Konna, 
Lasse, Lauri U., Lauri T., Lenni, Lukas, 
Luukas, Nino, Oliver, Onni, Oskari, 
Peik, Riko, Risto ja Samu

Talvikauteen siirryttäessä treenataan 
kuplassa kahdesti viikossa perjantaisin 
klo 18-19 sekä sunnuntaisin klo 15-
16. Pelaajia on tällä hetkellä 25 ja 
mukaan mahtuu lisää halukkaita. Ota 
yhteyttä PPJ E03 toimihenkilöihin tai 
tule paikanpäälle treeneihin!

Oskari Koskinen (vastuuvalmentaja)  
koskinen.oskari@gmail.com
Joukkueenjohtaja Juuso Kääriä 
juuso.kaaria@iki.fi

PPJ 03 Eira
Joukkue kehittynyt kauden aikana 
huomattavasti
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Teksti: Paula Enström, jojo 

Syystervehdys kaikille jalkapal-
lon ystäville Laru 03 joukkueelta! 

Meillä on ollut varsin vauhdikas vuosi 
perusharjoittelun, peli-iltojen, tur-
nausten ja PPJ leirin myötä. Iloksem-
me valmennustiimi voi jälleen todeta 
joukkueen taitojen kehittyneen hur-
jasti vuodessa samalla peli-ilo ja hyvä 
meininki säilyttäen. 

Joukkueemme on kasvanut vuoden 
aikana noin kymmenellä pelaajalla 
ja tällä hetkellä mukana on 36 hy-
mysuista pelurinalkua – edustamme 
siis huimaa osuutta Lauttasaaren 
2003 ikäluokista pojista! Kullakin 
Lauttasaaren peruskoulujen ykkös-
luokalla on vain muutama PPJ:hin 
kuulumaton.  Innolla siis odotam-
me Lauttasaaren koulujen välistä 
jalkapalloturnausta, jossa jokainen 
ekaluokka pelaa suurimmaksi osaksi 
PPJ:n väreissä. Uusienkin jäsenten 
ollessa reippaita ja liikunnallisia, ta-
soerot ovat tasoittuneet kohtuullisen 
nopeasti ja kaikki ovat päässeet mu-
kavasti osaksi joukkuetta.

Harjoittelimme kevättalvella 1,5 ker-
taa viikossa eli kerran kuplassa ja 
kahteen ryhmään jaettuna Myllykal-
lion salissa joka toinen viikko. Ulos 
siirryttäessä vähensimme harjoitus-
kerrat yhteen kun lisäksi oli tiedossa 

peli-iltoja, harjoituspelejä jne. Koh-
tasimme varsinkin PPV:n ja HIFK:n 
useampaan otteeseen sekä sinisten 
että valkoisten ryhmän kanssa. Otte-
lut näiden joukkueiden kanssa olivat 
odotettuja ja kerta toisensa jälkeen 
mukavan tasaväkistä vääntöä voit-
tajan vaihdellessa. Kävimme myös 
KäPan turnauksessa kolmella taso-
joukkueella jotta saisimme kaikille 
sopivan haastavia kamppailuja ja 
toisaalta joukkueen sisäisiä tasoeroja 
tasattua pelin kautta opitun vastuun-
kannon avulla. Turnaus oli menestys 
ja kaikille jäi kasapäin hyvä muistoja 
ja mikä hienointa, tavoitteet pelaa-
jien kehittymisestä saavutettiin mitä 
suurimmissa määrin ja tuloksena oli 
perustasoltaan entistä tasaisempi 
joukkue!

Osa porukasta nautiskeli jalkapal-
lontäyteisestä viikonlopusta PPJ:n 
leirillä Eerikilässä ilmojen suosiessa. 
Hattua täytyy nostaa mukana olleil-
le pojille mahtavasta tsempistä ja 
reippaasta harjoittelusta vaikka il-
mat olivat hurjan kuumat. Puhetta 
leiristä riitti vielä kesän jälkeenkin ja 
uskallanpa epäillä, että ensi kesänä 
mukana on reilusti isompi osa jouk-
kuetta kun muutkin haluavat osansa 
hauskuudesta! 

