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Jättireportaasi: miksi junnufu-
tis rypee pohjamudissa”, otsi-
koi maamme toinen suuri, val-

takunnallinen urheilulehti viikolla 
45 julkaistun numeronsa kannessa. 
Peräti viiden aukeaman kokoisen 
artikkelin lähtökohtana oli Suomen 
U16 – U21-poikamaajoukkueiden 
huono menestys tämän vuoden 
maaotteluissa. Syyksi harvinaisen 
huonoihin tuloksiin nähtiin jalka-
pallokulttuurimme yleinen ohuus 
ja erityisesti muita maita huonom-
mat valmennus- ja harjoittelumene-
telmät. 

Syypää nykyiseen surkeu-
den tilaan löydettiin yksinkertaisel-
la päättelyketjulla: sylttytehdas on 
Palloliiton 2000-luvun alun nuoriso-
toimintalinja ja Kaikki pelaa -ideo-
logia. Syyttävä sormi muistettiin 
myös kohdistaa Palloliiton tuoree-
seen puheenjohtajaan, jonka kat-
sottiin olleen keskeisesti mukana 
luomassa näitä nykyisin niin tur-
miollisiksi tuomittuja linjauksia.    

Tässä yhteydessä aloin ajatel-
la omaa – ja koko seuramme – roo-
lia tämän artikkelin hahmottamasta 
kehikosta käsin. Olen tullut mukaan  
PPJ:n toimintaan vuonna 1995 ja 
olin erittäin aktiivisesti mukana sil-
loisen oman joukkueeni (Laru-89) 
kanssa niinä 2000-luvun aikoina, jol-
loin siis kylvettiin nykyisen perika-
don siemenet. 

Olen itse tietysti jäävi arvioi-
maan, missä kaikessa epäonnis-
tuimme ja mitä kaikkea teimme sil-
loin väärin. Olimme varmaankin 
silloisen valmentajakumppanini Ilk-
ka Saarisen kanssa niitä nykyisin 
niin paljon parjattuja isävalmenta-
jia, joiden amatöörimäisen toimin-
nan johdosta yksi sukupolvi on siis 
enemmän tai vähemmän kokonaan 
hukattu. 

Teimmekö silloin valmennuk-
sellisia virheitä? Varmasti teimme. 
Mentiinkö silloin Kaikki pelaa -jär-

jestelmän kanssa liiallisuuksiin? Var-
masti mentiin (tosin pidimme sitä 
melko ohjeellisena järjestelmänä, jota 
sovelsimme varsin vapaasti, kullois-
tenkin tilanteiden mukaan). Puut-
tuiko toiminnastamme nykykatsan-
nossa riittävää tavoitteellisuutta ja 
vaatimustasoa? Varmasti puuttui. 

Puolustukseksemme voin kui-
tenkin todeta, että yritimme silloin 
toimia mahdollisimman tavoitteel-
lisesti ja kunnianhimoisesti hyö-
dyntäen kaikkia niitä resursseja, joi-
ta meillä oli silloin niin seuramme 
kuin Palloliiton kautta käytettävis-
sämme. Yritimme parhaamme mu-
kaan kehittää valmennustamme ja 
peliämme, hankimme kaiken saa-
tavilla olleen valmentajakoulutuk-
sen ja elimme mukana joukkueem-
me kanssa niin suurella sydämellä 
kuin ylipäätään voi kuvitella. Sa-
malla tavalla pyrkivät muistini mu-
kaan tuolloin toimimaan lähes kaik-
ki muutkin silloiset PPJ:n joukkueet. 

Kohtuuden nimissä voidaan 
mielestäni todeta, että silloin elet-
tiin täysin toisenlaisia aikoja kuin 
nykyään. Kaikki toiminta seurois-
sa ja joukkueissa – niin PPJ:ssä kuin 
muuallakin – perustui tuolloin täy-

delliseen vapaaehtoisuuteen, val-
mennuksen tai minkään muunkaan 
osa-alueen ammattimaisuudesta ei 
silloin ollut vielä tietoakaan.   

Suomalaiselle ajattelulle ja kes-
kustelulle – niin urheilun saralla 
kuin laajemminkin koko yhteiskun-
nassa – on mielestäni aina ollut omi-
naista tietynlainen fundamentalis-
mi. Vanhojen, täysin kelvottomiksi 
todettujen linjausten tilalle ovat nyt 
tulleet uudet suuntaukset, joiden 
perustana ovat yksilön kehittymi-
seen tähtäävä valmennuslinja, tiu-
kan ammattimaisuuden tuominen 
koko junioritoimintaan, tasoryhmä-
ajattelu ja äärimmäisen kilpailulli-
suuden ulottaminen kaikille tasoille. 

Ja hyvä näin. En kiistä enkä 
kyseenalaista, etteikö kaikkia näi-
tä keinoja tarvittaisi, mikäli halu-
taan yltää Palloliiton (yltiö)kunnian-
himoiseen tavoitteeseen, jalkapallon 
Euroopan Top 10:een nousemiseen. 
Tosin tässä yhteydessä ei mielestäni 
pidä unohtaa ruohonjuuritason eli 
grassroots-seurojen merkitystä, sil-
lä jostainhan senkin aineksen on tul-
tava, josta tulevaisuuden huippupe-
laajia sitten jalostetaan. 

Vaikka ajat ovatkin muuttuneet, 
uskon vakaasti, että ainakin yhdes-
sä suhteessa PPJ tulee varmasti tulee 
aina säilymään Kaikki pelaa -seura-
na. Missionamme on aina ollut, ja tu-
lee olemaan, tarjota kaikille toiminta-
alueemme asukkaille, tytöille, pojille, 
naisille ja miehille mahdollisuus jal-
kapalloilun harrastamiseen. 

Osoituksena missiomme elin-
voimaisuudesta on tänä vuonna jäl-
leen uuteen ennätykseen, lähelle 900 
nouseva jäsenmäärämme. 

Nöyrimmät kiitokseni kaikille 
tästä saavutuksesta ja hienosta vuo-
desta!

Olavi Similä
Puheenjohtaja,  
Pallo-Pojat Juniorit ry.
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Pohjamudissa 
rypemässä?

Pääkirjoitus

”

Kuva: Kai Vase
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Edustusjoukkue

Teksti: Kristian Forsberg
Kuva: Henri Kunnas

PPJ Edustuksen edellisen kau-
den ja Suomen Cupin peli-
en perusteella odotukset 2012 

kautta kohden olivat melko kor-
keat. Edellinen kausi oli luonteel-
taan erikoinen ja varsinainen taiste-

lu lohkon sijoituksista käytiin vasta 
viimeisten pelien aikana. Kyseisis-
sä peleissä Edustus osoitti todellisen 
taistelutahtonsa ja onnistui saavut-
tamaan seuran historian parhaim-
man sijoituksensa miesten sarjassa.

Ottaen huomioon mihin viime 
kaudella jäätiin, Edustuksella oli-
si ollut avaimet menestykseen 4. di-

varissa tänä vuonna. Kausi alkoi 
kuitenkin painajaismaisesti ja pis-
tesaldo ensimmäisistä otteluista oli 
pyöreä nolla. Joukkueemme pelasi 
ajoittain todella hyvää jalkapalloa ja 
voin rehellisesti todeta, ettei tulok-
set aina vastaa mitä kentällä tapah-
tuu. Joukkueemme hävisi lukuisia 
otteluita viimeisillä minuuteilla ja 

Kausikertomus 2012
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tappiot esimerkiksi RoU:ta vastaan 
olivat todella karvaita. Edustus esit-
ti samaa taistelutahtoa kauden lop-
pupuolella, jota nähtiin jo edellisellä 
kauden lopussa mutta loppukiri al-
koi kuitenkin valitettavan myöhään. 
Mainittakoon, että Edustuksen ke-
räämistä 12:sta pisteestä 10 tulivat 
viimeisistä kuudesta ottelusta. Kau-
den loputtua Edarit sijoittuivat kat-
kerasti karsiutumisviivan alapuolel-
le lohkon toiseksi viimeiseksi.

Vaikka kausi olikin tuloksel-
lisesti mollivoittoinen, löytyy kau-
desta myös paljon hyviä puolia. 
PPJ:n menestys Suomen Cupis-
sa oli merkittävä ja karsiutuminen 
neljännellä kierroksella kakkosdi-
varissa pelaavaa Ekenäs IF:ä vas-
taan ei todellakaan ole häpeämisen 
arvoinen asia. Joukkueen sisällä on 

ollut myös ilo huomata Taalerei-
den menestys ja korvaamaton apu 
Edustuksen riveissä. Moni Edus-
tuksen nappaamista pisteistä oli 
apuun tulleiden Taalereiden pelaa-
jien ansiota.

Edustus valmistautui kauteen 
jo toistamiseen leireilemällä Tal-
linnan esikaupungissa, pelaten pa-
ri harjoitusottelua paikallisia alem-
pien divareiden joukkueita vastaan. 
Leirillä paranneltiin joukkuehen-
gen lisäksi myös maailmaa Tallin-
nan vanhassa kaupungissa. Myös 
fläppitaulu oli pitkästä aikaa kovas-
sa käytössä joukkueen intensiivisis-
sä taktiikkapalavereissa. Viron lei-
rin lisäksi Edustus vietti, kuten jo 
lukuisina aikaisempina vuosina vii-
konlopun jo instituutionaalisella Ee-
rikkilän leirillä. Vaikka joukkue oli 

aikaisempia vuosia hieman vähälu-
kuisemmin edustettu, oli leiri, ku-
ten aina, tunnelmallinen ja erittäin 
onnistunut. Ohjelmassa oli perintei-
set taktiikkapalaverit, harjoituspelit, 
pilkkuskabat ja myöhäisillan ohjel-
manumero; kivenheittokilpailu, jo-
ka toimi tänä vuonna eräänlaisena 
kunnianosoituksena jalkapallon lo-
pettaneelle kivenheiton ehdottomal-
le mestarille Lars ”Lasse” Östrin-
gille.

Seuraavasta kaudesta tulee 
mielenkiintoinen ja ohjelmassa on 
todennäköisesti ponnistus takaisin 
4. divariin, kuten myös Suomen Cu-
pin lisäksi Kevät Cup. Edareiden 
seuraavan kauden itsestään selvä-
nä tavoitteena on pelata taas 4. divi-
sioonassa tai tulevaisuudessa jopa 
korkeammalla.

Mekatroniikan
Komponentit ja
Kokonaisuudet

ESPOO • NÄRPIÖ • OULU •  TAMPERE • SALO
Hannuksentie 1, 02270 ESPOO, puh. 09 - 5259 230
info@movetec.fi • www.movetec.fi

Components and Solutions

Joulumenut saatavilla 10.12. alkaen 
ja ennakkotilauksesta 13.11. alkaen

Elämyksiä Kaikille Aisteille

Savotta 
Suominostalgiaa

Aleksanterinkatu 22 
 p. 09 7425 5588

Šašlik 
Venäläistä loistoa

Neitsytpolku 12 
p. 09 7425 5500

Saaga 
Lapin lumoa Bulevardilla

Bulevardi 34 
 p. 09 7425 5544

Savu 
Terva-aitan tunnelmaa

Tervasaari 
p. 09 7425 5574

A&S Ravintolat myyntipalvelu p. 09 7425 5505 
sales@asrestaurants.com • www.asrestaurants.com
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Taalerit

Teksti: Santeri Friman 

Tein paluun jalkapallokentille 
kuluneen kauden alussa, kun 
kuulin PPJ Taalereista kaveril-

tani. Taalereilla oli tavoitteena nous-
ta tällä kaudella 7. divisioonasta 6. 
divisioonaan.

Kausi lähti Taalereilla hyvin 
käyntiin 2-1 voitolla FC Pakilasta. 
Kausi sujui muutenkin mallikkaasti, 
vaikka monet avainpelaajat siirtyi-
vät Suomen Puolustusvoimien pal-
velukseen heinäkuussa. Meillä oli-
si ollut helposti mahdollisuuksia 
taistella koko lohkon voitosta, mut-
ta muutama hieman heikompi otte-
lu kasvatti välimatkamme liian pit-
käksi.

Kauden aikana saimme apu-

ja erityisesti meidän kärkipelaajal-
tamme Santtu Nybergiltä, joka latoi 
maaleja 9 kappaleen edestä. Myös 
keskikentän pohjalla pelanneet Mik-
ko “Taikuri” Ilmonen ja alkukauden 
kapteenimme Otto Bergius pitivät 
hyvin huolen siitä, että pelimme toi-
mi hyvin myös ylöspäin. En voi olla 
myöskään mainitsematta aina niin 
maagista Nuuria jonka millintarkat 
syötöt ja häikäisevä kosketus pal-
loon tekivät vastustajien puolustus-
pelin todella tukalaksi.

Itse pelasin suurimman osan 
kaudesta vahvistaen puolustuslin-
jaa, jolla pelasivat niin ikään tällä 
kaudella mukaan tulleet Antto Re-
po sekä Nico Juntunen. Silloin kun 
en itse pelannut keskuspuolusta-
jan paikalla, oli konkari Vesa Lehto 

mies paikallaan pysäyttämään vas-
tustajien hyökkäykset. Kiitos sarja-
noususta kuuluu kuitenkin kaikille 
pelaajille ja jo edellä mainittujen li-
säksi löytyy monia pelaajia jotka pe-
lasivat hyvän kauden. Kausi päättyi 
kuitenkin kannaltamme onnellisesti 
ja varmistimme sarjanousun jo kol-
manneksi viimeisessä pelissä.

Olen erittäin iloinen, että aloi-
tin tämän hienon lajin pelaamisen 
uudestaan seurajoukkueessa ja huo-
masin, että taidotkaan eivät olleet 
kadonneet mihinkään.

En voi muuta kuin kiittää koko 
Taalereiden joukkuetta sekä edustus-
joukkueen pelaajia, jotka ovat olleet 
auttamassa meitä peleissämme, us-
komattoman hienosta kaudesta. Me-
nestys jatkunee myös ensi vuonna!

Paluu PPJ:n leipiin

PPJ Junnulehti 2/2012 7

Uskollinen sinivalkoinen
Nicolas Vallikari, puheenjohtaja,  
PPJ Taalerit Official Fan Club

Edustin PPJ Eira 93:ta aikoinaan 
seitsemän vuoden ajan, jonka jäl-
keen keskikentän dominanssini tuli 
päätökseen. Ahersin alempana kes-
kikenttänä eräänlaisena PPJ Eiran:n 
Alex Songina. Nykyään aherran 
katsomossa. PPJ:n edustaminen oli 
kunniatehtävä, sitä on myös uuden 
Fan Clubin vetäminen. 

Kirjoitan juttuni ehkä erilaises-
ta asemasta, kuin mihin on lehdes-
sä totuttu. Käytyämme ystävieni 
kanssa katsomassa entisten jouk-
kuekavereiden otteluita, päätin 
leikkimielisesti perustaa faniker-
hon joukkueelle. Lyhyiden perus-
tamisprosedyyrien jälkeen syn-
tyi Facebook -yhteisö nimellä PPJ 

(Taalerit) Official Ultras Fan Club. 
Tätä tekstiä kirjoittaessani ryhmän 
koko on huikeat 82 henkeä. 

Ryhmän seinää koristaa kaikki 
info, mitä uskollinen fani yleensä 
tahtoo joukkueestaan tietää: ottelu-
raportit, tapahtumakutsut tuleviin 
otteluihin, ajoittaiset puheenjohta-
jan (=minä) tarinat ja satunnaiset 
fanien kannanotot. Enää ei puutu 
kuin pelaajien pre game -rutiinien 
kuvailut... Faniryhmän motto on it-
se keksimäni “Yksi joukkue. Yk-
si rakkaus.” Kuten asiaan kuuluu, 
pitäähän moton aina olla latinak-
si, siinä nettisanakirja astuu kehiin: 
“Unum equos. Unum amare.”       

Uskollinen ja vaativa Fan Club 
oli tyytyväinen joukkueen mennee-
seen kauteen. Helsingin IFK:n mot-
to “Aina sattuu ja tapahtuu”, voisi 

yhtä hyvin tiivistää PPJ Taaleri-
en kauden. Peleissä riitti sykettä ja 
tunnetta, ja iloksemme ennen kaik-
kea hyviä suorituksia sinivalkoisil-
ta. Moni avainpelaaja vaihtoi kesäl-
lä armeijan tamineisiin, mutta se ei 
menoa haitannut, todisteena 4. sija 
miesten seiskadivarin ykköslohos-
sa ja nousu kutoseen. Se on hieno 
suoritus suurella sydämellä pelan-
neelta joukkueeltamme. 

