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Puheenjohtajan	  tervehdys	  

Vantaan	  Jalkapalloseuran	  hallituksessa	  on	  viime	  
vuosien	  aikana	  kiinnitetty	  erityistä	  huomiota	  seuran	  
talouden	  suunnitteluun	  ja	  seurantaan.	  Talous	  on	  
ollut	  seuran	  hallituksen	  erityisessä	  seurannassa,	  
koska	  mm.	  uuden	  vakinaisen	  henkilökunnan	  
palkkaamisen	  aiheuttamat	  taloudelliset	  haasteet	  
ovat	  viime	  vuosina	  kasvaneet	  merkittävästi.	  Kaikki	  
on	  pyritty	  tekemään	  hallitusti	  ja	  varovaisuutta	  
noudattaen,	  haukkaamatta	  liian	  suurta	  suupalaa	  
yhdellä	  kerralla.	  

Talouden	  suunnittelu,	  selkeät	  tavoitteet	  sisältävä	  strategia,	  toiminnan	  onnistumisen	  mittarit	  
ja	  kehittyneet	  työkalut	  sekä	  osaavat	  päätoimiset	  työntekijät	  toimivat	  perustana,	  jolta	  seuran	  
on	  realistista	  ponnistaa	  kohti	  sen	  kunnianhimoista	  visiota	  olla	  Suomen	  paras	  kasvattajaseura.	  
On	  kuitenkin	  muistettava,	  että	  vapaaehtoistoimijat	  ovat	  toimintamme	  selkäranka	  –	  nyt	  ja	  
tulevaisuudessa.	  

Suunnitelmallisen	  etenemisen	  tuloksena	  toimintamme	  on	  ammattimaistunut	  ja	  aktivoitunut	  
entisestään.	  Jalkapalloliikunnan	  kehittämisessä	  tavoitteenamme	  on	  saada	  lapset,	  nuoret	  ja	  
aikuiset	  liikkumaan	  yhteisöllisen	  lajin	  parissa	  erilaisten	  matalan	  kynnyksen	  
jalkapalloliikuntaryhmien	  kautta.	  Joukkuetoiminnan	  kehittämiseksi	  olemme	  nyt	  alkavalle	  
kaudelle	  valjastaneet	  seuratutorin	  tukemaan	  seuran	  jokaista	  joukkuetta	  niiden	  
viikoittaisessa	  toiminnassa.	  	  

Olemme	  halunneet	  lähestyä	  liike-‐elämän	  toimijoita	  tavoittelemalla	  yhteistyökumppanuuksia	  
alueemme	  yritysten	  kanssa	  ja	  kehittämällä	  erilaisia	  TYKY-‐toimintakonsepteja.	  
Jalkapalloliikunnan	  kehittämiseksi	  olemme	  palkanneet	  kokopäivätoimisen	  
kehityskoordinaattorin	  ja	  näin	  avanneet	  jälleen	  uuden	  ”ikkunan”	  kohti	  tulevaisuutta	  ja	  sen	  
mukanaan	  tuomia	  haasteita.	  Haluamme	  olla	  rohkeita	  ja	  innovatiivisia	  pitäen	  samalla	  
nappulakengät	  tukevasti	  maassa.	  	  

Olosuhdekehittämisen	  alueella	  meillä	  on	  oman	  VJS-‐kenttämme	  valmistumisen	  ja	  projektista	  
saatujen	  kokemusten	  perusteella	  toive	  voida	  jatkaa	  lisäolosuhteiden	  rakentamista.	  
Olemmekin	  käynnistäneet	  suunnitteluprosessin,	  jonka	  lopputuloksena	  on	  toivottavasti	  
seuran	  oma	  Länsi-‐Vantaalle	  nouseva	  harjoittelukeskus.	  

Meillä	  on	  vahva	  halu	  saada	  vantaalaiset	  liikkumaan	  ja	  voimaan	  hyvin.	  Toivon,	  
että	  tavoitteemme	  välittyy	  lukijalle	  myös	  tästä	  toimintakertomuksesta.	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ystävällisin	  terveisin,	  

Kaj Björkqvist 

Puheenjohtaja    
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STRATEGIA	  2014	  

VJS:n	  visiona	  on	  olla	  Suomen	  paras	  kasvattajaseura.	  Määrittelemme	  kasvattajaseuran	  
monipuoliseksi	  jalkapallotoiminnan	  järjestäjäksi,	  joka	  ottaa	  huomioon	  eri	  kohderyhmät.	  	  

