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Urheiluseuran haasteet!
Pitäjänmäen Tarmon 84 toimintavuosi lähestyy loppuaan. Ensi keväänä seura täyttää kunnioitettavat
85 vuotta. Kaikilla urheiluseuroilla on
tänä päivänä samanlaiset haasteet.
Vapaaehtoisten määrä hupenee
kovaa vauhtia. Lasten vanhemmat
mieltävät vapaaehtoisuuteen perustuvan seuran ammattimaiseksi ”lastenhoitopaikaksi”. Näin ei kuitenkaan
ole ja ei saakaan olla. Urheiluseura
pyörii aina vanhempien avustuksella
valmentamisessa, joukkueenjohtajana, rahastonhoitajina ja huoltajina.
Varsinkin yleisseuroilla kuten Tarmo,
on vaikeuksia motivoida vanhemmat
ympärivuotiseen mukana oloon. On
väärin jos seura alkaa puhua asiakkaista kun on kyse lapsista ja heidän
hyvinvoinnistaan.
Seura kouluttaa aktiivisesti väkeään ESLU:n ja lajiliittojen kursseilla. Näin
saadaan jatkuvuutta toimintaa kaikkien lajien parissa ja uusin tieto mahdollisimman monien tietoon.
Seuran lajivalikoimaan kuuluu jalkapallo, jääkiekko, nuorisotoiminta kesäleirin muodossa, suunnistus ja voimistelu. Kaikki toimivat omalla sarallaan
kiitettävän aktiivisesti.
Jalkapallo kärsii tuosta alussa mainitusta ”hoitopaikasta” eniten. Joukkueiden lasten vanhempia on vaikea aktivoida mukaan. Ne muutamat henkilöt, jotka toimivat aktiivisesti isolla sydämellä ansaitsevat suuren kiitoksen.
Valitettavasti se vain on tapa jolla nämä ihmiset nääntyvät työtaakkaan.
Jääkiekko tekee selvää proﬁilin nostoa uusilla innokkailla vetäjillään.
Jaosto on panostanut toiminnan kehittämiseen kaikilla rintamilla. Syksyn
seminaari Hotelli Haagassa keräsi suuren joukon kuuntelemaan uusista
tuulista.
Veteraanijääkiekkoilijat osallistuvat kahdella joukkueella +40 v ja +50 v
veteraanien MM kisoihin Tampereella. Hockey Word Classic 2010 tournament tulee keräämään lähes 200 joukkuetta n. 20 eri maasta. Se tulee
olemaan yksi kautta aikain suurimmista maailmassa järjestettävistä veteraanikiekkoilun tapahtumista.
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Nuorisojaosto piti jälleen ohjat hyvin käsissään kesän leirillä. Leirille
osallistui 50 lasta ja lähes 20 ohjaajaa. Tänä vuonna leirin aikana oli upea
sää, joka teki siitä ikimuistoisen kaikille osallistujille.
Suunnistajat osallistuivat jälleen Jukolan viestin jossa sijoitus 400
paikkeilla yli 1 400 joukkueen kisassa. Suoritus oli hieno ja osoittaa miehistön olevan edelleen kunnossa.
Voimistelussa saatiin toinenkin vetäjä ja voitiin ottaa kaikki halukkaat nuorimmat lapset mukaan. Ryhmät ovat olleet suosittuja. Lasten- ja
naistenjumpassa on lähes 60 jumppaajaa. Miesten puolella Äijäjumppa
on saanut myös uusia miehiä mukaan. Tämä on hienoa sillä ryhmän
tavoitteena on saada mukaansa ennen liikkumattomia miehiä. Jumpan
lisäksi ryhmä pelaa lentopalloa ja käy keilaamassa. Lajivalikoimaan
kuuluu myös Kinesisjumppa kuntosalilla. Siihen vain pitäisi saada lisää
innostuneita miehiä mukaan.
Esitän toiveen vanhemmille, että he osallistuisivat entistäkin enemmän lastensa harrastukseen. Samoin aikuisten osallistuminen aikuisille
tarkoitettuihin lajeihin on haaste johon kannattaa satsata.
Kalevi Koverola
puheenjohtaja
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Säännöllinen säästäminen kannattaa aina

Tarmokkaana uusiin haasteisiin
Ensimmäisessä jaostonkokouksessa
istuessani puheenjohtajan paikalla ajattelin salaa itsekseni: ”Eihän tässä ole mitään
edellytyksiä pelata Tarmottarena näissä Tarmon hokkareissa, ne kun yksinkertaisesti
ovat niin kertakaikkisen suurikokoiset”.
Pitäjänmäen Tarmon jääkiekkojaoston
puheenjohtajana oli toiminut yli kahdenkymmen vuoden ajan Kalervo Niskakoski ja siis
minut, entisen taitoluistelijan, oli valittu hänen
seuraajaksi helmikuussa 2009. Tarmossa tosin takanani on yli 13 vuotta, jona aikana olen
ehtinyt toimimaan Tarmon -91, -01/00 ikäluokkien vastuuvalmentajana, Tarmon luistelukonsulttina, kiekkokoulun rehtorina sekä
Pitäjänmäen Tarmon valmentajien kouluttajana, lisäksi on tullut suunniteltua, toteutettua
ja vedettyä erilaisia projekteja. Tarmo oli siis
entuudestaan minulle tuttu, taitoluistimet olivat vaihtuneet jo vuosia sitten hokkareiksi ja
TOTTA, pidän itseäni Tarmolaisena.
Miksi TARMO?
Kolmetoista vuotta takaperin etsin ennakkoluulotonta seuraa, jossa voisin aloittaa mieltäni kiehtovan projektin, miten valmentaa joukkuetta yksilövalmennuksen
menetelmin. Pitäjänmäen Tarmon jääkiekkojaoston puheenjohtaja Kalervo Niskakoski toivotti minut tervetulleeksi Tarmoon ja lupasi täyden tuen projektilleni. Tästä
päivästä tähän päivään on Tarmo tukenut minua mitä uskaliaimmissa projekteissani, sillä eihän tuo ensimmäinen projektini jäänyt viimeisekseni. Parhaillaan
Tarmossa on meneillään kolme projektiani:
Juniorivalmennustiimi = Ammattitaitoiset valmentajat vastaavat kiekkokoulu,
G, F1 ja F2 ikäluokista.
Oppisopimusnuoret
= 15 – 18 vuotiaat nuoret voivat kehittyä ohjaajiksi osana
juniori valmennustiimiä.
Taitotunti
= Jääkiekkoliiton ja Taitoluisteluliiton yhteishanke, jota
pilotoidaan TARMOssa.
Nämä projektit ovat osana TARMON neljän asian parannusprojektia. Näiden
kolmen projektin lisäksi neljäntenä TARMON projektina on:
Tavoitteellisen valmennuksen kehittäminen E ikäluokasta alkaen.
TARMON jääkiekkojaoston uuden puheenjohtajan lisäksi maaliskuussa 2009
aloitti myös TARMON uusi valmennuspäällikkö Nemo Nokkosmäki, joka aloitti
jääkiekkouransa Tarmossa vuonna 1977 ja pienten kiemuroiden jälkeen pelasi
aina liigatasolla asti. Hänen kättensä jälkiä ovat TARMON urheilutoiminnan uudet
linjaukset.
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TARMOssa tarjotaan alueen lapsille/nuorille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa
omalla tasollaan, ammattitaitoisessa ohjauksessa nuoren kehityksen eri vaiheet
huomioiden ja häntä tukien kohtuullisin kustannuksin. E-JUNIOREISTA LÄHTIEN
toiminnalla on myös vahvasti urheilulliset ja kilpailulliset tavoitteet; mahdollisuus
valita harraste- ja kilpakiekon välillä.
Sen lisäksi, että TARMO on saanut uuden jääkiekkojaoston puheenjohtajan ja
valmennuspäällikön, junioripäällikön, nettivastaavan ja markkinointivastaavan on
myös TARMO omaksunut uudet arvot, joiden jalkauttaminen TARMON toimintaan
tulee olemaan tulevien vuosien tärkein haaste.
Neljän asian parannusprojektin kivijalkana ovat TARMON neljä perusarvoa:
Yhteistyö
Asiat tehdään hyvässä yhteistyössä toinen toisiaan auttaen.
Kehittyminen
Jaosto kokonaisuutena, mukaan lukien valmentajat, lapset ja
nuoret haluavat kehittyä ja kehittäminen on pitkäjänteistä.
Yksilölähtöisyys
Mahdollisuus harrastaa omalla tasollaan, nuoren eri
herkkyyskaudet huomioiden tukemalla jokaista lasta ja nuorta yksilöllisesti.
Ammattimaisuus
Yhteistyössä, kehittymisessä ja yksilölähtöisyydessä käytetään apuna
eri osaamisalueiden ammattilaisia.
TARMO on siis katsonut peiliin, asettanut uudet tavoitteet, käärinyt hihat, teroituttanut hokkarit, uusinut valmennussuunnitelmansa, omaksunut uudet arvot
ja ruvennut hommiin.
Puheenjohtajana uskon vahvasti yhteiseen tavoitteeseemme, sillä meillä on
jotain sellaista arvokasta ja korvaamatonta pääomaa, josta voimme ammentaa
voimavaroja myös silloin kun vastatuulet puhaltavat, myrskyää ja ukkonen pauhaa:
TARMON perintö, jota vuodesta 1925 Tarmolaiset ovat kartuttaneet vapaaehtoistyöllään!
TARMON hokkarit tulevat aina olemaan minulle isot ja niillä tasapainoileminen
haasteellista, nöyrästi ne kuitenkin olen jalkaani kiristänyt sillä TARMO on ollut
minulle perhe, joka on antanut voimia jaksaa viedä yliopisto-opinnot oikeustieteellisessä läpi, kantanut yli elämän vastoinkäymisten, suruaikojen ja ollut jakamassa
menestyksen ja onnistumisen ilot. TARMO on ollut täydellinen elämän kumppani,
siellä se Pitäjänmäellä ”jöpöttää” vuodesta toiseen odottamassa minua ja monia
muita tarmokkaita Tarmolaisia koulu- ja työpäivien jälkeen. Satoi tai paistoi, uskokaa pois siellä se vaan ”jöpöttää” sateenkaarenlailla värikkäänä onnea lupaavana
aarteena.
Elise Luovula
Pitäjänmäen Tarmo ry
Jääkiekkojaoston puheenjohtaja
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järjestetään sunnuntaina 20.12. klo 11–19
Konalan jäähallissa, Malminkartanonkuja 4.
Ohjelmassa muun muassa:

MYYJÄISET
JOULUKUUSIA
JOULUPUKKI
SÄHLYÄ
LUISTELUNÄYTÖKS IÄ
YLEISÖLUISTELUA (klo 17–18)
YLLÄTYSOHJELMAA
TERVETULOA PITÄMÄÄN HAUSKAA
KOKO PERHEEN KANSSA!
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TAITOTUNTI
Taitotunti on Pitäjänmäen Tarmon jääkiekkojaoston pilotoima
Suomen Jääkiekkoliiton ja Suomen Taitoluisteluliiton yhteishanke.
Pilotti on kohdennettu 5–9 vuotiaille lapsille, joille tarjotaan mahdollisuus harjoitella kerran viikossa lainattavilla taitoluistimilla ilman
kustannuksia ja sitoutumista. Pilottiprojektissa jääkiekon kannalta
tavoitteena on löytää sopivat työmenetelmät opettaa aloitteleville
jääkiekkoilijoille luistelutekniikkaa myös taitoluistimilla. Lasten on
mielekkäämpi ja mielenkiintoisempi tehdä harjoitteita taitoluistimilla.
Pilotin tavoitteena on kahdensuuntainen hyöty lajiliittojen kesken.
Jääkiekon harrastukseen tekninen teränkäyttö harjoittelu antaa paremmat luistelutekniset valmiudet pelitaitoon. Taitoluistelun harrastuksen kannalta uuden poikaluistelu- kulttuurin luominen edesauttaa
poikien taitoluisteluharrastuksen lisääntymistä yleisesti. Lapselle
hyöty on ilmeinen, lapsi saa laajan taidollisen pohjan luistelutaidolleen, mikä hyödyttää molemmissa lajeissa eikä halutessaan lapsen
tarvitse tehdä valintaa jääkiekon ja taitoluistelun välillä ennen 9
ikävuotta.

KENELLE TAITOTUNTI ON TARKOITETTU?
Taitotunnille voi ilmoittautua osoitteessa www.pita.ﬁ/jaakiekko/
taitojaa/ kaikki jääkiekkoaharrastavat poikajoukkueissa pelaavat
5–9 vuotiaat lapset seurasta riippumatta. Edellytyksenä on, että taitotunnilla luistellaan taitotuntiluistimilla, jotka saa lainaksi projektilta.
Taitotuntiluistimet tilataan erikseen lapsen jalan koon mukaan, joten,
ilmoittautumisen yhteydessä kysytään lapsen jalan koko. Heti kun
lapsi on saanut luistimet, voi hän aloittaa Taitotunnin. Muut varusteet
Taitotunnilla: Verkkarit (polvisuojat, esim. rullaluistelu polvisuojat),
kypärä ja kaulasuoja.

KOSKA TAITOTUNTI ON?
Taitotunti on joka tiistai klo 17.00–18.00 Konalan jäähallissa.
Taitotunti on ilmainen!!!
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Vuoden 2009–2010 kiekkokoulu ryhmäkuvassa.

TERVETULOA
PiTa:n kiekkokouluun!
Kiekkokoulussa opetellaan luistelun perusasioita sekä
kiekonkäsittelyä hauskaa unohtamatta.
Kiekkokoulussa tapaa uusia ystäviä
sekä mahdollisesti vanhojakin tuttuja.
Kiekkokoulussamme on jo 30 lasta ja harjoittelemme
aina sunnuntaisin Konalan jäähallissa

kiekkokoulu pienet 11.15–12.15
kiekkokoulu edistyneet 12.15–13.15
Lapsen ei tarvitse osata vielä luistella aloittaessaan kiekkokoulussa,
into oppia ja kiekkokoulun mukavat valmentajat ja ohjaajat auttavat lasta
oppimaan luistelutaidon.
Ilmoittaudu mukaan nettisivuiltamme
www.pita.ﬁ/jaakiekko/joukkueet/kiekkokoulu/
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G-02

Maalivahti: Nante Tapaninen 1. rivi vasemmalta oikealle: Perttu Hiltunen, Antti Virtanen,
Matias Rantonen, Niilo Hoviniemi, Megii Moullaev, Harri Numminen, Lauri suvanto, Sami
Rahikka ja huoltaja Pekka Hovieni. Takarivi vasemmalta oikealle: Joukkueenjohtaja Markus Tapaninen, huoltaja Mika Rahikka, valmentajat Timo Korpihete, Max Björklund, Teemu
Pirskanen, Miiro Eskoli, Jerry Keski-Korhonen ja Elise Luovula.

Pita-02 aloitti ensimmäisen kautensa syyskuun alussa. Joukkue koostuu pääosin viime talvena kiekkokoulussa olleista vuonna 2002 ja 2003 syntyneistä pelaajan aluista. Syksyn mittaan joukkueen harjoituksiin on tullut uusia innokkaita
pelaajia kiekkokoulusta. Joukkueessa on vielä runsaasti tilaa, joten kaikki innokkaat ovat tervetulleita kesken kaudenkin.
Yksilöllisen taitotason huomioon ottamisen ja jääajan mahdollisimman tehokkaan käyttämisen vuoksi osa harjoittelusta tehdään yhdessä muun juniorivalmennustiimin joukkueiden eli kiekkokoulun ja F01-joukkueen kanssa. Jääharjoituksia
meillä on kaksi – kolme kertaa viikossa, joista osa on siis yhteistunteja. Harjoitusaikamme sopivat hyvin pienille koululaisille. Useat joukkueen pelaajista osallistuvat myös Taitojäille kerran viikossa. Jääharjoitusten lisäksi meillä on viikossa
yksi jumppavuoro ja Taekwondo-treeni, joka on toteutettu Helsingin Itsepuolustus
Koulun toimesta.
Valmennuksen pääpaino kauden aikana on pelaajien itsenäisten harjoittelutaitojen opettamisessa eli vastuun ottamisessa omasta harjoittelusta. Tavoitteena on
kehittää jokaisen pelaajan sosiaalisia-, luistelu-, mailankäsittely- ja pelikäsitystai12

toja tasapuolisesti. Taidolliset tavoitteet pyritään toteuttamaan jokaisen pelaajan
taitotaso ja omat tavoitteet huomioiden.
Harjoituspelejä pyrimme järjestämään alueen muiden seurojen kanssa kerran
kuussa ja tietysti osallistutaan myös keväällä pelattavaan Leijonaliigaan.
Lisää tietoa joukkueesta, harjoitteluvuoroista, peleistä, kk-maksuista jne. saa
Pitan www-sivuilta ja minulta.
Tervetuloa mukaan monipuoliseen ja vauhdikkaaseen harrastukseen!
Pita-02 jojo
Markus Tapaninen 050 5901291

OLETKO 15–18 vuotias?
Pitäjänmäen Tarmo ry:n jääkiekkojaosto on saanut opetusministeriön liikuntayksikön
myöntämän valtionavustuksen nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen.
Jos olet 15–18 vuotias tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä ohjaajaksi oppisopimuksella.
Nuori itse saa asettaa omat tavoitteensa ja henkilökohtaisen oppisuunnitelman mukaisesti Pitäjänmäen Tarmo Ry:n jääkiekkojaosto kustantaa tarvittavat koulutukset.
Ammattitaitoisten valmentajien opastuksella pääsee nopeasti mukaan ohjaustoimintaan ja ottamaan vastuuta niin luistelun, kiekonkäsittelyn ja pelitaitojen opettamisesta.
Mikäli olet kiinnostunut valmentamisesta ja ohjaamisesta ota yhteys jo tänään
elise.luovula@pita.ﬁ tai soita numeroon 050 401 6760

JALKAPALLON ERIKOISLIIKE!

Vapaalantie 2 - P. 849 2200
TULE JA TUTUSTU!!!
13

Laatua
tennikseen

Kaikki urheilupäällysteet
sisällä ja ulkona
harrastuksesta huipulle.
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Omni-Sica Oy
Puusepäntie 11, 04361 Tuusula
puh. 02071 50500, fax 02071 50501
omni.sica@lemminkainen.fi
www.omni-sica.fi

LEMMINKÄINEN-KONSERNI

ZIEGELROT perinteinen punainen tiilimurska
PLEXIPAVE ainoa oikea jenkkipäällyste
OMNIGRASS vihreä hiekkatekonurmi, myös punaisena
OMNISPORT varusteet

G-01

Maalivahdit vasemmalta: Eliel Björn, Aapo Kössi. Keskirivi vasemmalta: Severi Sarala, Camilla Sohlman, Teemu Suviyö, Ville Alaja, Waldemar Valojärvi, Aaha Moullaev, Eetu Hassinen,
Dan Andersson, Olavi Ryhänen, Konsta Laaksonen, Simo Tuomi. Toimihenkilöiden edessä:
Touko Tainamo. Toimihenkilöt vasemmalta: Valmentajat Timo Korpihete, Jerry Keski-Korhonen, Miiro Kärki, Max Björklund, Teemu Pirskanen, vastuuvalmentaja Elise Luovula, JoJo
Ismo Sohlman. Kuvasta puuttuu: Santeri Virta.

