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� uten joku viisas on aikoinaan 
todennut, aika on suhteellinen 
�”�§�œ�’�•�Ž�ï�1 ��Š�”�œ�’�”�¢�–�–�Ž�—�•�§�1 �Ÿ�ž�˜�4�Š�1

ei sinänsä ole pitkä aika – ei ihmisen 
elämässä eikä varsinkaan minkään 
seuran tai yhdistyksen elinkaaressa. 
���ž�4�Š�1�œ�Š�–�Š�’�—�Ž�—�1�™�Š�›�’�1�Ÿ�ž�˜�œ�’�”�¢�–�–�Ž�—-
tä voi myös tuntua todella pitkältä 
ajalta, etenkin jos tuon ajan on elänyt 
intensiivisesti, jokaisella solullaan, 
voimakkaiden tunteiden ja kokemus-
�•�Ž�—�1�œ�’�’�Ÿ�’�4�§�–�§�—�§�ï�1���Š�1�“�ž�ž�›�’�1�•�§�•�•�§�1�–�’�—�ž�œ-
ta tuntuu juuri nyt. 

���§�•�•�§�1 �Š�“�Š�—�“�Š�”�œ�˜�•�•�Š�1 �Ÿ�’�’�4�Š�Š�—�1 �•�’�Ž�•�Ž�—-
�”�’�—�1���Š�•�•�˜�,���˜�“�Š�•�1���ž�—�’�˜�›�’�•�1�›�¢�ñ�—�1�Ž�•�’�1�������ñ�—�1
20-vuotissyntymäpäiviin, joita vie-
tämme ja juhlimme tänä vuonna. Tä-
mä teema on myös yhtenä aiheena 
tässä kevään lehdessämme oman ar-
tikkelinsa ja katsauksensa muodossa.  

���•�Ž�—�1 �œ�’�’�œ�1 �•�Š�’�4�Š�—�ž�•�1 �¢�‘�•�Ž�œ�œ�§�1 �������ñ�—�1
�”�Š�—�œ�œ�Š�1 �–�Š�•�”�Š�Š�1 �›�Ž�’�•�ž�•�1 �X�V�1 �Ÿ�ž�˜�4�Š�ï�1 ���Š�’-
paleeni alkoi syksyllä 1995, jolloin kä-
�Ÿ�’�—�1 �œ�’�•�•�˜�’�—�1 �[�,�Ÿ�ž�˜�•�’�Š�Š�—�1 �™�˜�’�”�Š�—�’�1 ���ž�œ�œ�’�—�1
�”�Š�—�œ�œ�Š�1 �•�ž�•�ž�œ�•�ž�–�Š�œ�œ�Š�1 �������ñ�—�1 �œ�’�•�•�˜�’�œ�Ž�—�1
�W�_�^�^�,�“�˜�ž�”�”�ž�Ž�Ž�—�1�‘�Š�›�“�˜�’�•�ž�”�œ�’�’�—�1���Š�ž�4�Š-
saaren perinteisellä Pyrkän kentällä. 
��ž�—�1 �W�_�^�_�1 �œ�¢�—�•�¢�—�Ž�’�•�•�Ž�1 �Š�•�Ž�4�’�’�—�1 �™�Ž�›�ž�œ-
�•�Š�Š�1�˜�–�Š�Š�1�“�˜�ž�”�”�ž�Ž�4�Š�ð�1�¢�•�•�§�•�’�—�1�’�•�œ�Ž�—�’�”�’�—�1
�™�§�§�4�§�–�§�•�•�§�1 �Ÿ�Š�—�‘�Ž�–�™�Š�’�—�”�˜�”�˜�ž�”�œ�Ž�œ-
sa lähteä mukaan tämän uuden jouk-
kueen toimintaan. Siitä lähtien olen 
toiminut yhtäjaksoisesti eri joukkuei-
den valmentajana, joukkueenjohtaja-
na, seuran hallituksen jäsenenä ja pu-
heenjohtajana näihin päiviin saakka. 

Kun nyt katson taaksepäin tätä ai-
kaa, voin todeta olevani onnekas ja 
�Ž�•�ž�˜�’�”�Ž�ž�•�Ž�4�ž�1 �œ�Š�Š�•�Ž�œ�œ�Š�—�’�1 �˜�•�•�Š�1 �–�ž-
kana ja voidessani seurata aitiopai-
�”�Š�•�•�Š�1 �������ñ�—�1 �‘�ž�’�”�Ž�Š�Š�1 �”�Ž�‘�’�•�¢�œ�”�Š�Š�›�•�Š�1 �“�Š�1
menestystarinaa, joka lienee yksi vai-
�”�ž�4�Š�Ÿ�’�–�–�’�œ�•�Š�1 �Š�’�—�Š�”�’�—�1 �‘�Ž�•�œ�’�—�”�’�•�§�’�œ-
ten jalkapallo- ja urheiluseurojen his -
toriassa. 

Edellä mainitun ajanjakson kulu-
�Ž�œ�œ�Š�1 �������1 �˜�—�1 �”�Š�œ�Ÿ�Š�—�ž�•�1 �“�Š�1 �”�Ž�‘�’�4�¢�—�¢�•�1
250 jäsenen pienseurasta reilusti yli 
1000 jäsenen ja 30 joukkueen helsin-
kiläisen jalkapalloilun suurseuraksi, 
�“�˜�•�•�Š�1�˜�—�1�ž�œ�Ž�Š�–�™�’�Š�1�™�Š�•�”�Š�4�ž�“�Š�1�Ÿ�Š�•�–�Ž�—-
nustyöntekijöitä, omat olosuhteet 
�‘�Š�•�•�’�—�1�“�Š�1�”�Ž�—�4�’�Ž�—�1�–�ž�˜�•�˜�œ�œ�Š�ð�1�”�Ž�›�‘�˜�,�1�“�Š�1
leiritoimintaa sekä monenlaista muu-
�•�Š�1�Š�”�•�’�Ÿ�’�•�Ž�Ž�4�’�Š�1�“�Š�1�•�˜�’�–�’�—�•�Š�Š�ï�1

���Š�’�”�”�Š�1 �������1 �˜�—�”�’�—�1 �Š�’�—�Š�1 �•�˜�’�–�’�—�ž�•�1
�”�Š�œ�Ÿ�Š�4�Š�“�Š�œ�Ž�ž�›�Š�—�Š�ð�1 �“�˜�—�”�Š�1 �–�’�œ�œ�’�˜�—�Š�1
on tarjota tasapuolisesti kaikille toi-

minta-alueensa asukkaille mahdol -
�•�’�œ�ž�ž�•�Ž�—�1 �“�Š�1 �™�ž�’�4�Ž�Ž�•�1 �“�Š�•�”�Š�™�Š�•�•�˜�—�1 �‘�Š�›-
rastamiseen, olemme nykyään yhä 
kasvavissa määrin myös kilpailulli-
�œ�Ž�œ�•�’�1 �Ÿ�Š�›�•�Ž�Ž�—�˜�•�Ž�4�Š�Ÿ�Š�1 �ž�›�‘�Ž�’�•�ž�œ�Ž�ž�›�Š�1 �.�1
kiitos laadukkaan valmennustoimin-
tamme ja laajan jäsenpohjamme. 

