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Unelmien futiskesä
• Haastattelussa Paulus Arajuuri ja Joona Toivio • EM-ohjelma ja -visa 

• PPJ:n leirit ja turnaukset • Äntligen är det sommar! Nu kör vi!

Oi Suomi on!
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Koronakevät numero kaksi oli pitkä ja piinaava, kun 
alle 12-vuotiaat odottelivat kuumeisesti, milloin 
pääsee matseihin ja yli 12-vuotiaat, milloin pää-

see treeneihin.
Oman kevääni sosiaaliset kohokohdat osuivat touko-

kuun puoliväliin, kun ensin poikani jengi pääsi pelaamaan 
harjoitusmatsin vuotta vanhempia vastaan Väiskillä ja kun 
viikkoa myöhemmin pääsin itse samalla kentällä ekoihin 
joukkueemme treeneihin sitten viime syksyn.

Helatorstain harkkamatsissa oli vanhempia kuin Rivie-
ran rantaraitilla kesäsesongin alettua (tosin poskisuudel-
mia ei vaihdettu ja turvavälit pysyivät). Hymy oli herkässä 
vanhoja tuttuja tavatessa ja uusia tervehtiessä. 09-ikäluok-
ka jakautui viime syksynä kaupunginosajoukkueista edus-
tusjoukkueeseen ja Unitediin, ja koska vanhemmat eivät 
ole nähneet toisiaan lainkaan ja kahden treeniryhmän pe-
laajat toisiaan vain ohimennen, tuovat kesän matsit uusia 
tuttavuuksia kaikille. Whatsapp- ja MyClub-viestien lähet-
täjille saa vihdoin kasvot.

Ja sitten ne omat treenit: miten mahtavaa oli nähdä jen-
gikavereita ja juosta pallon perässä. Ja miten siistiä onkaan 
pelata ekat matsit kesäkuussa!

Tämän Junnulehden kannessa lukee isolla Unelmi-
en futiskesä. Sitä se on talven odotuksen jälkeen 
kaikille – perheen pienimmistä futareista isoim-

piin. Yläkoulu- ja lukioikäiset ovat talvella eläneet eri-
tyisen eristäytyneesti, kun koulu on käyty etänä ja har-
rastukset olleet katkolla. Nyt A- ja B-junnutkin pääsevät 
vihdoin pelaamaan.

Monen futaajan perheissä kesän tulon on huomannut 
myös eteisissä (ainakin meillä). Tuttua mustaa purua löytyy 
taas mitä ihmeellisimmistä paikoista, sinisiä sukkia on jat-
kuvasti pesussa ja puoliksi juotuja vesipulloja pestään, täy-
tetään ja tyhjennetään 24/7. Eväitä ja aurinkorasvaa kuluu. 
Mutta mikä sen mahtavampaa? Tätähän tässä on odotettu.

Kun matsit pääsivät alkamaan vasta touko-kesäkuus-
sa, jää heinäkuinen tauko tavallista lyhyemmäksi. 
Otteluita on sijoitettu runsaasti juhannuksen jäl-

keiselle viikolle ja heinäkuun alkuun. Sitten onkin jo Ee-

rikkilän ja Hesa Cupin aika. Monessa perheessä lomakin 
menee futiksen ehdoilla.

Kurkkaa tämän lehden sivulta 18 PPJ-joukkueet ja sarja-
tasot kesälle 2021. Kauniista kesäillasta voi nimittäin naut-
tia mukavasti lähikentillä muita sinivalkoisia kannustaen.

Futiskesän kruunaavat tietysti EM-kisat, joissa Huuh-
kajat on ensi kertaa mukana. Junnulehti juhlistaa 
saavutusta juttupaketilla, joka tarjoilee kisastudioon 

eväät (kiitos burgerireseptistä, Aaron!) ja otteluaikatau-
lut sekä Suomen topparipari Paulus Arajuuri-Joona Toi-
vion haastattelun. Akken EM-visaa voi kisailla joukkue-
kaverien kanssa tai haastaa vanhemmat tietokilpailuun.

Kaiken kaikkiaan kesästä on tulossa jalkapallon ystä-
ville huikea. Loppuun vielä Toivion ja Arajuuren tervei-
set PPJ:läisille: treenatkaa myös niitä asioita, joissa ette 
vielä ole niin hyviä ja muistakaa, että jalkapallon on tar-
koitus olla hauskaa! PPJ

PPJ Instagramissa
@ppjhelsinki
#ppjhelsinki

PPJ Facebookissa
PPJ,
PPJ Varustekirppis

Seuraa, tykkää, jaa!

PPJ Tukirahaston 
kevään avustukset  
on maksettu

PPPJ tukirahaston kautta myönnettiin keväällä tukia 
yhteensä 3 175 euroa. Näin ollen hakijaa kohti kes-
kimäärin maksettu summa oli noin 138 euroa. Ha-

kijoille on ilmoitettu tukipäätöksistä ja tuet on maksettu 
joukkueiden tileille.

Maksamalla PPJ:n kannatusjäsenmaksun (50 euroa) olet 
mukana tärkeässä asiassa: haluamme, että kenenkään juni-
orin futiksenpeluu PPJ:ssä ei olisi vaakalaudalla harrastus-
maksujen takia. Kannatusjäsenmaksut käytetään kokonai-
suudessaan PPJ Tukirahaston kautta jaettavina avustuksina 
vähävaraisille pelaajille.

Näin se käy: Maksa 50 euroa tai halutessasi suurempi 
summa PPJ Tukirahaston tilille FI36 7997 7997 8977 10. Lai-
ta viitetietoihin ”kannatusjäsenmaksu” ja oma nimesi, sekä 
halutessasi sähköpostiosoitteesi. Mikäli haluat tukea tiettyä 
joukkuetta tai pelaajaa, laita tästä myös tieto viestikenttään. 

Lue lisää: ppj.fi/seura/tukirahasto PPJ

19
PPJ-jäsenkysely 
 

Hyvästit Hernesaaren
hallille!

Hernesaaren kaupunkirakentaminen etenee, ja tou-
kokuussa myös PPJ:n kuplan piti väistyä raken-
tamisen tieltä. Kuplahalli tyhjennettiin ja puret-

tiin pois paikaltaan PPJ-talkoovoimin 21.-22. toukokuuta.

Hallin historia ulottuu marraskuuhun 2013, jolloin kupla 
nostettiin ensimmäisen kerran paikalleen tekonurmiken-
tän päälle. Ensimmäistä kesää lukuun ottamatta halli oli 
paikallaan ympärivuotisesti, ja ahkeran treenikäytön li-
säksi siellä pelattiin talvisin Herneliigaa. 

Hienosti sujuneiden purkutalkoiden tuloksena halli laitet-
tiin pakettiin ja kuljetettiin varastoon.  Mikäli Ruukinlahti-
projekti etenee toivotulla tavalla,  saadaan kuplahalli taas 
nostettua uuteen elämään Lauttasaareen syksyllä 2022! PPJ
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Kasvupyrähdys
altistaa vammoille

Nyt pelataan - ja paljon!

PPJ Junnulehti
1/2021

PPJ:n hallitus ja 
työntekijät 2021
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Kuka voittaa? 
SUOMI!

Kivenkova topparipari Paulus Arajuuri–Joona Toivio 
kertoo Junnulehden haastattelussa, millaista on pelata 
Huuhkajissa, mitkä ovat Suomen valtit EM-kisoissa ja 
mitkä ovat heidän vinkkinsä nuoremmille pelaajille.

Teksti Iina Airio Kuvat Jussi Eskola
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Huuhkajien historiallinen tie 
EM-kisoihin on monen teki-
jän summa. On loistavia maa-

lintekijöitä kuten Teemu Pukki, ahke-
ria keskikentän taitureita kuten Glen 
Kamara, luotettavia maalivahteja ku-
ten Lukas Hradecky ja sitten on erin-
omaisia toppareita kuten Paulus Ara-
juuri ja Joona Toivio.

Siinä missä Suomi-futiksen aiem-
mat ikonit Sami Hyypiä ja Hannu Ti-
hinen muistetaan maalinedustan te-
hokkaina stoppareina, ovat Arajuuri 
ja Toivio vakiinnuttaneet nyt paikan 
puolustuksen taidokkaina johtajina.

Arajuuri väläyttää kentällä paitsi le-
veää hymyään, myös piinkovaa pää-
peliään niin pusku- kuin ennakointi-
tilanteissakin. Toivio on elekieleltään 
maltillisempi ja hallitsee tonttinsa 
erinomaisella pallonhallinnallaan ja 
itsevarmuudellaan. Haparointeja kak-
sikolta näkee vain harvoin, ja he tun-
tevat toisensa niin hyvin, etteivät sa-
nat ole kentällä aina tarpeen. 

Miten topparipari luonnehtii toisi-
aan? Miten heidän tiensä Huuhkajien 
puolustukseen ovat kulkeneet?

1. Minkäikäisenä ja missä aloitit fu-
tiksen? 

Paulus Arajuuri (PA): Aloitin futiksen 
noin viisivuotiaana Halkian Alku -ni-
misessä seurassa. 

Joona Toivio (JT): Aloitin 6-vuotiaana 
Sipoossa, Sibbo Vargarnassa.

2. Milloin tiesit, että sinusta voi tul-
la ammattijalkapalloilija? Mikä va-
loi uskoa haaveeseesi?

PA: Aloin vasta aika myöhään, 
16-17-vuotiaana haaveilla siitä, että 
voisin pelata jalkapalloa ammatikse-
ni. Onnistumiset kentällä, hyvät koke-
mukset ja kun huomasin, että pärjään 
kovempiakin pelaajia vastaan valoivat 
uskoa mahdollisuuksiini.

JT: Ainahan se oli unelma ollut, mut-
ta ehkä konkreettisesti tiesin joskus 
14-15-vuotiaana, kun sain ensimmäi-
sen kutsun poikamaajoukkueleirille.

3. Mitä muita pelipaikkoja pelasit 
nuorempana? Miksi on tärkeää ko-
keilla eri paikkoja?

PA: Pelasin tosi paljon eri paikkoja; 
aloitin maalivahtina, pelasin oman 
ikäisten joukkueessa kärkenä ja vie-
lä teini-iän alussa keskikentällä. Eri 
paikkojen kokeilu edistää monipuoli-
suutta ja auttaa ymmärtämään eri pe-
laajien rooleja. Se on tosi tervettä nuo-
relle pelaajalle.

JT: Olen pääosin pelannut toppari-
na, mutta myös torjunut maalivahti-
na pilkkukisoissa ja joskus myös keski-
kentällä pelannut. On tärkeää kokeilla 
eri paikkoja, että tietää varmaati mikä 
itselle sopii parhaiten.

4. Miten sinusta tuli toppari?

PA: Noin 14-vuotiaana aloin pelata 
treeneissä enemmän topparina ja huo-
masin, että omat ominaisuudet ja vah-
vuudet sopivat siihen hyvin. Nautin 
puolustamisesta ja siitä, että näen ko-
ko kentän. 15-16-vuotiaana siirryin lo-
pullisesti topparin paikalle. Se tun-
tui minulle ominaisimmalta paikalta.

JT: Olen muistaakseni aina pelannut 
sitä paikkaa.

5. Minkälaiset ominaisuudet ovat tär-
keitä topparin paikalla? Minkälainen 
rooli kentällä on?

PA: Pelin johtaminen on suuressa roo-
lissa. Topparin pitää olla vahva kaksin-
kamppailuissa, osata lukea peliä hyvin 
ja olla askeleen edellä. Kommunikaa-
tio on tosi suuressa roolissa.