Kesätauon jälkeen olemme palanneet 
Pyrkälle jatkamaan yhteistä mat-

PPJ 2003 Laru
PPJ 2003 Larun vuosi 2010 
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kaamme jalkapallon saloihin mikä 
onkin odotettuun tapaan lähtenyt 
mukavasti käyntiin vaikka pojat aloit-
tivatkin koulun elokuussa. Aina yhtä 
aktiivisen ja ihanan vanhempainjouk-
komme ansiosta olemme löytäneet 
mukavan määrän apuvalmentajia ja 
näin harjoitukset sujuvat entistä jou-
hevammin. Peli-illat syksyltä jäivät 
vähemmälle niiden ultranopean täyt-
tymisen vuoksi mutta onneksi meillä 
oli aikataulutettuna turnaukset sekä 
Espoossa että Klaukkalassa. Niissä 
saimme osaksemme rökälevoittoja, 
muutaman tasapelin ja niukan häviön 
sekä valmennustiimille jälleen pal-
jon tulevia painopistealueita korvan 
taakse. Tulevalla hallikaudella me-
nemme ensi kertaa mukaan Espoon 
talvisarjaan, jotta saamme tasaisesti 
pelejä myös talven aikana. 

Lopuksi voisi todeta, että meillä on 
monta asiaa mistä iloita; 
•	 asiaansa sitoutunut ja motivoitu-

nut toimihenkilöryhmä (suurkii-
tokset Arille aina yhtä pedantista 
treenien suunnittelusta!);

•	 aktiiviset ja positiivista henkeä 
luovat vanhemmat ja muut taus-
tajoukot (voiko olla joukkuetta, 
jonka taustajoukoissa ei kyräillä? 
KYLLÄ VOI!!! Teistä voi olla älyt-
tömän kiitollinen ja onnellinen); 

•	 riittävän suuri verkosto harjoitus-
pelivastustajia (reilun pelin hen-
kemme ei ole jäänyt huomaamat-
ta vastustajien puolella); 

•	 seura joka tarjoaa aina tarvitta-
essa apuaan valmennuksellisissa 
tai hallinnollisissa asioissa;

•	 sekä luonnollisesti se avainasia: 
nauravaiset, reippaat ja kaikken-
sa antavat pelurit, jotka jo tässä 
vaiheessa tunnustavat väriä hen-
keen ja vereen! 

Mitäpä muuta yksikään fudisjoukkue 
oikeastaan voisi toivoa?
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Eira 04:n pojat aloittivat futisuransa 
vuonna 2009 tai keväällä 2010. 

Moneen otteeseen pojat kysyivät 
koska pääsevät pelaamaan oikean 
ottelun. Keväällä 2010 sisällä 
pelattua futsal turnausta kun ei 
heidän mielestään laskettu oikeaksi 
turnaukseksi.

Viime keväänä  saimme 
Kirkkonummelta kutsun tulla 
pelaamaan KyIF:n järjestämään 
2004-ikäluokan turnaukseen 
Kirkkonummen uudelle tekonurmelle. 
Ilmoitin turnauksesta joukkueelle 
kesäkuussa ja päätimme samalla 
ilmoittautua kahdella joukkueella, 
jotta kaikki pääsevät varmasti 
kentälle riittävän paljon. Joukkue 
jaettiin turnausta varten kahteen 
tasaväkiseen ryhmään. Syyskuun 
toinen lauantai olikin noin 25 
etelähelsinkiläisen pojan mielessä 
menneenä kesänä.

