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PÄÄKIRJOITUS

Kaikki pelaajat yhtä tärkeitä

PPJ:n pelipassimäärä nousi vuonna 2016 Helsingin 
piirin toiseksi suurimmaksi. Seuran kasvu ja yhä 
suuremmat aloittavat ikäluokat ovat systemaatti-
sen panostuksen tulosta. Vaikka tekisi mieli pysäh-

tyä taputtelemaan kasvun tekijöitä selkään, ei kovin pit-
kään itsetyytyväisyyteen ole varaa. Nousun jälkeen alkaa 
ankara työ. PPJ on tullut aikuisen ikään, ja kasvun muka-
na tuli tarve vastata uusiin haasteisiin.

Kun yli sadan pelaajan ikäluokat saavuttavat teini-iän, 
juututaan helposti puhumaan kilpailullisista mahdolli-
suuksista. Samalla autuaasti unohdetaan harraste- ja haas-
tepelaajat. Unohtaminen on väärin. Yhteiskunnan rahoilla 
tuetun seuratoiminnan oikeutus on siinä, että harraste- ja 
haastepelaajille taataan laadukasta seuratoimintaa.

Usein drop-out-iän kynnyksellä jo valmiiksi motivaa-
tionsa kanssa painivalle teinille tarjoillaan saavillinen te-
kosyitä ripustaa nappikset naulaan. Unohtamisen sijaan 
tässä kohtaa tulee pitää pelaajasta kiinni kuin loukkaan-
tuneesta linnusta, lempeästi ettet hajota mutta tiukasti ett-
et päästä karkuun. Seuralla eikä yhteiskunnallakaan ole 

varaa päästää irti pelaajista. 
Liian usein kiinni pitäminen 
jää kuitenkin yksittäisen val-
mentajan tai jojon harteille. 

Isona seurana meidän ei 
tarvitse olla yhden totuuden 
seura. Voimme profiloitua 
vahvaksi harrastefutisseu-
raksi, jolla on myös kilpai-
lullisesti vahvoja edustus-
joukkueita, tai päinvastoin. 
PPJ:n juniorimäärillä pelaa-
japolkuun voidaan kasvat-
taa useita sivupolkuja ilman, 
että yksi polku peittäisi toi-
sen alleen.

Kuten tämä uudistettu Junnulehden joukkue-esittely-
numero osoittaa, meillä on pelaajia pienistä 5-vuotiaista 
miehenmittaisiin A-junnuihin ja aikuisiin. Pidetään heis-
tä kaikista huolta. PPJ
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Kaikki pelaajat yhtä tärkeitä

SISÄLTÖ

»  20 »  32

PPJ tekniikka-
pallossa 
∞ Joukkueita on 40, nuorimmat pelaa-
jat syntyneet 2011 ja vanhimmat ovat 
ikämiehiä. 
∞ Missio: PPJ tarjoaa kaikenikäisille 
mahdollisuuden jalkapallon harrasta-
miseen Etelä-Helsingissä.
∞ Visio: Laadukasta futista. Hyvällä 
fiiliksellä. Etelä-Helsingin ylpeys.
∞ PPJ:n arvot ovat iloisuus, taitavuus ja 
avoimuus. PPJ noudattaa Kaikki pelaa 
-sääntöjä.
∞ Kaupunginosajoukkueiden toiminta 
pyritään järjestämään lähellä kotia. 
Kesäaikaan joukkueet harjoittelevat 
pääasiassa Väinämöisen kentällä Töö-
lössä, Pyrkän kentällä Lauttasaaressa 
sekä omassa jalkapallohallissa Herne-
saaressa. Talviharjoittelun pääpaikkana 
toimii Hernesaaren jalkapallohalli, ja 
muita tiloja ovat Etera-halli Lauttasaa-
ressa sekä alueen koulujen liikuntasalit. 

Seuraa, tykkää, jaa!
PPJ Instagramissa
@ppjhelsinki – iloisia hetkiä, 
tuuletuksia ja joukkuekuvia. Seu-
raa ja tykkää!

PPJ Twitterissä
@PPJhelsinki – Toiminnanjohta-
ja Tiki Tikander twiittaa minkä 
ehtii, hauskoja ja hyödyllisiä jut-
tuja kentän laidalta ja muualta.

PPJ Facebookissa
PPJ – Ajankohtaisia uutisia, 
muistutuksia ja tärkeintä päi-
vämääriä sekä tapahtumia. PPJ 
Varustekirppis – Liity PPJ Mut-
sien ylläpitämälle varustekirp-
pikselle, jossa voi myydä, ostaa 
ja vaihtaa futisvarusteita ja PPJ-
vaatteita.  
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PPJ on Helsingin toiseksi 
suurin!

kannustus? Oikea kysymys 
lienee kuitenkin, että onko 
kumpikaan hokemista tar-
peellinen. 

Lähtökohtaisesti van-
hemman tulisi luottaa sii-
hen, että lapsi pärjää kentällä. Valmentaja antaa hänelle 
tarvittavat ohjeet ja sitten lapsi tekee mitä tekee. Joko nou-
dattaa ohjeita tai jättää noudattamatta ja kaivelee kulma-
potkutilanteessa nenäänsä.

Jos vanhemman sisällä alkaa kiehua, kun oma muksu 
jolkottelee laiskasti, ei osallistu puolustamiseen tai ei syöt-
tele tarpeeksi, niin ongelma on vanhemman, ei lapsen. Jos 
ei kestä katsoa peliä puuttumatta kentän tapahtumiin, voi 
lähteä lenkille tai vaikka sopia muiden katsojien kanssa, 
että jokaisesta väärästä huudosta joutuu maksamaan jouk-
kueen tilille 20 euroa. (Siinä olisi muuten mokkapaloja 
parempi tapa kerätä kassaa. Idea vapaasti käytettävissä.)

Lapsetkin ovat toki erilaisia. Tiedän 10-vuotiaita, jotka 
kieltävät vanhempiensa tulon peleihin, koska pelkkä läsnä-
olo ärsyttää. Joku taas ei välitä yhtään siitä mitä sivurajan 
toisella puolella tapahtuu. Koska juuri oikeanlaisen kan-
nustamisen määrittely on haasteellista, äitien ja isien pitäisi 
antaa lapsensa neuvoa miten toimitaan. Lapsi pelaa, lap-
si päättää. Pelaaja tietää itse millaista kannustusta kaipaa.

Marraskuun 2016 ti-
lastot osoittavat, että 
PPJ jatkaa kasvuaan ja 
nousee Palloliiton Hel-
singin piirin toiseksi 
suurimmaksi seuraksi.

Uskallatko heittäytyä 
futisvanhemmaksi?

Laura Grönqvist

KOLUMNI

J oukkuelajit erottuvat heti alkumetreil-
lä monesta muusta harrastuksesta. Kun 
lapsi aloittaa tennisryhmässä tai menee 

tanssitunnille, kukaan ei tule juttelemaan 
uteliaan vanhemman kanssa. Lapsi katoaa 
tunnille muiden ummikkojen kanssa, isät ja 
äidit poistuvat eri suuntiin. Rahalla saa täy-
den palvelun, eikä mokkapalareseptiä tar-
vita. Toiminta ei myöskään sitouta samal-
la tavalla kuin joukkuelajeissa, ei lasta eikä 
vanhempia. 

Futiksessa juniorilla on heti vastassa val-
mentaja, joka haluaa kasvattaa yksilöstä jouk-
kueen jäsenen. Vanhempien eteen taas ilmestyy jojo tervetulojuttuineen. 
Pian tilataan varusteita ja suunnitellaan ekaa pelireissua. Alle kouluikäis-
ten ryhmissä tapahtuu vielä paljon liikettä, mutta joukkueen saatua muo-
tonsa, pelaajista välitetään kuin perheenjäsenistä.

Me jojot ja joukkueiden vastuuvalmentajat keskustelemme paljon pe-
laajiemme erilaisista persoonista, kehitysvaiheista ja innostuksen aallois-
ta. Haluamme kuulla syyn, jos joku miettii lajin lopettamista. Jojoille on 

kunnia-asia, että pelaajat viihtyvät jouk-
kueessa. Myös vanhempien aktiivisuus on 
olennainen osa hyvinvoivaa joukkuetta.

Ymmärrän, jos aloittavien pelaajien van-
hemmat kokevat junnufutiksen yhteisölli-
syyden kuumottavana. Heti pitäisi turis-
ta kentän laidalla muiden isien ja äitien 
kanssa, osallistua kyytirinkiin ja leipoa 
turnausbuffaan. Jojokin viestittelee pe-
rään, jos ei ole skarppina Nimenhuudossa.

Heittäytyminen kuitenkin kannattaa, 
tässäkin asiassa. Lapset, joiden vanhem-
mat ovat kiinnostuneita heidän harrastuk-
sestaan ja sopivan aktiivisesti mukana toi-
minnassa, viihtyvät paremmin ja jatkavat 
pidempään. 

Mokkapalajutut ovat jo näiden piirien 
klassikkoja, mutta futisvanhemmuus tuo paljon muutakin kuin nonpa-
rellipurkkeja ruokakaappiin. Vaikka harrastus on lapsen oma, pelaaja tar-
vitsee monta vuotta kuskia ja kannustajaa. Vanhemman kannattaa ottaa 
hommasta omansa irti. Mukaan heittäytyessä oppii ymmärtämään lajia, 
pääsee kokemaan kollektiivista ylpeyttä, ja saa uusia ystäviä sekä satoja 
PPJ-tuttuja, joiden kanssa moikkailla Hernesaaren hallin ovella. 

Kirjoittaja on PPJ West 05:n joukkueenjohtaja, PPJ Mutsien pelaaja ja Junnulehden päätoimittaja.

PPJ on 
Helsingin 
toiseksi 
suurin!

 Aikuiset  Nuoret 

HELSINGIN JALKAPALLOKLUBI 189 2858 

PALLO-POJAT JUNIORIT 148 1139 

FC KONTU 135 1021 

MALMIN PALLOSEURA 254 886 

HELSINGIN PALLOSEURA 111 939 

PUOTINKYLÄN VALTTI 162 868 

IF GNISTAN 153 713 

KÄPYLÄN PALLO 86 736 

HIFK SOCCER 255 511

FC VIIKINGIT 82 659 

Helsingin suurimmat seurat

 Kaikki

HELSINGIN JALKAPALLOKLUBI 3047

PALLO-POJAT JUNIORIT 1287

FC KONTU 1156

MALMIN PALLOSEURA 1140

HELSINGIN PALLOSEURA 1050

PUOTINKYLÄN VALTTI 1030

IF GNISTAN 866

KÄPYLÄN PALLO 822

HIFK SOCCER 766

FC VIIKINGIT 741

Valtakunnallisesti pelipassimäärässä 
meni loppuvuodesta 140 000 passin raja 
rikki, vuotuisen kasvun ollessa 7%. Hel-
singissä lähestytään 20 000 pelipassia. 

”Futisvan-
hemmuus 
tuo paljon 

muutakin kuin 
nonparellipurk-
keja ruokakaap-
piin.
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Leikin varjolla 
oppiminen jatkuu
Tekemisen tärkein tavoite 
Opetellaan fudiksen pe-
rustaitoja ja pidetään 
hauskaa yhdessä
  
Joukkueen ominaispiirre
Innostus 
 
Pelaajien suosikkitreeni
Maalin teko 

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Maalivahtina oleminen
 
Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
Ensimmäinen pelitapahtu-
ma Lauttasaaressa.

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä

”Jes!”, ”Oli hyvä peli.”

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Vanhemmat kentän laidal-
la ovat innostavia ja kan-
nustavia.
  
Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
Kuunnelkaa, mitä seuraa-
vaksi tehdään 

Hauska tilanne tai tapah-
tuma
Hauska tapahtuma, joka 
on jäänyt mieleen, on erään 
joukkueen nuorimman pe-
laajan ensimmäisessä pe-
lissä tekemä hieno maali 
– omaan maaliin. Voi sitä 

tuuletusta, ja sitten murhet-
ta, kun tilanne selvisi.

Valmentajalle: mikä on tär-
keintä mitä on opittu tänä 
vuonna? 
On harjoiteltu ryhmäs-
sä toimimista ja joukkue-
kaverin kunnioittamista. 
Tärkeintä on ollut se, että 
pelaajilla on hauskaa. Pe-
li-ilo onkin näkynyt har-
joituksissa ja peleissä. Val-
mennuksessa on korostettu 
mm. pelirohkeutta.

Valmentajalle: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Jatkamme perus- ja peli-
taitojen harjoittelua. Lei-
kin varjolla oppiminen on 
edelleen tärkeintä.

Pelaajamäärä: 64 

Valmentaja:  
Jussi Korpinen 

Joukkueen johtaja:   
Antti Aarvala  

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
jojoppjeira2011@gmail.com 

EIRA 11

PPJ on 
Helsingin 
toiseksi 
suurin!

 Aikuiset  Nuoret 
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PALLO-POJAT JUNIORIT 148 1139 

FC KONTU 135 1021 

MALMIN PALLOSEURA 254 886 

HELSINGIN PALLOSEURA 111 939 
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KÄPYLÄN PALLO 86 736 
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FC VIIKINGIT 82 659 
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Tuhannella maalilla 
on hyvä aloittaa ura

Pelaajamäärä: 50-60 

Valmentaja: Axel Orrström 

Joukkueenjohtajat:  
Sami Wasenius / Teemu 
Rautiainen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
jojoppjlaru2011@gmail.com

LARU 11

Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Se, että kaikilla on näin 
alussa hauskaa.

Pelaajien suosikkitreeni
Kuka pelkää puolustajaa

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Ei sellaista ole.

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
”Tein tuhat maalia”

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla
Kiipeilevät, nauravat, leik-
kivät ja välillä itkevät.

Kauden kohokohta
Ensimmäinen peli

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Hakevat vielä paikkojansa.

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
Mitä tänään treenattiin?

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Hienoista maaleista, tai te-
rävistä kommenteista

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?

Kuljettaminen

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Lisää kuljettamista ja lau-
komista
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Joukkueen ominaispiirre
Joukkueen pelaajat ovat pie-
niä ja innokkaita, ja heillä on 
suuri palo liikkumiseen.   

Pelaajien suosikkitreeni
Pelit ja pelaaminen sytyttää 
aina. Myös erilaiset hippa-
leikit ja mm. seuraa johtajaa 
-tyyppiset harjoitteet ovat 
pelaajien mieleen.  

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Ei ole vielä tullut vastaan 

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Juoksevat toistensa pe-
rässä pallolla tai ilman tai 
vaativat vanhempia syötte-
lemään kanssaan.  

Kauden kohokohta
Ensimmäiset pelit syksyllä 

Lauttasaaressa eiralaisia ja 
lauttasaarelaisia sisarjouk-
kueita vastaan. Sekä tie-
tysti koko joukkueen ihan 
ekat treenit keväällä.  

Hauska tilanne tai tapah-
tuma
Pienet pelaajat eivät vielä 
ole kangistuneet kaavoi-
hin ja osaavat yllättää. Val-
mennukselle yksi vuoden 
sykähdyttävimmistä ur-
heiluhetkistä oli Jätkäsaa-
ri 11 -joukkueen harjoi-
tukset, joihin ilmestyi ihka 
aito supersankari viittoi-
neen kaikkineen. Ei te-
räsmies eikä hämähäkki-
mies vaan Robin.  

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Vanhemmat ovat innolla 

mukana seuraamassa pe-
laajien ensimmäisiä tree-
nejä ja aina valmiina ojen-
tamaan juomapullon, kun 
tulee juomatauon aika. Van-
hemmista löytyy myös hel-
posti valmentajalle apua 
treenien vetämiseen.
 
Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
Varpaat valkoiselle viivalle  

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Ensiaskeleet jalkapallon 
parissa. On opittu opetel-
tu jalkapallon perusteita ja 
harjoiteltu jalkapallon har-
joittelemista. Leikkien var-
jolla on jo harjoiteltu muun 
muassa havainnointia.  

Valmentajille: mitä opitaan 

seuraavaksi?
Seuraavaksi jatketaan jalka-
pallon perusteiden opettele-
mista leikkien, pelaillen ja 
hauskaa pitäen. 

Varpaat valkoiselle viivalle

Pelaajamäärä: 27 

Valmentaja: Topi Pietilä 

Joukkueenjohtaja:   
Sami Julin 

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
jojojatka11@gmail.com

JÄTKÄSAARI 
2011
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Yleisöä enemmän 
kuin divaripeleissä
Joukkueen motto / tekemi-
sen tavoite
6-vuotiaalla pitää olla haus-
kaa muuten hän lopettaa 
pelaamisen. Ei saa olla lii-
an vakavaa.

Joukkueen ominaispiirre
Hyvän mielen jalkapallo-
joukkue, jossa laadukkuus 
ja leikinomaisuus ajavat 
ryppyotsaisuuden edelle. 
Pelaajilla on hirmu tsemp-
pi ja draivi päällä koko ajan. 
Joukkueessa on loistava 
henki ja joukkue on pitkäl-
ti kaksikielinen. 

Pelaajien suosikkitreeni
Pelirasteja lukuun ottamatta 
niin 1vs1 on ykkönen. Kaik-

ki rastit missä saa taistella 
ja kilpailla. Rastit missä on 
paljon tekemistä.

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Ovat niin nuoria pelaajia, 
että kaikki eivät erota pe-
lejä ja turnauksia harjoi-
tuksista. 

Pelaajien lentävät lauseet ja 
läpät, joita kentällä kuulee
Vitsi mikä tykäri (laukaus/
veto). Voinko olla kapteeni-
na? Voinko olla veskarina?

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä?
Vaihtopenkillä on kuultu, 
kun pelaajat esittävät toisil-

leen lempibiisiänsä. Pelien 
aikana osa vaihtopelaajista 
seuraavaa peliä, osa painii 
keskenään, osa käy pissil-
lä ja loput vilkuttelevat per-
heenjäsenille. Välillä vaih-
topelaajat ovat lähteneet 
etsimään äitiään ja eivät ole 
paikalla, kun pitäisi mennä 
kentälle. 
Pelien välissä kiinnostuk-
sen kohteena ovat mones-
ti ”mitä herkkuja täällä on 
myynnissä”, ”mitä eväi-
tä sulla on mukana”. Vie-
lä on aikaa siihen, että pe-
laajat laskevat maalieroja ja 
miten pitäisi sijoittua, kun 
valkoisen joukkueen nro 7 
asettuu ampumaan vaparia 
kahdesta kympistä.

Pelaajamäärä: 54
 
Valmentajat: Topi Pietilä, 
Jesse Laajaranta, Ville Ristola, 
Samuli Valkama, Christian 
Ståhlberg

Joukkueenjohtaja: Tony 
Rönnqvist

Ota yhteyttä, jos ha-
luat joukkueeseen: 
ppjeira2010@gmail.com, 
050-5952778

Vuoden pelaaja 2016: 
Filip Mercier, pelaaja joka 
lähtökohtaisesti on aina pai-
kalla ja aina hyvällä tuulella. 
Pelaaja joka on pelillisesti tai-
tava ja kannustaa aina muita 
pelaajia. Kaikkien kaveri ja 
joukkueen ilopilleri.

EIRA 2010
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Kauden kohokohta
Kesä 2016 oli myös jouk-
kueen ensimmäinen kesä. 
Käytiin pelaamassa vieras-
peliä Hangossa HIK:ta vas-
taan, jonka jälkeen lähdim-
me keskustassa sijaitsevan 
Leijona-leikkipuiston kaut-
ta Classic-pizzaan ruokaile-
maan. Täydellinen ”luokka-
retki”. 

Hauska tilanne
Klaukkalassa turnauksessa 
koko ryhmä (9 pelaajaa) kii-
pesi pomppulinna-monste-
rin suuhun poseeraamaan. 
Yksi isi totesi ottaessaan va-
lokuvia pojista, että: ”ym-
märsin että toi pomppulinna 
maksoi”. Toinen isä totesi: 
”juu, en tiennyt ja lähetin 
pojat sinne”. Poikien olles-

sa kaikki siellä pomppimas-
sa, toimitsija tuli viereen ja 
lausui ilosanat: ”9x3 tekee 
27 euroa ja voitte vapaasti 
leikkiä 10 minuuttia.” 

Millaisia ovat joukkueen 
vanhemmat kentän laidalla?
Pelaajat ovat niin nuoria, 
että lähtökohtaisesti jo-
kaisella pelaajalla on yk-
si huoltaja paikan päällä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että 
meillä on turnauksissa use-
amman kymmenen henki-
lön yleisö. Harva 3.-6. diva-
rin joukkue pääse tällaisiin 
yleisömääriin.

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
”Vaihto”, ”kuunnelkaa”.

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Maalinteosta ja syötöistä

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Topi on hyvä valmentaja. 
Topi on tosi taitava jalka-
pallopelaaja. Parasta on, 
kun Topi leikkii robottia 
tai zombieta ja yrittää ot-
taa pallon pois meiltä.

Valmentajille: mikä on tär-
keintä mitä on opittu tänä 
vuonna?
Joukkueen toiminta alkoi 
kesäkuussa 2015 ja siitä ko-
konaisuus; joukkuehenki, 
yksilötaito ja kaikki jalka-
palloon liittyvä on mennyt 
eteenpäin tähtitieteellises-
ti. Vastapainoisesti hiekka-

kakkujen teko on vähen-
tynyt huimasti - mutta ei 
lainkaan loppunut.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Pelaajat oppivat kuunte-
lemaan ja noudattamaan 
ohjeita paremmin. Vuosi 
kerrallaan painopiste siir-
tyy enemmän ja enemmän 
joukkueurheilun ja jalka-
pallon pariin.

Sana on vapaa
PPJ:llä on tässä iässä pai-
nopisteinä lasten hauskan-
pito ja yhdessä oleminen 
- näin sen kuuluukin olla. 
”Ylärima alas, PPJ on pa-
ras.”
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Tekemisen tärkein tavoite
Luoda innostava ilmapiiri, 
jotta tekeminen ja oppimi-
nen ovat mahdollisimman 
tehokasta. Halu harjoitel-
la omalla ajalla lisääntyy.
Joukkueen ominaispiirre
Intoa riittää, osallistumis-
prosentti on lähes poik-
keuksetta aina korkea, niin 
treeneissä kuin peleissäkin. 

Pelaajien suosikkitreeni
Pelaaminen

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Alkulämmittelyt menevät 
välillä pelleilyksi.

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
“Mä haluun olla veska.”

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Syöttelevät, harjoittelevat 

vetoja ja syövät eväitä.

Kauden kohokohta
Jokainen turnaus on ollut 
upea kokemus pelaajille. 

Millaisia ovat joukkueen 
vanhemmat kentän laidalla?
Hyviä kannustamaan, rei-
lun pelin hengessä. Innok-
kaita osallistumaan apuval-
mentamiseen.

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
“Kuunnelkaa”, ”keskittykää”

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
”Siitä kun tekee parhaansa, 
lopputuloksella ei ole vä-
liä.” ”Siitä, että on rohkea 
peleissä.” ”Kun syöttelee 
joukkuekavereille.”

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?

Kaikki pääsevät kentälle pe-
leissä. Neuvovat ja opetta-
vat, miten tehdään maaleja.

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Jalkapallojoukkueena olem-
me oppineet hienosti pe-
rustaitoja: laukaus, syöttö, 
harhautuksia jne. Ja mi-
kä tärkeintä, yhteishenki ja 
joukkueena tsemppaaminen 
on kasvanut sivutuotteena 
huimasti! Kun harjoitellaan 
innostuneesti ja määrätietoi-
sesti, se on myös hauskaa.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Perustaitojen kehittäminen 
on edelleen keskiössä, mut-
ta lisää pelinomaisuutta ja 
taitojen soveltamista peliin 
tulee mukaan ensi vuonna! 
Ai niin, ja se, että KAIKKI 
tulee ajoissa treeneihin!

Sana on vapaa
PPJ on hyvän mielen seu-
ra, jossa tehdään asioita to-
sissaan, muttei oteta niitä 
liian vakavasti. Hymyssä 
suin ja leikin kautta, kui-
tenkin ammattimaisesti.

Tuloksella ei ole väliä
Pelaajamäärä: 43
Valmentaja: Axel Orrström

Joukkueenjohtajat: 
Mikko Pirilä, Lari Salomaa

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
mikko.pirila@outlook.com ja 
lari.salomaa@gmail.com

Vuoden pelaaja 2016: 
Eetu Hiljanen. Kaveri oli alku-
kaudesta ujo ja varovainen, 
mutta on kauden edetessä 
reipastunut valtavasti ja 
heittää jo liukkareita muiden 
mukana.

LARU 10

”Nosto-
paikka 
mahdol-

linen vaik-
ka tässä jos 
hyvin lyhyt 
teksti tulossa
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Lisää tyttöjä mahtuu 
mukaan!

Joukkueen ominaispiirre
Pari tusinaa innokasta tyt-
töä kirmaa pallon peräs-
sä aina hymyillen. Tree-
nipäivä tiedetään ja se 
on tytöille juhlapäivä. 

Pelaajien suosikkitreeni
Pelit 

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Ei ole onneksi vielä käyty 
sellaisia treenejä läpi.

Kauden kohokohta
Ensimmäiset treenit elo-
kuussa ja ensimmäinen pe-
litapahtuma

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Seuraavat tarkkaavaisesti 
treenejä ja innostuvat jos-
kus kannustamaan har-
koissakin.

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Aluksi on opeteltu perus-
teita, potkaisemista, pelaa-
mista, syöttämistä ja sitä 
mitä futiksen harjoittele-
minen joukkueessa on.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Jatketaan samojen asioiden 

parissa. Jalkapallon perus-
asiat eivät voi ikinä olla lii-
an hyvin hallussa.

Sana on vapaa
Futis on hieno laji niin ty-
töille kuin pojillekin. Tähän 
joukkueeseen mahtuu mu-
kaan vielä runsaasti tyttö-
jä. Jos futis kiinnostaa niin 
tervetuloa mukaan stadin 
makeimpaan ja energisim-
pään tyttötiimiin

Pelaajamäärä: 25 

Valmentajat: Jenna 
Korhonen

Joukkueen johtaja:   
Hannu Rosokivi 

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
jojoppjt2010@gmail.com 

TYTÖT 
2010
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Jokainen uusi kortteli tuo 
lisäpelaajia

Pelaajamäärä: 45

Valmentaja: Topi Pietilä

Joukkueenjohtaja:  
Pasi Riikonen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
ppj09jatkasaari@gmail.com 

Vuoden pelaaja 2016: 
Urho Jukarainen. Ahkera har-
joittelija ja kehittynyt kauden 
aikana huimasti.

JÄTKÄSAARI  
09-10

Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
”Ilon kautta lähikorttelis-
sa.” Pelaajien määrä on 
tässä vaiheessa keskeisin 
mittari. Jos se lisääntyy 
ja lapset ovat innoissaan, 
teemme asioita oikein.
 
Joukkueen ominaispiirre
Jätkäsaari on pirtsakka uu-
si alue kantakaupungissa 
ja PPJ:ssä: nyt asukkaita on 
jo 5000 ja vuonna 2025 yli 
18 000. Jätkäsaari on myös 
Helsingin perhevaltaisin 
alue ja tämä näkyy joukku-
eessa. Jätkäsaari 09/10 aloit-
ti 20 pelaajan voimin, mutta 
on kasvanut jo noin 50 pe-
laajaan. Jokainen valmistu-

va kortteli tuo lisäpelaajia. 
Vaikka joukkueen nimi on 
Jätkäsaari, se kattaa myös 
Ruoholahden.

Joukkue on keskittynyt 
mukaan tulemisen mata-
laan kynnykseen, saarella 
lähikorttelissa treenaami-
seen (mm. Selkämerenpuis-
ton kenttä), haaste- ja harras-
tetasolla pelaamiseen siten, 
että hiljakseen kaikki pääse-
vät mukaan. Kilpailullisuus 
on vahvasti läsnä, mutta sen 
”päästäminen täyteen kuk-
kaan” on vasta monen vuo-
den päässä.

Ajan mukaan porukas-
ta kasvaa omille siiville se-
kä poikien 2009 sekä 2010 
joukkueet sekä tyttöjouk-

kue. Asialla tosin ei ole kii-
re. Eri ikäluokat ovat suuri 
rikkaus, sen verran eri tah-
tia lapset kasvavat tässä vai-
heessa.

Pelaajien suosikkitreeni
Ottelut

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
”Syöttelemisessä kyllä op-
pii, mutta se ei aina ole 
maailman kivointa.”

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
Hauskaa, kun huudetaan 
PPJ lopussa.

Mitä pelaajat tekevät ken-
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”Täällä on freesi ja innostunut 
ote hommaan, vaikka 
välillä sähelletään kun 

opetellaan uusia asioita uudella 
asuinalueella. 

tän laidalla ja pelien välissä?
Kysyvät pääsenkö jo ken-
tälle, kaivavat nurmea ja 
tsemppaavat pelikavereita.

Kauden kohokohta
Kun voitettiin tiukka matsi 
3-2. Ensimmäinen ikinä fu-
disleiri Eerikkilässä, heltei-
nen keskikesän viikonlop-
pu täynnä palloa ja uimista 
ja pari jätskiä päälle.

Hauska tilanne tai tapah-
tuma
Kun Topi heitettiin uimaan 
Hietsu Beach Fudis-turna-
uksessa.

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Pelaajat: ”Kivoja. Jotkut te-
kee töitä, jotkut katselee pe-
liä ja kannustaa, jotkut aut-
taa.”
Vanhempi: ”Vanhemman 
rooliinkin on oma kasvu-
polkunsa, alkuajoista ol-
laan mielestäni verkos-
toiduttu jo ihan kivasti ja 
koko ajan enemmän. On 
mukava tulla kentän laidal-
le, kun on tuttuja joita moi-
kata ja joiden kanssa vaih-
taa muutama sana.”

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
”Olkaa hiljaa!” (ystävälli-
sesti). ”Varpaat valkoisel-
le viivalle!”, ”Älkää balle-

rinat siellä tanssiko vaan 
pelatkaa.”

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Kun Topi antaa kivasti oh-
jeita. Se on taitava fudispal-
lon vetämisessä. Kaikki on 
Topissa parasta.

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Opeteltu toimimaan ryh-
mässä ja pelin säännöt al-
kavat olla hallussa.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Kahden pelaajan välinen 
yhteistyö kentällä. 

Sana on vapaa
Jojo: Jätkäsaaren uusi Cla-
rion-hotelli hankki Selkä-
meren kentälle lisämaalit 
– esimerkillistä kortteliyh-
teistyötä. Kiitos myös van-
hemmille ja muille jätkäsaa-
relaisille/ruoholahtelaisille 
sekä seuralle, joiden aktiivi-
suuden ja palautteen kaut-
ta olemme saaneet ajettua 
aluesuunnitelmiin Ruo-
holahden koulun kentän 
muuttamisen tekonurmek-
si. Täällä on freesi ja innos-
tunut ote hommaan, vaikka 
välillä sähelletään kun ope-
tellaan uusia asioita uudella 
asuinalueella. 