JT: Kyky puolustaa on tietysti tär-
kein, mutta myös pallolinen osaami-
nen peliä avatessa on tärkeä. Toppa-
rin on myös hyvä osata lukea peliä ja 
ohjata joukkuetta, varsinkin lähimpiä 
pelaajia ympärillään.

6. Milloin pelasitte ensi kertaa yh-
dessä?

PA: Joukkueemme HAlku yhdistyi IF 
Sibbo-Vargarnan kanssa, kun olimme 
junnuja. Ehdimme pelata muutaman 
ottelun yhdessä ennen kuin Joona läh-
ti HJK:hon. Ensimmäisiä tosipelejä pe-
lasimme nuorten maajoukkueessa ja 
alle 21-vuotiaissa, joissa olimme top-
pariparina. Meillä on pitkä historia 
yhdessä.

JT: Joskus 10-11-vuotiaina taisimme 
hetken olla samassa joukkueessa.

7. Millaista on pelata toppariparina 
Pauluksen/Joonan kanssa?

PA: Joonan kanssa on tosi kiva pela-
ta, ja hän on hyvä ystäväni. Joona pe-
laa tosi hyvin. Olemme pelanneet niin 
pitkään yhdessä, että kentällä voi heit-
tää vähän läppääkin. Joona on tosi tai-
tava pallon kanssa ja muutenkin kiva 
ja luotettava kaveri.

JT: Pauluksen kanssa on kivaa pelata 
ja se tuntuu hyvin luonnolliselta. Täy-
dennämme toisiamme todella hyvin.

8. Millainen oli ensimmäinen A-maa-
ottelusi?

PA: Olin 21-22-vuotias, kun pelasim-
me Espanjassa harjoitusottelun Etelä-
Koreaa vastaan. Pääsin ihan lopussa 
kentälle. Jännitti ihan hirveästi, mut-
ta olin tosi onnellinen, kun pääsin mu-
kaan.

JT: En muista ensimmäisestä maaot-
telusta kovinkaan paljoa, taisi jännit-
tää aika paljon.

9. Miten maajoukkue valmistautuu 
EM-turnaukseen?

PA: Meillä on pitkä esileiri ennen EM-
kisoja. Saamme olla ensin pitkään yh-
dessä Helsingissä hiomassa kuvioita 
yhteen, ja sitten matkustamme Pieta-
riin. 

JT: Oikeastaan samalla tavalla kuin 
kaikkiin muihinkin peleihin. Toki nyt 
meillä on enemmän aikaa hioa kuviot 
kuntoon, kun leirimme alkaa jo muu-
tama viikko ennen kisoja.

10. Minkälaisia vastustajia Tanska, 
Belgia ja Venäjä ovat?

PA: Kaikki ovat tosi kovia. Tanska on 
pelannut omalla kotikentällään tosi 
vahvasti, ja tulee hieno haaste pela-
ta heitä vastaan. Myös Venäjä on ko-
tijoukkue, ja todella kova ja fyysinen 
joukkue. Belgia on maailmanrankin-
gin kärkisijoilla. Mulla on suuri luot-
to, että pystymme joukkueena teke-
mään kovia juttuja.

JT: Todella kovia!

11. Mitkä ovat Suomen valtit?

PA: Valttimme on koko joukkueen 
yhteispeli ja mieletön joukkuehenki. 
Meillä on tosi hyviä yksilöitä, mutta 
olemme olleet joukkueena vahva. Us-
kon, että pääsemme vähän altavastaa-
jina peleihin ja pääsemme sitä kautta 
iskemään.

JT: Meidän koko joukkueen yhtenäi-
nen pelaaminen ja joukkuehenki.

12. Mikä on Huuhkajissa parasta?

PA: Parasta on joukkuehenki. Meillä 
on toisiaan kunnioittava ilmapiiri, ja 
joukkueeseen on aina kiva mennä. Us-
kon, että kaikki tuntevat joukkueessa 
olevansa kotona. On myös suuri kun-
nia saada edustaa Suomea.

JT: Yhdessä olo ja pelaaminen kaikki-
en huikeiden kavereiden kanssa. 

 J O ONA  T O I V I O
Syntymäaika: 10.3.1988 
Pituus: 186
Maaottelut:  72
Maajoukkuemaalit: 3
Nykyinen seura: BK Häcken
Aiemmat seurat: IF Sibbo-
Vargarna, HJK, Klubi 04, 
AZ Alkmaar, Telstar, 
Djurgårdens IF, Molde FK, 
Termalica Nieciecza

P A U L U S  A R A J U U R I
Syntymäaika: 15.6.1988
Pituus: 192
Maaottelut: 50
Maajoukkuemaalit: 3
Nykyinen seura: Pafos FC
Aiemmat seurat: Halkian Alku, 
FC Honka, FC Espoo, Klubi 04, 
IFK Mariehamn, Kalmar FF, 
Lech Poznan, Brøndby IF

Arajuuren ja 
Toivion terveiset 
PPJ-junioreille
Paulus Arajuuri: Ole paljon tekemisissä pallon 
kanssa, tee paljon toistoja ja pidä samalla kivaa. 
Kannattaa muistaa, että vaikka harjoittelet paljon, 
niin jalkapallon on tarkoitus olla hauskaa. Terveisiä 
kaikille junnuille, että toivottavasti seuraatte pele-
jämme kesällä. Me lupaamme tehdä parhaamme ja 
toivomme, että saamme hyviä tuloksia aikaan.
Joona Toivio: Muistakaa harjoitella myös niitä asoi-
ta, joissa ette ehkä vielä ole niin hyviä. 
Hauskaa kesää kaikille ja olkaa ystävällisiä toisillenne.
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KUVA J U S S I  E S K O L A

ALKULOHKOT :

Pe 11.6.
22.00 Turkki–Italia / A-lohko

La 12.6.
16.00 Wales–Sveitsi / A-lohko
19.00 Tanska–Suomi / B-lohko
22.00 Belgia–Venäjä / B-lohko

Su 13.6.
16.00 Englanti–Kroatia / D-lohko
19.00 Itävalta–P-Makedonia / C-lohko
22.00 Hollanti–Ukraina / C-lohko

Ma 14.6.
16.00 Skotlanti–Tshekki / D-lohko
19.00 Puola–Slovakia / E-lohko
22.00 Espanja–Ruotsi / E-lohko

Ti 15.6.
19.00 Unkari–Portugali / F-lohko
22.00 Ranska–Saksa / F-lohko

Ke 16.6.
16.00 Suomi–Venäjä / B-lohko
19.00 Turkki–Wales / A-lohko
22.00 Italia–Sveitsi / A-lohko

To 17.6.
16.00 Ukraina–P-Makedonia / C-lohko
19.00 Tanska–Belgia / B-lohko
22.00 Hollanti–Itävalta / C-lohko

Pe 18.6.
16.00 Ruotsi–Slovakia / E-lohko
19.00 Kroatia–Tshekki / D-lohko
22.00 Englanti–Skotlanti / D-lohko

La 19.6.
16.00 Unkari–Ranska / F-lohko
19.00 Portugali–Saksa / F-lohko
22.00 Espanja–Puola / E-lohko

Su 20.6.
19.00 Italia–Wales / A-lohko
19.00 Sveitsi–Turkki / A-lohko

Ma 21.6.
19.00 Ukraina–Itävalta / C-lohko
19.00 P-Makedonia–Hollanti / C-lohko
22.00 Suomi–Belgia / B-lohko
22.00 Venäjä–Tanska / B-lohko

Ti 22.6.
22.00 Tshekki–Englanti / D-lohko
22.00 Kroatia–Skotlanti / D-lohko

Ke 23.6.
19.00 Ruotsi–Puola / E-lohko
19.00 Slovakia–Espanja / E-lohko
22.00 Saksa–Unkari / F-lohko
22.00 Portugali–Ranska / F-lohko

NEL JÄNNESVÄL I ERÄT :

La 26.6.
19.00: Ottelu 37, Lohko A 2. sija – 
Lohko B 2. sija (Amsterdam)
22.00: Ottelu 38, Lohko A 1. sija – 
Lohko C 2. sija (Lontoo)

Su 27.6.
19.00: Ottelu 39, Lohko C 1. sija – 
Lohko D/E/F 3. sija (Budapest)
22.00: Ottelu 40, Lohko B 1. sija – 
Lohko A/D/E/F 3. sija (Lontoo)

EM-kisojen otteluohjelma

HUUHKA J I EN  OTTELUT 
ALKULOHKO S SA :

La 12.6. 19.00 Tanska-Suomi 
(Kööpenhamina)
Ke 16.6. 16.00 Suomi-Venäjä (Pietari)
Ma 21.6. 22.00 Suomi-Belgia (Pietari)

Kellonajat Suomen aikaa. Kaikki EM-kiso-
jen ottelut näkyvät Ylen kanavilla.

Ma 28.6.
19.00: Ottelu 41, Lohko D 2. sija – 
Lohko E 2. sija (Kööpenhamina)
22.00: Ottelu 42, Lohko F 1. sija – 
Lohko A/B/C 3. sija (Bukarest)

Ti 29.6.
19.00: Ottelu 43, Lohko D 1. sija – 
Lohko F 2. sija (Lontoo)
22.00: Ottelu 44, Lohko E 1. sija – 
Lohko A/B/C/D 3. sija (Glasgow)

PUOL IVÄL I ERÄT :

Pe 2.7.
19.00: Ottelu 45, Ottelun 42 voittaja – 
Ottelun 41 voittaja (Pietari)
22.00: Ottelu 46, Ottelun 40 voittaja – 
Ottelun 38 voittaja (Munchen)

La 3.7.
19.00: Ottelu 47, Ottelun 39 voittaja – 
Ottelun 37 voittaja (Baku)
22.00: Ottelu 48, Ottelun 44 voittaja – 
Ottelun 43 voittaja (Rooma)

VÄL I ERÄT :

Ti 6.7.
22.00: Ottelu 49, Ottelun 46 voittaja – 
Ottelun 45 voittaja (Lontoo)

Ke 7.7.
22.00: Ottelu 50, Ottelun 48 voittaja – 
Ottelun 47 voittaja (Lontoo)

EM-LOPPUOTTELU :

Su 11.7.
22.00: Ottelu 51, Ottelun 49 voittaja – 
Ottelun 50 voittaja (Lontoo)

EM-LOHKOT :

Lohko A
Rooma (Italia) ja Baku (Azerbaidzan)
Joukkueet: Italia, Sveitsi, Turkki, Wales

Lohko B
Pietari (Venäjä) ja Kööpenhamina (Tanska)
Joukkueet: Belgia, Venäjä, Tanska, Suomi

Lohko C
Amsterdam (Hollanti) ja Bukarest 
(Romania)
Joukkueet: Ukraina, Hollanti, Itävalta, 
P-Makedonia

Lohko D
Lontoo (Englanti) ja Glasgow (Skotlanti)
Joukkueet: Englanti, Kroatia, Tshekki, 
Skotlanti

Lohko E
Sevilla (Espanja) ja Pietari (Venäjä)
Joukkueet: Espanja, Puola, Ruotsi, 
Slovakia

Lohko F
München (Saksa) ja Budapest (Unkari)
Joukkueet: Saksa, Ranska, Portugali, 
Unkari

Suomi on nyt ensimmäistä kertaa mukana miesten 
EM-lopputurnauksessa. Kisat pelataan ympäri Eurooppaa, 
kukin alkulohko kahdessa maassa.
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TEKSTI I I N A  A I R I O   KUVAT J O N N A  G R ÖN B ÄR J   RESEPTIT A A R O N  G R ÖN B ÄR J  JA B U R G E R H O O D

A A R ON I N  SMA S H B U R G E R
 

Smashburgerin idea on pannulla ohueksi litistetyt 
pihvit, joihin paistetaan rapeareunainen ja maukas 
paistopinta. Pihvit litistetään paistamisen aikana jo-

ko hommaan tarkoitetulla smasherilla tai jos sellaista ei 
ole, voi käyttää vaikka puhdasta kattilan pohjaa. Burge-
rin lisukkeiksi laitetaan cheddarjuustoa, maustekurkku-
majoneesia ja pikkelöityä punasipulia.

