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Meissä on voimaa!
Joskus kauan sitten, ollessani nuori – sellainenkin ihme on joskus maailma-

historian alkuhämärissä koettu – yksi suurimmista suosikeistani musiikin saralla 
oli Pelle Miljoona. Hän eli tuolloin, 1970-luvun lopulla, uransa alkuvaiheita 
silloisen 1980-yhtyeensä kanssa. Yhden Pellen toisen tai kolmannen levyn kap-
paleen – sen nimi ei juuri nyt palaa mieleeni, tässä kohdin yhä hatarammaksi 
käyvä muistini tekee jälleen kerran tepposet – kertosäkeessä on kohta, jossa 
lauletaan jotenkin tähän tapaan: ”Sinä ja minä, kaikki me, meissä on voi-
maa!”. Tämä laulunpätkä palasi mieleeni muistellessani lokakuun lopulla vie-
tettyä PPJ-Gaalaa, joka tulee jäämään ikuisesti mieleeni lämminhenkisessä 
innostuneisuudessaan ainutlaatuisena tapahtumana. Tulen muistamaan aina, 
kuinka paljon minua jännitti tullessani lausumaan Gaalan avajaissanoja yli 700 
ihmisen eteen. Täpötäydessä Nosturissa toista vuotta perättäin järjestetty 
Gaala oli mitä suurimmassa määrin osoitus siitä, kuinka suuret voimat seuras-
samme nykyisin jylläävät. 

Käsissäsi oleva Junnulehden tämän vuoden toinen numero on sekin omalla 
tavallaan osoitus seuramme voimasta: 60 sivun monipuolinen ja viihdyttävä pa-
ketti yli 30 joukkueen vaiheista ja kuulumisista vuoden varrelta. Ensimmäistä 
kertaa kokonaan värillisenä julkaistava Junnulehti on omalta osaltaan tärkeä 
tekijä seuraidentiteetin ja -hengen luojana. Kiitokset Harrille, Markulle ja Jo-
hannille jälleen kerran hienosta toimitustyöstä!    

PPJ:n viimeisten vuosien aikana tapahtunut kasvu ja kehitys ovat huipentu-
neet kuluvan vuoden aikana tavalla, jota on vaikeaa uskoa todeksi. Jos joku 
olisi muutama vuosi sitten ennustanut, että seuramme jäsenet täyttäisivät 
yhdessä perheidensä ja tukijoukkojensa kanssa koko Nosturin tai että PPJ oli-
si yli 800 jäsenellään Palloliiton Helsingin piirin toiseksi suurin seura, ei tätä 
ennustajaa olisi missään tapauksessa kelpuutettu täysijärkisten joukkoon. Ja 
kuitenkin näin on tapahtunut!

Seuramme huikean menestystarinan taustalla on monia tekijöitä. Kuten Gaa-
lan alussa totesin, kiitokset seuramme nykyisestä tilanteesta ja asemasta kuu-
luvat kaikille PPJ-yhteisömme toiminnassa tavalla tai toisella mukanaoleville 
tahoille: aktiivisille jäsenillemme ja heidän perheilleen, kaikille joukkueiden-
sa parissa pyyteetöntä vapaaehtoistyötä tekeville toimijoille, ahkerille ja mo-
tivoituneille työntekijöillemme, seuran linjauksista ja keskeisistä päätöksis-
tä vastuun kantavalle hallitukselle sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme. 
Tämän mahtavan ryhmän tarjoama tuki ja joukkovoima takaavat erinomaiset 
lähtökohdat toimintamme jatkamiselle ja tulevaisuuden suunnittelulle. 
Tästä on hyvä jatkaa!
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Teksti: Tero Immonen

PPJ perusti toukokuussa 2011 vuon-
na 2006 syntyneille oman futisjouk-
kueen Lauttasaareen. Joukkueen 
ensimmäinen treenivuoro oli maa-
nantaisin Pyrinnön kentällä eli paikal-
lisesti Pyrkällä ja teemana oli saada 
Pyrkkä pöllyämään.

Tässä onnistuttiin oikeastaan aika 
helposti, sillä joukkueeseen tuli kol-
misenkymmentä viisivuotiasta KOKO 
energiallaan, ja aurinkoisena kesänä 
kenttä oli muutenkin pöllyävää sort-
tia. Erityisen mukavaa on nähdä pik-
kufutaajien joukossa lähes kymmenen 
tyttöä: harvassa aloittavassa jengissä 
on tyttöjä melkein omaksi joukkueek-
seen asti. Kiitokset reippaasta alusta 
innokkaille pikkufutaajille ja heidän 
vanhemmilleen.

Vähän isommat kiitokset kuuluu kui-
tenkin osoittaa joukkueen valmen-
tajalle Adel Eidille. Valmentajana 
Aatu on meille aarre: treenit pyörivät 
erinomaisesti, lapsilla on kivaa ja sa-
malla he kehittyvät valtavasti futaa-
jina. Vaikka maalit tietenkin saavat 
aina riemun kattoon, vanhempana on 
hieno nähdä, että lapset keskittyvät 
herpaantumatta myös tekniikkahar-
joituksiin.

Olemme lähteneet rakentamaan 
joukkuetta pikkufutaajien innostuk-
sen varaan, mutta johdonmukaises-
ti. Tämän vuoksi olemme hankkineet 
lapsille yhteiset varusteet, järjes-
täneet pelejä Eiran- ja vanhempia 
PPJ-joukkueita vastaan, osallistuneet 
ensimmäiseen turnaukseenkin, mutta 
pitäneet myös ensimmäisen vanhem-
painiltamme. Joukkueelta löytyy siis 
jo murskavoittoja, rökäletappioita, 
Kaukalo-Cupin mitalit – ja vanhem-
mat, jotka pitävät huolta, että fudis 
on iloista, vaikka tarhan jälkeen voisi 
muuten olla vähän levotonta.

Tätä kirjoitettaessa odotan joukku-
een toisia sisätreenejä Etera-hallissa. 
Sisäkausi näyttää hyvältä: rutinoitu-
jen toimihenkilöiden lisäksi (kiitokset 
Anna ja Kristiina) meillä alkaa olla 
tarpeeksi apuvalmentajia kasassa 
(kiitokset Sakari, Peter, Paula ja Kar-
ri) ja E-tason valmentajakoulutuk-
seenkin on jo ekat osallistujat put-
kessa. Sisäkausi on tarkoitus mennä 
kolmella rastilla per treenit ja matsi 
per kuukausi tahdilla. 

Tästä tulee kivaa – ja totta kai: 
”Ylärima alas – PPJ on paras!”

PPJ Laru 06:

Pyrkkä pöllyämään – jo alusta asti

A r k a d i a  -  A r k a d i a n k a t u  4  H e l s i n k i ,  p . 0 2 0 7  4 3 9  6 2 0 ,  A r k .  1 0 - 2 0 ,  L a  1 0 - 1 6 ,  S u  1 2 - 1 6    
E s p o o  -  K a u p p a k e s k u s  E n t r e s s e ,  p . 0 2 0 7  4 3 9  6 2 1 ,  A r k .  1 0 - 2 0 ,  L a  1 0 - 1 8 ,  S u  1 2 - 1 6    
V a n t a a  -  K a u p p a k e s k u s  J u m b o ,  p . 0 2 0 7  4 3 9  6 2 8 ,  A r k .  9 - 2 1 ,  L a  9 - 1 8 ,  S u  1 2 - 1 8    
T u r k u  -  K a u p p a k e s k u s  S k a n s s i ,  p . 0 2 0 7  4 3 9  6 2 2 ,  A r k .  1 0 - 2 1 ,  L a  1 0 - 1 8 ,  S u  1 2 - 1 8

futsal
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Eiran 2006 syntyneiden joukkue pe-
rustettiin viime keväänä. Toiminta 
on käynnistynyt hyvin, ja innokkaita 
pelaajia riittää. Joukkueessa pelaa 
tällä hetkellä noin kolmekymmentä 
poikaa.

Joukkueen valmentamisesta on 
vastannut valmennuspäällikkö Akke, 
hänen apunaan on ollut useita apu-
valmentajia. Eira 06 on harjoitellut 
toistaiseksi kerran viikossa, ja pien-
ten junioreiden treeneissä on totises-
ti riittänyt meininkiä. Intoa ja fiilistä 
on vaikka muille jakaa.

PPJ Eira 06: 

Matka alkoi

Ensimmäisen kesän aikana joukkue 
on myös kehittynyt valtavasti. Mikä 
tärkeintä, pojat ovat oppineet hurjan 
paljon ryhmässä toimimisesta. Kun 
fokus pysyy paremmin ja paremmin 
oleellisessa, harjoitukset tehostuvat 
selvästi.

Eira 06 on myös pelannut jo ensim-
mäiset ottelunsa Lauttasaaren 06 
-joukkuetta vastaan. Nämä viisivuo-
tiaat ovat aloittaneet taipaleensa 
jalkapallon maailmassa hienosti, ja 
matka jatkuu!

Teksti: Johan Hammarén

PPJ Eira 05 joukkue toimii nyt toista 
kauttaan, ja ringissä on 28 aktiivista 
nuorta futaajaa. Ensimmäisen 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
harjoitukset kuluivat suurilta osin 
siihen, että pojat saatiin pysymään 
kentällä. Toisen vuosipuoliskon 
aikana pidettiin jo ensimmäiset 
harjoitusottelut, joista tosin hävittiin 
kaikki. Mutta tämä ei ollenkaan 
vaikuttanut poikien innokkuuteen. 
Pääasia poikien mielestä oli, että 
oltiin pelattu nin sanotusti ”oikeita 

PPJ Eira 05: 
Joukkue alkaa löytää pelinsä

otteluita” ja saatu ensimmäistä 
kertaa luotua oikeaa joukkuehenkeä.

Tämän vuoden loppukesästä 
osallistuimme ensimmäistä kertaa 
PPJ:n järjestämään Kaukalo Cuppiin, 
ja odotukset olivat korkealla. Kaukalo 
Cupissa tuli ensimmäiset voitot, 
ja mieli oli kuin oltaisiin voitettu 
Olympiakultaa! 

Tästä on hyvä jatkaa.
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Joukkue pelasi kaudella 2011 kah-
dessa Uudenmaan piirin sarjassa. C-
15-tyttöjen sarjassa joukkue voitti 
oman perussarjansa vakuuttavasti 
rasitteenaan vain yksi tappio seit-
semästä ottelusta. Kuuden voiton 
lisäksi silmiinpistävää on joukkueen 
maaliero 34-8. Tehtyjä maaleja oli 
yli kaksi kertaa enemmän kuin seu-
raavalla joukkueella. Mitalipeleissä 
joukkue saavutti hienosti hopeaa.

Myös B-17-tytöt voittivat oman Uu-
denmaan piirin lohkonsa hienosti 
saldolla kuusi voittoa, yksi tasapeli. 
Tytöt etenivät siis vakuuttavasti elo-
lokakuussa pelattuun yläloppusar-
jaan. Loppusarjassa meno oli lähes 
yhtä loistavaa, kun seitsemän pela-
tun ottelun jälkeen sarjataulukossa 
komeili viisi voittoa ja kaksi tasape-
liä. Se ei kuitenkaan riittänyt huip-
putasokkaassa sarjassa voittoon. PK 
Keski-Uusimaa vei kullan uskomatto-
man niukalla erolla: Joukkueet pää-
tyivät samoihin pisteisiin, mutta PK 
K-U:n maaliero oli vain yhden maalin 
parempi.

Molemmat ryhmät pärjäsivät siis 
loistavasti vertailussa koko Uuden-
maan parhaita joukkueita vastaan. 
Kaksi hopeaa on komea näyttö ryh-
män taidoista.

Piirisarjojen lisäksi joukkue mat-

PPJ Tytöt 95-97: 
Huippumenestystä aluesarjassa ja 
seikkailu Espanjassa

kusti Espanjaan Gasteiz cupiin heinä-
kuussa. Tytöt pelasivat turnauksessa 
18-vuotiaiden sarjassa itseään jopa 
neljä vuotta vanhempia vastustajia 
vastaan. Turnaus oli erittäin kovata-
soinen. PPJ pelasi neljä ottelua, jois-
ta saldona oli neljä tappiota. Tytöt 
kuitenkin taistelivat hienosti, jouk-
kue pisti tasaväkisesti kampoihin vas-
tustajilleen häviten kolme otteluista 
vain yhdellä tai kahdella maalilla.

Reissusta saatiin myös hyvää fiilistä 
ja lomaa raskaan kauden keskellä. 
Ohjelmassa oli yksi peli päivässä, ja 
loput päivistä sujuivat esimerkiksi 
rannalla loikoillen. Makea reissu kai-
ken kaikkiaan!

Aiemmin keväällä joukkue kävi myös 
Tallinnassa turnausmatkalla, ja sieltä 
mukaan tarttui upeasti kultamitalit.

T95/97-joukkueen tulevaisuus näyt-
tää valoisalta. Kasassa on lahjakas 
ja erinomaisen menestyvä joukkue, 
jonka rinkiin kuuluu noin 20 pelaa-
jaa. Talvella joukkue osallistuu kah-
teen eri futsal-sarjaan ja harjoittelee 
ahkerasti. Luvassa on esimerkiksi ta-
lenttitreenejä, maalivahtiharjoitte-
lua sekä kuntotreeniä jokaiselle luo-
dun oman treeniohjelman mukaisesti.
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Teksti: Samil A. Aledin 

PPJ TE 04-05 aloitti toimintansa 
keväällä 2010 Taru Striplinin johdol-
la. Sain itse tämän innokkaan pallon 
perässä pörrääjien joukon kontolleni 
kuluvan vuoden elokuussa, kun Taru 
halusi kiireisenä luopua joukkueen-
johtajan paikasta. Siihen asti seu-
railin joukkueen toimintaa kentän 
laidalla vanhempana. Lämmin kiitos 
Tarulle tästä tärkeästä rakennustyös-
tä!

Joukkueemme runko on elänyt ku-
luvan vuoden aikana jonkin verran, 
mutta pelaajien määrä on pysynyt va-
kaasti 20:n tienoilla. On ollut hienoa 
nähdä, kuinka treeneistä toiseen pai-
kalle ovat myös saapuneet nuo noin 
20 jalkapallon hienouksia oppimaan 
haluavaa aktiivista tyttöä. Suuri kii-
tos tytöille ja heidän vanhemmilleen! 
Tilanne oli hieman toinen PPJ:ssä 
(silloinen PP) 1970-luvun lopussa, 
jolloin keskityimme kavereiden kans-
sa enemmänkin pelien pelaamiseen: 
treeneihin tultiin lähinnä, jos huvitti.

Kesälomien jälkeen saimme valmen-
tajaksemme toivomamme Ansa Helo-
maan, jonka myötä olemme ottaneet 
muutaman keijuaskeleen pois leikistä 
kohti ”isompien tyttöjen harjoitte-
lua”. Leikinomaisuutta ja leikkejä 
emme jatkossakaan unohda treeneis-

sä, mutta pyrimme pelinomaisia har-
joitteita ja pikkupelejä lisäämällä 
lähemmäksi joukkuepelaamisen hie-
nouksia.