Strategian	  kaksi	  päämittaria	  ovat	  lisenssipelaajamäärät,	  maa-‐	  ja	  piirijoukkue	  –	  edustukset	  ja	  
liiton	  sarjojen	  sekä	  muiden	  kilpasarjojen	  sarjasijoitukset.	  Päätulosmittarit	  ja	  muut	  
toimintamme	  mittarit	  on	  esitelty	  kohdassa	  ”VJS	  lukuina”.	  

Strategiamme	  kriittiset	  menestystekijät	  ovat:	  

• Grassroots	  –	  toiminta	  
• Kilpatoiminta	  
• Johtaminen	  ja	  hyvä	  hallintotapa	  
• Jalkapalloperhe	  
• VJS-‐kenttä	  Oy:n	  toiminta	  
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Grassroots	  -‐toiminta	  

Tutortoiminta	  

VJS:ssä	  on	  jo	  usean	  vuoden	  ajan	  toiminut	  Fortum	  Tutor	  –	  
henkilö,	  joka	  on	  Palloliiton	  kustantama	  tutor-‐valmentaja.	  Tutor	  
on	  auttanut	  F-‐	  ja	  E-‐ikäluokkien	  valmentajia	  harjoituksissa	  ja	  
otteluissa.	  Fortum	  Tutoreina	  olivat	  kaudella	  2013	  Pauliina	  
Miettinen	  ja	  Sebastian	  Söderholm.	  

Uuden	  ikäluokan	  tutorointi	  

VJS:ssa	  valmentamisen	  aloittaminen	  oli	  helppoa.	  	  Ensimmäiset	  
6kk	  uusia	  valmentajia	  auttoi	  ja	  opasti	  pitkään	  seurassa	  
valmentanut	  tutor.	  	  

Tutorointi	  2014	  

Kauden	  2013	  aikana	  suunniteltiin	  tutortoiminta,	  jossa	  seuraavasta	  kaudesta	  lähtien	  kaikki	  
seuran	  yli	  50	  joukkuetta	  kuuluvat	  tutortoiminnan	  piiriin.	  Toiminnan	  tavoitetta	  kuvaa	  ”vahvat	  
joukkueet”	  –	  käsite.	  

Aikuisten	  harrastetoiminta	  

Aikuisten	  Jalkapallokoulut	  

Keväällä	  ja	  syksyllä	  VJS	  järjesti	  aikuisille	  suunnattuja	  jalkapallokouluja.	  Vaihtoehtoja	  olivat	  
perus-‐	  ja	  jatkokurssi,	  joihin	  vuoden	  2013	  aikana	  osallistui	  noin	  60	  aikuista.	  Kurssiin	  kuului	  13	  
harjoitusta,	  kaksi	  testiä,	  palautteet,	  yksi	  luento	  ja	  yksi	  turnaus.	  

VJS	  Kortteliliiga	  

VJS	  järjesti	  kesällä	  2013	  kolmannen	  kerran	  aikuisten	  harrastesarjan	  eli	  kortteliliigan.	  
Kortteliliigaan	  osallistui	  8	  joukkuetta	  ja	  noin	  120	  pelaajaa.	  

Kortteliliigassa	  ratkaistiin	  kevätkierroksen	  ja	  syyskierrosten	  mestarit	  ja	  syksy	  huipentui	  
mestareiden	  väliseen	  loppuotteluun.	  
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Unelma	  Cup	  

Unelma	  Cup	  järjestettiin	  ISS	  Stadionilla	  yhdessä	  SPL:n	  Uudenmaan	  piirin	  kanssa.	  
Turnauksessa,	  joka	  pelattiin	  kahdessa	  eri	  sarjassa,	  oli	  yhteensä	  92	  joukkuetta	  ja	  noin	  750	  
pelaajaa.	  

Valmennuslinja	  

VJS	  sai	  vuoden	  2013	  aikana	  valmiiksi	  seuran	  oman	  Valmennuslinjan.	  Valmennuslinjassa	  on	  
nyt	  selkeästi	  määritelty	  tavoitteet	  ja	  ohjeet	  ykkös-‐	  sekä	  aluejoukkueille	  (grassroots).	  
Valmennuslinjan	  jalkauttaminen	  tapahtuu	  vuoden	  2014	  aikana	  tutoreiden	  avulla.	  	  