Syyskuun 11.päivä koitti harmaana 
ja hieman sateisena. Tämä ei 
lannistanut nuoria Ronaldoja, jotka 
saapuivat hieman jännittyneinä 
Kirkkonummelle. Ensimmäisenä 
kehissä oli Eiran 1- joukkue vastassaan 
FC Honka, joka noudatti valmentajan 
käskyjä lähes sotilaallisesti. 
Jäimme jalkoihin ja pojat saivat 
kokea miltä tappio tuntuu. Yleinen 
kommentti pojilta ottelun jälkeen oli 

”epäreilua”. Seuraavaksi oli kehissä 
Eira 2, joka pelasi viereisellä kentällä. 
Kovasta kannustuksesta huolimatta 
pojat hävisivät ensimmäisen ottelun 
KyIF:lle.

Molemmille joukkueilla oli vielä kolme 
ottelua päivän aikana. Väliaikaa 
vietimme pukusuojassa  puhelimilla 
pelaten, turnauksen sponsorin 
(McDonald’s) herkkuja nauttien ja 
tietenkin PPJ:tä kannustaen. Hyvänä 
saavutuksena pidän Eira 1 joukkueen 
lanseeraamaa ”PPJ” huutoa, jonka 
myös Kauklahden Pyrinnön (KaPy) 
pojat oppivat ja kohta koko sivuraja 
huusi ”PPJ, PPJ,..”. Mahdollisesti 
juuri tästä kannustuksesta johtuen 
Eira 2 joukkue voitti viimeisessä 
ottelussa KaPy:n 7-0.

Turnaus oli hyvin järjestetty. 
Kohderyhmälle oli järjestetty 
oheisohjelmaa mm. paloauton 
vierailu. Kirkkonummen tekonurmi 
pysyi loistavassa kunnossa 
sateisessa säässä. Tuomarit olivat 
ajantasalla, pitivät huolta myös 
asennekasvastuksesta ja jakoivat 
vihreitä kortteja. Tästä on hyvä lähteä 
hakemaan menestystä seuraaviin 
turnauksin.

PPJ 04 Eira 
Ensimmäinen turnaus



2 l2010

59



PPJ-junnulehti

60

Teksti: Tiina Nykänen

Joukkue aloitti oman toimintansa 
syksyllä 2009 irtautuen 2003 

syntyneiden joukkueesta, kun neljä- 
ja viisivuotiaita pieniä pelaajia 
oli tarpeeksi perustamaan oman 
joukkueen. 

Varsinainen oma toiminta sai alkunsa 
kun Jätkäsaaren kuplahalli oli 
pystytetty ja lauantai aamuisin kello 
9 kuplahallille riensi säännöllisesti 
20 pientä pelaajaa vanhempineen 
ja sisaruksineen. Harjoituksissa 
toteutettiin ”KAIKKI PELAA” 
meininkiä ja vanhemmat osallistuivat 
tiiviisti harjoituksiin leikkien ja 
jalkapallon perustaitoja lapsilleen 
opastaen. Joukkueen pelaajia ja 
vanhempia ohjasi valmentajamme 
Lari Litmanen.

Riemukkaiden aamuharjoitusten 
lisäksi mieleen jäi viime talvesta 
kuplahallin kaivaminen esiin 
lumikinoksesta. Lumitalkoot oli 
oiva tapa perehdyttää Etelä-Afrikan 
vahvistuksemme Nikhilin isää 
Magalania Suomen talveen ja suomi-
jalkapalloon.

Kun talviharjoitukset alkoivat olla 
lopuillaan joukkue pelasi ensimmäiset 
harjoitusottelunsa Kirkkonummen 

KYIF:ä vastaan. Pelipaidat puettiin 
ensi kertaa päälle ja into oli kova 
niin pelaajilla kuin kannattajillakin. 
Matsit meni kivasti ja näin oli aika 
siirtyä harjoittelemaan Pyrkälle 
raikkaaseen kevätsäähän.

Kevään aikana harjoiteltiin ahkerasti, 
osallistuttiin turnaukseen ja 
muutamaan Helsingin piirin peli-
iltaan. Pelaajamäärä vain kasvoi ja 
alkoi olla aika perustaa oma joukkue 
2005 syntyneille pelaajille.

