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Kaipaatko lisävirtaa
työturvallisuuskoulutukseen?
3T Ratkaisujen uusi 3T Kouluttajalisenssi on todellinen piristysruiske kaikille
työturvallisuutta kouluttaville, ja myös koulutettaville.
Tiiviit, viimeistä piirtoa myöten mietityt multimediat harjoitteineen tekevät
koulutustapahtumasta tehokkaan ja viihtyisän. Maan laajimmasta ja jatkuvasti
täydentyvästä opetusmultimedioiden ja oikeustapausten kirjastosta jokainen
löytää tarpeeseensa sopivat. 3T Kouluttajalisenssin hinta on 78 €/kk, ja se
sisältää kaiken mitä työturvallisuutta kouluttava tarvitsee.
Katso lisätietoja www.turvallisuusuutiset.ﬁ ja tilaa heti
täydellinen koulutuspaketti.
Jokainen Kouluttajalisenssin tilaaja saa
nyt kaupan päälle upean Marttiinin
Suomi 90 v juhlapuukon (arvo 115 euroa).
Tarjous on voimassa 31.12.2007 saakka.

Puheenjohtajan mietteitä!
Pitäjänmäen Tarmon 82 toimintavuosi lähenee loppuaan. Jääkiekkojaosto jatkaa varmalla pohjalla
entisten toimijoiden voimin. Tarmon
erikoisuutena on kuusi miesten
joukkuetta. Jalkapallo jatkaa nousuaan kahden perustettavan joukkueen vuosivauhdilla. Lentopallossa
miehet jatkavat Tarmon väreissä.
Suunnistus jatkaa myös entiseen
tapaan. Jukolan viesti kauden päätapahtumana josta tänäkin vuonna
heltisi isossa joukossa kelpo sijoitus. Naisten jumppa sai uudet vetäjät pitkäaikaisen aktiivin siirtyessä 25 vuoden jälkeen ”eläkkeelle”.
Tarmon toimintaa naisten- ja lasten
jumpan lisäksi on tullut Äijä jumppa VaPiNa, VanhatPiTanNassikat.
Ryhmän tarkoitus on saada aktiivi
toiminnassa mukana olleita seuratoimijoita itsekin liikkumaan. Ryhmän toimintaan on saatu tukea Likes ry:n KKI
KunnossaKaikenIkää toiminta-avustusta. Tällä avustuksella mm. koulutetaan
vetäjiä tulevien vuosien tarpeeseen. Naisten- ja Äijien ryhmien on tarkoitus
tehdä työtä terveysliikunnan parissa. Tässä työssä urheiluseurojen tarve tulee
kasvamaan väestön ikääntymisen seurauksena.
Viime aikoina on julkisuudessa puhuttu urheiluseurojen Helsingin kaupungin
toiminta-avustusten väärin käytöksistä tai väärin perustein hakemisesta. Pitäjänmäen Tarmo on aina kannattanut toiminnassaan avoimuutta sekä seuran
väelle että yhteiskunnan suuntaan. Nämä viimeaikaiset julkisuudessa olleet
puheet eivät ole vaikuttaneet toimintaamme. Olemme päinvastoin tyytyväisiä
kun asiat tulevat julkiseen keskusteluun. Tästä eteenpäin tulemme olemaan
entistäkin tarkempia toiminta-avustus hakemuksia täyttäessämme. Tulemme
jatkossakin toimimaan yhteiskunnan luomien toiminta sääntöjen mukaisesti.
Pitäjänmäen Tarmo kouluttaa väkeään mm. Etelä-Suomen Liikunta ry. ESLU
ry:n seuraseminaareissa. Näissä käsitellään seuran velvoitteita laki- ja verotus
asioissa. ESLU ry huomasi seuran aktiivisuuden ja muisti meitä stipendillä
seuran kehittämistä. ESLU ry on avustanut seuraa uudistamaan Pitäjänmäen
Tarmon vanhat säännöt. Säännöt esiteltiin kevätkokouksessa ja hyväksyttiin
syyskokouksessa ja ne ovat tarvittaessa nähtävissä Tarmon toimistossa.
Kiitos kuluneesta vuodesta!
Kalevi Koverola,
Pitäjänmäen Tarmo ry puheenjohtaja
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Tervetuloa pankkiin,
jolle olet aidosti
tärkeä asiakas.

Pitäjänmäen konttori ja Munkkivuoren konttori, OP 0100 0500, op.ﬁ

Avoinna:

Ma – Pe 07.00 – 20.00
La – Su 10.00 – 20.00
Pitäjänmäentie 17

Jättämällä veikkauksen pelit meille
tuet samalla Pitan junioritoimintaa
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27 vuotta nuorisotyötä
Ensi keväänä 27 toimintavuoden jälkeen jätän puheenjohtajan tehtävät PiTan
jääkiekossa ja siirryn hiukan myöhemmin työelämästä eläkkeelle. Uuteen elämään kuuluu oleellisena osana mökki Äkäslompolossa, runsaasti ulkoliikuntaa ja
Kuukkeli-ystävät. Kuten kuvasta näkyy, niin luottamukselliset suhteet on jo luotu
aikaisemmilla käynneillä. Mietteitä:
Surullisin muisto on ystävämme Aake Turpon äkillinen menehtyminen harrastuksen parissa kenttävahtina. Sitä puhelinsoittoa ja järkytystä ei koskaan unohda. Aake jätti korvaamattoman aukon seuramme tehtäviin ja kaipaavan muiston
sydämeen.
Harmittavin asia on se, että Pitäjänmäen - Konalan alueelle ei saatu rakennettua jäähallia. Usein se oli luonnollisesti kiinni rahoituksesta, mutta joskus siitä,
että alueelta ei löytynyt hallille mitään sopivaa tonttia. Ratkaisevaa apua ei ole
tullut kaupungilta tai Jääkenttäsäätiöltä. Harmittaa kovasti, mutta toivottavasti
hallille joku ratkaisu löytyy.
Suututtavin asia on Helsingin jääkiekon sisäinen toiminta. Puolueelliseen
jäänjakoon on monta kertaa ollut syytä pettyä. Toimintaympäristö on liigaseurojen
johdolla kuin susien pesä. Ei siellä ajatella nuorten parasta ja heidän harrastuksen
parissa pitämistä. Jos et menesty liigaseurassa, niin sinut poistetaan ja tilalle
värvätään pienseuroista uusia pelaajia. Kun tätä tapahtuu jo ennen kuin poika
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on täyttänyt kymmentä vuotta, niin sairasta touhu on. Osa vanhemmista on myös
syyllisiä tähän liian nuorena siirtymiseen.
Uhkaavin asia on ikäluokkien pieneneminen ja etenkin väestörakenne alueellamme. Lapsiperheet ovat 20 vuodessa vähentyneet kovasti ja kiekkokouluun
tulee entistä vähemmän pieniä poikia. Toinen uhka liittyy vapaaehtoistyöhön. Entistä harvempi haluaa uhrata omaa aikaansa nuorten hyväksi. Oman lapsen harrastuksiin löytyy toki vielä tukea ja työtä, mutta yleiseen seuratyöhön on vaikeaa
löytää tarvittavia työntekijöitä.
Mukavin tunne itsellä on siitä, että näiden 27 vuoden aikana on niin moni
nuori saanut laadukasta ohjausta liikunnan pariin. On ollut menestyviä joukkueita junioreissa aina Suomen mestaruussarjaan asti. Pojat moikkaavat vastaan
tullessa ja vanhempia tapaa kaupoissa. Joskus samalla käynnillä tapaa useita
vanhempia ja pienen pinnistelyn jälkeen tulee mieleen pojan ikäluokka ja muutakin
muisteltavaa.
Positiivisin tulevaisuuden asia on aloitettu virallinen yhteistyö Espoon Kiekkoseuran kanssa. Mietinnän jälkeen kehitimme ratkaisuksi tulevaisuudelle yhteistyön
rajanaapurin kanssa tulevan Leppävaaran metropolin ympärillä. Näin pystymme
jatkossa tarjoamaan kullekin pojalle kestävän ja laadukkaan toimintaympäristön.
Yhdessä meillä on kussakin ikäluokassa niin paljon poikia, että kullekin voidaan
tarjota hänen kehitystään vastaavaa toimintaa.
Rauhoittavin asia on se, että meillä on kussakin ikäluokassa riittävästi toimivia vanhempia jatkamaan joukkueen parissa. Joukkueiden johto ja valmennus
on erinomaisessa kunnossa. Jääkiekon yleinen toimintarunko on vuosien aikana
muokkautunut toimivaksi ja selkeäksi. Siinä on nuotit perustyöhön ja mahdollisuus
rakentaa uutta ja ehompaa.
Haikeinta on varmaan jättää harrastus, joka on 27 vuotta täyttänyt käytännössä kaiken päivätyöltä jääneen vapaa-ajan. Siitä on kehittynyt jo elämäntapa.
Hyvää työtä tehdessä tulee myös hyvä mieli. Monia ystäviä tässä on tullut ja osan
kanssa varmaan jatketaan yhteydenpitoa uudessakin tilanteessa.
Hyvää jatkoa PiTalle!
Kalervo Niskakoski
Jääkiekon puheenjohtaja
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Pitäjänmäen Tarmon
johtokunnan kokoonpano
vuonna 2008
Kalevi Koverola
0500 800 633

Vanha Hämeenkyläntie 9
00390 Helsinki

Heidi Tirri
040 734 3477

Pehtoorintie 4 D 15
00410 Helsinki

Henrik Helenius
k. 548 3496, 0500 610 783

Vanha Hämeenkyläntie 24
00390 Helsinki

Roope Talasmaa
044 511 6482

Turkismiehentie 8 A 49
00370 Helsinki

Tapani Ikonen
050 554 4996

Vuorikummuntie 20 B 10
00390 Helsinki

Markku Alatalo
k. 562 3867, 040 770 4786

Lehtovuorenkatu 5 A 8
00390 Helsinki

Mikko Kääriäinen
0400 812 180

Ristipellontie 1
00390 Helsinki

Jalkapallo/
Jääkiekko

Risto Jokinen
k. 587 5272, 040 5883325

Rukkilantie 7 B 11
00410 Helsinki

Lentopallo
pj.

Teppo Malm
040 5442 201

Henrikintie 5 F 153
00380 Helsinki

Tytöt E-96

Olavi Rautiainen
044 050 6518

Lapinlahdenkatu 11 A 3
00180 Helsinki

Jäsenkirjuri

Puheenjohtaja
Sihteeri/
Nuorisojaosto
Jääkiekko

Nuorisojaosto
pj.
Suunnistus

Rahastonhoitaja
Jääkiekko

Kyntäjäntie 20 B 8, 00390 Helsinki,
puh./fax 09-547 1005

www.pita.ﬁ
www.pita.sporttisaitti.com
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Kiekkokoulu

Tuomas Arnkil, Teemu Saarivirta, Topi Saarivirta, Topias Ferm, Teemu Suviyö, Jaakko Tirr, Olli
Nieminen, Aleksi Nieminen, Antti Virtanen, Sami Rahikka, Konsta Laaksonen, Onni Hyvönen,
Markus Wahlman, Ykä Hanhisuanto, Daniel Aavikko, Dan Andersson.

