
• Vuoden pelaajat ja kohokohdat
• PPJ-Gaala kuvina

2/2021 • W W W.P P J .F I

 
PPJ-polku vie voittoon

H U U H K A J A T  K ÄV I  J Ä T K Ä S A A R EN  K U P L A S S A  •  T U T U S T U  P P J - J O U K K U E I S I I N



PPJ Junnulehti  ∞  2/2021 2/2021  ∞  PPJ Junnulehti2 3

PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ

Yhdessä hävitään ja voitetaan
TEKSTI I I N A  A I R I O

Vastaava päätoimittaja  
Toiminnanjohtaja Anu Reunanen
Päätoimittaja  
Iina Airio
Taitto  
Elina Rajala 
Kannen kuva  
Jukka Konu
Julkaisija  
Pallo-Pojat Juniorit ry
Paino  
Punamusta, Joensuu, 2021
Painos  
2 400 

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

Yhteystiedot:  www.ppj.fi

PPJ Junnulehti 
2 / 2021

4
PPJ-polku kukoistaa

10 
Yhdessä jalkapallon 
hyväksi

14
Kun Huuhkajat kävi 
meidän kuplassa

17
PPJ-Gaala:
Vuosi huipentui
palkintoihin

Hallitus
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Mikael Anthoni, varapj.
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Tuomas Parm 
Anna Santalahti
Pasi Riikonen
Tony Rönnqvist
Paula Enström
Tuija Gustavsson
 
Työntekijät

Anu Reunanen, toiminnanjohtaja
Axel Orrström, valmennuspäällikkö
Salla Malin, seurakoordinaattori
Topi Pietilä, nuorisopäällikkö
Jesse Laajaranta, nuorisopäällikkö
Jussi Korpinen, junioripäällikkö
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Jussi Liikanen, maalivahtivastaava
Niko Rajala, nuorisopäällikkö
Petteri Jaatinen, fyysinen valmennus

PPJ:n hallitus 
ja työntekijät 2021

Kirjoittaja on PPJ-pelaaja ja -äiti.

Futis on suuria tunteita. Se on huumaavaa kannustusta 
Huuhkajien pelissä, Helmarien maalien fiilistelyä, 
villejä tuuletuksia Väiskillä tai joukkuehengen 

hurmiota Jätkäsaaren hallissa. Se on myös pettymystä, 
kun oma veto viistää juuri ohi maalin tai joukkue taipuu 
tappioon tärkeässä pelissä.

PPJ:ssä on koettu tänäkin vuonna tunteiden koko skaalaa 
– pienimmästä futaajasta isoimpaan. Vuoteen 2021 on 
mahtunut kuitenkin ennätyksellisen paljon superhetkiä, 
jopa historiallisia sellaisia. 

PPJ on kasvanut ei niin tunnetusta kirjainyhdistelmästä 
Suomen kolmanneksi suurimmaksi ja Helsingin toiseksi 
suurimmaksi jalkapalloseuraksi. Sinivalkoiset asut ja 
oranssit vieraspelipaidat ovat nyt useassa ikäluokassa 
vastustajien kauhu, sillä seura on jäsenmäärän lisäksi 
kasvanut myös menestyksen määrässä.

Helteinen Hesa Cup oli PPJ-juhlaa sekä B-poikien 
ykkösryhmällä että Tytöt 2011 -joukkueella. Molemmat 
mestaruudet huipentuivat Olympiastadionin nurmella 
ja jännien rankkarikisojen päätteeksi. Lisäksi Laru 2011- 
ja Edustus 2008 -joukkueet juhlivat pronssia sarjojensa 
A-finaaleissa, ja moni joukkue pärjäsi hyvin B- ja 
C-finaaleissa.

Syksyllä PPJ-huuma yltyi ihan hurjaksi, kun miesten 
edustus pelasi nousujohteisen kauden Kolmosessa ja 
taisteli yhtäkkiä pääsystä Kakkoseen. Ensimmäisessä 
karsintapelissä Jätkäsaaressa Rauman Pallo-Iirot oli 
vahvempi luvuin 1-2, mutta Raumalla PPJ näytti, 
että kyllä sekin osaa tehtailla maaleja vieraskentällä. 
Jatko-ottelun jälkeen tulokseksi kirjattiin PPJ:lle 2-3, ja 
vierasmaalisäännön turvin PPJ Edustus nousi Kakkoseen! 
A-junnut viimeistelivät huiman kauden varmistamalla SM-
hopean Jätkäsaaressa.

Lokakuun lopussa kirjattiin ennätyksenä myös PPJ:ssä 
pelaavien pelipassien määrä, joka ylitti ensi kertaa 2 000 
kappaleen rajan.

Voittojen, ennätysten ja historiallisten hetkien takana 
on hirmuinen määrä työtä sekä sinnikkäästi harjoittelevia 
futareita, osaavia valmentajia ja kaikkensa antavia 
taustatoimijoita. Menestyksen takaa löytyy myös 
pettymyksiä ja tappioita, jotka ovat omalla tavallaan 
muokanneet joukkueiden ja seuran tietä.

Yhdessä hävitään ja yhdessä voitetaan. Ihan jokaisessa 
pelissä, aina joukkueena. PPJ

PPJ Instagramissa
@ppjhelsinki
#ppjhelsinki

PPJ Facebookissa
PPJ,
PPJ Varustekirppis

Seuraa, tykkää, jaa!

Wanted!: Someapulaisia

Haemme vapaaehtoisia ottamaan seuran TikTok- tai 
YouTube-kanavan haltuun päivän tai viikon ajaksi 
ja kuvaamaan arkea kenttien laidoilta sekä nuoria 

pelivideoiden editoimiseen.
Jos sinua kiinostaa, niin ota yhteyttä tuija@ppj.fi tai 050 

5624443. PPJ

Muistutus somen 
käytöstä

Muistattehan laittaa Instagramissa joukkueidenne 
postauksiin tägäykseksi @ppjhelsinki (kirjoite-
taan kuvatekstiin), niin saamme seuran tilille nä-

kymään mahdollisimman paljon eri joukkueiden arkea. 
Mikäli joukkueella ei ole vielä tiliä, niin kuvia voi toimit-
taa myös tuija@ppj.fi/050 5624443. Suorista kasvokuvista 
on hyvä varmistaa kuvattavilta/kuvattavien vanhemmil-
ta kuvauslupa. PPJ

Itsenäisyyspäivän 
perinne jatkuu:
PPJ master of 1 vs 1

19
Yhdessä olemme 
PPJ: tutustu 
joukkueisiin

Hallien löytötavara-
laatikot tyhjennetään

Löytötavaralaatikot ovat taas täyttyneet syksyn mit-
taan. PPJ tyhjentää Jätkäsaaren, Erkkerin ja Väinä-
möisen kentän löytötavaralaatikot 7. joulukuuta, jo-

ten käythän etsimässä omat kateissa olevat varusteesi sitä 
ennen. Tuon päivämäärän jälkeen hävitämme rikkinäiset 
tavarat, lahjoitamme osan hyväntekeväisyyteen ja myym-
me käyttökelpoiset seuravaatteet vapaaehtoista maksua 
vastaan 18.-19. joulukuuta PPJ Tukirahaston kirppiksel-
lä hallissa. PPJ

8
Tämä on yhtä 
karnevaalia

PPJ järjestää futiskoulun Jätkäsaaren hallissa 27.-
31. joulukuuta 2021. Ilmoittautuminen on auki 
myClubissa 23. joulukuuta 2021 saakka.

Futiskoulu on suunnattu 2008-2014-syntyneille pojil-
le ja tytöille. Futiskouluun ovat tervetulleita niin PPJ:ssä 
pelaavat kuin uudetkin tulokkaat.

Jaamme pelaajat sopiviin ikä- ja tasoryhmiin. Ohjaajina 
toimivat PPJ:n koulutetut valmentajat ja ohjaajat.

Ma-Pe klo 9:00-15:00 - 210 € (sis. lounas)
Ma-Ke klo 9:00-15:00 - 160 € (sis. lounas)
To-Pe klo 9:00-15:00 - 120 € (sis.lounas)
Ma-Pe klo 9:00-12:00 - 90 € (ei lounasta)
Ma-Ke klo 9:00-12:00 - 60 € (ei lounasta)
To-Pe klo 9:00-12:00 - 40 € (ei lounasta) PPJ

PPJ järjestää perinteiset 1 vastaan 1 -pelin mesta-
ruuskisansa Jätkäsaaren kuplassa maanantaina 
6. joulukuuta kello 9-11. Kisat järjestetään 

2011-2014-ikäluokissa. Tytöt kilpailevat vuotta nuorempien 
poikien sarjassa.

Katsojille järjestetään myös ajankohtaan sopiva glögitar-
joilu, ja paikalle saattaa ilmestyä myös yllätysvieras! PPJ

Välipäivien fudiskoulu 
Jätkäsaaren hallissa

Joko tunnet  
Nikon ja Petterin?
Nuorisopäällikkö: Niko Rajala 
Vastuualueena erityisesti 12-15 
-vuotiaiden joukkueet (tytöt + 
pojat), kykykoulujen organisointi 
ja D-junioreiden edustus-
joukkueen valmentaminen.

Ota yhteyttä: Niko Rajala, 045 
253 4774, niko@ppj.fi

Fyysinen valmennus: Petteri 
Jaatinen
Vastuualueena seuran fyysinen 
valmennus, viikoittainen 
joukkuevalmennus, fyysisen 
har jo i t te lun integroint i 
joukkuevalmennukseen , vuosi/
viikko-ohjeistuksen luominen 
eri ikäluokille ja ryhmille, 
yksittäisten pelaajien opastus 
hyviin fyysisiin harjoitteisiin, 
testaustoiminnon luominen 
ja toteutus, valmentajien 
valmennus ja opastus hyviin 
fysiikkavalmennuksen käytän-
töihin.

Ota yhteyttä: Petteri Jaatinen, 
040 589 9483, petteri@ppj.fi

Näin uusit pelipassin

Vuoden 2022 pelipassi- ja vakuutusmyynti on auennut. 
Joulukuussa 2021 tai sen jälkeen hankittu pelipassi on 
voimassa 31. joulukuuta 2022 asti. Seura hankkii Kort-

telipelipassit ja -vakuutukset 2015-2017-syntyneiden joukku-
eille sekä osalle 2014 syntyneistä (2014 syntyneet varmistavat 
tiedon omalta joukkueenjohtajaltaan). Muiden joukkueiden 
pelaajat hankkivat pelipassit ja vakuutukset itse.