Talous, taloudelliset resurssit ja 
�–�¢�ã�œ�1 �Ÿ�Ž�•�Ÿ�˜�’�4�Ž�Ž�•�1 �˜�Ÿ�Š�•�1 �”�Š�œ�Ÿ�Š�—�Ž�Ž�•�1 �œ�Š-
massa tahdissa jäsenmäärän kanssa. 
���Š�•�˜�ž�•�Ž�—�1�œ�ž�‘�•�Ž�Ž�—�1�˜�•�Ž�–�–�Ž�1�¢�›�’�4�§�—�Ž�Ž�•�1
parhaamme mukaan pitää jalat maas-
�œ�Š�1�“�Š�1�Ÿ�§�•�4�§�§�1�œ�Ž�•�•�Š�’�œ�’�Š�1�¢�•�’�•�¢�ã�—�•�Ž�“�§�ð�1�“�˜�•�”�Š�1
olivat omalta osaltaan aikoinaan joh-
tamassa seuramme perustamiseen.  
Kasvun, yleisien kehitystrendien ja 
nykyajan vaatimusten myötä toimin -
�•�Š�–�–�Ž�1�˜�—�1�Ž�—�Ž�–�–�§�—�1�Š�–�–�Š�4�’�–�Š�’�œ�•�ž-
nut, etenkin valmennuksen osalta. 

���§�œ�•�§�”�’�—�1 �‘�ž�˜�•�’�–�Š�4�Š�1 �Ÿ�Š�™�Š�Š�Ž�‘�•�˜�’-
suudessa ja talkootoiminnassa on 
edelleen – ja tulee mitä luultavimmin 
aina olemaan – toinen kivijalkamme. 

Näiden vuosien aikana olen toistu -
�Ÿ�Š�œ�•�’�1 �‘�ž�˜�–�Š�—�—�ž�•�ð�1 �Ž�4�§�1 �˜�–�Š�Š�1 �œ�’�—�’�Ÿ�Š�•-
�”�˜�’�œ�•�Š�1 �™�˜�•�”�ž�Š�–�–�Ž�1 �Ÿ�§�›�’�4�§�§�1 �œ�Ž�•�•�Š�’�—�Ž�—�1
henki ja yhteisen asiamme puolesta 
toimimisen ilo, jonka painoarvoa ei 
�Ÿ�˜�’�1 �–�’�•�Š�•�Š�1 �Ž�’�”�§�1 �œ�Š�Š�Ÿ�ž�4�Š�Š�1 �˜�œ�•�˜�™�Š�•�Ÿ�Ž-
luilla tai rahalla.  

���Š�’�”�”�Š�1�•�§�•�•�§�1�™�Š�•�œ�•�Š�•�•�Š�1�”�§�¢�•�Ž�4�§�Ÿ�’�œ�œ�§�1
oleva tila ei lähellekään riitä kaikki -
�Ž�—�1�”�ž�—�—�’�˜�’�4�Š�–�’�œ�Ž�—�1�“�Š�1�”�’�’�4�§�–�’�œ�Ž�—�1�Š�›-
voisten henkilöiden mainitsemiseen, 
haluan kuitenkin tuoda esille muu -
taman omasta näkökulmastani kes-
keisen henkilön sekä heidän panok-
�œ�Ž�—�œ�Š�1 �“�˜�ž�”�”�ž�Ž�’�4�Ž�–�–�Ž�1 �“�Š�1 �œ�Ž�ž�›�Š�–�–�Ž�1
kehitykseen. Heitä ovat ensimmäisen 
oman joukkueeni vastuuvalmentaja 
Ilkka Saarinen, 1990-joukkueen poh-
jalta syntyneen Akatemia-joukkueen 
valmentaja Harri Bryk sekä hänen 
�œ�Ž�ž�›�Š�Š�“�Š�—�œ�Š�1 ���Ž�œ�Š�1 ���Š�›�4�’�•�Š�1 �“�Š�1 �
�Š�—�—�ž�1
Leinonen, joista jälkimmäisen kans-
sa jatkamme edelleenkin nykyisen 

Edustusjoukkueen luotsaamista. 
Seuran hallitusten ja hallinnon ta-

�‘�˜�•�•�Š�1 �‘�Š�•�ž�Š�—�1 �Ž�›�’�•�¢�’�œ�Ž�œ�•�’�1 �”�’�’�4�§�§�1 �Š�’�”�Š�’-
sempia puheenjohtajia Pekka Koti-
�•�Š�’�œ�•�Š�1 �“�Š�1 ���ž�”�”�Š�1 ��Š�—�•�˜�•�Š�Š�ð�1 �“�˜�’�•�•�Š�1 �œ�Š�’�—�1
tärkeää oppia seuran johtajana toi-
mimisesta, Maija Malmia, Lennart 
Wahlforsia ja Ritva Ruokasta har-
vinaisen vastuullisesta ja painavas-
ta hallitustyöskentelystä sekä aivan 
erityisesti pitkäaikaista varapuheen -
johtajaa ja kaikkein läheisintä kump -
paniani Mikael Anthonia, jota ilman 
en olisi jaksanut ja kyennyt suoriu -
tumaan etenkään kaikkein vaikeim-
mista, kipeimmistä ja riitaisimmista 
ajoista, vaiheista ja kasvukivuista. 

Seuramme valmennuksellisen, ur-
heilullisen ja toiminnallisen kehi -
tyksen kannalta täysin korvaamaton 
on ollut valmennuspäällikkömme 
Axel Orrström, jota ilman emme oli -
si lähelläkään nykyisiä asemiamme. 
Omalla tavallaan ainutlaatuisen ppj-

hengen ilmentymä on myös 6-vuoti-
aasta alkaen seuramme aktiivijäsene-
nä useissa rooleissa toiminut Markku 
Saarinen, jonka panokseen pitkäl-
ti perustuu nykymuodossaan neljät -
�•�§�1 �”�Ž�›�•�Š�Š�1 �“�ž�•�”�Š�’�œ�•�Š�Ÿ�Š�1 �”�Ž�Ÿ�§�§�—�1 ���ž�—�—�ž-
lehtemme. Käsissänne oleva julkaisu 
�˜�—�1�“�˜�1�—�¢�•�1�˜�œ�Š�1�œ�Ž�•�•�Š�’�œ�•�Š�1�™�Ž�›�’�—�—�Ž�4�§�ð�1�“�˜�”�Š�1
�Ž�›�˜�4�Š�Š�1 �–�Ž�’�•�§�•�1 �–�ž�’�œ�•�Š�1 �“�Š�1 �“�˜�œ�•�Š�1 �–�Ž�’�•-
lä on kaikki syy olla todella ylpeitä – 
näin uskallan tämänkin kevään leh -
temme osalta luvata. 