KIEKKOKOULU KUTSUU MUKAAN!
Kiekko- ja luistelukoulussa harjoitellaan ahkerasti perusasioita ja pidetään
myös hauskaa. Kiekkokoululaiset ovat tämän syksyn aikana harjoitelleet muun
muassa luistelua, jarruttamista sekä kiekonkäsittelyä. Kiekkokoulun päätavoitteisiin kuuluvat erityisesti luistelutaidon perusteet sekä jääkiekkojoukkueen yhteisten pelisääntöjen opettaminen. Kiekkokoulun jäävuoro Konalan jäähalissa on
sunnuntaisin kello 11.30–12.30.
Jääharjoitusten lisäksi kiekkokoululaisilla on myös salivuoro torstaisin kello
18–19 Pitäjänmäen ala-asteen liikuntasalissa, jossa tehdään erilaisia liikuntaharjoitteita sekä pelataan jalkapalloa. Ulkojäiden saapuessa, salivuoron tilalle tulee
jäävuoro Lassilan kentällä.
Tämän syksyn kiekkokoululaisia on yllättävän vähän ja lisää pelimiehiä kaivataan mukaan. Kiekkokoulussa tapaa runsaasti uusia kavereita ja pääsee nauttimaan jääkiekon vauhdikkuudesta sekä yhdessä tekemisestä. Valmentajina toimivat jo useamman vuoden kokemuksella Elise Luovula, Juha Räty sekä Joni
Niemistö (kiekkokoulun rehtori).
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G-00

Ja tässä nimet alhaalta ylöspäin: Maalivahti Niko Heikkilä, vas: Roope Kovalainen, Eliel
Björn, Henrik Räike, Viljo Reinikainen, Iivo Angerpuro, Camilla Sohlman, Jaakko Vuorenkoski, Sakari Pankkonen, Miikka Railas Pelto Tian, Carl Hellberg, Aapo Kössi, Touko Tainamo,
Henri Tyllinen Huoltaja Tero Heikkilä, valmentaja Elise Luovula, valmentaja Timo Korpihete,
valmentaja Juha Räty, jojo Raija Railas, huoltajat Pia Lindfors ja Vesa Vuorenkoski.

Joukkueen perustamiskokous pidettiin toukokuussa 2007. Pitan tällä hetkellä
tuorein joukkue muodostuu etupäässä edellisen vuoden kiekkokoululaisista. Valmentajiksi saimme jo kiekkokoulusta tutut Elise Luovulan ja Juha Rädyn. Kun Timo
Korpihete vielä lupautui apuvalmentajaksi, monipuolinen valmentajatrio oli valmis.
Meillä on joukkueessa kolmea ikäluokkaa, joista 2001 syntyneitä eniten. Osa
pelaajistamme siis oppi vasta aivan äskettäin pysymään pystyssä luistimilla, mutta
kehitys on jo vuodessa ollut huima. Hinku pelaamaan on kova ja sehän on vain ja
ainoastaan hyvä merkki. Kun pojat harjoittelevat ahkerasti kaksi kertaa viikossa
jäähallilla, meillä vanhemmillakin riittää yhtä jos toista puuhaa kaukalon laidalla.
Homma luistaa hyvällä yhteishengellä.
Innokkaaseen 20 pelaajan jengiimme mahtuu vielä uusia tulokkaita, erityisesti
2000 syntyneitä poikia ja tyttöjä. Pelaajat voivat tulla joukkueeseen joko suoraan tai
kiekkokoulun kautta: luistelutaitoja voi hioa ensin kiekkokoulun puolella, jos tarvetta
siihen on. Meillä kaikki pääsevät taatusti pelaamaan!
Ottakaa rohkeasti yhteyttä, me kerromme lisää:
Joukkueenjohtaja Raija Railas puh 040-7389 168
ja Tiedottaja Pasi Kössi 050-5822 217
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F-99

Ylärivi vasemmalta: Huoltajat Pauli Halonen ja Christer Durrani, jojo Tommi Mattila ja
valmentaja Nemo Nokkosmäki. Keskirivi: Ville Savander, Tuomo Halonen, Oula Mattila, Elias
Ahlfors, Tim Törnblom, Simo Paulaharju. Eturivi: Kalle Uusivirta, Oliver Alinikula, Nino
Sadri, Alexander Hagvik, Max Durrani, Leevi Paakkala, Onni Nokkosmäki, Tommi Arnkil.
Kuvasta puuttuvat: Santeri Virta ja Juho Järvinen ja toimihenkilöistä rahastonhoitaja Minna
Durrani, Pelimestari Jussi Ahlfors ja huoltaja Jussi Uusivirta.

Kausi käynnistyi syyskuun puolella kauden alkua innosta puhkuen odottaneiden veijareiden kanssa. Avaintoimihenkilöt ja valmentaja pysyivät samoina kuin
edellisellä kaudella ja kiitos heille siitä! Muutama uusi tulevaisuuden toivokin liittyi
joukkoon vahvistamaan joukkuetta. Tervetuloa todellakin mukaan pelimiesten
joukkoon.
Kautta katsotaan eteenpäin erittäin positiivisessa hengessä. Osallistumme
kahdella joukkueella alueen Leijonaliigaan joten vauhdikkaita tilanteita ja ennen
kaikkea peliaikaa tulee kaikille niin paljon että varmasti riittää!
Innolla odottaen kauden pelejä,
Tommi
PiTa F-99 jojo
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F-98

Ylärivi vasemmalta oikealle: Ari Etelätalo (valmentaja), Antti Taskinen (jojo), Kari Toitturi
(huoltaja) ja Jarkko Hakala (huoltaja). Keskimmäinen rivi vasemmalta oikealle: Juha-Pekka
Salmi, Matias Komulainen, Lassi Taskinen, Olli Toitturi ja Jan Posa. Alarivi vasemmalta
oikealle: Jaakko Inberg, Sami Pulkki, Jere Hakala, Otto Etelätalo, Nicholas Koskikallio ja
Nasim Zouneibiri. Poissa: Valtteri Ingervo ja Tuomas Kiviniemi.

PiTa-98 aloitti jääharjoituksensa syyskuun alussa reippaana ja uudistuneena
muutaman pojan lähdettyä ja muutaman uuden liityttyä joukkueeseen. Uudet pojat
ovat sopeutuneet ryhmäämme hienosti ja tuoneet siihen uutta virtaa tullessaan.
Olemme harjoitelleet 2–3 kertaa viikossa yhdessä PiTa-99:n kanssa ja pelanneet
muutaman harjoituspelin. Pojat pitävät erityisesti pelaamisesta, joten pyrimme Leijonaliigan ja muutaman turnauksen ohessa pelaamaan runsaasti harjoituspelejä.
Pelillisesti suurin muutos viime kauteen verrattuna on pelaaminen neljällä
neljää vastaan, mikä on lisännyt liikkumisen ja joukkuepelin merkitystä. Jokainen
pelaaja saa nyt myös entistä enemmän vastuuta pelistä. Harjoituspelien perusteella alamme sopeutua tähän muutoksen, sillä ne ovat sujuneet koko ajan yhä
mallikkaammin. Ensi kaudella edessä on vieläkin suurempi muutos kun siirrymme
pelaamaan koko kentällä, mihin pyritään valmistautumaan kevätkaudella mahdollisuuksien mukaan.
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Toiminnallisesti kauden teemoina ovat olleet pelaajien omatoimisuuden ja
oheisharjoitteiden lisääminen. Vanhemmat eivät enää ole apuna pukukopissa
vaan pelaajat pukevat ja riisuvat varusteensa mahdollisimman pitkälle itse. Tällä
on ollut selvä merkitys joukkuehengen kannalta. Pojilla on nyt parempi mahdollisuus tutustua toisiinsa ja pitää hauskaa keskenään. Joukkueen toimihenkilöt toki
auttavat tarvittaessa ja ovat lisääntyneen työmääränsä vastapainoksi päässeet
nauttimaan entistä enemmän railakkaasta pukukoppihuumorista. Kunhan toimet
pukukopissa opitaan suorittamaan ripeämmin, lisäämme alku- ja loppuverryttelyiden määrää ja mm. mailankäsittelyharjoituksia puupalloilla.
Joukkuehenki ja harjoitusaktiivisuus ovat olleet erinomaisia. Rinkiin kuuluu
tällä hetkellä 12 poikaa, joten meillä on runsaasti tilaa uusille pelaajille. Toivotammekin kaikki uudet tytöt ja pojat, myös vasta-alkajat, tervetulleiksi pirteään
ryhmäämme!
Pita-98 toivottaa uudet pelaajat tervetulleiksi!

JOULUKUUSIA
Tuotto Pitäjänmäen Tarmon nuorisotyön hyväksi

Myyntipaikat:
Kahvila, leipomon myymälä Riihipellontie, Konala
Kioski Wanha Ysi, Vanha Hämeenkyläntie 9
S-Market Pitäjänmäki
Pitäjänmäen asema
Valintatalo Pitäjänmäki

ke 19.12 to 20.12
pe 21.12 la 22.12
su 23.12 ma 24.12
PiTa toivottaa tukijoilleen
sekä kannattajilleen
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
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E-97

Ylärivi vasemmalta: Joukkueenjohtaja Timo Nikunen, valmentaja Jukka Saarenketo, joukkueenjohtaja Roger Törnblom, vastuuvalmentaja Pasi Andersson, valmentaja Petteri Tiainen, huoltaja
Pauli Halonen, huoltaja Jarkko Seppänen. Keskirivi vasemmalta: Miiro Angerpuro, Santeri
Saarenketo, Juuso Halonen, Joona Hotakainen, Ludde Törnblom, Roope Rättö, Niklas Seppänen,
Niilo Nikunen, Valtteri Kämäräinen, Andreas Azaize. Eturivi vasemmalta: August Halonen, Eetu
Tiainen, Akseli Kiiski, Kim Andersson, Teemu Arnkil, Okko Karvonen, Niklas Bäckström, Aku
Koskinen, Elmo Innanen. Edessä: Alberto Sadri, Klaus Kulikoff, Duman Imani, Pekka Hakanen.
Poissa: Matias Berglund, Olli Hoviniemi, Jaakko Pessi, valmentaja Henri Innanen, huoltaja
Pekka Hoviniemi.