Päätimme hiljattain Ansan kanssa, 
ettemme vielä tänä vuonna valitse 
vähäisten näyttöjen ja erottelevien 
tekijöiden edessä vuoden pelaajaa 
joukkueellemme. Vuoden pelaajan 
titteli kuuluu tänä vuonna jokaisel-
le innokkaalle treenaajallemme! Jos 
treenausaktiivisuus jatkuu nykyisel-
lä tasollaan, näistä tytöistä kuullaan 
vielä.

PPJ Eira Tytöt 04-05:

Aktiivisia ja innokkaita etelän tyttöjä!
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Teksti: PPJ 04/05 Larun 
tyttöjoukkueen puolesta Janne-jojo 

Kaikkihan tietävät Cristiano Ronal-
don. Moni on myös kuullut, kuinka 
Ronaldo reagoi jouduttuaan vihellys-
konsertin kohteeksi Real Madridin pe-
lattua Zagrebissa.

”Ihmiset kadehtivat minua, koska 
olen rikas, komea ja hyvä”, kuului 
tämä kuolematon lausahdus.

Väärä heitto, saattaisi joku todeta 
juniorijalkapallosta tutuin sanan-
kääntein. Mutta kukaan ei pyytänyt 
Ronaldoa ottamaan uusiksi, toisin 
kuin pelinohjaajat usein niin viisaasti 
tekevät.

PPJ 04/05 Larun tytöt kävivät erää-
nä kauniina syyspäivänä Gnistanin 
vieraana Oulunkylässä. Kyseessä oli 
monille ensimmäinen harjoituspeli ja 
lopuillekin yksi ensimmäisistä. Paikal-
la oli vanhempia, jotka ovat pelaajien 
tavoin vasta tutustumassa toisiinsa. 
Alussa pelinohjaaja kuljetti pelaajia 
rauhassa ympäri kenttää näyttäen 
pelialueen rajat. Pelaajien siirryttyä 
omille puolilleen vihellettiin pilliin, 
ja ensimmäinen syöttö käynnisti ot-
telun keskiympyrästä. Ja sitten alkoi 
tapahtua...

On hämmästyttävää, miten lyhyessä 
ajassa voi tapahtua ihmeellisiä asioi-
ta oppimisen tasolla. Syntyi niitä var-

haisia oivalluksia siitä, kuinka syötet-
ty pallo voi olla nopeampi kuin yksin 
pidetty pallo, kuinka liike voi tuottaa 
enemmän tulosta kuin paikalleen jäh-
mettyminen ja miten palkitsevaa voi 
olla onnistua usean sinnikkään yrityk-
sen jälkeen.

”Me voitettiin!” kuului iloisen pe-
laajan kommentti pelin jälkeen. Vaik-
ka tiukkapipoisin tarkkailija saattaisi 
olla asiasta toista mieltä, itse ajat-
telen pelaajamme olleen oikeassa. 
Voittaminen on sitä, että uskaltaa 
yrittää – ja siitähän saattaa tunne-
tusti seurata vaikka mitä (kuten tässä 
tapauksessa maali ja siitä syntynyt 
riemu aivan peliajan loppuhetkillä).

Nyt kelien muututtua kylmemmiksi 

PPJ Laru Tytöt 04-05:

Sivurajalta nähtynä

on tullut aika pyyhkiä kurat nappik-
sista ja siirtyä lämpimiin sisätiloihin. 
PPJ 04/05 Larun tyttöjoukkueessa on 
tätä kirjoittaessani 12 innokasta pe-
laajaa, ja seuraava on jo tulossa mu-
kaan. Muistan lukeneeni jostain lau-
seen, joka meni suurinpiirtein näin: 
”Vanhempien tehtävänä on tarjota 
lapsille mahdollisuus leikkiin ja ve-
täytyä sivummalle katsomaan, kuinka 
maailma luodaan uudelleen.”

Hienosti sanottu, ja mielestäni 
sopii melko hyvin kuvaamaan myös 
sitä, mistä jalkapallossa on (ehkä 
jopa pohjimmiltaan) kyse. Meidän 
joukkuemme touhu on vasta alkume-
treillä ja on jännittävää katsoa, mitä 
kaikkea tästä tuleekaan!
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Teksti: Anna Santalahti, 
joukkueenjohtaja 

PPJ:n Ruoholahden nuorimman 
joukkueen ensimmäiseen futisvuo-
teen on kuulunut monenlaisia kivoja 
tapahtumia: ulko- ja sisäharjoituksia, 
harjoituspelejä, muutama peli-ilta 
keväällä ja muutama syksyllä sekä 
pari turnausta.

Kauden kokemushuiput koettiin ehkä 
kuitenkin harvinaislaatuisemmissa 
tapahtumissa: Suomen ja Moldovan 
maajoukkuepelaajien saattajina toi-
miminen Stadionilla 3.9. (kiitos Laru 
2005!) sekä EPS-cupista toukokuussa 
palkinnoksi saatu joukkuekäynti Hui-
malaan jäivät varmasti monen pikku 
palloilijan mieleen.

Paljon on vuodessa tapahtunut muu-
tenkin: taidot ovat kehittyneet ja 
keskittyminen parantunut samalla 
kun säännöt ja vähitellen pelipaikat-
kin ovat tulleet tutuiksi. Harjoituk-
sissa silti usein "kuka pelkää hämä-
häkkiä" -leikki on pelaamisen ohella 
suosituin osuus, ja turnaukselle on 
ehdotonta plussaa, jos lähistöltä löy-
tyy leikkipaikka tai pomppulinna.

Pelimenestystäkin on kuulunut men-
neeseen vuoteen. Virallisia tilastoja 
ei ole otteluista tehty, mutta karkeas-
ti arvioiden 80 % otteluista on voitet-

tu, vaikka vastustajat peli-illoissakin 
olivat vuoden tai kaksi vanhempia. 
Menestys on tuonut lisää itseluot-
tamusta ja intoa pelaajiin, lapset 
pelailevat omia "cupejaan" kuulem-
ma päiväkodissakin ja keskustelevat 
luontevasti Suomen maajoukkuepe-
laajista.

Ruohiksen juniorit ovat siis melkein 
täysverisiä futaajia jo eskari-ikäisinä!

PPJ Ruoholahti 05-06:

Ruoholahden 2005-06 joukkueen 
ensimmäinen vuosi

FIT-lehti 
kannustaa 
liikkeelle!

www.fit.fi

Huipputreeni, jolla saat 

»pakaralihaksiin muotoa

liikunta | ravinto | terveys | hyvä olo
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+
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Teksti: Miia Langhoff

Larun 05-joukkue on noin kolmen-
kymmenen eskari-ikäisen pelaajan 
iloinen joukkue, joka harjoittelee nyt 
toista kauttaan. Tänä vuonna poruk-
kaan on liittynyt monta uutta inno-
kasta pelaajaa, monet heistä alkuke-
sän PPJ:n futiskoulun innoittamina.

Talvikauden joukkue harjoitteli 
Etera-hallissa perjantai-iltaisin. Tam-
mikuussa joukkuetta valmensi Akke 
Orrström yhdessä apuvalmentajien 
Teemu Silvennoisen ja Mika Lund-
bergin kanssa. Aatu Eidin aloitet-
tua talvella junioripäällikön työnsä 
PPJ:ssä lupautui hän myös jatkamaan 
Akken aloittamaa valmennustyötä. 

Aatun hyvässä valmennuksessa lap-
set ovat oppineet paljon uutta fu-
tiksesta ja joukkueessa toimimises-
ta. Suurkiitos kuuluu myös Mikalle 
ja Teemulle, joiden panos on ollut 
korvaamaton näin suuren joukkueen 
harjoitusten organisoinissa ja ohjaa-
misessa. Talvikaudella pelasimme 
muutamia harjoitusotteluita Ruohik-
sen ja Eiran 05-joukkueita vastaan 
Katajanokan hallissa.

Kevätharkat alkoivat toukokuussa 
Pyrkällä. Oli ilo todeta, että talvihar-
joittelun tulokset näkyivät kentällä, 
ja edelliskesänä vielä niin suurelta 

tuntunut Pyrkän kenttä ei ollutkaan 
enää niin suuri. Keväällä pelasimme 
mukana PPJ Riehassa ja harjoitusot-
telun Ruohista vastaan. Ennen hei-
näkuun kesätauolle siirtymistä oli 
vuorossa joukkueen ihkaensimmäinen 
PPJ leiri Eerikkilässä, jonne osallis-
tui yhdeksän pelaajaa ja heidän van-
hempiaan. Leiri oli upea kokemus 
kaikille mukana olleille. Kuumasta 
helteestä huolimatta lapset jaksoivat 
tsempata harkoissa, ja niiden jälkeen 
riennettiin porukalla uimaan. Leirin 
lämpimät muistot antavat potkua 
talvikauteen. Heinäkuu pidettiin har-
joitustaukoa, ja elokuussa jatkettiin 
uudella innolla.

Syksyllä olimme mukana PPJ:n Kau-
kalo-cupissa ja Nurmijärvellä K-CM-
turnauksessa. Lisäksi pelasimme muu-
taman ystävyysottelun muun muassa 
HIFK:ta vastaan. Pelit ovat tietenkin 
lasten mielestä parasta futiksessa, ja 
ottelut alkavat sujua jo oikein hie-
nosti. Ei vielä kovin paljon voittoja, 
mutta sitäkin enemmän iloa, yritystä 
ja uuden oppimista. Syksyn kohokoh-
tana oli osallistuminen Huuhkajien 
EM-karsintaotteluun Suomi-Moldova 
syyskuun alussa Olympiastadionil-
la. Lapset saivat toimia joukkueiden 
saattajina pelin aloitusseremoniois-
sa.  Mukana oli myös pelaajia Ruo-
holahden 05- ja Laru 04 -joukkueista 
ja lisäksi huoltajia molempien jouk-

kueiden vanhemmista. Lapset hoiti-
vat vaativan tehtävänsä hienosti ja 
katselivat herkeämättä loppuun asti 
Huuhkajien voittoisan ottelun syys-
kuun alun kauniissa illassa. Kiitos vie-
lä kaikille mukana olleille!

Talvikausi 2011-2012 on nyt pyö-
rähtänyt käyntiin, ja lokakuun alusta 
alkaen harkkaillaan Eterassa ja mar-
raskuusta alkaen vuoroviikoin lauan-
taisin Jätkäsaaren kuplassa. Kuplassa 
on tarkoitus pelata harjoituspelejä 
ja päästä välillä ottamaan tuntumaa 
oikeaan kenttään. Talvikaudella opi-
taan taas paljon uutta, ja keväällä 
alkavatkin sitten osallistumiset piirin 
peli-iltoihin.

PPJ Laru 05:

Olympiastadion, Kaukalo Cup ja 
PPJ Rieha

Toivotamme kaikille oikein mukavaa 
talvikautta!  

Terveisin: PPJ Laru 05 ja  jojo Miia 
Langhoff

Laru 05 -pojat Olympiastadionilla saattamassa Suomen maajoukkuepelaajia.
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Teksti: Panu Rajamäki
Kuvat: Markku Villman

Ruoholahden pikku säätäjistä alkoi 
muovautua joukkue ja potentiaalisia 
tulevaisuuden ”pikkuhuuhkajia”. Val-
mentaja Oskarin ja Saken valvovan 
silmän alla palloleikit alkoivat muis-
tuttaa jo oikeaa fudista. Treenien li-
säksi pikkuhuuhkajat pääsivät tositoi-
miin muun muassa Tölikän Bolliksen 
peli-iltamissa, joissa nähtiin kovaa 
menoa ja tehtiin hurjia suorituksia. 
Vähäisestä pelikokemuksesta huoli-
matta pelit sujuivat hienosti, ja usein 
vastustaja kaatui murskaluvuin, jol-
loin pelitasoa oli syytä korottaa.

Turnauksiinkin osallistuttiin, muun 
muassa McDonald’s turnaukseen Kirk-
konummella. Vaikka pelejä oli päivän 
aikana useita, jaksoivat pelaajat hie-
nosti uurastaa loppuun asti. 

Myös perheenjäsenten huoltojoukot 
jaksoivat jännätä mukana hienosti. 
Palkinnoksi pelaajat saivat mitalin ja 
”Mäcciateriat”. Malliksi Coach-Oskari 
kengitti samassa tilaisuudessa pallo-
tukan voiton.

Pelaajat kokeilivat kauden aikana 
eri pelipaikkoja, ja nyt aletaan pikku 
hiljaa hakea omia paikkoja ja rooli-
tuksia kenttäkuvioihin.

Talvella treenit ja haasteet jatkuvat 
ruoholahden ala-asteen jumppasa-
lissa ja Jätkäsaaren kuplassa, kelien 
lämmetessä kupla tyhjennetään, ja 
toivottavasti saadaan jatkaa saman 
paikan tekonurmella.

Valmentajat Oskar ja Sakke ovat 
hienosti jaksaneet luotsata palloili-
joitamme eteenpäin. Myös pelaajien 
vanhempien panostus, kannustus ja 
osallistuminen on ollut aktiivista ja 
motivoivaa, kiitos kaikille siitä.

Tästä on hyvä jatkaa, ja jatkoa var-
masti piisaa...

PPJ Ruoholahti 03-04:

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita...
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Teksti: Jyrki Filppu

Eira 03:n valmistautuminen kauteen 
(siis peli-iltoihin ja Helsinki Cupiin) 
käynnistyi jo varhain edellisen vuo-
den puolella, marraskuun alussa, 
jolloin kuplan pystytyksen jälkeen 
alettiin treenata kahdesti viikossa. 
Treenien ohessa pelattiin talviliigaa 
ja futiskauden lähestyessä muutama 
valmistava turnaus. Kahdeksan vuot-
ta täyttävien poikien joukkueen toi-
minta täyttyy lähinnä treeneistä ja 
piirin järjestämistä peli-illoista, joi-
hin osallistuttiinkin kerran viikossa.

Peli-iltojen jo alettua osallistuttiin 
FC Futuran Porvoossa toukokuun lo-
pussa järjestämään turnaukseen ja 
kesäkuussa HJK/Laajasalon järjestä-
mään turnaukseen. Porvoon nurmella 
pelattu turnaus oli pelaajille hieno 
kokemus, jota seurasi heinäkuussa 
vielä mahtavampaa. Kevätkauden 
päättyessä juuri juhannusta ennen 
pojat jäivät odottamaan innolla PPJ:n 
Eerikkilän-leiriä, joka olikin jo toista 
kertaa mukana olleelle joukkueelle 
hieno kokemus – eikä pelkästään po-
jille, vaan myös mukana olleet val-
mentajat ja vanhemmat olivat innolla 
mukana poikien pelaamisessa ja tu-
kemisessa. Muutamat ruotsinkieliset 
säätiöt ja niihin yhteyksiä luoneet lu-
pailivat ymmärtääkseni vahvaa tukea 
tulevaisuudessa joukkueen pojille.

