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Kirjoittaja on PPJ-pelaaja ja -äiti.

Sarjapelit on pian pelattu ja kesäkausi alkaa olla paketissa. Syksyn vii-
meisiin ulkopeleihin liittyy joillain ehkä väsymystä, mutta useimmilla 
pikemminkin intoa ja haikeutta, kun tietää joutuvansa odottamaan pit-

kän talven ennen seuraavaa matsia ulkona. Pimenevät illat, syttyvät valot ja 
jopa pieni sateen vihmonta tuntuvat matseissa tunnelmallisilta. 

Oma joukkueeni (naisten harraste 11vs11) on pelannut kesäkaudella yllät-
tävän hyvin. Vaihtelevilla kokoonpanoilla ja joskus jopa ilman vaihtopelaajia-
kin olemme löytäneet tapamme pelata ja olla. Aiemmin tulleiden henkisten ja 
tuloksellisten romahdusten tilalle on löytynyt rentous ja ymmärrys siitä, että 
peli kestää viimeiseen vihellykseen. Siihen asti kaikki on mahdollista, kunhan 
pelaamme täysillä ja hyvin yhteen.

Tämän Junnulehden mennessä painoon johdamme sarjaamme. Kolme pe-
liä on vielä jäljellä, ja ilman muuta tähtäämme voittoon. Mutta ei ykköspaikka-
kaan ole se tärkein kruunu, vaan fiilis, jonka olemme luoneet peleissä. Kaikil-
la on ollut kivaa, jokaiselle on tullut onnistumisia ja vaikka olisikin mokannut, 
on joku joukkuekavereista aina taputtanut selkään.

Tänä kesänä olen ymmärtänyt erittäin hyvin myös junnuja (omia lapsi-
ani ja muiden), jotka joukkueensa voitosta huolimatta roikuttavat suu-
pieliään epäonnistuttuaan maalinteossa. Se ottaa päähän, todella ottaa, 

kun vetää varmasta paikasta ohi tai suoraan päin veskaa. Silloin tuntee pet-
täneensä joukkueensa, mutta samalla myös ego on saanut pienen kolauksen. 
Onhan se siistiä tehdä maali. Ei siitä pääse mihinkään.

Muistan, miten yksi kokenut vanhempi sanoi peluuttaessaan tokaluokka-
laisia poikia, että jokainen puolustettu maali on yhtä tärkeä kuin tehty maali. 
Tässä lehdessä nykyinen valmentaja ja entinen maalivahtiammattilainen Scott 
Angevine kertoo, että hänestä jokainen torjunta tuntuu yhtä hienolta kuin maa-
lin tekeminen. 

Niin se oikeasti on, että tulos kertoo joukkuelajissa nimenomaan siitä, miten 
joukkue on kokonaisuutena onnistunut. Vaikka yksi tykittelisi kuinka maaleja, 
ei lopputulos ole tiimille voitokas, mikäli puolustus vuotaa kuin seula. Ja vaikka 
joskus joku sooloilulla voisikin kiidättää joukkueensa 10-0-voittoon, ei tunnelma 
ole taatusti sama kuin jos maalit olisivat syntyneet syöttelyllä ja yhteispelillä.

Kuten sanottu: maalikiroukseni vuoksi myötäelän kuitenkin paremmin 
lapsiani, jotka ovat olleet murtuneita missattuaan maaleja. Kysymys ei 
ole vain henkilökohtaisesta onnistumisesta ja gloriasta, vaan siitä, mitä 

tuntee saaneensa aikaan joukkueensa menestyksen eteen. Olenko minä pe-
lannut lopputuloksen arvoisesti? Ansaitsenko tuulettaa voittoa? 

Olen naurettavienkin itseni kanssa käymieni keskustelujen päätteeksi rat-
kaissut asian niin, että jos maaleja ei tule, niin ei tule. Se, mitä voin tehdä, on 
juosta kovempaa ja mennä lujempaa jokaiseen palloon. Syötellä paljon. Puo-
lustaa kunnolla. Kannustaa joukkuekavereitani ja iloita heidän maaleistaan.

Ehkä lopputuloksena on maali, ehkä ei. Mutta ainakin voin pelin päätyttyä sa-
noa tehneeni parhaani. Se on jo aika hyvä palkinto niin itselle kuin joukkueelle.

PPJ Instagramissa
@ppjhelsinki
#ppjhelsinki

PPJ Facebookissa
PPJ,
PPJ Varustekirppis

Seuraa, tykkää, jaa!
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Column: Saving a 
goal feels just as 
good as scoring one
 

Tue nuoren harrastusta 
PPJ Tukirahaston 
kautta

PPJ Tukirahasto myöntää hakemusten perusteella ra-
ha-avustuksia heikommassa taloudellisessa tilan-
teessa oleville pelaajille. Tuen suuruus on vuodessa 

max 300euroa/pelaaja. Avustusten hakuajat ovat vuosit-
tain maalis- ja lokakuussa, ja hakulomakkeen linkki jul-
kaistaan myClubissa.

Tukirahaston varat koostuvat avustuksista (muun mu-
assa Jalkapallo-Säätiö), mutta tärkeässä osassa ovat myös 
PPJ:n Kannatusjäsenmaksut sekä lahjoitukset. Mikäli si-
nulla tai yritykselläsi on mahdollisuus lahjoittaa rahaa 
Tukirahastolle, tilinumero FI78 4055 0010 289201 (Aktia). 
Numeromme on 92550, saaja Pallo-Pojat Juniorit ry/PPJ 
Tukirahasto. (Rahankeräyslupa nro RA/2022/10 , aloitus-
päivä 5.1.2022)

PPJ Tukirahasto on tänä vuonna myös järjestänyt varus-
tekirppiksiä sekä pitänyt kahviota PPJ Miesten Edustuk-
sen pelissä. Kiitos kaikille tapahtumissa avustaneille! Jos 
olet kiinnostunut osallistumaan toimintaamme tai sinul-
la on hyviä ideoita varainkeruuseen, otathan yhteyttä tu-
kirahasto@ppj.fi. PPJ

6
PPJ:n huikea 
kesä 2022

Tervetuloa syysloman
fudiskouluun!

Sysloman fudiskoulu on loistava tapa viettää lo-
maa kavereiden ja liikunnan parissa. Fudiskoulu 
on suunnattu 2009-2015-syntyneille tytöille ja po-

jille. Leiri pidetään Intersport Areenalla, Jätkäsaaressa. 
Ohjelmassa on pelejä, kisailuja, tekniikkaharjoituksia ja 
mukavaa yhdessäoloa.

Fudiskouluun ovat tervetulleita PPJ:ssä pelaavat sekä 
muutkin jalkapallosta kiinnostuneet. Leirillä pelaajat jae-
taan sopiviin ikä- ja tasoryhmiin. Ohjaajina toimivat PPJ:n 
koulutetut valmentajat ja ohjaajat. 

Ajankohta:
17.-21.10.2022 kello 9:00-15:00

Hinta:
– Ma-Pe klo 9:00-15:00 – 160€ (sis. lounas)
– Ma-Pe klo 9:00-12:00 – 80€ (ei lounasta)

Hinta sisältää ohjauksen, vakuutuksen ja hallivuokran. 
Kokopäivä fudiskouluun sisältyy lisäksi lounas.

Ilmoittautuminen löytyy myClubista ja verkkosivuil-
tamme. PPJ

Edustus 2011 
julkaistaan lokakuussa

Syksy tuo tullessaan joukkuemuutoksia, kun kaupun-
ginosajoukkueiden lisäksi ikäluokasta 2011-synty-
neet muodostetaan reilun 20 pelaajan edustusjouk-

kue. Kaupunginosajoukkueiden toiminta Lauttasaaressa, 
Eirassa ja Jätkäsaaressa jatkuu, ja lisäksi niiden moti-
voituneimmille ja lahjakkaimmille pelaajille peruste-
taan kykykoulu.

Mateus Decat vastaa koko ikäluokasta ja on kartalla 
kaikista ikäluokan pelaajista kaupunginosista kykykou-
luun ja edustukseen. Tadios Bosomben Manu ja Iisakki 
Raimovaara kuuluvat valmennustiimiin, joka jakaa vas-
tuun edustuksen ja kykykoulun harjoituksista sekä peleis-
tä. PPJ:n nuorisopäällikkö Niko Rajala vastaa valmennus-
tiimin mentoroinnista ja valmennuslinjan jalkauttamisesta.

Edustusjoukkueen pelaajan valintakriteereitä ovat 
muun muassa yksilötaidot, perusliikkeet, havaintomo-
toriset kyvyt, fyysiset ominaisuudet ja psyykkiset teki-
jät kuten motivaatio, keskittymiskyky ja luovuus. PPJ
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Vain kerran joukkue voi tehdä 
debyytin Kakkosessa. PPJ:lle 
paikka varmistui dramaatti-

sessa nousukarsintaottelussa Rauman 
Pallo-Iiroja vastaan. Draamankaaren 
huipentumana oli, kun seuran oma 
kasvatti Anton Puintila ratkaisi maa-
lillaan ottelun ja Vertti Suokivi teki 
yhden tärkeistä maaleista. Myöhem-
min Kakkosen kaudella joukkue va-
litsi nuoren PPJ-kasvatti Samuel Sjö-
lundin debyyttikauden kapteeniksi. 

PPJ Edustuksen nousu tapahtui 
nopeasti ja monen mielestä yllättä-
en. Valmistelut tulevaa kautta ajatel-
len tuli aloittaa välittömästi. Seurassa 
tiedettiin, että ollaan uusien haastei-
den edessä. Seuran lippulaivan nou-
su Kakkoseen tarkoitti välittömästi tie-
tysti myös merkittävää kilpailullista 
mainevoittoa kansallisessa jalkapalloi-
lussa. ”Jotain” oli tehty täällä oikein. 

Nopeaan menestymiseen on 
erittäin vaikeaa luetella muu-
tamia yksittäisiä syitä. Kau-

della 2022 on nähty laajalla skaalalla 
kilpailullisen toiminnan kehittymis-
tä. Niko Rajalan vastuulla olevien 
12-15-vuotiaiden joukkueet ovat niit-
täneet menestystä. PPJ BSM selvit-
ti kovan A-lohkon SM-karsinnat ja 
selvisivät 12 parhaan suomalaisen 
B-junioreiden joukkoon SM-sarjaan. 
Laadukas vuosittainen tekeminen 
joukkueissa sataa tulevaisuudessa 
varmasti myös edustusjoukkueen 
laariin.  

Seuran näkökulmasta pidettiin 
tärkeänä, että Kakkosen kotiot-
telut pelataan tutussa ympäris-

tössä. Jätkäsaaren ja Väiskin kenttien 
osalta sarjan kriteerit eivät täyttyneet, 
sillä kotikentältä edellytetään riittä-
vä määrä istumapaikkoja katsojille. 
Kaupungin kanssa käytyjen neuvot-
teluiden jälkeen Jätkäsaareen saatiin 
yleisölle istumapaikkoja. PPJ:n ko-
tiotteluissa on vieraillut keskimää-
rin vähän alle 200 katsojaa per ottelu. 
Tietysti seuran valmentajat ja juniorit 

ovat päässeet katsomoon ilmaiseksi. 
Suureksi iloksemme olemme todis-
taneet omien junioreiden läsnäoloa 
edustuksen otteluissa. Osa katsomos-
sa, osa pallopoikina tai -tyttöinä. Tä-
mä on yksi merkki seuran vahvasta 
yhteisöllisyydestä. 

PPJ:n debyyttikauden joukkueen 
koostumus on sekoitus kokemusta ja 
nuoruuden intoa. Onhan se edelleen 
sykähdyttävää nähdä kentällä kaiken 
divareista nähneiden Tuomas Musto-
sen ja Eduardo Rodriguezin taistelu-
tahtoa joukkueen puolesta. Tai Veik-
kausliigassa satoja otteluita pelanneen 
Tommi Karin luovuutta ja oivalluksia 
kentällä. Puhumattakaan Pyry Kärk-
käisen esimerkillisyydestä urheilulli-
suuden suhteen.  