PiTan E-97 on 26 energisen nuoren kiekkomiehen ryhmä, joka osallistuu Eteläisen alueen yleiseen sarjaan kahdella joukkueella.
Kauteen on valmistauduttu pelaamalla harjoitusotteluita jo elokuun lopusta lähtien. Pitkän kentän peleihin siirtyminen on tuonut mukanaan omat haasteensa, sillä
nyt kaukalossa on urakoitava aivan eri tavalla. Parhaiten pärjää joukkue, joka jaksaa
painaa hyvällä sykkeellä. Siksi peruskuntoon kiinnitetäänkin erityistä huomiota. Juoksulenkki on hyvä ja hyödyllinen tapa aloittaa joukkueen harjoitusvuoro.
Syyskuun toisena viikonloppuna koko joukkue suuntasi ensimmäiselle jääleirilleen
Vierumäelle. Kiekkovuorojen lisäksi ohjelmassa oli yleisurheilua ja sisäjumppaa.
Osa pojista ennätti lauantai-illan päätteeksi myös uimahalliin. Leirillä havaittiin
ruokalan mustaherukkamehun hyvä menekki ja nähtiin, kuinka pitkälle letkeä ”muikkutyyli” kantaa pituushypyssä. Kaikkien mielestä leiri oli mukava kokemus, ja ensi
syksynä on tarkoitus leireillä Kisakalliossa.
Joukkueenjoht: Roger Törnblom 040-554 6014, Timo Nikunen 050-322 5246
Vastuuvalmentaja Pasi Andersson 040-5588 311
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E-96

Nimet alhaalta vasemmalta: Felix Uimonen, Matias Eskelinen. Toinen rivi vasemmalta:
Eemeli Niemi, Samu Kylämies, Janne Juurio, Topi Mäkinen, Atakan Ak, Arttu Gardin. Kolmas
rivi vasemmalta: Aku Salmi, Alexander Hoffström, Roope Salmi, Jere Elo, Toni Vehviläinen,
Jani Lampinen. Neljäs rivi vasemmalta: Charaf Bentlib, Joel Oksman, Aarre Suvanto, Samu
Jäntti, Ville Takkinen, Amos Aaltio, Sampo Paulaharju, Joel Junnila, Lauri Uusikylä Viides rivi:
valmentaja Mikael Tolkki, joukkueenjohtaja Petter Hoffström, mv valmentaja Jari Lampinen,
joukkueenjohtaja Marko Aaltio, valmentaja Jussi Uusikylä, huoltaja Mari Gardin, vastuuvalmentaja Ari Salmi. Kuvasta puuttuu: Benjames Kosenius, Joni Kalliosaari, huoltaja Pentti
Elo, huoltaja Kaija Oksman ja valmentaja Leif Knief

Pita-96 joukkueen poikien syksy alkoi vauhdikkaasti. Elokuun tiukkojen jäätreenien jälkeen tuli kultaa omassa turnauksessa syyskuussa Paloheinässä. Syyskuun lopulla leiriteltiin Vierumäellä. Jäätreenien lisäksi joukkueen yhteishenkeä
luotiin erilaisilla harjoituksilla ja yöllisellä suunnistusretkellä.
Tällä hetkellä joukkuessa pelaa 25 poikaa. Valmennuksesta vastaa 5 valmentajaa, joista yksi keskittyy maalivahtivalmennukseen.
Pojat ovat kasvaneet ja kauden tavoitteena on harjoituksissa edetä yhä monipuolisempiin rooleihin pelitilanteissa sekä hakea yksilöllisempää toimintamallia.
Pojat pelaavat kauden sarjoissa A ja AA. Harjoituksia tulee olemaan 3–4 kertaa
viikossa. Jäätreenien lisäksi uutena tänä syksynä on tullut ohjattu alku- ja lopputreeni. Pojat ovat ottaneet myös vastuuta joukkuehengestä ja ovat olleet mukana
luomassa joukkueen sääntöjä ja toimintatapoja.
Terkuin,
Jonna Uimonen
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D-95

Pelaajat vasemmalta alarivistä: Daniel Tiihonen, Oskari Vähänen, Tom Palamaa, Niko
Nurmi, Joni Harrila, Juho Lehtinen, Joni Flöjt, Nuutti Saalasti. Keskirivi vasemmalta: Aleksi
Eloranta, Dani Laitinen, Aleksi Protski, Lari Parikka, Aleksi Kallio, Ville-Petteri Holappa,
Niko Saalasti, Patrik Bongiovanni, Oscari Parviainen. Ylärivi: Mika Flöjt, Timo Eloranta,
Timo Parikka, Maaret Palamaa, Jussi Virtanen. Kuvasta puuttuvat: Roope Hakala, Oskari
Virta, huoltaja Simo Tiihonen sekä valmentaja Matti Hakala

Keväällä 2002 perustettu joukkueemme lähtee jo kuudenteen kauteen 2007
– 2008 täysin samalla porukalla kuin viime kaudella.
Joukkueesta on tiivistynyt innokkaasti ja ahkerasti harjoitteleva porukka, joilla
on todella hyvä yhteishenki.
Kesäharkkojen jälkeen jääkausi aloitettiin jo heti elokuun puolessa välissä.
Jonka jälkeen ollaan ehditty leireilemään Konalassa yhdessä PiTa –94 joukkueen kanssa sekä pitämään oma tehokas kolmen päivän leiri Vierumäellä. Myös
harkkapelejä on pelattu useita.
Sarjapelit starttaavat 13.10. kotipelillä ja kauteen lähdetään pelaamaan AAtason pelejä.
Keväällä tarkoitus lähteä ulkomaan turnaukseen päättämään kautta.
Haluan tässä samalla kiittää upean joukkueemme lisäksi, loistavia valmentajiamme sekä Timoa, Mikaa, Simoa ja Kirsiä jotka ovat vuodesta toiseen jaksaneet
hoitaa huoltajien ja talouspäällikön hommia.
Kiitämme myös lämpimästi yhteistyökumppaneitamme.
Maaret Palamaa
joukkueenjohtaja
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D-94

Alarivissä vasemmalta: Saku Vehkajärvi, Kalle Taskinen, Jaakko Vikström, Jarkko Nuutilainen,
Matias Siltakoski, Jesse Ahola, Aku Juvonen. Keskirivissä vasemmalta: Arttu Pihlström, Johan
Ohtonen, Valtteri Saarenketo, Sami Keskinen, Eero Luukkonen, Panu Liuska. Ylärivissä: Joukkueenjohtaja Jyri Vikström, Valmentajat Max Björklund, Jukka Saarenketo, Valtteri Tervala.
Kuvasta puuttuvat: Jere Takala, Lauri Kyykoski, Pekka Jalonen, huoltajat Antti Taskinen,
Seppo Vehkajärvi, Markku Ahola sekä joukkueenjohtaja Jouko Nuutilainen

PITA 94:n toiminta on ollut koko alkukauden hyvin vilkasta. Joukkue on harjoitellut erittäin tunnollisesti ja se näkyy joukkueen otteissa.
Leirit, harjoituspelit ja muu yhteistoiminta on kohottanut joukkuehenkeä.
Inkoon leirin aikana maltettiin sentään pysyä erossa jääkiekosta ja silloin keskityttiin ihan muuhun toimintaa ja hauskanpitoon. Perinteisesti Inkoon leiri on
leiri, jota odotetaan ja toivotaan ja siellä tapahtuneet asiat ovat vanhemmillekin
suurelta osin salaista. Yö teltassa, yölliset kauhutarinat, itse tehty ruoka ja kaikki
muu hauska toiminta takaavat Inkoon leirin suosion myös jatkossa.
Pita 94 tekee myös yhteistyötä yli seurarajojen. EKS:n (Espoon Kiekkoseura)
kanssa harjoitettu yhteistyö on sujunut harjoitusten ja pelaajavaihtojen osalta
todella hyvin. Myös valmentajat ja muu organisaatio tekee yhteistyötä ja kaiken
tämän takana on se perusasia, että jokaiselle pelaajalle taataan toimintaa, tarjotaan elämyksiä ja kehittymismahdollisuuksia omien mielihalujen sekä taitojen
puitteissa. Kenenkään ei tarvitse lopettaa palaamista, koska kaikille taataan tasapuolisesti peliaikaa ja ennen kaikkea järjestetään korkealaatuisia harjoituksia
ja mukavaa yhdessäoloa jääkiekon parissa.
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Snadiliiga

Ylhäällä vasemmalta: Jaakko Huotari, Teemu Kuivalainen, Ville Lumme, Hannu Hiltunen,
Juha Vääränen, Lauri Kurki, Juha Kulomäki, Jeremias Ketro, Antti-Pekka Niininen, Pasi
Lehtimäki, Ville Päivinen. Alhaalta vasemmalta: Juuso Turppo, Petri Ikonen. Kuvasta puuttuvat: Ville Välikoski, Henri Tiitinen, Miikka Mäkinen, Petri Kettunen, Kalle Martikainen,
Juha Hiltunen, Tero Lehtonen.

SUOMALAINEN VOITTAA AINA.
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Papat

Peli pyörii jälleen omassa päädyssä kuten viime kaudella niin usein oli tapana. Täysi miehitys on kuitenkin valmiina menemään seuraavaan vaihtoon toiveenaan kääntää pelin suunta
vastustajan päätyyn. (Kuva Matti Nenonen). Pelaajat: Pasi Andersson, Heikki Hallila, Martti
Heinonen, Markus Hyökyvaara, Juho Jaatinen, Mika Kauppala, Petteri Kauppala, Leif Knief,
Hannu Koponen, Matti Kähkönen, Jarmo Kähkönen, Mika Mustonen, Matti Nenonen, Timo
Pajarinen, Jani Saarinen, Ari Salmi, Pertti Salminen, Kare Salokangas, Matti Siitonen, Pauli
Sinkkonen, Ari Sirkiä, Aarre Tikka, Hannu Tikka ja Harri Lindfors.