Leirin jälkeen muutaman viikon ku-
luttua alkoi kovasti odotettu Helsinki 
Cup, johon Eira03 osallistui kahdella 
tasavahvalla joukkueella. Turnaus-
ta edeltävänä iltana kokoonnuttiin 
Kaivariin, jonne vanhemmat olivat 
tuoneet picnic-eväitä. Siellä pyrittiin 
luomaan yhteishenkeä joukkueeseen.
Ottelut menivät vaihtelevasti, mut-

ta poikien oivallettua syöttöpelin 
tärkeyden, ottelut ja poikien ilmeet 
alkoivat näyttää iloisilta. Tämänvuo-
tinen Helsinki Cup oli tälle ikäluokal-
le ensimmäinen tutustuminen turna-
ukseen, ja sellainen tunne jäi, että 
vuonna 2012 pelaajat lähtevät vielä 
innokkaammin tavoittelemaan nau-
tittavalla pelaamisella saavutettuja 
tuloksia, viis siitä miten pelit päätty-
vät, vaikka voitto aina makeaa onkin.

Joukkue on pysynyt hienosti koossa, 
vaikka huhtikuussa menetimmekin 
yhden pelaajan Honkaan, ja muuta-
ma muu on lopettanut futaamisen. 

Vastapainoksi olemme saaneet usei-
ta uusia ja innokkaita pelaajia kauden 
aikana, joka on signaali sekä seuran 
että joukkueen imusta. Laadukkaalla 
toiminnalla ja sen tiedon leviämisellä 
houkutellaan uusia pelaajia mukaan 
toimintaan.

Joukkueessa on tällä hetkellä 26 pe-
laajaa, yksi vastuuvalmentaja (Osku), 

kolme isävalmentajaa (Calle, Jari ja 
Jukka), varustevastaava (Laura), ra-
hastovastaava (Fyffe) ja joukkueen-
johtaja (Jyrki). Joukkueen toiminta 
on erinomaisen helppoa operoida, 
kun mukaan on saatu näinkin paljon 
vapaaehtoistyövoimaa.

Vanhempainiltoja on järjestetty 
kahdesti kauden aikana, toinen tou-
kokuun alussa ja toinen syyskuun 
alussa. Tästä voi kiittää kaikkien poi-
kien vanhempia, jotka ovat erinomai-
sella aktiivisuudella osallistuneet 
vanhempainiltoihin, peli-iltoihin, 
turnauksiin... Sanalla sanoen kaik-
kiin PPJ/Eira 03:n tapahtumiin. Ilman 
vanhempien tukea mikään joukkue ei 
voi toimia, ja tämän joukkueen osal-
ta voi vailla omakehua todeta, että 
tässä joukkueessa mukana olevien 
poikien vanhemmat ovat pyyteettö-

mästi lähteneet tukemaan lapsiaan 
urheiluharrastuksessa.

Kiitos joukkueen puolesta kaikil-
le pojille ja vanhemmille kaudesta 
2011!

PPJ Eira 03: 

Talviliiga, turnauksia, PPJ-leiri

Joukkue ja taustajoukot PPJ Riehassa Kuva: Mari Lius.
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Teksti:Paula Enström,  
joukkueenjohtaja

Talven futsal peli-iltojen ja Espoon talvisarjan jälkeen joukkue suuntasi kohti 
vihreitä kenttiä muutaman harjoituspelin kautta. Gnistania vastaan miteltiin 
kahdella tasoryhmällä mahtavassa keväisessä auringonpaisteessa pienten lu-
mikinosten reunustamalla tekonurmella 

PPJ Laru 03:

Tasoryhmiä, peli-iltoja, PPJ-leiri,   
uusi valmentaja

Kevään ensimmäinen lämmin päivä osui kannaltamme juuri oikeaan hetkeen! 
Kevään lopuksi jaoimme joukkueen kolmeen tasoryhmään, jotta voisimme 

taata kullekin pelaajalle harjoittelun ja peluutuksen omalla tasolla näin op-
timoiden kunkin mahdollisuudet kehittyä. Tasoryhmistä yksi pelasi kesällä 02 
syntyneiden piirisarjaa ja kaksi peli-iltoja. Piirisarjassa kevään pelit menivät 
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tasolla 5 yli odotusten ja siirryimme syksyllä tasolle 4 tasaisempien pelien 
toivossa. Peli-illoissa kävimme äärimmäisen ahkerasti, muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta viikottain sekä keväällä että syksyllä – ja aina kahdella jouk-
kueella! Mukaan kertyi aimo annos peliminuutteja, kokemusta ja onnistumisia 
kaikilla tasoilla.

Kesän kohokohta oli tietysti leiri Eerikkilässä jota vietettiin antaumuksella 
treenaten mutta samalla kuumista ilmoista nauttien!

Syksyn tullessa saimme joukkueeseemme uuden valmentajan joka aiemmis-
ta perinteistä poiketen ei kuulu joukkueen pelaajakatraan vanhempiin. Lasse 
Nikander on ottanut pojat haltuunsa vakuuttavasti! Tasoryhmätoimintamme 
tuotti jo kesän aikana tulosta siten, että kolmen tasoryhmän erot tasoittuivat 
ja jäljellä on enää kaksi! Tällä porukalla on hienoa lähteä talven harjoituspeli-
en kautta kohti kesän 2012 piirisarjaa, jossa voimme todennäköisesti huoletta 
nimetä kolme joukkuetta hyvin läheisille tasoille.
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PPJ:n tyttöjen Eiran 02-03-joukkue 
on kokenut monenlaista kuluneen 
kauden aikana. Joukkue aloitti pe-
laamisen keväällä 2010 ja harjoitteli 
kaudella 2010-2011 sunnuntaisin Ka-
tajanokan upeassa liikuntahallissa. 
Joulukuussa pidimme pikkujoulut Be-
taniassa, ja mantelin taisi löytää yksi 
vanhemmista. Pelaajien riemu oli kä-
sin kosketeltavaa.

Iines Vuorjoki ja Liisa Salo valmen-
sivat tyttöjämme pikkuhiljaa kohti 
ensimmäistä piirisarjaa. Emme talven 
aikana pelanneet lainkaan otteluita, 
joten kehityskäyrä oli sarjamatsista 
toiseen silkkaa nousua joukkueen ke-
hittyessä hurjasti keväästä syksyyn. 

Syyskuun otteluissa joukkueemme 
puolusti, hyökkäsi ja tsemppasi joka 
rintamalla aivan käsittämättömän 
hienosti. Ja tulokset puhuvat puo-
lestaan – viimeisen ottelumme MPS/
Suhinoita vastaan voitimme 7-0. Mah-
tavaa tytöt, mahtavaa! Pelaajia ah-
kerasti kuljettaneet ja kannustaneet 
vanhemmatkin saivat viimeistään 
syyskuun otteluissa kokea, ettei pa-
nostus ollut mennyt hukkaan.

Elokuussa joukkueemme osallistui 
myös ensimmäistä kertaa turnauk-
seen, Kultakenkä-cupiin Leppävaa-
rassa. Voitimme kaikki ottelumme, 
teimme 40 maalia ja päästimme 

omaan maaliimme vain kolme. Turna-
us tuntui loppuvan aivan liian nope-
asti – olisimmehan tuona päivänä teh-
neet hakkelusta ihan kenestä vaan!

Kesä on kääntynyt syksyyn, ja jouk-
kue on saanut myös päävalmentajan, 
Tuomas Hämäläisen. Odotamme 
malttamattomina futsal-kauden al-
kua ja treenaamme kahdesti viikossa. 
Mukaan mahtuu vielä lisää innokkai-
ta futaajia. Kauden aikana aiomme 
luonnollisesti kehittyä pelaajina, 
mutta ennen kaikkea pitää hauskaa 
futiksen merkeissä, hioa joukkuehen-
keä ja näyttää kaikille, mistä PPJ Eira 
T02-03 on tehty! Täältä tullaan!

PPJ Eira Tytöt 02-03: 

Piirisarja, Kultakenkä Cup ja 
uusi valmentaja

Vasemmalta oikealle: Ylhäällä Emmi N., Maaria, Sophie, Kar-
la, Venla , Larissa. Alhaalla:  Emmi K., Lilja, Senja, Suvi ja Ava.  
Kuvasta puuttuvat: Emmistiina, Leeni, Reetta, Siri

Avoinna ma–to 11–23, pe 11–24, la 12–24, su 12–22
Gyldenintie 6, Lauttasaari • P. 020 7424 260

www.ravintolacasamare.com

Lauttasaarelaisten omassa olohuoneesessa 
viihtyy koko perhe vauvasta vaariin. 
Tervetuloa nauttimaan hyvästä ruoasta!

Meillä
 myös la

psill
e 

OMA RUOKALIST
A & LEIKKIPAIKKA
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Teksti: Ilkka Saarinen, valmentaja

Larun 02-03-tyttöjen tarina alkoi 
lähes tasan vuosi sitten. Joukkueen 
listoilla oli seuran järjestämien tree-
nien jälkeen 25 tyttöä ja melkein 
saman verran ilmestyikin enemmän 
tai vähemmän innokkaina  ensimmäi-
siin treeneihin Etera-halliin lokakuun 
alussa.  Nyt vuoden treenaamisen, 
muutaman futsal-ottelun ja turnauk-
sen, piirisarjakauden ja peli-iltojen 
jälkeen olisi hyvä aika katsoa taak-
sepäin ja arvioida, mitä olemme op-
pineet ja miten olemme kehittyneet 
(vai olemmeko). Tai ainakin poimia 
joitakin eniten mieleen jääneitä asi-
oita, valmentaja kun on yleensä aika 
sokea joukkueen kehittymisestä pu-
huttaessa.

Ekat kuukaudet: Treenit kerran vii-
kossa Eterassa, aika tiukkaa treeniä 
pallon kanssa koko ajan. Valmentajal-
la paineena / tavoitteena saada pie-
nellä treenimäärällä kevääseen men-
nessä 2002-syntyneiden piirisarjassa 
edes jotenkin pärjäävä joukkue. Osa 
alussa käyneistä tytöistä putoaa pois, 
muutama uusi tulee tilalle, ja muka-
na pysyvät jaksavat treenata hyvin.
Talvi: Voitto ensimmäisessä futsal-

matsissa, toisessa paha tappio. Tree-
nataan välillä myös Talissa, kuplassa 
ja Pallokentällä. Porukka pysyy hyvin 
kasassa ja osallistumisaste Eteran 

treeneihin yhä kova.

Kevät: 2002-syntyneiden piirisarja 
alkaa. Ekassa matsissa jännitetään, 
sen jälkeen kovalla asenteella pela-
ten ei tappioita ennen kuin viimei-
sessä matsissa (johon tultiin vara-
miehisinä paikalle viime minuutilla 
eri puolilta Suomea). 2003-syntyneet 
nuijivat Pyrkän bileissä vastustajansa 
(suurimmalta osin nuoremmat tosin) 
rumin luvuin mennen tullen, mutta 
saivat kokea saman Rajamäen turna-
uksessa paria kokeneempaa joukku-
etta vastaan.

Ja jossain tässä välissä valmenta-
ja huomasi ainakin muutaman tytön 
kehittyneen kovasti. Jopa yksi askel-
harhautus pelitilanteessa nähtiin ja 
muutama kova kuti täydestä vauhdis-
ta maaliin. Ja pallo pysyi kaikilla aika 
hyvin hallussa.

Syksy: Kaisaniemessä tytöt tsemp-
pasivat rankkasateessa valtavaa ve-
silammikkoa muistuttaneella kentällä 
täysillä loppuun saakka, vaikkei pallo 
liikkunut kuljettamalla tai syöttä-
mälläkään. Muuten piirisarjan pelit 
sujuivat vaihtelevalla menestyksellä. 
Voittojakin tuli, mutta kahdessa vii-
meisessä pelissä ei jostain syystä ol-
lut normaalia puhtia. Peli-illoissa oli 
hauskaa, varsinkin otteluiden väleis-
sä, jolloin tytöt keksivät kaikkea ki-

vaa (mutta hyödyllistä) – ja kun kaikki 
parhaat olivat paikalla, vastustajilla 
ei ollut jakoa (mutta valmentajalle 
riitti kyllä huudettavaa matsit läpi).
Kaiken kaikkiaan valmentaja on 

tyytyväinen ennen kaikkea tyttöjen 
kovaan asenteeseen, ennen kaikkea 
matseissa mutta suurimmaksi osaksi 
myös treeneissä: Täysillä on jaksettu 
ja uskallettu mennä, eikä ole sääs-
telty itseä tai vastustajia. Muutaman 
kerran valmentajan hermo on mel-
kein mennyt, mutta se kuuluu toi-
menkuvaan (minkä tytötkin toivot-
tavasti ymmärtävät).

Nyt on siis joukkueellamme vuosi 
täynnä, ja mukana on yhä melkein 
25 tyttöä, joista melko innokkaan 
näköisinä 17 viimeisimmissä tree-
neissä Etera-hallissa. Ja parin 

PPJ Laru Tytöt 02-03:

Eka vuosi takana, miten meni?

viikon syysloman jälkeen lähdetään 
kohti talven treenikautta ja talvisar-
jan pelejä: jospa kaikki kohta oppisi-
vat jo sen kovan laukauksen eikä kor-
keita palloja tarvitsisi enää väistää.
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Nuorella joukkueellamme on vasta 
ensimmäinen varsinainen toiminta-
kausi takana. Pieneen mutta pippu-
riseen porukkaamme kuuluu tällä 
hetkellä 12 innokasta ja onnellista 
futaajaa. On ollut hienoa seurata, 
miten joukkueemme henki on sytty-
nyt, ja pojat ovat matkalla hitsautu-
neet yhteen.

Joukkue sai tammi-helmikuussa 
2011 varsinaisen lähtösysäyksensä, 
kun joukkueenjohtajaksi suostuteltiin 
tomera ja toimelias Ninni. Valmen-
nuspuolella ohjat otti keväällä taita-
va ja ehtiväinen Jussi. Ensimmäisten 
piirisarjapelien myötä valmennusjoh-
to kasvoi vielä nopealla ja ketterällä 
Antilla.

Kevätkaudella treenasimme pari 
kertaa viikossa: torstaisin Ruoho-
lahden ala-asteella ja lauantaisin 
Jätkäsaaren kuplassa sekä kesän 
tullen perjantaisin ja sunnuntaisin 
Jätkäsaaren tekonurmella. Aloitim-
me huhtikuun lopulla piirisarjan pe-
lit Pyrkällä hienosti kotivoitolla, ja 
kevät- sekä syyskausi jatkuivat siitä 
tasaisena: välillä tuli niin sanotusti 
takkiin ja välillä tuli hienoja voittoja. 
Sarjojen tasaisuudesta kertovat myös 
useat tasapelit.

Pärjäsimme kokeneille joukkueille 
tosi hienosti, tuskin monikaan ulko-
puolinen ymmärsi, että olimme vas-
ta aloittelijoita lajissa. Vanhemmat 
jaksoivat hienosti seurata mukana 

kannustusjoukoissa 
ympäri kaupunkia. 
Kentän laidalla olikin 
toisinaan hyvin kiih-
keä ja kovaääninen 
tunnelma.