Pelipassin uudistamista varten tarvittavan PalloID:n näet 
Palloliiton lähettämistä uutiskirjeistä (ylälaidassa) tai myClu-
bista omalta jäsenlehdeltä (LisenssiID=PalloID). Kaikilla pelaa-
jilla PalloID ei näy jäsenlehdellä. Tarkasta Pelipaikassa osoite- 
ja yhteystiedot samalla, kun uusit pelipassin. Seura hyväksyy 
ostetun pelipassin, kun kauden jäsenmaksulasku on maksettu.

Ohjeet Pelipassin uudistamiseen: www.palloliitto.fi/nain-
uusit-pelipassin

Vakuutusturva on pakollinen jokaiselle pelaajalle. Vakuu-
tuksen voi hankkia pelipassin oston yhteydessä Palloliiton 
Pelipaikasta, tai hankkia oman kilpailutoiminnan kattavan 
vakuutuksen. PPJ
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Edustusjoukkueen nousu Kakkoseen ja A-juniorien SM-hopea kruunasivat  
paitsi PPJ-vuoden 2021, myös yhden sukupolven juniorivuodet. 

TEKSTI J E S S E  L A A J A R A N TA  KUVAT E L L E N  A N T H O N I

Marraskuu 2016. Hernesaaren 
halli on kysyttyä tavaraa 
PPJ:n pelaajien keskuudessa. 

2000- ja 2001-syntyneet muodostavat 
PPJ:n B-junioreiden joukkueen. 
Materiaali on määrällisesti ohut, 
mutta sydämen kohdalla on pelaajilla 
PPJ:n logo. Harjoitukset päättyvät 
maanantaina Hernesaaressa 22.15, 
ja noin kahdeksan pelaajaa lähtee 
vanhempien kyydeillä tai bussilla 
kohti lähialueen kaupunginosia.

Marraskuu 2020. 2001-syntyneet 
pelaajat palkitaan Tienraivaaja-
palkinnolla PPJ:n Gaalassa uuden 
Jätkäsaaren hallin edustalla. On 
turha valehdella ja sanoa, että 
marraskuussa neljä vuotta aiemmin 
kukaan olisi odottanut PPJ:ltä tällaista 
nousutarinaa.

Marraskuu 2021. PPJ:n edustus on 
juuri historiallisesti noussut miesten 
Kakkoseen ja A-juniorit voittaneet 
seurahistorian ensimmäisen SM-
mitalin. Tuohon hopeiseen mitaliin 
päättyivät myös ”tienraivaajien” 
vuodet juniori-ikäluokissa. Voiko 
parempaa matkanpäätöstä toivoa? 
Etenkään, jos miettii yhtään millaisista 
lähtökohdista tähän on tultu.

Kokonaisuudessaan projektin 
on mahdollistanut moni 
yksittäinen seikka. Kaikki 

ikäluokat 2000-2005 ansaitsevat 

ehdottomasti hatunnoston koko 
seuralta. Näkymä tuleville A- ja 
B-junioreille on kirkas, ja tästä 
hyötyvät kaikki seuran jäsenet. 

Pääkaupunkiseutu kuhisee metro- 
ja ratikkamatkojen päässä olevia 
upeita kilpailevia seuroja. Koko 
suomalaisen jalkapallon etu on tarjota 
lähialueella laadukasta toimintaa. 
PPJ on huomattu valtakunnallisella 
tasolla, ja meidän tulee olla ylpeitä 
siitä. Se on merkityksellistä.

Vanhempien ikäluokkien toimin-
nassa olemme keskittyneet jatkuvasti 
osaamisen hyödyntämisen lisäksi 
yhteisöllisyyteen. Pyrimme kaikissa 
päätöksissä sopeutumaan sen 
hetkiseen ympäristöön. Ilman 
valmiina olevassa olevaa muottia. 

Todellinen ongelma on silmät 
ummistettuina sovitettava muotti 
”jostain-joka-toimii-jossakin”-peri-
aatteella. Tähän emme ole sortuneet, 
vaan olemme vuosia tehneet töitä 
pelaajien tahdissa. Hallitusti ja 
hillitysti. Jatkuvaa sopeutumista. 
Jatkuvaa tilannekuvan kartoitusta.

Vuonna 2019 seurassa päätettiin 
toden teolla panostaa miesten 
edustusjoukkueeseen. Siis 

joukkueeseen, joka pelasi 2020 
kaudella Etelän alueen nelosdivaria. 
Ongelmaksi katsottiin, etteivät nuoret 
pelaajat koe seuran lippulaivaa, 
junnupolun päätepistettä, millään  
tavalla kutsuvana. Ei tunnelmaltaan. 
Ei sarjapaikaltaan.

Pohdimme tiukasti sanaa houkut-
televuustekijät. Keksimme ratkaisuita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedimme työhousut jalkaan ja 
aloimme hommiin. Nelosdivarista 
tuli nousu, ja kaudella 2021 moni 
nuorista pelaajista suorastaan jo toivoi, 
että pääsisivät pelaamaan edustuksen 
kanssa joitakin otteluita.

Joukkueessa pelasi kaudella 2021 yli 
40 pelaajaa, joista suurin osa oli seuran 
omia nuoria. Ikäjakauma huvittaa 
monia vieläkin. Joukkueessa yhdistyi 
todellinen kokemus aina liigakentiltä 
asti ja PPJ:n omaa junioripolkua 
kolunneet pelaajat. Kaikki siltä väliltä 
loistivat lähinnä poissaolollaan. 
Huvittuneisuus oli täysin väärä sana 

PPJ-polku 
kukoistaa

”Tuohon 
hopeiseen 
mitaliin 

päättyivät myös 
tienraivaajien 
vuodet juniori-
ikäluokissa. 
Voiko parempaa 
matkanpäätöstä 
toivoa?”

”Materiaali on määrällisesti ohut,  
mutta sydämen kohdalla on  
pelaajilla PPJ:n logo.”

siinä vaiheessa, kun pohdittiin miten 
eri sukupolvesta olevat pelaajat 
pystyvät toimimaan keskenään.

Kauden päätteeksi vastaus yllätti 
yhä useamman, sillä se kuului: 
erittäin, erittäin hyvin. Oikeastaan 
voidaan sanoa, että nousijajoukkueen 
yksi suurimpia vahvuuksia oli sen 
ryhmähenki. ”Pukukoppi on niin 
tärkeä”, totesi yksi nuorimmista 
edustuksen pelaajista jatkosarjan 
viimeisessä pelissä HPS:ää vastaan.

On turha aliarvostaa pelitavallisia 
asioita, jotka tuovat jokaiselle pelaajalle 
parhaimmillaan selkeyttä. On myös 
tärkeää seurata jalkapallon taktisessa 
maailmassa esiintyviä trendejä ja 
erilaisia teknisiä ominaisuuksia 
kehittäviä metodeja, mutta ne ovat 
täysin lillukanvarsia, jos koheesio on 
joukkueesta kateissa.

Se miten esimerkiksi Pyry 
Kärkkäinen, Eduardo Rodriguez, 
Tuomas Mustonen ja Jaakko 
Wainikainen kannustivat kentällä 
nuorempia pelaajia, oli esimerkillistä 
ja voimakasta toimintaa. Kunnioittivat 
heitä. Se oli varmasti vanhempien 
ja nuorempien pelaajien kohdalla 
molemminpuolista. Yksipuolinen 
kunnioitus ei aiheuta lopulta 
mitään muuta kuin negatiivisen 
ilmiön joukkueen sisäiseen 
vuorovaikutukseen. 
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Nousu miesten Kakkoseen ta-
pahtui tavalla, joka saa vie-
läkin kylmät väreet aikaan. 

Raumalta vastaan asettui perinteikäs 
Pallo-Iirot. Joukkue osoitti kaksiosai-
sessa osaottelussa taktista kypsyyt-
tä, mutta tilanneherkkyyttä osoitti 
PPJ:n vanha-nuori-ryhmä. Ensim-
mäinen osaot-telu päättyi Jätkäsaa-
ressa lähes 500 katsojan edessä Pal-
lo-Iirojen 1-2-vierasvoittoon. Välillä 
kauden aikana oli joillekin epäsel-
vää, että syttyvätkö kokeneet liiga-
jyrät enää kolmosdivarin peleihin. 
Tommi Karista se ei ainakaan jää-
nyt kiinni, kun vähänkään piti silmiä 
ja korvia auki hävityn ensimmäisen 
osaottelun jälkeen. Vastustajan rai-
vokkaat tuuletukset kuuluivat puku-
huoneen seinien läpi PPJ:n hiljaiseen, 
mutta varovaisen optimistiseen kop-
piin. ”Muistakaa jätkät tämä, kun per-
jantaina pelataan”, totesi Tommi Kari 
viitaten vastustajan tuuletuksiin vie-
reisessä kopissa ja seuraavaan osaot-
teluun Raumalla.

Toinen osaottelu oli täydellinen 
spektaakkeli. Käännekohtia oli 
monia, ja jokainen paikalla ollut ja 
pelin nähnyt tehköön oman arvionsa 
siitä, mikä se ratkaisevin lopulta oli. 
Yleisöä oli ”montussa” 600 katsojan 
edestä. Paikallislehden nettistriimi 
pätki Helsingissä, kun jokainen 
Lauttasaaren ja Jätkäsaaren kodeissa 
rämpättiinn F5-näppäintä sydämen 
kyllyydestä. 

Ennen toista osaottelua vieras-
maalisääntö tuntui hirveältä 
asialta, mutta lopulta PPJ hyötyi 
siitä jatkoajalla. Yhteismaalit 4-4 
vei PPJ:n vierasmaalisäännöllä 
Miesten Kakkoseen. Tuo keskustelua 
herättänyt sääntö on jo pääsääntöisesti 
kuopattu kaikkialla Euroopassa 
historiaan, ja Suomessakin näin 
tapahtuu ensi vuodesta alkaen. 
Tämä oli mahdollisesti viimeinen 
vierasmaalisäännöllä voitettu peli 
kilpailullisessa jalkapallossa.

