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PPJ:n poikkeuksellisen

hyvä vuosi
• Vuoden pelaajat ja kohokohdat
• Tutustu joukkueisiin

HUUHKAJA-KAPTEENI: YHTEISHENKI JOKAISEN VASTUULLA
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PÄÄKIRJOITUS

PPJ-haastattelussa
Tim Sparv –
Huuhkajat lentää
joukkuehengellä

Päivitetyt koronaohjeet ovat voimassa toistaiseksi:

M

eidän futisvanhempien nuoruuden perusmuistelu on: missä olit, kun Leijonat voitti maailmanmestaruuden 1995? Lapsillemme tuo muistelu
tulee ehkä olemaan: missä olit, kun Huuhkajat pääsi ensimmäistä kertaa EM-kisoihin?
Maajoukkueidemme mahtavasta menosta ja monista yllätysmomenteista päätellen kysymys voi lähivuosina sivuta myös Huuhkajien ja Helmarien menestystä arvokisoissa.
Suomi näytti Kansojen liigan viimeisessä ottelussa Walesia vastaan, että se oli lähellä nousta vajaamiehisenäkin
2-2-tasoihin. Ja ties, miten ottelu olisi sen jälkeen päättynyt?

•
•
•
•
•

Halliin saa tulla vain täysin terveenä.
Huolehdi riittävästä käsihygieniasta.
Saavu treeneihin varusteet päällä.
Pukukoppeja käytetään vain wc-käynteihin.
Treeneihin ja pelitapahtumiin saavat osallistua vain
pelaajat ja välttämättömät toimihenkilöt. Katsojia ei sallita.
• 2014-2015 syntyneiden joukkueilla sallitaan 4 huoltajaa/
joukkue (harjoituksissa ja pelitapahtumissa). Joukkueiden
tulee nimetä huoltajat tapahtumiin. Tätä vanhempien
joukkueilla saattajat jäävät hallin ulkopuolelle.
• Aikuisten (yli 20-vuotiaiden) joukkue- ja ryhmätoimintaa
ei järjestetä halleissa.
• Herneliigan kahviot perutaan.
• Vapaaharjoitteluvuorot perutaan.
• Kenttäalueelle saa mennä vasta, kun omat harjoitukset
alkavat. Lämmittely tapahtuu kentän rajojen ulkopuolella.
Kentältä / hallista tulee poistua oman harjoitusvuoron
päätyttyä.
• Kaikkia yli 15-vuotiaita edellytetään käyttämään maskia
sisälliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana.
• Valmentajilta edellytetään maskin käyttöä sisätiloissa,
muuna kuin itse valmennuksen aikana.
• Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät
terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.
• Juo vain omasta juomapullosta.
• Huolehdi suositusten mukaisista turvaväleistä.
• Jos epäilet Covid-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden
mukaisesti. PPJ
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PPJ 25 vuotta!
Vuosi 2020 on PPJ:n 25. toimintavuosi. Pallo-Pojat
ry erkani emoseura PP:stä eli Pallo-Pojista vuonna 1995,
kun 12 joukkuetta äänestyksen jälkeen halusi muodostaa
oman seuran. Värikkäistä alkuvaiheista kerrotaan tarkemmin Junnulehden numerosta 4/15.
25-vuotissyntymäpäiviä oli tarkoitus juhlia elokuussa ulkoilmajuhlalla, mutta suunnitelma peruuntui koronan vuoksi. Alkuvuonna ehdittiin kuitenkin toteuttaa yksi juhlavuoden projekti: 25-juhlavuoden PPJ-logo. Sen on
suunnitellut graafinen suunnittelija Heli Ranta, PPJ-vanhempi ja pelaaja itsekin.
Juhlavuoden logolla varustettuja PPJ-tuotteita voi tilata PPJ-Fanikaupasta (Karren Oy). PPJ

ta vapaa aikataulu jätti aikaa höntsäillä lähikentällä, treenata kikkoja tubettajien mallin mukaan tai nostaa pomputteluenkkaa.
Kesä toi tullessaan odotetun paluun pelikentille ja myös
mahtavia PPJ-tuloksia. Peräti kaksi joukkuetta tuuletti ikäluokissaan Helsinki Cupin A-finaalien voittoa.
Syksyn treenit ovat alkaneet mainiosti Hernesaaren tutussa kuplassa ja Jätkäsaaren upouudessa PPJ-hallissa. Toivon mukaan lasten harrastustoiminta saisi jatkua talven
yli, vaikka korona kolkuttelee jälleen ovella.
Mutta myös poikkeusoloista voi löytää hopeareunuksen: perheen yhteisissä pihapeleissä nousee kunto ja samalla voi treenata toisen tsemppaamista (+ vanhempi voi
kehittää diplomaatin taitojaan). Missä olit koronatalvena
-kysymykseen vastatessa voi synkempien muistojen rinnalle nousta tämä onnellinen mielikuva: Olin pihalla futaamassa lasteni kanssa. PPJ

Kirjoittaja on PPJ-pelaaja ja -äiti.
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PPJ:n hallitus
ja työntekijät 2020

Vastaava päätoimittaja
Seurakoordinaattori Salla Malin
Päätoimittaja
Iina Airio
Taitto
Elina Rajala
Avustajat
Mikael Anthoni, Jussi Eskola, Iisa Juva, Tony
Rönnqvist, Anna Santalahti
Kannen kuva
Eira Roos
Julkaisija
Pallo-Pojat Juniorit ry
Paino
Punamusta, Joensuu, 2020
Painos
2 000

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

Sähköinen näköislehti luettavissa verkossa
osoitteessa
www.ppj.fi/junnulehti
Yhteystiedot: www.ppj.fi
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Tunnethan PPJ:n
koronaohjeet?

TEKSTI I I N A A I R I O

ämä vuosi on piirtynyt koronan, etätöiden ja kotikoulun myötä niin lasten kuin aikustenkin muistiin. Siinä missä moni futaaja pelasi kevään treenitauolla vähemmän kuin ikinä, moni otti kehityksessään
juuri silloin aimo loikan. Harrastuksista ja arjen menois-

PPJ Junnulehti

SISÄLTÖ

Missä olit, kun...?

ienessä futismaassa on syntynyt viime vuosina useita ihmeitä – usein sisukkaan tiimipelin ansiosta.
Huuhkajien kapteeni Tim Sparv kertoo Junnulehden haastattelussa, mikä yhteishengen merkitys voittojen takana on, miten fiilistä ylläpidetään ja kenen toimesta. Kannattaa lukea koko haastattelu, mutta tässä jo
pieni paljastus: yhteishengen rakentaminen on ihan jokaisen vastuulla.
Millaisiin ihmeisiin pystyvätkään PPJ:n joukkueet, kun
jokainen kenttäpelaajasta maalivahtiin, valmentajasta vanhempaan tekee tiimihengen puolesta parhaansa?
Jokainen meistä on turhautunut joskus joukkuekaveriinsa. Miksi se veti ohi? Miksei se syöttänyt napakammin?
Miksei se torjunut? Mutta miten ilmaiset asian kaverillesi?
Huudatko virhettä alleviivaten vai luotko uskoa siihen, että ensi kerralla veto menee sisään?
Meillä aikuisilla on mieletön mahdollisuus auttaa lapsiamme onnistumaan ja kannustamaan muita – sekä tsemppaamaan matseissa omia pelikavereitamme. Se on myös
varsin kannattavaa, koska hyvällä fiiliksellä on usein suora yhteys lopputulokseen.

∞

Työntekijät
Anu Reunanen, toiminnanjohtaja (äitiyslomalla)
Axel Orrström, valmennuspäällikkö
Salla Malin, seurakoordinaattori
Topi Pietilä, nuorisopäällikkö
Jesse Laajaranta, nuorisopäällikkö
Jussi Korpinen, junioripäällikkö
Mikko Hyppönen, pelaajakehityspäällikkö
Jussi Liikanen, maalivahtivastaava
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Vinkkejä
pukinkonttiin
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Etätreenit:
"Kesytä pallo, niin
se tottelee sinua"
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Tunnusta
sinivalkoista
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Tuplakupla
loistaa
Jätkäsaaressa

2010-tytöt mukana Oma
kieli -kampanjassa

14

Poikkeuksellisen
hyvä vuosi

P

PJ:n 2010-tytöt ovat mukana oikeusministeriön Oma
kieli -kampanjan videolla. Oikeusministeriön tekemien selvitysten mukaan kieli-ilmapiiri koetaan Suomessa monessa suhteessa haasteelliseksi. Oikeusministeriö
halua kampanjalla kannustaa jokaista puhumaan rohkeasti omaa kieltään ja näkemään eri kielten monimuotoisuuden yhteiskunnan vahvuutena. Katso kampanjamateriaali sivuilta Omankielinen.fi. PPJ
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Juhlavuosi
huipentui
palkintoihin

PPJ Tukirahaston
syksyn avustukset
on maksettu

P

PJ Tukirahaston syksyn avustukset on maksettu joukkueiden tileille.
Hakemuksia tuli runsaasti, ja avustuksia maksettiin yhteensä 5 160 eurolla
28 pelaajalle.
PPJ Tukirahasto kiittää kaikkia kannatusjäsenyyden tai muita summia maksaneita – te olette mahdollistaneet tämän
avustustoiminnan ja monen hakijan harrastuksen jatkumisen! Seuraava Tukirahaston hakuaika on maaliskuussa 2021. PPJ
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Tutustu
PPJ-joukkueisiin
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Seuraa, tykkää, jaa!

PPJ Instagramissa
@ppjhelsinki
#ppjhelsinki

PPJ Facebookissa
PPJ,
PPJ Varustekirppis
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”

Joukkuehengen
rakentaminen on
jokaisen pelaajan,
toimihenkilön ja
vanhemman vastuulla.”

Huuhkajat lentää
joukkuehengellä
Tim Sparv teki sen, mitä moni on yrittänyt, mutta missä kukaan ei
ole aikaisemmin onnistunut: hän johdatti Suomen maajoukkuepaita
päällä ja kapteeninnauha kädessään ensimmäistä kertaa arvokisoihin.
TEKSTI T O N Y R ÖN N Q V I S T KUVAT J U S S I E S K O L A

M

aajoukkueen joukkuehenki
tuntuu olevan huipussaan.
Huuhkajien menestys ja fiilis on tarttunut myös suomalaisiin jalkapallon ystäviin. Miten tämä henki
saadaan vietyä seurajoukkueisiin ja
junioreihin? Ketkä rakentavat joukkuehengen?
PPJ halusi vastauksia näihin kysymyksiin ja soitti Huuhkajien kapteeni Tim Sparville.

