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Puheenjohtajan mietteitä
TARMON 86. VUOSI TAKANA!
Pitäjänmäen Tarmon toiminnassa jokainen
vuosi tuo ikimuistoisia tapahtumia. Nyt elettiin
jo seuran 86 toimintavuotta. Suurin muutos alueen harrastajille oli Pitäjänmäen urheilukentän
remontin valmistuminen. Kenttä sai kumirouhetekonurmen ja kumiasfaltin juoksuradoille sekä
uudet kenttävalot. Olosuhteet paranivat kertaheitolla nykyaikaan. Urheilukentästä on enemmän juttua toisaalla tässä lehdessä.
Jokainen seuran jaosto toimi omalla sarallaan
aktiivisesti. Jääkiekko sai taas muutaman vuoden tauon jälkeen koottua nuorimpien junioreiden lisäksi joukkueita myös B ja A junioreihin.
Jalkapalloilijat perustivat myös uusia joukkueita
ja painopiste on nuorimpiin ikäluokkiin jolloin
taataan aloitteleville urheilijoille ponnahdusalustaa. Kolmenkymmenen vuoden tauon jälkeen Tarmon yleisurheilu nosti päätään. Yleisurheilukoulussa oli
58 4–8 vuotiasta osallistujaa. Lajeina 60m juoksu, pituushyppy ja pallonheitto.
Ohjaajana toimi Leena Hiltunen, joka omalla panoksellaan mahdollisti yleisurheilukoulun aloittamisen. Ensi keväänä jatketaan samoissa merkeissä ja
edelleen toimintaa kehittäen.
Suunnistus jatkoi entiseen malliin hyviä tuloksia ollen 418. kauden periteisessä päätapahtumassa Jukolan viestissä. Kisassa tuli maaliin 1298 joukkuetta ja muutama kymmenen jätti leikin kesken. Jälleen erittäin loistava saavutus
tarmolaisilta.
Nuorisojaosto järjesti kesäleirin Hangon Bengtsårin leirisaarella. Leiri on
järjestetty jo vuodesta 1947 lähtien. Tänä vuonna leirille olisi ollut vielä reilu 10 paikkaa vapaana. Varautukaa siis jo nyt ensi kesään ja uuteen leiriin.
Taatusti lapsille ikimuistoinen kesäloma ja vanhemmatkin pääsevät hetkeksi
hengähtämään.
Seuran aktiivi toiminta on tuonut ajatuksen alueella asuvien aikuisten saamiseksi seuran toimintaan. Helsingissä iso osa asuu yksin ja kontaktit muihin
saattavat olla vähissä. Toimintamme keskittyy lapsiin ja varhaisnuoriin ja heille
tarvittaisiin aikuisia avuksi erilaisiin huolto- ja kilpailujen läpivienti tehtäviin.
Jokaiselle halukkaalle löytyy jotain pientä toimintaa vuoden ympäri jääkiekon,
jalkapallon ja yleisurheilun parissa. Tutustumaan seuran väkeen voi tulla myös
naisten – ja miesten ”äijä” jumpparyhmissä. Mikäli tunsit myönteisen pistoksen,
niin allekirjoittaneeseen voi olla yhteydessä.
Kalevi Koverola
Pitäjänmäen Tarmo ry
puheenjohtaja
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Pitäjänmäen Tarmo ry
hallitus vuonna 2012
Puheenjohtaja

Kalevi Koverola
0500 800 633

kalevi.koverola@pita.ﬁ

Sihteeri

Heidi Tirri
040 734 3477

heidi.tirri@pita.ﬁ

Rahaston-

Markku Alatalo
040 770 4786

markku.alatalo@pita.ﬁ

Jäsenkirjuri

Olavi Rautiainen
0440 506 518

olavi.rautiainen@pita.ﬁ

Jäsen

Henrik Helenius
0500 610 783

henrik.helenius@pita.ﬁ

Jäsen

Tapani Ikonen
050 554 4996

tapani.ikonen@pita.ﬁ

Jäsen

Jouni Konttila
040 544 5101

jouni.konttila@pita.ﬁ

Jäsen

Mikko Kääriäinen
0400 812 180

Jäsen

Joni Niemistö
040 535 7436

joni.niemisto@pita.ﬁ

Jäsen

Roger Törnblom
0500 813 114

roger.tornblom@pita.ﬁ

hoitaja

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

www.pita.ﬁ
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JOULUKUUSIA
Pitäjänmäen Tarmon nuorisotyön hyväksi
Myyntipaikat:
Kauppakeskus Ristikko
Pitäjänmäen asema
Valintatalo, Pitäjänmäki
S-Market Pitäjänmäki

ma 19.12. klo
ti 20.12. klo
ke 21.12. klo
to 22.12. klo
pe 23.12. klo

15.00–20.00
15.00–20.00
15.00–20.00
15.00–20.00
14.00–20.00

Pitäjänmäen Tarmo
toivottaa
tukijoilleen sekä
kannattajilleen
Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta 2012
5

Kuvassa Pitan entiset puheenjohtajat Henrik Helenius, Antero Virtanen ja liikuntaviraston
osastopäälikkö Stefan Fröberg.

Kärsivällisyys palkittiin
Vihdoinkin pitäjänmäkeläisten pitkäaikainen toive ja unelma toteutui. Pitäjänmäen
urheilukenttä on uusittu täydellisesti. Rahat remonttiin saatiin kaupungin budjettiin
jo vuonna 2000 mutta niille löytyi välillä parempaa tai kiireellisempää käyttöä. Työt
etenivät siten että vuonna 1990 luvun lopussa Pitäjänmäen Tarmo aloitti kentän
remonttiin tähtäävän hakuprosessin yhdessä koulun, Pitäjänmäki seuran, alueen
muiden yhdistysten ja Pitäjänmäen seurakunnan kanssa olosuhteiden parannuksen
tarpeesta. Asia hautautui vuosiksi kunnes se edistyi 2008–2009. Tällöin kaupunki
pyysi seuran tarpeista lisätietoa ja apua sekä yhteistyötä suunnittelussa. Helsingin
kaupunki kuunteli erinomaisesti käyttäjiä. Kenttäalueen piirrokset tulivat Tarmon ja
koulujen kommentoitavaksi. Toiveiden mukaan on pyritty tekemään hyvin toimiva
urheilukenttä suorituspaikkoineen palvelemaan monipuolisesti eri urheilulajeja. Uusi pukukoppirakennus on jäänyt kustannus syistä pois alkuperäiseltä toivelistalta.
Toiveena tietenkin on, että tähän tulee parannusta tulevina vuosina.
Juoksuradan poistettu pinta oli aikanaan Olympiastadionilta tuotua tiilimurskaa. Sillä on entisellä paikallaan tehty kovia kansainvälisiä tuloksia. Nyt sekin oli
tiensä päässä. Jalkapallokentällä maa-ainekset olivat vuosien varrelle tiivistyneet
estäen veden imeytymisen maahan. Tämän me kaikki olemme saaneet kokea
jokaisen rankemman sateen jälkeen. Tarmon 75v. historiikki kertoo vuoden 1936
kohdalla, että vastustajat eivät mielellään tulleet kentälle pelaamaan jalkapalloa
sen kuoppaisuuden takia. Tarmolaiset tietenkin tunsivat oman kentän ja hyötyivät
siitä. Samalla kentällä pelattiin siis pitkään kymmenittäin maakuntasarjan ja piirin
pelejä vuosittain aina näihin päiviin asti. Toki sitä vuosien saatossa oli tasoitettu
ja se oli yksi kaupungin parhaista hiekkakentistä kuivalla kelillä.
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Jalkapallokentän pinnaksi tuli kumirouhetekonurmi, jonka rouhe valmistetaan käytetyistä autonrenkaista. Juoksuradat pinnoitettiin kumiasfaltilla. Kiinteä kaukalo tulee
vanhan kaukalon paikalle hieman pienempänä. Siinä voi kesäisin pelata jalkapalloa
ja sählyä. Pikajuoksusuora siirtyi entiselle takasuoralle, jonne rakennettiin myös
katsomo. Pituushyppypaikka tuli takasuoran päähän, jonne sijoitettiin myös kuulantyöntörinki ja kuntoilutelineitä. Koko kenttäalue aidattiin ja valaistus uusittiin.
Kentällä yleisurheiltiin ja pelattiin valmistumisen jälkeen heinäkuun lopusta
syyskuun lopun välillä pitkälti toista sataa jalkapallon Helsingin piirin sarjaottelua.
Ennen kesän piirin pelejä Atik Ismail toi paikalle Jämsänkosken Ilveksen -99
joukkueen kahteen peliin PiTan ja HJK junnuja vastaan. Naapuriseuran PohjoisHaagan urheilijoiden puheenjohtaja ja piirin varapuheenjohtaja Esko Manninen
kertoi allekirjoittaneelle ihailleensa kenttää ja mielessään siirtäneen sen ”karamellin” katsomoineen Lassilan kentälle. Toivotaan, että myös sinne lähivuosina
saadaan vastaavanlainen jalkapallokenttä.
Helsingin kaupungin Liikuntavirasto ja Tarmo järjesti viralliset kentän avajaiset
13.8.2011. Paikalle saapui kaupungin edustajina Liikuntajohtaja Anssi Rauramo,
osastopäällikkö Stefan Fröberg sekä kenttäpäällikkö Pentti Naumanen.Yleisöä oli
saapunut runsaasti seuraamaan avajaistapahtumaa ja lasten juoksukilpailua sekä
lasten jalkapalloa. Kentälle oli saapunut myös vanhoja tarmolaisia juhlistamaan
tapahtumaa. Kaikkien suusta tuli vain ylistäviä lausuntoja. Perinteinen Pitäjänmäki
päivä järjestettiin 11.9.2011 ja taas oli väkeä paljon paikalla. Ohjelmassa oli lasten
juoksukilpailu sekä jalkapalloa. Palkinnot juoksijoille jakoi jo monivuotiseen tapaan
Arto Bryggare. Lähestyvät presidentin vaalit näkyivät tapahtuman kävijöissä kun
mm SDP:n presidenttiehdokas Paavo Lipponen puolisoineen tulivat paikalle.

