2/2019 • W W W .P P J .F I

GAALA KRUUNASI KAUDEN
Katso kuvat ja palkinnot »  14

VANHEMMAN
MONTA TÄRKEÄÄ
ROOLIA »  6
PPJ:N HUIMA
KASVUTARINA
»  8

Vau, mikä vuosi! Tutustu joukkueisiin ja kauden kohokohtiin »  22

2

PPJ Junnulehti

∞

2/2019

2/2019

PÄÄKIRJOITUS

PPJ Junnulehti

3

SISÄLTÖ

Kun unelmista tulee totta
TEKSTI I I N A A I R I O

Talvikauden tehotreenit
Hernesaaressa ja
Erkkerissä

5

Kurkkaus PPJvaatekaappiin:
Tunnusta
sinivalkoista.

Tehotreenien ilmoittautuminen on auki! Talvella lisäharjoitukset järjestetään Hernesaaressa ja Erkkeri-hallissa Lauttasaaressa. Talven aikana treeniviikkoja on yhteensä 16. Voit valita tuttuun tapaan yhden taiuseamman päivän viikossa lisätreeneille.
Yhden jakson hinta on 80 € eli ilmoittautuminen yhdelle päivälle viikossa koko talven ajaksi. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Tehotreenien ohjelma sekä ilmoittautumislinkki löytyvät osoitteesta ppj.fi.

P

ukki-party, Riven revitty lippis ja Oi Suomi on. Nyt
tarinat ja laulunsanat tuntevat myös sellaiset suomalaiset, jotka eivät muuten seuraa futista.
Huuhkajista on kasvanut koko kansan joukkue, sinivalkoisen sisun ilmentymä. Tiimi, jonka pelaajat täydentävät
toisiaan, ylittävät itsensä ja pistävät pelottomasti kampoihin ennakkosuosikeille.
Tämä Junnulehti kolahtaa useimpien PPJ-pelaajien postiluukusta 15. marraskuuta eli päivänä, jona Suomi voi toteuttaa suuren unelmansa: lunastaa paikan miesten jalkapalloilun EM-kisoihin. Ja jos se ei varmistukaan vielä
Liechtensteinia vastaan, on paikka todennäköinen Kreikka-ottelun päätteeksi ensi viikolla. Tai ensi kevään Kansojen liigan huipennuksessa.
Arvokisapaikan myötä monen sukupolven toiveet saavat täyttymyksensä.
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Vanhemmista on
moneksi: "Hienoa
tehdä hyvää lapsille"

Herneliigaa pelataan
jälleen viikonloppuisin

E

M- tai MM-edustus jäi saavuttamatta jopa Suomen
sankaripelaajilta Jari Litmaselta ja Sami Hyypiältä, jotka tuulettivat urillaan muun muassa Mestarien liigan voittoa. Vuosituhannen vaihteessa suomalaisia
löytyi Euroopan kovimmista liigoista, mutta unelmanippu ei onnistuvat murtautumaan karsinnoista kisoihin –
vaikka se lähellä olikin. Loukkaantumiset verottivat maajoukkueen iskukykyä.
”Jos pari, kolme avainpelaaja on poissa, on homma meille huono. Se vain on vaikeaa, jos materiaali on kapoinen”,
Sami Hyypiä kommentoi Huuhkajat – Suomifutiksen sankariaika -kirjassa 2010.
Nyt Suomen pelaajat eivät juhli Mestarien liiga -voittoja tai pelaa yhtä kovissa seuroissa, mutta menestystä EMkarsinnoissa tulee. Ehkä menestyksen salaisuus onkin materiaalin leveys: vaikka keskeiset pelaajat ovat vammojen
vuoksi joutuneet jättämään otteluita väliin, on tilalle löytynyt oivia tuuraajia. Arvokisajuna on kulkenut määrätietoisesti voitosta voittoon.
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PPJ:n huima
kasvutarina:
Hyvästit
hiekkahousuille

P

PJ:n oma talvisarja, Herneliiga, käynnistyi jälleen
lokakuun lopussa. Pelejä on ikäluokissa 2010-12
tytöille ja 2011-13 pojille. Poikien sarjassa on tänä
vuonna uutuutena erilliset pelipäivät, joihin joukkueet
voivat ilmoittautua päiväkohtaisesti.
Kaikki pelit ovat pelimuodoltaan 5v5, ja niitä pelataan
lauantaisin kello 15-20 ja sunnuntaisin kello 8.30-11. Pelien aikana hallissa on joukkueiden pitämä Herneliigan
kahvio, ja pelinohjaajiksi rekrytoidaan PPJ:n omia junnupelaajia. Kannattaa siis poiketa PPJ-kahvilla ja tsekkaamassa matseja! PPJ

P

PJ:n jäsenmäärä kasvaa ilahduttavaa vauhtia ja moni joukkue on ennätysmäisen suuri. Samalla tulee
menestystä niin tytöissä kuin pojissakin. PPJ:tä ja
Huuhkajia yhdistää myös toinen asia: erinomainen joukkuehenki.
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PPJ-gaala:
Hirviöitä ja
hodareita

Tehdään yhdessä unelmista totta.
P.S. Muista hurrata Suomi voittoon ja poimia keskiaukeamalta Huuhkajat-juliste talteen! PPJ

Kirjoittaja on PPJ-pelaaja ja -äiti.

20
Onnea, Akke! 10 vuotta PPJ:ssä
PPJ:n valmennuspäällikkö Axel "Akke" Orrströmin PPJ-ura on kestänyt jo
10 vuotta! Aikanaan Opetusministeriön seuratoiminnan tuella seuraan palkattu Akke
oli ensimmäinen kokopäiväinen PPJ:n työntekijä. Iso kiitos ja kumarrus tähänastisesta.
Jatka hyvää työtä, Akke! PPJ

PPJ Junnulehti
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PPJ:n hallitus
ja työntekijät

Vastaava päätoimittaja
Toiminnanjohtaja Anu Reunanen
Päätoimittaja
Iina Airio
Ulkoasu ja taitto
Elina Rajala
Avustajat
Katja Alaja, Timo Drachman, Jussi
Eskola, Laura Grönqvist, Iisa Juva,
Anna Santalahti, Janne Saarinen
Kannen kuva
Iina Airio
Julkaisija
Pallo-Pojat Juniorit ry
Paino
Punamusta, Joensuu, 2019
Painos
2 000

Hallitus
Sami Aurejärvi, puheenjohtaja
Mikael Anthoni, varapuheenjohtaja
Timo Drachman
Tuomas Parm
Mikko Pirilä
Anna Santalahti
Miia Sirviö
Pasi Riikonen
Tony Rönnqvist

Sähköinen näköislehti luettavissa
verkossa osoitteessa
www.ppj.fi/junnulehti

Työntekijät
Anu Reunanen, toiminnanjohtaja
Axel Orrström, valmennuspäällikkö
Topi Pietilä, nuorisopäällikkö
Jussi Korpinen, junioripäällikkö
Mikko Hyppönen, pelaajakehityspäällikkö
Jussi Ikonen, maalivahtivastaava
Jesse Laajaranta, nuorisopäällikkö
Yhteystiedot: www.ppj.fi

Poimi
Huuhkajat-juliste
talteen

PPJ:n hallihankkeet
myötä- ja vastatuulessa

22

Joko tunnet
kaikki
PPJ-joukkueet?

P

PJ suunnittelee historiansa suurinta hallihanketta,
ja jos kaikki menee täysin suunnitelmien mukaan,
Jätkäsaaren liikuntapuistoon nousee täysimittainen
kuplahalli syksyllä 2020.
Koska seuran jäsenmäärä on
ollut ja tulee olemaan jatkuvassa kasvussa, seura haluaisi toiminta-alueelleen myös toisen
kuplahallin. Suunnitelmat Hernesaaren kuplan siirtämisestä
Ruukinlahteen Lauttasaareen
ovat olleet käsiteltävänä Helsingin kaupungilla pitkään, mutta
viimeisten tietojen mukaan hallia ei Lauttasaareen ole tulossa.

Seuraa, tykkää, jaa!

38

Uutisia ja
sanasokkelo

PPJ Instagramissa
@ppjhelsinki
#ppjhelsinki

PPJ Facebookissa
PPJ,
PPJ Varustekirppis
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Tunnusta
sinivalkoista
PPJ-sydän sykkii sinisen, valkoisen
ja oranssin väreissä. Näin ostat helposti
peli-, treeni- ja fanituotteita.
TEKSTI JA KUVAT I I N A A I R I O

Pistä hyvä
kiertämään!
Pieneksi käyneet tai muuten tarpeettomat, ehjät PPJ-varusteet kannattaa laittaa kiertoon joko Facebook-ryhmässä (facebook.com/groups/ppjvarustekirppis/),
PPJ-kirppiksillä (infoa myöhemmin) tai
lahjoittamalla kamat PPJ:lle. Lahjoitettuja
varusteita myydään muun muassa PPJRiehan yhteydessä ja varat suunnataan
PPJ:n Tukirahaston kautta heikommassa taloudellisessa tilanteessa oleville
pelaajille. PPJ

PPJ-tuotteet ja hinnat:
Seuran suosittelemat perusvarusteet: Jako Classico treenihousut JR 28,50€ / SR 31,00€, Jako Classico verkkatakki JR 34,00 € / SR 36,00 €, Jako Manchester 2.0 pelishortsit JR 14,50 € / 16,00 €, Jako Team treenipaita JR 19,00 € / SR 22,00 €, Jako Leeds vieraspelipaita JR 34,00 € / SR 37,00 €, Jako PPJ Pelisukat 10,00 €, Jako Striker varustekassi JR 32,00 € / SR 35,00 € tai reppu 20 €. PPJ-Jako-tuotteita: Jako Classico kevyt-toppatakki (tummansininen), JR
76,00 / SR 89,00 €, Jako Active toppatakki (kirkkaan sininen) JR 89,00 € / SR 102,00 €, Jako Team Softshelltakki, JR 71,50 € / SR 76,50 €, Jako Team sadetakki JR / SR 39,00 €, Jako Function Gloves -kenttäpelaajan hanskat 25,90 €, Jako Kauluri 16,90 €. Seuravaatteet/fani-tuotteet (Karretrade): PPJ-fanihuivi
15€, PPJ-tupsupipo 15€, PPJ-lippis 19,50€, PPJ-trikoopipo 16,50€, PPJ Active huppari 51,50€

PPJ-varusteet: intersport.fi/fi/kauppa/espoo-suomenoja/ PPJ-fanikauppa: karren.fi/collections/ppj
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RIITTA
KOUKKU

Varustevastaava, PPJ JätkäHietsu 09. Vapaaehtoisena 4
vuotta.
Mitä varustevastaava tekee?
Neuvon uusia pelaajia perheineen
pelivarustehankinnoissa. Minulta
saa tiedon vapaista pelinumeroista,
Riitta Koukun pojan Kuutin
upouudessa pallossa on jo nimi
ja puhelinnumero.

