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PÄÄKIRJOITUS

Unohtumaton VJS
Aiemmin
Muistan sen kuin eilisen päivän. Seisoin
Kilterin koulun auditoriossa vanhempien edessä ja ikää oli mittarissa 21 vuotta. Oli 1990-syntyneiden ensimmäinen
vanhempainilta ja kyseessä oli 12-vuotiaiden tasoryhmäjako. Oli alkamassa
ensimmäinen mittava poikien valmennusprojektini seuratasolla, kun ikäluokkavastaavana vastuulleni tuli neljä joukkuetta ja 100 pelaajaa. Samalla alkoi urani VJS:ssa.
Siitä vuodesta jäi käteen hyviä ja hyvinkin haastavia kokemuksia. Hetken luulin jo, kahden hävityn sarjapelin jälkeen ja parinkin seuran järjestämän kriisipalaverin tuloksena, että lentoni VJS:ssa loppuisi lyhyeen. Ikäluokan
muut valmentajat kuitenkin pysyivät
takanani ja kompuroiden alkanut urani sai jatkua.
Vantaan Jalkapalloseurassa oli 1990luvun lopussa seuran silloisen aktiivin
ja tulevan nappulapäällikön Jari ”Väikkä” Väisäsen johdolla käynnistynyt seuran vauhdikas kehittäminen laadukkaammaksi junioriseuraksi (lisää tämän
lehden jutussa: Jari Väisänen - VJS-ikoni). Väikkä päätyi kehittämisvauhtinsa myötä seuran puheenjohtajaksi, jossa hän oli mahdollistamassa urani seuraavan siirron ja VJS:n siirtymisen päätoimisuuden aikakauteen. Minusta tuli VJS:n ensimmäinen päätoiminen junioripäällikkö.
Työhöni oli helppo tarttua. Väikän
johdolla rakennetut pelaajakoulutusrakenteet ja sisällöt vastasivat hyvin pitkälti minun näkemyksiäni ja siksi niiden
pohjalta oli hyvä rakentaa uutta. Sain
olla mukana VJS:n kehittämisessä: sille
luotiin valmennuslinja, siitä tuli Sinettiseura, sen pelaajakoulutusta monipuolistettiin laajasti, se sai Palloliiton Kykykoulu- ja Taitokoulustatukset lisäharjoitusryhmilleen ja ennen kaikkea se yhtenäistyi ja tuli yhä lähemmäs joukkueita.
Työstäni tuli nopeasti jotain ihan muuta kuin työ: elämäntapa.
Minä tosin olin hieman harkitsemattomasti päättänyt tehdä VJS:sta Suomen
parhaan jalkapalloseuran kaikilla mittareilla. Ja kun kaikessa – liian monessa –

yritti olla paras, tavoite lipui yhä kauemmas. Niinpä uuvuin.
Vuonna 2007 totesin puheenjohtajalle, ettei minulla ollut enää kirkasta visiota siitä, mihin mentäisiin. Ilman konkreettista unelmaa palo työhön alkoi kadota. Eikä auttanut, vaikka Palloliiton
PassFoot- seuratoiminnan laadun arvioinnissa VJS oli aivan parhaiden joukossa Suomessa.
Niinpä vuonna 2008 minusta tuli opiskelija, sillä halusin nähdä maailmaa muustakin kuin jalkapallon perspektiivistä.

Nyt
Sekään ei unohdu, kun suoraan Johtamisen sivuaine -tentistä kuljin junalla
kohti Myyrmäkeä. Oli joulukuun alku
ja Myyrmäki-hallissa VJS:n syyskokous.
Ikää oli ehtinyt tulla 30 vuotta. Olin ollut vuoden pois, kokenut ikävän, ja päätynyt ehdolle VJS:n puheenjohtajaksi.
Oli oikeastaan hieno tunne, kun huomasin löytäneeni VJS:sta henkisen kodin. Puheenjohtajuuteni varmistuttua
tuntui kuin olisin saapunut kotiin ja pian siltä, kuin en olisi koskaan ollutkaan
poissa. Unelmat olivat tulleet takaisin ja
niiden myötä myös palo.
VJS:ssa minua kiehtoo sen rohkeus ja
muutosvalmius. VJS on organisaationa
niin yhtenäinen, että se pystyy kohtalaisella ketteryydellä reagoimaan ympäristön muutoksiin ja omiin kriittisiin arvioihinsa toiminnastaan. VJS on täynnä potentiaalia.
Nyt olen yhtä aikaa keskellä kenttähanketta, VJS-sanomia ja monia pieniä
pikaisesti päätöksiä vaativia kysymyksiä.
Ympärillä tapahtuu valtavasti, kun niin
seuran päätoimiset kuin useat seura-aktiivit laittavat asioita rullaamaan. VJS:sta
piirtyy kuva dynaamisena seurana, jonka toimintaa ei voida palauttaa yhteen
ihmiseen.
VJS:ssa on hyvä seurahenki (lisää tämän lehden jutussa Missä menet VJS).
Seurassa on erilaisia valmennusta ja seuratoimintaa kehittäviä hallituksen alaisia ryhmiä, joihin osallistuu ruohonjuuritasolla ja haalarihommissa asiantuntijoiksi kehittyneet seura-aktiivit. Seuran

ikäluokat ovat tiiviimmässä yhteistyössä
kuin koskaan aiemmin, ja VJS on onnistunut useissa rekrytoinneissa sekä valmentajakoulutuksessaan.
Esimerkkinä VJS:n valmentajakoulutuksen elinvoimaisuudesta on alkuvuodesta julkaistu pelikirja, jonka pohjalta
seuran valmennus tulee muuttumaan
harppauksin yhä pelikeskeisemmäksi.
Näin harjoittelemme yhä voimallisemmin juuri kaikkein olennaisinta varten:
peliä.
Myös VJS-valmennuslinja on ollut
murroksessa uudistusten myötä. Se on
kuitenkin säilyttänyt asemansa seuran
yhtenä tärkeänä valmennuksen tukipilarina, sillä työkalua käyttää n. 30 valmentajaa joka päivä (kohderyhmäjoukkueita VJS:ssa 41). Uudistuksia on kuitenkin tapahduttava, sillä muuten ajanhammas alkaa nakertaa sitäkin.

Tulevaisuus
Unelmoin unohtumattomasta hetkestä: VJS avaa oman kenttänsä juhlallisesti
ja seuran juniorit valtaavat sen päästen
osallistumaan mitä innostavimpiin tehtäväpisteisiin. Musiikki soi. Paikalla on
arvovaltaisia vieraita. Kentällä on junioreille sopivia ja erilaisia maaleja riittävästi, on palloseinä ja upea lämmitettävä
tekonurmimatto. Oma sydämeni pamppailee innostuksesta ja odotuksesta, se
on alkanut jälleen kaipaamaan valmennukseen. Omalle kentälle.
VJS:n tulevaisuus on olla yhä parempi. Isosta seurasta pitäisi tulla suurseura.
Meidän on päätettävä missä olemme hyviä. On pidettävä kiinni niistä perinteistä, joille toiminta on tähänkin asti rakentunut. Erityisen olennaista on, että VJS on pelaajiensa seura ja siksi sen
toiminnan tulee olla monipuolista, sillä monipuolisia ovat myös VJS:n pelaajiston odotukset. On löydettävä eri toimintatasoille selkeät profiilit. Kaikessa ei
silti voi olla paras! On tehtävä valintoja.
Valinnat on tehtävä yhdessä. Siksi
strategiaprosessi tehdään tälläkin kertaa huolellisesti kentän ääntä kuunnellen. VJS aloittaa strategiatyönsä kevään
aikana, jolloin suunnitellaan varsinainen työstövaihe ja tarkistetaan nykyisen

strategian tila. Syksyllä otetaan härkää
sarvista ja strategian rakentamiseen pureudutaan toden teolla.
Tulevaisuudessa VJS:n tulee olla yhä
innovatiivisempi myös taloudellisten resurssien kasvattamisessa. On löydettävä
ne asiat, missä olemme vahvoja osaajia
ja hyödyntää niitä. Eikä pidä lopettaa innovointia siihen. Voisimmeko tehdä jotain aivan erilaista, jolla voisimme kohentaa taloudellisia resursseja? Sitä ennen VJS:n tulee kaivaa joukoistaan esiin
taloudelliset asiantuntijat – omista joukoistaan. VJS:n tulee olla myös tällä sektorilla rohkea.
Vielä minäkin seison taas vanhempien edessä aloittamassa mielenkiintoista valmennusprojektia. Mutta sitä ennen menen innostuneena kohti nykyisen tehtäväni asettamia mielenkiintoisia haasteita. Yhdessä upeiden VJSläisten kanssa!

Veli-Matti Rinnetmäki
puheenjohtaja
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VJS:n miesten ja naisten joukkueiden

KAPTEENIT HAASTATTELUSSA
VJS:n miesten ja naisten joukkueet olivat viime kaudella myötätuulessa pelillisesti kun naiset nousivat pitkän tauon jälkeen liiton sarjaan naisten kakkosdivisioonaan ja miehet taistelivat Kolmosen keskikastissa. Joukkueiden kapteenit esittelevät seuraavassa näkemyksiään tulevasta kaudesta.
MIEHET:

NAISET:
Minja Raudoskoski
Ikä:26
Pelipaikka: Keskikentän keskellä, 10
paikka
VJS-pelivuodet: 2005, 2006, 2009 ja
nyt tuleva kausi.
Kerro omasta pelaajaurastasi: Aloitin
jalkapallon 7-vuotiaana Malminkartanon PeTo:ssa v.91 kun äitini perusti meille tyttöjoukkueen. v.95 siirryimme koko joukkue HJK-Kannelmäkeen.
Samaisessa seurassa tuli sitten pelattua
vuoden 2002 kesään asti, harrastukseen
tuli keskeytys siinä vaiheessa kun aloin
odottaa esikoistani. Hän syntyi -03 helmikuussa ja palasinkin takaisin kentälle reilun kuukauden jälkeen lapsen syntymästä ja siinä se kausi sitten melkein
heti alkoikin, “huippukunnossa” kentälle vaan. Sitten kauden jälkeen syksyllä tuli muutto maaseudun rauhaan
Mäntsälään. Sieltä ei kuitenkaan naisten
joukkuetta löytynyt joten päätin jatkaa
HJK-Kannelmäessä, näin meni kausi
2004 vielä siellä! No, se reissailu loppui
ja aloin odottaa toista lastani joka syntyi heinäkuussa -05. Sitten sai taas tauko riittää, tauon aikana HJK-Kannelmäki oli kuitenkin hajonnut. Osa tytöistä
oli mennyt VJS:ään. Halusin pelata edelleen tuttujen ja samojen pelikavereiden
kanssa joten tulin heidän perässään VJS:
ään. Harjoituksissa käynti alkoi siis VJS:
n mukana kesällä -05 ensimmäistä kertaa joten ehdin (ja sain) syyskaudella
pelatakin. -06 kevät meni VJS:n riveissä mutta sitten ajomatkat ja niiden kustannukset alkoi kyllästyttää ja syksy menikin sitten heikommalla aktiivisuudella. -07 keväällä alkoi kolmannen lapsen
odotus ja hän syntyi sitten saman vuoden jouluksi. -08 menin Mäntsälän urheilijoihin kun sinne perustettiin naisten joukkue, pelasin kauden siellä 4.divaria. Halu alkoi kasvaa: saada kuntoa paremmaksi, kovempi sarjataso, pidemmät peliajat ja sitoutuneempi joukkue valmentajineen. Vuonna 2009 keväällä kaverini soitti että tuletko pelaamaan meille VJS:ään yhden treenimatsin kun pelaajat hiukka vähissä. No minä menin ja sille tielle jäin.. se oli mieluinen ja luonnollinen vaihtoehto minulle.
Taas oli tiedossa pitkät harjoitusmatkat,
se ei haitannut koska motivaatio oli hyvä. Pian ajatuksissa siinti kuitenkin paluumuutto ja muutto tapahtuikin kesällä 2009. Nyt treenimatka on taas lyhyt ja
kohti kautta 2010 VJS paidassa.

Eero Vehmanen
Ikä: 25
Pelipaikka: Toppari
VJS-pelivuodet: yhteensä 11

Millaiset ovat joukkueesi vahvuudet:
Varmasti kurinalainen pelaaminen on
yksi vahvuutemme. Meillä on hyvää,
iloista ja hauskaa henkeä ja meininkiä
(vaikka luonnettakin löytyy). Kuntoa ja
fysiikkaakin löytyy porukasta. Meillä on
monta (mielestäni) tosi hyvää, taitavaa
ja vastuunkantavaa pelaajaa. Pelimme
eivät ole kiinni yhdestä pelaajasta.
Mitkä osa-alueet vaativat vielä erityistä hiomista: Edelliseen vastaukseen viitaten.. Jottei likaa hehkuteta, on pelaajamäärämme kuitenkin hieman kortilla.
Toivottavasti junioreistamme saadaan
tällekin kaudelle tukea. Uusi pelisysteemi vaatii toki treeniä ja meille on tullut
muutamia uusia pelaajia joten niitä pitää hiota ja hitsata yhteen. Itse lisäisin
tähän vielä että tempoa ja kovuutta hieman lisää niin hyvä tulee, uskon niin.
Millaisilla tavoitteilla olette liikkeellä tulevalla kaudella: Pelit lähdetään aina voittamaan! Luotetaan ja pyritään
omaan pelisysteemiin Vähimmäistavoite on varmastikin pysyä sarjassa.
Mitkä asiat ovat muuttuneet sitten viime kauden: Pientä pelaajarivin vaihtoa
tapahtunut, muutamasta jouduttu luopumaan mutta onneksemme myös loistavia vaihdokkeja saatu tilalle! Sarja on
myös eri kuin viime kaudella, eli porrasta ylempänä. Kaikki pelithän pelataan nyt nurtsilla hiekan sijasta ja tuomareitakin on nyt 3.
Kerro vinkkisi siitä, mitä tai ketä katsojan pelissänne kannattaa seurata tulevalla sarjakaudella: Uusista pelaajistamme löytyy varmasti piristävää katseltavaa siinä missä vanhoistakin. Tervetuloa
katsomaan koko joukkuetta!

Kerro omasta pelaajaurastasi: Aloitin
urani 10-vuotiaana VJS QPR:ssä, jossa
Marko Karilammen luotsaamana voitimme muun muassa Helsinki Cupin
E-junioreissa. Sen jälkeen pelasin VJS:
n edustusjoukkueissa A-junioreihin asti, lukuunottamatta kauden mittaista visiittiä B-junioreiden SM-sarjan Atlantikseen. Intin ja parin Team Vanpa vuoden jälkeen veri veti takaisin kasvattajaseuraan, jossa taitaa olla nyt 4. kausi
menossa miesten joukkueen mukana.
Millaiset ovat joukkueesi vahvuudet:
Meillä on mielestäni hyvä sekoitus erilaisia pelaajia. Joukkueemme on nuori
ja taitava, mutta joukosta löytyy myös
fyysisesti vahvoja jätkiä.
Mitkä osa-alueet vaativat vielä erityistä hiomista: Talven harjoituspeleissä on

ollut kommunikaatio-ongelmia, joista
vastustaja on päässyt rokottamaan. Puhetta saisi olla enemmän, mutta eiköhän asia sarjakauden alkuun mennessä
korjaannu.
Millaisilla tavoitteilla olette liikkeellä
tulevalla kaudella: Tavoitteena on Kolmosen sijat 1 - 3.
Mitkä asiat ovat muuttuneet sitten viime kauden: Uusi päävalmentaja Laineen Timppa on tuonut piristystä harjoitteluun. Olemme treenanneet yhdessä A-junioreiden kanssa, ja osa junnuista on ollut myös peleissä mukana.
Olemme myös siirtyneet uuteen 4-2-31 pelisysteemiin.
Kerro vinkkisi siitä, mitä tai ketä katsojan pelissänne kannattaa seurata tulevalla sarjakaudella: Mielenkiintoista on
varmaan seurata, kuinka joukkueemme onnistuu omaksumaan uuden pelisysteemin. Pelaajista seuraisin etenkin
kärjessä rymistelevää Heikki Sjömania,
jonka kova pelityyli ei päästä vastustajan
pakkeja helpolla. Uskon Heikin taistelevan meille paljon tärkeitä maaleja.
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SATTUMIEN SUMMA
– vai oliko?
VJS B-TYTTÖJEN KAUSI 2008 päät- Krista Isomäki, Henna Hiltunen ja Anniityi kunniakkaaseen 6. sijaan. Kuten usein,
niin nytkin, kauden loppuminen tietää
myös joukkueen uusiutumista. Näin kävi myös nyt. Useat 1990 syntyneet jäivät
pois yli-ikäisinä ja joukkue kutistui vain
n. 10 pelaajan suuruiseksi. TB-joukkue
uskoi vielä tulevaan ja joukkueen peräsimessä jatkoi kauden 2008 valmentaja …
Oli kuitenkin selvää, että joukkueen koko ei tulisi riittämään ja seurassa tehtiin
ratkaisu, että T94-Fighters –joukkue sulautuu bt-joukkueeseen, näin saatiin 8
pelaajaa lisää ja Fighters-joukkueen valmennustiimi sulautui TB-joukkueeseen.
Lisäksi LoPan Tiia Elonsalo liittyi joukkueeseen ja näin pikkuhiljaa valmistautuminen kauteen 2009 saattoi alkaa. Hieman epävarmoista lähtökohdista lähdimme kuitenkin uuteen kauteen.
Joukkueen henkistä valmistautumista auttoi paljon PK-35 Vantaan kanssa
tehty yhteistyösopimus, joka antoi meille
mahdollisuuden saada tarvittaessa vahvistuksia hieman niukkaan ja nuoreen
materiaaliimme.
Kevätkierroksen (SM-karsinta 2009)
tavoitteena oli säilyminen sarjassa. Se
saavutettiin ja kun kävi niin, että FC Espoo putosi sarjasta, oli sieltä päin kiinnostusta muutamalla pelaajalla siirtyä
VJS:n riveihin. Saimme SM-sarjaan 4
tärkeää uutta pelaajaa; Kaisa Ala-Venna,

na Ukkonen.
Myös joukkueen pitkäaikainen luottopelaaja Essi Hopponen, joka oli jo talvella
”lopettanut”, teki paluun kesällä kentille
mikä toi lisää kokemusta nuoreen joukkueeseen. Mukaan saatiin myös ”nopeakinttuinen” Siiri Puha (94/HyPs).
Valmistautuminen syksyn SM-sarjaan
lähti nyt liikkeelle uusista asemista ja syke treeneissä olikin jo aivan toista luokkaa kuin talvella ja keväällä.
Lähdimme kuitenkin SM-sarjaan matalalla profiililla ja pelasimme kuuluisan kliseen, ”yksi peli kerralla”, mukaan.
Näillä eväillä, omaksi ja varmaan monen
muunkin yllätykseksi huomasimme syksyn viimeisessä ottelussa taistelevamme
SM-kullasta. Matkan varrella naapurikaupunkien ylpeydet HJK ja Honka saivat molemmat jättää sarjapisteet Vantaalle. Kulta kääntyi kuitenkin hopeaksi, mitä ainakin nyt pidämme lähes mestaruutena. Kaiken lisäksi emme hävinnet yhtäkään ottelua SM-sarjassa. Ainoana joukkueena!
Jälleen olimme syksyssä ja joukkue
elää ja muuttuu. Nyt 3-4 palaajaa jää yliikäisinä pois, kiitos heille mallikkaasti hoidetusta kaudesta, muutama lopettaa ja siirtyy muualle. Ryhmä kutistui
13 pelaajaan.
Avoimissa harjoituksissa kävi syksyn

mittaan useita pelaajia ja näistä syntyi 4
sopimusta, kun Iina ja Elina Salmi, Ronja
Schüller ja Tia Hälinen siirtyvät espoolaisesta Hoogee:stä VJS:n paitaan. Miinuspuolella oli maalivahtimme Vera Variksen
lähtö Honkaan, mutta saimme onneksemme tilalle uuden innokkaan Velma Oikarisen (95) Koips:sta. Samalla Pasi Oikarinen liittyi valmennustiimiin. Muuttovirta jatkui edelleen; Jonna Uski (92/Tups),
Sanni Franssi (95/Koips), Sanni Wallgren
(93/Hyps).

Keväällä 2010 joukkueen vahvuus on 22
pelaajaa.
Joukkue teki onnistuneen harjoitusmatkan Espanjaan maaliskuussa ja sen
leirin inspiroimina lähdemme kohti kevään karsintaa.

Tulkaapa katsomaan pelejämme.
Ensimmäinen su. 18.4. klo 13.30
ISS-stadionilla Myyrmäessä.

VJS-SANOMAT

6

2010

VJS:n

PUNAINEN
LANKA
PORRAS3 (11 V)
Alue- ja korttelijoukkueet toimivat
Piirisarjat (9v9)
Pääharjoituspienpelimuoto 4v4
Futsal-turnaus
Pääsiäisturnaus
Buusteriryhmät
Taitotartuntaryhmät
Maalivahtivalmennus

PORRAS2 (9-10 V)

PORRAS1 (6-8 V)

Alue- ja korttelijoukkueet
toimivat
Piirisarjat (7v7)
Pääharjoituspienpelimuoto 3v3
Futsal-turnaus
Pääsiäisturnaus
Buusteriryhmät
Taitotartuntaryhmät
Maalivahtivalmennus

Aluejoukkueet perustetaan
Copa Del VJS -turnaukset (4v4)
Serie VJS -sarjat (4v4)
Piirisarjat alkavat (5v5)
Harjoituspienpelimuoto 2v2
Futsal-turnaus
Pääsiäisturnaus
Buusteriryhmät
Taitotartuntaryhmät

PORRAS6 (16 V -->)
Siirtyminen B-junioreihin
Siirtyminen aikuisjoukkueisiin
Liiton sarjat
Piirisarjat
Pääharjoituspienpelimuoto 4v4, 8v8
Suomen Cup
PORRAS5 (14-15 V)
Alue- ja korttelijoukkueet toimivat
Piirisarjat ja alusarjat (11v11)
Pääharjoituspienpelimuoto 4v4, 8v8
Nike Premier
Kaj Pahlman
Talenttivalmennus
Maalivahtivalmennus

PORRAS4 (12-13V)
Alue- ja korttelijoukkueet toimivat
Tasoryhmäjako
Piirisarjat ja alusarjat (11v11)
Pääharjoituspienpelimuoto 4v4, 8v8
MiniTalentti-valmennus
Maalivahtivalmennus
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VJS-valmennuslinja
- kokonaisvaltainen käsikirjoitus
lasten ja nuorten valmennukseen
• pelitaitava
• erinomainen 1. kosketus
• erinomainen syöttö- ja potkutekniikka
• hyvä kääntyjä
• erinomainen pallonriistäjä
• erinomainen 1v1- pelaaja
• erinomainen pallonhallitsija ja suojaaja

OPPIJA
• analysoi omia suorituksiaan
• hyvä keskittyjä
• pitkäjänteinen
• nopea oppimaan ja ymmärtämään
• palava halu oppimiseen

AKTIIVINEN
• ottaa osaa paljon pelissä
• ahkera harjoittelija
• täysillä mukana
• hakee vastauksia

Valmennustoiminnan filosofia

VJS-VALMENNUSLINJA on VJS:n valmennuksen tukiranka. Sen pohjalta syntyvät seuran pelaaja- ja valmentajakoulutuksen sisällöt. VJS-valmennuslinja on kokonaisvaltainen käsikirjoitus lasten ja nuorten valmennukseen.
Se sijaitsee internetissä: www.vjs-valmennuslinja.fi.
VJS-valmennuslinja rakentuu sipulin tapaan useista
kerroksista siten, että uloin kerros sisältää valmennuksen
kivijalkoja kuvaavia yleisiä ohjeita, arvoja ja periaatteita, ja sisemmistä kerroksista löytyvät tarkemmat ohjeet,
tiedot ja mallit valmennuslinjan eri osa-alueisiin. Siellä
on mm. eri kehitystasoille sopivat valmennuksen tavoitteet, runsaasti käytännön ohjeita harjoitus- ja pelitapahtumiin sekä jatkuvasti kasvava malliharjoituspankki.
Seuraavassa on esittelyssä VJS-valmennuslinjan esittämät valmennukselliset ja pelaajakehityksen tavoitteet sekä valmennusfilosofia. Lisätietoja aiheesta saa osoitteesta: www.vjs-valmennuslinja.fi/perusta.shtml.
Valmennukselliset tavoitteet
Asettaessamme tavoitteet seuramme valmennustoiminnalle olemme aloittaneet vastaamalla seuraaviin kysymyksiin, joita jokaisen valmentajan ja joukkueen toimihenkilön tulee pohtia:
Miksi me järjestämme toimintaa? Kenelle me järjestämme toimintaa? Millaista toimintaa me haluamme järjestää?
Vastaukset ovat ohjanneet VJS-valmennuslinjan valmennustoiminnan tavoitteiden valmistelussa ja synnyttäneet seuraavat tavoitteet, joiden lähtökohta on kokonaisvaltainen valmennus:
Mahdollistaa jokaiselle tie omalle huipulle
Tarjota positiivisia elämyksiä ja kokemuksia
Tukea terveen ja myönteisen itsetunnon kehittymistä
Tarjota mahdollisuus unelmointiin ja unelmien saavuttamiseen jalkapallossa
Pitää lapset ja nuoret jalkapalloharrastuksen parissa

Pelaajakehityksen tavoitteet
VJS-valmennuslinjan tavoitteet pelaajakoulutuksessa on
esitetty alla. Tavoitteet ovat, kuten valmennuslinjan valmennuksen filosofiakin, sekoitus niin fyysisiä, lajitaidollisia, sosiaalisia kuin kasvatuksellisiakin ulottuvuuksia,
ja ne perustuvat jokaisen pelaajan oman potentiaalin ja
motivaation mahdollistamiin kehitystasoihin.
VJS-valmennuslinjan valmennuksen filosofian ydin on
kokonaisvaltaisessa valmennuksessa, jossa edellä mainitut teemat ovat jokainen yhtä tärkeänä osana toimintaa.

VASTUUNKANTAJA
• osaa ottaa vastuuta itsestään ja pelikavereista
• osaa ottaa vastuun omista teoistaan
• osaa ottaa vastuuta omasta kehittymisestään ja harjoittelusta
• osaa ottaa vastuun joukkueensa, seuran ja lajin maineesta omassa käyttäytymisessään
• osaa ottaa huomioon ympäristön
• ottaa vastuuta kentällä peleissä ja harjoituksissa
• on oma-aloitteinen
• pelaa joukkueelle, pelaa voitosta, antaa kaikkensa,
puolustaa

URHEILULLINEN
• nopea
• kimmoisa
• riittävän vahva
• riittävän kestävä
• ketterä
• hyvä tasapaino

TAITAVA
• tekninen

VJS-valmennuslinjassa valmennuksen tavoitteena on
mahdollistaa jokaiselle tie omalle huipulle, tarjota elämyksiä ja kokemuksia sekä osallistua lapsen kasvatukseen ja tukea hänen myönteisen itsetuntonsa kehittymistä. Lisäksi valmennuksen tavoitteena on järjestää sellaista
toimintaa, jossa lapset ja nuoret pysyvät mukana ja saavat sellaisia kokemuksia, että suhtautuvat niin lajiin kuin
seuraankin myöhemmin positiivisesti.
VJS-valmennuslinjan valmennusfilosofian ydin on valmennuksen kokonaisvaltaisuudessa ja yksilöllisyydessä.
Lasten ja nuorten valmennuksessa ei voi liikaa korostaa
kokonaisvaltaisen, niin kasvatukselliset, sosiaaliset, fyysiset kuin lajitaidollisetkin tekijät huomioon ottavan valmennuksen merkitystä.
Seuraavassa on esitelty VJS-valmennuslinjan valmennuksen filosofia, jossa yhdistyvät edellä mainitut ydinteemat. VJS- valmennuslinjan lähtökohta on laadukas valmennustoiminta ja sen ydintehtävä on vastata keskeisimpään kysymykseen: “kuinka lapsi oppii?”.
• Taito ei ole tärkeintä, taito on erittäin tärkeää. Tärkeintä on peliäly, kyky käyttää taitoa pelin kannalta järkevästi
• Toiminta on lapsia varten, joten lasten tulee pitää
siitä, mitä tekevät
• Vaatiminen on välittämistä
• Lapsia arvostava ja ymmärtävä ilmapiiri
• Tärkeät sekunnit
• Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle
tie omalle huipulle
• Vahvista oikeaa toimintaa
• Yrittämistä arvosta, siihen kannustava ja epäonnistumiset salliva turvallinen ilmapiiri
• Kannettu vesi ei kaivossa pysy
• Harjoittelua peliä varten – Kasvamista elämää varten
• Laadukkaat ja runsaat toistot
• Harjoittelu yksilöllistä
• Opeta oppimaan, auta oivaltamaan
• Terveen ja myönteisen itsetunnon kehittymisen tukemista
• Portaita ylöspäin – pitkin punaista lankaa
• Aikuiset ovat lapsia varten. Lapset itseään varten
• On valittava voittamisen ja pelaajien kehittämisen
väliltä. Me valitsemme pelaajien kehittämisen!
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Jukka ”Komu” Koivurinta
Komu aloitti VJS:n uutena valmennuspäällikkönä syksyllä 2009. Rauhallisen ja ehkä pidättyväisenkin ensivaikutelman antava valmennuspäällikkömme ei ole niitä suulaimpia ihmisiä. Mutta millaisia ajatuksia tuon
sympaattisesti hymyilevän miehen mielessä on?
Mitkä ovat mielestäsi VJS:n
vahvuudet ja mitkä heikkoudet?
Vahvuutena paljon innokkaita ja päteviä pelaajia, valmentajia ja taustahenkilöitä. Terävin
huippu pelaajista puuttuu heikkoutena.
Kaikille kaikkea vai yksille yhtä ja toisille toista?
Yksille yhtä ja toisille toista.
Kaikille mahdollisuus harrastaa
jalkapalloa tasonsa ja tavoitteidensa edellyttämällä tavalla.
Ison kentän valmennus on
pääasiallisin vastuualueesi. Mitä mieltä olet 12-vuotiaiden pelaajien siirtymisistä tasojoukkueisiin? Onko se mielestäsi oikea
ikävaihe vai pitäisikö sitä jotenkin muuttaa?
Mielestäni tulisi vakavasti harkita pitäisikö tasojoukkueiden
perustamista aikaistaa vuodella
tai kahdella. Näin saataisiin ehkä vieläkin laadukkaampaa toimintaa innokkaimmille pelaajille tärkeillä herkkyyskausilla.
Huomioiko seuran nykyinen
toimintamalli mielestäsi riittävästi eri tasoisten pelaajien tarpeita vai löydätkö paikattavaa?
Toimintamalli ”kaikille kaikkea” ei palvele ketään optimaalisesti. Mielestäni seuran tulisi
pyrkiä kohdentamaan toimintaa paremmin. Kilpajoukkueiden tarpeet eroavat kakkos- ja
kolmosjoukkueiden tarpeista.
Kaikkien tasojen tarpeet ovat
tärkeitä seuralle.

Kerro vähän jotain taustoja itsestäsi.
Naimisissa, kaksi lasta, joista
tyttö 15v ja poika 13v. Asun Heikinlaaksossa Helsingissä.

- 2 B-junioreiden SM kultaa,
2 Nike Premier voittoa(C14),
1 Kai Pahlman voitto (C15), 2
kertaa Nike Premier Euroopan
lopputurnauksessa

Jalkapallotausta pelaajana:
- juniorivuodet Gnistan/HJK,
12 poikien maaottelua
- aikuisvuodet FC Honka/FC
Kontu/Ponnistus/PK-35 2divliiga

Mikä oli se tärkein syy miksi halusit tulla VJS:n valmennuspäälliköksi?
Aito halu kehittää VJS:n toimintaa laadukkaammaksi, sekä
halu työskennellä ammatikseni
jalkapallon parissa.

Valmentajana:
- 10 vuotta HJK junioriorganisaatiossa

Ei hassummat perustelut. Oletko viihtynyt ja päässyt jo hyvin
VJS-fiilikseen mukaan?

Olen viihtynyt erittäin hyvin
ja pikkuhiljaa olen oppinut tuntemaan seurassa toimivia ihmisiä.
Mitkä olivat alkuun suurimmat
haasteet astuessasi valmennuspäällikön ”saappaisiin” ja mitä
nyt näet haastavimpina asioina.
Alussa suurin haaste on tutustua seuran organisaatioon ja toimintatapoihin. Tutustuminen
on vielä kesken. Suurin haaste
tulevaisuudessa on kehittää seuran toimintaa jokaisella osa-alueella. Se on pitkä prosessi.

