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M ikä on sinun futiskesäsi paras 
muisto? Entä koko elämän? 

Mietin tätä seistessäni 
poikani kanssa lokakuisena 
maanantaina kaatosateessa Töölön 
Pallokentän laidalla. Oli koleaa ja 
ulkoisesti ankeaa, mutta samalla todella 
siisti fiilis. Olimme Huuhkajien treenien 
ainoat katsojat.

Kun harjoitukset päättyivät, tuli 
kapteeni Tim Sparv vettä valuen mutta 
hymyillen luoksemme. Hän kiitteli siitä, 
että olimme tulleet sateessa paikalle. 
Poikani sai nimmarin. Seuraavaksi 
vihkoon raapusti nimensä Paulus 
Arajuuri, ja kun maalivahdit olivat 
päättäneet treeninsä, piirtyivät sivuille 
vielä Lukas Hradeckyn ja Antti Niemen 
nimmarit. ”Luken” kanssa poika pääsi 
vielä halausselfieen.

Kentän taustalle pimeää taivasta 
vasten piirtyi Olympiastadion, jolla 
olen kokenut parhaat muistoni 
jalkapallokatsojana. Oli ylivoimaisen 
siistiä olla stadikalla 25. marraskuuta 
1998, kun HJK pelasi Mestarien liigan 
lohkovaiheessa PSV Eindhovenia 
vastaan. Tappio tuli, mutta tunnelma 
hyisellä stadionilla oli lämmin.

Jostain syystä omistakin matseista 
parhaiten ovat jääneet mieleen ne, jotka 
on pelattu äärimmäisissä olosuhteissa. 
Esimerkiksi tänä kesänä se Talin matsi, 
jossa vettä satoi niin, että jopa uinnin 
jälkeen olisi ollut kuivempi olo. Tai pari 
vuotta sitten kauden eka peli, jonka 
aikana lunta alkoi tupruta siinä määrin, 
että sohjoa piti ravistella nappiksen 
pohjasta parin metrin välein.

Vaikka jalkapallo on virallisesti 
kesälaji, pelataan sitä Suomessa mitä 
eksoottisimmissa keleissä. Polttavassa 
helteessä, kuten PPJ:n viime kesän 
Eerikkilän leirillä, tai sitten suorastaan 
lumessa kahlaten. 

Kunnianosoituksena Suomen 
vuodenajoille ja pelaajille, jotka eri 
keleissä antavat parhaansa rakkaan 
lajinsa eteen, otatimme joukkuekuvat 
tänä vuonna ulkona; PPJ:n eri kentillä, 
eri keleissä ja erilaisissa valoissa. Koska 
futaajahan on partiolaisen tavoin aina 
valmis - pillin vihellyksestä pillin 
vihellykseen.
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Sohjofutista, kaatosadetta 
ja paahtavaa hellettä

SISÄLTÖ

Tervetuloa PPJ:n 
syyskokoukseen!

Pallo-Pojat Juniorit ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään 4.12.2018 kello 20. 
Kokouspaikkana on Ravintola Blue Peter, 
Vattuniemen puistotie 1, 00210 Helsinki.
Kokous on avoin kaikille seuran jäsenille 
ja vanhemmille. Syyskokouksessa 
mm. hyväksytään ensi vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
Seuran säännöt kokonaisuudessaan ovat 
sivulla: ppj.fi/seura. Ilmoittautumiset:

tiki@ppj.fi

PPJ:n toiminnanjohtaja 
siirtyy uusiin haasteisiin

PPJ:n nykyinen toiminnanjohtaja Juha 
Tikander siirtyy Laajasalon Palloseura LPS 
ry:n toiminnanjohtajaksi 10.12.2018 alkaen. 
Juha Tikander palkattiin PPJ:hin sen histori-
an ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi vajaa 
kolme vuotta sitten.

 
”Aikani PPJ:ssä on ollut upealla tavalla 
haastavaa ja palkitsevaa – seuran jatkuva 
kasvu kuvaa näitä vuosia. Etelä-Helsingin 
ylpeys jää ikuisesti sydämeeni, kun siirryn 
vihreälle saarelle”, Tiki sanoo. Lämmin 
kiitos Juhalle hänen panoksestaan 
seuramme hyväksi! PPJ:n hallitus alkaa 
välittömästi kartoittaa korvaajaa väistyvälle 
toiminnanjohtajalle.

PPJ 1 VS 1 -kilpailut 
torstaina 6.12.2018

PPJ järjestää perinteiset 1 vastaan 1 -pelin 
mestaruuskisansa Hernesaaren kuplassa 
torstaina 6.12.2018 klo 9.00–11.00 (paikalla klo 
8.45). Kisat järjestetään ikäluokissa 2008-2011. 
Tytöt kilpailevat vuotta nuorempien poikien 
sarjassa. Katsojille järjestetään ajankohtaan 
sopiva glögitarjoilu. Paikalla myös yllätysvieras!  
Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 
2.12.2018.

Haasta pelikaverisi mukaan!
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Joukkueet

Ajankohtaista

Jussi Ikosesta päätoiminen 
maalivahtivastaava
 
PPJ panostaa maalivahtivalmennukseen. 
Jussi Ikonen aloitti päätoimisena maalivah-
tivastaavana PPJ:ssä 1.11. Hänen toimenku-
vaansa kuuluu muun muassa 

• maalivahtikoulujen 
organisointi 7-11-vuotiaille

• kesän maalivahtileirit
• maalivahtien valmennus 

ikäluokasta D12 eteenpäin

KADONNEET JALKAPALLOT !

Tommi ja Elina piilottivat 

Junnulehden sivuille ison 

määrän jalkapalloja. Löydätkö 

kaikki kadonneet 15 palloa?

mailto:tiki@ppj.fi
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Jokainen onnistuminen 
on juhlahetki

Juha Tikander

NÄKÖKULMA

Perinteisillä menestyksen mittareilla tarkasteltuna PPJ:llä 
on ollut poikkeuksellinen vuosi. Finaalipaikkoja, 
mitaleita, pokaaleita ja tunnustuksia on kesän ja syksyn 

aikana sadellut laajalla rintamalla. Someen onkin saatu päivittää 
menestyksestä kertovia tarinoita lähes sormet ruvilla.

Mutta miten ja kenen menestystä oikeastaan pitäisi mitata? 
Futisforumilla PPJ tuomittiin tyhjäkäynnillä toimivaksi 
seuraksi, koska poikien ja tyttöjen maajoukkueissa ei ole 
PPJ:n pelaajilla. Samaisella foorumilla joku toinen keskustelija 
kohdisti viiltävän kritiikkinsä Huuhkajien Kansojen liigan 
lohkovoitosta ilakoiviin. Ei tässä mitään merkityksellistä olla 
voitettu ja ylenpalttinen ilakointi kertoo vain palloilukulttuurin 
ohuudesta, kuului tuomio. Yhtä lailla voitaisiin latistaa PPJ:n 
saavutukset: Helsinki Cup ei ole tasollisesti kovin turnaus, 
B-ykkönen ei ole edes valtakunnan korkein sarjataso ja kaikkein 
naurettavinta on olla tyytyväinen johonkin sarjapaikan 
säilyttämiseen. Naurettavaa, eteenpäin ei olla menty.

Kysymys kuuluukin, mikä on menestystä ja kuka sen 
määrittää? Pitääkö seuran määrittää kriteerit menestykselle 
vai voiko joukkue itse asettaa riman itselleen? Entä pelaajat 
tai futismutsit ja futisfaijat? Emmehän kuitenkaan anna 
kenenkään ulkopuolisen määrittää, mikä on menestystä ja 
mikä on juhlimisen arvoista? 

Riittääkö menestyksen kriteereiksi mitattavan mittaaminen 
vai pitäisikö nähdä menestys myös mittaamattomassa? 
Erityisesti lasten urheilussa menestyksen määrittäminen on 
vaikeaa. Pokaalit ja palkinnot ovat menestyksen helppoja 
tunnusmerkkejä, mutta voiko junnuissa voittaa väärin? 
Pitääkö oppimista verrata muiden oppimisvauhtiin vai voiko 

Kirjoittaja on PPJ:n toiminnanjohtaja.

”Mikä on menestystä 
ja kuka sen 
määrittää?

SPORTTIHINNALLA CLARION HOTEL® HELSINKIIN*

NYT SAA pulahTAA 
helsingin kattojen yllE

85€/
2 hengen huone

Sporttihinnat ovat voimassa vähintään 11 hengen 
urheiluryhmille. 

Hinta sisältää aamiaisen, langattoman 
internet-yhteyden, saunan, kuntosalin 
ja uima-altaan käytön veloituksetta. 

Varaa suoraan myyntipalvelustamme: 
groups.helsinki@choice.fi / p. 010 850 3820 

Kurkkaa myös tänne: choice.fi/clarion/helsinki

SPORTTIHINNAT
RYHMILLE ALK.

PSST. PPJ-ETU VANHEMMILLE, MAJOITUS -15% PÄIVÄN HINNASTA!
Etu voimassa viikonloppuisin.

PPJ perusti vuonna 2017 
Tukirahaston, josta 
jaetaan avustuksia 

futisharrastuksen menojen 
kattamiseen. Perustamisensa 
jälkeen PPJ Tukirahasto on 
auttanut jo noin 70 PPJ-
pelaajaa myöntämällä 
50-300 euron suuruisia 
avustuksia  pelaa j i l le 
hakemusten perusteella. 
Loka-marraskuun 2018 
avustuskierroksella tukia 
maksettiin yli 3 000 euron 

arvosta muun muassa 
sellaisille pelaajille, joiden 
harrastuksen jatko oli 
vaakalaudalla perheen 
taloudellisen tilanteen tai 
sairastumisen vuoksi. 

P P J  Tu k i r a h a s t o n 
jakaman tuen ovat 
mahdollistaneet kaikki 
PPJ kannatusjäsenyyden 
m a k s a n e e t  h e n k i l ö t 
s e k ä  u l k o p u o l i s t e n 
lahjoitukset. Syyskuun 
L a u t t a s a a r i p ä i v ä s s ä 

Tukirahasto sai hienon 
yhteistyötilaisuuden, kun 
Lauttasaaren Mutteri-kahvila 
lahjoitti Tukirahastolle 1 
000 korvapuustia, joiden 
myynnin tuotto meni suoraan 
Tukirahastoon. Lämmin 
kiitos kaikille tukijoille ja 
yhteistyökumppaneille!

Jot ta  Tukirahaston 
toiminta olisi jatkossakin 
mahdollista, tarvitaan 
kannatusjäseniä lisää. 
Mikäli haluat olla mukana 

tärkeässä työssä, maksa 
50 euroa (tai halutessasi 
enemmän) PPJ Tukirahaston 
tilille FI36 7997 7997 8977 
10. Kannatusjäsenyyden 
maksaminen on helppo ja 
vaivaton tapa tukea oman 
seuran junioreita. Olisi 
hienoa, jos mahdollisimman 
moni PPJ-futisperheen 
jäsen ottaisi sen tavakseen 
esimerkiksi jouluna! PPJ

PPJ Tukirahastosta helpotusta harrastusmaksuihin

oman kehitykseen olla tyytyväinen vertaamatta muihin? 
Loppujen lopuksi oma työ ja oma oppiminen ovat ainoita 
asia, joihin yksilö voi vaikuttaa. Tärkeää on tunnistaa omat 
onnistumiset ja uskaltaa iloita niistä. Uuden kikan oppiminen, 
maali piirisarjapelissä tai kaaripallo kaverin jalkaan ja 
monet muut pienet onnistumiset ovat aina jalkapalloilijan 
juhlahetkiä, joita kunkin tulisi asiaankuuluvalla tavalla 
juhlistaa. Joko suomalaisittain sytyttämällä kynttilä ikkunalle 
tai vaikka laulamalla ja tanssimalla. Tavalla ei niin väliä, mutta 
onnistumisesta, pienestä tai suuresta, täytyy uskaltaa nauttia. 
PPJ
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Clarion-hotellissa 12. marraskuuta järjestetty 
PPJ-Gaala keräsi koko laajan futisperheen 
yhteen. Tubettaja IlariPron juontama ilta oli 
täynnä hymyjä, hodareita ja kimmeltäviä 
palkintoja.