JUUSO
VUORENOJA

Nimenhuuto admin, PPJ Kaivari 05. Vapaaehtoisena kuukauden.

”Hienoa tehdä
hyvää lapsille”
PPJ:n toiminnassa on mukana paljon vanhempia, jotka antavat sille pikkusormensa.
Lasten ilo ja oppiminen, jännät matsit ja hyvä seura motivoivat.
TEKSTI K AT J A A L A J A KUVAT H A A S TAT E LTAVAT

MARKO MATILAINEN
Autokuski ja kannustaja, PPJ K04. Vapaaehtoisena 10 vuotta.
Miten osallistut joukkueen arkeen?
Kuskaan ja kannustan. Minulla on kuulemma tarpeeksi
kantava ääni kannustamiseen.
Minkä verran kuskaat kuukaudessa?
Muutamista tunneista "pariin työpäivään".

Juuso Vuorenojan tärkein
työkalu nimenhuutoasioissa
on tietokone.

Peluuttaja ja treeniavustaja,
PPJ Laru 12. Vapaaehtoisena
1,5 vuotta.

Nähdä lasten ilo fudista kohtaan ja
tunnevuoristorata voittojen ja tappioiden kohdatessa. On myös hienoa seurata, kuinka nopeasti lapset oppivat
ja kehittyvät lajissa. Samalla tämä on
mukava tapa viettää aikaa ja keskustella muiden urheilusta kiinnostuneiden vanhempien kanssa.

Mitä teet peluuttajana?
Varmistan, että jokainen lapsi pääsee
pelaamaan pelissä. Peluuttamisessa
tärkeintä on auttaa lapsia keskittymään peliin ja luoda ja ylläpitää hyvää henkeä.

Onko peluuttamisessa jotakin tylsää?
Tylsää on välillä, jos jollakulla on huono päivä, ja se heijastuu käyttäytymiseen kentällä. Toivon, että omat vanhemmat auttaisivat hieman lasten
sparrailussa.

Kuinka usein autat?
Pelien määrästä riippuen muutaman
kerran kuukaudessa. Toisaalta olisin
varmaan muutenkin katsomassa pelejä tai harjoituksia saman ajan.

Heitä vielä vinkki, miten motivoit
lapsia?
Mielestäni tärkeintä on vaikuttaa itse innostuneelta ja antaa pojille mahdollisimman paljon positiivista palautetta. Silloin ei rakentavakaan palaute
tunnu niin pahalta.

TAUNO
PERÄINEN

Mikä sinua innostaa peluuttamisessa?

Mikä sinua innostaa pysymään mukana?
Olen ollut joukkueen toiminnassa sen ajan, kun omat pojat
ovat pelanneet.Minua innostavat yhä mukava seura kentän laidalla, jännät matsit ja poikien fudisinto.
Mikä on ollut hauskin kyyti kautta aikojen?
Vuoden 2013 PPJ 04 Eiran piirisarjaottelu, jossa sattui olemaan huikeat kannustusjoukot. Voitosta lupasimme ajaa
Mannerheimintien eli Manskun läpi PPJ:n liput liehuen
ja torvet soiden. Ja me yllytyshullut vanhemmat todella
teimme niin!
Kannusta vanhempia mukaan toimintaan.
Tämä on antoisaa hommaa, jossa tutustuu lastensa pelikavereihin ja heidän vanhempiinsa. Poikien 04:ssa on ollut
paljon aktiivisia kuskeja, ja minä yksi heistä.

Mitä teet Nimenhuudon parissa?
Huolehdin siitä, että joukkueen tapahtumat ovat ajan tasalla Nimenhuuto-palvelussa. Se vie 15−30 minuuttia päivässä. Nimenhuuto jää usein
joukkueenjohtajan vastuulle, mutta

Marko Matilainen teki kunniajuoksun
Manskua pitkin boksereissa. Se oli
poikien toivomus Helsinki
Cupin voiton
napsahtaessa.

Tauno Peräinen
hyvissä tunnelmissa
PPJ Laru 12 -joukkueen kanssa Helsinki
Cupissa.

ja hoidan kotipelipaitojen tilaukset.
Tilauksen teen kerran kuussa. Loput
varusteet voi hankkia itse Suomenojan Intersportista.
Minkä verran käytät tähän aikaa?
1−2 päivää kuukaudessa.
Millaisin odotuksin lähdit mukaan?
Joukkueessamme oli erilaisia tehtäviä,
ja pähkäilimme vanhempien kanssa,
kuka voisi tehdä mitäkin. En tiennyt
mitään varustevastaavan tehtävistä,
mutta otin yhteyttä kollegaan ja sii-

me olemme onnistuneesti jakaneet
vastuuta.
Miten keksit lähteä toimintaan?
Minut pyydettiin mukaan. Joukkueessa tapahtui muutoksia, ja apua tarvittiin.
Monet vanhemmat halusivat kantaa kortensa kekoon, että nuorten harrastus jatkuu.
Mikä vapaaehtoistyössä sytyttää?
On hienoa tehdä jotain nuorille tärkeän harrastuksen hyväksi. Mukana olevien vanhempien yhteistyö ja yhteishenki tuntuu myös upealta.
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tä se alkoi.
Mikä on pitänyt sinut toiminnassa mukana?
On tärkeää olla mukana lapsen harrastuksessa, ja siinä on vähän eri tavalla sisällä, kun on aktiivisempi. Aina puolisonkin kanssa puhumme,
että tämä on kiva yhteisö.
Anna hyväksi havaittu varustevinkki
Palloon kannattaa kirjoittaa lapsen
nimi ja puhelinnumero katoamisen
varalta. Niitä tapahtuu!

Entä ne tylsät puolet?
Nimenhuuto on joukkueen viestinnässä tärkeä palikka, vaikka itsessään se
ei ole mikään mielettömän inspiroiva
tai kauniskäyttöinen työkalu.
Anna jokin yllättävä vinkki Nimenhuudosta.
Tämä tuskin on yllättävä, mutta itse
pidän kalenteriominaisuutta hyvin
tärkeänä. Sen avulla Nimenhuudon
tapahtumat saa helposti näkyviin kotikoneen ja koko perheen mobiililaitteiden kalentereihin. Ajantasainen tieto harrastuksen menemisistä on siis
aina kaikilla.

Korvapuustimestarista
lasten paimentajaan
Selvitimme, keitä kaikkia PPJ-vanhempien joukossa on.
Tässä 25 esimerkkiä!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lasten paimentaja kentän laidalla
Kannustaja
Varainkeruun ideoija
Varainkeruuryhmän koordinaattori, jäsen
Fiilisvideoiden tekijä
Pelien striimaaja
Viestintävastaava
Korvapuustileipurimestari
Tapahtuma-apulainen, esim. kahvila, Ystävänpäivä,
arpamyynti, illallinen Helsingin taivaan alla
Autokuski
Huoltaja
Kuljetusvastaava (julkiset)
Nimenhuuto-vastaava
Uusien pelaajien vastaava
Peliryhmävastaava
Leiri- ja turnaustyöryhmän jäsen, reissuvastaava
Ystävyysotteluiden järjestäjä
Peluuttaja
Varustevastaava
Apuvalmentaja
Rahastonhoitaja
Joukkueenjohtajat 1 ja 2

Lähteet: Katja Alaja, Tuija Gustavsson, Pia Heikkurinen,
Jatta Pylkkänen, Anu Reunanen PPJ
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Laru 00-01 aloittamassa uraansa
Pyrkän hiekalla vuonna 2007.

Ei siitä ole kauan, kun kaikki treenasivat
hiekkakentillä. Joukkueiden treenivuorot
päätettiin puheenjohtajan työpaikalla
periaatteella ”yksikään jojo ei poistu, ennen
kuin vuorot on jaettu”. Etelä-helsinkiläinen
junnufutis on mullistunut 10 vuodessa.
TEKSTI L A U R A G R ÖN Q V I S T KUVAT TA I N A PA J U N E N , T O M M Y
P O H J O L A J A H A A S TAT E LTAVAT

V

uosi 2020 on juhlavuosi seurassamme. Pallo-Pojat Juniorit (PPJ) täyttää 25 vuotta ja
sen edeltäjä Pallo-Pojat (PP) 85 vuotta. Vaikka laji on pysynyt samana, sen
harrastaminen on muuttunut valtavasti. Seuran vuosikymmeniin mahtuu

paljon tapahtumia, mutta junnutoiminnan kannalta suurimmat kehitysaskeleet on otettu viimeisten 10 vuoden aikana. Pelaajamäärä on kasvanut
räjähdysmäisesti ja laadukkaat tekonurmipelit ovat syrjäyttäneet hiekkakenttien lätäkköleikit. PPJ

PPJ:n 15 vuoden kasvupyrähdys

Hyvästit hiekkahousuille

					
2004 2009 2014 2019
505
1016 1829
Jäsenmäärä			 428
21
34
45
Joukkueet			 18
0
1
4
7
Seuran työntekijät		
n.30*			n.140**
Kenttävuoroja käytössä
kesäkaudella			
*joista 1 ruoholla ja muut hiekalla
**kaikki tekonurmella tai nurmella

keskitetty

7.10.1935

Pallo-Pojat ry:n perustuskokous, paikalla on 11
innokasta jalkapalloilijaa.

30-40

-luku: Joukkueille kerätään
rahaa järjestämällä tansseja.

1936

Pallo-Pojat nimi hyväksytään virallisesti ja PP:n
peliasun värit päätetään. ”Sini-valkoinen yhdistelmä viistoon rinnan poikki on hyvin omaperäinen.
Sellaista ei näe juuri edes Englannin liigassa.”

30-50

-luvuilla PP:ssä pelattiin myös
jääpalloa ja koripalloa.