PiTa-01 lähtee jo kolmanteen kauteensa innokkaalla 15 pelaajan joukkueella.
01-ikäluokan Leijonaliigaan osallistumme kahdella joukkueella. Mukaan mahtuu
vielä lisää reippaita poikia ja tyttöjä.
Harjoittelemme monipuolisesti sekä jäällä, että kuivalla maalla. Jääkiekkoharjoituksia on kolmesti viikossa, minkä lisäksi joukkue osallistuu Suomen Jääkiekkoliiton
ja Suomen Taitoluisteluliiton yhteiseen ”Taitojää”-projektiin, jossa myös taitoluistimet
tulevat tutuiksi. Oheisharjoittelusta yksi osa on ulkoistettu ammattitaitoisiin käsiin
Helsingin Itsepuolustuskoululle, missä lapset käyvät Taekwondossa kerran viikossa
yhdessä PiTa-02 ikäluokan kanssa.
Joukkue on kehittynyt suurin harppauksin. Luistelu on vauhdikasta ja taidokasta,
kiekko pysyy mukana eteen- ja taaksepäin luistellessa ja viuhuvat laukaukset osuvat
maalin nurkkiin. Edessä olevaa Leijonaliiga-kautta odotetaankin jo innolla.
Hieno pukukoppikulttuuri alkaa jo muodostua, kun lapset pukevat itse varusteet
päälle, sitovat luistimet ja aikuiset pysyvät kopista ulkona toimihenkilöitä lukuun
ottamatta.
Joukkueenjohtaja Ismo Sohlman, 050-5592316
15

F-99

Ylärivistä vasemmalta: Valmentajat Ari Etelätalo ja Vesa Blomberg, joukkueenjohtaja Tommi
Mattila, huoltaja Pauli Halonen, vastuuvalmentaja Nemo Nokkosmäki. Keskimmäisellä rivillä
vasemmalta: Otto Etelätalo, Marcus Laurinen, Elias Ahlfors, Kalle Uusivirta, Aleksi Nieminen,
Tuomo Halonen, Onni Nokkosmäki, Ville Savander, Oula Mattila, Denis Imani, Alexander Hagvik,
Casper Hurri. Eturivissä vasemmalta: Simo Paulaharju, Nino Sadri, Oliver Alinikula, Juho Järvinen, Jaakko Kirjonen, Miikka Railas, Ville Gleisner, Max Durrani ja Leevi Paakkala. Kuvasta
puuttuvat: Janne Sampo, Viljo Reinikainen, Mikko Hyökyranta ja Valtteri Ingervo.”

Vauhdilla syksyyn!
PiTan-99 syntyneet koostuvat 25 aktiivisesta pelaajasta jotka harjoittelevat noin
neljä kertaa viikossa ammattitaitoisen valmennustiimin johdolla Konalan perinteikkäässä jäähallissa.
Jääkiekkoliiton sarjoihin osallistutaan kahden eri tasoisen peliryhmän voimin, yksi
kilpasarjassa ja yksi alimmalla sarjatasolla. Kaksi peliryhmää mahdollistaa erinomaisesti niin aloittelijoiden kuin tavoitteellistenkin kiekkoilijanalkujen tukemisen opin tiellä
osana joukkuetta. Joukkoon otetaan siis uusia pelimestareita taidoista riippumatta,
harjoittelu tekee mestarin.
Tulevaan kauteen sisältyy siirtyminen pitkän kentän pelaamiseen ja kohti jääkiekon
sääntöjä. Tunnelma siis taatusti kohenee niin aition kuin katsomonkin puolella :)
EKS-yhteistyö on tuottanut tulosta ja positiivista henkeä onnistuneiden pelaajaapujen ja kevään massiivisen yhteisturnauksen järjestelyjen kautta.
Riemuisaa kiekkokautta odotellen,
Tommi Joukkueenjohtaja
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F-98

Ylärivi vasemmalta: Antti Taskinen (joukkueenjohtaja), Jukka Saarenketo (valmentaja), Kari
Toitturi (huoltaja), Vesa Inberg (huoltaja) ja Ari Etelätalo (valmentaja). Keskirivi: Jan Posa,
Jerry Löytölä, Lassi Taskinen, Tuomas Kiviniemi, Joel Koistinen, Matias Komulainen, Iiro
Haanpää ja Olli Toitturi. Alarivi: Otto Etelätalo, Valtteri Ingervo, Pekka Leppänen, Sami
Pulkki, Juha-Pekka Salmi, Nicholas Koskikallio, Eemeli Karppinen ja Jaakko Inberg. Kuvasta
puuttuu: Jari Rantanen (valmentaja).

PiTa-98 aloitti harjoituksensa elokuun puolessa välissä jonkin verran uudistuneena. Muutama poika lähti viime kauden jälkeen joukkueesta, mutta onneksi
tilalle tuli uusia poikia ja saimme joukkueen taas muodostettua. Myös valmennus
uudistui tälle kaudelle. Uudella kaksikollamme on pitkä kokemus juniorivalmennuksesta ja se tulee varmasti näkymään poikien kehittymisessä tulevina kuukausina.
Olemme harjoitelleet syksyn aikana 2–3 kertaa viikossa ja pelanneet muutaman
harjoituspelin. Sarjakauden aloitimme lokakuun viimeisellä viikolla.
Viime kaudella siirryimme pelaamaan koko kentälle, mikä muutti pelin luonnetta huomattavasti ja vaati paljon harjoittelua. Tämä kausi toi tullessaan vain vähäisiä
sääntömuutoksia, merkittävintä lienee, että lämäri on nyt sallittu. Viime kaudella pelasimme A-tason sarjassa ja pärjäsimme mainiosti. Pitkään pohdittuamme
päätimme ilmoittautua samalle tasolle tälläkin kaudella. Olemme ilmoittautuneet
myös kahteen turnaukseen.
Urheilullisena tavoitteena tälläkin kaudella on henkilökohtaisten taitojen kehittäminen. Alkukaudesta pääpaino on ollut erityisesti luistelussa ja harjoittelun
tulokset ovat jo selvästi havaittavissa poikien taidossa ja vauhdissa. Muiden osa17

alueiden, kuten laukaisun ja syöttämisen osuus harjoittelussa lisääntyy kauden
edetessä.
Tähtäämme toiminnassamme siihen, että kaikki tekevät parhaansa niin harjoituksissa kuin peleissäkin kuitenkaan huumoria unohtamatta. Pidämme hauskaa
myös kentän ulkopuolella, tälläkin kaudella tulemme järjestämään pikkujoulut ja
päättäjäiset ja osallistumaan turnauksiin, joiden yhteydessä tarjoutuu mahdollisuus viettää vapaa-aikaa yhdessä. Yksi viime kauden kohokodista oli ehdottomasti kolmipäiväinen pääsiäisturnaus Vierumäelle ja sinne olemme menossa
tulevanakin keväänä.
Hyvähenkiseen ryhmäämme kuuluu tällä hetkellä 16 poikaa, joten meillä on
runsaasti tilaa uusille pelaajille. Toivotammekin kaikki jääkiekosta kiinnostuneet
tytöt ja pojat tervetulleiksi joukkueeseemme.
Joukkueenjohtaja Antti Taskinen

HELSINGIN
MAALAUSYHTYMÄ OY
-
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Axa 0400-431604, Timppa 0400-406918
25-vuoden kokemuksella
peliöögan tarkkuudella
lätyt lapaan
maalit seinille

D-97

Toimihenkilöt takarivissä: Jussi Virtanen (valmentaja), Pauli Halonen (huoltaja), Timo Nikunen
(joukkueenjohtaja), Jarkko Seppänen (huoltaja), Henri Innanen (valmentaja), Max Björklund
(vastuuvalmentaja), Pasi Andersson (vastuuvalmentaja), Roger Törnblom (joukkueenjohtaja),
Rauli-Pekka Laine (rahastonhoitaja), Pekka Hoviniemi (huoltaja). Pelaajat keskirivissä:
Ludde Törnblom, Niilo Nikunen, Juuso Halonen, Roope Rättö, Valtteri Kämäräinen, Santeri
Saarenketo, Niklas Seppänen, Kim Andersson, Aku Salmi. Pelaajat eturivissä: Olli Hoviniemi,
Miiro Angerpuro, Niklas Bäckström, Matias Berglund, Pekka Hakanen, Jere Hakala, Elmo
Innanen, Eetu Tiainen. Kuvasta puuttuvat: Joona Hotakainen, Samppa Rikkilä.

