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Toiminta-ajatus 
  

Pallo-Pojat Juniorit ry (PPJ) on toiminut vuodesta 1995 alkaen päätoimialueenaan 
Etelä-Helsinki ja Lauttasaari. Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia 
liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteenaan jäsentensä fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.  
  
Seuran keskeiset arvot ovat avoimuus, iloisuus ja taitavuus. PPJ:n visio on: 
Laadukasta futista. Hyvällä fiiliksellä. Etelä-Helsingin ylpeys. 

 
Joukkueet  
 

Pallo-Pojat Juniorit ry:hyn on toimintavuotena kuulunut 28 poikajoukkuetta ikäluokissa 
2001 - 2014 ja 9 tyttöjoukkuetta ikäluokissa 2000 – 2014. Lisäksi PPJ:llä oli kaksi 
joukkuetta miesten Nelosessa, kaksi miesten harrastejoukkuetta, joukkueet naisten 
Nelosessa ja Vitosessa, naisten harrastejoukkue sekä erityisryhmäjoukkue.  
 
Juniorijoukkueiden suurten pelaajamäärien vuoksi ikäluokat ovat jakaantuneet piiri- ja 
kilpailusarjoihin useisiin poika- ja tyttöjoukkueisiin.  
 
Seuran rekisteröityjen pelipassipelaajien määrä oli vuoden lopussa 1 863 pelaajaa. 
Tällä pelaajamäärällä PPJ oli vuoden vaihteessa Suomen Palloliiton Helsingin piirin 
toiseksi suurin ja Suomen kolmanneksi suurin seura.    

 
Henkilöstö 
  

Seuran kokopäivätoimiset valmennuspäällikkö Axel Orrström, nuorisopäällikkö Topi 
Pietilä, junioripäällikkö Jussi Korpinen, pelaajakehityspäällikkö Mikko Hyppönen ja 
maalivahtivastaava Jussi Ikonen jatkoivat työskentelyään hoitaen toimenkuvansa 
mukaisia tehtäviä. Vuoden aikana toiseksi nuorisopäälliköksi palkattiin Jesse 
Laajaranta.  
Seuran toiminnanjohtaja toimi Anu Reunanen. Vuoden 2019 lopussa palkattiin 
seurakoordinaattoriksi Salla Malin. Vuoden 2020 alkupuolella Anu Reunanen jäi 
äitiyslomalle. 
Seuran toimihenkilöt raportoivat toiminnastaan säännöllisesti esimiehilleen, 
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, sekä muille seuran hallituksen jäsenille 
kokousten yhteydessä.   
   

Harjoitustoiminta  
 

Talvikaudella harjoiteltiin pääasiassa sisätiloissa Hernesaaren hallissa, Katajanokan ja 
Jätkäsaaren liikuntahalleissa ja Erkkeri-hallissa sekä Ruoholahden, Lauttasaaren, 
Norsenin, Jätkäsaaren ja Tehtaankadun ala-asteiden ja Etu-Töölön lukion 
liikuntasaleissa ja myös Talin jalkapallohallissa. Ulkona harjoiteltiin Väinämöisen 
kentällä ja Töölön PK 6:lla.  
 
Kesäkaudella harjoiteltiin lisäksi Lauttasaaren tekonurmella, Talin ja Käpylän 
nurmikentillä, Selkämerenpuiston tekonurmella ja Tehtaanpuiston kentän 
tekonurmella.  



 

Harjoitusvuoroja on ollut lukumääräisesti sekä talvi- että kesäkaudella joukkueiden 
tarpeita vastaavasti, joskin joukkueet ovat joutuneet joustamaan tilantarpeestaan ja 
toiveaikatauluistaan, jotta kaikille on riittänyt harjoitusvuoroja. 
Seura jatkoi ns. taitokoulun järjestämistä leikkimaailmaikäisille pelaajilleen Talin ja 
Hernesaaren jalkapallohalleissa.  
   

Leirit  
 

 Heinäkuun alussa järjestettiin Eerikkilän urheiluopistolla seuran perinteinen poika-
 pelaajien leiri, johon osallistui yli 600 PPJ:n pelaajaa, vanhempaa ja 
 valmentajaa. Kesäkuussa pidettiin seuran tyttöpelaajien perinteinen leiri Eerikkilässä. 

 
Kilpailutoiminta 
 

Helsingin piirin sarjoissa pelasi vuonna 2019 noin 90 seuran joukkuekokoonpanoa ja 
nuorimmat joukkueet osallistuivat piirin järjestämiin peli-iltoihin. Lisäksi lähes kaikki 
joukkueet pelasivat lukuisia ystävyysotteluita ja lähes kaikki osallistuivat turnauksiin. 
Useat joukkueet osallistuivat Helsingin piirin järjestämiin Futsal-sarjoihin sekä 
talvisarjoihin Helsingissä ja Espoossa.  
 