1956

1987

PP:n edustusjoukkue voittaa Suomen Cupin, mikä on
seuran edustusjoukkueen
ylivoimaisesti paras saavutus.

11.4.1937

Seuran ensimmäinen virallinen harjoitus
”Lauttasaarenkadulla kurassa ja lätäköissä
kahlaten”.

Perustetaan sisarseura Pallo-Pojat
Futis, ja sen alle ensimmäinen
naisten joukkue.

1985

PP:n 50-vuotisjuhlat. Illalliskortti
Asemaravintolan juhliin maksaa
150 markkaa.

1988

1990

PP:lla on 12 joukkuetta, joista 8 juniorijoukkuetta. PPF:llä on 3 naisten joukkuetta.

Mikael Forssell aloittaa PPJ:ssä. ”Miklu oli aivan ylitse
muiden. Ikäisiään pari vuotta edellä koko ajan. Kerrankin,
kun kenttä oli raskas ja muut hyytyivät, teki Forssell 40
minuutissa 18 maalia.” Valmentaja Veli-Pekka Karvinen.

1995

1999

Nykyinen maajoukkuepelaaja
Pyry Soiri aloittaa jalkapallon
PPJ:ssä.

PPJ eli Pallo-Pojat Juniorit perustetaan, jotta
junioritoimintaa saadaan vahvemmaksi.
Hietaniemen kuplahalli avataan.

2000

2003

PPJ:n ensimmäinen
tyttöjoukkue perustetaan.

Laru-92 joukkue saavuttaa
Hesa Cup -hopeaa.
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Heidi Kuusava
1. 2002 syntyneiden rahuri vuodesta
2013, ja B-junnuissa 2017-2019, hallituksessa 2014-2015
2. Vanhempien roolin uskon kasvaneen etenkin nuoremmissa ikäluokissa, koska jalkapallon voi aloittaa
aikaisemmin kuin kymmenen vuotta sitten.

Fredrik Vikström
1. Valmentajana 2009 vuodesta alkaen 00-pojissa, 01-pojissa, 07-pojissa,
08-pojissa ja 04-pojissa

3. Pelitoiminnan jakaminen eri tasoihin on ollut hyvässä kehityksessä. 10
vuotta sitten oli haastavaa löytää sopivan tasoisia turnauksia eri peliryhmille.

2. Olosuhteet ovat parantuneet ja harrastajamäärät kasvaneet. Valmentamisessa on omat haasteensa, kun 15-20
pelaajan ryhmä on muuttunut 50 pelaajan ryhmäksi. On vaikeaa allokoida omaa aikaa yksilöille, kun yrittää
selvitä suuren massan pyörittämisestä.

4. Ennen oltiin paremmin asian ytimessä. Fokus oli joukkueen toiminnassa, joka pyöri pelaajien ja valmentajien
ympärillä, jojojen antaessa tarvittavaa
tukea. Nykyään 50 pelaajan joukkueeseen mahtuu enemmän vanhempien
mielipiteitä, vaatimuksia ja ristiriito-

1. Missä rooleissa olet toiminut PPJ:ssä?
2. Miten juniorijalkapalloilu on muuttunut 			
toimintavuosiesi aikana?
3. Mikä on paras lajia koskeva muutos?
4. Onko jotain mitä kaipaat menneiltä vuosilta?
5. Kerro joku PPJ-muisto

Lasse Nikander
1. Valmentajana PPJ:ssä syksystä 2011
lähtien. Ensin L03, sitten L06, E06, E05,
L09 ja Naisten edustus -joukkueissa
vastuutehtävissä, ja useissa muissa
apuvalmentajana.

PPJ-AKTIIVIT VASTAAVAT

2. Viimeisten 25 vuoden aikana on
juniorijalkapalloilu muuttunut valtavasti. Olosuhteiden lisäksi PPJ:n
pelaajamäärissä on tapahtunut merkittävä muutos. Toki valmentamani 03 oli ensimmäinen "suurista

Mikä on muuttunut?
Mikael Anthoni
1. Jojo (PPJ Eira 92, sittemmin 92) vuosina 1999 – 2007, valmentaja (92-ikäluokka) n. 2000 – 2006, hallituksen
jäsen/vpj, n. 2002 – 2019, kenttäyhtiöiden hpj tai jäsen 2004 – 2019, valmentaja (tytöt 00-01) n. 2009 – 2017
2. Vielä 10 vuotta sitten hiekkakentät kelpasivat hyvin. Joukkueiden
viikkoharjoitusmäärät ovat lisääntyneet ja toiminta on aikaisempaa
selvemmin ympärivuotista. Vielä

2004

PPJ on Helsingin 11. suurin
jalkapalloseura. 18 joukkuetta
ja lisenssipelaajia noin 400.

2007

Nimenhuuto-sivusto
perustetaan.

2000-luvun alussa harrastaminen
aloitettiin 7-vuotiaana, nyt usein
5-vuotiaana. Ennen oli yksi paita,
yksi takki ja pallo, nykyään on ties
mitä vaatteita, hanskoja, vesipulloja – ja tämän huomaa löytötavaralaatikoista. Valmentajat ovat nykyään koulutetumpia, sitoutuneempia
ja tavoitteellisempia ja saavat palkkaa. Aikaisemmin lähdettiin kerran
kesässä esim. Hämeenlinnaan turnaukseen, nykyään mennään Barcelonaan. Kaupunginosien välinen
yhteistyö on lisääntynyt. Aikanaan

Laru vs. Eira -ottelut oli kauden tärkeimpiä ja pakko voittaa.
3. Tekonurmien lisääntyminen on tuonut uusia harrastajia.
4. Paljon puhutaan, että talkoohenki
olisi hävinnyt – en itse halua tähän uskoa. Kyllä väkeä hommiin saadaan, kun
vaan osaa vetää oikeista naruista.
5. Vielä kymmenen vuotta sitten kaikilla oli vähän polven yli menevät hiekkapelihousut – näitä ei enää näe.

2008

Legendaariseksi muodostunut loppuhuuto
”Hyvä meno pidä kii, täältä tulee PPJ”, saa
alkunsa Eira00-joukkueen turnauspeleissä.

2008

500 jäsenen rajapyykki ja seuran ensimmäinen
työntekijä palkataan, osa-aikainen valmennuspäällikkö Osku Koskinen.

2009

Paula Enström

tuntuu merkitykselliseltä.

1. 03-jojo 2008-2018. PPJ:n Hallituksessa 2009-2011, TH0607 rahuri 2018-2019,
Mutsit + B & A -junnut varustevastaava
2018->, T05 jojo 2019->, PPJ Mutsit pelaaja & apuvalmentaja 2016 ->

3. Valmennukseen panostaminen. Iso
kiitos kuuluu seuravalmentajille, joiden avulla on löydetty motivoituneita ja taitavia valmentajia joukkueisiin.
Yleisessä toiminnassa muutos kolmen
pelitavan suhteen oli hyvä. 2003 ikäluokka tosin sai taipaleellaan kokea
koko kirjon 5 v 5, 7 v 7, 8 v 8, 9 v 9 ja
11 v 11. Melkoista hässäkkää.

2. Toiminta on nykyään hurjasti järjestäytyneempää. PPJ on myös paljon
tunnetumpi nykyisin kuin 10 vuotta
sitten. Harrastamisen kustannustaso
ei ole pahemmin muuttunut, vaikka
asiat ovat paljon paremmin. En tiedä,
miten tämä temppu on tehty, mutta se

2010

4. En oikein osaa kaivata mitään, kun
toiminta on kehittynyt koko ajan parempaan suuntaan.

Kuplahalli siirretään Jätkäsaareen
ja siihen hankitaan uusi tekonurmialusta.

PP täyttää 75 vuotta ja PPJ 15 vuotta. Juhlan
kunniaksi järjestetään historian ensimmäinen
PPJ Gaala. Seurassa on n. 600 lisenssipelaajaa.

2009

2010

Axel ”Akke” Orrström palkataan seuraan
kokopäiväiseksi junioripäälliköksi.

Historian ensimmäinen poikaleiri
Eerikkilässä. Osallistujia 170.

2010-2011

∞
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5. Talvella 11-12 Jätkäsaaressa ollut
kuplahalli hajosi Tapani-myrskyssä.
Joukkueille pyrittiin saamaan korvaavia vuoroja muista halleista, mutta
PPJ-junnut treenasivat myös Jätkäsaaressa keskellä rakennustyömaata. Pojat lähtivät monesti heti koulun jälkeen lumitöihin kentälle, jotta treenit
4. Omat kaipailut liittyvät omien las- saatiin pidettyä ajallaan.
ten aikaisempiin harrastusvuosiin:
turnauksiin, leireihin ja pelireissuihin. Niistä on jäänyt upeita muistoja.
3. Harrastusryhmiä on tullut eri tasoisille ryhmille. PPJ:n kehitys organisaationa on myös ollut positiivista.
Toiminnanjohtajan ja seuratyöntekijöiden palkkaaminen on tuonut positiivisia hallinnollisia rakenteita, jotka ovat kehittäneet seuran toimintaa.

ja. Halutaan muutoksia, jotka palvelevat omaa lasta, mutta ei 40 muun perheen tarpeita ja toiveita. Valmentajalla
on paras käsitys kokonaisuudesta, joten hänen tulisi tehdä koko joukkuetta koskevat päätökset.
5. 01-ikäluokka oli alusta asti kuin yksi suuri perhe ja osa joukkueen vanhemmista on edelleen läheisiä. Hieno
muisto oli myös 04-joukkueen Hesa
Cup -voitto, kun pelaajat olivat jo kahdesti joutuneet tyytymään hopeaan.

ikäluokista" PPJ:ssä, silloin noin 80
pelaajalla.
3. Parasta on ollut valmennuksen tason nousu. Vielä vuosituhannen vaihteessa suomalaisen juniorijalkapalloilun kärjen taso oli hyvä, mutta liian
kapea. Nykyään löytyy useita haastajia perinteisten seurojen (HJK, Honka
ja KäPa) rinnalle. Suomalaisessa juniorijalkapalloilussa on tähdätty harrastajamäärien nostamiseen, mikä on oikea
lähestymistapa myös kansainvälisen
menestyksen tavoitteluun.