Harrastekiekkojoukkue PiTa:n Papat. Nämä jäällä kevyesti liukuvat raatajat antavat harjoitus- ja pelivuoroillaan aina kaikkensa. Joukkueen tinkimätön asenne,
joukkuehenki ja yhteen hiileen puhaltaminen antavat vahvan perustan jokaisen
urheiluseuran toiminnalle. Joukkueemme iloinen ilme kaukalossa ja kaukalon ulkopuolella takaavat jäsenille mieluisan ympäristön urheilun harrastamiselle.
PiTa:n Papat pelaavat Jääkiekkoliiton harrasteliigaa Ultralight -tasolla.
Kyseinen sarjataso on mielenkiintoinen yhdistelmä vuosien saatossa jalostunutta taitoa ja pelin sisällä tapahtuvien siirtojen millintarkkaa puntarointia. Jokaisella jääurheilun ammattilaisella kytee sisällään usein pienimuotoinen kilpailuvietti.
Tämän kilpailuvietin syvän tutkiskelun ja ihmettelyn ohessa joukkueemme tähtää
kaudella 2007-2008 kohti sarjan kivenkovaa kärkeä.
PiTa:n Papat koostuu jääkiekkoa eri vuosikymmenten aikana nähneistä liikunnallisesti lahjakkaista urheilun moniottelijoista. Fyysisen kunnon vaaliminen ja liikunnasta nauttiminen ovat toimintaamme keskeisesti ohjaavia tekijöitä. Joukkueen monipuolinen pelaajapohja takaa sen, että tästä keitosta ei mausteita puutu. Kaikkien
panosta tarvitaan ja kaikki ovat seuran toimintaan valmiita myös panostamaan.
Joukkueemme harjoitusvuorot ja kotipelit ovat Konalan jäähallin puhutuimpia
tapahtumia. Tätä jääurheilun juhlaa harrastekiekon ystävät voivat saapua seuraamaan sunnuntaisin kello 18.00, jolloin aloituskiekko jäähän perinteisesti tipahtaa.
Nähdään hallilla!
Teksti Juho Jaatinen
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Miehet

Ylärivi vasemmalta: Roope Koli, Harri Turkki, Olli-Pekka Vieno, Juha Koivuniemi, VesaMatti Lamminen, Emil Kaila, Valtteri Tervala, Niklas Ahlbland, Pyry Lahdenranta, Mikael
Putkonen, Kai Friman(huoltaja), Tapio Lamminen(jj). Alarivi vasemmalta: Riku Pulkkinen,
Misko Wagello, Rami Riikonen, Tuomas Kemppainen, Teppo Lamminen, Ilkka Alen, Sami Virtapuro. Kuvasta puuttuvat: Esa Rajala(mv), Ilari Scheinin, Lasse Salminen, Miko Leskinen,
Juha Hoikkala(A), Sami Kinnunen, Mikko Särkikangas ja Mika Niemi(A).

Tervehdys!
Syksy on jo pitkällä tätä kirjoitettaessa ja kausi edennyt viiden ottelun verran.
Kauteen lähdettiin viime vuotisen 3-div. kärkisijan jälkeen toiveikkain mielin. Elokuun lopussa Konalan hallille kerääntyi taas tuttu porukka lisättynä muutamalla
uudella pelaajalla. Joukkueemme johtaakin nyt sarjaa puhtaalla pelillä ja mukana
on täysi 25 hengen joukkue!
Allekirjoittanut onkin välillä ihmetellyt, mikä saa omavaraisesti toimivan, alunperin 2. joukkueeksi perustetun porukan jatkamaan taivaltaan jo toisella vuosikymmenellä, juniorijoukkueiden hajotessa nykyään jo alkumetreillä. Löytyisikö
menneisyydestä jotain mitä voisi tänä päivänäkin hyödyntää nykyisten junioreiden
parissa? Pienen mietinnän jälkeen vastaus tuntuu ilmeisen selvältä! Joukkueemme perusta valettiin jo 80-luvulla Pitäjänmäen ja Konalan ulkokentillä ja ala-asteilla. Elettiin aikaa jolloin juniorityön aktiivit kiersivät kentillä ja kouluilla rekrytoimassa poikia PiTaan. Tästä seurasi ”dominonappulaefekti”, jokainen halusi mukaan,
olihan naapurin Tommi ja Jannekin liittynyt oikeaan urheiluseuraan. Ensimmäinen
askel oli siis yhteishengen luominen ja yhdessä tekemisen mahdollistaminen.
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Pienenä tunsimme suurta ylpeyttä saadessamme mennä kouluun oman seuran
veryttelyasuissa, erotuimme porukasta, olimme urheilijoita!
Lapsuuden kääntyessä kohti murrosikää joukkueiden koossa pitämiseksi eivät
riitä enää veryttelyasut. Monet houkutukset vetivät meitäkin eri suunnille. Toiset
lähtivät kaupungin mahtiseuroihin toisten ripustaessa luistimensa naulaan. Tuolloin ensiarvoisen tärkeäksi nousi nuorten tarpeiden ymmärtäminen.Yhteishenkeä
vahvistettiin myös pelimatkoilla ja myöhemmin jopa vapaa-ajan matkoilla. Asioilla,
joilla meidän nuoret saatiin sitoutumaan toimintaan. Kriitikot heittivät kapuloita
rattaisiin sanomalla varainkeruun menevän jo pelaamisen edelle, puhuttiin jopa
”sosiaalikiekosta”ja ”matkailukerhosta”. Faktat puhuvat kuitenkin puolestaan. Hyvä
yhteishenki yhdessä matkojen ja muun toiminnan kanssa pitivät rivit koossa ja
joukkueen pystyssä, suurseuroihin lähteneiden pelureidenkin alkaessa palailemaan takaisin. Vastoin kriitikoiden väitteitä myös pelit kulkivat, jokainen meistä nyt
miehissä pelaavista on noina PiTan juniorivuosinaan saanut kokemusta nuorten 1.
tai 2.-divisioonista, mitä voitaneen pitää hyvänä tasona kaupunginosaseuralle.
Tähän päivään edellä kerottu nivoutuu niiden yhä uudestaan pukukopissa kerrottujen muistojen ja edelleen havaittavan yhteishengen kautta. PiTassa mukana
oleminen on jokaiselle meistä keskeinen osa lapsuutta ja nuoruutta, nyttemmin
jo aikuisuuttakin ja mikä tärkeintä, olemme ylpeitä siitä!
Samanlaisen ilmapiirin ja ylpeydentunteen luominen onkin koko seuran suurin haaste ja tavoite lähitulevaisuudeesa. PiTa on vanha ja arvostettu urheiluseura ja ansaitsee menestyksensä myös tulevaisuudessa. Avain menestykseen
on nuorista itsestään lähtevä harrastaminen, vanhempien toimiessa asioiden
mahdollistajina. Menestyksen ensimmäinen ja keskeinen mittari on seura, josta
löytyy monipuolinen valikoima lajeja ja pystyssä olevia joukkueita joka ikäluokasta.
Tehkäämme siis kaikkemme jotta saamme palautettua joukkueet jokaiseen ikäluokkaan ja annamme lähialuiden nuorille taas mahdollisuuden kuulua johonkin
mistä olla ylpeä! Menestystä ja jaksamista kaikille näiden asioiden parissa puurtaville. Meidän joukkue osoittaa olemassaolollaan sen että vaivannäkö kannattaa,
olemmehan edelleen ylpeitä ja kiitollisiakin että saamme yhä pelata tätä hienoa
lajia, hienossa seurassa!
PiTan miesten puolesta:
Teppo Lamminen
Joukkueen kapteeni

www.ixonos.com

20

Ainoa oikea -

Recyfix-kourut sade- ja pintavesien poistoon.

LEMMINKÄINEN-KONSERNI

RECYFIX

Omni-Sica Oy
Puusepäntie 11, 04361 Tuusula
puh. 02071 50500, fax 02071 50501
omni.sica@lemminkainen.fi
www.omni-sica.fi
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Veteraanit 50

Takarivi vas: Sven-Olof Wennström, Jouni Kuusisto, Timo Joutsen, Markku Alatalo, Pertti
Päivärinta, Pekka Soini. Eturivi vas: Ari Toikka, Henrik Helenius, Pekka Peho, Jussi Mäkelä,
Mikko Kääriäinen, Sakari Penttilä. Kuvasta puuttuu Matti Alatalo ja Kristian Nummelin.

Veteraanit 45

Takarivi vas: Sven-Olof Wennström, Matti Alatalo, Ilkka Hietala, Timo Joutsen, Pekka Soini,
Timo Salmela, Aki Askolin, Pertti Päivärinta, Jussi Peho, Markku Alatalo ja Jouko Kiiski.
Eturivi vas: Kai Ingatius, Jussi Mäkelä, Pekka Peho, Esa Närhi ja Jyrki Moilanen. Kuvasta
puuttuu kuvan ottanut Mauri Pirinen, Kristian Nummelin, Matti Lötjönen ja Matti Suntio.
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Veteraanit 35

Mukana kuvassa: Pasi Pöyhönen, Mika Kivelä, Kimmo Paavilainen, Timo Laitsaari, Marko
Långström, Kalle Karttunen, Pasi Kymäläinen ja kaatuneena edessä Marko Vuorinen. Kuvasta puuttuu: Tuomas Alatalo, Vesa Eronen, Pertti Puujalka, Ari ”isojuti” Kuusela, Jari
Rosenberg, Jari Sauranen, Mika Tolvanen, Christian Leppä, Jarkko Augustin, Petter Hoffström
ja Juha ”kiina” Kytäjä.
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Pitäjänmäen Tarmon
jääkiekkojaoston kokoonpano 2008
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Kalervo Niskakoski
k. 553 793, 040 502 6404,
fax 8626 2715

Rakentajantie 1 A 5
00370 Helsinki

Pekka Tervala
k. 348 3771, t. 7420 7721
050-1327, fax 7420 7720

Riistavuorenkuja 3 B 12
00320 Helsinki

Jukka Vääränen
040 569 8417

Uurantie 15 b
02140 Espoo

Reijo Hänninen
k. 541 9004, 040 547 8732

Sotaleskentie 10 A
02600 Espoo

Leijonapäällikkö

Mikko Kääriäinen
0400 812 180

Ristipellontie 1
00390 Helsinki

Veteraanit

Matti Alatalo
k. 5664 951, 050 559 1791

Solistintie 2 Q 51
00420 Helsinki

Veteraanit
50

Jussi Peho
0500 551 059

Uudenkaupungintie 4 F
00350 Helsinki

Veteraanit
45

Petter Hoffström
050 549 5507

Lehtovuorenkatu 9 A 17
00370 Helsinki

Veteraanit
35

Tapio Lamminen
k. 552 029, 050 521 1417

Henrikintie 8
00370 Helsinki

Miehet

Ari Sirkiä
k. 547 2017, 0500 413 973

Sotilaspellontie 6
00390 Helsinki

Papat

Juha Kulomäki
040 832 9617

Pitäjänmäentie 13 B 18
00370 Helsinki

Jouko Nuutilainen
0400 924 550

Hilatie 23
00390 Helsinki

D-94

Maaret Palamaa
k. 565 1099, 0400 924 071

Ulvilantie 23 C 35
00350 Helsinki

D-95

Marko Aaltio
0400 473 490

Niemenmäenkuja 1 B
00350 Helsinki

E-96

Roger Törnblom
040 554 6014

Poutamäentie 11 C 40
00360 Helsinki

E-97

Antti Taskinen
044 266 7445

Ohjaajantie 14 A 4
00400 Helsinki

F-98

Puheenjohtaja
Junioripäällikkö
varapj.
vs. valmennuspäällikkö
Jäämestari ja
varapj.