Monet pitävät VJS:aa vain kasvattajaseurana, mutta miten itse
näet asian?
VJS on kasvattajaseura ilman
vain sanaa ja tärkeä osa suomalaista jalkapallokenttää. Meidän
tulee arvostaa omaa tekemistämme enemmän. Seuran tulisi
määritellä tarkemmin sana kasvattajaseura. Mihin ja miksi kasvatamme pelaajia?
Jos joku pelaaja haluaa tähdätä huipulle ja omaa siihen riittävät valmiudet, miten VJS voi tällä hetkellä auttaa kyseisen pelaajan kehitystä?
Laadukas joukkuevalmennus,
maamme mittakaavassa laadukkaat olosuhteet ja talenttival-

mennus. Lisäksi kehitteillä on
näihin pelaajiin kohdistuva yksilövalmennusputki, joka huomio kyseisten pelaajien tarpeet
paremmin.
Entäs ei ihan huiput, mitä mahdollisuuksia seura heille tarjoaa
vai tuleeko jossakin vaiheessa
seinä vastaan, jos haluaisi vain
pelailla hyvässä porukassa?
Mielestäni seura tarjoaa kohtuullisen hyvät mahdollisuudet
harrastaa jalkapalloa aina aikuisiälle saakka. Toki pohdinnan aihe on miten tätä toimintaa tulee
kehittää ja pitää nuoret jalkapallon parissa koko elämänsä ajan.
Jos saisit rajattomasti aikaa,
valtaa ja mahdollisuuksia, mitä haluaisit seurassa kehittää ja
millaisena näkisit seuran kymmenen vuoden kuluttua.
Toiminnan kehittymisen kannalta oleellisimmat asiat ovat:
- Olosuhteet
- Innokkaat pelaajat
- Ammattitaitoiset ja innostuneet valmentajat
- Sitoutuneet innostuneet
taustahenkilöt(jojot/huoltajat
jne)
- Seuran organisaation tuki
toiminnalle
VJS 10 vuoden kuluttua
- Edistyksellinen ja arvostettu
kasvattajaseura
- Huippupelaajiksi haluaville
oma VJS ”polku”
- Ei huipulle tähtääville, futista huvikseen pelaaville oma” VJS
polku”
- Seuran ykkösjoukkueet pelaavat säännöllisesti kansallisissa pääsarjoissa (ASM/BSM/TBSM) ja nuoremmat korkeimmilla mahdollisilla sarjatasoilla.
- Kakkos-ja kolmosjoukkueet
pelaavat ja harjoittelevat hyvissä olosuhteissa laadukkaassa valmennuksessa.
- Jalkapallon harrastaminen
VJS:ssa on kohtuullisen edullista
Mielenkiintoisia ajatuksia tuoreelta valmennuspäälliköltämme. Tervetuloa joukkoomme viemään seuraa kohti tavoitteita!

Veni, vidi, vici ja
tietysti Viking!
Itämeren iloisin laivasto on mukana tukemassa
kaikkia urheilevia ja kannustavia ryhmiä. Tervetuloa
koko porukalla reissuun – punaisilla laivoilla se
onnistuu uskomattoman edullisesti! Pelatkaa te
jalkapalloa, kiekkoa tai vaikka petankkia, meillä
pelaa palvelu!

12,50 e/hlö/suunta
C4-hytissä.
Turku–Tukholma alk. 5 e/hlö/suunta
Aamulähtö C4-hytissä.
Helsinki–Tallinna alk. 16 e/aik./suunta
Helsinki–Tukholma alk.

Iltalähtö, hytti lisämaksusta.
Sporttihinnat väh. 10 hlön ryhmille.
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Paikkoja rajoitusti.

Lisätiedot www.vikingline.fi/sporttilaivat tai
Helsinki 09-123 571 • Turku 02-333 1332 • Tampere 02-333 120

www.vvo.fi

Myyrmäki, Vantaa

Kilterinaukio 5 A ja B, Kilterinmäki
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VJS 40 vuotta

Tervehdys
Shanghaista
Tervehdys kaikki Seuran nykyiset ja entiset jäsenet ja kannattajat, ja
seuralle onnen toivotukset 40 vuoden merkkipaalun kohdalla. Nykyinen
työ- ja asuinpaikkani on Shanghaissa Kiinassa, ja täytyy sanoa, että oli
todella yllätys, kun seuran toimistosta otettiin yhteyttä tämän VJS sanomien tiimoilta. Ilahduttavaa kuulla taas seuran uutisia ja oikein mielelläni
osallistun VJS sanomien juhlanumeron toteuttamiseen palauttamalla
mieleen aikaa ja tapahtumia, joissa itse olin mukana.

O

mat puheenjohtajavuoteni sattuivat aikaan
jolloin seurassa
toiminnan painopiste siirtyi luontaisesti aikuisten jalkapalloilusta nuorten
ja lasten jalkapalloilun suuntaan. Niinä vuosina pohdittiin
ja myös rakennettiin jalkapalloyhteistyötä kaikkien Vantaalaisten jalkapalloseurojen kesken.
Se työ sitten konkretisoitui Vantaan ja etenkin VJS:n näkökulmasta onnellisesti, kun Myyrmäkeen saatiin oma jalkapallostadion. Seuran taloushuolet niinä vuosina, jos muistan oikein,
vähän helpottuivat, mutta taitaa olla niin, että taloushuolista ei seuratoiminnassa koskaan
päästä kokonaan eroon. Mieleeni jäi hyvin silloisen kokeneen
talouspäällikkömme Juhani Vesannon ohje seuralle ja joukkueille, ”Seuratoiminnassa on kaksi tapaa pitää talousasiat kunnossa, joko eletään niukasti tai
sitten hyvin niukasti.”

Henkilökohtaisesti arvokkaimpana pitämäni asia, joka
VJS vuosista on jäänyt itselleni, on laaja ystäväpiiri. Joidenkin kanssa yhteydenpito on ollut tiiviimpää, joitakin tapaan
enemmän sattumanvaraisesti
niin Vantaalla kuin muuallakin.
Varmin paikka on tietysti Myyrmanni, jossa käydessäni usein
toivonkin tapaavani VJS tuttuja.
Tapaamiset ovat yhtä kaikki aina
iloisia jälleennäkemisiä.
Ehkä mieleenpainuvin jälleentapaaminen sattui täällä Shanghaissa, kun muutama vuosi sitten muutin tänne ja osallistuin
ensimmäistä kertaa Shanghain
suomalaisten illanviettoon. Istuin pöytään, jossa minut toivotettiin tervetulleeksi etunimelläni. Jotenkin tuntui siltä että on
kohteliasta heti alkuun esittäytyä kuka olen, mutta tuskin pääsin alkuun kun joku sanoi: ”Kyllä me sinut tunnetaan, sinä oot
ollu VJS:n puheenjohtaja.” Tuntuipa mukavalta. Vieläkin lä-

hes naapureinani samassa taloyhtiössä asuu Jokisen pariskunta, VJS vuosilta tuttuja seura-aktiiveja. Täällä taloyhtiöissä tosin
asuu satoja perheitä, talot ovat
30-40 kerrosta korkeita.
Aloittaessani 90-luvulla puheenjohtajana seuralla tuntui olevan paljon muutoksia ja
haasteita edessään. Seuran hallitus kokoontuikin alkuun säännöllisesti kerran kuussa sunnuntai-iltana pohtimaa ja ratkomaan myös hankalia asioita.
Joskus istuttiin aika myöhään
yöhön, mutta asiat saatiin kuitenkin aina hoidettua tai ainakin
päätettyä. Hoitaminen jäi sitten
usein toimistopäällikön, eli Jukka Jaakolan luotettaville harteille. Isoimpina haasteina niinä vuosina oli panostus aikuisten kilpatoiminnan sijasta nuorten ja lasten jalkapalloharrastukseen. Sellaiset muutokset eivät
tietenkään ole koskaan helppoja, mutta sen aikaisten aktiivien
tuella muutos toteutui. Etenkin

Seppo Hautala, joka niinä vuosina vastasi miesten jalkapallotoiminnasta, ymmärsi asian ja tuki
omalta osaltaan hienosti seuran
uusia tavoitteita.
Myyrmäen Jalkapallostadion mainittiin ajatuksena ensimmäisen kerran, kun muiden Vantaan jalkapalloseurojen kanssa
mietittiin voimien yhdistämistä yhteisten edustusjoukkueitten taakse. Varsinainen stadionhanke sai sitten alkunsa Helsingissä eräässä jääkiekko-ottelussa, johon yhteiseen tapaamiseen
oli kutsuttu Vantaan kaupungin
johtoa ja Metsäliitto-yhtymän
johtoa. Oli maaliskuinen sunnuntai-iltapäivä, ja tapaaminen
päättyi siihen, että jääkiekkoottelun jälkeen lähdettiin oitis
Myyrmäkeen katsastamaan tulevan kentän ja katsomon paikkaa. Sijoituspaikka ehti suunnitelmissa muuttua moneen kertaan Vantaan sisällä, kunnes sen
neuvotteluissa lopulta päädyttiin
siihen että paikka on Myyrmäen urheilupuisto. Länsi-Vantaalta meitä osallistui siihen hankkeeseen pieni joukko aktiiveja,
mutta ison osan vastuusta kantoi kuitenkin Jouko Pöyhönen,

jonka työn ja neuvottelutaidon
tuloksena asiaan saatiin onnellinen päätös. Jouko taisi olla niinä
vuosina enemmän koripallo- ja
jääkiekkomies, mutta hänen sitoutumisestaan tähän jalkapallohankkeeseen ei tarvinnut koskaan olla huolissaan.
Niin paljon hienoja asioita tapahtui niinä VJS vuosina, kaikki
asiat ei tule heti mieleen, mutta
erityisesti kiitokset teille kaikille,
jotka silloin olitte mukana.
Mutta näin maailma menee
eteenpäin, jokainen hoitaa oman
osansa. On todella hauska nähdä, että jalkapalloharrastus on
Länsi-Vantaalla voimissaan. Toivotan kaikkea hyvää seuran nykyisille ja tuleville vastuunkantajille, työ ei ole helppoa, mutta
voin vakuuttaa että ehdottomasti vaivan arvoista. Tuloksena on
hyvän mielen lisäksi hienoja kokemuksia, onnistumisen hetkiä
ja ystäviä, joiden arvo vain kasvaa ajan ja iän myötä.

Tero Kaleva
VJS:n puheenjohtaja
1998-2003
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Länsi-Vantaan jättiläinen VJS täyttää 40
vuotta viettäen virallista syntymäpäiväänsä
13.12.2010. Moni tuntee nykyisen seuran,
mutta harva tietää, mistä kaikki alkoi. Vuonna
1958 perustettiin Voimistelu- ja Urheiluseura
Pirkat Ry, joka sen ajan tapaan yritti taipua
parhaansa mukaan eri lajiliittojen ja poliittisten tuulien pyörteissä. Vuonna 1970 Pirkat ja
Friherrsin Toive perustivat yhdessä Vantaan
Pallon, joka yllättäen liittyikin TUL:oon (Työväen
Urheiluliitto). Pirkkojen jalkapallojaostoa ratkaisu ei miellyttänyt, vaan jaosto irtautui emoseurastaan perustaen13.12.1970 Hämeenkylän
Palloseura Ry:n (HäPS) . VJS:n tarina alkoi.
Hannu Theman

VUONNA 1980 HäPS:n kanssa samalle alueelle perustettiin
myös Vantaan Palloseura -80 Ry
(VanPS-80). Melkein 10 vuotta
seurat toimivat ”ystävä/vihollinen”-suhteessa kisaten pelaajista
samalla alueella, mutta onneksi
seurojen yhdistymisen edut menivät haittojen edelle ja kummankin seuran vuosikokouksissa 1989 saatiin siunaus uuden
seuran perustamiselle. Päätettiin perustaa Vantaan Jalkapallokerho Ry eli VJK. Nyt 21 vuotta myöhemmin vanhoja arkistoja selatessa nimi herättää hilpeyttä ja hämmennystä. Nykyinen
logomme VJK-kirjaimilla varustettuna näyttää kummalliselta.
Vantaan Jalkapallokerho jäi kuitenkin vain työnimeksi ja vuosikokouksessaan 16.2.1989 HäPS
teki päätöksen muuttaa nimensä Vantaan Jalkapalloseura Ry:
ksi. VanPS:n nuorimmat pelaajat siirtyivät heti uuteen seuraan
ja loput joukkueet seuraavana
vuotena, kun VanPs:n toiminta
lopetettiin. Tuolloin VJS:ssa oli
noin 600 pelaajaa.
HäPS:n perustamisesta oli
kulunut 20 vuotta, kun vuosijuhlassa julkaistiin VJS:n lippu. Seppo Hautalan ja Aku Vellamon suunnitteleman lipun kan-

toi silloisen A-joukkueen pelaaja Pekka Marjamäki Hämeenkylän seurakunnan nuorisopastori Hannu Haukkalan siunattavaksi. Valkoisella pohjalla lepäävästä Vantaan vaakunasta sommiteltu seuran logo on kaikille nykypäivän VJS:laisille tuttu ja itse lipunkin taisin nähdä seuran
varastossa. Lipusta poimitut värit valkoinen, keltainen, punainen ja musta olivat tuolloin seuran pelipaidan päävärit, kunnes
vuosien varrella keltainen väri
jäi pois. Seuran pelaajien määrä
on noista ajoista kaksinkertaistunut ja moni muukin asia on
ajan saatossa muuttunut, mutta yhtä kaikki, palloa pelataan
edelleen ja mielellään vastustajan maalia kohti!
Koko historian aikana tärkeänä ja keskeisenä asiana seuran kehityksen kannalta ovat olleet lukemattomat vapaaehtoiset puurtajat. He ovat pyyteettömällä työllään luoneet meidän oman seuran ja nostaneet
sen yhdeksi Suomen suurimmaksi junioriseuraksi, joka tarjoaa laadukasta toimintaa alueensa kaikille lapsille, nuorille
sekä aikuisille miesten, naisten
ja äitien-joukkueen VJS Varmojen mukana.

2010

Pentti Kekkonen ja Kalervo Massinen

VJS:n puheenjohtajat kautta aikojen:
HäPs

Risto Toivola
Olli Löfgren
Reino Häiväläinen
Jouko Pöyhönen
Harri Nurmisto
Juha Heikkilä
VanPS Mikko Heikkonen
Matti Soininen
Aku Vellamo
VJS
Harri Nurmisto
Hannu Theman
Kalervo Massinen
Tero Kaleva
Jari Väisänen
Heikki Ristimäki
Veli-Matti Rinnetmäki

1975-1977
1978-1981
1982-1984
1986
1987-1988
1989
1980-1982
1985
1989
1990-1991
1992-1996
1997
1998-2003
2004-2008
2009
2010

Tuomo Ruutu vas.
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vuotta
Tapahtumia ja kasvua 1990-luvulla
Toukokuu 1990 ja
ensimmäinen muistikuvani VJS:sta:
”Kuule Virva, täällä Martsarissa
toimii sellainen seura kun VJS.
Niillä alkaisi 1983 ja 1984 syntyneille omat ryhmät Kivimäen
kentällä. Santeri ja Oskari voisivat aloittaa jalkapalloharrastuksen.” Paikalle siis.
Kentällä tapasin, ensimmäisen
kerran, alkuaikojen suureen VJSvaikuttaja Seppo Hautalan. Tuohon aikaan hän toimi todellisena
priimusmoottorina, pitäen juniori-, seura- ja miesjoukkueen
asioita hallinnassa.
Nopeasti koitti päivä, jolloin
poikamme kirmaisivat ensimmäiseen VJS tapahtumaan Kivimäen kentälle. Siellä oli runsaasti muitakin tulevia mestariehdokkaita. Pojat juoksivat kentällä useiden pallojen perässä, sillä olihan siellä heille useita tuttuja päiväkodeista ja muista ympyröistä.
VJS:n edustaja Seppo Hautalan saapuminen paikalle sai aikaan ryhmäytymisen hänen ympärilleen. SH:n kertoessa tosiasiat joukkueen perustamisesta,
syntyi hiljaisuus. Sitten alkoi sadella kysymyksiä ja kommentteja: Miksi ei täällä ole valmentajia?
Milloin on harjoitukset? Paljonko maksaa? Onpa kallista? Tehän
lupasitte? Ja monia, monia muita kannustavia kysymyksiä. Näin
siis jo silloin…..
Tosiasioiden tultua esiin, alkoivat aikuiset ymmärtää mistä on kysymys. Siitä päästiin tilaisuuden toiseen vaiheeseen eli
joukkueen perustamiseen 1984
syntyneille. SH totesi, että joukkue tarvitsee valmentajan: ”Kuka teistä miehistä on pelannut
aikaisemmin jalkapalloa?” Syntyi pitkä hiljainen hetki, jolloin

kuunneltiin ja katseltiin paikallisia lintuja. Kukaan ei osoittanut minkäänlaista aktiivisuutta. SH totesi, ettei voida aloittaa,
jos ei ole ohjaajaa/ valmentajaa.
Lopulta nostin käteni ja totesin
”Ok, minulla on jonkin verran
pelaajakokemusta. Voin toimia
valmentajana näin aluksi, mutta sitten pitää tulla joku, jolla on
parempi kokemus ja koulutus”.
Jep, jep…..
Siitä alkoi minun ja VJS Sampdorian yhteinen taival, joka kesti 6 vuotta. Tuosta ajasta jäi pelikassillinen mukavia muistoja ja
kaapillinen VHS-videoita peleistä, matkoista ja tapahtumista.
Ensimmäisten vuosien aikana
olin halukas olemaan enemmänkin mukana seuran toiminnassa. Minua pyydettiin mm. mukaan VJS:n hallitukseen; tukijoita kuulemma löytyi. Ja niin minut sitten valittiinkin Hannu Themanin johtamaan hallitukseen.
Halusin toimia aktiivisena hallituksen jäsenenä ja osoituksena
siitä, otin vastaan ensimmäiset
totiset toimet: valmentajakerhon
vetäminen ja koulufutisprojekti.
Valmentajakerhon vetäminen
tuntui alussa varsin mielenkiintoiselta. Mutta jo puolen vuoden
jälkeen alkoi into kuitenkin laantua, koska aktiiveja oli aina vain
se sama kourallinen, vaikka seuran toiminnassa oli useita kymmeniä valmentajia. Olipa kyseessä saunailta tai jokin muu aktiviteetti, niin seuran valmentajia ei
saatu liikkeelle. Vuosien varrella
on asenne uskoakseni muuttunut
yhteisen hyvän rakentamiseen.
Koulufutisprojektia käynnistelimme 90-luvun puolivälissä
Jukka Jaakolan kanssa. Projektin tavoitteena oli nostaa seuran
tunnettuutta Länsi-Vantaa kouluissa, saada paljon uusia pelaajia seuran toimintaan ja osoittaa hyvin ohjatuissa harjoituk-

sissa lajin monipuolisuus. Seuran pelaajamäärä oli tuohon aikaan 400–500 paikkeilla. Innokkaiden juniorijalkapalloilijoiden
määrän kasvutavoitteille löytyi
monta hyvää syytä VJS:ssa.
Samaisen vuosikymmenen
puolivälissä toteutimme, useiden valmentajien kanssa, uusien
pelaajien rekrytointitilaisuuksia
Myyrmäen jalkapallohallissa. Tilaisuuksista tiedotimme koulujen ilmoitustauluilla ja Vantaan
Sanomissa.
Rekrytilaisuuksissa jalkapallohalli oli jaettu eri kaupunginosiin ja eri ikäluokkiin. Tapahtumaan saapui alkuaikoina satoja
innokkaita lajista kiinnostuneita
tyttöjä ja poikia, useista eri ikäluokista.
Joukkueiden perustaminen
noudatti samaa kaavaa edelleenkin…… Rohkeasti vaan uuden
kaupunginosajoukon eteen ja tosiasioita kertomaan: ”Jotta voimme aloittaa toiminnan, joukkue
tarvitsee valmentajan ja muut
toimihenkilöt teistä, arvoisat
vanhemmat”. Linnut vain puuttuivat sisätiloista...
Jalkapallohallin pystyttäminen vuonna 1991 Myyrmäkeen,
mullisti mahdollisuudet harrastaa kuningasjalkapalloa oikeasti
ja lajinomaisesti. Ensimmäisten
syksyjen VJS:n harkkavuorojen
jakotilaisuudet olivat uskomattoman hienoa viihdettä. Kaikenlaisia kovaäänisiä vaatijoita oli
liikkeellä, uskomattomilla vaatimuksilla ja mitä uskomattomimmilla perusteilla. Vai mitä mieltä
olette seuraavista esimerkeistä:
”Meidän 10-vuotiaiden poikien joukkue (18 pelaajaa) tarvitsee neljä kertaa viikossa koko kentän.” tai ”Meidän joukkue tarvitsee taktisiin harjoituksiin koko kentän, neljä kertaa viikossa”.
Onneksi nämä olivat vain
muutaman ensimmäisen vuo-

den viihdettä. Myöhemmin tehtävään valitut henkilöt ryhtyivät
jakamaan syksyisin hallivuoroja
mahdollisimman tasapuolisesti.
90-luvun puolivälissä alkoi tyttöjalkapallo nostaa päätään seurassa, näkyen myös vuorojen jaoissa. Suuressa seurassa on aina paljon erilaisia mielipiteitä...
Unohtumattomimmat ja uskomattomimmat keskustelut jouduin käymään kuitenkin tyttöjalkapallosta. Joidenkin mielestä tyttöjoukkueille ei olisi pitänyt antaa ollenkaan vuoroja hallista. Perusteluina oli, ettei tyttöjen pelaama peli ole jalkapalloa
ja ettei lajilla ole mitään tulevaisuutta seurassa.
Onneksi me kaikki voimme
muuttua mielipiteinemme. Siitä
todisteena; edellä mainitut henkilöt on nähty seuraamassa tyttöjoukkueiden pelejä.
Tunteita herättävin ja uskomattomin tapahtuma hallin historiassa oli keinonurmen hiekan
vaihto. Halliyhtiön taloudelliset
päättäjät päättivät säästää hiekan laadussa. Hiekaksi valittiin
ns. pesemätön hiekka. Kolmisen
vuotta harjoiteltiin erittäin pölyisissä olosuhteissa; halliin tullessa ei nähnyt hallin vastakkaista reunaa. Vahtimestarit tekivät
parhaansa ja yrittivät hiekan kastelulla saada harjoitusoloja inhimillisemmiksi. Valitettavasti kastelu auttoi vain hetken, joten ulkoilma oli silloin todella paikallaan treenien jälkeen.
90-luvun alussa seura teki
myös ensimmäisiä omia liikkeitä parantaakseen kasvavan joukkuemäärän tarpeita. Vuokrasimme silloin tyhjillään olevan kirjapainohallin Petikosta, josta oli
tuleva pienen kentän joukkueiden harjoituspaikka. Iloisissa talkoissa oli erittäin paljon eri joukkueiden vapaaehtoisia. Työt sujuivat vauhdilla ja jo muutamas-

sa päivässä harjoitusareena oli
kovassa käytössä. Puulevyinen
lattia ei ollut paras mahdollinen,
mutta se antoi lisämahdollisuuden harrastaa lajia. Hallissa toimi myös kahvio, vuorollaan eri
joukkueiden toimesta. Kahvirahoilla rahoitettiin luonnollisesti
joukkueiden toimintaa.
90-luvulla VJS:n miesten kolmosen pelit Myyrmäen hyväkuntoisella nurmella täyttivät usein
koko puisen fanikatsomon. Otteluissa oli parhaimmillaan satoja katsojia ja tunnelma oli todella hyvä. Mahtavia otteluraportteja raportoitiin Vantaan Sanomissa. Silloin joukkueessa pelasi mm. Väisänen ja Kujala. Tuolloin käytiin paljon keskusteluja
seuran miesten tulevaisuudesta.
Suuri kysymys oli, lähdetäänkö
nostamaan miehiä ylöspäin vai
jatketaanko keskittymistä junioreihin. Silloinen hallitus päätti seuran linjaksi juniorikeskeisyyden.
Lupasin valmentaa Sampdoriaa aluksi… ja lopulta sain nauttia
17 vuotta Vantaan Jalkapalloseurasta, sen moninaisista ja värikkäistä vaiheista, sen mukanaan
tuomista ihmissuhteista ja ennen
kaikkea loistavista ja mieleenpainuvista junioreista. Näin pitkään
yhteiseen matkaan mahtuu paljon tunteita, päällimmäisenä kiitollisuus ja ilo yhdessä vietetyistä
fudisvuosista.
Kentät ovat meillä monilla vaihtuneet, mutta muistijälki
VJS:sta on ja pysyy. Ja mikä parasta; pelikentillä entisiä valmennettaviani kohdatessa, on aina
muistoja, joita yhdessä muistella.

Harri Westerlund
VJS P83-, P84-, P85-, P87-, T82-,
T83-, T90- ja T93-valmentaja
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Jari Väisänen - VJS
VJS:n entinen miesten joukkueen pelaaja, nappulapäällikkö, ikäluokkavalmentaja, harkkaryhmien vetäjä, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja
ja palkittu SM-joukkueen valmentaja. Näitä titteleitä kantaa 46-vuotias
mies, ammatiltaan projektipäällikkö, suuri sydäminen seuraihminen VJSikoni Jari Väisänen.
Pelaajaura
Väikkänä tunnettu Jari Väisänen aloitti pelaajauransa 9-vuotiaana HJK-Töölössä. Ura kulki juniorivuosina Pakkalan Iskun kautta VanPaan. - VanPaan
siirryin, kun luokkakaverini isä
valmensi joukkuetta ja samalla
pääsin pelaamaan omaan ikäluokkaan ja kavereideni kanssa,
Väikkä muistelee. Miesten joukkueen mukana Väikkä kävi pelaamassa jo 16-vuotiaana.
Joukkueidensa kapteenina tämä johtajatyyppi toimi juniorivuosinaan lähes aina. Jalkapalloilijana kuten varmasti yleensä elämässä menestymisen takana on ollut työtä pelkäämätön
luonne. - Siirryin TiPS:in A:han,
kun sinne kasattiin kova joukkue. Se oli ensimmäinen joukkueeni, jossa oli myös teknisesti ja taktisesti tekemisen meininki. Siihen asti taidot olivat karttuneet pääosin oman työn ansiosta, Väikkä kuvaa. Mutta Väikältä irtoaa myös kiitosta junnuvuosien valmentajille. - Anttila oli VanPassa tärkeä persoona. Ei se mikään koulutettu valmentaja ollut, mutta se teki tosi paljon hommia jutun eteen,
Väikkä kertoo. Ja se sama hommien tekeminen tarttui myös
Väikkään.
Pelaaja-Väikän tie kulki VanPan ja usean 1. divisioonassa pelatun kauden jälkeen VJS:
aan, jossa vierähti kolme vuotta.
Syksyn 1995 pahan loukkaantumisen jälkeen alkoivat valmennushommat. - Silloinen junioripäällikkö Sakke (Pihlström) kertoi kiinnostavasta tehtävästä ja
Markku Rintamäki soitti minulle ja pyysi valmentamaan -86 syntyneiden korttelijoukkuetta. Yhdet VJS-Hannoverin harjoitukset kävin katsomassa ja se
oli menoa.

Potentiaalinen VJS
- työtä pelkäämätön
Väikkä
Millaiseen seuraan Väikkä sitten
päätyi? - Kun pelasin VJS:ssa ei

tullut edes mieleen, että seurassa oli junnuja. Seura oli vahvasti miesten joukkueen ympärille rakentunut. Seuran joukkueet tuntuivat olevan olivat seuroja seuran sisällä eikä seura antanut niiden toimintaan kovinkaan paljon tukea. - Tosin äärettömän hyviä yksittäisiä joukkueita oli kyllä, Väikkä kuvailee.
Valmentajana toimiessaan
Väikkä näki seurassa erityisesti potentiaalia. Samalla Väikkää
vaivasi epäoikeudenmukaisuus,
kun toiminta oli eri joukkueissa
niin eri tasoista ja pelaajilla oli
seurassa kovin erilaiset mahdollisuudet kehittyä. Ja koska Väikkä oli tottunut tekemiseen, hän
päätti ottaa haasteen vastaan ja
ryhtyi VJS:n nappulapäälliköksi.
Hommia ei sitten tehty pienellä liekillä vaan siinä meni yö
jos toinenkin, kun Väikkä luki
oikeudenmukaisemman VJS:n
puolesta valmennusmateriaaleja, katsoi videoita ja hankki tietoja keskustelemalla ihmisten
kanssa. - Oli sellainen olo, että
niin paljon voisi tehdä paremmin, voisi yhtenäistää toimintaa
ja kouluttaa valmentajia, kertoo
Väikkä ajatuksistaan silloin.

Kaikki pelaa
Väikkä oli ottanut opikseen ensimmäisestä valmennusurakasta
ja kouluttanut itseään. Näillä tiedoilla nappulapäällikkö rakensi ohjeituksia harjoitusten vetämiseen, ponnautteluun opettamiseen, konkreetisia malliharjoituksia sekä erilaisia ohjeita
joukkuetoimintaan. Peluuttamisestakin oli ohjeita. Väikkä ohjeisti, että kaikkien täytyy saada
pelata: “kaikki pelaa yhtä paljon”
kuului Väikän ohje. Kaksi vuotta ennen kuin Palloliitto julkaisi
samanlaisen ohjeen.
Väikkä toi seuraan sisäisen
koulutuksen, ikäluokkapalaverit, tasojoukkueet ja valmentajien saunailtoja. Tapahtumat keräsivät lähes poikkeuksetta runsaasti väkeä kerrasta toiseen. Nämä ovat myös toimintatapoja,
jotka elävät VJS:ssa edelleen.

Yksilövalmentaminen
kaiken keskiössä
Väikkää ajoi itsensä kehittämiseen seuran edun lisäksi myös
toinen tavoite. Tulevaisuudessa
odotti valmennuksen pääprojekti. - Kasikutosten valmentajana ajattelin, että nyt voin oppia
valmentamisen käytännössä ja
kouluttaa itseäni ja hankkia tarvittavan tiedon siihen mennessä,
kun Valtteri aloittaa pelaamisen.
Väikän poika Valtteri oli syntynyt vuonna -92 ja niinpä Väikkä tähtäsi tämän joukkueen valmentajaksi. Menestyksekäs -92 syntyneiden korttelijoukkue, jota Väikkä sitten valmensi, kantoi
jo tuttua nimeä VJS-Hannover.
Nappulapäällikkö-Väikkä tavoitteli tehtävässään yhtä itselleen jalkapallovalmennuksessa olennaista asiaa. - Pelaajakehitys on ollut aina minulle valmennuksessa tärkeintä. Nimenomaan yksilövalmentaminen.
Ajattelen joukkueen pelaamista aina yksilöiden kautta ja edelleenkin harmittaa, ettei pysty valmentamaan yksilöitä niin
hyvin kuin mahdollista, kertoo
Väikkä. Alusta lähtien taitava
pelaaja on ollut Väikän tavoite.
Juuri seuran toimintojen yhtenäistäminekin on ollut osa Väikän yksilön kehittämisen projektia. - Yhtenäisellä toiminnalla saadaan harjoitteluun laatua
ja yhä useampi yksilö saa parempaa valmennusta, Väikkä kuvaa
yksilövalmennusfilosofiansa ohjamaa ajatteluaan koko seuran
kehittämisessä.

VJS-henki syttyy
Väikän nappulapäällikkö aikana
VJS nousi uskottavaksi seuraksi, jolla oli yhtenäinen toimintalinjaus ja yhtenäiset varusteet.
Voidaan puhua, että Väikän aikana ja suurelta osin hänen ansiostaan voitiin VJS:n junioritoiminnassa alkaa puhua VJS-hengestä.
Suurimpina saavutuksinaan
Väikkä katsoo juuri säännöllisen
sisäisen valmentajakoulutuk-

sen ja sen, että toimintaan löytyi monipuolisesti ohjeituksia ja
linjauksia. - Myös ikäluokkien
yhdentyminen ja VJS:n muuttuminen erityisesti junioriseuraksi muistuu onnistumisina mieleen, Väikkä kertaa vaatimattomasti hienoja saavutuksiaan.

Puheenjohtaja-Väikkä
Nappulapäällikkyyden ohella
Väikkä toimi VJS:n hallituksessa.
Kolmen vuoden rivijäsenyyden
jälkeen VJS:n nappulapäällikkö oli myös seuran varapuheenjohtaja. Kahden vuoden varapuheenjohtajuus muuntui puheenjohtajuudeksi, jossa Väikkä toimi vuodesta 2002 vuoteen 2008
ja ollen näin VJS:n pitkäaikaisin
puheenjohtaja. - Puheenjohtajaksi ajauduin, kun ei oikein ollut muita lähtemään. Olen sellainen pöljä, joka on valmis kaikkeen, mutta toisaalta katsoin, että toi on nyt homma mihin pitää
mennä, Väikkä kuvaa.
Aluksi tehtävä ei näyttänyt
omalta. - Ajattelin, että ison seuran johtajan pitää olla iso johtaja, jonka tehtävänä on tuoda ra-

haa seuraan. Mutta sitten päädyin, ettei sen niin välttämättä tarvinnut olla, Väikkä kertaa
silloisia tuntojaan. Niin VJS sai
jalkapallovalmennukseen vihkiytyneen puheenjohtajan.
Voidaankin sanoa, että Väikkä oli valmennuspuheenjohtaja. Erityiset kiinnostuksen alueet olivat juuri valmennuksen
puolelella ja sitä kautta VJS:n resursseja siirrettiin entistä enemmän juuri juniorivalmennuksen
kehittämiseen. - Halusin myös
varmistaa, että rahat menevät
oikeisiin paikkohin, Väikkä toteaa. Tästä saavutuksena VJS
palkkasi ensimmäisen päätoimisen valmennuspuolen henkilön
seuraorganisaatioonsa. - Tein
paljon töitä, että saimme rahaasiat kuntoon palkkausta varten. Vetelin myös sopivia naruja, että saimme Velkan (Veli-Matti Rinnetmäki) houkuteltua seuraan, Väikkä kertoo rekrytointivaiheesta.
Nyt VJS:lla on kaksi päätoimista valmennusihmistä, mitä
Väikkä pitää VJS:n yhtenä suurimmista saavutuksista. Hän näkee myös muita onnistumisia. VJS alkoi viedä päätoimisuuden
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ikoni
myötä omia ideoitaan ja mallejaan muille jalkapalloperheen
jäsenille. - Kuljimme monissa
asioissa etulinjassa ja saimme
arvostusta, Väikkä sanoo. Väikän aikana kyläseurasta oli tullut iso seura ja uskottava jalkapalloseura.