Mitalit
Pokaalit

Lajipalkinnot
Kaiverrukset

Palkinnot
voittajille.

www.palkintotukku.�

PALKINTOTUKKU-KÄÄTY OY
Teollisuuskatu 21 (Vallila), 00510 Helsinki
puh.  (09) 728 7330, myynti@palkintotukku.�
Avoinna ma–pe klo 9–17
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Valmentaja kehuu 
kun joku puskee

Pelaajamäärä: 37

Valmentaja:  
Rasmus Romppanen

Joukkueenjohtajat:  
Miia Sirviö & Katarina Merve

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
ppjlaru09@gmail.com

Vuoden pelaaja 2016: 
Viljami Everi. Viljami pelaa 
jalkapalloa isolla sydämellä. 
Häneltä ei jää yksikään treeni 
tai peli väliin. Kentällä hän 
näyttää liitävän ja on aina 
siellä missä tarvitaan. Viljami 
myös treenaa sata lasissa, 
kuuntelee valmentajan 
ohjeet ja keskittyy.

LARU 09

Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Rakkaudesta lajiin

Pelaajien suosikkitreeni
Erilaiset pelit

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Vetelevät maaliin, jos sel-
lainen on käytössä. Välil-
lä painivat.

Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
PPJ kesäleiri Eerikkilässä ja 
turnaukset 

Hauska tilanne tai tapah-
tuma:
Isänpäivänä pojat lop-
puhuudossa huusivatkin 

”PPJ!:n” sijasta ”hyvää 
isänpäivää”, mistä seurasi 
raikuvat aplodit poikia ha-
kevilta vanhemmilta.

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
”Kuuntele!” Jos ei jaksa, 
niin sitten se sanoo ”tsemp-
piä”.

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Hieno harhautus, hieno 
syöttö, hieno torjunta, hie-
no veto

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
”Kun se kehuu.” ”Rasmus 
on hyvä, koska se sanoo ai-
na peleissä, että hyvin pe-

lattu.” ”Se valmentaa hyvin 
ja kehuu kun joku puskee.”

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Perus jalkapallotaitojen li-
säksi joukkuepelin alkeita.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Syöttäminen ja ensimmäi-
nen kosketus.

Sana on vapaa
Mieletön joukkue; hyvä 
henki ja hauska meinin-
ki. PPJ Laru toivottaa uu-
det pelaajat tervetulleiksi 
jengiin! 
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Pelaaja ei olekaan 
kentällä yksin
Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Harjoitellaan keskittynees-
ti ja pidetään hauskaa jal-
kapallon parissa.

Joukkueen ominaispiirre
Into jalkapalloa kohtaan.

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välis-
sä?
Harjoittelevat vetoja. Syö-
vät eväitä.

Kauden kohokohta
Pinqviini-cupin tasaiset 
pelit aurinkoisessa säässä. 
Turnauksessa piti kohdata 
myös eka ulkomaalaisvas-
tustaja, mutta he eivät saa-
puneetkaan paikalle.

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Kannustavat pelaajia rei-
lusti ja tasapuolisesti.

Pelaajille: mitä (vastuu)val-
mentaja sanoo teille eni-
ten?
Riviin! Ei saa pelleillä! 
Kuunnelkaa! Hyvä!

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Hyvistä suorituksista mm. 
mahtava syöttö tai hyvä 
harhautus.

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Valkut on kilttejä ja reilu-
ja. Osaa valmentaa hyvin.

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Pelaaja ei ole yksin ken-
tällä.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Että pelaaja oppii tekemään 
pelin kannalta oikeita pää-
töksiä mahdollisimman no-
peasti ja teknisesti oikein.

Pelaajamäärä: 27

Valmentajat:  
Lari Lummepuro ja Oskar 
Stubb

Joukkueenjohtaja:   
Jarkko Paajanen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
jarkko.paajanen@saunalahti.fi

Vuoden pelaaja 2016: 
Ari Harjamaa. Ari on aktiivi-
nen harjoittelija joka antaa 
kaikkensa treeneissä sekä 
peleissä. Arilla on loistava 
pelisilmä ja maalintekotaito. 
Tahdonvoimaa vaikka muille 
jakaa.

HIETSU 
09
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Turnausjäätelöt jäi 
mieleen

Pelaajamäärä: 60

Valmentaja:  
Jussi Korpinen

Joukkueenjohtajat:  
Filip Langenskiöld

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
 ppjeira09@gmail.com

Vuoden pelaaja 2016: 
Alex Tuomolin. Tsemppari 
pelaa aina joukkueelle.

EIRA 09

Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Kiva harrastus, kaverit          
                                             
Joukkueen ominaispiirre
Hyvä yhteishenki         
               
Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Kannustavat. 
Pelaaja: ”juo vettä”

Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
Pingviini Cupin ensiker-
talaisille pelien jälkeinen,  
osallistujille jaettu jäätelö 
oli iloinen yllätys.

Pelaajien suosikkitreeni 
Volley-vetoharjoitus on eh-

dottomasti poikien suosik-
kitreeni.

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia 
Tekniikkatreeni ei ole poi-
kien lempipuuhaa kentällä.

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
”Syötä!”

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Hillityn kannustavia. 
Tsemppaavat otteluissa 
kaikkia tasapuolisesti.

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?

Mitä pitää tehdä tai harjoi-
tella.

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
”Se ei suutu koskaan.” 

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Jalkapallon perustaidot ja 
kannustamaan kaveria  
      
Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Kehitetään perustaitoa ja 
taitavuutta sekä pelaamis-
ta joukkueena

”Nosto-
paikka 
mahdol-

linen vaik-
ka tässä jos 
hyvin lyhyt 
teksti tulossa

500 €
500 € alennus autonvaihdossa tai 50 € etuseteli huollon yhteydessä.

Tätä etuseteliä näyttämättä saat 500 euron alennuksen autonvaihdon 
yhteydessä tai 50 euron alennuksen mistä tahansa yli 300 euron 
arvoisesta huolto- tai peltikorjaustyöstä. Mainitsethan etusetelistä 
huoltovarauksen yhteydessä. Voimassa 31.3.2017 saakka.

Tervetuloa hyödyntämään talven parhaat edut LänsiAutoon!

Tiesithän, että LänsiAuto tarjoaa useiden eri automerkkien myyntiedustuksen sekä merkkihuollon kuin 

myös auton vuokrauspalveluita vaivattomasti ja edullisesti. Lisäksi meiltä löydät myös yli tuhannen 

esittely- ja vaihtoauton valikoiman. Autamme sinua mielellämme kaikissa autoiluun liittyvissä asioissa. 

Tätä ilmoitusta näyttämällä rahoitamme vaihtoautokaupan poikkeuksellisesti vain 0,5 % korolla*. 

Tutustu alla myös automyynnin ja huollon etuseteleihin ja tule hyödyntämään ainutlaatuiset edut!

uuu,j_lqg_srm,ĥ

LänsiAuto Helsinki | Laivalahdenkatu 8

*Rahoitusesimerkki: auton hinta 20 000 €, käsiraha 3 000 €, rahoitusaika 60 kk, kk-erä 254,88 €, perustamiskulu 195 €, korko 0,5 %, käsittelymaksu 10 € / erä, viimeinen 
suurempi erä 3 000 €, luoton määrä 17 195 €, luotto + luottokustannukset 18 243,14 €, todellinen vuosikorko 2,07 %. Rahoitus edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä ja kaskova-
kuutusta. Rahoituksen myöntää  esim. Danske Finance Oy, Kaupintie 3, 00440 Helsinki. Tarjoukset koskevat yksityishenkilöiden tekemiä kauppasopimuksia 31.12.2016 saakka.

LänsiAuto Espoo | Luomankuja 4 LänsiAuto Vantaa | Pakkalantie 15
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500 €
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LänsiAuto Helsinki | Laivalahdenkatu 8

*Rahoitusesimerkki: auton hinta 20 000 €, käsiraha 3 000 €, rahoitusaika 60 kk, kk-erä 254,88 €, perustamiskulu 195 €, korko 0,5 %, käsittelymaksu 10 € / erä, viimeinen 
suurempi erä 3 000 €, luoton määrä 17 195 €, luotto + luottokustannukset 18 243,14 €, todellinen vuosikorko 2,07 %. Rahoitus edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä ja kaskova-
kuutusta. Rahoituksen myöntää  esim. Danske Finance Oy, Kaupintie 3, 00440 Helsinki. Tarjoukset koskevat yksityishenkilöiden tekemiä kauppasopimuksia 31.12.2016 saakka.

LänsiAuto Espoo | Luomankuja 4 LänsiAuto Vantaa | Pakkalantie 15
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Riemua kaatosateesta 
huolimatta

Pelaajamäärä: 40

Valmentajat: Andrea 
Heikkilä ja Sarah Tuuli

Joukkueenjohtajat: Kaisa 
Veteläinen ja Pia Kuusiniemi

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
Kaisa 0405090156,  
ppj0809@gmail.com

Vuoden pelaaja 2016: 
Ira Skog. Ira on aina paikalla. 
Kehitykselle vetää vertoja 
vain innostus.

TYTÖT 
08-09

Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Kaikilla mahdollisuus ke-
hittyä niin hyväksi futaa-
jaksi kuin itse haluaa. Op-
pimisen ja onnistumisen 
elämyksiä. 

Joukkueen ominaispiirre
Mahtava joukko urheilul-
lisia ja innokkaista tyttöfu-
taajia, jotka rohkeasti mu-
kana peleissä ja treeneissä 
kova tsemppi päällä vii-
meiseen asti. 

Pelaajien suosikkitreeni
Pujottelu, käsipallo. ”Se 
kun pelataan vaan ihan oi-
keaa peliä.” ”Treeneissä on 
kivaa juosta ja kun harjoi-

tellaan pallon kuljettamis-
ta ja hallitsemista.” ”Se on 
myös kivaa kun tehdään 
kaikenlaisia lihaskunto-
liikkeitä.”

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Kuljetusharjoitukset

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
Syötä! 

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Kannustetaan laulamal-
la kannustushuutoja, juo-
daan ja jutellaan. Pidetään 
hauskaa. 

Kauden kohokohta
Pelaajat: Mä vedin kul-
masta ja kaveri potkaisi 
maalin maalivahdin jal-
kojen välistä. Kun on saa-
nut halata valmentajaa ja 
kun on voitettu peli. Kaik-
ki voitot. Parasta on se 
kun me ollaan niin hyviä 
ja meillä on niin hauskaa. 
PPJ:ssä olen saanut monta 
uutta ystävää!
Vanhempi: Girls Cup omal-
la kotikentällä hyvän jouk-
kuehengen ja peli-ilon joh-
dosta.

Hauska tilanne
Pelaajat: Meidän ihan eka 
peli Hernesaaressa ja haus-
kinta oli voitto. Se, että 

9-11 -vuotiaat  la 09.30-10.30 Hernesaari
12-14 -vuotiaat su 11.00-12.00 Väiski
15-18 -vuotiaat su 16.00-17.00 Väiski

kokeile

ilmaiseksi!

talven 2017
treeniajat
 

futista
kesät talvet

lue lisää ja ilmoittaudu: ppj.fi/funfitfutis

  
 • Ohjaajana koulutettu futisvalmentaja
 • Ryhmät yhteisiä tytöille ja pojille
 • Et tarvitse aiempaa futiskokemusta! 

hinta:

Jalkapalloa voi pelata 365 päivää
vuodessa ja mukaan toimintaan
voi tulla millä tahansa viikolla,
jolla on harjoitukset.

toiminta
on avoinna

kaikille!!!

loppuvuosi 45€
tammikuu-huhtikuu 80€
(sis. jäsenmaksun, ryhmävakuutuksen ja PPJ-treenipaidan.)
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”Parasta 
on se kun 
me ollaan 

niin hyviä 
ja meillä on 
niin hauskaa. 
PPJ:ssä olen 
saanut monta 
uutta ystävää!

osaakin pelata käsipalloa 
treeneissä, vaikkei ole kos-
kaan treenannut sitä.
Vanhempi: Tyttöjen riemu 
peli-illassa kaatosateesta ja 
myrskystä huolimatta.

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Mukana kannustamassa 
hyvällä asenteella.

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
Pitää hakea tilaa, liikkua ja 
pyytää palloa. 

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Jos peittää hyvin. Kehu-
taan hyvästä pelistä ja hy-
vistä kuljetuksista.

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
”Ne on kivoja ja kilttejä ja 
se että ne on tyttöjä.” ”Val-
mentajat on mukavia, kun 
jos ei onnistu, niin ne kan-
nustaa.”

Sana on vapaa
Pelaaja: ”Jalkapallo on ki-
vaa kun siinä saa juosta, lei-

kitellä pallolla.”
Kiitokset seuralle ja aktii-
visille vanhemmille ja ar-
vokkaan vapaaehtoistyön 
tekijöille!

9-11 -vuotiaat  la 09.30-10.30 Hernesaari
12-14 -vuotiaat su 11.00-12.00 Väiski
15-18 -vuotiaat su 16.00-17.00 Väiski

kokeile

ilmaiseksi!

talven 2017
treeniajat
 

futista
kesät talvet

lue lisää ja ilmoittaudu: ppj.fi/funfitfutis

  
 • Ohjaajana koulutettu futisvalmentaja
 • Ryhmät yhteisiä tytöille ja pojille
 • Et tarvitse aiempaa futiskokemusta! 

hinta:

Jalkapalloa voi pelata 365 päivää
vuodessa ja mukaan toimintaan
voi tulla millä tahansa viikolla,
jolla on harjoitukset.

toiminta
on avoinna

kaikille!!!

loppuvuosi 45€
tammikuu-huhtikuu 80€
(sis. jäsenmaksun, ryhmävakuutuksen ja PPJ-treenipaidan.)
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Matsien välissä 
painitaan Pelaajamäärä: 47

Valmentaja:  
Tommi Haavisto

Joukkueenjohtajat:  
Marko Suominen 

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
marko.suominen@gmail.com 
tai 0400 858 984

Vuoden pelaaja 2016: 
Rene Rantaniemi. PPJ:n riveihin 
alkuvuodesta liittyneen Renen 
kehitys pelaajana on ollut hui-
keaa. Rene on oppinut valtavan 
määrän lajitaitoja lyhyessä 
ajassa. Kaikille reilu ja kaikki 
huomioon ottava Rene on ak-
tiivinen harjoittelija, joka pelaa 
aina täysillä ja hymy huulilla.

EIRA 08

Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Pelaamisen pitää olla ki-
vaa ja kaikki pelaajat ovat 
joukkueessa yhtä tärkeitä. 
Talvikaudelle on nostettu 
kakkoslajiksi sähly ja ak-
tiivisen vanhempien what-
sapp-ryhmän kautta pojat 
kävivät kesällä ja syksyllä 
omatoimisesti pelaamassa 
fudista Sepässä tai muuten 
vaan leikkimässä.

Joukkueen ominaispiirre
Valmentaja kiteytti asian 
hyvin napakasti: joukkue 
on luonteelta iloisen vilkas!

Pelaajien suosikkitreeni
Selkeiksi suosikeiksi nousi-
vat erilaiset pelit (isot, pie-
net, 1vs1)

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Alkulämmittelyt ja vetelyt 
taas saivat eniten ääniä ei 
niin innostavista treeneistä.
Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
Nämä tuli pienen tenttaa-
misen jälkeen: ”Maailman 
paras veto!” (hutin jälkeen) 
ja ”LOL”

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä

Pelaajat hyvin usein paini-
vat kentän laidalla ja mat-
sien välissä. Juttua riittää ja 
yhteisiä leikkejä löytyy no-
peasti. Positiivista on ollut 
huomata miten hyvin pe-
laajat ovat ystävystyneet 
keskenään ja se vaikuttaa 
positiivisesti joukkuehen-
keen. 

Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
Tähän nousi selkeästi kaksi 
turnausta, jotka olivat jää-
neet mieleen eli HesaCup 
ja Särkänniemi Cup sekä 
PPJ Gaala.
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Hauska tilanne tai tapah-
tuma
Joukkue vietti kauden päät-
täjäisiä Suomenlinnan ra-
vintola Bastionissa ja ko-
timatkalla Pokemoneja 

etsittiin urakalla. Kauppa-
torille päästyämme pojat 
kuitenkin äkkäsivät ison 
lumivuoren ja kaikki muu 
unohtui, kun yli 20 poikaa 
ryntäsi kiipeilemään ja las-
kemaan mäkeä.

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Vanhemmilla on hyvä yh-
teishenki ja joukkuetta on 
kehitetty yhdessä. Talkoo-
henkeä löytyy tarvittaessa 
ja kuulumisia on kiva vaih-
taa kentän laidalla. Aika 
monet matsit on kannus-
tettu yhdessä.

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
Tommi käskee meidän 
usein pitää omat paikat 

kentällä. Ja sanoo: ”Ei saa 
riehua.”

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Tommi kehuu eniten syö-
töistä ja maaleista, kun me 
onnistutaan.

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Tommissa parasta on, kun 
se valmentaa meitä ja pitää 
kivoja treenejä sekä on so-
pivan tiukka. Parasta Tom-
missa on Tommi. 

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Valmentaja vaihtui alkuke-
väästä ja tänä vuonna tu-
tustuttu lapsiin sekä opit-
tu pelaajien taitotasoa sekä 

ikäluokan vaatimuksia. 
”Mitä ei olla opetettu, ei 
voida vaatia.” Vaatimusta-
so tulee sopeuttaa ikäluok-
kaa vastaavalle tasolle.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Tuleva kausi opetellaan 
uutta peliryhmäjärjestel-
mää. Pelaajien kanssa jatke-
taan opettelua joukkueena 
toimimisessa ja henkilökoh-
taisten lajitaitojen vahvis-
tamista.

PPJ:n jäsenmäärä on kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana noin 
1000 futarilla! Myös PPJ:n pelaajien prosenttiosuus kaikista hel-
sinkiläisistä pelipassin omistajista on kasvanut tasaisesti.

Pelipassien määrä PPJ:ssä / osuus kaikista helsinkiläisistä 
pelipasseista

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016201520142007

”Mitä ei olla 
opetettu, ei 
voida vaa-

tia. Vaatimusta-
so tulee sopeut-
taa ikäluokkaa 
vastaavalle ta-
solle.

Tiesitkö että…
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Valmentajan kehut 
ovat tärkeitä Pelaajamäärä: 48

Valmentaja: Janne Tiukkanen 
ja Fredrik ”Freda” Vikström

Joukkueenjohtajat: 
Anna-Maaria Halonen ja Mika 
Laasonen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
ppj08laru@gmail.com

Vuoden pelaaja 2016:  
Teo Hyryläinen. Teo on ollut 
poikkeuksellisen innokas ja 
aktiivinen harjoittelija joka 
on selkeästi heijastunut myös 
suorituksiin peleissä. Teon 
tekninen taitavuus on ottanut 
harjoituksissa tarkasti tehty-
jen harjoitteiden jäljiltä aimo 
hyppäyksen eteenpäin. Teo 
on reipas ja iloinen poika joka 
kaipaa haasteita ja ottaa opiksi 
epäonnistumisista.

LARU 08

Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Hauskanpidon kautta op-
pia pelaamaan futista

Joukkueen ominaispiirre
Iloisia ja oppimishaluisia 
treenaajia koko joukkue

Pelaajien suosikkitreeni
Harjoituspelit

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Pistävät omat pelit pystyyn

Kauden kohokohta
Joukkueen eka Hesa Cup ja 
Eerikkilän futisleiri

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Kannustavia

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Se kun valmentaja kehuu 
ja kannustaa

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Pelipaikkojen pitäminen 
ja joukkuepeli syöttelyn 
kautta

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?

Lisää pallon hallintaa

Sana on vapaa
Vuonna 2016 saatu jälleen 
hyvä määrä uusia pelaajia 
joukkueeseen!
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NAPPIKSET JA MUUT 
KIERTOON!

facebook.com/groups/ppjvarustekirppis

PPJ:n pelaajien ja junnujen vanhempien varustekirppis. Täällä myydään, 
ostetaan ja vaihdetaan jalkapallovaatteita ja -varusteita. Sivustoa ylläpitävät 

PPJ Mutsit -joukkueen äidit.
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Maalista 1 piste, 
maalisyötöstä 2

Pelaajamäärä: 30

Valmentaja: Päävalmentaja 
Niko Vainio, apuvalmentaja 
tänä syksynä aloittanut Julius 
Rantakangas, lisäksi mielet-
tömät isä- ja äitivalmentajat 
vahvana apuna

Joukkueenjohtajat:  
Daniel Davidian ja Anu Reu-
nanen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
anu.reunanen@gmail.com

Vuoden pelaaja 2016:  
Otso Heikkinen. Joukkueemme 
muuri, taitava pelaaja, jonka 
veto tulee kuin tykin suusta 
ja puolustus on aivan omaa 
luokkaansa. Kehittynyt ja kas-
vanut vuoden aikana suosituksi 
tiimipelaajaksi.

RUOHOLAHTI/  
JÄTKÄSAARI 
07-08

Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Meillä panostetaan vah-
vasti sosiaalisiin taitoihin, 
joukkuehenkeen ja hen-
kilökohtaiseen kasvuun. 
Toisten arvosteluun puu-
tutaan heti ja kaikille anne-
taan yhtä paljon peliaikaa. 
Pyrimme kohti joukkue-
hurmosta, yhden maali on 
kaikkien maali – vanhem-
matkin ovat hienosti sisäis-
täneet tämän moton:
Maalista saa yhden pisteen, 
maalisyötöstä kaksi!

Joukkueen ominaispiirre
Meille ovat uudet ja palaa-

vat pelaajat aina tervetul-
leita. Järjestämme paljon 
vanhempainiltoja, joissa 
keskustelemme yhdessä 
maksuista ja mihin suun-
taan haluamme joukkuetta 
viedä. Pyrimme löytämään 
maalaisjärjen kompromis-
seja moniin asioihin. Li-
säksi joukkueella on erit-
täin aktiiviset wa-ryhmät, 
joissa huudellaan välillä jo-
pa terassiseuraa. Yksi wa-
ryhmä on pelkästään kyy-
deille ja ainakin tähän asti 
olemme saaneet kaikki lap-
set ja vanhemmat mahtu-
maan autollisten kyytiin 
treeneihin ja matseihin.

Pelaajien suosikkitreeni
Saatiin juuri kuminauhat 
joukkueelle ja palaute on 
ollut erittäin hyvä pojilta, 
moni nimesi kuminauha-
treenin suosikikseen. Maa-
lienteko, vetely ja harjoitus-
matsit. Lisäksi koulutreeni, 
koska sinne on lyhyt matka 
ja ei tarvitse olla kylmässä.

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Hep hep hep (istutaan 
pallon päälle kun kuu-
luu hep). Kuminauhajut-
tu. Höynä.

Pelaajien lentävät lauseet, 
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läpät joita kuulee kentällä
”Mä soitan Kontulan gän-
gille”, ”mä vedin dabit” (ja 
tuhat eri versioita dabistä), 
Pogban tuuletukset.

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä?
Katsovat toisten pelejä ja 
vetelevät (kun ei saa pelata 
kännykällä pelien välissä). 

Kauden kohokohta
Molemmat joukkueet voitti-
vat HesaCupissa kaikki pe-
lit! Myös Eerikkilä oli kiva 
ja siellä joukkueen futiskat-
somo.

Hauska tapahtuma
Pidimme isot kaudenpää-
tösbileet teemana Hallo-
ween. Paikalle pääsivät 
melkein kaikki lapset, si-
sarukset ja vanhemmat ja 
meno oli sen mukaista. Juh-
lassa palkitsimme kaikki 
pelaajat ja toivotimme uu-
det tervetulleeksi. Niko ja 
Daniel pitivät henkilökoh-
taisen puheen jokaiselle 
lapselle siitä, missä juuri 
hän oli onnistunut kauden 
aikana.

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?

Intohimoisia

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
”10 punnerusta”, ”nyt 
kuunnelkaa”, ”tehdään 
kunnolla eikä laiteta kä-
siä taskuun”, ”pitää pelata 
täysillä”, ”ei saa istua tree-
neissä”.

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Kehuu aina kun joku onnis-
tuu. Nopeudesta, ja jos joku 
tekee niin kuin on opetet-
tu. Hienosta suorituksesta.

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
”Kaikki.” ”Kun ne opetta-
vat futisjuttuja joita muuten 
ei oppisi.” ”Kun ne tsemp-
paa.”

 

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Ollaan opittu pelin leveys ja 
syvyys, syöttely ja perustai-
toja todella paljon.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Oheistreenien tärkeys ja 
monipuolisesti lajitietoa.

Sana on vapaa
Kiitos joukkueen isä- ja äi-
tivalmentajille kuluneesta 
kaudesta, aina on löytynyt 
joku vanhempi auttamaan 
treeneissä ja peleissä, jos 
valmentaja on estynyt tu-
lemaan paikalle. Lisäksi kii-
tos hyvästä talkoohengestä 
kaikille, jotka osallistuivat 
kahvilaan tänä syksynä, lä-
hes kaikki vanhemmat lei-
poivat ja/tai pääsivät pai-
kalle myymään! 

”Tehdään 
kunnolla, 
eikä laiteta 

käsiä taskuun!

PPJ sai UEFA:n tukea 
kenttähankkeelle

PPJ suunnittelee jatkuvasti uusia olo-
suhdehankkeita. Yksi vaihtoehto on 
Ruukinlahden puiston kenttä Länsi-

väylän eteläpuolella Lauttasaaressa. Alu-
eelle tulisi Hernesaaren kaltainen teko-
nurmikenttä ja talveksi nostettava kupla. 

PPJ:lle myönnetty 20 000 euron UEFA:n 
HatTrick-tuki on vasta yksi askel tässä han-
keprosessissa, joka on alkuvaiheessa vaa-
tien vielä rakennuslupia ja lisärahoitusta.

Euroopan jalkapalloliitto (UEFA) tukee 
olosuhdehankkeita kaikissa jäsenmaissa. 
UEFA vahvisti Suomen Palloliiton esityksen 
kotimaisten olosuhdehankkeiden tukemi-
seksi. Avustuksen piirissä on 11 jalkapallo-
hallihanketta ja 14 jalkapallonurmihanket-
ta. HatTrick-avustusta ohjataan valittuihin 
kohteisiin yhteensä 580 000 euron arvosta. 
HatTrick-avustus on aina vain osa olosuh-
dehankkeen rahoituksesta.

Ruukinlahden puisto
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Joukkueen motto
Hauskuus ennen kaikkea 

Joukkueen ominaispiirre
Olemme äänekäs, rohkea ja 
nopea joukkue.

Pelaajien suosikkitreeni
Pelaaminen, 2v1, 1v1 ja pilk-
kuskaba

Treeni, joka ei innosta
Tekniikkatreenit, tylsiä mut-
ta niin tärkeitä (valmentajan 
mukaan)

Pelaajien lentävät lauseet ja 
läpät joita kuulee kentällä
”Skills” (kun joku tekee hie-
non kikan), ”hemuli” (jojol-
le ei selvinnyt, milloin tämä 
läppä heitetään)

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Omien sanojensa mukaan 
keskustelevat.

Millaisia ovat joukkueen 
vanhemmat kentän laidalla?
Kannustavia, taputtavia, ne 
huutaa ”Hyvä PPJ” (pelaa-
jien mukaan) 

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
”Hyvä idis”, ”tsemppaa 
loppuun asti”

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Hyvistä suorituksista ja yri-
tyksestä

Pelaajille: mikä on valmen-

tajissanne parasta?
Se (Miro) on ollut sirkukses-
sa ja osaa jonglöörata kol-
mella pallolla.

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
On innostuttu futiksesta 
vielä enemmän.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Kun nyt siirrytään 8v8-pe-
liin, niin opitaan pelin hah-
mottamista.

Sana on vapaa
Ihan mahtava joukkue, jossa 
on ihania, vilkkaita, rohkeita 
ja taitavia pelaajia ja ennen 
kaikkea hyvä yhteishenki! 

Skilssejä ja hyviä 
idiksiä

Pelaajamäärä: 46

Valmentajat:  
Miro Olsoni, Santeri Ahola, Dan 
Sundman

Joukkueenjohtajat:  
Minttu Korsberg, Raija Koski-
nen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
raijak.koskinen@saunalahti.fi

Vuoden pelaaja 2016:  
Nooa Kairenius. Nooa on 
motivoitunut harjoittelija, joka 
tsemppaa jokaisen tilanteen 
loppuun asti. Nooa on kehitty-
nyt pelaajana huomattavasti 
viime vuoden aikana.

EIRA 07
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Valmentajat eivät saa 
hetken rauhaa
Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Yritetään aina loppuun asti.

Pelaajien suosikkitreeni
Pallon suojaamistreeni

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Frekvenssitreeni

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
Muistakaa jäätelö (jojo on 
luvannut jäätelön jokaises-
ta puskumaalista. Niitä tu-
li tänä vuonna kaksi.)

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä?
Eivät anna valmentajille het-
ken rauhaa.

Kauden kohokohta
Pelaaminen HJK:n kevät-
turnauksen finaalissa Sone-
ra stadionilla.

Hauska tapahtuma
Huippujännän rankkariki-
san voittaminen EPS:ää vas-
taan

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Äänekkäitä ja kovia kannus-
tamaan

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
Nopeemmin, nopeemmin, 
nopeemmin...
 

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Hyvistä syötöistä ja oival-
luksista

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Että jaksavat pelien ja tree-
nien jälkeenkin touhuta pe-
laajien kanssa ja opettaa kik-
koja. 

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Keskittymään treeneissä ja 
peleissä oleelliseen

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Rauhoittumaan pelien vä-
lissä

Pelaajamäärä: 40

Valmentajat:  
Henrik Suonio, Elisa Isotalo, 
Heini Kirjavainen

Joukkueenjohtajat:   
Sakari Saarinen, Maria Hartwall-
Aurejärvi

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
ppjtl0607@gmail.com, 050-
3131673 (Sakari)

Vuoden pelaaja 2016: 
Alexandra Thibblin. Alexandra 
on vuoden aikana kehittynyt 
valtavasti sekä pelillisesti että 
kentän ulkopuolella. Hän 
treenaa aina iloisena ja hyvällä 
asenteella. Peleissä Alexandra 
on ottanut ison roolin sekä 
puolustuspäässä että maali-
tykkinä.

TYTÖT 
06-07
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Nauttikaa ja hyökätkää!
Tekemisen tärkein tavoite
Ilon kautta oppiminen

Joukkueen ominaispiirre
Taisteleva, aktiivinen, hyök-
käysvoittoinen

Pelaajien suosikkitreeni
Höynä ja loppupeli

Pelaajien lentävät lauseet ja 
läpät joita kuulee kentällä
”Tääl on aina”, ”mist me-
ni”, sekä läjäpäin lempini-
miä. Harjoituksissa kielenä 
usein espanjaa, jotta siirto 
ulkomaankentille sujuu hel-
pommin.

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Pallottelevat, pelaavat höy-
nää ja käyvät pissalla

Kauden kohokohta
Useita: Eerikkilä, Hesa Cup, 

Spring Cup, BP Stadium 
Cup 2016

Hauska tapahtuma
Päästiin mukaan hienoon 
Alvarin isoveljen tekemään 
Kannusta mua- videoon!

Millaisia ovat joukkueen 
vanhemmat kentän laidalla?
Äänekkäitä, hyvässä mie-
lessä

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
Nauttikaa, hyökätkää ja ol-
kaa rohkeita. Puolustetaan 
sitten vanhempana.