Snadi-liiga

Tommi Mattila
040 8032 399

Lehtovuorenkatu 9 B 3
00390 Helsinki

F-99

Raija Railas
040 738 9168

Askaistenpolku 2 A 13
00300 Helsinki

G-00

Joni Niemistö
040 535 7436

Vähäntuvantie 5 A 10
00390 Helsinki

Kiekkokoulu

Pitäjänmäen Tarmon
jalkapallojaoston kokoonpano 2008
Juha Ruuska
050 465 2299

Rukkilantie 4 A 5
00410 Helsinki

Osmo Pylkkänen
040 552 5049

Parivaljakontie 6 E 96
00410 Helsinki

Olavi Rautiainen
044 050 6518

Lapinlahdenkatu 11 A 3
00180 Helsinki

Rahastonhoitaja

Timo Hätälä
0400 788900

Tähkätie 8
00390 Helsinki

Yhteyshenkilö

Jukka Laine
050-9942 314

Nuolitie 8
00370 Helsinki

Teppo Malm
040 5442 201

Henrikintie 5 F 153
00380 Helsinki

Tytöt E-96

Silja Lehikoinen
050 3290 6062

Partiotie 1 as 7
00370 Helsinki

Tytöt E-97

Kirsi Azaize
050 3490 441

Hakamaankuja 5 A 4
01600 Vantaa

E-97

Tomi Posa
041 460 2955

Kartanonkaari 35 G 49
00410 Helsinki

F-98

Mikko Korppi
040 502 2115

Sulkapolku 6 A 7
00370 Helsinki

F-99

Jari Kipinoinen
0400 448 748

Huopalahdentie 30 A 30
00350 Helsinki

F-00

Erkki Pylkkänen
050 525 3990

Isonnevantie 18
00320 Helsinki

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

C-93/C-94
D-95

Rehtori
Jalkapallokoulu

www.pita.sporttisaitti.com
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ABC Deli

Pitäjänmäki
Tee tankkauksen ohessa ruokakaupan ja nopean syömisen ostoksia.
Huomaat, että ABC Deli on etsimäsi tankkauspiste itsellesi ja autollesi.
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Meiltä saat maistuvat ateriat mukaasi nopeasti ja helposti.
Valikoimistamme löytyy evästä moneen makuun. Tarjolla on pikkupizzoja ja
pizzarullia, tuoreita sämpylöitä ja maittavia pannineja.

Palvelemme

6-24
Meillä
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tankkaat
Bonusta!

ABC Deli
Pitäjänmäki
Vanha viertotie 31
00380 Helsinki
Puh. 010 766 6740

TE11

Kuvassa ylärivi vasemmalta: Amanda Kuoppala, Sari Serenius, Dana Valtonen, Janni Pietinen, Riina Kaukinen, Jenna Kantokorpi (96), Emmi Hämäläinen (96), Veera Konttila (96) ja
Ida Kuoppala (96). Eturivissä vasemmalta: Siiri Räisänen (96), Meri Konttila, Tuulia Ferm,
Petra Sinnemäki ja Julia Elfström (96). Edessä makuulla: Liia Flinkman. Kuvan nappasi
Stadicupin lämmittelyssä Jouni Konttila. Tästä johtuen kuvassa on mukana myös 96-tyttöjä.

PiTa-T97 on perustettu keväällä 2007. Osa tytöistä on kerännyt kokemusta pari
vuotta 96-joukkueessa. Kun lisää halukkaita ilmestyi mukaan kentälle, päätettiin
perustaa 97-ikäluokalle oma joukkue. Joukkueessa on mukana myös 98-syntyneitä pelaajia. Tytöt kehittyvät huimin harppauksin ja peli-ilo on mahtavaa.
Joukkueeseen kuuluvat: Leona Anttila, Tuulia Ferm, Liia Flinkman, Mira Isomäki, Riina Kaukinen, Meri Konttila, Amanda Kuoppala, Amanda Nurminen, Wilma
Oinonen, Janni Pietinen, Sari Serenius, Petra Sinnemäki, Serine Turan ja Dana
Valtonen. Joukkueen valmentajina toimivat Abdi ja Mustaf sekä joukkueen johtajana Silja Lehikoinen.
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TE10

Takaa vasemmalta: Valmentaja Abdi, Vera Konttila, Sari Serenius, Riina Kaukinen, Linda
Kipinoinen, Emmi Malm, Emeline Banzuzi, Milla Häkkinen, Ida Kuoppala, valmentaja Mustaf.
Edessä vasemmalta: Siiri Räisänen, Peppi Salmi, Julia Elfström, Jenna Kantokorpi, Janni
Pietinen, Anni Saukkonen (makuulla). Kuvasta puuttuvat: Julia Merimaa, Emmi Hämäläinen,
Janette Nöthen, Camila Antone.

Maaliskuussa 2005 perutetun tyttöjoukkueen tarina jatkuu.
Kevät kaudella tytöt osallistuivat Stadi- ja Hesa-cuppiin sekä piirin sarjaan
yhdellä joukkueella. Syyskaudella piirisarjassa joukkue menetti vain yhden pisteen mikä osoitti joukkueen kehittyneen valmentajien Abdin ja Mustaﬁn ohjauksessa.,
Syksyllä joukkueen valmennusvastuun ovat ottaneet uudet valmentajat Joanna
ja Nette.
Talvella 2007–2008 harjoitellaan 1–2 kertaa viikossa sekä osallistutaan piirin
futsal-sarjaan. Lisäksi pyrimme osallistumaan talvella yhteen halli- tai ulkokenttäturnaukseen.
Joukkue toivottaa kokemusta omaavat sekä kokemattomat pelaajat tervetulleiksi joukkueeseen!
Teppo (040-5442201)
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Nordea Pankki Suomi Oyj

Tule keskustelemaan
sijoitusvaihtoehdoista!
Sijoitusneuvojamme auttaa sinua

taloudelliset suunnitelmasi ja sijoi-

löytämään juuri sinun tilanteeseesi

tustarpeesi sekä tarjolla olevat

sopivimmat säästö- ja sijoitusvaih-

sijoituskohteet. Soita ja varaa aika

toehdot. Käydään yhdessä läpi

konttoristamme.

Teemme sen mahdolliseksi
Hiomotie 30
Helsinki-Pitäjänmäki
0200 3000
nordea.fi

A
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Futiskoulu

Futiskoulun lapset kuvassa Mikkelissä valmentaja Tommi Timosen ja ”rehtori” Erkki Pylkkäsen johdolla.

Jälleen kerran, oliko jo viides vuosi, Tarmon jalkapalloilijat suunnistivat Mikkelin raviradalle. Ei kuitenkaan hevoset mielessä vaan perinteinen hyvin järjestetty
Mikkelin Kissojen turnaus. Ilmat suosivat lähes koko päivän paria pientä sadekuuroa lukuun ottamatta. Helsingistä lähti kaikkiaan 4 joukkuetta vanhempineen
kohti Mikkeliä. Vanhimmat -94 pojat majoittuivat järjestäjien toimesta hienoon
kurssikeskukseen järven rannalle. Heidän turnauksensa kesti kolme päivää ja
tuloksena hieno hopeasija kovassa seurassa. Lauantaina pelasivat pienimmät -01
ja nuoremmat, -00 ja -99 syntyneet. Nuorempien joukkueen kolme vaihtopelaajaa
saivat kentältäkin apua kukkien keräilyyn kesken ottelun. Ottelu oli aikamoista
säveltämistä vastustajalta joka yritti pitää joukkueet tasalukuisena. Pienimmät
tarmolaiset kun olivat neljä vuotiaita ja aina ei pysynyt mielessä peli minuuttia
pitempään. Taisipa joku ehtiä ottaa päikkäritkin ottelun keskellä. Lopputuloksella
ei ole väliä sillä pääasia oli pelaaminen niin kauna kuin jaksoi kiinnostua kentän
tapahtumista. Hauskaa oli kaikilla, sekä pelaajilla, vastustajilla ja vanhemmilla
kentän laidalla. Välillä ei tiennyt itkeäkö vai nauraa mutta molemmat onnesta ja
hauskasta pelistä. Kaiken kruunasi kotiinlähtö mitalit kaulassa. Kiitämme seuran
aktiiveja ja vanhempia mukavasta ikimuistoisesta kesästä.
Terveisin, Joni, Jykä, Tommi, Eki ja Olli
Olavi Rautiainen
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F8/F7

Vasemmalta oikealle: Anna-Riikka Timonen, Aaron Pihlström, Sakari Holappa, Tomas
Kurenniemi, Otto Etelätalo, Nino Sadri, Eric Banzuzi, Sebastian Kipinoinen, Willy Lindfors,
Kalle Vänskä. Takana: Valmentaja Jyrki Pihlström.

PiTa 99:n ensimmäinen kokonainen kausi on onnellisesti saatu päätökseen.
Kausi alkoi tammikuussa jumppasaliharkoilla, huhtikuussa siirryttiin ulos ja toukokuussa pääsimme vihdoin pelaamaan myös muita joukkueita vastaan oikeita pelejä
piirin peli-illoissa sekä harjoituspeleissä.
Alkukesän -99 ja -00 syntyneet pojat pelasivat ja harjoittelivat yhdessä. Heinäkuun
alun Mikkelin turnauksesta alkaen joukkue jaettiin pelamaan omiin ikäluokkiinsa ja
olemme siitä lähtien olleet peleissä liikkeellä kahdella joukkueella, mutta edelleen
harjoitelleet yhdessä.
Näin täyttyvää vaihtopenkkiä saatiin peleissä tyhjennettyä oikeaan suuntaan eli
kentän puolelle.

HELSINGIN
MAALAUSYHTYMÄ OY
-

Axa 0400-431604, Timppa 0400-406918
25-vuoden kokemuksella
peliöögan tarkkuudella
lätyt lapaan
maalit seinille
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Vasemmalta oikealle: Max Durrani, Nicholas Kaltala, Elias Raitio, Alexander Hagvik, Elias
Ahlfors, Kalle Uusivirta, Dani Nordman, Juho Korppi, Sebastian Kipinoinen,Juho Järvinen,
Veikka Örn. Takana: Valmentaja Jari Kipinoinen.

Joukkueemme onkin kauden mittaan mukavasti kasvanut. Toimintaamme on
osallistunut 1999 ja 2000 syntyneitä poikia lähes 30. Kehityskäyräkin on hyvästä
alusta huolimatta ollut tiukasti nousujohteinen -harjoituksissa on käyty ahkerasti
ja valkkujen neuvoja on kuunneltu, mikä mainioiden pelimiesten lisäksi voidaan
hyvällä omallatunnolla laittaa myös innostavan valmennuksen, Jari KipinoinenJyrki Pihlström-Kim Lindfors, piikkiin. Unohtaa ei pidä myöskään sopivasti keltamustien lasien läpi pelejä seuraavien taustajoukkojen kannustusta.
Kuluneesta kaudesta 2007 kiittäen ja onnellista uutta kautta 2008 toivottaen.
Mikko Korppi / Pita 99 JoJo

Kiinteistöhuolto MAK Oy
Sompiontie 1
00730 Helsinki
p. 020 730 3300
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Kuvassa: Santtu Soini,Jasu Posa, Ruben Rantanen, Sami Pulkki, Niklas Elfström, Dani Nordman, Tuomas Kiviniemi, Roope Åberg, Lauri Holopainen, Max Ihalempiä.