VJS:n vahvuudet ja
puutteet
Kun puhe kääntyy VJS:n nykyisiin vahvuuksiin teema pysyy päätoimisissa. - Päätoimiset
henkilöt ovat vahvuus, sillä heidän avullaan seuran tekemisessä on varmuutta. Myös seuratoimijoiden aktiivisuus kuuluu
VJS:n vahvuuksiin. - Joukkuetasolla meillä on paljon aktiivisia
ja itsensä likoon laittavia tekijöitä. Ja, kun joukkuetasolla toimivat ihmiset toimivat seuran ohjeistuksen mukaan voidaan puhua aktiivisesta seuratoiminnasta ja niinhän VJS:ssa tilanne on.
Mutta emoseuran tasolla pitäisi olla enemmän väkeä, Väikkä
arvioi.
VJS:n vahvuus on myös sen
koko. - Jos ajatellaan mitä kaikkea voimme tehdä, kun meillä on iso jäsenpohja, suuri koko
on vahvuus, mutta olosuhteet
tulevat tässä vastaan ongelmana, Väikkä kuvaa ristiriitaa.
VJS on myös ollut aina rohkea
kokeilija ja sillä on erinomaiset
ohjeistukset ja toimintalinjaukset. Koulutukset ovat myös osa
VJS:n kulttuuria niin valmentaja- kuin muilla toimihenkilötasoilla. Väikän aloittamia toimintoja nekin. - Harjoituskulttuurimme ja vaatimustaso ovat olleet jatkuvasti kasvussa ja se lisää
yksilöiden valmennuksen laatua
merkittävästi, Väikkä innostuu.
VJS-ikoni näkee seuran toiminnassa puutteena sen, että pelaajakoulutusputki on aivan huipuille vielä keskeneräinen. - Meidän tulisi kyetä takaamaan huipuille toimintaa johonkin pisteeseen tai vaikka loppuun asti
VJS:ssa, jossa he voisivat kehittyä aivan huipulle asti omassa
seurassaan, Väikkä toteaa.

Valmentaja-Väikkä
Entä Väikkä valmentajana? Viime vuonna SPL:n Uudenmaan
piiri palkitsi hänet vuoden nuorten valmentajana. Tunnustus irtosi, kun Väikkä valmensi VJS:n
B-tytöt SM-hopealle. Kärsivällinen mutta innostunut Väikkä

on omasta mielestään valmentajana liian kiltti. - Ehkä olisin
erilainen, jos valmentaisin poikia mutta nyt käsittelen pelaajia
silkkihansikkain, Väikkä kuvaa
omaa tapaansa valmentaa.
Edellisellä kaudella kaikki meni tuolkselliseti erinomaisesti
mutta tavoitteet eivät täyttyneet.
- Asetin tavoitteeksi viime kaudella, että pelaajat olisivat kunnossa, kovaa prässäävä ja hyvä vastahyökkäysjoukkue. Mielestäni onnistuin vain viimeisessä tavoitteessa, Väikkä kuvaa
armottomasti. Tulevalla kaudella tavoitteet pysyvät samoina mutta lisäksi on tullut pelin
hallinnan lisääminen otteluissa.
- Olen hirveä kilpailullinen. Peli sytyttää eniten valmentamisessa. Kun on pelipäivä, olen aivan täpinöissä ja kun peli alkaa
olen täysillä mukana. Voittaminen on todella tärkeää, Väikkä
tunnustaa.
Valmentajana hänellä ei ole
tällä hetkellä erityisiä tavoitteita.
- Olen “vuosi kerrallaan” -valmentaja. Valmennan niin kauan
kun se on kivaa, Väikkä kertoo.
Toimihenkilönä seurassa hän
on myös “vuosi kerrallaan” -periaattella. - Jos löytyy jokin mielenkiintoinen tehtävä, olen mukana mutta ajanpuute vaivaa,
toteaa Väikkä.

Väikän unelmien VJS
Tällä hetkellä Väikkä on innoissaan B-tyttöjoukkueensa edesottamusten lisäksi VJS:n kenttähankkeesta. - Kenttähanke innostaa minua kovasti. Uskon,
että sen toteutuessa ottaisimme
jälleen askelia eteenpäin toiminnan laadussa. Väikkä on itse mukana kenttähanketyöryhmässä –
kuinkas muutenkaan.
Väikän unemien VJS on seura, jossa jokaisella on mahdollisuus nousta omalle huipulleen. VJS on tällöin seura, joka tukee kilpailullista toimintaa
rohkeasti. Unemien VJS:ssa olisi erinomaiset valmentajaresurssit päätoimisine valmentajineen
ja sillä olisi loistavat olosuhteet.
- Näkisin myös, että meillä olisi
unelmien VJS:ssa businessmaailmaa tuntevia ihmisiä, jotka rakentaisivat seuralle lisärahoitusta ja sitä kautta resursseja toimintaan.
Toivottavasti löydämme VJS:
lle “talouspuolen väikkiä”. Silloin ei olisi taloudellisestikaan
hädän päivää.
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Solja Sedbom
Solja Sedbom, entinen
pelaaja, nykyinen naisten
joukkueen jojo ja VJS:
n hallituksen jäsen, joka
jaksaa aina hymyilevänä
ja yhtä tarmokkaana olla
mukana kaikenlaisissa
projekteissa!
Olet tullut pienenä tytöntyllerönä vuonna 1992 VJS:n pelaajaksi.
Kauan oikein peliura jatkui?
Aloitin jalkapallon vuonna
1992 ollessani 8-vuotias. Oikeastaan olin käynyt kokeilemassa jalkapalloa kaverin kanssa jo vuotta
aiemmin muutamissa treeneissä,
mutta silloin en kuitenkaan vielä innostunut jalkapallosta. Vuotta myöhemmin tieni vei kuitenkin uudestaan jalkapallotreeneihin ja silloin futis vei mukanansa. Pelaamista jatkoin aina kesään
2007 asti, jolloin jouduin lopettamaan pelaamisen polvivamman
vuoksi.
Onko koskaan käynyt vakavasti
mielessä vaihtaa seuraa tai lopettaa? Jos niin miksi? No miksi sitten
kuitenkin VJS?
YO-kirjoitusten aikaan vuonna
2003 tein itse asiassa pienen syrjähypyn yhdeksi kaudeksi naapuriseuraan Team Vanpaan. Suurin
osa ”vanhasta” naisten joukkueestamme lopetti jalkapallon tai siirtyi toisiin seuroihin kauden 2001
jälkeen. VJS Naiset pelasi kaudella
2003 edelleen Ykköstä ja sarjataso useiden treenien ja pitkien pelimatkojen vuoksi tuntui tuolloin
vain liialliselta. Olin myös ollut
kaudella 2002 pitkään sairaana,
joten pieni hengähdystauko tuli
tarpeeseen. En kuitenkaan halunnut lopettaa kokonaan futista, joten perustimme vanhojen futiskavereidemme kanssa naisten joukkueen silloiseen naisten alimpaan
sarjaan naisten kolmoseen seurassa Team Vanpa.
Nuori VJS Naisten joukkue putosi tuon kauden 2003 jälkeen sarjatasolla pykälän alemmaksi naisten kakkoseen, joten päätin sitten
tuon yhden kauden jälkeen palata takaisin VJS:aan. Sitä alkoi taas
kaivata kunnolla treenaamista ja
sarjatasokin tuntui taas hyvältä.
Miksi pelaaminen päättyi?
Jouduin lopettamaan pelaamisen kesällä 2007 polvivamman
vuoksi. Aikaisempina kausina minulla oli ollut jo muutama vakavampi ja pitempiaikainen loukkaantuminen, mutta aina olin
kuitenkin hammasta purren kärsinyt ne ja palannut takaisin pe-

samoihin aikoihin. Heidän kanssaan olemme laulaneet kannustuslauluja kentän laidalla ja tehneet kukkaseppeleitä Stadi Cupissa. Jossain vaiheessa joukkueemme kuitenkin jaettiin 84- ja 85ikäluokkien mukaisesti, ja pelasimme useat vuodet eri joukkueissa ennen kuin tiemme taas jälleen kohtasivat samassa Naisten
joukkueessa.

laamaan. Polvivamma kuitenkin
oli viimeinen tikki, jonka vuoksi jouduin lopettamaan pelaamisen. Polveani on leikattu jo kolme kertaa ja huonoa onnea on ollut matkassa. Polvesta tuskin tulee
enää koskaan kunnolla pelikuntoista, joten lopullinen päätös lopettamisesta oli oikeastaan ainoa
vaihtoehto.
Peliuran jälkeenkin on ollut aina vaan veejiiässää? Pelaajasta
siirryit naisten joukkueen jojoksi.
Mitenkäs nyt niin kävi?
Pelaamisen lopettaminen ei ollut helppoa. Koska olen pienestä pitäen pelannut futista ja suuri osa kavereistani löytyy myös futiksen parista, tuntuu että futis on
suuri osa elämäntapaani. Koska
futiksen lopettaminen ei myöskään ollut omavalintaista, halusin jatkaa jotenkin futiksen parissa omassa joukkueessani VJS:ssa.
Olin myös aikaisempina kausina
toiminut joukkueen kapteenina
ja muutenkin pidän asioiden organisoimisesta, joten siirtyminen
joukkueen jojoksi oli jokseenkin
luonnollista. Pitkäaikainen joukkueemme silloinen jojo Jouko
Nuutilainen jäi kuitenkin myös
joukkueen taustoihin rahastonhoitajaksi, joten neuvoja ”seniorilta” sai myös tarvittaessa.
Onko naisten joukkueessa vielä
niitä samoja pelaajia, joiden kanssa aikoinaan aloitit korttelijoukkueessa?
Nykyisessä Naisten joukkueessamme pelaa edelleen itseäni vuotta nuoremmat Anu Nuutilainen ja Elina Viitanen, joiden
kanssa olen aloittanut futiksen

Ilmeisesti nälkä kasvaa syödessä ja lähdit mukaan seuran hallitukseen? Miten näet oman roolisi
hallituksessa ja mihin asioihin haluaisit vaikuttaa?
Kyllä, päätin lähteä mukaan
seuran hallitukseen, koska olin
kiinnostunut seuratoiminnasta ja halusin vaikuttaa aikuisten,
mutta myös erityisesti naisten ja
tyttöjen asemaan seurassamme.
Seuran linjaus oli muuttunut aiemmin lasten ja nuorten kasvattajaseuraksi. Tuntui, että saimme
Naisten joukkueena olla ikään
kuin vähän oman onnemme nojassa. Koska jalkapallo on eritäin
hyvä harrastus, myös jo aikuisiän
saavuttaneille vanhoille junioreillemme, haluan, että myös aikuisten joukkueet huomioidaan
jälleen seurassamme. Mielestäni
on tärkeää, että myös oman seuramme sisältä löytyy polku junioreillemme, ja että se ei katkea siihen, että he kasvavat yli B- ja Aikäluokista. Mielestäni on tärkeää, että myös aikuisten joukkueet pelaavat tarpeeksi korkeilla
sarjatasoilla, ja että toiminta on
tarpeeksi laadukasta tarjoten hyvät mahdollisuudet jatkaa jalkapalloa omassa seurassamme vielä
juoniorivuosien jälkeenkin. Laadukas aikuisjoukkuetoiminta tarjoaa myös osalle junioreistamme
kokemuksia aikuisten peleistä jo
varhaisessakin vaiheessa ja mahdollisen ponnahduslaudan myös
jatkoa ajatellen.
Terveisiä nykyisille ja uusille
aloittaville VJS:n tyttöpelaajille?
Haluan onnitella kaikkia hyvän
harrastuksen löytäneitä, ja olen
varma, että koette ikimuistoisia
hetkiä jalkapallon parissa. Tervetuloa katsomaan Naisten joukkueen otteluita!
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Netta Koso, VJS:n
pelaaja aina vaan
uudelleen!

Meidän

VJS

Milloin ja minkä ikäisenä tulit
ensimmäisen kerran seuraan pelaamaan?
Aloitin jalkapallon 7-vuotiaana. Joten tasan 11 vuotta on tullut potkittua.

B16/2: Simo Malm,
Kristian Lehtonen,
Miikka Salminen.
Kaveri-trio samasta
joukkueesta, pilke
silmässä, toisinaan
hervotonta menoa,
mutta hengessä täysillä mukana!
Kaikki olette olleet alusta asti VJS:n pelaajia. Minkä ikäisenä
olette aloittaneet pelaamisen?
Simo: Seitsemän taisin olla…
Sillon kun Las Palmas perustettiin.
Miikka: En kyllä nyt muista.
Kai jotain seittemän vanha. Meijän jengi perustettiin myöhemmin. Olin Sevillassa.
Krisu: Mä olin kolmannella,
joten siitä lasketaan. Tulin Deortivoon.
Simo: Eli 11-vuotias, kun oot
jääny luokalles kolmesti.
Krisu: No enhän oo… Kai jotain yhdeksän vuotiaana.
Onko väliä missä jengissä kaverit on?
Miikka, Simo, Krisu: No ooon!
Miikka: Lopettasin heti, jos kaverit lähtis.
Krisu: Kaverit on tosi tärkeitä.
Oletteko paljon vapaa-ajalla
yhdessä?
Miikka: No ollaan! Simo on
naapuri ja Kristian soittelee aina välillä.
Simo: Ja on jengissä muitakin kavereita (luettelee listan nimiä).
Oletteko joskus ajatelleet vaihtaa seuraa? Jos niin miksi?
Miikka: No Lepsämän kautta NJS:ään… Sielläkin on kavereita.
Simo: Nii salaa kävit siellä treeneissä. Onhan se vähä kaukana.
Miksi VJS?
Simo: No VJS on tässä lähellä
ja on helppo tulla treeneihin.
Jos saisitte itse päättää, niin

millaisia muutoksia haluaisitte:
Simo: Halliin olisi kiva päästä
talvisin ja kesällä luonnonnurmitreenejä.
Miikka: Joo talvella halliin ja
kesällä nurmelle. Se on tosi tärkeetä.
Simo: Mut pelataanko me hiekalla?
Krisu: Sit vois olla yhdet treenit hiekalla.
Oletteko kuulleet, että VJS on
tekemässä omaa kenttää:
Simo: Joo ollaan kuultu, mutta se katto on liian kallis. Siis se
sellanen kattorakennelma. Hyvä
juttu, kun hiekka on hiekka.
Krisu: Tuleeko siitä hiekkakenttä?
Simo: No ei, kun lämmitettävä
tekonurmi.
Miikka: No mä tykkään tosta
ideasta! Varsinkin jos se on oikeasti lämmin.
Simo: Onks meillä myöhään
kesätreenejä. Vanhemmat tykkää
kun ollaan pois kotoolta. Miikka: Ei kun me tykätään olla pois
kotoolta!
Simo: Koska meille tulee yöpelejä?
Miikka: Joo ne on parhaita!
Mut ei enää oo hallivuoroja, eiks
halli mee kohta kiinni. Onks se
Myntinsyrjä, se vähän vajaakokonen halli tossa lähellä? Ei haittaa vaikka siellä on kylmä kun
onhan Stadikallakin kylmä tal-

2010

vella. Olis niitä yöpelejä. Oma
kenttä olis kyllä siisti!
Kuinka tärkeänä pidätte joukkuehengen kannalta leirejä tai
pelimatkoja ja oletteko itse valmiita tekemään vaikka talkoita ylimääräisten tapahtumienne
eteen?
Miikka: Ne on tärkeitä ja talkoita tehdään.
Simo: Joo ehdottomasti hyvä
juttu ja kyllä sitä aina parit hallin lattiat voidaan kasata tai tehdä jotain muuta.
Krisu: Kyllä. On hyvä juttu!
Miikka: Joudutaanko me dumaa pelejä ilman palkkioita? Eihän siitä tuu kun joku euro per
pelaaja… Ja jos joku ei tee mitään.
Niin näinhän se on. Vaikka kaverit ovat elämää suurempi juttu, niiden kanssa ollaan samassa jengissä ja huomisesta ei vielä kovasti huolia ole, pyörii futis
isossa roolissa mukana. Harjoitusolosuhteet mietityttävät ja ollaan valmiita tsemppaamaan yhteisten tapahtumien eteen. Vaikka pojista ryöpsähtelee holtittomia juttuja ja joskus isoilla kierroksilla koheltaessa tuntuu olevan ”liiankin kivaa”, niin pinnan
alla on vakavia ajatuksia. Ja mikä tärkeintä, ympärillä kavereita, joista on hyvä pitää kiinni läpi elämän.

Minkälainen oma peliurasi on
ollut ja mitä nyt kuuluu?
Peliurani on ollut niin sanotusti monipuolinen, mutta samalla
erittäin rikkonainen.
Aloitin Vjs As. Romassa, siellä meni pari ensimmäistä vuotta,
kävin myös isäni valmentamassa
-89 tyttöjen harjoituksissa. Parin
vuoden kuluttua siirryin pääosin
kokonaan oma ikäisten poikien
joukkueeseen Vjs Tottenhamiin.
Samalla kävin myös vähän tyttöjen treeneissä ja peleissä.
Kun pojille perustettiin tasojoukkueet, siirryin takaisin tyttöihin. Silloin perustettiin Vjs t-90.
Tyttöjä kuitenkin kertyi paljon
joten perustettiin myös t-91 tytöt,
itse pelasin kuitenkin vuotta vanhemmissa. Tosin tuli sitä käytyä
myös auttamassa omaikäisiä peleissä ja turnauksissa.
Pari vuotta ja menestys alkoi
näkyä. Hesa-Vup voittoja tuli useampikin, viimeisin oli v.05 jolloin
minut valittiin ikäluokan parhaaksi ja pääsin palkintomatkalle Hollantiin, samaisen joukkueen kanssa pääsimme seurajoukkueiden EM-turnaukseen Tanskaan. Pitkään oli omalta osalta
vaakalaudalla pelaamiseni turnauksessa, sillä vähän reilu kuukausi ennen turnausta nilkka pyörähti
ympäri, onneksi ei mitään mennyt
poikki, joten ilmalastalla ja kepeillä mentiin viimeiseen asti. Nilkka
teipattiin peleissä ja ilmalastalla tuettuna kaikki väliajat. Joten
pystyin pelaamaan, turnaus oli
erittäin hieno kokemus. Siellä näki kansainvälisen tason, kun mukana oli muiden maiden parhaita joukkueita, englannista, ranskasta, ruotsista yms. Englannista esim. Arsenal. Olimme turnauksessa paras suomalaisjoukkue.
Mahtava kokemus ja huikea taso.
Gothia cup ja Dana cup kuuluvat myös joukkueen menestyksiin Dana cupista voitto ja Gothia
cupissa parhaimillaan kahdeksan
parhaan joukossa. Gothia cup vei
kyllä voiton. Se oli huomattavasti
tasokkaampi turnaus sekä todella
hyvä ja mukava kokemus!
Samoina vuosina pääsin B-tyttöjen treeneihin mukaan. Sen hetkinen B-tyttöjen valmentaja oli
Mika ”Danny” Riutto, kiitokset
hänelle, että näki minussa potentiaalia ja otti minut niinkin nuorena mukaan kuvioihin. Olinhan
sentään vanhimpia B-tyttöjä neljä vuotta nuorempi, joten tun-

sin oloni entistä pienemmäksi. Ei
mennyt kauaa kun pääsin jo peleihin mukaan. Noin vuosi siitä
niin pelasin jo vakituisesti B-tyttöjen riveissä.
Mika otti minut myös mukaan
-89 syntyneiden Fun lopputurnaukseen, se oli todella hienoa. Finaali pelattiin Ilvestä vastaan pääsin kentälle lopussa ja tein sitten
finaalin voittomaalin. Kun voitimme pelin 1-0, oli todella hieno tunne päästä tekemään maali
ja vielä voittomaali, kun oli kyse
suomenmestaruudesta C-tytöissä. Pojilla on samainen turnaus
Kai Phalman.
Parin vuoden kuluttua selkä alkoi vaivata ja syitä selviteltiin kolmisen vuotta. Lopuksi selvisi että lonkassa sijaitseva suoliluu oli
pois paikoiltaan ja kipu säteilee
selkään, vammaa alettiin hoitamaan ja laittamaan suoliluuta paikoilleen.
Olet välillä käynyt muuallakin
kokeilemassa, mutta palannut aina vaan takaisin. Mikä VJS:ssa on
vetänyt puoleensa?
Viimeinen vuosi B-tytöissä,
kaikki alkoi näyttää paremmalta, niin että loukkaantumiset olisi
jo takana. Joten lähdin hakemaan
uutta vauhtia, kovempia treenejä
ja pelejä Hjk:sta. Pelasin klubissa B-SM kuten myös N 1.divaria.
B-tytöissä saavutimme tavoitteen
eli Suomenmestaruuden, hieno
kokemus! N 1.divarissa sain kokea todella paljon kovempia pelejä kuin B-sm sarjassa. Pk-35 peli jäi mieleen, se oli hyvä ja kova
peli. Pk on kuitenkin liiga nousija
ja hävisimme vain 2-1. Sain Hjk:
sta paljon hyvää, etenkin fyysisen
valmentajan Henkan neuvoista ja
avuista oli todella todella paljon
hyötyä.
Oli tarkoitus jäädä pelaamaan
Hjk:hon N 1.divariin, mutta viimeisessä pelissä sain osumaa selkään ja selkä jälleen kipeytyi, oli
siis mietittävä mikä oikeasti kannattaa, sillä terveyshän on se kaikkein tärkein, sillä silloin vain pelataan kun on kunnossa. Vaihtoehtoina oli sinne jääminen, pari eri
naisten liiga joukkuetta ja Vjs sen
jälkeen kun tuli soitto,e ttä Vjs haluaisi nostaa naiset 1.divariin. Se
laittoi mietityttämään, sillä vjs:
sä on kuitenkin mahdollisuus olla myös kovissa ympyröissä, sillä farmisopimus Pk-35 kanssa on
aivan loisto juttu. Tänne on aina
turvallista palata, sillä tiedossa oli,
että minut otettaisiin ilolla takaisin vastaan. Haluan nyt parhaani
mukaan auttaa seuraa nousemaan
1.divisioonaan, joten täällä ollaan
taas takaisin Vantaalla. Olen saanut täällä aina paljon vastuuta
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Pitkänlinjan VJS:läinen
Cornérin Timon VJShistoriaan kuuluu jo niin
paljon kaikkea seuratoimintaan liittyvää, että
liikuntaneuvojaksi opiskelevaa nuorta miestä voi
kutsua pitkälinjan VJS:
läiseksi!

kentällä, kuten myös kapteenin
hommissa, mikä on hyvä juttu.
Kuuluuko omaan futishistoriaasi
muutakin, kuin omassa joukkueessa pelaaminen? Jos niin miksi?
Kyllä kuuluu. Piirijoukkueen
mukana pohjola-cupissa olen ollut kahdesti, kerran valittu All
Stars joukkueeseen. Myös Aluejoukkue kuuluu joukkueisiin,
joissa olen pelannut. Tosin aluejoukkue turnauksissa pelaaminen on valitettavasti jäänyt aina väliin loukkaantumisten takia. Maajoukkue kutsuja on pari
kertaa tullut, mutta valitettavasti
myös maajoukkueleiritykset ovat
jääneet loukkaantumisten takia
väliin. Uskon pelanneeni kaikissa joukkueissa sen takia, että valmentajat ovat nähneet minussa
vahvuuksia ja lahjoja mitä joukkueeseen tarvittaisiin.
Teillä taitaa olla aikamoinen futisperhe? Onko se rikkaus vai rasite ja vaikuttiko se aikanaan omaan
lajivalintaasi?
Tuo on totta, olemme kaikki
lapset pelanneet jalkapalloa, minä ja pikkuveljeni Miki pelaamme
edelleen, isosisko Melinda on lopettanut, mutta liikuntaa harrastaa edelleen.
Isäni taas on ollut futiksen parissa aina. Kun oma uransa päättyi polvivammaan, niin alkoi valmentajaura ja äiti on aivan loistava kannustaja kaikin puolin, kuten myös mummo ja isosisko. Sen
kuulee jos he ovat katsomossa.
Vanhemmiltani olen saanut aina
täyden, tuen oli päätös sitten mikä
tahansa ja saan olla erittäin kiitollinen siitä. Olen aina saanut tehdä
itse päätöksen, kukaan ei ole koskaan sanonut, että pitäisi pelata
koko jalkapalloa tai edes päättänyt joukkuetta puolestani.
Sanoisin, että se on rikkaus, futis on hieno laji, niin mitäs sitä rasitteeksi kutsumaan! Ei se omaan
lajivalintaan vaikuttanut, itse tarhasta asti hakeuduin sinne missä
palloa potkittiin.

Onko seurassa vielä mukana joitakin pikkujunnuaikojen joukkuekavereitasi?
Hopposen Essi on ainoa pitkäaikainen pelikaveri.
Minkälaisia ajatuksia “Vantaan
Jalkapalloseura” nimenä herättää
sinussa?
Ensimmäisenä tulee mieleen
erittäin iso ja yhtenäinen seura.
Paljon ihmisiä, jotka tekevät todella paljon töitä toiminnan eteen.
Itse ainakin olen aina saanut
täyden tuen valmentajilta ja muilta henkilöiltä jotka toimivat Vjs:
sä. Aina kun jotain apua on tarvinnut, tai jotain jäänyt hampaan
koloon ja kun miettinyt mitä vielä kehittää niin vastauksen on aina joltain saanut. Ensimmäisenä tulee tietenkin oma isäni Kai
”Kaitsu” Koso kuten myös VeliMatti”Velkka” Rinnetmäki, Jari
”Väikkä” Väisänen ja Tomi ”Psyko” Maanoja. . Kiitokset heille.
Mihin VJS:n tyttöjen/naisten jalkapallotoiminnassa olet tyytyväinen ja mihin pitäisi mielestäsi panostaa?
Olen tyytyväinen siihen, että
on ihmisiä jotka haluavat auttaa
ja nähdä vaivaa tyttö-/naisfutiksen eteen. Ja siihen menestykseen
mitä tytöt ovat saavuttaneet.
Panostaa täytyy ihan pienestä asti valmennukseen ja tyttöjen
kehittämiseen. Perustaidoista se
kaikki lähtee, siihen täytyy panostaa alusta asti! Harjoitusvuoroihin
voisi panostaa enemmän suhteessa poikien vuoroihin ja olisi hyvä
jos tyttöpuolella olisi oma henkilö hoitamassa asioita.
Onko olo kotoinen VJS:n pelipaidassa?
Täytyy sanoa, että kyllä on täällä niin kauan pelattu. Ensimmäistä kertaa kun sinivalko raitapaidan puki päälle, niin oli se hieman
outofiilis, kunnialla kaikkia paitoja on kannettu.
Kiitos Netta ja tsemppiä alkavalle pelikaudelle!

Milloin tulit VJS:n toimintaan
mukaan ja miksi tulit juuri VJS:
aan?
- Vuosi taisi olla 1997 ja joukkue silloinen kasikasien Real
Madrid. Tulin seuraan luokkakaverini isän pyynnöstä, joka
sattui olemaan myös valmentaja kyseisessä joukkueessa. Jalkapallo kiinnosti ja VJS:n toiminta
sijoittui hyvin myös kotinurkille
ja harjoitusmatkat olivat lyhyet.

- Olen kyllä aina Vantaalaisena pitänyt ylpeänä seuran paitaa
päällä, mutta kyllä huonoina aikoina on tullut mieleen seuran
vaihto ja olenhan loikkaukseni
suorittanutkin, mutta harjoitusmatkojen ja joukkuehengen takia palasin ihanaan VJS:ään.
Mihin tai miksi peliurasi päättyi?
- No peliurani ei ole vielä päättynyt ja käyttäisin mieluummin ilmaisua katkolla (lue:
comeback tiedossa). Opiskeluni
takia, jota suoritan Vierumäellä,
jouduin laittamaan Copat huilimaan.
Jatkat kuitenkin edelleen seuratoiminnassa mukana. Kerro vähän mitä nykyään teet seurassa.
- Eli siis pyrin olemaan nyt
talven ja kevään vähintään viikonloppuisin mukana B-junnu-

jen toiminnassa apuvalmentajan toimessa ja kesällä sitten vielä enemmän. Lisäksi seuran pelinohjaajien ja tuomarien osalta asettelen piirin otteluja vihellettäväksi.
Onko motiivina rakkaus lajiin
vai jokin muu syy?
- Rakkaudesta lajiin, sekä liikuntaneuvojaksi opiskelemisen
kannalta tämä on erittäin hyvää
hommaa.
Onko VJS-henkeä olemassa?
- Uskon, että sellaista vielä
löytyy, vaikka siihen on välillä
vaikea uskoa. Nousussa on kuitenkin.
Kiitos Timo. Toivottavasti näemme jatkossakin sinut ja muut
kaltaisesi mukana rakentamassa seuratoimintaa ja nostamassa VJS-henkeä!

Mitä hyvää/huonoa näet seuran toiminnassa?
- Ehdottoman hyvää on seuran laajuus ja koko. Eli jokaiselle halukkaalle löytyy kyllä omatasoinen joukkue, jossa mahtuu pelaamaan. Huonona voisin
mainita sen, että näinkin suuren
seuran edustus pelaa vain 3. divisioonaa. Luulisi, että suuresta
massasta saisi ammennettua vähintään 1.divisioonan joukkueen. Vertailuna voisi olla Honka,
jolla on liigajoukkue, sekä kakkosessa jengi.
Oletko voinut aina vetää ylpeänä VJS:n pelipaidan päälle
vai onko joskus mielessä käynyt
seuran vaihto? Jos on, niin miksi
kuitenkin valitsit VJS:n?

Naisten kymppi 2009
Nämä jalat kuljettivat pienen, mutta aktiivisen VJS-äitien joukon läpi
Naisten Kympin vuonna 2009. Ja totta kai seuran väreissä mentiin!
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ManUn pojat
ManU on toukokuussa
2009 perustettu 03-ikäluokan joukkue, jonka
kahta pelaajaa heidän
joukkueenjohtajansa Anita
Putkinen haastatteli ikäluokkatreenien jälkeen.
Minua vastapäätä istuu kaksi
ujosti hymyilevää poikaa Myyrmäki-hallissa ikäluokkatreenien
jälkeen.
Pojat, miten treenit menivät?
Hyvin, vastaavat molemmat (ja
iloinen hymy päälle)
Saanko haastatella teitä? Luette sitten oman haastattelunne VJSSanomista ja näytätte kaikille tutuille ja kavereille.
Joo, saa haastatella (pojat selkeästi kiinnostuivat ja alkavat kikattamaan. Toinen heistä (Lassi)
ei jaksa istua edes paikalla innostuksen vuoksi.
Keitäs te olette ja oletteko te kavereita?
Olen Lassi Puolakkainen, 6 vuotias, asun Linnaisessa
Olen Pietari Koistinen, minäkin

asun Linnaisessa ja olen 6-vuotias.
Missä joukkueessa pelaatte?
ManU:ssa

VJS-pelaajat ma
Mikä jalkapallossa on parasta?
Mistä tykkäätte eniten?
Lassi: maalin tekeminen on paras
Pietari: Juu, niin se on, että
maali on paras

Oletteko tutustuneet toisiinne
tässä ManU:ssa vai oletteko muutenkin kavereita?
Olemme kavereita, käydään samaa ryhmää (Hattivatit) Hämevaaran päiväkodissa.

Mitä valmentaja tekee joukkueessa?
Pietari: No, se ohjaa erilaisia
juttuja

Tunnetteko te muita ManU:n
poikia hyvin?
Kyllä, tunnetaan, mutta he eivät
ole meidän tarhastamme, paitsi Jaakkoa, joka on samasta tarhasta.

Muistatteko valmentajienne nimet?
Lassi: joo, meillä on Kaitsu ja Jari
Pietari: ja Jon
Sivulta kuuluu vielä yhden haastattelua seuraavan ManU:n pelaajan ääni: Muistan myös Tomin!

Miten teidän jalkapalloilijauranne on alkanut?
Lassi: äiti kysyi, että haluanko
pelata jalkapalloa, niin vastasin,
että joo. En pelannut ennen ManU:ta jalkapalloa.
Pietari: Pelasin jalkapalloa kavereitteni kanssa kun asuimme Etelä-Afriikassa... Meillä oli opettaja, muttei se ollut ihan oikea joukkue, kuin täällä on. Sitten kun
muutimme Suomeen takaisin, äiti kertoi, että voin jatkaa jalkapallon pelaamista ja menin ManU:n
harkoihin.

Onko teillä jo omia pelipaitoja?
On
Mikä on pelipaidassa parasta?
Pietari: Minun pelinumeroni,
joka on 8
Lassi: joo, pelinumeroni 17 ja
toki minun nimeni!
Onko VJS hyvä seura? Jatkatteko
siinä pelaamista?
Lassi ja Pietari yhdessä: joo, jatketaan
Kiitos pojat!

Varmat leireili Eerikkilässä 20.3.- 21.3.
VJS Varmojen joka keväisellä viimeistelyleirillä
keskusteltiin harrastetoiminnasta, Vjs:sta ja
Varmoista:
Todettiin, että seura mahdollistaa
/ antaa ”puitteet” harrastaa jalkapalloa. Joukkuejohtajat kertoivat,
että kun soittaa seuran toimistolle ja kyselee asioista, niin aina saa
asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua. Joukkueen mielestä Varmat on meidän oma juttu. Liittyminen VJS:n ja harrasteryhmien
asema VJS:ssa mietitytti: Aikuisharrastajilla ei ole suuria odotuksia seuraidentiteetin suhteen,
vaan viihtyminen omassa joukkueessa on pääasia. Joku meistä mietti, että tiedetäänkö seurassa Varmoista ja mitä seura haluaa
Varmoilta?
VJS Varmat on perustettu 1997
ja joukkueessa on tällä hetkellä 19
pelaajaa. Aikaisemmin joukkueeseen pääsi, kun oma lapsi (tai
omat lapset) pelasivat myös Vjs:
ssä. Seuraan kuuluminen oli yhteinen juttu. Lapset ovat ylpeitä,
kun äiti pelaa. Tällä hetkellä joukkueeseen voi tulla mukaan myös
ilman lapsia. Aikaisempina vuosina valmentajat vaihtuivat vuoden välein ja välillä oltiin ilman
valmentajaa, kunnes nykyinen
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VJS:n korttelijouk
HJK:n puolustukse
Juhani Ojala aloitti jalkapallon 5-vuotiaana VJS:n
kortteliryhmässä. Nyt hän on HJK:n liigajoukkueen ja Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen
topparilupaus.
VIETTÄMÄLLÄ VJS:SSÄ juniorivuodet voi päästä pitkälle jalkapalloilijan uralla. Keskikenttämies Marko Kolsi on nähnyt
jo Hollannin ja Slovenian kentät, ja maalivahti Tomi Maanoja
luo uraa Ruotsin suurseurassa
AIK:ssa.
Seuraavaksi läpimurtoa huipulle VJS-kasvateista yrittää 20vuotias keskuspuolustaja Juhani
Ojala, joka on kolmatta kauttaan
HJK:n liigayhdistelmän mukana. Ojala debytoi kotimaan pääsarjassa jo syksyllä 2008. Viime
kaudella tilille tuli kolme liigapeliä lisää, ja alkaneella kaudella on tarkoitus saada valmentaja Antti Muuriselta vastuuta entistä enemmän.
Ojalan ura alkoi sieltä, mistä
muidenkin VJS-juniorien: korttelijoukkueesta. Joukkueeksi tuli ikäluokan 1989 VJS Lyon, joka
harjoitteli Pähkinärinteen koulun kentällä.