4. Menneiltä vuosilta kaipaan nykyiseen verrattuna pelaajamääriltään
pienempiä yksiköitä, joita kutsutaan
joukkueiksi. Onko 40 pienen jalkapalloilijan massa joukkue vai ryhmä
lapsia?
5. Valmennuspäällikkö Akke piti minulle työhaastattelun, ja oli yllätyksekseni soittanut eräälle vanhoista
valmennettavistani, että millainen valmentaja olen. Sain "puhtaat paperit" ja
aloitin hommat PPJ:ssä.

5. PPJ-urani alkuvuosina treenivuorojen jako toteutettiin ex-puheenjohtaja
Similän työpaikan pimeässä auditoriossa. Paikalle kutsuttiin kaikkien jengien edustajat, ja sopua etsittiin periaatteella ”kukaan ei poistu ennen kuin
vuorot on jaettu”. Koskaan ei lähdetty ulos ilman, että joku olisi hermostunut. Mutta vuorot tuli joka kerta
jaetuiksi, ja samalla sai hyvän perehdytyksen siihen mitä on oman jengin
etujen ajaminen vs. seuran kokonaisuuden näkeminen.

Ruoholahteen perustetaan
ensimmäiset PPJ-joukkueet.

2011
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2013

Väinämöisen kentälle
hankitaan tekonurmi.

Kuuluisa tapaninpäivän myrsky
vie Jätkäsaaren kuplan.

2013

2014

Pyrkälle saadaan tekonurmi
ja koko Lauttasaaren liikuntapuisto uudistetaan.

Hernesaaren kupla pystytetään
talkoovoimin.
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Olli Hukka
1. Pelaajana 2001 Larun joukkueessa
(2006-2016), B- ja A-junioreissa (2016
alkaen). Valmentaja 2005-syntyneissä ja apuvalmentaja monilla leireillä.
2. PPJ:ssä vanhemmilla on paljon "valtaa", mikä on ihan hyvä asia, sillä he
ovat seuran "asiakkaita". Siinä kohtaan
mennään kuitenkin yli, jos vanhemmat alkavat puuttua valmentamiseen
niin, että se vaikuttaa negatiivisesti
lapseen tai joukkueeseen. Vanhempien
työ on uskomatonta, mutta heidän tu-

Axel Orrström
1. 2009 lähtien seuran junioripäällikkö/valmennuspäällikkö, eka joukkue
L99 ja PPJ 95 pojat ja sen jälkeen aloittavat ikäluokat: L04, E04, TE04/05, E05,
L07, E07, T08/09, L08, L09, L10, L11,
L12,L3, L14
2. Valmennus on ammattimaistunut,
seuraan on tullut paljon kovia osaajia valmentamaan vanhempien tueksi.
Päätoimiset valmentajat ajavat samoja
arvoja, mikä näkyy seuran kehityksessä. Vaikka PPJ:ssä on tullut kilpailullisuus vahvasti mukaan, seuran pehmeät arvot ovat kuitenkin läsnä.
3. Jalkapallo pysyy mun silmissä aina samana pelinä, vaikka kuinka pal-

PPJ-GAALA

MUUTOS

2/2019

lisi arvostaa myös kentällä tehtyä työtä – siitä ovat vastuussa valmentajat.
3. Seuratasolla paras muutos oli, kun
PPJ alkoi ohjata toimintaansa kilpailulliseen suuntaan. Perustettiin tasoryhmiä ja extra-treenejä potentiaalisille pelaajille. Tavoite on, että nuori voi
kulkea koko junioriuransa PPJ:ssä ja
pelata itselleen sopivalla tasolla, myös
tavoitteellisesti pelaten.
4. Kaipaan yhteisöllisyyttä ja perhemäistä asennetta joukkueissa. Kaikki tuntevat toisensa, ketään ei kiusata

”

Vanhempien tulisi jo
pienestä pitäen opettaa
pojat hoitamaan etenkin
kenkänsä itse. Nappulakengät
pitäisi hoitaa jokaisten treenien
jälkeen puhtaiksi ja lankata
vähintään kerran kahdessa
viikossa.”

5. Juppe Kettunen (pitkäaikainen jojo) sanoi vuosia sitten Eerikkilän leirillä, että jokainen euro mitä hän laittaa futistoimintaan, on hänen lapsensa
hyvinvointiin. Ja hän luottaa, että me
hoidetaan valmennuksellisesti hyvä
toiminta poikansa jengille. Se jäi muistiin ja muistuttaa valmennuksen tärkeydestä.

2. Kaikki on muuttunut. Nostan esimerkkinä sen, että aloittaessani PPJ:ssä
piirin toiminta ja koulutus oli alkutekijöissään, yhteydet Palloliittoon ja muihin seuroihin olemattomia. Jäädessäni
”eläkkeelle” puheenjohtajan tehtävistä, suhteet piiriin, Palloliittoon ja muihin seuroihin olivat erittäin hyvällä to-

Junnulehti 2000

lalla. Ylipäätään PPJ on yksi Helsingin
ja Uudenmaan suurimmista ja parhaiden hoidetuista.
3. Ilman seurojen ja kuntien omia tekonurmikenttiä ja halleja jalkapalloilun kehittyminen nykytasolleen ei olisi
ollut meidän ilmastossamme mahdollista. Ilman seurojen palkattuja työntekijöitä ja palkkaa saavia, koulutettuja
valmentajia ei jäsenmäärien ja toiminnan kehitys olisi nykyisellä tasolla.
4. Paradoksaalisesti kaipaan vapaaehtois- ja talkootoimintaa, joka tuntuu toiminnan ammattimaistumisen

myötä hiipuneen tai kokonaan kadonneen. Esim. kuplahallin pystytys- ja
purkamistalkoot olivat tapahtumia,
joihin kaikkien joukkueiden ja vanhempien osallistuminen oli yhteinen
kunnia-asia.
5. Omien joukkueiden toiminnasta on
paljon hyviä muistoja. Seuran toiminnasta on jäänyt mieleen hallitusten hyvä yhteishenki, tekemisen meininki ja
aikaansaannokset, mm. ensimmäiset
kehitysteemapäivät, hyvät työntekijät, omat kentät ja hallit, Junnulehdet,
Gaalan ja leirien perustamiset.

”

Mielipide, Junnulehti 1999

2018
1000 lisenssipelaajan raja
menee rikki, joukkueita on 34.

2015

PPJ täyttää 20 vuotta.

2016

Seuraan palkataan ensimmäinen toiminnanjohtaja.

2017

PPJ Tukirahasto perustetaan
tukemaan pienituloisten perheiden lasten harrastamista.

Kilpa 04 voittaa seuran
historian ensimmäisen
Helsinki Cup -mestaruuden.

2018

Osta tai myy
kotisi Erkkerin
kautta! Toimii.
Luotettavaa lauttasaarelaista
asuntokauppaa ja -vuokrausta
jo vuodesta 1995.

Uusi kumialusta – ei pölise ja on miellyttävän
väristä ja oloista, mutta nappulat tuntuvat
jotenkin tarttuvan siihen, kun tulee yhtäkkisiä
kaatumisia kesken juoksun. Ja lisäksi siellä haisee
jonkin verran myrkylle.”

2014
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5. Pelasin 16-vuotiaana miesten kolmosdivarin ottelussa venäläisten tähdittämää Spartakia vastaan. Heidän
riveissään oli myös Alexei Eremenko
Jr. Muistan ikuisesti, kuinka väänsin
1v1-tilanteessa Eremenkoa vastaan.
Oli uskomatonta päästä seuraamaan
kentällä, miten tuon tason jalkapalloilija pelaa.

4. Vaikka meillä on kasa valmentajia, jolle maksetaan korvausta, on valmennus kuitenkin aina osittain vapaaehtoistyötä. Olisi tärkeää muistaa ja
kiittää valmentajia ja taustoja heidän
tekemästään työstä esim. pienillä joululahjoilla.

1. Jojona 89- ja 90-syntyneiden joukkueissa, PPJ Akatemiassa ja Edustuksessa vuodesta 1995 lähtien. Hallituksessa 2000-2015, josta viimeiset
10 vuotta puheenjohtajana.

∞

ja kaikki auttavat, jos yksi on pulassa.
Tällä asenteella 01 ikäluokka rämpi itsensä A-junioreihin asti.

jon höpinää ja propagandaa lajin ympärillä liikkuu.

Olavi Similä

2/2019

2019

PPJ on Helsingin toiseksi suurin seura. Lisenssipelaajia on 1829, joukkueita 45 ja joukkueiden palkkaamia valmentajia noin 100.

Tehtaanpuiston kenttä saa tekonurmen. Ruskea väri herättää keskustelua.

2020

PP täyttää 85 ja PPJ 25 vuotta,
seura saa Jätkäsaareen oman
täysimittaisen hallin.

Kauppakeskus Lauttis
www.erkkeri.fi

Veli-Pekka Närhi

Markku Enström
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PPJ-GAALA

Hirviöitä ja hodareita
Tunnelma oli jälleen katossa, kun sinivalkoisiin paitoihin pukeutuneet
Halloween-hirviöt valtasivat Clarion-hotellin. PPJ-gaalassa muistettiin
vuoden aikana menestyneitä pelaajia ja joukkueita, vedettiin hodariöverit
sekä ihasteltiin Alexander Wessbergin kikkoja ja Cledosin keikkaa.
TEKSTI I I N A A I R I O KUVAT J A N N E S A A R I N E N

PPJ-ERIKOISPALKINNOT
Vuoden PPJ-joukkue: 05 Edustus
Vuoden PPJ-joukkueenjohtaja: Juha Kettunen
Vuoden PPJ-valmentaja Melinda Andler
Vuoden PPJ-ilmiö: PPJ Tehotreenit
Poikapelaaja 11-vuotiaat ja nuoremmat (Leikkimaailma):
Viljami Everi (Laru 2009)
Poikapelaaja 12-15-vuotiaat (Kaverimaailma):
Tuure Mäki-Uuro (05 Edustus)
Poikapelaaja 16-20-vuotiaat (Tulevaisuusmaailma):
Samuel Sjölund (B1)
Tyttöpelaaja 11-vuotiaat ja nuoremmat (Leikkimaailma):
Lilja Kangasniemi (Tytöt 08-09)
Tyttöpelaaja 12-15-vuotiaat (Kaverimaailma):
Anete Müller (Tytöt 06-07)

PPJ-GAALA
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VUODEN PELAAJAT
Valmentajien/joukkueenjohtajien
perustelut
13 Laru, Espen Lindström
”Harjoittelu, tahto ja asenne 100 prosenttia – ja silloin kehitystä ei voi estää
mikään. Koko ajan täysillä mukana!”
13 Jätkäsaari, Justus Villman
”Justus tuntuu ehtivän kentällä joka paikkaan. Hän hoitaa puolustuksen ja tekee maaleja hyökkäyspäässä.
Hän löytää tyhjän tilan kentältä ja osaa
käyttää sen edistääkseen joukkueen
peliä. Harjoituksissa hän kuuntelee
ohjeet tarkasti ja treenaa aina täysillä.”
13 Eira, Rafael Väyrynen
”Rafael on taitava ja myös pienin meidän ryhmässä, joten tämä on myös
tsemppipalkinto.”
12 Tytöt, Moa Ekholm
”Moa on hyvä ja innokas joukkuepelaaja, joka näyttää hyvää esimerkkiä
muille treeneissä ja peleissä. Moa on
rauhallinen sekä hyvä kuuntelemaan
ja toimimaan ohjeiden mukaisesti.”
12 Laru, Gustav Rosvall
”Gustav on aina iloisena paikalla ja
valmentajan sanoin aina mukana sata lasissa. Se näkyy myös hänen kehityksessään.”
12 Jätkäsaari, Verner Hiitola
”Verner on tunnollinen harjoittelija.