ANTERO VIRTANEN
Pitäjänmäen alueen nuorisotyön tukijana.
Hän on itse ollut Tarmon jäsen jo yli 65 vuotta ja
urheillut nuorempana monipuolisesti. Viime vuosina
pallo on vaihtunut pienempään ja golf pitää miehen
kunnossa ja tarkkuustaidot reilassa. Vaikka eläkeikä
on tullut vastaan jo vuosia sitten toimii hän edelleen
mukana liike - elämässä.
Hän perusti huomattavalla lahjoituksellaan vuonna 2000 Tarmon 75v. taipaleen kunniaksi Pitäjänmäen Tarmo ry Nuorisotyörahaston. Hän on täydentänyt
rahaston varallisuutta vuosien varrella. Rahaston tarkoitus on tukea alueella nuorten liikunta harrastusta. Lahjoitukset on otettu kiitollisina vastaan ja ne
käytetään Antero Virtasen toiveiden mukaan niin,
että mahdollisimman moni alueen lapsi ja nuori saa
Antero Virtanen
hyödyn. Tänä vuonna on rahastosta päätetty tukea
kouluttautumista nuorten valmennus - ja ohjaajan tehtäviin. Pitäjänmäen Tarmon
hallitus on viimekädessä se instanssi, joka käy läpi tarvittavia tukikohteita.
Olavi Rautiainen
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Pitäjänmäen Tarmo ry
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Jaoston vpj./valmennuspäällikkö
Junioripäällikkö
Joukkueenjohtajat pj.
Jäämestari
Talouspäällikkö
Nettivastaava
Varainhankintavastaava
Markkinointivastaava/Kiekkokoulu
Veteraanit 50
Veteraanit 40
Miehet
Papat

Pasi Andersson
Timo Haaraoja
Petri Heino
Jukka Vääränen
Maaret Palamaa
Christer Durrani
Leena Savio
Joni Niemistö
Matti Alatalo
Marko Långström
Tapio Lamminen
Heikki Hallila

Snadi-liiga
Harraste 15–19 v. (Pipolätkä)
A-juniorit
B-juniorit
C-96
C-97 peliryhmä
D-98
D-99 A
D-99 AAA
E-01
F-02
F-03
G-04

Petri Ikonen
Jari Wallenius
Tuomo Ahokanto
Antti Lavanti
Pirjo Lehtonen
Roger Törnblom
Kari Toitturi
Jussi Uusivirta
Nemo Nokkosmäki
Petri Hiltunen
Mika Rahikka
Milla Rantanen
Lotte Hagström

jääkiekkojaosto 2012
040 558 8311
0400 830 321
045 132 2981
040 569 8417

040 593 2401
040 535 7436
050 559 1791
040 581 7052
050 521 1417
050 375 2579
050 337 6432
040 528 3844
040 771 2007
040 575 5333
040 561 0780
0500 813 114
040 588 6875
040 861 1287
050 527 0415
040 7336 193
040 767 1467
040 517 5958

pasi.andersson@munkka.net
timo.haaraoja@nbl.ﬁ
petri.heino@pita.ﬁ
jukka.vaaranen@pita.ﬁ
maaret.palamaa@suunnistajankauppa.ﬁ
admin@pita.ﬁ
leena.savio@pita.ﬁ
joni.niemisto@pita.ﬁ
matti.alatalo@hel.ﬁ
marko.langstrom@saunalahti.ﬁ
tapio.lamminen@ncc.ﬁ
heikki.hallila@gmail.com
pjt.ikonen@gmail.com
jari.wallenius@gmail.com
tuomo.ahokanto@dailygate.ﬁ
antti@lavanti.ﬁ
pirjo_lehtonen@kotiportti.ﬁ
roger.tornblom@elisanet.ﬁ
kari.toitturi@kotikone.ﬁ
jussi.uusivirta@kolumbus.ﬁ
nemo.nokkosmäki@pita.ﬁ
p.hiltunen@elisanet.ﬁ
mika.rahikka@elisanet.ﬁ
millarantanen@saunalahti.ﬁ
lotte.hagström@aval.ﬁ
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MAUKKAIMMAT
MAKKARAT,
LAADUKKAIMMAT
LIHAT.
Wotkin’silta totta kai!
Chef Wotkin’s palvelutiskit
PRISMA ITÄKESKUS
Vanhanlinnantie 1, 00900 HKI
Puh. 010 766 8912
S-MARKET SOKOS HELSINKI
Postikatu 2, 00100 HKI
Puh. 010 766 1047
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Lihatukku Veijo Votkin Oy
TEHTAANMYYMÄLÄ
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
Puh. (09) 774 33 477
avoinna ma-pe 7-18, la 7-15
tehtaanmyymala@votkin.ﬁ
www.votkin.ﬁ

Kiekkokoulu

Kiekkokoulu syksy 2011.

Tule mukaan kiekkokouluun!
Kiekkokoulussa opitaan luistelun ja jääkiekon alkeet. Harjoituksissa keskitytään
luistelutaidon kehittämiseen, joukkueessa toimimiseen, sosiaalisiin taitoihin ja
hauskanpitoon, jäällä sekä oheisharjoitusten parissa. Kiekkokoulumme on osa
Suomen Jääkiekkoliiton valtakunnallista Leijona-kiekkokoulua.
Jääharjoitukset pidetään Konalan jäähallissa sunnuntaisin klo 12:45–13:45
(4.9.2011–30.4.2012). Tämän lisäksi keskiviikkoisin on Lassilan kaukalon tekojäävuoro (30.11.2011–22.02.2012) klo 18:00–19:00. Ulkojääkauden ulkopuolella
kiekkokoululaisilla on salivuoro, jossa tehdään erilaisia liikuntaharjoitteita sekä
pelataan jalkapalloa.

Lisätietoja Kiekkokoulusta
http://www.pita.ﬁ/jaakiekko/joukkueet/kiekkokoulu/
sekä kiekkokoulun rehtori Joni Niemistöltä p. 040 535 7436
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Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj

Oletko varmistanut, että sinulle jää
rahaa asunnon oston jälkeen myös
lomaan?
Kartoitetaan yhdessä kokonaistilanteesi asuntolainan oton yhteydessä.
Näin sinulle jää rahaa nauttia elämästä myös asunnon oston jälkeen.
Meiltä saat hyvät neuvot ja hyvät hinnat.
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai tule käymään
konttorissamme.

Löydä sinulle sopiva asuntolaina osoitteesta
nordea.ﬁ/asuntolaina.
Teemme sen mahdolliseksi
Hiomotie 30
Helsinki-Pitäjänmäki
nordea.fi
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G-04

Ylärivi vasemmalta: huoltaja Timo Villemson, 2.jojo Jussi Uddfolk, päähuoltaja Mika Savolainen, vastuuvalmentaja Lauri Kurki, valmentaja Lars Weyner, valmentaja Ari Etelätalo. Keskirivi
vasemmalta: Matias Kontturi, Tomas Villemson, Jaro Matilainen, Patrick Lagerkrans, Elias
Kontturi, Ilpo Aunio, Joel Hagström. Alarivi vasemmalta: Rasmus Vanhala, Arvi Uddfolk,
Miika Kuokkanen, Maxim Weyner, Antti Virtanen, Riku Savolainen, Joel Tikkanen, Anton
Paakkala, Teo Etelätalo. Kuvasta puuttuu: jojo Lotte Hagström.

Pita-G04 lähtee kauteen 16 pelaajan voimin. Joukkueessa on yhdeksän pelaajaa
viime vuoden Pita-03 joukkueesta ja seitsemän pelaaja pääosin Pitan kiekkokoulusta. 2004 syntyneitä on 14 ja 2005 syntyneitä on 2.
Olemme osa Pitan juniorivalmennustiimiä johon kuuluu kiekkokoulu, G (04), F2
(03) ja F1(02) ikäluokat eli se käsittää lapsen viisi ensimmäistä harrastusvuotta.
Juniorivalmennustiimi mahdollistaa lapsen yksilöllisen kehityksen, kun lapsi voi
harjoitella taitojensa mukaisessa ryhmässä niin että lapsi ohjataan omaan ikäluokkaan portaittain.
Jääharjoituksia meillä on kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin klo 17.15–18.15
ja sunnuntaisin 11.15–12.45.
Osallistumme tällä kaudella Leijonaliigaan kahdella joukkueella. Osallistumme
kauden aikana kolmeen turnaukseen sekä pelaamme runsaasti harjoitusotteluita
ennen tammikuussa alkavaa Leijona-liigaa.
Isänpäivänä 13.11.2011 joukkueellamme on kunniatehtävä jäällä Karjala-turnauksen Suomi-Ruotsi-pelissä.
Mukaan mahtuu vielä hyvin uusia 2004 tai 2005 syntyneitä tyttöjä sekä poikia.
Olit sitten jo kokenut pelaaja tai vasta-alkaja, meiltä Pitasta saat laadukasta henkilökohtaista opetusta mukavassa joukkueessa. Lisätietoja joukkueesta löytyy
Pitan www-sivuilta.
Pita 04 jojo Lotte Hagström 040-517 5958
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F-02/03

Eturivi vasemmalta: Olli Nieminen, Ilmari Friman, Santeri Heinonen, Eelis Lumpo, Nante
Tapaninen, Niilo Hoviniemi, Harri Numminen. Takarivi vasemmalta: Lauri Suvanto, Megii
Moullaev, Joni Lapinleimu, Sami Rahikka, Samu Aalto, Miikka Ponko, Tatu Puoliväli, Keijo
Välikangas. Toimihenkilöt vasemmalta: Milla Rantanen, Mika Rahikka, Teemu Pirskanen,
Pekka Aalto, Janne Ponko, Lars Weyner. Kuvasta puuttuu: Taneli Lahtinen.

Pita-02/03 lähtee kauteen 2011–2012 16 pelaajan voimin. Joukkue koostuu
kahdestatoista viime vuoden Pita-02 joukkueen pelaajasta sekä neljästä Pitan
kiekkokoulusta tulleesta pelaajasta. Joukkueen pelaajien ikärakenne on seuraavanlainen; 2002 syntyneitä on 4 ja 2003 syntyneitä on 12.
Olemme osa Pitan juniorivalmennustiimiä johon kuuluu kiekkokoulu, G, F2 ja
F1 ikäluokat eli se käsittää lapsen viisi ensimmäistä harrastusvuotta. Juniorivalmennustiimi mahdollistaa lapsen yksilöllisen kehityksen, kun lapsi voi harjoitella taitojensa mukaisessa ryhmässä niin että lapsi ohjataan omaan ikäluokkaan
portaittain.
Jääharjoituksia meillä on kolme kertaa viikossa, tiistaisin, keskiviikkoisin ja
lauantaisin.
Osallistumme tällä kaudella Leijonaliigaan sekä F2- että F1-ikäluokassa. Tarkoitus on myös osallistua muutamaan turnaukseen sekä pelata harjoitusotteluita
aina kun on mahdollista.
Mukaan mahtuu vielä hyvin uusia 2002 tai 2003 syntyneitä tyttöjä sekä poikia.
Olit sitten jo kokenut pelaaja tai vasta-alkaja, meiltä Pitasta saat laadukasta henkilökohtaista opetusta mukavassa joukkueessa.
2002 Joukkueenjohtaja Mika Rahikka
2003 Joukkueenjohtaja Milla Rantanen
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E-01

Ylärivi vasemmalta: Petri Hiltunen (JoJo), Ville Sarala (huoltaja), Niko Andersson (vastuuvalmentaja), Joonas Sokka (valmentaja), Tuure Nyholm (huoltaja), Ari Andersson (huoltaja).
Keskirivi vasemmalta: Severi Sarala, Perttu Hiltunen, Waldemar Valojärvi, Santeri Lampela,
Ville Alaja, Dan Andersson, Joona Oksman. Alarivi vasemmalta: Camilla Sohlman, Aaha Moullaev, Teemu Suviyö (C), Eliel Björn (mv), Mikael Hyvönen (A), Roni Nyholm, Daniel Tuovinen.
Kuvasta puuttuu: Konsta Laaksonen (mv), Ismo Sohlman (huoltaja).