PPJ-Gaala huipensi 
vuoden 2018

KAVERIMAAILMAN 
VUODEN 
POIKAPELAAJA

Joonas Kohonen
Joonaksella on huippu-
urheilijan asenne 
harjoitteluun ja pelaamiseen, 
joka näkyy hänen joka 
päiväisessä tekemisessään. 
Hän on todellinen 
joukkuepelaaja, joka 
vaatii itseltään ja muilta 
kovaa panosta jokaisessa 
harjoituksessa, samalla 
osoittaen esimerkillistä 
käyttäytymistä joukkueen 
tapahtumissa. Joonas 
osallistui kaudella 2018 
Piirijoukkue-cupiin ja 
sai loistavaa palautetta 
tapahtumassa olleilta 
valmentajilta ja oli 
lisäksi 2004-syntyneiden 
poikien Hesa Cup 
-voiton takuumiehiä 
torjumalla voiton kolmessa 
rangaistuspotkukilpailussa.

K U VAT  J A N N E  S A A R I N E N

KURKKAA KUVAT

SEURAAVALTA

AUKEAMALTA!
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LEIKKIMAAILMAN 
VUODEN 
TYTTÖPELAAJA

Amelie Tuomolin
Ahkera, tunnollinen 
ja vastaanottavainen 
harjoittelija sekä luontainen 
pallopelien pelaaja. Pystyy 
luontaisesti ratkomaan 
pelissä vastaantulevia 
ongelmia sekä toimimaan 
epämukavuusalueella. 
Edellä mainittujen asioiden 
seurauksena kehitys on 
ollut jatkuvaa ja on pystynyt 
pelaamaan korkealla tasolla 
Suomen parhaita vuotta 
vanhempien joukkueita 
vastaan.

KAVERIMAAILMAN 
VUODEN 
POIKAPELAAJA

Joonas Kohonen
Joonaksella on huippu-
urheilijan asenne 
harjoitteluun ja pelaamiseen, 
joka näkyy hänen joka 
päiväisessä tekemisessään. 
Hän on todellinen 
joukkuepelaaja, joka 
vaatii itseltään ja muilta 
kovaa panosta jokaisessa 
harjoituksessa, samalla 
osoittaen esimerkillistä 
käyttäytymistä joukkueen 
tapahtumissa. Joonas 
osallistui kaudella 2018 
Piirijoukkue-cupiin ja 
sai loistavaa palautetta 
tapahtumassa olleilta 
valmentajilta ja oli 
lisäksi 2004-syntyneiden 
poikien Hesa Cup 
-voiton takuumiehiä 
torjumalla voiton kolmessa 
rangaistuspotkukilpailussa.

KAVERIMAAILMAN 
VUODEN 
TYTTÖPELAAJA

Charlotte Wright
Chacce on nouseva talentti 
B-tyttöjen joukkueessa. 
Chaccella on huippu-
urheilijan ominaisuudet, 
ja hän on alkanut toden 
teolla tekemään töitä 
oman jalkapallouransa 
eteen. Chacce murtautui 
viime syksynä B-tyttöjen 
avauskokoonpanoon kovan 
työn ansiosta ja hänen 
asenteensa harjoitteluun 
toimii hyvänä esimerkkinä 
kaikille.

TULEVAISUUS- 
MAAILMAN 
VUODEN 
POIKAPELAAJA

Anton Puintila
Anton Puintila oli 
PPJ:n B-junnujen paras 
maalintekijä, mutta se 
on vain yksi Antonin 
joukkuetta hyödyttävistä 
ominaisuuksista. Hänen 
asenteensa harjoituksissa 
ei ole riippuvainen häntä 
ympäröivien pelaajien 
asenteesta. Tämä piirre 
kielii vahvasta sisäisestä 
motivaatiosta treenata ja 
pelata jalkapalloa. Hän 
vaatii joukkuekavereilta, 
mutta itseltään vieläkin 
enemmän.

TULEVAISUUS- 
MAAILMAN 
VUODEN 
TYTTÖPELAAJA

Erika Pajunen
Erika on todellinen 
joukkuepelaaja, joka 
vaatii itseltään kovaa 
panosta ja muilta jokaisissa 
harjoituksissa. Erika 
suhtautuu jalkapalloon 
huippu-urheilijan 
asenteella, joka näkyy hänen 
päivittäisessä tekemisessä.  

VUODEN 
PPJ-TOIMIJA

Taina Malmivirta 
(B-tytöt)
Kun kentillä kulkee, 
kuulee toistuvasti saman 
nimen. Se ei ole seuran 
pelaajien joukosta löytyvä 
superlahjakkuus eikä 
kohti eurokenttiä kulkeva 
valmentajalupaus. 
Esiin nouseva nimi 
on Taina Malmivirta, 
vaikka Tainan ansioista 
ja palkintoehdotusten 
perusteluista voisi kirjoittaa 
kirjan tiivistetään viesti 
yhteen lauseeseen: Taina 
pitää huolta jokaisesta 
tytöstä kuin omastaan.

VUODEN 
VALMENTAJA

Jenna Korhonen 
(B-tytöt, Tytöt 2010)
Jenna tekee duunia 
tavoitteellisesti ja välittää 

VUODEN 
JOUKKUE

Kilpa04
Vuoden joukkueen kausi 
alkoi liki kriisitunnelmissa, 
talvella ei tiedetty onko 
kesällä joukkuetta. 
Yhteiselle matkalle 
kuitenkin lähdettiin 
pelaajien, valmennuksen 
ja taustojen yhteisellä 
päätöksellä. Tuloksena 
joukkue pääsi maalin 
päähän Etelä-Länsi-liigasta, 
voitti Helsinki-cupin ja 
toi pojan kotiin myös 
SPL2-turnauksesta. Myös 
kriisi selätettiin ja peli-ilo 
löydettiin kauden aikana.

LEIKKIMAAILMAN 
VUODEN 
POIKAPELAAJA

Veeti Niemelä
Veetillä käy suun sijaan 
ajatus ja jalat, asenne on 
kova, kun taas kosketus on 
samettisen pehmeä. Nöyrä 
ja hiljainen himoharjoittelija 
on kasvanut ja kehittynyt 
viime aikoina paljon, 
niin urheilijana kuin 
pelaajanakin. Veeti on 
tuttu näky Pyrkällä ja 
Hernesaaressa, jossa hänet 
voi bongata harjoittelemassa 
lähes päivittäin. Veeti pelaa 
aina korkealla tasolla ja 
häntä ei tarvitse pyytää 
erikseen keskittymään tai 
käyttäytymään; ne asiat 
tulevat hänelle luonnostaan.

Erika kuuluu PPJ:n 
lupaavimpiin tyttöpelaajiin 
ja omaa ominaisuudet 
päästä Suomen huipulle 
joku päivä. Erika oli 
historiallisen B1 divisionaan 
nousun takuunaisia, 
voittamalla kolme vuotta 
vanhempien joukossa B2 
maalipörssin.

VUODEN 
JOUKKUEENJOHTAJA

Anu Reunanen 
(Jätkäsaari 07/08)
Vuoden joukkueenjohtajaksi 
valitaan kesällä Eiraan 
yhdistyneen Jätkäsaari/
Ruoholahti-joukkueen 
joukkueenjohtaja Anu 
Reunanen. Anu raatoi 
joukkueen eteen ja jaksoi 
aina olla avuksi myös 
seuran suuntaan kun apua 
tarvittiin ja tarvitaan. Anu 
nousi esiin, kun etsittiin 
yhtä palkittavaa loistavasta 
porukasta.

aidosti pelaajistaan. Tehnyt 
hienoa työtä sekä B-tyttöjen 
että 10-syntyneiden kanssa. 
Tytöt kehittyvät kovaa 
tahtia ja pelaavat hienoa 
futista, mutta joukkueilla 
näyttää myös olevan tosi 
hauskaa treeneissä ja 
peleissä. Jennan kanssa 
kun keskustelee, niin hän 
on aina super innostuneen 
ja motivoituneen oloinen 
työstään. Ei narise tai valita, 
mutta uskaltaa rohkeasti 
sanoa mielipiteensä ja 
näkemyksensä.

KURKKAA KUVAT

SEURAAVALTA

AUKEAMALTA!
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Tervetuloa
välipäivien
futiskouluun

Höntsäilyä 
joululomalla 
Hernesaaressa

PPJ järjestää futiskoulun 
joulun ja uudenvuoden 
välipäivinä torstaista per-
jantaihin 27.12.- 28.12.2018 
klo 9.30-12.30 Hernesaaren 
kuplahallissa. Halli avataan 
futiskoulupäivinä kello 9.00. 
 
Joulun aika on yltäkylläisyy-
den aikaa. PPJ:n futiskoulu 
muistuttaa lomafiiliksissä 
hikoilun tuomasta ilosta. 
Koulu on tarkoitettu kaikille 
jalkapallosta innostuneille, 
ja siihen ovat tervetulleita 

niin jo PPJ:ssä pelaavat kuin 
uudetkin tulokkaatkin.

Jalkapallokoulun vastuuoh-
jaajana toimii Jesse Laajaran-
ta ja sen hinta on 50 euroa 
(sisältäen opetuksen ja hal-
livuokran). Ota mukaan oma 
pallo, juomapullo ja jalkapal-
loon soveltuvat vaatteet ja 
futiskengät. 
 
Ilmoittaudu mukaan: 
http://ppj.fi/toiminta/
tapahtumat/valipaivien-
futiskoulu-2018/ PPJ

Hernesaaren kuplan vakio-
vuorot ovat pois käytöstä 
ajalla ma 24.12.–su 6.1.2019. 
Kuplassa on välipäivinä aino-
astaan omaharjoittelua, väli-
päivien fudiskoulu 27.-28.12. 
sekä 07-ikäluokan turnaus la 
5.–su 6.1.  
 
Kuplahalli on joulun välipäi-
vinä auki ilmaista omahar-
joittelua varten: 
 
to 27.-pe 28.12 klo 13-16
ke 2.-pe 4.1.2019 klo 13-16 
 

Kerää porukka ja höntsää/
pelaa kavereiden kanssa 
hyvissä olosuhteissa! Mikäli 
jokin joukkue haluaa järjes-
tää joukkueharjoitukset, niin 
sekin onnistuu omaharjoit-
telun jälkeen. Vuorohinta on 
38,75 e/h. L07 on jo varannut 
to 3.–pe 4.1 klo 12–13 ja 07 
on varannut ke 2.–pe 4.1 klo 
16–17. 
 
Erkkeri-halli on auki kaikkina 
muina päivinä, paitsi 24.12 ja 
25.12. Väiskin kenttä on aina 
auki. PPJ

Tilaa jatkossa omat
PPJ-tuotteet suoraan verkosta!

09 - 881 415 80

seurakauppa.intersport.

10
10 = 35 e

Pukinkonttiin myymälästä!

Avaamme pian

Tarkista avauspäivä seuran kotisivuilta!

+ +

2-väri, ”tekninen/web” sininen (ensisijainen logo) musta valkoinen ”nega”

sininen taustalla musta taustalla kulta

100c 60m 0y 20k
Pantone 294

100c 30m 0y 10k
Pantone 3005

0c 20m 70y 0k

P
a

n
to

n
e

 8
71

Sininen 1

Museo Slab 900

PPJ graafinen ohjeistus v1.1 – 12.4.2013

Museo Slab 700
Museo Slab 500

Sininen diagonaali
Sininen 2

Tehostekulta 1

24c 36m 75y 0kTehostekulta 2

Palatino. Fusce commodo consequat est vitae scelerisque. 
Suspendisse est odio, lobortis in lacinia vel, porttitor quis 
nisi. Vestibulum feugiat lectus in augue fringilla et 
vulputate lectus hendrerit.

Huom. 
Pääsääntöisesti logon käyttö 
valkoisella pohjalla, 
vaaleansininen taustaväri 
ohessa havainnollistaa eri 
logoversioiden ominaisuuksia, 
joita erikoistilanteissa voi 
myös käyttää.

http://ppj.fi/toiminta/
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2013 LARU

Harvinaisen cool joukkue

2013 
LARU

VALMENTAJA
Axel Orrström

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Vesa Tarvainen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
votarvai@gmail.com 
050 532 1897

”Harvinaisen cool joukkue. Sillä 
tavalla tosi helppo joukkue. Erittäin 
helposti hoidossa. Treenit sujuvat.