 
Majoneesi
1 kananmuna

3 tl French's keltaista sinappia

2 rkl väkiviinaetikkaa

2tl suolaa

1tl sokeria

4dl rypsiöljyä

Mausteeksi:

1tl paprikajauhetta

1tl  valkosipulijauhetta

maustekurkkua pieneksi pilkottuna
 

Riko kananmuna varovasti sauvasekoittimen kokoisen 
astian pohjalle. Älä sekoita. Lisää sinappi, väkiviinaetikka, 
suola ja sokeri. Älä sekoita. Kaada öljy varovasti päälle. Ase-
ta sauvasekoitin pohjaan asti kiinni kananmunan, öljyn ja 
mausteiden päälle. Käynnistä sekoitin ja samalla nosta si-
tä hitaasti ylöspäin niin, että seos muuttuu majoneesiksi. 
Mausta valmis majoneesi paprika- ja valkosipulijauheel-
la sekä lisää sekaan oman maun mukaan maustekurkkua.

 

Pikkelöity punasipuli
0,5 dl väkiviinaetikkaa

1 dl sokeria

1,5 dl vettä

1 iso punasipuli viipaloituna

Sekoita ainekset sipulia lukuun ottamatta kattilaan. Kie-
hauta liemi niin, että sokeri sulaa. Ota kattila pois liedeltä 
ja lisää joukkoon viipaloidut punasipulit. Jätä sipulit pik-
kelöitymään vähintään puoleksi tunniksi. Sipulit voi siir-
tää suljettuun rasiaan jääkaappiin, jolloin ne säilyvät use-
an päivän.

 

Pihvi ja juusto
160 g rasvaista (20 %) burgerjauhelihaa

/1 per  hampurilainen

Cheddar-viipaleita

Pyöritä jauheliha noin 80 gramman palloiksi. Yhtä ham-
purilaista kohden tarvitaan kaksi palloa. Laita pallojen 

Kun Suomi pelaa EM-kisoissa, naulitsee kisafanin sohvalle paitsi peli, myös 
mahtava kisaeväs. PPJ:n Edustus 09:n maalivahti Aaron Grönbärj tarjoilee 
huippureseptin kesäkeittiöön.

Smashburgeria 
kisakatsomoon

päälle suolaa ja pippuria. Laita suolapuoli kuumalle pan-
nulle (mieluiten valurautainen) ja litistä jauhelihapallo ai-
van litteäksi paiston aikana. Litistämiseen käytetään bur-
gersmasheriä tai sellaisen puuttuessa esim. kattilan pohjaa 
tai kahta paistinlastaa. Ota prässi pois ja paista pihviä noin 
minuutin ajan ja käännä sitten toinen puoli. Paista hetki ja 
aseta sitten viipale cheddaria pihvin päälle ja paista vie-
lä puolisen minuuttia niin, että juusto hiukan sulaa. Lai-
ta pihvit juustoineen vetäytymään folion sisään noin vii-
deksi minuutiksi.

 
Briossisämpylät (noin 15 kpl)

Tämä resepti on alkujaan Burgerhoodin hampurilaismes-
tari Mika "Pikkis" Tuomiselta, jolta Aaron on saanut henki-
lökohtaistakin oppia oikeaoppisten hampurilaisten tekoon.

 
Ainekset:

1½ dl (täys)maitoa

20 g hiivaa (hieman vajaa ½ pakettia)

80 g (1 dl) sokeria

360 g (6 kpl) kananmunaa

780 g (12 dl) erikoishienoja 
vehnäjauhoja

200 g voita

20 g (4 tl) suolaa

Voiteluun:

1 kananmuna

½ dl maitoa

 

Briossi-sämpylät valmistuvat näin:
Liuota hiiva huoneenlämpöiseen maitoon. 
Lisää sokeri. Lisää kananmunat ja sekoita 
ainesosat. Lisää jauhot pienissä erissä. Li-
sää kylmä voi pieninä kuutioina. Vaivaa tai-
kinaa 10 minuuttia ja lisää suola. Vaivaa vielä 
15 minuuttia. Laita taikina kannelliseen asti-
aan jääkaappiin seuraavaan päivään asti. Pyö-
ritä kohoneesta taikinasta seuraavana päivänä  
noin 85 grammaa painavia sämpylöitä ja litistä säm-
pylät pellille litteiksi. Peitä briossit kelmulla, jotta bri-
ossiin ei pääse muodustumaan kohotuksen aikana kovaa 
kalvoa. Nostata sämpylöitä noin 3 tuntia. Voitele briossit 
muna-maitoseoksella. Paista 175-asteisessa uunissa noin 
15 minuuttia. Pinta saa ruskistua. Vinkki: Pakasta ylijää-
neet sämpylät seuraavaa burgerpäivää varten.

 
Aaronin smashburgerin kokoaminen:
Paahda halkaistu briossi kuumalla pannulla ilman ras-
vaa. Anna ruskistua, mutta älä polta. Aseta alempi puoli-
kas lautaselle ja sen päälle kaksi smashpihviä juustoineen. 
Seuraavaksi reilusti pikkelöityä punasipulia. Lopuksi le-
vitä briossin yläpuolikkaalle majoneesia maustekurkkui-
neen ja aseta kansi burgerin päälle. Nauti kylmän kokik-
sen kanssa.

Aaron Grönbärj, 12, innostui ruoanlaitosta kolme vuot-
ta sitten kokatessaan äitinsä Jonnan kanssa pasta bo-
lognesea. Pian Aaron alkoi jo alkoi etsiä Youtubesta 

uusia haasteita kotikeittiöön. Joululahjalistalle ilmestyi toi-
veeksi pannu ja burgersmasher.

- Suosikkikokkailuitani ovat hampparit, suklaakeksit ja suk-
laatäytekakut. Teen ruokaa kotona joka viikko, useimmiten 
viikonloppuisin, Aaron sanoo.

Häneltä luonnistuvat nykyään niin karamelisoinnit, kinus-
kit kuin itse tehdyt majoneesitkin. Tähän reseptiin majoneesi 
saa mausteekseen valkosipuli- ja paprikajauheita.

Aaron pääsi harjoittelemaan hampurilaisten saloja idolien-
sa, Burgerhoodin Mika ”Pikkis” Tuomosen ja Risto ”Ripe” 
Mikkolan kanssa kokonaiseksi päiväksi koekeittiöön. Kotiin 
mukaan ja tämänkin jutun hampurilaiseen tarttui briossisäm-
pylöiden resepti.

- Kokeilen eri reseptejä ja täytteitä, mutta tärkeintä on saada 
hyvä maku, onnistua, oppia ja syödä. Tämä resepti on tarpeeksi 
simppeli ja raaka-aineet toimivat hyvin yhteen, Aaron kertoo.

Eli ei muuta kuin ruokakaupan kautta kokkailemaan ja EM-
futikset telkkarista auki. 

Kuka muuten voittaa kisat, Aaron?
- Suomi!
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1.  Missä pelataan miesten EM-kisojen 2021 avausottelu?

2.  Mitkä maat ovat ensimmäisessä ottelussa vastakkain?

3.  Missä kaupungissa pelataan miesten EM 2021 -kisojen finaali?

4. Mikä on Huuhkajien pelaajan Robin Lodin seurajoukkue?

5.  Mitkä maat ovat Suomen kanssa samassa lohkossa (kolme muuta maata)?

6. Mikä maa voitti vuoden 2016 EM-kisat?

7.  Kuka voitti vuoden 2016 EM-kisojen maalikuninkuuden?

8. Mikä/kuka on EM-kisojen maskotti?

9. Montako maata pelaa EM 2021 -lopputurnauksessa?

10. Montako maata pelasi vuoden 1992 EM-kisoissa?

11. Mikä maa voitti vuoden 1992 EM-kisat?

12. Kuka on vanhin pelaaja, joka on pelannut EM-kisoissa?

Testaa EM-tietosi Akke Orrströmin tiukassa visassa –  
ja haasta myös jengikaverisi tai perheesi mukaan.

Tositietäjien EM-visa

13. Mikä on Huuhkajien kapteenin Tim Sparvin kasvattajaseura?

14. Huuhkajien paidassa on viime vuosina kirmannut myös PPJ-kasvatti. Kuka?

15. Huuhkajien päävalmentajan Markku Kanerva on pelannut ulkomailla 
ammattilaisena. Missä joukkueessa?

16. Kuka toimi Huuhkajien päävalmentajana ennen nykyistä Markku 
Kanervan pestiä?

17. Huuhkajien topparina luutii kivikova Paulus Arajuuri. 
Missä seurajoukkueessa Paukku pelaa?

18. Alun perin EM-kisoja piti pelata 12 maassa, mutta nyt vain 11 maassa. 
Mitkä kaksi kaupunkia tippuivat pois kisakaupungeista?

19. Millä kahdella maalla on eniten EM-kisamestaruuksia (kolme mestaruutta)?

20. PPJ-työntekijöillä on yksimielinen suosikki Euroopan mestariksi. Mikä maa?

Katso vastaukset sivulta 31.

Naisten A-maajoukkue aloittaa 
MM-karsinnat kotona tiistai-
na 21. syyskuuta Slovakiaa 

vastaan. Tasan kuukautta myöhem-
min Helmarit pelaa vieraissa Georgi-
aa vastaan. Samassa ikkunassa Hel-
marit kohtaa kotona Irlannin (26.11.), 
ja vielä marraskuun lopulla (25.11.) 
vieraissa Ruotsin. 

–  Slovakia on hyvä fyysinen jouk-
kue, kunnioitamme heitä valtavasti. 
Vierasmatkasta Georgiaan tulee pitkä. 
Irlanti-ottelu kotona on meille todel-
la tärkeä. Olisin toivonut, että olisim-
me voineet pelata heitä vastaan ensin 
vieraissa kuten Portugaliakin vastaan 
EM-karsinnoissa. Ruotsi-pelistä tulee 
todella kova. Moni pelaajistamme pe-
laa Ruotsissa ja heidän seurajoukkue-
kautensa on silloin jo ohi, päävalmen-
taja Anna Signeul pohtii.

Keväällä 2022 karsinnat jatkuvat 
huhtikuussa kahdella ottelulla: ensin 
vastassa on Slovakia vieraissa (8.4.) 
ja seuraavana tiistaina (12.4.) Geor-
gia kotona. Kesän EM-kisojen jälkeen 
MM-karsinnat jatkuvat kotiottelulla 
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Irlantia (1.9.) vastaan. MM-karsinnat 
huipentuvat kotiotteluun Ruotsia (6.9.) 
vastaan.

MM-lopputurnaus pelataan kesäl-
lä 2023 Australiassa ja Uudessa-See-
lannissa ensimmäistä kertaa 32 jouk-
kueen voimin. Euroopan karsintojen 
lohkovoittajat etenevät MM-kisoihin, 
minkä lisäksi lohkojen kakkoset jatka-
vat MM-karsintojen jatkoturnaukseen, 
missä jaossa on vielä kaksi paikkaa. 
Yhdellä Euroopan maalla on lisäksi 
mahdollisuus lunastaa MM-kisalip-
punsa kaikkien maanosien yhteisestä 
MM-jatkoturnauksesta, missä kym-
menen maata taistelee kolmesta jäl-
jellä olevasta kisapaikasta. Helmarit 
pelaa MM-karsintojen välissä kesällä 
2022 EM-kisoissa Englannissa. 