Viime kauden jälkeen rivit harvenivat sen verran, että ratkaisuna oli yhteistyö
96-ikäluokan kanssa. Tällä hetkellä ikäluokkaan kuuluu 19 pelaajaa, jotka on sijoitettu 97AAA- ja 96A-joukkueisiin.
AAA-joukkue sai täksi kaudeksi uudeksi luotsikseen Max Björklundin. Eteenpäin mennään koko ajan. Syyskuussa saatiin arvokasta pelituntumaa tiukassa ja
tasaisessa Salon turnauksessa. Vaikka palkinnoille ei päästy, kokemus oli positiivinen. Pelit aluedivisioonassa ovat sujuneet hienosti, ja luistin on kulkenut liukkaasti.
Syyskauden jälkeen nähdään, onko potku riittänyt liiganousuun.
Pasi Anderssonin valmentama A-joukkue puolestaan kävi lokakuun alussa
maakuntamatkalla, ja toi Euran Panelian turnauksesta tuliaisiksi komeasti pronssin.
Vuotta vanhempien sarjaan osallistuminen on tuonut uusia haasteita. Säännöt sallivat myös taklaamisen, ja meno kaukalossa ja pukukopissa on muutenkin hurttia.
D-97:n on viime vuoden tavoin on tarkoitus osallistua Turku-turnaukseen huhtikuun alussa, tällä kertaa kahdella joukkueella.
Timo Nikunen, jojo (AAA)
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D-96

Alarivi vasemmalta: Roope Salmi, Semi Rantanen, Topi Mäkinen, Arttu Gardin, Toni Vehviläinen, Miro Leppänen, Alexander Hoffström, Joni Flöjt. Ylärivi vasemmalta: Huoltaja Mika Flöjt,
Vastuuvalmentaja Ari Salmi, Janne juurio, Alex Hämäläinen, Samu Jäntti, Juho Toiviainen,
Matti Tuomela, Tuukka Lehtonen, Joel Oksman, Apuvalmentaja Pasi Andersson, Sami Vuotila,
Joukkueen johtaja Pirjo Lehtonen. Edessä makaa: Maalivahti Iina Kuusela. Kuvasta puuttuu:
Aamos Aaltio, Jere Elo, Juho Kuiko, Eemeli Niemi, Ville Takkinen, Uche Udeh, Uimonen Felix,
Santeri Vaattovaara, Huoltaja Kaija Oksman, Joukkueenjohtaja Petter Hoffström.

Pita-96 jääkiekkojoukkue lähti kauteen 2009–2010 uudella tarmolla tiukan kesäharjoitusohjelman siivittämänä. Kesäharjoitukset vedettiin yhdessä 97 syntyneiden kanssa. Edelliskauden poislähtijöiden jättämiä aukkoja ruvettiin paikkaamaan
heti kauden alussa järjestetyllä Vierumäen leirillä. Poikien ja tyttöjen mielestä
kausihan ei lähde kunnolla käyntiin ilman klassista Vierumäen leiriä.
Valmentajakuvioiden selkiinnyttyä inventoitiin pelaajamateriaali ja päädyttiin
tarkentamaan keväällä tehtyä sarjailmoittautumista, siten että 96 ikäluokka ilmoittautui kahdella joukkueella kauden sarjoihin. Yksi joukkue pelaa AAA sarjatasolla
ja yksi A sarjatasolla. Sarjatasolla A pelaava joukkue muodostettiin yhdessä 97
syntyneiden kanssa.
Ennen sarjakauden alkua pelattiin monta harjoitusottelua vaihtelevalla menestyksellä. Lisäksi teimme turnausmatkan Savonlinnan Tanhuvaaraan. Matkalle
lähdettiin kesken yöunien ja perillä Tanhuvaarassa olimme jo ennen yhdeksää.
Ensimmäisen pelin jälkeen ottelut jatkuivat tiukkoina aina myöhään iltapäivälle
saakka. Illalla joukkueen pojat rentoutuivat uimahallissa ajamalla samaan aikaan
20

nuoren uimahallivalvojattaren hulluuden partaalle. Seuraavana päivänä ottelut
jatkuivat ja pojat pelasivat itsensä hienosti pronssipeliin, joka tiukan taistelun jälkeen kuitenkin hävittiin. Neljänteen sijaan pitää kuitenkin olla tyytyväinen. Takaisin
Konalassa olimme taas kesken yöunien.
Kauden sarjapelit ovat valitettavasti alkaneet hiukan mollivoittoisesti, mutta
reippaalla asenteella ja tiukalla harjoittelumotivaatiolla onnistumme varmasti
kääntämään nykytrendin jossain vaiheessa, viimeistään sarjan tasontarkistuksen jälkeen. Loppukaudelle olemme suunnitelleet turnausmatkaa etelä Saksaan.
Joukkueenjohtaja Petter Hoffström

-ajankohtainen ykkönen tarjoaa:

Uutuus!

3T LAKISEURANTA

3T KOULUTTAJALISENSSI

PITÄÄ SINUT JA ORGANISAATIOSI
AINA AJAN TASALLA
Työturvallisuuden ja -terveyden
keskeiset lait ja asetukset
ajantasaiset lakitekstit sekä lakien
selkokieliversiot

Lakiuutiset - tiiviisti valmisteltavista ja
voimaantulevista määräyksistä
Oikeuden päätökset työrikoksista
- jo n. 200 helppolukuista selostusta

OMAN OSAAMISEN YLLÄPITOON
JA MUIDEN KOULUTTAMISEEN
3T Multimediakirjasto
Euroopan laajin valikoima opetusmultimedioita aina käytössäsi
Uusi multimedia joka kuukausi
- nimikkeitä 11/2009 jo 62 kpl!
Oikeuden päätökset
Työkaluja
Turvallisuustyön tueksi helppokäyttöisiä menetelmiä

Tutustu palveluun ja lisenssivaihtoehtoihin tarkemmin ja tilaa: www.turvallisuusuutiset.fi

www.3tratkaisut.fi

3t@3tratkaisut.fi
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C-94

Alhaalta vasemmalta: Kalle Taskinen, Jaakko Vikström, Sami Keskinen A, Aleksi Koskinen,
Christer Kontio A, Jesse Ahola, Markus Lehtonen. Takarivi vasemmalta: Janne Koskinen
(huoltaja), Jyri Vikström jj, Panu Liuska, Pekka Jalonen, Eemil Ilkka C, Juska Simpanen,
Valtteri Virkkunen, Arttu Pilström, Teemu Pirskanen vlmentaja ja Antti Taskinen (huoltaja).
Kuvasta puuttuu: Saku Vehkajärvi ja Henri Hakala sekä Markku Ahola (huoltaja).

Joukkueemme on hakenut linjaansa II-divisioona karsinnoisa ja huolimatta
tappioista on peleissä tullut runsaasti onnistumisia.
Joukkue aloitti kesällä harjoittelun ja saimme vahvistuksia HJK:sta ja uuden
maalivahdin Karhu-Kissoista, tosin menetimme myös muutamia hyviä pelaajia
toisiin joukkueisiin. Lisäksi muutama poika lopetti kiekkoilun.
Marraskuussa jatkamme III divisioona sarjatasolla ja uskon, että onnistumisia
tulee.
Joukkueen yhteishenki on loistava ja pojat viihtyvät jäällä ja oheisharjoituksissa. Joukkueen jääajat ovat ehkä pääkaupunkiseudun parhaat ja jääaikojen
säännöllisyys on helpottanut vanhempien vapaa-ajan suunnittelua.
Valmentaja Teemu Pirskasen komennossa on menty loikkia eteenpäin viimekaudesta. Kuntohuippu lähestyy ja viisikkopelaaminen alkaa muotoutumaan
uomiinsa.
Joukkueenjohtaja
Jyri Vikström
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Snadiliiga

Snadiliiga tämän hetkinen joukkue yhteiskuvassa.







Pienet remonttityöt
Pihatyöt
Pienten puiden kaadot
Jätteiden kuljetukset
Nurmikoiden leikkaukset
Aitojen leikkaukset

Kiinteistöhuolto EAP
Erkki Pylkkänen
Isonnevantie 18 A 2
00320 HELSINKI
puh. 454 4341
gsm 050-525 3990
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Miehet

Ylärivi vasemmalta: Rami Riikonen, Juha Koivuniemi, Harri Turkki, Riku Pulkkinen, Lauri Kurki,
Vesa-Matti Lamminen, Juhani Lehto, Juho Arina, Valtteri Tervala, Lasse Salminen, Huoltaja Kai
Friman, JJ Tapio Lamminen. Alarivi vasemmalta: Hannu Hiltunen, Mika Niemi (A), Teemu Vättö,
Teppo Lamminen (C), Aarne Björklund, Sami Kinnunen, Juha Hoikkala (A). Kuvasta puuttuvat:
Yrjö-Pekka Halme, Ilari Scheinin, Mikael Putkonen, Olli-Pekka Vieno, Miko Leskinen, Janne
Koskinen, Pyry Lahderanta, Emil Kaila, Toni Nilsson, Joni Niemistö ja Kalle Sipilä.

Miesten joukkueen kausi lähti liikkeelle raskaissa, epäuskoisissakin tunnelmissa. Vain neljä päivää ennen sarjan alkamista joukkueen tavoitti suru-uutinen.
Pitkäaikainen maalivahtimme, ystävämme Jari Tehikoski menehtyi äkillisen sairauskohtauksen seurauksena maanataina 28.9.2009.
Jari ”Teha” Tehikoski oli syntynyt vuonna 1978 ja edusti PiTaa pikkupojasta,
vuodesta 1985 alkaen. Täten hän oli osalle meistä joukkuetoveri kahden vuosikymmenen ajalta. Pitäjänmäkeläisenä Jari oli mukana myös juniorivalmennuksessa ja suhtautui intohimoisesti kaikkeen PiTaan liittyvään. Välillä intohimo ja
tempparementti kiehuivat peleissä ylikin mutta kaikki tiesivät tämän kuuluvan
asiaan. Monelle meistä ”Teha” oli ystävä myös kaukaloiden ulkopuolella, missä
hänet tunnettiin luotettavana ja rauhallisena herrasmiehenä.
Pelit jatkuvat mutta numero 21 on joukosta poissa. Lyhyt muistokirjoitus
ystävästämme sekä mahdollisuus seurata joukkueen kuulumisia osoitteessa
www.ismox.ﬁ
Teppo Lamminen,
Joukkueen kapteeni.
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Papat 2009–2010

Ylärivi vasemmalta: Antti Lassinharju, Pasi Andersson, Jarmo Kähkönen, Mika Kauppala,
Matti Siitonen, Matti Mentu, Heikki Huovinen, Heikki Hallila, Ari Salmi, Mika Mustonen, Juho
Jaatinen, Matti Kähkönen. Alarivi vasemmalta: Petteri Kauppala, Aarre Tikka, Leif Knief,
Ari Sirkiä, Martti Heinonen. Edessä: Pauli Sinkkonen. Kuvasta puuttuvat: Hannu Koponen,
Matti Nenonen, Timo Pajarinen, Jani Saarinen, Pertti Salminen, Kare Salokangas, Markus
Hyökyvaara.

