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Ylen aamu-tv:ssa esitetään 
maanantaiaamuisin urheilua 
ja sen ympärillä olevia ilmiöi-

tä ja tekijöitä mielestäni melko haus-
kalla ja värikkäällä tavalla kommen-
toivaa Jälkihiki ohjelmaosiota. Sen 
vakiohahmoihin kuuluvan toimitta-
ja Kaj Kunnaksen esimerkin innoit-
tamana aloitan tämän kirjoitelman 
numerosarjalla 21-16-11. Nämä lu-
kemat eivät tosin Kunnaksen tavoin 
kytkeydy mihinkään urheilutulok-
siin tai suorituksiin, mutta niillä on 
minulle ja elämälleni hyvinkin tär-
keä merkityksensä. 

Näiden numeroiden verran olen 
nimittäin ollut tavalla tai toisella 
mukana ja tekemisissä seuramme 
kanssa: toimin parhaillaan 21. vuot-
ta joukkuetoimijana, 16. vuotta hal-
lituksen jäsenenä joista 11. vuotta 
seuran puheenjohtajana. Nyt tämä 
ympyrä on kohdaltani sulkeutu-
massa, jos nyt ei aivan kokonaan, 
niin ainakin suurimmalta osaltaan. 

Tämän Junnulehden pääkirjoi-
tus on viimeinen, jota olen kirjoitta-
massa seuran puheenjohtajana, seu-
raavassa julkaisussa tällä palstalla 
nähdään jonkun muun hengentuot-
teita.  

Oma PPJ-urani alkoi syksyllä 
1995 hyvin perinteisellä tavalla. Tu-
lin silloin 5-vuotiaan poikani Jussin 
kanssa tutustumaan vasta peruste-
tun junioriseuran toimintaan käy-
mällä silloisen 1988-joukkueen har-
joituksissa. Kun sitten 1989 synty-
neille pojille alettiin loppusyksystä 
perustaa omaa joukkuetta, päätin 
lähteä mukaan tämän joukkueen 
toimintaan, ja tällä tiellä olen nyt ol-
lut 20 vuotta. 

1989-joukkuetta vedin ja val-
mensin yhdessä Ilkka Saarisen 
kanssa vuoteen 2002 saakka, jolloin 
se aikakaudelle melko tyypilliseen 
tapaan hajosi, kun pelaajia oli lo-
pulta liian vähän ison kentän jouk-
kueen tarpeiksi. 1989-joukkueen 
jälkeen siirryimme Jussin kanssa 
1990-joukkueeseen, josta muotoutui 
Harri Brykin hyvässä valmennuk-

sessa erinäisten vaiheiden jälkeen 
miesten sarjoihin siirtynyt Akate-
mia-joukkue. 

Harrin jättäydyttyä valmennus-
tehtävistä Akatemian valmentajina 
aloittivat 2011 Hannu Leinonen ja 
Vesa Marttila, joiden kolmannel-
la valmennuskaudella Akatemia ja 
seuran vanha edustusjoukkue yh-
distyivät uudeksi Edustusjoukku-
eeksi. Vesan ulkomaille muuton jäl-
keen Edustuksen toiseksi valmen-
tajaksi löytyi tämän vuoden alussa 
myös seuramme työntekijäksi pal-
kattu Mikko Hyppönen. 

Näiden kaikkien joukkueiden, 
pelaajien ja valmentajien kanssa 
olen kulkenut yhdessä Jussin kans-
sa todella pitkän ja vaiherikkaan 
matkan, jonka aikana olen kokenut 
valtavan määrän ja kirjon erilaisia 
kokemuksia ja elämyksiä: mahtavaa 
joukkuehenkeä ja pukukoppielä-
mää, maukkaita ja arvokkaita voit-
toja niin yksittäisissä peleissä kuin 
sarjoissakin, jopa joitakin mesta-
ruuksia ja sarjanousuja. 

Suurimpina yksittäisinä elämyk-
sinä mieleeni ovat jääneet Akatemi-
an nousu Neloseen vuonna 2011 ja 

Edustuksen Nelosen lohkovoitto 
ja nousu Kolmoseen syksyllä 2014. 
Toisaalta olen myös saanut maistaa 
eri joukkueitteni kanssa urheiluun 
ja elämään väistämättä kuuluvia 
karvaita tappioita, sarjapaikkojen 
menetyksiä ja muuten vaikeita ai-
koja.     

Seuran hallitukseen minut kut-
suttiin 2000-luvun alussa. Silloisten 
puheenjohtajien Pekka Kotilaisen 
ja Jukka Kantolan aikakausilla pää-
paino oli olosuhteiden kehittämises-
sä, alun perin Hietaniemeen sijoitet-
tu kuplahallin siirtämisessä Ruoho-
lahteen ja myöhemmin pyrkimykset 
seuran toiminnan laadun ja talou-
denpidon kehittämiseen. 

Omalla, 2005 alkaneella puheen-
johtajakaudellani on ehtinyt sattua 
ja tapahtua todella paljon. Vuonna 
2007 ensimmäistä kertaa Palloliiton 
Helsingin ja Uudenmaan piirien jär-
jestämässää Isännän ääni -seurase-
minaarissa tulimme pitkäaikaisen 
varapuheenjohtajamme ja läheisim-
män työparini Mikael Anthonin 
kanssa vakuuttuneiksi siitä, että tu-
levaisuuden seuratoiminnassa ovat 
avainasemassa seuran palkkaamat, 
valmennustoimintaa kehittävät ja 
linjaavat työntekijät. 

Näin jälkikäteen ajatellen voi tie-
tysti todeta, että tämän tosiasian oi-
valtamiseen ei vaadittu kovinkaan 
suurta gurua, mutta joka tapaukses-
sa tuolloin tekemämme linjaratkai-
sut ovat monilta osiltaan osoittautu-
neet oikeiksi ja ratkaiseviksi tulevan 
kehityksemme kannalta. Etenkin 
ensimmäisen kokopäiväisen työnte-
kijämme, valmennuspäällikkö Ak-
ke Orrströmin palkkaamista seu-
raamme 2009 pidän ratkaisevana 
käännekohtana sille kehitykselle, 
jonka ansiosta olemme nykyisessä 
asemassamme. 

Kaiken kaikkiaan tämä reilu 20 
vuoden ajanjakso on ollut huikea 
kehitys- ja menestystarina ja mat-
ka vajaan 300 jäsenen pienseurasta 
1200 jäsenen, Helsingin piirin suu-
rimpiin kuuluvaksi jalkapalloseu-
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raksi. Olen suuresti kiitollinen siitä, 
että olen saanut olla mukana tällä 
matkalla ja että olen omalta osaltani 
voinut olla vaikuttamassa sekä to-
teuttamassa päätöksiä ja hankkeita, 
jotka ovat olleet suurempia ja pie-
nempiä etappeja tällä sinivalkoisella 
tiellämme. 

Kaikkein eniten jäänkin kaipaa-
maan sitä reipasta, raikasta ja pyy-
teetöntä tekemisen meininkiä, jolla 
olemme hihat käärien panneet toi-
meksi ja alkaneet toteuttaa toisinaan 
utopistisilta tai päättömiltäkin tun-
tuneita hankkeita. Otan muutaman 
esimerkin. 

Aikoinaan mietimme, kuinka 
hienoa olisi, jos meillä olisi kaikille 
seuramme jäsenille suunnattuja ta-
pahtumia, kuten satoja osallistujia 
keräävät leirit ja kauden päätösta-
pahtuma, jossa palkittaisiin ansioi-
tuneita seuratoimijoita ja pelaajia. Ja 
nyt meillä on vakiintuneet perinteet 
poika- ja tyttöleirien järjestämises-
tä sekä Gaala, jota hiljattain vietim-
me mahtavissa fiiliksissä, loistavien 
juontajien ja esiintyjien siivittäminä 
lähes täydellä Tavastia-klubilla. 

Samaan pelle peloton -sarjaan 
kuuluu myös neljänä perättäisenä 
keväänä 25 000 kappaleen painok-
sena julkaistu, kaikkiin toiminta-
alueemme talouksiin jaettu Junnu-

lehtemme. Myös omien kenttiemme 
ja hallimme rakentaminen Väiskille 
ja Hernesaareen ovat vaatinet sa-
maa henkeä. 

Edellä mainitut asiat ja ilmiöt 
ovat mielestäni hyviä esimerkkejä 
siitä, miten arvojemme – taitavuus, 
iloisuus, avoimuus – mukaista toi-
mintaa kyetään järjestämään yhteis-
työllä, vailla sen ihmeellisempiä tai 
suurempia teoreettisia rakennelmia, 
tuloskortteja ja muita häkkyröitä. 
Seuran tavoitteiden ja visioiden saa-
vuttamiseen riittää ihmisten halu ja 
innostus ponnistella yhteisen asian 
hyväksi. 

Valitettavasti elämässä ei aina 
näin tapahdu, ja vähiten minulla tu-
lee ikävä seuran hallitustasolle vii-
me aikoina pesiytynyttä, alituisesta 
ja miltei pakonomaisesta tyytymät-
tömyydestä kumpuavaa kiukutte-
lua ja poikkiteloin asettumista, joka 
on toisinaan  johtanut työskentelyil-
mapiirin pilaantumiseen ja myrkyt-
tymiseen. 

Kaiken tekemämme työn ja kaik-
kien saavutustemme jälkeen katson 
kuitenkin voivani luopua seuram-
me puheenjohtajuudesta levollisin 
mielin. Käsittääkseni seura on ko-
konaisuudessaan hyvässä kunnos-
sa ja hapessa, niin talouden, resurs-
sien, fasiliteettien kuin toiminnan 

laadunkin suhteen. Olen vakuuttu-
nut siitä, että seurallamme on kaikki 
edellytykset selvitä tulevista haas-
teista sekä riittävästi keinoja ja työ-
kaluja niiden kysymysten ja ongel-
mien ratkomiseen, joita eteemme 
saattaa tulla. 

Kun nyt ojennan viestikapulan 
seuraajalleni, uudelle puheenjoh-
tajalle Sami Aurejärvelle, toivon 
vilpittömästi niin hänelle, uudelle 
hallitukselle kuin koko seurallekin 
menestystä, onnistumisia ja myötä-
tuulta kaikilla tasoilla, osa-alueilla 
ja kehityslinjoilla. 

Lopuksi haluan kiitää kaikkia 
seuramme toiminnassa kanssani 
mukana olleita hallitusten jäseniä, 
työntekijöitämme, joukkuetoimijoi-
tamme, pelaajiamme, joukkuetove-
reitani, yhteistyökumppaneitamme, 
ystäviäni – ja vihamiehiänikin. 

Seuran suhteen aion olla aktiivi-
nen eläkeläinen, tulen seuraamaan 
seuran asioita ja kehitystä valp-
paasti ja tarvittaessa äänekkäästikin 
kommentoiden – kunniapuheenjoh-
tajana minullahan on seuran elin-
ikäinen jäsenyys ja äänioikeus. 

Kiitos ja näkemiin!

Olavi Similä
Kunniapuheenjohtaja, 
Pallo-Pojat Juniorit ry
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Miehet Edustus

Teksti: Olavi Similä,  
joukkueenjohtaja

PPJ:n miesten Edustusjoukku-
eelle kuluva vuosi ja kausi 
oli historiallinen. Syyskauden 

2014 päätteeksi joukkue ylsi histo-
rialliseen saavutukseen nousemalla 
ensimmäistä kertaa PPJ:n 20 vuo-
den mittaisen taipaleen aikana pii-
rin korkeimmalle sarjatasolle, mies-
ten Kolmoseen. 

Nousu toteutui, kun joukkue 
voitti jännittävien ja värikkäiden 
vaiheiden jälkeen miesten Nelosen 
oman sarjalohkonsa.  

Alkutahdit historialliselle vuo-
delle ja kaudelle lyötiin jo maalis-
kuun alussa, jolloin Edustus kohta-

si Suomen Cupin kolmannella kier-
roksella suomalaisen jalkapalloilun 
legendoihin kuuluvan Shefki Kuqin 
valmentaman, miesten Ykkösen va-
kiojoukkueisiin kuuluneen PK-35 
Vantaan. 

Vaikka PK-35 selvittikin toisen 
jakson maaleilla tiensä vastaansano-
mattomasti jatkoon, oli Edustuksen 
peli ottelun etenkin avauspuoliskol-
la lupauksia herättävää. Edustus oli 
jopa lähempänä maalintekoa kuin 
sen kaikkien aikojen kovin vastusta-
ja, syksyllä karsintojen kautta Veik-
kausliigaan noussut PK-35. 

Miesten Kolmosessa Edustus pe-
lasi mainiosti sujuneen talvisarjan ja 
nousuhurmoksen siivittämänä var-
sin hyvän kevätkauden. Kevätkau-

den saldoksi muodostui neljä voit-
toa, kaksi tasapeliä ja neljä tappiota, 
sarjataulukossa sijoituksemme oli 
mukavasti tasaisen lohkon keskivai-
heilla. 

Syyskaudella otteitamme alkoi-
vat heikentää muutamien avainpe-
laajien loukkaantumiset ja yksityis-
elämässään kiireisten pelaajiemme 
lukuisat esteellisyydet. Syksyllä 
saavutimme kolme voittoa, kolme 
tasapeliä ja neljä tappiota, jos koh-
ta sarjapaikkamme saimme varmis-
tettua jo ennen sarjamme viimeistä 
kierrosta. 

Kokonaisuudessaan debyyt-
tiämme Kolmosessa voidaan pitää 
vähintäänkin tyydyttävänä. Onnis-
tuimme hyvin kaikkein tärkeim-

Historiallinen kausi
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mässä tavoitteessamme, sarjapaik-
kamme säilyttämisessä, johon jäi 
vielä välimatkaa turvalliset viisi pis-
tettä. Uudet pelaajamme pääsivät 
hyvin sisään joukkueeseemme ja 
monet pitkään mukana olleet pelaa-
jamme, joista suuri osa on omia kas-
vattejamme, osoittivat myös pärjää-
vänsä uudella ja entistä vaativam-
malla sarjatasolla. 

Toisaalta Kolmonen osoittau-
tui äärimmäisen tasaiseksi ja ko-
vaksi sarjaksi, jossa ei ollut yhtään 
heittopussia ja jossa puolivaloilla 
pelaamisella ei ollut mitään mah-
dollisuuksia menestyä. Kolmosessa 
jokaisen ottelun voittaminen vaati 
aina täyden, 100 % panoksen ja val-
mistautumisen. 

Parhaimpina yksittäisinä pe-
leinämme Kolmosessa voidaan pi-
tää yhteisen kotikenttämme Väis-
kin herruuden ratkaisseita voittoja 
paikallisvastustajastamme HIFK 2 
-joukkueesta sekä Sipoon Sibbo Var-
garnasta haettua vierasvoittoa. 

Kautemme huippupeleihin lu-
keutui myös eittämättä voitto Uusi-
maa-Cupin välierässä FC Espoosta, 
joka nousi kauden päätteeksi omas-
ta lohkostaan Kakkoseen. 