PPJ:n mainevoitto keräsi myös 
tärkeitä vahvistuksia ulkopuo-
lelta, kuten muun muassa Emil 

Pallas (KäPa) ja Risto Kahelin (JIP-
PO) ovat osoittaneet. PPJ:n junioripol-
kua kolunneet pelaajat ovat nähneet 

seuran taivalta hyvin erilaisesta näkö-
kulmasta kuin miltä se tänä päivänä 
näyttäytyy. Valmista putkea ei junio-
reille ollut, vaan kaikki tuli rakentaa 
alusta asti. Pelaajan polkua seuras-
sa helpottaa merkittävästi se, että tie-
tää mitä tulevat vuodet voivat tarjo-
ta. Nyt se kuuluisa putki on valmis ja 
sitä pitkin on pelaajien hyvä kulkea.  

Kausi 2022 oli edustusjoukku-
eelle taistelu säilymisestä. Ky-
syttäessä pelaajilta kauden 

kulusta, tyypillisin vastaus lienee: 
”vaihteleva”. On kuitenkin täysin 
selvää, että PPJ:n edustusjoukkue on 
pelannut täysin oikealla sarjatasolla, 
mikä ei nousijajoukkueelle ikinä ole 
itsestäänselvyys. Edustus täytti ta-
voitteidenmukaiset askeleet seuran 
polulla. PPJ:n junioripolku kasvattaa 
jatkuvasti laadukkaita pelaajia aikui-
siin asti ja se takaa myös menestysre-
septin tuleville askeleille. PPJ

Seurahistoriaa 
Kakkosessa
Tämä vuosi oli PPJ:n miesten edustusjoukkueen 
debyyttikausi valtakunnallisissa sarjoissa.
TEKSTI J E S S E  L A A J A R A N TA
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Millainen oli PPJ:n kesäkausi valmennusvastaavien silmin? Mitä 
kohokohtia jäi mieleen? Entä miten PPJ voi kehittyä vielä menestyvämmäksi?

TEKSTI I I N A  A I R I O  KUVAT J O U K K U E E T

PPJ:n huikea 
kesä 2022

09 EDUSTUS HOLLANNISSA JUVENTUSTA VASTAAN

Topi Pietilä, nuorisopäällikkö:

”Edustus 2009 -joukkueen nousu Ykköseen puhtaalla pelillä kevätkierroksen 
jälkeen oli tuloksellisesti paras saavutus. Joukkue on valmistautunut koko vuo-
den isolle kentälle siirtymiseen. Talvella pelattiin ensimmäiset 11vs11-pelit, ja 
Huuhkajaliigassa pääsimme toiselle kierrokselle. Kevätkierroksen jälkeen jouk-
kue haki sopivaa ryhmitystä ison kentän peleihin, ja loppukesän aikana pelaa-
jat ovat oppineet täyttämään kentän paremmin. He liikkuvat joukkueena pelin 
aaltoillessa ja tekevät peleissä asioita, joita treeneissä on harjoiteltu. Helsinki 
Cupissa Edustus 2009 oli sijoilla 5-6.

Kesäkaudelta mieleeni on jäänyt erityisesti 2009-joukkueen Hollannissa pe-

lattu turnaus, jossa pääsimme pelaamaan esimerkiksi Juventusta vastaan. Po-
jille se oli varmasti ikimuistoinen kokemus. Samalla opimme, kuinka kovaa 
peli on Euroopan huipulla. Kontaktia otettiin ja käsiä käytettiin huomattavas-
ti enemmän kuin kotimaan peleissä. 

Helsinki Cup oli Jätkäsaaren kaupunginosalta vaihteleva. 16 ryhmää oli mu-
kana turnauksessa U7-U11-ikäluokissa. Otteluita pelattiin 98, joista voittoja tu-
li 35, tasapelejä 10 ja tappioita 51.

Pienten joukkueissa J16 ja J15 on harjoitteluun tullut lisää vauhtia, kun pe-
rustaidot karttuvat.

Kaikkein tärkeimpänä kehityskohteena näen, että kaikille mahdollistetaan 
hyvä valmennus. Joukkueiden koko on kasvanut, mikä aiheuttaa paineita har-
joitusten läpiviemiseen. Pelkkä organisointi vie usein noin 10 minuuttia harjoi-
tusajasta. Valmennusjohdon pitäisi ehtiä olemaan joukkueiden tukena enem-
män. Sisäisiä koulutuksia olisi hyvä olla uusille valmentajille, kun he aloittavat 
seurassa.”

 

 
 

Tytöt 07 menestyi hienosti Etelä Liigassa ja Hesa Cupissa.
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Edustus 09 osallistui Hollannissa kansainväliseen turnaukseen, jossa vastaan asettui muun muassa Juventus.

L I SÄÄ INNOKKA ITA VALMENTAJ IA  JOUKKUE I LLE
Jussi "Jude" Korpinen, junioripäällikkö:

 
”Kesän aikana oman vastuualueeni joukkueilla tuli menestystä eri turnauksis-
sa. Myös Stadi- ja Hesa Cupissa joukkueilla oli huikeita pelejä. Tuloksellisesti 
pelit menivät monelta joukkueelta erinomaisesti.

Joukkueet ovat kehittyneet entisestään tämän kauden aikana. Nuorimmil-
la joukkueilla jalkapallon perusasiat ovat ottaneet edistysaskeleita ja vanhem-
milla joukkueilla joukkueena pelaaminen on kehittynyt.

Joukkueilla on erinomaisia valmentajia, mutta edelleen tarvitsemme lisää in-
nokkaita ja osaavia valmentajia. Pelaajamäärät ovat nousseet ja tämä vaatii li-
sää valmentajia. Yksi halli vielä Eiraan olisi hyvä.”

HUGON A INUTLAATU I SET  TSEMPP IHUUDOT
Axel ”Akke” Orrström, valmennuspäällikkö:

 
”Larun jengit vetävät aina hyvin. Tärkeintä on laadukas arki eli se, että harjoi-
tukset ja toiminta ovat hyvin organisoituja ja ohjattuja. Tulokset ovat seurausta 
hyvästä perustoiminnasta. En rehellisesti ihan hirveästi seuraa turnaustuloksia, 
mutta osanotto oli Hesa Cupissa iso ja PPJ edusti hienosti laajalla rintamalla. Kai 
siellä jotain mitaleitakin napattiin…. Erityisesti kesältä jäi mieleeni Hugo Sa-
lon (Laru 11) tsemppihuudot omalle joukkueelle. Ne ovat jotain ainutlaatuista.

Kun innostus on kovaa, niin omalla ajalla harjoittelua ja pelaamista syntyy. 
Pyrkällä näkee paljon junnuja myös omalla ajalla skuffaamassa. Kehitys lop-
puu tyytyväisyyteen. Aina pitäisi pyrkiä parantamaan kaikilla tasoilla. Mutta 
pilke silmäkulmasta ei saa kadota.”

08  EDUSTUS  KAATO I  I TAL IALA I SEN UD INESEN
Niko Rajala, nuorisopäällikkö:

”Hesa Cup sujui tyttöjoukkueiden osalta mainiosti. Mainittakoon näistä T10 
ja T07, joka taipui finaalissa, sekä T07 Valkoinen, joka upeasti voitti B-finaalin. 
Edustus 09 taisteli hienosti lähes vajaamiehisenä, samoin 08-Siniset ja 07 Uni-
ted, joka pelasi upean turnauksen.

Edistysaskeleet olivat huikeita tuloksellisesti kesän aikana. Sarjatasoa nosti 
pykälällä useampikin joukkue, kuten 09 Edustus, 08 Siniset ja Tytöt 07. 07 pe-
lasi Etelä Liigan jatkosarjaan ja 08 ylsi upeasti mitalisarjaan. 2010 edustus saa-
vutti paikan Etelä Liigassa. 

Kesäkaudelta jäi mieleen monikin upea kokemus. 09 Edustus edusti hienos-
ti Hollannissa, jossa joukkue kohtasi muun muassa Juventuksen. 08 Edustus 
puolestaan pelasi upean turnauksen Venetsiassa, jossa kaatui Serie A -jouk-
kue Udinese. Loppusijoitus oli seitsemäs. Tytöt 07:lla odottaa vielä hieno ko-
kemus loppukaudesta Lissabon Youth Cupin myötä. Edustus 07:lla on puoles-
taan mahdollisuus päästä legendaariseen Kai Pahlman SM-lopputurnaukseen.

 Kehityskohteista mainittakoon, että olemme uuden valmennuslinjan myö-
tä pyrkineet luomaan yhtenäisempää identiteettiä PPJ:n joukkueille tällä kau-
della, ja sen jalkauttaminen jatkukoon myös tulevina vuosina. Seuran sisäistä 
valmentajakoulutusta on kehitetty, ja sekin jatkuu tulevina vuosina. PPJ:llä on 
tällä hetkellä upea suunta!”
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EER IKK I LÄN LE IRE I LLÄ  YL I  850  "S IN IVER I STÄ"

Teksti Salla Malin
 

Aurinkoa, uimista, kavereita ja jalkapalloa, niistä koostui yksi kesän kohokoh-
dista. Yli 850 PPJ:n pelaajaa, perheenjäsentä, toimihenkilöä ja valmentajaa lei-
reili heinäkuussa Eerikkilän liikuntakeskuksessa. PPJ:n siniset treenivaatteet 
täyttivät viheriöt, kun tytöt ja pojat leireilivät yhdessä. Eerikkilä tarjosi huip-
puolosuhteet treenaamiselle ja päivät koostuivat fudistreeneistä, syömisestä 
ja yhdessä saunomisesta. Joukkueille leiri tarjosi mahdollisuuden valmistau-
tua leirin jälkeen pidettyyn Hesa Cupiin, johon valtaosa joukkueista osallistui.

"Parasta leirissä oli kaverit!", vastasi moni pelaaja, kun tiedustelimme lei-
rin kohokohtia. Monelle aikuiselle leiri tarjosi mahdollisuuden tutustua pa-
remmin oman joukkueen toimihenkilöihin ja pelaajien vanhempiin. Uuden 
taktiikan tai tekniikan oppiminen on arvokasta, mutta yksi leirin anneista on 
yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääntyminen.

PPJ:n Eerikkilän leireillä on jo pitkät perinteet. Ensimmäinen leiri järjestet-
tiin vuonna 2010 ja leirit saavat jatkoa myös ensi vuonna, kun leirit järjeste-
tään 7.-9. heinäkuuta 2023. PPJ
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Teksti Paula Enström

Elokuun viimeisenä viikonloppuna 
pelattiin järjestyksessään kymmenes 
PPJ Girls Cup. Mukana oli 94 joukku-
etta, joista nuorimmat olivat 2015 syn-
tyneitä ja vanhimmat 2008 syntyneitä. 
Näin olleen peli-iloa nähtiin minikent-
tien 5vs5-peleistä ison kentän 11vs11-
peleihin. 

Tänä vuonna erityisen ilahduttavaa 
oli pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
tulleiden joukkueiden määrä. Saimme 
vieraita Siilinjärveltä, Maarianhami-
nasta, Mikkelistä, Kotkasta, Kaarinas-
ta, Tampereelta, Lahdesta ja Kouvo-
lasta. Tuo oman mausteensa päästä 
pelaamaan ennestään tuntemattomia 
joukkueita vastaan, sillä näillä leveys-
piireillä tahkotaan usein samojen tut-
tujen vastustajien kanssa sarjoissa ja 
turnauksissa.

Sää noudatteli samaa, lähes koko 
kesän jatkunutta perinnettä, ollen het-
kittäin jopa tukahduttavan helteinen. 
Ei voi muuta todeta kuin että miele-
tön tuuri! 

Turnaustunnelma oli kaikilla kol-
mella kenttäalueella (Jätkäsaari, Väis-
ki, Lauttasaari) sanalla sanoen iloinen. 
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PP J  G IRL S  CUP I S SA  94  JOUKKUETTA

Buffatarjoilut olivat erinomaiset, pelit 
rullasivat sujuvasti ajallaan ja uskallan 
väittää, että valtaosalle mukana olleis-
ta pelaajista jäi viikonlopusta hyviä 
muistoja kuningaslajin parista. Kiitos-
ta saivat myös BrandBuddyn sponso-
roimat joukkuekassit sisältöineen sekä 
sarjoittain erottuvan iloiselle ja pirteäl-
le pelaajalle jaetut BrändiBoxit. 

PPJ oli edustettuna kaikissa pela-
tuissa sarjoissa joista T2009-, T2010 kil-
pa- ja T2010 haaste -sarjoissa sovitel-
tiin oman seuran joukkueille kaulaan 
pronssiset mitalit. Onnea!