PiTa 01 - joukkueen viides kausi käynnistyi elokuun puolivälissä, suurimpana muutoksena viime kauteen verrattuna oli pitkälle kentälle siirtyminen. Kuluvalla kaudella
joukkue harjoittelee Konalan jäähallilla kolmesti viikossa ja osallistuu yhdellä joukkueella Eteläisen alueen AA sarjaan. Oheisharjoituksia on sekä ennen että jälkeen
harjoitusten. Syksyyn on mahtunut mukaan myös muutama menestyksekkäästi pelattu harjoituspeli ja keväälle suunnitteilla muutamaan turnaukseen osallistuminen.
Joukkue järjesti perinteeksi muodostuneen syysturnauksen tänä syksynä ensimmäistä kertaa pitkällä kentällä. Turnaus oli järjestyksessään kolmas. Lisätietoja ja
ottelutulokset löytyvät joukkueen nettisivuilta.
Pelaajavaihdokset ovat olleet pieniä, joukkueeseen kuuluu tällä hetkellä 15 pelaajaa. Valmentajat ovat vaihtuneet viime vuodesta, nyt vastuuvalmentajana toimii Niko
Andersson ja apunaan hänellä on Joonas Sokka, jotka molemmat edustavat PiTaa
3. divarissa. Otamme mielellämme mukaan lisää innokkaita, vuonna 2001 syntyneitä
poikia ja tyttöjä. Oletpa jo jonkin verran kokenut pelaaja tai vasta-alkaja, meiltä saat
asiantuntevaa, henkilökohtaista valmennusta, mukavan joukkueen sekä runsaasti
peliaikaa. Lisätietoja saa joukkueenjohtaja Petri Hiltuselta (philtunen@elisanet.
ﬁ, puhelinnumero 050-5270415) ja joukkueen nettisivuilta osoitteesta: www.pita.
ﬁ/jaakiekko/joukkueet/01-joukkue/
Tiedottaja Katri Forsström
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D-99

Takarivissä vasemmalta: vastuuvalmentaja Jari Wallenius, jojo/PiTa Jussi Uusivirta ja jojo/
Viikingit Toni Saastamoinen. Keskirivissä vasemmalta: Lukas Lindholm, Veeti Saastamoinen,
Olli Mansikka, Kalle Uusivirta, Aleksi Niskanen, Miiro Koivikko, Elias Ahlfors. Eturivissä
vasemmalta: Oliver Alinikula, Miikka Railas, Marcus Laurinen, Alexander Hagvik, Axel Nieminen, Alexey Ryzhenkov, Mikko Hyökyranta. Kuvasta puuttuvat: Aleksi Nieminen, valmentaja
Petteri Nousiainen, huoltaja Antero Mansikka, huoltaja Juho Nieminen.

PiTa 99 -joukkueen tavoitteena on tarjota nuorille jääkiekon harrastajille sitä mitä
jokainen jääkiekkojoukkueeseen liittyvä kiekkoilijanalku oikeasti haluaa: Paljon
pelejä ja pelaamista!
PiTa 99 -joukkue toimii kauden 2011–12 yhteistyössä Viikinkien 99 -joukkueen
kanssa. Tapahtumia on noin 4 kpl viikossa, joista sarjakauden aikana 1-3 on pelejä.
Osallistumme kauden aikana 2–3 turnaukseen. Pelaamme sekä A- että AA-aluesarjaa 15 pelaajan voimalla, mikä takaa sen että niin pelejä kuin peliaikaa riittää
jokaiselle isolla kauhalla annosteltuna. Vielä ei olekaan tullut vastaan jengiä jossa
pääsee pelaamaan enemmän kuin PiTa 99:ssä, mutta jos joku sellaisen tietää,
niin kertokoon siitä meille päin, niin tiedämme järjestää pojille lisää pelejä…
PiTa 99 -joukkueen toiminta sopii hyvin jotain toista urheilulajia ”ykköslajinaan”
harrastaville 98–00 syntyneille urheilijoille. Jäävuoroyhteistyön kautta saamme
räätälöityä harjoitusaikataulut sopivaksi jokaiselle. Jos olet joutunut luopumaan
jääkiekosta jonkun toisen harrastuksen hyväksi, niin PiTa 99 on tilaisuutesi palata
harrastamaan jääkiekkoa ”kakkoslajina” ja vieläpä kohtuullisin kustannuksin!
PiTa/Viikingit 99
Jussi Uusivirta joukkueenjohtaja
040-8611287
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D-98

Ylärivi vasemmalta: Vesa Inberg (huoltaja), Kari Toitturi (joukkueenjohtaja), Jari Rantanen
(valmentaja), Jukka Saarenketo (valmentaja). Keskirivi vasemmalta: Iiro Haanpää, Juhani
Leno, Antti Kari-Koskinen, Roope Koivikko, Joona Länsiketo, Matias Komulainen, Eeli
Laurila, Lassi Taskinen, Harri Pajala, Max Lehojärvi, Olavi Karppelin. Alarivi vasemmalta:
Teemu Vahanka, Kalle Pirinen, Joel Hammar, Olli Toitturi, Aapo Kössi, Roope Staudinger,
Jaakko Inberg, Lauri Risikko, Tuomo Halonen, Juha-Pekka Salmi. Kuvasta puuttuu: Tuomas
Kiviniemi.

Kokoonpanoltaan kovasti viime kaudesta uudistunut PiTa-98 aloitti harjoituksensa elokuun puolessa välissä. Hyvähenkiseen ryhmäämme kuuluu tällä hetkellä
22 poikaa. Valmentajina jatkavat kaksi edellistä kautta joukkuetta voitokkaasti
luotsanneet Jukka Saarenketo ja Jari Rantanen. Syksyn aikana olemme harjoitelleet 3–4 kertaa viikossa ja pelanneet muutaman harjoituspelin. Lisäharjoittelua joukkue saa Tinken tehojäistä. Sarjakauden aloitimme lokakuun viimeisellä
viikolla AA-tason sarjassa. Osa pojista pelaa lisäksi 97 A-sarjaa. Tälle kaudelle
uusina asioina ovat tulleet pojille taklausten salliminen ja vanhemmille vastaavasti
sähköinen tulosseuranta.
Kauden urheilullisena tavoitteena on henkilökohtaisten taitojen kehittäminen.
Alkukaudesta pääpaino on ollut luistelussa, avausten ja taklaamisen opettelussa,
sekä joukkuehengen luomisessa. Kevättä kohti mentäessä harjoittelun painopiste
siirtyy yhä enemmän pelillisiin harjoitteisiin. Toiminnassamme tähtäämme siihen,
että niin harjoituksissa kuin peleissäkin teemme asiat tehokkaasti unohtamatta
kuitenkaan huumoria.
Joukkueenjohtaja Kari Toitturi
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C-97

Joukkueemme koostuu C- ja D-junioreiden kanssa harjoittelevista -97 ja -98 syntyneistä pojista. Alkusarjassa (C2 A), jossa sijoituimme neljänneksi, nuorempien
pelaajien osuus oli isompi, jotta heille tulisi parempi pelituntuma ennen omien
sarjapelien alkamista. Päävalmentajamme, Ivan Bazoulev, on johtanut joukkuetta rauhallisella, mutta määrätietoisella tyylillään ja pelaajat ovat silminnähden
viihtyneet. Pukukopissa on ollut iloinen meininki, sekä ennen että jälkeen pelien
ja se on myös näkynyt kentällä. PiTa C2 joukkue oli alkusarjan Fair-Play tilastojen
ykkönen. Jatkosarjaan on mukava lähteä näillä eväin.
terveisin Roger Törnblom
Joukkueenjohtaja

KATSO
www.pita.ﬁ
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki

Puh. 09-728 7330
auki ma–pe 9–17

www.palkintotukku.fi
myynti@palkintotukku.fi
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C

Ylärivissä vasemmalta: Ivan Bazoulev, Juho Tolonen, Julius Kokko, Erik Backman, Pietari
Pohjosmäki, Mikko Nurkkala, Niklas Tamminen, Ville Salmela, Oskari Vähänen, Joni Aronen,
Tuukka Lehtonen, Juuso Salmi, Leo Loikkanen, Pirjo Lehtonen ja Jussi Halen. Keskirivissä
vasemmalta: Matias Berglund, Otso Konttila, Valtteri Kujala, Rony Tolonen, Markus Halen,
Ludde Törnblom, Niilo Nikunen ja Arttu Gardin. Eturivissä vasemmalta: Kaur Juss, Pekka
Hakanen, Tommi Kosonen ja Henri Niemi. Kuvasta puuttuvat: Veikko Saikkonen, Aleksi Protski,
Joni Harrila, Joonas Vaarna, Sami Saikkonen ja Matti-Pekka Niemi.

Pita-C pelaa kaudella 2011–2012 C1 III-divisioonassa. Tavoitteena on pitää pojat
edelleen jääkiekko-harrastuksen parissa ja ylläpitää fyysistä kuntoa.
Harjoittelemme Konalassa 2-3 kertaa viikossa ja Salmisaaressa on kerran viikossa vapaaehtoinen treeni yhdessä B:n kanssa. Pelejä kalenterista löytyy keskimäärin
yksi per viikko.
Joukkueessa pelaa tällä hetkellä 22 kenttäpelaajaa ja neljä maalivahtia.
Joukkuetta valmentavat Joni Aronen ja Ivan Bazoulev ja huoltojoukkoihin kuuluvat: Jussi Halen, Matti-Pekka Niemi, Sami Saikkonen ja Juho Tolonen.
Joukkueeseen on saatu suuri määrä uusia pelaajia ja viime kauden huoli pelaajien riittävyydestä on vaihtunut huoleen saavatko kaikki pelaajat tarpeeksi pelejä
ja peliaikaa. Yhteishenki on hyvä ja yritystä ei puutu, vaikkakin joukossa on kovaa
kilpakiekkoa pelanneita sekä vasta jääkiekon aloittaneita pelimiehiä.
Aloitimme kauden pelaamalla useita harjoituspelejä. Sarjakauden ensimmäinen
osuus on takana, pelasimme Kymi-Saimaa C-aluesarjaa ja voitimme kaikki pelatut
ottelut. Nyt kun II-divisioonan karsinnat on ohi ja III-div. sarja alkamassa uskomme
saavamme vastaan kovempia joukkueita ja näin vähän enemmän jännitystä peleihin!
Rakkaudest lajiin
Pirjo Lehtonen Jojo PiTa-C
p. 044-719 3064
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B
PiTa B aloitti kauden vähin äänin osana A:ta. Pelit käynnistyivät muutamien harjoitusten jälkeen ohkaisella miehityksellä. Kukin pelaaja sai peliaikaa enemmän
kuin tarpeeksi. Kaikkein tärkein saavutettiin kuitenkin sangen pian: hyvä henki.
Sen avulla on jaksettu pelata pelejä, joista moni voi vain nähdä unta. Seuraavaksi
jatketaan taas pelaamista kolmosdivarissa. Mukaan voi vielä tulla, jos omaa hyvää huumorintajua ja on valmis ottamaan vastuuta omasta roolista osana hyvää
porukkaa.
Yhteystiedot: Antti Lavanti (antti.lavanti@mps.ﬁ)
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A-Junnut

Alarivi vasemmalta: Antti Pavilainen, Eetu Turunen, Jeremias Hurme, Oskari Soisalo, Juhani Ahokanto, Jake Heino (mv) , Joonas Salo, Mikko Karjalainen, Tommo Stenberg, Ville
Vihersaari, Rasmus Repo. Takarivi vasemmalta: Niki Lahti, Otto Ikonen, Mikael Mallenius,
Roope Vartiala, Kaarle Siikki, Samu Vartiala, Samu Nastolin. Kuvasta puuttuvat: Pelaajat
Kasimir Eriksson, Janne Erola, Arttu Pentti, Mikko Keränen, Vili Salminen, Rasmus Julin,
Juho Ollila, Kalle Harjunpää ja Topias Hänninen.
Valmentajat: Mikko Suomalainen, Lauri Kurki, Huoltajat Seppo Vartiala, Jouni Vihersaari,
Joukkueen johtajat Petri Heino ja Tuomo Ahokanto.