Pappojen joukkue on aloittanut pelaamisen harrastesarjassa vuonna 2004.
Silloin havaittiin valtava tarve juuri tämän tyyppiselle lätkäjengille. Monet valmentajat, junioripelaajien iskät, muutama aktiivinen toimitsija ja jokunen tuomarikin oli
hallilla muiden pelejä katsellessaan huomannut, että ’’kyllä mäkin tohon pystyn’’.
Lisäksi pari ukkoa lähti hommaan mukaan kuntoilun pohjalta, joten joukkue oli
kasassa. Sopiva sarjatasokin löytyi – harrasteliiga ultralight. Parina alkuvuotena
sarjan pelit olivatkin melko kevyitä ja pelaajat raskaita, mutta viime vuosina asia
on lähes poikkeuksetta ollut päinvastoin. Pelaajien väliset fyysiset ulottuvuudet
vaihtelevat edelleen merkittävästi. Toki täytyy mainita, että itse olen havainnut
yksittäisten pelaajien fyysiset ominaisuudet näin erilaisiksi jo aikaisemmin mm.
eräällä G-juniorijoukkueella, joten emme ole aivan ainutlaatuinen joukkue tältä
kannalta asiaa tarkasteltaessa. Viiden pelatun kauden aikana joukkueen sijoitukset ovat vaihdelleet mestarista sarjajumboon, joten marginaalit sarjassa ovat
erittäin pienet.
Joukkueella on selkeä tavoite kaudelle 2009–2010. Tämän kauden kolmen pelatun pelin jälkeen paikkamme ylemmässä loppusarjassa näyttää melko varmalta.
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Siellä tavoitteena on pääsy neljän parhaan joukkoon, jolloin taistelu play offsien
kautta mestaruuteen alkaa. Lisämausteena sopassa on joukkueen sisäinen excel
-taulukko, johon pelaajien henkilökohtaiset tekemiset tallentuvat. Niitä muistellaan
sitten tulevan kevään turnauksessa Vierumäellä. Lopuksi vielä muistutan, että
muutamat pelaajat ovat vieläkin mukana vain kuntoilun takia.
Menestystä, taistelumieltä ja virnettä silmäkulmaan
kaikille Pitan joukkueille tulevalle kaudelle!
Mika Kauppala

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

Kiinteistöhuolto

MAK Oy
Sompiontie 1
00730 Helsinki
p. 020 730 3300
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Veteraanit 35

Alarivi vasemmalta: Tuomas Alatalo, Pertti Puujalka, Vesa Eronen, MV Petri Lehtonen, Esa
Leppänen, vas.pak. Esa Närhi ja Pasi Kymäläinen. Ylärivi vasemmalta: Kristian Nummelin,
Mika Tolvanen, Marko Långström, Ari Kuusela, Jussi ”nyby” Uusikylä, Christian Leppä, Kalle
Karttunen ja Petter Hoffström. Kuvan otti: Tapio Myyryläinen ja siitä puuttui moni, kuten
Ana, Pöde, Mika, Olli, Fagu, Jaska, Timppa Värre, Kimmo ja moni muu.
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Veteraanit 50

Takarivi vas: Timo Salmela, Timo Joutsen, Sven-Olof Wennström, Aki Askolin, Matti Alatalo,
Pertti Päivärinta, Markku Alatalo ja Kristian Nummelin. Eturivi vas: Mauri Pirinen, Ari Toikka, Jussi Mäkelä, Pekka, Peho, Jouko Kiiski, Esa Närhi, Jussi Peho ja Pekka Soini. Kuvasta
puuttuvat: Henrik Helenius, Jouni Kuusisto, Matti Lötjönen, Sakari Penttilä, Jukka Saikkonen,
Kristian Strömsten ja Lasse Svahnbäck.

Keskitä - saat
rahanarvoisia etuja.
Nyt saat meiltä myös Pohjolan vakuutuspalvelut. Vakuutusneuvoja
palvelee sinua maanantaisin ja tiistaisin klo 10.00-16.30. Tervetuloa
juttelemaan keskittäjän eduista!
Pitäjänmäen konttori, Sulkapolku 2, ma-pe 10.00-16.30
Etua elämään. OP-Pohjolasta. OP 0100 0500, op.ﬁ
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Pitäjänmäen Tarmon
jääkiekkojaoston kokoonpano 2010
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Puheenjohtaja/
Kiekkokoulu

Elise Luovula
050 401 6760

elise.luovula@pita.ﬁ

Valmennuspäällikkö

Nemo Nokkosmäki

nemo.nokkosmaki@pita.ﬁ

Junioripäällikkö

Pasi Andersson
040 558 8311

pasi.andersson@munkka.opit.ﬁ

Leijonapäällikkö/
Kiekkokoulu

Max Björklund
050 502 7839

maxbjorklund@hotmail.com

Jäämestari

Jukka Vääränen
040 569 8417

jukka.vaaranen@pita.ﬁ

Talouspäällikkö

Maaret Palamaa
0400 924 071

maaret.palamaa@
suunnistajankauppa.ﬁ

Markkinointivastaava

Ville Sarala
044 502 3914

ville.sarala@gmail.com

Veteraanit 50

Matti Alatalo
050 559 1791

matti.alatalo@hel.ﬁ

Veteraanit 35

Petter Hoffström
050 549 5507

petter.hoffstom@amandacapital.ﬁ

Miehet

Tapio Lamminen
050 521 1417

tapio.lamminen@ncc.ﬁ

Papat

Heikki Hallila
050 375 2579

heikki.hallila@gmail.com

Snadi-liiga

Juha Kulomäki
040 832 9617

juha.kulomaki@gmail.com

C-94

Jyri Vikström
040 7660 050

jyri.vikstrom@ﬁnavia.ﬁ

D-96

Pirjo Lehtonen
040 561 0780

pirjo.lehtonen@kotiportti.ﬁ

D-97

Timo Nikunen
050 322 5246

timo.nikunen@verkkotie.ﬁ

E-98

Antti Taskinen

antti.taskinen@ympäristö.ﬁ

E-99

Tommi Mattila
040 8032 399

tma@netsonic.ﬁ

G-00/01

Seppo Valojärvi
040 738 9168

seppo.valojarvi@vivalkv.ﬁ

Pitäjänmäen Tarmon
jalkapallojaoston kokoonpano 2010
Puheenjohtaja/
junioripäällikkö

Teppo Malm
050 309 8013

teppo.malm@pita.ﬁ

Varapuheenjohtaja

Osmo Pylkkänen
040 552 5049

osmo.pylkkanen@gmail.com

Rahastonhoitaja

Olavi Rautiainen
0440 506 518

olavi.rautiainen@pita.ﬁ

Jalkapallokoulu

Erkki Pylkkänen
050 525 3990

erkki.pylkkanen@pita.ﬁ

B junnut

Jussi Ahlfors
050 565 5336

jussi.ahlfors@pita.ﬁ

B junnut

Timo Hätälä
0400 788 900

timo.hatala@pita.ﬁ

-97

Kirsi Azaize
050 349 0441

kirsi.azaize@pita.ﬁ

-98

Tomi Posa
046 610 5484

tomi.posa@pita.ﬁ

-99

Mikko Korppi
040 502 2115

mikko.korppi@pita.ﬁ

-00

Kukka Banzuzi
050-346 3705

kukka.banzuzi@pita.ﬁ

-01

Jyrki Pihlström
0400 124 949

jyrki.pihlstrom@luukku.com

-02

Jussi Uddfolk
040 523 1363

jussi.uddfolk@poyry.com

-02

Mika Rahikka
040 733 6193

mika.rahikka@poyry.com
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Tarmon vuoden 2009 kesäleiri kokoontunut yhteiseen potrettiin

Nuorisojaosto ja kesäleiri
Pitäjänmäen Tarmon perinteinen kesäleiri järjestettiin edellisten vuosien tapaan Bengtsårin saarella Hangon edustalla 20.–26.7.2009. Viikon pituiseen leiriin
ehkä maailman kauneimmalla saarella osallistui tänä vuonna yli 60 lasta ja yli
parikymmentä nuorta työntekijää ja aikuista ohjaajaa.
Aiempien vuosien tapaan ohjelma oli monipuolinen: pelejä, leikkejä, sekä muuten vain hauskaa yhdessäoloa luonnon keskellä. Seikkailimme hullun professorin
raketteja etsien, paistoimme makkaraa nuotiolla, tanssimme navettadiskossa ja
uimme ja otimme aurinkoa. Monelle myös nukkuminen teltassa on itsessään jo
uusi elämys. Nukahtaminen iltatuulen heiluttaessa puita tai herääminen aamukasteisen metsän viereltä ovat sellaisia kokemuksia, joita ei kaupunkimaisemassa
normaalisti kohtaa.
Saamamme palautteen perusteella hauskinta leirillä oli disco sekä uudet ihanat ystävät, mutta myös moni muu asia oli saanut fanittajansa. Parhaita muistoja
olivat mm. ”kavereiden kanssa hölmöilyt”, ”uinti”, ”kaikki ihmiset”, ”alligaattorin
veto”, ”ihanat ohjaajat”, ”se että opin pelaamaan salkopalloa”, ”uudet kaverit”,
sekä ”itse asiassa varmaan kaikki”.
32

Ja juuri tämän takiahan leirejä järjestetään. Talkooporukan tavoitteena on, että
lapsilla on unohtumaton ja turvallinen viikko, ja että samalla saa itse nauttia erilaisesta viikosta aivan mahtavien lasten ja aikuisten kanssa, keskellä Bengtsårin
luontoa. Tervetuloa siis leirille niin uudet kuin vanhatkin leiriläiset!
Jälleen heinäkuussa nähdään!
Roope Talasmaa

Lisätietoa leiristä:
Pitäjänmäen Tarmon kesäleiri
järjestetään jälleen heinäkuussa 2010.
Leirille voivat ilmoittautua kaikki 8–14 –vuotiaat tytöt ja pojat.
Lisätietoja: http://www.pita.ﬁ/nuoriso/

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
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Tarmon suunnistajia ystävineen Kainuun Rastiviikoilla Suomussalmella 2009. Kuvassa vasemmalta oikealle Jussi Lassila, Heikki Lassila, Mikko Lassila, Tapani Naakka, Henry Haglund,
Liinu Helkiö ja Kirsi Haglund.