Turnaukset	  

VJS	  järjesti	  kauden	  2013	  aikana	  12	  turnausta.	  Turnauspaikkana	  oli	  pääsääntöisesti	  VJS-‐kenttä.	  
Turnausten	  merkitys	  VJS:n	  toiminnassa	  oli	  suuri,	  sillä	  eritasoisten	  turnausten	  avulla	  
pystyimme	  monipuolistamaan	  joukkueidemme	  pelitoimintaa.	  Isoimmat	  turnaukset	  olivat	  
Pääsiäis-‐	  ja	  Futsal-‐turnaus.	  Turnauksiin	  osallistui	  yhteensä	  570	  joukkuetta	  eli	  noin	  4700	  
pelaajaa.	  

Sarjat	  

Turnausten	  lisäksi	  VJS	  järjesti	  kesällä	  ja	  talvella	  (yhdessä	  Tikkurilan	  Palloseuran	  kanssa)	  2013	  
kanssa	  sarjatoimintaa	  6-‐11	  –	  vuoden	  ikäisille	  lapsille.	  Sarjatoiminta	  oli	  menestys,	  sillä	  
osallistuvia	  joukkueita	  oli	  yli	  150	  ja	  niissä	  lapsia	  yli	  1600.	  	  	  	  

Valmentajakoulutus	  

Sisäinen	  koulutus	  

VJS	  järjesti	  keväällä	  2013	  aluejoukkueiden	  (E-‐	  ja	  F-‐ikäluokkien)	  valmentajille	  
pelikirjakoulutuksia.	  Koulutuksia	  oli	  2-‐3/ikäluokka	  ja	  niihin	  osallistui	  yli	  20	  valmentajaa.	  

Aloittavan	  ikäluokan	  valmentajakoulutus	  

Uusien	  aloittavien	  joukkueiden	  valmentajien	  koulutus	  järjestettiin	  heti	  toiminnan	  alettua.	  	  
15	  uutta	  valmentajaa	  osallistui	  Palloliiton	  koulutusjärjestelmän	  E-‐tason	  
valmentajakoulutukseen.	  Koulutuksen	  keskiössä	  olivat	  valmentajien	  tutorit,	  jotka	  syksyyn	  
2013	  saakka	  neuvoivat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  aloittelevia	  valmentajia	  viikoittain.	  Näin	  uudet	  valmentajat	  saivat	  alkavalle	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  valmennusuralleen	  hyvät	  lähtökohdat.	  
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Kilpatoiminta	  

Valmennuslinja	  

VJS	  päivitti	  ja	  kehitti	  seuran	  valmennuslinjaa	  kauden	  2013	  
aikana.	  Valmennuslinjan	  kehitystyöhön	  osallistuivat	  kaikki	  
seuran	  ammattivalmentajat	  urheilutoimenjohtajan	  johdolla.	  
Lisäksi	  VJS	  osallistui	  vuoden	  kestäneeseen	  Suomen	  Palloliiton	  ja	  
Uudenmaan	  piirin	  järjestämään	  valmennuslinjojen	  
päivityskoulutukseen	  yhdessä	  kymmenen	  muun	  Uudenmaan	  
piirin	  seuran	  kanssa.	  

Uudistuneen	  valmennuslinjan	  tavoitteena	  on	  yhtenäistää	  ja	  
kehittää	  seuran	  pelaajakehitystyötä	  kaikilla	  tasoilla.	  Selkeä	  
pelaajakehityspolku	  sekä	  valmennustoiminnan	  
suunnitelmallisuuden	  ja	  pitkäjänteisyyden	  varmistaminen	  ovat	  avainasioita	  uudistuvassa	  
valmennuslinjassa.	  	  Valmennuslinjaukset	  tulevat	  näkymään	  joukkueiden	  toiminnassa	  
kaudella	  2014.	  

Harjoituskulttuurin	  kehittäminen	  

VJS	  pyrki	  kaudella	  2013	  kehittämään	  seuran	  harjoituskulttuuria.	  Korostimme	  
toiminnassamme	  sitoutumista	  harjoitteluun,	  harjoittelun	  määrää	  ja	  erityisesti	  sen	  laatuun.	  

Yksilön	  kehitysohjelma	  

Kauden	  2013	  aikana	  VJS	  aloitti	  hankkeen	  seuran	  lahjakkaimpien	  pelaajien	  pitkäjänteisestä	  
kehittämisestä.	  Yksilönkehitysohjelmaan	  valittiin	  seuran	  1997–2002	  -‐syntyneistä	  tyttö-‐	  ja	  
poikapelaajista	  28	  potentiaalisinta	  pelaajaa.	  	  Ohjelman	  tavoitteena	  on	  huippupelaajien	  
määrän	  lisääminen	  seurassamme.	  