Pita-98 Iso-Omena turnauksessa
Pita 98 on ollut elävä porukka, poikia on mennyt ja tullut niin että kokoonpanot
ovat muuttuneet koko ajan. Kaudesta tuli niin voittoja kuin häviöitäkin mutta isoin
saavutus oli yhteishengen löytyminen syyskaudella. Vahinko että paras peli oli
juuri kauden viimeinen, tuntui että kausi loppui kesken. Kuvasta puutuu valmentaja
Mikko Kääriäinen joka teki hyvää työtä vaikka kaikki pojat eivät aina jaksaneetkaan
saapua treeneihin.
Talveksi osa pojista siirtyy harrastamaan jääkiekkoa. Keväällä 2008 aloitamme
taas harjoittelemaan jalkapallon hienouksia säännöllisesti. Talvella on tulossa
harjoitusvuoroja Talin jalkapallo hallissa.
Joukkueeseen mahtuu lisää pelaajia tervetuloa mukaan joukkueen yhteystiedot löytyvät Pitan sivuilta.
Tomi Posa
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Takarivissä vasemmalta: Pasi Andersson (valmentaja), Niilo Nikunen, Ville Laapas, Miika
Niemelä, Roy Hinkkanen, Anwar Abdi Musse, Pyry Hinkkanen, Roni Korpio, Ossi Pylkkänen
(valmentaja). Eturivissä vasemmalta: Kim Andersson, Olli Hoviniemi, Aku Koskinen, Mikko
Visakko, Samppa Rikkilä, Daniel Posa. Edessä: Andreas Azaize. Kuvasta puuttuvat: Otto
Kekäläinen, Mahmoud Marei, Roope Rättö, Abdiio Maahr, Juuso Halonen, Ludde Törnblom,
Elmo Innanen, Iiro Haanpää, Jaakko Savela, Akseli Kiiski ja Kirsi Azaize (jojo).

Kesäkaudella 2007 Pita-97-joukkueseen kuului 22 pelaajaa, 2 valmentajaa, 1
joukkueenjohtaja, 1 rahastonhoitaja ja 1 huoltaja. Lisäksi joukkueen toimintaan
kuului tiiviisti kymmenkunta vanhempaa, jotka aktiivisesti olivat mukana treeneissä, peleissä ja turnauksissa.
Kesäkauden jälkeen voikin olla ylpeä, että on Pita-97-joukkueen toiminnassa
mukana pelaajana, toimihenkilönä tai kannustusjoukoissa. Tällä kaudella joukkue
nousi uudelle tasolle, mikä huomattiin myös niin palloliitossa kuin muissa joukkueissa, joita vastaan kauden aikana on pelattu. Valmentajien työn tulokset näkyvät
pikkuhiljaa joukkueen pelitasossa ja poikien yhteishengessä.
Kesän alussa olleissa sarjapeleissä joukkueen peli kulki. Kuudesta sarjapelistä
saldo oli neljä voittoa, yksi tasapeli ja yksi tappio. Sarjapelien jälkeen joukkue
matkasi kesäkuun lopussa Lahteen Lahti-Soccer turnaukseen. Tulos: Pita-97 oli
B-lohkon kolmas.
Hesacupissa joukkue pelasi omalla tasollaan, ja voitti oman lohkonsa. Lohkossamme pelasi hyviä ja tasokkaita joukkueita, kuten HPS, KopSe, Atlantis FC,
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SAPA ja TIPS. Otteluiden taso oli hyvä ja joukkueemme taisteli hyvällä yhteispelillä
tiensä lohkovoittoon.
Sekä kevään hyvien sarjapelien että Hesacupin hyvän menestyksen myötä
Palloliitto nosti joukkueemme astetta kovempaan lohkoon syksyn sarjapeleihin.
Syksyn sarjapeleistä saldo oli neljä tappiota ja kolme voittoa. Ottelut olivat kovempia kuin keväällä, mutta toisaalta joukkue kasvoi ja kehittyi taas eteenpäin
tiukkojen vastustajien myötä.
Tsemppareiden valitseminen oli tänä vuonna erityisen vaikea tehtävä, koska
monet joukkueemme pojat ovat kehittyneet huimasti ja antaneet täyden panoksen
joukkueen eteen ja näin ollen olisivat ansainneet tsempparipalkinnon. Valmentajien ja joukkueenjohtajan päätöksellä (Pitan kaikkien joukkueiden yhteisessä)
palkintojenjakotilaisuudessa palkittiin tsempparipalkinnolla Olli Hoviniemi, Anwar
Abdi Musse ja Juuso Halonen.
Kesäkauden jälkeen harjoittelemme perjantaisin klo 19–20 Hilatien koululla,
Konalassa.
Tervetuloa kaikki uudet pelaajat mukaan toimintaamme!
Sarjapelit ovat ohi, mutta joukkueemme pelaa vielä yhden leikkimielisen pikkujoulupelin marraskuun lopussa Pita-97-tyttöjä vastaan. Nähtäväksi jää, kumpi
joukkue on ”tontumpi”.
Pita-97 toivottaa kaikille hyvää loppuvuotta 2007 ja onnellista uutta vuotta
2008.
Kirsi Azaize, joukkueenjohtaja
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tehtaanmyymala@chef-wotkins.com www.chef-wotkins.com
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Ylärivissä: Janne Laine, Markus Niemelä, Ville-Petteri Holappa, Samuli Tuominen, Joel
Vikeväkorva, Aati Honkanen, Milo Ruuttunen, Mahdi Musse Abdi, Patrik Bongiovanni, Oskari Jääskeläinen, Miro Salo, Kristo Kreisberg, Oskari Vähänen, Juhana Jääskeläinen, Joni
Harrila ja Niilo Korppi Alarivissä: Abdullah Bib Sherif, Karim Marei, Riku Ruokonen, Veikko
Salmi ja Juho Lehtinen Kuvasta puuttuvat Niko Perlström ja Olli Sirola Valmentajat: Jani
Kemppi ja Hilmo Kustura Joukkueenjohtaja: Jukka Laine.

Keväällä jatkettiin joukkueen nousujohteista kehitystä. Valmentajat Hilmo ja Jani
lisäsivät höyryä koneeseen ja sehän toimi. Valmennus oli mallikasta koko kauden
ja poikien harjoitusaktiivisuus oli hyvällä tasolla. Kauden aikana joukkueessa pelasi
peräti 23 poikaa. Keväällä pelasimme Helsingin piirin piirisarjaa ja Uudenmaan piirin
harrastesarjaa. Harrastesarja ei oikein toiminut, koska pelimatkat olivat pitkiä, ottelut olivat aika epätasaisia ja eikä kentällekään pääsyt kuin kuusi poikaa kerrallaan.
Syksyllä löysimme sitten meille sopivan ratkaisun. Lähdimme pelaamaa kahdella
8+1 joukkueella Helsingin piirin piirisarjaa. Pojat saivat pelata paljon tasaisia pelejä
ja pelimatkat olivat lyhyitä. Suurin osa peleistä pelattiin Lassilassa.
Kauden aikana olimme mukana kolmessa turnauksessa. Heinäkuussa pelattiin
perinteinen Helsinki Cup, jossa kohottiin joukkuehenkeä. Joukkueen kapteeni Janne
mursi kätensä päivää ennen Helsinki Cup -turnauksen alkua ja näin hän siirtyi joukkueen kannustusjoukkoihin käsi kipsissä. Kapteenina toimi ansioituneesti Juho. Lisäksi
kävimme elokuussa NJS Pallokärki - turnauksessa Rajamäellä ja syyskuun lopussa
navigoimme Vuosaaren satamaa kohti, jossa pelattiin FC Viikingit -turnaus.
Marraskuun alussa aloimme harjoitella kaksi - kolme kertaa viikossa, jotta joukkue
olisi hyvässä iskussa ja juoksuvoimainen, kun keväällä aloitamme ison kentän pelit
(10+1). Talvella käytämme harjoituspaikkoina Talin ja Pajamäen jalkapallohalleja
sekä Konalan ala-asteen liikuntasalia. Talvella pelaamme myös FC Espoon talvisarjaa Myntinsyrjän jalkapallohallissa Kauklahdessa. Otamme joukkueeseen vielä
muutamia pelaajia ja erityisesti maalivahdit ovat tervetulleita.
Suuret kiitokset kaikille pelaajille, valmentajille ja vanhemmille kaudesta 2007.
Terveisin, Juksi PiTa-95 Jojo Jukka Laine 050-9942314 juksi@dih.song.ﬁ
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Ylärivi vasemmalta oikealle: Sakari Räisänen, Joona Häyrynen, Elias Herranen, Arttu Pihlström. Keskirivi vasemmalta oikealle: Valmentaja Dinko Korsnakov, Riiko Saaristo, Eero
Kenttä, Joonas Kantokorpi, Sami Hätälä, Tomi Niemelä, Leo Flinkman. Alarivi vasemmalta
oikealle: Aleksi Tuominen, Juhana Laakso, Eeti Aulio, Vertti Aito, Petteri Malm, Mathias
Siljander, Joonas Carlsson. Kuvasta puuttuu mm valmentaja Eelis Nguyen.

Kuluva vuosi on pitänyt sisällään muutoksia monessakin suhteessa, joista
olemme selvinneet hienosti.
Vuosi alkoi lupaavasti. Ja ilmoittauduimme piirisarjaan. Kevään mittaan pelaajamäärä kuitenkin väheni ja aloitimme yhdistymisneuvottelut 2–3 naapuriseuran
joukkueen kanssa. Kaikista vaihtoehdoista huolimatta päätimme jatkaa omillamme ja yrittää pelata piirisarja läpi pienellä joukkueellamme. Joukkueen koko oli
siis pienentynyt jonkun muuttaessa paikkakuntaa tai vaihtaessa harrastuslajia.
Piirisarjan ensimmäisessä pelissä oli lähes kokopelin peliaikatakuu ja mietimme
kannattaako kautta viedä näin pienellä porukalla läpi.
Kun ensimmäinen peli oli onnistuneesti takana seuraavana aamuna naapuriseuran jojo ottí yhteyttä ja kertoi ettei heillä riitä miehet piirisarjan läpiviemiseen.
Kysymys kuului siis heiltä ”otammeko PPV:n pojat vastaan?” eipä mennyt montaa
sekuntia päätöksen tekemiseen, kun olin Ruposen Ekin kanssa sopinut kaiken tar37