PPJ:n polku kilpailullisella puolella 
on valmiimpi kuin koskaan. Tulemme 
jatkossakin tilanteen arvioinnin äärel-
le, sopeutumisen äärelle, pettymysten 
ja ilojen äärelle. Vanhoihin kysymyk-
siin on vastattu. On uusien kysymys-
ten aika.

” Oikeastaan voidaan 
sanoa, että nousija-
joukkueen yksi  

suurimpia vahvuuksia  
oli sen ryhmähenki.”

ETSITKÖ TÖITÄ  
TAI TEKIJÄÄ?

Bolt.Works

PPJ_mainos_280x360.indd   1 16.11.2021   18.28
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"Tämä on yhtä 
karnevaalia"

"YHDESSÄ  OLEMME LUONEET 

SEURAN,  JOLLA ON HYVÄT ARVOT”

Axel Orrström, valmennuspäällikkö

1. Mikä tapahtuma jäi mieleesi parhaiten vuodelta 2021? 
- Yksittäistä tapahtumaa ei tule mieleen, mutta hyvä kollegani totesi 
Pyrkällä ulkokaudella että ”WAU! Tämä on aina yhtä karnevaalia, kun 
PPJ treenaa”. Iso määrä pelaajia ja tekemisen meininki viikosta toiseen! 

2.  Mitä muita kohokohtia vuoteen mahtui?
- Voittoja, tappiota ja tasureita mahtuui PPJ-kauteen paljon. Ehkä mie-
leeni jäivät parhaiten vanhempien junnujen menestykset eli A-junnujen 
SM-mitali ja B-junnujen pärjääminen Suomen kovimmissa sarjoissa. He 
toimivat hyvinä esikuvina tuleville ja ehkä vielä paremmille ikäluokille.

3. Mikä on PPJ:ssä työskentelyssä parasta? 
- Seura koostuu ihmisistä: vapaaehtoisista, työntekijöistä ja tietenkin 
mikä tärkeintä, pelaajista. PPJ:ssä on hienoja ihmisiä, jotka ovat yhdes-
sä luoneet seuran, jolla on hyvät arvot.  

4. Mitkä ovat terveisesi pelaajille? 
- Ihan yleisesti sanon: liikkukaa paljon. Lapset, nuoret ja aikuiset eivät 
liiku ylipäätään tarpeeksi. Itsekin skarppaan tulevalle kaudelle ja lai-
nat jalat liikkeelle. Jos haluaa hyväksi jalkapalloilijaksi, pitää treenata 
paljon pallon kanssa myös omalla ajalla.

"MOT IVO IV INTA ON  
NÄHDÄ SEURAN KEH ITYS"

Topi Pietilä, nuorisopäällikkö

1. Mikä tapahtuma jäi mieleesi parhaiten vuodelta 2021? 
- Helsinki Cup sujui Jätkäsaaren joukkueilta hienosti. Eri ikäluokki-
en pelaaminen näytti valmennussuunnitelman mukaiselta. Nuorim-
mat menivät innolla pallon perässä, ja vanhemmilla ikäluokilla alkoi 
näkyä myös taktista osaamista. Sää oli loistava ja kentissäkään ei ol-
lut valittamista. 

2.  Mitä muita kohokohtia vuoteen mahtui?
- Jätkäsaaren kaupunginosajoukkueet kasvoivat pelaajamäärältään lä-
helle Eiran ja Larun määriä, ja uudessa ikäluokassa aloitti 65 pelaajaa. 
Valmennuslinjan mukainen valmennustiimi saatiin kasaan kauden lo-
pussa, ja Jätkäsaaren toimintaan tuli lisää ammattimaisuutta.

3. Mikä on PPJ:ssä työskentelyssä parasta? 
- Motivoivinta on nähdä seuran kehitys. Kun aloitin 2014, seurassa oli 
noin 1 000 pelaajaa ja nyt on 2 000. Olosuhteet ovat parantuneet ja val-
mennusosaaminen kehittynyt. Seurassa katsotaan eteenpäin. Pelaajat 
ovat ylpeitä omasta seurasta.

4. Mitkä ovat terveisesi pelaajille? 
- Harjoittele aina täysillä, nauti peleistä ja uskalla näyttää osaamisesi.

Ilo raikasi ja menestystäkin tuli, kun PPJ pääsi vaikean 
koronatalven jälkeen kirmaamaan kentälle. 

TEKSTI I I N A  A I R I O  KUVAT J U K K A  K O N U , C H R I S T I A N  H ÄL L S T R ÖM  JA E L L E N  A N T H O N I

Helsinki Cupin kultaa juhlivat A-finaaleissa sekä B-poikien ykkösryhmä että Yleissarjassa Tytöt 2011. Molemmat voittivat loppuottelunsa jännittävien rangais-
tuslaukauskilpailujen tuloksena Olympiastadionin nurmella.

PPJ osallistui todella helteiseen Helsinki Cupiin 78 peliryhmän voimin. Suihkepullot, sieni-ämpäri-
yhdistelmät ja vesikanisterit kuuluivat joukkueiden vakiovarusteisiin aurinkorasvaa unohtamatta.

PPJ Girls Cup pelattiin elokuun viimeisenä viikonlop-
puna Töölön, Jätkäsaaren ja Lauttasaaren tekonurmilla.

Ju
k

k
a

 K
o

n
u
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M
inusta tuli vajaa pari vuotta sitten suloisen tyttölapsen äiti. 
Samalla huomasin fanittavani aivan uudella tasolla myös 
PPJ:n tyttöjoukkueita. 

PPJ:n isossa tyttöturnauksessa, GirlsCupissa, elin peleissä mukana 
isolla tunteella, aivan kuin jokainen PPJ:n pelaaja olisi ollut oma 
tyttäreni. Nautin turnauksen tasokkaista peleistä, tyttöjoukkueiden 
hyvästä yhteishengestä ja pääsin halailemaan hienoja maskotteja. 
Siksi olen erittäin iloinen, että meillä PPJ:ssä on nostettu tyttöpuolen 
jalkapalloon satsaaminen strategisesti tärkeäksi asiaksi. Haluamme 
seurana tarjota sekä tytöille että pojille täysin samat mahdollisuudet 
jalkapallon harrastamiseksi; hienot olosuhteet, tasokkaat valmentajat 
sekä oman tiimin, jossa kasvaa yksilönä ja yhdessä.

Eikä tämän tarvitse jäädä meillä seurassa vain harrastamisen tasolle. 
Mahtavaa olisi, jos mahdollisimman moni tyttö voisi saada urheilusta 
myös ammatin, kuten minä. Teen parhaillaan MBA-tutkintoni 
johtamisesta syventääkseni ammattitaitoani. 

Opinnäytetyöni teen Palloliitolle. Sain heiltä mielenkiintoisen 
toimeksiannon tutkia, miksi naisia on jalkapalloseurojen 
toiminnanjohtajina niin vähän. Ja vielä tärkeämpänä pointtina, 
millä keinoin sukupuolijakaumaa voisi tulevaisuudessa tasoittaa. 
Tutkimukseni tukee suoraan Palloliiton strategiaa vuosille 2021–
2024; strategiassa tuetaan muun muassa tyttö- ja naispuolen 
jalkapallon kasvua sekä panostetaan naisten roolin vahvistumiseksi 
jalkapalloperheessä.

 

M
enemättä sen syvemmälle tutkimukseeni, vastaus miksi-
kysymykseen löytyy luultavasti jalkapallon historiasta ja 
vanhoista roolimalleista. Keinoiksi käyvät samat kuin esimer-

KOLUMNI

kiksi politiikassa ja liike-elämässä, eli tarjotaan tytöille ja naisille samat 
mahdollisuudet tehdä töitä jalkapallon parissa. Annetaan vastuuta, tasa-
arvoisia työtehtäviä sekä motivoidaan tyttöjä ja naisia hakemaan avoimia 
paikkoja. 

Tämä viimeinen kohta on ehkä se tärkein näistä; kuulen usein, että 
mielellään palkattaisiin naisia, jos he vain hakisivat paikkoja. Esikuvilla 
tärkeä rooli, sillä mitä enemmän naisvalmentajia ja -johtajia jalkapal-
lossa näkyy, sitä useampi tyttö osaa ajatella urheilua myös ammattina. 
Itse olen sitä mieltä, että paras voittakoon, oli se sitten nainen tai mies, 
mutta lähtökohtien tulisi olla samat 
sukupuoleen katsomatta. Monimuo-
toisuus, vaikka onkin muotisana, 
on hyväksi sekä yhteiskunnalle että 
yhteisölle.

Olen päässyt läheltä katsomaan 
PPJ:n kasvua Suomen kolmanneksi 
suurimmaksi jalkapalloseuraksi. 
Matka on ollut huikea. Hurjasti 
työtunteja, vahvoja visioita ja satojen 
vapaaehtoisten panosta. Kiitän vilpit-
tömästi kaikkia, jotka ovat antaneet 
panoksensa seuramme eteen. Muis-
takaa, että tämä panos menee lyhen-
tämättömänä meidän junnujemme 
– sekä tyttöjen ja poikien – hyväksi!

KIRJOITTAJA A N U  R E U N A N E N  
ON PPJ:N TOIMINNANJOHTAJA

Yhdessä jalkapallon hyväksi

pehmeät ja 

pureskeltavat
N 

Aivoille ja 

näkökyvylle 

tärkeää DHA:a

Luustolle ja vastustuskyvylle tärkeää D-vitamiinia

Omega-3 &
D-vitamiini

 Ei lisättyä sokeria.

Pikku-

  kalat

D-vitamiini on välttämätön lasten luuston 
normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se edis-
tää myös immuunijärjestelmän toimintaa. 
DHA edistää aivotoiminnan ja näkökyvyn 
pysymistä normaaleina. Edullinen vaikutus 
saavutetaan nauttimalla 250 mg DHA/vrk.
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Tunnusta sinivalkoista
PPJ-sydän sykkii sinisen, valkoisen ja oranssin väreissä. Löydät niin seura- kuin 
fanituotteetkin kätevästi netistä.