Lämpimät kiitokseni myös kaikil -
le muille eri aikojen hallitusten jä -
senille, vapaaehtoisille, joukkue-
toimijoille, vanhemmille, jäsenille, 
tukijoillemme ja yhteistyökumppa-
neillemme tästä hienosta ajasta ja ko-
kemuksista. Toivotan Teille kaikille 
erinomaista ja menestyksellistä ke-
�œ�§�§�÷�1���ž�‘�•�Š�–�–�Ž�1�“�Š�•�”�ž�Ÿ�Š�•�1�Š�•�”�ž�œ�¢�”�œ�¢�•�•�§�÷�1�1�1

��’�›�“�˜�’�4�Š�“�Š�1 �˜�—�1 ���Š�•�•�˜�,���˜�“�Š�•�1 ���ž�—�’�˜�›�’�•�1
�›�¢�ñ�—�1�™�ž�‘�Ž�Ž�—�“�˜�‘�•�Š�“�Š�ï

���Ž�”�œ�•�’�ñ�1Olavi Similä  
��ž�Ÿ�Š�ñ�1Kai Vase
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� �����1 �˜�—�1 �™�Ž�›�ž�œ�•�Š�—�ž�•�1 �“�˜�ž�”�”�ž�Ž�Ž�•�1
2010 syntyneille tytöille ja po -
jille. Uudelle vuosikymmenel-

le pelaajien syntymävuodessa siir-
rytään sopivasti, kun koko seura 
juhlii 20-vuotista taivaltaan.

�X�V�W�V�,�’�”�§�•�ž�˜�”�Š�•�•�Ž�1 �˜�—�1 �™�Ž�›�ž�œ�•�Ž�4�ž�1

�”�˜�”�˜�—�Š�Š�—�1 �ž�ž�•�Ž�•�1 �“�˜�ž�”�”�ž�Ž�Ž�•�1 ���Š�ž�4�Š-
�œ�Š�Š�›�Ž�Ž�—�1 �“�Š�1 ���’�›�Š�Š�—�ï�1 �������1 ���§�•�”�§�œ�Š�Š�›�Ž�—�1
2009 syntyneiden joukkue puoles-
taan laajenee 09/10-joukkueeksi ja 
�˜�4�Š�Š�1�œ�’�’�œ�1�›�’�Ÿ�Ž�’�‘�’�—�œ�§�1�–�¢�ã�œ�1�X�V�W�V�1�œ�¢�—-
tyneitä lähialueilta.

2010-joukkueiden valmennuk-
sesta vastaavat seuran omat am-
�–�Š�4�’�Ÿ�Š�•�–�Ž�—�•�Š�“�Š�•�ï�1 ���Š�ž�4�Š�œ�Š�Š�›�Ž�œ�œ�Š�1
�Ÿ�Ž�•�˜�Ÿ�Š�œ�•�ž�ž�œ�œ�Š�1�˜�—�1�������ñ�—�1�Ÿ�Š�•�–�Ž�—�—�ž�œ-
päällikkö Axel Orrström . Eiran val-
�–�Ž�—�•�Š�“�Š�—�Š�1�Š�•�˜�’�4�Š�Š�1�—�ž�˜�›�’�œ�˜�™�§�§�•�•�’�”�”�ã�1
Topi Pietilä�ï�1 �
�§�—�1 �“�Š�•�”�Š�Š�1 �–�¢�ã�œ�1 ���§�•-
käsaaren 09/10-joukkueen vastuu-
valmentajana.

���ž�œ�’�–�–�Š�•�1 �•�ž�•�˜�”�”�Š�Š�•�1 �������,�™�Ž�›�‘�Ž�Ž-
�œ�Ž�Ž�—�1 �Š�•�˜�’�4�’�Ÿ�Š�•�1 �“�Š�•�”�Š�™�Š�•�•�˜�‘�Š�›�›�Š�œ�•�ž�”-
sensa harjoitusten merkeissä tou-
�”�˜�”�ž�ž�—�1 �Š�•�ž�œ�œ�Š�ï�1 ���ž�4�ž�ž�—�1 �•�Š�™�Š�Š�—�1

ensiaskeleet jalkapallojoukkuees-
�œ�Š�1 �˜�•�Ž�•�Š�Š�—�1 �•�Ž�’�”�’�—�1 �”�Š�ž�4�Š�ï�1 ���•�ž�œ�œ�Š�1 �™�’-
tää luoda iloinen tunnelma jokaisel-
le pelaajalle.

�����§�›�”�Ž�’�—�•�§�1 �˜�—�ð�1 �Ž�4�§�1 �•�˜�’�–�’�—�•�Š�1 �•�§�‘-
tee nopeasti käyntiin. Pienet ovat 
�”�§�›�œ�’�–�§�4�ã�–�’�§�ð�1�Ž�’�Ÿ�§�•�”�§�1�“�Š�”�œ�Š�1�˜�•�˜�•�Ž�•-
�•�Š�1�”�Š�ž�Š�Š���ð�1���˜�™�’�1���’�Ž�•�’�•�§�1�–�ž�’�œ�•�ž�4�Š�Š�ï

���˜�”�Š�’�œ�’�œ�œ�Š�1�‘�Š�›�“�˜�’�•�ž�”�œ�’�œ�œ�Š�1�™�’�•�§�§�1�•�’�Ž-
tysti olla paljon pelaamista.

”Siksi tätä tehdään. Sen lisäksi 
leikitään esimerkiksi liikuntaleik -
kejä. Aina on myös joku harjoitus 
pallon kanssa, ajatuksella pelaaja 
ja pallo. Aina katsotaan, mitä kukin 
pelaaja osaa ja miten alkeista lähde-
tään liikkeelle.”

Pietilän vetämän Eiran ensim-
mäisiin treeneihin tuli noin 40 inno -

kasta futaajaa. 
��Š�’�”�”�’�1 �“�˜�ž�”�”�ž�Ž�Ž�•�1 �˜�4�Š�Ÿ�Š�•�1 �Ÿ�Š�œ�•�Š�Š�—�1

uusia pelaajia. Harjoituksiin voi tul-
la suoraan paikalle matalalla kyn-
nyksellä.

”Treeneihin voi tulla kokeile-
�–�Š�Š�—�ð�1 �˜�—�”�˜�1 �•�ž�•�’�œ�1 �˜�–�Š�1 �“�ž�4�ž�ï�1 ���Š�’�”�”�Š�1
ei heti tuntuisi siltä, se voi olla sitä 
vaikka puolen vuoden päästä. Ihan 
rauhassa saa kokeilla, ketään ei hei-
tetä pois joukkueesta”, Pietilä sa-
noo.

���˜�ž�”�”�ž�Ž�Ž�œ�Ž�Ž�—�1 �Ÿ�˜�’�1 �–�¢�ã�œ�1 �’�•�–�˜�’�•-
tautua helposti seuran kotisivuil-
�•�Š�1 �˜�œ�˜�’�4�Ž�Ž�œ�œ�Š�1 � � � �ï�™�™�“�ï���ï�1 ���˜�ž�”-
kueiden valmentajat vastaavat 
mielellään kysymyksiin.