Kuluneen kauden 
kohokohtiin kuuluvat 
ehdottomasti myös 
PPJ Rieha touko-
kuussa ja Eerikkilän 
futisleiri helteisen 
heinäkuun alussa. 
Joukkueemme oli 
mukana myös loka-
kuun 1. päivän taito-

kisoissa vahvalla edustuksella.

Tästä on hyvä suunnata katseet 
eteenpäin, ja näköpiirissä siintää jo 
kauden huipennuksena PPJ-Gaala 
Nosturissa. Syyslomien jälkeen meil-
lä käynnistyvät kolmet sisätreenit 
viikossa: torstaisin Ruoholahden ala-
asteella ja keskiviikkona Norsenilla 
sekä lauantaisin Jätkäsaaren kup-
lahallilla – jahkas se ensin saadaan 
lokakuun lopussa talkoilla pystyyn. 
Mielenkiinnolla odotamme myös tal-
vikauden fulsal-sarjan käynnistymistä 
sekä Talin taitokoulua.

Tällä tahdilla olemme ensi vuonna 
hieman vanhempia, mutta entistä ko-

PPJ Ruoholahti 02:

Pieni ja pippurinen joukkue 
Ruoholahdesta

Ylärivissä vasemmalta: Artem, Jukka, Antti, Jussi, Axel, Veeti
Alarivissä vasemmalta: Anton, Kei, Urho, Emil, Peetu, Issa
Edessä: ”Beckham-Heiskanen” elikkäs Jesse

keneempia ja taitavampia pallopoikia 
ja -tyttöjä!

Toivotamme kaikki futiksesta kiin-
nostuneet tytöt ja pojat lämpimästi 
tervetulleiksi mukavaan joukkoom-
me! Ottakaa rohkeasti yhteyttä Jo-
Joomme Ninniin ja tulkaa katsomaan 
ja kokeilemaan tätä hienoa lajia – sii-
tä se innostus sitten saattaa syttyä!
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PPJ02 Eirassa pelaa 35 innokasta 
poikaa: Aapo, Daniel M, Daniel N, 
Otto M, Otto O, Saska, Luka, Oskar, 
Vertti, Morris, Olavi, Ian, Mathias, El-
meri, Elmo, Frans, Oliver, Erik, Pasi, 
Rudi, Jakke, Youva, Alexander, Char-
lie, Viljo, Juho, Samuel, Edward, Mi-
kael, Aksel, Iisak, Joshia, Timi, Tom-
my ja Otto L.

Vuosi 2011 oli joukkueelle muutos-
ten vuosi. Pelaajia tuli runsaasti lisää, 
Nimenhuuto.com otettiin käyttöön 
ilmoittautumisiin ja tiedotukseen, 
peliasut yhtenäistettiin varustepake-
tilla, nettisivut päivitettiin ja  jouk-
kueenjohtoa vahvistettiin kuuden 
vanhemman johtoryhmällä sekä uu-
della joukkueenjohtajalla Kenneth 
Vuorisella. Valmentajina jatkoivat 
Ville Malm ja Hannu Mäkinen.

Lisäksi PPJ02 Eira osallistui ensim-
mäistä kertaa Helsinki Cupiin ja Pal-
loliiton Helsingin piirin F9-sarjaan 
joukkueilla Blue ja White. Pojat pär-
jäsivät molemmissa erinomaisesti!

Joukkue harjoitteli kesäkaudella 
keskiviikkoisin Johanneksen kentällä 
ja sunnuntaisin Jätkäsaaren tekonur-
mella. Energiaa riitti myös peleihin 
kavereiden kanssa muun muassa Se-
pässä ja Meripuiston uudella miniken-
tällä.

Talvikaudella harjoitukset jatkuvat 
keskiviikkoisin sisävuoroilla Talissa ja 
Elias-koululla sekä kuplassa lauantai-
sin. Suunnitteilla on myös osallistu-
minen aikaisempaa enemmän erilai-
siin turnauksiin sekä futsaliin.

Joukkueenjohtajalta ja valmentajil-
ta udeltiin seuraavia:

1. Miksi jalkapallo?
2. Pelaatko itse, missä ja mitä paik-

kaa?
3. Mitä muuta harrastat?
4. Lempijoukkue PPJ02 Eiran lisäksi? 

Lempipelaaja?

Kenneth:

1. Jalkapallo on tietenkin kaikki-
en urheilujajien kuningas! Yli 250 
miljoonaa futajaa maailmassa ei voi 
olla väärässä... Ensinnäkin futis on 
joukkuepeli, ei edes Messi pysty voit-
tamaan pelejä yksin, mutta samalla 
joukkueessa pelaa yksilöita eri roo-
leissa. Futiksessa yhdistyy myös tek-
niikka, fyysisyys ja ehkä tärkein pe-
liäly. Loistava peli pelata ja seurata 
katsomosta!

2. Pelaan legendaarisessa FC Foot-
ballclub (www.fcfc.fi) joukkueessa. 
Elämme tällä hetkellä jännittäviä ai-
koja koska nousemme mahdollisesti 
yhden sarjatason ylemmäksi. Putoa-

mista ei tarvitse pelata koska pela-
simme 7 -divaria. Nuorempana pela-
sin 2 -divarin Pargas IF joukkueessa. 
Pelipaikka on yleensä keskipuolustuk-
sessa topparina.

3. Jäädyttelevä golfari, tennis, eri 
mailapelejä. Kaikkia lajeja olen ko-
keillut.

4. Liverpool. Lempipelaaja on maa-
ginen Lionel Messi. Kotimaan pelaa-
jista HJK:n Alexander Ring on tehnyt 
minuun suuren vaikutuksen.

Hannu:

1. Jalkapallo on aina iskenyt, ja kun 
oppii uusia asioita, niin fiilis sen jäl-
keen on euforinen. Intohimo palloon. 

Pelifilosofia: Kaunis ja tehokas peli 
matsin loppuun asti.

2. Pelasin PPJ Laru 87:ssa noin 12 
vuotta, puolustavana pelaajana vikat 
vuodet. Lopetin, kun keho ei kestänyt 
treenaamista haluamallani tasolla.

3. Parkouria, salia, lenkkeilyä... 
Joogan ja tanssin aloittaminen on 
ajatuksissa.

4. Tällä hetkellä Barcelona pelaa 
niin täydellistä futista, että valinta 
on helppo. Kaikkien aikojen lempi-
joukkue on Ajax vuosilta 94-97. Van-
hoista Kluivert ja Kuningas tottakai 
ja muuten Xavi, Puyol ja Van der 
Vaart (ja Eto'o).

PPJ Eira 02:

Muutosten vuosi 2011
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Ville:

1. Futiksen hienous ja vetovoima 
piilee sen helppoudessa. Yksinkertai-
simmillaan sen harrastamiseen riit-
tää, että on pallo. Toisaalta kaikkiin 
sen hienouksiin perehtyminen vaatii 
eliniän. Jalkapallo siis juurikin siksi, 
että kun siihen kerran itsensä koukut-
taa, niin siitä on vaikea päästää irti. 
Ja jos vielä omasta osaamisestaan jo-
tain pystyy eteenpäin jakamaan, niin 
aina parempi.

2. Pelasin PPJ/87:ssa 12 vuotta. 
Maalivahtina, koska se on ehdotto-
masti kentän paras paikka. Tällä het-
kellä en pelaa, mutta toivottavasti 
vielä jossain vaiheessa.

3. Pelaan salibandyä 3 divarissa, 
maalivahtina tietenkin. Lisäksi mu-
siikki on lähellä sydäntä, kuunneltuna 
ja soitettuna. Soitan kitaraa ja naa-
pureiden riemuksi uutena harrastuk-
sena pianonsoittoa.

4. Jo pitkään on suosikki ollut Man-
chester United. Lempipelaajaa on 
vaikea nimetä, mutta löytynee tolp-
pien välistä...

Lasten ja koko perheen 
elokuvia sunnuntaisin klo 16

KINOKONSERTTI CHARLIE CHAPLIN 20.11. & 24.11. 
LIVE-MUSIIKKI 1920-luvun tunnelmissa FUNe • liput 8 €/4 €

HUOM! Koulunäytökset luokkaryhmille arkisin klo 9.30
lisätiedot www.kava.fi •ilmoittautuminen koulut@kava.fi 

LASTEN LEFFALIPUT ORIONISSA 2 €

ELOKUVATEATTERI ORION
Eerikinkatu 15, Kamppi • www.kava.fi
• liput 5,50 € • klubi 4,50 € • lapset 2 €

Kinokonsertti Charlie Chaplin • Muumi ja vaarallinen juhannus • Pelikaanimies  
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Pallo-Pojat Juniorit on kasvanut 
voimakkaasti viime vuosien aikana. 
Nyt meillä on yli 800 jäsentä 31 jouk-
kueessa. Lisäksi meillä on toimin-
taa myös seuran ulkopuolisille, mm. 
Prinssi- ja Prinsessajalkapallokerho 
alle kouluikäisille, koulujen iltapäi-
väkerhot ja perinteiset Fudiskoulut 
kesäkuun alussa.  

Toiminnan kasvaessa PPJ:n haastee-
na on saada mukaan riittävä määrä 
toimijoita hoitamaan seuran tehtä-
viä. Osaan seuran tehtävistä tarvi-
taan eri alojen ammattilaisia, jotka 
tietävät, miten seuran asioita pitää 
hoitaa ja organisoida. Toinen tehtä-
väkenttä on perinteinen vapaaehtois-
toiminta, jossa tehdään arkisen aher-
ruksen ja palkkatyön vastapainoksi 
vapaaehtoistyötä. 

PPJ:n hallitus on päättänyt aloit-
taa seurassa jaostoiminnan. Jaoksiin 
haetaan nyt kiinnostuneita ja moti-
voituneita osaajia eri aloilta valmis-
telemaan päätettyjä projekteja ja 
luomaan uusia kehityslinjoja PPJ:n 
toiminnalle. 

Olosuhdejaos

Olosuhdejaoksen tehtävänä on huo-
lehtia harjoitustilojen -ja olosuh-
teiden riittävyydestä sekä sisä- että 
ulkokaudella. Erityiskehityskohteena 

olosuhdejaoksella on huolehtia har-
joitustilojen riittävyydestä myös tu-
levaisuudessa. Hyviä ehdokkaita jaok-
sen jäseniksi ovat esim. kunnallisten 
päätöksentekojärjestelmien tuntijat 
ja rakennusalalla työskentelevät hen-
kilöt (rakentaja/rakennuttaja tms.).

Tiedotusjaos

Tiedotusjaoksen tehtävänä on val-
voa ja kehittää seuran ja joukkueiden 
tiedotusta printtimediassa (oma ja 
muut lehdet) sekä verkossa. Erityis-
kehityskohteena tiedotusjaoksella on 
PPJ:n tulevaisuuden tiedottamisen 
kehittäminen niin, että viestit saa-
vuttavat jäsenet ja heidän perheensä 
suoraan ilman välikäsiä (esim. sähköi-
sillä uutiskirjeillä). Hyviä ehdokkaita 
jaoksen jäseniksi ovat mm. tiedotus-
alan eri ammattilaiset, esim. tiedot-
tajat, toimittajat, kustantajat ja uu-
den median asiantuntijat.

Hallinto- ja talousjaos

Hallintojaoksen tehtävänä on huo-
lehtia ja valvoa, että seuran hallinto 
ja talous on hoidettu hyvän hallin-
totavan mukaisesti, tehokkaasti ja 
läpinäkyvästi. Lisäksi jaoksen tulee 
pyrkiä löytämään lisää resursseja 
seuralle hyödyntämällä mahdollisim-
man kustannustehokkaasti julkisen 
ja yksityisen sektorin tukirakenteita. 

Erityiskehityskohteena hallintojaok-
sella on jäsenrekisteritoimintojen 
uusiminen. Hyviä ehdokkaita jaoksen 
jäseniksi ovat mm. organisaatioasian-
tuntijat ja ä taloushallinnon ammat-
tilaiset.

Valmennus- ja kilpailuja-
os

Valmennus- ja kilpailujaoksen teh-
tävänä on valvoa ja kehittää valmen-
nuksen laatua, yhteisten toimintojen 
järjestämistä (mm. leirit, Fudiskou-
lut, Prinssi- ja Prinsessafutis, iltapäi-
väkerhotoiminta, valmentajakerho) 
sekä valmentajien ja muiden toimi-
joiden koulutusta.  Hyviä ehdokkai-
ta jaoksen jäseniksi ovat mm. jouk-
kuevalmentajat, isä/äitivalmentajat 
sekä kilpahenkiset joukkueenjohta-
jat.

Markkinointi- ja näkyvyys-
jaos

Markkinointi- ja näkyvyysjaoksen 
tehtävänä on huolehtia ja valvoa 
PPJ:n tapahtumien järjestämistä sekä 
varustemalliston laatua ja edusta-
vuutta että asianmukaista käyttöä ja 
näyttävyyttä. Erityiskehityskohteena 
markkinointi- ja näkyvyysjaoksella on 
uuden, vuosittain toistuvan tapahtu-
man kehittäminen ja järjestäminen 
niin, että seura saa tapahtumasta 
lisätuloja talkoovoimaansa hyödyntä-
mällä. Hyviä ehdokkaita jaoksen jä-
seniksi ovat mm. tapahtumajärjestä-
misen ja vaatetusalan ammattilaiset.

Joukkuetukijaos

Joukkuetukijaoksen tehtävänä on 
joukkueiden tukeminen ja ohjaami-
nen PPJ:n aktiivisuustason vaatimus-
ten mukaisesti, joukkuetoiminnan 
seuraaminen, valvoa uusien jouk-
kueiden perustamista sekä auttaa 
mahdollisten joukkueiden sisäisten ja 
ulkoisten ongelmatilanteiden ratkai-
semisessa. Hyviä ehdokkaita jaoksen 
jäseniksi ovat mm. kokeneet joukku-
eenjohtajat ja innostuneet/aktiiviset 
vanhemmat.

Varainhankintajaos

Varainhankintajaoksen tehtävänä 
on yhteydenpito ja yhteistyön kehit-
täminen sponsoreiden kanssa, muu 
varainhankinta sekä mediamyynti ta-
pahtumiin ja julkaisuihin (www, Jun-
nulehti, Gaala, rieha, leirit, etc.). 
Erityiskehityskohteena varainhankin-
tajaoksella on uusien, merkittävien 
sponsoreiden löytäminen ja sopi-
musten tekeminen näiden yritysten 
kanssa. Hyviä ehdokkaita jaoksen 
jäseniksi ovat mm. henkilöt, joilla on 
uskallusta ja kanttia tuen pyytämi-
seen sekä henkilöt, joilla on kontak-
teja yritysmaailmaan. 