Tiistai 13.10.2020 klo 12.35
PPJ/Tony: Hei Tim. Olisiko sinulla
hetki aikaa? Tässä PPJ-junnujen kanssa
pohdittiin vähän maajoukkueen nousua ja sen lentoa. Joukkueen kapteenina sinulla varmaan on joitain ajatuksia? Aloitetaan kuitenkin siitä, kuka
sinä olet. Eli käydäänkö lyhyesti läpi?
Tim: Olen 33-vuotias ja kotoisin pieneltä paikkakunnalta Vaasan pohjoispuolelta Oravaisista. Tällä hetkellä pelaan Kreikan liigassa.
Tony: Pelaat maajoukkueessa paljon
alempaa keskikenttää. Missä juniorijoukkueissa olet pelannut ja millä pelipaikoilla?
Tim: Junnuvuodet pelasin pääosin

Oravais IF:ssä ja Norrvalla FF:ssä. Juniorina pelasin paljon keskikentällä ja
silloin olin luovempi hyökkäyspäässä.
Minulla oli nuorena myös hyvä maalivire. Nykyään roolini on enemmän
puolustava. Ehkä se menee niin, että vuosien mittaan valut pelikentällä alaspäin.

halusin olla osa ohjelmanumeroa. Oli
muuten todella hauskaa, ja jäi varmasti upeita muistoja näille junioreille. Tapahtuma kuvattiin ja se tulee TV:stä
EM-kisojen yhteydessä ensi kesänä.
Yritän aina osallistua, ja varsinkin, jos
keskiössä on jalkapallojuniorit.

Tony: Näin varmaan onkin, itse aloitin hyökkääjänä ja viimeiset vuodet
on mennyt maalivahtina. Onko sinulla
joitain hyviä muistoja junnuvuosilta?

"Kunnioitamme toisiamme"

Tim: Minusta tärkein oli joukkueen
yhteisöllisyys. Meillä oli ainutlaatuinen jengi. Olimme yhdessä pelikentillä, koulussa ja vapaalla. Koko ajan
hengailimme ja vietimme aikaa yhdessä. Kävimme ympäri Suomen maata
ja myös vähän Ruotsin puolella turnauksissa. Kohokohta oli silti joka vuosi
se sama, Wasa Football Cup.
Tony: Osallisuit kesällä otteluun Vaasan Hietalahden stadionilla, jossa sinua vastassa oli noin 70 VIFK-junnua.
Huuhkajien kapteenilta esimerkillinen
esitys. Kerrotko tästä vähän?
Tim: Idea ei ollut minun, vaan tuttavani Janne Grönroosin. Hän pyysi minua mukaan tapahtumaan. Se tuntui
todella ainutlaatuiselta tilaisuudelta ja

Tony: Suomen jalkapallon kulta-ai-

koja eletään nyt. Tunnelma on hyvä
kentällä ja yleisöltä tuli loistava tuki
EM-karsintojen aikana. Mikä on sen
salaisuus?
Tim: Viime vuosien aikana kiinnostus
on noussut uudelle tasolle. Tulokset
ovat tuoneet mukanaan kiinnostuksen ja yleisön. Joukkueessa ei ole tällä
hetkellä samankaltaisia tähtiä kuin joskus Litmasen ja Hyypiän aikakaudella. On meillä loistavia yksilöitä, kuten

Pukki ja Hradecky, mutta ennen kaikkea meillä on joukkuehenki. Teemme
yhteisönä töitä.
Fiilis joukkueessa on huippuluokkaa. Kun kokoonnumme maajoukkueen kanssa, annamme ja teemme
kaikkemme joukkueemme eteen. Valmentamiseen liittyy paljon keskustelua, ja valmennus antaa pelaajille
paljon vastuuta. Uskon, että tämä vahvistaa entisestään tiimityöskentelyä.
Tämä valmennustapa ja johtajuus sopii tälle henkilöryhmälle, eikä joukkueen sisällä ole mitään diivailua. Kunnioitamme toisiamme.
Tulemme verrattain pienestä maasta, mutta menestystä on tullut monissa lajeissa. Olemme muun muassa katsoneet, miten erilaisia asioita tehdään
koripallossa, lentopallossa ja jääkiekossa. Joukkuehengellä ja kovalla kurinalaisuudella voi saada aikaiseksi ihmeitä ja voi tehdä historiaa, niin kuin
me olemme nyt tehneet. Voisin puhua tästä aiheesta, team buildingistä,
vaikka kuinka monta tuntia.
Tony: Mikä on joukkuehengen merkitys voittamisessa?
Tim: Kun pelit ja kaikki muu kulkee,
niin jalkapallossa on helppoa. Siinä
vaiheessa, kun tulee vastoinkäymisiä
ja tappioita, selviää ryhmän todellinen

yhteishenki. Se, miten nopeasti joukkue pääsee kääntämään negatiivisen
kierteen, kertoo ryhmän vahvuudesta.
Tony: Voiko joukkuehengen eteen tehdä jotain jalkapallon ulkopuolella?
Tim: Kannatan suuresti jalkapallokenttien ulkopuolella tapahtuvaa
joukkuehengen rakentamista. Joukkueen tulee ehdottomasti tavata kentän
ulkopuolella eri ympäristöissä. Uskon,
että kun tiedät enemmän toisen pelaajan arjesta ja elämästä, olet valmis tekemään enemmän hänen vuokseen
kentällä. Käykää yhdessä ravintolassa, saunomassa tai uimassa, menkää
metsäretkelle tai elokuviin. Tärkeintä
on ymmärtää, että mitä parempi joukkuehenki teillä on, sitä hauskempaa
teillä on.
Tony:
Kiitos
paljon
tästä haastattelusta!
Tim: Kiitos itsellesi ja
kaikkea hyvää PPJ:n pelaajille sekä taustaväelle,
jotka mahdollistavat junioritoiminnan.

TIM SPARV: HYVÄN
JOUKKUEHENGEN ABC
”Joukkuehengen rakentaminen on jokaisen pelaajan,
toimihenkilön ja vanhemman vastuulla. Kaikkien tulee osallistua.
Joukkuehenki rakentuu pienistä yksinkertaisista paloista, joista jokaisella
on iso vastuu. Tärkeimmät asiat ovat todella yksinkertaisia ja helppoja
toteuttaa.
Joukkue on aina suurempi ja laajempi kokonaisuus kuin pelaajat.
Pelaajan tulee uskaltaa olla oma itsensä joukkueensa edessä. Kiinnostus
toisiin ihmisiin ja kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan luovat yhdessä
vahvan joukkuehengen. Jos pelaajana uskallat olla oma itsesi, etkä
pelkää muiden nauravan, silloin joukkueessa vallitseva kulttuuri ja
joukkuehenki on hyvällä mallilla.

A.Tule ajoissa harjoituksiin ja peleihin, jotta muut

eivät joudu odottamaan. Olemalla ajoissa osoitat
kunnioitusta joukkuekavereita kohtaan.

B. Jos jollain on kerrottavaa, niin anna
hänen puhua loppuun. Älä keskeytä –
kuuntele.

C.

Jokaisen tulisi tervehtiä jokaista.
Ei vaan pelaajien toisiaan, vaan myös
kaikkien valmentajien, huoltajien,
joukkueenjohtajan ja vanhempien
toisiaan.

5

6

PPJ Junnulehti

∞

1/2020

1/2020

Eiralainen Rasmus Rönnqvist, 10, kysyi
Tim Sparvilta, 33, yhdeksän kysymystä.

2) Mikä on lempiruokasi?
- Olen hiljattain muuttanut Kreikkaan,
joten nyt kreikkalainen ruoka on lempiruokani. Syön paljon moussakaa,
souvlakia ja halloumia.
3) Mikä seuraavista on parasta; Kotipizza, Subway vai McDonalds?
- Ehdottomasti Subway.
4) Teetkö paljon maaleja keskikenttäpelaajana?
- Nuorena olin aika "maalivaarallinen". Nykyään pelaan keskikentällä,
ja minulla on puolustava rooli. Olen
tyytyväinen, jos teen kaudessa yhden
maalin.
5) Minkä merkkiset fudiskengät sinulla on?
- Nike.

6) Oletko pelannut PPJt:ä vastaan
ikinä?
- Olen kuullut paljon PPJ:stä, koska
kyseessä on niin iso seura. En muista
pelanneeni teitä vastaan ikinä.
7) Nukutko sinäkin jalkapallon kanssa?
- Nuorena nukuin. Minun silloinen
valmentajani Pekka Utriainen sanoi
meille junioreille, että meistä tulee parempia pelaajia, jos nukumme pallon
kanssa. Tehtiin kuten sanottiin.

Junnufutaajaraati luki vuoden
kirjauutuuksia ja testasi FIFA 21:n.

8) Kohta on joulu. Onko sinulla joku joulukalenteri? Lego vai suklaa?
- Enää minulla ei ole kalenteria, mutta rakastan suklaata.

FIFA 21 VIIHDYTTÄÄ

9) Mitä luulet, että joulupukki laittaa joulukuusesi alle?
- Vietän joulun Kreikassa, joten meillä
on ehkä joulupalmu. Luulen, että saan
jonkun kirjan. Ehkä sellaisen, jossa on
vinkkejä tulevalle isälle.

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

-25%
-25%

Uuden asiakkaan
ensimmäisestä
Uuden
asiakkaan
siivouksesta!
ensimmäisestä
siivouksesta!
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TEKSTI I I N A A I R I O KUVAT K U S TA N TA M O T

Eira 2010 -pelaajat Rasmus Rönnqvist ja Emil Hämäläinen pääsivät kuvaan
Huuhkajien Tim Sparvin ja Teemu Pukin kanssa.
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Vinkkejä futaajan
pukinkonttiin

HUUHKAJA-KAPTEENI
PPJ-JUNNUN PIKATENTISSÄ
1) Mikä on pomputteluennätyksesi?
- Olisiko ollut 199, kun olin noin
10-vuotias. Ennätys oli tärkeä silloin,
aikuisiällä en ole testannut ennätystä.