Fanikerho muodostaa ylpeäs-
ti sen kuuluisan “yhdennentoista” 
kenttäpelaajan. PPJ Taalereiden Fa-
nikerho kehittyy ja odottaa innolla 
seuraavaa kautta kutosdivarissa. Se 
kuuluisa “yhdestoista pelaajakin” 
treenataan huippukuntoon uut-
ta haastetta varten. Ensin kuiten-
kin nousujuhlat. Yksi joukkue. Yk-
si rakkaus. 
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Akatemia

Oppirahoja 
maksamassa
Teksti ja kuva: Olavi Similä

PPJ Akatemialle kulunut vuosi 
on ollut lähes täydellinen vas-
takohta edelliselle vuodelle, 

kuin edeltäjänsä vääristynyt ja rik-
koutunut pelikuva. Kun vuosi sitten 
juhlimme piirin vitosdivarin prons-
simitaleita, nousua neloseen ja va-
lintaa PPJ:n vuoden joukkueeksi, 
olemme tänä vuonna kokeneet raju-
akin rajumman putoamisen eufori-
an pilvistä maan pinnalle. 

Vuotemme alkoi lupaavissa 
merkeissä futsal-sarjassa. Miesten 
nelosessa tavoittelimme sarjanou-
sua saalistamalla seitsemästä pelistä 
kuusi voittoa, mutta talvikauden ai-
noa tappiomme – jossa AC Stoppin 
konkariryhmän pitelemätön maali-
tykki antoi pojillemme oppitunnin 
taidon ja kovuuden merkityksestä – 
romutti haaveemme noususta kol-
moseen. 

Ulkokaudella kyyti oli kylmää 
uudella sarjatasollamme heti alus-
ta lähtien. Viidestä ensimmäisestä 
pelistä tuloksena oli selkeitä, yhden 
ja viiden maalin erolla kärsittyjä 
tappioita. Kevätkauden loppu an-
toi meille vielä toivoa paremmasta: 
kaksi voittoa ja tasapeli lohkomme 
kovimpia joukkueita vastaan osoitti, 
että onnistumalla ja pelaamalla hy-
vin kaikki olisi vielä mahdollista. 

Kesätauon jälkeen heinäkuun 
lopulla alkoi todellinen painajainen. 
Viidestä ensimmäisestä pelistäm-
me hävisimme neljä yhdellä maalil-
la – kaiken huipuksi lähes jokainen 
voittomaali upposi verkkoomme li-
säajalla. Loppukausi menikin sitten 
enemmän tai vähemmän pelailun 
merkeissä. Sarjapaikan karattua ta-
voittamattomiin olivat loppukauden 
ainoa voitto ja tasapeli laiha lohtu. 

Keskeisiä syitä alavireisesti su-
juneeseen kauteemme on nähdäk-
seni kolme. Miesten nelonen osoit-

tautui meille hivenen liian kovaksi 
sarjaksi. Pysyimme kyllä hyvin mu-
kana pelien vauhdissa, mutta rat-
kaisevilla hetkillä meiltä puuttui se 
ratkaiseva annos kokemusta ja ko-
vuutta, jolla tiukat pelit käännetään 
voitoksi. Kaikki oli loppujen lopuk-
si aika pienestä kiinni, sillä para-
doksaalisesti pelasimme niin tulok-
sellisesti kuin pelillisesti parhaat 
ottelumme lohkomme kovimpia 
joukkueita vastaan. 

Tällä kaudella joukkueestam-
me puuttui myös se selkeä ykkös-
maalitykki, joka olisi tehnyt voitto-
jen ja sarjassa säilymisen kannalta 
olennaisen tärkeät osumat. Kolman-
tena syynä voidaan pitää pelaaja-
rinkimme kapeutta. Nelosen pele-
jä ei vain voiteta, jos vaihtopenkiltä 
ei löydy riittävää reserviä. Nollasta 
kahteen vaihtopelaaja peliä kohden 
on liian vähän nelosen 90 minuutin 
vauhdikkaisiin kamppailuihin. 

Tässä yhteydessä on myös va-
litettavaa todeta, että joukkueemme 
jäsenten sitoutumisessa oli aivan lii-
an suuria eroja. Siinä kun joukku-
eemme sitoutuneimmalle pelaajalle 

ei tuottanut vaikeuksia tulla arki-
päivinä Turusta saakka peleihimme, 
oli osalle ryhmäämme edes Nimen-
huudon täyttäminen ja päivittämi-
nen liian vaativa tehtävä! Myöskään 
valmentajiemme sitoutumisesta 
ja työmoraalista tulos ei johtunut. 
Hande ja Ponzio paiskivat töitä ko-
ko vuoden suurella sydämelle teh-
den kaiken sen, mitä vaikeissa olois-
sa ja tilanteissa oli tehtävissä. 

Kaiken kurjuuden keskellä on 
todettava, että ei putoaminen vito-
seen ole ollut osaltamme millään ta-
valla maailmanloppu. Tavallaan sar-
janousumme vuosi sitten tapahtui  
puolivahingossa ja etuajassa, tämä 
vuosi oli alun perin suunnitelmissam-
me se, jolloin olisimme nousseet nelo-
seen dominoituamme täydellisesti vi-
tosta. Olemme jo nuolleet haavamme 
ja ainoa, vakaa tavoitteemme on pala-
ta neloseen heti ensi kaudella. 

Kuten konkarimme Miku kau-
den päätteeksi pidetyssä joukkue-
palaverissa totesi, on joukkueemme 
hengessä jotakin niin ainutlaatuista, 
että mikään muu tavoite ei ole mah-
dollinen!
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Naiset / Pienet Eläimet

Teksti: Lotta Aho 
Kuva: Hanna-Mari Ahonen 

Naisten joukkue paisuu kuin 
pullataikina, ja tällä ei on-
neksi viitata pelaajien ulkoi-

seen habitukseen vaan joukkueen 
jäsenmäärään - kevään ja kesän ai-
kana saimme taas joukon uusia in-
nokkaita pelaajia mukaan toimin-
taan. Joukkueessa on tällä hetkellä 
reilut parikymmentä aktiivista pe-
laajaa sekä muutama reservissä 
odottelemassa pääsyä pelikentil-
le loukkaantumisen tai äitiysloman 
jäljiltä. Jäsenmäärän lisääntyminen 
mahdollisti täysipainoisen treenaa-
misen koko kesän, koska jopa hei-
näkuun suosituimpina lomaviik-
koina saimme aina porukan kasaan 
treenejä varten.

Naiset pelasivat kesällä har-
rastesarjan ylempää tasoa kahdel-

la joukkueella. Molemmat joukk-
ueet kärsivät loukkaantumisista ja 
menestys jäi ehkä odotettua vaati-
mattomammaksi,  mutta kausi hui-
pentui PPJ:n joukkueiden keskinäi-
seen otteluun joka myös titaanien 
taistona tunnetaan. Tämä huikea 
kamppailu päätyi tasatulokseen, jo-
ka heijasteli molempien joukkue-
iden taistelutahtoa mutta osoitti 
myös, että kesän ahkera treenaus oli 
tuottanut tuloksia.

Sarjan lisäksi joukkueet kä-
vivät erilaisilla kokoonpanoilla pe-
laamassa turnauksia, esim. Hangon 
nurmikentillä, Simo Syrjävaara har-
rastefutiksen SM:ssa, sekä osallistui-
vat Final ja Palis Cupeihin. Näissä 
turnauksissa saavutettiinkin sitten 
huomattavasti parempia tuloksia. 
Joukkueen vanhempi kaarti onkin 
tullut siihen lopputulokseen, että 
näillä kilometreillä dieselmoottori 

lämpiää niin kovin hitaasti, että sar-
japelin 2 x 20 minuuttia ei siihen ri-
itä mutta turnausten aikana kone 
pääsee virittymään huippusuorituk-
seen.

Naisten joukkue on oiva esi-
merkki, että vielä aikuisiälläkin 
taidot voi kehittyä ja kun treeneissä 
yrittää pysytellä joukkueen nu-
orempien jäsenten vauhdissa mu-
kana kehittää se kuntoa mukavas-
ti. Joukkueessa on oikein hyvä 
tekemisen meininki ja jotain kertoo 
sekin, että loukkaantuneet ja äitiys-
lomalaiset käyvät katsomassa jouk-
kueiden pelejä ja toimivat huolto- ja 
kannustusjoukkoina vaikka eivät it-
se kentälle tällä hetkellä pääsekään.

Näillä eväillä on hyvä lähteä 
seuraavaan haasteeseen eli fut-
salkauteen, ja ensi vuoden kesäsar-
jassa laitetaan sitten tuulemaan 
oikein kunnolla!

Naisten joukkueet 
ilon asialla 
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Teksti: Tuula Salmi

Syksyllä 2011 oltiin tosiasioi-
den edessä. Tyttöjen jalkapallo-
harrastuksen jatkuminen vaa-

ti toimenpiteitä. T99 oli siirtymässä 
kovaa vauhtia 11v11 peleihin ja me-
nestyksekäs joukkue tarvitsi kipeäs-
ti vahvistusta aktiivisen ja motivoi-
tuneen ydinjoukkonsa tueksi, jotta 
pelaaminen jatkossa olisi mahdollis-
ta. Toisaalta T98 tytöillä oli saman-
kaltaisia haasteita, osa porukasta 
oli jäänyt pois ja jäljellä oli taitava ja 
motivoitunut mutta lukumäärältään 
liian pieni porukka. Päädyttiin van-
hempien kanssa yhdistämään tyt-
töjoukkueet ja rakentamaan uusi ja 
iskukykyinen joukkue taitavista ja 
innokkaista tyttöfutaajista.

Tehtävä ei ollut helppo, sillä 
molemmilla joukkueilla oli vahva 
yhteishenki ja ”peli-itsetunto”. T99 
oli palkittu PPJ:n vuoden joukku-
eena 2010. Päätettiin kuitenkin teh-
dä kaikki tarvittava yhteisen uuden 
joukkueen synnyttämiseksi. Tuettiin 
tyttöjä kaikin mahdollisin tavoin 
uudessa kokoonpanossa ja yhteisen 
peli-ilon löytämisessä vuoden aika-
na. Muutos oli iso ja tytöt joutuivat 
venymään erityisesti siksi, että sar-
jojen ja turnausten vastustajat oli-
vatkin nyt yli puolelle joukkuetta 
vuotta kokeneempia eli ne pelattiin 
kaikki -98 syntyneitä vastaan. 

Yhteisen tyttöleirin aikana Ee-
rikkilässä kesäkuun alussa alkoi jo 
näkyä uuden joukkueen syntymäs-
tä merkkejä. Yhdessäolo ja yhteisten 
”juttujen” löytäminen vahvistivat yh-
teishenkeä.  Osallistuminen kesän ai-
kana useisiin turnauksiin Stadi Cup 
(6.6.-10.6.), Wasa Football Cup (27.6.-
1.7. ) ja Gotlanti P18-turnaus (1.8.-
5.8.) sai aikaan myös yhteisen peli-
ilon syntymisen joukkueen jäsenten 
kesken. Ja hyvät tulokset yhtenäisen 
uuden joukkueen pelitaitojen yhdis-
tämisen osalta alkoivatkin vihdoin 
näkyä syksyn sarjapeleissä, kun nii-
tä kauan kaivattuja voittojakin alkoi 

Teksti:  
Krister Johansson

PPJ Tedarit 95–
97:n mennyt 
kausi oli hy-

vin vaiherikas. Ke-
väällä kaikki näytti 
vielä erittäin hyväl-
tä. Voitimme Uu-
denmaan piirin 
T-94 sarjassa oman 
lohkomme. T-97 
sarjassa sijoituimme 
toiseksi, ja näin ol-
len pääsimme edus-
tamaan Helsinkiä 
Futsal-lopputurna-
ukseen Ylöjärvelle, 
(epävirallinen SM-
turnaus) ja nappa-
simme sieltä hie-
nosti pronssimitalit. 

Futsal-turnauksen jälkeen 
aloimme keskittyä kesän piirisar-
joihin. Päätimme osallistua kahteen 
sarjaan, sekä B17- että B18-ikäluok-
kiin. Kausi alkoi heti pienellä epä-
onnella, viimeisessä harjoituspelis-
sä ykkösveskarimme Iines loukkasi 
sormensa niin pahoin, että hänen 
kevätkautensa oli paketissa ja pelit 
pelattu siltä osin.

Muutenkin kausi oli todella vai-
kea. Neljä runkopelaajaa siirtyi ke-
sän aikana isompiin ympyröihin ja 
muutama pelaaja lopetti, lisäksi ty-
töillä oli paljon loukkaantumisia ja 
muita esteitä niin, ettei meinattu saa-
da peleihin edes joukkuetta kasaan. 
Onneksi P-98 joukkueessa pelaava 
Erika sekä T-98 joukkueesta useam-
pikin tyttö tuli paikkaamaan meidän 
loukkaantuneita pelaajia pelaamalla 
ennakkoluulottomasti sekä B17- että 
B18-sarjaa, siitä heille iso KIITOS. 

Oli Tedareilla kesällä joitain 
hienojakin kokemuksia,  yksi täl-
lainen oli Stadi Cupin B17-sarja. 
Vaikka tiesimme joutuvamme pe-
laamaan erittäin pienellä ringillä, 
päätimme osallistua turnaukseen, 
kun olimme tähän jo ilmoittautu-
neet.  

Painotimme tytöille turnauk-

seen lähdettäessä, että nyt on kaik-
kien laitettava kaikkensa peliin mitä 
varastosta löytyy, kun kaksi runko-
pelaajaamme oli siirtynyt FC Hon-
kaan juuri ennen turnausta ja moni 
oli edelleen loukkaantuneena. Pela-
simme lähes kaikki pelit ilman vaih-
topelaajia. Turnauksen edetessä mo-
ni joutuikin taistelemaan kentällä 
hammasta purren, vaihtoonkaan 
kun ei päässyt, vaikka paikat oli ai-
ka hajalla. Turnaus eteni kaikes-
ta huolimatta reilusti yli odotusten, 
saavutimme pronssia, edellä vain 
B.n SM-sarjan joukkueet HJK  ja FC 
Espoo, jotka kohtasivat finaalissa.

Tällä hetkellä joukkueemme 
elää muutoksen aikaa, ja treenaam-
me pienellä ringillä neljän runkope-
laajan siirtyessä isompiin ympyröi-
hin kolkuttelemaan B.n SM-sarjan 
portteja ja muutaman lopettaessa 
futiksen.

Nyt etsimmekin lisää uusia po-
tentiaalisia tyttöjä joukkueeseem-
me. Jos olet kiinnostunut ja omaat 
useamman vuoden kokemuksen jal-
kapallosta, tule kokeilemaan jouk-
kueeseemme! Uskomme että tulet 
viihtymään mukavien tyttöjemme 
seurassa.

Eiköhän se siitä, takaisin voit-
tojen tielle!

Muutoksen aikaa

tulla kovistakin vastustajista.

Tavoitteena yhdessä pelaami-
sen riemu ja onnistumisen ilo!
Tyttöjen kesän kohokohta oli tänä 
kesänä yhteinen turnausmatka Got-
lantiin. Tällä kertaa oltiin jo liikkeel-
lä varsin itsenäisesti ja vanhempia 
oli mukana vain muutamia. Hauska 
pelimatka yhdisti tyttöjä ja toi run-
saasti lisää kokemusta taitavien yk-
silöiden joukkueena pelaamisesta.  
Tähtäimessä joukkueella on vuoden 
2013 aikana jälleen uudet menestyk-
sen hetket, joita kohti tsempataan 
vahvasti yhdessä. 

Tämän kauden parhaimpia jal-
kapalloilukokemuksiaan tytöt kuvai-
levat näin: Yhdessäolo ja hauskan-
pito Eerikkilässä sekä Gotlannin ja 
Vierumäen turnauksissa jäivät ”coo-

leimpina” useimpien mieleen täs-
tä vuodesta. ”PPJ me ollaan, Larus-
ta me tullaan. Hävittiin tai voitettiin, 
loppuun asti tsempataan. PPJ! ”
 
Joukkue pähkinänkuoressa
Pelaajia PPJ T98/99 joukkueessa on 
nyt yhteensä 28 koottuna -98 ja -99 
syntyneistä kokeneista ja vuoden ai-
kana mukaan liittyneistä uusista ty-
töistä. 

Uusi päävalmentaja Roy 
Hindren aloitti joukkueen valmen-
tamisen lokakuun alusta.  Apuval-
mentajana toimii Cati Leppe.

Joukkueenjohtamisesta vas-
taavat Krista Elopuro, Katriina Ee-
rikäinen ja Katja Huhtala. Rahas-
tonhoitajana toimii Markku Niva. 
”Jojo-troikkaa” avustaa viestinnälli-
sesti tarvittaessa Tuula Salmi.
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Uusi joukkue syntyi

PPJT98/99-JOUKKUEEN vUOsI 
2012 OlI AKTIIvINEN: 

• Mukana Talvisarjassa 9v9 ja Futsal-sarjas-
sa alkuvuodesta

• PPJ:n tyttöleirillä Eerikkilässä 3. – 4.6.