”Tämän ikäisillä pieniä hauskoja 
sattumuksia on koko ajan. Annetaan 
peli-ilon kasvaa rauhassa!

Axel Orrström

Vesa Tarvainen

VALMENTAJA

JOUKKUEENJOHTAJA

HUGO

KUISMA

Meillä on hyvä valmentaja. 
Hän harjoittaa uusia asioita.

Parasta treeneissä on kuljetus-kisa ja maalien teko. Hippa. Pa-rasta joukkueessa on se, että voitetaan matsi.

mailto:votarvai@gmail.com
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2013
JÄTKÄSAARI

VALMENTAJA: 
Topi Pietilä

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Tero Nummila

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
teronummila@hotmail.com
040 343 3384

2013 JÄTKÄSAARI

” Joukkueemme on 
iloinen ja energinen porukka, 
jossa toiminta on hyvällä 
mallilla niin valmennuksen 
kuin taustojenkin suhteen. 
Joukkue on pelaajamäärältään 
suurin  ryhmä,  joka 
Jätkäsaaressa on aloittanut. 
Aktiivisia pelaajia on 35-40. 
 
Tavoitteet tulevalle vuodelle 
ovat hyvän joukkuehengen 
ylläpitäminen, pelitoiminnan 
aloittaminen ja vauhdikkaiden 
ja iloisten treenien pitäminen.

Topi Pietilä
VALMENTAJA

Iloinen ja energinen porukka

mailto:teronummila@hotmail.com
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2013 
EIRA

VALMENTAJA
Jussi Korpinen

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Petri Viglione

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
petri.viglione@winital.fi 
040 501 3676

2013 EIRA

”Tärkein tavoite oli saada joukkue 
organisoitua ja toiminta käynnistettyä. 
Tämä on sujunut hyvin. Joukkueen 
pelaajat, valmentajat  ja vanhemmat 
ovat pikku hiljaa tutustuneet 
toisiinsa ja yhteinen tekemisen 
meininki alkaa löytyä. PPJ-huuto 
kajahtaa treenien lopussa jo hienosti! 
 
Ensi vuodelta odotamme pelaajien 
kehittymistä harjoittelun myötä ja 
turnauksiin osallistumista. Toisaalta 
tässä ikäluokassa harjoittelu ja 
pelaaminen on vielä leikin säestämää 
ja tärkeintä on, että pelaajat nauttivat 
ja innostus lisääntyy. Mottomme on: 
Pienestä pitäen joukkueena!

Petri Viglione
JOUKKUEENJOHTAJA

KUSTAA

Treeneissä parasta on X-hip-
pa, koska siinä pitää muut-
tua X:ksi. PPJ:ssä kivointa 
on, että saa pelata kaveri-
en kanssa.

Suosikkini treeneissä on 
temppurata, jossa on se 
ristikko, minkä yli pompi-
taan. Parasta PPJ:ssä on 
se, kun saa potkia palloa.

Pienestä pitäen joukkueena

LUCA

mailto:petri.viglione@winital.fi
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2012
LARU

VALMENTAJA: 
 Axel Orrström

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Tuija Gustavsson

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppjlaru12@outlook.com
050 562 4443

VUODEN PELAAJA 2018:
Sisu Säkkinen. Virtuoo-
simainen ja periksian-
tamaton maalinsylkijä 
pistää vastustajan polvet 
tutisemaan aina kentälle 
astuessaan.

Pelaaminen on parasta
2012 LARU

” Tärkein tavoit teemme 
on innostaa lapsia lajin parissa 
systemaattisen harjoittelun ja hyvän 
ilmapiirin avulla. Olemme harjoitelleet 
jalkapallon perustaitoja ja pelanneet 
paljon. Ei kai siinä muuta reseptiä 
tarvita. Joukkue on aktiivinen, taitava 
ja aavistuksen vilkas. Henki on hyvä, ja 
joukkueeseen on helppo tulla mukaan. 
Tavoitteena on pitää innostus yllä ja 
parantaa perustaitoja. Mennään kovaa 
pilke silmäkulmassa.

Akke Orrström
VALMENTAJA

PELAAJIEN SUUSTA

Kesän paras juttu oli Ee-
rikkilän leiri. Myös Myl-
lypuron iso turnaus ke-
väällä oli kiva.

Pelaaminen on parasta! 
Ehkä treenien tekniik-
karastit eivät aina tun-
nu niin kivoilta.

Akke on hyvä pelaamaan.Ja Akke huomaa tosi hyvin!

II
N

A
 A

IR
IO

mailto:ppjlaru12@outlook.com
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2012 
JÄTKÄSAARI

VALMENTAJA
Topi Pietilä

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Maija Seppälä 
Ellu Turunen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
jojojatka12@gmail.com

VUODEN PELAAJA 2018:
Hudeifi Jama. Peleissä 
joukkueen kantava voima, 
joka ratkaisee pelit omalle 
joukkueelleen laittamalla 
itsensä sisukkaasti likoon. 
Vaikeinakin hetkinä uskoo 
aina auringon paistavan 
ottelun lopussa.

2012 JÄTKÄSAARI

”Meillä on huippujoukkue, 
joka on täynnä innokkaita poikia 
ja tyttöjä! Tärkeintä on hyvä fiilis. 
Tavoitteenamme tälle vuodelle oli 
lisätä harjoitusta ja kokemusta, 
tutustua toisiin ja oppia lisää 
joukkueena toimimisesta. Myös 
pelikokemusta halusimme lisää. 
Kaikessa onnistuttiin!

Elina Turunen
JOUKKUEENJOHTAJA

OT TO

Topi on hyvä valmentaja, joka 
osaa antaa ohjeita ja kehua. Pa-
rasta treeneissä on yhteiset pe-
lit, koska niissä pääsee skillaa-
maan. Lämmittelyhipoista en 
tykkää, haluaisin vaan pelata. 
PPJ on paras!

Treeneissä kivointa on fu-
distreeni, jossa pelataan 
fudaa. Jotkut tykkäävät 
mustekalaleikistä, mutta 
minä en.

VERT TI

Treenipeleissä pääsee skillaamaan

JU
H

A
 J

Ä
N

T
T

I

 Parasta joukkueessamme 
on pelaaminen ja hyvät ka-
verit.

II
N

A
 A
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mailto:jojojatka12@gmail.com
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Rento korttelijengi
2012 EIRA

2012 
EIRA

VALMENTAJA
Jussi Korpinen

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Niclas Diesen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppjeira12@gmail.com 
040 035 8962

VUODEN PELAAJA 2018: 
Eemil Nordlund. Joukkue-
pelaaja isolla Jiillä nauttii 
silminnähden jalkapallosta 
ja näyttää esimerkkiä muille 
pelaajille. Valmentajan 
unelma kuuntelee ohjeita ja 
tekee ohjeiden mukaisesti.

webropol.fi

PPJ:ssa on kivaa. Olen saanut siellä paljon hyviä ka-
vereita ja opin suomea samalla. Tykkään valtavasti 
jalkapallosta. Voittaminen peleissä on kyllä siistiä, 
vaikka isä sanoo että hyvä tsemppi on se tärkein.  

KIR IL

mailto:ppjeira12@gmail.com
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2011
LARU

VALMENTAJA
Tommi Muhonen
Axel Orrström

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Teemu Rautiainen 

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
jojoppjlaru2011@gmail.com
050 301 2012

VUODEN PELAAJA 2018:
Reko Parm. Aktiivisuus har-
joituksissa ja peleissä on liki 
100%. Asenne, tekeminen ja 
halu harjoitella 100%. Nämä 
ominaisuudet ovat esimer-
killisiä muille pelaajille, mikä 
nostaa koko joukkueen 
tekemistä!

2011 LARU

” T ä m ä n  v u o d e n 
päätavoitteenamme oli pitää 
hauskaa ja kehittyä futaajina. 
Pojat ovat kehittyneet valtavasti 
kaikilla osa-alueilla, ja kivaa on 
ollut niin treeneissä, peleissä kuin 
leirilläkin. Ensi vuonna treenien 
määrä pysyy entisellään, mutta 
peleihin osallistumme hieman 
aiempaa enemmän.

Teemu Rautiainen
JOUKKUEENJOHTAJA

PELAAJIEN SUUSTA

Joukkueessamme parasta 
on kaverit ja mukavat pe-
lit. Akke on kiva valmenta-
ja, joka osaa pitää kuria ja 
kannustaa hyvin. Treeneis-
sä pelaaminen on parasta.

Kesäkauden 2018 paras 
muisto on Helsinki Cup. 
Siellä on kaikkein jännit-
tävintä pelata.

Hesa Cupissa jännittävintä pelata

T
U

O
M

A
S 

P
A

R
M

2012 
EIRA

KIR IL

mailto:jojoppjlaru2011@gmail.com
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2011
JÄTKÄSAARI

VALMENTAJA
Topi Pietilä

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Johannes Rundgren

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
jojojatka11@gmail.com
040 861 6477

VUODEN PELAAJA 2018:
Petja Peltola. Petja on 
ahkera harjoittelija ja kuun-
telee hyvin ohjeita. Hän saa 
vaikeatkin asiat näyttämään 
helpolta. Pelaa aina täysillä 
ja laukoo hyvin molemmilla 
jaloilla.

2011 JÄTKÄSAARI

”Meillä ei ollut menneelle 
kaudelle selkeitä tavoitteita, mutta 
ikimuistoisia hetkiä kertyi kyllä. 
Esimerkiksi Kontulan turnaus jäi 
mieleen: silloin satoi koko päivän. 
Meillä on monipuolinen porukka täynnä 
energiaa - tästä on hyvä jatkaa. Pelaajien 
yksilötaitojen kehitys on nopeaa. 
 
Odotamme ensi vuodelta sitä, että 
saamme toiminnastamme entistä 
tiiviimpää ja aktiivisempaa. Että kaikki 
mukana olevat pelaajat ja vanhemmat 
kokevat joukkueen omakseen. 
Tavoitteena on myös, että jokainen 
pelaaja kehittyy ja iloa pelaamisesta.

Johannes Rundgren
JOUKKUEENJOHTAJA

NOEL

Parasta joukkueessamme on ka-

verit. Kesässä kivointa oli, kun 

oli kuuma ja saimme pelata ul-

kona.

Joukkueemme tykkää eniten matseista, mutta treeneissä on kivoja pienet kilpailut. Hyvä vanhempi on sellainen, joka pe-laa mun kanssa.

Parasta joukkueessa on kaverit

mailto:jojojatka11@gmail.com
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2011 
EIRA

VALMENTAJA
Matias Anthoni

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Aku Vikström

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
aku.vikstrom 
@royalravintolat.com 
050 524 9445

VUODEN PELAAJA 2018: 
Aksu Hokkanen. Aksu on ollut 
esimerkillinen pelaaja koko 
kauden. Aksu on kehittynyt 
kauden aikana todella paljon 
ja peleissä hän antaa aina kaik-
kensa. Aksusta näkee, että hän 
rakastaa pelata jalkapalloa.

2011 EIRA

”Tärkein tavoitteemme on 
pitää hauskaa kentällä ja opettaa 
sosiaalisia ja liikunnallisia taitoja 
hienon harrastuksen parissa. 
Joukkueessa on yli 60 aktiivista 
pelaajaa, joiden kehityskaari on 
huima kuukausitasolla. Haluamme 
varmistaa, että joukkueeseen on 
helppo tulla uuden pelaajan ja myös 
pitää taukoa, jos muut harrastukset 
sitä vaativat. Tiimihenki ja 
joukkuekaverin kannustaminen 
on joukkueen toiminnan peruskivi.

Aku Vikström
JOUKKUEENJOHTAJA

PELAAJIEN SUUSTA

Meidän joukkueessa paras-
ta on kivat kaverit ja tur-
nauksiin osallistuminen, kun 
niistä saa mitalin.