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Rohkeudesta ja tsempistä

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Rentoja mutta napakoita.

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Se, että kaikkien kentällä oli-
joiden tulee osallistua koko 
ajan peliin. Katsojat seisovat 
kentän ulkopuolella.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
8v8-pelin salat

Sana on vapaa
Teemu ”JoJo” Rinttilää ei 
voi kiittää tarpeeksi. Vuo-
den aikana pk-seudun mi-
niliigan perustaminen, ul-
komaille verkostoituminen, 
viiden peliryhmän pyörittä-
minen ja lukuisien uusien 
pelaajien vastaanottaminen, 
sekä vilpitön kiinnostus ko-
ko ikäluokan toimintaa koh-
taan. Lisäksi suuri kiitos 
kaikille vanhemmille.

Pelaajamäärä: 57

Valmentajat:  
Lasse Litmanen, Ilkka Saarinen 
ja Fredrik Vikström, Timo Ikkala

Joukkueenjohtaja:   
Teemu Rinttilä

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
www.ppj07.fi/ota-yhteytta/

Vuoden pelaaja 2016: 
Juho Tynys. Juho on kehitty-
nyt huimasti vuoden aikana 
ja panostanut paljon omalla 
ajalla harjoitteluun. Juho on 
esimerkillinen joukkuepelaaja 
joka kunnioittaa valmentajia, 
kanssapelaajia, sekä joukkueen 
sääntöjä. 

LARU 07
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Huuhkajien saattajat
Tekemisen tärkein tavoite
Pelaajien mukaan joukku-
eelta löytyy monta tavoi-
tetta: ”Tavoitellaan voittoa, 
pelataan aina rehellisesti, 
kaikki peliin mukaan, ollaan 
kavereita kaikkien kanssa.”

Joukkueen ominaispiirre
Pelaajat: ”Me ollaan hyvä 
ja toimiva joukkue, Suo-
men paras.”

Pelaajien suosikkitreeni
Kivoimpia on vetotreenit ja 
miniturnaus.

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Suurta suosiota eivät saa-
vuttaneet tikkaat, alkulämp-
pä boxin sisällä, eikä kulje-
tustreenit.

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä

”Taktinen”, ”Varo!”, ”Pö-
kät”, ”Hemuli”

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä?
”Jutellaan ja pompotellaan.”

Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
Ikimuistoisia hetkiä löy-
tyi ainakin kolme: Hesa 
Cup, pelaajien saattaminen 
Suomi-Färsaaret ottelussa 
Olympiastadionilla ja sekä 
kun Katajaharjun peliryhmä 
voitti kultaa Talviliigassa.

Millaisia ovat joukkueen 
vanhemmat kentän laidalla?
”Vanhemmat yleensä kan-
nustaa, ja tsemppaa meitä. 
Välillä ne ragee ja on ne jos-
kus vähän noloja.”

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten/usein?

”Hei, kundit keskitytään!”, 
”Kundit come on!”

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Saadaan kehuja hienoista 
kuvioista ja syötöistä.

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
”Niillä on hyvä huumori ja 
ne heittää hyvää läppää.” 

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Valmentajille on tärkein-
tä nähdä, että pelaajilla on 
hauskaa, mutta samalla 
myös haasteita jalkapallon 
parissa ja sitä kautta nähdä 
pelaajien kehittyvän. Viime 
kaudella keskityttiin pääasi-
assa perustaitojen paranta-
miseen ja sama jatkuu myös 
tällä kaudella. 

Pelaajamäärä: 41

Valmentajat:  
Ville Toivanen ja Santeri Ahola

Joukkueenjohtaja:   
Tero Immonen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
 ppj06laru@gmail.com

Vuoden pelaaja 2016: 
Mikael Savolainen. Vuoden 
pelaaja on peliryhmänsä ehdo-
ton avainpelaaja. Pelaajalla on 
esimerkillinen treeniasenne: 
hän tekee aina parhaansa eikä 
pelleile treeneissä ja on siksi 
helposti valmennettava.

LARU 06
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Kokeilukulttuurin 
joukkue

Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Motto: ”Futis on huippu-
juttu”. Valmentajien muo-
toilema tärkein tavoite on, 
että ”pojat tulevat mielel-
lään treeneihin ja lähtevät 
kotiin hymyssä suin”.

Joukkueen ominaispiirre
Tahdomme olla hyvän olon 
jalkapallojoukkue, jossa jo-
kainen pelaaja saa saman 
huomion valmentajilta ja 
samat mahdollisuudet ke-
hittyä ja olla tasavertainen 
ja hyväksytty yhteisön jä-
sen. Peli- ja treeniryhmiä 
sekoitetaan säännöllisesti 
taitotasojen puitteissa.

Ottelu- tai turnausmenes-
tyksen sijaan tärkein nu-
meerinen menestyksen 
mittari on pelaajamäärä 
ja varhaisten drop outien 
ehkäiseminen. Pelaajamää-
rämme on noussut viimei-
sen kahden vuoden aikana 
noin yhden pelaajan kuu-
kausivauhtia, siitä olemme 
erityisen ylpeitä! 

Kokeilukulttuuri. Kokei-
lemme jatkuvasti uusia 
tapoja toimia, muun mu-
assa peliryhmien sekoitta-
minen, rinnakkaislajin jär-
jestäminen, innovatiiviset 
yhteistyökuviot sidosryh-
mien kanssa, dokument-

tielokuvien tuottaminen, 
sosiaalisen median hyö-
dyntäinen yhteisöllisyy-
den luomiseen, jalkapallon 
ulkopuoliset tapahtumat 
koko perheelle ja niin edel-
leen.

Pelaajien suosikkitreeni
Pienpelit ja matematiikalla 
höystetty maalinteko-tree-
ni kahteen maaliin. Alku-
lämppäsuosikki on peuran-
metsästys.

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Yksinkertaiset syöttödril-
lit, tulee olla muitakin är-
sykkeitä

Pelaajamäärä: 58

Valmentajat:  
Ilkka Kallonen, Mikko Halonen, 
Pablo Gomez (2017 alkaen)

Joukkueenjohtaja:   
Raine Tiessalo, Markku Larkio

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
jojoeira06@gmail.com, Joukku-
een blogi: http://ppjeira06blog.
wordpress.com/

Vuoden pelaaja 2016: 
André Moorhouse. Valmentajat 
valitsivat Andrén vuoden 2016 
pelaajaksi hänen esimerkillisen 
asenteensa ja korkean treeniak-
tiivisuuden takia. Lisäksi André 
on yksi koko kauden nopeim-
min kehittyneitä pelaajia.

EIRA 06
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Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
”Ei voi mitään kun ei voi 
mitään.” (Jos pallo ei me-
ne maaliin.) Sarkasmia: pe-
laajat saattavat huutaa huti-
potkun perään: “maailman 
paras veto!”

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Valmentajia hymyilyttä-
vät näyttävät tuuletukset 
ja ”däbit”. Pokemonit lie-
nee vielä villitys, muut kän-
nykkäpelit suosittuja ken-
tän laidalla. 

Kauden kohokohta
Helsinki Cup 2016, jos-
sa oltiin neljän peliryh-
män voimin. Yhdellä peli-
ryhmällä se, kun Porvoon 
Akilles voitettiin äärimmäi-
sen tiukassa matsissa 1-0. 
Eerikkilän kesäleiri, jossa 
jäi mieleen vesisuihkuissa 
leikkiminen kesähelteellä. 
Futiksen MM-kisojen fi-
naalin katsominen yhdes-
sä perheiden ja sisarusten 
kanssa isolta screeniltä. 
Hesa Cupin loppupiknik 
Eiranrannassa. Hämeen-
linnan turnaus ja pitsalla 
käynti jengin kanssa.

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Kannustavia. Olemme yl-
peitä, että Palloliitto ot-
ti meidät esimerkilliseksi 
joukkueeksi Kannusta Mua 
-kampanjassa tehden meis-
tä jutun liiton sivuille. 

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten/usein?
”Mä tiedän, että sussa on 
ainesta sisällä.”

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Hyvästä suorituksesta ja 
siitä, että yrittää loppuun 
asti eikä luovuta. 

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Ne aina kannustaa ja 
tsemppaa, rageevat vain 
todella harvoin. Eivät ole 
tiukkoja eikä tartte koko 
ajan punnertaa.

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Miksi tehdään tiettyjä asi-
oita kentällä ja sen opetta-
minen lapsille. Miksi lyhyt 
syöttö, miten kropan asento 
vaikuttaa pelin sujuvuuteen 
jne. On opittu hahmotta-
maan kenttää ihan uudella 
tavalla - ei juosta pallon pe-
rässä vaan annetaan pallon 
tehdä työt. 

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
8vs8 -pelin teoriaa ja siihen 
peliryhmityksiä ja ylipään-
sä isommalla alueella pe-
laamista. Tietenkin hiotaan 
paljon henkilökohtaisia tai-
toja. Tärkeimpiä juttuja tu-
lee olemaan rohkeiden omi-
en päätösten teko kentällä, 
eli jokaisella suorituksella 
pitää olla tarkoitus, pelaa-
jalla ajatus mitä tekee, eikä 
vain roiski.

”Mä  
tiedän, 
että sussa 

on ainesta  
sisällä.”

10 käskyä futisisille ja -äideille

1. Kunnioita lapsen halua!
Urheilevan lapsen vanhemman täytyy muistaa, kenen harrastuksesta on 
kysymys, kenen unelmaa eletään. Lapsen kautta elettyä unelmaa ei kes-
tä lapsi eikä unelma. Oma harrastus motivoi lasta, tuottaa iloa, palkitsee 
nimenomaan häntä – ja saa haluamaan lisää. 

2. Tartuta kipinä!
Suomessa on paljon perheitä, joissa urheileminen kulkee suvussa. Se ei 
ole sattumaa. Kun vanhempi huolehtii omasta liikunnastaan, myös lapsi 
kasvaa liikkuvaan elämäntapaan. Lähes kaikkien palloilussa pitkälle 
päässeiden taustalla on monipuolinen vapaa-ajan pelaaminen kaverei-
den kanssa. 

3. Kannusta, älä pakota!
Innokas urheilija ei yleensä jätä treenejä väliin, mutta harva urheilija läh-
tee kaikkiin harjoituksiin hymyssä suin. Lapsi saattaa kaivata kannustusta 
treeneihin lähdössä, mutta pakottaa ei kannata. Kannustus on taitolaji. 
Vanhemman yli-innokkuus saattaa ruokkia lapsessa halua kapinoida. 

4. Valmentajalle työrauha!
Valmentajat ovat lapselle tärkeitä henkilöitä. He ansaitsevat työrauhan. 
Valmennukseen liittyvät huolet kannattaa ottaa puheeksi valmentajan 
kanssa asiallisesti ja kahden kesken. Perussääntö on, että lasten kuulleen 
ei kritisoida valmentajaa eikä arvioida lapsen kavereiden suorituksia. 

5. Älä valmenna!
Urheilevan lapsen vanhemman rooli on eri kuin valmentajan. Antaa val-
mentajan valmentaa, ja nauti sinä vanhemmuuden tuomista iloista. Asia 
saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta sitä se ei ole – ei varsinkaan 
maassa, jossa isä- ja äiti-valmentajat ovat edelleen yksi urheiluseuratoi-
minnan perusyksiköistä. Valmentajaisien ja -äitienkin täytyisi kuitenkin 
osata ja voida olla kentän ulkopuolella vain lapsensa vanhempia. Van-
hemman tehtävänä ei ole antaa palautetta suorituksesta lapselle, vaan 
kuunnella ja jakaa tunteita sekä palauttaa ne terveelliseen mittakaavaan.  

6. Auta tuntemaan lapsesi
Hyvässä valmennuksessa otetaan huomioon lapsen henkinen ja 
fyysinen kehitysvaihe ja esimerkiksi päivittäinen vireystila. Siksi on 
hyödyllistä, että valmentaja tuntee valmennettavansa mahdollisimman 
hyvin. Auta valmentajaa tuntemaan lapsesi. 

7. Kuskaa, rajoita ja ruoki!
Vanhemman tehtävä on tukea lastaan. Siihen tarvitaan pastaa, bensaa 
ja pakkaustolkulla pyykkipulveria. Pienten lasten kohdalla vanhempi 
säätelee kokonaiskuormitusta. Tärkeintä on seurata lapsen hyvinvointia, 
kannustaa sopivasti, lohduttaa paljon ja antaa periksi, jos lapsen hyvä 
niin vaatii. Urheileva koululainen taas tarvitsee aivan konkreettista apua 
arkisten asioiden hoitamisessa ja yhteensovittamisessa.  

8. Helli ja hoivaa!
Runsas liikunta tuo mukanaan vammoja, jotka on osattava hoitaa oikein. 
Monen kovassa kasvuvaiheessa olevan nuoren keho kipeytyy. Hoitoneu-
voja kannattaa kysyä ammattilaisilta, jotta ei pääse syntymään vakavam-
pia ja pitkittyviä vammoja. Myös kasvuvaiheen suuret fyysiset kokoerot 
voivat aiheuttaa pahaa mieltä. Vanhempien on juuri näissä hetkissä 
kerrottava lapselle, että jokainen lapsi kehittyy eri tahtiin.

9. Käyttäydy hyvin!
Urheilussa vallitsevien tapojen ja sosiaalisten käytäntöjen opettajina 
aikuisilla on tärkeä rooli. Peleissä ja turnauksissa vanhempien paikka on 
katsomon puolella – samoin tunnemyrskyjen. Jos menee katsomoon, 
pitää osata käyttäytyä. Jos ei osaa, ei pidä mennä. 

10. Muista leipoa!
Monissa perheissä lasten harrastuksesta tulee tavalla tai toisella myös 
vanhempien harrastus. Vanhemmat ovat väistämättä osa suurempaa 
urheilutarinaa, joka jatkuu sukupolvesta toiseen. Urheilussa jaettu ilo on 
aina suurempi ja jaettu taakka helpompi kantaa. Yhteisestä kyytiringistä 
on hyvä alkaa eikä turnausbuffetissa ole koskaan liikaa mokkapaloja.

Lähde: Palloliiton nettisivut, alkuperäisen jutun asiantuntijoina psykologi Tuovi 
Keränen sekä Palloliiton nuorisopäällikkö Marko Viitanen
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Uusi edustusjoukkue
Tekemisen tärkein tavoite
Pelaajien viihtyminen jalka-
pallon parissa ja jalkapalloi-
lijoina kehittyminen.

Joukkueen ominaispiirre
Joukkueen sisällä on erityi-
sen hyvä henki, joka välit-
tyy kentälle kovana taiste-
lemisena sekä pelikaverin 
tsemppaamisena.

Pelaajien suosikkitreeni
Pelilliset harjoitteet saavat 
pelaajat hymyilemään nor-
maaliakin enemmän.

Treeni, joka ei innosta
Harjoitteita, jotka eivät in-
nosta ei ole. Kaikissa tree-
neissä, niissä stereotyyp-
pisesti tylsissäkin, ryhmä 
vetää täysillä ja futiksen pe-
luuta fiilistellen. Hyppösen 
Mikon lihaskuntotreenit 
ansaitsivat poikien keskuu-

dessa lempinimen ”kidutus-
kammio.”

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
”Valmentaja on aina oikeas-
sa.”

Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
Kesän Vantaa-cupissa pojat 
näyttivät mitä osaavat ja se 
näkyi tulostaululla. Sekä pe-
lillisesti, tuloksellisesti että  
fiiliksellisesti kauden koho-
kohta. Valmentajan rooli oli 
nauttia siitä, miten treeneis-
sä opetellut asiat siirtyivät 
harjoituskentältä pelikentäl-
le. Myös PPJ-kasvatti Walter 
Viitalan tapaaminen Ålan-
dia cupin yhteydessä laske-
taan yhdeksi kohokohdista.