- Sieltä se lähti. Isäni valmensi
kaksi vuotta vanhemman isoveljeni joukkuetta VJS:ssä, ja myös
äitini oli mukana huoltajana.
Koko perhe oli mukana lajin parissa ja VJS:ssä, Ojala kertoo.
11 vuoden ikämaissa Ojalalla oli edessä muutto VJS:n edustusjoukkueeseen, kun korttelijoukkueet jaettiin tasoryhmiksi.
Ojalalle oli itsestään selvää, että
hän jatkaa siinä vaiheessa peliuraansa vielä kasvattajaseurassaan.
- Saimme hyvän joukkueen
kokoon, kun muistakin korttelijoukkueista tuli edariin hyviä
jätkiä. Pärjäsimme hyvin. Vaikka en muista ihan jokaista turnausta enää, niin Nike Premier
cupista ja Helsinki cupista jäi
hyviä muistoja. Lisäksi olimme
Dana cupissa Tanskassa. Siellä
oli siistiä.
Suhtautumisensa jalkapalloon
ja harjoitteluun Ojala kertoi va-

Uimahallin hiekalta
Ahvenanmaalle
valmentaja Jani Tikkanen aloitti.
Ja vuosi oli 2006. Saman valmentajan ohjauksessa toiminta on ollut suunnitelmista: Perustaidoista kohti pelikäsitystä. Valmentajan mielestä joukkueen pelaaminen näyttää pelinomaiselta.
Kun pohdittiin miksi ollaan
mukana, niin esille nousi seuraavia asioita:
- pitää kuntoa yllä
- hienoa, että parin tunnin ajan
viikossa voi unohtaa muut asiat ja
saa pään nollattua
- Varmat kantaneet vaikeiden
elämän vaiheiden ylitse, samanhenkisiä ja saman ”pituista” porukkaa
- ei ole väliä onko aikaisempaa
pelaajataustaa, kaikki samanarvoisia
- poikkeuksellisen hyvä yhteishenki
Uudet pelaajat kertoivat jouk-

kueeseen tulosta: on ollut helppo
tulla mukaan. Mukaan tulleessa
mietitytti, miten pysyy mukana,
mutta nyt huomaa, että on myös
oppinut jotain. Sain tiedon joukkueesta viime kauden VJS – sanomista. Olimme muuttaneet Myyrmäkeen, olin lenkillä ja näin Varmat harjoituksissa Viherpuiston
kentällä, tulin kysymään pääseekö mukaan. Olin pelannut aikaisemmin ja myös naisten Em – kisat herättivät pelihalut.
VJS Varmat pelaa jälleen ensi kesänä KKI 35 – sarjaa (KKI
= kunnossa kaiken ikää) ja osallistuu muutamaan turnaukseen
pääkaupunkiseudulla. Lisäksi
muisteltiin, kun ollaan oltu suopotkupallokisoissa ja haaveena on
osallistua joskus Hankifutikseen.
Tulevalla kaudella tavoitteena on
enemmän tehtyjä kuin päästettyjä maaleja. Tervetuloa kannustamaan.

VEIKKAUSLIIGAN IFK Mariehamnissa neljättä kauttaan pelaava Patrik Rikama, 27, aloitti
hänkin VJS-uransa aikaisin, 5vuotiaana. Paikkakin oli tuttu:
- Se oli jalkapalloleiri hiekkakentällä Myyrmäen uimahallin
takana. Siitä se lähti. Sen jälkeen
menin aika nopeasti VJS:n korttelijoukkueeseen. Muistan vielä
valmentajatkin niiltä alkuajoilta,
Alpo Halli ja Kari Riikonen. Molemmat olivat todella innostavia
valmentajia, Rikama kertoo.
VJS:stä Rikaman matka jatkui HJK Kannelmäkeen ja sen
jälkeen Atlantikseen ja HJK:n
edustusmiehistöön ennen siirtoa nykyiseksi täyspäiväiseksi
ammattilaiseksi IFK Mariehamniin. Jalkapallon ohella Rikama
pelasi juniorina samaan aikaan
jääkiekkoa – kuten moni muukin urheilullinen VJS-poika tekee edelleen.

- Ehdin jo 15-vuotiaana valita
lajikseni jääkiekon, kun minua
painostettiin valitsemaan laji, mutta tulin HIFK:n A-junioreissa katumapäälle. Kun löysin
Kolmosen pelien jälkeen itseni
HJK:n A-junioreista, niin tulinkin toisiin ajatuksiin ja palasin
futikseen.
Jotkut Rikaman ikätoverit valitsivat toisin – kuten samassa VJS-joukkueessa pelannut
nykyinen NHL-pelaaja Tuomo
Ruutu.
- Muistan kun tokaluokkalaisena kulutin aikaa ystäväni Valtteri Filppulan (nyk. NHL-pelaaja) kanssa Uomarinteen koulun
maisemissa ja näimme Tuomon
ajavan lätkämaila tarakallaan
kohti kiekkokaukaloa. Myöhemmin samana päivänä Tuomo tuli uudestaan vastaan. Silloin tarakalla oli futispallo. Hän oli aina pelaamassa jompaa kumpaa
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aailmalla

kkueesta
een

Leikkauspöydältä
AIK:n maaliin
ERÄS VIIME VUODEN puhu-

kavoituneen siinä vaiheessa, kun
hän oli
mukana VJS:n nuoremmassa
B-juniorijoukkueessa.
- Viimeinen vuoteni VJS:n Bjunioreissa, jolloin tipuimme divariin, oli ratkaisun aikaa. Aloin
silloin pohtia, missä kannattaisi jatkaa uraa. Juttelin mm. valmentaja Tapani Apusen ja Marko
Kolsin kanssa. He suosittelivat,
että minun kannattaisi jatkaa
matkaa HJK:hon. Olisin voinut
jäädä vielä VJS:n A-junioreihin,
jos he olisivat nousseet, mutta
siinä ei onnistuttu. Siirryin sitten HJK:n B-juniorien SM-sarjajoukkueeseen, jossa voitimme
kultaa, Ojala kertoo.
Vaikka B-junioreista lähtien Ojalan värit ovat olleet sinivalkoiset, niin hänen sydämensä sykkii silti edelleen VJS:lle ja
Vantaalle.
- Vapaalanaukean kentällä olen pelannut monet kerrat.
Myyrmäen ylänurmi, jalkapallohalli ja Pähkiksen koulun kenttä.
Sieltä ollaan lähdetty.
Myös mieluisia valmentajia on
osunut useita matkan varrelle.
- Pekka Huuhtanen, joka menehtyi tsunamissa, valmensi
Lyonia kaikki kuusi vuotta. Hän

lajia, Rikama kertoo.
Kahden lajin harrastamisessa on ollut laitapakki Rikamalle pelkästään hyötyä.
- Se on tietenkin tapauskohtaista, mutta kroppa ottaa kyllä vastaan kovaakin treeniä, kun
se on monipuolista. Pidän itseäni monipuolisempana jalkapalloilijana jääkiekkotaustan ansiosta.
Rikaman tie oli viedä viime
talven aikana Norjan pääsarjaan saakka, sillä hän oli näytillä
Strömsgodsetissa ja Hönefossissa. Loppujen lopuksi hän päätti tehdä kuitenkin uuden sopimuksen IFK:n kanssa.
Vaikka Rikaman ura suuntautui VJS:stä muualle jo aikaisessa vaiheessa, niin hän pitää silti itseään vantaalaisseuran kasvattina.
- Kun kasvattajaseuraa on kysytty, niin olen vastannut VJS.

tuimmista urheiluvammoista
Ruotsissa oli AIK:n maalivahdin
Tomi Maanojan pohje- ja sääriluun raju katkeaminen harjoitusottelussa ennen kauden alkua.
Maanojalle vamma tiesi toipumislomaa koko viime vuoden ajaksi. Näin isokokoinen
VJS-kasvatti joutui seuraamaan
katsomosta käsin, kun suosittu
tukholmalaisseura voitti Ruotsin mestaruuden.
Parempi uutinen on se, että
nyt 23-vuotiaan Maanojan jalka on taas kunnossa. Hän on
vallannut itselleen avauspaikan

jaksoi kehua ja kannustaa. Apunen ja Marco Naukkarinen tulevat myös mieleen.
Ojalan mielestä VJS on hyvä
paikka nuorelle jalkapalloilijan
alulle.
- VJS on hyvä kasvattajaseura.
Kun tulee ikää, niin sieltä on lähdettävä eteenpäin, mutta nuorelle pelaajalle VJS on hyvä paikka
kasvaa. Ja jalkapallo on kuitenkin eniten itsestä kiinni.
Tahdon ja osaamisen yhdistel-

takaisin AIK:n tolppien välissä
ja kisaa myös A-maajoukkueen
maalivahdin paikasta, kun Jussi Jääskeläinen lopetti Huuhkajissa.
Maanoja aloitti VJS:ssä eskari-iässä. Uran huipennus VJS:
ssä oli B-poikien Suomen mestaruus vuonna 2003 valmentaja Tapani Apusen johdolla. Hän
debytoi Veikkausliigassa vain
19-vuotiaana jo kuopatun vantaalaisseuran Allianssin riveissä.
Ennen AIK-siirtoa Vapaalasta ja
Pähkinärinteestä kotoisin oleva
Maanoja oli mukana myös VJS:
n ysinelosten valmennustiimissä.

mä on vienyt Ojalankin näytille italialaisseuroihin Bresciaan,
Vicenzaan ja Cataniaan sekä espanjalaiseen Espanyoliin saakka.
Ennen mahdollista siirtoa Välimeren maisemiin Ojala yrittää
nyt lyödä itsensä läpi HJK:n riveissä.
- Olen päässyt pelaamaan tosi hyvin talvikauden aikana. Nyt
on tavoite tehdä läpimurto Klubin riveissä.

Vantaalta
eksoottiseen
Sloveniaan
MARKO KOLSI, joka on ensimmäinen suomalaispelaaja kautta aikojen Slovenian liigassa, on
hänkin VJS:n kasvatti. Vantaanlaaksosta kotoisin oleva Kolsi, 25, lähti maailmalle vuonna
2004, kun hän solmi nelivuotisen sopimuksen hollantilaisen
Willem II:n kanssa.
Samaisesta Willem II:sta haki
uralleen vauhtia aiemmin mm.
Sami Hyypiä sekä Joonas Kolkka. Keskikenttämies Kolsi pelasi pari vuotta Willemissä, mutta
sitkeiden jalkavaivojen johdosta
hän joutui viettämään paljon aikaa sairastuvalla.
Alppien juurella sijaitsevaan
Sloveniaan Kolsi siirtyi 2007.
Nyt hän edustaa paikallista Ru-

dar Velenje -seuraa ja on toipumassa syyskuussa sattuneesta
pahasta polvivammasta.
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VJS

muiden silmin

VJS-sanomat kysyi useilta jalkapallovaikuttajia heidän näkemyksiään VJS:sta
nyt ja mitä odotuksia heillä on VJS:n toiminnasta tulevaisuudessa.
1. Millainen seura VJS on sinun silmissäsi nyt?

KENTTÄHANKE
olisi tiikerinhyppy
VJS:n toiminnassa
VJS päätti ylimääräisessä vuosikokouksessaan
17.2.2010 tavoitella lämmitettävää tekonurmikenttää. Kenttähankkeen onnistuminen nostaisi
VJS:n olosuhteissa mitattuna valiojoukkoon.
Paikkana Vantaankoski
Kenttää tavoitellaan Vantaankosken paloaseman vieressä sijaitsevalle Martinkyläntien kentälle. Suunnitelmien toteutuessa
paikalle nousisi täysimittainen
lämmitettävä ja tekonurmipohjainen jalkapallokenttä lämmittelykentällä. Samalla kenttäalueelle nousisi pukukoppirakennus. VJS:n tekonurmikenttää tulisi hallitsemaan osakeyhtiö, jossa VJS:lla olisi enemmistö. Kenttäalue olisi vuokralla Vantaan
kaupungilta.

si huipputekonurmea. Olosuhteiden lisääntyminen mahdollistaisi myös pelaajamäärän hallitun kasvattamisen.

Rakentamiskustannukset

2. Millaisia odotuksia/ toiveita/ näkyjä sinulla on
VJS:n toiminnasta tulevaisuudessa?
ERKKI SALO
Toimitusjohtaja
Myyrmäen Urheilupuisto
1. VJS on yksi Suomen suurimmista junioriseuroista ja omaa
potentiaalia nousta yhä korkeammalle tasolle junioreiden
kehittämisessä.
2. VJS:n tulevaisuus näyttää
hyvältä. Painopisteen tulisi jatkossa olla juniorivalmennuksen
tason nostaminen, sillä olosuhteet ovat varmasti antavat VJS:lle
mahdollisuuden nousta johtavien suomalaisten kasvattajaseurojen eliittiin. Yhteistyö PK- 35
Vantaan kanssa luo vantaalaisille
junnuille suoran tien ylemmille
sarjatasoille.

MARKO VIITANEN
Kenttähankkeen arvioitu rakentamiskustannus on 430 000 euroa ja se pyritään rahoittamaan
erilaisilla tuilla, jäsenistöltä kerättävästä kenttämaksusta sekä
lainarahoituksella. Rakennuskustannuksista suurimmat ovat
tekonurmimatto sekä lämmityslaitteisto.

Kenttähankkeella
tavoitellut edut

Kenttäryhmän vastuulla

Uuden kentän myötä VJS saisi apua varsinkin niukkuudesta johtuviin talviharjoitteluongelmiin. Kentän myötä VJS voisi tarjota kautta linjan parempia
vuoroja. Joukkueet, jotka ovat
kärsineet vuorojen vähäisyydestä
ja joukkueet joiden vuorot ovat
olleet liian pienissä tiloissa tai
liian lyhyitä saisivat merkittäviä
parannuksia. Myös pienen kentän toimintaa tavoitellaan kenttähankkeen myötä ympärivuotisesti keskitetymmäksi ja siten
seura voisi tarjota sille parempaa tukea.
Kenttähankkeen toteutuessa paranisi merkittävästi seuran
joukkueiden mahdollisuus järjestää hyvätasoisilla kentillä suuriakin turnauksia, kun kohtalaisen matkan päässä sijaitsisi kans-

Hankkeen taustalla vahvasti toimi vuoden 2009 aikana seuran
silloinen puheenjohtaja Heikki
Ristimäki sekä varapuheenjohtaja Jari Väisänen. Nyt kenttähanketta vetää erillinen puheenjohtaja Veli-Matti Rinnetmäen vetämä ryhmä, jolle ylimääräinen
vuosikokous antoi legimitaation. Kentän rakentamista varten ylimääräisessä vuosikokouksessa päätettiin kerätä maksimissaan 5 euron kuukausimaksu kentän rakentamiskuluja varten siihen asti, kunnes kenttä on
kahden kuukauden ikäinen.
Kenttähankkeen toteutuminen on kiinni kentän vuokrauksen ja rahoituksen järjestymisestä. Kenttä pyritään ensisijaisesti rakentamaan syksyn 2010 aikana.

Nuorisopäällikkö
Palloliitto
1. Vantaan Jalkapalloseura on
omakohtaisten kokemusteni mukaan viimeisen 10.vuoden aikana
kehittänyt toimintaansa melkoisin harppauksin lasten ja nuorten juniorijalkapalloseurojen

eturiviin. Kehitysvauhti ja varsinkin uusien asioiden kehittäminen on ollut ajoittain vauhdikaskin. Nyt on hienoa havaita että monet VJS:n uudistukset
ja kehityshankkeet ovat pysyviä
osia seuran toiminnassa.
Minun kokemusten mukaan
hyvällä seuralla on seuraavat asiat kunnossa:
- Visio ja toimintalinja
- Seura on kehityshaluinen ja
arvioi laatua
- Sisäinen ja ulkoinen viestintä toimii
- Toimintaryhmissä on osaavat valmentajat ja muu tausta

ja viimeisenä, tuloksena edellisten asioiden onnistumisesta hyvä seurahenki, joka kestää joitakin kipuiluja tai kitkojakin. Hyvä henki ilmenee tunnusta väriätoiminnalla ja ihmisten positiivisilla eleillä sekä intohimolla tehdä laadukasta toimintaa. Minun
silmissäni VJS on seura, jossa on
hyvä kasvualusta jokaiselle lajin
parissa toimivalle ja mahdollisuus saavuttaa oma huippu aina
kansainvälisellekin tasolle saakka. Tytöt ja pojat ovat tasa-arvoisia Vantaan Jalkapalloseurassa.
2. Minun silmissäni VJS on kehityshaluinen seura, jolla on halua virittää vahvatkin osa-alueet huippukuntoon. VJS panostaa osaamiseen ja rekrytoi osaavia ihmisiä sekä kouluttaa kaikilla tasoilla aktiivisesti. Palloliiton
Footpass -auditointityökalu ja
jatkuva oma arviointi antaa seuralle hyvän lähtökohdan arvioida laatuaan ja tehdä sen jälkeen
valinnat kehittämis- tai vahvistamistoimenpiteistä.
VJS:lla on hyvät suhteet kaupunkiin ja tärkeä rooli yhteisössä. Odotan VJS:n tarttuvan tulevina vuosina koulun - ja seuran välisen yhteistyön vahvistamiseen niin, että sadat koululaiset voisivat osallistua joinakin iltapäivinä kymmenillä kouluilla VJS:n Kaikki Pelissä -kerhoihin ja olisivat kosketuksissa sitä

VJS-VALME

• askel kerral
• pitkin punais
• kohti omaa

2010
kautta seuraan ja jalkapalloon.
Näin harrastajamäärätkin jatkaisivat kasvuaan. Hyvän kunnallisen yhteistyön kautta seuraan
tulisi myös muutamia päätoimisia lasten ja nuorten valmentajia,
joiden osatoimenkuvana olisi työ
kouluympäristössä.
Lisäksi toivon, että VJS tulee
olemaan uuden yksilöllisemmän
pelaajalähtöisen valmennuksen
kehittäjänä innovatiivinen. Yläkoulujen liikuntapainotteisissa
luokissa hyvää harjoittelua saisivat koulun ja seuran yhteistyöllä lukuisat VJS -kyvyt. Näen VJS:
n olevan uuden toimintastrategian mukaisesti Voittoja joka päivä
-fiiliksellä toimiva seura.
Paljon onnea 4 -kymppiselle.

TANELI HAARA
Harraste- ja nuorisopäällikkö
SPL:n Uudenmaan piiri
1. Olen päässyt seuraamaan
Vantaan Jalkapalloseuran toimintaa sekä työssäni piirissä että
seuran valmentajana. Näen seuran vahvana vaikuttajana paitsi Vantaalla myös koko Uudenmaan piirissä. Vuosien varrella
seura on ollut mukana monissa
valtakunnallisissa projekteissa ja
näin ollen vaikuttanut myös koko suomalaisen jalkapallon kehitykseen. Palloliitossa ja piirissä seuralla on hyvä maine, josta
kannattaa pitää kiinni. Toimin-
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ta nähdään luotettavana ja halu kehittyä seurana näkyy ulospäin. Seuran päätoimiset ja keskeiset luottamusihmiset tekevät
innokkaasti työtä, puhumattakaan lukemattomista vapaaehtoisista. Suurena sinettiseurana
asema tuo mukanaan myös vastuuta. Hyvä maine johtaa siihen,
että odotuksetkin ovat korkealla.
2. Toivon, että seura jatkaa
omaa kehitystyötään ja terävöittää strategiaansa siitä, mihin se
haluaa mennä ja mitkä ovat tulevaisuuden isot tavoitteet. Iso
mahdollisuus, mutta myös haaste, on seuran koko ja monipuolinen toimintakenttä. Pelaajakehitykseen panostaminen, harrastejalkapallon asema, olosuhdekehitys ja seuraorganisaation kehittäminen edelleen tulevat ensimmäisenä mieleen. Miten kasvattaa parempia pelaajia ja huolehtia samalla jokaisesta mukanaolevasta? Haasteisiin vastaaminen ei ole helppoa.
Tässä asiassa VJS:llä on kuitenkin suomalaisessa jalkapallossa harvinainen potentiaali onnistua. Seuralla on kyky hahmottaa
kokonaisuus eli ymmärtää mistä kaikesta jalkapallossa on kysymys. Seura ei ole vain päätoimiset tai hallitus. Seura muodostuu
jokaisesta toimijasta kaikilla tasoilla. Positiiviset kokemukset pitävät mukana toiminnassa. Mahdollisuudet tehdä entistäkin parempaa työtä ovat hyvät, mutta
se vaatii jokaisen seuratoimijan,
siis seuran, panosta.

PEKKO SÖDERSTRÖM
Valmennuspäällikkö
Tikkurilan Palloseura
1. Vantaan Jalkapalloseura on
yksi Suomen suurimpia jalkapallon erikoisseuroja. Olen tehnyt
VJS;n kanssa läheistä yhteistyötä koko Tikkurilan Palloseurassa oloni ajan. Vaikka VJS on Vantaalla yksi kilpailijoistamme niin

huomattavasti enemmän menestystä juniori-ikäluokissa. Minulle tämä ei ole ongelma, menestyvän seuran kriteerit ovat paljon
enemmän kuin menestyminen
juniorisarjoissa. On tosin huomattava, menetys ja hyvin hoidettu ruohonjuuritason työ eivät
ole ristiriidassa vaan parhaimmillaan täydentävät toisiaan niin,
että kaikilla on seurassa hyvä olla.
Tämän dilemman ratkaisua VJS
näyttää juuri nyt hakevan.

yhteistyömme on ollut mielestäni haastavan lisäksi myöskin antoisaa. VJS:ssä on töissä sekä vapaaehtoistoimijoina sellaisia ihmisiä, joilla on palava halu niin
oman seuran toiminnan kuin sen
pelaajienkin kehittämiseen pitkäjänteisesti. VJS:n slogani on ”lasten seura” ja sellaiseksi sen helposti mieltää Myyrmäkihallissa
käydessä. VJS panostaa merkittävästi myös lahjakkaimpien pelaajien kehittämiseen ja kehittymisen tukemiseen. Seuralla on
mielestäni yksi monipuolisin pelaajakehitysohjelma, joihin olen
törmännyt. VJS tarjoaa toimintaa kaikentasoisille pelaajille.
VJS:stä välittyy kuva yhtenäisestä seurasta, jossa suuri määrä vapaaehtoisia tekee päivittäin
töitä yhteisen päämäärän eteen.
Seurassa on motivoituneet työntekijät auttamassa vapaaehtoisia
sekä pelaajia eteenpäin.
2. Urheiluseuran tehtävä ja tavoitekenttä on haastava nykypäivänä. Toivon, että VJS jaksaa
edelleenkin kehittää toimintaansa entisestään. Oman toiminnan
ytimen löytäminen ja siihen täysillä keskittyminen on tärkeää.
On myös tärkeää huolehtia niin
vapaaehtoisista kuin työntekijöistäkin, jotta pitkäjänteinen työ
mahdollistuu. Tämä on mielestäni seurassa ymmärretty ja siitä on hyvä jatkaa. Onnittelut 40
vuotiaalle.

NNUSLINJA

laan
sta lankaa
huippua

MATTI RÄISÄNEN
Piirijohtaja
SPL Uusimaa
1. Vantaan Jalkapalloseuraa voi
katsella monesta eri näkökulmasta. Oman työni lähtökohdista katsoen VJS on seura, jollaisia tarvitaan enemmän. Seura
on riittävän iso voidakseen hankkia päätoimisia tekijöitä, seura
on tehnyt pitkään määrätietoista
strategiatyötä ja pyrkinyt miettimään, minkälainen seura VJS
haluaa olla. Lisäksi seuralla on visio siitä, mitä kehittyminen vaatii
jatkossa ja VJS:n oma kenttäprojekti on osoitus tulevaisuudenuskosta ja halusta palvella harrastajia entistä paremmin. Sijainti ison kaupungin selkeästi rajatulla alueella tuo seuralle myös
vahvan identiteetin. Tämä yhdessä Vantaan kaupungin selkeän maantieteellisen jakautumisen ohella on osaltaan mahdollistanut VJS:n kasvamisen Uudenmaan piirin toiseksi suurimmaksi seuraksi.
Toisaalta tiedän tai ainakin aavistan, että VJS:n nykyisellä suunnalla on arvostelijansa myös seuran sisällä. Osa mukana olevista kaipaisi ehkä parempaa kilpailullista menestystä
tai ainakin panostusta enemmän
kilpaurheiluun. On totta, että jos
VJS ja iso naapuri Espoosta laitetaan rinnakkain, on naapurilla

2. Suomalaisella jalkapallolla on suuria suunnitelmia ja visioni on, että seurat, piirit ja liitto (S-P-L) yhdessä täyttävät nämä tavoitteet. VJS:n osalta on tulevaisuuden toiveet helppo asettaa: Vuoteen 2020 mennessä VJS:
llä tulisi olla 3000 pelipassipelaajaa, jotka voivat pelata kaunista
peliä hyvissä olosuhteissa haluamallaan tasolla. Seuran toiminta on ammattimaista, yhdistysdemokratia kukoistaa ja resursseja on riittävästi huolehtimaan
kaikista jäsenistä. VJS on vahva
alueellinen vaikuttaja, joka on
solminut hedelmälliset yhteistyösuhteet lähellä toimiviin pienempiin seuroihin.
Yllä olevan saavuttaminen ei
tietenkään ole helppoa, eihän
helppoja tavoitteita kannata asettaa. Jalkapallon asema Suomessa
ei ole maailman hienoimman urheilun vaatimalla tasolla. Jokaisen mukana olevan on sitouduttava tekemään parhaansa, jotta
oma, mahdollisesti pienikin, osa
kokonaisuutta etenisi kohti tavoitteita. Tätä toivon myös VJS:
läisiltä.
Concordia res parvae crescunt,
discordia maximae dilabuntur.
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Missä menet

VJS?
Vantaan Jalkapalloseuralla on kiistaton merkitys Länsi-Vantaalaisessa
ympäristössä, sillä sen riveissä pelaa huomattava osa alueen 6-18-vuotiaista lapsista ja nuorista. VJS on myös Uudenmaan piirin toiseksi suurin
ja Suomen yksi suurimmista seuroista ja näkyvä tekijä jalkapalloperheessä aktiivisine työntekijöineen ja luottamushenkilöineen.
Siksi ei olekaan yhdentekevää kysyä: mihin olet menossa VJS?
Strategia 2010
VJS on kehittänyt toimintaansa jo yli vuosikymmenen rajusti. Vuoden 2006 loppupuolella
se laati viisivuotissuunnitelman
seuran kehittämisestä. Seuratoiminnan visioksi rakentui monipuolinen ja haastava ajatuskokonaisuus: “Vuonna 2010 VJS
on laadukkaasti ja yhtenäisesti
toimiva jalkapallon kasvattajaseura, jonka korkeatasoinen valmennustoiminta mahdollistaa
jokaiselle pelaajalle tien omalle huipulleen. VJS:n monipuolinen toiminta-ympäristö tarjoaa
niin huipulle pyrkiville kuin pelaamisen ilosta mukana oleville
mahdollisuuden osallistua toimintaan omalla tavallaan ja tasollaan.”
VJS siis halusi profiloitua seuraksi, jossa arvostetaan erilaisilla
lähtökohdilla tapahtuvaa jalkapallotoimintaa, ja joka rakentaa
toimintaympäristön ja -sisällön
sellaiseksi, että erilaisia toimintatapoja voidaan tukea.
Yksinkertaisesti VJS halusi,
että niin huipulle pyrkivät kuin
jalkapalloa muista syistä harrastavat voisivat toteuttaa unelmaansa seurassa.
Onnistumiset ja epäonnistumiset tullaan käymään läpi strategiapalavereissa vuoden 2010
aikana ja niiden johtopäätökset
alkavat ohjata uutta strategiaprosessia.

VJS:n merkitys
Kun VJS:n merkitystä tarkastellaan, on parasta kysyä VJS-toimijoilta, mitä seura heille merkitsee.
VJS on seura, joka tarjoaa toimintaa lapsille ja nuorille mutta myös aikuisille pelaamisen ja

vapaaehtoistoimijuuden kautta,
näin myös Mika Bäckmanille,
nuorimpien eli 2003-syntyneiden valmentajalle. VJS merkitsee hänelle vakaata seuraa, joka
tarjoaa mahdollisuuden lapsille
pelata jalkapalloa ja itselle mahdollisuuden olla mukana kasvamassa.
Seuran harrastemanageri ja
monivuotinen valmentaja Sirkka Sandberg näkee VJS:n merkityksen itselleen mahdollisuutena liikuntaan. Naisten harrastejoukkueen Varmojen pelaaja näkee itselleen tärkeänä mahdollisuudet osallistua seuran toimintaan monipuolisesti niin luottamushenkilönä kuin valmentajanakin. Tähän Sirkan aviomies lisää VJS:n merkitsevän tälle elämää.
VJS-toimijat ovat pääosin mukana omien lastensa kautta. Se
luo VJS:lle toimijoiden silmissä
merkitystä. Myös VJS Twenten
11 -vuotiaiden vastuuvalmentaja Pepe Lahti näkee VJS:n merkityksen itselleen tärkeänä, sillä hänen poikansa pelaa seurassa. Mutta seura on tärkeä myös
siksi, että seura edustaa länsivantaalaista juniorijalkapalloa,
ja vaikuttaa sitä kautta alueen
nuorisoon.
Varapuheenjohtaja ja joukkueenjohtaja Monica Wenellille VJS on melkeinpä toinen koti. VJS merkityksen hän näkee
jopa suurempana kuin seurassa
toimivat osaavat kuvitella. “Kun
mukaan lasketaan kaikki lähialueen perheet, joihin VJS tavalla tai toisella vaikuttaa, ollaan
todella syvällä Länsi-Vantaalaisessa elämässä”, hän toteaa.

VJS:n tärkeimmät
tehtävät
Kun mietitään VJS:n tärkeim-

piä tehtäviä, alkaa kenttäväenkin mielipiteet eroamaan. Toiset kun näkevät jalkapalloseuran
erityisenä tehtävänä tarjota juuri kaikista kiinnostuneimmille ja
lahjakkaimmille erityisen hyvät
olosuhteet ja toiset taas näkevät toiminnan täydellisen tasaarvon ja kaiken tasan jakamisen
pyhäksi arvoksi. Suurin osa seuraväestä sijoittuu johonkin tänne välimaastoon.
Kilpaurheilun kannattajaksi
tunnustautuva Pepe Lahti näkee
seuran tehtävän monimuotoisena, mutta hänellä on selkeä arvojärjestys: “VJS:n tärkeimmät
tehtävät ovat vastata sekä juniorifutiksen kilpaurheilu- että harrastepuolesta. Tässä järjestyksessä”.
VJS onkin viime vuosina satsannut molempiin puoliin, sillä seura on rekrytoinut harrastemanagerin vastaamaan harrastejalkapallon kehittämisestä
ja haaste- ja harrastejalkapalloa
kehittämässä on myös hallituksen alainen työryhmä. Samalla
on tehty varsinkin pienellä kentällä ja aikuisjalkapallossa uudenlaisia satsauksia kilpajalkapallon edistämiseksi.
Joukkueenjohtaja Lei Räihä
kuvaakin omasta näkökulmastaan varsin seuran tähänastisen
toimintalinjan mukaisen näkemyksen seuran tärkeimmistä tehtävistä: “VJS:n tehtävä on
tarjota eri ikäisille ja eri tasoisille jalkapallosta kiinnostuneille mahdollisuus harrastaa lajia
omalla tasollaan”. AC Milanin
2003 -syntyneiden poikien valmentaja Marko Forss on myös
samoilla linjoilla korostaessa
seuran yhden tärkeimmistä tehtävistä olevan mahdollistaa tie
jokaisen omalle huipulle.
Monica Wenell kokee, että
elinikäisen liikuntakipinän sytyttäminen ja elinikäisen har-

rastusmahdollisuuden kehittäminen on lahjakkuuksien valmentamisen ohella ne tärkeimmät jutut. “Jokaisesta nuoresta,
jolle saamme tehtyä liikunnasta elinikäisen tavan, voimme taputtaa itseämme olalle”, Monica
kannustaa.
Omista pelaajistaan huolehtiminen laadukkaalla toiminnalla on varmasti VJS:n tehtävien kovassa ytimessä. Tästä puhui vuonna 2006 laadittu visiokin. Ainakaan ei voida sanoa ettei VJS olisi pyrkinyt erilaisilla
satsauksilla vastaamaan itselleen
asettamaansa haasteeseen. Missä
sitten ollaan onnistuttu?