Jussi on kiva ja hyvä val-
mentaja. Paras valmenta-
ja, vaikka hän kannustaa-
kin ManUa!

Turnauksista saa mitalin! 

mailto:@royalravintolat.com
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2010
LARU

VALMENTAJA
Mateus Decat

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Mikko Pirilä

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
mikko.pirila@outlook.com
040 540 7090

VUODEN PELAAJA 2018:
Rasmus Vuorio. Kohtelias 
nuorimies, joka kannustaa 
ja tsemppaa aina muita. 
Osallistuu aktiivisesti 
tapahtumiin ja tsemppaa 
aina täysillä treeneissä ja 
peleissä.

2010 LARU

” PPJ Laru 10:n yhtenä tavoitteena 
on ollut kehittyä joukkueena ja siinä 
olemmekin onnistuneet kaudella 
hyvin. Pelaajat, valmentajat ja 
vanhemmat puhaltavat yhteen hiileen, 
mikä mahdollistaa sekä joukkueen 
että yksilöiden kehittymisen. 
 
Ensimmäinen oma turnaus 
yhdessä 09-joukkueen kanssa oli 
menestys ja ennen kaikkea upea 
koko perheen urheilutapahtuma. 
 
Pelaajien ja valmentajien välille on 
kuluneella kaudella kehittynyt vahva, 
luottamukseen ja molemminpuoliseen 
kunnioitukseen perustuva suhde.  
 
Odotukset vuodelle 2019 ovat 
korkealla, PPJ Laru 10 lähtee kovalla 
innolla kohti kevät/kesäkautta!

JOUKKUEENJOHTO

Kaikki puhaltavat yhteen hiileen

”  Vuosi 2019 tuo 
mukanaan uusia juttuja 
meidän kohta neljä vuotta 
vanhaan joukkueeseen. 
Vihdoin ja viimein 
saadaan vieraspaitoja, 
vaikka pelaajien "uriin" 
mahtuu yli 200 ottelua. 
Aikaisempina vuosina 
olemme käyneet päivän 
kestävillä "kesäretkillä" 
Raaseporissa, ja nyt 
lähdemme Jyväskylä Cupiin 
viikonlopuksi. Kesään 
kuuluu myös pakollinen 
ja paras Eerikkilän-
leiri, Helsinki Cup sekä 
retki joukkueen kanssa 
seuraamaan Veikkausliigaa.

Tony Rönnqvist
JOUKKUEENJOHTAJA

mailto:mikko.pirila@outlook.com
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2010 
EIRA

VALMENTAJA
Matias Anthoni

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Tony Rönnqvist

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppjeira2010@gmail.com
050 595 2778

VUODEN PELAAJA 2018: 
Leo Rantaniemi. Huikea 
kehitys kauden aikana. 
Ahkera treenaaja ja eniten 
”in”-ilmoituksia nimenhuu-
dossa. Vapaa-aikana pelailu 
on tukenut kehitystä.

2010 EIRA

” Tämän kauden 
tärkeimpänä tavoittena 
oli kehittää pelaajia ja 
joukkuetta sekä samalla 
säilyttää joukkueen suuri 
koko sekä kasvattaa 
lasten liikunnan intoa. 
Onnistuimme siinä todella 
hyvin. Kauden alussa 
suurimpia haasteita 
oli pelaajien kovuus 
k a k s i n k a m p p a i l u i s s a 
ja voitontahto/taistelu. 
Jo alkukaudella tätä 
parannettiin, ja vaikka 
työtä tehdään vieläkin 
tämän asian parissa, niin 
siinä ei ole enää juurikaan 
ongelmia.

Matias Anthoni
PÄÄVALMENTAJA

”  Vuosi 2019 tuo 
mukanaan uusia juttuja 
meidän kohta neljä vuotta 
vanhaan joukkueeseen. 
Vihdoin ja viimein 
saadaan vieraspaitoja, 
vaikka pelaajien "uriin" 
mahtuu yli 200 ottelua. 
Aikaisempina vuosina 
olemme käyneet päivän 
kestävillä "kesäretkillä" 
Raaseporissa, ja nyt 
lähdemme Jyväskylä Cupiin 
viikonlopuksi. Kesään 
kuuluu myös pakollinen 
ja paras Eerikkilän-
leiri, Helsinki Cup sekä 
retki joukkueen kanssa 
seuraamaan Veikkausliigaa.

Tony Rönnqvist
JOUKKUEENJOHTAJA

Hyvä vanhempi tsemppaa kaikkia

Mä tykkään meidän joukku-
eesta, koska siellä on niin pal-
jon kavereita ja olen pelannut 
siinä niin kauan.

Hyvä vanhempi tsemppaa 
kaikkia ja kannustaa, et-
tä älä lysähdä vaan jatka 
vaan, vaikka väsyttää. Pa-
rasta PPJ:ssä on reilu peli. 
Se ettei huijata tai kampa-
ta, vaan pelataan reilusti.

RASMUS

EMIL

BENJAM

WILI

Maalinteko- ja pelitreenit 
on parhaita, koska saa tehdä 
maaleja. Alkuverryttelyt ei 
ole niin kivoja.Parasta joukkueessamme on 

se, että siellä on mun kaikki 
kaverit ja tykkään jalkapallos-
ta.  Matias on niin hyvä jalka-
pallossa, että on tosi hauskaa 
kun hän on meidän valmenta-
jamme.

mailto:ppjeira2010@gmail.com
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2010 
JÄTKÄSAARI

VALMENTAJA
Abdirahman Jama-Moalin

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Pasi Riikonen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
jojojatka10@gmail.com
040 543 3221

VUODEN PELAAJA 2018:
Juho Aurola. Esimerkilli-
nen joukkuepelaaja, joka 
jättää peleissä kentälle 
kaiken mitä annettavana 
on. Treeneissä kuuntelee 
ja toteuttaa valmentajan 
ohjeet.

2010 JÄTKÄSAARI

”Helsinki Cup oli turnauksena kesän huippukohta, mutta vähintään samalle tasolle 
pääsevät viikon mittainen Kesälaitumille-fudisleiri koulujen päätyttyä ja kolmepäiväinen 
Takaisin kouluun -leiri. Ravintola Malagan ruuat, padel, aamupäivän fudistreenit, 
Megazone ja Pihlajasaari-päivä biitsifudiksineen luovat niitä hetkiä, joiden kautta syntyy 
Joukkue. Joukkue on iso perhe, lauma lapsia - positiivinen, kujeileva ja intohimoinen. 
 
Olemme treenanneet ja pelanneet omana ikäryhmänä Jätkäsaari 2009- ja 
2010-joukkuessa, mutta nyt ponnistamme omille jaloille myös hallinnollisesti 
itsenäisenä. Islannin mallin mukaisesti rakennetut treeniajat (treenit ennen klo 
16, suoraan koulusta kesäisin kävellen kentälle ja talvella taas Kyyti-palvelulla 
Hernesaaren kuplaan) ovat ihanteelliset Jätkäsaaressa asuville perheille. Jätkäsaari 
kasvaa valtavasti kaiken aikaa, ja lähellä harrastaminen on sekä lapsen että perheen 
arjessa huippujuttu.

Pasi Riikonen
JOUKKUEENJOHTAJA

Leirejä ja biitsifudista

LILJA

Treeneissä parasta on pelaa-

minen, koska kaikki haluavat 

aina pelata. Hyvä vanhempi 

ei ole ainakaan sellainen, joka 

tuijottaa pahasti kentän reu-

nalta, jos vähän rikkoo toista 

pelaajaa.

mailto:jojojatka10@gmail.com
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2009 
JÄTKÄ

HIETSU

VALMENTAJA
Teo Hyrske

JOUKKUEENJOHTAJAT: 
Sanna Rauhala 
Pasi Riikonen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppj09jatkasaari@gmail.com
040 543 3221

VUODEN PELAAJA 2018:
Elliot Kujala-Mulcahy. 
Elliot on vuoden kehittyjä. 
Elliot on kehittynyt suuresti 
kokonaisvaltaisessa pelaa-
misessa sekä henkilökoh-
taisessa pelitaidossa. Hän 
on myös toiminut tärkeänä 
osana kannustavaa ilma-
piiriä.

” Jätölö, JätkäHietsu, HietsuJätkä… rakkaalla joukkueella on monta 
työnimeä ja on edelleen, koska nimen keksiminen ei ole ollut ykkösasia. 
Joukkueiden kannalta iso asia on ollut yhdistää Jätkäsaari 2009- ja Hietsu 
2009 -joukkueet. Kyse on moninaisista muutoksista: valmentajamuutoksista, 
treeniaikataulumuutoksista, tutustumisesta uusiin lapsiin ja vanhempiin. 
 
Joukkuekoko >40 on nyt ideaali 8v8-pelitapaan, ja monille eri pelitasoille ja 
taustoissakin on laajuutta. Kyyti-palvelun kautta lapset pääsevät talvella Ressun, 
Taiviksen, Jätkäsaaren ja Ruoholahden kouluista Hernesaareen klo 15 treeneihin, ja 
kesällä ollaan taas samaan aikaan Jätkäsaaressa vihreällä. Jää aikaa jatkohöntsiin 
illalla ja kavereiden kanssa hengaamiseen unohtamatta perheiden yhteistä aikaa. 
 
Vuosi 2019 on se, kun lapsista tulee yhtenäinen joukkue isolla J:llä. Joukkueen arki 
pyörii vaivattomasti ja keskeisenä on saada jaettuja kokemuksia lapsille kentällä ja 
kentän ulkopuolella.

Pasi Riikonen
JOUKKUEENJOHTAJA

2009 JÄTKÄSAARI/HIETSU

Rakkaalla joukkueella monta nimeä

MART TI

Parasta joukkueessamme 
on pelaaminen yhdessä ja 
tyypit, koska näin vaan on. 
Treeneistä kivoin on vetot-
reeni!
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Joukkueessa on kiva pelata, 
koska muut pojat ovat kivoja. 
Tykkään siitä, kun meillä on 
kolme ryhmää, niin ei ole epä-
reilua, vaikka olemme aika eri 
tasoilla. Valmentajamme ovat 
tosi hyviä. Matsit ovat haus-
koja ja vastustajamme yleen-
sä hyviä.

2009
LARU

VALMENTAJA
Lasse Nikander

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Miia Sirviö

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppjlaru09@gmail.com
050 577 0809

VUODEN PELAAJA 2018:
Uno Gahmberg. Uno 
on pelaaja, joka herättää 
kadonnutta pihapelikult-
tuuria uudelleen eloon 
naapurustossaan. Varmasti 
tämänkin kautta ottanut 
merkittäviä kehitysaskeleita 
kauden aikana. Kikkavalikoi-
ma erittäin laaja ja peleissä 
löytyy rohkeutta käyttää 
”työkalupakkia” edukseen.

2009 LARU

”Tämä joukkue on täynnä innokkaita 
futareita. Erityisesti valmennuksen 
näkökulmasta innokkuus käydä Pyrkällä 
pelailemassa treenien ulkopuolella 
on ollut mukava huomata. Kehityksen 
kannalta omaehtoinen harjoittelu 
ja pelaaminen on erityisen tärkeää. 
 
Kaudella 2019 siirrytään 8vs8-pelimuotoon 
kaikilla peliryhmillä. Se tuo uusia haasteita 
pelaajille. Peliaika muuttuu myös, eli 
peleistä tulee kestoltaan pidempiä. 
Tavoitteena on kehittää peliryhmien 
pelaamista, niin yksilö- kuin joukkuetasolla.

Lasse Nikander
VALMENTAJA

KUUT TI L.

AXEL

Intoa ja omaa Pyrkkä-treeniä

Lasse on hauska val-

mentaja. Silloin kaikilla 

on kivempi pelata ja sil-

loin me ollaan myös pa-

rempia.
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Meillä on joukkueessa älyt-
tömän hyvä pelihenki ja itse-
luottamus. Vanhempien pa-
rasta kannustusta on se, että kannustaa koko joukkuetta eikä vain omaa lastaan.
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2009 
EIRA

VALMENTAJA
Olli Seppälä
Topias Lähteenmäki

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Sami Martola

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
sami.martola@krogerus.com 
040 535 1712

VUODEN PELAAJA 2018: 
Maxim Hankia. Tartuttaa 
jäätävän energisyytensä myös 
muihin joukkuekavereihin 
saaden jengin aivan liekkeihin. 
Treenien jälkeen ei koskaan 
tarvitse arvuutella jääkö Maxim 
pelailemaan muiden jätkien 
kanssa vai ei. Kehityksessä 
futaajana Maximilla onkin 
näkynyt selvästi omatoimisen 
harjoittelun hyödyt.