∞

NYT MYÖS
NYT MYÖS
LAHJAKORTIT!
LAHJAKORTIT!

Ota yhteyttä!
Ota yhteyttä!

0503462241
0503462241
Tuula Vattulainen
Tuula
Vattulainen
tuula.vattulainen@tasokoti.fi
tuula.vattulainen@tasokoti.fi

Tasokoti Oy • Niittyläntie 1 • 00620 Helsinki
Tasokoti Oy • Niittyläntie 1 • 00620 Helsinki

Tutustu meihin www.tasokoti.fi • Tutustu yrityssiivoukseemme www.tasolaiset.fi
Tutustu meihin www.tasokoti.fi • Tutustu yrityssiivoukseemme www.tasolaiset.fi

”FIFA 21 -pelissä kaikki pelaajat ovat oikeissa joukkueissaan. Siinä on myös jalkapalloikonien Soccer AID-joukkue, jossa ovat muun
muassa Pelé, Maradona, Zidane ja muut parhaassa peli-iskussaan.
Adidas All Stars huippupelaajineen tulee FIFA 21:ssä automaattisesti ja mukana on myös USA:n MLS-liigan parhaat. Pelillisesti FIFA 21 ei sinänsä tuo uutta. Peliä on pelattu suurella innolla kavereiden ja isän kanssa.”
Pekku, 10, ja Appe, 7

KANERVAN KIRJA KIEHTOO
”Luimme molemmat Kanervan Näin valmennan voittajia -kirjan.
Meistä Pekku ahmi sen hetkessä. Häntä kiinnostivat Kanerva henkilönä, mutta myös hänen valmennustapansa ja se, miten Kanerva
sai johdatettua joukkueen EM-lopputurnaukseen.”
Pekku, 10, ja Mikko-isä

ISO FUTISKIRJA OPETTAA
”Mundialin Iso futiskirja on tosi hyvä. Sen avulla voi tulla paremmaksi futaajaksi. Kirjasta oppii säännöt ja paljon muuta.”
Kuutti, 11

PUKIN KUVITETTU TARINA
”Teemu Pukki Baby on ihan kiva iltasatukirja. Opin paljon uutta
Teemu Pukista. Kuvitus on tosin vähän kummallinen.”
Iisa, kahden PPJ-juniorin äiti

TOTTI JA FUTISKOIRA HAUSKUUTTAA
”Junioripelaaja Totista kertova kirja oli ihan hauska ja helppo lukea.
Luin sen kokonaan yhdessä illassa.”
Kalle, 8

MOTIVAATIOTA HARJOITTELUUN
”Matkani futaajaksi - Juniorijalkapalloilijan kirja on kiinnostava
ja voi antaa motivaatiota harjoitella kovemmin.”
Kuutti, 11

Muita kirjavinkkejä:
Pipsa Possu pelaa jalkapalloa
Urheilullinen pahvikirja perheen pienimmille jalkapalloilijoille.
Oi Suomi on!
Helsingin Sanomien urheilutoimittaja Ari Virtasen kirjoittama
teos kertoo Huuhkajien matkasta huipulle.
Kuka keksi banaanipotkun – ja muita futisfaktoja
Suomesta
Kattava tietopaketti kotimaisen jalkapallon
historiasta.

TURNAUKSEN JÄLKEEN
TOIMIVAAN KOTIIN?
 Asuntomuutokset
 Toiminnallinen suunnittelu
 Tila- ja kalustesuunnittelu
 Arkkitehtisuunnittelu
 Konsultointi

SUUNNITTELUTOIMISTO
PIENET NELIÖT Kap Hornin katu 8

pienetneliot.fi
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”Kesytä pallo, niin
se tottelee sinua”
K

”

Oliver Sulkumäki, 2009 Edustus

ETÄTREENIT PARANSIVAT LIHASKUNTOA
vat heti valmiita, kun harjoitukset alkoivat. Jos rajoituksia tulee talven aikana uudestaan, olemme saman tien
valmiita korvaaviin harjoituksiin,
Orrström jatkaa.
Liikunnallisen elämäntavan ja omatoimisen harjoittelun tulisi kuulua jokaisen futaajan elämään myös normaaliaikoina.
- Suosittelen lapsille ainakin 14
viikkotunnin ja kahden päivittäisen
tunnin (joista toinen hengästyttävää
liikkumista) liikunta-annosta. Tavoitteellisen pelaajan tulisi harrastaa liikuntaa 20 tuntia viikossa ja liikkua
paljon pallon kanssa, Orrström vinkkaa.
Korpinen on samoilla linjoilla.
- Kehittyäkseen futaajana on harjoiteltava paljon omalla ajalla. Yleisesti
sanoen: kesytä pallo, niin että se tottelee sinua.

”Pelaan vapaa-ajalla futista kaverien kanssa ja käyn pomputtelemessa sekä vetelemässä. Treenaan oman joukkueeni kanssa kaksi kertaa viikossa ja käyn lisäksi taitokoulussa ja tehotreeneissä. Liikun muutenkin paljon: pelaan käsipalloa kaksi kertaa viikossa ja ulkoilen päivittäin.
Kevään etätreenit paransivat lihaskuntoani ja omat treenit ovat kehittäneet pelaamistani. Haluaisin kehittyä vastustajan haastamisessa ja harhautuksissa.”

Casandra Währn, 2010 Tytöt

PYRKÄLLÄ KAIKENLAISTA ULKOTOUHUA
”Pelaan fudista koulussa välitunneilla ja pyöräilen vapaa-ajalla. Käyn myös golftreeneissä. Syksyisin käyn sienestämässä ahkeraan.
Olen oppinut uusia harhautuksia ja pallon kuljettamista harjoituksissa ja ehkä vähän harkkojen ulkopuolellakin. Lisää treeniä tarvitsisin laukomiseen sekä oppiakseni uusia harhautuksia.
Vetoja treenaan myös vapaa-ajalla. Käyn Pyrkällä kavereita moikkaamassa, ja siellä tulee touhuttua kaikenlaista ulkotouhua. Parasta treeneissä on myös se, että näkee kavereita.”

Miro Niini, 2013 Laru

Elina Rajala

Tavoitteellisen
pelaajan tulisi
harrastaa
liikuntaa 20 tuntia
viikossa ja liikkua
paljon pallon kanssa."

T

yttöfutis- ja Eira-vastaava Korpinen huomasi etenkin nuorempien pelaajien kohdalla,
miten tärkeää on, että vanhemmat
tukevat omatoimista harjoittelua.
- Ymmärrän, että viime kevät oli haastava monissa perheissä ja aikuisten tuli
priorisoida asioita. Haluankin kuitenkin tässä kiittää perheitä yhteistyöstä.
Tärkeintä oli ylläpitää lasten normaaleja arkisia asioita ja luoda yhteishenkeä, Korpinen kertoo.
Jotkut PPJ-pelaajista harjoittelivat
keväällä enemmän kuin koskaan,
ja jotkut vähemmän kuin aiemmin.
Kaikkia joukkueita yhdisti toukokuussa suuri into, kun pelaajat koottiin yhteisiin treeneihin pitkän tauon jälkeen.
- Olen tosi ylpeä korona-ajan harjoittelustamme. Etätreenien ansiosta
pelaajat, valmentajat ja joukkueet oli-
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”Pelasin keväällä jalkapalloa enemmän kuin koskaan. Välillä lähdin etäkoulun lounastunnilla
kentälle ja menin takaisin, kun olin saanut koulutehtävät tehtyä. Treenasin futista varmaan 25
tuntia viikossa. Oli hauskaa olla Pyrkällä kaverien kanssa, ja päivällä siellä sai olla aika rauhassa.
Sain koronakevään aikana huoneeseeni pienen tekonurtsin, jolla treenasin harhautuksia Youtube-videoiden vinkkien avulla. Kun palasimme treeneihin ja peleihin huomasin, että olin kehittynyt paljon pallonhallinnassa ja vetoni olivat parempia. Kesän peleissä pystyin vetämään kovempaa ja kauempaa kuin ennen.
Nykyään meillä on kolmet treenit viikossa, eikä pitkien koulupäivien jälkeen ole yhtä paljon
vapaata kuin keväällä. Käyn silti iltaisin usein Pyrkällä tai treenaan kotona. Sen lisäksi skeittaan.
Skeittaus on parantanut keskivartalonhallintaani ja tasapainoani, mikä näkyy myös futiksessa.
Suosittelen kaikille omaa treenausta esimerkiksi niin, että katsoo Youtubesta ohjeet vaikkapa
vetotekniikkaan tai harhautuksiin, ja sitten vain kentälle treenaamaan.”

TEKSTIT I I N A A I R I O KUVAT P E L A A J I E N K O T I A L B U M I T

ketta, josta valmentaja antoi palautetta.
Lähes kaikilla joukkueilla oli etäharjoituksia valmentajan kanssa, ja lisäksi osa teki pariharjoittelua ulkokentillä. Uusia ideoita syntyi pikavauhtia,
Korpinen jatkaa.
Viikkotasolla toiminnassa oli mukana yli 1 400 pelaajaa – osa aktiivisemmin ja osa vähemmän aktiivisesti. Online-treenejä oli 42 viikossa.

PPJ Junnulehti

KEVÄÄLLÄ FUTISTA 25 TUNTIA VIIKOSSA

Koronakevät opetti pelaajille omatoimista harjoittelua.
Mitä se opetti PPJ:n valmennusjohdolle?
un koronapandemia perui treenivuorot yli 1 500 PPJ-pelaajalta viime keväänä, alkoi seurassa kiivas ideariihi. Miten ylläpitää
intoa jalkapalloon sekä tarjota pelaajille ammattimaiset valmennukset
etäyhteyden kautta?
PPJ:n valmennuspäällikkö Axel
”Akke” Orrström antaa kiitoksen
nopeasti syntyneestä treenipaketista
junioripäällikkö Jussi ”Jude” Korpiselle.
- Jude testasi videotreenejä ennakkoluulottomasti omalle joukkueelleen, ja siitä treenit levisivät pian
muille joukkueille. Kehitimme korona-aikana kahdeksan eri harjoitusmuotoa, joista joukkueet saivat valita itselleen parhaiten sopineet toimet,
Orrström sanoo.
- Videoiden lisäksi pelaajat täyttivät
vapaaehtoisesti kotiharjoitteluloma-

∞

Johtajuus – Työyhteisöt – HR

Ville Lahikainen

Valmennusta
työelämän
pelikentällä.
09-pelaaja Kuutti Lahikainen treenasi aktiivisesti kotikoulun aikana.

www.agenssi.f i
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Tunnusta sinivalkoista
PPJ-sydän sykkii sinisen, valkoisen
ja oranssin väreissä. Fanikaupasta löydät
myös PPJ:n 25-vuotisjuhlatuotteet.