Pistä hyvä 
kiertämään!
Pieneksi käyneet tai muuten tarpeet-
tomat, ehjät PPJ-varusteet kannattaa laittaa 
kiertoon Facebook-ryhmässä (facebook.com/
groups/ppjvarustekirppis/). PPJ:lle lahjoitettuja 
varusteita myydään muun muassa PPJ-Riehan 
yhteydessä. PPJ

nä i n  t i l a a t  P P J - t u o t t e i t a :
PPJ-seurakauppa: 
seurakauppa.intersport.fi/seura/ppj-helsinki
Varusteet: 
ppj.fi/infoa-pelaajille/varusteet
PPJ-fanikauppa: 
verkkokauppa.karren.fi/collections/ppj  

Johtajuus – Työyhteisöt – HR

www.agenssi.f i

Onko mahdollista 
olla merkityksellistä 
työelämää, jossa on 
tilaa osallisuudelle ja 
ajattelulle?
Teemme johtamisen, johdon ja tiimien 
valmennusta sekä fasilitoimme 
muutosta osallistavasti.stihl. Empowering people.

 

anna  
ammattilaisen 
tehdä työ
ƒ
Kuka pitää pihasi kunnossa kun olet pelaamassa?  
Mitä jos sinulla olisi oma puutarhurimestari, joka leikkaa 
nurmikon useita kertoja viikossa ja jopa lannoittaa sen 
säännöllisin väliajoin. Saammeko esitellä iMOW:n – 
STIHL robottiruohonleikkurin.

Tutustu mallistoon tai ota yhteyttä  
jälleenmyyjään osoitteessa IMOW.FI
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Jätkäsaaren kuplan edustalla on 
tuskin koskaan ollut yhtä ko-
va kuhina kuin isänpäiväilta-

päivänä 2021. Kello on 13.45, ja hal-
lin ovella seisoo lauma innostuneita 
2012-syntyneitä tyttöfutareita, jot-
ka varpaillaan kurkkivat kaverien-
sa olan yli kuplan ikkunasta sisään. 
Tutulla, seuran omalla tekonurtsilla 
treenaa nimittäin Huuhkajat! Lähes 
tai ehkä jopa vielä innostuneempia 
ovat tytärtensä takana seisovat isät, 
jotka ovat menossa mittelemään isä-
tytärmatsiin paremmuudesta. Pyö-
röoven toisella puolella ikkunoita 
huurruttaa hengityksellään United 
2009, joka on antanut treenivuoron-
sa Huuhkajien käyttöön. Eiran, Jät-
käsaaren ja Lauttasaaren pelaajista 
koostuva jengi on saapunut paikal-
le yhteiskuvaan maajoukkueen kans-

Kun Huuhkajat 
kävi meidän 
kuplassa

sa sekä saamaan kallisarvoiset nim-
marikortit. Kyllä siitä hyvästä voi 
vetää omat pelit illalla huurteisel-
la Väiskillä.

Kun Huuhkaja-treenit alkavat olla 
lopuillaan, saapuu joukkueenjohta-
ja Joonas Vilkki ensimmäisenä ulos. 
Nähdessään runsaslukuisen tyttöfani-
lauman, lupaa hän heti järjestää myös 
toisen yhteiskuvauksen. Ensimmäi-
nen otetaan kuplan edustalla, ja toi-
sessa United 2009 poseeraa Huuhka-
jien kanssa bussin luona. 

Vaikka etukäteen oli sovittu vain 
valmiiksi kirjoitetuista nimmari-kor-
teista, raapustavat futistähdet kohte-
liaasti nimiään myös palloihin ja nap-
piksiin. Bayer Leverkusenin kapteeni 
ja Huuhkajien sankari-maalivahti Lu-
kas Hradecky ehtii jäädä lyhyesti 
09-pelaajien jututettavaksi.

TEKSTI I I N A  A I R I O  KUVAT A N N A  R ÄI S ÄN E N , T U O M A S  PA R M  JA I I N A  A I R I O

United 2009 antoi treenivuoronsa Huuhkajille ja sai 
kiitokseksi ikimuistoisen hetken Jätkäsaaressa.

Kuinka pitkä olet? Ja olitko lapsena 
pitkä?
- Olen nyt 192 senttiä. Kasvoin vasta 
16-17-vuotiaana, jolloin tuli 
vuodessa 15 senttiä lisää pituutta.
Ampuuko (Erling Braut) Håland 
kovaa?
- Ampuu!
Entäs Lewa (Robert Lewandovski)?
- Ei, Lewalla on pehmeä, mutta 
sitäkin tarkempi veto.
Kuka on lempiveskasi? Tai kuka oli 
lempiveskasi, kun olit pieni?
- Iker Casillas.
Mikä on Huuhkajissa parasta?
- Yhteishenki.
No hei tervetuloa useamminkin  
meidän treenivuorolle!
- Ei, kun teidän pitää kehittyä ja 
treenata. Ei me voida teidän vuoroja 
varata, Hradecky nauraa.

Huuhka jat  viihtyivät Jätkäsaaren kuplassa.Glen Kamara  on monen nuoren 
keskikenttäpelaajan idoli.

Toppar i  Paulu s  Ara juuren nimmarit olivat kysyttyä kamaa.

Luka s  Hrade cky
jäi PPJ-junnujen 
jututettavaksi 
kuvauksen jälkeen.

Huuhka jat  oli saapunut isänpäivän yönä Bosnia-Hertsegovinasta ja treenasi heti 
Jätkäsaaressa.

PP J :n  Uno, Kalle, Kuutti L., 
Alexander ja Kuutti P. jännittivät 
Huuhkajien puolesta ottelussa 
Ranskaa vastaan.
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Vuoden joukkueenjohtaja, Maria 
Ameel ja Hanna-Liisa Harju

"Nämä Tytöt 2012 -jojot suunnitte-
levat ja hoitavat aina kaiken viimeisen 
päälle, jotta niin pelaajilla, vanhemmil-
la kun myös valmentajilla on helppo 
toimia ja kaikki tietävät mitä, missä ja 
milloin tapahtuu. Maria ja Hanna-Lii-
sa pitävät huolta, että ottelutapahtu-
mia on jokaiselle pelaajalle tarpeeksi 
omalla tasolla. He järjestävät myös ki-
voja, joukkuehenkeä edistäviä tapah-
tumia tytöille ympäri vuoden. Kiitos 
hyvästä työstä Maria ja Hanna-Liisa!"

Vuoden valmentaja, Abdirahman 
Jama

"Abdi on aina ystävällinen kaikil-
le, lahjakas valmentaja sekä mahta-
va lasten kanssa. Hän ei koskaan her-
mostu, vaikka asiat eivät aina suju 
ihan odotetusti, hän menee tilantei-
siin lapsentahtisesti. Abdi on pidetty 
valmentaja sekä junnujen, vanhem-
pien että kollegoiden keskuudessa. 

Vuoden joukkue, ASM
"PPJ:n ASM-joukkue nousi viime 

vuoden päätteeksi ensimmäistä ker-
taa seuran historiassa SM-karkeloihin. 
Sarjanousijan asemassa joukkue ylsi 20 
joukkueen sarjassa toiselle sijalle, ho-
pealle. Mestaruus jäi yhden pisteen 
päähän, mutta joukkue osoitti koko 
kauden aikana valtavaa luonnetta erit-
täin nihkeiden alkukauden otteluiden 
jälkeen. Koko PPJ onnittelee hopean 
voittanutta joukkuetta, upea suoritus!"

Erikoispalkinto, Fredrik Vikström
"Erikoispalkinto menee PPJ:n pitkän 

linjan valmentajalle, jonka valmenta-
jaura PPJ:ssä kesti yli 12 vuotta. Val-
mennusuraa voidaan pitää seuran nä-
kökulmasta tärkeänä uraauurtavana 
tienraivaajana. Hänen valmentamansa 
joukkueet toivat jo alkuvaiheessa me-
nestystä. Se osoitti, kuinka kyläseurois-
sakin voidaan menestyä kansallisella 
tasolla ja kehittää pelaajia inhimillisel-
lä tavalla, PPJ:n arvojen mukaisesti.  

Saavutukset muun muassa: Ensim-
mäiset joukkueet EL-liigassa, PPJ:n 
ensimmäisen Helsinki Cupin voit-
to, ensimmäiset SPL:n lopputur-
nausjoukkueet. Tänä kautena näistä 
joukkueista oli pelaajia nostamassa 
miesten joukkuetta 2. divariin, osa 
voittamassa ASM-kultaa ja osa taisteli 
PPJ:lle myös ensi kauden BSM paikan.   
Lyhyesti: Fredalla on ollut hyvin 
valmennetut ja organisoidut jouk-
kueet, jotka ovat toimineet esi-
merkkeinä tuleville ikäluokille.   
Freda on myös ollut vahvasti muka-
na kehittämässä ja antamassa mieli-
piteitään mihin suuntaan seuran val-
mennuslinjaa viedään ja millä tavalla.   
Nyt on kuitenkin Fredalla mui-
ta haasteita kotirintamalla ja val-
mentajan tärkein ominaisuus 
-> sitoutuminen olisi hankalaa.   
Hyviä eläkepäiviä ja comebackia odo-
tellessa. "
 
Erikoispalkinto, Jukka Konu

"Viimeiset 15 vuotta Jukka on ollut 
tuttu näky kentän reunalla kuvaamas-
sa ja videoimassa PPJ:n pelejä. Ku-
vauskalusto on kehittynyt vähintään 
yhtä huimaa vauhtia kuin PPJ seu-
rana. Valokuvaus on vaihtunut pik-
kuhiljaa korkeatasoiseksi otteluiden 
videoinniksi ja PPJ:n pelejä on voi-
nut seurata suorina lähetyksinä ko-
tisohvalta tai jälkikäteen loistavina 
pelien kohokohtien koosteina. Jukan 
kuvaaminen ei ole rajoittunut pelkäs-
tään kolmen oman lapsen joukkuei-
den kuvaamiseen vaan tällä kaudella 
olemme saaneet nauttia kotisohvalla 
esimerkiksi miesten ratkaisevien pe-
lien live-lähetyksistä Jukan kuvaama-
na! Myös Jukan valokuvia on voinut 
ihastella useana vuonna Junnulehdis-
sä. Jukka on tehnyt hienoa työtä tal-
koohengessä, häntä ei ole tarvinnut 
pyytää kuvaamaan otteluita, koska 
kuvaaminen on hänelle intohimo. Kii-
tos Jukka tehdystä työstä! Nähdään 
taas kentänreunalla tai livelähetyk-
siä seuratessa."