PPJ-GAALA
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Hän kuuntelee valmentajan ohjeet ja
pyrkii toteuttamaan niitä parhaansa
mukaan. Hän osaa ottaa myös kanssapelaajat huomioon. Verner on joukkuepelaaja ja hän pyrkii tekemään
kentällä peliä edistäviä ratkaisuja.”
12 Eira, Victor Celmins
”Joukkuepelaaja, joka antaa kaikkensa joka tilanteessa!”
11 Tytöt, Liina Timonen
”Liina on esimerkillinen pelaaja, joka
on kehittynyt erittäin paljon kauden
aikana. Liinalla peli-ilo näkyy ja hän
tekee aina parhaansa.”
11 Laru, Robin Tiittanen
”Robin on kehittynyt huimasti kauden
aikana. Eikä varmaan vähiten siksi,
että aina kun jotain on, "Tiittanen" on
paikalla. On ne sitten joukkueen harjoitukset, maalivahtitreenit tai taitokoulun harkat. Samalla innolla tulevaan, hyvä Tiittanen!”

10 Tytöt, Alli Karjalainen
”Alli on kova omalla ajalla treenaaja ja
pelaa PPJ:ssäkin kahdessa joukkueessa, mutta silti on aina paikalla joukkueen tapahtumissa. Alli on esimerkillinen pelaaja kaikille joukkueessa: aina
varusteet kunnossa ja tulossa hyvällä fiiliksellä treenaamaan. Alli on valmentajan unelmapelaaja.”
10 Laru, Erik Rosqvist
”Ekillä ollut asenne kohdillaan jokaisissa harjoituksissa ja peleissä. Hän
on osoittanut motivaatiota, taistelutahtoa, kurinalaisuutta ja yrittää aina parhaansa. Eki on kehittynyt todella paljon ja sen näkee, että poika
tekee hommia treenien ulkopuolella.
Ekin innokkuus ja into futikseen on
iloa muiden silmille.”

11 Jätkäsaari, Edvard Davidian
”Edu on periksiantamaton taistelija ja
vastustajien kauhu. Hän on poikkeuksellinen pelaaja, joka käyttää kaikki
sallitut keinot joukkueensa hyväksi.
Hän on myös hyvä maalintekijä.”

10 Jätkäsaari, Eliah Omar Vaysi
”Eliah on ollut aktiivinen treeneissä
kävijä, harvoin jäänyt pelejä tai treenejä väliin. Hän on aina hyvällä ja iloisella asenteella liikkeellä. Sen lisäksi
tulee hyvin toimeen muiden pelikavereiden kanssa ja ottaa muut hyvin
huomioon. Peleissä Eliahilla on ollut
loistavaa tsemppaamista ja pelin tuloksesta huolimatta on vielä hymy
huulilla pelien jälkeen.”

11 Eira, Eino Huhdanmäki
”Eino on harjoituksissa ja peleissä aina huippuasenteella mukana. Tämä
näkyy myös Einon huikeassa kehittymisessä jalkapalloilijana viimeisen
vuoden aikana.”

10 Eira, Olli Haanmäki
”Näyttää loistavalla asenteellaan esimerkkiä muille. Kehittynyt taas valtavasti vuoden aikana. Aina hyvällä
tuulella, seuraa ohjeita ja tekee älyttömästi töitä.”

09 Laru, Lauri Ojala
Vahvaotteinen puolustaja, joka on kehittynyt kovalla vauhdilla kauden aikana. Kantaa paljon vastuuta omassa peliryhmässään. Muistaa tervehtiä
valmentajaa ennen jokaista ottelua tai
harjoitusta.”
09 JätkäHietsu, Juho Saura
”Aina kaikkensa antava pelaaja on kehittynyt tekniseksi 1v1-pelaajaksi hyvin lyhyessä ajassa. Hän muistaa myös
ottaa muut joukkuekaverit huomioon
esimerkillisellä tavalla.”
09 Eira, Egor Lopatkin
”Egor on kehittynyt sekä pelitaidoissaan että myös henkisissä ominaisuuksissaan. Jätkä on lyhyessä ajassa
matkannut harrasteryhmästä haasteryhmään, ja sitä kautta kilparyhmään.
Egor on yksi joukkueemme ahkerimmista omalla ajalla futaavista kundeista, ja tämä näkyy suoraan kehityksessä. Jatka samaan malliin Egor!”
08-09 Tytöt, Elsa Leino
”Prässipelin tiukka toteuttaja. Kehittynyt hurjasti ja noussut maalintekijänä
tilastossa kärjen tuntumaan.”
08 Laru, Axel Helin
”Axel on ollut jo pitkään treeniaktiivisuudessa joukkueen kärkeä ja on
osoittanut hienoa kehittymistä varsinkin kuluneen kauden aikana. Axel
treenaa aina hyvällä fiiliksellä ja kannustaa myös joukkuetovereitaan peleissä ja treeneissä.”

J U H L A T U N N E L M A A Jesse Laajaranta, Jussi Korpinen, Akke Orrström ja Topi Pietilä
jakoivat gaalan palkinnot.

08 Eira, Vilppu Lapinleimu
”Tunnollinen harjoittelija, joka on vuosi vuodelta kehittynyt jalkapalloilijana. Joukkueen tukipilari. Käyttäytyy
kentällä ja sen ulkopuolella erinomaisesti.”

aina pelin loppuun asti.”

07 Laru, Alvar Leppälä
”Pelaaja, johon valmentajat voivat
luottaa niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Alvar on hienoilla suorituksilla pelannut itsensä myös PPJ 07
-edustusjoukkueen harjoituksiin ja peleihin. PPJ Lauttasaari 07 valmennus
(Keijo, Iisakki, Viljami) onnittelee Alvaria hienosta kaudesta 2018-2019.”

06-07 Tytöt, Laura Puputti
”Hienosta henkilökohtaisesta kehittymisestä, itsensä voittamisesta ja kadehdittavan peräänantamattomista
kaksinkamppailuista.”

07 Edustus, Aaro Laakso
"Motivaatio on ollut korkealla koko
kauden ja se on näkynyt kehityksessä,
treeni aktiivisuus on myös todella hyvä. Oranssin kevät kausi ykkösen karsinnoissa oli iso menestys ja pelaajalla
oli isossa roolissa. Nousi syyskaudella PPJ ryhmään jossa löytänyt myös
oman tärkeän roolin. Pelaaja kuuntelee aina valmennusta ja tekee töitä koko joukkueen eteen! ”
Eira 07, William Westerling
”Vuoden pelaaja 2019-palkinnon saa
pelaaja, jonka kypsyys ja treeniaktiivisuus ovat vuoden aikana vieneet pelaajan kehityksen aivan uudelle tasolle. William on jokaisessa pelissä
ollessaan ollut joukkueen puolustuksen lukko. Hän loistaa kentällä anteeksiantamattomalla asenteellaan ja periksiantamattomalla pelaamisellaan

06-07 Tytöt Kilpa, Emilia Wegelius
”Tunnollinen ja motivoitunut harjoittelija, joka on kehittynyt valtavasti pelaajana kauden aikana.”

06 Laru, Henrik Unnérus
”Henrikin kehitystä futarina on ollut
ilo katsella kuluneen vuoden aikana.
Henrik näyttää käytöksellään hyvää
esimerkkiä muille pelaajille ja antaa
aina kaikkensa sekä peleissä että treeneissä.”
06 Eira, Maximilian Fagerlund
”Maxin parhaisiin ominaisuuksiin
kuuluu positiivinen asenne, halu kehittyä, työmoraali, vahvan joukkuehengen luominen sekä johtajuus kentällä ja varsinkin sen ulkopuolella.”
05 Sininen, Johannes Suhonen
”Tehnyt harjoituksissa itsestään näkyvän tekemällä, ei puhumalla. Johannes
on kehittynyt pelaajana todella paljon
ja hän on osoitus kaikille siitä, että sinnikkyys palkitaan. Hänen asenteensa harjoituksissa on silmiinpistävän
ihailtavaa seurattavaa. Joskus asenne ratkaisee!”
05 Eira, Frank Lundqvist

”Frankillä on joukkueen paras asenne ja käytös. Hän ei tule treeneihin
koskaan myöhässä ja on aina ensimmäisenä valmis aloittamaan. Frank oli
joukkueen kapteenina muun muassa
Helsinki Cupissa ja on pelannut viidellä eri paikalla. Hän oli myös edustuksen apuna tarvittaessa.”
05 Edustus, Otso Matilainen
”Motivaatio harjoitteluun on huipputasolla. On tehnyt paljon töitä myös
omalla ajalla. Omaksui kesken kauden
uuden pelipaikan loistavasti.”
04-05 Tytöt, Annika Konu
”Annikalla ollut huima kehitys viimeisen vuoden sisällä. Pystyy pelaamaan monella eri pelipaikalla ja omalla esimerkillään pystyy muuttamaan
pelin kulkua! Asenne jokaisissa treeneissä ja peleissä 110 prosenttia. Tulevaisuus näyttää valoisalta!”
04 United, Eemeli Leppälä
”Tämä pelaaja on ottanut suurimpia
kehitysaskelia vuoden aikana, treeniaktiivisuus on ollut lähes 100 prosenttia. Kantanut joukkuetta ja ollut
koko kauden joukkueen tukipilareita.”
04 Kilpa, Jami Kivistö
” Jami otti viime kaudella kapteenin
vastuun ja on kantanut sitä esimerkillisesti harteillaan. Jami on todellinen
luottopelaaja, joka pitää yllä korkeaa vaatimustasoa itselleen ja joukkuetovereilleen. Hän kehittyi varsinkin
urheilullisuudessa sekä pallollisessa