Pistä hyvä
kiertämään!
Pieneksi käyneet tai muuten
tarpeettomat, ehjät PPJ-varusteet
kannattaa laittaa kiertoon Facebookryhmässä (facebook.com/groups/ppjvarustekirppis/). PPJ:lle lahjoitettuja
varusteita myydään muun muassa PPJRiehan yhteydessä ja varat suunnataan
PPJ:n Tukirahaston kautta heikommassa taloudellisessa tilanteessa oleville
pelaajille. Lisätietoa luvassa keväällä. PPJ

PPJ-seurakauppa:
seurakauppa.intersport.fi/seura/ppj-helsinki
Kotipelipaidat:
ppj.fi/infoa-pelaajille/pelipaidat
PPJ-fanikauppa:
verkkokauppa.karren.fi/collections/ppj

Iiina Airio

näin tilaat PPJ-tuotteita:

AAssuunnnnoo
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ja vuokraus

ja vuokraus

Topi Aalto
04T0op
72
i8
Aa1l1to20
to0p4i.0aa7lt2o8@1re1m
20ax.fi

topi.aalto@remax.fi

Juha-Matti Martikainen
05J0uh4a0-6M6a6t6t6
i Martikainen
j-m
m
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r
t
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k
a
i
n
050 406 66e6n6@remax.fi

j-m-martikainen@remax.fi

www.casaalto.fi
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Tuplakupla loistaa Jätkäsaaressa
Amos Rex -arkkitehtien suunnittelema PPJ-halli kestää kirkkaasti
katseet ja luo futaajille harjoitteluun huippuolosuhteet.

Anna Santalahti

TEKSTI M I K A E L A N T H O N I

Paluu Jätkäsaareen
Kun tulevaa Jätkäsaaren kaupunginosaa alettiin suunnitella, seura otti
vuonna 2010 yhteyttä Helsingin kaupungin kaupunginsuunnitteluvirastoon. Jätkäsaareen tulevaan liikuntapuiston kaavaan haluttiin – ja saatiin
– kuplahalli. Kaava on tärkeä, koska
mahdolliset valitukset on silloin helpompi käsitellä.
Vuonna 2017 PPJ aloitti konkreettiset keskustelut kaupungin kanssa, kun
Jätkäsaareen alettiin rakentaa asuntoja. Samalla tiedetiin myös, että Hernesaaren asuntorakentamisen takia Hernesaaren halli ei saa siellä enää olla.
Kaupunki antoi selkeästi ymmärtää,
ettei ”kaupungin kehittämisen ykkösalueelle” saa rakentaa tavallista kuplahallia vaan rakennuksen pitää olla

Tony Rönnqvist

arkkitehtonisesti näyttävä.
PPJ antoi vuonna 2019 suunnittelutyötoimeksiannon arkkitehtitoimisto
JKMM:lle, joka on suunnitellut muun
muassa Amos Rex -museon ja OP-pääkonttorin Vallilassa. Alkusuunnittelun
perusteella JKMM esitti, että rakennetaan poikkeuksellinen kuplahalli, jossa
on esimerkiksi kaksoiskupla, läpinäkyviä osia kankaissa ja hallin nurkissa isot lasiset osat. Ilmapuhallus tulee
maan kautta ja huoltosulku on rakennuksen sisällä.

Kiitos talkooväelle!
JKMM:n suunnittelema halli hyväksyttiin Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelussa. PPJ:n perustama,
seuran kokonaan omistama PPJ Jalkapallohalli Oy, päätti toteuttaa projektin allianssimallisena.
PPJ:n halliyhtiö kilpailutti projektin ja valitsi suunnitteluvaiheeseen allianssikumppaneikseen JKMM:n sekä
Unisport Oy:n. Suunnittelutyöt etenivät useilla eri tahoilla ja halli sai rakennusluvan vaikeiden ja teknisesti haastavien vaiheiden jälkeen kesällä 2020.
Rakennustyöt alkoivat keväällä
2020 ja jatkuivat täydellä teholla, kun
rakennuslupa oli saatu.
Betoniperustukset saatiin valmiiksi
syyskuussa 2020 ja tekonurmi oli valmis lokakuun alussa 2020. Hallin kangas koottiin kahdeksasta osasta talkoilla 17. lokakuuta ja halli puhallettiin
täyteen mittaansa 24. lokakuuta. Hallia varusteltiin niin slovenialaisen hallitoimittajan DBS:n, eri suomalaisten alihankkijoiden kuin PPJ-talkoolaistenkin
toimesta kolmen viikon ajan.
Viranomaisten lopputarkastukset
tehtiin 12. ja 13. marraskuuta, mutta
käyttölupaa ei vielä saatu kaukolämmön osalta. Vihdoin 20. marraskuuta
Jätkäsaaren tuplakupla läpäisi tarkastuksen ja ensimmäiset PPJ:n juniorijoukkueet saivat kirmata upouudelle
tekonurmelle.
Jätkäsaaren uusi ja tyylikäs maamerkki loistaa talven pimeydessä kirkkaana.

Siivouspalvelut
yrityksille ja kiinteistöille

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

Uuden PPJ-hallin ominaisuudet:
• Kokonaispituus 118 metriä, leveys 76 metriä, korkeus 26,5 metriä.
• Kenttäkoko 100 x 64 metriä + laajat lämmittelyalueet.
• Lämpötila talvella 12 °C.
• Lämpötilaa kesällä pystytään laskemaan viisi astetta verrattuna ulkoilmaan.
• Valaistus 800 lux.
• Kuntosali (175 m2) futaajille.
• Iso säilytyslaatikko kaikille PPJ:n 50 joukkueelle, säilytyslokerikot pelaajien
kengille ja repuille, laukaisuseinä, televisio/infotaulu, tulostaulu.
• Älykäs kolmen kameran Spiideo-järjestelmä
• Hallin ympärillä tehdään vielä pieniä maanrakennustöitä kaupungin
toimesta talvella ja keväällä 2021.

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 Tasolaisista vahvan ja luotettavan siivouskumppanin.

Maksuton
kartoitus!

Juha Orava

P

PJ:n haasteena on aina ollut tarjota kasvavalle jäsenistölleen
riittävästi harjoitustiloja lähellä kotia ydinkeskustassa. Tämä on
hankala yhtälö. Jo vuonna 1994 Hietaniemeen hankittiin kuitenkin kuplahalli yhteistyössä muiden seurojen
kanssa. Halli siirrettiin sittemmin ensin Ruoholahteen (kun töölöläiset pitivät hallia rumana) ja sieltä Jätkäsaareen (kun Crusellin sillasta jatkuva
katu vei kenttäaluetta).
Vuonna 2010 PPJ sai Dickenin kanssa vuokrattua nykyisen Erkkeri-hallin.
2013 rakennettiin yhteistyössä HIFKin
ja Kiffenin kanssa Väinämöisen kentälle tekonurmi. Samana vuonna PPJ
rakensi oman hallin Hernesaareen vajaa kaksi vuotta aikaisemmin tapaninpäivän myrskyssä hajonneen Jätkäsaaren hallin tilalle.
PPJ:n toiminta-alue oli 2000-luvun alussa kantakaupunki; joukkueet kulkivat nimellä Eira ja Lauttasaari. 2010-luvun alussa perustettiin myös
kaupunginosajoukkueet Ruoholahteen. Vaikka omia kenttä- ja harjoitusolosuhteita rakennettiin lisää, seuralla
oli voimakkaasta kasvustaan johtuen hankaluuksia tarjota joukkueilleen
riittävästi harjoitustiloja.

Niittyläntie 1
00620 Helsinki
puh. 0207 631 700
www.tasolaiset.fi

Yli 150
yritys-ja
kiinteistöasiakasta!
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Jukka Konu

Jussi Eskola

Poikkeuksellisen hyvä vuosi

MESTARIT

2007 Edustus voitti ikäluokassaan Helsinki Cupin.

HESA CUPIN MESTARIT

08 Edustus tuuletti voittoa 2020.

Vuoteen 2020 mahtui kevään etätreenejä, kesän turnausvoittoja ja syksyn menestyksekkäitä pelejä. PPJ:n valmentajat nostavat mieleenpainuneita hetkiä esiin.
TEKSTIT I I N A A I R I O

Tytöt 08-09 viihtyy yhdessä kentällä ja sen ulkopuolella.

ENSIMMÄINEN HAASTATTELU

PPJ Laru 2013 pääsi YLEn haastatteluun.

”Aloitin vasta kaksi kuukautta sitten, joten hirveästi en pysty juttuja nostamaan koko vuodelta esiin.
Sen voin sanoa, että olen ilolla pistänyt merkille, minkä verran motivoituneita maalivahteja
seurassa jo on. Pelaajilta löytyy halua kuunnella ja oppia. Tulevaisuutta varten haluan lähettää terveiset pelaajille: mikäli olet yhtään
miettinyt, että haluisit kokeilla maalivahtina oloa, ota rohkeasti oman valmentajan hihasta kiinni ja kysy. Vaihtoehtoisesti juttele
asiasta kotona, jolloin vanhemmat voivat välittää viestin eteenpäin. Meillä ei ole ikinä
liikaa innostuneita maalivahteja.”

EDUSTUSJOUKKUEISSA UPEA
MENESTYS

”Päällimmäisenä kaudesta jäi mieleeni se, että sarjat saatiin ylipäätään pelattua. Se oli suurin voitto tänä vuonna.
Kilpailullisesti vuosi oli meille ehkä historian
kovin. Edustusjoukkueet (Miehet, A-, B-, 2005-,
2007- ja 2008-pojat) menestyivät upeasti ja tulevalla kaudella päästään nauttimaan hyvän työn
hedelmistä.
PPJ:n pärjääminen on huomattu myös seuran ulkopuolella, ja hyvästä työstä tulee kehuja myös kilpailijoilta.
Jätkäsaaren kaupunginosa sai vihdoin kunnolliset harjoitusolosuhteet, ja uuden hallin myötä seuran vetovoima
kasvaa entisestään.”