Millaisia ovat joukkueen 
vanhemmat kentän laidalla?

Vanhemmat ovat nautiske-
lijoita. Huutamisen sijaan 
vanhemmat osaavat naut-
tia erinomaisesta junnufu-
tiksesta ja poikien peli-ilosta.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Suurina teemoina ovat pelin 
hahmottaminen, rytmittämi-
nen ja painopisteen vaihta-
minen. Myös pallottoman 
pelaajan liikkumiseen, erityi-
sesti tilan tekemiseen ja täyt-
töön, kiinnitetään huomiota.

Sana on vapaa
05 edustus on uusi jouk-
kue, jonka pelaajista suurin 
osa pelasi kaudella 2016 PPJ 
Vihreissä. Uudessa joukku-
eessa yritetään jatkaa Vih-
reiden hienoa työtä osin 
samoin pelaajin ja taustatii-
miläisin. Nyt mennään kaa-
su pohjassa.

Pelaajamäärä: 25

Valmentajat:  
Antoni Dagaa, Samie Marouf

Joukkueenjohtaja:   
Juha Tikander

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
tiki@ppj.fi

Vuoden pelaaja 2016:  
Eelis Moisio. Taitava pelaaja, 
joka laittaa aina joukkueen 
etusijalle. Tekee pelaajista ym-
pärillään parempia. Kuuntelee 
ohjeet ja uskaltaa soveltaa.

Mistä on kyse: Ensimmäinen 
seuran perustama edustus-
joukkue.

EDUSTUS 
05 
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Fantastinen kierre
Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Jokainen pelaaja huomioi-
daan yksilönä. Pyritään pitä-
mään toiminta mielekkäänä.

Pelaajien suosikkitreeni
Pienpelit, 1vs1 ja 2vs2

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Alkulämpö

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
”Fantastinen kierre”

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Syövät, chillaavat

Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
Oman jengin kauden päät-
täjäiset (Rush, Skiffer), 
Alandia Cup, Futaajapys-

tin saaminen, ”mun veto 
ylänurkkaan”

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
”Asiallisia. Valmentaja ko-
kee saaneensa työrauhan.”

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
Syöttö omalle, liiku pelatta-
vaksi

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Hyvästä syöttöpelistä

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
He ovat kannustavia

Valmentajille: mikä on tär-
keintä mitä on opittu tänä 
vuonna?
Uuteen pelitapaan totuttelu. 

Sopiva pelijärjestelmä 8 vs 8 
-formaattiin.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Opetellaan pelinavausmal-
leja ja murtautumista

Pelaajamäärä: 39

Valmentajat:  
Lasse Nikander, Oskar Stubb

Joukkueenjohtaja:   
Juha Saarinen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
juha@ppj.fi, 040-5553763

Vuoden pelaaja 2016:  
Oscar Sundell. Pelaaja, joka pe-
lannut tasaisen varmoin ottein 
tolppien välissä koko kauden. 
Pystyy myös pelaamaan kentäl-
lä monella eri pelipaikalla. Aina 
kentällä ollessaan motivoitunut 
ja nälkäinen oppimaan uutta.

EIRA 05
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Laru + Ruohis = West

Joukkueen motto
Kentällä on yksi joukkue, ei 
kahdeksan pelaajaa.

Joukkueen ominaispiirre
Uutta on kahden kaupun-
ginosajoukkueen, Larun ja 
Ruoholahden, yhdistymi-
nen lokakuussa 2016 yh-
deksi isommaksi porukak-
si Westiksi. Ensimmäinen 
talvikausi on futiksen ohel-
la tutustumista, ryhmäyty-
mistä ja yhtenäisten käy-
tös-, treeni- ja pelitapojen 
opettelua. 

Pelaajien suosikkitreeni
Loppupelit, maalitekot-
reenit, 1vs1- ja 2vs2 -har-
joitukset

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia

Lihaskunto, viivajuoksut, 
ylipäätään kaikki ”pelkkä 
juokseminen”

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
”MLG”, ”mursu”, ”pögät”, 
”lillut”, ja yleinen dab-heh-
kutus

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Water bottle flippailevat, 
vetelevät aitoihin/seiniin, 
istuvat pallon päällä ja räp-
läävät tekonurmimurua, 
pögittävät ohikulkevia ja 
etenkin valmentajiaan, pö-
lisevät kavereiden kanssa. 

Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
Ruoholahden pelaajilla 
Pärnun matka, larulaisil-

la Alandia Cup. Ahvenan-
maalla reissun kohokohtia 
olivat laivalla säätäminen, 
päivän ”nyt saa mennä ui-
maan” -hetket ja päivittäi-
sen jäätelökiintiön täyttä-
minen.

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Pelaajat: ”Outoja, koska jos-
kus kannustavat tosi paljon, 
ja joskus ovat ihan hiljaa.” 
”Kannustavia.” ”No vähän 
noloja joskus.” ”Iha jees”
Jojon mielestä leppoisia ja 
positiivisia. Yhteishenki 
matseissa on hyvä ja van-
hemmat hakeutuvat yh-
deksi porukaksi juttele-
maan ja tsemppaamaan 
pelaajia.

”Kahdesta 
hyvästä 
jengistä 

syntyy yksi  
erinomainen!
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Pelaajamäärä: 38

Valmentajat:  
Sami Paavilainen, Sakke  
Guuled, Emile Ngoy  
Mutambayi, Antti Korhonen

Joukkueenjohtaja:   
Laura Grönqvist

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
ppjwest05@gmail.com

Vuoden pelaaja 2016:  
Laru 05: Tuure Sirkkanen. 
Pelaaja haluaa pelata ja tehdä 
maaleja. Hieno ominaisuus 
on tahto tehdä maaleja ja 
suhtautua niihin ilman turhaa 
leijumista. Maalit ja pelaaminen 
itsessään riittävät palkinnoksi. 
On aina valmis tuuraamaan 
myös toisten ryhmien peleissä 
ja turnauksissa. Paransi kauden 
edetessä pelaamisen lisäksi 
myös harjoituksissa tekemistä.
Ruoholahti 05-06: Niilo Nylund. 
Hän on aktiivinen treeneissä kä-
vijä, ja pystyy pelaamaan lähes 
jokaisella pelipaikalla. Kuunte-
lee valmentajien ohjeita hyvin, 
eikä valita tai väitä vastaan.

WEST 05

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
”Hei jätkät oikeesti.” ”Sami 
puhuu paljon ja keksii uu-
sia hyviä juttuja koko ajan, 
vaikea valita yhtä.”

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Yhteen pelaamisesta, nä-
teistä maaleista ja hyvistä 
syötöistä, ja ”hyvästä mei-
ningistä”

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Samilla on hauskat läpät, 
parasta on sen huumorinta-
ju ja parta. Ja se kun se kek-
si meistä Ahvenanmaalla 
meemejä. Sakke kannustaa 
sikana ja se on hyvä näyt-
tämään esimerkkiä, kun se 
on niin hyvä pelaaja. 

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Joukkueena on opittu pe-
laamaan syöttöpeliä ja liik-
kumaan paremmin. Yksi-
lötasolla opittu tekemään 
erilaisia ratkaisuja nope-
ammin. 

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Seuraavaksi opitaan pelaa-
maan nopeammin palloa 
yhdessä ja eri suuntiin, ha-
vainnoimaan kenttää ja ka-
verien sijaintia ja löytämään 
kentältä tilaa. Yksilötasol-
la kehitetään edelleen taito-
ja pallon kanssa ja pyritään 
nopeuttamaan ratkaisuja. 

Sana on vapaa
Hieno haaste on yhdistää 
kaksi erilaista kaupungin-
osajoukkuetta. Onneksi 
myös kummankin valmen-
tajat jatkavat nyt yhteistyö-
tä. Pojat ovat löytäneet no-
peasti uusia kavereita ja 
yhteispeli kentällä toimii 
jo nyt. Kahdesta hyvästä 
jengistä ei voi syntyä kuin 
yksi erinomainen!

Lasten ja nuorten oikeudet  
jalkapalloharrastuksessa

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus:
• leikkiin ja hauskanpitoon
• onnistumiseen ja epäonnistumiseen
• osallistumiseen tasavertaisesti muiden kanssa
• pelaamiseen ja harjoitteluun oman ikänsä ja kehitystasonsa 

mukaisesti
• päihteettömään harrastusympäristöön
• mielipiteensä ja halunsa ilmaisemiseen
• kaikkien tunteiden ilmaisemiseen
• reiluun peliin ja toisten kunnioitukseen
• aikuiseen ohjaajaan ja turvalliseen vanhempaan
• asiantuntevaan ja vastuuntuntoiseen ohjaukseen
• oppia asettamaan tavoitteita omien kykyjensä edellyttä-

mällä tasolla

Lasten ja nuorten velvollisuudet 
jalkapalloharrastuksessa 
 
Jokaisella lapsella ja nuorella on velvollisuus: 
• kuunnella valmentajaa
• kehittää omia taitoja harjoituksissa ja omalla ajalla
• toimia reilusti ja edistää hyvää joukkuehenkeä 
 noudattaa joukkueen yhdessä laatimia sääntöjä

Lähde: Palloliiton nettisivut

Kuva Anu Reunanen
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Matkalla Liverpooliin 
Joukkueen motto 
Tosissaan muttei totisena

Joukkueen ominaispiirre
Iloinen ja aktiivinen

Pelaajien suosikkitreeni
Pelitreenit on aina suosittuja

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Liian tiukka lihaskunto. Vä-
lillä tosin tämäkin on aivan 
huippukivaa, esim. possu-
treenit leirillä.

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
Kehutaan toisia jatkuvas-
ti muuttuvilla lempinimillä

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä?
Hengaavat porukalla ja syö-
vät kaikkien eväät yhdessä.

Kauden kohokohta ja iki-
muistoisin hetki
Alandia Cup sekä huippu-
leiri marraskuussa Eerikki-
lässä

Hauska tilanne tai tapah-
tuma
Tällä iloisella smurffiporu-
kalle ei vauhtia puuta ja ai-
na sattuu ja tapahtuu posi-
tiivisessa mielessä.

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Hyvin oppineita. Kovia kan-
nustamaan ja tukemaan.

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
”Kyllä, kyllä” 

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?

Onnistumisista

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Komeus, tsemppaus ja taito

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Pelinrakentaminen ja eri pe-
lipaikkojen pelitapa

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Keskittymistä ja sitä kautta 
uuden oppimista.

Sana on vapaa
Tällä porukalla olisi mahta-
vaa päästä Liverpooliin lei-
rille, joka onkin tavoittee-
namme. Toivottavasti se 
tulee toteutumaan. Ihana 
joukko nuoria, järkeviä nai-
senalkuja!

Pelaajamäärä: noin 37

Valmentajat:  
Aki Alanen, Andrea Heikkilä, 
Peetu Lepistö ja Patrik Palmén

Joukkueenjohtajat:   
Minna Alanen ja Anna  
Neittamo

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
juha@ppj.fi, 040-5553763

Vuoden pelaaja 2016:  
Leila Suonio, kehittynyt valta-
vasti, pelannut jopa 4. ikätasol-
la ja ollut ratkaisevassa roolissa 
joukkueessa.

TYTÖT 
04-05
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Seuraavaksi isolle 
kentälle

Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Kehittyminen kovalla työl-
lä, mutta iloinen pilke silmä-
kulmassa 

Joukkueen ominaispiirre
Hyvä yhteishenki

Pelaajien suosikkitreeni
Aluepelit ja loppupelit

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
”Saherin oudot treenit” (mi-
tä ikinä se tarkoittaakaan…)

Kauden kohokohta
Turnausvoitto Espanjassa 
Castellónissa huhtikuussa 

ja Helsinki Cupin 6. sija

Hauska tapahtuma
Lassi Hurskaisen mukana-
olo treeneissä

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Hyväkäytöksisiä vaan eivät 
aivan äänettömiä

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
”Hauskoja tyyppejä”

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Pojat ovat viime kaudella 

alkaneet ymmärtää miten 
paljon pitää treenata kehit-
tyäkseen hyväksi jalkapal-
loilijaksi.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Pelaamaan 11vs11 isolla 
kentällä!

Pelaajamäärä: 18

Valmentajat:  
Niko Kukka ja Saher Tala

Joukkueenjohtajat:   
Tuomas Komulainen ja 
Tuukka Tammi

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
Tuomas Komulainen,  
p. 040 5159274

Vuoden pelaaja 2016: 
Otso Matilainen, jolla 
on valtava halu oppia ja 
kehittyä pelaajana. Kauden 
aikana tuli tehtyä myös 
muutama nätti kaappi.

KILPA 04
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”Ei saa häröillä”
Tekemisen tärkein tavoite
Harjoitella hyvin ja naut-
tia täysillä hyvästä harras-
tuksesta

Joukkueen ominaispiirre
Hyvä joukkuehenki

Pelaajien suosikkitreeni
Maalinteko

Treeni, joka ei innosta
”Sellainen, jossa pelataan 
tosi vähän.” ”Kolmiosyöt-
tely.” ”Ketteryyshommelit 
ei innosta”

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla / pelien välissä?
”Ollaan puhelimilla ja jutel-
laan.” ”Katsotaan peliä, hei-
tellään vesipulloja”

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä

”Helt lucky”

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
Come on!

Kauden kohokohta/ iki-
muistoisin hetki
”Kaatosadematsi Hesa Cu-
pissa, kun sen jälkeen lai-
nattiin vahingossa tuomarin 
sateenvarjoa.” ”0-13 häviö 
Käpa Unitedia vastaan.” 
”PPJ Gaala” ”Se, kun mut 
pränkättiin Väiskillä ham-
mastahnasmoothiella.” ”Yh-
teiset tilaisuudet, kuten hoh-
togolfaus ja hampurilaisilta”

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
”Kuunnelkaa” ”Ei saa hä-
röillä”

Pelaajille: mistä valmentaja 

kehuu teitä eniten?
Hyvistä suorituksista ja yh-
teispelistä

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
”Hyvää läppää.” ”Se on ai-
na iloinen.” ”Ovat hauskoja 
ja auttavat kehittymään, ei-
vät määräile liikaa.”

Valmentajille: mitä on opit-
tu tänä vuonna?
Tulokseen keskittyminen ei 
ole tärkeintä, vaan usko ja 
keskittyminen oman teke-
misen parantamiseen, joka 
johtaa parempiin tuloksiin.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Opitaan harjoittelemaan 
monipuolisesti ja sitä, että 
saa itsestään aivan kaiken 
irti harjoituksissa ja peleissä.  

Pelaajamäärä: 65

Valmentajat:  
Lari Lummepuro, Oskar Stubb 
ja Mikko Nummela

Joukkueenjohtaja:   
Pia Kuusiniemi

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
ppj04jojot@gmail.com 
pia.kuusiniemi@loci.fi

Vuoden pelaaja 2016: 
Eemeli Leppälä. On todellinen 
valmentajan ja joukkuekave-
rien luottopelaaja. Hän käy 
aktiivisesti treeneissä ja har-
joittelee aina esimerkillisesti. 
Pelaajana hän on erittäin 
monipuolinen jalkapalloilija; 
vahva pääpalloissa, katkoissa, 
kaksinkamppailuissa, sekä 
erinomainen avaamaan 
peliä puolustajan paikalta. 
Lisäksi laukaus on joukkueen 
tulisimpia.

POJAT 04
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Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Opetella pelaamaan jalka-
palloa, ei pelata voitosta 
hinnalla millä hyvänsä.

Joukkueen ominaispiirre
Jojo: Hyvin käyttäytyvät po-
jat. Saavat turnaus- ja leiri-
matkoilta aina kiitosta käy-
töksestään.
Pelaajat: Parasta meidän 
jengissä on nopea kehitty-
minen, kun on hyvät val-
mentajat, ja kaverit jotka 
tsemppaa. Uudet tyypit ote-
taan kivasti mukaan. 