2/2019
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pelaamisessa ja nousi kauden aikana
ykkösessä sarjan eliittipelaajaksi.”
B-pojat, Rafael Poirey
”Rafu" on joukkueen varakapteeni ja
johtaa esimerkillään. Kehittynyt jo viimeiset kaksi vuotta valtavasti. Hän ei
ole jättänyt vastustajia tällä kaudella
rauhaan, vaikka sarjataso on hänen
urallaan tähän mennessä kovin. Omat
joukkuekaverit saavat seistä vaikka
päällään vieressä ja silti kaveri tekee
hommat täysillä ja intohimolla.”
A-pojat, Toivo Raudas
”A-junnujen menestystarina on perustunut pelaajien kykyyn joustaa lajin
eteen. Toivo käy armeijaa lajin ohella
ja tulee vapailta treenaamaan asepalveluksen kovan kiireenkin keskellä.
Antanut kasvot lausahdukselle: "rakkaudesta lajiin". Toivo ei ole paikalla,
jos toivo ei ole paikalla.”
Naiset Edustus, Anna Paloposki
”Tampereen lahja PPJ:lle. Rauhallinen
ja varmaotteinen pelinavaaja. Onnistuu sekä lyhyet että pidemmät syötöt
niin oikealla kuin vasemmalla jalalla.
Ennakoi vastustajan peliä puolustettaessa ja pituudesta huolimatta katkoo syötöt päälläkin erinomaisesti.”
Naiset harraste, Ariann Grandell
”Ariann teki hienon paluun joukkueeseen äitiysloman jälkeen. Taitavan
Ariannin otteista treeneissä ja peleissä
ei huomaa, että hän olisi poissa välissä ollutkaan. Lisäksi hän on aina posi-

Kentälläkin on
tekijänsä
Vakituista tai lyhytaikaista, sinulle soveltuvaa ja kiinnostavaa työtä. Katso
vapaat paikat nettisivuiltamme tai laita vapaa hakemus. Pallo on sinulla.

Ä I T I J A T Y T Ä R Mutsien Hanna-Liisa Harju ja Tytöt 12 -joukkueen Moa Ekholm saivat molemmat Vuoden pelaaja -palkinnot.
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tiivinen ja jaksaa tsempata tilanteessa
kuin tilanteessa. Ariann on joukkuepelaaja niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin.”
Mutsit, Hanna-Liisa Harju
”On aina positiivinen, iloinen ja ystävällinen. Ei ikinä arvostele muiden
suoritusta ja ennen kaikkea on uskomattoman hyvä pelaaja! Tämän henkilön panos peleissä on aina merkittävä ja ajoittain joukkue kokee sen myös
henkisesti olevan näin. Joukkue pelaa
aina joukkueena ja tämä pelaaja on va-

kiinnuttanut itsensä kiinteäksi osaksi
Mutsit-joukkuetta!”
Miehet Edustus, Kalle Liukkonen
Tämän oikean laidan juoksukoneen
poissaolon näkee joukkueen pelissä
välittömästi. Yleensä hänet taktiikassa piirretään oikeaksi laitapuolustajaksi, mutta pelissä hänet nähdään yleensä siellä, missä tapahtuu ja siltä hän
aina jotenkin ehtii hoitamaan oman
ruutunsa puolustuslinjassa. Nykyfutikseen täydellinen moderni laitapakki louhikkoisen kosketuksen kera.”

Miehet Ruoholahti, Idriz Berisha
”Ide siirtyi Ruohikseen täksi kaudeksi
ja otti saman tien oman roolinsa joukkueen ehdottomana luottopelaajana.
Pääasiassa topparina pelannut Ide riisti palloja, käynnisti hyökkäyksiä ja lisäksi hän toimi joukkueen pilkkujen
vetäjänä upottaen jokaisen.”
IKIS, Kimmo Vanhakangas
”Koska aktiivisin harrastaja sekä hyvähermoinen joukkuepelaaja.”
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Kokeile!
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Ota yhteyttä!

0503462241
Tuula Vattulainen
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tuula.vattulainen@tasokoti.fi
Tasokoti c/o Tasolaiset Oy
Niittyläntie 1, 00620 Helsinki

-20%

Uuden asiakkaan
ensimmäisestä
siivouksesta!

Helpota omaa tai läheisesi
arkea. Palvelumme sisältää
toivomuksesi mukaan keittiön,
kylpyhuone- ja wc-tilojen, saunan,
makuuhuoneiden sekä olohuoneiden
siivouksen. Meiltä myös ikkunoiden
pesut, silitykset ja kaappien
siivoukset.

Tutustu meihin www.tasokoti.fi

PPJ Taitokisamerkit 2019		
		
Kulta		
Kuutti Huhtanen		
Petja Peltola			
		
Hopea
Pihla Kobylin			
Viljami Everi			
Aaron Grönbärj			
Ari Harjamaa			
Paavo Ekholm			
Rasmus Vuorio			
Dani Tuuri			
Jaako Vanhakangas		
Rasmus Rönnqvist		
Markus Purhonen		
Ali Pad				
Emil Rautiainen 			
Alli Karjalainen 			
		
Pronssi
Rasmus Martola			
Fabian Rosberg			
Emil Hämäläinen		
Edvard Davidian		

2008
2011
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2010
2009
2009
2010
2011

SPL:n Helsingin piirin ansiomerkkivaliokunta
myönsi PPJ:n toimihenkilöille ansiomerkkejä:
Mikael Anthoni		
Piirin hopeinen ansiomerkki #382
Paula Enström		
Piirin hopeinen ansiomerkki #383
Jussi Korpinen		
Piirin hopeinen ansiomerkki #384
Valericio Leppe
Piirin hopeinen ansiomerkki #385
Topi Pietilä		 Piirin hopeinen ansiomerkki #386
Axel Orrström		
Piirin hopeinen ansiomerkki #387
Seija Virtanen		
Piirin hopeinen ansiomerkki #388

• Tutustu yrityssiivoukseemme www.tasolaiset.fi
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Jussi Eskola

Aina kannattaa unelmoida
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PPJ myötäelää
Huuhkajien huumaa.
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JOUKKUEET - POJAT
LARU 2014

LARU 2013

Joukkueenjohtaja
Teemu Annala
Yhteystiedot
teemu.annala@sospro.fi
Valmentaja
Axel Orrström

Joukkueenjohtaja
Vesa Tarvainen
Yhteystiedot
jojoppjlaru2013@gmail.
com, 050 5321897
Valmentaja
Axel Orrström & Viljami
Araviita

”

Ville Vimpari

Tatu Harviainen

Vuoden
aikana
ollaan otettu
huima harppaus
eteenpäin
taidoissa,
keskittymisessä ja
aktiivisuudessa.

JÄTKÄ 2014

JÄTKÄ 2013

Joukkueenjohtaja
Jussi Laukkanen
Yhteystiedot
ppj2014jatka.jojo@outlook.
com, 044 719 3028
Valmentaja
Topi Pietilä

Joukkueenjohtaja
Tero Nummila
Yhteystiedot
teronummila@hotmail.
com, 040 34333384
Valmentaja
Topi Pietilä

”

”

Tämän
energisen
joukkueen
toiminta
on hyvällä
mallilla niin
valmennuksen
kuin taustojenkin
suhteen.

Kauden
kohokohtana
olivat kaikki
matsit, mutta
ennen kaikkea
Helsinki Open ja
Käpan turnaukset.

EIRA 2014

EIRA 2013

Joukkueenjohtaja
Lana Aleksander
Yhteystiedot
ppjeira2014@gmail.com,
044 9821024
2014 TYTÖT:
ppjtytot2014@gmail.com
Valmentaja
Jussi Korpinen

Joukkueenjohtaja
Petri Viglione
Yhteystiedot
petri.viglione@winital.fi,
040 501 3676
Valmentaja
Jussi Korpinen ja Lasse
Nikander

”
Lasse Oinonen

Pia Ajalin

∞

Tero Nummila
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Parasta olivat
turnaukset
lukuisine
mitaleineen ja
tunnustuksineen
sekä joukkueena
pelaaminen.
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JOUKKUEET - POJAT
LARU 2012

LARU 2011

Joukkueenjohtaja
Tuija Gustavsson & Timo
Räikkönen
Yhteystiedot
ppjlaru12@outlook.com
050 5624443 & 040 5152231
Valmentaja
Axel Orrström & Semir
Ibralic

Joukkueenjohtaja
Teemu Rautiainen
Yhteystiedot
jojoppjlaru2011@gmail.
com, 050 3012012
Valmentaja
Tommi Muhonen, Mateus
Decat

”

”

Kohokohtia
olivat
Helsinki Cup,
Eerikkilän leiri ja
oma Solvallan leiri
sekä iloinen ilme.

Jaakko Laivamaa

Aloitimme
ystävänpäivätapahtuman
ja pääsimme
osallistumaan Hesa
Cupiin viidellä
joukkueella.

Karl Backman

∞

JÄTKÄ 2012

EIRA 2011

Joukkueenjohtaja
Elina Turunen
Yhteystiedot
jojojatka12@gmail.com
044 0788893
Valmentaja
Topi Pietilä

Joukkueenjohtaja
Aku Vikström
Yhteystiedot
jojoppjeira2011@gmail.
com, 050-5249445
Valmentaja
Iisakki Raimovaara

”

”

Juha Jäntti

Meillä on
mahtava
joukkue!
Topi-valmentajan
hyvässä huomassa
on hienoa jatkaa
eteenpäin!

Joukkueena
on menty
vahvasti
eteenpäin. Helsinki
Cupin hienot pelit
nurmikentillä
jäivät poikien
mieleen.