Onnistumiset
Puhuttaessa onnistumisesta tavoitteiden saavuttamisessa korostuu erityisen vahvasti se filosofia, joka kullakin vastaajalla on juniorijalkapallosta. VJS
ei ole kyennyt erikoisiin saavutuksiin aikuisten joukkuetasolla, huippupelaajien kehitystyössä tai nuorten maajoukkuepelaajien määrissä. Toisaalta se on
rohkeasti kehittänyt organisaatiotaan, luonut erinomaisia valmennuksen tukimuotoja, kuten
VJS–valmennuslinjan ja pelikirjat, sekä luonut pelaajakoulutusympäristön joka monipuolisuudellaan hakee vertaistaan. Lisäksi seurasta valittujen piirijoukkuepelaajien määrä on kääntynyt nousuun poikapuolella.
Lei Räihä näkee onnistumiset
juuri kilpapuolella: “Tavoitteelli-

sesti harrastaville homma on toteutunut hyvin. Mutta myös niille, jotka vain haluaisivat pelailla
mukavassa seurassa pitäisi järjestää enemmän mahdollisuuksia eri ikäluokissa.” Pepe Lahti näkee asian toisin: “Harrastepuolella pelaajamääristä päätellen hyvin, kilpapuolella haasteita
piisaa reippaasti enemmän”.
Suuren seuran arvioiminen
on vaikeaa, sillä sen sisälle mahtuu varsin erilaista toimintaa.
Toiminta on kuitenkin aina loppujen lopuksi, linjauksista huolimatta, jossain määrin tekijöidensä näköistä. Tosin seuran
rakentamat kehykset ohjaavat
toki toimintaympäristöä ja sen
mahdollisuuksia merkittävästi.
Valmentaja Marko Forss pukee asian sanoiksi: “Pidän tavoitteiden onnistumisen arviointia hankalana, sillä toiminnan taso riippuu joukkueiden
valmentajista ja joukkueenjohdosta niin suuresti. Varmasti on
myös parantamisen varaa siinä, kuinka pyrimme mahdollistamaan tietä kohti omaa huippua.”
Koska tavoitteena on huolehtia omista pelaajista, suuri lopettamisten määrä ei sopisi kuvioon. Tähän Sirkka Sandberg
kiinnittää omassa arviossaan
huomiota. Hän puhuu Drop
Outista eli pelaajien putoamisesta pois toiminnasta, joka oli
edellisellä kaudella seurassa varsin massiivista. Hän katsookin
olevan todella tärkeää löytää oikeat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. “Toisaalta valmen-
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nuksen laadun kehittämiseen
pelikirjakoulutus on ollut erittäin hyvä asia”, hän jatkaa.
VJS on ollut aina rohkea teoissaan ja vienyt härkäpäisesti eteenpäin toimiviksi katsomiaan toimintamalleja. Nyt valittu toimintamalli, joka tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia osallistua seuran toimintaan varsinkin kilpapuolella, on Timo Laineen mukaan oikea: “Tie, jolla ollaan, mahdollistaa laadukkaan pelaajien kehittämisen, kunhan jaksamme olla
pitkäjänteisiä ja huolehtia pelaajien hyvinvoinnista seurassa.”
VJS on pyrkinyt rakentumaan
yhtenäiseksi ja satsaamaan koulutuksella laatuun suuresta koostaan huolimatta: “Meillä on paljon hyviä valmentajia, joiden
koulutukseen panostetaan aktiivisesti. Lisäksi muita toimihenkilöitä koulutetaan jatkuvasti ja
heille löytyy tukiverkko tarvittaessa seuran organisaatiosta”,
Monica Wenell kuvaa.
Tilanne VJS:ssa on varmasti merkittävästi parempi kuin
vuonna 2006, jolloin nykyinen
strategia luotiin. Ainakin jos
mitataan harrastamismahdollisuuksia erityisryhmissä, päätoimisten työntekijöiden määrää,
valmentajien koulutus- ja kokemustasoa tai uusien joukkueiden ja valmentajien tukimuotoja. Jotta voisimme todeta visiomme asettaman tavoitteen saavutetuksi, on työtä huimasti vielä jäljellä.
Seuran toiminnan ytimestä on
pidettävä kiinni. Se mikä VJS:ssa

VJS-SANOMAT

on parasta, on säilytettävä ja perustalle rakennettava uusi.

Parasta VJS:ssa
VJS on muodostunut seuraksi,
jossa yhdestä köydestä vedetään
varsin monessa asiassa. Kun VJS
lanseerasi pelikirjan, saapui paikalle lähes kaikki valmentajat.
Kun VJS muutama vuosi sitten
uusi pelipaitansa ei kulunut kovinkaan kauan, kun kaikki joukkueet käyttivät yhtenäisesti uutta paitamallia. Yhtenäisyys suhteessa seuran suureen kokoon
on silmiinpistävää.
“VJS:ssa parasta on se, että on
hyvä henki, paljon innokkaita
vapaaehtoisia ja upeita pelaajia”,
vahvistaa Lei Räihä. Myös Sirkka Sandberg painottaa upeiden
ihmisten merkitystä: “Lasten ja
nuorten iloisuus ja innostus sekä
mahtavat vapaaehtoiset ovat parasta.” Varapuheenjohtaja Monna näkee asian samoin ja korostaa vielä vapaaehtoisten merkitystä: “Ilman heidän panostaan
emme olisi nyt tässä vaiheessa.”
Harjoitusolosuhteet saavat
myös kiitosta haastatelluilta. VJS
onkin kohtuullisessa asemassa
olosuhteissa ja käynnissä oleva
kenttähanke kruunaisikin VJS:n
raskaimpaan sarjaan olosuhdesarjassa pääkaupunkiseudulla.
Lisäksi VJS on seura, joka ei
sulje oviaan missään vaiheessa
lapsilta ja nuorilta vaan tasoon
katsomatta kuka tahansa on tervetullut toimintaan. VJS haluaa
olla alueensa luotettava lasten

ja nuorten toiminnan järjestäjä ja siksi jokainen on tervetullut. “Se on yksi ison seuran vahvuus. Kun pelaajia on paljon, se
luo mahdollisuudet rakentaa eri
tasoisia joukkueita ja jokaiselle
löytyy paikka harrastaa itselleen
mielekkäällä tasolla. Otamme
uusia pelaajia niin paljon, kuin
vaan ”ovista” mahtuu tulemaan”,
Monica Wenell kuvailee.
VJS:n kivijalkoja ovat yhtenäisyys ja hyvä henki, olosuhteet, valmennusta varten rakennetut tukimateriaalit sekä “kaikki ovat tärkeitä” -kulttuuri, josta esimerkkinä ovat eri tasoiset
joukkueet ja harjoitusryhmät.
Näistä VJS ei voi tinkiä jatkossakaan. VJS:n on kyettävä tulevaisuudessa ratkaisemaan, millaiset
tukitoimet ja olosuhteet luovat
hyvinvoinnin erilaisille joukkueille ja harjoitusryhmille ja toteutettava ne sitten laadukkaasti ja laatua matkanvarrella valvoen.

Näihin VJS:n tulisi
kiinnittää huomiota
Suuren seuran “ikuisuusongelmiin” kuuluu tiedottaminen:
milloin tiedottamista on liikaa,
milloin se tulee liian myöhään ja
milloin olennaista on jäänyt kertomatta. VJS:n tärkeimmät viestintäkanavat ovat sähköposti ja
nettisivut. Ongelmat tiedottamisessa johtavat helposti yhteistyötä vaikeuttaviin ja väärinkäsityksiin johtaviin tilanteisiin. Marko Forss toteaakin, että VJS tu-
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lisi tehostaa joka päivästä kommunikointia kehittämällä ja päivittämällä jatkuvasti omia internetsivujaan. Myös Mika Bäckman kaipaa kohennusta asiaan:
“Tiedon kulkua pitäisi nopeuttaa seuran sisällä joukkueille.”
Seuran varapuheenjohtaja Wenell kaipaa myös toisensuuntaista kommunikointia:
“Meille on rakennettu hieno organisaatio erillisine työryhmineen, mutta silti joskus joukkueet tuntuvat olevan kaukana. Pitäisi saada luotua sellainen kulttuuri, että myös joukkueet olisivat enemmän yhteydessä heitä
varten rakennettuihin instansseihin ja ottaisivat rohkeammin
yhteyttä eri ryhmien vastuuhenkilöihin.” Hän kokee seuralla oleva vielä paljon töitä tämän
mahdollistamiseksi: “Valitettavan usein joukkueissa ei tiedetä
mitä kukakin seuran organisaatiossa tekee, vaikka koko systeemi on luotu joukkueita varten.”
Jotta seuran toiminta voisi olla entistä yhtenäisempää, tulisi seuralla olla myös kirkas näkymä omasta roolistaan. “Profiloituminen on tärkeää. Olisi
tärkeää tietää mikä VJS on”, toteaa Marko Forss. Myös Wenell
on samoilla linjoilla: “Mielestäni
tulisi kiinnittää enemmän huomiota myös ison kentän haasteja harrastejoukkueisiin sekä niiden roolin määrittämiseen, jotta
niistä ei muodostuisi VJS:n katon alla toimivia omia miniseuroja.”
Nopeassa kehitysvauhdissa
käytännön asiat ovat jääneet jalkoihin. Kehitystä on tehty vailla
käsikädessä kulkevaa ohjeistusta. “Olisi tärkeää, että niin seura- kuin joukkuetasollakin toimintakulttuuri vakiintuisi yhteneväisillä toimintaohjeilla”, toteaa harrastemanageri-valmentaja
Sirkka Sandberg. Myös jojo Lei
Räihä peräänkuuluttaa suunnitelmallisuutta: “Olisi tärkeää, että valmennuksen suunnittelua
ja siitä tiedottamista tapahtuisi
pidemmällä tähtäimellä. Nykyinen systeemi on hankala varsinkin jojon näkökulmasta, kun tekemisiä ei pysty järkevästi suunnittelemaan edes vuodeksi kerrallaan. Varsinkin budjettia saa
rukata useampaan kertaan vuodessa, kun harjoitussysteemit ja
niistä perittävät maksut muuttuvat jatkuvasti.”
Kun ajatellaan VJS:n ydintoimintaa, jalkapallovalmennusta,
ei voida olla kiinnittämättä huomiota valmennuksen tasoon. Se
määrittää seuran toimintaan
merkittävämmällä tavalla kuin
mikään muu tekijä. Jos se ei olisi ainaisen kehityksen kohteena,
olisi jotain pielessä. Miesten valmentaja Timo Laine pukee asian sanoiksi: “VJS on kiinnitettävä huomiota valmennuksen tason paranemiseen entisestään –
se on ainoa tie eteenpäin.”
Näiden lisäksi VJS:n on ky-

ettävä olemaan “hereillä” koko
ajan kehittyvässä jalkapallotoimintaympäristössä. “VJS:n tulee kiinnittää huomiota jatkuvaan toiminnan kehittämiseen,
itsekritiikkiin ja avoimuuteen”,
valmentaja Marko Forss kuvaa.
Pysähtymiseen ei ole aikaa,
mutta etulinjassa ei tarvitse aina juosta. Joskus on myös käveltävä ja pyrittävä ymmärtämään
missä mennään. Ja taas kiihdyttää juoksuksi.

Unelmien VJS
Loppu vuoden aikana VJS alkaa luomaan uutta strategiaa.
Tavoitteena on kirkastaa seuran
profiili ja uusia visio. Strategisesti kriittisten toimenpiteiden
valinta on vuorossa myös loppuvuodesta. Kirkastettu tavoiteasettelu selkeyttää myös tulevia
pelaajakoulutusvalintoja, joihin
on sitouduttava useiksi vuosiksi hienosäätöoikeuksilla. Strategiatyössä, sen eri vaiheissa ja eri
tasolla toimivien ihmisten kanssa, etsitään näkyä unelmien VJS:
sta.
Otetaan varaslähtö ja kysytään
jo nyt haastateltavilta. Unelmat
ovat erinäköisiä mutta mahtuisivat varmasti suuren seuran toimintaraameihin.
Valmentaja Pepe Lahti aloittaa: “Unelmieni VJS olisi yksi
Suomen johtavista kasvattajaseuroista, josta yhdenkään juniorin ei tarvitse lähteä kovempia
haasteita hakemaan ennen B-juniori-ikää”. Aikuisurheilunnäkökulmasta hienon vision esittää miesten joukkueen valmentaja Timo Laine: “2. divisioonan peli ISS stadionilla, kentällä
kaikki pelaajat VJS:n omia junnuja, katsomossa n. 1000 VJS
fania ja kentälle vaihdetaan viimeiseksi vartiksi oma 15v lahjakkuus”.
Vielä hurjemmaksi pistää seuran varapuheenjohtaja Wenell:
“Jokaisella pelaajalla olisi mahdollisuus harrastaa jalkapalloa
ilman taloudellisia huolia vaikka eläkepäiviin asti. Seuran kaikki edustusjoukkueet loistaisivat
maailmalla ja VJS:n logo olisi
maakuntia myöten tuttu! Koko
seura toimisi harmonisesti yhteisillä pelisäännöillä, Drop Out
olisi meillä tuntematon käsite,
kaikilla olisi loistavat harjoitteluolosuhteet ja talvella katto
kentän yllä.”
Harrastemanageri Sandbergin unelmien VJS:ssa jokaiselle
löydetään sopiva taso pelata jalkapalloa, seurasta löytyy vapaamuotoisempaa pelaamismahdollisuutta, VJSläiset ovat ylpeitä seuraan kuulumisestaan
ja lopettamisprosenttikin on alhainen.
Marko Forss lupaa kertoa VJSunelmansa saunaillassa. Valitettavasti lehti on jo painettu, kun
saunailta järjestyy.
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VJS

joukkueet
:n esittäytyvät

Miehet

Miesten joukkue lähtee tulevaan kauteen lähes samalla miehityksellä, kuin vime kaudella.
Se luo hyvän pohjan tulevalle kaudelle. Uusien
valmentajien johdolla on hiottu kuvioita kauteen ja ne ovat jopa aika-ajoin alkaneet toimimaan. Tulevalla kaudella tavoitteemme on parantaa merkittävästi viime kauden sijoitusta
3.div:ssa. Pelaajien into talven aikana on osoittanut, että ajatus menestyksestä ei ole tuulesta temmattu, sillä loistava asenne tekemiseen
treeneissä tuo varmasti jossain vaiheessa kautta hienoja suorituksia kannattajiemme katseltavaksi.

Joukkueessa pelaavat: Ville Vepsäläinen, Janne
Lehmustola, Eero Vehmanen, Toni Anttila, Jyri Tapaninen, Jussi Honkanen, Teemu Pulkkinen, Muhamed Mahmud, Janne Arteva, Henrik Helanne, Juha Pulkki, Jani Laakkonen, Valtteri Lauri, Simo Vilhunen, Toni Setälä, Sami
Anttonen, Juho Wahlroos, Heikki Sjöman, Ilja
Dementiev, Ville Koistinen, Joel Vallius. Joukkueen valmennuksesta vastaavat: Timo Laine,
Ville Vepsäläinen ja Sakari Pihlström. Huollosta vastaa Jarmo Roine ja Joukkueenjohtajana
toimii Petri Setälä.

A2

VJS A2 -joukkue on syksyllä 2009 toimintansa
käynnistänyt joukkue, joka koottiin aiemmin
VJS:n B2/B3 -joukkueissa pelanneista vuonna
1992 syntyneistä pojista. 20 pelaajan joukkue
on harjoitellut talvisen sään sallimissa rajoissa
ISS Stadionilla kaksi kertaa viikossa. Muutamia harjoitusotteluita on pelattu joko stadionilla tai Myyrmäki-hallissa. Harjoituksissa on
ollut hyvä ja reipas henki. Joukkue pelaa kevätkaudella A-poikien Kakkosen lohkossa 2.

Kuvassa takarivissä Jari Valkama (apuvalmentaja, huoltaja), Henri Makkonen, Aimo Pihkala,
Ville Vuorio ja Kari Koski (joukkueenjohtaja),
eturivissä Niko Koskinen, Mikael Krasnov, Topi
Saarinen, Aleksi Sadeoja, Ville Nuutinen ja Eero
Valkama. Kuvasta puuttuvat Refai Bulut (apuvalmentaja), Amir Bellamine, Jesse Himmanen,
Mikael Hyttinen, Niko Immonen, Lauri Koski,
Dani Laatikainen, Markus Laitinen, Mikko Salin, Santeri Sandberg, Sakarie Suleiman ja valmentaja Sabe Bulut.

A1

VJS A1 juniorit lähtevät tulevaan kauteen siitä
mihin syksyllä jäätiin, eli mainioon nousuun
1 divisioonaan. Olemme saaneet jalkeille iskukykyisen joukkueen, joka yhdessä miesten
joukkueen kanssa on harjoitellut innokkaasti.
Joukkue on talven aikana pelatuissa harjoitusotteluissa onnistunut sisäistämään uuden pelitavan hyvin ja on nyt valmiina menestymään
A1 div.peleissä jotka alkavat toukokuun alussa. Kaudesta on tulossa mielenkiintoinen ja tasaisen sarjan johdosta odotamme innolla millä
sarjatasolla joukkue pelaa tulevaisuudessa.

Joukkueessa pelaavat: Arbnor Belegu, Jaakko
Eklund, Markus Lehtola, Toni Nenonen, Santtu Puhakka, Tuomas Pulkkinen, Jori Seppälä,
Ville Tuulio, Lassi Vainikainen, Teppo Vesterinen, Peter Vainio, Rinor Kurteshi, Juha Jääskeläinen, Tarmo Virtanen, Refai Bulut ja Sami Setälä. Joukkuetta valmentavat: Sakari Pihlström,
Timo Laine ja Ville Vepsäläinen. Huollosta vastaa Jarmo Roine ja Joukkueenjohtajana toimii
Petri Setälä.

B1

VJS B1 joukkueella niin kuin varmaan kaikilla
muillakin joukkueilla on tämä alkukausi ollut todella haastava. Suomen ilmasto on tuonut omat
haasteet kaikille. Milloin on ollut kova pakkanen
tai lumi on estänyt sekä harjoittelun että herjoituspelien pelaamisen. Pojat pelaavat Suomen Palloliitto B-pojat Ykkönen A-lohkossa. Tavoitteena
joukkueella on esittää pelissä harjoituksissa opittuja taitoja. Tervetuloa kannustamaan joukkuetta kauden peleihin.

Valmentajat Harri “Haba” Haapanen ja Janne Purovuo, huoltaja Markku Saarinen, joukkueenjohtajana Mauri Haapanen. Pelaajat aakkosjärjestyksessä: Abdulahi Dijan, Gädda Robert, Kahim Sabri, Karjalainen Kasperi, Karjalainen Lauri, Kaqamak Ymer, Konu Mikael, Lindström Jens, Lemberg Vili, Loukola Pauli, Maaranen Mikko, Paljakka Janne, Parviainen Juha, Päivinen Tommi, Saarinen Emil, Simanainen Eetu, Toivanen Hannes,
Vanhatalo Aki, Vikman Samuli, Yasar Sinan, Österman Esa
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B2
VJS:n B2-joukkue (se ainoa ja oikea B2 kaudelle 2010) muodostuu 15 innokkaasta pelaajasta ja joukkue tulee pelaamaan kevätkaudella 2010 kolmosdivarin lohko 3:sta 7 muun
joukkueen kanssa, joten pelejä tulee mukavasti kevätkaudelle. Talven harjoittelua emme ole
päässeet suorittamaan toivotulla tavalla koska ISS-stadion on ollut useasti suljettuna talven aikana. Keväällä ennen sarjakauden aloitusta tulemme osallistumaan FC Kasiysin järjestämään perinteiseen Kultakenkä-turnaukseen, joka järjestetään tänä vuonna huhtikuun
neljäntenä viikonloppuna Leppävaaran urheilupuistossa. Haemme lisää reippaita pelaajia
joukkueeseemme, joten jos olet kiinnostunut,

niin ole yhteydessä joukkueen vastuuvalmentajaan Jarmoon 040-364 94 09.

B2-94
Kulunut kausi oli muutoksien aikaa. Vielä viime kaudella Falconsin ja Eaglesin joukkueet toimivat omina joukkueinaan takanaan neljä vuotta rinnakkaiseloa ikäluokkansa haaste- eli kakkosjoukkueina. Kauden loputtua joukkueet kuitenkin yhdistivät toimintansa ja tilanne oli siinä mielessä loistava, että suuristaB-ikätason pelaajamääristä johtuen, pystyimme jatkamaan omassa ikäluokassamme tarvitsematta siirtyä
suoraan B17-sarjoihin. Joukkueemme kokoonpanossa on nyt 24 kappaletta 94-syntyneistä poikia, joiden
kanssa pelaamme alkavana keväänä B16-sarjan kakkosessa. Poikien taustalla on kolme motivoitunutta valmentajaa ja tukijoukko, joiden kannustushuutoja odotetaan taas kevään peleihin. Talven yli jatkuneiden harjoitusten sisältö alkaa nyt kevättä kohti painottumaan
enemmän pelitaktiikkaa käsitteleviksi ja sarjapelien
alettua jatkamme kolmella harjoituskerralla viikossa
pääsääntöisesti ISS Stadionilla ja lähialueen nurmilla,

jonne ottaisimme mielellämme yhden uuden maalivahdin mukaamme. Kauden kohokohdaksi suunnittelemme parhaillaan syksyllä toteutettavaa harjoitus-/
pelileiriä Etelä-Turkkiin. Lisää meistä osoitteessa www.
vjs94.com/p94
Toimihenkilöt vas: Huoltaja Ani Salminen, fyysinen valmentaja Kari Kannisto,rahastonhoitaja Sari WatjusWahlberg, jojo Monica Wenell. Kuvasta puutt. vastuuvalmentaja Timo Leppänen ja apuvalmentaja Timo Cornér. Pelaaja takarivissä vas: Tomi Pajari, Kasperi Kärkkäinen, Rasmus Kannisto, Kristian Lehtonen, Teemu Äärilä, Miikka Salminen, Reko Purhonen, Niko Ortju, Jani Leppänen. Keskirivi vas: Joonas Rajanen, Teemu Eskelinen, Elias Varmanen, Nicklas Wahlberg, Lassi Saarela,
Jani Hirvonen, Eelis Puumala. Eturivi vas: Simo Malm,
Teemu Penttala, Eemeli Reisto, Samir Peci, Miika Kuusisto, Miska Vanhala. Kuvasta puuttuu Waltteri Nironen.

B4
VJS B4 viimevuoden loppu toi mukanaan
muutaman muutoksen. Nimi muuttui ja myös
3 poikaa lopetti lajin harrastamisen, jonka takia jouduttiin myös etsimään uusi Jojo ja rahastonhoitaja. Uudet toimihenkilöt kuitenkin
löytyivät ja toiminta on jatkunut muuten tutuissa merkeissä. Vuoden 2010 harjoitus määrä on talvella ja kesällä 3 kertaa viikossa ja piirinsarjoihin myös tutusti osallistutaan. Myös
leiri on keväällä ohjelmassa ja muutama turnaus. Toiminnan tavoitteena on laadukas harrastustoiminta, jossa poikien on hyvä olla mukana. Kustannukset olemme yrittäneet pitää
kohtuullisina. Uusia pelaajia otamme mukaan
edelleen.

Kuvassa alarivistä vasemmalta: Viljami Suutala, Joona Clergeaud, Abdirahman Abdullaahi,
Sami Toikka, Jesse Partanen, Juuso Kesti.
Ylärivi vasemmalta: Vastuu valmentaja Antti
Laitinen, Tomi Kotila, Kalle Paakkola, Sampo
Simolin, Jere Airaksinen, Ville Sipola, Erik Jaatinen, valmentaja Jari Simolin, Joukkueenjohtaja Seppo Airaksinen.
Kuvasta puuttuu: Mikko Laakso, Abdoul Manza, Panu Pynnönen, Raul Ratnik, Juho Rossi,
Ahmed Shire, Aleksi Ylönen. Ja rahastonhoitaja Anne Pylvinen.

C15 Red Devils
VJS:n C1 edustusjoukkue lähtee uudesta tilanteesta alkavaan kauteen. Joukkueen rivistössä tapahtui paljon muutoksia kun osa pelaajista lopetti tai siirtyi toisiin seuroihin ja vastaavasti saimme paljon uusia pelaajia naapuriseuroista. Lisäksi valmennustiimissa aloittivat
Helsingin puolella toimineet Sebastian Söderholm ja Jari Toivonen, jotka ovat tuoneet joukkueen toimintaa paljon uusia tuulia. Joukkue
on talven aikana leireillyt, harjoitellut tiiviisti
ja pelannut paljon harkkapelejä, talvisarjaa ja
futsalia valmistautuessaan taas kevään aluesarjaan. Futsalissa voitimme Uudenmaan piirin
pronssin. Pari pelaajaa on tätä kirjoitettaessa
vielä ehdolla Uudenmaan piirijoukkueeseen.
Uutena piirteenä rokkikone on soinut täysil-

lä joukkueen pukuhuoneessa ja pojat ovat itse
osallistuneet paljolti tunnelman ja tahtotilan
luomiseen ennen pelejä, jotka ovatkin sujuneet pääosin voitokkaasti kuten pitääkin tässä
vaiheessa kautta. Eriasteisista kolhuistakin on
enenevästi kärsitty pelaajien kasvaessa ja pelin
kovetessa. Edessä on vielä leiritystä ja useampi kevätturnaus ennen tosikoitoksia. Tavoitteet
ovat taas korkealla ja toimintaa on siksi luvassa
paljon. Kesällä on aluesarjan lisäksi ohjelmassa
myös kansainväliset Helsinki ja Kokkola Cupit. Syksylle valmistellaan treenileiriä Euroopassa huippuolosuhteissa. Toivotamme myös
kaikille muille VJS:n joukkueille menestystä ja
hienoa jalkapallokesää 2010 !
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C15 Black Titans
Black Titans joukkueeseemme kuuluu tällä
hetkellä 20 poikaa ja harjoittelemme 3-4 kertaa viikossa. Tulevan kevään, kesän ja syksyn
toimintaan kuuluu harkkapelejä, piirisarjan
otteluita sekä turnauksia. Osallistumme kesällä mm. Porin, Haminan sekä Saimaan turnaukseen. Lähiturnauksia ovat mm. turnaus
Espoossa sekä Lohjalla. Joukkueemme on pysynyt hyvin kasassa ja muutama uusi poikakin on tullut mukaan. Kauden päätämme peli- ja harjoitusmatkalla Barcelonaan Santa Susannaan.

Kuvassa eturivissä oikealta: Abdi Jabar, Osvaldo Farinha, Santeri Tuominen, Matias Nousiainen, Eero Maukonen, Ville Lehtovaara, Rasul Israpov, Joni Jantunen.
Takarivissä oikealta: Valmentaja Mika Tuominen, Huoltaja Arto Lahenius, Erkka Vähä-Pietilä, Joel Skurnik, Tuukka Lahenius, Simo Salonen, Amar El Issaoui, Aleksi Ylhäinen, Joel Vikeväkorva, Jussi Pennola, Lasse Pennola, huoltaja
Anita Pennola, Joukkueenjohtaja Tarja Tuominen, rahastonhoitaja Kirsti Skurnik ja kuvassa
etualalla: Vili Waaramäki Kuvasta puuttuvat:
Santtu Mäkelä ja Samu Korhonen.

C14 Red Lions
Red Lions kilpajoukkue pelaa vastuuvalmentajansa Jukka-Pekka ”Juice” Toivosen johdolla kaudella 2010 aluesarjassa, eli ikäluokkansa kovimmassa kastissa, yhdessä
ikäluokkansa muiden kilpajoukkueiden kanssa. Kunnianhimoisena tavoitteena on viedä VJS:n värit mahdollisimman korkealle lopulliseen sarjataulukkoon. Työtä tehdään korkealla työmoraalilla, unohtamatta iloista ilmettä ja hurttia huumoria. Punaiset leijonat ovat
kuluvan kevään aikana hioneet kuvioitaan samaan tapaan kuin viime kaudellakin Saksan Wedaun jalkapallopyhätössä harjoittelemalla hyvissä olosuhteissa ja pelaamalla hyvällä menestyksellä korkeatasoisia kansainvälisiä harjoitusotteluita. Urheilullisten tavoitteiden lisäksi pelaajille on jlleen kerran tarjoutunut ainutkertainen mahdollisuus kerätä omaan työkalupakkiinsa myös
uusia elämänkokemuksia. Myöhemmin kuluvalla kaudella joukkue valmistautuu Eerikkilässä Nike Premier
karsintaturnaukseen tavoitteenaan päästä jatkoon kohti Premierin päätapahtumaa. Kesän 2010 Helsinki Cu-

piin joukkue ei osallistu, vaan keskittyy kohtaamaan kovia koti- ja ulkomaisia joukkueita 25. Turun Ystävyyskaupunkiturnauksessa heinäkuussa 2010.
Joukkueessa pelaa yhteensä 23 poikaa: ADEMAJ ALTIN,
AHOLA PEETU, BJÖRKQVIST MAX, ERIK, ESKELINEN JIMI, FILIP MISIU, HEIKKONEN LAURI, HELENIUS JANNE, KARVINEN JALMARI, LAITEENMÄKI LASSI, LAUKKARINEN AAPO, LIPPONEN MIIKA,
NAUMANEN ELIAS, NUMMENPÄÄ TOMI, PAUKKU TUOMAS, ZAPE BRAYAN RUA, SALO MARKO,
SAURAMAA MATIAS, SIIKAVIRTA SANTERI, SOININEN VISA, TAN MUHAMED, VANNE VILLE, VAPALO TONI, VENN KONSTA.
Joukkuetta valmentavat TOIVONEN JUKKA-PEKKA,
TIKKANEN TONI ja VAPALO HANNES (mv-valmentaja). Huollosta vastaavat AHOLA OSSI ja LAUKKARINEN VESA. Joukkuetta johtavat BJÖRKQVIST KAJ ja
SOININEN SAMI.

C14 Black Panthers
Edellisen kauden kova puurtaminen vuotta vanhempien sarjassa kokemusta hakien lähes ilman voittoja tuli takaisin korkoineen kaudella 2009. Jo kevään
piirisarjassa Black Panthers taisteli tiukasti lohkonsa voitosta. Määrätietoinen valmennus ja harjoittelu toivatkin sitten syksyllä ylivoimaisen lohkovoiton
puhtaalla pelillä ilman yhtään tappiota. Sen myötä Black Panthers nousi kaudelle 2010 pelaamaan
Kakkossarjaan. Vaikka jo perinteeksi muodostunut
Jyväskylän turnaus sekä Lahti Soccer eivät pelillisesti menneetkään ihan piirisarjan luomien odotusten
mukaisesti, ne jäivät mieleen mukavana yhdessäolona. Avoimista harkoista saimme joukkueeseen uutta verta muutaman syksyllä lopettaneen tai muualle
siirtyneen pelaajan tilalle. Yhteistyö ikäluokan kilpajoukkueen Red Lionsin kanssa jatkuu ja antaa pelaajille mahdollisuuksia kokeilla välillä pelaamista haastavammissakin peleissä. Joukkue on kehittynyt pal-

jon vuoden aikana ja tulee varmasti olemaan kova
vastus myös Kakkossarjassa. Joukkueen nettisivuilta
www.vjs96.com/joukkue1350 voi lukea kuulumisia
tai vaikkapa katsoa videokoosteita otteluista.
Kuvassa ylärivi vasemmalta: valmentaja Antti Laitinen, huoltaja Anders Lindberg, Niko Raipale, Miika
Aalto, Jere Siikamäki, Vicktor Wahlberg, Mikke Kaikkonen, Toni Manninen, Joel Björklund, Tuomas Lamminen, Elias Hänninen, Janne Penttala, vastuuvalmentaja Mika Vennola, joukkueenjohtaja Pekka Penttala. Keskirivi vasemmalta: Jani Rosendahl, Miro Salo, Tatu Rissanen, Lauri Nieminen, Ville Väänänen,
Aleksi Lahdenmäki, Sami Paavola, Simo Färm, Atte Lindberg, Miika Rönkä. Edessä Tomi Salminen ja
Teemu Haimakainen. Kuvasta puuttuu rahastonhoitaja Jorma Manninen.

D13 Red Kings
Joukkue perustettiin syksyllä 2008 ikäluokkansa edustusjoukkueeksi. Joukkueessa on nyt
20 pelaajaa joista kaksi on maalivahteja. Harjoitusmäärä korttelijoukkue ajoista lisääntyi
huomattavasti ja alussa keskityimmekin perusosaamisen kehittämiseen. Pojat ovat harjoitelleet todella ahkerasti ja osallistumisprosentti harjoituksissa on erittäin korkeata luokkaa. Kovan harjoittelun tulokset ovat alkaneet
näkyä ja viime vuoden syksyllä voitimmekin jo
ensimmäisen turnauksemme.
Talvikaudella olemme osallistuneet kolmeen
turnaukseen ja joka kerta olemme olleet kärkikolmikossa. Kesällä osallistumme 97 ikäluokan valiosarjaan tavoitteena syksyn aluesarjapaikka. Oman turnauksemme järjestämme

huhtikuussa Solvallassa. Kesää odotamme innolla, sillä matkaamme Ruotsiin Örebrohon ja
osallistumme Hesa Cupin lisäksi muutamaan
tasokkaaseen turnaukseen. Toimintaamme voi
seurata kotisivuiltamme www.vjs97.fi/red
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D13 Black Barons
VJS Black Barons, -97 ikäluokan haastejoukkue, on perustettu lokakuussa 2008. Suurin
osa 18 pelaajasta on kuulunut jengiin alusta alkaen. Treenejä on kolme kertaa viikossa. Joukkue uusi viime vuoden mitalin futsalsarjassa, nyt kirkkaampana hopeana. Hienon,
mutta kylmän talven jälkeen odotellaan jo kesän treenejä ja turnauksia. Seuraavina Hongan kevätturnaus ja Turku Cup Helsinki Cupia unohtamatta.

nen, Lauri Paronen, Topi Pohjola, Aatos Sormunen, Theo Tervaniemi, Aleksi Virolainen, Lauri
Virtanen ja Valtteri Voutilainen.
Toimihenkilöt: Harri Koski (valmentaja), Jukka Karhu (valmentaja), Marja-Liisa Järvenpää
(varajoukkueenjohtaja), Jaakko Virtanen (rahastonhoitaja) ja Jaana Mäkinen (joukkueenjohtaja).