Tule itse mukaan tai ehdota sopivia 
henkilöitä jaoksiin 

Lähetä ehdokkaittesi nimi ja yh-
teystiedot sekä lyhyt kuvaus siitä, 
mihin jaokseen katsot hänen ole-
van sopiva henkilö. Ehdotukset lä-
hetetään Pallo-Pojat Juniorit ry.:n 
puheenjohtajalle Olavi Similälle 
olavi.simila@ppj.fi, 040 9000 459. 

Tule mukaan vaikuttamaan!
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Hyödy sekä nousevista että laskevista 

markkinoista 

Estlander & Partners on suomalainen varainhoitoyh-
tiö, jonka rahastotuotteiden sijoitusstrategia perus-
tuu hintatrendien ja -liikkeiden systemaattiseen 
hyödyntämiseen hyvin hajautetun sijoitussalkun 
kautta. Tämä mahdollistaa hyvän tuoton kaikissa 
markkinatilanteissa. Sijoittaminen tapahtuu maa-
ilmanlaajuisesti, ja sijoituskohteina ovat valuutat, 
osakeindeksit, korot ja hyödykkeet.

Soita numeroon 0800 155 700!

www.estlanderpartners.fi

14 % keskimääräinen 

vuosituotto 

20 vuoden ajalta.

Freedom-strategia    Globaalit osakkeet (MSCI World)

 1991    1993     1995      1997     1999      2001     2003     2005     2007     2009    2011

Strategian taustalla olevien sijoitusohjelmien tuotto kulujen jälkeen kaikkien hoidettujen 

tuotteiden ja tilien osalta. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
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Teksti: Jusa Timgren

Larun Nollakakkosissa on tänä vuon-
na pelannut 30 poikaa ja heitä on val-
mentanut Antti Raimovaara, Teemu 
Puintila ja Johan Thodén.

Talvikaudella harjoiteltiin ahke-
rasti kolme kertaa viikossa ja lisäksi 
pelattiin peräti 26 harjoituspeliä. 
Harjoituksissa keskityttiin perustek-
niikkaharjoituksiin: kuljetus, syöttö, 
syötön vastaanotto ja laukaus. Eteran 
salivuorolla tehtiin myös erilaisia har-
joituksia, kuten karatea, sählyä sekä 
juoksu- ja lihaskoordinaatioharjoi-
tuksia. Harjoitusotteluissa pelattiin 
vastustajan taitotason mukaan vaih-
tuvilla kokoonpanoilla.

Hyvin menneen talvikauden rohkai-
semana ilmoittauduimme piirisarjaan 
kolmella taitotason mukaan rakenne-
tulla peliryhmällä, ja sijoitimme ne 
tasolohkoihin 1, 3 ja 5. Ratkaisu oli 
onnistunut: Pelasimme piirisarjassa 
50 hyvää peliä – joista suurin osa oli 
tosi tiukkoja ja jännittäviä vääntöjä 
– saalistaen 23 voittoa, 7 tasapeliä ja 
20 tappiota.

Kesäkauden aikana olemme osallis-
tuneet 2–3 ryhmällä neljään viikon-
lopputurnaukseen ja Hesa Cupiin. 
Turnausvoitot jäivät vielä saamatta, 
mutta kannustusjoukot – jotka koos-

tuvat vanhemmista, isovanhemmista 
ja sisaruksista – ovat saaneet nauttia 
hienoista taisteluista ja ennen kaik-
kea todistaa huimaa kehitystä jouk-
kuepelissä.

Kesällä harjoittelimme viikoittain 
tunnin Pyrkällä ja puolitoista tuntua 
Talissa. Heinäkuun alussa 17 poikaa 
lähti valmentajien ja pienen tukijou-
kon kanssa PPJ Leirille Eerikkilään. 

Leiri oli taas menestys ja tunnelma 
mitä parhain, kuten kuvasta näkyy.

Syksy toi mukanaan muutoksia val-
mennukseen. Esa Paila ja Ari Hein-
lahti aloittavat uusina vastuuvalmen-
tajina. Toivotamme Esan ja Heiban 
tervetulleiksi joukkueeseemme. Antti 
ja Teemu keventävät taakkaansa nel-
jän vuoden valmennus- ja joukkueen-
johtorupeaman jälkeen, mutta jat-
kavat vielä apuvalmentajina. Tässä 
vaiheessa voimme silti esittää suur-
kiitokset Antille ja Teemulle mahta-
vasta urakasta! Johan jatkaa myös 
hyvää työtään valmennusryhmässä.

PPJ 02 Laru on täynnä taitavia ja 
motivoituneita pelaajia, jotka tyk-
käävät harjoittelusta ja janoavat 
voittoja. Jännä nähdä, minkälaisia 
menestystarinoita voimme kertoa 
ensi vuoden Junnulehdessä!

PPJ Laru 02:

Sutinaa, säpinää ja uusia tuulia
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Teksti: Jyrki Arjanne ja Petteri 
Paajanen

Harjoituksissa työn tekeminen on 
hauskaa – onhan kyseessä jalkapallo. 
Lyhyen gallupin tuloksena top-3 har-
joitteet ovat loppupeli, pilkkuskaba 
ja höynä. Parin kanssa tehtävä syöt-
tö-palautus-harjoite sekä erilaiset 
pikkupelit saivat myös maininnan.

Eira01-joukkueen kehittymiseen on 
ollut tuttu resepti – enemmän har-
joituksia ja hyvät harjoitteet. Jouk-
kueemme valmennustiimiin kuuluvat 
Tuomas Autio (vastuuvalmentajana), 
Janne Tiukkanen sekä Heikki Krooti-
la. Myös talven taitokoulu ja kesäleiri 
Eerikkilässä ovat kehittäneet joukku-
een pelaajia.

Joukkueemme on kahdessa vuodes-
sa noussut piirisarjan viidennestä loh-
kosta kamppailemaan kärkipään sijoi-
tuksista kolmannessa lohkossa. Tämä 
on suoraa seurausta joukkueemme 
valmennuksen tasosta. Valmennus-
tiimimme Tuomaksen johdolla on ol-
lut sitoutunut ja motivoitunut jouk-
keemme kehittämiseen ja onnistunut 
osaamisellaan ja omilla persoonillaan 
saamaan lapset innostumaan ja kes-
kittymään oikeisiin asioihin. Tästä 
käy hyvänä esimerkkinä se, että vii-
dentoista pelaajan ryhmästämme 
on lähes jokaisissa harjoituksissa yli 

kymmenen pelaajaa, sekä kesällä 
että talvella.

Pelaajien tehdessä parhaansa ken-
tällä ovat tukijoukot myös mukana 
pelissä – tosin kentän laidalla. Päi-
vän politiikan keskustelun keskeyttää 
usein käynnissä olevan pelin huippu-
suoritukselle hurraaminen. Mainitta-
koon näistä tässä vaikka puskumaalit, 
hienot seinäsyöttökuviot, maalivah-
din loistavat venytykset ja puolusta-
jan purkupallot. Pelissä maalin teh-
neiden pelaajien määrä on tainnut 
kaksinkertaistua tämän vuoden aika-
na.

Sitten juhlimiseen: Syyskuussa jär-
jestetyssä ja Kaisaniemessä kuuden-
toista joukkueen kesken pelatussa 
Sapa-turnauksessa Eira01 otti hienon 
kolmossijan. Taistelu peleissä pal-
kittiin voitoilla sellaisistakin jouk-
kueista, joille on kärsitty niukkoja 
tappioita sarjapeleissä. Turnauksen 
lopuksi kaulaan ripustetut pronssimi-
talit olivat ansaitut – ja välittömästi 
palkintojenjaon jälkeen osa kävikin 
juhlistamassa menestystä Kaisanie-
men suihkulähdealtaassa.

PPJ Eira 2001:

Hauskaa työtä ja riehakasta 
juhlimista

SAPA-turnauksen menestyksestä nauttimassa PPJ Eira 01

HELSINKI
Haukilahdenkatu 4, 
00550 Helsinki
puh. 020 750 4500
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84100 Ylivieska
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www.artprint.fi 
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Teksti: Pasi Pajunen, 
joukkueenjohtaja

Viisi vuotta sitten kokoonnuttiin 
Arcadan kentälle Särkiniementien 
varrella. Viisivuotiaita poikia oli pa-
risenkymmentä ja oli pari tyttöäkin 
Oli päätetty perustaa fudisjoukkue, 
pari isää veti treenejä, kentän laidal-
la mietittiin, miten organisoidutaan. 
Osalla oli vanhempien lasten myö-
tä tuttuja PPJ:ssä, ja sinne otettiin 
yhteyttä. Micke Anthonista saatiin 
joukkueelle kummisetä. Lupauduin 
joukkueenjohtajaksi ja Tusse Tall-
berg rahastonhoitajaksi. Homma saa-
tiin samantien käyntiin ja kuplavuoro 
talveksi.

Pelaajia on jatkuvasti ollut kolmi-
senkymmentä, joista parikymmen-
tä lähes alusta saakka, ja uusille on 
koko ajan pidetty ovet auki. Valmen-
tajia on matkan varrella ollut useita, 
ja kaikki ovat tehneet hienoa työ-
tä. Jatkuvuutta on edustanut PPJ:n 
viime vuoden valmentajaksi valittu 
Timo Kivi.

Vanhempien aktiivisuus joukkueen 
eri tehtävissä ja tukijoukkoina kentän 
laidalla on ollut upeaa. Kaiken kaikki-
aan joukkueen henki on loistava, ja 
se on ollut kaiken perusta. Joukkue 
on nyt toiminut viisi vuotta pikku hil-
jaa tahtia kiristäen, ja tulokset alka-

vat näkyä. Seuran hieno, jatkuvasti 
kehittyvä toiminta on sen mahdollis-
tanut.

Kuluneella kaudella otettiin taso-
joukkueet ensimmäistä kertaa käyt-
töön, ja se osoittautui erittäin hyväk-
si ratkaisuksi. Pelaajamateriaali oli 
niin leveä, että saatiin muodostettua 
kilpajoukkueen lisäksi kaksi hyväta-
soista haastejoukkuetta. Aikaisemmin 
jako ei olisi näin hyvin onnistunut, 
ja myöhemmäksi sitä ei kannattanut 
jättää.

Piirisarjassa pelattiin ykkös- ja kol-
moslohkoissa hyvällä menestyksellä. 
Hesa-Cupin pronssi oli huomiota he-
rättänyt saavutus, joka on poikinut 
kutsuja muihin kovatasoisiin turnauk-
siin. Vahva näyttö oli myös Itä-Hak-
kilan Pelimiesturnaus, jonka kilpasar-
jassa saatiin hopeaa ja haastesarjan 
loppuottelu oli PPJ vastaan PPJ.

Tulevalta vuodelta odotetaan tie-
tenkin paljon, mutta pelin kovetes-
sa on työtäkin tehtävä enemmän. 
Ykkösvalmentajaksi tulevan Freda 
Vikströmin johdolla panostetaan 
valmennukseen ja erityisesti fysiikan 
harjoittamiseen entistä enemmän 
sekä kannustetaan pelaajia oma-
aloitteisesti haastamaan itsensä ja 
kehittämään taitojaan myös treenien 
ulkopuolella. Joukkue jaetaan taito- 

ja motivaatiotason perusteella kol-
meen peliryhmään ja kahteen tree-
niryhmään, jotka eivät ole kiinteitä, 
vaan kokoonpano vaihtelee tarpeen 
mukaan.

Toiminnassa otetaan huomioon niin 
kilpailuhenkiset pelaajat kuin nekin, 
joille jalkapallo on vain yksi harrastus 
muiden joukossa ja tapa olla mukana 
hyvässä kaveriporukassa. Hauskaa pi-
tää olla kaikilla ja pilkettä silmäkul-
massa, siitähän fudiksessakin on ky-
symys. Joukkuehenki on edelleenkin 
kaiken perusta ja sitä ylläpidetään 
sekä kehitetään niin treeneissä, pe-
leissä, pelireissuilla kuin muulla yh-
teisellä toiminnallakin.

Kiitän kuluneista vuosista poikia, 
valmentajia, vanhempia ja seuran 
muita aktiiveja, kanssanne on ilo ja 
kunnia toimia. Kukaan ei tiedä, missä 
ollaan viiden vuoden päästä, mutta 
visio siitä tullaan yhdessä muodosta-
maan ja tavoitteet sinne asti asetta-
maan. Eivätkä ne tavoitteet tällä po-
rukalla tule olemaan vaatimattomia.

PPJ Laru 01:

Katse eteenpäin!
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Joukkueelta kysyttyä

 
1) Miksi futis on kivaa?
- Saan uusia kavereita.
- Opin kaikkea uutta.
- Man får kompisar och man får ha 

roligt.
- Futis on kivaa, koska se on kiva ur-

heilulaji ja siellä saa uusia ystäviä.
- Tykkään potkia palloa ja siinä saa 

liikkua.

2) Miksi harrastan futista?
- Koska se on niin kivaa ja tykkään 

potkia palloa.
- För att fotboll är roligt.
- Futis on niin kivaa ja saa urheilla.

3) Missä olen kehittynyt mielestäni 
eniten vuonna 2011?
- Att skjuta.
- Olen kehittynyt hallitsemaan pal-

loa.
- Pallon kuljetuksessa olen kehitty-

nyt.
- Olen kehittynyt vuonna 2011 pom-

puttelussa.

4) Mitä haluaisin oppia seuraavak-
si?
- Seuraavaksi haluaisin oppia parem-

maksi pelaajaksi.
- Att passa och skjuta med vänster-

fot.
- Haluan oppia pomputtelemaan 

palloa ja harhauttamaan.

5) Minun tavoitteeni vuodelle 
2012?
- Att kunna passa ganska bra med 

vänsterfot.
- Tulla paremmaksi pelaajaksi.

6) Hauskin futismuistoni?
- Minun hauskin futismuistoni on se, 

kun olin ekassa pelissä ja olin Stadi 
Cupissa kapteeni.
- Se oli varmaan kivoin muistoni, 

kun olin yhdessä turnauksessa viime 
kesänä, ja siellä teimme kukkaseppe-
leitä, heittelimme maskottia ja olim-
me hippaa. Aurinko paistoi.
- Tykkimäki cup i Kouvola.
- Hauskin futismuistoni on kun tein 

ekan maalini.

PPJ Tytöt 00-01:

- Seuraavaksi haluaisin oppia  
paremmaksi pelaajaksi.
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PPJ Naisten joukkue koki huiman 
muutoksen vuoden 2011 aikana kun 
seuraamme sulautui toinen harraste-
sarjajoukkue, Pienet Eläimet. Pelaa-
jamäärä tuplaantui kertaheitolla!

Olemme edelleen hyvin monimuo-
toinen joukko niin ikämme kuin pelaa-
jataustamme valossa. Iloiseen jouk-
koomme mahtuu abiturienttivuottaan 
viimeisteleviä nuoria neitejä samoin 
kuin esimurrosikäisten äitejä. Kaikkia 
yhdistää liikunnallisuus ja pallohul-
luus taitotasosta riippumatta. :)
Kesällä pelasimme Helsingin piirin 

harrastesarjaa kahdella joukkueella. 