Mikään tapahtuma ei synny yhden 
ihmisen tekemänä, joten haluan kiittää 
kaikkia kenttäjohtajia oman kenttäalu-
een ensiluokkaisesta koordinoinnista, 
Theo Tyrväistä tuomarien rekrytoimi-
sesta (tänä erityisen hankalana tuoma-
ripulan aikana), Salla Malinia moni-
en niin isojen kuin pientenkin asioiden 
koordinoinnista ja hoitamisesta sekä 
Tuija Gustavssonia tiimeineen onnis-
tuneesta markkinoinnista. Ja tietysti 
oman seuran B-tyttöjä reippaasta pe-
linohjauksesta pienten 5vs5 -peleissä. 

Tästä on hyvä jatkaa ainakin toiset 
10 vuotta PPJ Girls Cupia! PPJ
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Laru 2011 tuuletti Syysturnauksen voittoa.
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Laru 2012 Musta iloitsi Hesa Cupin pronssista.

PPJ 2010 Edustus voitti HIFKn Jätkäsaaressa.
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Y
ksi hienoimmista asioista koko jalkapallon harrastamisessa 
on tuntea oma kehittyminen. Palkitsevuutta lisäävät motivoi-
vat valmentajat, jotka antavat kehun kuulua, jolloin pelaajan 

käsitys omasta kehittymisestään vahvistuu tai se huomataan pelaajan 
toimesta silloin ensimmäistä kertaa. 

Taktiikka on ollut jalkapallossa läsnä jo yli 100 vuotta. Pelaajien 
sijoittumisen kentällä tietyllä tavalla tiedettiin jo kauan aikaa sitten 
vaikuttavan ottelun lopputulokseen joko positiivisesti tai negatiivises-
ti. Valmentajat tänäkin päivänä höyryävät tussit ja taktiikkanappulat 
käsissään arkipäivästä ja viikonlopusta toiseen ympäri vuoden. Sillä 
tosiaankin on edelleen merkittävä vaikutus. Parempaa oppimisvaiku-
tusta on haettu pidemmän aikaa myös ottelu- ja harjoitusvideoiden 
analysoinnilla.  

On erittäin tärkeää muistaa taktiikoita tai pelitapaa opettaessa, 
että niiden täytyy lähestulkoon jokaisessa tapauksessa olla 
myös harjoiteltuja asioita, eikä irrallisia siitä. Pahimmillaan peli 

hidastuu radikaalisti, kun pelaajilla ei ole riittävästi fyysisessä oikeassa 
ympäristössä tapahtuvia toistoja, vaan pelkästään mielikuvituksen 
avulla tehdään suorituksia, kun valmentaja selostaa taktiikkataulul-
la ja videoiden parissa pelaajien liikkumisesta ja pelitavasta. Pelin 
hidastuminen ei ole tavoiteltava lopputulos. Harjoituksissa oppimisen 
tehostamiseksi pelaamisen hidastaminen voi olla tarpeen, jotta itse 
asia saadaan riittävän selkeästi perille. Jos jokin asia saadaan toimi-
maan hidastetussa ympäristössä, se saadaan todennäköisesti myös 
toimimaan nopeammassakin.  

Olen viime vuodet työskennellyt aktiivisesti aikuisten, A- ja B-juni-
oreiden parissa. Olen pistänyt merkille, että monet asiat, joita opetan, 
ovat tulleet pelaajille edellisiltä valmentajilta jo vastaan aikaisemmin. 
En usko, että olemme Suomessa teoriaosaamisessa muuta maailmaa 
juurikaan perässä. Itse asiassa uskoisin, että asia on päinvastoin. Olem-
me teoriaosaamisessa kokonaisuutta katsoen melko vahvojakin! 

Kyseenalaistan ensimmäisenä taktisen osaamisen merkityksen 
pelaajakehitykselle. Se on kiistatta yksi tärkeä osa-alue, mutta 
jääkö meiltä huomaamatta muita – ehkä tärkeämpiä asioita, mitä 

tulee pelaajakehitykseen? Miten olisi psyykkinen valmennus? Mikä on 
joukkuehengen vaikutus pelitavan noudattamiseen? Mikä on psykolo-
gisesti turvallisen ilmapiirin vaikutus pelaajien itseohjautuvuuteen ja 
luovuuteen? Miten joukkueiden arjessa näkyvät joukkuehengen kehit-
täminen ja psykologinen turvallisuus?  

Väitän, että hyvähenkinen joukkue pelaa taktisesti parempaa jalka-
palloa jo automaattisesti. He ovat valmiita tekemään haluttuja asioita 
ei pelkästään itsensä, vaan myös joukkueensa vuoksi. Ainoa vastaus 
valmentajalla pelaajien itseluottamuksen ja muiden psyykkisten 
ominaisuuksien kehittämiseen ei voi olla positiivisuus ja kannustami-
nen. Ne ovat tärkeitä, mutta väärinkäytettyinä tehottomia ja merkityk-
settömiä. Positiivisuuden hyvänä vastaparina ei toimi negatiivisuus. 
Positiivisuutta on mainostettu hyvänä valmennustyökaluna aggressii-
visesti, koska negatiivisuus on ollut valloillaan urheiluvalmennuksessa 
tähänkin päivään asti.  Negatiivinen ilmapiiri leimaa valmennusta. 
Ylihilseilevä kritiikki, joka ei vie asioita eteenpäin. 
Mielestäni positiivisuuden täydellinen vastapari 
on vaatiminen. Erityisesti vastuunkannon vaa-
timinen. Kun pelaaja kokee, että valmennuksen 
vaatiminen on selkeää ja turvallista, on motivoivaa 
kehittää itseään pelaajana. Kun joutuu harjoituk-
sissa tai peleissä välillä hieman ylittämään oman 
osaamisen rajoja ja saa siitä kehun, ollaan sellai-
sessa positiivisuudessa kiinni, josta puhun. Silloin 
harjoiteltu positiivinen lätinä muuttuu vaikutta-
vaksi. 

Olen maininnut keskusteluissa monesti 
valmentajia, jotka mielestäni valmenta-
vat enemmän energialla kuin taktiikoilla. 

PPJ:stä voisin mainita esimerkiksi Oskar Stubbin ja 
Mateus Decatin. Mielestäni kahden edellä maini-
tun valmentajan joukkueet pelaavat hyvää, rohke-

KOLUMNI

PPJ:n pelaajia 08-ikäluokan Edustus- ja United-jouk-
kueista sekä 09-ikäluokan Edustus- ja United-jouk-
kueista pääsi näkyvään rooliin HJK:n ensimmäisessä 

Eurooppa-liigan lohkovaiheen kotipelissä 8. syyskuuta. 
Pojat liehuttivat kookasta Eurooppa-liigan logoa kentän 
keskiosassa ennen Töölön Bolt-stadionilla alkanutta HJK-
Real Betis-ottelua, jota seurattiin tv:n ääressä miljoonissa 
kotitalouksissa ympäri Euroopan. PPJ-läiset suoriutuivat 
tehtävästä mallikkaasti ja saivat jäädä seuraamaan tapah-
tumarikasta ottelua katsomoon.

Keskiviikon harjoituksissa poikien tähtihetkinä oli seu-
rata vierestä La Liga -tähden, Real Betisin kapteeni Joa-
quín Sánchez Rodríguezin tv-haastattelua. Torstain pe-
lin jälkeen moni sai napattua kuvan Huuhkajista tutusta, 
HJK:n pelaaja Jukka Raitalasta. PPJ

PPJ-pojat lipunliehuttajina Eurooppa-liigassa
Liikettä treeneihin ja kulttuuria kehiin! 

aa ja energistä jalkapalloa. Tullaan vuorovaikutustaitojen osaamiseen. 
Tämä on aihepiiri, jota mielestäni pitäisi suomalaisessa koulutusjärjes-
telmässä nostaa entistä enemmän esille.  

Toisena pointtina nostaisin esille kysymyksen pelaajien viikkohar-
joittelusta. Tuleeko meillä oikeasti pelaajille viikkotasolla riittä-
västi kovavauhtisia pidempiä ja lyhyempiä juoksuja pelinomai-

sessa ympäristössä? Juoksevatko pelaajat harjoituksissa edes jossain 
vaiheessa viikkoa täysillä? Voin mennä takuuseen, että suurimmassa 
osassa alue- ja pienpelejä ei koviin nopeuksiin päästä. Joitakin teräviä 
käännöksiä kyllä tulee, mutta nekin monesti kaukana maksimitehosta. 
Kannustan jokaista valmentajaa suunnittelemaan harjoitusviikon niin, 
että välillä pääsee juoksemaan sydämensä kyllyydestä täysillä. Eikä 
kukaan saa nyt ymmärtää, että tarkoitan jotain rääkkitreeniä, jonka 
pystyy vetämään joka toinen ihminen kadulta poimittuna.  

Kolmantena pointtina totean teoriaosaamisesta huolimatta, että 
suomalainen pelaaja ei keskimääräisesti ole maailman jalka-
palloälykkäin pelaaja. Yksi ajatukseni tästä on se, että meillä on 

itse jalkapallokulttuurissa vielä paljon tekemistä. Kun vahvan jalka-
pallo- ja seurakulttuurin maissa käydään paikan päällä katsomassa 
live-jalkapalloa, on melkein mahdotonta välttyä lasten ja nuorten 
jatkuvalta mielikuvaharjoittelulta siitä, miten jalkapalloa pelataan. 
Idolilta on helppoa ja kiva ottaa mallia. Paikan päällä se on varmasti 
tehokkaampaa oppimisen kannalta kuin telkkarista katsottuna. Yhte-
nä hauskana esimerkkinä otan vaikka sen, että kun Suomessa tulee 
vaikeasti tulkittava sivurajaheitto, niin meidän pelaajamme kääntyvät 
puolustusvalmiuteen tietämättä edes tuomarin päätöstä. Yhdek-
sänvuotias brassipelaaja ei toimisi näin. Tämähän on käännetty niin, 
että ”kun suomalainen pelaaja on niin rehellinen”. Joo, joo, siitähän 
se johtuu. Tai sitten suomalainen pelaaja ei ole käynyt viimeiseen 
viiteen vuoteen katsomassa paikan päällä yhtäkään ottelua ja seuran-
nut, miten pelaajat kentällä toimivat. Enkä ole tässä kannattamassa 
mitään ylimääräisiä koiruuksia kentällä, mutta halusin tuoda selkeän 
esimerkin siitä, että jalkapallon seuraamisella on todellakin merkitystä 
pelaajien tekemiseen kentällä. Toki hyvässä ja pahassa. Diivailuiden ja 
turhien ajanpelaamisten aikaan mallia ei tarvitse ottaa.  

Totean vielä tähän samaan huutoon, että minua ilahduttaa 
suuresti nähdä PPJ:n miesten edustusjoukkueen peleissä seuran 
omia junioreita katsomossa. Sen yhteisöllinen arvo on kosket-

tavaa ja pelaajakehityksellinen arvo merkityksellistä. Se on seurakult-
tuuria. 

Siinäpä tämän kerran kysymyksiä. Toivottavasti joitakin vastauksia-
kin. Viedään yhdessä lajia eteenpäin!!  PPJ

KIRJOITTAJA J E S S E  L A A J A R A N TA  ON PPJ:N NUORISOPÄÄLLIKKÖ.

PPJ:n B-pojat voittivat SM-sarjassa KäPan heinäkuussa.
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Jalkapallo on fyysisesti vaativa ja 
monipuolinen laji. Lajianalyy-
sin perusteella aikuiset pelaajat 

suorittavat ottelun aikana noin 1 300 
erilaista liikettä. Muutos liikkumisin-
tensiteetin välillä vaihtuu 4–5 sekun-
nin välein. Lapsilla ja nuorilla määrät 
ovat vähäisempiä jo lyhyemmän pe-
liajan vuoksi, mutta myös heillä eri-
laisten liikkeiden lukumäärä on myös 
erittäin suuri. 