Joukkueeseen kuuluu: Efe Agbonogieva, Abdirahman Dahir Nur, Mohammed Dahir Nur, Tatu Eräkanto, Jere Heiskanen, Benjamin Iles, Julius Koski, Musab Mohamed, Abdihalim Muhumed, Miika Mäkinen (mv), Wili-Veikko Nuuti-

D13 White Dukes
VJS White Dukes -97 muodostettiin lokakuussa 2008. Talvikaudella olemme harjoitelleet
viikoittain kolme kertaa: ulkoharjoitusvuoro ISS-stadionilla Myyrmäessä sekä sisäharjoitusvuorot Kaivokselan ja Laajavuoren koululla. Kesäkaudella siirrymme kokonaan ulkokentille. Pelaajamme ovat osallistuneet erittäin aktiivisesti ja iloisella mielellä harjoituksiin sekä peleihin. Otamme mielellämme mukaan toimintaamme uusia jalkapalloilusta innostuneita 1997 syntyneitä poikia mukavan
urheiluharrastuksen pariin. Toimintaamme
voivat tulla mukaan niin aloittelevat kuin kokeneemmatkin pelaajat, joilla on myös muita
vapaa-ajan harrastuksia. Yhteys- ja lisätiedot
löytyvät ikäluokkamme yhteisiltä nettisivuilta http://www.vjs97.fi

Pelaajat: Niko Antikainen, Samu Eräkanto,
Mohamed Hassan, Verneri Kallio, Valtteri Kauko, Joona Kettunen, Lemar Khan, Jan Lauhde,
Sharmake Mohamed, Max Mäkinen, Lauri Oksanen, Joonas Pesonen, Yusuf Sharmake, Santeri
Suuronen, valmentajat: Sirkka-Liisa Sandberg,
Reijo Kettunen, Jani Tikkanen, joukkueenjohtaja: Juha Pesonen, vastuuhuoltaja: Anu Eräkanto

D12 Punaiset
VJS98 Punaiset on syksyllä 2009 perustettu Vantaan
Jalkapalloseuran 98 ikäluokan poikien edustusjoukkue. Joukkueessa on 30 VJS:n neljästä korttelijoukkueesta siirtynyttä pelaajaa, joiden toiminta on jaettu
kahteen tasoryhmään. Liikkeelle lähdettiin kahdella
VJS:n nimeämällä valmentajalla sekä mukana on myös
kaksi VJS valmentajaa, jotka ovat olleet poikien kanssa
jo korttelijoukkueissa. Lisäksi Huoltajia ja muita toimihenkilöitä on noin 5 henkilöä. Joukkue on jo kerinnyt pelata molemmilla tasoilla paljon turnauksia sekä harjoituspelejä. Kilpatasoryhmällä Syksyn turnausohjelmassa oli lahden suurhalliturnaus, josta joukkue
voitti pronssia, sekä Tampereen pirkkahallissa pelattu
TkT:n 90 vuotisturnaus, josta kotiintuomisina hopeaa TPS:ää vastaan pelatusta finaalista. Scandic Cupissa
joukkue sijoittui parhaana suomalaisena kolmanneksi
voittaen Honka Akatemia 98:n, KäPa:n, sekä HPS:n.
Joukkueen Haasteryhmä on myös esittänyt hienoa pe-

laamista voittaen ystävyysotteluissa kaikki vastustajansa, kuten NJS98 Haaste, TuPs98 Haaste, GrIFK Haaste, HPS City, TPV Schalke Haaste sekä muiden seurojen haastejoukkueita. Turnauksia haastejoukkueella
on takana VJS:n Itsenäisyysturnaus, Marjavantaa Turnaus ja joukkue on pelannut FC Espoon hallisarjaa
menestyen hienosti. Joukkue on hakeutunut myös ulkomaisiin turnauksiin. Pääsiäisenä 2010 suuntaamme
ensimmäiseen isoon ulkomaanturnaukseen, Barcelonassa pelattavaan Mediterrian International Cuppiin,
jossa joukkue kohtaa samassa ikäluokassa perinteisiä
seuroja, kuten: FC Barcelona, AJAX amsterdam, Manchester United, Atletico Madrid, TALENTOS FRANCO RIZZI (VENEZUELA), KENKRE FC (INDIA),
ROTHERDAM FC (UK). Lisäksi molemmat tasojoukkueet osallistuvat kesällä ruotsissa pelattavaan Örebro
Cupiin. Joukkueen kotisivut löydät: www.vjs98.com/
punaiset

D12 Mustat
VJS-98 Mustat perustettiin syksyllä 2009 ja
joukkueessa pelaa 16 innokasta poikaa. Talvikaudella olemme harjoitelleet sään salliessa
kerran viikossa ISS-Stadionilla sekä Pähkinärinteen koulun salissa ja lisäksi Energia-areenalla. Osallistuimme Futsal-sarjaan sekä Marja-Vantaa -turnaukseen. Lisäksi olemme pelanneet harjoituspelejä saadaksemme lisää pelikokemusta. Kesäkaudella harjoittelemmme
kolme kertaa viikossa ulkokentillä (Myyrmäessä ja Vantaakoskella) sekä osallistumme turnauksiin. Ajantasaista tietoa joukkueesta sekä yhteystiedot löytyy nettisivuiltamme http://
www.vjs98.com/mustat

Kuvassa alarivi vasemmalta: Peetu Hemmo, James Chali, Aapeli Sipilä, Heikki Kervinen, Sergei Kuisma ja Verneri Sipilä. Ylärivi vasemmalta: Mikael Nousiainen, Harri Pajala, Iiro Yliuntinen, Sakari Hakkarainen, Kristian Skogberg,
Miro-Markus Nikula, Markus Halonen, Emilio Varo ja Nico Ylimaa. Takarivi vasemmalta: George Oladayo (vastuuvalmentaja), Juha
Skogberg (huoltovastaava), Timo Ylimaa (jojo), Jouko Hakkarainen (apujojo) ja Jussi Pajala (apujojo). Pelaajista kuvasta puuttuu Niilo Tenhola.
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E11 Ajax
VJS Ajax -99 joukkue koostuu pääosin Myyrmäen alueelta tulevista pojista. Viime kaudella saimme pari hyvää vahvistusta lisää lopettaneiden tilalle. Joukkueessa pelaa tällä hetkellä 13 kaveria. Joukkuehenki on ollut korkea ja toiminta aktiivista. Osallistuimme viime kauden aikana piirisarjan peleihin ja karuselli-turnauksiin. Talvella pelasimme KäPan
talviliigaa ja harjoittelimme stadionilla. Tänä
vuonna osallistumme Ålandia Cuppiin Ahvenanmaalla, mikä kruunaa poikien monivuotisen taipaleen ennen joukkueen hajoittamista vuoden lopulla. Suuri kiitos näistä vuosista
kaikille vanhemmille, toimihenkilöille, sponsoreille ja etenkin pojille!

Joukkuekuvassa ylh. vas. valmentaja Matti Taavitsainen, valmentaja Hans Manderbacka, valmentaja Bill Iles ja joukkueenjohtaja Jauri Varvikko. Kesk. vas. Aaro Taavitsainen, Niki Tuononen, Kenneth Iles, Oscar Hellström, Joni-Jesper
Rahkola ja Casper Forsskåhl. Alarivissä vas. Teemu Trast, Mathias Manderbacka, Aleksi Hamunen, Joonatan Nikkola ja Nikolas Krasnov. Kuvasta puuttuvat Riku Luoma ja Niko Koponen.

E11 Feynoord
Taakse jäänyt kausi oli jo joukkueemme viides
yhteinen toimintakausi.Kesäkauden stadion
ja hiekkakenttä harjoitusten jälkeen jatkoimme harjoittelua stadionilla joskin tänä talvena sää ei ole suosinut ulkoharjoittelua - onneksi ikäluokka- ja joukkueen omat harjoitukset eivät ole olleet säästä riippuvaisia. Pelikokemusta on hankittu perinteisten karuselliturnausten lisäksi osallistumalla viime heinäkuussa
ensimmäistä kertaa omalla joukkueella Hesa
cuppiin ja talvella on oteltu erinäisissä turnauksissa ja pelattu talvisarjaa. Meneillään oleva
kausi on viimeinen korttelijoukkueena ja yhteinen alkutaival jalkapallon merkeissä on tarkoitus huipentua kesäkuussa kun matkaamme
Ahvenanmaalla turnaukseen.

Pelaajat alarivissä vasemmalta: Miki Koso, Mohamed Ali, Jesse Suikki, Juuso Heinonen, Elmeri
Voutilainen, Khalid Mohamed. Pelaajat
ylärivissä: Leevi Uusimäki, Abdirahman Abdiirahman, Tuomas Virtanen, Olli Lauronen, Edvin Hänninen, Mikko Jeminen. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentaja Jouni Lauronen ja joukkueenjohtaja Jaakko Virtanen. Kuvasta puuttuvat pelaajat Jesper Paavilainen, Niko Nyrhinen
ja valmentajat Heikki Voutilainen ja Taru Paavilainen.

E11 Heerenveen
VJS Heerenveenin joukkue perustettiin keväällä 2005. Joukkueen pelaajat asuvat pääosin
Variston ja Vapaalan alueella. Joukkueessa on
12 pelaajaa. Osallistuminen on ollut jokaisen
kohdalla aktiivista ja joukkuehenki on hyvä.
Talven aikana olemme harjoitelleet kolme kertaa viikossa. Harjoitukset ovat olleet Laajavuoren koululla, ISS Stadionilla ja Myyrmäki-hallissa. Kesäkaudella on myös kolmet harjoitukset viikossa sekä huomattamvasti enemmän
pelejä kuin talvella. Pelikokemusta on saatu
FC Espoon järjestämässä talvisarjassa ja loppiaisena pelatussa FC Espoo 2010 Kick Offturnauksessa. Kesäkaudella osallistumme viiteen pääkaupunkiseudun turnaukseen sekä
Pelitälli-sarjaan. Kesän kohokohtana on Helsinki Cup 2010.

Kuvassa sekalaisessa järjestyksessä:
Pauli Vaara, Berk Kocak, Aaro Kiviluoto, Jussi
Kiviluoto, Asif Chaudhry, Daniel Miekka, Aatos
Messam, Casper Valjus, Samu Mattsson, Paavo
Seppälä ja valmentaja Markus Mattsson. Kuvasta puuttuu Topi Hägg ja Leevi Lintonen.

E11 PSV Eindoven
Hieman haikein tunnelmin tätä kuvaa katselen, viimeistä vuotta nämä poikaviikarit ovat
yhdessä. Viime vuonna käytiin monta turnausta; mm. karusellit, pääsiäisturnaus, Helsinki Open, Helsinki Cup, Puuhamaa-turnaus sekä kesä-ja talvisarjat päälle. Tänä vuonna sama tahti jatkuu loppuun asti. Pojat ovat kehittyneet humasti viimeisen ivuoden aikana. On
löytynyt sitä pelisilmää ja syöttöpeli ja yhteistyö kentällä on selkeästi tehostunut. Joukkuetta on huoltanut Ossi Vieno ja Yahya Abbasi, raha-asiat pitänyt kurissa Jari Björklund ja
valmentajina toimineet Pentti Jämsen ja Mikke Helin. Kiitos heille kaikille ja kiitos pojille
innokkaasta osallistumisesta!!

Ylärivi vasemmalta: Musa Kani, Nicolas Leppänen, Max Manninen, Jere Salejärvi, Miika
Piekkala, Jonatan Girgis ja valmentaja Mikael Helin. Alarivi vasemmalta: Selim Kara, Lukas Björklund, Abdiasis Hagi Farah, Eeli Vieno ja Andre Abbasi. Kuvasta puuttuvat Matti
Jämsen, Deniz Gahramani ja vastuuvalmentaja Pentti Jämsen.
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E11 Twente
Edessä on viimeinen kesä ennen syksyllä tapahtuvaa korttelijoukkueiden hajoamista. Se aiotaan käyttää Twentessä lähinnä harjoitteluun, jotta mahdollisimman moni poika mahtuisi haluamaansa ryhmään lokakuun tasojoukkuejaossa.
Tähän asti harjoittelu on maistunut niin hyvin, että yhtä lukuunottamatta kaikki Twenten pelaajat
ovat mukana ikäluokan buusteriryhmässä. Se on
tiennyt kahta harjoitusta ISS-stadionilla viikottain
koko talven ajan, ja yhtä tanoke-professori Pertti
Kemppisen vetämää kiivastahtista saliharjoitusta
päälle. Kun VJS on menossa buusteriryhmillä ensi kertaa Helsinki-cupiin kesällä, niin se tietää sitä,
ettei Twente ole omalla nimellään mukana kesän
ykköstapahtumassa. Sen sijaan Kellokoskella kesäkuun alussa pelattavaan Intersport-erikoisturnaukseen Twente sai kutsun, ja sinne lähdetään vie-

lä korttelijoukkueena katsomaan, missä mennään.
Hermoihin pelit eivät kaatune, sillä Twenten pojat ovat kunnostautuneet kovissa paikoissa upeasti. Viime kesänä Hangossa pelatussa Itämeri-cupissa yllettiin finaaliin, joka ratkesi vasta pilkuilla
- Ylästön poikien eduksi. Sama oli tarina Uudenmaan piirin itsenäisyyspäivän turnauksessa, jossa runsaslukuisen katsojajoukon edessä Twenten
pojat panivat pilkkuja taas turnausvoiton arvoisesti sisään. Pitkä on ollut matka vuodesta 2005,
jolloin aloitettiin harjoittelu Isonmännyn hiekkakentällä. Toivottavasti jalkapallo innostaa Twenten poikia vielä pitkään.
Alarivi (vas.): Jami, Samuel Ra, Leevi L, Leevi B,
Akseli. Keskirivi: Eetu, Ville, Samuel Rä, Marko,
Leo, Alex, Niko. Takarivi: Jari, Pepe, Masa. Poissa: Jukkis.

E11 Vitesse
Vuosi 2010 on Vitessen joukkueen neljäs yhteinen toimintavuosi. Vitessen vuoteen on mahtunut harjoittelua sekä pelejä turnauksissa ja
sarjoissa. Vuoden 2009 turnauksia olivat Karuselli-turnaus sekä keväällä että syksyllä, Kellokosken turnaus, Rajamäen syysturnaus, VJS:
n futsal-turnaus ja Riihimäen halliturnaus. Lisäksi ohjelmassa oli tietenkin piirisarjan pelit. Talven 2009-2010 olimme mukana futsalsarjassa. Harjoituspelit mukaan lukien, pelejä
kertyi vuoden 2009 aikana n. 60.
Viime kesäkausi treenattiin Ylästön koulun
kentällä, tämän talven olemme harjoitelleet
Myyrmäen stadionilla lauantai-aamuisin ja
torstaisin Laajavuoren koululla Martinlaaksossa.

Alarivi vasemmalta: Ville Leppänen, Santeri
Lähde, Oona Salo, Nikolas Siitari, Weixin Niemi, Emeka Kotobridza Keskirivi vasemmalta:
Aleksi Palhamo, Carl Gripenberg, Jamal Gripenberg, valmentaja Marko Salo Ylärivi vasemmalta: joukkueenjohtaja Terhi Leppänen, vastuuvalmentaja Jussi Leppänen, valmentaja Jyrki Niemi Kuvasta puuttuvat Rasmus Rautakallio ja Robert Foli sekä joukkueen rahastonhoitaja Soile Hämäläinen.

E10 Barcelona
VJS Barcelona on kevällä 2006 perustettu joukkue. Joukkueessa on nyt 12 innokasta pelaajaa Hämeenkylästä ja Askistosta ja yksi pelaaja Kalajärveltä. Joukkue on osallistunut kesäkaudella piirin pelitällisarjaan ja talvikaudella FC Espoon talvisarjaan sekä useisiin turnauksiin (mm. Helsinki Cup,
VJS:n pääsiäisturnaus, Intersport -turnaus, Vierumäen urheiluopiston ruskarieha -turnaus, Sveitsinportti -turnaus, Itsenäisyyspäivä -turnaus ja
karuselliturnaukset). Kesällä joukkueella oli ensimmäinen oma leiri Eerikkilän urheiluopistolla.
Joukkuehenki on hyvä ja pelaajat arvostavat reilua
peliä. Harjoituksiin pelaajat osallistuvat ahkerasti.
Omat harjoitukset on kesäkaudella pidetty Tuomelan koulun kentällä ja talvikaudella ISS-stadionilla. Pelaajat ovat myös osallistuneet ikäluokkaharjoituksiin talvella Myyrmäki-hallissa tai kesällä

ulkokentällä. Lisäksi 6 pelaajaa harjoittelee Buusteri-ryhmässä ja 3 pelaajaa käy maalivahtiharjoituksissa. Tulevan kauden suunnitelmiin kuulu vat ainakin perinteinen VJS:n pääsiäisturnaus, piirin pelitällisarja ja matkaturnauksena Aura Cup. Joukkueella on perinteeksi muodostunut oma leiri kesäkuussa. “Ylärima alas, Barcelona on paras!”
Kuvassa vas. vastuuvalmentaja Markus Toivanen ja
valmentaja Sami Mertala. Keskellä vas. pelaajat Iiro Toivanen, Alex Nirvinen, Ville Vuori, Eetu Pentikäinen, Noel Nironen ja alarivillä vas. Niko Mertala, Juho Aaltonen, Joona Pohjonen, Joe Lauhde, Roope Aalto ja edessä Juho Toivola. Kuvasta puuttuu pelaaja Ville Yli-Kivistö. Joukkueessa lisäksi toimihenkilöt: rahastonhoitaja Miia Pentikäinen, huoltajat
Tiina Lauhde ja Arja Toivola ja joukkueenjohtaja
Tarja Nirvinen

E10 Celta
VJS, Celta-00 Varistossa harjoitteleva joukkue.
Pelejä piirisarjassa, sekä useita turnauksia.
Kevään ensimmäiset pelit haastavia harjoittelun vähäisyyden, sekä kunnollisen talviharjoituspaikan puuttumisen vuoksi. Pyrittiin hakemaan eritasoisia turnauksia, joista osa osoittautui liian haastaviksi, mutta kuitenkin pelien tulossaldo plusmerkkinen.
Pääturnauksena oli Pärnu Summer Cup. Pelejä pelattiin lomailun ohessa suotuisan sään
vallitessa. Järjestelyt eestiläiseen tyyliin, mutta
siihen olemme tottuneet jo VJS:kin toimesta.
Osasunan hajotessa riveihimme tuli kuusi uutta poikaa vuoden 2010 alussa, joten joukkueemme koko kasvoi 19 poikaan. Tulevaan kauteen panostamme vahvasti, pelikirjoja odotellessa.

Kuvassa ylhäältä oikealle Joukkueenjohtaja Ilpo
Korhonen Valmentajat Samppa Olli, Jari Mäensivu, Jari Kotila, Mikko Laulainen
Keskirivi Saku Putkonen, Akseli Hilander, Joni Lehtiaho, Lassi Huhtinen, Mikko Laasonen,
Eetu Mäensivu, Jesper Korhonen, Valtteri Forsman, Aksel Karra
Eturivi Jon Sallinen, Antti Vierros, Jose Olli, Jonne Kotila, Kalle Kaukoranta, Rasmus Sohlman,
Oliver Pylvänen sekä mv Miikka Laulainen,
Kuvasta puuttuvat Jere Kumpulainen, Olli Elonen
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E10 Deportivo
VJS Deportivossa on -00 syntyneitä poikia.
Ylästöläisistä pojista koostuva joukkue harjoittelee kerran viikossa Ylästön koulun kentällä ja lisäksi on noin kerran viikossa peli.
Osallistumme pelitälli-peleihin sekä yksittäisiin turnauksiin vuoden aikana. Joukkueemme vahvuus on 12 ja seuraavat pojat kuuluvat
joukkueeseen: Piiroinen Aapo, Andersin Einari, Mellanen Juha, Schild Matias, Kolehmainen
Mikko, Rundelin Roope, Huikko Saku, Kuikka
Ville, Acosta Jamie, Niemi Joonas, Monni Jose,
Silvennoinen Jesse.

Joukkueeseemme mahtuu vielä muutama poika lisää, ole yhteydessä niin pääset mukavan
harrastuksen pariin: Joukkueenjohtaja Pertti
Kuikka puh. 040 703 6913

E10 Real Madrid
VJS -00 Real Madrid muodostuu 11 innokkaasta
ja urheilullisesta pelaajanalusta ja muutamasta urheilullisesta toimihenkilöstä. Joukkueemme viime
kausi sujui erittäin nousujohtoisesti. Osallistuimme
useaan eritasoiseen turnaukseen, joista kohokohtina mainittakoon kauden aloittanut kahden päivän
turnaus Pajulahdessa sekä kesän kruununa poikien
ensimmäinen Helsinki Cup. Turnausten lisäksi viime kesää värittivät sarjapelit, joissa joukkueemme
sai loppukaudella kokea useasti onnistumisen riemua alkukauden pienten vastoin käymisten sijaan.
Joukkueemme nousujohteista kulkua omien harjoitustemme lisäksi avittivat buusteri- ja ikäluokkaharjoitukset, jotka antoivat oman lisämausteensa poikien jalkapalloharrastukseen. Talvikaudella olemme perinteisesti osallistuneet Myntinsyrjän talvisarjaan, jossa tänä talvena olemme saavuttaneet jo
pientä menestystä. Alkaneella talvikaudella olemme

osallistuneet talvisarjan lisäksi jo kolmeen turnaukseen, joista kahdesta on ollut tuliaisina sijoittuminen
kolmen parhaan joukkoon. Tulevalla kesäkaudella
joukkueemme ykköstähtäin on asetettu Helsínki
Cupiin ja kevään onnistumiset jo pelatuissa turnauksissa ovat ruokkineet poikien itsetuntoa terveellä
tavalla kauden päätavoitetta silmällä pitäen.
Joukkueessamme pelaavat (ei kuvan mukaisessa järjestyksessä): Riku Seppi, Veeti Rinkinen, Rasmus Volotinen, Jimi Arola, Hannes Naumanen, Joni Kuisma,
Jesse Häyrinen, Miro Träskelin, Topias Lahikainen,
Toni Laine, Elias Piispa
Vastuuvalmentaja: Sami Volotinen, valmentajat:
Markku Naumanen ja Marko Lahikainen, huoltaja:
Sari Hiekkavirta, rahastonhoitaja: Mervi Seppi, joukkueenjohtaja: Jani Piispa

E10 Sevilla
Vjs-Sevillan pojat harjoittelevat Pähkinärinteen kentällä. Innokkaita poikia on 13. Pojat
ovat reippaita ja kannustavia keskenään.
Osallistumme tänäkin vuonna Janakkalan
Pallon järjestämään Millenium turnaukseen.
Kauden päätavoite on laitettu Pori Cuppiin.
Pojat vasemmalta: Mika Kemppainen, Samuli Markkanen, Jonne Koistinen, Sami Hakanen,
Rami Illman, Ville Haverinen, Janne Ikäläinen
ja Otso Pasanen. Poissa: Vili Virtanen, Elmo
Martela, Tuomas Kuoppala, Toni Nyrhinen ja
Shahin Dehghan.
Ylärivi vasemmalta: Joukkueenjohtaja Katherine Dourneau, Vastuuvalmentaja Tero Hakanen
ja Valmentaja Markku Haverinen.

E10 Valencia
VJS-Valencia on perustettu v.2006. Joukkue on
muuttunut paljon vuosien varrella, alkuperäisistä pelaajista on vain muutama jäljellä. Myös
valmennuspuolella on tapahtunut useita muutoksia. Kausi 2009 sujui perinteiseen tyyliin: kevään ja syksyn turnaukset, piirisarjan pelit, marraskuun futsal-turnaus ja tietysti kauden kohokohta eli Helsinki Cup. Valencian joukkueeseen
kuuluu tällä hetkellä 14 pelaajaa, joten ajoittain
vaivannut pelaajapula on taakse jäänyttä aikaa.
Joukkue on sekoitus useamman vuoden aikana
mukaan tulleita pelaajia, osa on aloittanut pelaamisen vasta 2009. Olemme harjoitelleet talvella säännöllisesti niin omissa kuin ikäluokkaharjoituksissa. Silmissä siintääkin jo kesäiset nurmet
peleineen. Viime kauden vaihtelevaan menestykseen toivomme tietysti parannusta, mutta ennen

kaikkea odotamme hauskan pitämistä ja yhdessä oloa. Kaikkien pelaajien tavoitteena on luonnollisesti kehittyä mahdollisimman hyväksi jalkapalloilijaksi, mutta vähintään yhtä tärkeää ovat
hyvät pelikaverit ja hieno harrastus. Vanhempien näkökulmasta toiveena on myös liikunnallisen elämäntavan tarttuminen poikiin pienestä pitäen.
Kuvassa ylärivissä valmentajat Mikko Seppänen
ja Timo Aho sekä joukkueenjohtaja Päivi Rantti. Keskirivissä Jami Vesaniemi, Ville Rantti, Niko
Huotari, Benjamin Kähkönen, Anton Bulut, Konsta Lappalainen ja Sulo Aho. Alarivissä Miika Turpeinen, Lenni Kotilainen, Daniel Huotari, Verneri Seppänen, Joonas Häikiö ja Teemu Isomäki. Kuvasta puuttuvat Björn Luts ja Janne Pirttimäki.
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F9 Lyon
VJS Lyon -01 aloitti toimintansa Vapaalassa
keväällä 2007. Joukkueen ydin pysynyt hyvin
kasassa mutta pientä vaihtuvuutta myös ollut.
Uusia poikia ja taustajoukkoja tullut mukaan
muista VJS joukkueista. Joukkueen vahvuus
tällä hetkellä 13 poikaa. Valmennuksesta ovat
vastanneet Pekka ja Roy.
Kolmas toimintakausi toi mukanaan kesällä
ja syksyllä piiri-sarjan pelit ja osin uudet vastustajat. Lähialueen turnauksiin osallistuttiin
myös edelliskauden tapaan.
Talvikaudella osalla pojista muut harrastukset
vahvasti mukana joten Lyon treenissä ollut välillä aika hiljaista. Kun kevät taas koittaa ja lumet sulaa niin ollaan taas innolla aloittamassa uutta kautta.

Kuvassa valmentaja Pekka Inkinen, JoJo OlliPekka Tuhkanen ja valmentaja Roy Kaateri Pelaajat kuvassa ylärivi: Petrus Paavilainen, Santtu Husu, Rony Kaateri, Oliver Tuhkanen, Rasmus Paldanius
Alarivi: Valtteri Nurminen, Peetu Suomaa, Anton Inkinen, Jere Vendelin, Juuso Kaartinen ja
Iiro Tenhola Kuvasta puuttuu pelaajista: Otto
Ruski ja Tommi Doktar.

F9 Rennes
Rennes -01 on keväällä 2007 perustettu aktiivisesti harjoitteleva joukkue. Ensimmäisen kauden pelaajista on mukana vielä peräti 8 poikaa. Kuluneella kaudella kaksien omien harjoitusten lisäksi pojat
ovat ahkerasti käyneet myös Tanoke-harjoituksissa.
Joukkueen taidot ovat kehittyneet valtavasti kauden
aikana ja uuteen pelitapaan 7v7, jolla jo talvisarjassa pelattiin, on päästy kiitettävästi sisään. Keväällä ja
syksyllä pelattiin piirisarjaa hyvällä tsempillä ja saatiin rutkasti onnistumisia. Turnausten osalta aloitettiin VJS:n pääsiäisturnauksella, osallistuttiin kevään
Karuselli-turnaukseen ja kauden kohokohtana ensimmäinen Hesa Cup. Syksyllä vierailimme Rajamäellä syysturnauksessa. Lokakuussa alkoi Espoon talvisarja, joka mahdollisti hyvää peliharjoitusta myös
talvikaudelle. Helmikuussa 2010 osallistuimme
Marja-Vantaa –turnaukseen. Tänä vuonna piirisarjan lisäksi lähdemme Valkeakoskelle, Rajamäelle ja
Klaukkalaan turnauksiin . Kauden Karusellit on oh-

jelmassamme sekä tietysti kesän huipentumana Hesa Cup 2010. Tulevana talvena osallistumme myös
talvisarjaan. Yhteishenkeä on pyritty kasvattamaan
myös jalkapallon ulkopuollisella toiminnalla. Viime
kesänä vietettiin jo perinteeksi muodostunutta Jokiuoma-iltaa kisaillen koko perheiden voimin erilaisissa viesteissä, herkutellen ja loppuhuipentumana kastuttiin vesi-ilmapallosodassa. Siitä tullee uusi
perinne, niin hauskaa se kaikkien mielestä oli!
Takana toimarit vas. jojo Satu Merinen, huoltaja
Marjo Forsman, vastuuvalmentaja Ari ”Arttu” Merinen ja valmentaja Kari Pohjanoksa. Keskellä vas. Eetu Santala, Antti Pohjanoksa, Akim Momodu, Juho
”Luke” Lahdenmäki, Jeremia Forsman, Santeri Makkonen ja Veeti Merinen. Alarivi vas. Topias Puumala,
Kevin ”Keke” Güzey, Joni Merinen, Juho Lehto, Emil
Flykt, Anick Datta ja Ossi Riste.

F9 Sochaux
Vuonna 2001 syntyneistä pojista koottu
Sochaux lähtee seuraavaan kauteen kuin uudesti syntynenä. Vuodenvaihteessa joukkueeseen sulautui kaksi muuta seuraa, PSG ja Lille, joten materiaali on laajempi kuin koskaan.
Talven aikana on opeteltu uusien seurakavereiden nimiä, numeroita ja pelikuvioita – opeteltu pelaamaan yhtenä joukkueena. Viime vuoden kohokohtana olivat Vantaalla, Espoossa ja
Porvoossa pelatut turnaukset, joissa peli kulki sitä paremmin mitä pidemmälle kesä ehti. Tulevan kesän turnauksiin lähdetään intoa
täynnä ja entistä isommalla joukolla. Pallo on
jo vastustajan maalissa ennen kuin ehdit tavata Sochaux!

Valmentajat: Xhavit Abatzi, Jari Vuosalmi, Ari
Blomqvist, Mikko Grommi
Takarivi: Ardit Abatzi, Jesse Kontio, Saku Grommi, Rasmus Yliaho, Mankaran Singh, Sabauun
Khan, Olli-Pekka Krekola, Jere Nieminen , Toni Korhola
Keskirivi: Aleksi Kostiainen, Valtteri Kyrö, Elias
Ellonen, Joel Sjöman, Jesse Blomqvist
Alarivi Aleksi Vuosalmi, Jeremias Siitari, Olli
Mäyry, Lauri Mäyry

F9 St’Etienne
St`Etiennen alias ” Etanoiden ” joukkue on
muodostunut neljästätoista futaajan alusta.
Harjoittelemme 2 kertaa viikossa omissa treeneissä ja kerran viikossa tanokessa. Pojilla on
paljon myös muita harrastuksia, joten treeneissä on käyty mahdollisuuksien mukaan. Pelaajakortit laadittiin vuoden alussa, joihin kerätään edistymistä eri osa-alueilta; esim. ponnauttelusta nopeuteen pallon kanssa ja ilman. Osallistuimme pelitälli sarjaan sekä Espoon talvisarjaan. Kesällä osallistumme Helsinki Cupiin.Tärkeimmäksi suuren linjan tavoitteeksi piirtäisin tällä hetkellä peli-ilon löytymisen joka jannulle ja sitä kautta onnistumisen kokemusten saavuttamisen.

Joukkueessa pelaavat: Aarni, Elias, Elmeri,
Edun, Lauri, Otso, Nooa, Kasperi, Tommi, Tatu, Justus, Toni, Saad ja Topi (Ei kuvan järjestyksessä !)
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F9 Toulouse
Eturivi vasemmalta: Joonas Savonen, Joel Berg,
Jaakko Viertola, Eetu Tuupanen, Antti Nyqvist.
Takarivi vasemmalta: Samuel Valtanen, Tatu
Pasanen, Eetu Savonen, Matti-Oskari Kallioranta, Tapio Viertola.
Valmentajat takana: Jali Berg, Aki Savonen ja
Teppo Valtanen.
Kuvasta puuttuvat pelaajat Pyry Perälä ja Niko
Männistö sekä vastuuvalmentaja Paavo Perälä.

G8 AC Milan
AC Milan -02 on toiminut melkein kaksi vuotta. Vuonna 2009 AC Milanista kasvoi todellinen
joukkue. Ketteryys- ja pallonkäsittely harjoitusten lisäksi harjoiteltiin syöttämistä ja pelaamista yhtenä joukkueena. Syksyn turnauksissa nähtiin jo todella hienoja pelikuvioita ja upeita yksilösuorituksia.
Tyypillisen talven saliharjoittelun vaihdoimme
neljänneskenttään ISS stadionilla. Jo ensimmäisissä harjoituksissa huomasimme poikien nauttivat tekonurmesta. Rankka talvi ja kovimmat
pakkaset rajoittivat harjoittelua, mutta muutaman asteen pakkaset eivät vauhtia hidastaneet.
Nyt katse on käännetty kevään turnauksiin ja
pojat jo kyselevät koska päästään pelaamaan.
Joukkueessa on tällä hetkellä 12 aktiivista poikaa
ja lisää mahtuu mukaan. Tervetuloa!

Ylärivi: Pekka Nuutila (rahastonhoitaja), Jukka
Pirttiniemi (valmentaja), Juha Alamäki (joukkueenjohtaja), Marko Forss (vastuuvalmentaja) Kari Greus (valmentaja)
Keskirivi: Calle Martelius, Juho Alamäki, Leevi
Nuutila, Eliel Hänninen, Aaro Matikainen
Alarivi: Joel Pirttiniemi, Nuutti Greus, Valtteri
Pörsti, Aaro Forss, Topi Uusimäki, Nico Turunen
Poissa: Juuso Tirkkonen(Pelaaja), Tuija Lindqvist-Pirttiniemi (Huoltaja)

G8 AS Roma
AS Roma on yksi VJS:n viidestä 2002-syntyneiden aluejoukkueesta. Joukkue harjoittelee
kesäisin Myyrmäen seudun hiekoilla, nyt talvikaudella pelattiin Martinlaaksossa Laajavuoren koulun salissa. Talven jälkeen odotellaan
innokkaasti nappikset viuhuten kesäkautta ja
turnauksia. Kallen johdolla kentillä harjoittelee ja pelaa tällä hetkellä 17 poikaa. Tervetuloa
mukaan! Verkot tötterölle!