Teksti: Tiina Nykänen

Joukkueellamme on kaksi kautta ta-
kana ja mukana on tällä hetkellä noin 
35 pelaajaa. Joukkuetta valmentaa 
Akke, apuvalmentajat Mikael ja Lari 
sekä vanhempien tukijoukko aina 
tarvittaessa. Olemme harjoitelleet 
kaksi kertaa viikossa koko kauden ke-
sälomaa lukuun ottamatta. Kauden 
aikana osallistuimme kuuteen turna-
ukseen ja useaan piirin peli-iltaan. 
Talvella pelasimme futsalia. Lähes 
jokaisessa pelitapahtumassa olemme 
olleet mukana ainakin 2 joukkueella.
Harjoitusten sisältö on noudattanut 

Akken tekemää kausisuunnitelmaa 
painottaen eri futiksen osa-alueita. 
Nyt syksyllä 2011 olemme alkaneet 
opetella pelitapaa ja pelipaikkoja. 
Talvella Etera-hallissa teimme myös 
kehonhallintaharjoitteita erilaisin 
apuvälinein. Joukkue on erittäin in-
nokas, aktiivinen ja harjoituksiin 
osallistumisaktiivisuus on ollut hui-
kea. On ilo ollut huomata että monet 
pelaajat käyvät keskenään vapaa-
ajallaankin harjoittelemassa ja pelai-
lemassa joukkueharjoitusten lisäksi.

Talvikausi 2011 päättyi ja kevään 
pelit alkoivat harjoitusottelulla Pa-
jamäen Pallo Veikkoja (PPV) vastaan. 
PPV muodostuikin rakkaaksi vastusta-
jaksemme kauden edetessä sillä jo-
kaisessa piirin peli-illassa pelasimme 
PPV:tä vastaan kuten muutamassa 

turnauksessakin. PPJ ja PPV olivat 
erittäin tasaväkiset vastustajat läpi 
kauden vaikka kevään harjoitusotte-
luissa PPV vaikuttikin kovalta vastus-
tajalta.

Kesän kohokohta oli PPJ:n leiri Ee-
rikkilässä jonne osallistuimme ensim-
mäistä kertaa. Mukana oli reilut 10 
pelaajaa vanhempineen ja kokemus 
helteisessä Eerikkilässä oli tosi hieno!
Jatkamme harjoittelua kahdesti vii-

kossa ensi kaudellakin ja osallistum-
me talvisarjaan kahdella joukkueella. 
Uutta futiskautta ja EM-kisoja odo-

tellessa toivotan hyvää futis-syksyä 
kaikille!  

PPJ Laru 2004:

Joukkueen kausi 2011
PPJ naiset ja Pienet Eläimet

Molempia joukkueita vaivasi pieni ta-
sapeliputki, jonka myötä sarjan kär-
kipaikat lipuivat saavuttamattomiin. 
Vaikka luonnollisesti pelaamme aina 
voitosta, osaamme nauttia myös pe-
limme kehittymisestä ja yksittäisistä 
onnistuneista suorituksista pelien ai-
kana!

Näin kahden vuoden toimintavuo-
den jälkeen voidaan ilolla todeta PPJ 
Naisten joukkueen toiminnan vakiin-
tuneen ja lisäksi vielä pelillisesti ke-
hittyneenkin! Tästä on mukava jatkaa 
talven futsal-peleihin.
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Teksti: Niina Samooja

Viime syksynä joukkueemme sai uu-
det valmentajat Mikko Pennasen ja 
Johannes Hautaviidan. Pojat otti-
vat nuoret valmentajat innostuneesti 
vastaan. Kotona huomattiin nopeasti 
omatoimisen harjoittelun ja uudenlai-
sen motivaation kasvavan joukkueen 
sisällä, muun muassa vatsalihaksia ja 
punnerruksia tehtiin omatoimisesti 
treenien jälkeenkin. Kuluneen kau-
den aikana joukkueemme on ottanut 
monta askelta eteenpäin uuden val-
mennuskaartin ohjauksessa.

Ensimmäinen ”ulkomaan” tur-
nausmatka

Vuoden kohokohdista voisi mainita 
Ålandia Cupin. Ensimmäiselle ”ul-
komaan” turnausmatkalle Ahvenan-
maalle lähti 17 poikaa valmentajien 
ja muutaman vanhemman kanssa. 
Turnaus vietettiin pääosin vetisissä ja 
kuraisissa keleissä, mutta aurinkoakin 
mahtui mukaan. Meillä oli puitteisiin 
loistavasti sopiva hotellimajoitus, ja 
pelien jälkeen pojat huuhtoivat pie-
noiset pelilliset pettymykset hotellin 
uima-altaaseen. Kokonaisuudessaan 
reissu sujui todella hyvin, ja kaikille 
jäi reissusta kivat muistot.

Viime vuodesta viisastuneena kau-
den toiseen kohokohtaan, Hesa cu-

piin, lähdettiin kahdella joukkueella, 
jotta kaikille riittäisi tarpeeksi peliai-
kaa. Molemmissa joukkueissa nähtiin 
hienoja suorituksia ja onnistumisia. 
Larun valkoisella joukkueella oli ta-
voitteena päästä jatkoon alkulohkos-
ta, ja se täytettiin ja ylitettiin. Olim-
me 16:n parhaan joukkueen joukossa, 
kun viimeisessä pelissä tiputtiin pa-
himmalla mahdollisella tavalla, rank-
kujen jälkeen.

”Nollanollat” yhteen

Lyhyen kesätauon jälkeen syksyn 
futiskausi pyörähti käyntiin elokuun 
alussa. ”Nollanollilla” on edessä vii-
meinen kausi 6+1 kokoonpanolla ja 
valmistautuminen 8+1 kentällisillä 
pelattaviin sarjoihin. Isompi kenttä 
vaatii lisää treeniä ja isomman pelaa-
jaringin.

Syyskauden alussa tuntui luonteval-
ta hetkeltä yhdistää Eiran ja Larun 
joukkueiden tekeminen ja perustaa 
PPJ 00- ikäluokan joukkue. Haluttiin 
taata jokaiselle pelaajalle aiempaa 
paremmat mahdollisuudet harjoitel-
la ja pelata motivoivassa ja kehittä-
vässä ympäristössä omalla tasollaan. 
Tällä hetkellä joukkueessa on kolme 
eri tasoryhmää: kilpa, haastaja valk. 
ja haastaja sin. Tasoryhmät pelasivat 
syksyllä piirisarjaa II, III ja V tasoilla.
Seuraavaan kauteen valmistaudu-

PPJ 2000:

Pidä hauskaa pallon kanssa  
ja kesytä se!

taan harjoituksien lisäksi viikonlop-
puleirillä Eerikkilässä sekä futsal- ja 
talvisarjoihin osallistumalla.
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Teksti: Johannes Jauhiainen, 
valmentaja

Vuosi on taas vierähtänyt, ja pojat 
ovat kasvaneet miltei valmentajien 
mittoihin. Viimeinen vuosi ala-asteel-
la on alkanut, ensi vuonna on siis odo-
tettavissa testosteronin täyttämiä 
miehenpuolikkaita joiden mielessä 
tulisi olla kaiken muun lisäksi myös 
jalkapallo, tinkimättömällä ykkössi-
jalla. Talvikausi on alkamassa, ja tie-
dossa on niin futsalia kuin talvisarjaa 
ja oletettavasti myös runsaasti har-
joitusmatseja.

Myös viime kesänä jalkapallo mää-
räsi sekä poikien, valmentajien että 
vanhempien aikatauluja. Tästä onkin 
kiitettävä vanhempia, kaksi leiriä ja 
ulkomaanmatka eivät olisi onnistu-
neet ilman teidän osallistumistanne.

Välillä tulee mietittyä, millaisia val-
mentajia olemme Otto Sandqvistin 
kanssa. Matsin alkaessa saavumme 
ajoissa paikalle värikkäissä tennareis-
sa, klassisessa kaulaliinassa ja pikku-
takissa juoden soijamaitoa. Samalla 
vastustajan valmentaja on hyvinkin 
usein ikäloppu, kaljamahainen ukko, 
joka on pukeutunut tuulipukuun ja 
kuluneeseen lippalakkiin. Toisaalta 
ei Jóse Mourinho tai vaikkapa Har-
ri Bryk koskaan ilmaantuisi paikalle 
täysin tyylittömässä asussa. Huippu-

valmentajat ovat siis antaneet meille 
esimerkkiä.

Mitä tulee tuloksiin, olemme tällä 
hetkellä Helsingin piirin toisen lohkon 
keskivaiheilla. Piirisarja olisi voinut 
päätyä meille suotuisammalla taval-
la, ottaen huomioon, että johdimme 
valtaosaa matseista ensimmäisen 
puoliajan jälkeen. Ensi vuonna ta-
voitteemme on päästä lohkomme kol-
men parhaan joukkoon ja siten nous-
ta uusien haasteiden pariin.

Tämän jälkeen suuntaamme var-
maan katseen Mestareiden liigaan. 
Tuskin kukaan uskaltaa väittää, että 
olisimme joukkue ilman tavoitteita 
tai kunnianhimoa.

Mistä on siis hyvä joukkue tehty? Pe-
laajista? Innokkaista valmentajista? 
Kyllä, nämä ovat kieltämättä avaina-
sioita. Mutta joukkue kaipaa silti luo-
vaa, ahkeraa ja aloitteellista joukku-
eenjohtajaa. Siinä asiassa PPJ 99 Eira 
onkin saanut korvaamattoman arvok-
kaan voimavaran. Sakke Saarinen on 
jaksanut vuosi toisensa jälkeen puur-
taa ensin kahden vanhemman lapsen 
ja usean vähän pienemmän lapsen 
kanssa, ja nyt kahden nuoren aikui-
sen ja joukon varhaisteinejä kanssa. 

Tästä on hyvä jatkaa.

PPJ 99 Eira:

Jóse Mourinho, Harri Bryk ja  
Mestareiden liiga

Forward-cupen, Örebro 2011
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Teksti: Rami Keränen

Kauden pelit on nyt pelattu, ja on 
pienen tilannekatsauksen aika.

Larun joukkueessa on tänä pelikau-
tena ollut 20 pelaajaa, joten pelaa-
jamäärä on hyvällä tasolla. Olemme 
treenaanneet noin kolme kertaa vii-
kossa Akken johdolla, ja harjoituksis-
sa on ollut keskimäärin 11–12 poikaa. 

Harjoitusaktiivisuuteen on jonkin 
verran vaikuttanut poikien muut har-
rastukset. Meillä on paljon pelaajia, 
jotka harrastavat myös muita lajeja 
jalkapallon ohessa, käyvät partiossa 
ja soittavat joko musiikkiopistossa 
tai jossain bändissä. On hienoa, että 
pojat ovat jatkaneet jalkapallon har-
rastusta muiden harrastusten ohessa.

Keväällä osallistuimme muun muas-
sa LPS:n järjestämään kevätturnauk-
seen, jossa hävisimme pronssiottelun 
yhdellä maalilla. Kesällä olimme jäl-
leen mukana Eerikkilän jalkapallolei-
rillä 12 pelaajan ja yhden huoltajan 
voimin. Palaute leiristä oli erittäin 
positiivinen, joten todennäköisesti 
ensi vuonna mukana on pelaajia mei-
dän joukkueesta vähintään saman 
verran.

Osallistuimme myös Hesa Cupiin 
tänä vuonna, ja mukaan kutsuimme 

13 aktiivisinta harjoituksissa kävijää. 
Alkupelit eivät menneet parhaalla 
mahdollisella tavalla, mutta jatkope-
leissä pääsimme jo voittojen makuun. 
Ottelut olivat tasaisia ja tsemppiä 
löytyi joka pojasta. Viimeisen ottelun 
hävisimme vain yhdellä maalilla, ja 
ottelut loppuivat harmittavasti kes-
ken katkaisten poikien hyvän nousun.

Piirisarjaan osallistuimme kahdella 
joukkeella. Siniset pelasivat kevät-
kaudella lohkossa 3, jossa he voittivat 
6 ottelua ja 2 päätyi tasapeliin. Syys-
kauden siniset pelasivat lohkossa 2, 
jossa voittoja ei valitettavasti tullut. 
Valkoinen joukkue pelasi lohkossa 4 
sekä keväällä että syksyllä. Voittoja 
tuli keväällä yksi ja syksyllä 4 tasape-
liä ja 4 tappiota.

Kauden ehdoton kohokohta oli 
osallistuminen Örebro Cupiin, johon 
poikia osallistui 15. Teimme matkan 
yhdessä Eiran joukkueen kanssa, ja 
matka sujui todella mallikkaasti.

Itse turnauksessa voittoja ei tullut, 
mutta lähtöpäivänä pelasimme ”pai-
kallisottelun” Eiran joukkuetta vas-
taan, jonka voitimme tiukan kamp-
pailun jälkeen.

Syksyn treenit ovat nyt alkaaneet, 
ja joukkueessamme on tällä hetkellä 
19 pelaajaa. Alkusyksystä yksi pelaa-

PPJ Laru 99:

Örebro Cup, Hesa Cup, PPJ-leiri

ja on siirtynyt Eiran joukkueeseen ja 
toinen pelaaja on siirtynyt 98-joukku-
eeseen. Iloksemme joukkueeseemme 

on myös liittynyt takaisin yksi pelaaja 
muutaman vuoden tauon jälkeen.
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Teksti: Johanni Larjanko

Jalkapallon pelaaminen on nykyhet-
kessä elämistä. Ottelua ennen tulee 
jännitys, miten tässä käy. Ottelun 
aikana elää voimakkaasti hetkessä, 
aika lentää. Ottelun jälkeen on täyn-
nä adrenaliinia, jalat leijuvat ilmas-
sa. Jokunen tunti myöhemmin väsy-
mys iskee, tekee mieli nukahtaa. Ja 
tämä on valmentajan elämää, miltä 
sitten mahtaa tuntua pelaajana? 

Meidän joukkueen vuosi on taas ol-
lut tapahtumarikas kuin mikä. Pelejä 
paljon, hyviä kokemuksia, hauskoja 
hetkiä. Toiminnallisesti ylsimme taas 
uusiin ennätyksiin. Olin varma että 
2010 olisi ollut meidän paras vuosi, 
koska voitimme hopeaa Alandia Cu-
pissa, järjestimme oman turnauksen 
ja osallistuimme ennätysmäärään 
turnauksia ympäri Suomen. 
Olin väärässä. 
2011 oli vielä isompi vuosi. 