Suunnistusjaoston toimintaa ja
tuloskimaraa vuodelta 2009
Näkyvyyttä rasteilla eri puolilla Suomea
Pitäjänmäen Tarmon suunnistusjaoston vuosi 2009 on ollut tiivis ja myös kilpailumenestystä on mukavasti saavutettu. Seuran harjoitus- ja saunalenkeillä on
käyty ahkerasti sen lisäksi, että suunnistajat ovat pitäneet itsenäisesti huolta peruskunto- ja taitoharjoitteista. Myös maastovaelluksia on entiseen tapaan tehty ja
ne ovatkin erinomainen tapa harjoittaa luonnossa liikkumista ja samalla harjoitella
kartan ja maaston lukua.
Sekä varttuneempien, että nuorempien sarjoissa saavutettiin hyviä sijoituksia.
SM- ja AM-tasoilla jaoston suunnistajia oli ahkerasti mukana kilpailuissa eri puolilla
Suomea järjestetyissä kisoissa sekä yksilötasolla, että viesteissä.
VIESTITULOKSIA
SM-viestissä R2 Köyliön Lallien 20.9 järjestämissä kilpailuissa Pitäjänmäen
Tarmo oli H55 sarjassa hienolla sijalla 9 (Simo Helkkula, Heikki Lassila, Juhani
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Tarvainen). Tarmo oli viestin ensimmäisessä vaihdossa jopa johtosijalla. KarkkiRastien 16.8 järjestämässä AM-viestissä H55 sarjassa saavutettiin arvostettu
6. sija (Simo Helkkula, Heikki Lassila, Juhani Tarvainen). Närpes OK:n junailemassa FinnSpring-viestissä 3.5 saavutettiin sarjassa H21AL 6. sija.
HENKILÖKOHTAISTA TULOSSATOA
SM-erikoispitkillä matkoilla, jotka käytiin Keuruulla 24.5 sarjassa H55 Simo
Helkkula oli sijalla 36 ja Jussi Tarvainen sijalla 60., sekä sarjassa H60 Heikki
Lassila sijalla 26.
OK Raseborgin 3.10 järjestämissä SM-yösuunnistuksissa H55 sarjassa
Simo Helkkula ylsi sijalle 26, Jussi Tarvainen sijalle 52., ja sarjassa H60 Heikki
Lassila valloitti sijan 22.
SM-sprintissä Pohjanmaalla OK Botnian ja Gamlakarleby IF:n järjestämissä
kisoissa sarjassa H21K2 Jussi Lassila oli 40., ja sarjassa H55K1 Jussi Tarvainen sijalla 11., ja Heikki Lassila sijalla 13. Sarjan H55 ﬁnaalissa Heikki Lassila
saavutti sijan 31.
Suunta-Seppojen järjestämissä SM-keskimatkojen kisoissa sarjassa H35B
Tero Rönkä saavutti hienon sijan 9., sarjassa H55 Simo Helkkula oli 36., ja
sarjassa H60 Heikki Lassila sijalla 19.
SM-pitkillä matkoilla R1 ryhmässä 5.-6.9 Keravalla sarjassa H21K3 Jussi
Lassila oli 49., ja ﬁnaalisarjassa H21B4 Jussi Lassila 5., ja Juha Purhonen 11.
Samoina päivinä SM-pitkien ryhmässä R2 Kurikassa karsintasarjoissa H35K2
Tero Rönkä oli 13, H55K1 Simo Helkkula 6., Jussi Tarvainen 39., ja H60K2
Heikki Lassila 12. Finaaleissa saavutettiin hienot sijoitukset: H35 Tero Rönkä
(27.), H55 Simo Helkkula (24.) ja H60 Heikki Lassila (42.).
AM-pitkillä matkoilla Karkki-Rastien 15.8 järjestämissä kilpailuissa saavutettiin seuraavia tuloksia. Sarjassa H21 Tapani Naakka 33., Jussi Lassila 38.
ja Juha Purhonen 40. Sarjassa H35 Tero Rönkä upeasti 9., sarjassa H55 Simo
Helkkula kerrassaan mainiosti 4. ja Jussi Tarvainen sijalla 25. Ja sitten huipennuksena Heikki Lassila hopeasijalla sarjassa H60!
AM-keskimatkoilla Porvoon Urheilijoiden junailemissa kilpailuissa 9.6 PiTa
oli vahvalla joukkueella matkassa. Sarjassa H21 Tapani Naakka oli 18., ja Jussi
Lassila sijalla 24. Tero Rönkä ylsi sarjassa H35 hyvälle sijalle 7. Varttuneimpien
sarjoissa yllettiin erinomaisiin saavutuksiin: sarjassa H55 Simo Helkkula voitti
kultaa, ja Jussi Tarvainen säesti 15. sijallaan! Sarjassa H60 Heikki Lassila
suunnisti mitalin tuntumaan 4. sijallaan.
Lynxin 13.5 isännöimissä AM.sprinttikisoissa H21 sarjassa Jussi Lassila
saavutti sijan 23, sarjassa H55 Jussi Tarvainen sijan 10 ja sarjassa H60 Heikki
Lassila kahmaisi vastustamattomasti pronssisijan! Pihkaniskojen isännöimässä
AM-yö:ssä 24.9 H55 sarjassa Jussi Tarvainen ylsi tyylikkäästi sijalle 4.
Pitäjänmäen Tarmon suunnistajat ovat lisäksi ahkerasti osallistuneet kansallisiin kilpailuihin ja rastipäiville eri puolella Suomea. Esimerkiksi Kainuun rastiviikoilla Heikki Lassila ja Tapani Naakka kilpailivat omissa sarjoissaan aivan kärjen
tuntumassa. Espoon Suunnan kansallisissa kilpailuissa 9.8 Heikki Lassila voitti
uljaasti H60 sarjan kisan ja Mäntsälän Urheilijoiden kansallisissa ”Kapinarastit”
kilpailuissa 30.8 Simo Helkkula samoin hienosti H55 sarjan kisan!
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TARMO JUKOLAN YÖSSÄ
Tämän vuoden Jukolan ja Venlojen viestit järjestettiin Mikkelin lähimaastoissa.
Pitäjänmäen Tarmo sijoittui kovassa kisassa mainiosti sijalle 401. Joukkueita oli
kaikkiaan pitkälti yli 1400. Tarmon veljessarjassa suunnistivat kokeneet jukolankävijät Tero Rönkä, Jussi Lassila, Simo Helkkula, Juhani Tarvainen, Tapio Naakka,
Heikki Lassila ja Tapani Naakka.
Pitäjänmäen Tarmon osallistumisella Jukolan viestiin on jo yli puolivuosisataiset perinteet. Viime vuosien taulukossa seuran joukkueiden sijoitukset ovat
olleet seuraavat:

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
625 678 623 532 487 374 326 245 477 331 401
SEURAN SUUNNISTUSMESTARUUS
Pitäjänmäen Tarmon suunnistusmestaruuskilpailut 2009 pidettiin tänä vuonna
vaativassa Kattilajärven maastossa 5 kilometrin radalla. Tuloskärki muodostui
seuraavaksi:
1
2
3

Jussi Lassila
Simo Helkkula
Juha Purhonen

40.31
52.29
60.55

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
__________________________________________________________
36

Jaoston valokuvassa ovat: Kukka Banzuzi, Teppo Malm, Olavi Rautiainen, Erkki Pylkkänen,
Jyrki Pihlström, Jussi Ahlfors ja Mikko Korppi. Kuvasta puuttuvat; Tomi Posa, Timo Hätälä
ja Sirpa Manoocheri.