Kautemme karvaimpiin tappi-
oihin lukeutuivat puolestaan tap-
piot lohkomme hävinneelle SaPalle 
molemmilla kierroksilla, Uusimaa-
Cupin rankkarikisatappio IHK:n 
alemman sarjatason joukkueelle se-
kä Reservit-ryhmämme vaisut ot-

teet Kutosessa, joiden myötä toisen 
ryhmämme sarjanousu Vitoseen jäi 
haaveeksi.    

Valmistautuminen tulevaan 
kauteemme alkaa joulukuussa, 
vuodenvaihteesta alkaen alamme 
katsastaa uusia pelaajia try-outtien 
merkeissä. 

Kauden 2016 sarjaohjelmat jul-
kaistiin hiljattain, ja tulevalla kau-
della Edustus pelaa länsilohkossa, 
johon kuuluu paljon pitkiä vierasot-
teluita mm. Hankoa, Tammisaarta, 
Lohjaa ja Tuusulaa myöten. 

Kotiotteluihinsa Väiskille Edus-
tus toivoo entistä enemmän ylei-
sökseen seuran omia jäseniämme ja 
muita ystäviämme.

Tervetuloa Väiskille!

Historiallinen kausi
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Naiset Edustus

PPJ Naisten edustusjoukkue 
koostuu PPJ:ssä pitkään pe-
lanneista tytöistä ja muualta 

tulleista pelaajista. Edustusjoukkue 
on pelannut nykyisellä kokoonpa-
nolla keväästä 2013 alkaen. 

Joukkue on yhdistetty PPJ har-
rastenaisista ja 1995–97-tyttö-
joukkueesta. Pelaajat ovat iältään 

17–36-vuotiaita. 
Kaudella 2015 joukkue pelasi 4. 

divisioonassa ja pääsi syksyksi nou-
sulohkoon. Valitettavasti loukkaan-
tumisia olin sen verran, että joukkue 
ei saanut peliä kasaan ja nousu kol-
moseen jäi haaveeksi. 

Talvikaudella joukkue pelaa 
Naisten 3. divisioonassa futsalia. 

Kaudella 2016 tavoitteena on taas 
päästä nousulohkoon ja toivottavas-
ti siitä vielä nousu kolmoseen.

”Joukkueessa on hyvällä tavalla 
hulluja pimuja, värikkäitä persoonia 
ja suuresta ikäjakaumasta huolimat-
ta kaikki tulevat toimeen loistavas-
ti”, jengiä kuvailee päävalmentaja 
Valericio Leppe.

Nousukarsinnoissa

”Myynti sujui erinomaisesti. 
Aikataulut pitivät ja yhteyttä 
pidettiin aktiivisesti. Kaupat 
syntyivät nopeasti ja hinta 
kiipesi yli pyynnön.” 

– Myyjä, Helsinki

Juha Hakala
Partner
0400 482854
juha.hakala@huom.fi

”Asuntoni myynti sujui erittäin 
mallikkaasti ja nopeasti. 
Susanna on ammattitaitoinen 
ja sosiaalinen. Hänen kanssaan 
on mutkatonta ja kivaa asioida. 
Suosittelen!”

 
Susanna Arnall 

0400 88448 
susanna.arnall@huom.fi



PPJ Junnulehti 2/2015 7
Taalerit

Teksti: Theo Tyrväinen

Kun katsoo Taalereiden vii-
me kautta, tulee pakostakin 
mieleen vuoden 2013 tapah-

tumat. PPJ:n Edustus ja Akatemia 
yhdistyivät yhdeksi joukkueeksi ja 
Taalerit lunasti seuran toisen paikan 
vitosdivarissa. 

Tämä tietysti tarkoitti joukkueel-
lemme suuria muutoksia. Seiskassa 
peliaika on kuitenkin 30 minuuttia 
lyhyempi kuin vitosessa. Peliajan 
pidennys aiheutti haasteita kevät-
kaudelle. 

Kevät meni penkin alle, mutta 
syksy oli yksi upeimmista ja olim-
me syksyn ylivoimainen ykkönen, 

voittaen myös ainoana joukkueena 
lohkoykkösen. Tästä huolimatta ti-
puimme marginaalisella erolla ku-
toseen.

Kausi 2015 seurasi pitkälle sa-
maa kaavaa. Noustuamme kutoses-
ta viime kaudella, tuli taas peliajan 
pidennys, tällä kertaa 20 minuut-
tia. Kevätkausi meni heikonlaisesti, 
mutta syksy pelattiin tasaisen laa-
dukkaasti. Se takasi Taalereilla ar-
vokkaan paikan vitosessa ensi vuo-
dellekin. 

Lähdemme mielenkiinnolla koh-
ti ensi vuotta. Treenit ovat lähteneet 
käyntiin valmistellen ensi kauden 
haasteita. Taalereilla on myös jouk-
kue futsalissa miesten nelosessa. 

Tervetuloa katsomaan peliä ja mei-
ninkiä. 

Meillä on tällä hetkellä tilaa uu-
sille pelaajille. Koska porukasta löy-
tyy kaiken ikäisiä, mutta varsinkin 
nuoria aikuisia, taistelemme monia 
yleisiä haasteita vastaan, kuten ase-
velvollisuus sekä opintojen perässä 
toisaalle muuttaminen. 

Yksi asia on kuitenkin säilynyt 
mukana toiminnassamme ja se on 
aktiivisuus ja positiivisuus. Har-
joittelemme kahdesti viikossa, ja 
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
joukkueenjohtajaan tai tullaa tree-
neihin. 

Tietoja löydät osoitteesta ppj.fi/
taalerit.

Vain tulokset ratkaisevat



PPJ Junnulehti 2/20158
Mutsit

Teksti: Jatta Pylkkänen #8

Mitä Pasi ja Keke nostaisivat 
esiin PPJ Mutsien kaudes-
ta? Varmasti ainakin seu-

raavat pointit. 
Kausi komeasti päätökseen: PPJ 

Mutsit – vuoden ilmiö PPJ-Gaalas-
sa! Kiitokset seuralle, palkintoka-
tegoria selkeästi määrittää meidän 
lahjakkuutemme pääasiallisen osa-
alueen. Jos arvon valitsijaraadille 
voi vienosti antaa palautetta niin 
plakaatista on hankala juoda sham-
panjaa. Mutta lupaamme kyllä sau-
nottaa pojan kunnolla. Ja kierrattää 
toreilla ja turuilla Stanley Cup-pys-
tin tyyliin. 

Seija-jojo on johtanut upeasti, 
vaivaansa ja aikaansa säästämättä 
joukkuettamme. Tässäkin porukas-
sa jojo-rooliin liittyy ne pakolliset 
herkut; unohtuneet nimikoimatto-
mat verkkatakit, myöhässä makse-
tut treenimaksut, viime hetken sai-
rastumiset matsipäivänä yms. 

Ilmeisesti kukaan vanhemmis-
tamme ei kuitenkaan, vielä, ole 
muutaman viskin jälkeen aamuyös-
tä avautunut siitä, kannattaako peli-
paikkaa kiinnittää vielä tämän ikäi-
sille tai kritisoinut tyttärensä saamaa 
rajallista peliaikaa. Helpolla on siis 
Seija päässyt meidän kanssamme!

Valkkukuviot olivat alkukaudes-
ta mutkikkaita ja saimmekin naut-
tia useamman valmentajan ohjauk-
sesta. Jokaiselta otimme jotain uutta 
mukaamme ja oli avartavaa huoma-
ta, mitä kaikkia osa-alueita voimme 
kehittää. 

Ryhmämme tarjoaa kokeneem-
mallekin valmentajalle haasteen, 
mukana on muutama futis-tai muu 
joukkuepelitaustainen, osalla on ur-
heilu-uraa muissa lajeissa.  Monella 
on päällimmäisenä osallistumismo-
tivaationa into oppia futiksesta, jotta 
ymmärtää lapsensa harrastusta pa-
remmin, mikä onkin aika lähellä sitä 
mistä mutsifutiksessa on kysymys. 

Valmentaja pääsee priorisoi-
maan ihan tosissaan, kun rajallisella 
harjoitusmäärällä pitää pystyä ke-
hittämään lajitaitoja ja pelikäsitystä. 
Myos huumorimme ymmärtäminen 
tai edes sietäminen asettaa vaati-
muksensa valmentajalle. 

Keväällä löysimme Jannen, jon-
ka valmennusosaaminen ja ihmis-
tuntemus pääsevät oikeuksiinsa 
kanssamme. Ihanaa, kun joku ker-
too, mitä paikkaa kukakin pelaa, 
millä muodostelmalla mennään, 
vaihdot pyörivät ja voimme keskit-
tyä ihan vaan itse pelaamiseen. Jan-
ne on kuningas! 

Pelasimme sekä treenimatseja et-

tä talvisarjaa. Oppia lähdettiin roh-
keasti hakemaan ja sitä saatiin. Kau-
den aikana on kuitenkin turnaukset 
mukaan laskettuna saatu kasaan rei-
lusti maaliemme top-10 ja ilomme ja 
ryhmähenkemme ovat keränneet 
tunnustusta kentillä. 

Ekoissa talvisarjamatseissa vas-
tustajat ihmettelivät kun kiljuimme 
ja pompimme innosta ottelun loput-
tua: ”eikö ne tajua, että ne hävisi?” 
Voittaminen ja maalinteko on ih-
meellisen voimakas kokemus, nii-
täkin olemme päässeet maistamaan. 

Matseihin valmistautumisen 
puutteista ei meitä voi kritisoida. 
Parhaina viikkoina fb-ryhmässäm-
me on lentänyt 30 viestiä jo ennen 
kuin on edes päästy matsinurtsille. 
Laaja-alainen ja asiakeskeinen pre-
matsi-analyysimme kattaa arviot 
paikallisista bajamajoista (oma sel-
lainen on varustevastaavan ostoslis-
talla, kunhan sponsorisopimus saa-
daan kuntoon) turnaustatskoihin 
(perheenjäsenille tiedoksi: poispes-
tävä, ainakin vielä toistaiseksi), jäl-
kipelien koordinointia unohtamat-
ta. 

Tervetuloa mukaan joukkuee-
seen! On ollut hieno kokemus aloit-
taa keski-ikäisenä uusi laji, tutustua 
hyviin tyyppeihin ja, joudunpa tun-
nustamaan, rakastua futikseen <3

Vuoden PPJ-ilmiö
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tuntemus pääsevät oikeuksiinsa 
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nustamaan, rakastua futikseen <3

Vuoden PPJ-ilmiö
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Naiset Harraste

PPJ:n naisten harrastejoukkue 
eli Pienet Eläimet on hitsautu-
nut hienosti yhteen kuluneen 

vuoden aikana huolimatta useista 
loukkaantumisista, joista joukku-
eemme joutui kauden aikana kärsi-
mään. Jotain mahtavasta joukkue-
hengestä kertookin se, että myös 
loukkaantuneet pelaajat kävivät 
säännöllisesti katsomassa joukkuei-
den pelejä ja toimivat huolto- ja kan-
nustusjoukkoina, vaikka eivät itse 
kentälle vielä päässeetkään.

Pienten Eläinten kevät 2015 alkoi 
futsalin merkeissä, jota pelasimme 
Helsingin piirin naisten harrastesar-
jassa. Futsal-kautemme huipentui 
huhtikuun alussa pelattuun Simo 
Syrjävaara Futsal Cupiin eli aikuis-
ten harrastejoukkueiden futsalin 
SM -turnaukseen, jossa osallistuim-
me Fair Play -sarjaan. Keväällä 2013 
saavutetun hopeamitalin kirkasta-
minen antoi edelleen odottaa itse-
ään, mutta luonnollisesti pyrimme 

siihen, että keväällä 2016 on jälleen 
meidän vuoromme osallistua turna-
uksen kärkikahinoihin.

Kesäkaudella pelasimme jalka-
palloa Helsingin piirin ylemmässä 
harrastesarjassa eli Naiset 7v7 Yk-
kösessä. Edelliskesänä saavutettu 
hieno lohkovoitto ja sijoittuminen 
neljänneksi koko sarjassa toivat tälle 
kesäkaudelle lisähaastetta kovem-
man alkulohkon muodossa. Emme 
onnistuneet toistamaan edelliske-
sän menestystä, mutta ehdottomas-
ti paransimme otteitamme kauden 
edetessä. 

Kesäkuussa osallistuimme perin-
teiseen tapaan By Night Cupiin Han-
gossa ja kautemme kruunasi prons-
sisija lokakuun alussa pelatussa Palis 
Cup harrastefutisturnauksessa.

Tästä onkin hyvä jatkaa seuraa-
vaa haastettamme eli talven futsal-
sarjaa kohti ja kesäsarjassa laitamme-
kin sitten taas oikein kunnolla tuule-
maan!

PPJ Naiset Harraste eli Pienet 
Eläimet on reilusta kahdestakym-
menestä iältään parinkymmenen 
paremmalla puolella olevasta nai-
sesta koostuva joukkue, jonka ta-
voitteena on harjoitella ja pelata yh-
dessä harrastetasolla unohtamatta 
hyvää fiilistä ja pilkettä silmäkul-
massa. Harjoittelemme tällä talvi-
kaudella kahdesti viikossa ilman 
omaa vakituista valmentajaa, ker-
ran viikossa futsalia Etera-hallissa 
ja kerran viikossa jalkapalloa Her-
nesaaren kuplahallissa samaan ai-
kaan PPJ:n Naisten Edustusjoukku-
een kanssa. 

Saimme joukkoomme ilahdutta-
van määrän uusia pelaajia kevään 
ja kesän aikana. Mukaan mahtuu 
uusiakin pelaajia. Joukkueessamme 
pelaamisesta kiinnostuneiden kan-
nattaakin olla yhteydessä kaptee-
niimme Anna Einiöön (anna.einio@
gmail.com) varsinkin tulevaa kesä-
kautta silmällä pitäen.

Hyvää yhteishenkeä
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Erkka

Erkka on PPJ:n ja Aula-työko-
din yhdessä perustama kehi-
tysvammaisten aikuisten jal-

kapallojoukkue. Vuonna 2013 pe-
rustettu joukkue harjoittelee kerran 
viikossa tiistaisin Hernesaressa.

Menneen kauden ehdoton koho-
kohta oli kehitysvammaisten jouk-
kueiden SM-turnaus kesäkuussa 
Stadi Cupin yhteydessä. Erkka pe-
lasi myös turnauksen Aula-kodin 
joukkueena muita työkoteja vas-
taan. Kotiintuomisina turnauksesta 
oli pronssiset mitalit.

Erkka-joukkueen iloinen ilme 
kantaa edelleen! Iloiseen ryhmään 
mahtuu edelleen lisää pelaajia.