• Stadi Cupissa  6.6. – 10.6. 

• Wasa Football Cup -turnauksessa  
27.6. – 1.7.

• Gotlanti P18-turnauksessa 1.8. – 5.8.

• Kesällä mukana sarjoissa 7v7 ja 11v11 
sekä talvikaudella jälleen Futsal-sarjassa

• 1.9. Kaukalo Cup-turnauksen järjestämin-
en 04 ja 05 -syntyneille 

• Kuusysi-turnaus Vierumäellä  5.10. – 7.10. 

• PPJ:n tyttöjoukkueiden biitsifutis- tapah-
tumassa  13.10.

• Joukkue treenaa 3 – 4 kertaa viikossa 
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Pojat 1998

Teksti: Marko Luotonen 

Japani on noussut muutamassa 
vuodessa maailman parhaiden 
jalkapallomai den joukkoon. 

PPJ 98 kävi ensimmäisenä suoma-
laisjoukkueena selvittämässä, mihin 
menestys perustuu. 

Joukkue harjoitteli ja pelasi FC 
Suzuka Rampolen ja tokiolaisen 
Ayoama Soccer Clubin kanssa. Su-
zukassa heitä valmensi tunnettu am-
mattijalkapalloilija Narita Takaki. 

Japanilaisfutiksen menestyste-
kijät ja tuliaiset kotiinvietäväksi oli 
helppo tiivistää. Näin pelaajat ku-
vailevat kokemuksiaan.

”Japanilaiset liikkuvat paljon.” 
”Syöttävät tarkasti ja terävästi.” 
”Nopea tempo ja vapaan pai-

kan hakeminen syötön jälkeen.” 
”Uusi kulmapotkupuolustus-

taktiikka.” 
”Palloa kierrätetään hyvin puo-

lustuksessa.”
Usko japanilaiseen jalkapal-

loon vahvistui viikon kokemuksen 
perusteella.

”Japanilaiset ovat mahtavia pe-
laamaan jalkapalloa.” 

”Japanilaiset ovat kuin koneita.” 
”Japani voittaa MM-kisat 2028.”

”Ihan kaikki on ollut erikoista.”
Pelkän jalkapallon takia Japa-

niin ei lähdetty. 
”Urheilullisten tavoitteiden li-

säksi matkan tarkoituksena oli tii-
vistää joukkueen yhteishenkeä, tar-
jota mahdollisuus ikimuistoiselle 
kokemukselle ja tukea nuorten kas-
vua ja kehittymistä maailmankan-
salaisina”, joukkueenjohtaja Heikki 
Masalin sanoo.

Erityisesti japanilainen kulttuu-
ri, kunnioittavat käytöstavat ja ruo-
ka jättivät jälkensä pelaajiin. Häm-
mästystä herättivät muun muassa 
paistetut salaatinlehdet sekä kalan 
ja kasvisten runsaus.

”Ruoka ja Japanin siisteys on 
ollut mielenkiintoista ja erikoista.” 

”Ihan kaikki on ollut erikois-
ta”, pelaajat toteavat.

PPJ98 kiittää kaikkia yhteistyö-

kumppaneitaan matkan tukemises-
ta. Tunnelmiin voi tutustua tarkem-
min joukkueen facebook-sivuilla: 
www.facebook.com/Junnutjapa-
niinfutaamaan.

PPJ:n vierailu huomioitiin paikallisessa mediassa.

”Ihan kaikki on ollut erikoista”, pelaajat totesivat japanilaisesta arjesta.

”Japanilaiset ovat 
kuin koneita”
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Teksti: Otto Sandqvist

1999 syntyneet fu-
taajamme 
aloittivat tänä 

syksynä yläasteen. Minä ja Johannes 
Jauhiainen aloitimme valmentami-
sen syksynä 2006, kun aloitimme lu-
kion. Aika kuluu, nykyään ei enää 
pelaajia ja valmentajia koosta ero-
ta. Hyvä että muista asioista, kuten 
esim. parrankasvusta vielä erottaa.  

Eira ja Lauttasaari 99 yhdistyi-
vät vuoden alussa, ja tällä hetkel-
lä meillä on suunnilleen 25 pelaajaa 
listoilla. Yhdistyminen, yläasteen 
alkaminen ja ensi keväänä 11vs11-
muodostelmaan siirtyminen on tuo-
nut ja tuo edelleen paljon uusia 
haasteita niin pelaajille, valmentajil-
le, joukkueenjohdolle kuin vanhem-
mille. 

Yläasteen alkamisen voi hy-
vinkin mieltää eräänlaisena initiaa-
tioriittinä kohti lasten orastavaa ai-
kuistumista. Ja vaikka se ei suoraan 
vaikuta jalkapalloon harrastuksena, 
niin monet yläasteen aloittavat tytöt 
ja pojat joutuvat ehkä miettimään 
uudelleen, mihin kallisarvoista ai-
kaansa haluavat käyttää. 

Koko ala-asteen läpi olen ol-
lut tekemisissä lasten kanssa, joita 
ei jalkapallo kiinnosta, mutta joiden 
vanhemmat pakottavat treeneihin. 

Toivon hartaasti, että yläasteen ai-
kana vanhemmat ymmärtävät, että 
tämä ei voi jatkua loputtomiin. Jos-
sain vaiheessa lapsen täytyy saada 
itse päättää, miten hän haluaa liik-
kua (mutta Herra Jumala luonnolli-
sesti teidän on pakko pakottaa hei-
dät jotenkin liikkumaan). 

Vanhempien  tuki on kuiten-
kin meidän pojillemme vielä todella 
olennainen osa harrastuksen toimi-
vuutta. Aivan liian  usein saan kuul-
la että pelaaja ei ole päässyt treenei-
hin, koska ei saanut kyytiä, tai 
kos ka sisäpelikenkiä tai jotain muu-
ta varustetta ei hankittu ajoissa. Jos 
ja kun lapsi haluaa harrastaa, van-
hempien tulee tehdä kaikkensa tu-
keakseen tätä päätöstä. Se sisältää 
kaiken varusteiden hankkimises-
ta kyytien hoitamiseen ja vanhem-
painilloissa käymisestä silloin täl-
löin kannustamiseen kentän laidalla 
matsin aikana. 

Poikien yläasteen alkaminen 
ja muutenkin murrosikä on tehnyt 
valmentamisesta hauskempaa, mut-
ta myös rankempaa. Poikien keskit-
tyminen on ailahtelevaa, ja usein al-
kuverryttelyjen aikana puhutaan 
jostain ihan muusta kuin jalkapal-
losta. 

Toisaalta pojista on tullut fik-
sumpia kentällä ja selvästi vanhem-
pia sen ulkopuolella.

Teksti: Esa-Pekka Nykänen

Kun viime vuonna PPJ:n “vuo-
den valmentaja” -palkinnon 
saanut Mikko “Mise” Penna-

nen palkattiin Larun 00 -poikien val-
mentajaksi kesällä 2011, oli jouk-
kue joukko innokkaita poikia jotka 
toimivat ilman pitemmän aikajän-
teen suunnitelmaa. Aivan samanlai-
sista muiden kaupunginosien pojis-
ta koostuvat kaupunginosajoukkueet 
näyttivät kehittyvän taidoiltaan ja 
menestykseltään tavoittamattomiin.

Nyt kaksi vuotta myöhemmin 
voimme katsoa ylpeänä poikien ja 
valmentajien tekemää työtä. Piirin 
kakkostason keskikastin joukkueesta 
on kasvanut aluesarjaan noussut, roh-
keaa pallollista peliä pelaava joukkue, 
jonka edellä ovat enää vain alueen 
mahtiseurojen edustusjoukkueet!

PPJ 00 pelaa ja harjoittelee kah-
dessa eri tasoryhmässä. “Nollanol-
lat” on jaettu kilpa- ja haastajajouk-
kueeseen, joiden välillä pelaajat 
pääsevät taitojensa mukaan jousta-
vasti liikennöimään. Tällä hetkellä 
joukkueessa on 32 poikaa joista noin 
12 pelaa kilpatasolla ja 20 haastaja-
tasolla. Leirit on pidetty pääsääntöi-
sesti yhteisinä.

Haastajilla kasvun kausi
Haastajajoukkueessa on pyritty tar-
joamaan alusta alkaen Misen johdol-
la kilpajoukkueen tasoista valmen-
nusta, joka mahdollistaa taitojen ja 
pelivarmuuden kehittämisen mie-
lekkäällä tasolla sekä jalkapallon har-
rastamisen halutessaan hieman ke-
vyemmällä panostuksella.

Haastajajoukkueen vuosi oli niin 
yhteishengen, peli-ilon kuin tulosten-
kin valossa mainio. Kevätkaudella ne-
lossarjan piirisarjapeleissä saavutet-
tiin hyvää tulosta viimeisten pelien 
notkahduksia lukuun ottamatta.

Startti syyskauteen oli haasta-
va Aleksi Elo-Deanin Australiaan 
muuton jättämän ison aukon myö-
tä. Pojat oppivat kuitenkin nopeasti 
luottamaan itseensä ja etenkin puo-
lustuslinjan pelaaminen on parantu-
nut selvästi syyskauden aikana. 

Yhdessä kohti 
aikuistumista

PPJ Junnulehti 2/2012 15

Harkituin askelin kaupungin aateliin

Haastajien pelaajista mm. Nuut-
ti, Teo ja Miro ovat ottaneet tuntumaa 
kilpasarjojen pelirytmistä. Vastaavasti 
useat pelaajat kilpasarjassa ovat olleet 
mukana haastajien peleissä.

Hyvällä futiksella  
kakkosesta aluesarjaan
Kilpajoukkue lähti kauteen 2012 tas-
kussaan syksyinen nousu Helsingin 
Piirin kakkoslohkossa. Talvella otet-
tu Piirin Futsalmestaruus oli enteel-
linen myrskyvaroitus -  aiemmin il-
man turnausvoittoja pelanneet pojat 
ottivat ensimmäisen voiton seurak-
si saman tien yhteensä kolme kova-
tasoista turnausvoittoa (Jyväskylä, 
Lahti, Valtti Cup), kaksi hopeaa se-
kä yhden pronssin.

Hienoin saavutus oli kuiten-
kin nousujohteisten peliesitysten 

jatkuminen piirin sarjoissa. Kevääl-
lä saavutettu Helsingin Piirin kak-
koslohkon voitto siirsi joukkueen 
pelaamaan syksyksi Helsingin ja 
Uudenmaan piirin ykköstasolle. Yk-
köstason ykköslohkon kakkossijan 
myötä mahdollisesti aukeava paik-
ka aluesarjaan tulivat nimen omaan 
mahtavalla itseluottamuksella omia 
taitoja ja Misen juurruttamaa pelaa-
vaa pelitapaa kohtaan.

Osansa kilpajoukkueen menes-
tykseen ovat tuoneet niin haastajien 
vahvistukset kuin Talenttiharjoituk-
sista pojille tutut Larun 01:set, jotka 
ovat olleet mukana vahvistuksina ja 
hakemassa kovuutta vanhemmasta 
ikäluokasta.

Matka jatkuu
Menestyksen myötä haasteet-

kin kasvavat. Isot kentät alka-
vat häämöttää ja vastukset eten-
kin kilpajoukkueella kovenevat 
kaupunginosajoukkueista edus-
tus- ja akatemiajoukkueisiin. Men-
neet kaksi vuotta kuitenkin vala-
vat uskoa siihen, että pystymme 
yhä kehittymään ja jatkamaan ko-
vemmankin vertailun kestävää jal-
kapallotoimintaa ”kaupunginosa-
joukkueena”. 

Ja kuten aiemminkin, kuuseen 
ei kurkoteta liian nopeasti, vaan sin-
ne kivutaan pitkäjänteisen ja huo-
lellisen valmennustyön tukemana. 
Ansaitun syyspaussin jälkeen aloi-
tetaankin valmistautuminen uuteen 
kauteen etenkin fyysisten ominai-
suuksien kehittämiseen keskittyen 
ja omaehtoisen harjoittelun määrän 
lisäämiseen.

Voiton makuun. Lahti Soccerin kilpasarjan voittoa juhlittiin aurinkoisin ilmein.



Pojat 2001 laru
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Teksti: Jonne Lundberg 
Kuva: Markku Saarinen

Vuosi 2012 on ollut PPJ 01 
-joukkueelle harjoitukselli-
sesti ja pelillisesti onnistu-

nut. Vuoden vaihteesta joukkuetta 
on luotsannut allekirjoittanut jat-
kaen pitkäaikaisen JOJO:n, Pasi Pa-
jusen jalanjäljissä, yhteistyökump-
panina Eija Hukka rahastonhoitajan 
tehtävissä. Varusteista on huoleh-
tinut Tomppa Haimelin. Toimin-
tamme eduksi monitoiminaisena on 
touhun nut Johanna Prusti.

Alkuvuodesta aloittivat val-
mentajina todellinen voimakolmik-
ko Fredrik ”Freda” Vikström, Timo 
”Neuer” Ikkala sekä Patte ”Punkki” 
Peltonen, joka on antanut paikkan-
sa opiskelun ja työn vuoksi Henrik 
”Hemu” Granbergille tuossa loka-
kuun tienoilla. 

Lokakuussa myös PPJ 01 Ei-
ra liittyi jengiimme ja nimi muuttui 
siinä samassa, joukkue on nyt PPJ 
01. Eiran liittymisen myötä pelaaja-

määrä on tätä kirjoittaessa 44. Jouk-
kue on aktiivinen ja määrä on sii-
nä mielessä hyvä, että ensi vuoden 
9vs9 pelejä pelataan edelleen kol-
mella joukkueella. Meillä on kak-
si tasavahvaa joukkuetta, valkoinen 
ja sininen piirisarjan lohkossa 3 sekä 
yksi kilpajoukkue lohkossa 1. 

Kaikki joukkueet ovat niittä-
neet menestystä ja pelejä sekä tur-
nauksia on ollut paljon. Suurem-
mista mainittakoon tänä vuonna 
Alandia cup sekä Helsinki cup. Al-
kuvuodesta kävimme leirillä Lapu-
alla. 

Ovella kolkutteleva talvikau-
si menee kilpajoukkueen osal-
ta Esport-talvisarjassa, valkoinen 
ja sininen pelaavat KäPa:n talvisar-

jaa. Talvikaudella on, kuten kaik-
ki PPJ:läiset tietävät, ollut haastellis-
ta saada harjoitteluaikaa katon alta, 
mutta asia on kuitenkin loppupe-
leissä saatu hoidettua hyvin ottaen 
huomioon lähtötilanteen Treenivuo-
roja meillä on riittämiin, joskin ym-
päri Stadia. 

Ensi vuonna aloitamme tur-
nausmatkailun helmikuussa mat-
kustamalla etelään, Tallinnassa 
on nimittäin viikonlopun mittai-
nen turnaus. Tämän lisäksi käym-
me Ruotsin Västeråsissa kesäkuun 
lopulla sekä tietenkin mahtavassa 
Helsinki cupissa.

Tulevaisuus joukkueella näyt-
tää toisin sanoen hyvältä, jengi on 
eloisa ja meininki loistava!

valmennuksen uusi 
voimakolmikko

PPJ Junnulehti 2/2012 17
Tytöt 2000–2001

Teksti: Marietta Johansson

Ahvenanmaan turnausmatkan 
valmistelut aloitettiin syksyl-
lä 2011. Pääsimme iloksem-

me toteamaan, että T01 pelaajista lä-
hes kaikki ilmoittautuivat mukaan. 
Lisäksi turnaussääntöjen mukaan 
joukkueessa sai olla enintään kaksi 
yli-ikäistä pelaajaa joukkuetta koh-
den, ja juuri saman verran ilmoit-
tautui T00 pelaajia matkalle mu-
kaan. Loppujen lopuksi matkalle 
lähtijöitä oli 23 pelaajaa, 8 valvojaa 
ja valmentaja.

Tämä määrä pelaajia tarkoitti si-
tä, että pääsimme edustamaan turna-
ukseen kahdella PPJ-tyttöjoukkueella.

Matkalle lähdettiin sananmu-
kaisesti kukonlaulun aikaan. Autot 
starttasivat letkassa Helsingistä nel-
jän aikaan aamuyöstä, Turun laut-
tasatamassa kun tuli olla jo heti klo 
7:00.

Turkuun saapuessa, oli selkeäs-
ti nähtävissä jännittyneitä kasvoja, 
olihan pelimatka myös monelle pe-
laajalle ensimmäinen matka ilman 
omia vanhempia.