Yhteistyön vuosi 2010
Vuosi 2009 oli jalkapallon osalta tyypillisen kiireinen vuosi. Vuoden aikana koettiin monenlaisia onnistumisia sekä tietenkin myös epäonnistumisia ja näinhän
asian pitää olla. Siitähän urheilussa on kyse, valmistautumista elämään onnistumisien ja epäonnistumisien kautta.
Voitetun pelin jälkeen ovat kaikkien ilmeet iloisia. Hävityn pelin jälkeen ovat
lapsien (pääosan esittäjät) ilmeet pääosin iloiset, mutta vanhemmilla ovat otsat
kurtussa. Pelaajat osaavat nauttia pelistä jopa tappion hetkellä.
Valitettavasti liian usein meiltä aikuisilta unohtuu, että tappiot ovat osa urheilua ja ne kasvattavat joukkuetta sekä vahvistavat pelaajia kohtaamaan elämän
haasteita.
Vuoden 2009 aikana on tutkittu erilaisia yhteistyökuvioita. Vuosi 2010 tuo
toivon mukaan vahvemmin yhteistyökuviot tunnetuksi sekä vahvistavat seuran
toimintaa.
Tärkein yhteistyömuoto on saada seuran sisällä yhteistyö toimimaan. Esimerkkinä yhteistyöstä on 97-ikäluokan yhteinen saliharjoitusvuoro. Vuorolle ovat
tervetulleita sekä jalkapalloilijat, että jääkiekkoilijat.
Toinen yhteistyökuvio on yhteistyökuvio toisen seuran kanssa. Tämä yhteistyö
toisi vain jalkapalloa harrastaville mahdollisuuden lisäharrastuskertoihin talven
aikana sekä mahdollisuuden siirtyä vanhempana tuttuun joukkueeseen kovempien haasteiden pariin.
Toivotamme kaikille; tervetuloa jalkapallon pariin. Mikäli kiinnostusta on pelaamiseen tai valmentamiseen, yhteystietomme löytyvät seuran nettisivuilta.
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Futis-nappulat Mikkeli-turnauksessa raviradalla.

Jalkapallokoulun joukkueet
Mikkeli-turnauksessa 27.06.2009
PiTan nuorimmat joukkueet, eli Jalkapallokoulun 02- sekä 03/04-joukkueet,
osallistuivat Mikkeli-turnaukseen kesäkuun viimeisenä lauantaina. Osa 02-joukkueen pelaajista oli mukana jo vuonna 2008, mutta suurimmalle osalle pelaajista
kyseessä oli ensimmäinen varsinainen turnaus. Jännitettävää siis riitti.
Osa pelaajista vanhempineen lähti matkaan jo perjantaina ja yöpyi esimerkiksi
Visulahdessa. Me starttasimme Eeron (02) ja Arvin (04) kanssa matkaan vasta
lauantai-aamuna, ja nappasimme mukaan kyytiin vielä Osmon (02) äidin. Osmo
oli isänsä kanssa tulossa mummolasta suoraan Mikkeliin. Matkalla pysähdyttiin
Heinolassa vähän välipalaa nauttimassa, ja perillä Mikkelissä oltiin hyvissä ajoin
ennen ensimmäisiä pelejä.
02-joukkueesta mukana peleissä olivat Olli, Tatu, Otso, Santeri, Osmo ja Eero.
Paikan päällä 01-joukkueesta lainattiin lisäksi maalivahdiksi Anssi.
03/04-joukkueesta mukana peleissä olivat Tomppa, Santeri H., Niilo, Arttu,
Santeri L., Anton, Jomi, Arvi ja Tomi.
Kummankaan ikäluokkien peleissä ei pelattu varsinaisista sijoituksista. 02joukkue pelasi kolme ottelua, vastassa olivat Mikkelin Palloilijoista muodostetut
”Karhut” ja ”Ahmat” sekä Mikkelin Kissat. 03/04-joukkuetta vastaan marssivat
käytännössä samat joukkueet, pelejä oli vain kaksi.
Itse pelit olivat vauhdikkaita, tapahtumarikkaita ja ennen kaikkia melko tasaisia.
Lopputuloksena 02-joukkueelle tuli saldoksi yksi voitto, yksi tasapeli ja yksi tappio,
03/04-joukkueelle kirjattiin kaksi tasapeliä.
Turnaus saatiin vietyä läpi pääosin mukavassa pilvipoutaisessa säässä. Välillä
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saatiin vähän sadettakin, mutta ei häiritsevästi. Eki tukijoukkoineen oli huolehtinut
paikalle telttakatoksen, jonka suojissa päästiin nauttimaan myös munkeista ja
muista antimista. Raviradan ruokalassa saatiin lisäksi nauttia maittava lounas
pelien päätteeksi. Muistoksi turnauksesta saatiin mitalit ja mukava mieli!
Jussi Uddfolk
PiTa Jalkapallokoulun (03/04) valmentaja 2009

F8

Takana vasemmalta: Jyrki Pihlström, Henrik Helenius. Eturivi: Ismael, Teemu Timonen, Solmu
Kauranen, Anssi Pihlström, Armin Manoocheri, Jooa Tuunanen. Ahaa. Kuvasta puuttuu:Matias
Örn.

Kulunut kausi harjoiteltiin -00 kanssa. Alkuvuodesta mentiin futsaal peleihin
omalla joukueella. Saatiin peleihin täysi miehistö ja yksi vaihtomies, pojat sai pelata
riittävästi. Kevään saapuessa menimme peli-iltoihin, voittoja tuli ja paljon iloistamieltä.
Kevään turnaus oli kohokohta pojille. Sapan 2 päiväinen pitkä ja rankka turnaus jossa
pojat jaksoivat hienosti taistella loppuun asti. Mikkeliin ei saatu joukkuetta, lomat
sun muut menot estivät osallistumisen. Jatko on tällä hetkellä auki, muutama poika
harjoittelee Pitan 00/99 kanssa.
Joukkueeseen toivotaan tulevan aktiivisia pelimiehiä, joten nettisivujen kautta
yhteyttä ja mukaan toimintaan. -01 joukkue toivottaa kaikille rauhallista joulua ja
uutta vuotta.
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Pelaajat: Oliver Alinikula, Eric Banzuzi, Felix Dahlberg, Otto Etelätalo, Perttu Hiltunen,
Sakari Holappa, Casper Hurri, Sebastian Kipinoinen, Tomas Kurenniemi, Karl Ngokeng, Willy
Lindfors, Leevi Paakkala, Aaron Pihlström, Tukay Rautiala, Nino Sadri, Jesse Tirkkonen, Jasse
Tuunanen (kokoonpano vaihteli vähän kauden kuluessa).

F9
Kausi aloitettiin lokakuun lopulla treenamalla kerran viikossa Konalan ala-asteen
salissa ja kerran viikossa Pajamäen jalkapallohallissa. Useimmat pojista harrastavat muitakin lajeja, joten talvella osallistuminen oli vaihtelevaa, mutta yhdessä
01-joukkueen kanssa saatiin useimmiten järkevän kokoinen harjoitusryhmä kasaan. Osallistuimme voitokkaasti kuuteen futsal-peli-iltaan ja helmikuussa kävimme
PiTa-99-joukkueen kanssa muodostetulla yhdistelmäjoukueella TUL Joy Gamesturnauksessa Myyrmäessä. Joukkueestamme osallistui myös monta poikaa PiTan,
Malminkartanon Pedon ja PoHUn yhteiseen taitokouluun Talin hallissa.
Kevät aloitettiin myös Myyrmäen jalkapallohallissa, VJS:n pääsiäisturnauksessa 12.–13.4., josta kotiin tuomisina oli Taitojoukkue-pokaali ja -mitalit. Nyt löytyi jo
omiakin pelaajia sen verran rinkiin, että niillä ja muutamalla 01-vahvistuksella pärjättiin. Ulos Pitäjänmäen kentälle mentiin treenaamaan huhtikuussa, kesäkuussa
saatiin vuoro myös Talin nurmelta. Ensimmäinen ulkoturnaus oli Kaisaniemessä:
SAPAn kevätturnaus 25.–26.4. PiTan pelipäivään 16.5. saimme vieraaksemme
SUMUn, KeiKan ja FC Kasiysin. Piirisarjaa pelattiin kevät Länsi 1-lohkossa ja syksy 2-lohkossa kun Länsi- ja Itä-Helsingin joukkueet yhdistettiin samaan sarjaan.
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Pelasimme kesällä neljä hienoa turnausta nurmikentillä: JanPa Millenium-turnaus
Turengissa 6.6., Mikkeli-turnaus 27.6. (missä tällä kertaa myös yövyimme, oikein
mukava reissu), Helsinki Cup 6.–8.7. ja KelA Intersport-turnaus Kellokoskella 15.8.
Kausi päätettiin osallistumalla PPV:n 40-vuotisjuhlansa kunniaksi järjestämään
pienpelitapahtumaan Talin jalkapallohallissa 31.10.
Kauden lopuksi jouduimme valitettavasti jättämään hyvästit pitkäaikaiselle ja
aktiiviselle valmentajallemme, Jari Kipinoiselle, ja muutamalle pelaajalle, jotka
lähtivät etsimään uusia haasteita. Porukassa on kuitenkin vielä monta innokasta
pelaajaa, ja kesäkaudella Kim jatkaa valmentajana, mutta valmennukseen kaivataan apuja. Jos olet haaveillut jalkapallovalmentajan hommasta, tässä tilaisuutesi!
Uusia pelaajia mahtuu myös mukaan, ota yhteyttä!

VUOKRAA EDULLISESTI
HUVILA RUKA 4 heng.
KALAJOKI 8 heng:
ruka.kalajoki@welho.com

RJR-Palvelut Oy

Remonttipalvelut
Saneeraukset
Huoneistoremontit
Pääkaupunkiseudulla
Kivimiehentie 330,
61310 PANTTILA
0400 867 303
jari.haapamaki@netikka.ﬁ
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Eturivi vas: Max, Juho J, Dani, Aleksanteri, Tommi, Anthon, Ville G. Keskirivi vas: Hamzah,
Kalle, Elias R, Oula, Voker, Tuomo, Elias A, Juho K. Takarivi vas: Topias, Juha. Kuvasta
puuttuu: Ville S.