Naisten A-maajoukkue leireilee 
kesäkuussa 2021 Espanjassa. Jouk-
kue kohtaa perjantaina 11. kesäkuu-
ta Puolan sekä maanantaina 14. kesä-
kuuta Venäjän. 

Lähde: Palloliitto

Suomen miesten futsalmaajouk-
kue kaatoi huhtikuussa EM-
karsintojen viimeisessä ottelus-

sa Belgian lukemin 3-2 (0-0). Voiton 
myötä joukkue eteni ensi vuoden 

Ennen kesän 2022 EM-kisoja Helmarit pääsee tositoimiin MM-karsinnoissa.  

Panu Autio sinetöi maalillaan 
Suomelle EM-paikan.

Helmarien MM-karsinta 
alkaa syyskuussa

Myös futsalmiehet 
EM-kisoihin – pitkäaikainen 
unelma toteutui

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

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

Uuden asiakkaan 
ensimmäisestä 
siivouksesta!

-25%

Tasokoti Oy • Niittyläntie 1 • 00620 Helsinki

 Siivoamme 
lähelläsi!

0503462241 
Tuula Vattulainen

Ota yhteyttä!

tuula.vattulainen@tasokoti.fi

NYT MYÖS 
LAHJAKORTIT!

alussa Hollannissa pelattaviin EM-
kisoihin.

Edellisessä Montenegro-vieraspe-
lissä kaksi maalia iskenyt Juhana Jyr-
kiäinen osui myös ratkaisuottelussa. 

Jyrkiäinen alusti avausosuman omal-
la pallonriistollaan, ja ehti vielä tuup-
paamaan pallon maaliviivan yli Iiro 
Vanhan taitavan laukauksen jälkeen.

Kokenut Jyrkiäinen on ollut pitkään 

maajoukkueen mukana. Ratkaiseva ot-
telu nosti väkisinkin tunteet pintaan.

- Meillä on aina ollut tämä unelma, 
ja sen jahtaaminen on kestänyt pit-
kään. Kun päätösvihellys kuului, pur-
kautui siinä monen vuoden yritys ja 
taistelu. Niin pitkään on useampi pe-
laaja ollut mukana - esimerkiksi Mik-
ko Kytölä sai 100 maaottelua täyteen. 

Suomen voittomaalin iski Panu Au-
tio.

- Kisapaikka on ollut valtava unel-
ma siitä asti, kun vuonna 2006 puin 
Suomi-paidan päälle. Vuonna 2007 pe-
lasin ensimmäiset karsintapelit. Nyt 
viisitoista vuotta myöhemmin se unel-
ma on totta, Autio kommentoi.

Lähde: Palloliitto
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S T A D I  C U P  1 0 . - 1 3 . 6 .

Stadi Cup on tyttöfutiksen vuoden kohokohta! Euroopan 
suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus kokoaa pelaa-
jat yhteen Helsingissä. Ilmoittautuneita on yli 330 joukku-
etta, joista 14 PPJ:stä. Turnaus pelataan Talissa, Pirkkolas-
sa, Käpylässä ja Kontulassa.

P P J : N  S E U R A L E I R I T :

Tytöt 6.6.-7.6., pojat 9.-11.7.
Tytöt valtaavat Pajulahden viheriöt kesäkuussa 190 pe-
laajan ja perheenjäsenen voimin. Eerikkilän kentillä taas 

Pitkän talvitauon jälkeen futiskesä 
turnauksineen ja leireineen on nannaa 
niin lapsille kuin vanhemmillekin.

TEKSTIT A N N A  S A N TA L A H T I , S A L L A  M A L I N  J A  PA U L A  E N S T R ÖM 
KUVAT E L L E N  A N T H O N I , I I N A  A I R I O , A N N A  R ÄI S ÄN E N , E L I N A  R A J A L A

nähdään lähes 700 pelaajaa ja vanhempaa. Perinteikkäil-
lä seuraleireillä treenataan jalkapalloa, nautitaan hyvästä 
ruoasta, uimisesta, kesästä ja yhdessäolosta. Urheiluopis-
tot tarjoavat oivat puitteet myös oheisliikuntaan ja vapaa-
ajan viettoon. Ensimmäinen seuraleiri järjestettiin 2010, 
jonka jälkeen leirit vakiintuivat osaksi PPJ:n ja joukkuei-
den toimintaa. Monelle pelaajalle ja vanhemmalle leiri on 
vuoden kohokohta, joka sisällytetään perheen kesäloma-
ohjelmaan olennaisena osana. 

H E S A  C U P  1 2 . - 1 7 . 7 .

Yksi maailman suurimmista juniorijalkapalloturnauksista 
järjestetään Helsingissä heinäkuussa jo 46:tta. kertaa peräk-
käin. Paikalle odotetaan 1 400 joukkuetta ympäri maailmaa, 
vaikkakin koronarajoitukset vaikuttavat kansainvälisten 
joukkueiden määrään. PPJ:tä edustamassa on ennätyksel-
liset 77 joukkuetta tai peliryhmää eri ikäluokista!

Vaikka avajaiskulkuetta tai kisadiskoa ei tänäkään vuon-
na voida koronarajoitusten takia järjestää, ovat kaikki ter-
vetulleita mukaan PPJ:n kannustusjoukkoihin ja tutustu-
maan yhden isoimman junioritapahtuman vauhdikkaaseen 
tunnelmaan. Erityisvinkkinä: myös upea, uudistettu Olym-
piastadion toimii tänä vuonna pelien areenana, ja koho-
kohtana lauantain 17.7. finaalit pelataan asiaankuuluvasti 
Stadionin nurmella! Helsinki cup on toki myös varautu-
nut koronarajoitusten mahdolliseen jatkumiseen, ja pele-
jä striimataan lähes joka kentältä maksullisen Solidsport-
palvelun avulla, joten myös kauempana asuvat sukulaiset 
voivat nauttia pelien huumasta.

G I R L S  C U P  2 8 . - 2 9 . 8 .

Girls Cup pelataan jälleen elokuussa lopullisesta joukkue-
määrästä riippuen vähintäänkin kolmella eri PPJ-kentällä 
– Lauttasaaressa, Väiskillä ja Jätkäsaaressa. Sarjoja on tar-
jolla välillä T14-T06, joten lienee jo tässä vaiheessa selvää, 
että turnauksen aikana pääsemme kokemaan sykähdyttä-
viä hetkiä vasta-aloittaneiden riemukkuudesta pidempään 
lajin parissa olleiden pelitaidokkuuteen.

Näin kesän korvalla ilmoittautuneita joukkueita on 59 
– osa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Mainitta-
koon niistä Tampereen Ilves, joka on tulossa mukaan use-
amman ikäluokkajoukkueen kanssa!

Tavoitteenamme on aiempien vuosien tapaan järjestää 
sujuva hyvän fiiliksen tapahtuma, jossa viihdytään sekä 
kentällä että kentän laidalla niin pelaajina, toimihenki-
löinä kuin kannustajina. Kahvituksesta ja muonituksesta 
kentillä tulevat vastaamaan oman seuran joukkueet, erityi-
sesti nuorempien ikäluokkien pelinohjauksesta oman seu-
ran innokkaat junnutuomarit ja koko turnausjärjestelyjen 
takana on ilahduttavan kokoinen vapaaehtoisten ryhmä.

Tule kokemaan ja näkemään turnausilo tapahtumavii-
konloppuna!

Mikä mahtava kesä!
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Sisua, Suomi!

PPJ kannustaa Huuhkajat EM-menestykseen.
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PPJ:n Jäsenkysely toteutettiin 
huhtikuussa Webropol-kyse-
lylomakkeella, jonka linkki 

oli myClubissa. Vastauksia saatiin 
yhteensä 241, mikä oli vähemmän 
kuin ensimmäisessä jäsenkyselyssä 
vuonna 2019, mutta enemmän kuin 
kevään 2020 korona-ajan jäsenkyse-
lyssä.

Vastauksia saatiin lähes jokaisesta 
joukkueesta, ja eniten lukumääräi-
sesti B-pojilta (38). Suurin osa vas-
taajista (57 prosenttia) oli pelaajan 
huoltajia, ja 24 prosenttia vastaajis-
ta oli itse pelaajia. 16 prosenttia täyt-
ti kyselyn yhdessä huoltajan kanssa 
ja kolme prosenttia vastauksista tuli 
joukkueen toimihenkilöiltä. 

Innostuneisuutta harrastukseen 
löytyi vastaajilta kiitettävästi: kaik-
kien vastausten keskiarvo oli 4,3 as-
teikolla 1-5. Aktiivisimmin kyselyyn 
vastasivat kilparyhmien pelaajat (42 
prosenttia). Harrastetason pelaajia 
oli 20 prosenttia ja haasteryhmäläi-
siä oli 19. Loput 19 prosenttia eivät 
tienneet tasoa tai sellaisia ei joukku-
eessa ollut.

Tyytyväisyyttä treeneihin ja 
valmentajiin

Joukkuekysymyksissä kysyttiin en-

”Paikallista palvelua 
hyvällä sydämellä!”
PPJ sai jäsenkyselyssä hyvät arvosanat. Erityisesti pelaajat ja heidän 
huoltajansa arvostivat Jätkäsaaren uutta hallia.

sin pelaajien näkökulmaa. Jokainen 
kysytty osa-alue sai arvosanaksi vä-
hintään 4/5, eli yleisesti ottaen pelaa-
jat ovat valmentajiin ja harjoituksiin 
todella tyytyväisiä. Sanallisia arvioi-
ta kohdassa ”mikä valmentajissasi ja 
joukkueessasi on parasta” annettiin 
123. Varsinkin kannustava asenne, 
hyvä ilmapiiri, huumorintaju ja po-
sitiivisuus saivat mainintoja. Myös 
vanhempien näkökulmasta katsot-
tuna asiat joukkueessa olivat hyvin. 
Kaikki kysytyt osa-alueet saivat ar-
vosanaksi yli 4.

PPJ:n toimintaa seu-
ratasolla kartoitettiin 
muutamalla kysymyk-
sellä. Seuran eri toimin-
tamuotoja pyydettiin ar-
vioimaan asteikolla 1-5 
sekä avoimilla kysy-
myksillä. Harjoitusolo-
suhteet sekä Eerikkikän 
leirit saivat parhaimmat 
arvosanat. Sanallisissa 
vastauksissa PPJ:n toi-
minnassa parhaaksi 
nähtiin lähellä harrasta-
minen, harjoitusolosuh-
teet, laadukas valmen-
nus ja hyvä yhteishenki. 
Kehittämisen kohteina 
useampia mainintoja 
saivat avoimuus seu-

TEKSTI A N N A  S A N TA L A H T I

”Harjoitukset ovat 
lähellä, ja treenejä 
on kaiken tasoisille 

riittävästi.”

”Yhteishenki ja tiimissä 
työskentely. Ylpeys ja ilo 
seurasta. Suomen parhaat 

mahdollisuudet harrastaa 
jalkapalloa.”

”Hyvä asenne treenaamiseen pilke 
silmäkulmassa pienestä lähtien.” ”Paikallista palvelua 

hyvällä sydämellä!”

”Vapaaehtoisuus, 
saa harrastaa itselle 
sopivasti, ei pakkoa 

käydä joka treenissä.”