Järjestimme kolme turnausta, läh-
dimme ulkomaille, poimimme Tans-
kasta pronssin Dana Cupista, ja vuo-
den aikana peräti kaksi kultaa, toinen 
vuoden alussa Jokelan Futsalturnauk-
sessa, toinen kauden päätteeksi Sai-
maa-turnauksessa Lappeenrannassa.  
Tiedän, näissä jutuissa kerrotaan 

aina menestyksistä sekä joukkueen 
hyvästä hengestä. Jokainen joukkue 

PPJ Tytöt 99:

Elämästä kiinni

elää vahvaa omaa elämää, koko ajan 
hetkessä. Onnistumisen kertominen 
julkisesti ei kuitenkaan ole ylpeile-
mistä, elämä joukkueen kanssa vaan 
on niin intensiivistä että harvoin eh-
tii miettiä mitä kaikkea tuli tehdyksi. 
Omasta puolesta sanoisin että vaikka 
pelit, turnaukset ja voitot ovat hy-
viä ja hauskoja kokemuksia, kaikista 
hauskinta on silti ne perustreenit. Se, 
että ympäri vuoden tavataan kentällä 
tai salissa, ollaan yhdessä, treena-
taan ja pelataan, nauretaan, keski-
tytään, opitaan uutta, keskustellaan. 
Se antaa elämälle rytmiä, se voiman-
nuttaa, se on elämän suolaa.

Tämän joukkueen tarina päättyy 
tähän. Seitsemän vuotta ryhmä eh-
tii pelata T99:nä. Vuosien varrelta 
on saatu lukemattomia ikimuistoisia 
kokemuksia tämän joukkueen kanssa. 
Nyt alkaa uusi tarina. 
Tästä lähtien T99 ja T98 ovat yksi 

joukkue.  Olemme jo ehtineet lähteä 
uuden joukkueen kanssa Eerikkilään, 
vuoden toiseen jalkapalloleiriin, ja 
alku on lupaava. Isompi ryhmä tuo 
mukanaan enemmän säpinää, dyna-
miikka muuttuu, treenit ovat haus-
kempia. Nyt joukkueessa on yksi 
ainoa toivomus joululahjaksi; yksi 
valmentaja lisää. Niin, ja tietysti, 
että pystymme toteuttaa unelmam-
me, Barcelonan matkan keväällä. 
Siellä odottaa Barcelona Girls Cup…
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Teksti: Anja Puomi

Apteekin kulmalla on taas kuhinaa. 
Monet ovat ajoissa, mutta muutamaa 
tyttöä odotellaan vielä. Kello on vail-
le kahdeksan lauantaiaamuna. Ollaan 
matkalla turnaukseen. Joku syö jo-
gurttia autossa, kun aamukiireessä 
ei ehtinyt. Tunnelma on jännittynyt 
ja riehakas. On taas hauskaa olla yh-
dessä ja höpötellä kavereiden kans-
sa. Muutaman tunnin päästä on aika 
tsempata kaikkensa pallon perässä.

98-tytöt ovat venyneet äärimmil-
leen monissa matseissa tänä vuonna. 
Porukkaa on välillä ollut joukkueessa 
juuri kentällinen, eli yksitoista pelaa-
jaa. Onneksi olemme saaneet apuja 
99-tytöiltä silloin tällöin.

Sisukkaasti tytöt ovat tsempanneet 
treeneissä Pandan johdolla. Urheas-
ti on osallistuttu Piirisarjan peleihin, 
turnauksiin, Stadi cupiin sekä Eerikki-
län leireille yhdessä muiden tyttöfu-
taajien kanssa.

Tytöt ovat venyneet hurjiin suori-
tuksiin joukkueen puolesta. Monet 
juuri jalkapallon aloittaneetkin ovat 
saaneet kentällä valtavasti vastuuta 
ja suoriutuneet tehtävästään upeasti. 
Joukkue on hitsautunut hienosti yh-
teen ja hauskaa on sekä jalkapallon 
parissa että vapaa-ajallakin.

PPJ Tytöt -98:

Piirisarja, Stadi Cup, PPJ-leiri
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Teksti: Marko Luotonen

PPJ98 Eira turvautui joulukuuseen 
keskellä kesää. Alkukauden pelisys-
teemi ei toiminut, ja turnauksissa 
ei vain pärjätty. Matkassa oli myös 
huonoa tuuria. Helsinki cupin alku-
lohkossa pelaajat väänsivät lopullisia 
finalisteja vastaan. Kevään karsinta-
sarjakin oli pettymys.

– Tarkoitus oli pelata laitoja pitkin, 
mutta siinä ei onnistuttu. Porrastus 
jäi liian pitkäksi ja palloa ei saatu 
hyökkäyspäähän, valmentaja Sakari 
Malka analysoi alkukautta.

Avuksi otettiin uusi pelisysteemi, 
joulukuusi, jossa keskikentän puolus-
tusta tiivistetään ja vastustaja aje-
taan laitoihin.

Syksyä kohti pelaaminen parani 
merkittävästi. Puolustus vahvistui, ja 
vastustajan pystysyötöt saatiin kat-
kottua. Lisäksi maalivahdit olivat to-
della hyviä.

Ylemmät keskikenttäpelaajat 
mahdollistivat myös nopeat suun-
nanmuutokset. Keskikentältä pal-
lo onnistuttiin nostamaan hallitusti 
hyökkäyspäähän, joskin maaleja teh-
tiin edelleen melko vähän.

– Kilpasarjan joukkue nousi lopulta 

PPJ 98:

Joulukuusi pelasti keskellä kesää

Helsingin ylempään keskikastiin. Pelit 
olivat ajoittain loistavia, Sakari sa-
noo.

Ensi vuoden tavoitteet ovat selke-
ät. Paikka Uudenmaan ykkössarjassa 
on tarkoitus säilyttää. Piiripeleistä 
haetaan keskimäärin paria pistettä 
ottelusta. Yksi turnausmitalikin on 
kiikarissa.

Pelaajakohtaisesti on tarkoitus ke-
hittyä kovimpien joukkueiden pelaa-
jien tahdissa. Joukkuetreenejä on 
neljästi viikossa.

Sakari käyttää vuosittain yli kolmen 
kuukauden työpanoksen joukkueen 
valmentamiseen. Tukena toimivat 
Juho Malka ja Ville Oksala.

Jos joulukuusi pelasti pelit kesällä, 
niin jouluksi paras lahja olisi täysi-
mittainen tekonurmikenttä. Sitä odo-
tellessa.

www.nokianjalkineet.fi

Tieto elämään.

www.almamedia.fi
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Teksti: Vesa Lehto 

14 vuotta yhdessä pelannut vuonna 
-93 syntyneiden PPJ Eira siirtyi rei-
lu vuosi sitten pelaamaan aikuisten 
maailmaan. Ensimmäinen vuosi meni 
alkuhermoilujen jälkeen syksyä koh-
ti paremmin, silti sijoitus oli vuonna 
2010 7. divisioonassa sarjan viimei-
nen kahdella voitolla ja maalierolla 
9–34. Vuosi harjoittelua  ja fyysistä 
kasvua teki hyvää, ja kentälle juok-
si keväällä jo henkisesti ja fyysisesti 
vahvempi joukkue. Vuoden 2011 sal-
do oli jo mairittelevampi: 12 ottelus-
sa pisteitä kertyi 14 ja maalierokin 
parani lukemiin 16–20, sijoitus hieno 
9./14.

Kahden vuoden maalieroista voi 
lukea jotain, sillä pelillisesti oman 
pään varjeleminen tiivistyi enemmän 

kuin tehot hyökkäyspäässä lisääntyi-
vät. Keskikenttä myös oppi kauden 
vanhetessa pelaamaan alakautta, eli 
hyökkäyksiin lähdettiin aikaisempaa 
useammin vastustajan keskikenttään 
luodun paineen ja pallonriiston jäl-
keen. Vielä kun koko joukkue saa pa-
remmin jalat alleen, juoksemme ensi 
kesänä vastustajilta jalat alta.

Joukkue vahvistui vuoden mittaan 
”paluumuuttajilla”, eli aikaisemmin 
juniorivuosina pelanneita kavereita 
palasi joukkueeseen, jonka vahvuus 
on nyt jo kolmisenkymmentä peli-
miestä.

Talven yli harjoitellaan yhdellä kup-
lavuorolla ja yhdellä salivuorolla, 
joka onkin tarpeen, kun mennään 
mukaan futsal-sarjaan. Ensi kesän ta-
voite voi olla vain nousu divariporras-
ta ylemmäs!

PPJ Taalerit eli -93 syntyneiden 
ikäluokka vakiinnuttamassa 
paikkansa isojen joukossa!

Teksti ja kuvat: Markku Saarinen

Järjestyksessään toinen PPJ-Gaala 
oli hieno päätös kaudelle 2011. Seu-
ran jäsenet kokoontuivat hauskan 
yhdessäolon merkeissä nauttimaan 
hienoista esityksistä ja palkitsemaan 
ansioituneita pelaajia sekä seuratoi-
mijoita.

Kulttuuritalo Nosturi Hietalahdessa 
oli ääriään myöten täynnä, kun PPJ:n 
pelaajat, vanhemmat ja seuratoimi-
jat juhlistivat kauden päättymistä.

Monisatapäinen yleisö otti illan 
juontajan Kalle Lindrothin vastaan 
valtavalla huuto- ja taputusmyrs-
kyllä. Seuran puheenjohtaja Olavi 
Similä muistutti avauspuheessaan, 
että PPJ:n – kuten käytännössä kaik-
kien suomalaisten urheiluseurojen 
– toiminnan kivijalka on pyyteetön 
vapaaehtoistyö. Similä kiitti kaikkia 
vanhempia ja seuratoimijoita, jotka 
tekevät arvokasta työtä ilman palk-
kaa.

Gaala kokosi PPJ-perheen saman 
katon alle
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Samalla hän kiitti seuran työnteki-
jöitä Aatu Eidiä ja Akke Orrströmiä 
erinomaisesta työstä seuran valmen-
nuksen kehittämisestä.

Puheiden jälkeen olivat vuorossa 
Gaalan ohjelmanumerot. Viihteestä 
vastasi ensin koomikko-taikuri J-P 
Pirinen. Hauska taikashow viihdytti 
koko yleisöä pelaajien vanhemmista 
nuorimpiin junioreihin asti.

Huikean show’n esittivät myös kol-
me maajoukkuetason footbag-taitu-
ria. Mikko Lepistö ystävineen näytti 
gaalayleisölle, kuinka pienellä pallol-
la voi tehdä akrobaattisia temppuja. 
Moni suu loksahti auki energisen esi-
tyksen aikana.

Gaalan juhlallisessa osuudes-
sa palkittiin vuoden ansioituneita 
PPJ:läisiä. Vuoden valmentajaksi va-
littiin tänä vuonna Mikko Pennanen. 
Hän on nuoresta iästään huolimatta 
joukkueessaan erittäin arvostettu, ja 
Laru 2000 -joukkue on viimeisen vuo-
den aikana kehittynyt huimasti.

Vuoden joukkueenjohtajan pal-
kinnon pokkasi Pasi Pajunen, jonka 
joukkueella, Larun 2001 syntyneillä, 
on kaikki taustat kunnossa. Iso kiitos 
tästä kuuluu Pajuselle.

Vuoden PPJ-joukkueeksi valittiin 
PPJ Akatemia, joka nousi ensi kau-
deksi Helsingin miesten nelosdivariin. 
Tulosten lisäksi Akatemia on hyvähen-
kinen joukkue, jonka arvoihin ja toi-

mintaan kaikki ovat sitoutuneet.

Seuran erikoispalkinnon vastaanot-
ti Johanni Larjanko. Hän on tehnyt 
vuosikausia pyyteetöntä työtä usean  
joukkueen johtajana ja valmentaja-
na. Lisäksi Larjanko on osallistunut 
aktiivisesti seuran hallituksen toimin-
taan hoitaen muun muassa tiedotus-
ta, viestintää ja pelipasseja.

Jokainen joukkue sai lisäksi valita ri-
veistään vuoden pelaajan omilla kri-
teereillään. Myös taitokisoissa mita-
leita suorittaneet pelaajat palkittiin 
Nosturin lavalla.

Gaala päätti hienon kauden, nyt kat-
seet suunnataan jo uusiin haasteisiin.
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Teksti: Vesa Marttila

Syksyllä 2010 Akatemia oli murrok-
sessa, kun joukkuetta vuosikymme-
nen valmentanut Harri Bryk päätti 
ripustaa fläppitaulun naulaan. Harria 
ei yksi mies riittänyt korvaamaan, 
joten valmentajapesti siunaantui 
kahdelle, yhteensä yli parikymmen-
tä vuotta PPJ:tä edustaneille Han-
nu Leinoselle ja allekirjoittaneelle. 
Meidän onneksemme Olavi jatkoi kui-
tenkin yhä joukkueenjohtajana.

Valmentajanvaihdos parikymppi-
sille kundeille voi pahimmassa ta-
pauksessa olla viimeinen niitti, kun 
opiskelut, työt, armeijan harmaat ja 
parisuhteet menevät edelle. Tämän 
vuoksi asetimme heti alkuun tär-
keimmäksi tavoitteeksi, että joukkue 
pysyy kasassa, toiseksi tärkeimpänä 
pelin kehittäminen ja kolmantena 
sarjapaikan säilyttäminen. Nousuta-
voite asetettiin vasta kaudelle 2012.
Talvella positiivisesti alkanut futsal-

sarja tuotti lopulta kuitenkin petty-
myksen, kun kevään peleistä jär-
jestään tuli takkiin. Asia ihmetytti, 
koska keväällä pelit hetkittäin kulki-
vat jopa paremmin kuin syksyllä.

Koko talvikauden harjoituksissa kävi 
aktiivinen nippu, mutta sarjapelien 
lähestyessä kävi selväksi, että pelaa-
jia ei ole riittävästi. Onneksemme

muutama pallotaituri oli seuraa vail-
la, ja saimme heidät mukaan hyvissä 
ajoin ennen sarjan alkua.

Kevätkausi ylitti kaikki odotukset, 
viidellä voitolla, kahdella tasapelillä 
ja kahdella tappiolla olimme sarjassa 
toisena, pisteen päässä kärjestä. Hy-
vään sijoitukseen vaikuttivat suuresti 
seuramme edustusjoukkueen tarjo-
amat lainapelaajat, sekä se, että har-
joituskaudella jauhettu maalivahdin, 
puolustuksen ja keskikentän pallolli-
nen pelaaminen toimi. Toisaalta taas 
vähälle painotukselle jäänyt viimeis-
tely tökki.

Kesällä harjoittelu jatkui tuttuun 
malliin, keväällä havaitut ongelmat 
viimeistelyssä nousivat harjoituk-
sissa etenkin pinnalle. Heinäkuussa 
harjoitteluvahvuuteen liittyi useam-
pi armeijassa pidempään roikkunut, 
ja yksi siellä jalkansa telonut. Siten 
syyskauden alkaessa rinki näytti leve-
ältä ja iskukykyiseltä.

Syksy lähtikin hyvin käyntiin. En-
simmäisessä ottelussa höykytimme 
monen mielestä lohkon kovinta jouk-
kuetta RoU:ta 4-2, ja lukemat vielä 
imartelivat vastustajaa. Voittoput-
ki jatkui pelikentillä tämän jälkeen 
vielä kolmen ottelun verran. Voitto 
FFR:stä siunaantui vasta kabinetin 
puolella, vastustajan peluutettua 

edustuskelvottomia pelaajia. Tämän 
jälkeen tuli vielä kaksi voittoa, yksi 
tappio ja tasuri, lopputuloksena loh-
kovoitto kolmen pisteen turvin ja 
nousu neloseen oli varma.