Tutkimustuloksissa korostuu kyky 
liikkua korkealla intensiteetillä. Kor-
kean intensiteetin liikkeet ja maksi-
maaliset suoritukset ovat avainase-
massa ottelun lopputuloksen kannalta 
(Lajianalyysi, Lehto, Vänttinen 2009). 
Pelaajien tuleekin omata riittävät omi-
naisuudet, jotta he voivat vastata otte-
luiden asettamiin vaatimuksiin. Fyy-
sisten ominaisuuksien kehittäminen 
on jalkapallossa ehkä se” helpoim-
min” kuntoon laitettava osa-alue. 
Miten voimme edes kuvitella pärjää-
vämme, jos emme jaksa, ehdi tai em-
me pysty kamppailemaan erilaisissa 
alati muuttuvissa tilanteissa? 

Jalkapallon fyysinen harjoittelu ei 
ole erillinen osa-alue tai saareke itse 
jalkapallon harjoittelusta. Fyysinen 
harjoittelu on integroitava lajiharjoit-
teluun ja ymmärrettävä jalkapallon ko-
konaisvaltaiseen harjoitteluun ja val-
mentautumiseen kuuluvana osana.

Jalkapalloilijan tärkein ominaisuus 

Fyysinen harjoittelu 
tärkeä osa futista

on pelinomainen taito ja kyky ratkais-
ta pelin ”synnyttämät” tilanteet oman 
joukkueen hyödyksi tai eduksi.  Se voi 
olla kova syöttö, tempokuljetus, har-
hautus ja rytminvaihto, kierteinen lau-
kaus, laukauksen blokkaaminen tai 
torjunta yläkulmasta. Kaikkiin näihin 
pelaajat tarvitsevat taitoa ja fyysistä 
suorituskykyä. Jalkapalloilijan fyysi-
sen harjoittelun ensisijainen päämäärä 
on kehittää pelaajien fyysisiä ominai-
suuksia, joita he voivat hyödyntää har-
joittelussa ja peleissä taitojaan pelin-
omaisten tilanteiden ratkaisemiseksi 
nopeammin, voimakkaammin, kestä-
vämmin, kimmoisammin, liikkuvam-
min ja taloudellisemmin. 

Toinen keskeinen tehtävä fyy-
sisellä harjoittelulla on louk-
kaantumisten ennaltaehkäisy. 

Jalkapallo on vauhdikas kontaktila-
ji, jossa sattuu akuutteja harjoituksen 
ja pelin aikana tulleita loukkaantu-
misia. Kasvuikäisillä pelaajilla myös 
erilaiset rasitusvammat ovat yleisiä. 
Hyvin suunnitelluilla alku- ja loppu-
verryttelyillä on tutkitusti merkittä-
vä vaikutus loukkaantumisten vähe-
nemiseen ja ennaltaehkäisyyn (Terve 
futari 2022). 

Alku- ja loppuverryttelyt 15 mi-
nuuttia ennen ja jälkeen lajiharjoituk-
sen ovat erittäin otollista ja arvokasta 
aikaa juuri monipuolisten fyysisten 

Hyvä fyysinen suorituskyky vapauttaa aikaa ja energiaa havainnointiin, 
analysointiin, päätöksentekoon ja itse suorituksen toteuttamiseen.

ominaisuuksien kehittämiseksi. Nä-
mä viisitoista minuuttiset ovat urhei-
lijaksi kehittymisen kannalta säännöl-
lisesti ja suunnitelmallisesti tehtynä 
erittäin tärkeitä urheilijaksi kasvami-
sen polun varrella.

Iänmukaisesti suunniteltu ja oikein 
metodein toteutettu fyysinen harjoitte-
lua edistää lajinomaisten taitojen op-
pimista ja kehittää kokonaisvaltaista 
terveyttä. Hyvä fyysinen suorituskyky 
tekee jalkapallossa vaadittavista suo-
rituksista taloudellisempia, liikelaa-
juudeltaan suurempia, nopeampia ja 
voimakkaampia. Hyvä fyysinen suo-
rituskyky vapauttaa aikaa ja energiaa 
havainnointiin, analysointiin, päätök-
sentekoon ja itse suorituksen toteut-
tamiseen. 

Heikko fyysinen suorituskyky nä-

kyy etenkin otteluiden loppupuolel-
la: väärinä ratkaisuina tai valintoi-
na, heikkoina teknisinä suorituksina, 
yleisenä väsymisenä ja keskittymisky-
vyn puutteena. Heikko fyysinen suo-
rituskyky altistaa pelaajat herkemmin 
loukkaantumisille ja hidastavat niistä 
toipumista.

Jalkapallo on luonteeltaan erit-
täin monipuolinen laji. Se vaa-
tii useita eri fyysisen suoritusky-

vyn ominaisuuksia. Sen vuoksi myös 
harjoittelun tulee olla monipuolista. 
Eri fyysisten ominaisuuksien kehit-
tämiseksi harjoittelun tulee sisältää 
lajinomaisesti toteutettavia harjoit-
teita. Eri pelaajamäärillä ja erikokoi-
silla kentillä voidaan kehittää pelin-
omaisesti kestävyyden eri osa-alueita 

TEKSTI JA KUVAT  P E T T E R I  J A AT I N E N

 Kuva esittää yleisellä tasolla, mitä eri fyysisiä ominaisuuksia tulisi painottaa 
missäkin iässä. Tytöillä vastaavat ominaisuudet tulisi aloittaa noin vuotta 
aiemmin kuin pojilla fyysisestä kehityksestä johtuen.

iästä riippuen. Nopeutta ja kimmoi-
suutta saadaan parannettua muun 
muassa maalinteko- ja syöttöharjoi-
tuksilla. Koordinaatio kehittyy pallon 
kanssa tehtävillä pallon käsittelyhar-
joitteilla, erilaisilla radoilla, pienpe-
leillä. Ala- ja keskivartalon voimaa, 
suunnanmuutoskykyä, pelinopeutta 
saadaan parannettua rondo-tyyppi-
sillä pienpeleillä. Monipuolisuudes-
ta huolimatta tietyt ylä- ja keskivar-
talon hallinta liikkeet vaativat oman 
huomionsa ja eriytetyn harjoittelun 
alku- ja loppuverryttelyiden aikana. 
Erilaiset veto- ja työntöliikkeet yksin 
tai pareittain pallon kanssa mahdol-
listavat tämän. Keskivartalon hallin-
taharjoitteet onnistuvat niin alku- ja 
loppurutiinien aikana.

Lapsilla ja nuorilla monipuoliset 
oman kehon ja pallon avulla tehtävät 
liikemallit ja niiden hallinta ovat erit-
täin tärkeitä. Kuperkeikka, kärryn-
pyörä käsilläseisonta, hyppynarulla 
hyppiminen, ponnistaminen yhdellä 
ja kahdella jalalla, kyykkyvariaatiot, 
loikkiminen, kiinniottaminen (kopitte-
lu), heittäminen ja moni muu liikkumi-
sen perustaito tulisi löytyä valmentaji-
en harjoitusmateriaalipankista. Nämä 

ovat myös taitoja, joita pelaajat voivat 
opetella ja harjoitella omalla ajallaan. 

Iän ja kokemuksen karttuessa har-
joittelussa tulee olla progressio eli 
nousujohteisuus. Harjoittelun prog-
ressiolla tarkoitetaan harjoitusmää-
rän lisäämistä, harjoitusintensiteetin 
nostamista, liikemallien tai harjoittei-
den vaikeuttamista, harjoitteiden va-
riointia, vastuksen (kilojen / toistojen) 
lisäämistä, tehdäänkö liikkeet yhdellä 
tai kahdella jalalla vai lyhennetäänkö 
palautusaikoja. Urheilijan elimistön 
sopeutuessa aikaisempaan harjoituk-
sen tasoon, vaatii se uusia vaativam-
pia ärsykkeitä kehittyäkseen korkeam-
malle tasolle kuin aiemmin. 

Fyysinen harjoittelu on tärkeä osa 
jalkapallovalmennusta. Se on osa ko-
konaisvaltaista valmennusprosessia, 
jolla pyritään parantamaan pelaajien 
ominaisuuksia ja samalla pitämään 
huolta heidän terveydestään. Fyysi-
sen harjoittelun tulee perustua pelaa-
jien iänmukaiseen kehitykseen ja ai-
kaisempaan osaamiseen.  PPJ tulee 
järjestämään valmentajilleen fyysisen 
harjoittelun ja valmennuksen koulu-
tustilaisuuksia kauden 2022–2023 ai-
kana. PPJ
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G
rowing up, I made it my goal to become a professional athlete. 
I played many sports competitively as a kid, and I only be-
gan to focus fully on soccer when I was 16 years old. I played 

soccer, baseball, basketball, American football, futsal, and track & field, 
all in a competitive sports environment. While I did all of these sports 
for fun, they ultimately helped me to develop the athleticism, physi-
cality, and varying skill sets that I would need to in order to become a 
professional goalkeeper.

I was extremely grateful and proud to have signed my first profes-
sional contract with Sporting Kansas City in MLS in 2012. It was such 
an invaluable experience that helped me to develop not only as a 
goalkeeper, but also taught me so much about the game and what it 
takes to be a professional athlete on and off the field. After my time 
in the top level in the US, I moved around the country to play for a 
couple different clubs, before eventually signing a contract to play in 
Finland.

I knew very little about Finland, but I was excited for a new challen-
ge and also the experience of playing in a different country. Throug-
hout my career in Finland I played for Sporting Kristina, Vasa IFK, KPV, 
FC Ylivieska, and Mikkelin Palloilijat. I also spent several preseasons 
training with VPS, and I was grateful for that Veikkausliiga experience, 
since it helped me to learn how Finland approaches the goalkeeper 
position. Overall, I played professionally for eight years and was able 
to play football in the USA, Finland, Sweden, Norway, Denmark, Ice-
land, and also Germany.

W
hile the best overall training environment I had during 
my pro career was in MLS, I found that there were many 
similarities in the way that the goalkeeper position is taught 

COLUMN

professionally in both Finland and the US. However, at the youth level, 
the goalkeeper position is a bit more challenging to coach in Finland 
compared to the US. For one thing, many kids only participate in one 
competitive sport, and are also more sedentary than ever before. This 
lack of physical activity in their free time, or playing other sports, leads 
many young athletes to struggle with some basic goalkeeping skill sets 
(namely throwing, hand-eye coordination, footwork, jumping ability, and 
dealing with crosses).

Also, it is an ever increasing problem that a young goalkeeper might 
feel that it is their own fault if a goal is scored on them, or if their team 
loses a game. No one wants to feel as if the blame for a loss is squarely on 
their shoulders, and no young athlete should ever feel that way. It is im-
portant to learn that success and failure is shared by every single person 
in a team. The goalkeeper position is one that requires bravery, deter-
mination, courage, and unwavering 
support. I hope that young athletes 
will start to look at the goalkeeper 
position as a desirable position to play, 
and one that offers a value to the team 
that is just as important as scoring 
goals or providing assists. For me, at 
least, saving a goal felt just as good as 
scoring one! PPJ

S C O T T  A N G E V I N E  PLAYED AS A 
PROFESSIONAL GOALKEEPER FOR 
EIGHT YEARS IN SEVEN DIFFER-
ENT COUNTRIES. CURRENTLY HE IS 
COACHING IN PPJ.

Saving a goal feels just as good as scoring one

”It is important to learn that success and failure  
is shared by every single person in a team.



PPJ Junnulehti  ∞  2022 2022  ∞  PPJ Junnulehti18 19

Koko perheen PPJ Anna Einiö, 46, Casandra Währn, 11, ja Ted Währn, 9, pelaavat kaikki 
PPJ:ssä. Lisäksi Anna toimii oman joukkueensa jojona ja osallistuu ak-
tiivisesti lastensa joukkueiden toimintaan. Arki ja viikonloput raken-

tuvat siis vahvasti treenien, matsien ja turnausten ympärille.
Lauttasaarelaisperheen eteisestä imuroidaan harva se ilta futiskentiltä kan-

tautunutta muovipurua, pesukone pyörittää ahkerasti sinivalkoisia ja orans-
seja pelivaatteita ja lämmin ruoka on aina katettuna viimeistään kello 17, jotta 
perheen futaajat jaksavat spurtata illan kentällä. 

Kun treenejä on sekä Lauttasaaressa, Jätkäsaaressa että Väinämöisen ken-
tällä ja pelit ympäri pääkaupunkiseutua, on myös kuljetukset aikataulutuksi-
neen hiottava viimeisen päälle. Onneksi perheen isä ja lasten kaverit vanhem-
pineen auttavat logistiikassa.