���Ž�›�Ÿ�Ž�•�ž�•�˜�Š�1 �Š�•�˜�’�4�Š�–�Š�Š�—�1 �“�Š�•�”�Š�™�Š�•-
�•�˜�‘�Š�›�›�Š�œ�•�ž�œ�1�������ñ�œ�œ�§�÷

���Ž�”�œ�•�’�ñ�1Markku Saarinen
��ž�Ÿ�Š�ñ�1Hannes Kainulainen

Tule suoraan harjoituksiin tai ilmoit-
taudu vastuuvalmentajalle.
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Harjoittelee Selkämerenpuiston 
tekonurmella Jätkäsaaressa, Messi-
tytönkatu 4 tiistaisin kello 18-19.

Vastuuvalmentaja: Topi Pietilä, topi.
pietila@ppj.�
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Harjoittelee Lauttasaaren liikuntapuis-
tossa (Pyrkän kenttä), Lahnalahdentie 
4 maantantaisin kello 18-19.

Vastuuvalmentaja: Axel Orrström, 
axel.orrstrom@ppj.�
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Harjoittelee Johanneksen kentällä, 
Merimiehenkatu 2 torstaisin kello 
18-19.

Vastuuvalmentaja: Topi Pietilä, topi.
pietila@ppj.�
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Axel Orrström veti Laru 2010 -joukkueen ensimmäiset treenit Pyrkän kentällä toukokuussa.
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� uten joku viisas on aikoinaan 
todennut, aika on suhteellinen 
�”�§�œ�’�•�Ž�ï�1 ��Š�”�œ�’�”�¢�–�–�Ž�—�•�§�1 �Ÿ�ž�˜�4�Š�1

ei sinänsä ole pitkä aika – ei ihmisen 
elämässä eikä varsinkaan minkään 
seuran tai yhdistyksen elinkaaressa. 
���ž�4�Š�1�œ�Š�–�Š�’�—�Ž�—�1�™�Š�›�’�1�Ÿ�ž�˜�œ�’�”�¢�–�–�Ž�—-
tä voi myös tuntua todella pitkältä 
ajalta, etenkin jos tuon ajan on elänyt 
intensiivisesti, jokaisella solullaan, 
voimakkaiden tunteiden ja kokemus-
�•�Ž�—�1�œ�’�’�Ÿ�’�4�§�–�§�—�§�ï�1���Š�1�“�ž�ž�›�’�1�•�§�•�•�§�1�–�’�—�ž�œ-
ta tuntuu juuri nyt. 

���§�•�•�§�1 �Š�“�Š�—�“�Š�”�œ�˜�•�•�Š�1 �Ÿ�’�’�4�Š�Š�—�1 �•�’�Ž�•�Ž�—-
�”�’�—�1���Š�•�•�˜�,���˜�“�Š�•�1���ž�—�’�˜�›�’�•�1�›�¢�ñ�—�1�Ž�•�’�1�������ñ�—�1
20-vuotissyntymäpäiviin, joita vie-
tämme ja juhlimme tänä vuonna. Tä-
mä teema on myös yhtenä aiheena 
tässä kevään lehdessämme oman ar-
tikkelinsa ja katsauksensa muodossa.  

���•�Ž�—�1 �œ�’�’�œ�1 �•�Š�’�4�Š�—�ž�•�1 �¢�‘�•�Ž�œ�œ�§�1 �������ñ�—�1
�”�Š�—�œ�œ�Š�1 �–�Š�•�”�Š�Š�1 �›�Ž�’�•�ž�•�1 �X�V�1 �Ÿ�ž�˜�4�Š�ï�1 ���Š�’-
paleeni alkoi syksyllä 1995, jolloin kä-
�Ÿ�’�—�1 �œ�’�•�•�˜�’�—�1 �[�,�Ÿ�ž�˜�•�’�Š�Š�—�1 �™�˜�’�”�Š�—�’�1 ���ž�œ�œ�’�—�1
�”�Š�—�œ�œ�Š�1 �•�ž�•�ž�œ�•�ž�–�Š�œ�œ�Š�1 �������ñ�—�1 �œ�’�•�•�˜�’�œ�Ž�—�1
�W�_�^�^�,�“�˜�ž�”�”�ž�Ž�Ž�—�1�‘�Š�›�“�˜�’�•�ž�”�œ�’�’�—�1���Š�ž�4�Š-
saaren perinteisellä Pyrkän kentällä. 
��ž�—�1 �W�_�^�_�1 �œ�¢�—�•�¢�—�Ž�’�•�•�Ž�1 �Š�•�Ž�4�’�’�—�1 �™�Ž�›�ž�œ-
�•�Š�Š�1�˜�–�Š�Š�1�“�˜�ž�”�”�ž�Ž�4�Š�ð�1�¢�•�•�§�•�’�—�1�’�•�œ�Ž�—�’�”�’�—�1
�™�§�§�4�§�–�§�•�•�§�1 �Ÿ�Š�—�‘�Ž�–�™�Š�’�—�”�˜�”�˜�ž�”�œ�Ž�œ-
sa lähteä mukaan tämän uuden jouk-
kueen toimintaan. Siitä lähtien olen 
toiminut yhtäjaksoisesti eri joukkuei-
den valmentajana, joukkueenjohtaja-
na, seuran hallituksen jäsenenä ja pu-
heenjohtajana näihin päiviin saakka. 

Kun nyt katson taaksepäin tätä ai-
kaa, voin todeta olevani onnekas ja 
�Ž�•�ž�˜�’�”�Ž�ž�•�Ž�4�ž�1 �œ�Š�Š�•�Ž�œ�œ�Š�—�’�1 �˜�•�•�Š�1 �–�ž-
kana ja voidessani seurata aitiopai-
�”�Š�•�•�Š�1 �������ñ�—�1 �‘�ž�’�”�Ž�Š�Š�1 �”�Ž�‘�’�•�¢�œ�”�Š�Š�›�•�Š�1 �“�Š�1
menestystarinaa, joka lienee yksi vai-
�”�ž�4�Š�Ÿ�’�–�–�’�œ�•�Š�1 �Š�’�—�Š�”�’�—�1 �‘�Ž�•�œ�’�—�”�’�•�§�’�œ-
ten jalkapallo- ja urheiluseurojen his -
toriassa. 