2009 EIRA

”Joukkuehengen ylläpito ja 
pelitaitojen parantaminen olivat 
tämän vuoden tavoitteitamme, ja ne 
molemmat ovat toteutuneet hyvin. 
Eerikkilän leiri oli ikimuistoisin 
tapahtuma tähän mennessä. Vuosi 
2019 tulee olemaan tasoryhmien 
lukumäärän ja jatkon kannalta 
mielenkiintoinen, kun pelataan 
8vs8. Joukkueemme motto on, että 
kaikki pelaa ja kaikilla on hauskaa - 
pelataan ja treenataan hyvin.

Sami Martola
JOUKKUEENJOHTAJA

PELAAJIEN SUUSTA

Treeneissä parasta on pe-
lit ja tylsintä ”kuka pelkää 
puolustajaa”. Valmentajam-
me kannustaa, ja hänellä on 
hyviä ideoita. Valmentaja 
kysyy ensin ja kertoo sitten.

Kesässä parasta oli Eerik-
kilän leiri. Oli vapaa-aikaa 
kaverien kanssa ja sai pe-
lata koko ajan.

Kesässä parasta oli Eerikkilän leiriIntoa ja omaa Pyrkkä-treeniä
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2008
LARU

VALMENTAJA: 
Fredrik Vikström 

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Ansku Halonen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppj08laru@gmail.com
040 593 2521

VUODEN PELAAJA 2018:
Veeti Niemelä. Tämä 
pelaaja on sitoutunut oman 
joukkueen tapahtumiin 
sekä harjoitellut ahkerasti 
myös omalla ajallaan. 
Lisäksi Veeti on osoittanut 
esimerkillisiä joukkuepe-
laajan merkkejä sekä omia 
joukkutovereitaan, että 
joukkueen toimihenkilöitä 
kohtaan.

2008 LARU

” Yksi vuoden tärkeimpiä 
t a v o i t t e i t a  o l i  p e l a a j i e n 
treeniaktiivisuuden nostaminen, ja 
se kaksinkertaistuikin viime vuoteen 
verrattuna. Toinen isompi asia oli 
siirtyminen 5v5-pelimuodosta 8v8-peliin 
ja muutokseen liittyvien olennaisimpien 
asioiden sisäistäminen kauden aikana. 
Tässä mentiin myös paljon eteenpäin 
jokaisen peliryhmän kohdalla. 
 
Valmennukseemme on alkutalvesta 
liittynyt Hongan Veikkausliigapelaaja 
Joni Korhonen ja jo pidempään PPJ:n 
valmentajana toiminut Jenna Korhonen. 
Tulevalla kaudella osallistutaan 
myös ikäluokan osalta merkittäviin 
tapahtumiin kuten Alandia Cupiin sekä 
perinteiseen Hesa Cupiin.

Fredrik Vikström
VALMENTAJA

ROOPE

EMIL

Tänä kesänä parasta oli 
Hesa Cup, koska pela-
simme hyvin joukkuee-
na ja pelit menivät pal-
jon paremmin kun toissa 
vuonna.

Valmennukseen vahvistusta 
Veikkausliigasta

Parasta joukkueessam-
me on valmentajat, ka-
verit, itse jalkapallo ja 
hyvä joukkuehenki. Hy-
vä vanhempien tuki on 
mielestäni sitä, kun van-
hemmat vievät treenei-
hin ja peleihin, ostavat 
varusteet, maksavat 
harrastusmaksut ja kan-
nustavat kentän laidalla 
ja kotona.
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2008 
EIRA

VALMENTAJA: 
Tommi Haavisto 

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Marko Suominen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppj08eira@gmail.com
0400 858 984

VUODEN PELAAJAT 2018:
Otso Niiranen. Otso on tunnolli-
nen treenaaja. Hän on rauhallinen, 
suoraselkäinen kaveri, joka antaa 
peleissä kaikkensa eikä peruuttele. 
On tunnettu kyvystään venyä vielä 
hieman pidemmälle kuin vastustaja 
olettaa, ja siten pärjää myös tolppi-
en välissä.

Topi Turunen
Topi toimii esimerkillisesti kentällä 
ja sen ulkopuolella. Kyseessä on 
johtava pelaaja, joka pystyy pelaa-
maan usealla eri paikalla.

2008 EIRA

” Kauden pääteemana 
oli siirtyä yksilökeskeisyydestä 
muutaman pelaajan kollektiivin 
alkeisiin. Tavoitteessa onnistuttiin 
kohtalaisesti, ja peli on kehittynyt 
selkeästi haluttuun suuntaan. 
 
Kauden aikana tapahtui myös 
JäRu08 -joukkueen yhdistyminen 
Eiraan. Tämän seurauksena meille 
oli tärkeää luoda kahdesta eri 
joukkueesta yksi, yhtenäinen ryhmä. 
Tässä ollaan onnistuttu erinomaisesti. 
 
Pelasimme niin valtavan määrän 
turnauksia, että yhtä yksittäistä on 
vaikea nostaa esiin. Lauttasaari Cup 
2018 oli mahtava turnaus. Hyvät 
järjestelyt ja erinomaisia pelejä. 
Mottomme on, että treenataan täysillä 
hauskanpitoa unohtamatta.

Tommi Haavisto
VALMENTAJA

JESSE

Meillä on hyvä joukkuehen-

ki, ja peleihin on kiva men-

nä yhdessä. 

Parasta kesässä oli en-
simmäinen kerta Eerik-
kilässä. Saimme tutustua 
samalla uusiin joukkue-
kavereihimme.

Kahdesta joukkueesta 
onnistuneesti yksi
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2007 EIRA

Kehitys näkyy pojissa ilona

2007
LARU

VALMENTAJA
Keijo Kononoff

JOUKKUEENJOHTAJA 
Ilkka Saarinen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
Ilkka.saarinen@tieto.com
050 302 2892

VUODEN PELAAJA 2018:
Daniel Alava. Daniel 
on aloittanut futiksen 
kaksi vuotta sitten ja 
alusta alkaen suhtautunut 
harjoitteluun määrätietoi-
sesti ja ahkerasti. Näiden 
kahden vuoden aikana 
hän on pelannut kaikissa 
joukkueen peliryhmissä ja 
on lunastanut ansaitusti 
paikkansa vasta perustet-
tuun ikäluokan edustus-
joukkueeseen.

2007 LARU

”Haasteryhmän tavoitteena oli 
pärjätä pelata menestyksekkäästi, 
mihin päästiinkin: useassa haastetason 
turnauksessa joukkue oli neljän parhaan 
joukossa, huippuna Kotka Cupin voitto. 
Helsinki Cupissa A-finaalien toiselle 
kierrokselle pääsy täytti myös tavoitteet 
Harrasteryhmän tavoitteena oli pärjätä 
harrastetasolla, ja myös se saavutettiin. 
 
Alandia Cup oli varmaan molemmilla 
ryhmillä kauden kohokohta muuten: paljon 
uimista ja yhdessäoloa pelaamisen ohella. 
 
Joukkue on täynnä iloisia ja vilkkaita 
kavereita (ei aina helpoimpia käsitellä), 
mutta kavereita ollaan vaikka välillä 
yhteenkin otetaan. Taidot ovat hyvällä 
tasolla, vielä kun jaksettaisiin kuunnella 
ohjeita yli kaksi minuuttia. Haasteryhmän 
pelinopeus kasvoi huimasti vuoden aikana. 
Joukkueemme motto on: Tsemii jätkät!

Ilkka Saarinen
JOUKKUEENJOHTAJA

PELAAJIEN SUUSTA

Valmentajissamme on pa-
rasta se, kun ne kikkailevat.

Kotka Cupin voitto oli ke-

sän paras juttu. Treeneissä 

suosikkimme on maalinte-

ko, kun taas tyhmästä syöt-

töharjoituksesta emme tyk-

kää.

Kotka Cupin voitto parasta kesässä

mailto:Ilkka.saarinen@tieto.com
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2007
EIRA

VALMENTAJA 
Dan Sundman

JOUKKUEENJOHTAJA 
Jari Matero

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
jojoeira07@gmail.com
050 4839 460

VUODEN PELAAJA 2018: 
Luka Koivu. Kehitys omalla 
pelipaikalla on vuoden aikana 
ollut huikea Joukkue tarvitsee 
aina kaikkensa joukkueen ja 
kaverien eteen antavia jouk-
kuepelaajia, Luka on ennen 
kaikkea joukkuepelaaja.

2007 EIRA

”Joukkue on erittäin yhtenäinen, 
vaikka meillä on kolme peliryhmää. 
Kehitystä on tapahtunut todella paljon 
viime keväästä. Se näkyy pelaajien 
tekemisessä, esimerkiksi ilona. Kun 
onnistumisia tulee treeneissä ja peleissä, 
se näkyy pojissa.

”Ensi vuoden tavoitteena meillä 
on saada parannusta pelinhallintaan, 
tasapainoa keskikentälle ja saada kaikki 
ryhmät nousemaan tasollisesti ylöspäin.

Dan Sundman

Fabian Wallgren

VALMENTAJA

VALMENTAJA

JOEL & NOEL

Joukkueessa on parasta 
joukkuehenki, koska siitä 
saa lisätsemppiä. Joukku-
eesta saa myös uusia kave-
reita.

Kehitys näkyy pojissa ilona

Kesän ehdottomasti paras jut-tu oli Alandia Cup. Se oli kuin loma kavereiden kanssa. Se oli myös ainutkertainen tapahtu-ma, koska siellä voi olla vain kerran elämässä.
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ALVAR

2007
EDUSTUS

” PPJ 07 Edustus on todella tiivis 
ja hyvähenkinen joukkue. Jokaisesta 
joukkueen jäsenestä välitetään ja 
asioita tehdään harjoituksissa, peleissä 
ja turnausreissuilla yhdessä. Joukkue 
on myös todella kova harjoittelemaan. 
Treeneissä mennään aina 100 lasissa, ja 
tämän mentaliteetin ansiosta voimme 
nauttia jalkapallon pelaamisesta täysillä.

Odotamme innolla ensimmäistä kautta 
PPJ:n 07-ikäluokan edustusjoukkueena. 
Haluamme edustaa koko seuraa 
parhaalla mahdollisella tavalla niin 
kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. 
Vastustajien taso tulee koko ajan 
nousemaan, ja mikäs sen parempaa. 
Sitä varten harjoittelemme kovaa, 
että pystymme vastaamaan koko ajan 
kovenevaan kilpailuun ja nauttimaan 
tiukoista matseista.

Lari Lummepuro

Oskar Stubb

VALMENTAJAT

PELAAJIEN SUUSTA

Joukkueessamme on paras-
ta kaverit ja joukkuehenki. 
On kiva olla yhdessä leireil-
lä ja turnauksissa.

Oskar on valmentajana 
hauska ja kannustava. Hy-
vistä onnistumisista kuuluu 
aina valmentajan ääni.

Lari on hyvä valmentaja, jo-
ka tsemppaa, vaikka tulisi 
virheitä. Hän kääntää kat-
seen eteenpäin.

2007 EDUSTUS

Treeneissä mennään 100 lasissa
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VALMENTAJAT
Lari Lummepuro
Oskar Stubb

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Mikko Koivu

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
koivu.mikko@gmail.com
0400 606 102

mailto:koivu.mikko@gmail.com
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2006 
LARU

VALMENTAJA
Lasse Nikander

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Janne Pulkkinen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
jmjpulkkinen@gmail.com
050 469 0050

VUODEN PELAAJA 2018:
Onni Kuvaja. Onni on 
peliryhmänsä esimerkillinen 
kapteeni, tunnollinen tree-
naaja ja pystyy ottamaan 
tarvittaessa vastuuta myös 
joukkueemme toisessa 
peliryhmässä. Pelikaverei-
den mielestä hyvä pelaaja ja 
huipputyyppi!