Kesälomien jälkeen 2004 ja 2005 
alkoivat harjoitella omissa ryhmissään 
seuran vastuuvalmentajien johdolla. 
2004 joukkuetta luotsaa Akke ja 
2005 syntyneitä Oskari. Vanhemmat 
toimivat edelleen innokkaina mukana 
muodostaen apuvalmennusringin 
jotta harjoitukset saadaan sujumaan. 
Syksyn harjoituksissa on pelaajia ollut 
parhaimmillaan 40.

Ulkokauden ollessa lopuillaan 
on takana paljon harjoittelua, 
muutamia turnauksia ja pelejä. 
Pojat + Peppi ovat kehittyneet paljon 
harjoittelijoina kauden aikana, 
edelleen mukana on paljon intoa ja 
tarmoa ja jokainen harjoituksissa 
onnistunut maali muistetaan ja siitä 
ollaan ylpeitä! Tällä tarmolla on hyvä 
jatkaa harjoittelua ja odotella uusia 
pelejä vuonna 2011!

PPJ 04-05 Laru
Ensimmäinen kausi  
omana joukkueena
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Nurmijärven K-CM turnaus syykuussa 2010. 2004 sarjassa pelasi PPJL04 
valkoinen ja sininen joukkue ja 2005 sarjassa oma joukkue. Kuvassa 2004 
sinisten joukkue.
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Teksti: Taru Striplin

Eiran 04-05 tyttöjoukkueen 
sisäpelikausi alkoi iloisissa 

merkeissä Katajanokan 
liikuntahallissa lokakuun alussa. 
Joukkueen toiminta on lähtenyt 
reippaasti käyntiin ja pela-ajia on 
tällä hetkellä jo 21. 

Joukkueen vastuuvalmentana 
on Jenna Korhonen. Jenna onkin 
pääasiassa eskari-ikäisten pelaajien 
mieleen, koska hän on leikkisä ja 
kuitenkin tarpeeksi jämäkkä.

Erin, 6-v, tuli juomatauolla kertomaan 
mielipiteitään jalkapallosta. “Täällä 
on kivointa siks, kun kaikki kaverit 
on täällä ja ollaan aina ” Kuka pelkää 
pelimiestä”.”

Totta, alkulämmittely sujuukin 
vanhanajan juoksuleikkiä pelatessa, 
eikä pienillä pelaajilla onneksi ole 
verenmakua suussa, vaikka kova 
tahto maalintekemiseen onkin.

Ruth, 6-v “Mä haluaisin tehdä aina 
maaleja ja tykkäisin, että aikuiset 
istuisi yleisössä kannustamassa.”

Niin, siitä se lähtee! Vanhempien 
läsnäolo on pikkupelaajille hurjan 
tärkeää ja se, että yleisö muistaa 

kannustaa. 
Vaikka pienistä ihmisistä onkin kyse, 
niin Eiran 04-05 tytöillä on hyvin 
selvillä mitä kentällä saa tehdä ja 
mitä ei. Meidän joukkuefiilis tuntuu 
olevan hyvä ja jokaiselle riittää 
kaveri. 

Joukkueessa on useita pelaajia, 
joiden kotikieli ei ole suomi tai 
suomi on toinen kotikieli. Valmentaja 
Jenna ottaa lasten eri äidinkielet 
harjoituksissa huomioon, mikä on 
tärkeää ja vanhempien keskuudessa 
hyvin  arvostettua.

 
PPJ TE 0405 
harjoittelee sunnuntaisin 
sisäpelikauden ajan Katajanokan 
Liikuntahallissa klo 17-18.

Lisätietoja:
ppjeira0405@gmail.com
tai jojo Taru Striplin, 045-112 7125

PPJ tytöt 04-05 Eira 
PPJ:n reipas tyttöjengi ikäryhmässä 
2004-2005
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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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Larun 2005 syntyneiden joukkue 
aloitti harjoittelun huhtikuussa 

2010.  Syksyyn asti pelailimme 
yhdessä LARU 2004 syntyneiden 
kanssa Pyrkällä aina maanantaisin. 
Innokkaita futaajia oli runsaasti ja 
heistä on jatkanut nyt syksyllä noin 
20 innokkaan pojan ja tytön ryhmä. 
Ensimmäisessä turnauksessakin jo 
pelailimme syyskuussa Nurmijärvellä. 