Edellä mainitun ajanjakson kulu-
�Ž�œ�œ�Š�1 �������1 �˜�—�1 �”�Š�œ�Ÿ�Š�—�ž�•�1 �“�Š�1 �”�Ž�‘�’�4�¢�—�¢�•�1
250 jäsenen pienseurasta reilusti yli 
1000 jäsenen ja 30 joukkueen helsin-
kiläisen jalkapalloilun suurseuraksi, 
�“�˜�•�•�Š�1�˜�—�1�ž�œ�Ž�Š�–�™�’�Š�1�™�Š�•�”�Š�4�ž�“�Š�1�Ÿ�Š�•�–�Ž�—-
nustyöntekijöitä, omat olosuhteet 
�‘�Š�•�•�’�—�1�“�Š�1�”�Ž�—�4�’�Ž�—�1�–�ž�˜�•�˜�œ�œ�Š�ð�1�”�Ž�›�‘�˜�,�1�“�Š�1
leiritoimintaa sekä monenlaista muu-
�•�Š�1�Š�”�•�’�Ÿ�’�•�Ž�Ž�4�’�Š�1�“�Š�1�•�˜�’�–�’�—�•�Š�Š�ï�1

���Š�’�”�”�Š�1 �������1 �˜�—�”�’�—�1 �Š�’�—�Š�1 �•�˜�’�–�’�—�ž�•�1
�”�Š�œ�Ÿ�Š�4�Š�“�Š�œ�Ž�ž�›�Š�—�Š�ð�1 �“�˜�—�”�Š�1 �–�’�œ�œ�’�˜�—�Š�1
on tarjota tasapuolisesti kaikille toi-

minta-alueensa asukkaille mahdol -
�•�’�œ�ž�ž�•�Ž�—�1 �“�Š�1 �™�ž�’�4�Ž�Ž�•�1 �“�Š�•�”�Š�™�Š�•�•�˜�—�1 �‘�Š�›-
rastamiseen, olemme nykyään yhä 
kasvavissa määrin myös kilpailulli-
�œ�Ž�œ�•�’�1 �Ÿ�Š�›�•�Ž�Ž�—�˜�•�Ž�4�Š�Ÿ�Š�1 �ž�›�‘�Ž�’�•�ž�œ�Ž�ž�›�Š�1 �.�1
kiitos laadukkaan valmennustoimin-
tamme ja laajan jäsenpohjamme. 

Talous, taloudelliset resurssit ja 
�–�¢�ã�œ�1 �Ÿ�Ž�•�Ÿ�˜�’�4�Ž�Ž�•�1 �˜�Ÿ�Š�•�1 �”�Š�œ�Ÿ�Š�—�Ž�Ž�•�1 �œ�Š-
massa tahdissa jäsenmäärän kanssa. 
���Š�•�˜�ž�•�Ž�—�1�œ�ž�‘�•�Ž�Ž�—�1�˜�•�Ž�–�–�Ž�1�¢�›�’�4�§�—�Ž�Ž�•�1
parhaamme mukaan pitää jalat maas-
�œ�Š�1�“�Š�1�Ÿ�§�•�4�§�§�1�œ�Ž�•�•�Š�’�œ�’�Š�1�¢�•�’�•�¢�ã�—�•�Ž�“�§�ð�1�“�˜�•�”�Š�1
olivat omalta osaltaan aikoinaan joh-
tamassa seuramme perustamiseen.  
Kasvun, yleisien kehitystrendien ja 
nykyajan vaatimusten myötä toimin -
�•�Š�–�–�Ž�1�˜�—�1�Ž�—�Ž�–�–�§�—�1�Š�–�–�Š�4�’�–�Š�’�œ�•�ž-
nut, etenkin valmennuksen osalta. 

���§�œ�•�§�”�’�—�1 �‘�ž�˜�•�’�–�Š�4�Š�1 �Ÿ�Š�™�Š�Š�Ž�‘�•�˜�’-
suudessa ja talkootoiminnassa on 
edelleen – ja tulee mitä luultavimmin 
aina olemaan – toinen kivijalkamme. 

Näiden vuosien aikana olen toistu -
�Ÿ�Š�œ�•�’�1 �‘�ž�˜�–�Š�—�—�ž�•�ð�1 �Ž�4�§�1 �˜�–�Š�Š�1 �œ�’�—�’�Ÿ�Š�•-
�”�˜�’�œ�•�Š�1 �™�˜�•�”�ž�Š�–�–�Ž�1 �Ÿ�§�›�’�4�§�§�1 �œ�Ž�•�•�Š�’�—�Ž�—�1
henki ja yhteisen asiamme puolesta 
toimimisen ilo, jonka painoarvoa ei 
�Ÿ�˜�’�1 �–�’�•�Š�•�Š�1 �Ž�’�”�§�1 �œ�Š�Š�Ÿ�ž�4�Š�Š�1 �˜�œ�•�˜�™�Š�•�Ÿ�Ž-
luilla tai rahalla.  

���Š�’�”�”�Š�1�•�§�•�•�§�1�™�Š�•�œ�•�Š�•�•�Š�1�”�§�¢�•�Ž�4�§�Ÿ�’�œ�œ�§�1
oleva tila ei lähellekään riitä kaikki -
�Ž�—�1�”�ž�—�—�’�˜�’�4�Š�–�’�œ�Ž�—�1�“�Š�1�”�’�’�4�§�–�’�œ�Ž�—�1�Š�›-
voisten henkilöiden mainitsemiseen, 
haluan kuitenkin tuoda esille muu -
taman omasta näkökulmastani kes-
keisen henkilön sekä heidän panok-
�œ�Ž�—�œ�Š�1 �“�˜�ž�”�”�ž�Ž�’�4�Ž�–�–�Ž�1 �“�Š�1 �œ�Ž�ž�›�Š�–�–�Ž�1
kehitykseen. Heitä ovat ensimmäisen 
oman joukkueeni vastuuvalmentaja 
Ilkka Saarinen, 1990-joukkueen poh-
jalta syntyneen Akatemia-joukkueen 
valmentaja Harri Bryk sekä hänen 
�œ�Ž�ž�›�Š�Š�“�Š�—�œ�Š�1 ���Ž�œ�Š�1 ���Š�›�4�’�•�Š�1 �“�Š�1 �
�Š�—�—�ž�1
Leinonen, joista jälkimmäisen kans-
sa jatkamme edelleenkin nykyisen 

Edustusjoukkueen luotsaamista. 
Seuran hallitusten ja hallinnon ta-

�‘�˜�•�•�Š�1 �‘�Š�•�ž�Š�—�1 �Ž�›�’�•�¢�’�œ�Ž�œ�•�’�1 �”�’�’�4�§�§�1 �Š�’�”�Š�’-
sempia puheenjohtajia Pekka Koti-
�•�Š�’�œ�•�Š�1 �“�Š�1 ���ž�”�”�Š�1 ��Š�—�•�˜�•�Š�Š�ð�1 �“�˜�’�•�•�Š�1 �œ�Š�’�—�1
tärkeää oppia seuran johtajana toi-
mimisesta, Maija Malmia, Lennart 
Wahlforsia ja Ritva Ruokasta har-
vinaisen vastuullisesta ja painavas-
ta hallitustyöskentelystä sekä aivan 
erityisesti pitkäaikaista varapuheen -
johtajaa ja kaikkein läheisintä kump -
paniani Mikael Anthonia, jota ilman 
en olisi jaksanut ja kyennyt suoriu -
tumaan etenkään kaikkein vaikeim-
mista, kipeimmistä ja riitaisimmista 
ajoista, vaiheista ja kasvukivuista. 