vittavan. Seuraava piirin peli pelattiinkin jo kaksoisedustusoikeuksilla PiTa – PPV
jotta saatiin kummankin joukkueen pelit pelattua piirisarjassa kunnioituksella läpi
eikä tarvinnut tehdä ikäviä peruutuksia jo alkaneesta kevään sarjapeleistä. Jotta
saisimme kaikille pojille riittävästi turnauspeliaikaa päätimme järjestää pelimatkan
Mikkeliin Helsinki Cup:n lisäksi. Mikkelissä turnaus sujui oikeastaan loistavasti
– tulimme hopeamitalit kaulassa kiillellen kotiin. Matka oli varmasti hieno elämys
ja muisto jokaiselle pojalle ja mukana olleelle vanhemmalle, jotka osallistuivat
leirin järjestelyihin. Kiitokset Jarille, Tapiolle ja Timolle.
Pitäjänmäen Tarmo on varannut Riuttalanhovin myös ensikesän Mikkelinturnauksen ajaksi.
Noin viikkoa ennen Helsinki Cup:ia valmentajamme Eelis ja (Dinko) järjesti
jo perinteeksi tulleen viikonloppuleirin kotonaan ja leirin päätteeksi pelattavan
FC vanhemmat vastaan pojat, jonka vanhemmat tietenkin voittivat. (...tuomari oli
lahjottavissa – vai oliko?)
Helsinki Cup oli kauden päätavoitteemme, mutta onni ei ollut myötä tällä kertaa peleissä. Näin pojat pääsivät aloittamaan hyvin ansaitun kesäloman hienosti
menneen kauden jälkeen. Olihan Piirisarjojen 4 lohko voitettu ja 3 lohkossakin
sijoituttu tasan puoleenväliin.
Syksyllä piirisarjan osallistuttiin vain yhdellä joukkueella. Myös ystävyyspelejä
pelattiin.
Tässä vaiheessa vuotta haluan kiittää erityisesti kkk-ryhmää hyvästä tausta
työstä joka on mahdollistanut poikiemme hienon harrastuksen – Kiitos vanhemmat
ja hyvää jatkoa kaikille 94:lle.
Juhan siirtyessä taka-alalle, minut (Jari) sitten valittiin jojoksi menestyksekkään
PoHu-turnauksen jälkeen. Tilanne joukkueessa oli vaikea, sillä useita pelaajia oli
vaihtanut seuraa tai lopettanut futaamisen kokonaan. Piiripeleissä ei ollut montaakaan vaihtopelaajaa, mutta loistavalla tsempillä ja valmentajien järkevällä peluuttamisella saavutettiin 3.lohkon 3.sija.
Ulkoharjoitukset vedettiin syksyllä Talin hallin läheisellä nurmella. Ulkoharjoitusten loputtua siirryttiin Hilatien koululle sisätiloihin. Myös Pajamäen hallista ja
Talista ollaan saatu harjoitteluaikoja.
Ensi kaudeksi on tarkoitus saada kasattua yhdistetty joukkue 93- ja 94-syntyneistä pelaajista. Piiri on jo epävirallisesti näyttänyt vihreää valoa joukkueen
peluuttamiselle 94:sten sarjassa. Tähän loppuun voidaan todeta, että D13-junioreiden kulunut vuosi oli värikäs ja loppuun asti tunnetta täynnä.
Juha Ruuska ja Jari Tuominen
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Ylärivissä: Sander Mosel, Severi Ruuska, Antti Tirri, Kenny Mäkelä, Okko Partanen, Niklas
Mäkelä, Tommi Laine ja Sami Pajunen Alarivissä: Olli Kosonen, Topias Tuira, Juuso Ahlfors,
Niko Toivanen ja Jarkko Ikonen MV Miro Koivuniemi Kuvasta puuttuvat: Vili Kandic, Topias
Sipilä ja Bai Xiao Bao Valmentajat: Jarno Hämäläinen ja Teemu Hämäläinen.

Kauden alussa joukkueessa oli mukavasti 17 poikaa, mutta kauden aikana
poikamäärä väheni ja joukkueen toiminta alkoi vaikeutua. Onneksi saimme taas
kauden aikana pelaaja-apua 94 joukkueesta ja kausi saatiin vietyä tyylikkäästi
päätökseen. Viimeisissä peleissä peli loksahti kivasti kohdalleen ja tulosta alkoi
syntyä. Oli ilo seurata, kun homma toimi ja pojat nauttivat pelaamisesta. Tässäkin
tarinassa oli siis onnellinen loppu.
Kesän aikana pelasimme keväällä ja syksyllä Helsingin piirin piirisarjaa sekä
olimme mukana Helsinki Cup:ssa 2007. Elokuussa pelasimme HyviCup -turnauksessa Hyvinkäällä.
Päätämme joukkueen toiminnan tässä muodossa nyt tähän. Suurin osa pojista
on nyt siirtynyt PiTa 94 valmennukseen ja toivotan pojille onnea ja menestystä
uudessa joukkueessa. Toivottavasti mahdollisimman moni poika jatkaa vielä hyvän
harrastuksen parissa.
Erikoiskiitokset Temelle ja Jakelle hyvästä valmennuksesta sekä Ollille rahakirstun vartioinnista. Suuret kiitokset myös kaikille pelaajille, vanhemmille ja tukijoille kaikista näistä vuosista. Kaikkien kausien aikana joukkueessa on pelannut
yhteensä yli 50 poikaa. Toivottavasti olemme voineet tarjota pojille liikunnan riemua
ja onnistumisen tunteita. Moikataan kun tavataan eli se on moro nyt.
Terveisin, Juksi PiTa-93 Jojo
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PiTan kesäleiri 23.–29.7.2007
Pitäjänmäen Tarmon kesäleiri järjestettiin tänä vuonna 50. kertaa. Vietimme
juhlaleiriä Hangon ja Tammisaaren välisessä saaressa, Bengtsårissa. Juhlaleirin
kunniaksi saareen saapui paljon vierailijoita vierailupäivänä, joista suuri osa on
itsekin aikoinaan ollut leiriläisenä tai työskennellyt leirillä. Tänä vuonna myös
leiriläisiä oli paljon, yhteensä 58 . Majoitus tapahtui tavalliseen tapaan teltoissa,
joissa yöpyminen oli joillekin aivan uutta ja ehkä hieman jännittävääkin, mutta loppuleiristä osa mainitsi teltan parhaaksi yöpymispaikaksi. Maittavaa ruokaa saimme
saaren omasta keskusruokalasta ja välipaloja söimme omalla leiripaikallamme.
Bengtsårissahan ei ikinä sada, mutta havaitsimme ilmastossa pieniä kosteushäiriöitä muutamina päivinä. Ohjelmaa ja hauskanpitoa se ei kuitenkaan estänyt, välillä
jopa päinvastoin. Tunnetusti muta on lapsista hyvinkin hauska elementti, uimaan siis
jouduttiin/päästiin muutamaankin kertaan päivässä. Uinnin jälkeen lämmiteltiin tuttuun tapaan rentouttavassa telttasaunassa. Leirin aikana käytiin jännittävä futisottelu,
jossa leiriläiset ottivat mittaa ohjaajista. Ohjelmassa oli tänä vuonna tuttua ja turvallista
lipunryöstöä, sekä uutta ja jännittävää aarteenetsintää. Hauskaa pidettiin myös monenlaisten pelien, leikkien ja kisojen merkeissä. Suurimmalle osalle leirin kohokohta
oli kuitenkin disko, joka järjestettiin jopa kahteen kertaan. Diskossa jammailtiin kesän
parhaiden hittien tahdissa ja tanssittiin ehkä elämän ensimmäisiä hitaita.
Leiri kasvattaa henkisesti sekä leiriläisiä, että meitä aikuisiakin. Opimme toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa, liikkumaan luonnossa sekä arvostamaan
entistä enemmän metsiä ja vesistöjä. Välillä on hyvä rentoutua luonnossa ilman
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sähköä ja kiirettä, nauttia vain luonnonrauhasta ja lasten iloisista kiljahduksista. Moni
sai varmasti uusia ystäviä ja itse monien muiden tavoin odotan malttamattomana
ensikesän leiriä.
Kiitos kaikille leirille osallistuneille , niin leiriläisille kun isolle talkooporukallekin,
toivon mukaan näemme viimeistään ensi kesänä leirin merkeissä ja pidämme taas
hauskaa yhdessä!
Pia Karlenius

McDonald´s Pitäjänmäki
UUDISTUNUT RAVINTOLA
TERVETULOA!
Vanha Viertotie 29
00380 Helsinki
09-550 060
Avoinna: ark. 10–23, la–su 11–23

41

SUUNNISTUSJAOSTON
SAAVUTUKSIA VUONNA 2007
NÄKYVYYTTÄ SUOMEN RASTEILLA
SEKÄ KANSAINVÄLISISSÄ KOITOKSISSA
Pitäjänmäen Tarmon suunnistusjaoston vuosi 2007 on ollut vaiheikas ja menestyksellinen. Harjoitteluaktiivisuus on ollut kasvussa ja myös tulokset osoittavat
hyvää suunnistuskuntoa ja –motivaatiota.
Sekä varttuneempien että nuorempien sarjoissa saavutettiin hyviä sijoituksia.
AM- ja SM-tasoilla jaoston suunnistajia oli ahkerasti mukana kilpailuissa eri puolilla
Suomea järjestetyissä kisoissa.

Seuraava luettelo kuvaa edustuskilpailuihin osallistumista ja parhaita
sijoituksia:

SM-viestikisoissa H55 sarjassa PiTa joukkueella Simo Helkkula, Heikki Lassila
ja Juhani Tarvainen sijoittui upeasti seitsemännelle sijalle. Mainittakoon, että PiTa
johti viestiä ensimmäisessä vaihdossa ja oli toinen toisessa vaihdossa. Tässä sarjassa PiTa siis kisasi kansallisessa kärjessä! AM-viestissä vastaavassa sarjassa
PiTa ylsi kolmanteen sijaan. Finnspring-viestissä sarjassa H21AL PiTa oli 16. ja
sarjassa H150 13.
Henkilökohtaisista kisasaavutuksista mainittakoon AM H55 keskimatkalta Simo
Helkkulan voitto sekä Heikki Lassilan 4. sija. SM H55 erikoispitkällä matkalla Simo
Helkkula oli 13. ja SM H35 pitkällä matkalla Tero Rönkä 28., H55 sarjassa Simo
Helkkula 43. ja Heikki Lassila 47. H55B sarjassa Juhani Tarvainen ylsi kolmanteen
sijaan. SM-yösuunnistuksissa Simo Helkkula oli sijalla 20. AM sprinttikisoissa
sarjassa H35 Tero Rönkä oli kuudes ja sarjassa H55 Heikki Lassila viides.
Espoon Suunnan järjestämissä E-Games kisoissa Simo Helkkula voitti sarjassa H55 ensimmäisen ja toisen osakilpailun. Uudenmaan Rastipäivillä Jussi Lassila voitti sarjan H21B ensimmäisen osakilpailun ja toisen osakilpailun samassa
sarjassa voitti Tapani Naakka. Tässä tuli näin PiTa:lle upea tuplapotti. Sarjassa
H55 Juhani Tarvainen oli viides.
TARMO JÄLLEEN KAHDELLA JOUKKUEELLA JUKOLASSA
Tämän vuoden Jukolan ja Venlojen viestit järjestettiin Lapualla tarunhohtoisen
Simpsiönvuoren maastoissa. Pitäjänmäen Tarmo ilmoittautui edellisen vuoden
tapaan kisaan kahden huippuunsa trimmatun joukkueen voimin. Seuran ykkösjoukkueen sija 477 oli kovassa seurassa mainio ja kakkosjoukkuekin saalisti hyvän
sijan 882. Ei ole turhaan lenkkeilty ja hiottu taitoja! PiTa:n joukkueissa juoksivat
seuraavat veljessarjat:
I Tero Rönkä, Jussi Lassila, Simo Helkkula, Juhani Tarvainen,
Tapio Naakka, Juha Purhonen ja Heikki Lassila
II Tapani Ikonen, Tony Ahti, Lari Ahti, Juhani Ahti, Jaakko Angerman,
Juha Mäki ja Innar Setp
Jukolan viestiin osallistui miesten sarjassa kaikkiaan lähes 1400 joukkuetta.
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PITÄJÄNMÄEN TARMO JÄLLEEN EDUSTETTUNA
VETERAANIEN SUUNNISTUKSEN MM - KISOISSA
Tänä vuonna Pitäjänmäen Tarmo oli usean suunnistajan voimin mittaamassa
taitojaan veteraanien MM-kisoissa, jotka järjestettiin Kuusamossa. Näissä kilpailuissa edetään kohti ﬁnaalia karsintakierrosten jälkeen, joten loppua kohden
vastus sen kun kovenee ja hermopaine kasvaa. Veteraanien latauksethan ovat
heidän omissa kisoissaan tunnetusti rajut eikä armoa anneta.
PiTa:n edustajien parhaat sijoitukset kilpailuissa olivat sarjassa H35 Tero Röngän hieno 30. sija ﬁnaalissa sekä Juhani Tarvaisen sarjassa H55 saavuttama 84.
sija.
SEURAN SUUNNISTUSMESTARUUS
Pitäjänmäen Tarmon suunnistusmestaruuskilpailut 2007 järjestettiin tänä
vuonna Espoon Oittaalla kauniissa syyskelissä. Kyseessä oli 5 kilometrin rata.
Tulokset muodostuivat seuraaviksi:
1
2
3
4
5

Jussi Lassila
Heikki Lassila
Tapani Naakka
Juhani Tarvainen
Tapio Naakka

42.10
45.50
46.51
47.14
50.31

HAGLUND NETWORKS Ltd
Cross-border Synergies for the Future

Tietoyhteiskuntavalmiudet ja tietotekniikan hyväksikäyttö
*
*
*
*
*
*

liikkeenjohdon ja julkishallinnon konsultointi, tietopalvelu ja valmennus
kansainvälistymistä ja erityisesti eurooppalaista yhteistyötä tukeva konsultointi
alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten ohjelmien suunnittelu ja arviointi
tietoyhteiskuntakehityksen kansainvälinen seuranta ja tietopalvelu.
kansalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista edistävien
ja syrjäytymistä ehkäisevien tieto- ja asiointipalveluiden sekä tietojärjestelmien
ideointi, määrittely ja toteutuksen ohjaus.
arkkitehtuuri- ja tilasuunnittelu sekä erityisesti niiden osana esteettömyyttä ja
itsenäistä suoriutumista edistävät rakenteelliset ja sisustukselliset ratkaisut sekä
näitä tukeva tietojärjestelmäkehitys, konsultointi ja tietopalvelu.

Yhtiö työskentelee tiiviissä verkostoyhteistyössä kokeneiden koti- ja ulkomaisten
asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.

__________________________________________________________
Haglund Networks Ltd
Puhelin: 040 - 5744732
Hopeatie 1 A, 02750 Espoo
Email:
info@haglundnetworks.ﬁ
__________________________________________________________
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SuomiMiesSeikkaili seuraan

Me, urheiluseurojen ohjaajat, toimihenkilöt ja huoltajat teemme arvokasta työtä
tukiessamme lasten ja nuorten liikuntaa. Mutta kuinka moni meistä ehtii ja muistaa
liikkua itse? Pitäjänmäen Tarmossa asiaan havahduttiin ja nyt korvaamattomille vapaaehtoistoimijoillekin tarjotaan mahdollisuus liikkua hyvässä seurassa!
Pitäjänmäen Tarmo ry. on helsinkiläinen perinteikäs yleisseura, joka toimii ja näkyy
vahvasti asuinalueellaan. Seuran lajitarjonta on monipuolinen ja toiminta kohdistuu
ensisijaisesti lapsiin ja nuorisoon. Alkuvuodesta muutama seuran aktiivi osallistui
ESLU:n seuraseminaariin. Siellä meille heräsi ajatus toiminnan suuntaamisesta myös
aikuisille.
Halusime tarjota rentouttavan ja iloisen liikuntamahdollisuuden erityisesti seuran
nykyisille ja entisille aktiiveille sekä lasten vanhemmille. Monet heistä ovat tehneet
korvaamatonta vapaaehtoistyötä PiTa:n hyväksi jopa vuosikymmeniä. Siinä touhussa
on helposti unohtunut liikkua ja huolehtia itsestä.
Päätimme aloittaa SuomiMiesSeikkailee -periaatteella toimivan matalankynnyksen liikuntaryhmän miehille. Kehitystyö lähti liikkeelle Äijäjumpasta, mutta pian nimeksi
keksittiin VaPiNa, eli VanhatPiTanNassikat.
Toiminta aloitettiin ensin pienimuotoisesti kokeillen mm. nuorten pelireissujen takia
vapaiksi jäävillä salivuoroilla. Mukaan tuli heti kymmenkunta henkeä, joista monen
edellisestä liikuntakokemuksesta oli jo hyvin pitkä aika. Lisäksi monella on ylipainoa
ja valtaosa kärsii erilaisista niska-, hartia- ja/tai selkäkivuista.
Keväällä sitten päätimme, että seuraavana syksynä starttaamme koko kauden
kestävällä säännöllisellä toiminnalla. Keppijumpan, venyttelyn ja lentopalloilun lisäksi
ohjelmaan lisättiin keilailu ja kuntosaliharjoittelu. Ryhmäläisille päätettiin tarjota myös
ravintotietoa.
KunnossaKaikenIkää -ohjelmalta haimme ja saimme tukea passiivien keski-ikäisten liikuttamiseen. Tukea myönnettiin ohjaajapalkkioihin, koulutukseen ja tiedottamiseen. Tuen avulla koulutamme vuoden aikana kolme vertaisohjaajaa Liikuttajaksi.
Näin saamme vahvistusta ja varmuutta nykyiseen ohjaajakaartiin. Lisäohjaajilla myös
takaamme, että tunnit pidetään säännöllisesti, eikä ohjausvastuu muodostu kenellekään taakaksi.
Uusia Äijiä houkutellaan mukaan koko ajan. PiTa:n nykyisten ja entisten jäsenten
sekä heidän vanhempien tavoittamisessa on tehokkaimmaksi tavaksi koettu puskaradio. Osallistumiskynnystä madaltaa myös tuttu seura sekä mahdollisuus nähdä
vanhoja tuttavia. Kaikki ovat tervetulleita ja joka viikko joku uusi ilmestyykin paikalle.
Toistaiseksi kukaan tulijoista ei ole ollut ”liian” hyvässä kunnossa...
Ohjaajien suuri haaste on saada kokeilijat palaamaan uudestaan ja pysymään
ryhmässä. VaPiNa:n resepti tähän on luoda kannustava ja rento ﬁilis, jonka vetovoimaa
lisää mahdollisuus liikkua hyvässä porukassa pilke silmäkulmassa!

Olavi Rautiainen
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Jääkiekon erikoisliike

Vapaalantie 2 – Puh. 849 2200
www.ykkos-urheilu.ﬁ
Järjestelmäratkaisuja teollisuuteen
Asiakaskohtaisesti suunniteltujen teknisten tuotteiden tarjouslaskenta
ja/tai vakio-ERPin rinnalle tuleva custom-tuotannonohjaus.
Asiakkaamme ovat hyötyneet operatiivisen tehokkuuden kasvusta:
� Tarjouksen läpimenoaikojen leikkaaminen
� Vähentää myynnin teknisen tuen tarvetta
� Automatisoidut suunnittelusäännöt poistavat laatuvirheet
Lisäksi tietojärjestelmät ovat tukeneet Asiakkaamme strategian muutosta:
� Uusien myyntikanavien avaaminen
� Kokonaan automatisoitu tilaus-, tarjous- ja tuotantoprosessi
� Toiminnan voimakas skaalaaminen ylöspäin
www.nolics.fi
Timo Talasmaa,
timo.talasmaa@nolics.fi

Isännöinti Visakko Oy LVV
isännöinti/asuntojen
ja toimitilojen vuokraus
Paasivuorenkatu 8,
00530 HELSINKI
Puhelin (09) 7016 779
Faksi (09) 7734 054
asiakaspalvelu@visakko.ﬁ

RJR-Palvelut Oy

Remonttipalvelut
Saneeraukset
Huoneistoremontit
Pääkaupunkiseudulla
Kivimiehentie 330,
61310 PANTTILA
0400 867 303
jari.haapamaki@netikka.ﬁ
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www.sampopankki.fi

Pohjois-Helsingin konttori
Kantelettarentie 1 ja Kaupintie 3
Jaana Immonen, puh. 050 423 6081
Sami Kapanen, puh. 040 508 1551
Soita, niin sovitaan tapaaminen!

LASSILAN APTEEKKI
Kaupintie 10
00440 Helsinki
puh. 562 1022
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aukioloajat:
ma–to
9–19
pe
9–18
la
9–14

Suomen monipuolisin
graaﬁsen viestinnän palvelutalo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Graaﬁnen suunnittelu
PrePress –palvelut
Sähköinen aineistonhallinta
Kaikki painopalvelut
Digitaaliset ratkaisut
Personoidut suoramarkkinointiratkaisut
Rekisteripalvelut
Logistiset palvelut

Lisäksi käytettävissäsi ovat
Editan kustantamon
ja viestintätoimiston palvelut.
Soita ja kysy lisää:
puh. 020 450 2575
www.edita.ﬁ
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Täällä teitä palvelevat
Elintarvikekioski Wanha Ysi,
Parturi-Kampaamo Studio Blue Eyesin
taitavat kädet, sekä
Remonttipuoti Oy,
tekee kaikki alan rakennustyöt
30 vuoden kokemuksella.
Osoitteessa Vanha Hämeenkyläntie 9
00390 Helsinki

Tervetuloa !!!
WANHA YSI
ark. 07.00–21.00
la. 09.00–21.00
su.10.00–21.00
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Studio Blue Eyes
ma–pe 07.00–16.00
puh. 09-5875 216

10.00–18.00
la. sop. mukaan
puh. 040 4185 954