Joukkueeen asioita on hoitanut syksyyn 
asti 04 jojo Tiina Nykänen (lämpimät 
kiitokset Tiinalle!)  ja valmentajana 
toimii valmennuspäällikkö Oskari 
Koskinen. 

Nyt sisäkauden alkaessa joukkueen 
asioita hoitavat jojo Miia Langhoff 
ja rahastonhoitaja Elina Vanhapiha. 
Joukkueen apuvalmentajana toimii 
Mika Lundberg ja tulevaisuudessa 
myös muita innokkaita vanhempia.

Lokakuun alusta olemme siirtyneet 
harjoittelemaan perjantaisin 
Larun Etera-halliin. Uudet tilat 
antavat mukavan ympäristön lasten 
liikuntahetkiin. Talvella vahvistamme 
taitojamme myös silloin tällöin 
kuplassa. Joukkueen oma toiminta 
on lähtenyt mukavasti käyntiin ja 
vauhtia on harkoissa riittänyt!!

PPJ 05 Laru
Vauhtia harjoituksissa
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Teksti: Anna Santalahti

Loppukesällä 2010 monen lapsen (ja 
myös vanhemman) toive toteutui: 

päiväkodin seinällä oli ilmoitus 
“PPJ perustaa uudet joukkueet 
Ruoholahteen 2001-2005 syntyneille”. 
Kesän MM-kisatunnelmien jälkeen oli 
lapsille jännittävää päästä oikeisiin 
futisharkkoihin elokuun lopussa, ja 
vielä paikkanakin oli erikoisen hieno, 
vaikkakin tuulinen Jätkäsaaren teko-
nurmikenttä. Ekoissa harkoissa oli 
varmaan 30 innokasta futaajaa, 
niin tyttöjä kuin poikiakin. Nämä 
yhteisharjoitukset ovat jatkuneet 
koko syksyn, vaikka virallisesti 
joukkueet on jo erotettu ikäluokittain. 
R05:ssa on tällä hetkellä mukana 
kymmenkunta poikaa, joista yksi on 
syntynyt vuonna 2006 ja muut 2005. 
Tytöt valitettavasti ovat karsiutuneet 
pois, mutta ovat tietysti tervetulleita 
joukkoon!

R05:set ovat niin nuoria ja 
joukkue niin uusi että pelejä 
tai muita “erityistapahtumia” 
ei ole joukkueen kohdalle vielä 
osunut, mutta harjoituksia on ollut 
hauska seurata sivusta. Pojat ovat 

leikkineet leikkejä sekä hippatyylisiä 
harjoituksia, sekä tietysti myös 
varsinaisia peleissä tarvittavia tai-
toja kuten rangaistuslaukauksia. 
Kaikille eivät vielä säännöt ja termit 
ole ihan täysin selviä, mutta se ei 
menoa haittaa, ja aina voi myös 
kysyä viisailta valmentajilta, kuten 
kuljetteluharjoituksen alussa kuulin 
erään pojan kysyvän:” 

Mitä se kuljettelu tarkoittaa?” 
Paras osuus harjoituksista on 
useimpien viisivuotiaiden mielestä 
pelaaminen, ja se otetaankin sitten 
tosissaan. Välillä siinäkin unohtuu 
hyökkäyssuunnat ja muut sivuseikat, 
mutta syksyn edetessä ollaan nähty 
jo muutama ihka oikea syöttökin! 