Seuramme valmennuksellisen, ur-
heilullisen ja toiminnallisen kehi -
tyksen kannalta täysin korvaamaton 
on ollut valmennuspäällikkömme 
Axel Orrström, jota ilman emme oli -
si lähelläkään nykyisiä asemiamme. 
Omalla tavallaan ainutlaatuisen ppj-

hengen ilmentymä on myös 6-vuoti-
aasta alkaen seuramme aktiivijäsene-
nä useissa rooleissa toiminut Markku 
Saarinen, jonka panokseen pitkäl-
ti perustuu nykymuodossaan neljät -
�•�§�1 �”�Ž�›�•�Š�Š�1 �“�ž�•�”�Š�’�œ�•�Š�Ÿ�Š�1 �”�Ž�Ÿ�§�§�—�1 ���ž�—�—�ž-
lehtemme. Käsissänne oleva julkaisu 
�˜�—�1�“�˜�1�—�¢�•�1�˜�œ�Š�1�œ�Ž�•�•�Š�’�œ�•�Š�1�™�Ž�›�’�—�—�Ž�4�§�ð�1�“�˜�”�Š�1
�Ž�›�˜�4�Š�Š�1 �–�Ž�’�•�§�•�1 �–�ž�’�œ�•�Š�1 �“�Š�1 �“�˜�œ�•�Š�1 �–�Ž�’�•-
lä on kaikki syy olla todella ylpeitä – 
näin uskallan tämänkin kevään leh -
temme osalta luvata. 

Lämpimät kiitokseni myös kaikil -
le muille eri aikojen hallitusten jä -
senille, vapaaehtoisille, joukkue-
toimijoille, vanhemmille, jäsenille, 
tukijoillemme ja yhteistyökumppa-
neillemme tästä hienosta ajasta ja ko-
kemuksista. Toivotan Teille kaikille 
erinomaista ja menestyksellistä ke-
�œ�§�§�÷�1���ž�‘�•�Š�–�–�Ž�1�“�Š�•�”�ž�Ÿ�Š�•�1�Š�•�”�ž�œ�¢�”�œ�¢�•�•�§�÷�1�1�1

��’�›�“�˜�’�4�Š�“�Š�1 �˜�—�1 ���Š�•�•�˜�,���˜�“�Š�•�1 ���ž�—�’�˜�›�’�•�1
�›�¢�ñ�—�1�™�ž�‘�Ž�Ž�—�“�˜�‘�•�Š�“�Š�ï

���Ž�”�œ�•�’�ñ�1Olavi Similä  
��ž�Ÿ�Š�ñ�1Kai Vase
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  Hannes Kainulainen
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  Rami Laine, Markku Saarinen, 
Riikka Nyman
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�Päivi Ahola, Laura Grönqvist, 
Jesse Happonen, Eemeli Kosonen, Heidi 
Mäenpää, Anna Santalahti
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 Hannes Kainulainen, 
Sami Aurejärven kotialbumi
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�Pallo-Pojat Juniorit ry.
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�Lönnberg
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�24 000

Sähköinen näköislehti luettavissa verkossa 
osoitteessa www.ppj.�
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Olavi Similä, Puheenjohtaja 
Mikael Anthoni, Varapuheenjohtaja 
Ninni Malmstén-Heiskanen 
Heidi Kuusava 
Pasi Pajunen 
Johanna Prusti 
Juha Saarinen  
Anna Santalahti 
Seija Virtanen
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Valmennuspäällikkö: Axel Orrström 
Junioripäällikkö: Jussi Korpinen 
Nuorisopäällikkö: Topi Pietilä 
Apulaisnuorisopäällikkö: Mikko Hyppönen

Sähköpostiosoitteet:  
etunimi.sukunimi@ppj.�
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� �����1 �˜�—�1 �™�Ž�›�ž�œ�•�Š�—�ž�•�1 �“�˜�ž�”�”�ž�Ž�Ž�•�1
2010 syntyneille tytöille ja po -
jille. Uudelle vuosikymmenel-

le pelaajien syntymävuodessa siir-
rytään sopivasti, kun koko seura 
juhlii 20-vuotista taivaltaan.

�X�V�W�V�,�’�”�§�•�ž�˜�”�Š�•�•�Ž�1 �˜�—�1 �™�Ž�›�ž�œ�•�Ž�4�ž�1

�”�˜�”�˜�—�Š�Š�—�1 �ž�ž�•�Ž�•�1 �“�˜�ž�”�”�ž�Ž�Ž�•�1 ���Š�ž�4�Š-
�œ�Š�Š�›�Ž�Ž�—�1 �“�Š�1 ���’�›�Š�Š�—�ï�1 �������1 ���§�•�”�§�œ�Š�Š�›�Ž�—�1
2009 syntyneiden joukkue puoles-
taan laajenee 09/10-joukkueeksi ja 
�˜�4�Š�Š�1�œ�’�’�œ�1�›�’�Ÿ�Ž�’�‘�’�—�œ�§�1�–�¢�ã�œ�1�X�V�W�V�1�œ�¢�—-
tyneitä lähialueilta.

2010-joukkueiden valmennuk-
sesta vastaavat seuran omat am-
�–�Š�4�’�Ÿ�Š�•�–�Ž�—�•�Š�“�Š�•�ï�1 ���Š�ž�4�Š�œ�Š�Š�›�Ž�œ�œ�Š�1
�Ÿ�Ž�•�˜�Ÿ�Š�œ�•�ž�ž�œ�œ�Š�1�˜�—�1�������ñ�—�1�Ÿ�Š�•�–�Ž�—�—�ž�œ-
päällikkö Axel Orrström . Eiran val-
�–�Ž�—�•�Š�“�Š�—�Š�1�Š�•�˜�’�4�Š�Š�1�—�ž�˜�›�’�œ�˜�™�§�§�•�•�’�”�”�ã�1
Topi Pietilä�ï�1 �
�§�—�1 �“�Š�•�”�Š�Š�1 �–�¢�ã�œ�1 ���§�•-
käsaaren 09/10-joukkueen vastuu-
valmentajana.

���ž�œ�’�–�–�Š�•�1 �•�ž�•�˜�”�”�Š�Š�•�1 �������,�™�Ž�›�‘�Ž�Ž-
�œ�Ž�Ž�—�1 �Š�•�˜�’�4�’�Ÿ�Š�•�1 �“�Š�•�”�Š�™�Š�•�•�˜�‘�Š�›�›�Š�œ�•�ž�”-
sensa harjoitusten merkeissä tou-
�”�˜�”�ž�ž�—�1 �Š�•�ž�œ�œ�Š�ï�1 ���ž�4�ž�ž�—�1 �•�Š�™�Š�Š�—�1

ensiaskeleet jalkapallojoukkuees-
�œ�Š�1 �˜�•�Ž�•�Š�Š�—�1 �•�Ž�’�”�’�—�1 �”�Š�ž�4�Š�ï�1 ���•�ž�œ�œ�Š�1 �™�’-
tää luoda iloinen tunnelma jokaisel-
le pelaajalle.