Vuoden maalivahdit

Vuoden maalivahti 8v8 (tyttö),                     
Veera Valonen

"Veera on aktiivinen harjoittelija 
joukkueen kanssa sekä omalla ajal-
la. Veera on rohkea, innostunut oppi-
maan uutta sekä tekee aina parhaan-
sa. Hänellä ei ole vielä pitkää taustaa 
maalivahtina, mutta jo nyt hän näyt-
tää oikealta maalivahdilta."

Vuoden maalivahti 8v8 (poika),                         
Viljami Tarvainen  

 "Viljamin panos treeneissä on aina 
100 % ja hän harjoittelee runsaasti 
vapaa-ajalla. Tästä seurauksena hänen 
kehityksensä maalivahtina on ollut 
ylämäkeä koko kauden ajan. Viljamin 
hyvä asenne ei rajoitu pelkästään 
omaan toimintaan, vaan hän auttaa 
ja opastaa myös pelikavereita."

Vuoden maalivahti 11v11, Walter 
Viitala -palkinto, Ramneek Singh                 

"Ramneek on todistanut, 
että määrätietoinen harjoittelu 
tuottaa tulosta. Hän on ollut yksi 
avaintekijöistä PPJ:n seurahistorian 
e n s i m m ä i s e n  S M - m i t a l i n 
saavuttamisessa. Rampan vahvuuksia 
torjuntatyöskentelyn lisäksi on hänen 
asenteensa ja vahva mentaliteetti 
tärkeissä tilanteissa. Hänellä on upeat 
kyvyt toimia joukkueessa ja hän on 
osoittanut hienoa urheiluhenkeä myös 
siinä, miten vastustajaan voi hyvällä 
tavalla suhtautua."

Poika- ja tyttöpelaajat

Kauden 2020-2021 pelaaja - Leikki-
maailma (tyttö), Louise Thibblin                           

"Louise on monipuolinen ja esimer-
killinen pelaaja, joka omaa hyvän tai-
totason. Hän on kantava pelaaja pe-
leissä, joukkueen maalitykki, joka on 
tehnyt kahtena kautena peräkkäin eni-
ten maaleja joukkueessa."

S E U R AN  P A L K I T U T

Kauden  2020-2021 pelaaja - Leikki-
maailma (poika,) Eemil Nordlund                            

"Eemil on motivoitunut pelaaja, joka 
on ottanut isoja harppauksia eteenpäin 
kuluneen kauden aikana. Eemil yrittää 
harjoituksissa aina parhaansa, eikä 
luovuta koskaan."

Kauden  2020-2021 pelaaja - Kaveri-
maailma (tyttö), Emilia Wegelius                           

"Vaarallinen maalintekijä, joka 
pystyy tarvittaessa ratkomaan 
otteluita jopa yksin. SM-hopeaa sekä 
T15- että T14-sarjoissa."

Kauden  2020-2021 pelaaja - Kave-
rimaailma (poika), Raminder Singh                           

"Tunnollinen harjoittelija, joka 
asettaa itselleen tavoitteita ja pyrkii 
määrätietoisesti myös saavuttamaan 
nämä tavoitteet. Raminder on 
joukkueensa pelin sielu ja tukipilari. 
Raminder kuuluu valtakunnallisesti 
ikäluokan huippupelaajiin ja 
herättää laajaa kiinnostusta myös 
muissa seuroissa. Hän on todellinen 
herrasmies ja kantaa kapteeninnauhaa 
tyylillä."

Kauden  2020-2021 pelaaja - Tulevai-
suusmaailma (tyttö), Erika Pajunen  

"Erittäin tekninen pelaaja, 
erinomainen haastamaan 1vs1-
tilanteissa mennen oikeastaan aina 
vastustajasta ohi ja pistää pallon 
maalin!"

Kauden  2020-2021 pelaaja - Tulevai-
suusmaailma (poika), Emil Rask          

"Taitava keskikentän maestro pelasi 
loistavan kauden A-SM-joukkueessa ja 
murtautui tällä kaudella myös lopul-
lisesti miesten edustusjoukkueeseen. 
"Emppu" on pelaajana teknisesti tai-
tava, mutta ennen kaikkea älykäs pe-
laaja, joka on aina oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan. Tällä kaudella tämä 
ajoituksen mestari laittoi myös pal-
lot verkkoon kovilla tehoilla 21 maa-
lia (16 A-SM + 5 Miehet Kolmonen)" 
 

PPJ-Gaala palkitsi vuoden 2021 pelaajat ja tähtihetket sekä kokosi 
seuran pitkästä aikaa yhteiseen juhlaan.

Palkintoja ja
juhlahumua
KUVAT V E S A  K O I V U N E N

P P J -G A A L A
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VUO D EN  P E L A A J A T
 
Valmentajien/joukkueenjohtajien 
perustelut:

15 Tytöt, Marsa Koste
"Marsa on aloittanut jalka-

palloharrastuksen innokkaasti 
ja pistänyt valmentajien silmään 
positiivisella otteellaan."

15 Eira, Mikael Klyszeiko
"Mikael on motivoitunut pelaaja, 

ja hän keskittyy hyvin harjoituksissa. 
Hän on kehittynyt vuoden aikana 
todella paljon. Mikael yrittää 
harjoituksissa aina parhaansa, eikä 
luovuta koskaan. Mikael selkeästi 
nauttii jalkapallon pelaamisesta."

15 Laru, Mio Sandström
"Aina mukana, aina täysillä, kehitys 

sen mukaista!"

15 Jätkäsaari, Joel Veijola       
"Joel on kova tsemppari ja taistelee 

joka pallosta täysillä. Joel on kova 
maalintekijä ja näyttää esimerkkiä 
muille, miten futista pelataan."

                                                     
14 Tytöt, Edith Napari    

"Edith on esimerkillinen ja intoa 

täynnä oleva pelaaja, joka harjoittelee 
paljon myös omien treenien ohella. 
Hän kuuntelee ja keskittyy hyvin, 
sekä tsemppaa ja tekee aina parhaansa 
treeneissä ja peleissä."

14 Laru, Vincent Bergroth
"Tyyli, taito ja halu."

14 Jätkäsaari, Juhana Nikkilä 
"Juhana on aina paikalla niin 

treeneissä kuin peleissä. Hän on 
joukkueen tärkeä johtohahmo huikeilla 
nousuilla, ratkaisevilla maaleilla sekä 
mukana aina erinomaisella asenteella. 
Juhanasta on kaikkien joukkueen 
jäsenten hyvä ottaa esimerkkiä!"

14 Eira, Casper Aarnio
 "Casper on kehittynyt huimasti 

kauden aikana, tsemppaa aina täysillä 
loppuun asti, kuuntelee valmentajan 
ohjeita ja on kiva joukkuekaveri. 
Casper on treenannut  paljon 
potkutekniikkaa ja laukaus viuhuukin 
useimmiten vastustamattomasti 
verkon perukoille."

                                                     
13 Tytöt, Emilia Raehalme                        

"Hän on aktiivinen pelaaja, yrittää 
aina parhaansa sekä treeneissä että 
peleissä ja näyttää hyvää esimerkkiä 
muille tsemppiasenteesta kentällä."

13 Laru, Felix Samuelsson                       
”Felix on tunnollinen harjoittelija, 

joka omalla esimerkillään innostaa 
myös muita treenaamaan ja yrittämään 
kovemmin. Hänen pelikäsityksensä on  
vertaansa vailla. Tsemppiä tulevaan 
kauteen, Felix."

13 Jätkäsaari, Evert Hautamäki 
"Evert on kentällä väsymätön 

puurtaja, joka menee tilanteisiin 
isommankin päällikön elkein. Evert ei 
ole myöskään pelkkää asennetta, vaan 
sieltä löytyy myös taitoa ja näkemystä. 
Pelillisten seikkojen lisäksi Evert on 
erinomainen joukkuepelaaja, joka tuo 
treeneihin hyvää henkeä aina iloisella 
ja hymyilevällä olemuksellaan."

13 Eira, Samuel Mäkelä                          
Samuel on kova puolustaja ja vahva 
1v1-pelaaja, josta on todella vaikea 
tulla ohi. Hän on myös ihailtavan 
rauhallinen pallon kanssa ja osaa 
avata peliä fiksuilla syötöillä. Samuel 
treenaa ja pelaa aina keskittyneesti ja 
häntä on helppo valmentaa.

                                                     
12 Tytöt, Iris Ameel          
Iris on kehittynyt todella paljon 
kauden aikana sekä kenttäpelaajana 
että maalivahtina. Hän on todellinen 
tsemppari, joka ei anna periksi 

missään tilanteessa sekä innokas 
oppimaan lisää lajista.

12 Laru, Tomas Noguera                        
"Tomas on kehittynyt pelaajana 

huimasti tämän vuoden aikana! 
Hän antaa aina tekojensa puhua 
puolestaan niin treeneissä kuin 
peleissäkin. Kaikissa joukkueen 
tapahtumissa hän kuuntelee, keskittyy 
ja antaa joukkueelle kaikkensa.  Aina 
ystävällinen pelikavereita kohtaan, 
hienoa esimerkkiä muille pelaajille!"

12 Jätkäsaari,  Imran Isik         
"Imran on kehittynyt jatkuvasti,ja 

on tärkeä osa pelikokoonpanoja. 
Imran kuuntelee ja keskittyy, ja tulee 
erittäin hyvin toimeen kaikkien 
kanssa. Huippupelaaja ja -tyyppi!"

12 Eira, Lionel Younes  
"Lionelista on tämän vuoden 

aikana kuoriutunut super-
motivoitunut treenaaja, mikä 
näkyy huimana kehityksenä 
varsinkin pallonkäsittelytaidossa 
ja maalinteossa. Lionel onkin ollut 
kuluneella kaudella yksi joukkueen 
kovimpia maalintekijöitä. Lionel 
vetää aina sata lasissa, sekä joukkueen 
tapahtumissa että omalla ajalla, se on 
varma!