Ulkoharjoitukset päättyivät loka-
kuun puolivälissä, ja seuraa-vaksi on 
vuorossa sisävuoroon siirtyminen, 
saa nähdä miten harjoitukset 
sujuvat Ruoholahden ala-asteen 
jumppasalissa. Joukkueeseen mah-
tuu hyvin mukaan, tervetuloa 
kokeilemaan kaikki 2005-2006 
syntyneet! 
Harjoitukset ovat torstaisin klo 18-
19, ja koulun osoite on Santakatu 6.

PPJ 05 Ruoholahti
PPJ Ruoholahti 05 -joukkueen 
kuulumisia
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PPJ oli parin vuo-
den ajan lyönyt 

laimin uusien tyttö-
joukkueiden perus-
tamisen. Kevättal-
vella 2010 päätettiin 
perustaa harrastus-
ryhmät sekä Eiraan 
että Lauttasaareen. 
Toukokuussa aloi-
tetut ja elokuussa 
kesälomien jälkeen 
jatketut harjoitus-
tapahtumat olivat 
suuri menestys. Vii-
koittaisten harjoi-
tusten lisäksi pelat-
tiin myös peli-illoissa 
Lassilan ja Puotilan 
hiekalla sekä Töölön 
Pallokentän nurmel-
la vaihtelevalla me-
nestyksellä – osa otteluista voitettiin 
mutta välillä tuli myös rökäletappi-
oita. Tappiot eivät kuitenkaan lan-
nistaneet uusia pelaajia eikä heidän 
vanhempiaan vaan kaikki nauttivat 
uudesta harrastuksesta.

Kaiken kaikkiaan yli 100 vuosina 2001 
– 2005 syntynyttä tyttöä kävi kokeile-
massa jalkapalloharrastusta kesällä! 
Näistä 70 liittyi PPJ:hin ja jatkavat 
nyt harrastustaan hiukan pienemmis-
sä ryhmissä. Uudet ryhmät on muo-
dostettu sekä Eiraan että Lauttasaa-

PPJ:n nuorimmat tytöt –  
lukumäärältään kaikkein 
suurin ryhmä

reen eri ikäluokissa. Myös alkusyksyn 
aikana uusia pelaajia liittyi näihin 
ryhmiin ja joukkueet toivottavat 
edelleen uudet kiinnostuneet tytöt 
mukaan hienon harrastuksen pariin. 
Harjoitukset pidetään sisäkaudella 
sunnuntaisin Katajanokan Liikunta-
hallissa ja Etera-hallissa Lauttassa-
ressa. Ota yhteyttä – yhteystiedot 
www.ppj.fi/joukkueet.
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Teksti: Richard Farkas

PPJ Sudet -joukkue on tarkoi-
tettu 5-10 vuotiaille pojille ja 
tytöille, joilla on jokin vamma 
(esimerkiksi liikuntavamma). 
Tärkeintä joukkueen toimin-
nassa on, että pelaajilla on 
hauskaa ja kaikki voivat nauttia 
jalkapallon pelaamisesta. PPJ 
Sudet pelaa jalkapalloa, koska 
se on kivaa eikä ainoastaan mi-
talien vuoksi (toki mitalejakin 
on varmasti tiedossa). Joukkue 
on rakennettu pelaajien vah-
vuuksien ympärille.

Mikäli jalkapallon pelaaminen 
PPJ Sudet joukkueessa kiinnostaa 
niin tule kokeilemaan, onko PPJ juuri 
sinua varten! Kaikki ovat tervetullei-
ta kokeilemaan kolme kertaa ilman 
liittymistä PPJ-joukkueeseen. Ennen 
jäsenyyden varmistamista, osallistu-
minen on omalla vastuullasi.  Jouk-
kueen toiminta perustuu vanhempien 
ja perheiden aktiivisuuteen ja jouk-
kueet kehittyvätkin sen jäsenten tar-
peiden mukaisesti.

Yhteystiedot
Joukkueenjohtaja ja valmentaja 
Richard Farkas
040 555 2686
sudet@ppj.fi
www.ppj.fi/sudet

PPJ Sudet
PPJ Sudet: erikoisjoukkue
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