SM-turnauksessa

Asu hyvin – elä enemmän

Etsitkö lisää tilaa perheen pienimpien puuhiin?
Asokodeissa löytyy monia vaihtoehtoja,

kerrostaloja, pientaloja ja rivitaloja.

www.asokodit.fi
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Pojat 1999–2000

Teksti: Timo Saarinen, 
joukkueenjohtaja

Vuoden alussa joukkueemme 
sai uudet valmentajat, Jusun 
ja Andyn, edellisten lähtiessä 

kartuttamaan elämänkokemustaan 
muualle , kuten armeijaan (Waldo), 
pidemmälle Aasian lomakiertuelle 
(Toni) ja nuorempiin ppj-ikäluok-
kiin (Lari). 

Vielä kevään mittaan mukaan 
tuli myös Felix ex-PPJ-tyttö-jouk-
kueesta jakamaan omaa kokemus-
taan uusille valmentajille ja tieten-
kin myös pelaajille esim. Fifa11+ 
lämmittelyohjelman muodossa.

Pelillisesti kautemme B16-piiri-
sarjassa keväällä oli todella vaikea 
eikä voittoja juuri näkynyt. Mutta 
syksy alemmassa B16-lohkossa su-
jui jo normaaliin tapaan: 2 voittoa, 2 
tasuria ja 3 tappiota.

Muutenkin kausi on ollut haas-
tava yläaste- ja lukioikäisille pelaa-
jillemme sekä ajankäytön että teini-
iän tuomien muiden mielenkiinnon 

kohteiden ja kiireiden takia. Drop-
out ilmiönä sekä treeniaktiivisuu-
den vähenemisenä näkyvä pelaa-
jakato on ikävästi iskenyt  joukku-
eemme toimintaan. 

Keväällä yläasteen viimeistä 
luokkaa käyneet ysiysit lukivat hiki 
hatussa kokeisiin ja yrittivät nostaa 
kouluarvosanojaan lukiota varten. 
Koeviikoilla oli turhauttavaa kysel-
lä pelaajia talvisarjaan piirin futsal-
matseihin, treeneistä puhumatta-
kaan. 

Nimenhuudosta asiaa tarkastel-
taessa: 10 parhaan pelaajan osallis-
tumisaktiivisuuden ollessa 60–90%, 
suurimman osan pelaaja-aktiivi-
suus tippui jo 25–50% tasolle. Pelaa-
jakato vuoden alusta syksyyn men-
nessä 15 pelaajaa , joista vain muu-
tama on vaihtanut seuraa.

Jo vuoden alussa aloimme val-
mistautua tähän asiaan pitämällä 
pelaaja-valmentaja-keskusteluita 
heti tammi–helmikuussa ja uudel-
leen kesän alussa. Kevään aikana 
mietimme useasti, miten saisimme 

pelaajien aktiivisutta parannettua, 
teimme erilaisia suunnitelmia asian 
tiimoilta ja toteutimme niistä mie-
lestämme parhaita. Syksyllä otim-
me käyttöön treenien tarkemman 
seurannan ja vanhempien tiedotta-
misen.

Aktiivisuus näyttäisikin olevan 
nousussa viimeisimpien mittarei-
den mukaan. No koulunkäynti tie-
tenkin ajaa edelle nuorten ajankäyt-
töä priorisoitaessa ja saattaahan har-
rastetauon jälkeen jalkapallokipinä 
iskeä vielä uudelleenkin. Tervetuloa 
takaisin :)

Edelleen meillä on 20 pelaajaa 
reservissä ja yritämme tietenkin 
saada lisää uusia pelaajia lopettanei-
den tilalle, jotta voisimme jatkaa en-
si keväänä piirisarjassa. Jäljellä olisi 
vielä ensi vuosi B17-luokassa, jon-
ka jälkeen siirtyminen A-junnuihin 
muutamaksi vuodeksi ennen kuin 
pojat ovat valmiita PPJ Edareihin tai 
Taalereihin. Tätä suunnitelmaa nou-
dattaen etenemme niin kauan kuin 
joukkueessamme pelaajia riittää.

Ajankäytön haasteita
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Tytöt 1999–2001

Janne Behm, joukkueenjohtaja

Kausi 2014-2015 jatkoi jouk-
kueen myönteistä kehitys-
tä.  Kun tappiottomien pelien 

osuus kaikista peleistä oli kaudella 
2012-2013 10% ja kaudella 2013-2014 
40%, saatiin kuluneen kauden lop-
putulokseksi 58% – ja tämä ilman 
tasojoukkueiden käyttöä. 

Tuloksellisesti kauden kohokoh-
tia olivat Lohja Cupin voitto, Hip-
po-turnauksen pronssimitali, talvi-
sarjan kolmossija sekä tietysti nel-
jätoista taitomerkkisuoritusta. Osa 
pelaajista oli myös mukana Lautta-
saaren yhteiskoulun joukkueessa, 
joka voitti hopeaa koulujen välises-
sä futisturnauksessa. 

Mieleen jäi myös ikimuistoi-
nen huhtikuun leiri Italian Gardas-
sa, jossa yhdessäolon, maukkaiden 
aterioiden ja auringonpaisteisten 
treenien lisäksi päästiin pelaamaan 
hyvät ottelut italialaista Fortitudo 
Mozzecanoa ja ruotsalaista IF Land-
vetteriä vastaan (kuvassa).

Kauden 2015-2016 alkaessa T00-
01 on uusien pelaajien myötä muut-
tanut nimensä muotoon T99-01 ja 
joukkueen koko on kasvanut kah-
teenkymmeneenkuuteen pelaajaan. 
Tulevalla kaudella aktiivisimmat 
pelaajat osallistuvat jopa kahdek-
saankymmeneen matsiin, osa pyörii 
mukana piirijoukkuetoiminnassa ja 

talvikauden kohokohtina ovat Ee-
rikkilän kutsuturnaus helmikuussa 
sekä  Costa Daurada Cup Barcelo-
nassa pääsiäisen aikaan.

Vasta tässä vaiheessa, pelaajien 
täyttäessä ensi vuonna 14-17-vuot-
ta, on joukkue aloittamassa pelaa-
mista kahdella eritasoisella kokoon-
panolla. Edistyneimmät tulevat 
pelaamaan yhä haasteellisempia ot-
teluita, ja he ovatkin osoittautuneet 
viime aikoina melko vaikeasti voi-
tettavaksi. 

Aloittavien pelaajien kehitty-
mistä tuetaan kaikin keinoin ja heil-
le tarjotaan runsaasti pelimahdolli-
suuksia. Pelaajat ovat myös jatku-
vasti tekemisissä toistensa kanssa 
tasosta riippumatta, mikä on osoit-
tautunut hyväksi ratkaisuksi sekä 
kehityksen kannalta että ilmapiiri-
syistä.

Tätä kirjoitettaessa T99-01 on on-
nistunut pitämään kustannuksensa 
kohtuullisella tasolla, eikä väite tur-
naustenkaan loppumisesta B-ikä-
luokkaan  siirryttäessä pidä välttä-
mättä paikkaansa. Joukkue on aktii-
vinen ja ottaa vastaan tavoitteellisia 
kilpapelaajia sekä vasta-alkajia ja et-
sii näille sopivaa toimintaa. Valmen-
nuksen, olosuhteiden ja huoltajien 
toiminnan kunnossa ollessa joukkue 
aloittaa nöyränä ja uteliaana tulevan 
kauden ja katsoo mitä tuleman pi-
tää. Nähdään kenttien laidalla!

Uuden äärellä
Pojat 2001 Kilpa

Teksti: Jonne Lundberg

PPJ 01 Kilpa on tämän kauden 
päätteeksi käynyt läpi suuria 
muutoksia. Kauden loputtua 

joukkue yhdistyi try-outien kaut-
ta PK-35:n kanssa yhdistelmäjouk-
kueeksi. Ratkaisun takana ovat se-
kä seurojen toimijat sekä joukkuei-
den johto ja valmennus. Osa pojista 
on siirtynyt uusiin joukkueisiin, osa 
jatkaa YJ:n riveissä kohti seuraavaa 
kautta.

Kauteen 2015 sisältyi ylä- ja ala-
mäkiä. Pettymykseksi voi laskea niu-
kan tippumisen Etelä-länsi-liigasta 
parin vuoden tahkoamisen jälkeen. 
Syksyllä oli vakaa aikomus nousta 
takaisin ikäluokan korkeimmalle ta-
solle, mutta nousukarsinnat jäivät 
pisteen päähän. Kauden edesotta-
muksia vaikeuttivat lukuisat vaikeat 
loukkaantumiset, jotka toisaalta ovat 

Suuria muutoksia
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saaren yhteiskoulun joukkueessa, 
joka voitti hopeaa koulujen välises-
sä futisturnauksessa. 

Mieleen jäi myös ikimuistoi-
nen huhtikuun leiri Italian Gardas-
sa, jossa yhdessäolon, maukkaiden 
aterioiden ja auringonpaisteisten 
treenien lisäksi päästiin pelaamaan 
hyvät ottelut italialaista Fortitudo 
Mozzecanoa ja ruotsalaista IF Land-
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Syksyllä oli vakaa aikomus nousta 
takaisin ikäluokan korkeimmalle ta-
solle, mutta nousukarsinnat jäivät 
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yleisiä tämän ikäluokan pelaajille. 

Hienoina kokemuksina vuodes-
ta jäivät PC-14 turnaus Pajulahdes-
sa, jossa mittaa toisistaan ottivat ikä-
luokan kovimmat joukkueet. PPJ-01 
joukkueen lopullinen sijoitus oli kah-
deksas kuudentoista joukkueen tur-
nauksessa. Lisäksi viisi joukkueen 
pelaajaa saivat kunnian osallistua 
kesällä legendaariseen Piirijoukkue-
cupiin Eerikkilässä, jossa ikäluokan 
parhaat pelasivat piirien välisen tur-
nauksen. Helsingin piirijoukkue hä-
visi niukasti turnauksen finaalin Uu-
denmaan piirille. 

Joukkueen ulkomaanreissu ajoit-
tui tänä vuonna jo vuoden alkupuo-
liskolle kun joukkue matkasi Tallin-
naan perinteikkääseen Flora Cupiin. 
Tuomisina kovatasoisesta turnauk-
sesta oli hopeamitalit isäntäjoukku-
een viedessä kirkkaimmat pokaalit. 

Kausi 2015 jää siis PPJ-01-kilpa-

joukkueen viimeiseksi omana ryh-
mänään. Neljä vuotta joukkueen vas-
tuuvalmentajana toiminut Fredrik 
Vikström muistelee yhteistä taivalta 
haikein mielin.

”Kun aloitin joukkueen kanssa 
vuonna 2012 päällimmäisenä aja-
tuksena olivat jalkapalloilulliset asi-
at. Vuosien aikana pojista on kuiten-
kin tullut ihmisinä todella tärkeitä 
minulle ja monista vanhemmista on 
tullut läheisiä perhetuttuja. Näiden 
vuosien ansiosta olen oppinut ym-
märtämään, että valmentamisen hie-
nous on nimenomaan ihmisten kans-
sa toimiminen ja että ’kenttätyö’ on 
vain yksi osa koko sitä hienoa koko-
naisuutta.”

Omalta osaltani joukkueenjohta-
jan pesti on tullut päätökseen. Kat-
son taaksepäin joukkueen taivalta 
tähän pisteeseen iloisin silmin. Otin 
jojo:n tehtävän vastaan Pasi Pajusel-

ta, joka nyt taas astuu ruoriin YJ:n 
joukkueenjohtajana. 2012 alkanut 
pestini vei joukkueen ja sen upeat tu-
kijoukot unohtumattomiin seikkai-
luihin Alandia cupiin, Aros cupiin 
Västeråsiin, Piteå summer-cupiin, 
Flora Spring-cupiin Tallinnaan, sekä 
lukemattomiin turnauksiin ympäri 
Suomea, leirejämme unohtamatta. 
Turnausmenestystäkin on siunaan-
tunut ja useita joukkueen poikia on 
nähty Piiri/Aluevalmennustapahtu-
missa aina 10 vuotiaista lähtien. 

Ei, mieli ei ole haikea, pojat kas-
vavat lajin mukana, näin sen kuuluu-
kin mennä. Aion seurata poikien tai-
valta tästäkin eteenpäin, katsomon 
puolelta tosin.

Hyvää joukkuetta ei johdeta yk-
sin, on ympäröitävä itsensä oikeilla 
henkilöillä jotta menestys saavute-
taan, kiitos siitä Freda, Timo, Eija, Jo-
hanna Tomppa ja Pasi!
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Teksti: Esa Paila, valmentaja

PPJ 02 kilpajoukkueen kausi 
2015 oli melkoista vuoristora-
taa. Ensimmäinen täysi kausi 

isolla kentällä vaati veronsa ja opet-
ti paljon. Vuoteen mahtui erittäin 
hyviä pelejä ja hieno turnausvoitto 
Barcelona Summer Cupissa, mutta 
vastapainoksi saimme kokea myös 
pettymyksiä ja pääsimmepä välillä 
kokemaan miltä syvissä vesissä ui-
minenkin tuntuu. 

Syitä varmasti löytyy monia, ei-
kä vähäisimpinä  voida pitää monia 
loukkaantumisia, joista osa sattui 
olemaan myös erittäin pitkäkestoi-
sia. Kaikesta huolimatta joukkueen 
tekeminen ja motivaatio treeniken-
tällä oli hyvällä tasolla, jonka ansi-
osta kaudesta selvittiin loppujen lo-
puksi kuivin jaloin. 

Kauden viimeisen pelin loppu-
vihellyksen aikaan taisi päästä iso 
helpotuksen huokaus niin valmen-

tajilta kuin pelaajiltakin, ja katse 
käännettiin välittömästi kohti tule-
vaa. 

Viime kauden nollaus ja analy-
sointi on nyt takana ja lähdemme 
uudella innolla kohti kautta 2016. 
Joukkue on pysynyt melko samana, 
ja tämä on ainoastaan positiivinen 
asia. 

Monella on jäänyt hampaanko-
loon viime kaudesta ja kaikilla on 
hirveä halu näyttää joukkueen to-
dellinen taso! Tervehenkinen kilpai-
lu joukkueen sisällä on nostanut pe-
laajien motivaatiota ja jokainen ha-
luaa näyttää ansaitsevansa paikan 
kentälle. 

Joukkueen peliesityksiin on lu-
vassa varmasti parannusta, ja mo-
nen pelaajan kohdalla tullaan 
näkemään suuria harppauksia 
kehityksessä. Tulevan kauden yk-
köstavoitteet löytyvät aluesarjasta 
sekä kovatasoisesta kansainvälises-
tä turnauksesta Tanskassa.

Teksti: Paula Enström, 
joukkueenjohtaja

03-ikäluokan kausi oli kahdella 
sanalla kuvattuna uskomatto-
man hieno. Tässä kohokohdat 

peliryhmittäin:
Finland: Poika kotiin Valtti Cu-

pista, hyvää fiilistä kentällä sekä 
treeneissä että turnauksissa.

Musta: Poika kotiin Parolan 
Panssariturnauksesta, pronssia PPJ 
haastajaturnauksesta, tasaisen vah-
vaa suorittamista piirisarjassa.

United: Poika kotiin Halssila 
Cupista Jyväskylästä, hienoa taiste-
lua Uudenmaan ykkösessä.