Pelaajien suosikkitreeni
Aluepeli, pelitreenit, pien-
pelit ja tekniikkatreenit. Yli-

päätään monipuolinen tree-
naaminen. 

Kauden kohokohta
Pitkät (ja hauskalla tavalla 
”levottomat”) bussimatkat 
Tanskan turnausreissulla.

Valmentajalle: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Joukkueesta on tullut yhte-
näisempi, joukkuehenki ja 
myös treeniasenne ovat pa-
rantuneet.

Sana on vapaa
03-joukkue haluaa kiittää 
sekä 04- ja 02-ikäluokkaa 
mukavasta ja toimivasta yh-
teistyöstä!

 

Kuningaslajia 
kolmella tasolla Pelaajamäärä: 60

Valmentajat:  
Vastuuvalmentaja Dmitri 
Sokolov, apuvalmentajat Niko 
Leppänen, Grigori Lammin-
mäki, Kare Koskiniemi

Joukkueenjohtaja:   
Paula Enström

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
jojoppj03@gmail.com,  
0400-691 555

Vuoden pelaaja 2016: 
Aleksi ”Balo” Pajala. Kehitty-
nyt huimasti kauden aikana, 
pelaa aina voitosta 180% 
teholla, mutta osaa myös 
esimerkillisesti käsitellä 
tappioita. Edistää hyvää 
joukkuehenkeä.

POJAT 03

”Pojat 
saavat 
turnaus- ja 

leirimatkoilta 
aina kiitosta 
käytöksestään.
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Tunnolliset treenaajat
Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Tarjota mieluinen harrastus 
ja treenit, joihin on aina ki-
va tulla. Tukea sekä pelaa-
jia, jotka tähtäävät jalkapal-
lossa pitkälle, että pelaajia, 
joille jalkapallo on vain ki-
va harrastus. 
Joukkueen ominaispiirre
Tunnollisuus; joukkueen 
tunnistaa aina kentän lai-
dalta tekemässä omatoimi-
sesti alkulämpöjä
Pelaajien suosikkitreeni
Vedot, aidat, pelaaminen
Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Viivojen juoksut ja kestä-
vyysjuoksut
Pelaajien läpät joita kuulee 
kentällä
Kentällä ei heitellä läppiä, 
vaan pelataan.
Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla / pelien välissä
Ennen harjoituksia pallon 

kanssa omia treenejä. Pelien 
välissä tankkaavat ja lepää-
vät seuraavaa peliä varten. 
Ja tilanteen salliessa pitävät 
hauskaa, säätävät ja naura-
vat omille mokilleen.
Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
Joukkueen treenileiri Es-
panjassa
Hauska tilanne tai tapah-
tuma
Kaikki yhtenä jenginä hen-
gailu, etenkin Espanjassa
Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Vanhemmat kannustavat ja 
kehuvat äänekkäästi kaikkia 
pelaajia ja järjestävät talvisin 
peleihin lämmintä juotavaa. 
Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
”Sinänsä…”, ”Eiks nii?”, 
”Omaa pelii!”, ”Ihan täysii!”
Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?

Oman pelin pelaamisesta 
ja omiin taitoihin luottami-
sesta
Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Positiivisuus, pelaajien 
tsemppaaminen ja palaut-
teen antaminen ymmär-
rettävässä muodossa. Tiu-
kempikin palaute annetaan 
hillitysti ja joukkueen suo-
ritusta osataan parantaa il-
man, että huudetaan päin 
naamaa. 
Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Koko joukkue meni eteen-
päin monella eri osa-alueel-
la, eniten pelin avaamisessa.
Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Lisää pelin rakentamista ja 
murtautumista. Sekä ha-
vainnointia kentällä.
Sana on vapaa
Vuosi oli meidän joukkueel-

le tosi hyvä, ja on mahtavaa 
lähteä taas valmentamaan 
ensi vuotta!

Pelaajamäärä: 28

Valmentajat:  
Niko Vainio, Jenna Korhonen ja 
Paula Myllyoja

Joukkueenjohtaja:   
Taina Malmivirta

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
taina.malmivirta@elisanet.fi, 
040-5304433

Vuoden pelaaja 2016: 
Maija (Maissi) Lappalainen. 
Pelaaja, jonka treenaamista ja 
sitoutumista jalkapalloon on ilo 
seurata. Näyttää omalla tekemi-
sellään muille hyvää esimerk-
kiä. Osallistuminen joukkueen 
tapahtumiin lähentelee sataa 
prosenttia.

TYTÖT 
02–03
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“Kunnon miehet”
Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Aijaijaijaijai, miten täysillä 
vetämisestä voi nauttia!
Joukkueen ominaispiirre
Intohimo yhdistettynä huu-
moriin yhdistettynä jouk-
kuehenkeen.
Pelaajien suosikkitreeni
Se vaatii vastustajia ja maalit
Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Toivottavasti pelaajat innos-
tuvat kaikista, koska tietä-
vät niistä olevan hyötyä ke-
hityksen kannalta.
Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
Lähinnä kaikki naljailu Jes-
selle on suosituin läppä. Sen 
lisäksi pojat puhuvat ”kun-
non miehestä”.
Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla / pelien välissä
Kentän laidalla eniten kehi-
tystä janoavat pelaajat seu-
raavat peliä ja analysoivat 

sitä. Monet myös kannus-
tavat omiaan.
Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
Mahdotonta nimetä yksit-
täistä. Kokonaisuus ollut 
huikea!
Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Joukkueen vanhemmat ovat 
kannustavia ja osa jopa ää-
nekkäitäkin. Meillä on upe-
at kentänlaitavanhemmat.
Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?
”Jesse sanoo usein että meil-
lä on kova nippu.” ”Kerran 
se sano et hengästyminen 
on nopeaa hengittämistä. 
Mä en tajunnut sitä. Mut 
onneks se ei oo hokenu sitä 
enempää.”
Pelaajille: mistä (vastuu)val-
mentaja kehuu teitä eniten?
”Se o sanonut et me treena-
taan hyvin.” ”Sit kerran se 

sano, et HJK on kiva voit-
taa.” ”Hän kehuu meijän 
yhteishenkeä.”
Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
”Se on aina treeneis ja mat-
seis mukana.” ”Valmen-
tajissa parasta on, että he 
kannustavat aina ja yrittä-
vät heittää hyvää läppää.” 
”Jesse on maailman paras 
koutsi.”
Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Olemme oppineet joukkue-
hengen merkityksen kehi-
tyksen tukena. Meillä on 
yhtenäinen joukkue. Pelaa-
jille on pyritty luomaan ym-
päristö, jossa on mukava ja 
turvallista olla.
Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Vanhemmat C-juniorit siir-
tyvät pelipaikkakohtaiseen 
oppimiseen erittäin syvälle. 

Pelaajamäärä: 59

Valmentajat:  
Jesse Laajaranta, Tadios, Ilu ja 
Tonza

Joukkueenjohtaja:   
Juha Kettunen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
 juppek@gmail.com

Vuoden pelaaja 2016:  
Siniset: Nicholas Brown. Todelli-
nen johtaja kentällä ja sen ulko-
puolella. Raamikas toppari, joka 
ei vastustajilleen armoa anna. 
Kovalla asenteella ja älykkyy-
dellä varustettu nollakakkosten 
kulmakivi.
Valkoiset: Rasmus Andersson. 
Aktiivinen treeneissä. Saattaa 
sortua valittamiseen säästä tai 
kun nappikset puristaa, mutta 
silti antaa aina kaikkensa itses-
tään. Keskikentän moottori.

POJAT 02

Vuoden 
joukkue  

2016 
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Tekemisen tärkein tavoite
Järjestää olosuhteet ja val-
mennus siten, että pelaajat 
voivat kehittyä niin pitkälle 
kuin mahdollista -  ja naut-
tia futiksesta. Iloisesti mut-
ta määrätietoisesti.

Joukkueen ominaispiirre
Pallo maassa ja taito edellä

Pelaajien suosikkitreeni
Kaikki missä on liikettä

Treeni, joka ei innosta
Kaikki missä seisotaan ja 
odotetaan

Kauden kohokohta
Maalijuhlat (262 tehtyä), pe-
lit espanjalaisia joukkueita 
vastaan, seitsemän mitalin 
vuosi, kuusi kultamerkkiä...
 
Hauska tilanne
Joukkueen toiminta tuottaa 

tilannehuumoria viikosta 
toiseen

Mitä valmentaja sanoo teil-
le usein
”Ykköskosketus!”

Mistä valmentaja kehuu tei-
tä eniten
Todella hyvä tunnelma ja 
kaikki onnistumiset

Mikä vastuuvalmentajassa 
on parasta
On niin hyvä, ei ikinä huu-
da, antaa oikeanlaista palau-
tetta ja ostaa jäätelöä

Valmentajilta
Taito on tärkeintä ja sitä on 
opittu yhä lisää. Nyt alkaa 
olla edellytykset myös op-
pia, mitä kaikkea sillä tai-
dolla voi tehdä. 
Sana on vapaa
PPJ TB (entinen T99-01) on 

oikea projekti X, joukkue jos-
sa yritetään keksiä koko ajan 
uusia juttuja ja uusia tapoja 
tehdä asioita. Jos ei ole tarjol-
la turnauksia, joukkue järjes-
tää niitä ja kutsuu mukaan 
joukkueita ympäri Suomea. 
Motto voisi olla: ”Se, mitä ei 
ole, se hankitaan tai sitten si-
tä ei tarvita.” B-tyttöjen jouk-
kueessa pelaa runsaasti lah-
jakkaita tyttöjä, joille ei ole 
enää välttämätöntä hakeu-
tua perinteiseen malliin jo-
honkin toiseen seuraan. Toi-
minta suunnitellaan niin, 
että se on riittävän haastavaa 
joukkueen parhaalle pelaa-
jalle. Laadukas valmennus, 
toiminnan määrä ja laatu, 
keskimääräistä alhaisem-
mat kustannukset ja hyvä 
ilmapiiri ovat saaneet jouk-
kueen ottamaan huimia ke-
hitysloikkia. Tervetuloa mu-
kaan innostumaan!

Seitsemän mitalin vuosi

Pelaajamäärä: 24

Valmentajat:  
Harri Westerlund (vastuuval-
mentaja) ja Micke Anthoni

Joukkueenjohtaja:   
Janne Behm

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
 janne.behm@gmail.com
0505951935

Vuoden pelaaja 2016:  
Maj Nyholm. 82 peliä, 20 
maalia, kultainen taitomerkki, 
joukkueen kovakuntoisin 
pelaaja ja luotettava keski-
kentän työmyyrä.

B-TYTÖT
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Mahdollisimman 
pitkälle PPJ:ssä
Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Futista rennosti ja tosissaan, 
muttei liian vakavasti

Pelaajien suosikkitreeni
Pelit ja maalinteko

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Treeneissä lihaskunto ja ve-
nyttelyt menee vähän niin 
ja näin…

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla / pelien välissä
Snäppäävät

Hauska tilanne
Toistaiseksi … 17-0 voitto 

Millaisia ovat tämän jouk-

kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Juttelee keskenään ja 100% 
hengessä mukana

Valmennus ja pelaajat
Joukkue on vasta muotou-
tumassa ja opetellaan tois-
temme tapoja. Pojat ovat 
tunteneet toisensa jo pit-
kään, mikä helpottaa yh-
teen pelaamista. Nyt hae-
taan yhdessä sitä linjaa 
millä homma toimii parhai-
ten. Odotukset ovat molem-
min puolin todella positiivi-
set ja korkealla.

Seuran asettamat tavoitteet 
B-junioritoiminnalle
B17 B-juniorijoukkue aloit-
taa 2017 keväällä Helsingin 

piirin kakkosessa, tavoit-
teena nousta lähivuosina 
liiton sarjoihin. Joukku-
eella on korkeat laadulli-
set ja kilpailulliset tavoit-
teet. Toimintaa tehdään 
PPJ:n arvojen mukaisesti, 
eli myös muille harrastuk-
sille, koululle ja elämälle jä-
tetään tilaa. B17-joukkueen 
tarkoituksena on tukea pe-
laajan kehitystä PPJ:ssä ja 
tarjota urheilullisia haas-
teita sekä mahdollisuus 
kehittyä jalkapalloilijana. 
Tämä tukee myös PPJ:n pe-
laajapolun kehittämistä ja 
mahdollistaa jalkapalloilun 
jatkamisen PPJ:n sinival-
koisissa mahdollisimman 
pitkään mahdollisimman 
monelle. 

Pelaajamäärä: 20

Valmentajat:  
Mikko Hyppönen ja Jesse 
Laajaranta

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
Mikko Hyppönen mikko@
ppj.fi

Vuoden pelaaja 2016: 
Pojat 01: Ilmari Vuorio on kiis-
tatta joukkueen sitoutunein 
harjoittelija ja pelaaja, joka 
aina tukee muita vaatimatta 
itselleen huomiota. 
PPJ/PK-35 yhteisjoukkue:  
Elias Lappalainen. Jo pitkän 
aikaa todella kovaa sitoutu-
mista jalkapalloon, sekä pal-
jon harjoittelua omalla ajalla. 
Puki ensimmäisen kerran 
urallaan Suomen maajouk-
kuepaidan päälle elokuun 
Viro-maaottelussa.

B-POJAT
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Hitaasti lämpenevä, 
nopeasti tsemppaava
Tekemisen tärkein tavoite
Ainakin tänä vuonna: Puo-
lustetaan 0 maalia omiin niin 
ei ainakaan hävitä, yksi vas-
tustajan maaliin, niin se on 
voitto.

Joukkueen ominaispiirre
Hitaasti matseissa lämpe-
nevä, mutta jos ja kun saa-
daan kone käyntiin ja tsemp-
pi päälle, niin parempikin 
joukkue kaatuu.

Pelaajien suosikkitreeni
Loppupeli, tietenkin

Treeni, joka ei innosta
Fyssaritreenit

Mitä pelaajat tekevät kentän 
laidalla / pelien välissä?

Mitä pitääkin, seuraavat pe-
liä tai ottavat lämpöä

Kauden kohokohta / ikimuis-
toisin hetki
Joelin (toppari/kapteeni) 
tsemppaus huuto matsis-
sa (oltiin 2-0 tappiolla), jos-
sa Maxim (kärki) mursi pol-
vensa ja lähti ambulanssilla 
Hyvinkään sairaalaan: ”Nyt 
jätkät tsemppii, Maxim tais-
telee hengestään sairaalas-
sa!” Peli päättyi tasan 2-2.

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Melko hiljaisia, mutta jos 
paikalle saapuvat (lähinnä 
matseihin) niin ääntäkin läh-
tee tarvittaessa. 

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten? 
Hyvä idea, enemmän pu-
hetta

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Hyvä syöttö / idea

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Positiivisuus

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Meille parempi peliformaatti

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Hiotaan kyseistä formaattia 
vielä paremmaksi. 

Pelaajamäärä: 23

Valmentajat:  
Youssef ”Jusu” Svennas , 
Andreas ”Andy” Siekkeli

Joukkueenjohtaja:   
Timo ”Sakke” Saarinen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
Sakke 040-9005562, sakke.
saarinen@gmail.com

Vuoden pelaaja 2016:  
Zia Ebrahimi. Vuoden tulokas, 
erittäin omistautunut ja mo-
tivoitunut pelaaja. Loistava 
tsemppari ja hän on lyhyessä 
ajassa kehittynyt katujalka-
palloilijasta joukkuejalkapal-
loilijaksi.

A-POJAT 
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Rentoa futista tytöt 
ja pojat yhdessä 
Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön tukemana edullista ja 
hauskaa futista kerran vii-
kossa hyvän valmentajan 
ohjauksessa.