2006 LARU

” Tärkein tavoitteemme oli 
saada joukkue toimimaan sen 
jälkeen, kun iso osa joukkueesta 
siirtyi edariin syksyllä 2017. 
Mielestäni onnistuimme siinä hyvin, 
ja joukkueessa on nyt hyvä meininki. 
 
Vuonna 2019 tulee isoja muutoksia, kun 
siirrymme syksyllä pelaamaan 11vs11-
pelejä. Tämän toteutumiseksi meillä 
on huikeita suunnitelmia yhdessä Eira 
06:n kanssa. Pyrimme tarjoamaan ison 
ikäkausijoukkueen, jossa on kaikille 
oikean tasoista toimintaa hyvällä 
fiiliksellä. Kannattaa pysyä kuulolla!

Janne Pulkkinen
JOUKKUEENJOHTAJA

LEO

Kukaan ei jää ulkopuolelle

ALVAR

Oskar on hyvä valmenta-
ja. Hän on pitänyt meidät 
kurissa ja osaa valmentaa 
hyvin. Oskar kannustaa 
tosi kivasti, jos me pela-
taan hyvin.

Kesäkauden ehdottomas-
ti paras juttu oli Pärnu-
Cup, koska siellä oli niin 
erilaista ja meillä oli ho-
tellissa tosi hauskaa.

Meidän joukkueessa pa-

rasta on se, että kaikki 

tuntevat toisensa hy-

vin ja pystymme toimi-

maan hyvin yhdessä. Ku-

kaan ei jää ulkopuolelle. 

Meidän jengiläiset tyk-

käävät eniten erilaisis-

ta vetotreeneistä ja pe-

litreeneistä.
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2005 EDUSTUS

2006 
EIRA

VALMENTAJA
Ricardo Gomez

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Raine Tiessalo

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
jojoeira06@gmail.com
050 435 5898

VUODEN PELAAJA 2018: 
Eero Kuusanmäki. Hyvä 
esimerkki muille pelaajille. 
Eero on todella motivoi-
tunut harjoittelemaan ja 
kehittymään pelaajana. 
Reilu ja tasapuolinen muita 
joukkuekavereita kohtaan. 
Myös huikeaa kehitystä 
pelaajana kuluneen pelikau-
den aikana.

2006 EIRA

VALMENTAJAT JA JOUKKUEENJOHTAJAT

MOOSES

DANIEL

Joukkueessa on hyvä henki, 
hyvä pelitaso ja hyvät val-
mentajat. Koko ajan opitaan 
uusia asioita.

Meillä ei ole kiusaamista ei-
kä syrjintää. Elokuussa mel-
kein puolet jengistä kävi Ei-
ranrannassa uimassa monen 
viikon ajan. Sepänpuistos-
sa on koko ajan tyyppejä pe-
laamassa, ja joukkueen ul-
kopuolisiakin on mukana. Se 
on hauskaa.

Aito, iloinen korttelijoukkue

”  Tärkein tavoitteemme oli 
tasapuolisuuden ja hyvän joukkuehengen 
ylläpito ja siihen päälle laadukas valmennus. 
Syksyn tyytyväisyyskyselyn mukaan 
onnistuimme siinä erinomaisesti: 94 prosenttia 
vastanneista sanoo, että into futikseen on 
joko pysynyt ennallaan tai vahvistunut. 
 
Tämä joukkue on suuri ja iloinen aito 
korttelijoukkue. Tärkeintä on oikea-
aikainen tavoitteellisuus: ei liian aikaisin 
eikä liian kovaa. Annetaan tilaa myös 
muille asioille elämässä. Laajempana 
kunnianhimoisena tavoitteenamme on 
mahdollisimman monen pojan treeni-
innon säilyttäminen alkavan murrosiän yli. 
Tässä toiminnan suunnittelun tukena on 
oma ammattimentorimme Kari Helander. 
 
Ikäluokka siirtyy aikuisten kentälle ja 11v11-
pelimuotoon vuonna 2019. Valmistaudumme 
siihen yhdistämällä peliryhmiä ja 
harmonisoimalla valmennusta sisarjoukkue 
PPJ Larun kanssa.
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2005
EDUSTUS

VALMENTAJA: 
Niko Leppänen

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Mikko Hyppönen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
mikko@ppj.fi
040 658 9687

VUODEN PELAAJA 2018:
Jonatan Eskola. Aktiivisuus 
ja motivaatio harjoituk-
sissa on näkynyt huimana 
kehityksenä ja pelillinen 
kehitys on näkynyt peleissä 
konkreettisina tuloksina.

2005 EDUSTUS

JONATAN

Kesän kohokohta oli Gothia Cup

Meillä on hyvä joukkuehenki 
ja hyvät pelaajat. 

Valmentajallamme on hyviä 
treenejä. Suosikkimme on 
aluepelitreenit. Kesäkauden 
kohokohta oli Gothia Cup hei-
näkuussa.

Parasta joukkueessamme on hyvä po-
rukka. Meillä on hyvä yhteishenki, kaik-
ki ovat kavereita keskenään eikä ketään 
kiusata. Valmentajamme on aika rento 
eikä huuda liikaa. Hän osaa kuitenkin 
tarvittaessa vaatia.

Kesäkauden kohokohta oli 
Gothia Cup Ruotsissa. Oli 
kiva pelata ulkomailla uusia 
vastustajia vastaan. Suosik-
kimme on varmaaan aluepe-
litreenit, koska ne ovat mo-
nipuolisia. Ei ole varmaan 
mitään erityistä treeniä, jos-
ta emme tykkäisi.

AAPO

mailto:mikko@ppj.fi
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2005 
EIRA

VALMENTAJA: 
Fabio da Rosa

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Juha Saarinen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
juha@flms.fi
040 555 3763

VUODEN PELAAJA 2018: 
Ilya Taranenko. Vastikään 
jalkapallon aloittanut Ilya on 
omalla nopealla kehityksellään 
osoittanut pelikavereille ja 
valmentajille miten nopeasti 
tunnollinen treenaamiseen 
paneutuminen ja silmin näh-
tävä palo jalkapalloon kehittää 
taitoja.

2005 EIRA

”Tärkein tavoitteemme 
on kehi t tää  kaikkia 
pelaajia. Se toteutui hyvin, 
sillä muun muassa kaksi 
kolmesta peliryhmästä nousi 
piirisarjassa ylemmälle tasolle. 
Ikimuistoisen kokemus tällä 
kaudella oli Helsinki Cup, 
josta saimme pronssimitalit. 
 
On mielenkiintoista nähdä, 
kuinka uusi brasilialainen 
valementajamme Fabio Da 
Rosa ottaa joukkueen haltuun. 
Nousujohteinen sarjamenestys 
on odotuksissa myös ensi 
kaudella.

Juha Saarinen
JOUKKUEENJOHTAJA

EDWIN

Pronssia Helsinki Cupista

Joukkueessamme on hyvä asia se, 
että tervehdimme, kun tulemme 
kentälle, oli sitten kyseessä harjoi-
tukset tai matsi. Kesällä parasta oli 
Aros Cupen Västeråsissa ja turna-
us Vierumäellä. Yöpyminen uusissa 
paikoissa on hauskaa ja jännittävää.

On mukavaa, että vanhempi seu-
raa matseja, niin niistä on helpom-
pi keskustella kotona. Jos on vah-
vuuksia tai heikkouksia, niin niitä 
voi harjoitella vanhemman kanssa 
omalla ajalla. Pidän siitä, että äi-
ti jaksaa poimia hikiset fudisvaat-
teeni lattialta, ja saan ne tuoksuvi-
na takaisin kaappiini.

mailto:juha@flms.fi
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2005
SININEN

VALMENTAJA: 
Jesse Laajaranta 

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Laura Grönqvist

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
laura.m.gronqvist@gmail.com
050 591 4866

2005 SININEN

” Joukkueessa on uusi 
koostumus, kun PPJ West 05 
yhdistettiin uuteen kilparyhmään. 
Uudeksi nimeksi tuli PPJ Sininen. 
Pelaamme kahdella peliryhmällä 
PPJ Sininen (kilpa) ja PPJ Valkoinen 
(haaste/harraste). Useita uusia 
pelaajia tuli marraskuussa mukaan, 
mutta kaikkie eivät ehtineet 
joukkuekuvaan. Porukkaan mahtuu 
mukaan edelleen!

” Joukkue on yhtenäinen, ja 
se näkyy tiimihengessä. Pelaajat 
keskustelevat toistensa kanssa 
kunnioittavasti pelitaidoista 
riippumatta. Joukkue on kehittynyt 
silmiinpistävän hyväkäytökseksi 
jengiksi, jossa on valmentajienkin 
mukava työskennellä. Pelaajat 
siirtyvät pelaamaan 11vs11-
peliä isolle kentälle, ja olemme 
rakentamassa kaksi vahvaa 
ryhmää yhtenäisen joukkueen 
sisälle. Vuodesta 2019 odotamme 
ikimuistoista kautta ja kehitystä 
kentän rajojen sisä- ja ulkopuolella.

Laura GrönqvistJesse Laajaranta
JOUKKUEENJOHTAJAVALMENTAJA

PELAAJIEN SUUSTA

Meillä on motivoivat valmentajat, 
joilla on hyvä huumorintaju. Jesses-
sä parasta on se, että hän on tiukka 
mutta samalla hauska. Jesse innos-
taa pelaajia tosi hyvin.

Silmiinpistävän hyväkäytöksinen

mailto:laura.m.gronqvist@gmail.com
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2004 UNITED

2004
KILPA

VALMENTAJA: 
Fredrik Vikström

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Tuukka Tammi

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
tuukka.tammi@gmail.com
050 433 0309

VUODEN PELAAJA 2018:
Atte Matilainen. Mielettömän 
hyvän asenteen omaava pelaa-
ja. Tekee jatkuvasti töitä harjoi-
tuksissa ja peleissä ollakseen 
parempi pelaaja. Kehittynyt 
huimasti vuoden aikana, nyt 
on aika palkita kova duuni.

2004 KILPA

”Viime kevään PPJ Junnulehdessä 
oli juttu 04 Kilpajoukkueestamme. 
Siinä valmentaja Niko Kukka totesi, 
että joukkueellamme on tyypillistä 
kaksi asiaa: ailahtelevuus mutta myös 
se, että turnauksissa pärjätään hyvin. 
Samassa haastattelussa yksi pelaajista 
uhosi, että tänä vuonna Hesa Cupissa 
mennään päätyyn asti. Ja mentiin! PPJ:n 
historian ensimmäinen turnausvoitto 
tuli. Sarjapeleissä panostettiin sitten 
myös siihen ailahtelevuuteen :) 
 
Seuraava kausi on tämän pitkään 
yhdessä viihtyneen porukan viimeinen 
yhdessä, sillä B-junnuvaiheessa 
aina kaksi ikäluokkaa yhdistyy. 
Tavoitteena on nauttia jalkapallosta 
ja joukkuetovereiden seurasta - ja 
kehittyä futaajana siinä sivussa.

Tuukka Tammi
JOUKKUEENJOHTAJA

PELAAJIEN SUUSTA

Paras juttu oli tietysti He-
sa Cupin voitto. Toistam-
me: HESA CUPIN VOIT-
TO! Melkein yhtä hieno oli 
SPL:n 2-tason valtakunnal-
lisen turnauksen voitto elo-
kuussa Seinäjoella.

Vastauksemme on sama 
kuin viime kerralla: tree-
neissä parasta on alue-
peli.

Paras juttu oli tietysti
Hesa Cupin voitto

mailto:tuukka.tammi@gmail.com
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2004
UNITED

VALMENTAJA: 
Sarkhan Huseynov 

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Pia Kuusiniemi

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
pia.kuusiniemi@loci.fi
040 558 4848

VUODEN PELAAJA 2018:
Ahti Halkka. Ahti on 
vuoden aikana kehittynyt 
jatkuvasti, viikoittain. 
Peleissä hän pelaa tasaisesti 
omalla tasollaan pelistä 
toiseen. Hänen läsnäolonsa 
harjoituksissa on ollut lähes 
sataprosenttinen. Vuoden 
mittaan hän on ollut 
joukkueen kovin treenaaja 
harjoituksissa ja puurtaja 
peleissä.