Kilpa: Espanjan kutsuturnauk-
sen 5. sija, poika kotiin Aros Cupis-
ta, pronssia Helsinki Cupista. 

Kiitos unohtumattomasta fudis-
vuodesta jälleen kerran niin pelaajil-
le, vanhemmille, taustoille kuin val-
mentajille!

Vaihteleva kausi

Unohtumaton vuosi

Pojat 2002 Kilpa

Pojat 2003
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Unohtumaton vuosi

Bulevardi 34, 
00120 Helsinki
p. (09) 7425 5544
ma–la 18–23
7.–21.12.:
ma–pe 11.30–23, 
la 18–23

Runsas Lappilainen
Joulupöytä 

1.–21.12.

Aitoja makuja Lapin luonnosta

www.ravintolasaaga.fi 

Tervetuloa – Buresboahtin!
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Pojat 2004

Teksti: Kari Skog, Tuomas  
Komulainen ja Tuukka Tammi

Vuoden 2013 alussa yhdeksi 
joukkueeksi yhdistynyt P04 
ikäluokka lähti vuoteen 2014 

hieman odottavissa tunnelmissa. 
Joukkueen sisään oli muodostettu 
erillinen kilparyhmä jalkapalloon 
tavoitteellisemmin suhtautuvil-
le pojille. Mikko Pennanen eli Mi-
se jatkoi kuitenkin koko ikäluokan 
päävalmentajana vastuullaan kaik-
ki pelaajat sillä ajatuksella, että näin 
säilyy kokonaiskuva siitä miten po-
jat kehittyvät, jotta pystytään säilyt-
tämään kaikille mielekkäät puitteet 
jalkapallon harjoitteluun.

Talvikausi meni totutellessa uu-
teen asetelmaan, ja kevääseen läh-
dettiin selkeällä sapluunalla – kil-
paryhmän pojat muodostivat SPL:n 
Helsingin piiriin kaksi joukkuetta 
muiden jakautuessa neljään ryh-
mään. Näin PPJ:llä oli joukkue mil-
tei piirin jokaisessa tasolohkossa.

Syksyn tullen joukkueen pelaa-
jaluku oli jo kasvanut niin suureksi, 
että uusille pelaajille tarjottiin kah-
deksalla alkavia pelinumeroita. Ta-
pahtumia oli kalenterissa viikoittain 
yli 20.

Lisäksi Misellä koitti aika sanoa 

hyvästit joukkueelle, jonka parissa 
oli toiminut joidenkin poikien ensi-
potkuista lähtien.

Ryhmä päätti jakautua kahdek-
si erilliseksi joukkueeksi. PPJ Kil-
pa 04:n ruorissa aloitti valmentaja-
kaksikko Niko Kukka ja Saher Ta-
lat. Päävalmentaja Niko Kukka, 28, 
on entinen Veikkausliiga-pelaaja ja 
poikamaajoukkueen kapteeni. En-
nen PPJ:tä hän valmensi Tikkurilan 
palloseuran  A-junioreita. 

Saher Talat, 21, toimi Nikon val-
mentajaparina jo Tipsissä. Saher on 
innostunut ja taitava valmentaja, 
jonka koko perhe elää jalkapallolle. 

Millaista on valmentaa 12-vuoti-
aita A-junnujen jälkeen. 

”Hienoa on se valtava into, jota 
tämän ikäisillä, tai ainakin tämän 
joukkueen pojilla on. Into tarttuu ja 
vaikuttaa myös omaan tekemiseen”, 
Niko sanoo.

”Takana on vasta muutama viik-
ko yhdessä, mutta silti tuntuu, että 
joukkue on jo ottanut selvän aske-
leen eteenpäin”, Saher jatkaa.

Kilpajoukkueen tavoitteena on 
pelata kaudella 2016 Etelä-Länsi-
liigan sarjapaikasta. Tärkein tavoi-
te on pelaajien kehittyminen pi-
temmällä aikavälillä ja pysyminen 
kotimaisten huippujoukkueiden ke-

hityksen tahdissa. Yksittäisten pe-
laajien ja koko joukkueen kehitty-
mistä seurataan läpi vuoden. 

Syksyllä järjestetyissä avoimissa 
harjoituksissa joukkueeseen saatiin 
uutta verta United04-joukkueesta 
ja PPJ:n ulkopuolelta. United04:n 
päävalmentajaksi nousi vuoden 
2015 valmentajaksi nimetty Lari 
Lummepuro, joka on asteittain ot-
tanut enemmän vastuuta ja voitta-
nut itselleen poikien luottamuksen. 
Valmennustiimiin kuuluvat lisäk-
si pitkän linjan PPJ-valmentaja Os-
kar Stubb sekä vuoden 2015 alusta 
harrasteryhmää luotsannut Fabian 
Wallgren, jonka johdolla PPJ Orans-
si pelasi tappiottoman piirisarjan se-
kä ylivoimaisen Helsinki-cupin har-
rastelohkon voiton.

Vuoteen 2016 U04 joukkue läh-
tee liki 60 pelaajan voimin, ja uusia 
on tullut liki kuukausittain. Joukkue  
pystyy tarjoamaan mielekkäät puit-
teet sekä puhtaasti palloilun ilosta 
harrastaville että kilpatasolle pyrki-
ville. Tämä onnistuu asialleen sitou-
tuneen valmennustiimin sekä seu-
ran tarjoamien erinomaisten treeni-
olosuhteiden ansiosta. 

Tärkeintä on kuitenkin poikien 
peli-ilo, joka näkyy erinomaisena 
osallistumisaktiivisuutena.

Yhdessä ja erikseen
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Tytöt 2004–2005

Teksti: Minna Alanen  
ja Anna Neittamo

Kesän piirisarja ja turnaukset, 
mm. Alandia Cup Ahvenan-
maalla ja Helsinki Cup, su-

juivat ailahtelevasti: sekaan mahtui 
hienoja tsemppauksia kovissa tilan-
teissa ja välillä hienoista pelitason 
laskua ns. helpompia vastustajia 
vastaan. 

04-tyttöjen määrä on hieman las-
kenut, kun taas 05-tyttöjä riittäisi 
periaatteessa jopa kahteen joukku-
eeseen. Muutama tyttö päätti kesä-
kauden lopuksi jatkaa harrastusta 
muissa seuroissa, mutta vastaavasti 
uusia tyttöjä on kauden aikana tul-
lut useampi mukaan. 

Kesäkauden jälkeen joukkue pi-
ti ansaitun treenitauon syysloman 
aikana. Ennen taukoa tytöt kävi-
vät vielä kesäkauden päättäjäisis-
sä Woltti-sirkuksessa kokeilemassa 
omia rajojaan akrobatian parissa. 

Kesäkauden loppu oli joukku-

een osalta myös yhden aikakauden 
loppu joukkueen päävalmentaja 
Harri Westerlundin lopettaessa val-
mentamisen tässä joukkueessa. Val-
mennusvastuun otti joukkueessa jo 
Harrin aisaparina ansioituneesti toi-
minut Aki-Matti Alanen. 

Tauko teki tehtävänsä ja syksyn 
aikana treeneissä onkin nähty run-
sain mitoin motivoituneita, sitou-
tuneita ja jalkapallosta innostuneita 
tyttöjä.

Syksyn aikana joukkueen pelaa-
jista Iina Alanen ja Emilia Haapalai-
nen osallistuivat seuran ja piirin Tai-
tokilpailuihin hyvällä menestyksel-
lä. Piirin taitokilpailuista molemmat 
ansaitsivat hopeamerkin. 

Loka-marraskuun vaihteessa 
olimme joukkueen omalla leirillä 
Eerikkilässä. Osa tytöistä on jo kon-
kareita leireilyssä, kun taas osa oli 
mukana ensimmäistä kertaa. 

Leirillä oli hienoa huomata kuin-
ka pidempään mukana olleet ty-
töt ottivat ensikertalaiset siipiensä 

suojaan ja huolehtivat, että kukaan 
ei jäänyt esimerkiksi ruokalassa yk-
sin istumaan. Leirin päätteeksi tytöt 
laativat itse joukkueen toimintata-
vat, jotka jokainen allekirjoitti. Sa-
malla he äänestivät joukkuetta ku-
vaavaksi eläimeksi jääkarhun.

Loppuvuodesta joukkueella on 
edessään vielä perinteinen Itsenäi-
syyspäivän turnaus, josta 05-tytöt 
tavoittelevat kolmen hopeamitalin 
kirkastamista kultaiseksi. 04-tytöt 
lähtevät turnaukseen myös mitalin-
kiilto silmissään! 

Vuodenvaihteessa pelataan taas 
Loppiasturnaus ja sen jälkeen edes-
sä on tiukka valmistautuminen ke-
säkauteen 2016! 

Kun katsoo kuluvaa vuotta taak-
sepäin ja mennyttä kesäkautta, niin 
kaiken kaikkiaan joukkue voi olla 
itsestään ylpeä – kehitystä on tapah-
tunut jälleen huimasti ja joukkue on 
hitsautunut tiiviisti yhteen, pelaajat 
puhaltavat yhteen hiileen ja tree-
neissä on hauskaa!

Hankalasta kesästä 
muutosten syksyyn
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Tytöt 2002–2003

Teksti: Pasi Pajunen,  
joukkueenjohtaja 2013–2015

T0203-joukkueessa on 30 ilois-
ta ja aktiivista tyttöä. Tam-
mikuussa pidimme joukku-

een oman leirin Tallinnassa ja kesäl-
lä osallistuimme PPJ:n tyttöleirille 
Eerikkilässä. Piirisarjaa pelasimme 
kahdella joukkueella 02-sarjassa. 
Kauteen mahtui monta hienoa tur-
nausta; Stadi Cupin ja Girls Cupin 
lisäksi osallistuimme heinäkuussa 
turnaukseen aurinkoisessa Vaasassa. 

Wasa cup oli hieno kokemus niin 
tytöille kuin mukana olleille aikuisil-
le. Koulumajoitus kommelluksineen 
ja bussimatkojen voittoisa kilpalau-
lanta ruotsalaisia vastaan hitsasivat 
tytöistä vielä tiiviimmän joukkueen. 

Olen palaamassa ensi kaudek-
si 01-poikien toimintaan. Tyttöjen 
uutena joukkueenjohtajana aloittaa 

Taina Malmivirta. 
T0203-joukkue perustettiin kak-

si vuotta sitten yhdistämällä Eiran ja 
Larun tyttöjoukkueet. Tuolloin lai-
toin Nimenhuutoon seuraavan vies-
tin: ”Meillä on nyt toiminnan jatku-
vuuden ja kehittymisen kannalta 
riittävästi pelaajia, hyvät valmenta-
jat, aktiiviset vanhemmat, puitteet 
kunnossa ja tavoitteet asetettu pit-
källä aikajänteellä. Valmennuksen 
tasapuolisuuteen kiinnitetään huo-
miota; kaikkien pelaajien kehittämi-
nen on tärkeää niin heidän itsensä 
kuin koko joukkueenkin tulevaisuu-
den kannalta. Tällä joukkueella on 
kaikki edellytykset toimia pitkään 
ja hyvin tuloksin. Meidän kaikkien 
tehtävänä on ylläpitää vahvaa jouk-
kuehenkeä ja nauttia yhdessä hie-
nosta harrastuksesta.” 

Samoilla sanoilla toimintaa voi 
kuvata tälläkin hetkellä. Valmen-

nuksessa on panostettu yksilötaito-
jen ja joukkuepelin kehittämiseen, 
joilla luodaan pohjaa tulevaisuuden 
pelilliselle menestykselle. 

Hieman esimakua menestykses-
täkin on saatu. 02-tytöt toivat prons-
simitalin Aros-cupista vuosi sitten. 
03-tytöt voittivat Käpylän talvilii-
gan ja ottivat pronssia Futsalin alue-
sarjassa. Joukkue on myös voittanut 
kahtena peräkkäisenä vuonna 7v7-
pelimuodolla pelatun piirisarjan.

Joukkue pelaa tällä hetkellä 02- 
ja 03-ikäluokat yhdistettynä kah-
dessa tasoryhmässä, joista toinen 
siirtyy keväällä isolle kentälle ja toi-
nen pelaa 8v8-sarjaa. Kilpajoukkue 
käväisi jo tällä kaudella aluesarjas-
sa hakemassa arvokasta kokemusta 
tulevan kevään 11v11-peleihin. 

Ensisijaisena tavoitteena on var-
mistaa joukkueen pysyminen koos-
sa ja hyvän harrastuksen parissa 

Vahti vaihtuu, tahti säilyy
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Vahti vaihtuu, tahti säilyy
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mahdollisimman pitkään. Valmen-
nuksessa huomioidaan tyttöjen yk-
silöllinen motivaatio, tavoitetaso 
ja fyysinen kehitysaste, ja tarjotaan 
laadukasta toimintaa sekä tavoit-
teellisesti harjoitteleville että tytöil-
le, joille futis on vain mukava har-
rastus hyvässä seurassa. Ovet ovat 
jatkuvasti auki uusille pelaajille.

Kiitän kuluneista vuosista tyttö-
jä, vanhempia ja valmentajia, jotka 
yhdessä ovat tehneet upean joukku-
een. Erityiskiitos Tuomas Hämäläi-
selle, joka nelivuotisen valmennus-
pestin jälkeen on jäämässä kannus-
tusjoukkoihin. Tuomaksen ajatus 
harrastuksen tukemisesta aikuisiäl-
le saakka sekä huoli tyttöjen fysii-
kasta jäävät perinnöksi uudelle vas-
tuuvalmentajalle Niko Vainiolle.  

Hän yhdessä Jenna Korhosen, 
Paula Myllyojan ja Puja Miraftabin 
kanssa muodostavat piirin ”coo-
leimman” valmennustiimin. 

Joukkue jää siis erinomaisiin kä-
siin, joten voin luottaa siihen, että 
tytöt pääsevät vielä pitkälle!

Pojat 2002

Teksti: Ninni Malmstén

Nollakakkosilla on ollut ta-
pahtumarikas vuosi.

Pojat ovat käyneet kau-
komailla Ruotsin Örebrossa turna-
uksessa kahden joukkueen voimin. 
Örebrossa vatsaan tuli joukkueita 
Ruotsista, Norjasta ja Suomesta. Tie-
tysti piti päästä Ruotsiin asti pelaa-
maan matsi PPJ vs PPJ, lienee sano-
mattakin selvää että PPJ voitti!

Turnauksen jälkeen hyvästelim-
me haikein mielin pitkäaikaisen val-
mentajamme Jussin ja toivotimme 
avosylin tervetulleeksi Jessen. Val-
mennusrinkiin kuuluu myös muita 
tärkeitä moniosaajia: Lauri, Tadios 

ja Jose.
Hesa Cupissa kundit löysivät 

aivan uuden vaihteen ja pelasivat 
hyvällä sykkeellä. Yksi osallistuvis-
ta ryhmistä päätyi hienosti 16 par-
haan joukkoon , kahdeksan parhaan 
joukkoon pääsy oli vain ja ainoas-
taan yhdestä maalista kiinni. 