Saari, Abdi Nuuriye, Joni Tanner.
Ylärivi vasemmalta: Johanna Rugemalira (joukkueenjohtaja), Mikael Karvinen (valmentaja),
Kari (Kalle) Mehtomaa (vastuuvalmentaja).
Kuvasta puuttuu: Pessi Niemelä

Eturivi vasemmalta: Teemu Keränen, Emre Yildizay, Eetu Karvinen, Sami Pönkä, Teemu Huhta, Sheri Bhaskar, Roni Virtanen.
Keskirivi vasemmalta: Noah Lehmustola, Oskari Saari, Samu Pohja, Hanad Keyer Hussen,
Lassi Mehtomaa, Ilmari Puhalainen, Sakari

G8 Inter Milan
Inter Milanin pojat asuvat pääasiassa Askistossa, Hämeenkylässä ja Pähkinärinteessä. Pojat
ovat pelanneet yhdessä kohta kaksi vuotta. Kehitystä on tapahtunut tänä aikana valtavasti.
Nykyään pojat osaavat jo mm. solmia kengännauhat itse, tietävät mitä tarkoittaa hyökkäys
ja puolustus sekä osaavat kuljettaa palloa molemmilla jaloilla. 7-8 -vuotiailla pelaajanaluilla
alkaa siis olla perusteet kunnossa. Viime kesänä pelattiin useita turnauksia. Mieleenpainuvin taisi olla ruohoturnaus Laajasalossa, jossa
päästiin pelaamaan upouusilla Vjs-shortseilla.
Nyt on talvi harjoiteltu ahkerasti kahdesti viikossa ja lisäksi pelattu talviliigaa sekä joitakin
harjoituspelejä. Tulevaan kesäkauteen valmistautumisen joukkue aloittaa isonmaailman
tapaan leireilemällä. Huhtikuussa tuleva ke-

vätleiri Kisakallion urheiluopistolla on jo nyt
monen pojanviikarin mielessä. Joukkueeseen
kuuluu tällä hetkellä 19 innokasta futaajaa.
Edessä vasemmalta: Eetu Kilpi, Aapo Kontkanen, Luca Ylimaa, Lassi Hiilinen, Tuomas Turpeinen, Aleksi Jolas, Onni Rintakari, Veeti Vuorela, Oskari Laakso Keskirivi vasemmalta: Ilari
Japola, Luka Lindvall, Markus Routamo, Santtu
Puro, Ami Lyyra, Eetu Heikkinen, Patrick Walden, Oskar Nurmi, Eemil Kärkkäinen Ylärivi
vasemmalta: Tiina Terävä-Kilpi (rahastonhoitaja), Teemu Hiilinen (apuvalmentaja), Teppo Nurmi (vastuuvalmentaja), Tapio Kontkanen (apuvalmentaja), Vesa Puro (Jojo) Kuvasta puuttu: Robin Koskinen
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G8 Juventus
VJS Juventuksen toiminta pyörähti käyntiin keväällä 2008 ja kulunut vuosi on ollut melkoista uudistumisen aikaa joukkueen sisällä. Pelaajia on lähtenyt ja palannut, uusia on tullut tilalle
sekä toimihenkilöissä on tapahtunut vaihdoksia. Joukkueen sisäisistä muutoksista huolimatta Juventuksen suunta kohti omaa huippua on
ollut kiitettävän noususuhdanteinen. Tarmokas joukkueemme on treenannut ahkerasti talvikauden Kivimäen koulun salissa, Pihlajamäen kuplahallissa sekä osallistuminen ikäluokkaharjoituksiin on ollut aktiivisempaa kuin viime
kesänä. Juventuksen pelit Käpylän talviliigassa
ovat sujuneet yli odotusten ja tästä johtuen uusia turnauksia odotetaankin malttamattomana
niin pelaajien kuin valmentajien taholta. Tulevana kesänä treenataan aktiivisesti ja osallistu-

taan mahdollisimman moniin turnauksiin sekä
pelitälleihin. Turnausten osalta luvassa ovat molemmat Karusellit, Espoonlahti Cup, Kontuturnaus ja kesän ehdoton huipentuma Hesa Cup.
Näillä eväillä jatkuu VJS Juventuksen tarina.
Edessä vasemmalta: Matti Pohjanoksa, Matthew
Toppari, Toni Tamminen, Jesper Kaskinen, Henri Lambert, Kimi Sadeharju, Tino Lehtinen, Jirko
Ikonen ja Onni Tuunanen Keskellä vasemmalta:
Thomas Kotilainen, Samu Aho, Abdu Khan, Veeti Särkkä, Tuomas Hyry, Samu Pihlajamaa, Miiro Vlasoff ja Jussi Nousiainen.
Takarivi vasemmalta: huoltaja Minna Kaskinen,
vastuuvalmentaja Tomi Lesonen, valmentaja Sami Särkkä, valmentaja Jari Sadeharju, huoltaja
Kirsi Lehtinen ja joukkueenjohtaja Satu Ikonen.

G8 Palermo
Toiseen toimintavuoteemme on mahtunut ahkeraa harjoittelua sekä pelejä turnauksissa ja
VJS:n sarjoissa. Kesällä harjoitelimme Ylästön
koulun uudella kentällä ja talvella Ylästön koulun salissa. Peleihin olemme osallistuneet kahdella peliryhmällä.
Harjoittelun ohessa kävimme yhdessä syksyllä
Huimalassa sekä patikoimassa ja paistamassa
makkaraa Nuuksiossa erämaalammella. Vuoden ehdottomasti hauskin matsi oli äidit vastaan pojat, joka päättyi jännittävien vaiheiden
jälkeen 1-1 tasapeliin.
Ensi kesänä osallistumme useisiin turnauksiin,
joista eniten odotamme Helsinki Cuppia. Lisäksi osallistumme ensimmäistä kertaa piirisarjaan. Palermossa pelaa tällä hetkellä 16 innokasta futaajaa ja toivotamme uudet pelaajat

lämpimästi tervetulleiksi joukkueeseen. Kentällä tavataan!!
Alarivi vasemmalta: Markus Joki, Tomas Mikkolainen, Juuso Toivanen, Henri Joki, Joel Junttila, Topias Leppänen, Tomi Kaitainen
Keskirivi vasemmalta: Juuso Kekarainen, Eetu
Patana, Daniel Tuukkanen, Jesse Kouvalainen,
Asim Saher, Petrus Saren, Jero Laaksonen
Ylärivi vasemmalta: Sari Kaitainen, Mika Junttila, Harri Patana, Jussi Leppänen, Jussi Kekarainen, Jenni Leino
Lisäksi joukkueessa pelaavat Roni Karvinen ja
Viljami Lamberg

G8 Arsenal
Myyrmäen toiminta-alueelle keskittynyt joukkue
perustettiin keväällä 2009. Ensimmäinen toimintavuosi on sisältänyt tunteita laidasta laitaan - kuten lajiin kuuluu. Pojat pelasivat kesä- ja talvikaudella VJS:n joukkueita vastaan harjoituspelejä. Lisäksi joukkue pelasi harjoituspelejä vuotta vanhempien tyttöjen kanssa. Osallistuimme
Myyrmäkihallissa kahteen isoon turnaukseen,
joissa joukkue tsemppasi hienosti. Pelillisinä kohokohtina voidaan mainita harjoituspelit Pajamäessä ja pajamäkeläisten vastavierailu ISS-stadionilla Myyrmäessä. Keväällä ja kesällä harjoittelemme säännöllisesti ja lähdemme kahteen turnaukseen Vantaan ulkopuolelle lisäonnistumisia
keräämään.
Jalkapallosta innostunut vuonna 2003 syntynyt
poika, tule rohkeasti tutustumaan toimintaamme. Ota yhteys vastuuvalmentaja Markkuun tai
joukkueenjohtaja Kaisaan ja saavu harjoituksiim-

me oppimaan uusia asioita mukavassa joukkueessa. Lisätietoja saat myös joukkueen kotisivuilta http://vjs2003.sporttisaitti.com/joukkueet/arsenal_myyrmaki/
Joukkueessa pelaavat: Elis Angervo, Hitesh Bhaskar, Anton Eklund, Dylan Hayes, Oskari Hiedanpää, Aleksi Huhtinen, Teemu Hyppönen, Tomi
Kemppainen, Kasper Klaus, Samuli Kokkarinen,
Ilmari Kuopanportti, Tomi Laine, Teo Laitila, Roope Lehtiniemi, Reko Linnas, Santeri Maja, Elias
Marjala, Sakari Messam, Markus Norja, Jimi Piekkala, Eddie Quinones ja Roni-Casper Rahkola.
Vastuuvalmentaja: Markku Kokkarinen. Apuvalmentajat: Antti Marjala, Jyri Rahkola, Kimmo
Kuopanportti ja Sami Lehtiniemi.
Joukkueenjohtaja: Kaisa Maja. Rahastonhoitaja:
Carola Rahkola. Puuhavastaavat: Minna-Mari
Eklund ja Riitta Piekkala.

G8 Aston Villa
Aston Villa on 2003 syntyneiden Martinlaakson
alueen ja miksei muualtakin tulleiden innokkaiden jalkapallopoikien joukkue. Joukkue on perustettu keväällä 2009 ja se harjoittelee Martinlaakson alueen hiekkakentillä ja nyt talvella Laajavuoren koululla. Tähän mennessä on ehditty osallistumaan viime kesän CopaDel VJS turnaukseen ja Marraskuun Futsal-turnaukseen ja
VJS:n Talviliigaan. Menestystäkin on toisinaan
tullut, jos ei muuta niin ainakin koko joukkueen Tsempparipokaali Marraskuun Futsal-turnauksesta on kerryttänyt palkintovitriinin saalista. Aston Villan pelaajista näkee, että jalkapallo on kivaa. Leikinomaisessa pelaamisessa huomaamattaan ja varmaan huomatenkin opitaan
jatkuvasti tärkeitä taitoja niin jalkapallossa kuin
sosiaalisissakin taidoissa. Nyt (tätä kirjoittaessa-

ni) tämän energisen joukon suunta on täysillä
VJS:n Pääsiäisturnausta, kevään Karusellipelejä
ja kesän Serie VJS:ää kohti, unohtamatta muita
tulevia turnauksia ja harjoitusotteluita. Ei muuta kuin mukaan vain, jos kiinnostuit :-)
Ylärivi: (jojo) Eero Santala , (valmentajat) Markku Lehtikuusi, Marek Raig, Kimmo Koskinen,
Ari-Pekka Puttonen
Keskirivi: Veeti Lehtikuusi, Riku Soulio, Elias Selei, Anton Malin, Rasmus Raig, Eppu Santala, Jani Nurminen, Arttu Puttonen, Kalle Kiuru
Eturivi: Matti Kuznetsov, Jehja Salloum, Aaro
Koskinen, Jere Bensid, Jere Suomela, Henry Tran,
Otso Koskinen, Benjamin Schaper Kuvasta puuttuvat (pelaaja) Aaro Hinkkanen ja (valmentaja) Jyrki Malin
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G8 Chelsea
VJS Chelsea-03 on yksi VJS:n seitsemästä 2003syntyneiden aluejoukkueesta. Chelsea-03 joukkue toimii Vantaakosken ja Kivistön alueella.
Joukkue aloitti toimintansa keväällä 2009. Joukkueessa pelaa tällä hetkellä 10 innokasta jalkapalloilijan alkua. Keväällä 2009 joukkue osallistui PPV:n 40 v. juhlaturnaukseen. Ensimmäinen
turnaus meni taitojen ja kokemuksien hankkimiseen. Kesällä pelasimme hienoja otteluita Copa Del VJS turnauksissa. Poikien peli kulki mallikkaasti ja leikkimieltä oli myös paljon mukana. Kesän aikana harjoittelimme Vantaankosken
kentällä. Marraskuussa osallistuimme Futsalturnaukseen, johon kesän harjoittelu oli tuonut
peliin määrätietoisuutta ja järjestelmällisyyttä.
Turnauksen jälkeen jokaisen pelaajan kasvoilta
näkyi onnistumisen riemu ja vilpitön ilo. Joukkue palkittiin turnauksen taitojoukkueena. Tal-

vella olemme harjoitelleet kerran viikossa Myyrmäki-hallissa ja sunnuntaisin Myllymäen koululla. Olemme pelanneet VJS:n talviliigaa, muita aluejoukkueita vastaan. Kevät lähtee käyntiin
varmasti kaikkien odottamasta pääsiäisturnauksesta. Tällä kaudella pelaamme myös SPL:n karuselliturnauksissa. Kesän aikana pelaamme Serie VJS-pelejä muiden aluejoukkueiden kanssa.
Uusille ja innokkaille pelaajille on aina paikka
avoinna joukkueessamme.
Kuvassa alarivi vasemmalta: Arttu Pentikäinen,
Lauri Härmä, Pessi Turunen, Valtu Malinen,
Hannes Paal, Samu Pulkkinen, Leevi Kärkkäinen,
Miikka Seppälä ja Oskari Kytäjä.
Ylärivi vasemmalta: Janne Kärkkäinen (jojo) ja
Mika Turunen (valmentaja) Kuvasta puuttuvat:
Pessi Sailavuo ja Peter Paal (valmentaja)

G8 Everton
Aloitimme toimintamme vime keväänä, kun
VJS:ään perustettiin vuonna 2003 syntyneiden
poikien jalkapallojoukkueet. Joukkueen ensimmäiset harjoitukset pidettiin Rajatorpan koulun
hiekkakentällä toukokuussa 2009 VJS:n nimeämän vastuuvalmentaja Kaj Björkqvistin johdolla. Kesän aikana poikien vanhemmista muodostui joukkueen oma aktiivinen valmennus- ja toimihenkilöporukka, joka sai Evertonin toiminnan erinomaisesti käyntiin. Viikottaisia ulkoharjoituksia jatkettiin aina syyskuulle saakka, jonka jälkeen joukkueen omat harjoitukset ovat jatkuneet sisätiloissa kerran viikossa. Tämän lisäksi
pojat käyvät VJS:n ikäluokkatreeneissä sekä Cop
Del VJS -sarjan puitteissa pelaamassa muita VJS
2003-joukkueita vastaan. Pääsivätpä pojat jo pelaamaan ensimmäiset harjoitusottelutkin MPS:n
poikia vastaan Pihlajamäen kuplahallissa. Ensimmäistä turnausta - VJS:n järjestämää omaa Pää-

siäisturnausta – odotellaan jo kuumeisesti. Kesäkin on jo aivan kulman takana – ulkoharjoituksia, pelejä, turnauksia ja muutakin mukavaa
toimintaa on suunnitelmissa. Hienoa – tästä on
erinomaista jatkaa!
Joukkueessa pelaa tällä hetkellä 17 innokasta jalkapalloilijan alkua: Lenni Arvonen, Elmeri Bäckman,
Okko Heinilä, Eemeli Hietala, Olli Kahala, Jan-Ari
Karvonen, Eero Kilpi, Viljami Korhonen, Atte Kotalampi, Eetu Niklander, Jan-Matias Nikula, Eetu Noponen , Antti Saarinen, Joona Tekkala, Vertti
Tiilikainen, Kieran Thorpe ja Samuel Vainio.
Joukkueen valmentajina toimivat Teemu Arvonen, Mika Bäckman (vastuuvalmentaja), Jarmo
Kahala, Tuukka Vainio ja Arto Tiilikainen (puuttuu kuvasta). Joukkueenjohtaja on Vesa-Pekka Nikula, rahastonhoitaja Tina Thorpe sekä huoltajat
Jere Nikla

G8 Liverpool
Liverpool-03 aloitti keväällä 2009 Ylästössä
yhteisen taipaleensa jalkapallon parissa. Muistaakseni aloittaessa oli poikia mukana 24 kpl,
nyt mukana on 18 poikaa. Syksyllä muutama
poika lopetti joukkueessa, mutta olemme saaneet myös uusia innokkaita pelaajia. Ja lisää
poikia mahtuu vielä mukaan! Joukkueen pojat
ovat aika reipasta sakkia, joten vauhtia piisaa!
Viime kesänä ja syksynä harjoiteltiin joukkueessa toimimista ja pelaamista sekä pallon käsittelyä. Joukkueessa onkin nyt taitavia pallon
käsittelijöitä mukavasti. Joukkueessa on myös
muutama buusteri-ryhmässä pelaava poika. Kesän ja syksyn aikana osallistuttiin VJS:n
omiin copa del VJS-turnauksiin sekä talvikaudella halliturnaukseen ja talviliigan peleihin.
Talven aikana ollaan treenattu Ylästön koululla

sekä tanoke-harjoituksissa Myyrmäki-hallissa.
Pelaajia on ollut hyvin harjoituksissa varsinkin nyt kevättä kohti mentäessä. Kevään ja kesän aikana tulemme osallistumaan Karuselliturnauksiin sekä joihinkin vierasturnauksiin.
Toivottavasti pääsemme taas harjoittelemaan
Ylästön koulun kentälle lumien sulattua.

G8 ManU
VJS:n ManU joukkue aloitti toimintansa keväällä
2009 ja pelasi koko kesäkauden Hämeenkylän hiekkakentällä. Lisäksi pojat pelasivat kaksi CopaDel
turnausta ja osallistuivat Futsal turnaukseen 2009.
Joukkueessa on tällä hetkellä 24 vuosina 2003 ja
2004 syntynyttä poikaa Hämeenkylästä, Askistosta,
Hämevaarasta, Pähkinärinteestä ja Linnaisesta. Talvikautena pojat ehtivät pelata Pähkinärinteen koulun liikuntasalissa ja Mercuria salissa, osallistua ikäluokkatreeneihin Myyrmäkihallissa ja pelata Talviliigan 2009-2010 pelejä Vantaanjoen koulussa. Muutama innostunut ManU:n poika pelaa VJS:n Buusteri-ryhmässä. Ensimmäisen yhteisen puuhapäivän
ManU:n pojat viettivät syksyllä 2009 aurinkoisissa
tunnelmissa Luukin ulkoilualueella yhdessä perheitensa kanssa. Paikalla oli melkein 100 henkeä! Edessä on luvassa mielenkiintoinen kesäkausi ja uusia
pelihaasteita: Pääsiäisturnauksen lisäksi kaksi Ka-

ruselliturnausta, FC Kontun järjestämä nurmiturnaus yms.
ManU:n joukkuetta valmentaa viisi valmentajaa: Kai
Sundström (päävalmentaja), Jon Larsen, Jari Koponen, Markku Sani ja Tomi Lundgren. Huoltajia on
kolme: Satu Puolakkainen, Tuija Mård ja Kati Holopainen. Joukkueen johtajana toimii Anita Putkinen.
ManU:n talousasioita hoitaa Sari Paukku-Sani.
ManU:n pelaajat (pelinumeron mukaan): Miro Enqvist, Venni Hiltunen, Paavo Niinistö, Konsta Koponen, Pietari Koistinen, Veeti Mononen, Kim Lindqvist,
Elias Sundström, Jonas Larsen, Elias Kallonen, Ville
Sani, Verneri Aakko, Lassi Puolakkainen, Max Lindqvist, Mikael Mård, Marcus Lundgren, Daniel Putkinen, Miro Brandes, Jaakko Lahokoski, Nikita Minaev, Daniel Valtanen, Ville-Petteri Holopainen, Rattandeep Charath, Miska Seppälä.
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Naiset
VJS Naisten edustusjoukkue saavutti kaudella 2009
joukkueelle asetetun tavoitteen ja voitti hienosti Uudenmaan ja Helsingin piirin yhteisen Naisten Kolmosen. VJS Naiset nousi kaudelle 2010 Palloliiton
Naisten Kakkoseen. Myös Naisten Suomen Cupissa
VJS Naiset taisteli itsensä hienosti kahdeksan parhaan joukkueen joukkoon.
Joukkueen hyvin yhteen hioutunut runko on pysynyt suurimmaksi osaksi entisellänsä viime kaudesta.
Viime kauden päätteeksi olemme kuitenkin joutuneet luopumaan muutamasta pelaajastamme, mutta
joukkueeseen on liittynyt myös uusia pelaajia. Joukkueemme on vahvistunut viidellä uudella pelaajalla, ja mikä tärkeää, osa heistä on seuramme viime
vuoden B-tyttöjen joukkueesta ylikasvaneita pelaajia. Talven harjoitusottelut ovat näyttäneet, että VJS
Naisten joukkue voi lähteä luottavaisin mielin kauteen 2010. Joukkueen menestymiselle on myös tärkeää, että yhteistyö seuran nuorempien tyttöjoukku-

eiden, erityisesti molempien B-tyttöjen sekä C-tyttöjen joukkueiden, kanssa jatkuu ja vahvistuu entisestään, jotta voimme tarjota seuramme sisällä tasokasta toimintaa Naisten joukkueessa myös jatkossakin. Tervetuloa kannustamaan VJS Naisia kentän
laidalle!
Pelaajat: Emmi Eronen, Emilia Henttinen, Essi Hopponen, Rosa Koivula, Tiina Korhola, Netta Koso, Salla Kylmänen, Katja Lindroos, Elina Mukala, Annika
Määttänen, Henni Nieminen, Martta Nieminen, Anu
Nuutilainen, Oluropo Paasio, Helena Raitio, Minja
Raudoskoski, Johanna Riihimäki, Saara Saarikivi,
Riikka Törmä, Elina Viitanen, Jonna Virtanen. Valmentajat: Olli Nykänen ja Olli Varis. Joukkueenjohtajat: Solja Sedbom ja Katja Voutilainen. Rahastonhoitaja: Jouko Nuutilainen. Varainhankinta: Mika Koivula. Huoltaja: Jukka Tanninen.
On maaliskuinen sunnuntai iltapäivä. Tuomelan

TB
SM-karsinta sujui joukkueelta hyvin, SM-sarja erinomaisesti, SM-hopeaa! Olimme jopa maalin päässä kultamitaleista. Saimme syyskauteen 5
vahvistusta, 4 Fc Espoosta ja 1 Hyps:sta. Kauteen
2010 lähdettiin tilanteesta, jossa 3 runkopelaajaa
Netta Koso, Salla Kylmänen ja Milla Merinen jäivät yli-ikäisinä pois, muutama lopetti, joku vaihtoi seuraa jne. Pelaajia jäi n. 15, mikä ei tietenkään
riitä viemään läpi vaativaa sm-sarjaa. Joukkueen
harjoituksissa kävi syksyn 2009, talven 2010 ja kevään 2010 aikana useita pelaajia, joisa 8 liittyi sitten joukkueeseen. Samalla joukkueen valmennusosasto vahvistui entisestään, kun Pasi Oikarinen
tuli mukaan. Näin kauteen 2010 lähdettiin 22 pelaajan ryhmällä.
Syksyn ja talven aikana on pelattu useita harjoitusotteluita. Menestys niissä on ollut vaihtelevaa,
johtuen varmasti osittain siitä, että joukkue uusiutui nerkittävästi. Kauden, ainakin ennen kesää

olevan, kohokohta oli harj.leiri Espanjan Saloussa 10.-17.3.
Siellä oli loistavat olosuhteet, hieno fiilis ja joukkue hitsautui hyvin yhteen. Ohjelmaan kuuluivat
pallo- ja juoksuharjoitukset, lihaskunto ja kevyemmät pelailut, kuten haasteottelut bt-valmennus. En
kerro miten näissä kävi. Jokainen voi vain arvailla
ja kysellä asianosaisilta. Kävimme myös Nou Campilla; La Liga Barcelona-Valencia.
SM-karsinnat alkavat su. 18.4. kotipelillä ONS:aa
vastaan. Pallo laitetaan peliin ISS:llä klo 13.30!
Joukkue 2010: Velma Oikarinen, Elina Salmi, Henrietta Helanne, Henna Hiltunen, Sanni Franssi, Tia
Hälinen, Tiia Elonsalo, Iina Salmi, Siiri Puha, Jenna
Silfver, Karin Söderlund, Sanni Wallgren, Jonna Uski, Vilma Väisänen, Sanna Mäkelä, Laura Isokuortti, Katri Nieminen, Seriina Posio, Kaisa Ala-Venna,
Ronja Schüller, Pilvi Hongisto, Anniina Ukkonen

TB Flames
VJS Flames on syksyllä 2006 muodostettu tyttöjoukkue. Joukkueen historia ulottuu aina
vuoteen 2001, joten työillä käynnistyy jo kymmenes kausi futiksen parissa. Kesäkaudella ‘09
Flames’it pelasivat sekä TB16- että TC15-perussarjoissa. TC15-sarjassa pelattiin yhteisellä
joukkueella nuorempien VJS-tyttöjen kanssa.
Talvikausi ‘10 sujui Futsal-sarjan merkeissä.
Tulevalla kesäkaudella ‘10 Flames’it keskittyvät TB16-perussarjaan. Kaudella ‘09 aloitettua erinomaista yhteistyötä parin nuoremman ikäluokan kanssa jatketaan myös tulevan
kesän aikana.

VJS Flames vuosimallia 2010:
Edessä vasemmalta: Nea, Nonu, Essi, Ninni
(MV), Sini (C), Eela ja Crisse. Takana vasemmalta: Ellu, Emilia, Sandra, Rosa, Sara, Eeva,
Verna, Nepo, Johku, Lilli ja Satu.
Kuvassa myös: Nakki (valmentaja; oikealla) ja
Artzi (jojo)

TC15
TC-95 on vuonna 2010 joukkueena tiiviimpi,
mutta samalla kilpailukykyisempi kuin koskaan aikaisemmin. Joukkueen ydin on pysynyt kasassa huolimatta harmillisen runsaslukuisista lopettamisista ja henki hyvänä jalkapalloilullisesti kurjasta talvesta huolimatta. Kinosten keskeltä on kuitenkin hyvä ponnistaa
tulevaan kauteen. Joukkueen voimavara piilee yksilötaidoiltaan erinomaisissa pelaajissa,
jotka osaavat kuitenkin pelata myös joukkueena. Hyvänä päivänä mikään ei ole mahdotonta. Toisaalta huonon päivän sattuessa välillä tuntuu, ettei mikään ole mahdollista. Suuri käsi kuuluu maalivahdillemme, jonka ahkera puurtaminen maalivahtiharjoituksissa ja
hyvät peliotteet on huomattu piireissä. Kokemusta on kertynyt jo naistenkin peleissä ja sel-

laiselle kokemukselle täytyy laskea suuri arvo.
Edelleen hattua täytyy nostaa pelaajille, joille alkaa jo seitsemäs tai jopa kahdeksas vuosi
jalkapallon parissa. Toivomme heille vielä lukemattomia mukavia vuosia hienon lajin parissa.
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TC14 Pantterit
VJS Pantterit on vuonna 1996 syntyneiden tyttöjen jalkapallojoukkue, jossa pelaa tällä hetkellä 21 tyttöä. Harjoituksia on kuluneen vuoden aikana ollut 2-4krt/vko ja osa tytöistä on
osallistunut myös seuran järjestämään maalivahti- ja buusterivalmennukseen. Edelliskaudella joukkue osallistui kahden eri kevät - ja
kesäsarjan ohella Valtti-turnaukseen, Stadi, Örebro-, Helsinki- ja Siilinjärvi-cupiin sekä
Viikingit turnaukseen. Talven aikana Pantterit
ovat olleet mukana piirin Futsal-sarjassa sekä
FC Espoon talvisarjassa, jonka mitalipelit vielä jutun kirjoitushetkellä on pelaamatta. Kevään ja kesän aikana on ohjelmassa sarjapelien lisäksi ainakin VJS-tyttöleiri, Stadi-, Örebro-, Wasa- ja Masto-cup. Syksyllä on tiedossa
myös Hippo-turnaus.

Uudet pelaajat ovat tervetulleita Panttereihin!
Joukkueen kokoonpano aakkosjärjesteyksessä:
Ademaj Alketa, Chali Natasha, Forss Pinja,
Haarala Essi, Hongisto Riikka, Ikonen Suvi,
Karttunen Jonna, Kaur Jasmine, Kuisma Taru,
Lehtonen Lotta, Mattila Aino, Mäkimartti Sofia, Partanen Janna, Pasanen Suvi, Pättikangas
Suvi, Raitanen Heidi, Seppälä Miina, Summanen Aino, Tuuli Sarah, Virtanen Kiia, Vuorisalo Linda

TD13 Fighters
Kausi 2008 - 2009 viimeinen yhteinen kausi T97
ikäluokalle ja mikä kausi! Kauden aikana koettiin riemukkaita hetkiä sekä harjoituksissa että
peleissä, turnauksista kohokohtina voitot: Stadi Cup ja Helsinki Cup, jossa saavutettiin kolmas peräkkäinen voitto ja tehtiin pientä historiaa. Kauden kohokohtana ulkomaanmatka Dana Cuppiin kahdella joukkueella, josta mukaan
tuotavina turnausvoitto sekä sekä B-sarjan kakkostila.Turnaus vahvisti, että olemme hyvin kansainvälisellä tasolla tässä ikäluokassa. Kausi 2009
- 2010 toi mukaan isot muutokset, kun ikäluokasta tehtiin kaksi joukkuetta Fighters ja Gasellit. Fighters on ikäluokan kilpajoukkue, jossa pelaa tällä hetkellä 16 innokasta tyttöfutaria. Fighters pelaa tulevalla kaudella TC14 aluesarjaa ja
TD13 valiosarjaa. Osa Fighters pelaajista on jo

päässyt haistelemaan B-tyttöjen toimintaa ja palaute sieltä on ollut kannustavaa. Joukkueen iso
tavoite on kehittää pelaajia kohti jokaisen pelaajaan omaa unelmaa. Fighters lähtee hyvillä mielillä kohti uuden kauden haasteita.
Kuvassa ylärivi vasemmalta: Karoliina Hannukkala, Sanni Rautio, Jutta Laine, Henriikka Mäkelä, Fanni Mehtomaa, Karolina Ammondt, Hanna
Fagerholm ja Roosamari Hannukkala.
Alarivi vasemmalta: Nita Paijula, Pinja Willgren,
Sini Taivassalo, Jessica Nenonen, Nea Kivi, Noora
Karhu ja maalivahti Wilma Ylönen.
Takarivissä: vastuuvalmentaja Janne Karhu, Pasi
Nenonen ja Jojo Eija Taivassalo Kuvasta puuttuu
Roosa Bröijer sekä huoltajat Terhi Laine ja Tiina
Fagerholm sekä valmentaja Jari Patana.

TD13 Gasellit
TD-97 ikäryhmässä tehtiin viime syksyllä tasojako jossa Gaselleista muodostui tämän ikäryhmän haastajajoukkue. Joukkueessa pelaa
12 taitavaa ja motivoitunutta tyttöä. Joukkueesta löytyy tilaa myös uusille pelaajalupauksille. Jos olet kiinnostunut pelaamaan mukavassa tyttöporukassa, ota yhteyttä joukkueemme valmentajiin tai joukkueenjohtajaan. Gasellit harjoittelee kolmen valmentajansa johdolla kolmena päivänä viikossa ja tekee erittäin tiivistä yhteystyötä ikäryhmän edustusjoukkueen Fightersin, sekä vuotta nuorempien Kärppien- joukkueen kanssa.
Joukkue pelaa tulevalla kaudella Tyttöjen -97
ikäluokan piirin perussarjaa. Lisäksi joukkue
osallistuu kesällä turnauksiin niin suomessa

kuin ulkomaillakin. Ohjelmaan kuuluu mm.
Stadicup ja Pärnu Summer Cup Virossa.
Ylärivi: Pasi Rosti (Päävalmentaja), Anu Nuutilainen (Kakkosvalmentaja), Nelli Helin, Mari Tolppola, Iida Hämäläinen, Sanni Jääskeläinen, Kirsi Jääskeläinen (Huoltaja) Ömer Güven
(Jojo)
Alarivi: Emmi Heinonen, Eva Eskelinen, Ira
Uusitalo, Jasmin Güven, Reea Vainio, Jonna
Kuusisto.
Kuvasta puuttuvat: Ella Seppälä, Berit Seppälä
(Huoltaja), Tiina Helin (Rahastonhoitaja)

TD12 TE11 Kärpät
Vuosi on taas vierähtänyt ja joukkueena olemme
menneet isoin harppauksin eteenpäin. Vuoden aikana on joukkomme lisäänynyt eli vahvuutemme
on nyt 29 tyttöä. Harjoitus aktiivisuus on ollut kiitettävällä tasolla koko vuoden ja sen kyllä huomaa
tytöt ovat kehittyneet pelaajina isoin askelin eteenpäin. Siitä kiitos tyttöjen aktiivisuudelle ja loistaville valmentajille Kialle ja Vellulle. Lisäksi joukkue henki on pysynyt loistavalla tasolla, mikä on
näinkin isossa ryhmässa kaiken hyvän kehityksen
ja menestyksen perusedellytys. Jojona on helppo
olla näin hienossa joukkueessa mukana. Eikä tietenkään sovi unohtaa vanhempien panosta näissä
asioissa, suuri kiitos kuuluu myös heille. Tulevalla kaudella tulemme pelaamaan 2:lla joukkueella 2:
ssa eri sarjassa. Vähemmän aikaa pelanneet muodostavat “mustan” ryhmän ja enemmän pelanneet

“valkoisen” ryhmän. Harjoitukset ja muu oheistoiminta tehdään kaikki yhdessä, joten olemme edelleen kaikki yhtä suurta Kärppä perhettä. Edessä on
varmasti tapahtuma rikas vuosi ja paljon mukavia hetkiä jalkapallon parissa, jaksetaan kannustaa
kaikkia Kärppiä tasapuolisesti hyviin suorituksiin
ja muistetaan, että aina ei ole hyvä päivä.
Kuvassa alhaalta vaemmalta alkaen: Jasmin, Nana,
Noora, Lotta, Ella.
Seuraava rivi: Sini, Jutta, Ida, Anni, Sonja, Iida,
Henna, Sanni, Jemina.
Seuraava rivi: Jasmin, Milja, Tiia, Asta, Ella, Emmi,
Kiese, Elli, Veera, Taru, Pinja.
Aikuiset: Tiina, Kia, Pekka, Vellu ja Liisa.
Kuvasta puuttuvat Jasmin, Annika, Oona ja Eveliina.
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TF10 Antiloopit
Joukkueessamme pelaa 17 iloista ja aktiivista tyttöä. Meillä on hyvä yhteishenki ja rento meininki. Talvella tulleen pelikirjan saloja
harjoitellaan kovasti ja tytöt ovatkin kehittyneet pelillisesti valtavasti vuoden aikana. Talvikaudella harjoittelimme kaksi kertaa viikossa. Osa tytöistä kävi lisäksi buusteriharjoituksissa kaksi kertaa viikossa. Talvella osallistuimme Espoon talvisarjaan. Sekä voiton huumaa
että tappion tuottamia pettymyksiä koettiin.
Tulevana kesäkautena osallistumme karusellien ja muutaman muun turnauksen lisäksi nyt ensimmäistä kertaa Stadicuppiin. Antilooppeihin mahtuu lisää tyttöjä, tervetuloa
mukaan!Ota rohkeasti yhteyttä joukkueenjohtajaan tai valmentajiin.