Topi Pietilä, nuorisopäällikkö

YHTEISHENGELLÄ

VIREÄÄ MAALIVAHTITOIMINTAA

Jesse Laajaranta, nuorisopäällikkö

Timo Lindström

Axel Orrström, valmennuspäällikkö

Jussi Liikanen, maalivahtivastaava
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John Främling

PPJ:n B-juniorit nousi valtakunnallisen Ykkösen kolmansina SM-karsintoihin
kaudelle 2021. Tämä on niin ikään seurahistorian ensimmäinen kerta. B-junioreiden joukkue yllätti ja ylitti kaikki odotukset. Joukkueen työmoraali oli fantastinen.
Kokonaisuus A- ja B-junioreiden toiminnassa on mennyt runsaasti eteenpäin,
ja tämä tulee olemaan asian laita lähivuosinakin.
Vuodesta jäi myös mieleen PPJ:n B3-joukkueen aktiivisuus ja joukkuehenki ppjb3nation-Instagram-tilillä. Tällaiset pilke silmäkulmassa tehdyt tempaukset ovat
erittäin tervetulleita.
Ensi vuodelta odotan historiallista menestystä.”

”Minua lämmittää eniten PPJ:n hyvä tekeminen laajalla rintamalla; oli
se sitten nuorin ikäluokka, esimerkiksi 05-ikäluokan menestyminen
kivikovassa ELL-liigassa tai B- ja A-junioreiden nousut SM-tasolle.
Tärkeintä on, että meillä on toiminta kaikilla tasoilla korkealla. Silloin näitä yksittäisiä voittoja tai menestymisiä tulee silloin tällöin.
Olemme menneet laajasti eteenpäin. Kaikki ikäluokat menestyvät
hyvin. Ensi vuodelta odotan, että nostamme laatuamme vielä korkeammalle tasolle, ja menestys seuraa mukana. Mitään paineita ei
kuitenkaan oteta.”

Ellen Anthoni

”PPJ:n A-juniorit nousivat valtakunnallisen Ykkösen voittajina SM-karsintoihin
kaudelle 2021. Seurahistorian ensimmäinen A-junioreiden SM-karsintapaikka
syntyi pitkän työn tuloksena, vaikka kaudella olikin omat vaikeutensa.

TOIMINTA LAAJALTI KORKEALLA TASOLLA

Tony Rönnqvist

A- JA B-JUNIORIEN HISTORIALLINEN VUOSI

JUHLATUNNELMAA

Eira 2010 voitti Hesa Cupin B-finaalin.

EERIKKILÄSSÄ

Tytöt 2010 rentoutui treenien välissä.
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Jussi Eskola

Juhlavuosi
huipentui
palkintoihin

PPJ-ERIKOISPALKINNOT
Vuoden maalivahdit
Vuoden tyttömaalivahti 8v8, Sonja
Ramberg, 08-09 Tytöt
”Sonja on tunnollinen harjoittelija
ja hyvä joukkuepelaaja. Aina valmis
auttamaan muita joukkueita. Harjoituksissa tekee aina mitä pyydetään ja
vähän enemmänkin.”
Vuoden poikamaalivahti 8v8, Aaron
Grönbärj, 09 Eira
Walter Viitala -palkinto, Vuoden
maalivahti 11v11, Daniel Rito, 07
Edustus

Poika- ja tyttöpelaajat

Janne Saarinen

Vaikka PPJ-Gaala jäi 2020 juhlimatta pandemian
vuoksi, jaettiin PPJ-erikoispalkinnot ja Vuoden
pelaaja -valinnat perinteiseen tapaan. Lämpimät
onnittelut kaikille voittajille!

Leikkimaailma (11v ja nuoremmat),
Petja Peltola Jätkä 10-11
”Petja on monipuolinen urheilija, joka
on nuoresta iästään huolimatta onnistunut kesyttämään pallon. Petjan motivaatio harjoitteluun on kova ja hän ei
jätä harjoittelua puolitiehen, jos joku
asia tuntuu vaikealta. Petjan perustaidot ovat hyvällä tasolla ja hän oli viime vuonna Helsingin piirin mestari
taitokilpailuissa. Tänä vuonna hän oli
seuran ainoa pelaaja, joka pystyi kultamerkkisuoritukseen vuotta vanhempien ikäluokassa.
Petja on joukkueen kantavia voimia
peleissä. Hän ratkaisee pelejä maaleillaan, vastustajan ohittaminen onnistuu molemmilta puolilta ja hän pystyy
tekemään ratkaisuja pienessä tilassa.
Petjan voitontahto on kova ja hän vaatii myös muilta samanlaista sitoutumista peliin.”

Leikkimaailma (11v ja nuoremmat),
Veera Valonen, 10 Tytöt
”Veeralla on takanaan vahva kausi ja
hän kuuluu ehdottomasti joukkueen
parhaimpiin treenaajiin. Henkilökohtainen kehittyminen viime vuonna oli
kovaa ja Veera meni eteenpäin monella osa-alueella. Veeralla on aina pilke silmäkulmassa pelatessaan ja häntä on ilo valmentaa. Veera hoitaa aina
omat hommansa erinomaisesti ja näyttää omalla tekemisellään muille joukkueen pelaajille hyvää esimerkkiä.”
Kaverimaailma (12-15v), Jonatan Eskola, 05 Edustus
”Pelaajan kehityskäyrä on kuluvana
vuonna osoittanut vahvasti ylöspäin.
Pelaaja on oivaltanut omatoimisen
harjoittelun merkityksen omalle kehittymiselle. Esimerkiksi viimeistelytaito on vuoden aikana kehittynyt huimasti, mistä osoituksena useat tärkeät
maalit Etelä-liigassa ja joukkueen sisäisen maalipörssin voitto. Jonttu kuuluu myös vakituisesti Etelän aluejoukkuetoimintaan ja hänen positiivinen
suhtautumisensa jalkapalloon ja kehittymiseen vievät pitkälle.”
Kaverimaailma (12-15v), Ruusu Linnasalmi, 04-05 Tytöt
”Kehityskäyrä on ollut nousujohteinen, koko kauden ajan. Sisäinen motivaatio ja halu kehittyä jalkapalloilijana
näkyy jokaisessa joukkueen tapahtumassa. Joukkueen kapteenina ottaa
vastuuta omista tekemisistään kentällä ja sen ulkopuolella ja esimerkillään buustaa myös joukkuekavereitaan eteenpäin. Pelaajan pelilliset

taidot ja ominaisuudet ovat hyvällä
tasolla. Kesällä Ruusu valittiin mukaan Helmariturnaukseeen, mistä kotiin tuomisina oli pronssimitali Team
Hyyrysen edustajana.”
Tulevaisuusmaailma (16v ja vanhemmat), Samuel Sjölund, B-junnut
”Samuel Sjölund toimi kapteenina historiallisessa B-junnujen SM-karsintajoukkueessa. Samppu kasvoi ja kehittyi jälleen pelaajana ja johtajana. On
vaativa, mutta vaatii niin treeneissä,
kuin peleissäkin eniten itseltään. Taistelutahto ja puolustuspelaaminen on
tämän keskikentän pelaajan näkyvimpiä vahvuuksia ja hänen tärkeytensä
joukkueelleen huomaa parhaiten hänen ollessaan poissa kentältä.”
Vuoden joukkueenjohtaja 2020, Sanna Rauhala, 09 Jätkäsaari
"Vuoden joukkueenjohtaja 2020 Sanna Rauhala hoitaa asian kuin asian täsmällisesti ja tuplavarmistaa, että joukkueen toiminta sujuu kuten pitääkin.
Hän on luotettava, vastuuntuntoinen ja rauhallinen tyyppi, jolla pysyy
kaikki langat käsissä. Esimerkkinä tästä mainittakoon pelipassien hankinta: kun muut jojot kiireessä kyselivät
onko kaikilla varmasti pelipassit hankittuna, Sanna oli huolehtinut asian
jo monta viikkoa aiemmin kuntoon!
Sanna aloitti jojon uran pienestä
PPJ:n kaupunginosajoukkueesta Hietsu 2009:stä kolme vuotta sitten. Vuonna 2018 joukkue yhdistyi saman ikäluokan Jätkäsaaren joukkueen kanssa
yli 40 pelaajan joukkueeksi, ja tänä
syksynä Sannalle siirtyi lähes koko

2009 ikäluokka (Edustusta lukuunottamatta). Tsemppiä Sannalle uudessa
tehtävässä ison 2009 United -joukkueen johdossa!
Vuoden valmentaja 2020, Tommi
Muhonen
”Tikkurilan lahja Etelä-Helsingin jalkapallolle on osoittanut valmennustaidoillaan, kuinka pelaajat ja joukkueet sytytetään jalkapalloon. Tommi
Muhonen on erittäin innostava, ammattitaitoinen ja sitoutunut valmentaja, johon kiteytyy kaikki tärkeimmät
valmentajan ominaisuudet PPJ:ssä.”
Vuoden joukkue, 08 Edustus
”Viime vuoden syksyllä perustettu
poikien Edustus 2008 hitsautui nopeasti taitavaa jalkapalloa pelaavaksi joukkueeksi, joka teki tasaisesti kovaa tulosta. Helsinki Cupin voiton
lisäksi joukkue antoi vahvan näytön
valtakunnallisen vertailun kestävästä tasostaan sijoittuen Etelän P12 Ykkösessä toiseksi ja varmistaen selvästi
paikkansa ensi vuoden Etelä-liigaan.
Joukkueen toinen peliryhmä pelasi
myös hyvän kauden sijoittuen tasaisessa Kakkosen lohkossaan toiseksi.”
Vuoden erikoispalkinto,
Pelaajapolun tienraivaaja 2017-2020
Olli Hukka
Matias Salmi
Kaarlo Pajunen
Max Bühler
Altti Salminen
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VUODEN PELAAJAT
Valmentajien/joukkueenjohtajien
perustelut
14 Eira, Kasper Sirviö
”Kasper näyttää muille pelaajille mallia omalla esimerkillään. Kasper kuuntelee tarkasti ohjeita ja keskittyy hyvin
harjoituksissa ja peleissä. Hän pelaa tilanteet aina loppuun saakka.”
14 Jätkäsaari, Iina Mustonen
”Into on aina täysillä mukana peleissä ja harjoituksissa ja kun maalipaikka tulee, niin verkko heiluu.”
14 Laru, Konsta Heikkonen
”Konsta on väsymätön harjoittelija,
minkä näkee huikeassa kehityksessä.
Myös ammattimaiset korona-ajan treenipäiväkirjat vaikuttivat liigatason pelaajan harjoittelulta.”
14 Tytöt, Lempi Härmä
“Lempi on motivoitunut pelaaja, joka ottaa joukkuekaverit huomioon ja
keskittyy hyvin harjoituksissa ja peleissä. Lempi yrittää harjoituksissa/
peleissä aina parhaansa, eikä luovuta koskaan.”