Ohjelman	  avulla	  pelaajille	  järjestettiin	  yksilön	  tarpeet	  huomioiden	  mahdollisuus	  
laadukkaaseen	  lisäharjoitteluun	  seuran	  ammattivalmentajien	  ohjauksessa.	  Pienen	  aika-‐	  ja	  
resurssivajeen	  johdosta	  emme	  pystyneet	  toteuttamaan	  ohjelmaa	  aivan	  täysimääräisesti.	  
Kaudelle	  2014	  tulemme	  kehittämään	  ohjelmaa	  vielä	  paremmin	  seuramme	  lahjakkaita	  
pelaajia	  palvelevaksi.	  
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Pelikirja	  

VJS:n	  ammattivalmentajat	  rakensivat	  kauden	  2013	  aikana	  pelikirjan	  tukemaan	  
pelaajakoulutusta.	  

VJS-‐pelikirja	  on	  oleellinen	  osa	  seuran	  valmennuslinjaa.	  Pelikirjan	  avulla	  määrittelemme	  
seuran	  pelitavan,	  joka	  tukee	  tavoitettamme	  yksilöiden	  kehittymisestä	  sekä	  joukkueidemme	  
menestymisestä.	  

Pelikirjan	  sisällössä	  olemme	  määritelleet	  seuran	  pelitavat	  isolla	  ja	  pienelläkin	  kentällä.	  
Olennaisia	  asioita	  pelikirjan	  sisällössä	  ovat	  pelijärjestelmät,	  hyökkäys-‐	  ja	  puolustuspelin	  
pääperiaatteet,	  pelaajaprofiilit	  sekä	  seuran	  pelitapaa	  tukevat	  ydinharjoitteet.	  

Joukkueiden	  toimintalinjaus	  

Kauden	  2013	  aikana,	  rinnakkain	  VJS:n	  valmennuslinjan	  päivityksen	  kanssa	  päivitimme	  myös	  
seuran	  toimintalinjauksen.	  Toimintalinjan	  tavoitteena	  on	  ohjata	  ja	  yhtenäistää	  
joukkueidemme	  toimintaa	  sekä	  luoda	  ikäluokkakohtaiset	  tavoite-‐	  ja	  toimenpidekehykset	  
seuramme	  joukkueille.	  Toimintalinjaan	  perustuen	  joukkueet	  laativat	  kausittaiset	  
toimintasuunnitelmaansa.	  
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Johtaminen	  ja	  hyvä	  hallintotapa	  

Vapaaehtoisten	  johtaminen	  

Kauden	  2013	  aikana	  hallituksen	  nimeämä	  työryhmä	  pohti	  
vapaaehtoistoiminnan	  kehittämistä.	  Työryhmän	  ideoita	  siirrettiin	  
kauden	  2014	  toimintasuunnitelmaan	  toteutettavaksi.	  	  

Vapaaehtoisten	  työn	  tukemiseksi	  uudistettiin	  joukkueenjohtajien	  
ja	  huoltajien	  kotisivusisältöjä	  (www.vjs.fi).	  	  

Ulkoinen	  viestintä	  

Seuran	  ulkoisessa	  viestinnässä	  keskeisessä	  roolissa	  oli	  edelleen	  
VJS-‐Sanomat,	  joka	  lähetettiin	  33	  000	  talouteen.	  VJS-‐sanomien	  
kirjoituksissa	  esiteltiin	  laajasti	  seuran	  toimintaa.	  

Seuran	  kotisivujen	  uudistamisessa	  otettiin	  entistä	  huolellisemmin	  
huomioon	  myös	  ulkoiset	  kohderyhmät.	  	  

Joukkueiden	  toimintalinjaus	  

Kauden	  2013	  aikana	  joukkueiden	  toiminta	  linjattiin	  VJS-‐toimintalinja	  –	  internetsivujen	  
muotoon.	  Toimintalinjan	  tavoitteena	  on	  luoda	  yhteinen	  toimintatapa	  joukkueille	  ja	  
helpottaa	  joukkueiden	  toiminnansuunnittelua	  sekä	  tavoitteenasettelua.	  Toimintalinjan	  
sisällön	  jalkauttaminen	  on	  kaudella	  2014	  yksi	  tärkeimmistä	  toimenpiteistä	  seurassamme.	  