                                                     
11 Tytöt, Veera Murremäki                  

"Veera on kehittynyt pelaajana 
valtavasti siitä lähtien kun aloitti reilu 
vuosi sitten. Hän on tunnollinen ja 
aktiivinen harjoittelija sekä innostava 
ja kannustava joukkuekaveri."

11 Laru, Samuel Pikkarainen                   
"Samuel on tunnollinen, vastuul-

linen ja aktiivinen pelaaja L11-
joukkueessa. Samuelin tekniset sekä 
pelilliset taidot ovat vuoden aikana 
kehittyneet paljon. Hän on osoittanut 
tärkeäksi pelaajaksi L11-joukkueessa. 
Samuel on myös valmentajien 
mielestä pelaaja, joka aina keskittyy 
ja kuuntelee tarkasti sekä pyrkii 
tuomaan osaamistaan kentälle. Tästä 
syystä valmennus haluaa palkita 
Samuelin tällä palkinnolla!"

11 Eira, Liam Auerto     
"Liam on ensinnäkin kehittynyt 

omaan tasoonsa nähden valtavasti 
kuluneen vuoden aikana. Hän 
on joukkueen kantavia voimia, 
luottopelaaja ja luunkova puolustaja. 
Liamin pallollinen osaaminen ja kyky 
avata peliä sekä kuljettamalla että 
syöttämällä on todella hyvällä tasolla. 
Valmentajien ja joukkuekavereiden on 
helppo luottaa Liamiin sekä kentällä 
ja sen ulkopuolella, minkä perusteella 

hän on oman peliryhmänsä kapteeni 
tulevalla kaudella."

                                                     
10-11 Jätkäsaari, Elias Vuorio    

"Elias on ahkera treenaaja. Hänet 
näkee lähes joka päivä Jätkäsaaren 
hallissa hiomassa taitotaan. Tästä 
johtuen hän onkin kehittynyt hienosti 
kuluneen kauden aikana."

10 Tytöt, Reetta Linnasalmi                
"Aina hyväntuulinen, tunnolinen 

treenaaja, esimerkkinä kentällä ja sen 
ulkopuolella. Tekee aina kaikkensa 
eikä luovuta."

10 Laru, Elmo Talvitie   
"Kapteeni, johtaja, kaikkien 

kaveri ja kerrassaan hieno persoona 
positiivisella olemuksellaan. 
Käsittämättömän suuria harppauksia 
kentällä ja sen ulkopuolella ottanut 
Elmo on osoittanut kentällä 
periksiantamattomuutta ja osoittanut 
olevansa myös pelillisesti oman 
ikäluokkansa huipulla."

10 Eira, Andrik Andersson                      
"Esimerkillinen ja kannustava 

joukkuepelaaja, jolla on vuodessa ollut  
huima kehitys  yhdeksi joukkueen 
avainpelaajaksi keskikentällä ja 
puolustuksessa."

                                                     
09 United, Julius Pyhälammi                       

"Juliuksella on vahva työmoraali, 
huikea asenne ja hän pyrkii aina 
kannustamaan joukkuetovereitaan. 
Julius tuo paljon energiaa peliin 
ja auttoi joukkuetta voittamaan 
pelejä tällä kaudella sekä hyökkäys- 
että puolustussuuntaan. Hän on 
malliesimerkki siitä, miten kova työ 
ja omistautuminen voivat tuottaa 
tulosta, ja on ollut ilo seurata hänen 
kehitystään viimeisen vuoden aikana."

09 Edustus, Kuutti Lahikainen                     
"Kuutti on esimerkillinen treenaaja 

ja antaa itsestään aina 100 % satoi 
tai paistoi. Hän on pelaaja, joka 
hoitaa tunnollisesti oman tontin 
ja auttaa pelikavereita. Kuutti on 
parhaimmillaan kentän päällikkö."

                                                     
08-09 Tytöt, Hilda Hietanen                         

 "Hilda antaa aina 100 % itsestään 
treeneissä ja peleissä sekä luo 
positiivista ilmapiiriä joukkueeseen 
kannustamalla ja tsemppaamalla 
muita."

08 United, Hugo Mäki      
 "In these two years at United, Hugo 

was always eager to play and improve. 
This year he played in all three teams 
and in all positions in the field, always 

trying to play at his best.
Näiden kahden vuoden aikana 

Unitedissa Hugo on ollut aina innokas 
pelaamaan ja kehittymään. Tänä 
vuonna hän pelasi kaikissa kolmessa 
tiimissä ja kentän kaikkia paikkoja 
yrittäen aina pelata parastaan."

08 Edustus, Omar Idrissi Akhelij                   
"Omppu on tunnollinen treenaaja, 

aina hyvällä tuulella, on kohtelias 
valmentajille ja kanssapelaajille. 
Hän on kehittynyt pelaajana 
määrätietoisesti ja on kunnostautunut 
maalintekijänä."

                                                     
07 United, Pessi Kulmala  

"Pelaaja on ollut esimerkillinen 
ja omistautunut harjoittelija. Hänen 
asenteensa on ollut moitteeton koko 
pitkän ja vaikean kauden ajan ja 
onnistumisia ja maalikuninkuus on 
tullut tämän myötä."

07 Edustus, Manu Mäki     
"Manu on ollut isossa ja tärkeässä 

roolissa joukkueessa koko kauden 
ajan. Antaa aina kaikkensa kentällä 
joukkueen eteen. Lisäksi teknisesti 
erittäin taitava." 

06-07 Tytöt, Liisa Saura        
"Systemaattinen ja myös oma-
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aloitteinen harjoittelu on tehnyt 
Liisasta erittäin varmaotteisen 
puolustuksen lukon. Lisäksi Liisa 
on omalla persoonallaan ollut 
erittäin pidetty joukkuekaveri joka 
osaa huomioida ja tsempata koko 
joukkuetta."

06-07 Tytöt Kilpa, Edith Grahn      
"Sitoutunut, tunnollinen harjoit-

telija, edustanut joukkuetta me-
nestyksekkäästi (Etelä 1 -joukkueessa), 
06- ja 07-SPL-ikäluokan SM-
turnauksissa hopeaa molemmissa!"

PPJ 06, Oliver Isotalus 
"Oliver Isotalus - The coaching staff 

is pleased to award Oliver with this 
year’s Player of the Year award. Oliver 
had a fantastic season and helped 
the team to win games on both the 
offensive and defensive side of the 
game. His natural football ability is 
fun to watch and his understanding of 
the game is mature for his age. He has 
a strong work ethic, a clear motivation 
to improve in trainings, and is easily 
coachable, which are great attributes 
for a young footballer to have."

                                                     
A-pojat, Samuel Sjölund 

"Taistelutahtoinen keskikentän 
maestro. Neljään ja puoleen kuukau-

teen lähes 3 000 minuuttia tahkonnut 
PPJ:n kasvatti ei jättänyt yleisöä - pu-
humattakaan vastustajaa - kylmäksi 
tänäkään vuonna. Osoittanut sitoutu-
neisuutta ja seurahenkeä läpi kauden."

B-tytöt, Sonja Nissi       
"Sonjan toinen nimi on luotettava. 

Hän hoitaa toistuvasti oman 
puolustustehtävänsä eleettömän 
tehokkaasti ja tekee joka sekunti 
pyyteetöntä työtä joukkueen 
eteen. Lisäksi Sonja haluaa 
kehittää taitojaan myös omalla 
ajalla, mikä näkyy esimerkiksi 
potkutekniikkataituruutena."

B-pojat, Roni Sperryn   
"Antanut kasvot taistelulle 

joukkueen edestä kentällä ollessaan. 
Harjoittelee ahkerasti omatoimisesti 
ja kehittynyt viimeisen vuoden aikana 
taas paljon. Roni on yhteistyökykyinen 
kaikkien joukkueenjäsenten kanssa 
sekä pelaajien että valmentajien."

                                                     
Naiset harraste, Jessica Salminen                         

"Iloinen ja kannustava joukkueka-
veri!"

Naiset edustus, Nelli Back         
”Nelli eli ”Neba” tai ”Bäkki” 

osoittaa aina kentällä asenteellaan ja 

motivaatiollaan hienoa esimerkkiä 
koko joukkueelle. Nelli antaa aina 
joukkueelle kaikkensa, mikä näkyy 
kentällä huikeina kaksintaisteluina 
sekä joukkuetovereiden tsemp-
paamisena. Nelli on erittäin taitava 
pelaaja, jolta onnistuu kaikki 
puolustuksesta hyökkäämiseen

Vuoden 2021 pelaaja on haastavan 
harjoitusvuoden aikana ottanut 
näkyvän  hyppäyksen taidollisesti 
eteenpäin."

Mutsit, Susanna Saares                          
"Mutsien vuoden pelaaja 2021 on 

aina ystävällinen Susanna Saares.
Aktiivinen treeneissä käynti on 
näkynyt erityisesti syöttöjen ja 
haltuunottojen parantumisena."

 
Miehet Ruoholahti, Tuure Fager-
ström                    
"Tuure tuli tällä kaudella mukaan 
joukkueeseen ja toi paljon varmuutta 
puolustukseen. #Koheesio"

Miehet Lauttasaari, Otto Palkama  
"Otossa tiivistyy PPJ Lauttasaaren 

henki - kaikkien kaveri, pelaa jokai-
sen tilanteen loppuun asti ja kontri-
buoi omalla hyvällä fiiliksellään ja 
asenteellaan koko joukkueen me-
nestykseen."

Miehet Edustus, Tuomas Mustonen                    
"Mude tuli keväällä mukaan 

jengiin loukkaantuneena ja missasi 
kauden kolme ekaa peliä. Neljänteen 
hänen oli omien sanojensa mukaan 
jo pakko päästä mukaan, vaikka 
lekurit olikin eri mieltä. Mude 
pelasi ja otettiin kauden eka voitto. 
Vaikutus oli välitön, ei vielä maaleja, 
mutta se juoksuaskelten määrä ja 
prässi toivat halutun muutoksen 
meidän peliin. Tämän pelin jälkeen 
ei muuten enää Kolmosessa hävitty 
peliäkään. Sitten jatkossa alkoi 
tulemaan maalejakin, 14 maalia 12 
otteluun ja maali joka 62 minuutti 
kentällä ollessaan. Mutta kuten jo 
mainittiin, Mude on paljon enemmän 
kuin pelkät maalit, hän on peleissä 
ja treeneissä työnteon esimerkki 
kaikille nuorille ja vanhemmillekin 
pelaajille. Hän juoksee, prässää, repii, 
raastaa ja taistelee jokaisen hetken 
omalle joukkueelleen, tämän lisäksi 
jotenkin ehtii vielä ohjata ja neuvoa 
nuorempiaan."