1/2020

telemaan, ja hän on peleissä joukkueen kantavia voimia. Hän kuuntelee
aina tarkasti ja tekee kaiken 100 lasissa. Samuel pystyy pelaamaan kaikkia
pelipaikkoja.”
13 Laru, Ervin Koskinen
”Ervinin kehitys on ollut hurjan hienoa kuluneen vuoden aikana!”
13 Tytöt, Minéa Jansson
”Minéa osallistuu treeneihin ja peleihin erinomaisella asenteella ja on aktiivinen pelaaja. Hän osoitti erityistä
aktiivisuutta kevään etäjakson aikana osallistumalla etätreeneihin ja lähettämällä valmentajille treenivideoita. Hänet voi laittaa luottavaisin mielin
mille tahansa pelipaikalle, myös maalivahdiksi. Lisäksi kaksikielinen Minéa
auttaa oma-aloitteisesti joukkuekavereitaan ymmärtämään valmentajan
suomenkielisiä ohjeita.”
12 Eira, Philip Kron
”Philip on kehittynyt todella paljon tämän kauden aikana, etenkin kyvyssä
harhauttaa ja tehdä maaleja. Se näkyy
myös kentällä. Philip vetää aina hyvällä fiiliksellä treeneissä ja peleissä!”

13 Eira, Tobias Krook Viglione
”Tobias on kehittynyt jalkapalloilijana
paljon lyhyessä ajassa. Hän kuuntelee
tarkasti ohjeita ja keskittyy hyvin harjoituksissa ja peleissä. Tobias pelaa tilanteet aina loppuun saakka.”

12 Jätkäsaari, Otto Seppälä
”Otto on ikiliikkuja ja tsemppari, joka
ei anna periksi ,vaikka vastustaja näyttäisi olevan vahvempi. Oton sisukkuudesta moni voisi ottaa esimerkkiä. Otto
harjoittelee aina täysillä ja on innostunut jokaisesta treenistä.”

13 Jätkäsaari, Samuel Latonen
”Samuel on todella innostunut harjoit-

12 Laru, Olli Räikkönen
”Olli on innokas oppija, jonka oma-

ehtoinen harjoittelu on esimerkillistä. Hän antaa aina kaikkensa niin peleissä kuin treeneissäkin.”

sä aina joukkueen etua ajatellen. Lilja
toimii hyvänä esimerkkinä joukkueen
muille pelaajille.”

12 Tytöt, Laura Juntunen
”Laura on iloinen pelaaja, joka on aina
täysillä mukana. Hän kuuntelee hyvin
ohjeita ja ottaa niistä myös opikseen.”

10 Laru, Valentin Hees
”Valentinin kehitystä on ollut todella hieno seurata tämän vuoden aikana. Hän on osoittanut niin harjoituksissa kuin peleissäkin ahkeruutensa ja
asenteensa jalkapalloa kohtaan. Esimerkillinen pelaaja kentällä ja sen ulkopuolella.”

11 Eira, Oscar Pihlava
”Oscar on kehittynyt pelaajana valtavasti viimeisen vuoden aikana. ”Oscu” on aina innokas oppimaan lisää.
Hän käyttäytyy moitteettomasti joukkueen tapahtumissa ja on myös yksi
joukkueen aktiivisimpia treenaajia.”
11 Laru, Leon Kamtsan
”Leon on tunnollinen ja aktiivinen
harjoittelija, hän toimi innostavasti ja
kannustavasti kaikissa joukkueen yhteisissä tapahtumissa. Leonin omaehtoinen harjoittelu on ollut tämän vuoden aikana myös esimerkillistä.”
11 Tytöt, Heidi Myllymäki
”Heidi on viimeisen kauden aikana
kehittynyt poikkeuksellisen paljon.
Tämän lisäksi hän on Joukkuepelaaja isolla J:llä, joka pystyy pelaamaan
mitä tahansa pelipaikkaa.”
10 Eira, Tomas Korpela
”Tomas on esimerkillinen harjoittelija.
Pallon kanssa vietetyt tunnit näkyvät
huimana kehityksenä kauden aikana.”
10-11 Jätkäsaari, Lilja Hatakka
”Lilja kuuntelee ohjeet tunnollisesti
ja hän tekee harjoituksissa aina parhaansa. Peleissä hän hoitaa tehtävän-

nousujohteinen poikkeuksellisen kauden aikana. Kehityksessä on ollut havaittavissa harjoituksien ulkopuolella vietetyt tunnit niin jalkapallon
kuin muunkin liikunnan parissa. Ennen kaikkea Leevi on kehittynyt jalkapalloilijana, mutta myös urheilijana.
Urheilijana Leevi toimi joukkueen tapahtumissa esimerkillisesti.”
08 Edustus, Eetu Palmberg
”Tunnollinen treenaaja, joka on kehittynyt kauden aikana huimasti. Aina
hymy huulilla.”

10 Tytöt, Amelie Främling
”Amelie on innokas harjoittelija ja on
aina paikalla joukkueen tapahtumissa. Jos toinen peliryhmä tarvitsee apuja Amelie on aina halukas pelaamaan.
Amelie näyttää myös esimerkkiä muille omalla-ajalla treenamisesta.
Hän on myös aina iloinen ja mahtava
valmennettava.”

08 United, Eemil Mäkinen
”Vuoden aikana Eemil on ollut erittäin motivoitunut kehittämään taitojaan, ja tulokset ovat näkyneet kentällä! Hän käyttäytyy hyvin ja on ilman
ongelmia pelannut sekä ylemmän että alemman tason otteluissa.”

09 Eira, Fabian Rosberg
”Kehittynyt menneen vuoden aikana
älyttömästi sekä pelillisesti että henkisesti. Otti tavoitteekseen viime syksynä päästä edariin kun se perustetaan,
nyt edari on perustettu ja Fabbe löytyy pelaajalistoilta.”

08-09 Tytöt, Ebba Viinamäki
”Ebba muistaa ottaa muut joukkuekaverit huomioon tsemppaamalla, mikä
luo positiivisen ilmapiirin joukkueeseen sekä otteluissa että harjoituksissa.”
07 Edustus, Daniel Rito
”Daniel on kehittynyt kauden aikana
paljon ja treeniaktiivisuus on ollut hyvää. Motivaatio on ollut korkealla koko kauden ajan.”

09 Jätkäsaari, Arian Omar Vaysi
”Vuoden kehittyjä! Arian on ahkera ja
periksiantamaton harjoittelija, joka on
kehittynyt huomattavasti pallollisessa pelaamisessa ja viimeistelytaidossa. Arianin harjoitteluasenne on esimerkillinen ja intoa on muille jakaa.”
09 Laru, Leevi Rasimus
”Leevin kehityskäyrä on ollut erittäin

on myös ottanut vastuuta kapteenina
ja antaa joka pelissä 105-prosenttisen
panoksen. Alvarin asenne ja taistelutahto on ihailtavaa!”
06-07 Tytöt, Aino Wiklund
“Uskomaton kehitys alle kahdessa
vuodessa. Asenne jokaisessa treenissä ja peleissä on erittäin esimerkillinen. Hänen työmoraalinsa on suuri
sekä halu kehittyä on valtava. Aino
ottaa neuvot hyvin vastaan, siksi kehitys on ollut huima.
Prässin kärkenä hän toteuttaa suunnitelmaa tarkasti ja kysyy, jos on epävarma.”
05 Edustus, Otto Aurejärvi
”Asenne harjoituksissa ja peleissä on
huippuluokkaa. Otto otti kauden aikana askelia kehityksessä eteenpäin.
Malliesimerkki joukkuepelaajasta. Aina 100 prosentilla mukana. Hyökkäyspään erikoistilanteissa hän on vaikea
pideltävä ja tekikin kauden aikana
useamman erikoistilannemaalin kulmista ja sivuvapareista.”
05 Eira, Harald Charpentier

07 United, William Westerling

05 Kaivari, Roope Niinivaara
”Roope on sitkeällä pelaamisellaan ja
hienolla asenteellaan saanut kirkkaasti
yli muiden omien joukkuekavereidensa tunnustuksen useimmissa otteluissa, jonka vuoksi Roope nyt ansaitsee
vuoden pelaaja -tittelin.”