Pelaamme ensimmäistä kautta A-junioreissa valtakunnallista III-divisioonaa.
Kotihallimme on uusi komea Salmisaaren Liikuntakeskus, jossa käytössämme
on uutuuttaan hohtavat modernit tilat. Joukkueessa on 25 pelaajaa. Pääosa
pelaajistamme on syntynyt vuonna 1993, mutta joukossa on muutama -92, -94
ja -95 syntynyttä pelaajaa. Joukkue voitti alkusyksynä alkusarjan etelälohkon ja
lopun syksyä pelaamme ns. jatkosarjaa. Muut lohkomme joukkueet ovat EVU
Vantaalta, KooKoo Kouvolasta, Jää-Tiikerit Heinolasta, Red Wings Helsingistä,
EPS Espoosta ja Titaanit Kotkasta. Perinteisiä porukoita.kaikki.Tavoitteemme
on menestyä sarjassa hyvin, jotta ensi syksynä saamme mahdollisuuden nousta karsintojen kautta valtakunnalliseen A-junioreiden II-divisioonaaan kaudelle
2012–2013.
Kotipelimme pelataan sunnuntaisin Salmisaaressa klo 15.35. alkaen. Peliemme ajankohdat löydät esim Jääkiekkoliiton tulospalvelun sivuilta tai kalenteristamme http://www.pita.ﬁ/jaakiekko/joukkueet/a-juniorit2/
Tervetuloa kannustamaan ja seuraamaan
pelejämme tiivistunnelmaiseen Salmisaaren halliin.
Terveisin
Tuomo Ahokanto
Pitäjänmäen Tarmo
A-juniorit
Joukkueen johtaja
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Stadiliiga

Ylärivi vasemmalta: Markus Virkki, Ville Päivinen, Juha Vääränen, Petri Kettunen, Kalle
Keskiopas, Teemu Kuivalainen, Jaakko Huotari, Hannu Gröhn ja Antti Soininen. Alarivi
vasemmalta: Juha Kulomäki, Juuso Turppo, Petri Ikonen ja Janne-Matti Hiltunen. Kuvasta
puuttuvat ainakin: Jonne Kinnari, Otto Turppo ja Aku Turppo.

Tarmon stadiliiga joukkue aloitti kautensa uusin tuulin kun snadiliigaa ei tänä vuonna pelata. Sarjaksi vaihtui stadiliiga ja tasolohko A. Juttua kirjoittaessa otteluita ei
ollut pelattuna kuin kaksi joista molemmista on koettu kirvelevä tappio. Joukkueen
perusrunko on ollut kasassa jo n.10 vuotta ja pelailtu on erilaisia harrastesarjoja,
viimeisimmät vuodet snadiliigaa. Tänäkin syksynä olemme kärsineet jonkinnäköisestä pelaajapulasta joten otamme ilomielin vastaan uusia pelaajia!
Syksyn/talven jatkoja toivottelee
Petri Ikonen, Stadiliiga- jojo
pjt.ikonen@gmail.com

Ostamalla kuusen Pitan myyntipisteestä tuet seuran junioritoimintaa
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Korjausrakentamista
taulunsiirrosta peruskorjauksiin.

Kiskontie 15 a E, 00280 Helsinki
Lisätietoja: www.skora.ﬁ
Mika Savolainen 0400 609936

Joulu-/ tammikuu on tarjousten aikaa, kysy lisää!

Keskittämällä
rahanarvoisia etuja!
Kun keskität pankkiasiasi Helsingin OP Pankkiin ja vakuutuksesi Pohjolaan,
saat monia rahanarvoisia etuja. Jos kiinnostuit, poikkea konttorissamme, käy
osoitteessa op.ﬁ/bonus tai soita 0100 0500.
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Miehet

Ylärivi vas.: Jarmo Kettunen, Niko Alatalo, Niko Andersson, Juha Hoikkala ”A”, Joonas
Sokka, Pekka Artell, Samu Tuomi ja JJ Tapio Lamminen. Keskirivi vas.: Emil Kaila, Ari Alho,
Harri Turkki, Juha Koivuniemi, Vesa-Matti Lamminen, Tommi Lindlöf, Vellu Vesteri, Joni Niemistö, Rami Riikonen, Pyry Lahdenranta. Alarivi vas.: Jonne Mörsky, Hannu Hiltunen, Aarne
Björklund, Teppo Lamminen ”C”, Teemu Vättö, Olli-Pekka Vieno ja Lasse Salminen. Kuvasta
puuttuvat: Riku Pukkinen, Toni Nilsson, Markus Mahlanen ja Tuomas Kemppainen (mv).

Moni asia on muuttunut positiiviseen suuntaan seurassa, juniorijoukkueita löytyy
taas jokaisesta ikäluokasta ja asioiden hoito on mallillaan. Erityisen ilahduttavaa
on PiTa:n paluu myös vanhimpiin juniori-ikäluokkiin, tämän turvatessa jatkuvuutta
miestenkin osalta. Edelläkerrottu selittää ehkä osin myös joukkueseemme kohdistunutta poikkeuksellista kiinnostusta. Tarjouksia ja kyselyitä pelipaikoista oli syksyllä paljon. Lähtökohdat kaudelle olivatkin erinomaiset, valitsimme joukkueseen 28
kenttäpelaajaa ja 4 maalivahtia! Syyskuun alkuviikkojen jälkeen olemme joutuneet
ohjaamaan kysyjiä jo muihin seuroihin.
Uudistuneen joukkueen materiaali on leveä, perustan nojatessa yhä PiTa:n
omiin kasvatteihin. Joukkueen kasvu ja muutokset ovat toki aiheuttaneet alkukaudesta myös pelillistä sekaannusta, yhteisen jääajan vähyys estää nopean
yhteenhitasautumisen. Alun haparointien jälkeen yhteisöllisyys ja peli-ilo ovat
kuitenkin löytymässä ja tulevaisuus näyttää hyvältä. Selvitimme 3. divisioonan
karsintasarjan kohtuudella, sijoittuen keskikastiin ja varmistaen siten paikan varsinaiseen 3. divisoonaan. Pelit jatkuvat marraskuun aikana ja kotipelejä voi seurata
perinteisesti Konalan jäähallissa torstaisin klo. 21.00. Tarkemmat tiedot peleistä,
joukkueen kuulumisista sekä kokoonpanosta löytyvät osoitteesta www.ismox.ﬁ
Teppo Lamminen, joukkueen kapteeni
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Pipolätkä

SENIORIT
Tarmon pipolätkä on tarkoitettu kaikille jääkiekosta kiinnostuneille pääsääntöisesti
yli 30 vuotiaille. Osanottajat ovat ehkä joskus pelanneet oikeata jääkiekkoa, mutta
toiminta on ensisijaisesti tarkoitettu henkilöille jotka eivät tällä hetkellä pelaa ns
lisenssikiekkoa mutta haluavat pitää kuntoaan yllä tai kohottaa sitä mukavan urheiluharrastuksen merkeissä.
Säännöistä: Kaikenlainen kontakti toiseen pelaajan on kielletty. Myös vastustajan
mailan häirintä (nostaminen ja painaminen) on kielletty. Kiekon nostaminen on kielletty, poislukien yhteisellä päätöksellä tyhjään maaliin nostaminen tai ns lättysyötön
antaminen. Tällöin pelaajilla olisi hyvä olla ainakin polvisuojat.
Varusteista kypärä on pakollinen. Muut varusteet kuten kyynärsuojat, alasuoja,
kaulasuoja ja hanskat ovat tietysti sallittuja, mikäli esim sattuu kaatumaan jäällä
itsekseen.
Kaudella 2011–2012 pelaamme säännöllisesti SJL:n järjestämällä vuorolla keskiviikkoiltaisin Oulunkylässä. Muita vuoroja ilmoitetaan erikseen. Peliajat, ilmoittautumisen ja lisätiedot näet Nimenhuudon nettisivuilla: http://tarmopipo.nimenhuuto.com
JUNIORIT
Nuorille 10-18 vuotta, tarjoamme pipolätkää yhteistyössä Suomen jääkiekkoliiton ja
Helsingin kaupungin liikuntaviraston järjestämällä vuorolla. Tapahtuma kantaa nimeä
Easy Hockey. Kaudella 2011–2012 peliaika Salmisaaren liikuntakeskuksen jäällä
19:45–20:45. Säännöt ja varusteet kuten vanhempien pipolätkässä.
Ilmoittautumisohjeet saat paikanpäältä.
T: Jari
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Papat

Ylärivi (vasemmalta oikealle): Matti Nenonen, Aarre Tikka, Timo Paulaharju, Antti Lassinharju, Matti Mentu, Heikki Huovinen, Timo Pajarinen, Ari Sirkiä, Harri Hallila, Ari Salmi,
Heikki Hallila. Keskirivi (vasemmalta oikealle): Pertti Salminen, Juho Jaatinen, Petteri
Kauppala, Matti Siitonen, Mika Kauppala, Martti Heinonen, Pasi Andersson, Jussi Nenonen.
Alarivi: Oskari Nenonen. Kuvasta puuttuvat: Antti Hedman, Leif Knief, Jarmo Kähkönen,
Tomi Snäll, Pauli Sinkkonen.

PiTa:n Pappojen toiminta ammattimaistuu vuosi vuodelta.
Allekirjoittanut läpäisi tiukan training camp -seulan, ja pääsi mukaan tähän
himoittuun, jokaisen jääkiekkoilijan unelmaan, taistelemaan yhdessä kiven kovien
ammattilaisten kanssa harrasteliiga Ultralightin voitosta.
Papat on poikkeuksellinen sekoitus taitoa, nopeutta, voimaa sekä peliälyä.
Tämä ei aina näy urotekoina kaukalossa, vaan ilmenee ennen kaikkea jälkipelien
kiihkeytenä pukukopissa tiukan, valitettavasti tämän kauden alussa lähinnä hävittyjen, otteluiden jälkeen. Joukkue valmistautuu jokaiseen peliin huolella, ja on aina
valmis antamaan kaikkensa joukkueensa eteen. Pukukoppipuheissa ennen peliä
on väläytelty jopa alkulämmittelylenkkien pitämistä. Papat ovat kuitenkin elämänsä
aikana jokainen tahollaan osoittaneet olevansa aina valmis vastustajien heittämiin
haasteisiin; lämmittelyt on näiden karpaasien kohdalla jo lämmitelty.
Pappojen pelaajarunko on pysynyt vuosien ajan yhtenäisenä, mikä antaa avaimet tiiviille joukkuehengelle. Tulokkaat, eli rookiet, otetaan kuitenkin ilolla vastaan;
varsinkin jos suostuu pelaamaan puolustajana. Eri-ikäiset ja erilaisen taustan
omaavat pelimiehet täydentävät toinen toisiaan ja tähtäävät yhdessä menestykseen kauden
2011–2012 aikana. Pappojen porukassa pelaaminen on antoisaa ja antaa meille jokaiselle mahdollisuuden harrastaa rakasta lajia, jääkiekkoa, erinomaisessa
porukassa, urheilullisuudesta tinkimättä.
Tässä porukassa kukin hyökkääjä tietää paikkansa ja tehtävänsä - ja loput on
pakkeja!
Terv. Heikki Hallila (PiTa-papat)
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Veteraanit 40

Ylärivi vasemmalta: Jukka Vakkilainen, Marko Långström, Ari Kuusela, Jussi Uusikylä, Mika
Kivelä, Janne Tähkä, Marko Savolainen ja Pasi Kymäläinen. Alarivi vasemmalta: Kristian
Nummelin, Petri Lehtonen, Tomi Niskakoski. Kuvasta puuttuu mm.: Kalle Karttunen ja Pasi
Savela.