EIRA 2012

JÄTKÄ 10-11

Joukkueenjohtaja
Niclas Diesen
Yhteystiedot
ppjeira12@gmail.com,
040 035 8962
Valmentaja
Jussi Korpinen

Joukkueenjohtaja
Mikko Peltoniemi
Yhteystiedot
jojojatka11@gmail.com,
041 5284488
Valmentaja
Topi Pietilä

”

Kentän laidalta
on ollut ilo
seurata monen
pelaajan suuria
kehitysloikkia.
Topin treenit ovat
tuottaneet tulosta.

∞
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JOUKKUEET - POJAT
LARU 2010

JÄTKÄHIETSU
2009

Joukkueenjohtaja
Mikko Pirilä
Yhteystiedot
ppjlaru10@gmail.com,
040 5407090
Valmentaja
Mateus Decat, Viljami
Araviita, Benjamin Nava

Joukkueenjohtaja
Sanna Rauhala
Yhteystiedot
ppj09jatkasaari@gmail.
com, 050 563 1232 & 040
543 3221
Valmentaja
Teo Hyrske, Scott
Angevine, Oskari Nykänen

”

”

Pojat ovat
kehittyneet
ennen kaikkea
joukkueena
huimasti, ja nyt
siirrytään innolla
8v8-peleihin.

Mikko Pirilä

∞

Suurin mullistus oli Hietsun
ja Jätkäsaaren
joukkueen yhdistyminen yhdeksi
yhdessä toimivaksi
joukkueeksi.

Anna Räisänen

26 PPJ Junnulehti

EIRA 2010

EIRA 2009

Joukkueenjohtaja
Tony Rönnqvist
Yhteystiedot
ppjeira2010@gmail.com,
050 5952778
Valmentaja
Matias Anthoni, Juho
Nirkkonen

Joukkueenjohtaja
Sami Martola
Yhteystiedot
sami.martola@krogerus.
com, 040 5351712
Valmentaja
Olli Seppälä, Toppari
Lähteenmäki ja Janne
Hiuspää

”

”

Upeat voitot
piiripeleissä ja
turnauksissa
olivat tämän
mahtavan
joukon vuoden
huippuhetkiä.

Erno Hankia

Anu Haanmäki

Turnausmatka
Jyväskylään loi
uusia kaverisuhteita. Kukaan ei
muista pelejä vaan
"kylpylämatka"
vahvisti
joukkuehenkeä.

LARU 2009
Joukkueenjohtaja
Miia Sirviö
Yhteystiedot
ppj.laru09@gmail.com,
050 577 0809
Valmentaja
Lasse Nikander, Mikko
Nummela, Nicholas
Shensin

”

Kauden kohokohtana on
ollut erinomaisesti
menneet piirin
sarjapelit kaikkien
peliryhmien osalta.
Tervetuloa joulukuusiostoksille 19.12.2019 kello 18-20 Lauttasaareen
Drumsö Lågstadieskolan pihalle (Tallbergin puistotie 12)! Suosittelemme
varaamaan kuusen ennakkoon Facebookissa (PPJ Laru 09:n joulukuusitori),
niin pääset valitsemaan jakotilaisuudessa suosikkisi ensimmäisten joukossa.

KuusiTonttujen kuuset ovat kotimaisia, viljeltyjä metsäkuusia.
Kuuset kaadetaan Joulupuuseuran ohjeiden mukaisesti.
KuusiTontut tekee mielellään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa.
Laru 09 suosittelee KuusiTonttuja lämmöllä!
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JOUKKUEET - POJAT

EDUSTUS 08

EDUSTUS 07
Joukkueenjohtaja
Mikko Koivu
Yhteystiedot
koivu.mikko@gmail.com,
0400 606 102
Valmentaja
Oskar Stubb, Zakariya
Mohamud, Jussi Korpinen

Joukkueenjohtaja
Hiski Lapinleimu
Yhteystiedot
hiski@lapinleimu.fi, 040
5347564
Valmentaja
Tommi Haavisto, Fredrik
Vikström

”

Jukka Konu

Hiski Lapinleimu

Syksyllä 2019
perustettu
joukkue
koostuu pääosin
PPJ-kasvateista ja
sitä on vahvistettu
tulokkailla.

Jukka Alstela

∞

UNITED 08

LARU 2007

Joukkueenjohtaja
Anna Räisänen ja AnnaMaaria Halonen
Yhteystiedot
jojoppjunited08@gmail.
com, Anna Räisänen 040
539 7665 ja Anna-Maaria
Halonen 040 593 2521
Valmentaja
Leevi Sairila, Dario Nikzad
ja Olli Hukka

Joukkueenjohtaja
Ilkka Saarinen
Yhteystiedot
ilkka.saarinen@tieto.com,
050 3022892
Valmentaja
Keijo Kononoff

”

Yhdistyneiden
Eiran ja Larun
ensimmäisissä
treeneissä oli heti
hyvä fiilis ja peräti
54 pelaajaa.

EIRA 2007
Joukkueenjohtaja
Jussi Ankkuriniemi
Yhteystiedot
jojoeira07@gmail.com ,
040 5704336
Valmentaja
Dan Sundman, Fabian
Wallgren, Ilkka Rissanen
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JOUKKUEET - POJAT

PPJ 2006

2005 EIRA

Joukkueenjohtaja
Raine Tiessalo, Tommy
Pohjola, Katja Kühn ja Piia
Lehtinen
Yhteystiedot
ppj06pojat@gmail.com
050 4355 898 (Raine)
Valmentaja
Scott Angevine, Iisakki
Raimovaara, Pekka
Paukkonen

Joukkueenjohtaja
Kaivari: Sigrid Holohan
Tähtitorni: Marc Gassot
Yhteystiedot
Kaivari: sigridholohan@
hotmail.com, 045 1118970
Tähtitorni: marcgassot@
hotmail.com, 050 5635652
Valmentaja
Tähtitorni: Jesse Pekkonen
Kaivari: Fabio da Rosa

”

Tommy Pohjola

Kaikille löytyy
paikka PPJ:ssä!
Yhdistämisprosessi saatiin
kunnialla
päätökseen.

”

Odotamme
innolla, kuinka
uusi valmentaja
saa pojat lentämään.
Tervetuloa PPJperheeseen, Jesse!		

EDUSTUS 05

B-POJAT

A-POJAT

Joukkueenjohtaja
Anna Santalahti
Yhteystiedot
anna@ppj.fi, 050 5382173
Valmentaja
Niko Leppänen,
Ville Toivanen
(Mikko Hyppönen)

Joukkueenjohtaja
Juppe Kettunen
Yhteystiedot
juppek@gmail.com,
040 7033292
Valmentaja
Jesse Laajaranta, Lauri
"Ilu" Kuusanmäki, Tadios
Bosompem Manu

Joukkueenjohtaja
Juppe Kettunen
Yhteystiedot
juppek@gmail.com,
040 7033292
Valmentaja
Jesse Laajaranta, Lauri
"Ilu" Kuusanmäki, Tadios
Bosompem Manu

”

Toinen kausi
korkeimmalla
tasolla EteläLänsi–liigassa
tuotti historiallisen
paikan SPL1
-turnaukseen.

www.kovera.fi +358 40 0364777

SUPERSUOSITTU
LASTEN
DEKKARISARJA!
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JOUKKUEET - TYTÖT

2013 TYTÖT

2010 TYTÖT

Joukkueenjohtaja
Laura Uuttu-Deschryvere/
Johanna Raehalme
Yhteystiedot
laura.uuttu-deschryvere@
hel.fi/johanna.raehalme@
gmail.com
Valmentaja
Reeta-Kaisla Behm

Joukkueenjohtaja
Hannu Rosokivi
Yhteystiedot
jojoppjt2010@gmail.com,
040 5820863
Valmentaja
Jenna Korhonen, Lotta
Johansson

”
2012 TYTÖT

08-09 TYTÖT

Joukkueenjohtaja
Hanna-Liisa Harju & Maria
Ameel
Yhteystiedot
ppjtytot2012@gmail.com,
050 3463482
Valmentaja
Melinda Andler ja Ellen
Anthoni

Joukkueenjohtaja
Kaisa Veteläinen & Sari
Alanko
Yhteystiedot
ppj0809@gmail.com, 040
509 0156 & 050 531 8932
Valmentaja
Harri Westerlund ja
Melinda Andler

Kimmo Vanhakangas

”

Vuoden
kohokohtia
olivat kesän
turnaukset ja koko
kauden jatkunut
innostunut
tekeminen.

Harri Westerlund

”

Joukkueen
vuoteen
mahtui upeita
kokemuksia, kuten
naisten Suomen
Cupin finalistien
saattaminen
kentälle.

2011 TYTÖT

06-07 TYTÖT
KILPA

Joukkueenjohtaja
Tytti Lönngren
Yhteystiedot
ppjt2011@gmail.com,
045 8515454
Valmentaja
Melinda Andler, Ellen
Anthoni

Joukkueenjohtaja
Suvi Dufva
Yhteystiedot
suvi.dufva@gmail.com,
0400 746784
Valmentaja
Henrik Suonio, Tero
Virrantuomi

”

Meillä on
mahtava
joukkue
täynnä taitavia
tyttöjä. Kohokohta
oli mahtavasti
sujuneet pelit Stadi
Cupissa.

Juha-Pekka Sihvonen

Stadi Cupiin ja
Hesa Cupiin
osallistuminen
olivat vauhdikkaan
kesän ehdottomia
kohokohtia.

”

Ehdoton
kohokohta
oli nousu
ensimmäisenä
PPJ:n
tyttöjoukkueena
Etelä-Länsi-liigaan
ja Espanjan-leiri.

Suvi Dufva
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JOUKKUEET - TYTÖT
2006-07 TYTÖT
Joukkueenjohtaja
Petja Papula
Yhteystiedot
PPJT0607@gmail.com,
0407063650
Valmentaja
Harri Westerlund, Janne
Hiuspää

”

Jani Moilanen

Ihan jokaisella
tytöllä on
mahtava
tsemppi. Uudetkin
pelaajat ovat
päässeet hienosti
futikseen sisään.

04-05 TYTÖT
Joukkueenjohtaja
Terhi Koponen & Paula
Enström
Yhteystiedot
ppjt04052gmail.com,
050 5396480
Valmentaja
Peetu Lepistö, Arttu
Järvinen

Jukka Konu

Fingrid välittää. Varmasti.