Yritysyhteistyö	  

Yritysyhteistyön	  edistämiseksi	  seurassa	  toteutettiin	  kaudella	  2013	  kehityskoordinaattorin	  
rekrytointi.	  Kehityskoordinaattorin	  toimenkuvaan	  sisältyy	  jalkapalloliikuntatoimen	  
lanseeraaminen	  lasten,	  nuorten	  ja	  aikuisten	  toiminnan	  lisäksi	  myös	  yrityksille.	  	  

Sisäinen	  viestintä	  

Sisäinen	  viestintä	  kehittyi	  kauden	  2013	  aikana	  merkittävästi,	  kun	  seuran	  kotisivut	  
uudistettiin.	  Kuukausitiedotteet	  lähetettiin	  heinäkuuta	  lukuun	  ottamatta	  joukkueenjohtajille.	  
Tärkeistä	  asioista	  viestittiin	  edelleen	  sähköpostilla	  suoraan	  kohderyhmälle.	  	  
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Jalkapalloperhe	  

Projektinhallinta	  

VJS:n	  projektinhallinnan	  ytimeen	  valittiin	  
toimenkuvien	  tarkistaminen	  ja	  projektien	  
tavoitteiden	  kirkastaminen.	  Työn	  
onnistumista	  arvioitiin	  
kehityskeskusteluissa.	  

Talousseuranta	  ja	  -‐suunnittelu	  

Talouden	  seuranta	  jatkui	  tarkkana.	  
Huolellisesti	  tehtyjen	  budjettien	  
seuraaminen	  yhteistyössä	  kirjanpitäjän	  
kanssa	  piti	  seuran	  taloudellisen	  tilanteen	  
reaaliaikaisena.	  Talouden	  kehittymistä	  
seurattiin	  jokaisessa	  hallituksen	  kokouksessa.	  Tarvetta	  kurssinmuutoksiin	  ei	  ollut.	  

Tulevaisuustyö	  

VJS	  tiivisti	  tulevaisuustyötään	  aloittamalla	  uuden	  strategiakauden	  suunnittelun.	  
Strategiatyötä	  jatketaan	  kaudella	  2014.	  Uudet	  mittarit	  ja	  visio	  asetetaan	  kaudelle	  2016.	  	  

Toimivat	  mittarit	  

Mittareiden	  kehittäminen	  jatkui	  vuonna	  2013.	  Tärkeimmät	  mittarit	  ovat	  edelleen	  
lisenssipelaajamäärät,	  drop-‐out	  luvut,	  maajoukkue-‐	  ja	  piirijoukkuepelaajamäärät	  sekä	  
Palloliiton	  sarjojen	  joukkueiden	  sarjasijoitukset.	  	  

Mittareiden	  kehittäminen	  vastaamaan	  strategian	  tavoitteiden	  saavuttamisen	  mittaamista	  
jatkuu	  edelleen	  kaudella	  2014.	  

Työhyvinvointi	  

Työhyvinvointiin	  kohdistui	  lisää	  haasteita,	  kun	  työntekijämäärät	  lisääntyivät	  ja	  seuran	  
konttoritilat	  alkoivat	  jäädä	  ahtaiksi.	  Asia	  ratkaistaan	  kaudella	  2014.	  	  Työhyvinvoinnin	  
edistämiseksi	  ei	  järjestetty	  erillisiä	  tapahtumia,	  mutta	  siitä	  huolimatta	  sen	  voidaan	  
työtekijöille	  tehdyn	  ”työn	  imu”	  –	  tutkimuksen	  tuloksia	  perusteella	  katsoa	  olevan	  hyvällä	  
tasolla.	  	  
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VJS-‐kenttä	  Oy:n	  toiminta	  

Käyttö	  

VJS-‐kentän	  käyttöaste	  oli	  erittäin	  korkea.	  Kentällä	  järjestettiin	  yli	  10	  turnausta,	  lukuisia	  
pelejä	  ja	  vakiovuorot	  täyttivät	  kentän	  vuorotarjonnan.	  Kenttä	  oli	  lähes	  kokonaan	  VJS:n	  
omien	  joukkueiden	  käytössä.	  