Isännöinti Visakko Oy LVV

isännöinti / asuntojen ja toimitilojen vuokraus
Paasivuorenkatu 8, 00530 HELSINKI
Puhelin 010 229 0300 Faksi 010 229 0309
asiakaspalvelu@visakko.ﬁ
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Veteraanit 50

Ylärivi vasemmalta: Matti Suntio, Jouni Kuusisto, Pertti Päivärinta, Kaj Strömsten, Matti
Alatalo, Aki Askolin, Jussi Mäkelä, Timo Salmela ja Timo Joutsen. Alarivi vasemmalta: Markku
Alatalo, Jouko Kiiski, Esa Närhi, Mauri Pirinen, Jussi Peho, Ari Toikka ja Kristian Nummelin.
Kuvasta puuttuvat: Henrik Helenius, Göran Herlin, Ilkka Hietala, Tapio Myyryläinen, Pekka
Peho, Jukka Saikkonen, Timo Suvanne, Lasse Svahnback ja Sven-Olof Wennström.
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Hei! Sinä siellä,
jos olet kiinnostunut niin meillä toimii
ryhmät ympäri vuoden.
- Jalkapallokoulu, tammikuun alusta
Konalan ala-asteella ja toukokuussa
Pitäjänmäen urheilukentällä
- Jääkiekkokoulu, Konalan jäähallissa ja
Lassilan tekojäällä
- Voimistelu, lasten ja aikuisten ryhmät
tammikuun alusta.
- Yleisurheilukoulu, toukokuusta alkaen
Pitäjänmäen urheilukentällä.
Kaikki innokkaat lapset ja vanhemmat mukaan!
TERVETULOA
Lisätietoja, Kalevi Koverola 0500-800 633
kalevi.koverola@pita.ﬁ

www.pita.ﬁ
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Urheiluseura ei ole
vain kilpaurheilua varten
Tässäkin lehdessä painotetaan suurelta osalta kilpaurheiluun ja peleihin. Olemme kaikki ylpeitä näistä ryhmistä, jotka edustavat omissa lajeissaan Pitäjänmäen
Tarmoa. Seurassa on aina painotettu monipuolista liikuntaa joita eri lajijaostot ovat
järjestäneet. Harrastetoimintaa on järjestetty myös lapsille ja naisille sekä ajoittain
myös miehille suunnatuissa jumpparyhmissä. Harrasteryhmien joukkoon on kolmen
vuosikymmenen jälkeen palannut yleisurheilu uusitun urheilukentän innoittamana.
Yleisurheilukoulu keräsi elo- syyskuussa lähes 60, 4–8 vuotiasta lasta joka viikko
harjoituksiin. Tulevana keväänä yleisurheilukoulu jatkaa hyvin alkanutta toimintaansa.
Jumpparyhmissä kokoonnutaan talvikaudella joka viikko kymmenien harrastajien
voimin. Lasten ryhmissä 4–8 v. on yhteensä n. 40 lasta. Naisten jumpassa lähes
20 ja äijäjumpassa samoin lähes 20 jumppaajaa. Kaikkiaan harrasteryhmissä on
mukana lähes 120 osallistujaa. Seuramme rikkaus on, että osa harrastajista on
mukana monissa kilpa- ja harrasteryhmissä, näin seuran tavoite monipuolisesta
harrastamisesta toteutuu.
Lapset ja naiset kokoontuvat Pitäjänmäen ala-asteella joka keskiviikko klo 17.30–
18.15, 4–5v, klo 18.15–19.00, 6–8v ja klo 19.00–20.00 naiset ja äijät Konalassa
Hilatien ala-asteella keskiviikkoisin klo 17.30–19.00. Lapsia ja naisia ohjaa Helmi
Huhtinen ja Leena Hiltunen avustaa lasten jumpassa sekä kesällä yleisurheilussa.
Äijäjumppaa vetää Jaakko Angerman ja Markku Alatalo. Kaikkien ryhmien ohjelmista on pyritty tekemään kaikkien kunnolle sopivia. Jaakko Angerman sanookin,
”Ohjaajan tärkein tehtävä on saada ensikertalainen palaamaan seuraavalla kerralla”.
Lisää jumppaajia mahtuu lapsissa varsinkin 6–8 vuotiaisiin sekä naisiin ja äijiin.
Olet tervetullut mukaan ryhmiin joista lisätietoa löytyy netistä
www.pita.ﬁ/voimistelu
Olavi Rautiainen
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Leiri muistoja Benkusta
Olen ollut leirillä nyt viitenä eri vuonna. Haluan joka vuosi mennä juuri tälle
leirille, koska opin uusia asioita (esim. soutamaan) ja tiedän, että saan aivan
ikimuistoisen leirin. Mutta tärkeintä on että saan uusia ystäviä ja tapaan vanhoja
ystäviä, jotka ovat olleet monen vuoden ajan leirillä :D.
Periaatteessa lähden myös hyvän ruuan takia, sillä joka vuosi on ollut aivan
uskomattoman hyvää ruokaa. Leirin suklaamousse on ollut parasta moussea,
mitä olen maistanut myös makaroonilaatikko on ollut aivan sairaan hyvää. Kiitos
kokeille, nälkää ei päässyt näkemään! Eikä haitannut tiskata viittä minuuttia
omia astioita.
Leirillä oli jälleen kerran parasta ohjelmassa futisturnaus niin kuin joka vuosi.
Tänä vuonna joukkueeni voitti kultaa. Muina vuosina olemme aina olleet mitaleilla, muttei ikinä saatu kultaa. Ohjaajat päättävät mahdollisimman tasaväkiset
joukkueet. Hauskanpito oli tärkeintä.
Benkkuseikkailu on ollut aina myös hauskaa. Joka vuosi Benkkuseikkailun
aihe on ollut eri. Tänä vuonna se oli tanssiaiheinen eli opimme eri kulttuurien
tansseja pienen kilpailun muodossa. Aikaisemmin aiheina on ollut esim. avaruusoliot.
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Nukumme teltoissa yleensä kupoliteltoissa, mutta tänä vuonna osa nukkui
Nigereissa. Nigereissa nukkui vain isoimmat leiriläiset ja jotkut pojat. Teltassa
nukkuu 2–3 hlö. Kaverit pääsevät samaan telttaan, mutta jos leirille tulee ilman
kaveria, ohjaajat sijoittavat johonkin sopivaan telttaan. Vaikka kuinka on myrskynnyt, teltta on pysynyt kuivana. On jännää katsoa telttakankaan läpi, kun
salamoi.
Leirin ohjelmassa on myös paljon vapaa-aikaa. Silloin voi tehdä leirialueella,
mitä haluaa. Voi pelata sulka- tai salkopalloa tai vaikka pelkästään puhua kavereidensa kanssa. Leikkejäkin voi leikkiä.
Ohjaajat valitsevat vapaaehtoisen testin avulla ketkä pääsevät kanoottiretkelle. Kanoottiretki on n. 20 km pitkä matka soudettavana. Siihen menee muutama
tunti, sekin riippuu siitä montako retkelle on lähtenyt. Retkellä on taukopaikka
puolivälissä, jolloin syödään lettuja.
Ohjaajat + muut aikuiset leirillä ovat aivan mahtavia ja pitävät meistä huolta.
Heille voi kertoa huolensa ja heidän puoleensa on aina helppo kääntyä. He ovat
hyvin iloisia ja stemppaavia. Leiri on tarkoitettu 7–14 vuotiaille. Kun minusta tulee
liian vanha, toivon pääseväni murkuksi (ohjaajan apulaiseksi) leirille.

Nähdään Benkussa heinäkuussa!
T: Liia Flinkman

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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Leiri muistoja Benkusta 2
Kuulin PiTan kesäleiristä ensimmäisen kerran vuonna 2009, jolloin pikkuveljeni
kaverin äiti, Heidi Tirri, vinkkasi leiristä. Hän itse oli leirillä ohjaajana. Aluksi arvelin, että: ”Mikäköhän leiri tämäkin on?”, mutta lähdin rohkeasti mukaan, koska
pikkuveljeni ei uskaltanut leirille lähteä yksin. No, siinä sitä mentiin pikkuveljen
tukena. Äiti ilmoitti minut ja sitten sitä mentiin. Pakkasin rinkkani ja suuntasin kesäiseen Bengtsåriin, eli leiriläisten kesken Benkkuun. Vietin aivan supermega kivan
leirin, ehdottomasti parhaan leirin koko elämäni aikana. En olisi millään halunnut
ensimmäisen leirin jälkeen lähteä kotiin, kun vanhemmat tulivat Pitäjänmäestä
hakemaan. Sielä ystävien kesken väännettiin itkua ja ikävää.
Uudet ystävät ja kivat ohjaajat saivat minut palaamaan PiTan - kesäleirille vielä
ensimmäisen kerran jälkeen toisen ja kolmannenkin kerran! Oli aivan uskomatonta, kuinka leiri teki minuun vaikutuksen. Palasin vain ensimmäisen kerran jälkeen
uudestaan ja uudestaan, jolloin olin jo vanha leiriläiskonkari, auttamassa uudempia leiriläisiä. Niinkuin minun ekana vuonnani sen aikaiset leirikonkarit auttoivat.
Tälle upealle leirille minut sai palamaan todella moni asia. Ehdottomasti ensimmäisenä minut sai palaamaan uudet tuttavuudet ja vanhat, rakkaat ystävät.
Vanhat ja uudetkin, hyvin mukavat ja lapsirakkaat aikuiset toivat saman vanhan
turvan kuin ensimmäiselläkin kerralla. Vaikka ukkonen pauhasi ja vaatteet kastuivat, auttoivat aina aktiiviset, vapaaehtoisesti meille leirin järjestävät aikuiset, eli
Yläkertalaiset tai toisin sanoen ohjaajat. Jos jalkaan tuli haava tai punkki löytyi
niskasta löytyi ohjaajilta laastarit ja pinsetit ongelmaan kuin ongelmaan. Muistakaa, että me vanhatkin leiriläiset autamme parhaamme mukaan uusimpia.

Lisätietoa leiristä:
Pitäjänmäen Tarmon kesäleiri
järjestetään jälleen ensi kesänä 2012.
Leirille voivat ilmoittautua kaikki
8–14 –vuotiaat tytöt ja pojat.
Lisätietoja: http://www.pita.ﬁ/nuoriso/
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Yksi viikon kohokohdista on aina yhtä suosittu ja odotettu leiridisco.