Saapuessamme Maarianhami-
naan, kotiuduimme hotellille ja val-
mistauduimme illan avajaisjuhlaan. 
Juhla käynnistyi Maarianhaminan 
torilta, jossa kaikki joukkueet ko-
koontuivat seuralippuineen. Pelaa-
jat muodostivat marssikulkueen, 
jonka määränpää oli Wiklöf Areena.

Areenalla joukkueet kerääntyi-
vät kentälle ja tervetuliaispuheiden 
jälkeen turnaus julistettiin avatuksi.

Ottelut alkoivat seuraavana 
päivänä ja meno oli sen mukaista. 
Sunnuntaina ja maanantaina ottelui-
ta oli kaksi per joukkue ja tiistaina 
otteluita oli kolme per joukkue. Kai-
ken kaikkiaan tyttöjoukkueita oli 
reilu 30 ja lohkoja 4.

PPJ-lippu liehui jokaisessa ot-
telussamme ja vanhempien kannus-
tushuudot raikuivat. Tunnelma oli 
sanoinkuvaamattoman jännittävä. 
Otteluiden välissä valvojina muka-
na olleet vanhemmat kuljettivat pe-
laajia kenttien ja hotellin väliä, mil-
loin jollain oli rakko jalassa, toisella 

juomapullo hotellilla, kolmannella 
märät sukat ja neljännellä väärä pe-
lipaita päällä. Toisin sanoen kaik-
kea sellaista tapahtui, mitä oletet-
tavasti turnausmatkalla kuuluukin 
tapahtua.

Iltaisin pelaajille oli järjestet-
ty valinnaista vapaa-ajan ohjelmaa, 
joku ryhmä lähti valvojan johdol-
la discoon, toiset tivoliin, kun toi-
set kiertelivät keskustassa tuliaisia 
hankkimassa. 

PPJ Vit sijoittui alkulohkon nel-
jänneksi, eikä näin ollen saavutta-
nut jatkopelipaikkaa.

PPJ Blå sen sijaan sijoittui al-
kulohkon toiseksi ja ansaitsi paikan 
jatkossa. Keskiviikkona käynnistyi-
vätkin jatkopelit, joista jännitystä ei 
puuttunut.

PPJ aloitti hienosti, voittaen en-
simmäisen jatkopelin, mutta kärsi 
seuraavana tappion sijoittuen lopul-
ta koko turnauksen jaetulle 5. sijalle. 
Loistavaa tytöt, loistavaa PPJ!

Turnauksen taso oli kova, ja 
näin hyvä menestys oli tietenkin 
tervetullutta koko joukkueelle.

Ehdimme käydä kannustamas-
sa myös PPJ_n poikajoukkuettakin, 
joka sekin taisteli upeasti jatkope-
leissä. Mahtavaa, että jatkopeleis-

sä, sekä tytöissä että pojissa nähtiin 
oman seuramme pelaajat.

Illalla juhlistimme turnausta 
yhteisellä illallisella, jossa kaikille 
pelaajille jaettiin diplomit, palkittiin 
Turnauksen Pelaaja ja luovutettiin 
erikoispalkinnot.

Viikkoon mahtui niin paljon ja 
vaikka ohjelma oli välillä otteluiden 
ja ruokailujen välissä tiukka, kaikki 
sujui upeasti.

Omasta näkökulmastani mat-
kaa tarkistellessani, onnistuneen 
turnausmatkamme mahdollisti mo-
ni asia, kuten turnausjärjestäjän hy-
vät järjestelyt, joukkueen omat en-
nakkojärjestelyt, mukana olleiden 
valvojien aktiivinen ote koko tur-
nausmatkan ajan ja hyvin käyttäyty-
vät pelaajat. Unohtamatta valmen-
tajaamme, joka neljän ottelupäivän 
aikana hoiti kahden joukkueen 16 
turnausottelua ja kaksi harjoitusot-
telua.

Torstaina oli kotiinlähdön aika. 
Varmasti koko matkaseurue 

oli iloinen päästessään taas kotiin, 
omaan sänkyyn.

Saimme upeat muistot yhtei-
sestä matkastamme ja ne kenties sii-
vittää meidät uusille, ”päätä hui-
maaville” pelimatkoille.

seikkailu Alandia Cupissa
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Tytöt 2002–2003 Eira

PPJ:n tyttöjen Eiran 02/03-jouk-
kue on kauden 11-12 aikana 
hitsaantunut hienosti yhteen. 

Uusia pelaajia on aloittanut futiksen 
parissa ja jokunen vaihtanut PPJ:n 
väreihinkin. Mukaan on helppo tul-
la, sillä tässä joukkueessa ei tehdä 
eroa uusien  ja ”vanhojen” pelaaji-
en välillä. 

Talvikaudella osallistuimme 
futsaliin, ja vaikkei maaleja laske-
takaan, voitimme mielestämme lä-
hes kaikki ottelut.  Pikkujoulua vie-
timme tytöt vastaan vanhemmat 
-ottelun merkeissä. PPJ Eira voit-
ti silloinkin, ja pienemmät pelaa-
jat poistuivat kentältä tyytyväisinä 
karkkipussit taskussa.  

Kesän korvilla joukkueemme 
lähti ensimmäistä kertaa Eerikki-
lään, tällä kertaa vain päiväksi. Tyt-
töjen purkautuessa illalla bussista 
Punavuoressa  oli jo kuitenkin tul-
lut selväksi, että seuraavalla kerralla 
Eerikkilässä myös yövytään. Eerik-
kilän päiväleiri toimi myös hyvänä 
lämmittelynä seuraavan viikon Sta-
di-cupiin. Vaikkemme siellä ihan fi-
naaleihin yltäneetkään, olimme yh-
tä mieltä siitä, että turnaukset ovat 
tämän harrastuksen suola! Niihin 
osallistuimmekin  ahkerasti – säässä 
kuin säässä – Leppävaarassa, Vuo-
saaressa ja Hyvinkäällä.

Valmentajamme Tuomas Hä-
mäläinen, Iines Vuorjoki ja Liisa Sa-

lo ovat kuluneen kauden aikana 
hienosti luotsanneet tyttöjä. Meiltä 
vanhemmilta suuri kiitos tälle triol-
le. Valitettavasti Iines ei omien peli-
kiireidensä vuoksi pääse jatkamaan 
valmentamista enää syksyllä, mut-
ta jatkaa hänkin tyttöjemme rooli-
mallina. 

Odotamme jo  malttamatto-
mina futsal-kauden ja talvisarjan 
alkua. Kuten jo vuosi sitten tote-
simme, tavoitteemme on kehittyä 
futaajina, mutta ennen kaikkea pi-
tää hauskaa futiksen merkeissä, 
hioa joukkuehenkeä ja näyttää kai-
kille, mistä PPJ Eira T0203 on teh-
ty! Täältä tullaan – entistä lujem-
min! 

”Turnaukset ovat 
futiksen suola”

Vasemmalta oikealle eturivi: Senja, Kreetta, Marla, Venla, Reetta, Suvi, Siri,  Laura. Ylärivi: Tuomas, Emmi K., Maaria, 
Emmi N. Kuvasta puuttuvat: Ava, Aura, Ella, Emmistiina, Emelie, Leeni, Karla.  
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Tytöt 2002–2003 laru

Teksti: Ilkka Saarinen

• 85 treeniä
• 7 juoksutreeniä
• 77 matsia
• 36 voittoa
• 12 tasapeliä
• 29 häviötä
• 1 leiri
• 3 turnausta
• 1 kerta beach-futista
• 26 tyttöä
• 4 lopettanutta
• 3 aloittanutta
• 1,5 valmentajaa
• 1 joukkueenjohtaja
• 1 rahastonhoitaja
• pieni määrä itkua
• paljon naurua
• vielä enemmän valmentajan pääs-
tä kadonneita ja harmaantuneita 
hiuksiaLeirillä väsytti välillä.

Kausi 2011–2012 lukuina

TO 6.12. klo 15 • SU 9.12. klo 16 • SU 16.12. klo 16 • KE 26.12. klo 16 
Zarafa (S) • suositellaan 7-vuotiaille ja sitä vanhemmillle lapsille 
• yli 4-vuotiaille vanhempien seurassa

Lasten 
Liput 

2 €

ElokuvatEattEri orioN
Eerikinkatu 15 • www.kava.fi

ZARAFA

ORIONIN JOULUKUUN ELOKUVA
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Pojat 2001 Eira

Teksti: Petteri Paajanen 

Se oli tässä, PPJ on ässä!” Ei-
ran 01-poikien käyttämä voit-
tohuuto kajahti viimeistä ker-

taa pimeässä syyskuisessa illassa 
Lassilan urheilupuistossa viimei-
sen piirisarjapelin jälkeen. Tällä ker-
taa huudon sanat saivat aivan erityi-
sen merkityksen ja pojillakin tuntui 
olevan tavallista enemmän lataus-
ta loppuhuudossaan. Ilmassa oli 
selvästi havaittavaa haikeutta. Tä-
mä oli PPJ Eiran viimeinen peli, sil-
lä edessä on siirtyminen Leikkimaa-
ilman peleistä isompiin joukkueisiin 
ja isommille kentille, mikä tarkoittaa 
yhdistymistä Larun kanssa yhdeksi 
PPJ 01 joukkueeksi. 

Tuloksellisesti kausi oli nousu-
johteinen. Kevään piirisarjapeleissä 
voitot ja tappiot menivät vielä lähes 
tasan. Kevään ehdoton kohokoh-
ta oli toinen sija Helsinki Openissa. 
Kesän päätapahtumaan, Helsinki 
Cupiin, lähdimme varovaisin odo-
tuksin ilman suurempia tulostavoit-
teita. Toiveissa oli kuitenkin pärjätä 
tuloksellisesti paremmin kuin edel-
lisenä vuonna (ei voittoja, yksi tehty 
maali). Oli mahtavaa seurata poiki-
en kasvavaa innostusta turnauksen 
aikana, kun pelit alkoivatkin sujua 
täysin eri malliin edelliseen vuoteen 

verrattuna. Tuloksena oli riemukas 
alkulohkovoitto ja pääsy ylempään 
jatkosarjaan. Jatkosarja tosin loppui 
varsin nopeasti, mutta pienen har-
mistuksen jälkeen kasvoille pala-
sivat jälleen voittajien hymyt. Itse-
luottamus oli pojilla kasvanut niin, 
että syksyn piirisarjapeleistä ei sit-
ten tullutkaan kuin yksi tappio.

Kukapa olisi arvannut vuoden 
2008 huhtikuussa ollessamme juu-
ri perustetun joukkueemme ensim-
mäisessä peli-illassa Lassilan ur-
heilupuistossa, että juuri samalla 
kentällä pelaamme viisi pelikautta 
myöhemmin myös viimeisen pelim-
me.  Oheiset kuvat on otettu täysin 
samassa paikassa, saman maalike-
hikon sisällä Lassilan kentällä. En-
simmäisessä vuonna 2008 otetussa 
kuvassa joukkueemme on hieman 
vieraan näköinen punaisissa laina-
paidoissaan, jotka Osku oli jostain 
hankkinut. Toinen kuva on otettu 
nyt syyskuussa viimeisen pelimme 
jälkeen, ja kuvassa esiintyy jo paljon 
rutinoituneempia pelureita.

Vaikka Lassilan kenttä saikin 
erityisen merkityksen joukkueem-
me historiassa, yksi kenttä on kui-
tenkin ollut kaikkein merkityksel-
lisin. Johari on aina ollut koko PPJ 
Eiran toiminnan sydän ja tarjon-
nut hienot puitteet jalkapallon pe-

laamiselle. Vastustajatkin ovat usein 
kehuneet paikan fiilistä. Kenttä ei 
millään muotoa ole jalkapallon nä-
kökulmasta parhaimmasta päästä, 
mutta mikä kentän kunnossa on hä-
vitty, on otettu tunnelmassa takai-
sin. Johari on kuin kirkon kenttä en-
nen vanhaan, jonne poikien on ollut 
helppo tulla pelailemaan. Siellä on 
eräänä kesäisenä päivänä muutama 
pelaaja törmännyt muihinkin fiilis-
telijöihin, kun Miklu kävi tarkista-
massa lapsuutensa maisemia. 

Ikäluokkamme siirtyy ensi 
kaudella pelaamaan 9vs9 pelejä, joi-
ta Joharilla ei mahdu pelaamaan. Jä-
timme Joharille hyvästit syyskuun 
viimeisissä treeneissä. Joukkueen 
vanhemmat olivat järjestäneet hie-
not tarjoilut treenien jälkeen: höy-
ryäviä termospulloja oli rappusil-
la rivissä ja uunituoreet leivonnaiset 

Jäähyväiset Joharille
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tekivät kauppansa. Kentän laidalle 
oli kerääntynyt iso joukko vanhem-
pia harjoituksia seuraamaan, mitä ei 
ollut enää näin isojen poikien koh-
dalla tapahtunut pitkään aikaan. 
Kenelläkään ei ollut kiire kotiin. 

Yhden aikakauden loppu on 
uuden alku. Jotta kirjoitus ei olisi 
pelkkiä jäähyväisiä, voin ilokseni to-
deta poikiemme harrastuksen jat-
kamiselle olevan aivan erinomaiset 
edellytykset. Pieni joukkueemme saa 
hyvän paikan jatkaa pelejään uudes-
sa yhdistetyssä PPJ 01 -joukkuees-
sa, jonka vahvuus on lähes viisikym-
mentä pelaajaa. Itse voin turvallisin 
mielin jättää tämän viisivuotisen ura-
kan joukkueen jojona taakseni ja siir-
tyä sinne, missä asiantuntemus on 
suurin – eli katsomoon. Huudetaan 
yhdessä PPJ voittoon jatkossakin.

Pojat 2002 Kilpa

Teksti: Antti Raimovaara, 
joukkueenjohtaja

2002 -syntyneiden 
ikäluokas-
sa pidettiin 

lokakuun 2012 alussa niinsanotut 
avoimet harjoitukset, joihin kutsut-
tiin seuran kaikista -02 kaupungin-
osajoukkueista edistyneitä, tavoit-
teellisia ja motivoituneita pelaajia. 
Tarkoituksena oli koota joukkueel-
linen pelaajia, jotka haluavat panos-
taa kilpatasolla pelattavaan fudik-
seen täysillä.

Avoimissa harjoituksissa mu-
kana olleiden parinkymmenen tai-
tavan ja innostuneen pelaajan jou-
kosta uuteen kilpajoukkueeseen 
kutsuttiin lopulta 12 poikaa. Jouk-
kue esiintyy jatkossa piirin tapahtu-
missa nimellä PPJ tai PPJ Kilpa, si-

säisesti olemme K02.
Kilpajoukkueen toiminta alkoi 

lokakuun puolessa välissä täydel-
lä höyryllä. Talven aikana pallollis-
ten harjoitusten lisäksi kilpajoukkue 
saa seuran ulkopuolisten järjestä-
mää valmennusta juoksutekniikas-
sa, judossa, lihaskunnossa sekä ke-
honhallinnassa. Tekniikkaharjoittelu 
tapahtuu valmentajien ohjeiden mu-
kaan omalla ajalla joko itsekseen tai 
pienryhmissä. Toisin sanoen jouk-
kueen harjoituksissa perustekniik-
kaa ei enää harjoitella, vaan se on 
pelaajien omalla vastuulla.

Kilpajoukkue osallistuu tal-
ven aikana kahteen eri sarjaan, lei-
reilee 2–3 kertaa ja pelaa lukuisia 
harjoituspelejä. Ensi kesänä on -02 
syntyneiden vuoro mennä Ålandia 
Cupiin, jonne kilpajoukkuekin ju-
hannuksen alla suuntaa.

Kilpajoukkue 
panostaa täysillä
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Teksti: Juppe Kettunen

Hesa Cupia, Jyväskylää, 
Hartsportin makuisia het-
kiä. Treenejä, piirisarjaa, yh-

dessäoloa, nappulakenkiä. Häm-
mästyttävän vähän hävinneitä 
juomapulloja, muutama pallo taisi 
vaihtaa omistajaa. Hikisiä sukkia.

Ikimuistoisia hetkiä Jätkäsaares-
sa helmikuisina iltoina, mieleenpai-

nuvia kokemuksia Eerikkilän viheri-
öillä. Taktiikkapalaveri silloin, toinen 
tällöin. Isät parantamassa maailmaa 
saunanlauteilla. Kimppakyytejä mat-
seihin, nimikoituja reppuja. Pyykki-
kone louskuttaa iltasella.

Makkaransyöntiä. Voittoja 
ja tasapelejä. Joskus tappioitakin. 
Höntsäilyä. Kannustavia vanhem-
pia kentänlaidalla. Mustat kerrastot 
sortsien alla.