Valtti/TiPS/PPJ
PPJ-yhteyshenkilö

Pasi Pajunen
044 971 2840
pys@elisanet.fi
Vastuuvalmentaja

Jarmo Rinne
jarmo.rinne@valtti.info
046 958 7974
PPJ:n B-tytöt nousi
kauden 2018 päätteeksi
vahvalla pelillä Ykköseen. Vuoden 2019 alusta
joukkue yhdistyi Valtin
ja TiPS:n kanssa, jotta
varmistetaan riittävä pelaajamäärä jatkossakin.

Uudistuvalla sähköjärjestelmällä on keskeinen rooli
ilmastonmuutoksen torjunnassa. Energiamurros näkyy
yhä enemmän meidän kaikkien arjessa. Tulevaisuuden
puhtaan sähköjärjestelmän perustan muodostavat
ydinvoima, vesivoima, tuulivoima ja aurinkovoima.
Ydinvoimalla tuotetaan puhdasta perusvoimaa, vesivoi
ma tarjoaa tärkeitä säätöominaisuuksia ja tuulivoimas
ta on tullut teollista liiketoimintaa. Aurinkopaneeleita
on alkanut ilmestyä liikekiinteistöjen, pientalojen ja
mökkien katoille – yhä useammista sähkönkäyttäjistä
tulee sähkön tuottajia. Sähköä tuotetaan aiempaa
hajautetummin ja tuotetut määrät sekä tuotantoajan
kohdat riippuvat sääoloista. Yhteiskunnan sähköis
tyminen vähentää osaltaan liikenteen ja lämmityksen
päästöjä.
Fingridiltä odotetaan Suomen kantaverkkoyhtiönä
aktiivista panosta energiamurroksessa tulevaisuuden
puhtaan ja markkinaehtoisen sähköjärjestelmän muo
vaajana. Teemme tiiviistä yhteistyötä markkinatoimi
joiden, viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa.

Tehtävämme ilmastonmuutoksen torjunnassa on
luoda alusta puhtaalle sähköjärjestelmälle. Tähän
rooliin kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja
sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.
Olemme investoineet jo usean vuoden ajan kanta
verkon kehittämiseen, jotta puhdas energia saadaan
kuluttajien ja teollisuuden ulottuville. Rooliimme kuuluu
myös sähköjärjestelmän valvonta ja operointi joka hetki
siten, että yhteiskunta voi jatkossakin luottaa varmaan
sähköön.
Fingridille on annettu keskeinen rooli sähköllä toimi
vassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Edistämme
osaltamme suomalaisten hyvinvointia ja Suomen
kilpailukykyä turvaamalla yhteiskunnalle varmaa säh
köä, edistämällä sähkömarkkinoiden tehokasta toimin
taa ja siirtämällä sähköä edullisesti tuotantolaitoksilta
sähkön käyttäjille.
Lupaamme jatkossakin välittää. Varmasti.
Jukka Ruusunen
Fingrid Oyj

www.fingrid.fi

Vuosi 2019 on kantaverkon juhlavuosi,
sillä Rautarouvaksi nimetty kantaverkon ensimmäinen osuus Imatralta Turkuun valmistui tasan 90 vuotta sitten.
Vietämme juhlavuotta kantaverkosta
huolehtivassa Fingridissä työn merkeissä. Haluamme kuitenkin muistuttaa,
kuinka tärkeää sähkö on meidän jokaisen arjessa. Sähkö on itsestäänselvyys,
mutta
muuttuu
välttämättömäksi
hetkellä, jolloin sitä ei olekaan saatavilla.
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JOUKKUEET - NAISET

JOUKKUEET - MIEHET
MIEHET EDUSTUS

NAISET EDUSTUS

Joukkueenjohtaja
Olavi Similä
Yhteystiedot
olavi.simila@ppj.fi,
040 9000459
Valmentaja
Mikko Hyppönen, Hannu
Leinonen

Joukkueenjohtaja
Nelli Silander
Yhteystiedot
naiset.ppj@gmail.com,
040 8398550
Valmentaja
Lasse Nikander

MIEHET
RUOHOLAHTI

NAISET
HARRASTE

Joukkueenjohtaja
Lari Lummepuro
Yhteystiedot
llummepuro@gmail.com,
050 4016693

Joukkueenjohtaja
Anna Einiö
Yhteystiedot
anna.einio@gmail.com,
050 5051976
Valmentaja
Juha Koistinen

”

Turnaukset
olivat jälleen
kauden
kohokohta, ja
Kuohari Cupista
tuli hopeaa!

MIEHET IKIS

MUTSIT

Joukkueenjohtaja
Olli Römpötti
Yhteystiedot
olli.rompotti@gmail.com,
050 3464045

Joukkueenjohtaja
Seija Virtanen
Yhteystiedot
seija.virtanen1@gmail.
com, 040 5009672
Valmentaja
Janne Tiukkanen

Seija Virtanen

”

Mutsit täytti
tänä vuonna
viisi vuotta ja
voitti Stadi Cupin
Ladies Yleissarjan
B-finaalin!

Seuraa meitä Instassa:
@ppjmutsit
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Sanasokkelo

PPJ palloili laineilla
TEKSTI A N N A S A N TA L A H T I J A A N U R E U N A N E N

60
O
ARIVLYY!
SÄ

PPJ-aktiivia kokoontui
lauantaina 5. lokakuuta
viettämään hyödyllistä
ja hauskaa päivää Tallinnan päiväristeilyn merkeissä. Aluksi kokoonnuimme laivan kokoustiloihin yhteiseen osuuteen, jossa teimme lyhyen
esittelykierroksen sekä tutustuimme PPJ:n hallitukseen ja päivän ohjelmaan. Saimme heti kärkeen kattavan tietopaketin risteilyn sponsorilta
Saarikoski Travelsilta heidän suosituimmista paketeistaan ja palveluistaan sekä pääsimme kurkistamaan,
mitä hauskoja uusia kohteita heille
on tulossa valikoimaan.
Tämän jälkeen hajaannuimme pienempiin ryhmiin ”omiemme pariin”.
Tuomas Parm (hallituksen jäsen) luotsasi talousihmiset miettimään talousvastaavan roolia ja joukkueen taloudenpidon käytäntöjä, Timo Drachman
(hallituksen jäsen) esitteli varustevastaaville PPJ:n varustepuolta, Axel
Orrström (valmennuspäällikkö) vei
valmentajat omaan neukkariinsa käymään läpi PPJ:n valmennuslinjaa ja
Mikael Anthoni (hallituksen varapuheenjohtaja) ja Anu Reunanen
(toiminnanjohtaja) kokosivat parikymmentä jojoa yhteen kuulemaan
olosuhteista, kevään strategiapäivän

annista ja tulevista, positiivista muutoksista koskien jojon tehtäviä.

O

mien sessioiden jälkeen kokoonnuimme vielä kaikki
yhteen ja Akke Orrström jakoi kaikille PPJ:n valmennuksellista puolta. Saimme aikaan herkullisia
keskusteluja muun muassa seuraavista aiheista: Voisiko PPJ saavuttaa jopa
ykkösdivarin paikan tulevaisuudessa aikuisten sarjoissa? Mikä on PPJ:n
pelaajamäärä viiden, entä kymmenen
vuoden kuluttua? Miten tyttöfudispuolta saataisiin kehitettyä?
Vaikka laiva oli laiturissa kello 13,
PPJ-porina jatkui kokoustilassa vielä
pitkään senkin jälkeen.
Laivasta maltettiin sentään lopulta
lähteä Tallinnaan aurinkoista päivää
viettämään. Osa porukasta meni ostoskierrokselle, osa uuteen Fotografiska-museoon. Kaikki saivat viettää iltapäivän haluamallaan tavalla.
Paluumatka vierähti iloisissa tunnelmissa pääasiassa laivan buffetissa, ja laivan tullessa takaisin Helsinkiin klo 19.30 oli lauantai vielä nuori
– siispä porukalla karaokeen! Kiitos
kaikille risteilijöille, otetaan ensi vuonna uudestaan!

PPJ Palloliiton Laatujärjestelmän tasolle 1

J

alkapalloseurojen laatujärjestelmän tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti jalkapalloseurojen toimintaa ja toimia sekä seuran että lajin kehittämisen ja ohjaamisen välineenä. Kokonaisvaltaisella kehittämisellä tarkoitetaan sekä seuran urheilutoiminnan
että sitä tukevan hallinnon ja muiden tukitoimintojen kehittämistä.
PPJ:n hallitus ja työntekijät kokoontuivat lokakuun lopussa Palloliiton edustajien kanssa laatujärjestelmän auditointitilaisuuteen. Tilaisuus meni hienosti ja taso 1 kirkkaasti läpi. Laatujärjestelmä uudistuu
vuodenvaihteessa, jonka jälkeen arvioimme seuraavan tason suorittamista. Lisää tietoa laatujärjestelmästä osoitteesta palloliitto.fi.
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MONIALAINEN
ASIANTUNTIJA

Etsi pelaajien sukunimet sokkelosta.
Sanat ovat joko pysty- tai vaakasuoraan.
Joni Kauko
Teemu Pukki
Tim Sparv
Glen Kamara
Pyry Soiri

Joel Pohjanpalo
Tim Väyrynen
Robin Lod
Joona Toivio
Lassi Lappalainen

SIIVOUSPALVELUT
YRITYKSILLE JA
KIINTEISTÖILLE

UKIARK.ﬁ

Yli 150
yritys- ja kiinteistöa!
asiakast

Siivous on meille muutakin kuin pelkkä
mielipide. Yli 40 vuoden kokemus on opettanut,
että asiakkaamme arvostavat puhtaan suorituksen
lisäksi henkilökohtaista palvelua, reagointinopeutta
ja luottamusta herättäviä työntekijöitä. Niitä asioita,
jotka tekevät Tasolaiset Oy:stä vahvan ja luotettavan
siivouskumppanin.

Kokeile! Saat uutena asiakkaana -25 %
alennuksen säännöllisestä siivouksesta
ensimmäiseltä kuukaudelta.

OTA YHTEYTTÄ!
Pirjo Turunen
puhelin 040 3592874
pirjo.turunen@tasolaiset.fi
Tasolaiset Oy
Niittyläntie 1, 00620 Helsinki

Kuukaus
hinta alk iaen

268€
(+alv 24

%)