Joukkueen ominaispiirre
Tytöt ja pojat treenaavat yh-
dessä!

Pelaajien suosikkitreeni
Pelaaminen

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Hyvin on riittänyt virtaa ta-
saisesti kaikkeen, jopa ”tyl-
sään” alkulämmittelyyn. 
 

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla
Käyvät juomassa ja vetä-
mässä happea. Suhteellisen 
tiivistahtinen tunti on tree-
nitapahtuma eli aikaa ei ole 
säätää liikaa. 

Kauden kohokohta
Kaikki ryhmät ovat ryh-
mäytyneet hyvin ja tapah-
tumissa on hyvä henki aina. 
Paljon hyviä suorituksia ja 
onnistumisia kaikilla. 

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Ihanan aktiivisia, äidit osoit-
taneet kiinnostusta pelata it-
sekin ja kerran jo vedetty fu-
tiskoulua treenien vieressä.

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Perustaitoja ja pelaamista 
sekä joukkueena toimimista

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Tavoite on pitää hauskaa ja 
oppia jalkapalloa samalla. 

 

Pelaajamäärä: n. 40 eri 
ikäryhmissä yhteensä

Valmentajat:  
Sami Paavilainen,  
Antti Korhonen

Joukkueenjohtaja:   
Seija Virtanen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
seija@ppj.fi

Vuoden pelaajat 2016: 
9-11-vuotiaat: Nazanin Amiri. 
Nazu yrittää aina parhaansa, 
hän on innokas ja kehittynyt 
hurjasti.
12-14-vuotiaat: Emilia Puputti. 
Emilia on tosi positiivinen, 
avoin ja täysillä mukana.
15-18-vuotiaat: Milo Määttä. 
Milo on aina messissä ihan 
täysillä ja tekee kaiken tosi 
särmästi.

FUNFIT-
FUTIS
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Mutsit nostaa 
elämänlaatua
Joukkueen motto 
”Mutsit nostaa elämänlaa-
tua.”

Joukkueen ominaispiirre
PPJ MUTSIT - futisperäisten 
urheiluvammojen vertaistu-
kea jo vuodesta 2014

Pelaajien suosikkitreeni
Paula Enströmin syöttömyl-
ly (valmentaja puhui jostain 
Pia Sundhagenista, mutta 
Paula on kovempi)

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Puskeminen, pomputtelu

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
Hieman samoja juttuja aina 
uudestaan ja uudestaan… 

”Ai mitä, liivit pois?”

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla ja pelien välissä
Parantavat maailmaa, nau-
ravat huonoille vitseilleen ja 
soittelevat lapsilleen. 

Kauden kohokohta
Piirin sarjalohkosta jatkoon-
pääsy kakkosena. Kesäkau-
den päätösreissu Tallinnaan, 
jossa pelasimme kahta pai-
kallisjoukkuetta vastaan. 

Hauska tilanne
Näitähän on, lähinnä itsel-
lemme hekotetaan. Kom-
melluksetkin on vähän eri-
laisia kuin junnuilla. Eräs 
mutsipelaaja ihmetteli pii-
risarjapelin jälkeen kotona 
miksi rinta vuotaa verta. 

Muisti sitten, että oli huo-
mannut kesken pelin kor-
viin jääneet korut. Vauh-
dissa kentällä oli riisunut 
korvakorut ja työntänyt pa-
remman paikan puuttees-
sa liiveihinsä. Asia muistui 
mieleen vasta pelikamoja rii-
suessa…

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Hirveän passiivisia. Lauran 
äiti oli yhdessä matsissa kat-
somassa ja Jatan isä toi sen 
kerran treeneihin, muita ei 
ole näkynyt.

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten/usein?
”Vielä siitä puuttui se rau-
hallisuus.”

Pelaajamäärä: 36

Valmentajat:  
Janne Tiukkanen

Joukkueenjohtaja:   
Seija Virtanen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
seija@ppj.fi

Vuoden pelaaja 2016: 
Nina Koskela. Nina on kehitty-
nyt pelaajana paljon vuoden 
aikana, asenne on aina 
positiivinen, myös palautetta 
saadessa. Rohkea tilanteisiin 
meno ja periksi antamaton 
peliasenne on lisännyt Ninan 
vastuuta kentällä ja kehitys 
on tuonut varmuutta pallon-
käsittelyyn!

MUTSIT 
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Lisää isiä mukaan!
Tekemisen tärkein tavoite
Pitää faijat liikkeessä ja kon-
diksessa

Joukkueen ominaispiirre
Hyvä tsemppi ja yritys

Pelaajien suosikkitreeni
Peli

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Treenaaminen? Me ”vaan” 
pelataan.

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
Hyvä yritys

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla / pelien välissä
Huohottavat ja juovat vettä

Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
Piirisarjan 3. tila ja saunail-
ta Löylyssä

Hauska tilanne tai tapah-
tuma
Aina sattuu ja tapahtuu, pal-
lo on pyöreä!

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Ovat tajunneet pysyä poissa.

Mikä on tärkeintä, mitä on 
opittu tänä vuonna?
Ei ne enää opi mutta taiste-
levat hyvin aikaa vastaan ;)

Mitä opitaan seuraavaksi?
Jos nyt vaikka pelaamaan 
oppisivat.

Sana on vapaa
Oikeasti Ikiksessä on hyvä 
henki ja hauska pelata. Ku-
kaan ei ota touhua liian to-
sissaan, mutta kaikki yrittä-
vät kybällä. Mukaan vaan 
uudet (ja vanhat) Messit se-
kä Ronaldot!

Pelaajamäärä: 20 aktiivista 
ja 10 silloin tällöin pelaavaa.

Valmentajat:  
Ei ole

Joukkueenjohtaja:   
Antti Raimovaara

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
antti.raimovaara@gmail.com

Vuoden pelaaja 2016: 
Jyri Vilamo. Pitää maalinsa 
puhtaana ja jakaa ikisten 
kuulumiset Facebookissa 
koko seurayhteisölle.

Pelaajamäärä: 15–20

Valmentajat:  
Juha Koistinen

Joukkueenjohtaja:   
Anna Einiö

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
anna.einio@gmail.com

Pelaaminen: 
Kesällä 5. divaria, talvella 
futsal-sarjaa.

IKIS

NAISTEN 
HARRASTE

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Nyt on vaikea kysymys

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Janne on sitoutunut tehtä-
väänsä ja ehdoton apu myös 
matseissa. Janne näkee mi-
tä ja miten mutsien kans-
sa pitää treenata, jotta ke-
hitystä tapahtuu ja naisilla 
pysyy into korkealla. Na-
pakkaa palautetta ja kehu-
ja tulee sopivassa suhteessa.

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Puolustamista

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Zidanen 360

Sana on vapaa
Mutseissa jokainen pelaa 
omien lähtökohtiensa ja 
kunnianhimonsa pohjalta. 
Uskomattomia kehityskaa-
ria on nähty kahden vuoden 
aikana - gooouuu Mutsit!

Erityisen hauskaa liikuntaa
Tekemisen tärkein tavoite
Hauskaa liikuntaa

Joukkueen ominaispiirre
PPJ on perustanut yh-
teistyössä Aula-työkodin 
kanssa Erkka-jalkapallo-
joukkueen. Aula-työkoti on 
Suomen ensimmäinen ke-
hitysvammaisten aikuisten 
työkeskus, joka sijaitsee Ei-
rassa. Joukkueessa pelaa 28-
58 vuotiaita naisia ja miehiä.

Pelaajien suosikkitreeni
Pelaaminen 

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Loppujuoksut 

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla / pelien välissä
Hengailevat, seurustelevat 
ja juovat kahvia

Kauden kohokohta
Erityisjoukkueiden SM-ki-
sat Stadi Cupin yhteydessä

Valmentajille: mikä on tär-
keintä, mitä on opittu tänä 
vuonna?
Vauhti ei välttämättä kovene 
mitä enemmän treenataan.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi?
Ymmärtää miksi treenika-
mat ovat aina pesussa tree-
nien aikana.

Pelaajamäärä: 10

Valmentajat:  
Axel Orrström

Joukkueenjohtaja:   
Seija Virtanen

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
akke@ppj.fi

ERKKA
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Takana hieno kausi 
3. divarissa
Joukkueen motto / tekemi-
sen tärkein tavoite
Etelä-Helsingin akateemi-
sin futisjoukkue, yhtenäinen 
ja joukkueen eteen pelaava 
porukka

Pelaajien suosikkitreeni
Kaikki maalintekotreenit, 
edelleen. Pojat on poikia.

Treeni, joka ei innosta pe-
laajia
Pyramidijuoksut

Pelaajien lentävät lauseet, 
läpät joita kuulee kentällä
Aika hiljaista, kun Miku 
muutti Jenkkeihin.

Mitä pelaajat tekevät ken-
tän laidalla / pelien välissä

Päivittävät Twitterin live-
seurantaa

Kauden kohokohta / iki-
muistoisin hetki
Pelimatka bussilla Hangon 
stadionille ja kaikki derby-
voitot HIFK:sta.

Hauska tilanne tai tapah-
tuma
Pasi Jouhki sai uuden ystä-
vän Hämeenlinnan turnaus-
matkalla.

Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän 
laidalla?
Eläkeläisiä

Pelaajille: mitä valmentaja 
sanoo teille eniten?

”Mitä mä just ennen peliä 
sanoin teille?”

Pelaajille: mistä valmentaja 
kehuu teitä eniten?
Tullaan useimmiten ajoissa 
paikalle

Pelaajille: mikä on valmen-
tajissanne parasta?
Omistautuneisuus

Valmentajille: mitä on opit-
tu tänä vuonna?
Kaudella 2016 kehityttiin 
omassa pallollisessa pelis-
sä ja sitä kautta saatiin use-
assa matsissa pallonhallinta 
itsellemme ja päästiin hyök-
käämään entistä enemmän. 
Erikoistilannepuolustami-
nen parani myös huomat-

Pelaajamäärä: 40

Valmentajat:  
Mikko Hyppönen ja Hannu 
Leinonen

Joukkueenjohtaja:   
Olavi Similä

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
Mikko Hyppönen, 0406589687 
tai mikko@ppj.fi

Vuoden pelaaja 2016:  
Matias Anthoni. Asenne 
peleissä ja treeneissä rautainen. 
Puolustaja, jota vastaan kukaan 
ei halua pelata. 

EDUSTUS
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tavasti, ja ”opittiin” olla hä-
viämättä matseja, 22 ottelua 
ja vain 4 tappiota.

Valmentajille: mitä opitaan 
seuraavaksi? 
Ensi kaudella parannetaan 
joukkuepuolustamista, jat-
ketaan edelleen pallollisen 
pelaamisen hiomista, sekä 
parannetaan erityisesti ot-
telun loppuhetkien pelaa-
mista. Loistavasta kaudes-
ta huolimatta siitä jäi liikaa 
jossiteltavaa.

Sana on vapaa
Kiitokset teille kaikille jot-
ka kesällä Väiskin matseis-
sa olitte kannustamassa ja 
tukemassa, sekä somessa 
tsemppaajille. Väiski on si-
nivalkoinen!

Uusia pelaajia, uutta 
intoa
Mennyt vuosi valmentajan 
sanoin
Mennyt vuosi joukkueel-
le on ollut aika raskas, sil-
lä monelle on sattunut vam-
moja pelien yhteydessä, 
moni lähtenyt ulkomaille 
opiskelee ja moni on lopetta-
nut. Tämän takia jouduttiin 
välillä jopa antamaan luo-
vutusvoittoja, koska ei tar-
peeksi pelaajia. Tämä söi 
joukkueen motivaatiota ai-
ka paljon.

Tulevaisuus
Joukkueessamme on valoa 
tunnelissa ja pikkuhiljaa 
olemme saaneet uusia lois-
tavia pelaajia, jotka ovat an-

taneet uutta intoa joukku-
eelle.

Talven futsal-sarja on al-
kanut pelkillä voitoilla ja pe-
lit sujuvat päivä päivältä pa-
remmin ja ollaan saamassa 
todella vahva joukkue ensi 
ulkokaudelle. Tyttöjen mo-
tivaatio, asenne ja joukkue-
henki kasvaa koko ajan.

Sana on vapaa
Joukkue on PPJ:n ensimmäi-
nen tyttöjoukkue, ja sen pe-
rusti Valericio Leppe vuon-
na 2005. Alkuperäisestä 
ryhmästä on edelleen tyttö-
jä mukana ja monet muihin 
seuroihin lähteneet ovat tul-
leet takaisin.

Pelaajamäärä: 16 ja uusia 
tulossa

Valmentaja ja  
joukkueenjohtaja:  
Valericio Leppe

Ota yhteyttä, jos haluat 
joukkueeseen:  
valericio.leppe@hotmail.com

Vuoden pelaaja 2016: 
Minna Lehdonvirta. Tunnollinen, 
vastuullinen tsemppaaja ja 
hyvän hengen luoja.

NAISTEN  
EDUSTUS”Moni 

muuhun 
seuraan 

lähtenyt on 
tullut takaisin.

Kuva Hannes Kainulainen
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PPJ Gaala: 
Riemua ja 
räppiä
Upeasti uudistettu PPJ Gaala järjestet-
tiin juhlavasti Clarion-hotellissa. Tila 
veti satoja eri ikäisiä PPJ-junnuja, sekä 
kasan vanhempia ja valmentajia. 

Ympäri salia vipeltäneitä pikkui-
sia ja juhlatilan nurkkia pystyssä 
pitäneitä junioreita yhdisti jälleen 
hienosti seuran sinivalkoiset peli-
paidat. Joukkueiden parhaiden pe-
laajien palkitseminen oli tänäkin 

vuonna odotettu ohjelmanumero, 
Lyömättömien räp-lyriikoista innos-
tuttiin myös. Gaalan herkkutarjoilu 
oli runsas, meistä muistuttaa kenties 
vieläkin lattialle asti sulanut mus-
tikkajäätelö…

K U VAT  E D VA R D  E N Q V I S T
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Nollakakkoset ovat 
iässä, jossa muut 
asiat alkavat kiin-

nostaa ja joukkueen ko-
ko pienenee rajusti. Ei 
PPJ02 -joukkueessa. Kaik-
ki tahtovat tähän jengiin. 
Drop outin sijaan 02 kas-
vaa. Ikäluokan muidenkin 
joukkueiden keskuudes-
sa PPJ02:lla on positiivi-
nen maine hyvähenkisenä 

joukkueena, jossa on kiva 
pelata, mutta myös erin-
omaiset olosuhteet kehit-
tyä futarina. Joukkueeseen 
tulee kokeneita futareita 
muista joukkueista, mutta 
myös uudet täysin noviisit 
otetaan vastaan. Joukkuee-
seen onkin liittynyt usei-
ta huomattavan myöhään 
jalkapallon aloittaneita pe-
laajia.

Yhteishenki eri peli- ja har-
joitusryhmien välillä on 
loistava ja joukkue on yk-
si kokonaisuus. Yksi koko-
naisuus viettää aikaa yhdes-
sä, peli- ja harjoitusryhmät 
ylittäen, myös vapaa-ajal-
laan. Teinien maailma on 
usein kova ja raaka, PPJ02-
joukkueessa vallitsee kan-
nustava fiilis, jossa kaveria 
tuetaan vaikeina hetkinä ja 

iloitaan yhdessä, kun on ai-
hetta juhlaan.

P02-jengi on luonut puit-
teet, jossa nuoren on hyvä 
kasvaa ja kehittyä sekä jal-
kapalloilijana että ihmisenä. 
Kundeilla on matala keskus-
telukynnys koutsien ja tuki-
joukkojen suuntaan. Poikia 
sekä valmennetaan että kas-
vatetaan.

VUODEN JOUKKUE: 
Pojat 02 
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