Vanhojen ja uusienkin muiden lapsien kanssa uusiin seikkailuihin tempautuminen on aina jännittävää. Ohjaajien ideoima hauska ja liikunnallinen toiminta
sekä Benkun ihana luontomaisema ja tutut paikat ovat aina niin uusia, vaikka
leirillä olisi käynyt jo kolmena eri kesänä. Ohjelmassa on aina pysynyt legendaarinen ja jännittävä Yläkerta vastaan Alakerta futismatsi, henkeä salpaava Timon
Aarreseikailu ja monet muut yhteiset pelit ja leikit, kuten vaikka lipunryöstöt ja
viestit. Leiri pöperöt uppoavat kuin ankkuri meren pohjaan ja ihana keittiön väki
tekee mitä parhaimpia väli-, aamu- ja iltapaloja. Jännittävä ja tavallaan vähän
pelottavakin, vapaaehtoinenen kanoottiretki on sellainen reissu, josta ei voi
jäädä pois. Viikko ilman kännykkää, televisiota, Playstation pelejä, tietokonetta
tai muita pelikonsoleita ja teknologia laiteitta on aluksi karmean kuuloista, mutta oikeasti se vapauttaa. Uskokaa, kun sanon niin. Minä sen tiedän. Älä huoli!
Äidin ja isin äänen kuulee, jos nykäisee ohjaaja hihasta ja pytää puhelinta pikku
hetkeksi. Me vanhat leiriläiset ja tottakai turvan tuovat aikuiset toivomme uusia,
innokkaita ja iloisia leiriläisiä mukaan. Tältä leiriltä minut löytää taas ensi vuonna.
Nähdään ensi kesänä!
Iloisin ja lämpimin, sydämmellisin terveisin,
Vilma Suviyö, leirikonkari kolmen vuoden kokemuksella
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Suunnistus

Suunnistusjaoston toimintaa
ja tulosyhteenvetoa vuodelta 2011
TARMON SUUNNISTAJAT RASTEILLA SUOMESSA JA ULKOMAILLA
Pitäjänmäen Tarmon suunnistusjaosto on vuonna 2011 osallistunut aktiivisesti
suunnistuskilpailuihin eri puolilla Suomea. Seuran harjoitus- ja kuntolenkeillä on
käyty tiiviisti ja suunnistajilla on riittänyt innostusta yksilökohtaiseen peruskunnon nostoon sekä taitoharjoitteluun. Myös maastovaelluksia on entiseen tapaan
lähinnä viikonloppuisin tehty tavoitteena kehittää kartan ja maaston lukutaitoa
erilaisissa maastotyypeissä. Hiihtosuunnistuksessa Juhani Tarvainen on lumisen
talven myötä entisestään tiivistänyt kilpailuosallistumistaan.
Eri kilpailusarjoissa on saavutettu hyviä sijoituksia. SM- ja AM-tasoilla jaoston
suunnistajia oli ahkerasti mukana monissa yksittäiskilpailuissa ja rastipäivillä sekä
henkilökohtaisissa sarjoissa että viesteissä. Kansainvälisissä kilpailuissa erityisen
maininnan ansaitsevat Simo Helkkulan osallistuminen Unkarissa järjestettyihin
veteraanien MM – kilpailuihin yltäen siellä sekä sprintissä että pitkällä matkalla
ﬁnaaleihin saakka, sekä Juhani Tarvainen osallistumisellaan Ruotsin Övertorneåssa hiihtosuunnistuksessa järjestettyihin Lapin Lumirasteihin.
VIESTITULOKSIA
Viestikilpailuihin osallistuminen käynnistyi vuonna 2011 jo huhtikuun aikana
kun enimmät lumet olivat ennättäneet hiukan sulaa, jolloin Turun Suunnistajien
FinnSpring-viesteissä 24.4 Yläneellä sarjassa H21AL Tarmo saavutti sijan 18 (Tero Rönkä, Tapani Naakka, Jussi Lassila) ja sarjassa H180 sijan 7 (Simo Helkkula,
Heikki Lassila, Juhani Tarvainen). Rasti-Jyry Mesikämmenet AM-viesteissä 14.8
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Nuuksiossa Tarmolla oli kaksi joukkuetta. Sarjassa H60 Tarmo keikkui hyvin kärjen
tahdissa ja saavutti sijan 5 (Simo Helkkula, Heikki Lassila, Juhani Tarvainen). Myös
Lounais-Hämeen Rastin järjestämissä SM-viesteissä R2 18.9 Ypäjällä sarjassa
H60 Tarmo saavutti hyvän sijoituksen ja oli 9.
HENKILÖKOHTAISTA TULOSSATOA
Parhaita yksilösuorituksia suunnistuskauden 2011 aikana olivat seuraavat kilpailusijoitukset:
Juhani Tarvainen aloitti vuoden 2011 tiiviin kilpailukautensa hiihtosuunnistuksessa jo 29.1.–30.1 saavuttaen Hauhon Sisun kaksipäiväisissä kisoissa sarjassa
H60 sijat 15 ja 16. Valkeakosken Hakan kisoissa 5.2–6.2 sarjan H60 sijoitukset olivat 25. ja 9. Jussi keräsi edellisten lisäksi hyviä sijoituksia Jämsän Retki-Veikkojen
(SM pitkä matka, sijoitus 15 sarjassa H60) ja Iisun (SM-sprintti, sijoitus 14 H60),
Joutsenon Kullervon (SM-keskimatka, sijoitus 20 sarjassa H60) talven mittaan
järjestämissä kilpailuissa. Mäntsälän Urheilijoiden AM-keskimatkan kisoissa Jussi
pyydysti kovat sijoitukset 2 ja 5 sarjassa H60. Omaa eksotiikkaa sisältyi hänen
osallistumiseensa Lapin Lumirasteihin Ruotsin Övertorneåssa 1.4–3.4 järjestettyihin kisoihin, joissa hyvien päiväkohtaisten kilpailutulosten (mm. 2.4 kisattu
SM-erikoispitkä, sijoitus 10) lisäksi Jussi saavutti yhteistuloksen, joka sekin riitti
sarjassa H60 hyvään sijaan 10.
Lumitilanteen hiukan helpottaessa päästiin myös osallistumaan juoksusuunnistuksen kilpailutuoksinaan. Angelniemen Ankkurien Sauvon kisoissa 17.4 sarjassa
H60 Heikki Lassila valloitti tyylikkäästi sijan 3 ja sarjassa H21AL Tero Rönkä oli 7. ja
Jussi Lassila sijalla 18. Karjaan Uran Billnäsin kisoissa keskimatkalla saavutettiin
sarjassa H60 sijat 3 ja 22 (Simo Helkkula ja Juhani Travainen) sekä sarjassa H40
sija 8 (Tero Rönkä). Turun Suunnistajien FinnSpring henkilökohtaisissa kisoissa
23.4 paras saavutus oli Simo Helkkulan sija 3 sarjassa H60. Paimion Rastin Silja-rasteilla sarjassa H60 sijat olivat 24 (Simo Helkkula), 32 (Heikki Lassila) ja 33
(Juhani Tarvainen) sekä sarjassa H21A2 46 (Jussi Lassila) ja 56 (Juha Purhonen).
Tuusulan Voima-Veikkojen Vappurasteilla 1.5 sarjassa H60 saavutettiin hyvät sijat
15, 18 ja 22 (Simo Helkkula, Heikki Lassila ja Juhani Tarvainen).
Rajamäen Rykmentin Uudenmaan rastipäiville 7.5–8.5 osallistui runsaasti Tarmon suunnistajia. Parhaat sijoitukset olivat 7.5 sarjassa H21AL (2 (Tapani Naakka),
7 (Jussi Lassila) ja 11 (Juha Purhonen). Vastaavat sijoitukset 8.5 olivat samassa
juoksijajärjestyksessä 2., 5. ja 7. 8.5 Heikki Lassila saavutti sarjassa H60A sijan
8. Karkki-Rasteilla Karkkilassa 14.5 parhaat sijoitukset saavutettiin sarjassa H60
(11 (Simo Helkkula) ja 12 (Heikki Lassila)). Espoon Suunta järjesti AM-sprinttikisat
17.5., missä paras sijoitus oli Juhani Tarvaisen sija 9 sarjassa H60. Kalevan Rastin
järjestämillä SM-erikoispitkillä Ilomantsissa 21.5 paras sijoitus oli Heikki Lassilan sija
18 sarjassa H60. Valkeakosken Hakan Rautia-rasteilla Pälkäneellä Juhani Tarvainen
saavutti sijan 14 sarjassa H60. Rastivarsojen kisoissa 29.5 parhaat saavutetut sijat
olivat 10 (Simo Helkkula), 18 (Heikki Lassila) ja 26 (Juhani Tarvainen).
LYNX järjesti AM-keskimatkojen kisan Kirkkonummella 31.5. Parhaaseen tarmolaissuoritukseen ja erinomaiseen sijoitukseen 5 ylsi Heikki Lassila sarjassa
H60. OK Raseborgin Prisma-rasteilla 2.6 Inkoossa seuran parhaat sijoitukset
olivat 5 (Simo Helkkula sarjassa H60) ja 7 (Jussi Lassila sarjassa H21AL). Paimion Rasti järjesti SM-sprinttikisat 5.6. Finaaleissa saavutettiin hyviä sijoituksia
(sarjassa H60A Juhani Tarvainen 22., sarjassa H60B Simo Helkkula 2. ja Heikki
Lassila 10. Helsingin Suunnistajien kaksipäiväisissä Suunto-Games – kisoissa
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Vihdissä saavutettiin sarjoissa H60 ja H21AL erinomaisia sijoituksia molempina
päivinä, parhaina Heikki Lassilan sijoitukset 13 ja 6.
Pitäjänmäen Tarmo osallistui jälleen perinteisen laajalla rintamalla Kainuun
Rastiviikoille 3–8.7 Kuhmossa. Päiväkohtaisia hyviä sijoituksia ropisi runsaasti,
mm. Tapani Naakalle kaikkiaan kolme osakilpailuvoittoa ja yksi toinen sija sarjassa H21B ja Heikki Lassilalle sarjassa H60A sijat 9, 6, 8 ja 9. Parhaat yhteistulokset olivat Tapani Naakan ylväs voitto sarjassaan H21B, Heikki Lassilan sija
8 sarjassa H60A sekä Jussi Lassilan sija 20 sarjassa H21AL. Kirsi Haglund piti
Tarmon naisten lippua korkealla noukkien kilpasiskojen päänahkoja kolmessa
osakilpailussa.
Hiidenkiertäjät järjesti Fin5 – rastiviikon Lohjalla 11–16.7, missä yhteistuloksissa sarjassa H60A Simo Helkkula oli 18. ja Juhani Tarvainen 40., sekä Tero Rönkä
sarjassa H40A sijalla 22. Mynämäen Suunnistajien järjestämillä Varsinais-Suomen Rastipäivillä ja Lahden Suunnistajien Lahti-Suunnistuksessa sarjoissa H60
ja H60A Simo Helkkulan, Heikki Lassilan ja Juhani Tarvaisen hyvät kansalliset
sijoitukset saivat jatkoa. Tarmon suunnistajat eivät myöskään kesäsuunnistuksessa kavahda Peräpohjolan oloja. Vuontispirtillä Pellon Ponsi järjesti Suomen
Tunturisuunnistuksen 6–7.8., missä sarjassa HDC Elina ja Tero Rönkä sekä sarjassa KUNTO Juhani Tarvainen menestyivät hyvin.
Simo Helkkula voitti komeasti Rasti-Jyry Mesikämmenet järjestämissä kisoissa
13.8 Nuuksiossa AM-mestaruuden pitkillä matkoilla sarjassa H60 ja häntä säesti
hyvin Heikki Lassila samassa sarjassa 18. sijallaan. Simo Helkkulan voittoputki
jatkui IF Sibbo Vargarna Husqvarna kisoissa 21.8 Sipoossa sarjassa H60 Heikki
Lassilan ollessa samassa sarjassa sijalla 5. Simon tiukka linja jatkui edelleen