06 PPJ, Alvar Vainionpää
“Alvar on kehittynyt todella paljon pelaajana viimeisen vuoden aikana. Hän

04-05 Tytöt, Ruusu Linnasalmi
”Kehityskäyrä koko kauden nousujohteinen. Pelaajalla iso halu kehittyä,

joka näkyy päivittäisessä toiminnassa
sekä harjoittelussa. Tästä palkintona
myös paikka aluejoukkue lopputurnauksessa. Joukkueen kapteeni, joka
omalla esimerkillään buustaa myös
muita joukkueen pelaajia eteenpäin.
Pelaajan sisäinen motivaatio sekä pelilliset taidot myös kiitettävällä tasolla,
jonka vuoksi mahdollisuudet edetä jalkapalloilijana ovat optimaamaaliset!”
B-pojat, Vili Laine
”Valtakunnallisen Ykkösen maalikuninkuuden voitto ratkesi tehokkaalla loppukaudella. Vikkelä hyökkääjä,
joka ei kumartele viheriöllä yhtäkään
puolustajaa. Määrätietoinen harjoittelija.”
A-pojat, Emil Rask
”Emil Rask, Elon Rask, Emil Musk eli
Emil Rask on jalkapallokenttien nero.
”Emppu” jakaa millintarkkoja syöttöjä
tyypillisesti kymppipaikalta. Olemukseltaan rauhallinen kentällä ja sen ulkopuolella.”
Naisten edustus, Jenni Huhtala
”Jenni on luottoveskamme, joka huomioi joukkueessa kaikki tasapuolisesti. Hän on äärimmäisen hyvä
jengikaveri. Jenni on motivoitunut
treenaamaan ja luo hyvää yhteishenkeä ihanalla aurinkoisella ja tsemppaavalla asenteellaan.”
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ja ilmestyy joka peliin.”
Mutsit, Anna Räisänen
”Mutsien vuoden pelaaja on aina hyväntuulinen, ystävällinen ja muut
huomioon ottava tiimipelaaja. Hänen
heittäytymiskykynsä kaikkeen tekemiseen on aina 120 prosenttia. Kaikki tehdään suurella sydämellä ja rakkaudesta lajiin.
Mutsien vuoden pelaajalla on pelipaikat, joissa hän on enemmän kotonaan,
mutta hän voi pelata kuitenkin mitä tahansa paikkaa! Mutsien vuoden pelaaja 2020 on Anna, Räyhä, Räyhis, Räisänen!!”
Miesten edustus, Jaakko Wainikainen
Ikikset, Petri Kuopus
”Petri on joukkueen ahkerimpia treenaajia, takuuvarma peleissä ja aina
positiivisella otteella kannustamassa
muita. Ikiksen kantavia voimia jo usean vuoden ajan.”
PPJ Ruoholahti, Ville Ulmanen
”Ulmanen pelasi hyvän kauden Ruohiksen maalilla. Hän rakensi peliä
alhaalta monipuolisesti, ohjasi aktiivisesti puolustusta ja otti tärkeitä
torjuntoja silloin, kun niitä vaadittiin.”

Naisten harraste, Elina Aakula
”Ellu on hauska ja kiva pelikaveri!
Loistava kapteeni, joka sanoo päivän
sanansa silloin, kun on tarvetta. Ellu
hoitaa joukkueen asioita suvereenisti

PPJ-TAITOKISAMERKIT 2020
Kulta:
Peltola Petja 2010, 2011
Kamtsan Leon 2011
Säkkinen Sisu 2012
Nordlund Eemil 2012
Heikkonen Aaro 2012
Celmins Viktor 2012
Särmälä Matias 2012

Heini Puuska

Tommy Pohjola

Hopea:
Grotenfelt Vincent 2010
Rautiainen Emil 2010
Tuuri Dani 2010
Ekholm Paavo 2010
Talvitie Emo 2010
Parm Reko 2011
Järvinen Jeeo 2011
Annala Aleksi 2012
Diesen Kiril 2012
Pronssi:
Lindblad Sebastian 2009
Hankia Maxim 2009
Sulkumäki Oliver 2009
Enlund Viktor 2009
Lahikainen Kuutti 2009
Heinola Moritz 2009
Rönnqvist Rasmus 2010
Räihä Oliver 2010
Kamtsan Leon 2010
Pirilä Pekku 2010
Aurola Juho 2010

Ekholm Niclas 2010
Katajisto Elias 2010
Mercier Filip 2010
Omar Vaysi Eliah Omar 2010
Rosqvist Erik 2010
Pad Ali 2011
Sarpila Alvar 2012
Paaso Atte 2012
Räikkönen Olli 2012
Hiitola Verner 2012
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Jussi Eskola

Yhteishengellä unelmista totta

1/2020

∞

PPJ Junnulehti 21

PPJ myötäelää Huuhkajien
ja Helmarien huumaa.
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JOUKKUEET - POJAT

JOUKKUEET - POJAT
LARU 2015

LARU 2014

Joukkueenjohtaja
Kemal Ahson
Yhteystiedot
laru2015@ppj.fi
Valmentaja
Axel Orrström

Joukkueenjohtaja
Carcci Bengs
Yhteystiedot
carcci@carcci.fi
040 555 9518
Valmentaja
Axel Orrström

”

Meillä on
paljon
tekemistä
ja tykkään
pelaamisesta."

”

Vajaa 60
innokasta
pelaajaa
treeneissä, satoi
tai paistoi."

Carcci Bengs

Oiva Ahson

JÄTKÄ 2015

JÄTKÄ 2014

Joukkueenjohtaja
Jussi Pajula
Yhteystiedot
jatka2015@ppj.fi
Valmentaja
Topi Pietilä

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

”
Elina Turunen

Joukkue
kasvaa ja
kehittyy
jatkuvasti. Nyt
kasassa jo viisi
peliryhmää.
Tervetuloa
mukaan!"

Grete Laukkanen

”

40 pelaajan
joukkue
harjoittelee
innokkaasti
hyvässä
valmennuksessa."

EIRA 2015

EIRA 2014

Joukkueenjohtaja
Niklas Diesen
Yhteystiedot
eira2015@ppj.fi,
0400 358 962
Valmentaja
Jussi Korpinen

Joukkueenjohtaja
Suvi-Elina E. ja Emilia
H.
Yhteystiedot
ppjeira2014@gmail.com,
suvielina.enqvist@gmail.
com, 040 7078491
Valmentaja
Jussi Korpinen ja Iida
Harjunpää

”

Jo 72
innokasta
pelaajaa!
Tästä se lähtee,
ensi vuonna
kuvan kanssa."

”

Olemme
kehittyneet
vuodessa
hurjasti ja
voittaneet jo
monta matsiakin."

∞
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JOUKKUEET - POJAT

JOUKKUEET - POJAT
LARU 2013

LARU 2012

Joukkueenjohtaja
Lia Samuelsson
Yhteystiedot
jojoppjlaru2013@gmail.
com, 050 5702648
Valmentaja
Tommi Muhonen,
Joni Korhonen

Joukkueenjohtaja
Tuija Gustavsson & Timo
Räikkönen
Yhteystiedot
ppjlaru12@outlook.com
050 5624443 & 040 5152231
Valmentaja
Tommi Muhonen,
Joni Korhonen ja Otto
Haapalainen

”

”

Vuoden
kohokohtia
olivat päätösleiri Solvallassa ja
ensimmäiset
Pyrkkä-treenit
tauon jälkeen."

Anton Danielsen

Uskoa omiin
kykyihin
löytyy:
meidän jengi on
PRO. Pojat olivat
kevään tauon
jälkeen innolla
treeneissä."

Tatu Harviainen

∞

JÄTKÄ 2012

Joukkueenjohtaja
Markku Villman
Yhteystiedot
jatka13.ppj@gmail.com,
045 354 8880
Valmentaja
Antti Tarvainen, Teo
Hyrske

Joukkueenjohtaja
Elina Turunen
Yhteystiedot
jojojatka12@gmail.com
044 0788893
Valmentaja
Antti Tarvainen ja Teo
Hyrske

Markku Villman

JÄTKÄ 2013

”

Joukkue
kehittyy
kehittymistään. Odotamme
innolla treenejä
uudessa
Jätkäsaaren
hallissa."

Elina Turunen

24 PPJ Junnulehti

EIRA 2013

EIRA 2012

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

Joukkueenjohtaja
Niclas Diesen
Yhteystiedot
ppjeira12@gmail.com,
0400 358 962
Valmentaja
Iisakki Raimovaara

”

Vauhti kasvaa
ja vedot
kovenee!"

”

Yhteistä
hauskanpitoa,
treenaamista,
pelejä ja Eerikkilän
leiri. Kaikilla
onnistumisia
vuoden aikana."
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JOUKKUEET - POJAT

JOUKKUEET - POJAT
LARU 2011

LARU 2010

Joukkueenjohtaja
Teemu Rautiainen
Yhteystiedot
jojoppjlaru2011@gmail.
com, 050 3012012
Valmentaja
Mateus Decat, Oskar Stubb
ja Semir Ibralic

Joukkueenjohtaja
Mikko Pirilä
Yhteystiedot
ppjlaru10@gmail.com,
040 5407090
Valmentaja
Mateus Decat, Oskar Stubb
ja Semir Ibralic

Tuomas Parm

Mikko Pirilä

”

Paljon hienoja
matseja,
leirejä ja
turnauksia.
Joukkue kehittyi
huimasti vuoden
aikana."

EIRA 2011

EIRA 2010

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

Joukkueenjohtaja
Tony Rönnqvist
Yhteystiedot
ppjeira2010@gmail.com,
050 5952778
Valmentaja
Matias Anthoni, Topias
Lähteenmäki, Peetu
Juvonen, Alex Lundberg,
Juho Nirkkonen

”

EDUSTUS 09

Joukkueenjohtaja
Mikko Peltoniemi
Yhteystiedot
jojojatka11@gmail.com,
041 5284488
Valmentaja
Ari Heinlahti, Teo Hyrske,
Emil Rask

Joukkueenjohtaja
Sami Martola
Yhteystiedot
sami.martola@krogerus.
com, 040 535 1712
Valmentaja
Olusanjo Olutayo, Elias
Lappalainen ja Mikko
Hyppönen

Tärkeintä
niin pelaajille
kuin tukijoukoillekin
oli päästä taas
pelaamaan ja
kokemaan kehitystä,
onnistumisia ja
tappioita yhdessä."

Christian Hällström

JÄTKÄ 10-11

”
Mikko Peltoniemi

Marja Välilä

Miltei jokainen
pelaaja pääsi
nostamaan
pokaalia, kun
voitimme
turnauksia kolmella
tasolla."

”

Uusi joukkue
eli muistot
on work in
progress."
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JOUKKUEET - POJAT
EDUSTUS 07

UNITED 09
Joukkueenjohtaja
Sanna Rauhala
Yhteystiedot
ppj09united@gmail.com,
050 563 1232
Valmentaja
Scott Angevine, Mikko
Nummela, Olli Seppälä

Joukkueenjohtaja
Teemu Rinttilä ja Teemu
Roos
Yhteystiedot
teemu.rinttila@gmail.com,
teemu.roos@cs.helsinki.fi,
050 584 9692, 044 523 1238
Valmentaja
Oskar Stubb, Zakariya
Mohamud

”
Anna Räisänen

Kolmen
kaupunginosan yhdistyminen yhdeksi
joukkueeksi lähti
pirteästi käyntiin
niin Talviliigassa
kuin futsalissakin."