Kevään piirisarja otettiin harjoi-
tuksen kannalta ja syksyllä kevään 
tappiot olivat historiaa.

Pelaajavahvuus pyörii 50 pojan 
molemmilla puolilla, mikä on hieno 
saavutus ajatellen lähestyvää teini-
ikää!

Samalla meiningillä ensi vuo-
teen ja kohti ensi kesän Italiaan 
suuntautuvaa leiriämme!

Tapahtumarikas vuosi
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Pojat 2005 Laru

Teksti: Laura Grönqvist

Larun 10-vuotiaiden joukkuees-
sa on 43 pelaajaa eli 10 enem-
män kuin vuosi sitten. Uu-

det pojat muuttivat syksyllä Eiran 
joukkueesta (6), sekä SaPasta (2) ja 
HJK:sta (2). Pojista 18 pelaa PPJ:n 
nollavitosten kilparyhmässä, eli 
Vihreissä. Loput jakautuvat Orans-
seihin ja Valkoisiin, jotka pelaavat 
haaste- ja harrastematseja. Pojat 
treenaavat osittain ryhmissä ja sun-
nuntaisin kaikki yhdessä. 

Pääkaupunkiseudun kärki-
sijoista taistelemassa

Vihreät on nollavitosten yh-
teinen kilparyhmä, jossa on 
tällä hetkellä 23 poikaa. Päät-

tyneellä kesäkaudella joukkue me-
nestyi hienosti turnauksissa ja pe-
lasi piirisarjaa vuotta vanhempien 
kakkostasolla. Syksyn joukkuevaih-
dosten jälkeen 18 pelaajaa on La-
run listoilla ja 5 tulee Ruoholahden 
05-joukkueesta. 

Vihreät treenaavat Matias Ant-
honin, Werner Kaitilan, Sakke Mo-
hamudin ja Topi Pietilän johdolla 
ja pelaavat talvikauden alusta alka-
en kahdella kokoonpanolla eliitti- ja 
kilpasarjan turnauksissa. 

”On siistiä saada treenata niin 
monen hyvän valmentajan kanssa. 
Treeneissä on tekemisen meininki ja 
matseissa olemme löytäneet hyvän 
fiiliksen. Treenaaminen on palkittu 
onnistumisilla turnauksissa”, ker-
too Vihreissä pelaava Olli Laine. 

”Paras posse”
Laru 05 TOP-10 
by Kosmo Kontio

1. Valkut, jotka haluavat tosissaan tehdä 
meistä hyviä pelaajia.

2. Meidän jengissä on tosi hyvä henki, 
eikä yhtään kiusaamista.

3. Uudet pelaajat otetaan kivasti vastaan.

4. Pelien alussa me vedetään aina ko-
vaäänisimmät huudot.

5. Se, kun Matias (päävalmentaja) näyttää 
treeneissä mallia, ja kaikki on ihan, että 
Wooooow!

6. Paten (valmentaja) erikoinen eli ”kidu-
tusvatsat” treenien loppujumpassa. 

7. Janne (valmentaja) on Clash of Clan-
sissa levelillä 133. No huhhuh.

8. Kukaan ei sano ilkeästi, jos mokaa.

9. Perjantain painitreenit

10. Meillä on hieno Reilu pelikaveri -kier-
topalkinto, jonka saajaa kaikki äänestävät. 
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Pojat 2005–2006 Ruohis

Teksti: Anna Santalahti

PPJ Ruoholahti 2005-06n vuosi 
2015 käynnistyi normaalista 
poiketen: Päävalmentajamme 

Sakke lähti armeijaan, ja joukkue 
päätti pärjätä kahden apuvalmen-
tajan turvin kesään asti. Kaikki me-
nikin hyvin, kunnes toinen alku-
peräisvalmentajamme Oskar teloi 
kätensä pelatessaan (vieläpä PPJ 
edustuksen matsissa…), jolloin jäl-
jelle jäi vain yksi valmentaja. Emile 
hoiti sijaisuutensa hyvin, tosin pii-
risarjapelien alkaessa kahdella peli-
ryhmällä oli välillä vitsit vähissä jo-
pa jojollakin.  

Kesällä palattiin sitten alkupe-
räiseen valmennusmiehitykseen so-
pivasti Eerikkilän leirin alla, ja siitä 
jatkettiin suoraan Hesa-cupiin. Kil-
pasarjassa Ruohiksen Siniset selvit-
tivät tiensä komeasti A-jatkopelei-
hin! Siellä sitten tie loppui lyhyeen, 
kun vastustajat olivat jo raskaan sar-
jan ammattilaisia.

Vaikka valmentajia on ollut tä-
nä vuonna vähemmän kuin yleensä, 
pelaajamäärä on ollut jatkuvasti pie-
nessä kasvussa.  Vuoden aikana on 
jonkin verran lopettamisia ja siirty-
misiä tullut eteen, mutta vastaavasti 
on ovi käynyt toiseenkin suuntaan 
ilahduttavan paljon. Tällä hetkellä 

pelaajia on 23, joista 8 on syntynyt 
2006. Ei-suomalaista alkuperää ole-
via pelaajia on yli puolet pelaajista, 
mikä tuo toimintaan hauskan lisä-
mausteen.

Tämä vuosi on menty kahdella 
peliryhmällä, sinisillä ja valkoisil-
la, mutta 2016 pelitavan vaihtuessa 
8 vs 8:aan on tulevaisuus vielä au-
ki. Lisäksi osa ruohislaisista pelaa 
kilparyhmä PPJ 05 Vihreissä, mut-
ta oma joukkue ja kaupunginosa on 
silti vielä tärkein. Katsotaan jänni-
tyksellä mitä vuosi 2016 tuo tulles-
saan – suuntana kesällä on toivotta-
vasti kovasti odotettu Pärnu Sum-
mer Cup!

Unelmia ja valmennushommia
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Pojat 2006 Laru

Pojat 2006 Eira

PPJ 06 Laru on perustettu tou-
kokuussa 2011. Joukkueessa 
on reilut 35 pelaajaa.

Päättyneeltä kaudelta palkittiin 
Julius Jansson vuoden kehittyneim-
pänä pelaajana, Onni Kuvaja vuo-
den fair play -pelaajana ja Kalle Oja-
la vuoden maalitykkinä. Joukkueen 
vuoden pelaajana palkittiin Benja-
min Pettersson. Onnittelut kaikille 
palkituille!

Joukkueen vuoden kohokohtia 

olivat Suomi-Färsaaret-eurokarsin-
nan pelaajasaattaminen ja joukku-
een oma turnaus, Elocup.

Urheilullisesti päättynyt kausi oli 
hieno koko joukkueelle: piirisarjas-
ta tuli joukkueelle enemmän voitto-
ja kuin tappioita ja meillä oli ainoana 
joukkueena kaksi peliryhmää 7v7-
lohkossa syksyllä. 

Turnauksissa Vattuniemi ja Kata-
jaharju voittivat omat sarjansa Elocu-
pissa ja Lahnalahti palkittiin sarjansa 

eniten maaleja tehneenä joukkueena. 
Kiitokset kaikille peliryhmille hie-
nosta vuodesta.

Joukkueen vastuuvalmentajana 
toimi Ville Toivanen. Ringissä on 
myös viisi isää, (Janne, Samu, Han-
nu, Karri ja Tero), Kristiina rahas-
tonhotajana ja Essi varustevastaa-
vana. Heitä ilman joukkue ei voisi 
toimia. 

Lämpimät kiitokset kaikille pa-
noksesta lasten harrastuksen eteen.

Teksti: Raine Tiessalo ja  
Jyrki Vainionpää, tandem-jojot

Tavoitteena on, että pojat tule-
vat treeneihin innoissaan ja 
lähtevät niistä hymyssä suin 

kotiin” 
Super-koutsiemme Ilkka Kallo-

sen ja Mikko Halosen periaatteiden 
varaan rakentamalla PPJ Eira 06 on 
lähtenyt kepeään lentoon. Kesän 
korvilla 2014 pelaajamäärämme oli 
valumassa kohti 30 pelaajaa. Kuvit-
telimme, että futiksen lopettaminen 
tässä iässä on jotenkin “luonnolli-
nen” kehityskulku.

Olimme väärässä.
Jo lopettaneita poikia on tullut 

uudestaan mukaan. Kaikki kesän 
jälkeen kokeilemaan tulleet ovat jää-
neet jengiin. Pelaajia joukkueessam-
me oli marraskuun alussa 51. Myös 
entistä useampi isä ja äiti on muka-
na tavalla tai toisella.

Ilkan ja Mikon säestyksellä 
joukkueeseen on tullut vahva te-
kemisen meiniki, reilu me-henki ja 
korttelifiilis. Treeneihin on tullut 
dynamiikkaa, kun paukkuja on lai-
tettu kahden tasavahvan vastuuval-
mentajan ja kahden treeniryhmän 
systeemiin.

Treeneissä ei juuri jonotella ”ras-

teilla”, koska pallo ja pojat liikkuvat 
koko ajan. Kannustaminen itsenäi-
seen ongelmanratkaisuun, joukkue-
pelin luonteen ymmärtäminen se-
kä itseluottamuksen vahvistaminen 
ovat mekaanisia toistoja tärkeäm-
piä. Myös kipinän synnyttäminen 
futikseen ja yhdessä treenaamiseen, 
jatkuva itsensä älyllinen haastami-
nen sekä höntsäilyyn omalla ajalla 

kannustaminen ovat ytimessä.
Laitoimme myös peli- ja tree-

nitoiminnnan palikat uuteen asen-
toon vuoden aikana. Kimmokkeena 
oli suomalaisittain poikkeukselli-
nen Huippu-urheilijan elämänkul-
ku -tutkimus, joka julkaistiin tä-
nä vuonna ja josta innostuimme. 
Dosentti Mikko Salasuon johtama, 
noin sadan suomalaisen huippu-

Stadikalla saattamassa

Futis on huippujuttu!

”
Uskomme että oli pyrkimyksenä liikunnal-
lisuuden juurruttaminen lapsiin tai huippu-
urheilijaksi kasvaminen, toimintatapamme 
tukee molempia tavoitteita parhaalla 
mahdollisella tavalla.

• Valmentajien laatu, erityisesti kyky innostaa 
lapsia on ensiarvoista.

• Kaikki pelaajat ovat kaikessa toiminnassa 
ja ratkaisuissa yhtä tärkeitä.

• Monipuolisuus on tärkeää. Muiden lajien 
harrastamiseen kannustetaan muun muas-
sa järjestämällä kerran viikossa talvikaudella 
mahdollisuus pelata käsistä, korista, sählyä 
tai käydä juoksukoulussa. Lisäksi on tarjolla 
iltapäiväkerho kerran viikossa Taitoliikun-
takeskuksessa, jossa kehonhallintaa, 
voimistelua ja akrobatiaa halukkaille.

• Liikunnallisuuden juurruttaminen ensisi-
jaista, kilpailullisuus seuraa innokkuutta 
aikanaan.

• Turnauksiin ja piirisarjoihin ensisijaisesti 

hauskanpitokärjellä ja rennosti, tietenkin 
matseissa tavoitteena voittaa.

• Treeni- ja peliryhmiä pyritään säännöl-
lisesti sekoittamaan osaamistasojen niin 
salliessa, jotta pojat eivät “klikkiydy” yhteen 
ryhmään.

• Välillä voidaan mennä myös ilman tällä 
hetkellä etevimpien pelaajien “kilparyhmää”.

• Yhtä paljon peliaikaa jokaiselle kun 
pelataan.

• Kotiläksyjä ei anneta, eikä treeniaktiivisuus 
vaikuta peliajan määrään.

• Perheiden oikeanlainen mukanaolo 
tekee futistapahtumista emotionaalisesti 
positiivisia.

• Korttelifutista spontaanisti ja muuta lähilii-
kuntaa kannustetaan ja järjestetään esim 
WhatsApp-ryhmien avulla.

• Esimerkillinen käyttäytyminen kentällä ja 
kentän laidalla on tavaramerkkimme.
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Pojat 2006 Laru

Pojat 2006 Eira
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Teksti: Raine Tiessalo ja  
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urheilijan haastatteluihin ja laajaan 
kansainväliseen tutkimustietoon 
perustuva tutkimus johdatti meidät 
pohtimaan peruskysymyksiä, joita 
kävimme läpi sekä joukkueen joh-
don kesken että vanhempainilloissa.

Miksi poikamme ovat futisjouk-
kueessa? Mikä on liikaa, mikä on 
liian vähän? Kuinka toiminta pitäi-
si järjestää, jotta sekä liikunnallisuu-

den juurruttaminen että kilpailulli-
suus otetaan mahdollisimman hy-
vin huomioon? Mitkä virheet voivat 
johtaa futiksen lopettamiseen? 

Mikä on piirisarjojen ja turna-
usten rooli? Saavatko kaikki saman 
huomion valmentajalta? Jakautu-
vatko maksut tasaisesti kaikkien 
poikien kesken? Pitääkö edisty-
neimpien pelaajien eriytyä omaksi 

ryhmäkseen? Kuinka viedä seuran 
arvot ja toimintaohjeet käytäntöön 
ja juuri meille sopiviksi?

Kysymyksiä oli paljon. Lähdim-
me etsimään vastauksia. Kahdeksan 
kuukauden, kahden vanhempainil-
lan ja seuran linjanvetojen ja tietotai-
don avulla kirjoitimme ajatuksem-
me omaksi oppaaksemme. Ohessa 
sen teesit pähkinänkuoressa.



Junnufutaajalle 
sattuu ja tapahtuu! 
Pienillä pelaajilla riittää vauhtia – välillä haaverit kuitenkin hidastavat tahtia. Onneksi 
useimmiten takaisin pelikentälle päästään laastarin, kylmäpakkauksen ja pienen huilin 
avulla. 

Yleisimpiä jalkapallovammoja ovat nyrjähdykset ja revähdykset. Niiden ensiapuna on hyvä 
muistaa helppo Kolmen K:n malli. Jos siitä ei ole apua, kannattaa käydä lääkärissä. Bulevar-
din klinikka on PPJ:n virallinen yhteistyökumppani ja futaajaperheiden tukena niin pienissä 
kuin suuremmissakin murheissa. 

Bulevardin klinikka, Bulevardi 22, 00120 Helsinki

www.bulevardinklinikka.fi 
tai soita (09) 6811 390VARAA AIKA

Yleislääkärit l Ortopedia ja urheiluvammat l Käsikirurgia 

l Plastiikkakirurgia ja esteettiset hoidot l Naisen terveys 

l Raskausklinikka  l Ihokirurgia, ihotaudit ja luomi-

tarkastukset l Reumatologia l Sisätaudit l Hammasklinikka 

l Fysioterapia ja kuntoutukset l Laboratorio, mammografia, 

röntgen,  ultraääni ja magneettikuvaus l Leikkausyksikkö

PPJ:LÄISILLE 
INFLUENSSA-
ROKOTE 25 €

VARAA AIKASI!