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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Inkoossa Espoon Suunnan E-Games – kilpailuissa 27-28.8 sijoilla 7 ja 6 sarjassa
H60. Lavialla Kankaanpään Suunnistajien 4.9 järjestämissä SM - pitkän matkan
R2 ﬁnaaleihin yltäneet Heikki Lassila ja Juhani Tarvainen saavuttivat sijat 18 ja
47 sarjassa H60A, Simo Helkkula sijan 13 sarjassa H60B ja Tero Rönkä sijan 7
sarjassa H40B, sekä Jussi Lassila SM – pitkän matkan R1 ﬁnaalissa Yläneellä
4.9 sijan 35 sarjassa H21B3.
Helsingin Poliisi-Voimailijoiden 90 v Juhlakilpailu järjestettiin Espoossa 11.9,
missä Heikki Lassila ja Juhani Tarvainen saavuttivat hyvät kärkisijat 2 ja 6 sarjassa
H60. Edellisenä päivänä Heikki Lassila saavutti Pihkaniskojen ja Keravan Urheilijoiden järjestämässä Esijukolassa Sipoossa sijan 7 sarjassa H60. Auran Vannas
ja Rasti 88 järjestivät SM-keskimatkan R2 kisat Pöytyällä 17.9, missä parhaat
tarmolaisten sijoitukset olivat ﬁnaalissa Simo Helkkula sija 8 sarjassa H60A, Tero
Rönkä sija 14 sarjassa H40B sekä Tapio Naakka sija 26 sarjassa H55B.
Tarmolaisten suunnistus kestää paitsi päivänvalon, mainiosti myös yösuunnistuksen erityiset vaatimukset. Hyvinkään Rastin AM-yösuunnistuksissa 22.9
Simo Helkkula valloitti sijan 3 sarjassa H60 ja Tero Rönkä sijan 10 sarjassa H40.
Kyrös-Rastin SM-yösuunnistuksissa Simo Helkkulan taivallus toi Sastamalan
maastoissa sijan 51 sarjassa H60.
TARMO JUKOLAN YÖSSÄ SALPALINJALLA
Vuoden 2011 Jukolan ja Venlojen viestit järjestettiin valtakunnan rajan pinnassa
historiallsen Salpalinjan maastoissa Virolahdella. Pitäjänmäen Tarmo sijoittui kovassa kisassa menestyksekkäästi sijalle 416. Joukkueita oli kaikkiaan miltei 1500.
Tarmon veljessarjassa suunnistivat kokeneet Jukolan veteraanit ja nuoremmat
maastotykit Tero Rönkä, Jussi Lassila, Simo Helkkula, Juhani Tarvainen, Juha
Purhonen, Heikki Lassila ja Tapani Naakka. Erityisen hienot osuustulokset kirjattiin Juha Purhoselle (nosti joukkuetta 271 sijaa) sekä ankkurille Tapani Naakalle
(nosti joukkuetta 146 sijaa).
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 2010 2011
625

678

623

532

487

374

326

245

477

331

401

351

416

SEURAN SUUNNISTUSMESTARUUS
Pitäjänmäen Tarmon suunnistusmestaruuskilpailut 2011 pidettiin tänä vuonna
Puolarmaarin maastossa 5 kilometrin radalla. Terävin tuloskärki muodostui seuraavaksi:
1
2
3

Jussi Lassila
Heikki Lassila
Juha Purhonen

37.29
44.44
49.56

Pitäjänmäen Tarmon suunnistajien valmennuksesta vastaavalla Seppo Uusikummulla on hyvä syy olla tyytyväinen valmennettaviensa suorituksiin vuonna 2011.
Saunalenkkien ja muun ohjatun valmentautumisen vuodattama hiki ei ole mennyt
hukkaan.
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Pitäjänmäen Tarmo ry
jalkapallojaosto 2012
Puheenjohtaja/
junioripäällikkö

Teppo Malm
040 544 2201

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

D-99

Jussi Ahlfors
050 565 5336

jussi.ahlfors@gmail.com

E-01

Mika Rahikka
040 733 6193

mika.rahikka@pita.ﬁ

E-02

Mika Rahikka
040 733 6193

mika.rahikka@poyry.com

F-03

Jarkko Lumpo
050 327 8598

jarkko.lumpo@welho.com

F-04

Jussi Uddfolk
040 523 1363

jussi.uddfolk@pita.ﬁ

F-05

Sami Vesala
050 487 2446

smvesala@gmail.com

Anu Turu

anu.turu@kolumbus.ﬁ

Naiset 4 div.

Pitäjänmäen Tarmo
toivottaa tukijoilleen
ja lukijoilleen
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
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Tekonurmisukupolvi
Suomen pohjoiset olosuhteet ovat
toivottavasti opettaneet päättäjillemme, että jatkuvaan ja kovaan
käyttöön ei perinteinen nurmi
täällä sovi. Jos aikomus on vielä pitää kentän pinta hyvänä,
jää nurmikenttien käyttöaika
tosi lyhyeksi ja käyttäjämäärät
alhaiseksi.
Toisaalta taas kehittynyt tekonurmitekniikka antaa erittäin
hyvät edellytykset peleille ja harjoituksille. Kaikki Pitäjänmäen tai
Kontulan tekonurmikentällä käyneet voivat vahvistaa asian.
Kysymys kuuluukin; miksi tekonurmikenttiä ei ole enempää? Esimerkiksi Lassilan kenttä tuntuu nyt ”huutavan” uutta päällystettä. Varmaan kaikille on selvää,
että kyse on rahasta. Kyse ei ole oikeastaan rahan puutteesta vaan mihin rahat
kohdistetaan.
En kadehdi päättäjiä, sillä kaikkialla on rahan tarvitsijoita sekä päätöksien arvostelijoita.
Onneksi Pitäjänmäellä voimme iloksemme todeta monen vuoden työn kantaneen
hedelmää ja kenttä on erinomaisessa kunnossa. Ehkä vanhan kopin uudistaminen
kruunaisi asian, mutta olkaamme tyytyväisiä tähänkin. Laitetaan vaikka koppi kuntoon talkoilla.
Tänä kesänä meillä oli enää yksi vuoro hiekalla ja muut joko nurmella tai tekonurmella. Tekonurmen osuus on jo yli 60% vuoroista ja mielellämmehän treenaamme ja pelaamme omalla kentällämme. Otsikon mukaisesti meille on kehittymässä
tekonurmisukupolvi, jonka harjoitukset ovat pääosin erinomaisella tekonurmella.
Toivottavasti takana ovat hiekkakentän arvet ja pölyn maku suussa.
Toiveena on saada varmistettua riittävät joukkuekohtaiset harjoitusvuorot, jotta
voimme taata kasvavalle lapsimäärälle hyvät olosuhteet.
Tällä hetkellä jalkapallossa on tulossa erittäin vahvoja nuoria ikäluokkia (2004–
2001). Jalkapallokoulu tuottaa siis edelleen uusi Pitalaisia joukkueita ja pelaajia.
Heistä kuulemme vielä!
Jaoston kannalta on lisäksi huomioitava aktiivisten joukkueiden takana olevat
joukkueiden johtajat ja valmentajat. Heidän toiminnan ansiosta uskon seuran jalkapallon olevan nousussa ja tulemme lähivuosina vakiinnuttamaan paikkamme myös
jalkapallopiireissä. Jalkapallo ei ole PiTassa enää vain jääkiekon harjoitusmuoto
vaan itseoikeutettu laji.
Tämän erikoisseurat ovat jo jalkapallokentillä kokeneet.
Hienona lisän vuoteen 2011 toi Pitäjänmäen Tarmon seuran alla pelaava naisten
joukkue FC Merjat. Toivottavasti naisjoukkueen myötä myös alueemme tytöt taas
innostuvat lajista.
Katson luottavaisin mielin vuoteen 2012 huonoista talviharjoitusvuoroista huolimatta. Keväällä taas ”nurmi” vihertää aikaisin Pitäjänmäellä.
Teppo Malm
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Jalkapallokoulu 2011

Jalkapallokoulussa mukana 2011: Alan Ahmed, Hugo Boman, Matteus Hakkari, Konsta
Kiehelä, Miro Koskenvierus, Niko Koskenvierus, Tommi Lappalainen, Valtteri Linnakivi, Kalle
Lindberg, Luukas Lindfors, Pontus Lindfors, Mbekeni Lwandle, Luka Matilainen, Otto Multanen, Simeon Pihkala, Samuel Pirinen, Panu Punnonen, Benjamin Sirelius, Anton Sjöholm,
Veeti Torvinen, Ella Tykkälä, Juho Vesala, Aleksi Väisänen, (sukunimi puuttuu näiltä: Olavi,
Niko, Joni, Topi, Aki, Teo)

PiTa Jalkapallokoulussa toiminta alkoi sisäharjoituksilla alkukeväästä ja lumien
kadottua jatkui toukokuun tietämillä ulkokentillä. Pitäjänmäen kentän remontin
vuoksi harjoittelimme kesällä sekä Talissa että Vähäntuvantien hiekalla. Tässä
vaiheessa mukana oli mukavasti noin 20–25 super-innokasta 05–07 syntynyttä
futaajanalkua.
Aktiivisen jalkapallon perusteiden opettelun ja leikkimielisen liikkumisen lomassa kävimme pelaamassa kesän ensimmäiset ottelut toisia joukkueita vastaan
Mikkelin turnauksessa heinäkuussa. Pelit jatkuivat elo–syyskuussa mm PEP, PPV
ja HPS:ää vastaan uudella kentällämme. Kauden lopuksi mittelimme taitojamme
vielä Kannelmäen HJK:n kanssa. Pärjäsimme kaikissa otteluissa hienosti ja maalejakin syntyi yhteensä 27.
Kauden päätteeksi pelasimme vielä vanhemmat vastaan lapset -ottelun, jonka
vanhemmat hävisivät kovan mutta rehdin taistelun jälkeen täpärästi.
Sami Vesala
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F-04

Ylärivi: Pasi Kolehmainen, Janne Kontturi, Arvi Uddfolk, Joel Tikkanen, Alexander Sirelius,
Riku Savolainen, Nemo Ruuttunen, Anton Paakkala, Jussi Uddfolk. Keskirivi: Tomi Visakko,
Matias Kontturi, Eetu Hämäläinen, Eino Huotari, Lenni Partanen, Ukko Kolehmainen, Tuomas
Tapio, Kasper Kyllönen, Toni Toivonen, Elias Kontturi. Alarivi: Tomas Villemson, Alvar Suojanen, Jaro Matilainen. Kuvasta puuttuvat: Joel Hagström, Paavo Halonen, Ismail Hussein,
Keijo Koistinen ja Valtteri Linnakivi ja Antti Virtanen.

PiTan 04-jalkapallojoukkue perustettiin loppuvuodesta 2010 pääosin Jalkapallokoulun käyneistä pojista. Kuluneen kauden aikana joukkueemme kasvoi mukavasti, ja aktiivisia pelaajia on tätä kirjoitettaessa 25–30. Moni pelaajistamme
harrastaa PiTassa myös jääkiekkoa.
Aloitimme kauden 2011 sisätreeneillä Konalan ala-asteella, yhdessä 03-joukkueen ja Jalkapallokoulun kanssa. Lisäksi jotkut kävivät talvikaudellakin ulkona Töölössä pelaamassa ”perhefutista” lauantaisin. Keväällä siirryimme ulos, ja saimme
Talista kaksi harjoitusvuoroa Pitskun kentän rakennustöiden ollessa vielä kesken.
Elokuussa toinen harjoitteluvuoromme vaihtui Pitskuun hienolle uudelle tekonurmikentälle. Syyskaudella aloitimme jälleen salitreenit Konalassa. Talvikaudella osallistumme myös Käpylässä järjestettävään Nappulaliigaan kahdella 04-joukkueella.
Kauden aikana olemme osallistuneet osallistuttu muutamiin futsal-tapahtumiin,
lukuisiin Helsingin piirin peli-iltoihin, neljään eri turnaukseen (Mäntsälä, PuiU, Mikkeli, Käpylä Cup), Lauttasaaressa järjestettyyn Kaukalo Cupiin sekä pelanneet vielä
omassa Pitäjänmäki-päivässämme. Yhteenlaskettuna olemme pelanneet kaikki43

aan 85 ottelua, joissa saavutimme 48 voittoa, 34 tappiota ja 3 tasapeliä. Maaleja
teimme 322 ja päästimme 246, eli kaiken kaikkiaan kausi sujui myös tuloksellisesti
hienoissa merkeissä. Kauden päätteeksi 04-joukkueen parhaan pelaajan Erkki
Pylkkänen-kiertopalkinnon sai Nemo Ruuttunen. Parhaana tsempparina palkittiin
Lenni Partanen, hyökkääjänä Arvi Uddfolk ja puolustajana Alvar Suojanen.
Lisätietoa löydät joukkueemme kotisivuilta
http://www.pita.ﬁ/jalkapallo/joukkueet/2004/
Jussi Uddfolk
PiTa P04 Joukkueenjohtaja
040-5231363



Katso Tarmon nettisivut
www.pita.ﬁ

VAPAA VALINTAISET
LEIKKEET LISTALTA
2:lle 20 euroa
4:lle 38 euroa

ma–pe, klo 15.00–19.30
Kuponki voimassa 15.12.2011–15.01.2012

PALLOGRILLI
Kauppakeskus Ristikko
Ajomiehentie1, Konala
puh. 045 276 5888
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F-03

Ylärivi vasemmalta: Juhani Partanen, Garthik Penilakipati, Oskari Suutarinen, Eelis Lumpo,
Megii Moullaev, Kalle Haimi, Ranno Lamus, Santeri Heinonen ja Timo Tykkyläinen. Alarivi
vasemmalta: Juho Rajaniemi, Jomi Papunen, Eetu Partanen, Tom Hakala, Eemeli Tykkyläinen,
Nuutti Huhtakallio, Taneli Lahtinen ja Aku Tykkyläinen. Kuvasta puuttuvat: Kanishk Garg,
Niilo Hoviniemi, Joshua Morris ja Niskanen Jooa.