 

MILLO IN JA  M I S SÄ  ALO IT IT  JALKAPALLON 

PELAAMI SEN? ENTÄ MI S SÄ  PELAAT NYT?
 Anna: Aloitin pelaamisen ylä-asteella kouluni joukkueessa. Pelaan PPJ:n 

naisten harrasteessa (11vs11).
Casandra: Aloitin PPJ:ssä ensin Prinssi- ja Prinsessafutiksessa. Sitten pidin 

vähän taukoa ja aloitin 2010-syntyneiden tyttöjen joukkueessa vuonna 2016.
Ted: Aloitin myös Prinssi- ja Prinsessafutiksessa ensin. Sen jälkeen pidin 

taukoa muutamaan otteeseen, ja nyt olen pelannut poikien 2013-syntyneiden 
joukkueessa vuodesta 2019.

MIKÄ FUT IK SES SA  ON PARASTA?
Anna: Joukkue ja fyysisyys.
Cassu: Kaverit ja joukkuehenki sekä matsit.
Ted: Se, että saa juosta kovaa ja kaverit.
 

MIKS I  PELAAT JUUR I  PP J : S SÄ?  M IKÄ

 JOUKKUEESSAS I  ON HAUSK INTA?
Anna: Pelaan PPJ:ssä varmaankin alun perin sen vuoksi, että se on Lautta-

saaressa. Joukkuekaverit ovat parasta.
Casandra: Koska kaverini ovat samassa seurassa.
Ted: Koska kaverini ovat samassa seurassa.
 

MITÄ PA IKKAA PELAAT? M ITKÄ 

OVAT VAHVUUTES I  PELAAJANA?
Anna: Laitalinkkiä. Vahvuuteni ovat periksiantamattomuus ja asenne. 
Casandra: Pelaan laitalinkkiä. Vahvuuteni ovat syötöt ja keskitykset. 
Ted: Pelaan laitalinkkiä tai kärkeä. Vahvuuteni on nopeus.
 

MIKÄ ON OLLUT JOUKKUEES I  PARAS  SAAVUTUS? 
Anna: Turnauksien mitalisijat.
Cassu: Hesa Cupin b-finaalin voitto. 
Ted: Turnausvoitot. 
 

MIKÄ HETK I  ON JÄÄNYT

S INULLE  PARHAANA MIELEEN?
Anna: Johdamme (lehden painoon mennessä sarjaamme). Olisi hienoa voit-

taa upean kauden päätteeksi.
Casandra: Parhaiten on jäänyt mieleen voittomaali pronssiottelussa Girls 

Cupissa.
Ted: Hieno torjunta, jonka tein pelatessani maalissa.

MILLA I STA JO JONA TO IM IM INEN ON? M ITÄ 
V INKKEJÄ  ANTA I S I T  JO JOKS I  RYHTYV ILLE?

Anna: Jojona toimiminen työllistää yllättävän paljon. Roolini on katsoa, että 
peleissä ja harkoissa on tarpeeksi pelaajia, lisätä tapahtumat MyClubiin ja teh-
dä pöytäkirjat matseihin. Yhdessä rahastonhoitajan kanssa hoidamme asioita, 
kuten ilmottautumiset sarjoihin.

Vinkkinä on, että kannattaa rekrytä apujojo, jonka kanssa tehdä yhdessä asi-
oita. PPJ

 

Kun futikseen ovat hurahtaneet sekä äiti 
että lapset, kuluu arki mukavasti Pyrkän, 
Jätkän ja Väiskin kentillä.

TEKSTI I I N A  A I R I O  KUVAT R O B I N  W ÄH R N  JA L A U R A  H E I N O L A
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KOLUMNI

K
uten Suomessa laajemminkin, tyttö- ja naisfutis on PPJssä kas-
vupolulla. Erityisesti aikuisten naisten keskuudessa kiinnostus 
jalkapalloon on nousussa – tämä näkyy yleisesti harrastesar-

jojen joukkuemäärien kasvuna kuten myös PPJ:n naisharrastejouk-
kueisiin halajavien määrässä. Toisinaan tämä kiinnostus jopa ylittää 
joukkueiden kyvyn ottaa uusia pelaajia mukaan toimintaan.

Tämän hetken kehittämistoimet pohjautuvat vuoden 2021 aikana 
tekemiini kaikkien seuran tyttö- ja naisjoukkueiden jojojen haastatte-
luihin. Näiden keskustelujen perusteella, yhteistyössä seuravalmen-
tajien kanssa ovat syntyneet suuntaviivat toiminnan kehittämiselle. 
Sen keskiössä on kaksi asiaa: nykyisistä pelaajista huolehtiminen sekä 
pelaajamäärän kasvattaminen.

H
aluamme seurana tarjota myös tyttö- ja naisfutiksen puolella 
toimintaa kaikentasoisille harrastajille. Kyetäksemme tähän 
meillä tulee olla riittävä määrä innokkaita palloilijoita. Niinpä 

olemme asettaneet tavoitteeksi 50 pelaajaa per ikäluokkajoukkue. 
Uskomme, että se on riittävä massa, jonka avulla on mahdollista kyetä 
tarjoamaan toimintaa niin kilpailullisella kuin harrastetasolla. 

Tähän numeeriseen tavoitteeseen pääsemiseksi meidän on sekä 
kyettävä pitämään valtaosa nykyisistä pelureista sitoutuneesti seu-
rassa että houkuteltava uusia jäseniä joukkueisiin. Uskomme, että 
kaikki lähtee hyvin järjestetystätoiminnasta joukkuetasolla – laadu-
kas valmennus ja joukkueenjohto ja hyvät olosuhteet muodostavat 
perustan. Panostamalla edellä mainittuihin on nykypelaajien mahdol-
lista viihtyä, ja tiedämme kokemuksesta, että hyvä säteilee ulospäin ja 
siten auttaa meitä saamaan myös uusia pelaajia.

Seuravalmentajat vastaavat osaltaan osaavien valmentajien rekry-
toinnista ja sparraamisesta, kun taas allekirjoittaneen tuki kohdistuu 
tyttö- ja naisjoukkueiden joukkueenjohtajiin. 

E
nnen kuin saamme pelaajamäärän riittävälle tasolle läpi kaikki-
en ikäluokkajoukkeiden, korostuu yhteistyö ikäluokkajoukku-
eiden välillä. Kiitän jo tässä vaiheessa kaikkia tyttö- ja  naisjouk-

kueiden joukkueenjohtajia näiden yhteistyökuvioiden luomisesta ja 
elävinä pitämisestä – se on toisinaan melkoinen palapeli! Viereisten 
ikäluokkien kanssa tehtävä pelaajaliikuttelu ja oman joukkueen sisäi-
set tasoryhmät mahdollistavat pelaajille sekä riittävästi haasteita että 

Tyttöjen ja naisten futis vahvassa nousussa
mahdollisuuksia onnistua ja loistaa. Molemmat ovat olennaisia element-
tejä innon ja motivaation ylläpitämisessä!

O
sana joukkueiden välistä yhteistyötä on myös tehty onnistuneita 
kokeiluja tyttö- ja poikapuolen välillä. Ikäluokka 2012 on lähtenyt 
rakentamaan systeemiä, jossa tyttöpelaajia käy poikajoukkueen 

harjoituksissa sekä tarvittaessa myös peleissä. Tästä toivottavasti kuulem-
me lisää joukkuetoimijoiden kesken jossain syksyn tai kevään jojo-foo-
rumissa tai muussa sopivassa foorumissa. Osana tämän tyttö- ja poika-
puolen lähentämiseen liittyy myös kesällä ensimmäisen kerran järjestetty 
yhteinen seuraleiri kahden erillisen leirin sijaan. Toivottavasti jatkossa 
näemme leirin puitteissa tyttö- ja poikajoukkueiden välistä yhteistyötä 
niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. 

Tällä hetkellä olemme hyvässä vauhdissa ensimmäisten askeleiden 
kanssa: meillä on yhtä yhdistelmäikäluokkaa lukuunottamatta oma jouk-
kue jokaiselle syntymävuodelle – se jo itsessään kertoo pelaajamäärän 
kasvusta viime vuosina. Olemme saaneet myös varmistettua aiemmin 
puuttuneen B-tyttöjen joukkueen jatkuvuuden, joten pelaajapolkumme 
on ehjä naperoiän prinssi- ja prinsessafutiksesta aikuisuuteen saakka. 

S
euraavaksi kehitystyötä on suunniteltu jatkettavan tukemalla 
tyttöjen juniorijoukkueita pelaajamäärän kasvattamisessa sekä 
luomalla tapoja vastata kysyntään aikuisten naisten harrastepuo-

lella. Lisäksi Naisten edustusjoukkueen suhteen olemme seuraamassa 
Miesten edustuksen viitoittamaa tietä sarjatason nostossa nelosdivarista 
kohti kakkosta. Tehtävää riittää, mutta onneksemme meillä on mukana 
näkemykselliset ja osaavat seura- ja joukkuevalmentajat sekä sitoutuneet 
ja kehittämismyönteiset joukkueenjohtajat – avainpelurit tälle kehittämi-
sen ja kehittymisen matkalle! PPJ

PA U L A  E N S T R ÖM  VASTAA PPJ:N HALLITUKSESSA TYTTÖFUTIKSESTA 
JA GIRLS CUPISTA.

 

”PPJ:n pelaajapolku on ehjä 
naperoiän prinsessafutiksesta 
aikuisuuteen saakka."

Armi Junnon organisoima PPJ-keräys mahdollisti 
Kariban joukkueelle nappikset ja uudet peliasut.

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

Jätkäsaaressa asuva PPJ-vanhem-
pi Armi Junno on järjestänyt jo 
kaksi PPJ-futisvaatekeräystä 

Gambiaan, missä hänen lapsensa su-
kujuuret ovat. Ensimmäinen keräys 
toteutettiin onnistuneesti vuonna 2020 
ja viimeisin syksyllä 2021. PPJ Varus-
tekirppis -Facebook-ryhmässä julkais-
tu ilmoitus keräsi runsaasti innok-
kaita lahjoittajia, ja lopulta lajittelun, 
karsinnan ja huolellisen pakkaami-
sen jälkeen Junnolla oli kasassa seit-
semän Ikea-kassillista futisvarustei-
ta: PPJ-vaatetta, nappiksia ja palloja.  

Viivästyksiä matkalla
Varusteet lähetettiin Gambiaan loppu-
syksystä 2021. Normaalisti kontin mat-
ka Suomesta Gambiaan kestää kuu-
si viikkoa, mutta tällä kertaa koronan 
vuoksi meriliikenteessä oli viivästyk-
siä ja kontti teki matkaa neljä kuukaut-
ta. Varustekassit saapuivat lopulliseen 
määränpäähänsä Sanundingin kylään 
helmikuun 2022 lopussa.

Sanundingin 1 500 asukkaan kyläs-
sä PPJ:n varusteet vastaanotti Bunam-
bas Drammeh -niminen nuori mies, 
PPJ Jätkäsaari 2013 -joukkueessa pelaa-
van Ibu-pojan sukulaismies. Bunam-
bas toimii Sanundingin joukkueen Ka-
riban päävalmentajana. Joukkueessa 
pelaa 7-17-vuotiaita lapsia ja nuoria 
Sanundingista ja sitä ympäröivältä Tu-
manan alueelta. 

Koko Sanundingin kylä aina kylä-
päällikköä myöten ilahtui, kun lapset 
saivat todella mieluisan lahjoituksen 
kaukaa Suomesta. Valmentaja Bunam-
basilla on kunnianhimoisia tavoittei-
ta kehittää lapsia jalkapallossa, mutta 
kaikilla ei ole edes kenkiä, millä pela-
ta ja sen vuoksi kaikki ovat pelanneet 
hiekalla paljain jaloin. Mikä riemu, kun 
kasseissa oli sinisiä ja oransseja hyvä-
laatuisia pelipaitoja, nappiksia ja pal-
loja! 