Olenko muistanut täyttää va-
rustetilauksen ajoissa? Moneltako 
matsi alkoikaan, entäpä alkuläm-
möt? Kehän kautta vai keskustan lä-
pi? Onko juomapullon vesi viime-
viikkoista vai tuoretta? Kuka vetää 
kulmapotkun? Onko molemmat pe-
lipaidat mukana? Mikä täällä haisee?

Valmentaja vaihtui. Sivura-
jaheittoja. Tekonurmikenttiä, ku-
minpalasia eteisessä. Jojo vaihtui. 

Pojat 2002 laru

Pojat 2003 Eira

Teksti: Jyrki Filppu
Kuvat: Mikko Sihvonen ja  
Laura Jaakkola

 

Kauteen 2012 valmistautumi-
nen alkoi treenaamalla uut-
ta pelijärjestelmää varten, tar-

koitus oli alkaa pelata seitsemällä 
pelaajalla aiemman viiden sijasta.  
Tätä varten alettiin treenata ja pe-
lata myös harjoitusotteluita. Tree-
nejä järjestettiin Jätkäsaaressa, joka 
kuitenkin menetti hyvän harjoi-
tuskentän statuksen Tapaninpäi-
vän myrskyssä, kun kate otti ja lähti 
tuulen mukana. Vaurioitunutta ka-
tetta ei enää saatu kuntoon ja niin 
piti tehdä muutoksia harjoitteluun 
– Ruoholahdesta saatiin yksi sisä-
halliviikkovuoro, jota käytettiinkin 
aktiivisesti. Ehkä kuiva ja lämmin 
ympäristö sai aktiivisuuden nou-
suun.

Kevätkausi jatkui helmikuus-
sa pelatussa Marja-Vantaa -turna-
uksessa, jossa oli jo ennakoitavissa 
tulevan kesän menestys, kun jouk-

kueet osoittivat kehittyneensä omil-
la tasoillaan.

Kevään päätteeksi joukkueen  
24 pelaajaa jaettiin kolmeen eri ta-
soryhmään, jotka aloittivat ensim-
mäistä kertaa piirisarjassa huhti-
kuun lopul la. Kevätkausi osoitti, 
että joukkueet oli jaettu kohtuulli-
sen oikeille tasoille, kun siniset, val-
koiset ja keltaiset pelasivat omissa 
tasolohkoissaan (1, 3 ja 5) erinomai-
set ottelut. Keltaiset nostettiinkin 
syyskaudelle 4-tasolle, jossa menes-
tys jatkui samankaltaisena.  Vaikkei 
voitto aina olekaan tärkeintä, niin 
kyllä se mukavalta aina maistuu.

Kauden aikana joukkueet pela-
sivat lisäksi toukokuussa Valtin Pu-
ma -turnauksessa  ja elokuun alus-
sa Hangossa järjestetyssä Itämeri 
Cupissa, joka oli mukava tapahtu-
ma, jonne saatiin mukaan useampia 
vanhempiakin.  Tällöin myös van-
hemmat saivat makua joukkueur-
heilun tuomasta yhteisöllisyydestä. 

Näiden turnausten välissä pe-
lattiin tietysti Helsinki Cup, jossa tä-
mä ikäluokka pelasi kolmena en-

simmäisenä pelipäivänä, joten pelit 
päättyivät jo keskiviikkona – se ei 
kuitenkaan vähentänyt poikien pe-
li-intoa, joka toi jälleen menestystä 
tässäkin turnauksessa, jossa ei sarja-
taulukkoa kuitenkaan vielä lasketa. 
Mukaan oli ilmoitettu kolme jouk-
kuetta, jotka pelasivat jälleen oivalli-
sesti kukin omalla tasollaan.

Kesä-heinäkuun vaihtees-
sa seuran järjestämä Eerikkilän-lei-
ri houkutteli mukaansa 16 pelaajaa, 
jotka saivat nauttia Eerikkilän ken-
tistä ja asiantuntevasta valmennuk-
sesta.

Joukkueen tausta on säilynyt 
miltei entisellään, mutta olemme 
rekrytoineet IT-vastaavan, josta ha-
luan jo tässä kiittää Kari Skogia, jo-
ka ottaa vastatakseen joukkueen 
nettinäkyvyydestä ainakin seuran 
omilla sivuilla ja ehkä peräti jouk-
kueenkin…

Samalla haluan kiittää joukku-
een kaikkien taustahenkilöiden ja 
vanhempien lisäksi erityisesti myös 
apuvalmentajan vastuusta luopu-
nutta Jari Puhakkaa, joka on anta-

välähdyksiä  
kaudesta

Nollakolmosiin on imua
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Lämpimiä kesäiltoja Pyrkällä. Pallo-
pumppu ja sinivalkoinen pelipaita. 
Säärisuojat. Futsalia Eterassa. PPJ:n 
univormuihin pukeutuneita poikia 
fillaroimassa palloreput keikkuen 
Larun siltaa pitkin kohti Jätkäsaaren 
treenejä. Janne Tiukkanen. Yhteis-
peliä, yhdessä olemista.

Ajelin viime viikonloppuna Pa-
raisilla Nauvon saaren läpi, tajusin 
yhden tienvarsimainoksen kohdal-
la käsittämättömän yhteyden saaris-
tolaiselämän ja jalkapallon välillä. 
Åbo Underrättelserin mainosslogan 
on kuin suoraan PPJ:n teeseistä: ”Li-
vet är lokalt”. Sitähän Laru-02 jen-
gin toiminta on ollut koko tämän 
kauden.

Football is freedom.

nut suuren panoksensa joukkueen 
valmennusapuna ja onneksi luvan-
nut jatkaa vielä kuljetusapuna ja 
muutoinkin, mikäli akuuttia tarvet-
ta ilmenee.

 Kulunut kesä 2012 osoitti, et-

tä joukkueessa on imua, koska uu-
sia pelaajia on tullut ja näyttää siltä, 
että tulovirta ei lopu tähän.  Olem-
me saaneet kyselyitä ja nyt alkava 
talviharjoittelukausi näyttää, kuin-
ka monta joukkuetta saamme ko-

koon.  Lisäksi joukkueen valmen-
nukseen on tulossa muutoksia, kun 
Laru 03:n kanssa on tarkoitus hank-
kia yhteinen vastuuvalmentaja otta-
maan kokonaisvastuu koko ikäluo-
kan harjoittelusta.
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Pojat 2002 United

Teksti: Seija Virtanen

PPJ02 Eira ja PPJ02 Ruoho-
lahti yhdistyivät lokakuussa 
2012 uudeksi entistä vahvem-

maksi joukkueeksi, jonka nimek-
si valittiin pelaajaäänestyksellä yh-
distymistä hyvin kuvaava United. 
Pelaajia uudessa joukkueessamme 
on yli 30, vastuuvalmentaja on Jus-
si Laitinen ja joukkueenjohtaja Nin-
ni Malmstén-Heiskanen, tuttu teho-
pari Ruohiksen joukkueesta.

Molemmat joukkueet menestyi-
vät hyvin jo ennen yhdistymistä. R02 
ja E02 Blue voittivat piirisarjan nelos- 
ja kuutoslohkonsa ja White oli hie-
nosti kolmas kolmoslohkossa. Tästä 
on hyvä lähteä Talviliigaan, johon ja-
kaudumme kahteen joukkueeseen: 
United Gunners ja United Rebels. 

Taitavat ja motivoidut pelaa-
jamme harjoittelevat talvikaudel-
la aktiivisesti neljä kertaa viikos-
sa Jätkäsaaressa, Myllyhallissa 
ja Norsenissa, sillä ensi vuon-
na vuonna Talviliigan jälkeen ja-
noamme menestystä piirisarjassa 
kolmella joukkueella ja suunnitte-
lemme menevämme muiden tur-
nausten lisäksi Pärnu Cupiin. Pää-
asia joukkueen harjoittelussa on 
kuitenkin pelaajan yksilöllinen ke-
hitys ja tietysti se, että kaikilla on 
kivaa! 

United järjesti yhdistymisjuhlat 
syyskuun 28. Sepän puistossa. Oh-
jelmassa oli pallotutkaa, pelaamista, 
grilliruokaa, musiikkia, futiskenttä-
kakkuja... ja valmentajavisa, missä 
paljastui ”outoja” asioita Unitedin 
uudesta valmennusportaasta (ku-
vassa vasemmalta oikealle).

Niilo: ”Keräilen 2 euron juhla-
rahoja ja lempihajuni on uunituore 
korvapuusti.”

Ville: ”Olen käsin pysäyttä-
nyt auton ja estänyt kolarin... Tuo-
re kahvi.”

Hannu: ”Pidän kipeistä lihak-
sista ja hieronnasta... Egyptiläinen 
tee.”

Jussi: ”Syön aina pelkkää pas-
taa, jos voin... Hikinen pukuhuone.”

Calle: ”Olen asunut Sveitsissä 
ja pelaan golfia... Bensan tuoksu.”

Tällä yhdistetyllä ja yhtenäi-
sellä porukalla (kuva ekoista tree-
neistä) on loistavaa lähteä kohti uu-
sia seikkailuja ja voitte seurata niitä 
kanssamme nyt myös Facebookis-
sa: https://www.facebook.com/Pp-
j02United. 

Uusi jengi, 
uudet kujeet

PPJ Junnulehti 2/2012 25
Pojat 2003 laru

laru 2003 kausi 
2011–2012:

• 33 iloista, alati kehittyvää pelaajaa

• 4 pelaavaa ryhmää

• 7 turnausta 

• 9 vastuunsa kantavaa toimi  henkilöä 

• 60+ kannustavaa ja väsymätöntä 
vanhempaa

• 134 harjoitusta

• 17 harjoituspeliä talvikaudella

• 116 pelattua piirisarjaottelua

• 397 tehtyä maalia piirisarjassa

Riemua Hesa Cupissa.

PPJ-leiriläiset 2012.

Jyväskylä Cupin tiimellyksessä.
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Teksti: Tiina Nykänen

Joukkueemme kolmas kau-
si on pian päättymässä hyvin 
mielin ja myöskin menestyk-

sekkäästi! Joukkue on saanut men-
neellä kaudella uuden valmenta-
jakaksikon Misen ja Rikun, Aken 
siirryttyä valmentamaan nuorem-
pia ikäluokkia.

Kaudella pelasimme en-
simmäisen Hesa Cup -turnauk-
sen, osallistuimme peli-iltoihin ja 
03-syntyneiden piirisarjaan, mo-
nia muita turnauksia unohtamatta. 
Maaliskuussa pidimme 04 poiki-
en leirin yhdessä Eiran joukkuueen 
kanssa ja olimme mukana PPJ:n ke-
säleirillä. Syyskaudella on keskityt-

ty harjoitteluun ja uusien valmenta-
jien johdolla aloitettu omaehtoinen 
harjoittelu yhteisten harjoitusten li-
säksi.

Joukkueessa on kuluneella kau-
della pelanneet ja harjoitelleet seu-
raavat sankarit: 

Alvar Aho, Anton Tuuli, Toi-
vo Ahtiainen, Joel Huovinen, Joel 
Särmälä, Eino Saarinen, Otto Nykä-
nen, Elia Litmanen, Heikki Räsä-
nen, Niklas Konu, Teo Kuusiniemi, 
Juhana Takala, Eemeli Leppälä, Mi-
ro Puintila, Niklas Lagström, Vilho 
Merenlahi, Max Lindholm, Robin 
Ilola, Nooa Kettunen, Sean Lynch, 
Lari Ohtonen, Joonas Kohonen, Ol-
li Ojala, Ebbe Ranko, Lamin Tra-
wally, Luukas Valppu, Santeri Val-

le, Aleksi Rautio, Alvar af Schulten, 
Frans Amberla, Linus Falck ja On-
ni Tenkula.

Joukkueen talvisuunnitelmiin 
kuuluu pelit Käpan talviliigassa, 
futsal matsit ja aktiivinen harjoitte-
lu!

L04-pojat, olette pelanneet hie-
non kauden ja onnittelen teitä kaik-
kia siitä! Jokaiselle on tullut paljon 
lisää pelikokemusta, olette oppi-
neet uusia taitoja ja toivottavas-
ti saaneet myös itseluottamusta pe-
laajana.

Iso kiitos kaikille aktiivisesti 
mukana olleille vanhemmille! Ilman 
teidän apua tällaisen ryhmän laadu-
kas pelaaminen ja harjoittelu ei on-
nistuisi!

valmennus vaihtui, 
kehitys jatkui

Pojat 2004 laru

PPj_junnut_200x270mmc.indd   1 2.11.2012   10.19
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Teksti ja kuvat: Markku Saarinen

PPJ-Gaalassa 23.10. sadat pelaa-
jat ja vanhemmat juhlistivat 
hienoa kautta. Kauden par-

haat palkittiin ja yleisö sai kokea iki-
muistoisen illan. Kolmannessa vuo-
sittaisessa PPJ- Gaalassa vieraili 
useita meritoituneita jalkapalloam-
mattilaisia. 

Gaalan aloitti tähtivieras, kun 
PPJ:n kuuluisin kasvatti, juuri so-
pimuksensa Veikkausliigan HJK:n 

kanssa julkistanut Mikael Forssell 
käväisi kertomassa kuulumisiaan. 
Yleisö oli haltioissaan, kun super-
tähti otti yleisönsä valloittavalla per-
soonallaan. 

Arvovaltaisempaa kaartia 
edusti Palloliiton uunituore pu-
heenjohtaja Pertti Alaja. Hän oli vil-
pittömän iloinen Gaalan mahtavasta 
tunnelmasta. 

”Teillä on täällä mieletön yh-
teisö, paljon iloisia ihmisiä kokoon-
tuneena. Jaksakaa yhä jatkossakin 

innostua tekemään duunia!” Ala-
ja sanoi. 

Alajalla on itselläänkin vah-
va tausta sinivalkoisissa. Hän toi-
mi Pallo-Poikien päävalmentajana 
80-luvun lopulla, kun seura nousi 
kakkosdivisioonaan.

”Olen lähtöisin aivan samoilta 
kulmilta kuin Miklu ja moni muu-
kin teistä”, Alaja sanoi.

Illan kolmas vieras oli Jyr-
ki Heliskoski. Kokenut valmentaja-
legenda toimi tällä kaudella PPJ:n 
Fortum Tutorina ja auttoi näin seu-
ran valmentajia. Myös entinen maa-
joukkueen päävalmentaja oli innois-
saan gaalaillan tunnelmasta.

similästä kunnia-
puheenjohtaja
Perinteiseen tapaan jokainen PPJ-
joukkue sai nimetä omilla kriteereil-
lään joukkueensa vuoden pelaajan. 
Lavalla nähtiinkin pitkä liuta maa-

Gaalassa taas tupa täynnä

PPJ:n lokakuussa järjestämät 
tapahtumat keräsivät runsaasti yleisöä. 
Perinteinen kauden päättäjäis- ja 
palkitsemistilaisuus PPJ-Gaala oli 
jälleen ikimuistoinen tapahtuma.

PPJ-Gaala täytti Nosturin ääriään myöten.
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Palkintoja joka lähtöön. Jokaisesta joukkueesta valittiin vuoden pelaaja (ylh.). Piirin taitokisan menestyjät saivat mitalinsa 
(vas.). Olavi Similä nimitettiin PPJ:n kunniapuheenjohtajaksi (oik.). Seuran erikoispalkinnon sai Akke Orrström (alh.).

lintekijöitä, tsemppareita tai muu-
ten ansioituneita pelaajia. Gaalassa 
palkittiin myös koko seuran vuoden 
joukkue (Pojat 2000), vuoden val-
mentaja (Fredrik ”Freda” Vikström, 
Laru 01) sekä vuoden joukkueen-
johtaja (Tiina Nykänen, Laru 04). 

Tänä vuonna seuran erikois-
palkinnon vastaanotti valmennus-
päällikkö Axel Orrström. Akke on 

loistavan omistautumisen ja ammat-
titaidon takia nostanut PPJ:n profii-
lia valtavasti.

Lisäksi PPJ:n puheenjohtaja 
Olavi Similä nimitettiin seuran kun-
niapuheenjohtajaksi. Vuodesta 1995 
asti PPJ:n toiminnassa mukana ollut 
Similä on vaivojaan säästämättä vie-
nyt seuraa eteenpäin pitkäjänteisel-
lä ja määrätietoisella työllään.



 ILO LIIKKUA - ILOA LIIKUNNASTA
      Liputamme junnuliikunnan puolesta.

  Lindorff on johtava asiakas- ja luottosuhteisiin keskittyvien                                         
          palveluiden tarjoaja Euroopassa. www.lindorff.fi
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Teksti ja kuva: Markku Saarinen

PPJ:n kasvatti, hyökkääjä Mi-
kael Forssell kertoi Nostu-
rin gaalaillassa, että hänen tu-

levaisuudestaan pelaajana tullaan 
kuulemaan uutisia lähiaikoina. Suo-
men maajoukkueen kaikkien aiko-
jen toiseksi paras maalintekijä oli ol-
lut keväästä asti ilman seuraa.