Joukkue perustettiin joulukuussa 2010 ja joukkueessa oli perustamishetkellä noin
15 pelaajaa. Kesän aikana joukkueeseen tuli pelaajia lisää ja loppukaudesta pelaajia oli jo 19. Valmennuksesta kauden aikana vastasivat Timo Tykkyläinen sekä
Juhani Partanen.
Talvella osallistuimme Futsal peli-iltoihin ja kävimme 2 kertaa viikossa harjoittelemassa. Toinen harjoitus oli saliharjoitus ja toinen harjoitus oli pelailua yhdessä
vanhempien kanssa Töölön pallokentällä ulkona. Töölön vuoro oli yhdessä kahden
muun ikäluokan kanssa. Keväällä harjoittelimme aluksi hiekkakentällä, kunnes Talin
nurmikentät avattiin. Kesällä saimme lisäksi yhden vuoron uudistetulta Pitäjänmäen
kentältä.
Kevään, kesän ja syksyn aikana osallistuimme Palloliiton järjestämiin peli-iltoihin
sekä kahteen turnaukseen, joista toinen pelattiin Mikkelissä ja toinen Lohjalla. Lisäksi
pelasimme muutamia harjoitusotteluita mm. Pitäjänmäen kentän avajaistapahtumassa sekä Pitäjänmäki-päivän yhteydessä. Otteluita kertyi kauden aikana noin 60.
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Ensi kesänä 03-joukkueella on tarkoitus osallistua piirisarjaan kahdella joukkueella sekä talven aikana osallistumme Futsal peli-iltoihin. Talven aikana tulemme
harjoittelemaan kolme kertaa viikossa, joista yksi vuoro on pelailua vanhempien
kanssa ulkona Töölön lämmitetyllä pallokentällä.
Joukkueesta palkittiin kauden lopuksi erillisillä palkinnoilla seuraavat pelaajat:
parhaan pelaajan kiertopalkinto: Ranno Lamus, paras hyökkääjä: Jomi Papunen,
paras puolustaja: Oskari Suutarinen ja tsemppari: Taneli Lahtinen. Kiitos kaikille
toimintaan osallistuneille.
Jos olet kiinnostunut pelaamaan jalkapalloa, joukkueeseen mahtuu vielä mukaan.
Yhteystiedot löytyvät PiTa:n sivuilta.
Jarkko Lumpo, joukkueenjohtaja

Tarmon kiekkokouluun
ilmoittautumiset
Joni Niemistö p. 040 535 7436
http://www.pita.ﬁ/jaakiekko/joukkueet/kiekkokoulu/

JALKAPALLON ERIKOISLIIKE!

Vapaalantie 2 - P. 010 271 00 00
TULE JA TUTUSTU!!!
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E-01/02

Eturivi vasemmalta: Tuomas Arnkil, Sampo Kolehmainen, Konsta Laaksonen, Leevi Vesanen,
Eero Uddfolk, Roope Partanen, Markus Wahlman. Keskirivi vasemmalta: Aaha Moullaev,
Juhana Pursiainen, Arttu Raudasoja, Akseli Maanoja, Rasmus Strahlendorff, Albin Peci,
Olli Nieminen, Tatu Puoliväli, Santeri Savander. Takarivi vasemmalta: Onni Hyvönen, Tony
Raitanen, Sebastian Heinonen, Sami Rahikka, Antti Pelttari, Osmo Simonen. Toimihenkilöt
vasemmalta: Mikko Strahlendorff, Sampo Simonen, Ossi Pylkkänen, Mika Rahikka. Kuvasta
puuttuu: Roni Aras, Sten Hlonin, Morris Kouhia, Santeri Kumpulainen, Teemu Leeve, Ahmed
Sadeq.

Kaudella 2011 joukkueessa on ollut mukana 28 pelaajaa joista yhdeksän on 2001
syntyneitä ja loput 2002 syntyneitä.
Kuluneella kaudella olemme harjoitelleet Talin jalkapallohallissa, Töölön PK6:lla,
Konalan ala-asteella salisssa, Pitäjänmäen Urheilukentän tekonurmella sekä Talin
nurmella.
Kevätkaudella 2001 osallistuimme kahdella peliryhmällä F9 piirisarjaan tasoille 3 ja
4. Syyskaudella osallistuimme E10 piirisarjaan tasolle 3 ja F9 piirisarjaan tasolle 2.
Kauden 2011 aikana olemme osallistuneet seuraaviin turnauksiin; LePa Cup, HPS
kevätturnaus, Helmi Grilli turnaus, NJS KesäCup, XXV Mikkeli turnaus, Helsinki Cup,
LPS syysturnaus, E10 HJK Laajasalo turnaus ja E10 SAPA turnaus.
Syyskuun loppuun mennessä peliryhmämme ovat pelanneet yhteensä 102 ottelua. Syksyn ja talven aikana osallistumme vielä Esport talvisarjaan sekä futsal
peli-iltoihin.
Mukaan mahtuu vielä hyvin uusia 2002 tai 2001 syntyneitä tyttöjä sekä poikia.
Olit sitten jo kokenut pelaaja tai vasta-alkaja, meiltä Pitasta saat laadukasta henkilökohtaista opetusta mukavassa joukkueessa.
2001/2002 Joukkueenjohtaja Mika Rahikka
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jo vuodesta 1974
Sulkapolku 3, 00370 Hki
puh. 551354, fax 565 1407
wossikka@luukku.com
www.wossikka.ﬁ

Lounas sisältää runsaan salaattipöydän,
keiton, leivän, jääveden, mehun, kotikaljan,
kolme lämminruokavaihtoehtoa sekä kahvin ja teen.
Keittiö avoinna: ma–pe 10:00–24:00, la–su 12:00–24:00

Viikko-ohjelma:
Maanantai:
Tiistai:

Texas Holdem pokeria klo 18:00.
Xbox peli (Iso Screeni) voittaja palkitaan
alkaen klo 19:00 (min. 4 pelaajaa)
Keskiviikko: Tervetuloa klo viiden teelle/kahville lisänä keksejä ja
kakkua talo tarjoaa klo 17:00–19:00.
Torstai:
A´la Carte ruokailijoille pullo viiniä puoleen hintaan.
Perjantai:
Darts, Bingo klo 18:00, hyvät palkinnot, DJ sekä Karaoke
klo 21:00–02:30.
Lauantai:
DJ sekä Karaoke klo 21:00–02:30.
Tule nauttimaan lauantaisin talon tarjoamaa KEITTOA klo 10:00–12:00

Sunnuntai:

Bingo klo 14:00 ja Karaoke klo 18:00–23:30.
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Tällä kupongilla

Tällä kupongilla

Kaksi A´la Carte ruokaa
yhden hinnalla

Talon punaviini 24 cl
4.50 e, (norm. 8.50 e)

Voimassa 30.06.2012

Voimassa 30.06.2012





Tule nauttimaan sunnuntaisin talon tarjoamaa PIENTÄ SUOLAISTA
klo 10:00–12:00, TERVETULOA

D-99

Pojat LPS-turnauksessa keväällä.
Takarivi vasemmalta: Jussi Ahlfors jojo, Karl Ngokenge, Kalle Uusivirta, Elias Raitio, Ralph
Ngokenge. Eturivi vasemmalta: Ville Savander, Simo Paulaharju, Tommi Arnkil, Anton Hietala, Tuomo Halonen. Pötköllään edessä Elias Ahlfors. Kuvasta puuttuvat: Dani Nordman,
Wunmi Akinjirin, Illyas Hussein sekä valmentajat Topias Tuira ja Timo Paulaharju. Kameran
takana huoltaja Jussi Uusivirta.

Pitan D-99- jalkapallossa pelasi kuluneella kaudella 13 poikaa. Talvitoiminta ei ollut
mahdollista vähäisen harrastajamäärän ja talviharrastusten vuoksi; näin käy myös
tulevana talvena. Hienosti pojat kuitenkin kesän tsemppasivat: nousu ylempään
sarjaan ja myös menestyminen siellä ovat tästä osoituksena. Joukkue osallistui
kolmeen turnaukseen, niissäkin pärjättiin ihan kivasti. Muisteltavaa riittää varmaan
myös Pitskun uuden stadionin ”korkkauksesta” heinäkuun alun miniturnauksessa
Atikin Jämsänkosken Ilveksen ja HJK:n kanssa.
Mutta päättäjäispizzat on taas syöty, ja eiköhän se fudiskin sieltä taas muuttolintujen mukana mieliin palaa. Kiitos kaikille toiminnan mahdollistaneille: valmentajat
Topias Tuira ja Timo Paulaharju, huoltaja Jussi Uusivirta sekä rahastonhoitaja Tuija
Virtanen ja tietenkin hyvin tsempanneet pelaajat.
Jussi Ahlfors
jojo
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PiTa FC Merjat

Ylhäältä vasemmalta: Satu Muurinen, Anne Helin, Katja Karejoki, Anu Turu, Pia Upari,
Niina Turu, Ulla Bergström. Alhaalta vasemmalta: Riikka Lehmustola, Paula Koponen, Nette
Kotiranta, Jannike Store, Elina Tyynelä, Pinja Jaspers. Poissa: Emilia Gädda, Sari Hollman,
Heidi Johansson, Satu Muurinen, Joanna Ojala, Jenni Paananen, Heini Salonen, Helena
Weissman, Sini Töyräs.

Merjat pelasivat kauden 2011 naisten 4. divarissa ja jatkaa tulevalla kaudella alimmalla divaritasolla, jossa tullaan näkemään kiivaita taistoja ja peli-iloa.
Joukkue koostuu eri-ikäisistä pelaajista ja ikähaitari heiluu kolmenkymmenen
molemmin puolin. Kokemus ja ikä tekevät Merjoista kivenkovan vastuksen mille
tahansa joukkueelle. Merjojen tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä pelaajarinkiin
kuuluu parikymmentä tyttöä ja pelaajamateriaali onkin varsin laaja. Merjat pelaavat suurella tunteella ja isolla sydämellä. Merjojen tärkeimpiin tunnuslauseisiin
lukeutuvat lauseet ”hyvä pelaaja pelaa, vaikka rantasandaalit jalassa”, ”parempi
huono sato, kuin satoa ei ollenkaan” ja ”kaveria ei jätetä. Merjat ovat malliesimerkki siitä mitä hyvällä joukkuehengellä saadaan aikaan. Merjojen tärkeimpiin
pelitaktiikoihin kuuluu kaverin kannustaminen ja iloinen mieli!
-Anu50
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