E10

Kaudella 2009 toiselle kymmenelle ehtineet PiTa:n 1999 syntyneet futarit vetivät
kauden läpi jo melkoisella rutiinilla. Talvella sali- ja halliharjoitukset sekä harjoitusotteluja pienemmällä porukalla, keväällä kenttien kuivuttua ulos ja kesäksi jälleen
loputkin pelaajat mukaan ja kausi kunnolla käyntiin.
Lähialueen turnausten lisäksi pelasimme piirisarjaa, jossa ilahduttavana muutoksena aiempaan, uuden paitsiosäännön lisäksi, pääsimme ensimmäistä kertaa
pelaamaan kotiottelumme oikealla kotikentällämme Pitäjänmäessä.
Näin PiTa:n keltapaitoja näkivät ydinkannattajien lisäksi myös satunnaisemmat
fanit, kaverit ja naapurit, mikä entisestään lisäsi otteluiden tunnelmaa. Toivottavasti
piirin otteluohjelmien laatijat jatkossakin muistavat mitkä pelit houkuttelevat paikalliset
kentän laidalle.
Ryhmässä oli jo kesäkauden alussa kuusitoista pelaajaa yhdessä joukkueessa ja
jouduimmekin valitettavasti alkukesästä myymään uusille tulokkaille eioota peliajan
ja toimihenkilöresurssien riittävyyden turvaamiseksi.
Tilanne helpottui kun Topias, joka hieman lentävällä lähdöllä, mutta PiTa:laisen
rutiinilla, tuli uudeksi vastuuvalmentajaksi ja otti joukot komentoonsa. Lisäksi appareina ja tuuraajina toimivat Juha ja Mikko.
Joukkueen pelaaminen hioutuikin nopeasti hyvin uomiinsa koko joukkuuen
tsemppaavan asenteen ollessa mainioiden peliesitysten kulmakivenä ja siksi myös
onnistumisia nähtiin laajalla rintamalla. Klassisin urheilutermein: Tästä on hyvä jatkaa.
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Toimintamme jatkuu syystauon jälkeen marraskuussa ja toivotamme jälleen uudet pelaajat tervetulleiksi joukkueeseemme kaudelle 2010.
Kiitos kannattajille ja toimintaan osallistuneille.
Mikko Korppi, joukkueenjohtaja

Niklas Elfström, Shahim Fatemi, Tuomas Kiviniemi, Jan Posa, Santeri Soini, Roope Åberg,
Alen Kuran, Alatalo Valtteri, Elias Dinari, Aatos Rintala, Arthur Lippert, Kristian Turkki,
Salmi Juha-Pekka ja Pulkki Sami.

E11
Pita-98 joukkueen miehistö on muuttunut kaudella, vanhoja lopettanut ja uusia
tullut, mutta hyvin on joukkue jaksanut harjoitukset ja pelit läpi mennä.
Tällä kaudella on löytynyt myös sitoutuneisuutta eli pojat todella haluavat tulla
harkkoihin ja peleihin, osa kiitos siitä kuuluu varmaan uudelle valmentajallemme
Jaakko Myllyniemelle.
Jaakko on löytänyt hyvän hengen poikien kanssa.
Koska joukkuehenki on niin hyvä, niin ensimmäisen kerran Pita-98 harjoittelee
myös talven läpi eli olemme paremmin valmiina tulevaan kauteen.
Joukkueenjohtaja Tomi Posa Gsm 0466105484
Valmentaja Jaakko Myllyniemi Gsm 0505541592
43

Valokuvassa vasemmalta: valmentaja Pasi Andersson, Ludde Törnblom, Iiro Haanpää, Niilo
Nikunen, Kim Andersson, Duman Imani, Valtteri Kämäräinen, Olli Hoviniemi, Juuso Halonen,
Mikko Visakko, Aku Koskinen, Daniel Posa, Andreas Azaize, Alberto Sadri ja Miika Niemelä.
Kuvasta puuttuvat: Pekka Hakanen, Jimmy Salo, Anwar Abdi Musse, Jaakko Savela, Akseli
Kiiski, Roope Rättö, Roni Korpio ja Samppa Rikkilä.

D12
Pita-97 joukkue yhdistyi tälle kaudelle yhdeksi joukkueeksi (Pita Yellow). Tämä
yhdistyminen oli luonnollista, koska joukkueella oli vain yksi valmentaja käytössä tällä
kaudella. Pelaajat kuitenkin löysivät hyvin omat paikkansa yhdistetyssä joukkueessa.
Joukkueen vahvuus on ehdottomasti sen monipuolisissa pelaajissa. Vaikka tekninen
taito ei aina ole parhaalla mahdollisella tasolla, on kuntopuoli sitäkin paremmin.
Joukkueen pelaajista useat harrastavat päälajinaan jotain muuta lajia kuin jalkapalloa. Esim. jääkiekkoa, tennistä, alppihiihtoa tai yleisurheilua. Voisikin sanoa että
joukkue on yhdessä toukokuusta syyskuun loppuun. Muun ajan vuodesta joukkue
on hajallaan ja sen pelaajat omien ”päälajiharrastusensa” parissa. Joukkue pelasi
syyskauden sarjapelit vahvemmin kuin kevätkauden. Neljäs sija syksyn sarjapeleissä
oli hyvä saavutus. Lisäksi joukkue osallistui HesaCup´iin ja Käpä-turnaukseen.
Tämän vuoden palkintojuhlassa Pita-97 joukkueesta palkittiin seuraavat pelaajat;
Erkki Pylkkänen patsaalla Niilo Nikunen, tsempparipatsailla palkittiin maalintekijänä
Andreas Azaize ja teknisenä kehittyjänä Daniel Posa.
Myös useat muut pelaajat olisivat ansainneet palkinnon hyvistä pelisuorituksista,
aktiivisesta harjoittelusta sekä reiluna pelimiehenä toimimisesta.
Kiitos erityisesti pelaajille, mutta myös vanhemmille sekä toimihenkilöille aktiivisesta mukanaolosta ja toiminnan mahdollistamisesta tällä kaudella.
Joukkueenjohtaja Kirsi Azaize
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Ylärivi vasemmalta: Timo Hätälä, jojo, Niklas Mäkelä, Miro Koivuniemi, Severi Ruuska, Sami
Hätälä, Mesud Yildiz, Olli Kosonen, Abdel Bakaroui, valmentaja. Istumassa: Leo Flinkman,
Niko Toivanen, Petteri Vähänen, Kenny Mäkelä, Topias Tuira, Sander Mosel. Edessä: Pietari
Panula.

B-juniorit
Pitan B-junioreissa pelasi kuluneella kaudella neljätoista 92–94-syntynyttä
poikaa. Toiminta on jo useamman kauden perustunut enemmänkin harrastepohjalle, eikä pienet vastoinkäymisetkään ole heilauttaneet tekemisenmeininkiä. Joukkue osallistui Uudenmaan piirin sarjaan ja varsinkin syyssarja meni
jopa ennakoitua paremmin. Pelaajamateriaalin kapeus aiheutti aika ajoin pientä
päänvaivaa, mutta hyvin kundit sitoutuivat kuitenkin yhteiseen juttuun. Ikäluokan
jatkuminen on pelaajapulan vuoksi jo muutamana syksynä ollut epävarmaa,
koska alueelta ei valitettavasti lisävahvistusta löydy.
Varmistaakseen harrastuksensa useimmat pelaajat ovat päättäneet integroitua muiden seurojen samassa tilanteessa olevien pelaajien kanssa. Näin ei ensi
kaudella B-juniorijoukkueen toimintaa tulla jatkamaan Pitassa. Kiitän kaikkia
toiminnassa mukana olleita: Hätälän Timoa, Lehikoisen Siljaa, Rautiaisen
Ollia ja tietenkin pelaajia, joille kaikki toivotamme jatkossakin mukavia hetkiä
jalkapallo-harrastuksen parissa.
Jussi Ahlfors jojo
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JOULUKUUSIA
Tuotto Pitäjänmäen Tarmon
nuorisotyön hyväksi
Myyntipaikat:
Kauppakeskus Ristikko, Konala
S-Market Pitäjänmäki
Pitäjänmäen asema
Valintatalo Pitäjänmäki

la 19.12 su 20.12
ma 21.12 ti 22.12
ke 23.12 to 24.12
Pitäjänmäen Tarmo
toivottaa tukijoilleen
sekä kannattajilleen
Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta!
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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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Juhlia tai kokouksia tulossa?

Pyydä tarjous
Wossikasta tai Pallogrillistä
ALKOHOLITON
KUUMA GLÖGI
1 EURO
1/LIPUKE
Vain lipuke tarjous

PAULIG KAHVI

LOUNAS

1 EURO
1/LIPUKE
Vain lipuke tarjous

5 EUROA
1/LIPUKE
Vain lipuke tarjous


2 RUOKAA

1 HINNALLA
vain tällä lipukkeella
Tarjous voimassa klo 15–20

1 HINNALLA
vain tällä lipukkeella
Tarjous voimassa klo 15–20

KOFF-JUOMA
3 EUROA
Vain tällä lipukkeella

Tarjoukset voimassa vuoden loppuun

Ravintola Wossikka
09-551 354
Sulkapolku 3, 00370 Helsinki
Avoinna 10–24

Ravintola Pallogrilli
045-276 5888
Ajomiehentie 1, 00390 Helsinki
Avoinna 10–20


Tämän lipukkeen palauttamalla osallistut 100 e lahjakortin arvontaan yllä oleviin ravintoloihin

Nimi__________________________________________________puh. nro_______________
Sähköpostiosoite _____________________________________________________________
Haluan jatkossa suoramainontaa?
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 kyllä

 ei



2 RUOKAA