Gambiassa jalkapallo on hyvin suo-
sittu harrastus. Treenivaatteita ja muita 
varusteita on myynnissä, mutta useim-
mat varusteet ovat kalliita ja heikko-
laatuisia. Kariba-joukkueen treeniolo-
suhteet ovat karut: ei kenttää, maaleja/
maaliverkkoja, ensiaputarvikkeita, pe-
livarusteita tai sponsoreita pelimatka-
kuluja varten. PPJ:n varusteet tulivat 
juuri oikeaan aikaan helpottamaan 
joukkueen tilannetta - kaikki saivat 
keräyksestä nappikset itsellensä eikä 
enää tarvitse treenata paljain jaloin! 
PPJ

Laiva lastattu
PPJ-varusteilla
Gambiaan

Seuraava varustekeräys Gambian lapsille toteutetaan mahdollisesti alkuvuonna 2023.
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Jätkäsaari 2014:n joukkueenjohtaja Jussi Laukkanen 
kertoo, miten pelipäivä onnistuu.

1. Minkälaisen pelitapahtuman joukkueenne järjesti ja milloin? Mille ikä-
ryhmälle?

- Järjestimme PPJ-pelipäivä sunnuntaina 11. syyskuuta 2022 kello 12-15. 
Mukana oli peliryhmiä 2013-, 2014- ja 2015-ikäluokista. Jokaiselle ryhmäl-
le oli kolme peliä, jotka kestivät kukin 20 minuuttia. Ottelut pelattiin neljäl-
lä 5v5-kentällä.
 
2. Kuinka monta joukkuetta/tasoa oli mukana?

- Mukana oli kuusi joukkuetta ja 16 peliryhmää kolmella tasolla: Kilpa, Haas-
te ja Harraste. PPJ-joukkueet tulivat Jätkästä, Eirasta ja Larusta (mukana myös 
tyttöjoukkueita).

3. Miten iso vapaaehtoisten joukko tapahtumassa oli mukana ja missä eri 
rooleissa?

- Peliryhmien vetäjät ovat pienten lasten (5v5-pelit) peliryhmissä pääosin 
vapaaehtoisia vanhempia. Useimmiten mukana oli yhdestä kahteen peluutta-
jaa per ryhmä. Tuomareiksi pelitapahtumiin palkataan usein seuran omia apu-
valmentajia. Vapaaehtoiset vanhemmat ovat omien lasten ryhmien peluutta-
jia, joten he näkevät samalla myös oman lapsensa pelit. Lisäksi vapaaehtoiset 
vanhemmat voivat kuvata pelejä joukkueen Facebook-ryhmään, jos löytyy in-
nokkaita kuvaajia.

4. Miten ja missä markkinoitte tapahtumaa? Miten toteutitte ilmoittautumiset?
- Pelaajien rekisteröinnit keräsimme MyClub-järjestelmässä ja mainostim-

me tapahtumaa joukkueelle WhatsAppissa. Tapahtumajärjestelyt joukkueiden 
edustajien kesken hoidimme WhatsAppissa. 

5. Miten tapahtuma onnistui odotuksiin nähden? Toteutuiko se suunnitellusti?
- Saimme oman pelitapahtuman avulla hyviä pelejä omaan kotihalliin. Pe-

laajien ja vanhempien oli helppo tulla paikalle ilman tarvetta pidempään mat-
kustamiseen.  

6. Miten tapahtuma onnistui taloudellisesti? Mihin joukkue keräsi rahaa?
- Omien pelitapahtumien järjestämisellä ei ole kerätty voittoa. Mahdolliset 

pienet kerätyt osallistumismaksut käytetään kenttävuokraan ja/tai tuomari-
palkkioihin.

7. Millaista oheismyyntiä tapahtumassa oli?
- Joukkueen järjestämissä omissa pelitapahtumissa ei ole järjestetty kahvioita, 

jotta vanhemmat voivat keskittyä lasten pelien katsomiseen ja kannustamiseen.

8. Mitä opitte tapahtuman järjestämisestä? Mitä tekisitte jatkossa toisin?
- Tapahtumia voisi suunnitella ja aikatauluttaa hieman pidemmälle etukä-

teen. Pääosin olemme itse järjestäneet tapahtumat noin kahden-neljän viikon 
sisään ensimmäisestä ideasta.

9. Mitä vinkkejä teillä on muille PPJ-läisille, jotka suunnittelevat turnauk-
sen järjestämistä?

- Varaa pelien ennen/väliin/jälkeen hieman ylimääräistä aikaa noin viides-
tä kymmeneen minuuttia. Esimerkiksi kenttien rakentamiseen menee hieman 
aikaa. Muuten aikataulut venyvät helposti pitkäksi.

10. Mitä muuta olennaista turnausjärjestelyihin liittyen olisi hyvä mainita?
- Kerää aluksi ilmoittautumiset oman joukkueen sisältä, jotta tiedät mon-

tako peliryhmää millekin tasolle saat itse kerättyä kasaan. Sen jälkeen voi sit-
ten suunnitella omille ryhmille sopivat vastustajat (ryhmien määrät ja tasot).

Lue joukkueiden vinkit onnistuneen pelitapahtuman järjestämiseen.

TEKSTI I I N A  A I R I O  KUVAT J U S S I  PA J U L A   GRAFIIKAT P P J  2010 E D U S T U S

Jättiturnaus vai  
hauska pelipäivä?

”VARAA PELIEN VÄLI IN 
EKSTRA-AIKAA”
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sa PPJ:n pelaajat pääsisivät pelaamaan ulkomaalaisia joukkueita vastaan omas-
sa hallissaan. 
 
7. Millaista oheismyyntiä olitte suunnitelleet?

- Kioskissa olisi myyty kaikkea, mitä siihen normaalisti kuuluu. Lisäksi jouk-
kueille oli myyty etukäteen lämmintä ruokaa, joka olisi ollut tarjolla hallin vie-
reisessä liikuntasalissa. Joukkueilla oli mahdollisuus ostaa lounasta sekä päi-
vällistä etukäteen. Melkein kaikki joukkueet olivat ostaneet kahdet lounaat. 
Kyseessä oli yli 500 annosta ruokaa. 
 
8. Mitä opitte tapahtuman järjestämisestä?

- Turnauksen valmistelut tulee tehdä aikaisessa vaiheessa. Ilmoittautuneille 
joukkueille kirjoitin infokirjeen kerran kuukaudessa. Joukkueet arvostivat suu-
resti, että otteluohjelma jaettiin jo kaksi kuukautta ennen tapahtumaa. Ulko-
maalaisille joukkueille tarjosimme ylimääräistä palvelua, kuten että olisimme 
olleet heitä vastassa satamassa ja olisimme opastaneet heidät hotellille. Heille 
tehtiin myös hyvä otteluohjelma, jotta he olisivat ehtineet tutustua Helsinkiin 
tai käydä rauhassa joukkueensa kanssa illallisella. Ulkomaalaisten sekä kau-
komatkalaisten kanssa varmistimme, että he ehtivät omille laivoille ja junille 
turnauksen päätettyä. 
 
9. Mitä vinkkejä teillä on muille PPJ-läisille, jotka suunnittelevat turnauk-
sen järjestämistä?

- Markkinoi hyvissä ajoin turnausta. Ajoissa tarkoittaa monta kuukautta etu-
käteen. Kutsun tulee olla houkutteleva. Joukkueenjohtajat saavat paljon kutsu-
ja, joten sinun kutsusi tulee paistaa tämän massan läpi. Pääkaupunkiseudulla 
on tarjolla paljon turnauksia. Varmista, ettei turnausajankohta ole samaan ai-
kaan jonkun ison suositun turnauksen kanssa. Ennen kun lähetät turnauksen 
isolle massalle, voit tehdä ”diilin” parin joukkueen kanssa (esimerkiksi: Jos te 
tulette meidän turnaukseemme, niin me tulemme teidän). Kannattaa muistaa 
kutsua joukkueita myös muista kaupungeista kuin Helsingistä.
 
10. Mitä muuta olennaista turnausjärjestelyihin liittyen olisi hyvä mainita?

- Luo turnaussivu, esimerkiksi Torneopal-sivu, jolle tulee tulokset. Yksi tär-
keimpiä funktioita sivulla on ennen turnausta. Noin 90 prosenttia joukkueen-
johtajista ja valmentajista tarkistaa heti, ketkä ovat ilmoittautuneet turnaukseen. 
Jos tieto ei ole saatavilla, niin iso osa, itseni mukaan lukien, valitsee jonkun toi-
sen turnauksen, josta tiedot ovat saatavilla. 
Kun joukkueet ovat kasassa, niin kaikki kyllä hoituu. Ilman vastustajia ei ole 
turnausta. Ajoissa liikkeelle. PPJ

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

PPJ Edustus 2010:n joukkueenjohtaja Tony Rönnqvist jakaa vinkit kan-
sainvälisen turnauksen järjestämiseen.

1. Minkälaisen turnauksen joukkueenne oli järjestämässä ja milloin? 
- Turnaus ei ikinä toteutunut koronan vuoksi, mutta kahdesti se oli valmiina. 

Ajankohta olisi ollut loppiaisena PPJ-hallissa. Kahden päivän turnaus ja vain yh-
delle ikäluokalle, 2010-syntyneille. 

2. Mitä joukkueita oli tulossa mukaan?
- Ajatuksena oli kansainvälinen turnaus kahdella tasolla, eliitti ja kilpa. Turnauk-

seen kutsuttiin PPJ:n lisäksi seitsemän seuraa. Jokainen seura olisi osallistunut tur-
naukseen kahdella joukkueella, yhdellä per taso. Ruotsista oli tulossa Hammarby IF 
ja Tullinge TP. Virosta oli tulossa FC Flora. Kotimaasta Honka, Ilves, KuPS ja TPS.

3. Miten iso vapaaehtoisten joukko tapahtumassa oli mukana ja missä eri roo-
leissa?

- Ennen turnauksen alkua järjestelyihin kuului organisaattori, organisaattorin 
apukäsi, ruokavastaava sekä sponsorivastaava. Turnauspäivänä olisi tarvittu use-
ampi mukaan kioskitoimintaan. Tuomarivastaava ja ottelutulosvastaava oli erik-
seen ostettuna palveluna.
 
4. Miten ja missä markkinoitte tapahtumaa? Miten toteutitte ilmoittautumiset?
- Tapahtumaa markkinoitiin PPJ:n somekanavilla, kun turnaus lähestyi. Tavoite 
oli luoda kansainvälinen ja laadukas turnaus, jolle tulisi jatkumoa vuosittain. Tur-
naus oli kutsuturnaus, mikä tarkoittaa, että ainoastaan kutsun saaneet pystyivät 
ilmoittautumaan. Yli puoli vuotta ennen turnauksen alkua kävimme keskustelua 
Hammarby IFn ja Tullinge TP:n kanssa. Vasta kun he ilmoittivat tulevansa mu-
kaan turnaukseen, kutsuimme mukaan kotimaisia joukkueita. Turnaus meni täy-
teen parissa päivässä kesäkuussa, eli kuusi kuukautta ennen ajankohtaa. Kaikki 
joukkueet olisivat pelanneet toisiaan vastaan.
 
5. Turnaus ei lopulta koronan vuoksi toteutunut. Miten paljon valmisteluaikaa 
teillä meni hukkaan?

- Turnaus ei toteutunut ja se oli todella harmillista. Tämä peruuntuminen tapah-
tui kaksi vuotta peräjälkeen. Kummankin turnauksen valmisteluihin meni kevy-
esti noin 30 tuntia jaettuna puolelle vuodelle.
 
6. Miten tapahtuma onnistui taloudellisesti? Mihin joukkue keräsi rahaa?

- Turnauksella ei ollut rahallista motiivia. Tavoitteena oli luoda tapahtuma, jos-

”OLE AJOISSA LI IKKEELLÄ JA 
TEE HOUKUTTELEVA KUTSU”
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Det var på Johannesplan i Ulri-
kasborg i maj 2015 som även-
tyret började. Tränaren Topi 

Pietilä hade samlat ett 40 tal föräld-
rar runt sig och berättade att Ras-
mus pappa har lovat sköta lagledar-
rollen. Min tanke var närmast – hur 
ska det här gå? En månad innan blev 
jag kontaktad av träningschefen Ak-
ke Orrström. Akke frågade om jag 
kunde ställa upp som lagledare i det 
nya laget, PPJ Eira 2010. Min pojke 
Rasmus hade då redan deltagit 2 år 
i PPJs Prins och Prinsessa-verksam-
het, samt min äldre dotter Ida spelade 
en tid med Eira 2008. Jag frågade vad 
det innebär att vara lagledare och om 
han tycker att jag har de egenskaper-
na som krävs. Vad Akke svarade har 
jag ingen koll på mera, men eftersom 
jag ännu står här efter 7 år med takt-
pinnen så har jag troligtvis vad som 
behövs för att stolt kalla mig lagleda-
re. Under åren har jag varit lagledare 
för PPJ Eira 2010, PPJ 2010 Taitokou-
lu (Talangskola) och nu sedan ett år 
tillbaka för PPJ 2010 Edustus (repre-
sentationslag).