Lohkovoiton turvin pääsimme myös 
pelaamaan yksinkertaisen sarjan di-
visioonan mestaruudesta SuMu/77:n 
ja PoHu/Playboysin kanssa. SuMu/77 
oli höykyttänyt Playboysia 3-0 ja heil-
le riitti mestaruuteen voitto meistä, 
ja näin valitettavasti lopulta kävikin. 
Erittäin fiksusti pelatun ensimmäisen 
puoliajan jälkeen, muutama henkilö-
kohtainen virhe toisella puoliajalla ja 
vastustaja rokotti.

Kolme päivää myöhemmin ajatus 

hopeasta, ja etenkin kauden päät-
tämisestä voittoon olivat kuitenkin 
kuivanneet kyyneleet. Ensimmäinen 
puoliaika Playboysia vastaan tarjo-
si molempiin päihin hyviä tilanteita, 
mutta molempien joukkueiden maa-
livahdit tekivät loistavia torjuntoja 
ja tauolle mentiin tilanteessa 0-0. 
Playboys tuli toiselle puoliajalle hy-
vin latautuneena. Heidän paineen-
sa tuottikin tulosta kun pallo upposi 
meidän verkkoon noin kymmenen 
minuutin kohdalla. Tästä sisuuntunei-
na lähdimme jahtaamaan tasoitusta. 
Vastustaja jäädytti peliä hyvin, mut-
ta joutui kuitenkin rikkomaan meidän 
pelaajaamme suoran punaisen ar-
voisesti kun peliä oli jäljellä noin 20 
minuuttia. Melkein heti perään isket-

PPJ Akatemian kausikertomus 2011

HIFK:n ja Akatemian kapteenit tuomarin puhuttelussa puoliajalla. ”Jos se repimi-
nen ja mussutus ei puolin ja toisin lopu, niin…”.
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tyämme tasoituksen vastustajan sel-
käranka katkesi ja ä hetki myöhem-
min teimme 2-1 voittomaalin. Hieno 
lopetus loistavalle kaudelle.

Päätavoitteet täyttyivät, pelaajia 
on enemmän kuin oli vuosi sitten, 
peli parani ja sarjasijoitus ei huonon-
tunut, vaan koheni sarjatason veron, 
kaiken lisäksi vuoden etuajassa. Ensi 
kaudelle lähtiessä, valmentajilla ei 
ainakaan ole sellaisia harhaluuloja, 
että nelosessa olisi helppoa. Sarja-
paikan säilyttäminen on päällimmäi-
senä mielessä.

Vitosen lohkovoitto ja nousu neloseen on varmistunut. Ylärivissä: Ponzio, Max, 
Sintti, Henkka. Keskirivissä: Patte, Samu, Abbe, Lydä, Pasi, Jussi, Dennis, Wille, 
Kentsu, Olavi. Alarivissä: Titus, Hande, Matias, Mattes, Ode. Maassa: Maukka. 

Kuvasta puuttuvat: Miku, Casi, Kalle, Eero ja Antti.  

PPJ Edustus:

Edustuksen kolmas kausi nelosessa

Teksti: Jesper Mäkinen
Edustusjoukkueen vuoden pelaaja 
2010

PPJ:n lippulaivan ja Stadin akatee-
misimman jengin, PPJ Edustusjouk-
kueen, sarjakausi oli kiinnostava ja 
tapahtumarikas. Joukkue aloitti ne-
losessa hyvin ja hätyytteli lohkonsa 
kärkisijoja. Keskikesän notkahdus 
kuitenkin syöksi Edustuksen putoa-
miskurimukseen. Loppukauden Edarit 
pelasi veitsi kurkulla, mutta selvitti 
viimeiset ottelunsa kunnialla ja säi-
lytti sarjapaikkansa ollen tasaisessa 
lohkossa lopulta kuudes tehden sa-
malla seurahistoriaa. Katsojia oli vii-
meisissä otteluissa kiitettävästi aina 
seurajohtoa myöten. Kauden aikana 
Edustusjoukkueessa debytoi useam-
pia pelaajia niin Akatemiasta kuin 
Taalereistakin, näin ollen kentällä 
oli silloin tällöin pelaajia monelta eri 
vuosikymmeneltä.

Valmistautuminen kauteen alkoi 
jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä 
sarjapeliä. Joukkue leireili keväällä 
etelässä, Tallinnan lähistöllä, jossa 
Edustus pelasi kaksi treenimatsia pai-
kallisia aladivarijoukkueita vastaan. 
Leirin ohjelmaan kuului otteluiden 
lisäksi taktiikkapalavereita sekä muu-
ta joukkuehenkeä kohottavaa toimin-
taa. Toki keväällä pidettiin futistree-
nejä muun muassa kuplassa, futsalia 

pelailtiin Arcadassa.

Kesällä joukkue piti leirin tuttuun 
tyylin Eerikkilässä, jossa joukkue on 
käynyt valmistautumassa syyskau-
teen aina 90-luvulta lähtien. Tänäkin 
vuonna leiri oli kaikin puolin menes-
tys.Uusina ohjelmanumeroina nähtiin 
aamuvarhaisen sadan metrin finaali 
Edarin nopeimpien pelaajien kes-
ken sekä Akatemian ja Edustuksen 
valmentajien välinen tiukka kasisa-
tanen. Kauden seuraava rankkarin 
vetäjä ratkaistiin legendaarisella 
pilkkuskaballa.

Stadin akateemisin jengi osallistui 
kauden aikana kahteen cupiin. Tam-
mikuussa alkaneessa Suomen Cupissa 
PPJ:n ohjaama cup-juna kaatoi en-
simmäisellä kierroksella Karhupuis-
ton Vartijat ja toisella kierroksella 
Helsingin Palloseuran. Kolmannen 
kierroksen ottelussa cup-taival py-
sähtyi Pajamäen Pallo-Veikkoihin 
1-3-lukemin. Tämänkin ottelun olisi 
Edustus voinut hoitaa, eivätkä luke-
mat kerro koko totuutta ottelun ku-
lusta. Uusimaa Cupissa Edarit eteni 
niin ikään kolmannelle kierrokselle, 
jossa kirkkonummelalainen FC Wild 
kukisti etelähelsinkiläiset vastusta-
jansa. Lähtökohdat peliin eivät olleet 
helpot, sillä Wild sai Uusima Cupin 
sääntöjen mukaisesti sarjatasoero-
tasoitusta pari rankkaria ottelun al-Jussi, Max ja Titus ottamassa 

vastaan kulmapotkua
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kuun ja upotti molemmat. Unelman 
triplasta kaaduttua karsiutumiseen 
cupeissa pystyi Edarit keskittymään 
sarjaan.

Kulunut kausi oli joukkueelle kol-
mas perättäinen nelosessa. Edustus 
on pelannut näinä kausina pisteiden 
valossa tasaisesti. Kauden päättyessä 
on sarjataulukko näyttänyt pisteitä 
Edareille 27-29. Pelillisesti kulunut 
kausi oli kuitenkin poikkeus verrat-
tuna edelliseen. Aiemmin Edustuk-
sen kautta leimasi hyvä kevät, mutta 
surkea syksy. Tänä vuonna joukkueen 
esitys notkahti jo kesäkuun puolivä-
lissä, kun takana oli vasta seitsemän 
peliä. Keskikesän kuudesta ottelusta 
Edarit saalisti vain yhden pisteen, 
mikä johti syöksymiseen sarjataulu-
kossa. Kun Edustus hävisi seuraavis-
ta kolmesta ottelustaan vielä kaksi 
ja voitti vain yhden, oli keskikesän 

yhdeksän ottelun pistesaldona vai-
vaiset 4. Tämä pistemäärä oli täysin 
epäoikeudenmukainen, sillä useassa 
pelissä Edustus oli vastustajaansa pa-
rempi, muttei pystynyt ratkaisemaan 
otteluita useista hyvistä maalipai-
koistaan huolimatta. Edarit hävisikin 
näistä yhdeksästä pelistä monet vain 
yhdellä maalilla.

Edustuksen lohko oli nelosessa haas-
tava. Lohkossa oli kaksi selvästi hei-
kompaa ja kaksi selvästi kovempaa 
joukkuetta. Kahdeksan joukkueen 
keskikasti oli sen sijaan äärimmäisen 
tasainen. Haastetta lisäsi se, että 
sarjauudistusten johdosta nelosesta 
tippui kahden joukkueen sijasta kol-
me. Tilanne syksyn viimeisten pelien 
alkaessa oli siis tukala, ja pukukopis-
sa laskeskeltiin, kuinka monta pistet-
tä vielä tarvittaisiin, jotta säilyminen 
varmistuisi.

Joukkue osoitti kuitenkin olevansa 
Joukkue, eikä hävinnyt viimeisestä 
kuudesta pelistä ainuttakaan. Näistä 
peleistä Edustus saavutti 12 pistettä. 
Mieleen on jäänyt ainakin 2-2 -tasa-
peli Jakomäen hiekalla, jossa Pyry 
tasoitti ottelun lisäajan viidennellä 
minuutilla katsomon laitapuolen kul-
kijoiden jo tuuletellessa kotijouk-
kueen voittoa raketein ja pommein. 
Muissakin otteluissa Edustuksen tais-
teluilme oli uskomaton eikä periksi 
annettu.

Kauden viimeisestä pelistä Joukkue 
tarvitsi pisteen ennakolta kovempaa 
sarjakakkosta vastaan. Ottelu päättyi 
lopulta tasapisteisiin ja sarjapaikka 
varmistui. Säilymisjuhlat olivat val-
miina alkamaan ja ne kestivätkin mo-
nella aamuun asti.

PPJ Edustusjoukkue oli lopulta ne-
losdivarin kuudes. Näin korkealle ei 
yksikään PPJ:n joukkue ole miesten 
tasolla aikaisemmin yltänyt. Joukkue 

teki siis seurahistoriaa, mutta osoitti 
ennen kaikkea uskomatonta venymis-
kykyä tiukassa paikassa. Osaltaan tä-
hän vaikuttivat myös Edareissa deby-
toineet Akatemian sekä Taalereiden 
pelaajat, jotka esittivät hyviä otteita 
vaikeissa paikoissa, kun Edustusjouk-
kue tarvitsi kipeästi lisävahvistuksia 
loukkaantumisten ja muiden poissa-
olojen takia.

Seuraavasta kaudesta tulee mielen-
kiintoinen, sillä myös Akatemia pelaa 
ensi vuonna nelosessa hienosti men-
neen kautensa seurauksena. Toivot-
tavasti joukkueet osuisivat samaan 
lohkoon, jotta seuraherruudesta 
päästäisiin todella mittelemään (on 
toki muistettava, että Edustusjouk-
kueen statuksen saamiseksi eivät 
pelkät peliesitykset riitä). Seuraavan 
kauden tavoitteet ovat Edareille taas 
selvät: triplaa lähetään hakemaan. 
Kuluneen kauden viimeisten ottelui-
den peli-ilmeellä ei tämä ole epäre-
alistinen tavoite.
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Text: Mikael Anthoni

Många förespråkar möjligheten att 
ha en hobby på eget språk eller med 
medlemmar från samma kultur. An-
dra anser att sporten ger möjlighe-
ter att förena spelare och föräldrar 
med olika språk- och kulturbakgrund i 
samma lag. Båda infallsvinklarna har 
säkert sina fördelar.

PPJ samlar barn och föräldrar från 
väldigt många olika kulturer, med oli-
ka språk- och annan bakgrund. PPJ:s 
tränare heter bl.a. Veli-Pekka, Axel, 
Jussi, Adel, Benjamin, Theo och Sa-
kari. Bland lagledarna hittar man Ma-
rietta, Samil, Olavi, Johan, Petteri 
och Valericio. Bland de över 800 spe-
larna finns namn som Kalle, Joonas, 
Tuwen, Kaylin, Otto, Leonardo, Niilo, 
Mahmud, Aino, Artem och Konrad. 
Ger inte redan denna korta lista en 
uppfattning om hur bred, inte bara 
stor, PPJ:s verksamhet är?

Jag tror att fotbollen är det gemen-
samma språket och kulturen för såväl 
PPJ:s spelare som deras föräldrar. 
Mina egna svenskspråkiga barn har 
lärt sig en god finska under träningar-
na, matcherna, turneringarna, lägren 
och spelresorna. Samtidigt har de fått 
ytterligare en vänkrets utöver de som 
de har i sina skolor, i vårt hemkvarter 
och bland släktingar och vänner. Jag 

har också märkt att deras finsksprå-
kiga kamrater lärt sig en del svenska 
eftersom lagen väldigt ofta består av 
många svenskspråkiga spelare. Jag 
tror att spelarna även lärt sig grun-
derna till andra språk. Tränarna talar 
mycket ofta mer än ett språk under 
träningarna med sina många spelare. 

Som vuxen tränare upplever jag 
att vi i PPJ lyckats bra med att väl-
komna spelare och föräldrar med 
i aktiviteten oberoende av kultur-
bakgrund. Fotboll är mycket, mycket 
mera än uppfostrande av kommande 
landslagsspelare. Hoppas denna upp-
fattning även delas av er andra.

PPJ – en mångkulturell organisation

Text: Mikael Anthoni

Many recommend having a hobby 
allowing you to use your native lan-
guage together with members sha-
ring the same cultural background. 
Other say sport gives the opportunity 
to join to-
gether junior 
players and 
their parents 
with diffe-
rent language 
and cultural 
background. 
You can see 
advantages 
in both ap-
proaches.

PPJ gathers 
children and 
parents from a variety of cultures, 
with many different language and 
other backgrounds. The trainers are 
e.g. Veli-Pekka, Axel, Jussi, Adel, 
Benjamin, Theo and Sakari. Among 
the team leaders there are Marietta, 
Samil, Olavi, Johan, Petteri and Vale-
ricio. The 800 players listen to names 
like Kalle, Joonas, Tuwen, Kaylin, 
Otto, Leonardo, Niilo, Mahmud, Aino, 
Artem and Konrad. Doesn’t this short 
list give a concrete understanding of 
how wide, not only big, the activity 
of PPJ is?

PPJ – a multicultural organisation

I believe football is the common 
language and culture for both PPJ’s 
players and their parents. My own Sw-
edish speaking children have learnt a 
good Finnish during the training ses-
sions, matches, tournaments, camps 

and travel-
ling to away 
games. At the 
same time 
they have 
got another 
group of fri-
ends in addi-
tion to those 
they have in 
their schools, 
in our neigh-
borhood and 
among relati-
ves and close 

friends. I have also noticed that their 
playmates have learnt some basics of 
other languages as there are players 
with many backgrounds in the teams. 
The trainers often use more than 
one language when addressing their 
players.

As an adult trainer I believe PPJ has 
managed well to welcome players 
and parents in the club regardless of 
cultural background. Football is much 
more than just developing future na-
tional team players. I hope you can 
share my opinion.
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