”Tulen tekemään vielä lähitule-
vaisuudessa maaleja. Varmaan pa-
rin viikon sisään kuullaan jotain uu-
tisia”, Forssell paljasti.

Ja totta tosiaan, pian Gaalan jäl-
keen Veikkausliigan mestari HJK il-
moitti tehneensä Forssellin kanssa 
kahden vuoden sopimuksen.

Hyökkääjä oli ollut kevääs-
tä asti ilman seuraa, kun sopimus 
Championship-seura Leedsin kans-
sa purettiin. Sittemmin Forssell, 31,  
harjoitteli HJK:n vahvuudessa. 

”Keskittykää taitoon”
PPJ-Gaalassa Forssell antoi vinkke-
jään nuorille pelaajanaluille. Hyök-
kääjä kertoi aloittaneensa uransa 
Agricolan kirkolla ja Johanneksen 
kentällä, samoilla kulmilla kuin ny-
kyajan PPJ-nuoretkin.

”Tuossa iässä kannattaa ehdot-
tomasti keskittyä taitoon. Fysiikan 
ja muun saa myöhemmin, mutta tai-
don hankkiminen on kaikkein tär-
keintä.”

Forssell harjoitteli nuorenakin 
paljon omalla ajallaan, ja usein ni-
menomaan maalintekoa. Hän myös 
katseli televisiosta paljon jalkapal-
loa ja imi oppia sen ajan parhailta 

maalintekijöiltä.
”Isäni vei minua treeneihin ja 

sanoi aina, että tee kaikki aina pal-
lon kanssa. Täytyy pitää aina haus-
kaa sen kanssa”, Forssell sanoi.

Monisatapäisen gaalayleisön 

nuoret pelaajanalut olivat innois-
saan Forssellin vierailusta, kysees-
sähän on PPJ:n historian kiistat-
ta menestynein kasvatti. Forssellia 
muistettiin myös juhlallisesti omalla 
nimikoidulla kymppipaidalla.

Forssell: Teen vielä 
lähitulevaisuudessa 
maaleja

Mikael Forssell vastaanotti gaalassa PPJ:n kymppipaidan.

Mikael 
Forssell vihjasi 
tulevaisuuden 
suunnitelmistaan 
jo PPJ-Gaalassa.
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Teksti ja kuva: Olavi Similä

Illan pääesiintyjänä oli A-maa-
joukkueen päävalmentaja Mi-
xu Paatelainen. Hän esitteli tun-

netun värikkäällä ja persoonallisella 
tyylillään näkemyksiään ja huomi-
oitaan valmennuksesta sekä ylei-
sestä jalkapallokulttuuristamme. 
Mixun alustuksen erityisenä paino-
pisteenä oli nuorison valmennus il-
lan kohderyhmän ja kuulijakunnan 
mukaisesti. 

Niin huippupelaajana kuin val-
mentajanakin mittavan ammatti-
laisuran tuomalla kokemuksella ja 
painoarvollaan Mixu esitteli oman 
käsityksensä pelaajan kehityksestä. 
Sinä kulmakivinä ovat yksilökeskei-
nen valmennusfilosofia, lahjakkuuk-
sien tunnistaminen, ominaisuuksien 
kehittäminen ja henkilökohtaisen pe-
laajauran suunnittelu. 

Mixu piti tärkeänä, että jokai-
sella pelaajalla on joukkueessaan 
selvät roolit ja tehtävät, joita kehi-
tetään pelipaikkakohtaisten har-
joitteiden avulla. Tätä kautta pelaa-
ja kasvaa sinuiksi oman roolinsa ja 
tehtäviensä kanssa ja oppii ymmär-
tämään oman roolinsa suhteessa 
muiden pelaajien rooleihin. Ylipää-
tään harjoittelun selkeys ja sen yhte-
ys joukkueen pelitapaan on Mixun 
valmennusfilosofian keskiössä.

Harjoittelun määrässä on Mi-
xun mielestä Suomessa nostamisen 
varaa. Alustuksensa jälkeisessä erit-
täin vilkkaassa keskustelussa Mixu 
totesi omana mielipiteenään, että lii-
an myöhään aloitettavien pelipaik-
kakohtaisten harjoitteiden myötä 
Suomessa kasvatetaan liikaa yleis-
pelaajia, jotka ovat perusluonteel-
taan vähän liian kilttejä menestyäk-
seen kansainvälisellä huipputasolla. 

Edelleen Mixu kertoi yllätty-
neensä nykyisen A-maajoukkueen 
pelaajien keskitysten huonosta laa-
dusta ja heidän epätietoisuudesta 
omista rooleistaan. 

Loppukaneetissaan eri laji-
en välistä kommunikaatiota kan-
nattava Mixu totesi, että seurois-
sa tehdään se kaikkein arvokkain ja 
tärkein työ, jolla suomalaista jalka-
palloilua viedään eteenpäin – maa-
joukkue on tässä suhteessa vain 
pintaraapaisu. 

Icehearts oikeiden  
arvojen asialla
Toisenlaisen näkökulman urheiluun 
ja nuorisotoimintaan toi PPJ:n Ilta-
koulun toinen vieras, Icehearts-yh-
teisön perustajahahmo Ville Turkka. 
Hänen mukaansa Icehearts pyrkii 
olemaan enemmän kuin urheilu-
joukkue. 

Iceheartsin toimintamalli on 

kehitetty ennaltaehkäisemään nuo-
rison syrjäytymistä ja edistämään 
heidän hyvinvointiaan. Iceheartsin 
toimintamalli perustuu arvomaail-
maan, joka antaa jokaiselle lapsel-
le mahdollisuuden kasvaa itseensä 
luottavaksi ja toiset huomioonot-
tavaksi joukkueen jäseneksi. Ice-

Mixu: roolit 
selviksi
Perjantaina 26.10. järjestettyyn 
PPJ Iltakouluun osallistui reilut 40 
joukkueiden parissa toimivaa seura-
aktiivia. Arvovaltaisten vieraiden 
suhteen Iltakoulu ei jäänyt Gaalaa 
huonommaksi. 
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hearts-filosofian ytimessä on nuo-
rison rakastaminen ja välittäminen, 
jonka avulla tuetaan lapsen kasvua. 

Nykyään Iceheartsin piirissä 
toimii kaikkiaan 9 nuorten jääkiek-
ko-, jalkapallo- ja salibandyjouk-
kuetta, pääkaupunkiseudun lisäksi 
Lahdessa ja Ulvilassa. Joukkuei-

den toiminnassa valmentajat toimi-
vat ikään kuin isien sijaisina lapsille 
ja nuorille, joiden omat kotiolot ovat 
tavalla tai toisella muita huonom-
malla tolalla. 

Vaikka Iceheartsin lähtökoh-
dat, toimintamallit ja ongelmat ei-
vät välttämättä olekaan arkipäivää 

PPJ:n toiminnassa, antoi Ville Tur-
kan avoin ja rehellinen puheenvuo-
ro runsaasti ajattelemisen aihetta 
myös Iltakoulun kuulijakunnal-
le. Iceheartsin motto ”Ei saa kiusa-
ta eikä lyödä” sopii minkä tahansa 
ja urheilu- ja nuorisotoiminnan oh-
jenuoraksi.

Mixu Paatelainen puhui Iltakoulussa tunteella. Hänen mielestään jokaisella junioripelaajalla pitää olla selvä rooli joukkueessaan.



KOREJA JA
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Pojat 2004 Eira

Teksti: Arttu Huhtiniemi

Joukkuueen kesäkauden ehdo-
ton kohokohta oli Hesa Cup, 
johon pojat pääsivät ensim-

mäistä kertaa osallistumaan. Ennen 
tätä oli Joharilla, Jätkäsaaressa, Ta-
lissa ja muissa harjoittelupaikoissa 
vuodatettu hikeä roppakaupalla!

Kuluvan harjoittelujakson aika-
na poikiemme peli on kehittynyt hui-
min askelin. Pojat ovat saaneet pelata 
koko kesäkauden samoissa kokoon-
panoissa (sininen, valkoinen, punai-
nen) ja sen ansioista pelikaverit ovat 
alkaneet tulla tutuiksi nimenomaa 
joukkuepelaamisen näkökulmas-
ta. Poissa on se aika, jolloin kentäl-
lä kaikki ryntäsivät yhtenä ryppäänä 
pallon perään ja sitten se potkaistiin 
vain eteenpäin kohti vastustajan maa-
lia. Eri pelipaikoilla pelaaminen, syöt-
täminen ja pelin rakentaminen ovat 
tulleet osaksi pelitilanne tapahtumia. 
Harjoittelua toki riittää ja esim. pelin 
avaaminen nopeasti, sijoittuminen ja 
juoksu tyhjään tilaan minne syöttö on 
vasta lähtemässä ovat esimerkkeinä 
osa-alueista missä työtä vielä riittää. 
Hienointa on kuitenkin nähdä, että 
pelissä on jo selvää joukkuepelaami-
sen meininkiä!

Valmistautuminen Hesa Cup-
piin viimeisteltiin juhannuksen jäl-
keen Eerikkilän harjoittelu viikonlo-
pussa. Mukavassa kesäsäässä pojat 
saivat treeniä ja peliä tuntikaupalla. 
Innokkaimmat jaksoivat pelata vielä 
harjoitusten jälkeenkin. Myös Eiran 
joukkueen vanhemmat saivat tuli-
kasteensa kun kohtasimme Larun 
joukkueen vahemmat. Tiukka peli 
päättyi 2-1 voittoomme! Eerikkilän 
leiri toimi erinomaisesti niin har-
joittelun  kuin myös joukkuehengen 
nostatuksen kannalta. 

Heinäkuu toi sitten koko kesä-
kauden huipennuksen – Hesa Cup! 
Pojat olivat odottaneet sitä kuin kuu-
ta nousevaa ja vihdoin odotus oli 
päättynyt. Kesän jalkapallon EM-ki-
sat oli selkeästi toiminut innoittaja-
na. Viimeisimmät kikat ja harhau-
tukset oli seurattu silmä kovana. 
Kentillä näkyi myös aika monta Ba-
lotellia – ainakin hius muodista pää-
tellen. Tapahtuma oli myös monelle 
ensikertalaiselle vanhemmalle elä-
mys. Kolmen päivän ajan pojat sai-
vat pelata omaa arvoturnaustaan. 
Vaikka tämän ikäisille ei vielä varsi-
naista kilpasarjaa ollutkaan, otettiin 
pelit tosissaan ja poikien puheissa 
laskettiin pisteitä ja maaleja. Muka-

vaa oli, että kaikki kolme joukkuetta 
saivat maistaa voittamisen makeaa 
hedelmää, jos myöskin tappion kar-
vasta kalkkiakin.

Koulujen alettua joukkuem-
me koko kasvoi 37 pelaajan. Mukaan 
saimme uusia pelaajia, sekä muuta-
mia Ruoholahden -04:ten joukkuees-
ta, jonka toiminta valitettavasti päät-
tyi. Normaalin harjoittelun lisäksi 
osallistuttu ahkerasti peli-iltoihin. Vä-
lillä erittäinkin sateisissa olosuhteissa 
pojat ovat hyvällä innolla pelanneet ja 
tsempanneet.  Tätä kirjoitettaessa on 
joukkueen valmennus esitellyt meil-
le vanhemmille talvikauden harjoit-
telusuunnitelmat. Uutena elementti-
nä treeneihin tulee ”temppukoulu”, 
jossa harjoitellaan vartalon hallin-
taa, nopeutta ja voimaa muun muas-
sa erilasin kiipeily-, voimistelu- ja pai-
niharjoittein. Uskon, että pojat tulevat 
pitämään tästäkin treenimuodosta!

PPJ Eira -04 kokoonpano: Aar-
re, Albert, Arthur, Atte, Eemeli, Ee-
ro, Elias, Emil, Erik, Frans, Frede-
rik, Hannes, Ilmari, Into, Joel, Kalle, 
Lasse, Lauri, Lauri A, Mark, Mar-
lo, Max, Miro, Miska, Nicholas, Nii-
la, Niklas, Oskari P, Oskari V, Ossi-
an, Otso, Robin, Roope, Sisu, Taavi, 
Thomas ja Veeti.

Joukkuepelaamisen 
meininkiä
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Tytöt 2004–2005 Eira

Teksti: Samil Aledin

PPJ TE 04/05 aloit-
ti toimintansa ke-
väällä 2010. Tuos-

ta joukkueesta jäljellä 
olevat pelaajat voi las-
kea yhdellä käden sor-
milla. Joukkueem-
me pelaajamäärä laski 
22:sta 15:en kuluvan 
kauden aikana. Olen 
joutunut todistamaan 
käynnissä olevaa kovaa 
eri harrastusten välis-
tä taistelua tyttöjen va-
paa-ajasta ja vanhempi-
en motivaatiosta. Välillä 
on joukkueenjohtaja-
na aika voimaton olo, 
kun ”sosiaalisella drai-
verilla” lajia harrasta-
neet (pelataan futista, 
kun kaveritkin pelaavat 
joukkueessa) lopettavat 
pelaamisen yksi kerral-
laan. Eniten harmittavat 
ne lähtijät, jotka ovat olleet mukana 
pitkään oppien taitoja, joista on tu-
levaisuudessa iloa lähinnä koulun 
liikuntatunneilla ja pihapeleissä. 

Nuoren futaajanalun motivaa-
tion lainehtiessa vanhempien tuki ja 
hienovarainen ”ohjailu ” ovat ensi-
arvoisessa asemassa. Tämän lisäksi 
on tärkeää kannustaa pelaajia osal-
listumaan peleihin. Voi kuulostaa 
erikoiselta, mutta osa pelaajistam-
me kävi vain treeneissä. Tuskin ke-
tään yllättää se, että lajin lopettamis-
päätös korreloi pelien välttelemisen 
kanssa. Hyvän joukkueen raken-
tamisen ja säilyttämiseen eivät rii-
tä suunnitelmallinen valmennus ja 
joukkueenjohto sekä kiva treeni-il-
mapiiri, vaan tarvitaan vanhempien 
sydäntä lajia kohtaan ja aimo annos 
onnea väännettäessä kättä partioi-

den ja muiden vaihtoehtoisten ajan-
viettotapojen kanssa. Kiitos van-
hemmat!

Tulosten osalta kautemme oli 
aika kaksijakoinen. Vuoden 2011 lo-
pussa ja 2012 alussa pelasimme erit-
tän hyviä ja tasaisia harjoituspelejä 
seuralta saamillamme vuoroilla Ta-
lin kuplahallissa ja Pallokenttä 7:lla. 
Pelit järjestettiin yhdessä Lauttasaa-
ren sisarseuramme kanssa ja hom-
ma toimi todella hyvin. Peleissä 
joko voitimme vieraamme tai pela-
simme tasan heidän kanssaan. Vie-
rainamme olivat mm. MPS, PuiU, 
ACK Vantaa ja Valtti. Tämän lisäk-
si Laru-cupissa saldona oli muka-
vasti voitto (HJK Kannelmäki), tasa-
peli (PuiU) ja kauden ensimmäinen 
tappio (Espoon Tikka). Stadi-cup ei 
mennyt odotusten mukaisesti (ta-
voite: noin puolet tappiottomia pe-

lejä), vaan muodostui tappiovoit-
toiseksi kokemukseksi. Tappioista 
huolimatta tytöt vetivät turnauksen 
läpi hyvällä huumorilla ja meinin-
gillä. Joukkueenjohdolle ja valmen-
nukselle turnaus oli opettavainen 
kokemus, ja antoi eväitä pelin kehit-
tämiseen.

Jatkamme tulevana kautena 
syöttö- ja joukkuepelin edelleen ke-
hittämistä. Peleissä on nähty kivasti 
syöttöjä joukkuekavereille ja muu-
tamia maalejakin on syntynyt syöt-
töjen seurauksena. Lisäksi, meillä 
on ollut ilo saada pelaamista ja tree-
naamista koskevia arvokkaita neu-
voja Fortum-tutoriltamme. Kiitos 
Jyrki Heliskoski!

Lopettaneiden ja muualle 
muuttaneiden pelaajien tilalle olem-
me iloksemme saaneet uusia innok-
kaita pelaajia. Tästä on hyvä jatkaa.

Muutostuulia ja 
selviämistaistelua
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Tytöt 2004–2005 laru

Matkamietteitä
Teksti: Janne Behm

Kuinka ihmeessä sinä viitsit 
käyttää noin järjettömän mää-
rän aikaa lasten jalkapalloon 

ja vielä ilmaiseksi?” 
Tuskin olen ainoa, jonka työ-

kaveri, naapuri tai sukulainen on 
sanonut nämä sanat ihmetykses-
tä päätään pudistellen. Jotkut puo-
lestaan esittävät viikonloppukuu-
lumisten vaihdossa ensimmäisenä 
kysymyksen ”monensia olitte?” Ja 
näin meillä onkin esillä ne kaksi 
mittaria, jotka joskus näyttävät ole-
van ainoat järkevät syyt tehdä jo-
tain: raha ja voittaminen.