”
Inhimillisyyden ja 
tavoitteellisuuden sopiva 
yhdistelmä. Hieno seura, jossa 

on ollut hyvä kasvaa ja kehittyä 
urheilijana ja vanhempana seurata 
mukana.”

ran asioista, tyttöfutis, kupla Lautta-
saareen sekä valmentajien kommu-
nikointi.

Viestintä aktiivista

PPJ:n toiminnasta tarpeeksi tietoa koki 
saavansa 94 % vastaajista. Edellisessä 
PPJ:n jäsenkyselyssä tehdyn havain-
non perusteella tyttöjoukkueet seuraa-
vat aktiivisemmin seuran viestintäka-
navia, etenkin Instagramia. Sama tulos 

saatiin tälläkin kerralla: tyttöjoukkueet 
seuraavat lähes kaikkia seuran kana-
via poikajoukkueita enemmän. Muis-
sa tuloksissa tyttöjen ja poikien välillä 
ei juuri eroavaisuuksia ollut.

Viimeinen kysymys oli niin sanot-
tu suosittelukysymys (NPS), ja siitä 
saatiin tänä vuonna lukemaksi 69. Se 
tarkoittaa keskiarvoa 8,9 asteikolla 
0-10. Vuonna 2019 kyselyssä vastaa-
vat luvut olivat 61 ja 8,8 eli eteenpäin 
on menty!

A-pojat – P20 (2001 – 2003)
SM-Karsinta- PPJ
Ykkönen – PPJ/2
Kolmonen – PPJ/3

B-pojat – P17 (2004 – 2005)
SM-Karsinta – PPJ
Kakkonen – PPJ/2 
Kolmonen – PPJ /3
Nelonen – PPJ/4

B-Tytöt – T18 (2004 – 2006)
Kolmonen – PPJ

2006 Pojat – P15 
Kakkonen – PPJ Delta
Kolmonen – PPJ Alfa
P15 8v8 – PPJ Epsilon  

2006-2007 Tytöt – T15
T15 Ykkönen – PPJ United YJ2
T15 Kolmonen – PPJ Sininen

2007 Pojat – P14 
Liiga Etelä – PPJ 
Kakkonen – PPJ Oranssi 
Kolmonen – PPJ Sininen

2008 Pojat – P13
Liiga Etelä – PPJ 
Kakkonen – PPJ Sininen
Kolmonen – PPJ United Oranssi
Nelonen – PPJ United Musta
Vitonen – PPJ United Valkoinen

2008 – 2009 tytöt – T13 ja T12
T13 Kakkonen – PPJ Sininen 
T13 Nelonen – PPJ
T12 Ykkönen – PPJ Sininen 

PPJ-joukkueita on tänä kesänä mukana Palloliiton sarjoissa 85. Löydät PPJ:n 
kesän ottelut täältä: palloliitto.fi/tulospalvelu. Voit myös ladata Palloliiton kätevän 
Tulospalvelu-appin, niin pysyt kartalla PPJ-joukkueiden tuloksista ja aikatauluista.

2009 pojat – P12
Ykkönen – PPJ
Kakkonen – PPJ Sininen
Kolmonen – PPJ United Blue
Nelonen – PPJ United Red
Vitonen – PPJ United Orange
Kutonen – PPJ United White

2010 pojat – P11
P11 Etelä 1 – PPJ Eira Oranssi 
P11 Etelä 1 – PPJ Laru Valkoiset 
P11 Etelä 1 – PPJ Jätkäsaari Sininen
P11 Etelä 2 – PPJ Laru Sininen
P11 Etelä 3A – PPJ Jätkäsaari 
Valkoinen
P11 Etelä 3B – PPJ Eira Valkoinen
P11 Etelä 4A – PPJ Laru Oranssi
P11 Etelä 5A – PPJ Eira Sininen

2010 tytöt – T11
T11 – PPJ Sininen
T11 – PPJ Oranssi
T11 – PPJ Valkoinen

2011 pojat – P10
P11 E1A – PPJ Laru Sininen
P11 E2A – PPJ Laru Oranssi
P11 E3B – PPJ Jätkäsaari Oranssi
P11 E3C – PPJ Eira Oranssi
P11 E4A – PPJ Laru Raita
P11 E4B – PPJ Eira Valkoinen

2011 tytöt – T10
T10 – PPJ Sininen

2012 pojat – P09 
(päivitys kesken) 
HKI 1A – PPJ Eira Sininen
HKI 1B – PPJ Laru Musta
HKI 2 – PPJ Eira Valkoinen

HKI 2 – PPJ Jätkäsaari
HKI 2- PPJ Laru Sininen
Peli-illat – PPJ Eira Oranssi
Peli-illat – PPJ Jätkäsaari Oranssi 
Peli-illat – PPJ Jätkäsaari Valkoinen 

2012 tytöt – T09 (päivitys kesken)
Peli-illat – PPJ Valkoinen

2013 pojat – P08 (päivitys kesken)
HKI 1A – PPJ Eira Sininen
HKI 1B – PPJ Laru Musta
HKI 2 – PPJ Eira Valkoinen
HKI 2 – PPJ Jätkäsaari
HKI 2- PPJ Laru Sininen
Peli-illat – PPJ Eira Oranssi
Peli-illat – PPJ Jätkäsaari Oranssi 
Peli-illat – PPJ Jätkäsaari Valkoinen 

Aikuisten edustusjoukkueet:
Miesten Kolmonen – PPJ  
Naisten Nelonen – PPJ  

Aikuisjoukkueet:
Miesten Nelonen – PPJ / Ruoholahti
Miesten Vitonen – PPJ/Lauttasaari
Miesten Vitonen – PPJ/LeJa
Naisten Harraste 11 vs 11 – 
PPJ / Pienet Eläimet 
Ikämiesten Harraste Nelonen – 
PPJ Ikis 
Naiset Harraste Nelonen – 
PPJ Mutsit 4
Naiset Harraste Vitonen – 
PPJ Mutsit 5

Lue lisää: ppj.fi/joukkueet/
ppj-ottelut/

PPJ-joukkueet ja sarjatasot   
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A X E L  O R R S T R ÖM , klubbens 
träningschef och mer eller 
mindre ”allt i allo”

1) I vilket lag figurerar du eller vil-
ken är din funktion i PPJ?

Jag är chefstränare i PPJ och omfat-
tar ganska mycket i föreningen, men 
i själva tränandet med Laru 16, Laru 
15, Laru 14 och edustus 08.

2) Hur många spelare finns det i för-
eningen?

I slutet av 2020 var cirka 1850 spe-
lare. Tippar att det här året når vi den 
”magiska” gränsen 2000 spelare.

3) Vilka språk pratar man inom för-
eningen?

Mest finska, men svenska har det 
alltid talats mycket också. Engelskan 
är också med. Vi har tränare som in-
struerar på engelska.

4) Tycker du att PPJ välkomnar alla 
oavsett vilket språk man talar?

Absolut. Själv hade jag i tiderna ett 
barn som talade bara italienska. Det 
var rätt utmanande.

5) Säsongen börjar om nu i slutet av 
maj - hur har träningarna gått under 
våren?

Vi har tränat relativt bra i gällande 
omständigheter, men hoppas match-
erna börjar snarast som möjligt.

6) Senaste matchen som spelats är 
från november 2020. Vilken tror du 
är matchformen efter ett 6 månaders 

Nu kör vi!
Äntligen är det sommar med Eerikkilä, 
EM, juniorfotboll och PPJ på svenska.

TEXT OCH BILDER T O N Y  R ÖN N Q V I S T

Fotbollssommaren är här efter ett 
långt matchuppehåll för fotbolls- 
juniorerna och nu på sommaren 

så översätts delar av PPJs hemsida till 
svenska och engelska. Med detta som 
yttre ramar och med fotbollen i fokus 
så känner vi av pulsen inom klubben.

PPJs tillfällige journalist, Tony 
Rönnqvist sändes ut för att rekog-
nosera den svenskspråkiga terräng-
en inom klubben, ett PPJ som växer 
så det knakar i fogarna. År 2007 fanns 
det kring 500 spelare i klubben, idag 
är klubben en hårsmån ifrån 2000 spe-
lare. Bland alla spelare finns ett litet 
antal nationaliteter, men hur är det 
med språkkunskapen. En ytlig efter-
forskning visade på att det finns mas-
sor av spelare, tränare och anställ-
da som är flerspråkiga. Föreningen 
har inga uppgifter på vilka språk de 
olika spelarna talar för den infon be-
hövs inte för att skruva upp lädret 

R A SMU S  R ÖNNQV I S T  O C H 
EM I L  H ÄMÄ L Ä I N EN , 
spelare från Eira

1) I vilket lag spelar ni?
PPJ Eira 2010 och sedan är vi med  

i Taitokoulu 2010.

2) Hur många spelare finns det i laget?
Emil: 60 kanske.
Rasmus: jag skulle gissa på 40.

3) Vilka språk pratar man i laget?
Rasmus svarar att spelarna pratar 

finska och svenska. Pojkarna funderar 
en stund om det skulle finnas någon 
som pratar något annat språk. Emil 
konstaterar att alla som går i Cygneus 
så pratar svenska och ännu några till.

4) Tycker ni att PPJ välkomnar alla 
oavsett vilket språk man talar?

Jo det tycker vi nog. Det kan ju bli 
svårt om man pratar bara till exempel 
kinesiska men då så kan man nog än-
då hjälpa honom att förstå vad man 
ska göra.

5) Säsongen börjar om nu i slutet av 
maj - hur har träningarna gått under 
våren?

Det har gått bra. Vi har träningar fle-
ra gånger i veckan så blir man bättre 
och så lär man sig nya saker.

6) Senaste matchen som spelats är från 
november 2020. Vilken är matchfor-
men efter ett 6 månaders uppehåll?

MAT I A S  AN T H ON I , PPJs 
mångårige tränare och rep-
resentationslagets tidigare 
spelare

1) I vilket lag figurerar du eller vil-
ken är din funktion i PPJ?

Jag är huvudtränare för PPJ Eira 
2010. Har figurerat som tränare och 
huvudtränare för flera olika lag i för-
eningen sedan 2010.

2) Hur många spelare finns det i laget?
Vi har ungefär 40 spelare i laget för 

tillfället. Och vi spelar normalt i 3 spel-
grupper.

3) Vilka språk pratar man inom laget?
Finska är huvudspråket, och trä-

ningarna dras på finska. Men det finns 
en hel del spelare som har svenska 
som modersmål. Själv försöker jag ge 
feedback åt de svenskspråkiga spelar-
na på svenska ifall det är frågan om in-
dividuell feedback eller feedback en-
dast åt svenskspråkiga spelare.

4) Tycker du att PPJ välkomnar alla 
oavsett vilket språk man talar?

PPJ välkomnar alltid alla sorters 
spelare, oberoende spelbakgrund, 
språk eller annat. Det har ingen skill-
nad, alla är välkomna med!

5) Säsongen börjar om nu i slutet av 
maj - hur har träningarna gått under 
våren?

Vi har som tur kunnat träna rela-
tivt normalt hela våren. Lite synd så-

i krysset. Ett fåtal telefonsamtal ger 
dock svar på språkfrågan – det talas 
massor av språk förutom svenska, fin-
ska och engelska. Bland annat dessa 
språk snackas i PPJs blåa dress; ara-
biska, kinesiska, japanska, somaliska, 
ryska, spanska, portugisiska, italien-
ska, tyska och franska.

Eftersom det inte finns något regis-
ter över språkkunskaperna och inte 
någon som gjort en gallup, så är det 
svårt att säga hur språkindelningen 
verkligen är. Kvalificerade gissning-
ar säger att ca 30 % av PPJ spelarna 
kan svenska. Bland föreningens an-
ställda så får man ”modersmålig” be-
tjäning på svenska och finska, men 
flertalet pratar givetvis även flytan-
de engelska.