”

PPJ 07
Edustuksen
kausi oli
tuloksellisesti
huikea!"

EDUSTUS 08

UNITED 07

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

Elämä on osa
jalkapalloa."
Hiski Lapinleimu

”

Joukkueenjohtaja
Ilkka Saarinen
Yhteystiedot
ilkka.saarinen@tieto.com,
050 302 2892
Valmentaja
Dan Sundman, Viljami
Araviita, Fabian Wallgren,
Olusanjo Olutayo

UNITED 08

Kaba

Joukkueenjohtaja
Anna Räisänen ja Jenni
Koivuniemi
Yhteystiedot
jojoppjunited08@gmail.
com, 0405397665,
0404134832
Valmentaja
Leevi Sairila, Dario Nikzad
ja Olli Hukka

”

Parasta
oli päästä
peleihin.
Kohokohta oli,
että Helsinki Cup
järjestettiin ja pelit
sujuivat tosi hyvin.
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JOUKKUEET - POJAT
PPJ 2006
Joukkueenjohtaja
Raine Tiessalo, Tommy
Pohjola, Katja Kühn ja Piia
Lehtinen
Yhteystiedot
ppj06pojat@gmail.com
050 4355 898 (Raine)
Valmentaja
Scott Angevine, Iisakki
Raimovaara, Vertti Suokivi

”

A- JA B-POJAT

Raine Tiessalo

Ikäluokka
hitsautui
vahvasti
yhteen. Motto: Yksi
kaikkien ja kaikki
yhden puolesta."

Joukkueenjohtaja
Juppe Kettunen

Yhteystiedot
juppek@gmail.com,
040 7033292

Valmentaja
Vastuuvalmentaja Jesse
Laajaranta
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JOUKKUEET - TYTÖT
2014 TYTÖT

2011 TYTÖT

Joukkueenjohtaja
Jani Normiola
Yhteystiedot
ppjtytot2014@gmail.com,
044 5599 944
Valmentaja
Melinda Andler

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

”

Joukkue
kehittyi
valtavasti
ja joukkueen
yhteishenki kasvoi
entisestään. Kesän
kohokohta oli Hesa
Cup ja Eerikkilän
tyttöleiri.

2013 TYTÖT

2010 TYTÖT

Joukkueenjohtaja
Laura Uuttu-Deschryvere/
Johanna Raehalme
Yhteystiedot
ppjtytot2013@gmail.com
Valmentaja
Reeta-Kaisla Behm

Joukkueenjohtaja
Hannu Rosokivi
Yhteystiedot
jojoppjt2010@gmail.com,
040 5820863
Valmentaja
Raine Mikkola, Meri
Uusitalo, Lotta Johansson

”

Juha-Pekka Sihvonen

Kauden
kohokohtia
olivat Helsinki
cup ja Eerikkilän
leiri. Uusi pelaajia
on tullut
kiitettävästi lisää.

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
Julius Rantakangas,
Melinda Andler, ReetaKaisla Behm

”

Vuoden
kohokohtia
ovat olleet
pelit ja parasta
joukkueessa on
kaverit."

Harri Westerlund

2012 TYTÖT

”

Mukavia
turnauksia
kesän ja
syksyn aikana,
tytöt innokkaana
uuteen kauteen."
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Lauttasaaren kokenein asuntokauppias

JOUKKUEET - TYTÖT
06-07 TYTÖT
KILPA
Joukkueenjohtaja
Suvi Dufva
Yhteystiedot
suvi.dufva@varma.fi,
0400 746784
Valmentaja
Henrik Suonio, Tero
Virrantuomi

Suvi Dufva

Tarjoamme luotettavan ja kokeneen
asuntokauppiaan palvelut jo 25 vuoden kokemuksella.
Hoidamme asunnon myynnin, uuden asunnon etsinnän
tai asunnon vuokrauksen.
Kysy Jojoltasi Erkkeri-vinkkipalkkiosta
ja mahdollisuudesta joukkueesi lisätienesteihin!

06-07 TYTÖT
Joukkueenjohtaja
Petja Papula
Yhteystiedot
PPJT0607@gmail.com,
0407063650
Valmentaja
Jarmo Kytölä, Melinda
Andler, Ellen Anthoni

AVA U S KO KO O N PA N O

Miikka Oksanen
0400 371 185

B-TYTÖT
Joukkueenjohtaja
Terhi Koponen & Paula
Enström
Yhteystiedot
ppjt0405gmail.com,
050 5396480
Valmentaja
Pasi Nevanperä

Veli-Pekka Närhi
0400 810 540

Markku Enström
0400 416 114

Terhi Koponen
050 539 6480

”

Taidolla,
sisulla ja lajirakkaudella
läpi kaudesta 2020.
Ilolla ja innolla
kohti B-ikäluokan
vakiinnuttamista
osaksi PPJ tyttöjen
pelaajapolkua!

Elina Hynninen
09 682 4050
K I I N T E I ST Ö TO I M I STO

Lauttasaarentie 28, 00200 Helsinki
Kauppakeskus Lauttis

ERKKERI

Puhelin 09 682 4050 • lkv@erkkeri.fi
www.erkkeri.fi
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JOUKKUEET - NAISET

JOUKKUEET - MIEHET
MIEHET
EDUSTUS

NAISET
EDUSTUS

Joukkueenjohtaja
Olavi Similä
Yhteystiedot
olavi.simila@ppj.fi,
040 6589 687
Valmentaja
Mikko Hyppönen ja Hannu
Leinonen

Joukkueenjohtaja
Nelli Silander
Yhteystiedot
naiset.ppj@gmail.com,
040 8398550
Valmentaja
Pasi Nevanperä

”

Joukkueemme
on kasvanut
kovaa vauhtia,
ja nyt kasassa onkin
mitä mahtavin
porukka! Odotamme
innolla, mitä kikkoja
opimme uudelta
valmentajaltamme!

MIEHET
RUOHOLAHTI

NAISET
HARRASTE

Joukkueenjohtaja
Oskar Stubb
Yhteystiedot
oskar.stubb@ppj.fi

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

”

Oli mahtavaa
päästä
koronakevään
jälkeen taas
pelaamaan. Ihan
paras harrastus!

MIEHET
LAUTTASAARI
Joukkueenjohtaja
Valtteri Heikkala

MIEHET IKIS

MUTSIT

Joukkueenjohtaja
Kimmo Vanhakangas
Yhteystiedot
kimmovanhakangas@mac.
com, 0405058002

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

”

Yli 40 ikijunioria pitää
hauskaa
jalkapallon parissa.
Tänä vuonna
mukana myös
talviliigassa ja
tuplasti omia
pelivuoroja.

”

60 pelaajaa!
Seuraa
huikeaa
menoamme:
IG @ppjmutsit

Seija Virtanen

Kimmo Vahakangas
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Helmarit sanasokkelossa
SANAT OVAT JOKO PYSTY- TAI VAAKASUORAAN.
PPJ FUTSAL NOUSI
MIESTEN 3. DIVARIIN
Miesten futsaljoukkue pelasi kaudella 2019-2020 miesten 4. divaria, mutta
sarja jouduttiin keskeyttämään kahta
kierrosta ennen kauden loppua koronatilanteen vuoksi. Joukkue oli kuitenkin pelannut vahvan kauden, ja sarjan kakkossija keskeytyshetkellä poiki
nousun 3. divariin.
- Aloitimme kauden marraskuussa
ja ehdimme pelata muutaman kierroksen ennen kuin treenit ja pelit jäivät koronatilanteen vuoksi kolmen viikon tauolle. Toivottavasti pääsemme
jatkamaan kautta pian, Jussi Similä
PPJ Futsalista kertoo.

ANNA TAMMINEN
KREETA-LIISA YLI-SÄNTTI
PAULA MYLLYOJA
TINJA-RIIKKA KORPELA
ANNA AUVINEN
ANNA WESTERLUND
ELLI PIKKUJÄMSÄ
EMMA KOIVISTO
KATARINA NAUMANEN
NATALIA KUIKKA
TIIA PELTONEN
TUIJA HYYRYNEN
ADELINA ENGMAN
EMMI ALANEN
EVELIINA SUMMANEN
IINA SALMI		
JULIA TUNTURI
LINDA NYMAN		
NORA HEROUM
OLGA AHTINEN
RIA ÖLING
SAARA LAPPALAINEN
TIA HÄLINEN
HEIDI KOLLANEN		
JENNY DANIELSSON
JULIETTE KEMPPI
KAISA COLLIN
LINDA SÄLLSTRÖM
SANNI FRANSSI
VILMA HAKALA

Juhlavuoden

tarjoukset

1/2020
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Tuotteita
rajoitettu
PPJ Junnulehti 39
määrä!

Intersportista!
Intersport Team
Softshell Jacket

,25
PPJ 25v. juhlalogolla!
Lasten, naisten ja miesten softshelltakki vapaa-aikaan
ja ulkoiluun. Vettähylkivä ja tuulenpitävä materiaali.

Jako
fleecehanska

Jako
tekninenhanska

15,-

2290

Jako
fleecekauluri

Jako
tekninenkauluri

Sininen ja musta.

1690
Sininen ja musta.

Sininen ja musta.

1290
Vain musta.

Pipo
logolla
ja pelinumerolla

13,-

Reppu
logolla
ja pelinumerolla

20,-

Tarjoukset osoitteesta: seurakauppa.intersport.fi/seura/ppj-helsinki
INTERSPORT SUOMENOJA

Kauppakeskus Merituuli, Isonniitynkuja 2,02270 Espoo
p. (09) 887 4150 • Palvelemme ma-pe 11-20, la 10-18 ja su 12-18.

Ki inte i stöm a a i l m a U l l a nl in n a
Te hta a n ka tu 2 4

Luota markkinajohtajaan!

Kutsu meidät
kotikäynnille ja pyydä
palvelutarjouksemme
p. 010 219 5999
Kiinteistömaailma Helsinki Ullanlinna

Tehtaankatu 24, Helsinki
ullanlinna@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-ullanlinna-tehtaankatu
Ullanlinnan Kodit Oy LKV