Koska (ja onneksi) raha on 
pysytellyt etäällä juniorijalkapal-
losta, voidaan (ja on ehkä syytä-
kin) siirtää huomio voittamiseen. 
Voittaminenhan on hauskaa, vai 
mitä? On kivaa olla voittaja, voit-
tajan vanhempi, valmentaja tai 
joukkueenjohtaja. Voittaminen 
– edes joskus – voi toimia tree-
naamisen innostajana. Ja kun on 
innostunut, voi kehittyä ja kun ke-
hittyy, voi voittaa. Ja jos nyt ei ai-
na voitakaan jotain mitalia tai kan-
nua, niin ainakin itsensä tehtyään 
uuden pomputtelu- tai pujotte-
luennätyksen. Kehittynyt pelaa-
ja on siis voittaja suhteessa siihen, 
mihin hän aiemmin pystyi.

Vaarallisemmilla vesillä ollaan 
silloin, jos voittamisen halua ajaa 
kentän ulkopuolella vellova nähdyk-
si tulemisen tarve. Voittajathan nä-
kyvät, mutta tällaisella näkymisen 
tarpeella on myös hintansa. Hinta-
na voivat olla pelaajat jotka eivät tu-
le nähdyksi ja lopettavat pettymyk-
sen kera. Heistä tulee maksumiehiä, 
mutta traagista kyllä maksu on tar-
peeton koska nähdyksi tulemisen 
tarpeelle harvoin riittää mikään.

Olen nähnyt vuoden varrella 
melkoisen määrän 0405 Larun tyt-
töjen pelejä. Näistä peleistä mielee-
ni on jäänyt ennen kaikkea yksi syk-
syinen ja sateinen ilta Koskelantien 
tekonurmella. Pelaajien hiukset oli-

vat liimautuneet ihoon tasaisena 
valuvan veden kastellessa kaiken. 
Mutta sillä yhdellä hetkellä kukaan 
ei tuntunut olevan kiusaantunut lä-
pimärästä pelipaidasta, tuulesta tai 
pimeästä. Katselin ympärilleni, ja 
jokainen kentällä ollut tyttö tarkkai-
li vain palloa. Tuntui kuin aika olisi 
pysähtynyt. 

Vuosi sitten joukkue saattoi 
pysähtyä tekemään hiekkakakku-
ja kesken pelin. Nyt kakkujen te-
keminen (valitettavasti) on jäänyt, 
ja tytöt ovat taas isompia. Liikkei-
siin alkaa tulla suuntaa, potkuihin 
voimaa ja peleihin rutiinia. Jouk-

kueen koko on kasvanut kahteen-
kymmeneenkahteen pelaajaan, ja 
muutakin on ehditty tehdä kuin 
treenata ja pelata. Melonta- ja luon-
toretki, Lauttasaari-turnauksen pys-
tyyn laittaminen ja äitien osallistu-
minen mammajoukkueella Unelma 
Cup -tapahtumaan ovat näitä kivoja 
oheistapahtumia matkan varrelta. Ja 
kuka tietää, ehkä ensi vuonna saam-
me kasaan joukkueen Helsinki City 
Maratonille.

Miksi siis käyttää järjetön mää-
rä aikaa lasten jalkapalloon ja vielä 
ilmaiseksi? 

Miksi ei?

”
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Panu Rajamäki  
(PPJ-Iskä kentänlaidalta)

Kesätauolta palat-
tuaan pojat ja val-
mentajat olivat 

levänneet ja huilineet ke-
vätkauden vaihtelevien 
pelimenestysten jälkeen. 
Nyt he aloittivat syksyn 
piirisarajat hymyssä suin, 
ilolla ja asenteella. Val-
mentajien neuvot peliin 
lähdettäessä oli; Menkää, 
näyttäkää, muistakaa mi-
tä on treenattu, puhukaa 
ja heti HEREILLÄ!!! Täs-
tä alkoi loputon ja huikea 
nousu; Kaikki syksyn pe-
lit päättyivät voittoihin! 
Loppuun asti jännättiin, 
niin auringonpaisteessa 
kuin rankkasateessa se-
kä kentällä että katsomos-
sa, jatkuuko voittoisa tie peli peliltä loppuun saakka ja 
YES: ME TEIMME SEN!!! Peräti 17 voittoa putkeen, JII-
HAA!!!

Matkan varrella pelattiin ja saatiin tuntumaa 
myös Hesa Cupista, johon osallistuttiin nyt ensi-
kertaa. Suurena tapahtumana se varmasti jäi kaik-
kien mieleen (pelit: 4 voittoa, 1 tasan ja 1 tappio).                                        
Myös Eerikkilän jalkapalloleiri oli mukavaa yhdes-
sä oloa ja joukkueen hitsausta yhteen pelaten, uiden ja 
leikkien suomen suvessa.  Kaikilla oli niin kivaa, että 
viikonlopun jälkeen ei olisi millään maltettu lähteä ko-
tiin, vaan sinne olisi pitänyt jäädä ainakin viikoksi. Ja 
sinne kaipailtiin pitkin kesää uudelleen ja uudelleen…

Poikien ja valmentajien (Oskar & Sakke) taival on 
ollut upeaa seurattavaa; veljellinen yhteistyö ja ote se-
kä luotto toisiinsa on kasvattanut hienosti ME-henkeä 
ja on mahtavaa kun pojat ihailevat, matkivat valmen-
tajiaan jopa hiusmallia myöden… Kauden aikana on 
myös opittu; että joukkue on niin vahva, kuin sen hei-
koin lenkki. Kaikki ymmärtävät, että voitto on maaleis-
ta kiinni ja niitä pitää tulla, mutta puolustuspeli pakkei-
neen omassa päässä on yhtä tärkeä, kun hyökkäyskärki 
maaleineen ja tykkeineen. Vaikka jokainen haluaa olla 
pikku Ronaldo, Messi tai Pukki, pitää myös oppia syöt-
tämään jos kaveri on paremmalla ratkaisupaikalla. Yh-
teistyöhön oppiminen on hyvää harjoitusta, myös poi-
kien tulevan kehityksen ja oppimisen kannalta, niin 
kentällä kuin elämässäkin.

Myös kentänlaidan vanhempien kannustusta ja 
mahtavaa osallistumista sekä JoJo Satua täytyy kiit-
tää.  Pieni ja tiivis yhteisömme on myös huikean läm-
minhenkinen. On mukavaa kun pelaajat, valmentajat ja 
vanhemmat lähtevät mielellään treeneihin/peleihin ja 
miksei olisi kun taas näkee kavereita… Pojat myös soit-
televat keskenään ja menevät pallottelemaan vapaa-
ajallaan. Tällaista positiivista ryhmähenkeä en juuri ole 
kokenut muualla, sitten armeijan, siitä vielä iso kiitos 
kaikille!

Tästä on siis hyvä jatkaa kohti tulevia pelejä ja 
haasteita. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita jo odotellen.                  
Heti siis hereillä, puhu ja PELAA!!!  

Nyt tuli jytky!

Hyllyt kaikelle
Logisto Oy
Läntinen  
teollisuuskatu 26
02920 Espoo 
Puh. (09) 8494 970
www.intolog.fi
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Pojat 2005 Eira

Teksti: Werner Kaitila

PPJ Eira 05  joukkueen perus-
rutiinina ulkokaudella toimi 
yhdet harjoitukset Johannek-

sen kentällä ja toiset Jätkäsaaren te-
konurmella. Kahdet harjoitukset 
viikossa on juuri sopiva määrä tä-
män ikäisille pojille ja harjoitusak-
tiivisuus pysyi kiitettävällä tasolla. 
Tietysti ne pojat, jotka ovat muo-
dostaneet jo rakkaussuhteen pallon 
kanssa, viettävät aikaa huomatta-
vasti enemmän pallon kanssa kuin 
tuon joukkueharjoitusten tarjoaman 
kaksi tuntia viikossa. 

Joukkue koki valmentajanvaih-
doksen toukokuussa, kun allekirjoit-
tanut hyppäsi vetovastuuseen Adel 
Eidin jättäydyttyä pois. ”Aatu” oli 
työnsä tehnyt eli startannut joukku-

een toiminnan ja saanut sen sille ta-
solle, että homma toimii ja organi-
sointi pelaa. Kiitokset siitä Aatulle!  

Saatuani joukkueen käsiini tou-
kokuussa, alkoi pelaajien ja valmen-
tajan tutustumisprosessi. Kauan ei 
mennyt, kun sävelet alkoivat soljua 
sulavasti. Pojat ovat olleet innok-
kaita ja halukkaita oppimaan uut-
ta, ja sellaista on aina hieno nähdä. 
Junnufudiksen pitää olla hauskaa ja 
treeneihin pitää olla kivaa tulla. On 
sydäntälämmittävää, kun treenejä 
ennen joku pojista tulee näyttämään 
valmentajalle jotain, mitä on oppi-
nut. Kehitystä onkin tapahtunut jo 
lyhyen ajan sisällä. 

Osallistuimme peli-iltoihin ke-
väällä yleensä yhdellä joukkueella. 
Syksyllä siirryimme kahden joukku-
een taktiikkaan. Näin saimme kai-

kille halukkaille mahdollisuuden 
osallistua myös pelitapahtumiin. 
Pelit luistivatkin hyvin. Voittoja, ta-
sapelejä ja tappioita koettiin, mutta 
tärkeintä oli se, että poikien pelaa-
minen kehittyi koko ajan ja loppu-
syksystä peli alkoi näyttää ajoittain 
todella hyvältä. Välillä peli oli niin 
kaunista, että vanhemmat ja yleisö-
kin jäi suut auki ihmettelemään mi-
tä oli juuri tapahtunut kentällä. Pa-
riin turnaukseenkin osallistuimme 
ja ne olivat pojille varsinaisia täh-
tihetkiä. Tästä on hyvä jatkaa ja 
aloittaa talvikauden treenaaminen. 
Osallistumme talvella Käpan jär-
jestämään nappulaliigaan kahden 
joukkueen voimin. Sen alkua odo-
tellessa on mukava vielä katsoa 
taaksepäin onnistuneeseen vuoteen; 
Hyvä me, Hyvä PPJ!

Kasvua, kehitystä 
ja kaunista peliä
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Pojat 2005-2006 Ruoholahti

Teksti: Anna Santalahti 
Kuva: Markku Villman

Ruoholahden 2005–06 -jouk-
kueelle kulunut vuosi on 
tuonut huimasti lisää futis-

kokemuksia. Viime talvikaudella 
pelasimme futsalia Palloliiton pe-
li-illoissa sekä harjoittelimme ker-
ran viikossa Ruoholahden koululla. 
Kun ulkokausi Jätkäsaaren kentällä 
alkoi huhtikuussa, päätettiin järjes-
tää joukkueelle kahdet treenit vii-
kossa. 

Osallistuimme myös ulko-
kenttien peli-iltoihin kahdella jouk-
kueella, mikä osoittautui hyväksi 
ratkaisuksi kaikin puolin – vaihto-
penkillä ei ollut liikaa porukkaa ja 
kaikki saivat peliaikaa sekä sopivan 
tasoisia vastustajia.

Toukokuussa pääsimme naut-
timaan auringonpaahteesta jo ”pe-
rinteeksi” muodostuneessa EPS-cu-
pissa Latokaskessa. Päivät olivat 
tiiviitä ja tapahtumarikkaita, kun 
joukkueemme pelasivat yhteen-
sä kuusi ottelua per päivä – on-
neksi välillä sentään pojat pääsivät 
pomppulinnan puolelle rentoutu-
maan.

Kesäkuun kohokohtana oli 
ensimmäinen Eerikkilän PPJ- lei-
rimme, jonne joukkueestamme 
lähti  seitsemän pelaajaa ja muu-
tamat vanhemmat. Pojat nauttivat 
täysin rinnoin futiksesta, syömi-
sestä, kännykkäpeleistä, uimisesta, 
saunomisesta, futisvisasta ja tois-
tensa seurasta – leirin ainoa huo-
no puoli olikin pelaajien mielestä 
kuulemma se, että se kesti niin vä-
hän aikaa! 

Leirillä oli myös hienoa ikä-
luokkien yhdistäminen yli kaupun-
ginosarajojen: junioripäällikkö Aa-
tulle vielä suuri kiitos sunnuntain 
”2005 EM-turnauksesta” johon oli 
huolella koottu eri maiden joukku-
eet yhdistelemällä pelaajia eri jouk-
kueista.

Heinäkuu pidettiin vapaata, ja 

elokuussa sitten taas uusin futisvoi-
min alkoi tutut touhut: peli-iltoja, 
treenejä sekä Käpylä-cup hienoilla 
nurmikentillä. 

Syyskuussa tahti jatkui tiiviisti, 
ja ehdimme osallistui kolmeen pe-
li-iltaan kuukauden aikana. Toinen 
mahtava saavutus syyskuussa oli 
joukkueemme hienojen Facebook-
sivujen avaaminen – kiitos siitä pe-
rustajille – ja kaikki mukaan jouk-
kueesta tykkäämään.

Tällä hetkellä joukkueessamme 
pelaa 17 pelaajaa joista enää kolme 
on vuosimallia 2006. Mukaan jouk-
kueeseen saa toki edelleen tulla se-
kä 2005 että 2006 syntyneet uudet 
harrastajat. 

Treenaamme talvikaudella 
sunnuntaisin Etera-hallissa ja tors-
taisin Ruoholahden ala-asteella. 

Pallo hallussa

PPJ Junnulehti 2/2012 41

Teksti: Salla Hakuri,  
joukkueenjohtaja

Olemme vuonna 2005 synty-
neitä poikia Lauttasaaresta, 
Ruoholahdesta ja Espoosta. 

Olemme kansainvälistä porukkaa, 
ja joukkueessamme puhutaan suo-
men lisäksi ainakin englantia, ruot-
sia, kiinaa ja venäjää. Suurin osa 
meistä on harrastanut jalkapalloa 
aktiivisesti ainakin vuoden. Ryh-
määmme on tullut jatkuvasti uusia 
innokkaita pelaajia ja tällä hetkellä 
pelaajavahvuutemme rupeaa lähen-
telemään kolmeakymmentä. 

Vuoden aikana kehityksemme 
on ollut valtava, ja kiitos siitä kuuluu 
meidän pelaajien lisäksi uskomatto-
man osaavalle valmennustiimille, jo-
hon kuuluu aktiivisten vanhempien 
Teemu Silvennoisen, Mika Lundber-
gin, Juha Jalamon ja Niko Marttisen 
lisäksi ulkopuolisena vahvistukse-
na Jonas Koli. Joukkuettamme johtaa 
Tuuren äiti Salla Hakuri, raha-asiois-
ta vastaa Urhon äiti Elina Vanhapiha 
ja varusteasioista huolehtii Maria ja 
Pontus Klemez, Bothon vanhemmat. 
Vastuuta joukkueemme asioista on 
siis mukavasti saatu jaettua useam-

malle aikuiselle. 
Kuluneen vuoden aikana olem-

me harjoitusten lisäksi osallistuneet 
useisiin turnauksiin, peli-iltoihin se-
kä Eerikkilän kesäleirille. Olemme 
myös järjestäneet harjoituspelejä Jät-
käsaaren tekonurmella Eiraa ja Ruo-
holahtea vastaan. Tulevana talvena 
osallistumme KäPan talvisarjaan ja 
tulemme treenaamaan kahdesti vii-
kossa. Odotamme kovasti ensi ke-
sää, koska silloin saamme osallistua 
vihdoinkin Helsinki Cupiin. 

Meidän mielestä jalkapallossa 
on kivointa: 

Osmo Silvennoinen: ”Pelaami-
nen ja maalinteko.” 

Marius Marttinen: ”Pelin pelaa-
minen.”

Tuure Sirkkanen: ”Turnaukset 
ja pelit.”

Daniel Kilmer: ”Että saa olla 
maalissa ja olla hyökkäyksessä ja ol-
la puolustuksessa. Että saa pelailla 
treeneissä.”

Joukkueemme on: 
Osmo: ”Kiva joukkue, jossa on 

paljon kivoja kavereita.” 
Marius: ”Aika kiva koska siellä 

on hyviä pelaajia.”
Tuure: ”Hyvä ja kiva.”