Kilpailullisesti arvioituna seuran juniorijoukkueet säilyttivät tai osittain jopa nostivat 
tasoaan piirin sarjoissa, useimmissa ikäluokissa seuralla oli poikajoukkue Helsingin 
piirin korkeimmalla tasolla. PPJ:n A- ja B-juniorit nousivat kauden aikana Ykköseen, 
joka on maan toiseksi korkein taso. P14 voitti oman ELL-jatkosarjansa. Hienot 
peliesitykset tuottivat kutsuja turnauksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. 
 
Lukuisat seuran nuorten ikäluokkien pelaajat osallistuivat Helsingin piirin järjestämiin, 
Talin hallissa lokakuussa pidettyihin taitokisoihin, joissa taitavimmat pelaajat 
saavuttivat kulta-, hopea- ja pronssimerkkejä. Ikäluokassa P11 Kuutti Huhtanen uusi 
edellisen vuoden piirinmestaruutensa. Ikäluokassa P8 PPJ otti kaksoisvoiton, 
piirimestaruuden sai Petja Peltola ja toiseksi tuli Emil Rautiainen. 
Eri ikäluokista on löytynyt pelaajia, jotka edustavat Helsingin piiriä Huuhkaja- ja 
Helmari-turnauksissa ikäluokissa P14 ja P15.  
 
Joulukuussa järjestettiin seuran perinteinen Master of 1v.1 –mestaruuskilpailut 
viidessä ikäluokassa 2009–2012. Tapahtumaan osallistui noin 60 pelaajaa ja palkinnot 
luovutti maajoukkuepelaaja Joona Toivio.  
Seuran ja sen joukkueiden turnaustoiminta jatkui vilkkaana.  Elokuun lopulla 
järjestettiin taas tyttöjalkapalloiluturnaus Girls Cup kahdella kentällä. Hernesaaren 
hallissa jatkettiin 2011 – 2013 -ikäluokille suunnatun Herneliigan järjestämistä noin 100 
joukkueen voimin.   
   

Koulutus  
 

Seuran työntekijät ja valmentajat osallistuivat seuran kustannuksella Suomen 
Palloliiton ja sen piirijärjestöjen sekä muiden tahojen järjestämiin, eritasoisiin  
valmentajakoulutuksiin kertomusvuoden aikana.  
 
Seura järjesti kesäkuussa perinteiset jalkapallokoulut eli "fudiskoulut" Tehtaanpuiston 
kentällä Eirassa, Lauttasaaressa ja Väinämöisen kentällä. Jalkapallokoulujen 
rehtoreina toimivat valmennus- ja junioripäälliköt, ohjaajina toimi seuran valmentajia ja 
aktiivipelaajia.  

 
  



 

Kerhotoiminta  
 
Päiväkoti-ikäisille suunnatut, Prinssi- ja prinsessafutiskerhot jatkoivat toimintaansa 
valmennuspäällikön johdolla viikoittain Lauttasaaressa, Eirassa ja Töölössä tai 
Ruoholahdessa sekä kevät, kesä - että syyskaudella. Kaikissa kolmessa prinssi- ja 
prinsessaryhmässä oli osallistujia maksimimäärä, 40 tyttöä ja poikaa.   
 
Nuoriso- ja pelaajakehityspäälliköt jatkoivat kerhotoiminnan järjestämistä 3-5-vuotiaille 
lapsille talvikaudella sekä Eirassa, Ruoholahdessa että Lauttasaaressa. 
 
PPJ jatkoi kahdeksatta vuotta iltapäivällä järjestettäviä tapahtuvia futiskerhoja, joissa 
kerholaiset kokoontuvat kerran viikossa pelaaman jalkapalloa koulun liikuntatiloissa. 
Näitä kerhoja järjestettiin Lauttasaaressa (Myllykallion ala-aste), Eirassa 
(Tehtaankadun ala-aste), Jätkäsaaressa (Jätkäsaaren ala-aste), ja Kampissa (Ressu). 
Kussakin kerhossa oli mukana 15- 20 lasta.  
 
Iltapäivätoiminnassa jatkettiin tehoryhmien kerhotoiminnalla. Tehoryhmiin 
kokoontuivat ikäluokkiensa innokkaimmat ja kyvykkäimmät pelaajat, joille harjoittelu on 
tavoitteellista toimintaa. Ryhmiä oli useita, jotka toimivat Eiran alueella Hernesaaren 
hallissa, Jätkäsaaressa ja Lauttasaaren Erkkeri-hallissa. Yhteensä tehoryhmiin 
osallistui yli 150 pelaajaa. 