Kehitys	  

VJS-‐kentälle	  palkattiin	  kentänhoitaja	  ja	  rakennettiin	  katsomoterassi.	  Lisäksi	  kentälle	  
hankittiin	  lisää	  maaleja	  ja	  tehtiin	  syksyllä	  2013	  parkkialueen	  (Vantaan	  kaupungin	  alue)	  
laajennus	  ja	  asfaltointi.	  
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VJS	  LUKUINA	  

Lisenssipelaajamäärät

 

Drop	  Out
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Sarjasijoitukset	  liiton	  sarjoissa	  

A-‐pojat:	  SM	  7.	  (yhdessä	  PK-‐35	  Helsingin	  kanssa)	  
B-‐pojat:	  1.	  Divisioonan,	  B-‐lohkon	  2.	  (paikka	  kauden	  2014	  SM-‐karsintaan)	  
B-‐tytöt:	  SM-‐hopea	  

Sarjasijoitukset	  muissa	  kilpasarjoissa	  

C15(98)-‐pojat:	  Etelä-‐länsi	  -‐liigan	  5.	  
C15(98)-‐tytöt:	  Etelä-‐länsi	  -‐liigan	  5.	  ja	  Laura	  Kalmari	  –	  turnauksen	  2.	  
D13(00)-‐tytöt:	  Etelä-‐länsi	  -‐liigan	  5.	  ja	  Aluesarjan	  3.	  
D12(01)-‐pojat:	  Etelä-‐länsi	  -‐liigan	  5.	  
D12(01)-‐tytöt:	  Kilpakarsintasarjan	  5.	  

Turnaukset	  lukuina	  

12	  Turnausta	  

570	  Osallistunutta	  joukkuetta	  	  

4700	  Osallistunutta	  pelaajaa	  

Taitomerkkien	  määrä	  
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Kultamerkkien	  määrä	  

 

Päätoimisten	  työntekijöiden	  määrä	  
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Lisenssipelaajamäärät	  sukupuolittain	  
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Aloittavaan	  ikäluokkaan	  osallistuneet	  lapset	  suhteessa	  alueen	  lapsimääriin	  (%)	  
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Vuoden	  2013	  menestyjät	  ja	  palkitut	  

JOUKKUETASO	  
	  

• B-‐tytöt	  kruunasivat	  upean	  kautensa	  SM-‐hopeaan.	  Kulta	  lipsahti	  vasta	  rankkareilla	  
Kuopioon	  

• A-‐pojat	  saavuttivat	  paikan	  SM-‐sarjassa	  
• B-‐pojat	  pelasivat	  tulevalle	  kaudelle	  VJS:lle	  paikan	  SM-‐karsintaan	  
• C-‐tytöt	  kunnostautuivat	  Palloliiton	  valtakunnallisessa	  Laura	  Kalmari	  -‐turnauksessa	  

hopealle.	  
• Lisäksi	  VJS-‐joukkueet	  nappasivat	  lukuisia	  mitalisijoja	  valtakunnallisissa	  ja	  

kansainvälisissä	  turnauksissa	  

 
YKSILÖTASO	  

VJS-‐pelaajia	  oli	  merkittävä	  määrä	  maajoukkueissa.	  

Maajoukkue-‐edustukset	  kaudella	  2013:	  

• Tiia	  Peltonen	  
• Velma	  Oikarinen	  
• Sanni	  Franssi	  
• Nelli	  Nevalampi	  
• Eveliina	  Liljasto	  
• Mimmi	  Nurmela	  
• Tia	  Painilainen	  
• Ella	  Hopponen	  
• Annica	  Karlsson	  
• Rebekka	  Kindstedt	  	  
• Selina	  Mustajoki	  	  	  	  	  	  	  
• Sara	  Kattainen	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Roosamari	  Hannukkala	  	  
• Roosa	  Bröijer	  
• Nea	  Laitila	  
• Roosa	  Toivanen	  
• Emilia	  Ukkonen	  
• Ronja	  Ikonen	  

Lisäksi	  nuorempia	  pelaajia	  oli	  myös	  SPL:n	  Uudenmaan	  piirin	  piirijoukkueissa.	  
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Piirijoukkue-‐edustukset	  2013:	  

Pojat	  C14	  

Abdulkadir Said Ahmed, Joonas Manninen 
 
Tytöt	  TC14	  

Milla	  Partanen,	  Suvi	  Taivassalo,	  Annika	  Meri	  

	  
Tytöt	  TC15	  

Ronja	  Ikonen,	  Nea	  Laitila,	  Alina	  Kosunen,	  Reetta	  Suomela,	  Roosa	  Toivonen,	  Emilia	  
Ukkonen,	  Ronja	  Välikangas,	  Salli	  Aittasalo,	  Jenna	  Nevalampi,	  Amanda	  Partanen,	  Ida	  
Tikkanen	  

	  
VUODEN	  PELAAJAT	  2013	  

 
Vuoden	  naispelaaja:	  Tiia	  Peltonen	  

Tiia	  Peltonen	  on	  yhteistyöseura	  PK-‐35	  Helsingin	  timanttinen	  kasvatti,	  joka	  pelasi	  VJS:n	  
naisjoukkueen	  puolustuksen	  lukkona.	  Tiian	  kovin	  saavutus	  oli	  kuitenkin	  Suomen	  alle	  19-‐
vuotiaiden	  maajoukkueen	  avainpelaajana	  pääsy	  EM-‐kisoihin.	  