Bulevardin klinikka on koko perheen lääkäriasema – se on 
lähelläsi pienissä ja isoissa pulmissa. 

Säästä treeni- ja työpäiviä, ota influenssarokote! PPJ:läi-
sille ja heidän perheenjäsenilleen influenssarokote 25 €.

10Influenssa kestää 
keskimäärin                            päivää. 

Rokote päästää sinut helpommalla.

Kylmä
Laita kipukohtaan kylmää 20–
30 minuutiksi. Kylmäpakkaus, 
pakastehernepussi.. Mikä tahansa 
kylmä kelpaa!

Koho
Pidä raaja koholla. Se vähentää 
välittömästi sisäistä verenvuotoa.

Kompressio
Paina vammakohtaa käsillä tai 
sidoksella. Puristus estää veren-
vuotoa ja vähentää turvotusta.

… ja jos se ei auta, mene lääkäriin

Kolmen K:n ensiapu
1. 2. 3.

Jos nilkka on kipeä vielä ensiavun jälkeenkin, jalalle varaaminen on tuskallis-
ta, mustelma on suuri tai nivel ei toimi normaalisti, mene lääkäriin. Lääkäris-
sä kannattaa käydä tarkistuttamassa aina, jos sinua huolettaa.

TSEMPPIÄ MATSEIHIN –  KENTÄLLE JA KENTÄN LAIDALLE!
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Tytöt 2006–2007

Teksti: Sakari Saarinen

Mitä syntyy kun kaksi lyö-
dään yhteen? Lauttasaaren 
ja Eiran 2006-2007 synty-

neiden tyttöjen joukkueiden yhdis-
tämisellä loppusyksyllä 2014 saatiin 
aikaan paljon hyvää, vähän kasvu-
kipuja ja vauhdikas  vuosi, joka hui-
pentui PPJ-Gaalassa saatuun seuran 
vuoden joukkue -titteliin.

Paljon on tapahtunut vuodessa. 
Eteenpäin on menty valtavasti niin 
valmennuksen kuin pelikentän puo-
lella. Hauskuus on säilynyt, vaikka 
harrastus on kehittynyt astetta va-
kavampaan suuntaan. Menestystä 
on tullut ja vastustajien taholta ih-
mettelyä, miten hienosti PPJ:n tytöt 
pelaavat joukkueena. 

Pisimpään pelanneiden peli-
ryhmä, Siniset, pelasi ensimmäisen 
kautensa 06-piirisarjassa kovimmal-
la ykköstasolla ilman tappioita, 24 
peliä, joista 22 voittoa ja 2 tasape-
liä.  Valkoinen ryhmä aloitti piiri-
sarjan kolmostasolla, mutta hyvän 
menestyksen myötä nostettiin kak-
kostasolle pärjäten sielläkin hyvin. 
Oranssi ryhmä harjoitteli pelaamis-
ta 07-peli-illoissa ja meni rutkasti 
eteenpäin kauden aikana. 

Turnauksia kierrettiin niin pää-
kaupunkiseudulla kuin vähän kau-
empanakin ja esimerkiksi Tyttö 
Cupissa Turussa Siniset pääsi nos-
tamaan voittopokaalia ja Valkoiset 
kolmospalkintoa.

Kaikesta tästä suuri kiitos kuu-
luu joukkueen loistavalle valmen-
nustiimille, etunenässä vastuuval-
mentaja Henrik Suoniolle, jonka 
opeissa tytöt ovat kehittyneet harp-
pauksin niin yleisliikunnallisesti 
kuin pelitaidollisesti. Kentällä liik-
kumisesta ja pelitapahtumiin rea-
goimisesta on tullut helpompaa kun 
perusliikeradat ja lihakset ovat ke-
hittyneet, katse alkaa pysyä ylhääl-
lä ja syötöt löytävät perille. Henkan 

treenit tuntuivat aluksi melko erilai-
silta aiempaan nähden, mutta vuo-
den mittaan Henkan oppien arvo on 
tullut selväksi.

Alkanut talvikausi on jälleen 
suuren muutoksen aikaa ja tärkeä 
vaihe harjoittelun kannalta, kun 
06-syntyneet, ja myös osa 07-syn-
tyneistä, siirtyvät uuteen 8v8-peli-
muotoon ja isommalle kentälle. En-
sikokeilut tehtiin jo kesällä ja val-
miutta tuntuu olevan; moni peluri 
on sanonut, että isolla kentällä ja 
useammalla pelaajalla on entistä-
kin hauskempaa pelata. Talven Her-
neliiga on oivaa harjoittelua uuteen 
pelimuotoon. 

Joukkueen vuoden pelaajaksi 
valittu ikiliikkuja ja -taistelija Stella 
Dufva kertoili tittelin saatuaan fii-
liksiään kuluneesta kaudesta. Stel-
lan mielestä vuoden parhaiten mie-
leen jäänyt tapahtuma oli Pingviini-
cup, jossa kokeiltiin ensimmäistä 
kertaa 7v7 peliä vuotta vanhempia 
vastaan. Turnaus jäi mieleen, koska 
vastustajat olivat niin kovia ja kui-
tenkin pärjättiin hyvin kun tsempat-
tiin täysillä.

Stellan mukaan parasta futikses-
sa on joukkuehenki, kun saa pelata 
kavereiden kanssa ja iloita yhdessä 
voitoista. Treenaaminen on kivaa, 
koska treeneissä oppii aina uutta 
ja koska Henkka on tiukka ja hyvä 
valmentaja. Erityiskiitokset Henkka 
saa Stellalta siitä, että jaksaa myös 
höntsätä pelaajien kanssa vielä tree-
nien jälkeen. 

Stellan asenteesta kertoo hänen 
kiteytyksensä: ”Kovat treenit on 
hauskimpia.” 

Stellan mukaan parasta PPJ:ssä 
pelaamisessa on se, että meillä on 
parhaat valmentajat, jotka opettavat 
pelaamaan joukkueena. Muut jouk-
kueet vaan puskee yksin läpi, mutta 
me pyöritetään peliä koko joukku-
een voimin. 

Siinä meidän salaisuus!

Yhdessä uusia 
ulottuvuuksia
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la ykköstasolla ilman tappioita, 24 
peliä, joista 22 voittoa ja 2 tasape-
liä.  Valkoinen ryhmä aloitti piiri-
sarjan kolmostasolla, mutta hyvän 
menestyksen myötä nostettiin kak-
kostasolle pärjäten sielläkin hyvin. 
Oranssi ryhmä harjoitteli pelaamis-
ta 07-peli-illoissa ja meni rutkasti 
eteenpäin kauden aikana. 

Turnauksia kierrettiin niin pää-
kaupunkiseudulla kuin vähän kau-
empanakin ja esimerkiksi Tyttö 
Cupissa Turussa Siniset pääsi nos-
tamaan voittopokaalia ja Valkoiset 
kolmospalkintoa.

Kaikesta tästä suuri kiitos kuu-
luu joukkueen loistavalle valmen-
nustiimille, etunenässä vastuuval-
mentaja Henrik Suoniolle, jonka 
opeissa tytöt ovat kehittyneet harp-
pauksin niin yleisliikunnallisesti 
kuin pelitaidollisesti. Kentällä liik-
kumisesta ja pelitapahtumiin rea-
goimisesta on tullut helpompaa kun 
perusliikeradat ja lihakset ovat ke-
hittyneet, katse alkaa pysyä ylhääl-
lä ja syötöt löytävät perille. Henkan 

treenit tuntuivat aluksi melko erilai-
silta aiempaan nähden, mutta vuo-
den mittaan Henkan oppien arvo on 
tullut selväksi.

Alkanut talvikausi on jälleen 
suuren muutoksen aikaa ja tärkeä 
vaihe harjoittelun kannalta, kun 
06-syntyneet, ja myös osa 07-syn-
tyneistä, siirtyvät uuteen 8v8-peli-
muotoon ja isommalle kentälle. En-
sikokeilut tehtiin jo kesällä ja val-
miutta tuntuu olevan; moni peluri 
on sanonut, että isolla kentällä ja 
useammalla pelaajalla on entistä-
kin hauskempaa pelata. Talven Her-
neliiga on oivaa harjoittelua uuteen 
pelimuotoon. 

Joukkueen vuoden pelaajaksi 
valittu ikiliikkuja ja -taistelija Stella 
Dufva kertoili tittelin saatuaan fii-
liksiään kuluneesta kaudesta. Stel-
lan mielestä vuoden parhaiten mie-
leen jäänyt tapahtuma oli Pingviini-
cup, jossa kokeiltiin ensimmäistä 
kertaa 7v7 peliä vuotta vanhempia 
vastaan. Turnaus jäi mieleen, koska 
vastustajat olivat niin kovia ja kui-
tenkin pärjättiin hyvin kun tsempat-
tiin täysillä.

Stellan mukaan parasta futikses-
sa on joukkuehenki, kun saa pelata 
kavereiden kanssa ja iloita yhdessä 
voitoista. Treenaaminen on kivaa, 
koska treeneissä oppii aina uutta 
ja koska Henkka on tiukka ja hyvä 
valmentaja. Erityiskiitokset Henkka 
saa Stellalta siitä, että jaksaa myös 
höntsätä pelaajien kanssa vielä tree-
nien jälkeen. 

Stellan asenteesta kertoo hänen 
kiteytyksensä: ”Kovat treenit on 
hauskimpia.” 

Stellan mukaan parasta PPJ:ssä 
pelaamisessa on se, että meillä on 
parhaat valmentajat, jotka opettavat 
pelaamaan joukkueena. Muut jouk-
kueet vaan puskee yksin läpi, mutta 
me pyöritetään peliä koko joukku-
een voimin. 

Siinä meidän salaisuus!

Yhdessä uusia 
ulottuvuuksia
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Eiran 05-joukkue sai uuden valmen-
tajan, kun Lasse Nikander tarttui 
joukkueen ohjaksiin. Lassen pitkään 
valmennusuraan mahtuvat muun 
muassa seuraavat seurat: HJK-Mal-
mi, TiPS, STPS, FC Futura ja PPJ.

Eira 05 -joukkueeseen kuuluu 40 
poikaa. Joukkue osallistuu sarjoi-
hin kolmella peliryhmällä; Kaivari, 
Tähtitorni ja Viiskulma.

Uusilla opeilla

www.siistipiha.fi
Puh. 010 309 4242

Tuomme suursäkeissä  
pihaasi mullat, katteet,  
pihakivet ym. Samalla  

viemme pois risut, romut  
ja remonttijätteet.

tilaa kaikki
PIHAN  

TARVIKKEET 
yhdellä kertaa.
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Teksti: Antti Zetterberg

PPJ 07 Eiran joukkue muodos-
tuu yhteensä 42 aktiivisesti 
treenaavasta tokaluokkalai-

sesta. Mitä enemmän pojille tulee 
ikää ja sitä myötä enemmän voimaa, 
on treeneissä taattua menoa ja mei-
ninkiä. Tätä peli-iloa on hieno seu-
rata kentän laidalta.

Kun vielä viime kaudella tilan-
teisiin mentiin ehkä välillä turhan-
kin varovaisesti, ei varovaisuudesta 
ole tällä kaudella ollut tietoakaan. 
Kaikki painavat “kiinni mieheen” 
ja antavat tiukkaa painetta kaverille. 

Niin treeneissä kuin peleissäkin 
joukkueen otteisiin kuuluvat näyttä-
vät pallonriistot, päättäväiset syötöt 
ja tiukat kudit. Tästä on hyvä jatkaa 

tulevan talvikauden turnauksiin.
Joukkueemme on ollut men-

neellä kaudella aktiivinen toimija 
turnausrintamalla. Ehkä suurin ta-
pahtuma oli osallistuminen ensim-
mäiseen Hesa Cupiin heinäkuussa, 
mutta myös lähes jokaiselle kuu-
kaudelle mahtui joku turnaus tai 
muu tapahtuma. Turnauksissa huo-
maa, että joukkue virittyy oikealle 
taajuudelle ja kaikki panostavat te-
kemiseen yhteisen edun nimissä.

Viime talvena pelasimme Her-
neliigaa omassa kotihallissamme ja 
heti ulkokauden alkajaisiksi karis-
tettiin talviterä KäPan kevätturna-
uksessa. Toukokuussa olimme mu-
kana Puotinkylän Valtti-turnaukses-
sa sekä Lauttasaaressa Larun Pyörä 
-turnauksessa. Kesäkuussa oli vuo-

rossa perinteinen MasKi–turnaus 
Kirkkonummella. Elokuussa vierai-
limme niin ikään Kirkkonummella, 
KyIF-turnauksessa.

Turnausten lisäksi joukkuees-
tamme Raketit ja Timantit ovat pe-
lanneet kesäkauden piirisarjaa. Sa-
lamoille on myös järjestetty peli-il-
toja kesäkaudella. 

Jokaisen urheilujoukkueen pe-
rinteisiin kuuluva saunailta järjes-
tettiin kohdallamme ensimmäisen 
kerran syyskuussa Myllypuron Lii-
kuntamyllyssä. Pojat tosin viihtyi-
vät parhaiten uima-altaassa isien 
myhäillessä saunan lauteilla. 

Saunailta oli kaikin puolin me-
nestys ja PPJ 07 Eira jatkaa varmasti 
saunailtojen perinnettä myös omalla 
tahollaan.

Tiukka treeni 
tuottaa tulosta
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Teksti: Antti Zetterberg

PPJ 07 Eiran joukkue muodos-
tuu yhteensä 42 aktiivisesti 
treenaavasta tokaluokkalai-

sesta. Mitä enemmän pojille tulee 
ikää ja sitä myötä enemmän voimaa, 
on treeneissä taattua menoa ja mei-
ninkiä. Tätä peli-iloa on hieno seu-
rata kentän laidalta.

Kun vielä viime kaudella tilan-
teisiin mentiin ehkä välillä turhan-
kin varovaisesti, ei varovaisuudesta 
ole tällä kaudella ollut tietoakaan. 
Kaikki painavat “kiinni mieheen” 
ja antavat tiukkaa painetta kaverille. 

Niin treeneissä kuin peleissäkin 
joukkueen otteisiin kuuluvat näyttä-
vät pallonriistot, päättäväiset syötöt 
ja tiukat kudit. Tästä on hyvä jatkaa 

tulevan talvikauden turnauksiin.
Joukkueemme on ollut men-

neellä kaudella aktiivinen toimija 
turnausrintamalla. Ehkä suurin ta-
pahtuma oli osallistuminen ensim-
mäiseen Hesa Cupiin heinäkuussa, 
mutta myös lähes jokaiselle kuu-
kaudelle mahtui joku turnaus tai 
muu tapahtuma. Turnauksissa huo-
maa, että joukkue virittyy oikealle 
taajuudelle ja kaikki panostavat te-
kemiseen yhteisen edun nimissä.