 
Tiedonkulku 
 

Seura julkaisi keväällä ja syksyllä erilliset painokset perinteisestä Junnulehdestä, jotka 
lähetettiin kaikille seuran jäsenille. Kevään Junnulehti julkaistiin kahdeksantena 
perättäisenä vuotena tabloid-kokoisena, ja sen saivat osoitteellisena seuran jäsenet ja 
yhteistyökumppanit. Kevään numerossa oli artikkeleita seuran toiminnasta ja 
historiasta, perinteinen syksyn numero koostui katsauksista joukkueiden kuulumisiin. 
Lehtien toimittamisesta vastasi Iina Airio.  
 
Muu tiedotus jäsenille hoidettiin pääosin seuran kotisivuilla ja yhteisissä palavereissa. 
Tiedotteita lähetettiin joukkueiden toimihenkilöille pääsääntöisesti sähköpostitse. 
Ajankohtaisista asioista, uutisista ja tapahtumista kertovaa, koko seuran jäsenistölle ja 
heidän perheilleen suunnatun sähköisen uutiskirjeen lähettämistä jatkettiin 
kuukausittain. 
 
Lauttasaari-lehdessä, Ruoholahden Sanomissa, Kamppi-Eira- lehdessä ja muissa 
paikallisjulkaisuissa julkaistiin vuoden aikana uutisartikkeleita seuran tapahtumista ja 
joukkueista. Lisäksi osallistuminen, keskustelu ja ajatustenvaihto Instagramin ja 
Facebookiin ja muuhun sosiaaliseen mediaan oli aktiivista ja vilkasta. 
  
Valmentajat, joukkueenjohtajat ja muut seura-aktiivit kokoontuivat juniori– ja 
valmennuspäälliköiden vetämään nk. Iltakouluun. Joukkueenjohtajille suunnattu Jojo-
foorumi järjestettiin syksyllä 2019, jonka lisäksi aloitettiin myös jojo-iltamien pitämistä. 

 
  



 

Varusteet   
 

Seuran omailmeinen pelipaita teetettiin Karretrade Oy:lla. Seuran mitalit valmisti 
Suomen Merkkikeskus Oy. Joukkueet tilasivat itse tarvitsemansa mitalit. Seura hankki 
ja kustansi vuoden 2019 joukkueen, valmentajan, joukkueenjohtajan ja jokaisen 
joukkueen vuoden pelaajan mitalit sekä taitokilpailujen hopeiset ja pronssiset 
ansiomerkit.  
 
Seuran varustetoimittajana jatkoi Intersport Suomenoja. Varustetuotemerkkinä jatkoi 
saksalainen Jako.  

 
Rieha, Gaala ja Kaikki pelissä- tapahtumat  
 

Seuran yhteinen, jo perinteeksi muodostunut tapahtuma, "Kevätrieha", järjestettiin 
keväällä, lauantaina 11.5.2019 Lauttasaaren kentällä. Riehassa seuran joukkueet, 
pelaajat, valmentajat ja vanhemmat pelasivat toisiaan vastaan ystävyysotteluita.  
 
Koko seuran jäsenistölle ja heidän perheilleen tarkoitettu kauden päättäjäistilaisuus, 
”PPJ-Gaala”, järjestettiin yhdeksännen kerran. Juhlapaikkana oli neljättä kertaa 
Clarion-hotellin juhlatila Jätkäsaaressa. 2.11.2019 pidetyssä, 700 osallistujaa 
keränneessä tilaisuudessa palkittiin vuoden valmentajana Melinda Andler (tytöt 2012, 
2011 ja 2008-09), joukkueenjohtajana Juha Kettunen (A- ja B-pojat) ja joukkueena 
edustus 05. Erikoispalkinto myönnettiin Tehotreeni-toiminnasta, jonka alullepanijana 
on toiminut Jesse Laajaranta.  Lisäksi palkittiin jokaisen joukkueen vuoden pelaaja ja 
taitokilpailuissa tulosrajat saavuttaneille jaettiin piirin taitokilpailumitalit. .   
 
Toukokuussa valmennuspäälliköt järjestivät yhteistyössä Lauttasaaren, Ruoholahden, 
Jätkäsaaren, Snellmanninkadun ja Tehtaankadun ala-asteiden kanssa Kaikki pelissä- 
tapahtuman, jossa koulujen oppilaat pelasivat turnauksen luokista muodostettujen 
joukkueiden kesken. Tapahtumiin osallistui jokaisesta koulusta 200 - 250 oppilasta.      
 