Vuoden	  miespelaaja:	  Matias	  Sauramaa	  

VJS:n	  100	  %	  kasvatti	  on	  kehittänyt	  omaa	  osaamistaan	  tasaisen	  varmasti.	  Tänä	  vuonna	  tie	  
on	  jo	  vienyt	  miesten	  1.	  divisioonan	  peleihin	  suoraan	  VJS:n	  B-‐poikien	  maalilta.	  Matskun	  
otteet	  ovat	  herättäneet	  jo	  kansainvälistä	  kiinnostusta.	  Koska	  kehittyminen	  jatkuu	  samaa	  
nousujohteista	  kaavaa,	  on	  varmasti	  maajoukkuepaita	  kohta	  lähellä.	  

Vuoden	  tyttöpelaaja:	  Milla	  Partanen	  

Milla	  on	  myös	  100	  %	  VJS-‐kasvatti,	  jonka	  tämä	  kausi	  on	  ollut	  varsinainen	  
läpimurtovuosi.	  Milla	  edusti	  tällä	  kaudelle	  vuotta	  nuorempana	  SPL:n	  
Uudenmaan	  piirin	  piirijoukkueessa,	  pelasi	  kaksi	  vuota	  vanhempien	  joukkueessa	  
VJS:n	  voittaessa	  hopeaa	  Laura	  Kalmari	  -‐turnauksessa.	  Kauden	  Milla	  kruunasi	  
taitokilpailun	  ykköstilalla	  ja	  kultamerkillä.	  

Vuoden	  poikapelaaja:	  Einari	  Yli-‐Kesäniemi	  

Eikka	  on	  tällä	  kaudella	  kolkutellut	  jo	  maajoukkueportteja	  olemalla	  maaotteluun	  
valittavien	  pelaajien	  listalla	  jo	  varalla.	  Lisäksi	  hänellä	  on	  ollut	  edustustehtäviä	  
niin Palloliiton	  Tähtitarhaleirillä	  kuin	  Uudenmaan	  aluejoukkueessa.	  Lahjakkaan	  
Eikan	  kehitys	  kohti	  kotimaan	  huippua	  on	  hyvässä	  vauhdissa. 
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Vuoden	  ilopilllerit:	  Noa	  Tukia	  

Noa	  on	  ahkera,	  ystävällinen	  ja	  hyväntuulinen	  kaveri.	  Hän	  ei	  koskaan	  ole	  ilkeä	  
joukkuekaverilleen.	  Noa	  on	  esimerkillinen	  harjoittelija.	  Peleissä	  hän	  on	  varsinainen	  työmyyrä.	  
Hän	  on	  kaikkien	  kaveri.	  

Olivia	  Dahlgren	  

Olvia	  on	  pelikentällä	  iloinen	  tsemppari.	  Pienistä	  kolhuista	  huolimatta	  pelaaminen	  jatkuu	  ja	  
pahamieli	  unohtuu	  hetkessä.	  Olivia	  on	  kuluneella	  kaudella	  kehittynyt	  valtavasti	  ja	  ollut	  
motivoitunut.	  Olivia	  on	  iloinen	  jalkapalloilija! 

TAITOKILPAILUMENESTYKSET	  

VJS:n	  Milla	  Partanen	  kahmi	  (TD13)	  2013	  taitokilpailuissa	  täyden	  triplan.	  Milla	  pokkasi	  
kultamerkin	  lisäksi	  ikäluokkansa	  piirin-‐	  ja	  Suomen	  mestaruudet.	  Onnea	  Milla!	  

Millan	  menestystä	  täydensi	  Carlos	  Martinez	  (C15),	  joka	  kruunattiin	  piirinmestariksi.	  

Hopeasijalle	  sarjoissaan	  taituroivat	  Otto	  Hannula	  (F8),	  Petteri	  Koivisto	  (C15)	  ja	  Asta	  
Laasonen	  (TC15).	  Pronssille	  ylsi	  Suvi	  Taivassalo	  (TD13).	  