Fotbollsfesten och sommaren när-
mar sig. Jag tänker inte enbart på EM 
med Finland i spetsen utan egentligen 
mest på de finska juniorerna som fått 

vänta i över 6 månader på att spela 
match. Vilken är formen och vilka är 
förväntningar inför fotbollssommaren 
2021. Jag tog mig ut till fotbollsplanen 
vid Sandudd för att känna av pulsen 
samt att få en inblick över hur spelare, 

tränare och föreningsanställda resone-
rar. På konstgräset på Väinämöinenga-
tan träffar jag 11-åringarna Rasmus 
Rönnqvist och Emil Hämäläinen, samt 
tränaren Matias Anthoni samt även för-
eningens träningschef Axel Orrström.

Rasmus svarar att matchformen är 
bra för att vi brukar ha på träningen 
matcher. Emil instämmer och fyller 
på med att de brukar gå mycket bra 
på matcherna. Det som man inte vet 
är ju hur andra lagen har tränat så vi 
vet inte hur bra de är. Oavsett hur de 
andra lagen har tränat tror pojkarna 
nog att de klarar sig bra och att de in-
te blir några större förluster.

7) Vilka tror ni kommer bli somma-
rens fotbollshöjdpunkter?

Hesa Cup och Eerikkilä lägret och 
sedan om det blir turnering på Åland.

8) PPJs har ett fotbollsläger i Eerik-
kilä i början av juli – tänker ni delta?

Såklart! – ropar pojkarna. Där är ”tie-
tovisa” (frågesport), kompisar och trä-
ningar. Och sen spelar man hela tiden.

9) Har ni ett roligt fotbollsminne som 
ni skulle vilja dela med er till alla 
läsare?

Emil nämner som första sak trä-
ningsmatcherna på Åland mot Brom-
mapojkarna och alla andra.

Rasmus fyller på med Danmarks tur-
neringen när vi bodde i en skola, det 
var roligt. (fakta av lagledaren; Eckerö 
Match Camp 2/2019, McDonalds Liga 
Cup, Odense, Danmark 7/2018).

10) Sist och kanske den viktigaste – 
Hur går det för Finland i EM och vem 
vinner EM?

Frankrike vinner EM men vi hejar 
på Finland.

klart att vi inte har spelat på 5 måna-
der, men både spelarna och tränarna 
samt föräldrarna ser fram emot att 
matcherna börjar igen efter en lång 
paus. Såklart är det en hel del spel-
tekniska aspekter som har uteblivit 
från träningarna och ibland kan man 
fråga sig ifall det är svårt att knyta 
ihop de aspekter som vi tränar på 
under träningarna till själva utföran-
den under matcher då vi inte kom-
mer åt att spela ordentligt och lika 
mycket. Men det blir intressant att se 
hur motståndarna och vårt eget lag 
utvecklats under en så lång match-
paus.

6) Senaste matchen som spelats är 
från november 2020. Vilken tror du 
är matchformen efter ett 6 månaders 
uppehåll för föreningens olika lag?

Det händer emellanåt att vi sover 
lite i början av matcher, men när vi 
kommer igång så brukar det börja löpa 
bara vi har en enda spelare som tän-
der till de andra lite grann. Om vi får 
igång kämpa-andan och inte stressar 
och e onödigt nervösa för att få spe-
la igen så går det nog garanterat hur 
bra som helst.

7) Vilka tror du kommer bli somma-
rens fotbollshöjdpunkter?

Såklart klassiska Eerikkilä lägret 
och Hesa Cuppen!!!

8) PPJs har ett fotbollsläger i Eerikki-
lä i början av juli – tänker du delta?

Alla gånger! Sol, fotboll, 1900 PPJ 

uppehåll för föreningens olika lag?
Hoppas på ivrig start. Situationen 

är ungefär detsamma i alla förening-
ar åtminstone i södra Finland.

7) Vilka tror du kommer bli somma-
rens fotbollshöjdpunkter?

Jag tycker serierna alltid är de vik-
tigaste och borde vara prioritet nr1 
för lagen, men Eerikkilä lägret och 
turneringar blandat ihop med fot-
bolls EM är hela sommaren en höjd-
punkt.

8) PPJs har ett fotbollsläger i Eerikki-
lä i början av juli – tänker du delta?

Absolut!

9) Har du ett roligt fotbollsminne som 
du skulle vilja dela med dig till alla 
läsare?

I högstadieåldern var jag med i de 
svenska skolornas mästerskapstur-
nering. Jag spelade i Helsinge Skola 
och vi hade match mot Vörå skola, där 
landslagets kapten Tim Sparv spela-
de. Jag gjorde ”dubbel-tunnel” (”tup-
la puikot”) på honom. Då kändes det 
som en normal grej som i vilken match 
som helst - men nu i dagsläget har det 
ett lite högre värde .

10) Sist och kanske den viktigaste – 
Hur går det för Finland i EM och vem 
vinner EM?

Det blir tufft. Men jag har nog ett 
hårt förtroende att vi utmanar våra 
grannländer och jag hoppas alla nyck-
elspelare är friska. Vem vinner EM… 
jag gissar på Italien.

juniorer, Finlands bästa tränar-kolle-
gor. Tror inte att jag har missat ett en-
da Eerikkilä läger så länge jag har va-
rit tränare i PPJ.

9) Har du ett roligt fotbollsminne 
som du skulle vilja dela med dig till 
alla läsare?

Det handlar nog säkert om spelre-
sorna och lägren, både som tränare 
och som spelare. Det är alltid roligt att 
få åka lite längre bort med en massa 

vänner, spela fotboll och njuta av livet.

10) Sist och kanske den viktigaste – 
Hur går det för Finland i EM och vem 
vinner EM?

Så länge vi nappar en eller några 
poäng så tycker jag att vi ska vara nöj-
da, till exempel en match oavgjort och 
en seger skulle vara ganska trevligt. 
Jag tror att Tyskland kan vara starka i 
år, men sätter nog inte någo stora sum-
mor pengar fast på något specifikt lag.
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S C O T T  ANG EV I N E
Age: 31
Nationality: United States
PPJ Teams: PPJ 06, United 09, 
09 Kykykoulu, A-Juniors &
Miesten Edustus GK coach

High five Scott. Tell us how did you 
end up in Finland and coaching in 
PPJ? 

”After playing in Sporting Kan-
sas City and other MLS clubs in the 
US, I moved to Finland in 2014, ha-
ving signed contract with Kakkonen 
club Sporting Kristina in Kristiinan-
kaupunki. The following years I play-
ed in other clubs throughout Finland: 
Vasa IFK, Kokkolan Pallo-Veikot, FC 
YPA, and Mikkelin Palloilijat before 
returning to Vasa IFK.

 In 2019 I decided to end my acti-
ve playing career and decided to mo-
ve to Helsinki with my girlfriend. I 
had been interested in coaching after 
concluding my player career so I joi-
ned the coaching staff at PPJ Eira 06 
after a friend flagged me for this op-
portunity.”

Coaching kids and youngsters in 
English, how does that go?

 ”It’s been going really well, even 
better than I expected. When I started 
coaching Eira 06 team the boys were 
twelve or thirteen years old. I was a 
bit worried how would it go, however, 
the team had a Portuguese and a Spa-
nish coach already before, so that hel-
ped to pave the way for me. This ex-
perience gave me the courage to seize 
the opportunity to start coaching even 
three years younger boys in Jätkä-
Hietsu 2009 team – and it has wor-
ked out well.

Non-Finnish coaches 
are an asset: Dario, Olu 
and Scott speak up
PPJ has some brilliant coaches who use English in their work. 

TEXT R A I N E  T I E S S A L O

 Of course, when talking about cer-
tain tactical things or things that in-
volve more complex and situation-de-
pendent movements on the field, some 
messages might not fully get through 
to the player. The kids can get confu-
sed sometimes. I take it very serious-
ly, and try to work with the players 
and other coaches to get the messa-
ge across. In a team sport, it takes just 
one person not understanding a key 
point or concept, which can lead to a 
situation where the whole team un-
derperforms." 

You have extensive experience from 
American sports culture. Based on 
that, what would you like to change, 
improve or strengthen in Finnish ju-
nior football?

”Communication is one of the weak 
points in Finland. Not only in junior 
football but in all adult levels too up to 
Veikkausliiga. Not being attentive or 
ambitious in communication during a 
game means that the team misses op-
portunities to play better.”

 ”In my everyday coaching I try to 
encourage communication in all le-
vels. Because when the whistle blows 
and the game starts, what happens 
on the field is completely up to the 
players. There is very little a coach 
can do from the sidelines. The more 
players encourage each other, coach 
each other, and help each other, the 
better the team performs. Young play-
er’s should become more confident to 
speak up in order to help the team.” 

You have been forerunner in PPJ in 
using advanced video coaching sys-
tem. What’s its role in your coaching?

”Video analysis used for coaching 
is one of the main tools for modern 
era coaches. We film almost all of our 
games with the Veo camera system, 

D A R I O  N I K Z A D
Age: 28
Nationality: Italy
PPJ team: United 08

Ciao Dario, how did you end up in 
Finland and coaching in PPJ?

Coaching has been always a passion 
for me, even though I had to put it asi-
de for studies for quite long time. My 
Master studies in Sustainable Energy 
Engineering and Economics brought 
me in Finland and Sweden between 
2015 and 2016. Only in 2017 I defini-
tively moved to Finland to work and 
as soon as I arrived I started coaching 
too, first in Honka and then from 2019 
here at PPJ.

I started playing football in my ho-
metown, Macerata, at the age of 5 and 
for all my childhood I always played 
in the same historical local team. At 14 
I decided to join a new team that was 
built from former Serie A and B play-
ers. Luckily I did it, cause they com-
pletely made me change the idea of 
football and start thinking about a fu-
ture in coaching.

While in my former club the main 

Dario Nikzad is Italian, Scott 
Angevine American and 
Olusanjo Olutayo has both 

Nigerian and British nationali-
ties. With their extensive experien-
ce with football in another culture, 
these three men help the club to get 
new ideas and help junior players to 
learn English while practicing and 
having fun.

which operates using artificial intelli-
gence to follow the ball automatical-
ly, and then the footage is sent back 
to the coaches for analysis. The foo-
tage lets coaches analyze games and 
see what areas we need to focus on 
more in trainings, and what areas of 
our game that the team already per-
forms well.

For the players, younger players 

aim was just winning games and trop-
hies, in my new club coaches were fo-
cusing less on winning and more on 
the players development, especially 
on the growth of each personality in-
side and outside the field. Now when 
I coach, I like to have the same app-
roach. My main satisfaction is to see 
players more comfortable with the 
ball, with themselves, with their team-
mates and with me.

Coaching kids and youngsters in 
English, how does that go?

”Finnish kids and youngsters are 
very advanced in languages. With the 
team I am coaching, I have never had 
big communication problems even 
though it was the youngest team I ha-
ve ever coached. To me the key aspect 
for good communication with play-
ers is to be always as simple/clear as 
possible.

My English accent is clearly not Bri-
tish and that might be an issue some-
times, especially at first. I usually see 
from the players’ eyes if they under-
stand me or not, and in case they don’t 
I repeat the concept or I might ask 
other players to translate in Finnish.

O L U S AN J O  O L U T A Y O
Age: 29
Nationality: Nigeria & United 
Kingdom
PPJ Team: PPJ Edustus 09, 
United 2007

Hi Olu, how on earth did you end 
up in Finland and coaching in PPJ? 