Ett lagledarskap kan och sköts på 
olika sätt i olika klubbar och inte minst 
i olika lag. Som lagledare är man an-
svarig för att många saker sköts eller 
ordnas, men det betyder ju inte att jag 
gör allt jobb själv. Då skulle det nog bli 
ett heltidsjobb. Jag har haft glädje över 
att ha haft hjälpsamma händer runt-
omkring mig. Som tillexempel lagets 
ekonomi har jag inte varit delaktig i, 
utan det har våran ekonomiansvarige 
Riikka fixat under denna 7 års period. 

Vad innebär det att vara lagle-
dare? Under åren har jag fått 
frågan flera gånger och mitt 

svar är knappast aldrig det samma. 
Det kommer även alltid en och sam-
ma följdfråga innan man hinner sva-
ra på den första - hur mycket tid krä-
ver lagledarskapet? Nu när jag sitter 
här med tangentbordet under mi-
na fingrar så har jag säkert ett annat 
svar en på sidan av gräsplanen. Ja-
visst, arbetet som lagledare kräver 
en hel del tid. Det är mycket mång-
sidigt och frågorna och idéerna man 
jobbar med är väldigt olika varann. 
Det kan vara att beställa 30 pizzor 
åt laget till tåget, ordna domare till 
kvällens match, säkerställa att man 
har tillräckligt med spelare till tur-
neringen, boka MegaZone, skapa en 
ny whatsapp-grupp eller svara på frå-
gan om man ska ha egen boll med på 
träningarna. Det vad jag själv tycker 
den viktigaste egenskapen som lagle-
dare är ett stort intresse för juniorfot-
boll och att man gläds åt att fixa och 
ordna saker för spelarna. Jag tycker 
själv inte det räcker med att träna re-
gelbundet och hålla sig till Bollför-
bundets distriktsserie. Det är ju mitt 
barn som spelar i laget och jag vill ju 
att han och hans lag ska vara med om 
en massa roliga saker. Som lagleda-
re är det ju du som på det stora hela 
bestämmer vad laget gör. Visst frågar 
jag hela tiden om åsikter av tränarna 
och bollar med olika tankar med vissa 
”kärnföräldrar. Men i grund och bot-
ten tror jag, att om du som lagleda-
re saknar intresse för lagledarskapet 
och gör det bara för att ingen annan 
ville vara lagledare, så blir det nog 
säkert oftast bara pannkaka av hela 
grejen. Alla mina idéer har inte heller 
lyckats eller förverkligats men en hel 

7 år som lagledare
TEXT T O N Y  R ÖN N Q V I S T

del har gjorts vill jag påstå. Det finns 
nog flera lag som gör och skapar me-
ra men det finns sannerligen massor 
av lag som gör mycket mindre. Un-
der matcher och turneringar brukar 
jag höra mig för med föräldrar, lag-
ledare eller tränare i andra lag för att 
se om de har gjort eller planerar nå-
got som vi också kunde göra. Här är 
det nog skäl att nämna, ju fler idé-
er destomera tid tar lagledarskapet. 

Det finns knappast många som 
gläds åt korona och allt vad 
den flunsan har ställt till med. 

Den smällde hårt mot junioridrotten 

på många sätt. Genom att hålla fo-
kus på lagledarskapet och den rö-
da tråden till mina lag så drabbades 
jag och vi väldigt hårt. Som lagleda-
re mäter man kanske lönen i gläd-
je och inte i euro, för lönen är ju på 
sin höjd en kaffekopp. Förra hösten 
gick ett trettiotal arbetstimmar gick 
upp i rök - igen. Tanken var att ord-
na en sjuhelsikes internationell tur-
nering i PPJs nya hall. Hallen skulle 
och togs i bruk i november 2020. Tan-
ken var att ordna en trettondagstur-
nering 5-6.1.2021. Sex månader innan 
så började jag skicka mail och ringa 
runt. Första vecka i juni hade vi bokat 

Hammarby IF. Efter att Stockholmar-
na svarat JA så knackade jag ihop ett 
mail till några utvalda lag i Finland 
och ett i Estland. Samma vecka ha-
de alla utom ett lag svarat att de del-
tar mer än gärna. Om man för ett ut-
ländskt lag knutet till en turnering, 
så är det ingen match att locka till sig 
de finska lag man vill ha. Alla skul-
le spela mot alla, alla från olika stä-
der varav tre utländska lag. Sedan 
fixades mat, programblad, sponso-
rer, medaljer, lagfotografering av al-
la lag etc. Och sedan gjorde korona 
en come-back och allt gick i stöpet. 
Det ”roligaste” är ju att detta hänt två 
år i rad. Allt har varit fixat och klart 
– men nej – det vill sig inte. Samma 
år missade vi även en resa till Vieru-
mäki, en till Åbo, en till Jakobstad och 
två till Åland. 

Men en massa roliga saker 
har ju hänt och fixats under 
dessa gångna år. Jag har ju 

ännu inte haft äran att leda ton-årslag 
så allt som hittills ornats är fixat för 6 
till 12 åringar. Redan andra somma-
ren när pojkarna var 6 år gamla åk-
te vi på sommarutflykter. En ”mini-
turnering” på bortaplan enligt egen 
tidtabell. Ett bland föräldrarna upp-
skattat koncept som andra lag gärna 
kan kopiera. Kolla in ett veckoslut i 
juni eller augusti som passar dig och 
laget bra, när ni inte har något annat 
program. Tidpunkten du ska välja är 
med start vid klockan 15-16 tiden på 
en söndag eftermiddag – varför? Sön-
dag sen eftermiddag ”förstör” inte 
hela veckoslutet för familjerna, man 
kan åka till stugan eller på båtutfärd, 
och sedan hinner man utan problem 
även med lite fotboll och skoj. Sedan 
funderar man lite över vart man vill 
åka, gärna när och till en liten ort. Vi 
har varit till Karis, Ekenäs och Hangö. 
När valet var gjort ringde jag till den 
lokala föreningen, exempelvis Hangö 
IF, frågade om de ville spela tränings-
match mot oss vid tidpunkten jag ha-
de bestämt. Det lyckades varje gång, 
och mycket med tanke på att vid små 
orter så finns det alltid en tom fot-
bollsplan att hyra. Sedan meddelade 
jag lokala klubben att de gärna kan 
tjäna en liten hacka med sälja kaf-
fe och bulla åt våra föräldrar. Jag er-
bjöd mig även att ringa och fråga om 
Ekenäs IF och Salon Palloilijat också 
vill komma och spela mot Helsing-
forsare. Simsalabim så har man ord-
nat en ”miniturnering” på bortaplan. 
Efter att vi spelat 2-3 korta 20 minu-
ters matcher hade vi ofta strafftäv-
lingar där ALLA spelare fick skjuta, 
det var inte så noga om motståndar-
na hade 2 spelare mera, viktigast att 
alla och även målvakterna fick skjuta 
straffar. Efter matcherna hade vi bo-
kat bord på en lokal restaurang och 
ordnat med stående bord. Sedan med 
glasstrutarna i munnen gick vi vida-
re till någon lekpark. Mycket lyckat 
koncept. Och för att inte alla ska gö-
ra samma misstag som jag gjorde på 
första resan – gå inte till en pizza-res-
taurang – det ryms fyra pizzor i ug-
nen och när man är 20 spelare, dvs 50 
personer så tar det sin lilla stund inn-
an allas mat är serverad. 

Tony Rönnqvist har 25 år 
som spelare och 7 år som 
lagledare.
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Sommaren 2018 for vi till Dan-
mark och Odense på våran för-
sta utlandsturnering, det var 

spännande och nytt för alla och myck-
et nytt att tänka på. Jätteroligt och en 
massa goda minnen, som till exempel 
fotbollskulturen i dessa länder. Om 
man är ett barn och har en fotboll så 
går det ju inte att vara utan att spar-
ka och dribbla med den. På flygfältet 
i Helsingfors var det några passage-
rare som såg snett på oss någon som 
kom och sa till, man får inte spela på 
flygfältet – njaa, det finns knappast 
någon sådan regel, att man inte får 
spela i vänte hallen. Men i alla fall så 
tog ju några illa upp. Två timmar se-
nare och inte det minska klokare så 
är vi på Kastrup och väntar på våra 
väskor. Pojkarna dribblar, passar och 
fintar. Bollen smiter iväg och träffar 
en som tillhör personalen på Kastrup 
flygfält. – Är det din boll? Kom och 
ta den om du kan! Och sedan börja-
de dansken dribbla och snurra upp 
våra pojkar – fotbollskultur. Ett tips 
till kommande resor som underlät-
tar för dig som övervakare, men som 
alla spelare och föräldrar uppskat-
tar. Ta bort telefonerna av alla spela-
re och ha en obligatorisk klädsel – al-
la klär sig i PPJs blåa. Det är enkelt att 
se var pojkarna rör sig, de hittar var-
ann och ingen behöver fundera över 
vilken skjorta man ska ha på sig el-
ler om man ska ha jeans eller shorts. 
Om alla har klär sig på samma sätt så 
är man ett lag, man skapar samhörig-
het och minskar på spelarnas och för-
äldrarnas stress. 

Lagsammanhållning kan man 
även skapa med mindre be-
svär. Man kan åka till Tölö och 

bowla, gå på pizza med hela laget ef-
ter träningarna, laserspel vid Mega-
Zone eller hyr en buss och gör en 4 
timmars utflykt till Flamingo. Att gö-
ra roliga saker utanför fotbollen ska-
par en god stämning inom laget, vil-
ket i sin tur leder till att man jobbar 
bättre som grupp, vilket gör att man 
tillsammans även presterar bättre på 
fotbollsplanen. Sammanhållning är 
grunden till ett gott lagbygge.

Inom lagledarskapet finns det 
mycket annat än att ordna re-
sor och happenings. En stor det 

av jobbet är kommunikation mellan 
olika parter som till föreningen, an-
dra klubbar, domare, spelare, träna-
re och sist men inte minst den vikti-
gaste parten – föräldrarna. Det finns 
oftast dubbelt mera föräldrar än det 
finns spelare. För att de unga spelar-
na ska vara medvetna om vad och 
när något händer så krävs det att 
du som lagledare informerar för-
äldrarna. Här är det superviktigt 
att man skriver klart och tydligt si-
na meddelanden. Alla föräldrar har 
inte samma inblick eller kunskap 
och fotboll och allt vad som händer 
och rör sig runtom. Själv har jag bli-
vit ”allergisk” mot förkortningar i 
mail och meddelanden som skrivs 
inom junioridrott. Jag har otaliga 
gånger svarat på frågor om vad sa-
ker och ting betyder, vilket har lätt 
till att jag hellre skriver två rader 
extra, för det sparar mig en massa 
tid. Att svara på ett whatsapp kan-
ske inte känns som så mycket jobb, 
men om du tänker lite vidare. Om 
det kommer tio whatsapp-medde-
landen på en dag. De kommer lite 
nu som då. Varje meddelande av-

bryter koncentrationen. Några av 
meddelanden kräver att du söker 
efter svaret i något mail eller frågar 
av tränaren eller föreningen. Någ-
ra små whatsapps kan enkelt ta en 
timme av din dag. Två gånger per 
år så bestäms träningsturerna. In-
om föreningen så gör Micke Ant-
honi ett hästjobb när han går ige-
nom alla lags och tränares önskemål 
om tider. För dig som lagledare är 
det också ett pussel när man kol-
lar vilka tider som skulle eventu-
ellt passa era spelare och era träna-
re. Det är mycket och massor som 
spelar in. Men igen, eftersom du/jag 
har ett intresse så vet man ju att det 
blir till slut bra och de flesta är nöj-
da. För att återgå till de enkla små 
meddelandena, förkortningarna och 
innehållet du skriver i dina texter – 
lägg till det lilla extra så sparar du 
tid framöver. Tips, när du skriver in 
träningsturerna i MyClub, du skri-
ver texten bara en gång per 6 må-
nader så lägg till några rader. Skriv 
att använd PPJs blåa kläder och ta 
med vattenflaska. Skriv ut när trä-
ningarna börjar och när de slutar, 
skriv även en summering över vil-
ka tider som gäller under hela vin-
tern, vilka dagar och platser. Skriv 
även att man ska ha egen boll och 
vilken storlek bollen ska vara och 
vilken boll de flesta spelare använ-
der. Under de första åren som lag-
ledare, när det kommer nya spelare 
(och föräldrar) nästan varje vecka, 
har jag svarat säkert 50 gånger på 
frågan om vilken storlek bollen ska 
vara och vilken boll jag rekommen-
derar. Genom att skriva och beskri-
va saker i MyClub så minskar du på 
antalet frågor.