Kaikki	  kultamerkin	  arvoisesti	  pallon	  kesyttäneet	  pelurit	  näet	  vielä	  kootusti	  alta:	  

D12	   Saku	  Grommi	   Kulta	   TD13	   Milla	  Partanen	   Kulta	  

D12	   Daniel	  Rämö	   Kulta	   TD13	   Selma	  Rantala	   Kulta	  

E10	   Tuomas	  Turpeinen	   Kulta	   TD13	   Suvi	  Taivassalo	   Kulta	  

E10	   Otso	  Koskinen	   Kulta	   TD13	   Karoliina	  Autio	   Kulta	  

E10	   Jonas	  Larsen	   Kulta	   TE11	   Olivia	  Metso	   Kulta	  

F9	   Kasper	  Viramäki	   Kulta	   TE11	   Enni	  Räihä	   Kulta	  

F9	   Taavi	  Arminen	   Kulta	   TE10	   Saaga	  Söderholm	   Kulta	  

F9	   Oskari	  Hult	   Kulta	   TE10	   Vilma	  Laaksonen	   Kulta	  

F9	   Aleksi	  Tanninen	   Kulta	   TE10	   Ella	  Romppanen	   Kulta	  

F9	   Leevi	  Kärkkäinen	   Kulta	   TE10	   Siina	  Korpelainen	   Kulta	  

F9	   Urho	  Kumpulainen	   Kulta	   TE10	   Noora	  Himberg	   Kulta	  

F9	   Artur	  Makkonen	   Kulta	   TE10	   Wilma	  Elonen	   Kulta	  

F9	   Samuel	  Salmi	   Kulta	   TF9	   Laura	  Vainiomäki	   Kulta	  

F8	   	   Kulta	   TF9	   Emma	  Karvinen	   Kulta	  
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Otto	  Hannula	  

F8	   Matias	  Syrjäläinen	   Kulta	   TF8	   Nea	  Partonen	   Kulta	  

F8	   Rasmus	  Auramo	   Kulta	  

	   	    
F8	   Kosti	  Hovi	   Kulta	  

	   	    
F8	   Otto	  Gromoff	   Kulta	  

	   	    
F8	   Mikko	  Koivumäki	   Kulta	  

	   	    
F8	   Oliver	  Hult	  (-‐06)	   Kulta	  

	   	    
F8	   Eeti	  Arvonen	  (-‐06)	   Kulta	  

	   	    
F8	   Niklas	  Kangasmaa	  (-‐06)	   Kulta	  

	   	     
VUODEN	  VAPAAEHTOISTOIMIJAT	  

	  

VJS:n	  toiminnan	  kivijalka	  on	  vapaaehtoistoiminta.	  Sen	  laskennallinen	  arvo	  seuramme	  

toiminnalle	  on	  900	  000	  euroa	  /	  vuosi,	  joten	  voimme	  puhua	  elintärkeästä	  ja	  kriittisestä	  

menestystekijästä.	  Tulevalla	  kaudella	  vapaaehtoistoiminnan	  merkitystä	  ja	  

vapaaehtoistoimijoita	  tuodaan	  ponnekkaammin	  esille.	  Kiitos	  kaikille	  panoksenne	  antaneille	  

kaudesta	  2013.	  Voimme	  palkita	  vain	  murto-‐osan	  toimijoista,	  joten	  haluamme	  (VJS-‐hallitus,	  
VJS-‐toimisto)	  näiden	  nimitysten	  myötä	  osoittaa	  arvostuksemme	  koko	  vapaaehtoisporukalle.	  

	  

Vuoden	  vapaaehtoistoimijat:	  Katherine	  Dourneau	  ja	  Mikko	  Seppänen	  

 
Kati	  ja	  Mikko	  ovat	  toimineet	  00-‐syntyneiden	  poikien	  joukkueen	  taustoilla	  

useita	  vuosia.	  Kati	  on	  pitänyt	  joukkueen	  kasassa	  joukkueenjohtajan	  

ominaisuudessa	  ja	  Mikko	  valmentajana	  löytänyt	  toiminnalle	  suunnan,	  joka	  

on	  toiminut	  sekä	  ”liimana”	  että	  synnyttänyt	  imua	  joukkueeseen.	  Taitavasta,	  
pitkäjänteisestä	  ja	  sitoutuneesta	  toiminnasta	  tuloksena	  on	  syntynyt	  

jalkapallojoukkue,	  joka	  on	  kasvattanut	  pelaajia	  elämää	  varten	  ja	  tarjonnut	  

monipuolisen	  ja	  laadukkaan	  paikan	  harrastaa	  jalkapalloa.	  
 