�����§�›�”�Ž�’�—�•�§�1 �˜�—�ð�1 �Ž�4�§�1 �•�˜�’�–�’�—�•�Š�1 �•�§�‘-
tee nopeasti käyntiin. Pienet ovat 
�”�§�›�œ�’�–�§�4�ã�–�’�§�ð�1�Ž�’�Ÿ�§�•�”�§�1�“�Š�”�œ�Š�1�˜�•�˜�•�Ž�•-
�•�Š�1�”�Š�ž�Š�Š���ð�1���˜�™�’�1���’�Ž�•�’�•�§�1�–�ž�’�œ�•�ž�4�Š�Š�ï

���˜�”�Š�’�œ�’�œ�œ�Š�1�‘�Š�›�“�˜�’�•�ž�”�œ�’�œ�œ�Š�1�™�’�•�§�§�1�•�’�Ž-
tysti olla paljon pelaamista.

”Siksi tätä tehdään. Sen lisäksi 
leikitään esimerkiksi liikuntaleik -
kejä. Aina on myös joku harjoitus 
pallon kanssa, ajatuksella pelaaja 
ja pallo. Aina katsotaan, mitä kukin 
pelaaja osaa ja miten alkeista lähde-
tään liikkeelle.”

Pietilän vetämän Eiran ensim-
mäisiin treeneihin tuli noin 40 inno -

kasta futaajaa. 
��Š�’�”�”�’�1 �“�˜�ž�”�”�ž�Ž�Ž�•�1 �˜�4�Š�Ÿ�Š�•�1 �Ÿ�Š�œ�•�Š�Š�—�1

uusia pelaajia. Harjoituksiin voi tul-
la suoraan paikalle matalalla kyn-
nyksellä.

”Treeneihin voi tulla kokeile-
�–�Š�Š�—�ð�1 �˜�—�”�˜�1 �•�ž�•�’�œ�1 �˜�–�Š�1 �“�ž�4�ž�ï�1 ���Š�’�”�”�Š�1
ei heti tuntuisi siltä, se voi olla sitä 
vaikka puolen vuoden päästä. Ihan 
rauhassa saa kokeilla, ketään ei hei-
tetä pois joukkueesta”, Pietilä sa-
noo.

���˜�ž�”�”�ž�Ž�Ž�œ�Ž�Ž�—�1 �Ÿ�˜�’�1 �–�¢�ã�œ�1 �’�•�–�˜�’�•-
tautua helposti seuran kotisivuil-
�•�Š�1 �˜�œ�˜�’�4�Ž�Ž�œ�œ�Š�1 � � � �ï�™�™�“�ï���ï�1 ���˜�ž�”-
kueiden valmentajat vastaavat 
mielellään kysymyksiin.

���Ž�›�Ÿ�Ž�•�ž�•�˜�Š�1 �Š�•�˜�’�4�Š�–�Š�Š�—�1 �“�Š�•�”�Š�™�Š�•-
�•�˜�‘�Š�›�›�Š�œ�•�ž�œ�1�������ñ�œ�œ�§�÷

���Ž�”�œ�•�’�ñ�1Markku Saarinen
��ž�Ÿ�Š�ñ�1Hannes Kainulainen

Tule suoraan harjoituksiin tai ilmoit-
taudu vastuuvalmentajalle.

���������������������

Harjoittelee Selkämerenpuiston 
tekonurmella Jätkäsaaressa, Messi-
tytönkatu 4 tiistaisin kello 18-19.

Vastuuvalmentaja: Topi Pietilä, topi.
pietila@ppj.�

�����������

Harjoittelee Lauttasaaren liikuntapuis-
tossa (Pyrkän kenttä), Lahnalahdentie 
4 maantantaisin kello 18-19.

Vastuuvalmentaja: Axel Orrström, 
axel.orrstrom@ppj.�

�����������

Harjoittelee Johanneksen kentällä, 
Merimiehenkatu 2 torstaisin kello 
18-19.

Vastuuvalmentaja: Topi Pietilä, topi.
pietila@ppj.�

����
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Axel Orrström veti Laru 2010 -joukkueen ensimmäiset treenit Pyrkän kentällä toukokuussa.
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���Ž�”�œ�•�’�ñ�1Markku Saarinen

�
auneinkin menestys-
tarina alkaa usein jos-
tain synkästä paikasta. 
���Š�•�•�˜�,���˜�“�Š�•�1 ���ž�—�’�˜�›�’�•�1 �™�Ž-
�›�ž�œ�•�Ž�4�’�’�—�1 �Ÿ�ž�˜�—�—�Š�1 �W�_�_�[�1
olosuhteissa, joista mo-

ni ei edelleenkään puhu mielellään, 
eikä ainakaan järin lämpimin äänen-
sävyin.

�����Ž�1 �˜�•�’�1 �”�Š�Š�™�™�Š�ž�œ���ð�1 �”�ž�Ÿ�Š�’�•�Ž�Ž�1 ���˜�ž�—�’�1
Ruoppa.

Seuran perustamisessa keskeisessä 
roolissa ollut Ruoppa kertoo suoraan 

olleensa ”barrikadeilla”, kun juniorit 
erkanivat vanhasta emoseurasta Pal-
lo-Pojista omaksi seurakseen.

Ruopalle ja muille junioripelaaji-
�Ž�—�1 �Ÿ�Š�—�‘�Ž�–�–�’�•�•�Ž�1 �”�§�Ÿ�’�1 �X�V�1 �Ÿ�ž�˜�4�Š�1 �œ�’�•-
�•�Ž�—�1�œ�Ž�•�Ÿ�§�”�œ�’�ð�1�Ž�4�§�1�����1�˜�•�’�1�•�Š�•�˜�ž�•�Ž�•�•�’�œ�’�œ�œ�Š�1
�˜�—�•�Ž�•�–�’�œ�œ�Š�ï�1 ���ž�˜�—�—�Š�1 �W�_�Y�[�1 �™�Ž�›�ž�œ�•�Ž�4�ž�1
seura maksoi edustusjoukkueensa ai-
�”�Š�—�Š�Š�—�1 �˜�4�Š�–�Š�Š�1 �Ÿ�Ž�•�”�Š�Š�ð�1 �Ÿ�Š�’�”�”�Š�1 �”�˜�”�˜�1
�“�˜�ž�”�”�ž�Ž�1�˜�•�’�1�“�˜�1�Š�“�Ž�4�ž�1�Š�•�Š�œ�ï

”En voinut missään nimessä hy-
�Ÿ�§�”�œ�¢�§�ð�1�Ž�4�§�1�Ÿ�Š�—�‘�˜�“�Ž�—�1�§�’�“�’�Ž�—�1�–�˜�”�’�Š�1�“�Š�1
�’�œ�˜�“�Š�1 �Ÿ�Ž�•�”�˜�“�Š�1 �–�Š�”�œ�Š�•�Ž�4�’�’�—�1 �•�Š�™�œ�’�™�Ž�›-

heillä”, Ruoppa muistelee.
����Š�•�œ�˜�’�–�–�Ž�ð�1�Ž�4�§�1�“�ž�—�—�ž�•�1�˜�—�1�•�Š�’�•�Ž�4�ž�1

maksamaan nämä velat. Siinä oli kiih-
�”�Ž�§�1�•�ž�—�—�Ž�•�–�Š���ð�1�–�ž�’�œ�•�Ž�•�Ž�Ž�1�������ñ�—�1�Š�•�”�ž-
vuosien hallitusjäsen Maija Malm.