Senast nu i augusti 2022 fick jag 
frågan igen, densamma som jag 
ställde till Akke år 2015; Vad 

innebär det att vara lagledare? En be-
kant sa att ingenting fungerar i hans 
pojkes lag och att i den senaste match-
en så hade de ingen tränare, de spe-
lade en man kort och han hade själv 
agerat domare eftersom en sådan ha-
de inte ordnats. Den nuvarande lag-
ledarens pojke har bytt lag och lagle-
daren slutade i och med detta. Nu har 
det gått någon vecka ingen har ännu 
axlat rollen som lagledare. Min kom-
pis frågade då mig, om han borde ta 
över lagledarrollen. Jag svarade ho-
nom, att ibland är det massor att göra 
och stundtals väldigt lite. Men om du 
jobbar en massa övertid på ditt rikti-
ga jobb så har jag nog svårt att se att 
du skulle kunna hinna engagera dig 
alltför mycket i en eventuell lagle-
darroll. Varje mail tar sin tid och det 
blir en massa mail och samtal. För att 
lyckas som lagledare ska du villa det 
– det lyckas inte om du tvingas till det 
eller om du gör det för att ingen an-
nan ville. Efter 7 år på täppan tycker 
jag ännu att det är kul och att det ger 
mig det jag vill – att vara en aktiv och 
central del av juniorfotboll, att kun-
na bidra och jobba för en bättre fot-
boll inom Finland. Det är hur jag ser 
på saken. Säsongen 2022 lider mot 
sitt slut och min högra hand Mikko 
Pirilä frågade mig, ska vi köra ett år 
till? Den frågan blir ännu obesvarad 
även om jag har bokat några hotell-
nätter åt laget till nästa säsong. PPJ

Palloliitto järjestää 14-vuotiaille pelaajille pelinohjauskursseja 
vuosittain. Koulutus toteutetaan yhteistyössä seurojen ja Pallo-
liiton välillä. Ohjaajakoulutuksen jälkeen nuoret pystyvät tienaa-

maan 5vs5-pelien tuomaroinneista mukavaa kesä- ja viikonloppura-
haa. Hyvin pärjäävät ja innostuneet pääsevät varmasti viheltämään 
myös 8vs8- ja 11vs11-pelejä tulevaisuudessa.  

Pelinohjaajat ovat pitkälti sama asia kuin tuomaritkin. Pelinohjaajat 
nimensä mukaisesti pyrkivät pienempien lasten peleissä tuomareiden 
tavoin myös auttamaan pelaajia laajemmin oikeissa suorituksissa. Toi-
mintaa voisi kuvailla tuomaroinniksi ja kevyen tason valmentamisek-
si samaan aikaan ottelutapahtumissa.  

Palloliitto on kertonut akuutista tuomaripulasta, joka hankaloittaa 
otteluiden järjestelyitä. Tuomareiden arvostuksesta on puhuttu tai tar-
kemmin sanottuna arvostuksen puutteesta. Tuomarit tekevät virheitä 
siinä missä pelaajat kuin valmentajatkin. Kaikkien osapuolten tekemät 
virheet tulisi ymmärtää osana yksilöiden kehittymistä. Kaikki osapuo-
let joutuvat varmasti jatkossakin sietämään arvostelua ja kritiikkiä. Ke-
hujakin pärjätessä varmasti annetaan vuolaasti.  

Tuomareiden ja pelinohjaajien kohdalla tärkeänä elementtinä nouse-
vat esille vuorovaikutustaidot. Jämäkkä, rehellinen ja kuuluva ote lisää 
osapuolten välistä ymmärrystä. Osaava tuomari tai pelinohjaaja osaa 
vuorovaikuttaa pelaajien ja valmentajien kanssa tehokkaasti. Hyvä tuo-
mari tai pelinohjaaja tuntee sääntökirjan läpikotaisin, mutta erinomai-
suuden pohjana on varmasti kuuluva ja selkeä kommunikointi pelaa-
jien sekä tarvittaessa valmentajien kanssa.  

Anna rakentavaa palautetta
Aikuisten tulee kantaa myös oma vastuunsa käyttäytymisestään juni-
oreiden otteluissa. Tuomarit ja pelinohjaajat ovat listalla monesti syy-
teltävien listalla ensimmäisenä . En ihmettele, että monet potentiaaliset 
pelinohjaajat eivät tule toista kertaa otteluihin, jos katsomosta tai vaih-
topenkiltä löytyykin yksi tai useampi äänekäs ja töykeä ”tuomariasi-
antuntija”. Palautetta saa ja pitääkin tarvittaessa antaa, mutta jokaisen 
tulisi miettiä, millä tavalla tuo palaute kannattaa antaa. Syyttelevä ja är-
hentelevä palaute nuorille pelinohjaajille ei palvele lopultakaan ketään. 
Lisäksi se on pelaajille erittäin huono esimerkki sopivasta käytöksestä.  

PPJ on pitänyt muutaman vuoden ajan omaa pelinohjaajaryhmää 
WhatsAppissa, ja sinne tulee vuosittain useita kyselyitä joukkueilta pe-
linohjaajille. Ryhmä on erinomainen mahdollisuus päästä omien aika-
taulujen mukaisesti viheltämään otteluita. PPJ:ssä joukkueet järjestävät 
lukuisia turnauksia ja yksittäisiä ystävyysotteluita kauden aikana, jo-
ten lähes aina on tarvetta tuomareille ja pelinohjaajille. Ryhmään pää-
see helposti mukaan laittamalla viestiä ryhmää ylläpitävälle super-jojo 
Juha Kettuselle. Pelinohjaajat-ryhmään otetaan mukaan kaikki haluk-
kaat pelinohjaajakoulutuksen käyneet PPJ:n jäsenet.  PPJ

Apua akuuttiin tuomaripulaan

Olli-Oskari Jaakkola toimii tuomarina.

PPJ:n pelinohjaajat ovat tärkeitä koko seuralle. Arvostus ja  
asiallinen palaute auttavat tuomareita ja pelinohjaajia jatkamaan. 

TEKSTI J E S S E  L A A J A R A N TA  KUVA S A L L A  M A L I N

”Jämäkkä, rehellinen ja 
kuuluva ote lisää osapuolten 
välistä ymmärrystä.

Lisätietoa: Juppe Kettunen, juppek@gmail.com, 040 703 3292 ja pallo-
liitto.fi/tule-mukaan/ryhdy-tuomariksi-tai-pelinohjaajaksi
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TERVETULOA PELAAMAAN PP J :H IN!

Pääset harrastuksen alkuun tutustumalla joukkueisiin www.ppj.fi  
ja ottamalla yhteyttä joukkueenjohtajaan.

Joukkueet:

Lauttasaari 2017 Risto Juntunen, laru2017@ppj.fi
Jätkäsaari 2017 jatka2017@ppj.fi
Eira 2017 Niko Aho, eira2017@ppj.fi
Väiski 2016-2017 Axel Orrström, akke@ppj.fi
Lauttasaari 2016 Hannu-Pekka Peura, laru2016@ppj.fi
Jätkäsaari 2016 Susanne Sahlberg, jatka2016@ppj.fi
Eira 2016 Meri Härmälä, eira2016@ppj.fi
Lauttasaari 2015 Sini Parkkinen, laru2015@ppj.fi
Jätkäsaari 2015 Jussi Pajula, jatka2015@ppj.fi
Eira 2015 Niclas Diesen, eira2015@ppj.fi
Lauttasaari 2014 Carcci Bengs, ppj2014laru.jojo@outlook.com
Jätkäsaari 2014 Jussi Laukkanen, ppj2014jatka.jojo@outlook.com
Eira 2014 Juho Nirkkonen, ppjeira2014juho@gmail.com
Lauttasaari 2013 Lia Samuelsson, jojoppjlaru2013@gmail.com
Jätkäsaari 2013 Markku Villman, jatka13.ppj@gmail.com
Eira 2013 Petri Viglione,  petri.viglione@winital.fi
Lauttasaari 2012 Timo Räikkönen, laru2012@ppj.fi
Jätkäsaari 2012 Elina Turunen, jojojatka12@gmail.com
Eira 2012 Minna Sarajuuri, minna.sarajuuri@gmail.com
Lauttasaari 2011 Teemu Rautiainen, jojoppjlaru2011@gmail.com
Eira 2011 Timo Puronen, jojoppjeira2011@gmail.com
Edustus 2011 Hanna Nordgren, edustus2011@ppj.fi
Jätkäsaari 2010-2011 Antti Vuorio,  jojojatka11@gmail.com
Lauttasaari 2010 Anna Niemi, ppjlaru10@gmail.com
Eira 2010 Kimmo Vanhakangas,  ppjeira10jojo@gmail.com
Edustus 2010 Tony Rönnqvist,  ppj2010edustus@gmail.com
Edustus 2009 Sami Martola, sami.martola@krogerus.com
United 2009 Sanna Rauhala, ppj09united@gmail.com
Edustus 2008 Hiski Lapinleimu,  hiski.lapinleimu@nokia.com
United 2008 Anna Räisänen, jojoppjunited08@gmail.com
Edustus 2007 Teemu Rinttilä, teemu.rinttila@gmail.com
United 2007 Ilkka Saarinen, Ilkka.Saarinen@tietoevry.com
B-pojat Juppe Kettunen, juppek@gmail.com
A-pojat Juppe Kettunen, juppek@gmail.com

 
TYTÖT

Tytöt 2016 Samuli Valkama, tytot2016@ppj.fi
Tytöt 2015 Katja Virtanen,  tytot2015@ppj.fi
Tytöt 2014 Tina Strandberg, ppjtytot2014@gmail.com
Tytöt 2013 Arto Pantsar, ppjtytot2013@gmail.com
Tytöt 2012 Hanna-Liisa Harju, ppjtytot12@gmail.com
Tytöt 2011 Tytti Lönngren, ppjt2011@gmail.com
Tytöt 2010 Haaste Nina Laakkonen, nslaakkonen@gmail.com
Tytöt 2010 Kilpa Hannu Rosokivi,  jojoppjt2010@gmail.com
Tytöt 2008-2009 Sari Alanko, ppj0809@gmail.com
Tytöt 2007 Martta Martola, ppjt0607@gmail.com
B-tytöt YJ Suvi Dufva, suvi.dufva@varma.fi
B-tytöt Paula Enström, ppjt0405@gmail.com

 
AIKUISET

PPJ Ruoholahti Oskar Stubb,  oskar.stubb@ppj.fi
LeJa Markku Piittari,  markku.piittari@gmail.com
PPJ Lauttasaari Miika Kestilä,  miika.kes@gmail.com
Mutsit Seija Virtanen, seija.virtanen1@gmail.com
Faijat Kimmo Vanhakangas,  kimmovanhakangas@mac.com
Naisten harraste Anna Einiö,  anna.einio@gmail.com
Naisten edustus Jenni Huhtala, naiset.ppj@gmail.com
Miesten edustus Mikko Hyppönen, mikko@ppj.fi

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

 Joulun kukat juhlapöytääsi 
ja kukkalähetykset tilauksesta!

LUOMASSA KESTÄVÄÄ
TULEVAISUUT TA

www. sa rc . f i

YHDESSÄ VAHVANA
KOHTI UUSIA HAASTEITA.

BLÅKLÄDERIN TYÖVAATTEET SEKÄ MARKKINOIDEN LAADUKKAIMMAT
SUOJAIMET, HANSKAT JA JALKINEET SAAT VTR-WORKWEAR CENTERISTÄ.

KATSO LISÄÄ: WWW.VTR-WORKWEAR.FI