Ikis (Faijat), Niko Leikola     
"Joukkueen ja puolustuksen 

luotettava konkari ja tukipilari, jolta 
vääntö ei lopu kesken ja takuuvarmasti 
hoitaa  tonttinsa."

LeJa, Mika Isohookana                 
"Heittämällä sarjan paras maali-

vahti. On aina kiva pelata, kun tietää, 
että Mika on maalissa."

                                                     

  
Kulta
Emil Rautiainen
Matias Särmälä
Olli  Räikkönen
Hudeifi Jama
Viktor Celmins
Gustav Roosvall
Sisu Säkkinen
Otto Seppälä
Aaro Heikkonen
Olli Lepikkö
Joel Immonen
Alvar Sarpila
Espen Lindström
Louis Kateregga
Appe Pirilä

Hopea
Viktor Enlund
Dani Tuuri
Vincent Grotenfelt
Lenni Salmivuori
Saarni Salminen
Erikos Koci
Hudeifi Jama
Linus Dobewall
Werner Hiitola
Adam Napari
Vertti Seppänen
Benjamin Enlund
Kiril Diesen

Anton Sarajuuri
Timofei Bolobon
Leo Surve
Alvar Hautamäki
Eemeli Sutela
Walter Suominen
Hugo Suominen
Kanta Jacquet
Anton Jaakkola
Albert Lang
Evert Hautamäki
Justus Villman
Tobias Krook-Viglione
Luukas Pyhälammi

Pronssi 
Rasmus Martola
Oliver Sulkumäki
Matias Ruutu
Leevi Rasimus
Sebastian Lindblad
Aarni Rinne
Justus Seppänen
Paavo Ekholm
Oliver Räihä
Erik Rosqvist
Pekku Pirilä
Niclas Ekholm
Miska Alakare
Elias Katajisto

Eemil Eskola
Emil Hämäläinen
Valtteri Kuusi
Paavo Juntunen
Elmo Talvitie
Fredrik Ståhlberg
Reko Parm
Atmos Andersson
Wilhelm Blomqvist
Noel Peltoniemi
Oskari Palmgren
Jeeo Järvinen
Kasperi Koskinen
Ville Saalismaa
Eeli Siivonen
William Santavirta
Imran Isik
Aleksi Annala
Lionel Younes
Tobias Noguera
Tomas Noguera
Magnus Hellman
Aaro Turunen
Arthur Waselius
Noel Lanki
Erkko Niemi
Emil Sinnemaa
Noel Teran
Max Lahtinen

PPJ Taitokisamerkit 2021  
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Joukkueenjohtaja 
Ville Salonen /  
Esther Saraste

Yhteystiedot 
vllsalonen@gmail.com / 
esther.saraste@gmail.com 
0440443307 / 0400573204

Valmentaja 
Axel Orrström

 

LARU 2016

Joukkueenjohtaja 
Topi Pietilä

Yhteystiedot 
topi@ppj.fi, 
0407277405

Valmentaja 
Topi Pietilä

JÄTKÄ 2016

Joukkueenjohtaja 
Olli Heinonen 

Yhteystiedot 
eira2016@ppj.fi, 
0400261567

Valmentaja 
Jussi Korpinen

EIRA 2016

J O U K K U E E T  -  P O J A T
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PPJ on Helsingin toiseksi suurin ja Suomen kolmanneksi 

suurin jalkapalloseura (yli 2 000 pelipassia 10/2021).
PPJ tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden jalkapallon 

harrastamiseen Etelä-Helsingissä. Seuran arvot  
ovat iloisuus, taitavuus ja avoimuus.

Tutustu PPJ-joukkueisiin seuraavilla sivuilla.

Yhdessä olemme PPJ

”Paljon 
aktiivisia 
harrastajia, 

hyvät valmentajat 
ja hyvä 
joukkuehenki!"
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Joukkueenjohtaja 
Sini Parkkinen

Yhteystiedot 
laru2015@ppj.fi, 
0405352045

Valmentaja 
Axel Orrström, Pasi 
Forsman, Mikko Samppa 

LARU 2015

Joukkueenjohtaja 
Jussi Pajula

Yhteystiedot 
jatka2015@ppj.fi, 0503130174
Valmentaja 
Topi Pietilä, Teo Hyrske

JÄTKÄ 2015

”Hyvä ehjä 
vuosi ja paljon 
uusia juttuja."

Joukkueenjohtaja 
Niklas Diesen 

Yhteystiedot 
eira2015@ppj.fi, 
0400358962

Valmentaja 
Jussi Korpinen

EIRA 2015

J O U K K U E E T  -  P O J A T

Joukkueenjohtaja 
Carcci Bengs

Yhteystiedot 
ppj2014laru.jojo@outlook.
com, 0405559518

Valmentaja 
Tommi Muhonen, Joni 
Korhonen 

LARU 2014

Joukkueenjohtaja 
Jussi Laukkanen

Yhteystiedot 
ppj2014jatka.jojo@outlook.
com, 044 719 3028

Valmentaja 
Abdi Bile, Antti Tarvainen, 
Raul Ursin

JÄTKÄ 2014

”Yli 60 
aktiivista 
pelaajaa! 

Seuraa IG:ssä @
ppjjatka14"

Joukkueenjohtaja 
Juho Nirkkonen

Yhteystiedot 
ppjeira2014juho@gmail.
com, 0407393921

Valmentaja 
Olli Seppälä, Topias 
Lähteenmäki

EIRA 2014

J O U K K U E E T  -  P O J A T
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n ”Parasta tänä 
vuonna: pelit, 
matsit ja 

turnaukset!"

”Yli 70 pelaajaa, 
ensimmäiset 
turnaukset 

pelattu. Monta 
iloista hetkeä 
yhdessä!"

”Pääsimme 
pelaamaan 
kauden 

aikana monessa 
turnauksessa, 
kehityimme 
huimasti ja 
pidimme hauskaa!"
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Joukkueenjohtaja 
Tuija Gustavsson & Timo 
Räikkönen

Yhteystiedot 
ppjlaru12@outlook.com 
050 5624443 & 040 5152231

Valmentaja 
Tommi Haavisto, 
Leo Parcheli, Otto 
Haapalainen, Patrik 
Enström

LARU 2012

”Talvikaudeksi 
siirryttiin 5v5-
maailmasta 

8v8, ja kyllä tätä oli 
selvästi odotettu!" 

Joukkueenjohtaja 
Elina Turunen

Yhteystiedot 
jojojatka12@gmail.com 
044 0788893

Valmentaja 
Teo Hyrske

JÄTKÄ 2012

”On ollut ilo 
nähdä, miten 
hyvin toimiva 

ja kannustava 
tunnelma 
harjoituksissa on 
ollut."

Joukkueenjohtaja 
Niclas Diesen

Yhteystiedot 
ppjeira12@gmail.com,

040 035 8962

Valmentaja 
Iisakki Raimovaara

EIRA 2012

Joukkueenjohtaja 
Lia Samuelsson

Yhteystiedot 
jojoppjlaru2013@gmail.
com, 050 5702648

Valmentaja 
Tommi Muhonen,  
Joni Korhonen

LARU 2013

Joukkueenjohtaja 
Markku Villman

Yhteystiedot 
jatka13.ppj@gmail.com, 
045 354 8880 

Valmentaja 
Antti Tarvainen, Abdi Bile, 
Raul Ursin

JÄTKÄ 2013

Joukkueenjohtaja 
Petri Viglione

Yhteystiedot 
petri.viglione@winital.fi,

040 501 3676
Valmentaja 
Iisakki Raimovaara, Aatos 
Ämmälahti, Roni Sperryn

EIRA 2013
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”Ennätysmäärä 
pelaajia 
joukkueessa. 

Yhdessä 
huippuhetkiä 
kentällä ja sen 
ulkopuolella."
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Joukkueenjohtaja 
Anna Niemi

Yhteystiedot 
ppjlaru10@gmail.com, 
040 7619804

Valmentaja 
Keijo Kononoff, Anton 
Ahonen

LARU 2010

Joukkueenjohtaja 
Kimmo Vanhakangas

Yhteystiedot 
ppjeira10jojo@gmail.com, 
040 5058002

Valmentaja 
Mikko Nummela, Topias 
Lähteenmäki, Luukas 
Ahonen, Juho Nirkkonen

EIRA 2010

”Comets Cup 
Jyväskylässä 
oli huikea 

kokemus. Kaatosade 
ja nurmikentät 
teki peleistä 
ikimuistoiset"

Joukkueenjohtaja 
Teemu Rautiainen

Yhteystiedot 
jojoppjlaru2011@gmail.
com, 050 3012012

Valmentaja 
Mateus Decat, Oskar 
Stubb, Joel Särmälä, Vertti 
Kuusisto, Abdirahman 
Jama Moalin 

LARU 2011

”Eerikkilän 
leiri, useat 
hienot ottelut 

ja erityisesti upea 
menestys Hesa 
Cupissa."

Joukkueenjohtaja 
Mikko Peltoniemi

Yhteystiedot 
jojojatka11@gmail.com, 
041 5284488

Valmentaja 
Ari Heinlahti, Teo Hyrske, 
Emil Rask 

JÄTKÄ 10-11

Joukkueenjohtaja 
Aku Vikström

Yhteystiedot 
jojoppjeira2011@gmail.
com, 050-5249445

Valmentaja 
Iisakki Raimovaara

EIRA 2011
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Joukkueenjohtaja 
Tony Rönnqvist

Yhteystiedot 
ppj2010edustus@gmail.
com, 0505952778

Valmentaja 
Karim Zine, Jori Wahlroos, 
Teo Hyrske, Niko Rajala

EDUSTUS 10

J O U K K U E E T  -  P O J A T J O U K K U E E T  -  P O J A T

M
ik

k
o

 P
e

lt
o

n
ie

m
i

”Marraskuussa 
Eerikkilässä 
järjestetty 

kick off -leiri oli 
mahtava!"
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Joukkueenjohtaja 
Hiski Lapinleimu

Yhteystiedot 
hiski@lapinleimu.fi,  
040 5347564

Valmentaja 
Jori Wahlroos, Ville 
Toivanen, Jussi Rasimus, 
Joni Korhonen

”Siirtyminen 
isolle kentälle, 
liigapaikan 

säilyminen 
ja kahdella 
peliryhmällä 
jatkaminen."