”I came to Finland in 2017 from 
London where I had lived since I was 
15. Originally I am from Nigeria. “In 

England I studied Masters in sports 
management in Loughborough Uni-
versity. After I arrived to Finland, I 
was first coaching in Hercules and 
subsequently coached juniors in Ter-
varit in Oulu  before moving down to 
Helsinki, which provides with better 
environment to continue my coaching 
career. I joined PPJ September 2020.”

Having landed to PPJ very recently, 
how would you like to see the club 
to evaluate? 

”The way the club is working is re-
ally good in terms of how the club 
supports the coaches in their every-
day work. The club lets the coaches to 
use their own methods. For example, 
I like to record the games to see how 
it’s actually going. I also give the boys 
feedback based on the video foota-
ge. I have had club’s support to do 
my way.

What I would like to see to evolve in 
PPJ is that the club should have syste-

matic way to exchange ideas between 
all coaches who share the same pas-
sion to their profession.

I hope there was a place where all 
coaches could see each others regular-
ly. Discussions could help us to deve-
lop and increase our understanding 
of the game.

It’s also important to keep deve-
loping PPJ so that talented players 
do not have to change club in order 
to find high intensity and competiti-
ve surrounding.

Coaching in English, how is it going?
”I have to give PPJ 09 Edustus 

boys the credit because their langu-
age skills are very good. They are flu-
ent speaking English. If I stay longer 
in Finland, little by little I will start 
speaking Finnish with them. I am 
studying hard, but speaking FInnish 
is still so much more complex than 
writing, especially when you have 
to explain something more compli-
cated.”

can watch the footage and see what 
they should work on to improve from 
the individual and technical side of 
things. For 11v11 teams, the video hel-
ps to supplement our tactical training 
sessions. The footage also helps us to 
identify areas of weakness and helps 
the players to develop their overall 
understanding of the game. Of cour-
se, it’s also just great fun to watch the 
games afterwards!”

 Luckily now I improved much my 
understanding and speaking skills 
in Finnish too, so my current way of 
coaching is a mix of Finnish and Eng-
lish”

Italy is one of the greatest football 
countries in the world. Having play-
ed and grown up there, what would 
you like to bring to Finland? 

”In Finland, there is a different sense 
of community between coaches-play-
ers, coaches-parents and coaches-
coaches. In Italy we are more used to 
organise events or just a dinner more 
frequenly and without planning much 
in advance, for example just after a 
match. That’s one thing that I would 
import here”

Is there anything you could export 
from Finland to Italy?

From Finland I would export the 
strong focus on infrastucture develop-
ment, good organization and mentality.

 To me Finland has a lot of potential 
in many fields, one is football. Thanks 
to the good social and educational sys-
tem, kids can grow without being af-
fected much by external societal press-

ures and if they find their passion they 
can fully concentrate on it.”
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Tervetuloa 
veskariksi!

”Maalivahdin täytyy olla 
hullu” tai ”Maalivahdit 
ovat yksilöpelaajia jouk-

kueessa”. 
Näihin ja muihin vastaaviin väittei-

siin törmää usein, liian usein. Ei maali-
vahdin tarvitse olla hullu ja useimmat 
eivät sitä olekaan, rohkeita kylläkin. 
Rohkeus sekä hyvä ja positiivinen 
asenne harjoittelua kohtaan kantavat 
pitkälle. Nämä ominaisuudet osuvat-
kin PPJ:n maalivahteihin.

Maalivahtien harjoittelu on perin-
teisesti tapahtunut kokonaan joukku-

PPJ:n maalivahdit ovat rohkeita ja treenaavat ahkerasti.

TEKSTIT JA KUVAT J U S S I  L I I K A N E N 

E L I A S  P I L L A I ,  2 0 0 8  E D U S T U S 

 
Miten päädyit maalivahdiksi?
Isoveli laittoi pienenä aina maaliin ja treenattiin maalivah-
tijuttuja. Siitä se kiinnostus sitten lähti. 

Mikä siinä on parasta?
Aina kun tulee hyvä torjunta. 

Mikä on haastavinta?
Se, että pitää nähdä, mitä vastustajan pelaaja lähtee teke-
mään ja tehdä nopeasti arvio siitä. 

Mikä on urasi tähänastinen tähtihetki maalivahtina?
Kaikki pilkkuskabat, missä on tullut torjunta. 
Kuka on suosikkimaalivahtisi?
Ederson, Manchester City 

een harjoitusten ulkopuolella, ja siitä 
tämä toinen väite juontaa juurensa. 
Tällä ei pitäisi olla mitään tekemis-
tä nykyaikaisen harjoittelun kanssa. 
Edelleen spesifiä harjoittelua tarvitaan 
runsaasti, mutta enemmän ja enem-
män harjoittelua pitäisi tapahtua myös 
joukkueen parissa ja valmentajien yh-
teistyöllä.

Nämä edellä mainitut seikat ovat 
meidän maalivahtiharjoittelumme 
kulmakiviä, joihin nojaamme. Tä-
män lisäksi harjoittelumme tulee ol-
la hauskaa, haastavaa sekä jokaisen 

maalivahdin henkilökohtaisten omi-
naisuuksien kasvun tukemista. Pyrim-
me tarjoamaan jokaisen maalivahdin 
kykyjen sekä tavoitteiden mukaista 
harjoittelua, olet sitten osana maali-
vahtikoulua tai edustusjoukkueiden 
toimintaa. 

Talvella huikeat luvut
Talvikauden maalivahtiharjoitte-

luun osallistui 90-100 eri maalivahtia 
486 harjoituksessa. Nämä ovat lukuina 
huikeita. Jos olisimme laskeneet har-
joituksissa syntyneet torjunnat, olisi-

vat määrät vielä hienompia. 
Olemme hyvällä tiellä, ja jatkossa 

lisäämme maalivahteja sekä kierrok-
sia. Haluamme enemmän hauskuut-
ta, vaatimustasoa sekä yhteistyötä 
valmentajien välillä. Tulkaa kaikki 
mukaan!

Lue lisää PPJ Maalivahtikoulusta: ppj.
fi/toiminta/ppj-maalivahtikoulu/ tai 
ota yhteyttä maalivahtivastaava Jussi 
Liikaseen jussi.liikanen@ppj.fi

K E R T T U  R ANN I K K O , 
T Y T Ö T  2 0 1 1

 
Miten päädyit maalivahdiksi?
Olen alusta asti ollut halukas treeneis-
sä ja peleissä menemään maaliin.

Mikä siinä on parasta?
Kun saa tehtyä hienon torjunnan ja 
pystyy auttamaan joukkuetta.

Mikä on haastavinta?
Itseluottamus.

Mikä on urasi tähänastinen tähtihet-
ki maalivahtina?
Kuusivuotiaana eka peli Kuusysiä vas-
taan. Eka tuli naamaan, toinen mahaan 
ja sitten osui käteen… Yhden maalin 
päästin!

Kuka on suosikkimaalivahtisi?
Lukas Hradecky. Lähetin Lukelle 
tsemppauskirjeen Saksaan, kun luin 
hänen olevan loukkaantuneena.

R AMNE E K  S I N G H ,  A - J UN I O R I T

 
Miten päädyit maalivahdiksi?
Tykkäsin yhdeksänvuotiaana pelata vapaa-ajalla maa-
livahtina. Päätin yhdessä treenissä kokeilla maalivah-
tina pelaamista, ja valmentajan mielestä maalivahdin 
paikka sopi minulle hyvin.

Mikä siinä on parasta?
Ei ole parempaa tunnetta kuin napata upea torjunta ja 
turhauttaa vastustajan pelaajia torjunnoilla.

Mikä on haastavinta?
Pelissä virheiden tekeminen ja niiden unohtaminen.

Mikä on urasi tähänastinen tähtihetki maalivahtina?
PPJ:lle BSM-karsintapaikan varmistaminen.
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7  ASKELTA MV-KÄSINEIDEN 
     VALINTAAN JA KOHTELUUN:

1. VALITSE OIKEAT KÄSINEET OMIIN TARPEISIIN
• Valitse käsineet, jotka on tarkoitettu useimmiten käyttämiisi kenttä- ja sääolosuhteisiin
• Valitse omiin tarpeisiin parhaiten sopiva kämmenmateriaali. Vaikka kaikki Reuschin 

kämmenmateriaalit ovat korkealaatuisia, ne eroavat toisistaan pidon, vaimennuksen ja 
kestävyyden osalta riippuen käyttötarkoituksesta.

• Tee päätös, tarvitsetko sormituettua käsinettä vai et. Tuettu hanska on hyvä valinta jos kärsit 
sormivammasta.

• Valitse sinua eniten miellyttävä käsineen leikkaus. Tiukan leikkauksen sormet takaavat parhaan 
pallotuntuman, leveämpi leikkaus tarjoaa suuremman kiinniottopinta-alan.

• Valitse aina oikea koko. Sormien päässä saa olla noin sentti ylimääräistä, mutta hanskoissa ei 
kasvuvaraa kannata miettiä.

2. PESE ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
• Älä koskaan unohda tätä! Käsineiden valmistusvaiheessa käytetään erityistä saippuaa, jonka 

mahdolliset jäämät tulee huuhdella lämpimällä vedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa.
• Vasta ensipesun jälkeen käsineen täydet pito-ominaisuudet on varmasti käytössäsi.

3. KOSTUTA ENNEN PELAAMISTA
•  Kastele vesikelin käsineet lämpimällä vedellä (35 – 40°C) läpimäräksi 1-2 tuntia ennen käyttöä 

aktivoidaksesi hanskan Hydrograin™ lateksiominaisuudet.
• Muista kastella kaiken tyyppiset käsineet ennen peliä ja pidä hanskat miedosti kostutettuna koko 

käytön ajan.

4. PUHDISTA PELAAMISEN JÄLKEEN
• Pese käsineet kädenlämpöisellä vedellä käytön jälkeen irroittaaksesi lika, joka huonontaa käsineen 

pito-ominaisuuksia.
• Älä käytä liuottimia tai kovia puhdistusaineita, sillä ne heikentävät lateksin lujuutta.
• Pese käsineet aina käsin. Älä käytä pesukonetta.
• Käsineiden täydelliseen puhdistukseen, käytä juuri siihen suunniteltua Reusch Glove Wash-

hanskapesuainetta.

5. KUIVATA HITAASTI 
•  Anna ilman kuivata käsineet hitaasti.
• Pidä käsineet kaukana lämpöpattereista ja muista kuuman lämmön kohteista. 

6. SÄILYTÄ ASIANMUKAISESSA PAIKASSA
•  Älä altista käsineitä UV-säteilylle, kuten auringonvalolle tai UV-valaisimen valolle. Tämä voi heikentää 

merkittävästi lateksin pito- ja kestävyysominaisuuksia.
• Säilytä käsineitä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa. 
• Erillinen käsinelaukku on täydellinen paikka käsineiden säilytykseen.

7. KÄYTÄ KÄSINEET LOPPUUN ASTI
• Erittäin pehmeät kämmenlateksit saattaa näyttää jo ensikäyttöjen jälkeen kulumisen merkkejä.
• Lateksin pito-ominaisuudet säilyvät silti normaalina kunnes pintalateksi on täysin loppuun kulutettu 

kämmeneen asti, erilaiset pintakulumat vaikuttavat pito-ominaisuuksiin erittäin vähäisesti. 
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PPJ järjesti toukokuisena tiistai-
na Teams-kokouksena Kasvu-
ikäisen jalkapalloilijan vammat 

-luennon, johon osallistui lähes 100 
kuulijaa. Luennon piti Terveystalos-
ta PPJ:lle nimetty yhteistyöfysiotera-
peutti Sasu Setälä. Hänellä on pitkä 
kokemus jalkapallon parista niin val-
mentajana kuin fysiikkavalmentajana 
ja fysioterapeuttinakin. Setälä on toi-
minut  nuorten maajoukkueissa sekä 
HJK:n liigajoukkueessa näissä tehtä-
vissä, ja nykyään hän toimii myös ur-
heilijoiden mielenterveystyön parissa. 