Viime talvena pelasimme Her-
neliigaa omassa kotihallissamme ja 
heti ulkokauden alkajaisiksi karis-
tettiin talviterä KäPan kevätturna-
uksessa. Toukokuussa olimme mu-
kana Puotinkylän Valtti-turnaukses-
sa sekä Lauttasaaressa Larun Pyörä 
-turnauksessa. Kesäkuussa oli vuo-

rossa perinteinen MasKi–turnaus 
Kirkkonummella. Elokuussa vierai-
limme niin ikään Kirkkonummella, 
KyIF-turnauksessa.

Turnausten lisäksi joukkuees-
tamme Raketit ja Timantit ovat pe-
lanneet kesäkauden piirisarjaa. Sa-
lamoille on myös järjestetty peli-il-
toja kesäkaudella. 

Jokaisen urheilujoukkueen pe-
rinteisiin kuuluva saunailta järjes-
tettiin kohdallamme ensimmäisen 
kerran syyskuussa Myllypuron Lii-
kuntamyllyssä. Pojat tosin viihtyi-
vät parhaiten uima-altaassa isien 
myhäillessä saunan lauteilla. 

Saunailta oli kaikin puolin me-
nestys ja PPJ 07 Eira jatkaa varmasti 
saunailtojen perinnettä myös omalla 
tahollaan.

Tiukka treeni 
tuottaa tulosta
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Teksti: Marko Syvakari

Vuosi 2015 on sisältänyt pal-
jon muutoksia. Suurin ajoit-
tui keväälle, kun joukkue ja-

kaantui kahteen harjoitusryhmään. 
Samalla joukkue vahvistui kahdella 
uudella huippuvalmentajalla, kun 
PPJ 01 -kilpajoukkuetta luotsaavat 
Fredrik Vikström ja Timo Ikkala liit-
tyivät mukaan valmennusrinkiin.

Kahden harjoitusryhmän mal-
lia mietittiin pitkään ja huolellisesti, 
koska haluttiin varmistaa mahdolli-
simman sopivat harjoitukset ja peli-
tapahtumat koko 50 pelaajan jouk-
kueelle. Järjestelyllä saatiin ryhmä-
kokoa pienemmäksi ja valmentajille 
enemmän aikaa jokaista lasta koh-
den. Samalla haluttiin saada aikaan 
harjoitusympäristö, jossa kukin pe-
laaja saa tarpeisiinsa ja kehitysvai-
heeseensa sopivaa valmennusta.

Ensimmäinen ryhmistä mahdol-
listaa futiksen harrastamisen mo-
nipuolisesti ja liikuntalähtöisesti. 
Kakkosryhmässä tarjolla on haas-
teellisempaa kilpatasoista peli- ja 
harjoitustoimintaa. Ryhmien välille 
luotiin lisäksi rotaatiopelaajakäy-
täntö, jossa ensimmäisen ryhmän 
pelaajia käy pareittain totuttelemas-
sa kilpailullisempaan toimintaan 
muutaman viikon sykleissä.

07 Laru on aktiivinen joukkue, 
jonka filosofiaan kuuluu, että peli-
tapahtumia järjestetään niin paljon 
kuin pojat haluavat pelata. Ja vaih-
topenkiltä ei tarvitse peliä katsoa. 

Marraskuun alkuun mennessä 
joukkueella on ollut n. 250 Nimen-
huutoon merkittyä tapahtumaa ja 
pelattujen pelien kokonaismäärä tu-
lee ylittämään reilusti 400 rajapyy-
kin. Se on huikea määrä. Meininki 
on ollut mahtava. Lukuisten turna-
uksien lisäksi on pelattu peli-iltoja, 
piirisarjaa ja paljon harjoitusottelui-
ta ympäri pääkaupunkiseutua. 

Helsinki Cupissa joukkue pelasi 
kuuden peliryhmän voimin kolmes-

sa lohkossa, kussakin kahdella tasa-
vahvalla joukkueella. Kilpasarjassa 
pelanneet ryhmät voittivat 12:sta ot-
telusta 11, yksi päättyi tasan. Myös 
neljä muuta ryhmää pelasivat erin-
omaisesti hyvällä fiiliksellä. 

Osa pojista pelasi vuoden mit-
taan 07-ikäluokan Miniliigaa, jossa 
olivat mukana kivikovat HJK, Ilves, 
TPS, Honka ja KäPa. PPJ:n kahdessa 
Miniliiga-joukkueessa oli mukana 
poikia myös Eirasta ja Ruohiksesta.

Ensimmäiset ulkomaan koke-
mukset hankittiin keväällä, kun Si-
ninen peliryhmä kävi Tallinnassa 
Spring Cupissa yhdessä FC Hongan 
joukkueen kanssa. Turnauksen yksi 
kohokohdista oli hotellin kylpylän 
lisäksi se, että Jari Litmanen oli kat-
somassa peliä ja antoi poikien pal-

loihin nimmareita.
PPJ 07 Larun toiminnan aktiivi-

suus ja panostukset laadukkaaseen 
valmennukseen näkyvät ja joukkue 
voi selkä suorana asettua ketä ta-
hansa vastustajaa vastaan ‒ millä ta-
hansa tasolla peliä pelataan.

Tulevaisuudessa tärkeimpiä teh-
täviä on jatkaa toiminnan kehittä-
mistä siten, että pystymme vastaa-
maan tulevan 8v8 -pelitavan suu-
rempaan pelaajamäärään. Niin 
ikään joukkueen on vastattava mui-
den joukkueiden tänä vuonna aloit-
tamien Edustus- ja Akatemia-jouk-
kueiden heittämään haasteeseen.

Suuri kiitos jojona toimivalle 
Teemulle ja valmentajille. Teidän 
ansiostanne jotkut pojista haluaa ve-
tää kahdet treenit putkeen.

Vahvan kehittämisen 
ja kehittymisen vuosi 
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Teksti: Petra Herola

Kaksi ja puoli vuotta sitten pe-
rustettiin joukkue nimeltä Ei-
ra 08. Lapsia ja aikuisia uuden 

edessä. Lapset halusivat oppia jal-
kapalloa, aikuisten piti pistää pys-
tyyn toimiva joukkue seuran tuella 
kaiken muun ohella. Kaukaisissa 
haaveissa oli luonnollisesti yhteen 
hiileen puhaltava joukkue ja hyvä 
joukkuehenki. 

Sivistyssanakirjan mukaan yh-
teishenki tarkoittaa yhteenkuulu-
vuutta, yhteistyötä ylläpitävää hen-
keä. Saman kategorian alle voi luo-
kitella myös joukkuehengen. Hyvä 
joukkuehenki mahdollistaa joukku-
een menestyksen. 

Joukkueen valmennusjohto 
vaihtui toukokuussa 2015 ja vastuu-
valmentajina aloittivat silloin Mikko 
Hyppönen ja Toni Lehtonen. Val-
mentajat ovat seurailleet puolisen 
vuotta joukkueen toimintaa ja ovat 
tyytyväisiä päätökseen ottaa haaste 

vastaan juuri tässä joukkueessa.
Molemmat ovat tyytyväisiä las-

ten hyvään meininkiin ja intoon op-
pia uusia asioita. 

”Treeneissä pidetään hauskaa 
kaverien kanssa ja opetellaan sa-
malla jalkapallon perusasioita hy-
my huulilla”, Toni kiteyttää ajatuk-
siaan ja Mikko jatkaa nauraen:

”Välillä tosin on hieman vai-
kea keskittyä valmentajan neuvoi-
hin tai treeneihin, kun se joukkue-
kaveri siinä vieressä vaikuttaa niin 
kivalta ja juttu luistaa.”

Pienten lasten kanssa joukkue-
hengen rakentaminen ei ole niin yk-
sinkertaista. Se vaatii paljon työtä 
ja leikkiä sekä yhteishenkeä myös 
vanhemmilta. Esimerkin voimalla. 
Helppoa avainta onneen ei ole. 

Joukkueenjohtaja Marko Suomi-
nen pitää tärkeänä sitä, että kaikkiin 
kentällä tapahtuneisiin tilanteisiin 
ja ristiriitoihin puututaan heti, jotta 
asioita ei enää tarvitse puida kou-
lussa tai vapaa-ajalla. Tavoitteena 

on, että kaikki ovat joukkueessa ta-
savertaisia ja heillä on hyvä olla.

Meidän kaikkien oma Eira 08
Tähän porukkaan on helppo tulla 
mukaan. Kaikki harrastavat rakkau-
desta samaan lajiin ja vain yhdessä 
vastustajan kaataminen on mahdol-
lista. Yhdessä myös hävitään ja opi-
taan seuraavaa matsia varten. 

”Peleissä yhteishenki näkyy par-
haiten kannustamisena ja kuinka 
kaikkien maaleja tuuletellaan”, iloit-
see Mikko.

Ilo on ollut huomata muutos 
arasti toistensa vieressä seisovista 
ja peluuttajan avulla loppuhuutoa 
miettivistä pelaajista tiiviissä rivissä 
kaulakkain seisovaksi porukaksi, jo-
ka päättää yhteistuumin loppuhuu-
don eikä aikuisille ole tilaa siinä het-
kessä. 

Se hetki on pelaajien. Se hetki on 
joukkueen. 

”Joukkuelajeissa yhteishengellä 
on suuri merkitys ja tässä joukku-

Hyvä meininki on kaiken a ja o
Pojat 2008 Eira
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Teksti: Ninni Malmstén

Olemme varmasti vuoden 
vanhempia., ehkä jopa-
viisaampia…

Joukkueessamme on tapahtunut 
isoja muutoksia tämän vuoden aika-
na. Viimeisetkin pienet eskarilaiset 
ovat siirtyneet koulumaailmaan ja 
osa aloittanut jo toisen vuoden kou-
lulaisina. 

Peli-illat ovat tulleet entistä tu-
tuimmiksi ja piirisarjassa on käy-
ty kokeilemassa siipiä. Voitoista on 
osattu nauttia ja häviöt on otettu op-
pimisen kannalta.

Nappispareja on tullut lisää ja 
valmennusvahvuus on kokenut täy-
dellisen muutoksen ensimmäisen 
Hesa Cupin tienoilla. 

Ruohis 07/08 toivottaa Jussille 
tsemppiä armeijaan ja Nikon terve-
tulleeksi joukkueeseen! Onnea vuo-
den pelaajillemme Calvin & Erik!

Jatkamme samalla sykkeellä ensi 
vuoteen ja kohti ensimmäistä ulko-
maan turnausta!

Luopumisen tuska 
ja uuden opettelu

Hyvä meininki on kaiken a ja o

Pojat 2007–2008 Ruohis

eessa se on korkealla tasolla”, sanoo 
Toni.

Vanhemmat messiin 
toimintaan
Vanhempien roolia ei voi korostaa 
liikaa eikä vanhempia ole koskaan 
liikaa mukana toiminnassa, valmen-
tajat painottavat. He ovat myös yhtä 
mieltä siitä, että valmentajien työtä 
helpottaa suuresti vanhempien ak-

tiivinen osallistuminen treeneihin ja 
pelitapahtumiin. 

”Vanhemmille kuuluu myös iso 
kiitos aktiivisuudesta ja yhteishen-
gen ylläpidosta. Vanhempien posi-
tiivisuus ja energisyys välittyy lap-
siin ja heidän ansiostaan joukkueen 
toiminta pyöriikin iloisissa merkeis-
sä”, Toni iloitsee.

”Vanhempien hyvä henki hel-
pottaa valmentajien työtä, kun ta-

pahtumamäärät kasvavat ja esimer-
kiksi tulee pelireissuja. Aktiivisten 
vanhempien roolia ei voi korostaa 
liikaa, tuntuu hyvältä, kun kaikki 
muutkin taustoilla häärivät sitten 
koko jengin puolesta”, pohdiskelee 
Mikko roolitusta.

”Lisää vaan aktiivisuutta ja kaik-
ki mukaan. Mitä enemmän on aut-
tavia silmiä, suita ja käsiä mukana, 
niin sen parempi.”
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Teksti: Jenny Savikko

Laru tytöt 08/09 -joukkueen 
treeneissä tärkeintä on iloinen 
meininki ja kavereiden huomi-

oon ottaminen. Hauskaa futikses-
sa tyttöjen mielestä on pelaaminen, 
kaverit, askelharhautus, tötteröiden 
kiertäminen ja ompelukonetreeni 
tikkailla – niin ja tietysti Akke! 

Sunnuntaisin Myllykallion kou-
lulla ja keskiviikoisin Hernesaaren 

kuplassa treenaa kolmisenkymmen-
tä innokasta tulevaisuuden mimmi-
fudislupausta.

Tytöt ovat ehtineet muutamaan 
turnaukseenkin, joista on lähdet-
ty kotiin iloisina mitalit kaulassa ja 
monta uutta taitoa taskussa. Vuo-
den aikana on voitettu muutama pe-
li, mutta rökäletappiotkin on otettu 
huumorilla ja ainoaa maalia on tuu-
letettu mestareiden elkein. 

Tulipahan harjoiteltua aloitus-

ta monta kertaa ja pääasia on, että 
turnauksessa oli hauskaa. Pelaamis-
ta harjoitellaan Herneliigassa talvi-
kaudella oikein olan takaa, ja ensi 
kesänä PPJ Laru tytöt 08/09 on ihan 
varmasti iskussa.

Tytöt 2008–2009 Laru

Teksti: Joonas Pikkarainen

PPJ Laru -09 aloitti syksyn tul-
len toisen kokonaisen kau-
tensa. Ensimmäiseen vuoteen 

mahtui Pyrkän tekonurmea, Etera-
hallin parkettia, ensimmäiset hark-
kapelit ja turnaukset ja vieläpä yh-
dessä Laru -08:n kanssa järjestetty  
PPJ Lauttasaari Cup. Monen muun 
asian ohella.

Vuoden mittaan joukkueen rei-
lu 40 pelaajaa ovat oppineet pelaa-
maan joukkueena ja Herneliigan 
alun myötä myös timanttimuodos-
telma alkaa juurtua pikkuhiljaa ru-
tiiniksi. Vanhemmat puolestaan 
ovat oppineet arvostamaan elämän 
pieniä aarteita, kuten kahvilakojua 
kentän laidalla sekä hyväkuntoisia 
Pyrkän ja Hernesaaren tekonurmia, 
joiden mukana ei seuraa kentän 
nukkaa kuukausiksi kotiin.

”Hauskinta jalka -
pallossa on pelit”

Nappulakengät, 
pyöreä pallo ja 
paljon kahvia

Hauskinta 
jalkapallossa on:

Lotta: ”Se on se pelaaminen, jalkapallon 
pelaaminen.”

Riitu: ”Maalivahtina oleminen.”

Vivian: ”Että on iloinen, että yrittää 
parhaansa.”

Siiri: ”Hauskinta on se, kun saa pelata.”

Sonja: ”Peli ja taito, askelharhautus.”

Aino: ”Pelaaminen on kivaa, yhdessä on 
kivaa. Mä oon oppinut kikkoja.”

Ellen: ”Kun harjoitellaan peliä ja pelataan 
ihan oikeassa matsissa.”

Anni:”Pelaaminen ja tötteröiden 
kiertäminen harjoituksissa.”

Lotta: ”Hippaleikki ja pallon 
liikuttaminen, pelaaminen kahdella 
pallolla.”