Joukkueenjohtaja 
Anna Räisänen

Yhteystiedot 
jojoppjunited08@gmail.
com, 0405397665

Valmentaja 
Dario Nikzad, Matias 
Muuronen

EDUSTUS 08

”11v11-pelit 
tuovat uutta 
jännitystä 

talvikaudelle."

Joukkueenjohtaja 
Teemu Rinttilä / Outi 
Riihimäki

Yhteystiedot 
teemu.rinttila@gmail.com 
/ outi.riihimaki@hus.fi, 
050 5849692 / 040 5337669

Valmentaja 
Oskar Stubb, Zakariya 
Mohamud, Niko Rajala

UNITED 08

EDUSTUS 07

Joukkueenjohtaja 
Ilkka Saarinen

Yhteystiedot 
ilkka.saarinen@tietoevry.
com, 050 302 2892

Valmentaja 
Dan Sundman, Viljami 
Araviita, Fabian Wallgren

UNITED 07

Joukkueenjohtaja 
Sanna Rauhala

Yhteystiedot 
ppj09united@gmail.com, 
050 563 1232 

Valmentaja 
Scott Angevine, Teemu 
Lahti, Veikko Siivonen 

UNITED 09

”Pitkän 
koronatalven 
jälkeen oli 

mahtavaa päästä 
peleihin."

Joukkueenjohtaja 
Sami Martola

Yhteystiedot 
sami.martola@krogerus.
com, 040 535 1712

Valmentaja 
Topi Pietilä, Oskar Stubb, 
Tommi Haavisto, Niko 
Rajala

EDUSTUS 09

”Hesa Cupin 
pelit Olympia-
stadionilla, 

Eerikkilän leiri sekä 
HJK-turnauksen 
pronssi, joka ratkesi 
jännittävässä 
pilkkuskabassa!"

J O U K K U E E T  -  P O J A T J O U K K U E E T  -  P O J A T
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Joukkueenjohtaja 
Juppe Kettunen

Yhteystiedot 
juppek@gmail.com,  
040 7033292

Valmentaja 
Jesse Laajaranta

A- ja B-POJAT

Joukkueenjohtaja 
Katja Virtanen

Yhteystiedot 
tytot2015@ppj.fi, 
0407395077

Valmentaja 
Nina Ahlström

2015 TYTÖT

Joukkueenjohtaja 
Heta Partanen

Yhteystiedot 
tytot2016@ppj.fi, 
0503787095

Valmentaja 
Jussi Korpinen

2016 TYTÖT

”Joukkue 
starttasi 
toimintansa 

noin 40 innokaan 
pelaajan voimin!" 

Joukkueenjohtaja 
Jani Normiala

Yhteystiedot 
ppjtytot2014@gmail.com, 
0445599944

Valmentaja 
Melinda Andler

2014 TYTÖT

J O U K K U E E T  -  P O J A T J O U K K U E E T  -  T Y T Ö T
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Kaikki onnistuu.

www.delingua.fi

Käännökset Tulkkaus Kielikoulutus

”Eri 
kaupungin-
osiin 

perustettu 
joukkue 
kokoontui 
syksyllä yhteen."
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Joukkueenjohtaja 
Hanna-Liisa Harju & Maria 
Ameel

Yhteystiedot 
ppjtytot2012@gmail.com,  
050 3463482

Valmentaja 
Melinda Andler & Melinda 
Blomstedt

2012 TYTÖT

”Ensimmäinen 
yön yli 
-turnaus 

Kotka Cupissa oli 
menestys!"

Joukkueenjohtaja 
Tytti Lönngren

Yhteystiedot 
ppjt2011@gmail.com, 
045 8515454

Valmentaja 
Raine Mikkola, Meri 
Uusitalo

2011 TYTÖT

”Kesän 
ehdottomat 
kohokohdat 

olivat 
turnausvoitot 
Stadi- ja Hesa 
Cupista!"

Joukkueenjohtaja 
Hannu Rosokivi 

Yhteystiedot 
jojoppjt2010@gmail.com, 
040 5820863

Valmentaja 
Raine Mikkola, Meri 
Uusitalo

2010 TYTÖT

”Kauden 
kohokohta oli 
päästä tauon 

jälkeen pelaamaan 
isoja turnauksia."

Joukkueenjohtaja 
Laura Uuttu-Deschryvere/
Johanna Raehalme

Yhteystiedot 
ppjtytot2013@gmail.com

Valmentaja 
Nina Ahlström, Samuel 
Sjölund

2013 TYTÖT

Joukkueenjohtaja 
Sari Alanko

Yhteystiedot 
ppj0809@gmail.com, 050 
531 8932

Valmentaja 
Julius Rantakangas, 
Ossian Campbell, Nina 
Ahlström

08-09 TYTÖT

”Mahtavaa oli 
päästä rajoi-
tusten jälkeen 

pelaamaan kesän  
isot tyttöturnaukset  
ja Alandia Cup."

Joukkueenjohtaja 
Suvi Dufva

Yhteystiedot 
suvi.dufva@gmail.com, 
0400 746784

Valmentaja 
Anne Parnila, Peetu 
Lepistö, Arttu Järvinen

06-07 TYTÖT 
UNITED
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”C-tyttöjen  
SM-hopea 
elokuussa 

2021. Joukkue on 
hitsautunut hyvin 
yhteen."
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Joukkueenjohtaja 
Martta Martola

Yhteystiedot 
PPJT0607@gmail.com, 
0405919517 

Valmentaja 
Jarmo Kytölä, Pasi 
Nevanperä, Teemu Lahti

2007 TYTÖT

Joukkueenjohtaja 
Paula Enström

Yhteystiedot 
ppjt0405gmail.com, 
0400691555 

Valmentaja 
Pasi Nevanperä, Jenni 
Huhtala 

B-TYTÖT

J O U K K U E E T  -  T Y T Ö T

 

”Mahtava eka 
toimintavuosi 
BT-jenginä! 

Hyvä fiilis, paljon 
kehittymistä, uusia 
jengikavereita."

Joukkueenjohtaja 
Oskar Stubb

Yhteystiedot 
oskar.stubb@ppj.fi, 
0504111551

Valmentaja 
Oskar Stubb 

MIEHET  
RUOHOLAHTI

Joukkueenjohtaja 
Mikko Hyppönen
Yhteystiedot 
hypponenmikko@gmail.com, 
040 6589 687 
Valmentaja 
Mikko Hyppönen 

MIEHET EDUSTUS

Joukkueenjohtaja 
Miika Kestilä, Valtteri 
Heikkala

Yhteystiedot 
miika.kestila@meltwater.
com, 0400507971

 

MIEHET  
LAUTTASAARI

J O U K K U E E T  -  M I E H E T
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Lauttasaarentie 31, www.kukkakauppastenius.fi, 09 671 025

Ihastuttava kukkakauppa. Lauttasaaressa vuodesta 1930.

En förtjusande blombutik. På Drumsö sedan 1930.

Lauttasaarentie 27, 00200 Helsinki
 p.09 694 6394/www.desiree.fi

 Joulun kukat juhlapöytääsi 
ja kukkalähetykset tilauksesta!

Lauttasaarentie 31, www.kukkakauppastenius.fi, 09 671 025

Ihastuttava kukkakauppa. Lauttasaaressa vuodesta 1930.

En förtjusande blombutik. På Drumsö sedan 1930.

Lauttasaarentie 31, www.kukkakauppastenius.fi, 09 671 025

Ihastuttava kukkakauppa. Lauttasaaressa vuodesta 1930.

En förtjusande blombutik. På Drumsö sedan 1930.

”Hesa Cupin  
finaali Olym- 
piastadionilla, 

Girls Cupin  
pronssi ja  
8vs8-sarjan  
ykkössija."
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Joukkueenjohtaja 
Kimmo Vahakangas 

Yhteystiedot 
kimmovanhakangas@mac.
com, 0405058002

FAIJAT (Ikis)

Joukkueenjohtaja 
Jenni Huhtala 

Yhteystiedot 
naiset.ppj@gmail.com, 
040 715 9943

Valmentaja 
Pasi Nevanperä

NAISET EDUSTUS

Joukkueenjohtaja 
Anna Einiö

Yhteystiedot 
anna.einio@gmail.com, 
050 5051976

Valmentaja 
Juha Koistinen

NAISET  
HARRASTE

”Vuoden 
kohokohta 
oli tuttuun 

tapaan syksyn 
Palis Cup 
ja tietenkin 
saunailta."

Joukkueenjohtaja 
Seija Virtanen 

Yhteystiedot 
seija.virtanen1@gmail.
com, 040 5009672

Valmentaja

Janne Tiukkanen, Tommi 
Skoog

MUTSIT

”65 pelaajaa 
valmiina 
talvikauteen ja 

uuteen nousuun! 
Seuraa meitä 
Instassa: @
ppjmutsit"

J O U K K U E E T  -  M I E H E T J O U K K U E E T  -  N A I S E T

Joukkueenjohtaja 
Markku Piittari

Yhteystiedot 
markku.piittari@gmail.
com, 041 4358185

Valmentaja 
Markku Piittari 

LeJa + FUTSAL

Joukkueenjohtaja 
Jussi Similä 

Yhteystiedot 
jussi.simila@hotmail.com, 
044 5236677

MIEHET FUTSAL
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A V A U S K O K O O N PA N O

Lauttasaaren kokenein asuntokauppias

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!

Miikka Oksanen
0400 371 185

Veli-Pekka Närhi
0400 810 540

Markku Enström
0400 416 114

Terhi Koponen
050 539 6480

  Eevi Sormunen
09 682 4050

ERKKERI
K I I N T E I ST Ö TO I M I STO

Puhelin 09 682 4050 • lkv@erkkeri.fi
www.erkkeri.fi

Lauttasaarentie 28, 00200 Helsinki
Kauppakeskus Lauttis