Seuran edustukset 
 

Mikael Anthoni, Sami Aurejärvi, Pasi Riikonen ja Fredrik Vikström edustivat seuraa 
Hietaniemen Juniorikupla Oy:n hallituksessa. Mikael Anthoni ja Sami Aurejärvi 
edustivat seuraa Kiinteistö Oy Väinämöisen kenttä –yhtiössä. Mikael Anthoni ja Sami 
Aurejärvi edustivat seuraa Drumsö Juniorhallar rf. – yhdistyksessä. Vuoden 2019 
aikana perustettiin PPJ Jalkapallohalli Oy hallinnoimaan Jätkäsaaren hallia ja 
mahdollista kerhotaloa. Siinä hallituksessa toimivat Sami Aurejärvi, Mikael Anthoni ja 
Axel Orrström. 

 
Talous  

 
Toimintakauden aikana saatiin kaupunginavustusta yhteensä 126 946 euroa, muita 
avustuksia saatiin 8 000 euroa.  
 
Seuran taloushallinnon, palkkojenmaksun, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoitamista 
jatkoi Larsen & Co. Tilitoimisto Oy.  
 
Tilikauden tulos oli 75 057,36 euroa ylijäämäinen. Mikäli jättää huomioimatta 
joukkueiden muuttuneet varat tilikauden aikana tulos oli 95 566 euroa ylijäämäinen 
(emoseuran tulos). 
  

  



 

Tukirahasto 
 
PPJ:n tukirahasto, joka myöntää hakemusten perusteella raha-avustuksia 
heikommassa taloudellisessa tilanteessa oleville pelaajille, myönsi vuoden 2019 
aikana avustuksia yhteensä 5630 euroa. Hakijoita oli 43 keskimääräisen 
avustussumman ollessa siten noin 130 euroa/pelaaja. Tukirahasto sai varansa 
pääasiassa lahjoituksista ja kannatusjäsenmaksuista. Lisäksi Jalkapallosäätiö myönsi 
PPJ Tukirahastolle 2000 euron avustuksen joulukuussa 2019. 
 

Joukkueiden talous 
 

Kukin joukkue on laatinut tilinpäätöksen toiminnastaan Holvi-järjestelmän avulla. 
 

Hallinto 

Hallitukseen ovat seuran syyskokouksen valitsemina kuuluneet puheenjohtaja Sami 
Aurejärvi, Mikael Anthoni (varapuheenjohtaja), Tony Rönnqvist, Mikko Pirilä, Pasi 
Riikonen, Timo Drachman, Miia Sirviö ja Anna Santalahti. Hallituksen kokouksiin 
osallistuivat toisinaan myös työntekijät Anu Reunanen, Axel Orrström, Jussi Korpinen, 
Mikko Hyppönen ja Topi Pietilä.  

Hallitus piti toimintavuoden aikana kahdeksan kokousta. Lisäksi pienemmät työryhmät 
kokoontuivat useita kertoja valmistelemaan ja toteuttamaan eri projekteja, kuten 
olosuhdehankkeita, varustetoimittajaneuvotteluja, uusien joukkueiden perustamista ja 
joukkueiden auditointeja. 

 

Hallitus ja seuratyöntekijät pitivät 23.3.2019 strategiapäivän, jossa linjattiin 
toimenpiteitä tulevaisuuteen. 

                                                                                                                   
Tilintarkastajana toimi KHT, JHT Juha Kerimaa, MS-Revisor Oy. Seuran 
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.3.2019 sekä jatkokokous 3.6.2019. 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 28.11.2019.  

 
Tuleva kehitys 
 

Seuran päätavoitteena on edelleen tarjota jäsenilleen mahdollisimman hyvät puitteet 
ja olosuhteet jalkapallon harrastamiselle. Erityisesti tässä yhteydessä tulee mainita 
seuran uuden jalkapallohallin rakentaminen Jätkäsaareen. Muita keskeisiä tavoitteita 
ovat suuremman toimijamäärän aktivoiminen, taloudellisten toimintaedellytysten 
parantaminen, aktiivinen varainhankinta, riittävien olosuhteiden turvaaminen ja 
pelaajien kehittäminen. Seuran sisäistä yhteydenpitoa pyritään edelleen tehostamaan 
kotisivujen ja uutiskirjeiden avulla sekä eri joukkueiden toimihenkilöiden ja hallituksen 
jäsenten yhteisten tapaamisten avulla. Vastaisen kehityksen turvaamiseksi tullaan 
jatkamaan seuran työntekijöiden, valmentajien ja muiden vastuuhenkilöiden 
kouluttamista.    
 
_________________________________________________ 
 
Pallo-Pojat Juniorit ry, Helsinki 17.6.2020 MA  