Lumi: ”Pallon kuljettaminen.”

Ava: ”Kavereiden kanssa yhdessä 
pelaaminen.” 

Sanni: ”Ompelukone ja Akke.”

Kia: ”Tutut kaverit ja harjoitusmatsit, joita 
voi pelata kavereiden kanssa.”

Saara: ”Futiksesta saa voimia ja tikas-
harjoitus sunnuntaisin.”

Pojat 2009 Laru
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lulla ja keskiviikoisin Hernesaaren 

kuplassa treenaa kolmisenkymmen-
tä innokasta tulevaisuuden mimmi-
fudislupausta.

Tytöt ovat ehtineet muutamaan 
turnaukseenkin, joista on lähdet-
ty kotiin iloisina mitalit kaulassa ja 
monta uutta taitoa taskussa. Vuo-
den aikana on voitettu muutama pe-
li, mutta rökäletappiotkin on otettu 
huumorilla ja ainoaa maalia on tuu-
letettu mestareiden elkein. 

Tulipahan harjoiteltua aloitus-

ta monta kertaa ja pääasia on, että 
turnauksessa oli hauskaa. Pelaamis-
ta harjoitellaan Herneliigassa talvi-
kaudella oikein olan takaa, ja ensi 
kesänä PPJ Laru tytöt 08/09 on ihan 
varmasti iskussa.

Tytöt 2008–2009 Laru

Teksti: Joonas Pikkarainen

PPJ Laru -09 aloitti syksyn tul-
len toisen kokonaisen kau-
tensa. Ensimmäiseen vuoteen 

mahtui Pyrkän tekonurmea, Etera-
hallin parkettia, ensimmäiset hark-
kapelit ja turnaukset ja vieläpä yh-
dessä Laru -08:n kanssa järjestetty  
PPJ Lauttasaari Cup. Monen muun 
asian ohella.

Vuoden mittaan joukkueen rei-
lu 40 pelaajaa ovat oppineet pelaa-
maan joukkueena ja Herneliigan 
alun myötä myös timanttimuodos-
telma alkaa juurtua pikkuhiljaa ru-
tiiniksi. Vanhemmat puolestaan 
ovat oppineet arvostamaan elämän 
pieniä aarteita, kuten kahvilakojua 
kentän laidalla sekä hyväkuntoisia 
Pyrkän ja Hernesaaren tekonurmia, 
joiden mukana ei seuraa kentän 
nukkaa kuukausiksi kotiin.

”Hauskinta jalka -
pallossa on pelit”

Nappulakengät, 
pyöreä pallo ja 
paljon kahvia

Hauskinta 
jalkapallossa on:

Lotta: ”Se on se pelaaminen, jalkapallon 
pelaaminen.”

Riitu: ”Maalivahtina oleminen.”

Vivian: ”Että on iloinen, että yrittää 
parhaansa.”

Siiri: ”Hauskinta on se, kun saa pelata.”

Sonja: ”Peli ja taito, askelharhautus.”

Aino: ”Pelaaminen on kivaa, yhdessä on 
kivaa. Mä oon oppinut kikkoja.”

Ellen: ”Kun harjoitellaan peliä ja pelataan 
ihan oikeassa matsissa.”

Anni:”Pelaaminen ja tötteröiden 
kiertäminen harjoituksissa.”

Lotta: ”Hippaleikki ja pallon 
liikuttaminen, pelaaminen kahdella 
pallolla.”

Lumi: ”Pallon kuljettaminen.”

Ava: ”Kavereiden kanssa yhdessä 
pelaaminen.” 

Sanni: ”Ompelukone ja Akke.”

Kia: ”Tutut kaverit ja harjoitusmatsit, joita 
voi pelata kavereiden kanssa.”

Saara: ”Futiksesta saa voimia ja tikas-
harjoitus sunnuntaisin.”

Pojat 2009 Laru
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Teksti: Filip Langenskiold

PPJ Eira 09 on harjoitellut ku-
luvan kauden aikana kahdes-
ti viikossa. Joukkueessa pelaa 

noin 50 innostunutta pelimiestä. 
On ollut ilo seurata kuinka po-

jat ovat kehittyneet vuoden aikana. 
Muistan vielä, kuinka vuosi sitten 
Johiksella treenatessa ambulanssit, 
kukat ja naulat kentällä olivat mie-
lenkiintoisempia kuin varsinainen 

harjoitus. 
Nyt nähdään kentällä Ronaldon 

tyylisiä harhautuksia ja kikkoja, jo-
pa syöttöpeli kulkee aika ajoin. 

Kesälomien jälkeen osallistuttiin 
kahteen turnaukseen Käpylässä ja 
Kirkkonummella, joista varsinkin 
Käpylän turnaus oli voittoisa. Tal-
ven aikana osallistumme Herne-lii-
gaan kolmella joukkueella. 

Turnaukset ovat oiva tilaisuus 
kehittää ja kasvattaa joukkuehen-

keä, ja pojat selvästikin nauttivat  ot-
teluista.

Keväällä on tarkoitus osallistua 
muutamaan turnaukseen ja kesällä 
Helsinki Cupiin yhdellä tai kahdella 
joukkueella.

Haluan tässä yhteydessä kiittää 
Jussia, meidän päävalmentajaam-
me, joka osaamisellaan ja kärsiväl-
lisyydellään on kannustanut poikia 
kehittymään. Iso kiitos myös apu-
valmentajille.

Pojat 2009 Eira

Ihmettely vaihtui 
Ronaldo-kikkoihin

Vaikka toisen kauden alkamisen 
myötä joukkueen toiminta on alka-
nut vakiintua, toiminnan punaisena 
lankana toimii edelleen hauskanpi-
to. Tuloksista riippumatta niin kau-
an kuin kaikilla pelaajilla on haus-
kaa ja he jaksavat hyppiä ja pomp-
pia kuten tähänkin asti, kaikki ovat 
voittajia. 

Vaikka nimet Messi, Pukki, Lit-
manen ja Neymar ovat pojille tut-
tuja, ammattilaishaaveiden aika on 
hiukan myöhemmin.

Joukkue toivottaa kaikki 2009 
syntyneet futiksesta kiinostuneet 
pojat tervetulleeksi mukavaan har-
rastukseen! Lisätietoja joukkueen 
jojoilta Katariina Merveltä ja Miia 
Sirviöltä (ppjlaru09@gmail.com).
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Pojat 2009 Hietsu

Teksti: Markus Malviniemi

PPJ Hietsu 09 on Töölön alueen 
oma futisjoukkue. Joukkue 
aloitti pari vuotta sitten 2008 

ja 2009 vuosina syntyneiden yhteis-
joukkueena. Vuonna 2008 synty-
neet yhdistyivät tänä syksynä Eiran 
joukkueeseen. 

Tällä hetkellä joukkueessa pelaa 
aktiivisesti noin 15 pelaajaa. Pelaa-
jia ei jaeta tasoryhmiin. Joukkueen 
valmentajina toimivat Lari ja Oskar. 
Kesäkauden harkat pidetään Väis-
kin kentällä ja talvikauden harkat 
Etu-Töölön lukiolla. PPJ Hietsun 
vahvuutena on leikkimielisyys ja 
kaveruus.

Joukkue on ottanut menneellä 

kaudella hurjan kehitysharppauk-
sen eteenpäin. Heinäkuussa osal-
listuimme ensimmäistä kertaa var-
sinaisiin turnauksiin. Vuonna 2008 
syntyneiden joukkue menestyi erin-
omaisesti Pingviini Cupissa, vaikka 
vaihtopelaajia oli ajoittain vähänlai-
sesti. 

Joukkue hitsautui hienosti yh-
teen. Erityisesti voisi mainita, kuin-
ka Joona, Onni, Samu-Ossi, Eerik ja 
Ville saivat mahtavan innon pelei-
hin. Iikka vähän nuorempana tuu-
rasi mainiosti veskaa. Joona tykittää 
palloa ikäryhmänsä kovimmasta 
päästä ja Onni kuljettaa palloa kuin 
salama. 

Vuonna 2009 syntyneiden jouk-
kue pääsi vauhtiin PK-35:n juhlatur-

nauksessa elokuun lopussa. Tuol-
loin saavutettiin ensimmäiset voitot 
ja yllättävänkin suurinumeroisesti! 

Joukkueessa loistivat erityisesti 
Oliver, Alex ja Jimi. Elokuun peli-
illoissa hyvin pelasivat myös Peik, 
Frans, Kuutti, Joona, Eelis, Ilmari ja 
Henry. 

Joukkueenjohtaja valitsi Oliverin 
vuoden pelaajaksi. Oliverin kehitys 
on ollut todella mahtavaa. Hän on 
ollut myös aktiivisin harkoissa kä-
vijä.

PPJ Hietsu 09 käynnisti talvikau-
den hyvillä mielin. Joukkueeseen 
mahtuu vielä runsaasti pelaajia. 

PPJ Hietsu toivottaakin Töölön 
ja muiden alueiden lapset tervetul-
leeksi mukaan!

Mukaan mahtuu!
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Teksti: Lauri Uusitalo

PPJ Jätkäsaaren 09/2010 -jouk-
kue on perustettu syksyllä 
2014. Alkutaivaltamme vaiva-

si pelaajapula, mutta keväällä 2015 
pelaajamäärät räjähtivät PPJ:n erin-
omaisten päiväkotitapahtumien an-
siosta. Nyt joukkueessa palloilee 35 
innokasta pelaajaa.

Pääsimme koko ulkokauden 
harjoittelemaan tuliterällä Selkä-
merenpuiston tekonurmella, joten 
olosuhteet ovat olleet erinomaiset. 
Joukkueen valmentaja, seuran juni-
oripäällikkönäkin tunnettu Topi on 
saanut hienosti pidettyä järjestyk-
sen yllä välillä hieman vallattomas-
sa porukassa. 

Tästä osaltaan kiitos myös aktii-
visille vanhemmille, joilta on saatu 
apua kaikissa harjoituksissa

Talvella pelaamme Herneliigaa 
kahdella joukkueella ja järjestämme 
lisäksi harjoitusotteluita. Ensi kau-
della odottavat taas uudet haasteet. 

Onneksi sekä pelaajat että van-
hemmat kehittyvät jatkuvasti; ei-
köhän tulevaisuudenkin haasteista 
selvitä.

Pojat 2009–2010 Jätkäsaari

Uusia pelaajia 
päiväkodeista
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2010 Laru

Teksti: Riikka Puska

PPJ Eira 2010 -joukkue on ollut kasas-
sa kesästä 2015 saakka. Joukkue koos-
tuu miltei 40 innokkaasta tytöstä ja 

pojasta, jotka ovat tähän saakka harjoitel-
leet kerran viikossa. 

Kotikenttänä toimii Johanneksen kenttä 
ja talvikaudeksi saatiin vuoro Hernesaaren 
kuplasta. Joukkuetta valmentaa Topi apu-
valkkujen kera. 

Huikeaa pelillistä kehitystä päästiin 
konkreettisesti todistamaan ensimmäisessä 
harjoitusturnauksessa marraskuun lopussa 
Laajasalossa, jossa kaikki paikalle päässeet 
pelaajat pelasivat 4 matsia. 

Ensimmäiset säännötkin alkavat jo su-
jua ja loppuhuuto ”pee pee jii” kajahtaa ai-
na yhtä suurella ilolla ja ylpeydellä kaikki-
en suulta. 

Tätä kehitystä ja intoa on ilo seurata!

2010 Eira

”Pee-pee-jii” kajahtaa jo komeasti

Prinsessat ja prinssit muodostivat jengin
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Teksti: Hanna Reinius  
ja Lari Salomaa

Siirtyminen prinsessa- ja prins-
sifutaajista oikeaksi joukku-
eeksi sujui kymppipojilta ja 

-tytöiltä loppukesällä mutkattomas-
ti, oikeastaan lähes huomaamatta. 

Suurin ja samalla innostavin 
muutos taisikin olla se kun pienet 
futaajat saivat kukin omat pelinu-
meronsa, jotka vielä painettiin har-
joituspaitoihinkin. 

Alkusyksyllä käytiin pienimuo-
toinen turnaus Väiskin kentällä 
Töölössä, jossa päästiin ensimmäis-
tä kertaa kokemaan aitoa ottelutun-
nelmaa. Sekä lapset että vanhemmat 
saivat nauttia peleistä kesäisessä 
säässä. 

Miniturnauksen kohokohta oli-
vat kaikille pelaajille jaetut mitalit, 

ensimmäiset mutta eivät varmasti-
kaan viimeiset.

Kesäkausi Pyrkän upeissa puit-
teissa jatkui suunniteltua pidem-
pään - itse asiassa joukkueen toi-
veesta hallikauden alkua lykättiin, 
säiden suosiessa ulkoilua. 

Sisätiloihin Eterahallille siirryt-
tiin vasta lokakuun lopussa, jolloin 
joukkueeseen oli ilmoittautunut jo 
lähes 40 innokasta futarinalkua. Ete-
rassa harjoitellaan talvikauden ajan 
kahdessa, suunnilleen samankokoi-
sessa ryhmässä.

Muutaman harjoituskerran jäl-
keen meille tarjoutui mahdollisuus 
pelata harjoitusturnaus PPJ Eiraa 
vastaan Hernesaaren kuplahallissa. 
Isänpäivää ei olisi voinut paremmin 
viettää kuin kentän reunalla, las-
ten pelatessa Eiran ryhmää vastaan. 
Pienille pelaajille oli iso juttu pääs-

tä pelaamaan Hernesaaren kuplaan, 
talvikauden treenien sisäpelikengät 
vaihtuivat hetkeksi taas nappiksiin 
ja vauhtia riitti. 

Tasaiset pelit kertoivat myös Ei-
ran 10-joukkueen olevan hyvässä 
vedossa ja harjoituspeleissä varmas-
ti tavataan myös jatkossa.

Lapsista huomaa kerta kerral-
ta kehittymisen merkkejä ja mikä 
hienointa, jalkapalloa harrastetaan 
hymyssä suin, leikin kautta. Akkel-
la on tässä tietenkin valtavan suuri 
rooli, lapset luottavat ja tukeutuvat 
valmentajaansa. Akkelle isot kiitok-
set jo tässä vaiheessa! 

Kiitokset myös innokkaille ja 
osallistuville vanhemmille sekä tie-
tenkin heidän joukostaan löytyneil-
le apuvalmentajille.

PPJ Laru 10 toivottaa kaikille oi-
kein mukavaa talvikautta!

”Pee-pee-jii” kajahtaa jo komeasti

Prinsessat ja prinssit muodostivat jengin
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PPJ-Gaala 
Tavastialla
Perinteisessä PPJ-
Gaalassa juhlittiin PPJ:n 
20-vuotisjuhlakautta 
2015. Gaalassa palkittiin 
seuran ja joukkueiden 
ansioituneita. 

Yllätysesiintyjänä nähtiin 
tällä kertaa supersuosittu 
Roope Salminen & Koirat. 

Gaalan juonsivat Roope 
Salminen ja Kalle 
Lindroth.
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