2004 UNITED

” Tässä joukkueessa taitoa 
riittää, mutta välillä sekin täytyy 
korvata tahdolla. Aina löytyy 
pilkettä silmäkulmasta. Tällä 
kaudella tärkeintä oli oppia 11v11-
pelin lainalaisuudet. Ensi vuonna 
valmistamme poikia B-juniori-ikään.

”Opettelimme harjoittelemaan 
ja käyttämään pelitapaamme, ja 
jatkamme sitä työtä ensikin vuonna. 
On tärkeää kasvattaa identiteettiämme 
pelitavan ympärille ja kasvaa 
sen mukana. The Victory is the 
Preparation.

Mikko Nummela ja
Topias Lähteenmäki

Sarkhan Huseynov

VALMENTAJAT

VALMENTAJA

AHTI

Joukkueessamme on paras-
ta yhteishenki ja huumori. 
Tämän vuoden ikimuistoi-
sin hetkemme oli matka 
Italiaan. Siellä oli hyvä tun-
nelma ja hyvä sää - kaiken 
kaikkiaan hauskaa.

Hyvä treeni on sellainen, 
jossa pelataan paljon. Ikä-
vämmissä treeneissä on 
paljon häröilyä ja pellei-
lyä. Joukkueessamme on 
hyvät perusarvot ja kaik-
ki toimii sujuvasti.

Italiassa oli hyvä
tunnelma ja hyvä sää

2004
KILPA

mailto:pia.kuusiniemi@loci.fi
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ERKKA
FUN FIT

FUTIS

VALMENTAJA: Jesse Laajaranta 
JOUKKUEENJOHTAJA: Juppe Kettunen
OTA YHTEYTTÄ, JOS HALUAT JOUKKUEESEEN:
juppek@gmail.com, 040 7033 292

VUODEN PELAAJAT 2018:
Joonas Paajanen. Joonas on ottanut itse vastuuta omas-
ta kehittymisestään. Valmentajan ei tarvitse tsempata ja 

motivoida Joonasta harjoittelemaan laadukkaasti. Korkea 
sisäänrakennettu motivaatio on tehnyt pelaajasta joukku-
een yhden kantavista voimista.

Samuel Sjölund. Uskomaton ja esimerkillinen asenne. Ve-
tää jokaisen tilanteen harjoituksissa sekä peleissä loppuun 
asti. Ja joskus myös tilanteen jälkeenkin.

Tervetuloa mukaan pelaa-
maan jalkapalloa kerran vii-
kossa. Mukaan voi tulla ihan 
koska vain etkä tarvitse ai-
empaa futiskokemusta, mut-
ta saat toki olla pelannut pi-
dempääkin, joukkueessa tai 
kaverien kanssa.

Järjestämme toimintaa kah-
dessa ryhmässä; alle 13v eli 
ala-asteikäisille ja +13v eli 
yläaste-ja lukioikäisille ja 

miksi ei myös sitä vanhem-
mille. 
Kysymyksiin ryhmistä vas-
taamme mielellämme ja au-
tamme myös ryhmän valin-
nassa tarvittaessa. Ryhmät 
ovat yhteisiä tytöille ja po-
jille – tule mukaan rohkeasti!

Ilmoittaudu mukaan: http://
ppj.fi/joukkueet/muu-toi-
minta/funfitfutis/

PPJ Erkka treenaa tiistaisin 
klo 14-15 Hernesaaressa.

Taustaa: 
PPJ on perustanut yhteis-
työssä Aula-työkodin kans-
sa Erkka-jalkapallojoukku-
een.

Aula-työkoti on Suomen en-
simmäinen kehitysvammais-
ten aikuisten työkeskus, joka 
sijaitsee Eirassa, Engelinauki-

olla. Aula-työkoti on toimi-
nut jo vuodesta 1950 ja sillä 
on leipomo ja kutomo, joi-
den tuotteita myydään myy-
mälässä. Lisäksi Aula-työkoti 
palvelee yrityksiä tekemällä 
erilaisia alihankintatöitä ti-
lauksesta.

Vastuuvalmentaja
Axel Orrström
050 378 2939
akke ( at ) ppj.fi

B-POJAT

mailto:juppek@gmail.com
http://ppj.fi/joukkueet/muu-toi-minta/funfitfutis/
http://ppj.fi/joukkueet/muu-toi-minta/funfitfutis/
http://ppj.fi/joukkueet/muu-toi-minta/funfitfutis/
http://ppj.fi/joukkueet/muu-toi-minta/funfitfutis/
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2012
TYTÖT

ERKKA

VALMENTAJA: 
Jussi Korpinen
Melinda Andler

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Hanna-Liisa Harju
050 3463 482

Sirja Iisakka
050 490 1978

Marja Ameel
050 4600 510

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppjtytot12@gmail.com

2012 TYTÖT

” Tämän vuoden tärkein 
tavoite on ollut saada joukkue 
kasaan, ja siinä olemme onnistuneet 
tosi hyvin. Pelaajia on jo melkein 50 
ja treeniaktiivisuus on ollut hienoa. 
Tytöt ovat kehittyneet hyvin siinä, 
että ovat tottuneet liikkumaaan 
pallon kanssa. Joukkue on iso, ja 
siinä on iloinen ilmapiiri. Vuodelta 
2019 odotamme paljon pelejä ja 
turnauksia.

Jussi Korpinen
VALMENTAJA

PELAAJIEN SUUSTA

Joukkueessamme paras-
ta on kaverit, valmentaja ja 
futiksen pelaaminen. Tree-
neissä hauskinta on pelaa-
minen kaverien kanssa. Ve-
nyttely on tylsää.

Parasta vanhempien kan-

nustusta on se, että he 

katsovat pelejä ja hur-

raavat vasta maalinteon 

jälkeen.

Tällä kaudella hauskinta 
oli se, kun leikimme hip-
paa ja teimme paljon maa-
leja.

Iso joukkue, iloinen ilmapiiri

mailto:ppjtytot12@gmail.com
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2011
TYTÖT

VALMENTAJA: 
Melinda Andler

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Tytti Lönngren

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
tyttilonngren@gmail.com
044 987 8151

VUODEN PELAAJA 2018:
Kerttu Rannikko. Aina yhtä in-
nokkaasti treeneissä mukana. 
Iso halu oppia ja näyttää uusia 
opittuja taitoja.

2011 TYTÖT

”Tämän vuoden ikimuistoisin 
kokemus oli harjoitusottelu PK-
35:n vieraana. Matsi oli pelillisesti 
erittäin hyvä, ja voitimme PK-
35:n ensimmäistä kertaa. Tärkein 
tavoitteemme oli hioa joukkuetta 
yhteen ja parantaa yhteishenkeä 
entisestään. Vahvuutemme on, että 
joukkue on erittäin tiivis.

”Meillä on pieni ja pippurinen 
joukko täynnä mahtavia persoonia, 
jotka takaavat hyvän yhteishengen!

Melinda Andler

Tytti Lönngren

VALMENTAJA

JOUKKUEENJOHTAJA

PELAAJIEN SUUSTA

Meillä on kivaa yhdessä ja 
pelaaminen on hauskaa! 
Tykkäämme treenata peliä, 
hyökkäystä ja syöttelyä.

Valmentajassamme parasta 
on kännykänkuoret (naurun-
remakka). Hän tekee meille 
kivoja treenejä.

Pieni ja pippurinen joukkue
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2010
TYTÖT

VALMENTAJA: 
Jenna Korhonen

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Hannu Rosokivi

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
jojoppjt2010@gmail.com
040 582 0863

VUODEN PELAAJA 2018:
Veera Valonen. Veera on 
vuoden aikana kehittynyt 
erittäin paljon pelaajana ja 
on ilo seurata kuinka Veera 
itsenäistynyt pelaajana. 
Veera on mahtava joukkue-
kaveri kaikille.

2010 TYTÖT

” Joukkue on kasvanut 
vuoden aikana todella paljon ja 
ottanut ison askeleen yhdessä 
pelaamisessa. Tärkein tavoitteemme 
oli oppia toimimaan paremmin 
joukkueena ja pelata jalkapalloa 
monipuolisemmin. Se toteutui hyvin. 
 
Ikimuistoisin turnaus oli Stadi 
Cup, johon osallistuimme kolmella 
peliryhmällä. Pelit menivät hyvin ja 
kaikille jäi hyvä fiilis. Tästä joukkueesta 
kertoo aika paljon se, että monien 
mielestä treenit ovat päivän kohokohta.

Jenna Korhonen
VASTUUVALMENTAJA

LOT TA

Parasta joukkueessamme 
on se, että voi pelata futis-
ta ja olla kavereiden kanssa.

Valmentajamme Jen-
na on reilu, innostava 
ja tsemppaava!

Treenit tytöille päivän kohokohta

MATHILDE
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2006-2007 TYTÖT

Kaikki tsemppaavat toisiaan

2008-2009
TYTÖT

VALMENTAJA: 
Harri Westerlund

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Kaisa Veteläinen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppj0809@gmail.com
040 509 0156

VUODEN PELAAJA 2018:
Pihla Kobylin. Ahkera ja 
innostunut harjoittelija omaa 
erinomaisen peli-älyn.

2008-2009 TYTÖT

”Tärkein tavoitteemme tänä vuonna oli totutella 8vs8-peleihin ja 
nostaa joukkueen taitotasoa. Pelaajat ovat kehittyneet, ja taitoa on tullut 
kaikille lisää. Tytöt olivat ekaa kertaa mukana Hesa Cupissa ja pääsivät 
B-finaaliin. Turnauksissa tulivat vastaan myös rankkarit lopussa, ja 
tytöt pelasivat ensimmäistä kertaa ulkomaalaista joukkuetta vastaan. 
 
Joukkueemme tytöt ovat kovia tsemppaamaan ja kannustamaan 
toisiaan. Treeneihin he tulevat juosten, ja treeniaktiivisuus 
on suurta. Tytöt nauttivat Litin seurasta seuran tyttöleirillä ja 
lupasivay opetella saksipotkun, jos Litti opettelee flossaamaan. 
 
Ensi vuonna edessä 2008-ikäluokalla on Alandia Cup eli ensimmäinen turnaus 
lähes ulkomailla joukkueena.

Kaisa Veteläinen
JOUKKUEENJOHTAJA

Saksari, jos Litti flossaa

mailto:ppj0809@gmail.com


2/2018  ∞  PPJ Junnulehti 43

2006-2007
HARRASTE

TYTÖT

VALMENTAJA: 
Janne Hiuspää

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Merja Jansson

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppj0607tle@gmail.com
040 533 5173

VUODEN PELAAJA 2018:
Iines Mynttinen. Iines on 
kehittynyt pelaajana paljon 
kauden aikana. Vaikka ei ole 
äänekkäimpiä tyttöjä, toimii 
treeneissä ja peleissä omalta 
osaltaan tiimihengen nostat-
tajana. Käyttäytyy asiallisesti 
treeneissä, tulee niihin ajoissa 
ja kuuntelee valmentajan 
ohjeita.

2006-2007 TYTÖT

” Tyttöjen treenaamisessa on iloinen 
tekemisen meininki. Treenataan kunnolla ja 
keskitytään, ja tarvittaessa kaveria neuvotaan. 
Peleissä ja turnauksissa tsempataan täysillä. 
 
Kesästä jäi parhaiten mieleen tämä Alandia Cupista: 
Valmentaja käski tytöt pituusjärjestyksessä seisomaan 
haara-asentoon. "Putki ei ole suora!" Tytöt tarkistivat 
asennon. Valmentaja veti pujut kaikille ja tuuletti! 
Tytöt repesivät.

Merja Jansson
JOUKKUEENJOHTAJA

SARA

Alandia-Cup oli kesän 
siistein juttu! Pääs-
tiin kavereiden kans-
sa laivalla ja saatiin 
olla yötä hotellissa. 
Pelien lisäksi oli pal-
jon muuta kivaa teke-
mistä.