Ruoppa kasasi omien sanojen-
�œ�Š�1�–�ž�”�Š�Š�—�1���”�˜�™�•�Š�—���ð�1�“�˜�”�Š�1�œ�ž�ž�—�—�’�4�Ž-
li eroa emoseurasta. Tammikuun 23. 
päivä vuonna 1995 Perämiehenkadul-
la sijaitsevassa kiinalaisessa ravinto-
�•�Š�œ�œ�Š�1�“�§�›�“�Ž�œ�•�Ž�4�’�’�—�1�Ÿ�Š�•�–�Ž�—�•�Š�“�’�Ž�—�1�“�Š�1�“�˜�ž�”-
�”�ž�Ž�Ž�—�“�˜�‘�•�Š�“�’�Ž�—�1�”�˜�”�˜�ž�œ�ð�1�“�˜�œ�œ�Š�1�™�’�•�Ž�4�’�’�—�1
käsiäänestys.

�W�X�1 �“�ž�—�’�˜�›�’�“�˜�ž�”�”�ž�Ž�4�Š�1 �’�•�–�˜�’�4�’�1 �˜�•�Ž-
vansa valmis siirtymään uuteen seu-
raan.

Seuraavana päivänä asiasta lähe-
�•�Ž�4�’�’�—�1�•�’�Ž�•�˜�•�Ž�1�����ñ�•�•�Ž�ï�1�X�_�ï�W�ï�W�_�_�[�1�ž�ž�•�Ž�—�1
juniorijalkapalloseuran perustamis-
�”�˜�”�˜�ž�œ�1 �™�’�•�Ž�4�’�’�—�1 ���Š�ž�4�Š�œ�Š�Š�›�Ž�œ�œ�Š�1 �›�Š-
vintola Piratessa.

”Kaikki tapahtui parissa viikossa. 
���Ž�1 �Ÿ�Š�Š�•�’�1 �Ÿ�Š�’�—�1 �›�’�’�4�§�Ÿ�§�—�1 �–�˜�—�•�Š�1 �–�ž�•�œ�’�Š�1
�“�Š�1�•�Š�’�“�Š�Š�1�–�ž�”�Š�Š�—�ð�1�œ�’�4�Ž�—�1�œ�Ž�1�˜�•�’�1�’�‘�Š�—�1�™�’�Ž-
ce of cake”, Ruoppa sanoo.

”Seuran nimestä oli kylläkin vä -

��������������������� �

�������������������

hän keskustelua. Sanaa ”juniorit” pyö -
�›�’�•�Ž�4�’�’�—�1�”�˜�”�˜�1�Š�“�Š�—�ð�1�–�ž�4�Š�1�¢�”�œ�’�1�Ž�‘�•�˜�•�ž�œ�1
oli tyyliä PP-j. Se oli mun mielestä niin 
�•�˜�›�”�Š�ð�1 �Ž�4�§�1 �Ž�‘�•�˜�•�’�—�1 �������ñ�•�§���ð�1 �–�ž�’�œ�•�Ž�•�Ž�Ž�1
Veli-Pekka Karvinen.

��������� ����������� Eiran 
vuonna 1983 syntyneiden joukkue oli 
yksi niistä, jotka siirtyivät uuteen seu -
raan. Hän oli aktiivisena mukana pe-
�›�ž�œ�•�Š�–�Š�œ�œ�Š�1 �������ñ�—�1 �Ž�—�œ�’�–�–�§�’�œ�’�§�1 �ž�ž�œ�’�Š�1
joukkueita.

�����ž�—�’�˜�›�’�•�˜�’�–�’�—�•�Š�1 �˜�•�’�1 �Ÿ�Š�—�‘�Š�œ�œ�Š�1 �œ�Ž�ž-

�›�Š�œ�œ�Š�1 �Š�’�Ÿ�Š�—�1 �“�§�’�œ�œ�§�ï�1 ���’�4�Ž�—�‘�§�—�1 �œ�Ž�1 �•�§�‘-
�•�’�1 �‘�’�Ž�—�˜�œ�•�’�1 �”�Ž�‘�’�4�¢�–�§�§�—���ð�1 ��Š�›�Ÿ�’�—�Ž�—�1
muistelee.

Ensimmäisenä uuteen seuraan pe-
�›�ž�œ�•�Ž�4�’�’�—�1 �^�_�1 �œ�¢�—�•�¢�—�Ž�’�•�Ž�—�1 �“�˜�ž�”�”�ž�Ž�Ž�•�ï�1
���’�Š�—�1 �Š�•�Ž�4�’�’�—�1 �“�§�›�“�Ž�œ�•�§�§�1 �Ž�—�œ�’�–�–�§�’�œ�’�§�1 �•�ž-
tiskouluja ja leirejä. Fokus siirtyi heti 
nuorempiin ikäluokkiin.

�����•�’�1 �™�ž�‘�Ž�4�Š�ð�1 �Ž�4�§�1 �™�Ž�›�ž�œ�•�Ž�4�Š�’�œ�’�’�—�1
vain mahdollisimman paljon jengejä. 
�
�Š�•�•�’�•�ž�”�œ�Ž�œ�œ�Š�1���ž�˜�›�Š�—�—�Š�—�1���Š�4�’�1�”�ž�’�•�Ž�—-
�”�’�—�1�œ�Š�—�˜�’�ð�1 �Ž�4�§�1 �Ž�’�1 �™�Ž�›�ž�œ�•�Ž�•�Š�1 �“�˜�ž�”�”�ž�Ž�4�Š�1
ennen kuin on kunnon koutsit. Faijoil -

�•�Ž�1 �›�ž�Ÿ�Ž�4�’�’�—�1 �—�§�¢�4�§�–�§�§�—�1 �Ÿ�§�‘�§�—�1 �–�Š�•�•�’�•-
reenejä, ja vanhemmista joukkueista 
�Ÿ�§�›�Ÿ�§�4�’�’�—�1 �Ÿ�Š�•�–�Ž�—�•�Š�“�’�Š���ð�1 ��Š�›�Ÿ�’�—�Ž�—�1 �œ�Š-
noo. 

Resurssipulan takia jokaiseen ikä-
luokkaan ei kerta kaikkiaan saatu 
�Ž�•�’�—�Ÿ�˜�’�–�Š�’�œ�’�Š�1 �“�˜�ž�”�”�ž�Ž�’�•�Š�ï�1 ���˜�ž�”�”�ž�Ž�’-
den muodostuminen oli pitkään kiin-
ni tuurista – siitä, miten aktiivisia ja 
osaavia vanhempia joukkueeseen sat-
tui osumaan. 

Seuran mahdollisuudet tukea jouk-
kueita olivat vielä vähäiset, ja joukku-
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