Syyt kasvuiän rasitusvammojen 
taustalla liittyvät useimmiten kasvu-
pyrähdykseen. Kasvupyrähdyksessä 
lapsi kasvaa kahdeksan senttimetriä 
tai enemmän vuodessa, mikä voi ai-

Kasvupyrähdys altistaa 
rasitusvammoille
Rasitusvamman syy kannattaa aina selvittää, sanoo Terveystalon Sasu Setälä.

TEKSTI A N N A  S A N TA L A H T I  KUVAT A L E K S I  T U O M O L A

heuttaa kömpelyyttä ja koordinaatio-
ongelmia muun muassa askelpituu-
den kasvaessa. 

Kasvupyrähdyksen aikana luiden 
pituuskasvu tapahtuu luiden päissä 
olevissa kasvualueissa, joihin lihakset 
kiinnittyvät. Kasvupyrähdyksen aika-
na myös lihasten kiinnityskohdat altis-
tuvat suuremmalle kuormalle jänteen 
kiinnityskohdissa altistaen rasituski-
vuille. Kun tähän vielä lisätään se, et-
tä biologisen ja kalenteri-iän ero voi 
olla jopa 4 vuotta, on erityisesti ylä-
asteikäisten joukkueiden valmentajil-
la suuri vastuu harjoitteiden laadusta. 

Setälä kertoi esimerkin englanti-
laisten Valioliigajoukkuiden nuori-
soakatemioista, joissa jokainen pelaa-
ja mitataan kahden viikon välein ja 

Lisätietoa: Terve futaaja -tutkimus 9-14-vuotiailla:

eerikkila.fi/terve-futaaja-tutkimus-vammat-yleisia-lasten-jalkapallossa/

Yleisimpiä rasitusvammoja
Severin tauti: akillesjänteen kiputila, joka ilmenee kantapäässä. Yleensä esiintyy 
8-12-vuotiailla, pojilla yleisempi kuin tytöillä. Kipu esiintyy usein vain toisessa 
kantapäässä ja johtuu jalkaterän nopean pituuskasvun aiheuttamasta kantaluun 
virheasennosta. Vaiva ei ole vaarallinen, vain kiusallinen. Hoitokeinoiksi suosi-
tellaan iskua vaimentavaa geelikantalappua tai jalkaa tukevia pohjallisia. Myös 
tasapainoharjoitteita ja jalan linjausta korjaavia harjoitteita voi tehdä.

Osgood-Schlatterin tauti: polvilumpion jänteen kiinnityskohdan kiputila, 
polven etuosan turvotus tai patti. Esiintyy yleensä 12-16-vuotiailla. Oireiden 
kesto voi olla kuukausia, kipu on pahimmillaan rasituksen jälkeen. Nykytiedon 
mukaan on tärkeää liikkua heti kun voi, varovasti aloittaen ja kipua kuunnellen. 
Hoitokeinoja: alaraajan linjauksen parantaminen, kenkävalinta, holvikaaren tuki 
kenkään. Myös kylmähoito rauhoittaa polven turvotusta rasituksen jälkeen.

Lannerangan ongelmat: selkärangan L5 -nikama on heikosti tuettu, mikä 
aiheuttaa kipua lannerangassa. Vaivat ilmenevät yleensä murrosiässä (”notko-
selkäiset teinit”) ja niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa selkää tukevien lihasten har-
joittelulla sekä parantamalla keskivartalon hallintaa.

reagoidaan näin kasvupyrähdykseen 
mahdollisimman pikaisesti muutta-
malla harjoitteita. Tämä ei toki ole ta-
vallisessa harrastamisessa mahdol-
lista, mutta valmennuksessa on hyvä 
huomioida tämä vaihe ennakkoon ja 
välttää harjoituksissa suurienergistä 
iskutusta (esimerkiksi hyppyjä), jos 
alaraajan linjaus on heikosti hallittu 
kasvupyrähdysvaiheessa. 

Rasitusvamman hoito

Rasitusvamman taustan syy kannat-
taa aina selvittää, ettei vaiva toistu. 
Joukkueen tasolla kannattaa myös 
kiinnittää huomiota siihen, jos tietyn 
tyyppiset rasitusvammat tai loukkaan-

tumiset yleistyvät, ja tehdä mahdolliset 
muutokset harjoituksiin. Vanhempien 
tehtävä on tehdä yleisarvio lapsen ti-
lanteesta; voiko rasitusvammaan vai-
kuttaa väsymys, elämäntilanne tai muu 
henkinen asia.

Sasu Setälän mukaan pienilläkin asi-
oilla voi olla suuri merkitys rasitus-
vammojen hoidossa: jalan lihaksia 
vahvistaa tasapainoilu yhdellä jalal-
la pehmeällä alustalla, ja sen voi teh-
dä helposti vaikka hampaiden pesun 
aikana tyynyn päällä. Jos tasapainoi-
lua tekee 2 x 2 minuuttia päivässä, se 
tekee viikossa yhteensä 28 minuuttia 
treeniä! Tyynyksi riittää esimerkiksi 
jumppamatto kolmin kerroin taiteltu-
na tai vaikka tavallinen sohvatyyny.

Johtajuus – Työyhteisöt – HR

www.agenssi.f i

Valmennusta 
työelämän 
pelikentällä.
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EM-visan vastaukset

1.Rooma
2. Turkki-Italia
3. Lontoo
4. Minnesota United FC
5. Venäjä, Belgia, Tanska
6. Portugali
7. Antoine Griezmann
8. Skillzy (poika)
9. 24
10. 8

Oispa karkkia.

Haluatko aloittaa uuden harrastuksen, 
nostaa kuntoa futiksen merkeissä tai 
päivittää vanhoja jalkapallotaitojasi? 

Tervetuloa PPJ:n kuntofutis jengiin.

Kuntofutis on tarkoitettu kaikille lajista kiin-
nostuneille naisille ja miehille. Aikaisempaa 
kokemusta jalkapallon pelaamisesta ei tarvi-
ta. Pääpaino on kuntoilumielisessä pelaami-
sessa. Kuntofutiksessa toimitaan ryhmän toi-
veiden mukaisesti. 

Paikka: Lauttasaaren liikuntapuiston tekonur-
mikenttä (Pyrkkä)
Aika: Keskiviikkoisin klo 20.00-21.00
Vakuutus: Pelaajilla tulee olla oma tapaturma-
vakuutus.
Harjoituspäivämäärä (18 harjoitusta): 9.6., 16.6., 
23.6., KESÄTAUKO 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 
8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10, 13.10., 20.10., 27.10.
Kuntofutiksen hinta: 140 euroa (koko kausi)
Valmentaja: Melinda Andler (liikunnanohjaa-
ja AMK)

Lasku tulee maksaa ennen toista harjoitusker-
taa. Jos ette jatka mukana ensimmäisen kokeilu-
kerran jälkeen, niin olettehan siitä meihin yhte-
ydessä. Toimintaamme voi tulla mukaan myös 
kesken kauden, jos paikkoja on vapaana. Ennen 
ryhmään ilmoittautumista tulee kuitenkin olla 
yhteydessä Jussi Korpiseen, 0407442977, jude@
ppj.fi. Jos tulette mukaan kesken kauden, niin 
lasku määräytyy jäljellä olevien harjoitusker-
tojan mukaan.

 

) 

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.

Siivouspalvelut 
yrityksille ja kiinteistöille
Kokeile! Saat uutena asiakkaana -25 % alennuksen 
säännöllisestä siivouksesta ensimmäiseltä kuukaudelta.

Maksuton 
kartoitus!

Yli 150
yritys-ja

kiinteistö-
asiakasta!

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

Tervetuloa aikuisten kuntofutikseen! 2016 syntyneille  
omat joukkueet

Toukokuun alussa perustettiin PPJ:hin neljä uutta joukkuetta.

Kesäkauden vuorot:
PPJ Eira 2016, harjoitukset Tehtaanpuiston kentällä tiiis-

taisin klo 18.00-19.00. 
PPJ Jätkäsaari 2016, harjoitukset Jätkäsaaren kuplahallis-

sa tiistaisin klo 18.00-19.00. 
PPJ Lauttasaari 2016, harjoitukset Pyrkän kentällä maa-

nantaisin klo 18.00-19.00. 
PPJ Tytöt 2015, harjoitukset Tehtaanpuistossa ti klo 17.00-

18.00, Pyrkällä ke 18:00-19:00 ja Jätkäsaaren jalkapallohallis-
sa su 16:00-17:00. 

Ilmoittautuminen: ppj.fi/toiminta/uudet-2016-joukkueet
Valitse ilmoittautumisen yhteydessä oikea joukkue ja täytä 
pelaajan tiedot. Ilmoittautumislinkin kautta pääset luomaan 
tunnukset myClubiin, jota käytetään seuran jäsenrekisteri-
nä, laskutuksessa, tiedotuksessa ja treeni-ilmoittautumisissa.

Joukkueisiin otetaan ikäryhmän pelaajia riippumatta pe-
laajan lähtötasosta, mukaan voi liittyä mihin aikaan vuodes-
ta tahansa.

Hinta: Touko-elokuun toimintamaksu kuitataan PPJ:n jäsen-
maksulla 150 euroa. Lasku lähetetään pelaajille kesäkuussa 
tai liittymisen jälkeen. Jäsenmaksun yhteydessä laskutetaan 
9 euron maksu, jolla kustannetaan Palloliiton lisenssi ja va-
kuutus pelaajalle. Syyskuusta alkaen laskutetaan toiminta-
maksua, joka määräytyy joukkueen laatiman budjetin ja pe-
laajamäärän mukaisesti.

Lisätietoja:
PPJ Valmennuspäällikkö
Axel Orrström
akke@ppj.fi 
0503782939

11. Tanska
12. Gabor Kiraly (maalivahti, 40 vuotta 75 
päivää. Aloitusottelussa 14. kesäkuuta 2016)
13. Norrvalla FF
14. Pyry Soiri
15. Elfsborg
16. Hans Backe
17. Pafos (Kypros)
18. Bilbao, Dublin
19. Saksa ja Espanja
20. Suomi
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Samat välittäjät 
tekevät parhaat 
kaupat vuodesta 
toiseen
Yli miljoonan euron kohteita tulee joka vuosi myyntiin 
satoja kappaleita. Moni välittäjä saa niitä myytäväkseen, 
mutta vain harva onnistuu viemään kaupat maaliin asti. 
Ei ole sattumaa, että samat välittäjät ovat vuodesta 
toiseen näiden onnistumisten takana.

Älä luota asuntokaupoissa sattumaan, kun voit luottaa 
arvoasuntojen asiantuntijoihin. Lukuisat tekemämme 
loistavat kaupat puhuvat puolestaan, sillä myymme joka 
vuosi yli 10% kaikista yli miljoonan euron kohteista.

ASUNTOKAUPPA EI OLE SATTUMANKAUPPAA!

RE/MAX Casa Alto
Laivurinrinne 1, 00120 Helsinki

www.casaalto.fi

Juha-Matti Martikainen
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, LVV, KiAT

050 406 6666
juha-matti.martikainen@remax.fi

René Messia de Prado
Kiinteistönvälittäjä,

LKV, LVV, KiAT, NHS

040 518 6949
rene.messiadeprado@remax.fi