Kaikki tsemppaavat toisiaan

2006-2007
KILPA
TYTÖT

VALMENTAJA: 
Henrik Suonio

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Suvi Dufva

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppjtl0607@gmail.com
0400 746784

Meidän joukkueessa pa-
rasta on se, että kaikki ovat 
ystävällisiä ja tsemppaavat 
toisiaan. Harkoissa saa tree-
nata täysillä ja saa uusia ys-
täviä.

2008-2009
TYTÖT

mailto:ppj0607tle@gmail.com
mailto:ppjtl0607@gmail.com
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B-TYTÖT

2004-2005
TYTÖT

VALMENTAJA: 
Peetu Lepistö

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Anna Neittamo 
Minna Alanen
 
OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
ppjt0405@gmail.com
050 502 0260

VUODEN PELAAJA 2018:
Sonja Ryhänen. Sonja on 
ottanut vuoden aikana 
valtavan kehitysaskeleen 
eteenpäin kaikin puolin. 
Toimii esimerkkinä muille 
sekä kentällä että kentän 
ulkopuolella tinkimättömän 
asenteensa avulla. Esimer-
killinen taistelija joka ei 
anna tuumaakaan periksi.

2004-2005 TYTÖT

”Joukkueessa on erittäin hyvä 
yhteishenki. Tytöt ovat hitsautuneet 
tiiviiksi ryhmäksi, johon uusien 
pelaajien on kuitenkin helppo 
päästä mukaan. Tytöt treenaavat 
täysillä, mutta rennolla asenteella 
ja hyvällä huumorilla. Jokainen 
pelaaja on kauden aikana ottanut 
aimo harppauksia eteenpäin 
futiksen eri osa-alueilla.

Minna Alanen
JOUKKUEENJOHTAJA

RUUSU

PPJ:ssä on hyvää se, että 
jokaiselle pelaajalle löytyy 
omantasoista haastetta ja 
omantasoinen joukkue.

Yhteenhitsautunut ryhmä
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B-TYTÖT

VALMENTAJA: 
Jenna Korhonen

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Pasi Pajunen

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
pys@elisanet.fi
0299 510401

VUODEN PELAAJA 2018:
Maj Nyholm. Maj on esimer-
killinen pelaaja kentällä sekä 
kentän ulkopuolella. Aina 
paikalla treeneissä ja peleissä 
ja aina hyvällä tuulella. Maj on 
jokaisen valmentajan unelma-
pelaaja.

B-TYTÖT

”Tärkein tavoitteemme oli nousta 
Ykköseen eli valtakunnalliselle tasolle. 
Se toteutui pitkäjänteisen työn tuloksena 
nousujohteisella syyskaudella. Suurin 
kehitys näkyi koko kentän pelissä. 
Ikimuistoisin hetki oli sarjanousun 
ratkaissut kauden viimeinen matsi, kun 
joukkue kaatoi huikealla peliesityksellä 
kovan vastuksen antaneen EPS:n 
lukemin 5-1 ja juhlat alkoivat.

”Jatkon kannalta tärkeintä on 
kehittää pelaajia edelleen yksilöinä 
ja auttaa heitä ottamaan urheilijan 
elämäntapa haltuun. Nousu ykköseen 
oli joukkueen tavoite koko kauden, ja 
se saavutettiin syksyllä. Joukkue pelasi 
Espanjassa Donosti Cupissa, jossa saatiin 
mahtavia pelejä hyviä jengejä vastaan. 
Yhtenä esimerkkinä peli Atletico 
Madridia vastaan. Tämä joukkue 
on voitontahtoinen ja yhtenäinen. 
Valmennus ja pelaajat tulevat hyvin 
toimeen keskenään, ja meillä on vahva 
luottamus toisiimme.

Pasi PajunenJenna Korhonen
JOUKKUEENJOHTAJAVALMENTAJA

Välittämistä kentän ulkopuolellakin

AADA JA EER IKA

Valmentajamme antavat 
hyvää ja rakentavaa palau-
tetta. He välittävät meistä 
myös kentän ulkopuolella 
ja ovat kannustavia, tsemp-
paavia ja sopivan vaativia.

JU
K

K
A

 K
O

N
U

mailto:pys@elisanet.fi
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MIEHET RUOHOLAHTIMIEHET EDUSTUS

MIEHET IKIS

VALMENTAJA: Mikko Hyppönen 
JOUKKUEENJOHTAJA: Olavi Similä 
OTA YHTEYTTÄ, JOS HALUAT JOUKKUEESEEN: olavi.simila@kavi.fi, 040 9000 459

JOUKKUEENJOHTAJA: Olli Römpötti
OTA YHTEYTTÄ, JOS HALUAT JOUKKUEESEEN: olli.rompotti@gmail.com, 050 346 4045

mailto:olavi.simila@kavi.fi
mailto:olli.rompotti@gmail.com
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MIEHET
RUOHOLAHTI

VALMENTAJA: 
Lari Lummepuro
Oskar Stubb 

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Lari Lummepuro
 
OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
llummepuro@gmail.com
050 4016693

MIEHET RUOHOLAHTI

”PPJ Ruoholahti on hyvähenkinen joukkue, joka pelaa ensi 
kaudella toisen kautensa miesten sarjoissa. Joukkueen pelaajisto tulee 
uusiutumaan jonkin verran, ja tarkoituksena on kasata laajempi rinki 
pelaajia kaudelle 2019. Ensimmäinen kausi oli vaikeuksista huolimatta 
antoisa ja odotamme, että seuraava kausi on vähintään yhtä hauska.

Lari Lummepuro
VALMENTAJA

mailto:llummepuro@gmail.com
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NAISET
EDUSTUS

VALMENTAJA: 
Murat Pehlivan 

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Caterina Leppe

OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
catileppe@gmail.com
045 111 2582

VUODEN PELAAJA 2018:
Sonja Salonen

NAISET EDUSTUS

MIIA JA JANITA

Superhauskaa yhdessä

Joukkueessamme on parasta 

huumorintaju ja yhteishenki. 

Meillä on superhauskaa yhdes-

sä. Joukkueemme on rento, mut-

ta silti treenataan ja pelataan ai-

na täysillä. Joukkueessamme on 

monenikäisiä pelaajia, joilla on 

kaikilla fudistausta eri seuroista. 

Mukana on muutama PPJ:nkin 

kasvatti.

Meillä on uusi valmen-
taja ja sitä kautta uu-
denlaiset treenit. Odo-
tamme innolla, mitä 
valmentaja saa meistä 
irti.

mailto:catileppe@gmail.com
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PIENET 
ELÄIMET

VALMENTAJA: 
Juha Koistinen

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Anna Einiö
 
OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
anna.einio@gmail.com
050 505 1976

VUODEN PELAAJA 2018:
Jenni Virta 

NAISET HARRASTE

Mietin, mikä olisi ollut kesän 
kohokohta... En keksinyt, sil-
lä koko kesä oli parasta täs-
sä tiimissä. Aloitin jalka-
pallon huhtikuussa kuuden 
vuoden tauon jälkeen tiimis-
sä, josta tunsin yhden ihmi-
sen entuudestaan. Omat 
ennakkoluuloni ja jännitys 
olivat poissa jo ensimmäis-
ten treenien jälkeen.

PPJ:n Pienet Eläimet -tiimin 
jokainen pelaaja on rautaa: 
sopivan verran huumoria, 
vahva innostus jalkapalloon 
ja yhteisöllisyys!

Jokainen pelaaja on rautaa!

JENNI

”Joukkueessamme on tapahtunut 
merkittäviä pelaajamuutoksia. 
Moni pitkään pelannut on joutunut 
lopettamaan loukkaantumisten vuoksi. 
Uusia on tullut paljon. Tavoitteemme 
on ollut ajaa sisään uusia pelaajia 
ja oppia pelaamaan joukkueena.  
 
Tärkein turnauksemme on joka 
kesäinen Hangon turnaus. Meillä on 
ihana joukkue, jonka tiimihenki on 
hyvä. Taitotasoissa on eroja, mutta 
olemme aina pärjänneet yhteispelillä. 
Tärkein rutiinimme on se, että Pienet 
Eläimet murisee ennen pelejä.

Anna Einiö
JOUKKUEENJOHTAJA

mailto:anna.einio@gmail.com
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MUTSIT

VALMENTAJA: 
Janne Tiukkanen 

JOUKKUEENJOHTAJA: 
Seija Virtanen
 
OTA YHTEYTTÄ, 
JOS HALUAT 
JOUKKUEESEEN:
seija.virtanen1@gmail.com
040 500 9672

VUODEN PELAAJA 2018:
Mervi Alaluusua

MUTSIT

” Tavoitteenamme tälle 
vuodelle oli saada rauhallisuutta 
pelitilanteisiin ja meille sopiva 
s i jo i tus  harrastesar jassa . 
Molemmissa onnistuimme. Yksi 
kauden ikimuistoisimmista hetkistä 
oli Stadi Cupin rankkukisa, jossa 
veimme vastustajaa. Tämä joukkue 
koostuu eri alojen osaajista, joita 
yhdistää mahtava harrastus, 
jalkapallo. Mottomme on ”Mutsit 
nostaa elämänlaatua”. Tsekkaa 
Instasta, miksi! @ppjmutsit

Janne Tiukkanen
VALMENTAJA

Parasta joukkueessamme 
on mutsimeno eli huonot lä-
pät, ronski huumori ja kova 
tekemisen meininki. Kaikkia 
kannustetaan ja pienestä-
kin kehittymisestä iloitaan.

Janne on tosi pitkäpinnai-
nen valmentaja, joka jaksaa 
opettaa ja kannustaa. Hän 
ei väsy meidän tyhmiin jut-
tuihin, mutta ei  siedä lus-
muilua. Täydellinen koutsi 
Mutseille!

PPJ on mahtava kasvuseura 
myös keski-ikäiselle äidille. 
Tavoitteena on pelata vielä 
mummonakin.

Tavoitteena pelata mummonakin

PELAAJIEN SUUSTA

Lähde makumatkalle 
Välimeren lämpöön

Palvelemme Vanhassa 
Kauppahallissa

Tervetuloa lounaalle
tai ostoksille!

Meze-, kebab- ja falafel-annokset
Kotitekoinen italialainen lasagne 
ja kreikkalainen moussaka
Raikkaita salaatteja
Tuoreita täytettyjä patonkeja, 
sämpylöitä ja pizzaa

Avoinna ma-la klo 8-18    
 

Tilaukset: 045 22 70115 ja 
www.stadinherkut.fi

Meiltä myös

pikkujoulucatering!

 

Yli 10 hengen tilaukset 

toimitamme 

asiakkaille.

MEILTÄ MYÖS 

CATERING!

PPJ:N JÄSENILLE 

-15%  ALENNUS

mailto:seija.virtanen1@gmail.com
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Tavoitteena pelata mummonakin

Lähde makumatkalle 
Välimeren lämpöön

Palvelemme Vanhassa 
Kauppahallissa

Tervetuloa lounaalle
tai ostoksille!

Meze-, kebab- ja falafel-annokset
Kotitekoinen italialainen lasagne 
ja kreikkalainen moussaka
Raikkaita salaatteja
Tuoreita täytettyjä patonkeja, 
sämpylöitä ja pizzaa

Avoinna ma-la klo 8-18    
 

Tilaukset: 045 22 70115 ja 
www.stadinherkut.fi

Meiltä myös

pikkujoulucatering!

 

Yli 10 hengen tilaukset 

toimitamme 

asiakkaille.

Lähde makumatkalle 
Välimeren lämpöön

Palvelemme Vanhassa 
Kauppahallissa

Tervetuloa lounaalle
tai ostoksille!

Meze-, kebab- ja falafel-annokset
Kotitekoinen italialainen lasagne 
ja kreikkalainen moussaka
Raikkaita salaatteja
Meiltä saa kaikki Välimeren 
herkut myös irtotuotteina

Avoinna ma-la klo 8-18    
 

Tilaukset: 045 22 70115 ja 
www.stadinherkut.fi

MEILTÄ MYÖS 

CATERING!

PPJ:N JÄSENILLE 

-15%  ALENNUS%

http://www.stadinherkut.fi
http://www.stadinherkut.fi