Pojat 2005 laru

Hesa Cupia 
odotellessa
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Teksti: Antti Piha &  
Pilvi Torsti

Eiran kuusivuotiaat 
jalkapalloilijat ovat 
kauden aikana näyt-

täneet, miten iloisia ja in-
nokkaita pelaajia PPJ Eira 
06 -joukkueessa on. Kau-
kalo-cup Lauttasaaressa 
oli monen pikkupelaajan 
jalkapallouralla käänteen-
tekevä turnaus. Ennen si-
tä touhukkaat kuusivuo-
tiaat olivat turnauksissa 
keskittyneet juoksemiseen 
ja osa pelaajista jopa hiek-
kakakkujen tekemiseen, 
eikä maaleja ollut tullut 
oikeastaan ollenkaan.

Elokuun Kaukalo-cupissa Eira 06 -joukkueesta jo-
kainen pelaaja onnistui maalinteossa pelissä, ja jouk-

kue voitti ensimmäisen ottelunsa. Voi sitä riemua millä 
pojat nauttivat onnistumisestaan! Sen loisteen jokaisen 
pikkufutarin silmistä jos voisi ikuistaa, niin iloisia ja on-
nellisia pojat olivat maalihanojen avaamisesta. 

Syksyn aikana harjoitteluun on tullut vahva ote 
Korpisen Jussin ja Kuusanmäen Laurin johdolla. Olim-
me todella onnekkaita, kun saimme tällaisen valmen-
nustiimin viemään pikkufutareita eteenpäin. Samalla 
pojista ja tytöistä huomaa, että iän myötä keskittymi-
nen paranee ja taidot alkavat karttua.

Runsaslukuinen joukkue harjoittelee kahdesti viikos-
sa. Sisätreeneissä yli neljänkymmenen pelaajan porukka 
on jaettu kahteen ryhmään, jotta mahdutaan Tehtaanka-
dun ala-asteen jumppasaliin. Listalla ovat olleet myös esi-
merkiksi kuperkeikat ja muut ketteryysharjoitukset.

Uusi kokemus monille on ollut tekonurmi Jät-
käsaaressa, missä aloimme treenata ensimmäistä ker-
taa tänä syksynä. Hauskoja hetkiä Jätkäsaaressa ovat 
tarjonneet myös Lauttasaaren ja Ruoholahden PPJ-
joukkueiden kanssa järkätty ystävyysturnaus sekä 
isänpäivätreenit, joiden jälkeen nautittiin yhden äi-
din loihtimat kakkukahvit. Ja pääsivätpä pikkupelaajat 
haastamaan isät kentälläkin – tietenkin voitokkaasti.

Osa pelaajista oli paikalla PPJ-gaalassa, ja nuorim-
mille pelaajille oli varmasti upea kokemus nähdä van-
hempia pelaajia ja tietenkin päästä mukaan laulamaan 
Robinin biisien tahdissa. 

Vanhempien läsnäolo ja joukkueen tsemppaami-
nen harjoituksissa sekä turnauksissa on edellytys on-
nistuneelle toiminnalle, ja joukkueenjohto haluaakin 
kiittää jokaisen pikkupelaajan vanhempia osallistumi-
sesta. Mitä enemmän teitä ja meitä on ringissä, sitä laa-
dukkaampia treenejä voimme pitää! Jussi on todennut, 
ettei apuvalmentajia ole koskaan liikaa, joten rohkeasti 
vaan uudet vanhemmat mukaan (lisätiedot jojoeira06@
gmail.com)!

Pojat 2006 Eira

Ensimmäinen voitto sytytti
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Pojat 2006 laru

Teksti: Tero Immonen

PPJ 06 Laru on ehtinyt toisen 
kautensa aikana paljon: eska-
rin aluksi perustimme jo toi-

sen joukkueen, sillä PPJ 06 Tytöt 
on treenannut ja pelannut elokuus-
ta asti omana joukkueenaan. Hyvä 
näin, sillä pelaajamäärä kolkuttelee 
viidenkympin rajapyykkiä.

Pelaajia on tullut paljon var-
maan siksi, että PPJ:ssa fudis on KI-
VAA ja me pelaamme paljon. Fu-
diksesta tekee kivan 6-vuotiaat 
pikkufutaajamme: he ovat mukana 
joka hetki kaikella ilollaan ja ener-
giallaan. Kiitokset mainioille tytöil-
le ja pojille sekä mukaville äideil-
le ja isille!

Meillä on ollut periaatteena 
mennä innolla mukaan kaikkeen fu-
dikseen liittyvään - ja intoa on riit-
tänyt. Eerikkilässä meitä oli leirei-
lemässä kymmenkunta pelaajaa ja 

saman verran vanhempia. Turnaus-
mitaleita olemme käyneet hakemas-
sa kahden Lauttasaaressa pelatun 
lisäksi Sipoosta, Klaukkalasta, Kirk-
konummelta ja Rajamäeltä. Ja vielä: 
peli-iltamitaleita tullaan jakamaan 
reilulle kahdellekymmenelle pelaa-
jalle. Suurkiitokset tästä vanhem-
mille.

Joukkueen valmentajien ja toi-
mihenkilöiden ideana on ollut pitää 
fudis kivana. Kiitokset tästä lähtee 
ensin PPJ:n junioripäällikölle Adel 
Eidille. Valmentajana Aatu on ollut 
meille aarre: treenejä on kiva tulla 
vetämään, kun harjoitteet on mietit-
tyjä ja lapset tekevät niitä innoissaan. 
Vuosi sitten kirjoitin vastaavassa ju-
tussa, että lapset keskittyvät her-
paantumatta myös tekniikkaharjoi-
tuksiin. Tänä vuonna voi jo sanoa, 
että he osaavat myös tehdä niitä.

PPJ:ssa fudis pyörii vanhem-
pien voimin ja minusta on vähin-

täänkin asiallista kiittää ja kumartaa 
Karrin, Peterin, Sakarin, Kristiinan 
ja Annan lisäksi Pasille, Vienalle, 
Paulalle, Jannelle ja Samulle - meil-
lä voi aina sopia pelejä ja treenit pi-
detään aina, koska valmentajia riit-
tää, varusteet on kunnossa ja talous 
on tip top.

Ylläolevasta näkee, että olen it-
sekin innoissani. Tuleva näyttää hy-
vältä: pojat menevät Nappulaliigan 
talvisarjaan ja treenaavat  LYKillä 
ja Espoonlahden kuplassa. Tytöil-
le on luvassa treenipelejä ja viikko-
vuoro Myltsillä. Into kumpuaa sil-
ti upeista pelimuistoista: toisinaan 
voitetaan, usein on tiukkaa ja joskus 
tulee pataan ihan kunnolla, mutta 
aina on hauskaa. Ja sitä paitsi: olem-
me ottaneet ekoja 05:sten päänahko-
ja ja maaliero on ollut turnauksissa 
parhaimmillaan kolmenkymmenen 
luokkaa.

Me jatkamme tällä tiellä.

Kohta viisikymmentä 
ja into kasvaa!
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Ruoholahden 07 -joukkueessa 
on 18 iloista ja energistä nel-
jä- ja viisivuotiasta, kaksi tyt-

töä ja 16 poikaa, joita on kaitsemas-
sa monessa joukkueessa mukana 
olleet supervalmentaja Jussi Lai-
tinen ja tähtijojo Ninni Malmstén-
Heiskanen.

Treenit pidetään sisäkaudel-
la torstaisin klo 17-18 Ruoholahden 
ala-asteella. Talveksi on suunnit-
teilla kovia treenejä, paljon pallon 
kanssa tekemistä ja tietenkin itse pe-
laamistakin. Tarkoituksena on pitää 
mahdollisimman hauskaa, mutta 
kuitenkin luoda hyvä harjoittelu-
kulttuuri jo nuorena. 

Annetaan Jussin ja Ninnin ker-
toa itsestään:
1. Miksi jalkapallo?
2. Mikä on lempijoukkueesi ja -pe-
laajasi ulkomailla (kotimaassa tie-
tysti PPJ!)
3. Pelaatko itse?

Ninni:
1. Jalkapallo astui kuvioihin esi-

koiselle hankittujen veskahanskojen 
vuoksi... Loppu lienee historiaa. 

2. Lempijoukkue FC Barcelona 
ja pelaaja Messi, joka päätynyt jopa 
lemmikkikoiran nimeksi.

3. En ole koskaan pelannut... 
Paitsi yläasteella koulujen välisessä 
turnauksessa...Pronssia tuli!

Jussi:
1. Koska on vain yksi kunin-

gaslaji! 
2. Yksi ainoa joukkue Juventus 

ja suosikkipelaaja on maailman pa-
ras pelaaja, eli Andrea Pirlo! 

3. Oma pelaajaura jatkuu PPJ 
Taalereissa, ja pelipaikkana on luul-
tavasti jatkossakin puolustuksessa 
tai keskikentän puolustavassa roo-
lissa. Lähes koko uran olen puo-
lustajana viettänyt, eli melkein sen 
yhdeksän vuotta olen yrittänyt maa-
leja estää. 

Hyvä meno 
pidä kii, täältä 
tulee PPJ!

Teksti ja kuva: Anni Valtonen

Maanantai-iltana Lauttasaa-
ren Pyrkällä on sateista ja 
harmaata, mutta se ei näytä 

tuoreiden futareiden tahtia haittaa-
van. Reippaasti he asettuvat ryhmä-
kuvaan ja seuraavat valmentajansa 
Axel ”Akke” Orrströmin ohjeita. 

”Nyt kaikki nostaa kädet pys-
tyyn ja huutaa jee.” 

Ja se tapahtuu, suurella antau-
muksella. Into ja innostus on suur-
ta, ja pian jonkinlaiseen muodos-
telmaan aseteltu lauma jo lähtee 
leviämään sivuille. Viisivuotiaiden 
keskittyminen herpaantuu nopeasti.

Tällaisen porukan valmenta-
miseen ja ohjaamiseen tarvitaan 
asiantuntevaa näkemystä ja auk-
toriteettia. Syksyn aikana pelaaji-
en vanhemmat ovat olleet mielis-
sään valmentajan otteista: Orrström 
tuntuu paitsi hallitsevan myös huo-
mioivan lapsia hienosti. Erityistä 
ihailua aiheuttaa se, että Orrström 
näyttää muistavan kaikkien lähes 40 
viisivuotiaan nimet. Tuntuu hyvältä 
päästää lapsensa pelin pyörteisiin, 
kun näkee, että tämä on treeneihin 
tervetullut. 

Yksi keväällä perustetun PPJ 
Laru 07 -joukkueen 38 pelaajasta on 
Kaius Valtanen. Pian kauden käyn-
nistyttyä Orrström kyseli treeneihin 
poikia tuoneilta vanhemmilta, oliko 
kenelläkään halukkuutta joukkueen 
johtoon. Kaiuksen isä Kimmo Valta-
nen tarttui mielellään haasteeseen. 

”Vastuu ei tuntunut liian isol-
ta, vaan oikein hyvältä”, Valtanen 
sanoo.

Rovaniemeltä kotoisin oleva 
Valtanen kertoo pelanneensa itse 
jalkapalloa ROPS:ssa 14-vuotiaaksi 

PPJ Laru 07 -joukkuet-

ta luotsaavien mielestä 

jalkapallossa hienointa 

on yhdessäolo.
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”Parasta on yhdessä tekeminen”

asti. Vaikka oma jalkapalloharrastus 
vaihtui myöhemmin slalomiin, veri 
vetää nyt uudelleen kentälle. 

”Harrastaminen ja treeneissä 
käyminen oman isän kanssa oli an-
toisaa. Sen kokemuksen haluan vä-
littää myös omille pojilleni”, hän sa-
noo.

Valtasen mielestä jalkapallos-
sa hienoa on sen kansainvälisyys, 
yhdessä tekeminen ja yhdessä ole-
minen. 

Monet muutkin isät ovat osoit-
taneet intoaan ja osaamistaan La-
ru 07:n treeneissä. Iso lössi jaetaan 
usein kolmeen osaan, joten ohjaajil-
le on kysyntää. Ohjaamiseen valmii-
ta isiä on toistaiseksi aina treeneis-
sä löytynyt. 

”Apuvalmentajiksi on muo-
dostunut sellainen 6-7 isän poruk-
ka, josta aina tulee jeesiä tarpeen 
mukaan. Talvikaudella on tarkoitus 

niputtaa ydinryhmä, jonka kanssa 
suunnitellaan ja sovitaan aina tree-
nit ja matsien peruuttamiset”, Orr-
ström sanoo.

Jokaiselle löytyy  
oma paikkansa

Axel Orrström on PPJ Laru 07 
lisäksi myös Eiran ja Ruohiksen vas-
tuuvalmentaja ja PPJ:n valmennus-
päällikkö. Hänet on myös valittu 
Palloliiton Helsingin piirin vuoden 
Kaikki pelaa -ohjaajaksi.

”Kun ryhdyin valmentamaan, 
tunsin homman heti omaksi jutuk-
seni. Tulen hyvin toimeen lasten 
kanssa, vaikka vaadin heiltä myös 
paljon”, hän sanoo.

Orrström korostaa, että kaik-
ki lapset ovat erilaisia ja heitä pitää 
osata käsitellä yksilöllisesti. 

”Kaikille lapsille pitää löytää 
paikka joukkueessa, innostaa heitä 

ja vanhempia.”
Myös Orrstöm painottaa jalka-

pallossa liikunnallisten ja lajitaitojen 
lisäksi sen sosiaalistavia puolia. 

”Sosiaaliset taidot ja yhteen-
kuuluvuudesta nauttiminen ovat ar-
vokkaita asioita elämässä.”

Valmentaja myöntää, että isojen 
pelaajamassojen ohjaaminen ja or-
ganisointi on haastavaa.

”Toistaiseksi kaikki on mennyt 
hyvin. Olen saanut tukea taustajou-
koilta eli vanhemmilta. Minulle tu-
lee hyvä mieli jo siitä, kun hymyi-
levät lapset lähtevät treeneistä hiki 
otsalla.”

Lokakuun alussa PPJ Laru 07 
-joukkueelle arvottiin omat pelaaja-
numerot. Aurelio Munive sai nume-
ron 17. 

”Jee, se on hyvä numero. Isove-
li kertoi, että Nani pelaa sillä Man-
chester Unitedissa.”

Axel Orrstöm valmentaa PPJ Laru 07 -joukkueen lähes neljääkymmentä viisivuotiasta ammattimaisella, mutta rennolla 
asenteella.



TURVAAMME 
TOIMINTAYMPÄRISTÖSI, 

OMAISUUTESI JA HENKILÖSTÖSI

www.turvatiimi.fi
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Teksti: Minttu Paavola

Joharin hiekkakenttä, vesisa-
de ja lainehtiva kenttä. Sade 
ja tuuli, kura ja lika pelottavat 

enemmän aikuisia kuin lapsia. “Ei 
lammikkoon” -kiellot ovat merki-
tyksettömiä, lapset potkaisevat pal-
lonsa keskelle jättilammikoita, tie-
tenkin viisivuotiaat tekevät niin. 
Lapset nauttivat ja sinä hetkenä ei 
vanhempiakaan sateen uhmaami-
nen harmita. Toisina päivinä aurin-
gon lämmittävä paiste ja onnelliset 
vanhemmat kentänlaitaparlamentis-
sa Joharin kivipenkeillä.   

Joukkueemme perustettiin ku-

luvan vuoden toukokuussa. Puska-
radio toimi, sillä saimme mukaan 
paljon innokkaita pikkufutarei-
ta. Joukkueessamme on harjoitel-
lut ja pelannut ensimmäisen kau-
den aikana yhteensä 49 poikaa ja 
tyttöä. Joukkuettamme valmentaa 
PPJ:n valmennuspäällikkö Axel Or-
rström. Apuvalmentajina toimivat 
lasten vanhemmat. Tarpeen tullen 
lähes kuka tahansa vanhempi on 
rohkeasti hypännyt auttamaan tree-
nissä, upeaa!

Kevät- sekä syyskauden har-
joittelimme kerran viikossa Johan-
neksen kentällä. Talvikaudella tree-
naamme salissa Svenska Norsenilla. 

Syksyllä joukkueemme pelasi en-
simmäiset pelinsä, harjoitusottelut 
sisarjoukkue Laru-07:aa vastaan. 

”Tuolla on vastustajan maa-
li,  me yritämme saada pallon sin-
ne. Tuolla on oma maalimme, sinne 
emme saa päästää palloa”, tästä läh-
dettiin liikkeelle, vaikka osalle viisi-
vuotiaista tämä oli tietysti aivan sel-
vä juttu. Syyskuussa osallistuimme 
turnaukseen Klaukkalassa. En tie-
dä kummat nauttivat tapahtumasta 
enemmän, pelaavat lapset vai kan-
nustavat aikuiset. “Multaa multaa 
PPJ on kultaa” -loppuhuuto pääs-
tiin kajauttamaan hymyssä suin.  

Tästä saa hyvän mielen!

Multaa multaa, 
PPJ on kultaa!