Kuvassa alhaalta vas: Liisa Walden, Karoliina
Autio, Sointu Salin, Selma Rantala, Mette Nirkkonen, Milla Himberg, Sanni Solehmainen.
Takarivi vas: Milla Partanen, Wenla Elonen, Satu Nevala, Ira Scheiman, Nina Salminen, Senja
Boström, Kia Ponsén, Sini Tolvanen, Anette Helanne, Marianna Kuiko.
Toimihenkilöt vas: jojo Outi Nevala, valmentaja
Petri ” Pete” Partanen, valmentaja Harri Rantala, huoltaja Marja Tolvanen, huoltaja Maria Kaarnasto, vastuuvalmentaja Pasi ”Nede”
Nevala. Kuvasta puuttuu huoltaja Mervi Niiranen

TF9 Leijonat
Leijonat on 2001-syntyneiden tyttöjen joukkue, jossa on tällä hetkellä 14 pelaajaa. Joukkue
on aloittanut toimintansa keväällä 2007, tyttöjen ollessa silloin 6-vuotiaita pikku eskarilaisia. Harjoittelemme talvikaudella koulusalissa
sekä Myyrmäen jalkapallohallissa. Kesäkaudella harjoittelemme kaksi kertaa viikossa hiekkakentällä ja pelaamme Palloliiton Pelitälleissä.
Pyrimme myös harjoittelemaan nurmikentällä aina silloin tällöin. Osallistumme tällä kaudella yhteensä seitsemään turnaukseen, joista
suurin ja kuuluisin on StadiCup. Yksi turnauksista on matkaturnaus Jyväskylään. Joukkueessa on ollut jonkin verran vaihtuvuutta, mutta ydinporukka on pysynyt hyvin koossa. Joukkuehenki on hyvä ja kaikilla on tasaisesti vastuuta ja roolia kentällä. Pelit ovat aina jännittä-

viä ja pari lempivastustajaakin on jo muodostunut. Näissä peleissä on aina tiukkaa vääntöä
ja lopputulos on jommalle kummalle niukasti
yhden maalin parempi tai tasapeli.
Joukkueeseen mahtuu vielä uusia pelaajia.
Joukkueessa pelaavat Marie Eriksson, Vilma
Helasterä, Ama Kotobridza, Kiia Kuusela, Oona Partanen, Ina Peltola, Suvi Piironen, Oona
Pikkanen, Inka Pynttäri, Jessica Savolainen, Oona Uusimaa, Emma Varmanen, Silja Vennola ja
Venla Ylesmäki.
Valmentajina toimivat Mikko Ylesmäki, Pekka
Varmanen ja Sami Pikkanen. Joukkueenjohtajana toimii Marjut Niemelä-Pynttäri.

TF9 Lorient
VJS Lorient T01 -joukkueen toiminta käynnistyi vauhdikkaasti kesällä 2009 kun aiemmin sekajoukkueena poikien sarjassa toiminut keskivantaalainen Lorient muuttui tyttöjoukkueeksi. Kesätauon aikana joukkue vaihtoi sarjaa ja pelasi ensimmäiset pelit tyttöjen piirisarjassa jo elokuussa. Pelaajien määrä kasvoi heti alkusyksystä kun
joukkueessa jatkaneiden seitsemän tytön joukkoon liittyi viisi uutta pelaajaa. Syksyn aikana Lorientin tytöt pelasivat sekä turnauksissa että piiripeleissä. Omissa harjoituksissa keskityttiin erityisesti pallon käsittelyyn sekä pelipaikkojen hallintaan, kun valmistauduttiin talven sarjapeleihin.
Espoon talvisarja pelattiin 7x7 joukkuekoolla joten se toi peleihin uutta ulottuvuutta. Talven aikana joukkue pelasi koko ajan paremmin ja paremmin saavuttaen sarjan loppumetreillä kunnon voittoja. Pelikuntoa kasvatti myös vastustajien haasteellisuus; vastassa oli joka pelikerralla

pari vuotta vanhempia pelaajia. Vuoden 2010 aikana Lorient jatkaa pelipainotteisesti: harjoituspelejä haetaan aktiivisesti ja kalenteriin on varattu jo useampikin turnaus. Harjoittelussa keskitytään niin pelitaitojen kuin kunnon kohottamiseen, jotta valmistautuminen isommille kentille
pääsee hyvään vauhtiin. Vaikka tekemistä ja suunnitelmia onkin paljon, on tyttöjen kanssa sovittu,
että tärkeintä on pitää yhdessä hauskaa ja nauttia pelaamisesta. Joukkueen mottona on se vanha
tuttu: Voitettiin tai hävittiin, reilu peli pelattiin!
Alarivissä vas. Iida Pesonen, Roosa Romppanen,
Taika Söderholm, Pinja Aalto, Joanna Tynnilä,
Mehkapreet Kaur Gill Keskirivissä vas. Sofia Hornborg, Liina Valtiala, Tia-Maria Forssell, Nea Salo,
Lotta Koivulehto, Sanna Pohja, Elsa Konttinen Ylärivissä vas. Kirsi-Maaria Forssell (huoltaja), Tomi
Romppanen (Valmentaja), Riikka

TG8 Gepardit
Gepardit on perustettu keväällä 2008 ja joukkueessa pelaa 18 innokasta tyttöä. Talven aikana olemme omien harjoitustemme lisäksi olleet aktiivisesti mukana Tanoke harjoituksissa sekä pelanneet VJS:n Talvi Liigaa. Gepardeja on ollut mukana myös maalivahtiharjoituksissa ja TyttöBuusterissa. Kesällä omien harjoitusten, Taitotartunnan, maalivahtiharjoitusten
ja Buusterin lisäksi osallistumme ensimmäistä kertaa piirin järjestämään Pelitälli sarjaan
kahdella joukkueella. Turnauksia on tiedossa
viisi joista kesän kohokohtana Stadi Cup kesäkuussa. Vajaassa kahdessa vuodessa pelitaidot on kehittynyt huimasti ja ”Gepardi-henki” on korkealla. Innostavien valmentajien ohjauksessa on mukava harjoitella ja opetella uusia taitoja.

Uudet pelaajat ovat tervetulleita Gepardeihin.
Alarivi vasemmalta: Yasmine Awuah-Addae,
Tinja Mattsson, Ines Sundström, Sanni Salin,
Olivia Metso, Sara Vainiomäki, Susanna Laitinen Keskirivi vasemmalta Ada Scheiman, Enni
Räihä, Emmi Mäensivu, Vilma Roos, Venla Larpi, Anni Leivo, Oona Jokinen, Mira Martikainen, Nenja Ponsén, Nita Keränen Takarivi vasemmalta: joukkueenjohtaja Lei Räihä, vastuuvalmentaja Niko Metso, huoltaja Ari Laitinen,
valmentaja Janne Roos, huoltajat Helena Martikainen ja Reetta Vainiomäki.
Kuvasta puuttuvat Kia Häyrinen, valmentajat
Hanna-Mari Keränen ja Mervi Niiranen sekä
huoltaja-puuhavastaava Tuija Leivo
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TG7 Flamingot
Flamingot on perustettu keväällä 2009 ja on
VJS:n -03 ikäluokan ainoa tyttöjoukkue. Alusta asti mukana on ollut paljon pelaajia ja tällä hetkellä mukana on 19 innokasta ja taitavaa
tyttöä. Iloiseen joukkoomme mahtuu kuitenkin mukaan myös uusia innostuneita tyttöjä.
Kuluneen vuoden aikana on harjoituksissa keskitytty perustaitojen opettelemiseen ja on totuteltu liikkumaan pallon kanssa. Pelejä on pelattu niin poika- kuin tyttöjoukkueita vastaan kesällä Copa Del VJS – turnauksessa sekä talvella talviliigassa. Myös muutamia harjoituspelejä on pelattu muita seuroja vastaan. Futsal-turnauksesta Flamingoilla oli mukaan tuomisena
tsemppari-pokaali, joka kuvastaa hyvin tyttöjen asennetta. Joukkue on täynnä iloisia ja oppimishalukkaita tyttöjä, joiden taidot kehitty-

vät päivä päivältä paremmiksi innostuneiden
valmentajien johdolla. Odotamme kesää ja tulevia turnauksia innolla!
Ylärivi: Rita Huttu (jojo), Pasi Rosti (vastuuvalmentaja), Arska Himberg (valmentaja), Taru
Paavilainen (valmentaja), Minna Mustonen (rahastonhoitaja), Carita Martinez (valmentaja)
Keskirivi: Ella Suoketo, Frida Rosenström, Vilma Laaksonen, Viivi Helin, Helmi Laakso, Susan Stranden, Emma Toikkanen, Vilma Hannula, Seela Paavilanen
Alarivi: Clarissa Martinez, Noora Siidorov, Ella Strandell, Iida Mustonen, Lotta Sainio, Noora
Himberg, Tinka Tuupanen, Erin Rosti
Poissa kuvasta: Suvi Hyvönen, Katri Kangas ja
Juha Laaksonen (valmentaja)

KKI Varmat
Varmat on VJS:n joukkue, jossa lukuisten eri alojen kokemus ja tietotaito yhdistyvät valtavaksi
määräksi naisenergiaa. Muutamalla joukkueemme pelaajalla on varsinainen pelaajatausta, kun
taas toiset meistä ovat innostuneet lajista hurratessaan kentän laidalla omille lapsilleen. Kaikilla
on kuitenkin kova halu liikkua, kehittyä ja harjoitella tunnollisesti. Tavoitteenamme on kesyttää pallo, vstustajista nyt puhumattakaan...Innostus lajiin on suuri ja ilo ja nauru ovat kaikessa toiminnassamme mukana. Pelaamme tällä hetkellä LKKI35-sarjassa. Harjoittelemme läpi vuoden
kaksi kertaa viikossa, ja tulevaan kauteen valmistaudumme perinteisesti viimeistelemällä kuviot viikonloppuleirillä Eerikkilän urheiluopistossa. Viime kauden tavoitteemme oli puolustuksen
tiivistäminen lähes läpäisemättömäksi, ja tämän
tavoitteen saavuttamiseen valmentajamme Jani

Suomen Kuntoutuskonsultit Oy
tarjoaa fysiatrian erikoislääkäripalveluja
Vantaan Lääkärikeskuksessa (Ritva Markkula) ja
Tuusulan lääkäriasemalla (Eeva Kääpä).
Fysiatrit tutkivat ja hoitavat tuki-ja liikuntaelinsairauksia
(selkä, niska, olkapää jne).

uusi

funkiskeittiö Linja
nyt saatavilla myymälöistämme.
Osallistu funkiskilpailuun osoitteessa iskukeittiot.ﬁ
ja voita Avara-lepotuoli.

LIEDENPAIKKA
LAHTI Kauppakatu 23, p. 029 086 3566
ESPOO Kuitinmäentie 26, p. 029 086 4102
VANTAA Martinkyläntie 47, p. 029 086 4002

Tikkanen olikin tyytyväinen. Joukkueemme ainutlaatuisesta “imusta” kertonee myös se, että Jani jatkaa valmentajanamme, kuvioita tehden !
ja kannustaen, vaikka hän muutti Vantaalta Hämeenlinnaan. Vuoden 2009 joukkueen tsemppari oli Ninan Hyvärinen ja Vuoren Varmaksi valittiin Sari Lahtinen.
Kuvassa eturivi vasemmalta:Marika Alamikkotervo, Sirpa Hautala-Lahdenmäki, valmentaja Jani
Tikkanen, Riikka Homan, Merja Hellen. Takarivi vasemmalta: Miisa Uski, Minna Sevon, Helinä Kiikka, Sirkka-Liisa Sandberg, Taru Paavilainen, Paula Rummukainen, Anna Uppala. Kuvasta
puuttuvat: Arja Lilja, Maarit Leppä, Mirja Haapanen, Nina Hyvärinen, Riitta Laitinen, Sari Einto,
Sari Lahtinen ja Virpi Purmonen.

VJS-SANOMAT

40

2010

VJS-JOUKKUEIDEN TOIMIHENKILÖT
D13 Red Kings-97

E10 Deportivo-00

F8 AC Milan-02 (Varisto)

TD13 Fighters -97

Jari Lehto
040-8225549
jari.lehto@keva.fi

Pertti Kuikka
040-7036913
pkui@sampopankki.fi

Juha Alamäki
050-3326833
juhaalamaki@luukku.com

Eija Taivassalo
050-3060130
eija.taivassalo@netti.fi

Klaus Lönnroos
040-7742064
klaus.lonnroos@luukku.com

Marko Rundelin
050-5266448
kiinteistopalvelu.rundelin.oy@kolumbus.fi

Marko Forss
050-5579093
marko_forss@gmail.com

Janne Karhu
0400-883225
agenttuuri.suunnittelunalle@kolumbus.fi

D13 Black Barons-97

E10 Real Madrid-00

F8 Palermo-02 (Ylästö, Pakkala)

TD13 Gasellit -97

Jaana Mäkinen
040-7444044
jaanamak.makinen@kolumbus.fi

Jani Piispa
045-2352777
jani.piispa@gmail.com

Harri Patana
040-5627600
vjs.palermo@gmail.com

Ömer Guven
044-9205013
gasellit.vjs@gmail.com

Harri Koski
040-8744185
perhekoski@netsonic.fi

Sami Volotinen
040-5571583
sami.volotinen@pp.inet.fi

Mika Junttila
0400-892440
mika.junttila@pp2.inet.fi

Pasi Rosti
050-3072344
pasi.rosti@bbs-manison.com

G7 Arsenal-03 (Myyrmäki)

TD12 Kärpät -98-99

Kaisa Maja
050-4342114
kaisa.maja@helsinki.fi

Pekka Vuorio 040-7456648
pekka.vuorio@capgemini.com

D13 White Dukes-97

E10 Sevilla-00

Petri Setälä
0400-444812
petri.setala@luukku.com

Juha Pesonen
050-4931551
juha.pesonen@danfoss.fi

Katherine Dourneau
050-5964666
katherine.dourneau@]kolumbus.fi

Timo Laine
0400-982397
timo.laine@ppm.inet.fi

Sirkka Sandberg
050-3059643
kiikka.sandberg@hdl.fi

Tero Hakanen
050-3529955
tero73@mbnet.fi

A2-91-92

D12-98

Päivi Rantti
040-8418025
paivi.rantti@dlc.fi

A1-91-92

Kari Koski
kari.koski@ppc.inet.fi
Zeder Ogus Bulur
046-6148754

B1-93-94

Sami Volotinen
040-5571583
sami.volotinen@pp.inet.fi
Kai Koso
0440-617338
kai.koso@kolumbus.fi

E10 Valencia-00

Timo Aho
041-5438544
timooaho@hotmail.com

Markku Kokkarinen
050-3822716
markku.kokkarinen@gmail.com

Kia Varis
040-1852886
kia.varis@luukku.com

G7 Aston Villa-03 (Martinlaakso)

TE10 Antiloopit -00

Eero Santala
044-5280438
eero.santala@gmail.com

Outi Nevala
040-4118662
outi.nevala@luukku.com

Kimmo Koskinen
040-7588087
koskinenkimmo@kolumbus.fi

Pasi Nevala
0400-913283
pasi.nevala@ratiopharm.fi

D12-98

F9 St-Etienne -01

G7 ManU-03 (Hämeenkylä)

Timo Ylimaa
044-5665212
timo.ylimaa@kolumbus.fi

Sami Nuijanmaa
046-8508992
snuijanmaa@grundfos.com

Anita Putkinen
040-7767128
anita.putkinen@yahoo.com

Harri Haapanen
040-8286272
haapanen.harri@netti.fi

E11 Ajax-99

Kai Sundström
050-5967567
kai.sundstrom@webinfo.fi

B2-93

Jauri Varvikko
040-5125105
jauri.varvikko@eepinen.fi

Tommi Jalonen
050-5646288
tommi.jalonen@edu.hel.fi

F9 Rennes-01

G7 Liverpool-03 (Ylästö, Pakkala)

Satu Merinen
040-5890696
satu.merinen@welho.com

Mikko Koivulehto
044-5662135
mikko.koivulehto@netsonic.fi

Ari Merinen
040-7570041
ari.merinen@welho.com

Jukka Ketelaars
050-3546256
jukka@ketelaars.fi

F9 Toulouse-01

G7 Chelsea-03 (Vantaankoski)

Aki Savonen
050-4343753
savonen@gmail.com

Janne Kärkkäinen
040-9002581
janne.karkkainen@tkk.fi
Peeter Paal
paalpeeter@gmail.com

Markus Mattsson
040-7741002
mmattsson@kolumbus.fi

Paavo Perälä
040-8641420
paavo.perala[at]tellabs.com

F9 Sochaux-01

E11 PSV Eindhoven-99

Pekka Kostiainen
pko.kostiainen@kolumbus.fi

Vesa-Pekka Nikula
040-8033641
family.nikula@kolumbus.fi

Jari Vuosalmi
040-5500266
jari.vuosalmi@teliasonera.com

Mika Backman
050-3629177
mika.backman@elisanet.fi

Rita Huttu
040-5740537
rita.huttu@mbnet.fi

TB -92-94

Pasi Rosti
050-3072344
pasi.rosti@bbs-manison.com

Mauri Haapanen
040-7529754
mauri.haapanen@kolumbus.fi

Heikki Saukko
0400-502217
heikki.saukko[at]saunalahti.fi
Jarmo Roine
040-3649409
jarmo.roine@kolumbus.fi

B2-94
Monica Wenell
040-7200109
monna[at]pp.inet.fi
Timo Leppänen
040-5966110
timo@pp2.inet.fi

B4-94
Seppo Airaksinen
050-5723805
sepe.airaksinen@pp.inet.fi
Antti Laitinen
050-3212026
aappis@gmail.com

C15 Red Devils-95
Mika Laaksonen
040-5084729
mika.laaksonen@oracle.com

Hans Manderbacka
040-7564644
hmanderbacka@hotmail.com

E11 Feyenoord-99
Jaakko Virtanen
050-3893673
jaakko.virtanen@kesko.fi
Heikki Voutilainen
050-5433119
heikki.voutilainen@hotmail.com

E11 Heerenveen-99

Tarja Girgis
044-5946641
tarja.girgis@gmail.com
Pentti Jämsen
050-5607907
pentti.jamsen@elisanet.fi

E11 Twente-99
Matti Rämö
0400-446010
matti.ramo@kolumbus.fi

Sebastian Söderholm
041-5047151
sebastian.soderholm@gmail.com

Petri Lahti
040-7704007
pepe.lahti@elisanet.fi

C15 Black Titans-95

E11 Vitesse-99

F9 Lyon-01
Olli-Pekka Tuhkanen
050-4588477
olli-pekka.tuhkanen@nesteoil.com
Pekka Inkinen
050-5165644
pinkinen@kolumbus.fi

F8 Roma-02 (Myyrmäki)
Johanna Rugemalira
040-7460401
johanna.rugemalira@pp.inet.fi

Tarja Tuominen
0400-888408
tarja.tuominen@tapiola.fi

Terhi Leppänen
040-5722477
vjs.vitesse@gmail.com

Mika Tuominen
0500-455255
mika.tuominen[at]veho.fi

Jussi Leppänen
040-5813702
jussi.leppanen@teliasonera.com

F8 Juventus-02 (Martinlaakso)

E10 Barcelona-00

Satu Ikonen
040-5453402
satu_ikonen@suomi24.fi

C14 Red Lions-96
Kaj Björkqvist
040-5383447
kaj.bjorkqvist@poliisi.fi

Tarja Nirvinen
050-5386267
tarja.nirvinen@luukku.com

Jukka-Pekka Toivonen
040-3545475
jukka-pekka.toivonen@wihuri.fi

Markus Toivanen
050-3821982
mnotoivanen@hotmail.com

C14 Black Panthers-96

E10 Celta-00

Pekka Penttala
040-7426560
pekka.penttala@hartwall.fi

Ilpo Korhonen
041-5077180
ilpo.korhonen@tkk.fi

Mika Vennola
050-5547224
mika.vennola[at]terra-team.fi

Jari Mäensivu
0400-579946
jari.maensivu@tapiola.fi

G7 Everton-03 (Vapaala)

Kari Mehtomaa
040-8363276
kari.mehtomaa@luukku.com

Tomi Lesonen
040-5956378
tomi.antero@gmail.com

Jukka Laaksalo
0400-316771
jukka.laaksalo@martela.fi

TF9 Leijonat-01
Marjut Niemelä-Pynttäri
050-5534876
marjut.niemela@elisanet.fi
Mikko Ylesmäki
040-7454696
mikko.ylesmaki@pp.inet.fi

TF9 Lorient-01
Riikka Söderholm
040-5257725
riikka.soderholm@graffigreen.fi
Tomi Romppanen
040-5769610
tomi.romppanen@jippii.fi

TF8 Gepardit-02
Lei Räihä
050-62309
lei.raiha@kolumbus.fi
Niko Metso
046-8516027
niklas.metso@sweco.fi

TG7 Flamingot-03

Miehet

Jari Väisänen
040-5804730
jari.vaisanen@vjs.fi

Petri Setälä
0400-444 812
petri.setala@luukku.com

TB2 Flames -94

Timo Laine
0400-982397
timo.lainen@ppm.inet.fi

Arto Saarinen
040-7064632
arto.saarinen@pp3.inet.fi
Ari Nakari
0400-601410
ari.nakari@gmail.com

Naiset

TC15 -95

Olli Nykänen
050-414 3613
dan68@luukku.com

Juha-Pekka Kosonen
040-7548366
juha-pekka.kosonen@welho.com

Solja Sedbom
040-740 1633
vjs.naisetedustus@gmail.com

Varmat (KKI)

F8 Inter Milan-02 (Hämeenkylä)

Ismo Malinen
040-5959284
ismo.malinen@pp2.inet.fi

Vesa Puro
040-7681698
vesa.puro@espoo.opit.fi

TC14 Pantterit -96

Jani Tikkanen
040-8336232
petke@city.fi

Teppo Nurmi
040-7346562
teppo.nurmi@laattapiste.fi

Jukka Seppälä
040-7556414
perhe.seppala@elisanet.fi
Jukka Hongisto
050-5638852
jukka.hongisto@autokorjaamohongisto.com

Sirkka Sandberg
050-3059643
kiikka.sandberg@hdl.fi

For Surface Protection

Pidennämme
käyttöikää ja
huoltoväliä

KULJETUSYKKÖNEN OY

Pintakäsittelemme koneet, laitteet, laivat, sillat, varastosäiliöt, teräsrakenteet ja porauslautat avaimet käteen -periaatteella.
Käytämme saasteettomia työmenetelmiä, kierrätämme ja varastoimme turvallisesti. Noudatamme laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja
terveysstandardeja ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.
FSP Finnish Steel Painting Oy
Hiekkamäentie 4
01150 Söderkulla
P 09 278 6270
F 09 272 1636
www.fspcorp.com

Pihatie 1 I, 00700 Helsinki
Puhelin 040- 5123 373
Fax 09-836 41320

Silta Oy
Henkilöstöhallintopalvelujen tarjoaja
www.silta.fi
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www.sponda.fi

LED lyhdyt linja-autoille
ja tuhansia muita varaosia
yli kolmen vuosikymmenen
kokemuksella!
mm. Mahle, Euroricambi, Sabo, Hammer,
Ruspa, Goodyear, Remy, Ferbe, Heavy Parts,
Baltec ja Zen.

- Suoraan hyllystä.

Onnin Auto Oy

Ä PALVELU
L AITETA AN HY V
KIERTÄMÄ ÄN

Malmin Kauppatie 46, 00730 Helsinki
Puh. 09 350 8520
Fax. 09 350 85210

www.onninauto.ﬁ
myynti@onninauto.ﬁ

Pähkinärinteessä mukavat
saunatilat joukkueenne
palavereihin ja kauden
avauksiin ja päättäjäisiin.
Myös catering-palvelut.
Joukkueet seurahintaan.
Katso varaustilanne netistä.

Lammastie 13
01710 Vantaa

Nuorisourheilun tukemiseen. www.pam.ﬁ

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian
täydennyskoulutusta
Asiantuntija esimiehenä, 4 op
4.–5.5. ja 2.6.2010

Muutosvalmentaja, 30 op
5.5.2010 – 11.3.2011

Työnohjaajakoulutus, 80 op
30.8.2010 – 25.5.2012

Verkon ja sosiaalisen median
mahdollisuudet koulutuksissa
ja osaamisen kehittämisessä,
4 op

Uralle potkua ja jatkoa –
valmennusohjelma, 3 op

1.9., 21.9., 14.10. ja 28.10.2010

Työnohjaajakoulutus
psykoterapeuteille, 60 op
25.9.2010 – 9.6.2012

Lisätiedot, ilmoittautuminen ja
haku koulutuksiin osoitteessa:
http://helsinki.fi/palmenia

7.–8.9. ja 12.10.2010

Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
www.helsinki.fi/palmenia

TT-KULTA
Sarkatie 1, Vantaa, Varisto
09-85 24508
Avoinna ark. 10-18, la 10-14

Korut Rakkaalle,
palkinnot voittajille!
Palkintokuvasto: www.tt-kulta.fi
www.lkvtuijahurme.ﬁ

Kun korjaat vanhaa tai
rakennat uutta, ota avuksesi
osaava kumppani.
Suomen Talokeskus Oy on
monialainen insinööritoimisto,
joka tarjoaa osaamistaan
kiinteistöjen koko elinkaareen.

Hyvin suunniteltu
on oikein tehty
Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
Puh. (09) 7251 5500, faksi (09) 7251 5599
www.suomentalokeskus.fi

LARABE OY
Uudisrakentamista aliurakointina pääkaupunkiseudulla.
Asunto‐, toimisto‐ teollisuus‐ ja pientalorakentaminen
x
x
x

x
x
x

Laudoitus
Raudoitus
Betonointi

Elementtiasennus
Mittaustyöt
Kirvesmiestyöt

Juha Piitulainen 0400 489 247
juha.piitulainen@larabe.fi

Rajatorpan Huolto Oy
Nuijatie 4, 01650 Vantaa
Puh. 8545 300,
0500-400 601

Ilmastointihuolto
Tarkkonen Oy

Pähkinätorin Apteekki
Lammaslammentie 9, Pähkinärinne
Ma - Pe klo 9-18, Lauantai klo 9-14
Puh. 849 4180

DHL Global Forwarding
Finland Oy

Accountdata HS Oy
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Maalintekomatka

Portugaliin 2009
Vantaan jalkapalloseuran (VJS) korttelipoikaporukan ikäluokka 1998 Bayern Munchen (vanhemmat) päätti joitakin vuosia sitten lakkauttaa joukkueensa korttelipeliuran jonnekin välimeren maisemiin tai maahan, jossa ymmärrettäisiin jotakin jalkapallosta eikä lämpökään olisi pahitteeksi.
Takanahan oli kuuden vuoden pallonpompottelurupeama ja melkoisen yhteen hitsautunut tiimi.
Tiimi, joka varoja hankkiessaan, ei kaihtanut varojenhankintamenetelmiä. Parhaana menetelmänä
pidettiin kaikin puolin mainiota iltamien järjestämistä. Hauskaa järjestäjille sekä osallistujille, kerta
kaikkiaan mainioita tapahtumia. Suositeltavissa.

M

atkakohteen valinnasta tulikin
ongelma, mutta
onneksi yhden
pojan vanhemmilla olikin oivat ja vallan mainiot yhteydet Portugaliin. Muillakin vanhemmista olikin tuntumaan Portugalin fudistasosta
median kautta. Sellaisista Sporting Lissabonin futaajista kuin
Ronaldo ja Figo oli näkemys lähes jokaisella. Kiintoisaahan olisi
tietää, mistä ja miten tuon kaltaisia pallonpotkijoita tulee... Näiden edellä mainittujen ja hyvinkin monimutkaisten matemaattisten laskelmien perusteella, ja
niiden huomioimatta jättämisellä, päätyminen Portugaliin ei ollut kovinkaan epätodennäköistä.
Poikien pulpettien lämpötila
ei kovinkaan paljoa ehtinyt laskea ennen matkan alkua. Jo koulun päättäjäisiä seuraavana päivänä matkaan lähdettiin. Matkaan lähtivät pelaajapojat sisaruksineen ja vanhempineen. 58
hengen porukka oli matkassa,
joista pelaajia oli 15. Matkan tarkoituksena oli ainoastaan saada
pojille mainioita pelikokemuksia
ja tietysti tukijoukoille ja myöskin pelaajille ikimuistettavia kokemuksia. Niitä tarjottiinkin pilvin pimein.
Ensimmäisen matkapäivän
jälkeen olikin melkoisen tyly palautuminen arkeen, mutta eihän tänne lomailemaan oltu tultu. Vastaan asettui paikallisen Albufeiran FC Ferreiras 98 jouk-

Pojat lähdössä peliin: ylärivi: Niklas
Paldanius, Riku Himberg, Risto Laine; keskirivi: Kristian Skogberg, Miro-Markus Nikula, Niilo Tenhola, Jimi Aulonen, Arttu Heinänen. Alarivi:
Joonas Kaartinen, Jere Roth, Joni
Still, Joni Toikka, Santeri Luiro ja Kim
Sallinen. Kuvasta puuttuu Iiro Yli-Untinen

kue. ISS-Stadionin kaltainen tekonurmikenttä alustana. Piti olla
ihan rutiinipeli mutta ensimmäisen puoliajan jälkeen 9-0 tappiolukemat kertoivat aivan muuta.
VJS-pojat jotenkin jäivät katselemaan ja ihailemaan vastustajan
peliä. Olihan vastustajalta kuitenkin hienoja peliesityksiä: ristipallokeskityksiä oikeasta laidasta takatolpalle ja suoraan ilmasta veto vasurilla ylämummoon.
Vastaavia en ole juurikaan kotimaan sarjoissa nähnyt.
VJS-joukkueen valmentaja Juha Kaartinen ottikin pelaajat puoliajalla tiukkaan puhutteluun. Vieraskoreus pois ja ihan
omaa peliä! Omalla pelillä pärjättäisiin vallan mainiosti. Toinen puoliaika olikin aivan toista. 3-1 tappiolukemat kuitenkin,
mutta pelillisesti aivan tasavertaista. Olisi voitettu, mutta vastustaja teki enemmän maaleja!
Yhteenlaskennan mukaan 12-

1 tappio. Ihan ok, kai!? Jotenkin
jäi tuntuma, että vastaava joukkue Vapaalanaukeella olisi ollut
aivan vastaantulija. Elämä jatkuu
ja kohti uusia seikkailuja!
En tiedä, olisiko valmistautuminen jotenkin mennyt pieleen.
Ihan kokeilumielessä kokeiltiin
melkoisen uraauurtavaa metodia valmennuksen taholta. Metodi oli seuraava: 6 tuntia biitsillä
aurinkoa ja lentistä. Sitten muutama tunti uima-altaalla “palauttavaa” vesisotaa ja uimahyppyjä.
Ja sieltä suoraan matsiin jolloin
lämpötila vielä n. +27 astetta.

TYLYYDEN MAKSIMOINTIA. Pojilla olikin vastassa seuraavana päivänä edellisestä nöyryytyksestä huolimatta omat äiteet!
Että pitikin kaiken imettämisen
ja hoivan jälkeen. Pelialustana
lempeän Atlantin tuulten hivelemä hiekkaranta ja lähes paahtava 25-asteen kuumuus varjos-

sa. Kuitenkin kotimaan kannalta
katsoen aivan erinomainen pelisää. Kyllähän totuuden nimissä
on mainittava, että äidit alkavat
olla jo ihan vastaantulijoita 11v.
pojille. Lukemat jotain 10-5 poikien eduksi.
Voiton uhossa pojat innostuivat (omaksi harmikseen ja nöyryytyksekseen) haastamaan myös
isät äitien jälkeen. Nooh, kyllähän pojat yrittivät, mutta paljon
on puuroa vielä syötävä. Isien
on tehtävä, mitä isien on tehtävä, puolilla valoillakin ja käsijarru päällä pienessä ylämäessä vastatuuleen vasta-aurinkoon ilman
dopingia tasaisen tiukka peli. Turistit kuitenkin hienosti mukana
kannustamassa auringon oton
ohessa. Aivan mahtava kokemus
Atlantin tyrskyjen äärellä.
Joidenkin aikuisten keskustelu paikallisen turistivenekapteenin kanssa loi ikävää mielialaa,
sillä hän ihmetteli VJS:n tappiota

Ferreirasille (“Nehän häviää kaikille!”). Kuullessaan jatkosta Lissabon 99 Akatemialle, hän kertoi meidän olevan suurissa ongelmissa. Vastaavaa kuulin Lissabonin pukukoppikäytävällä. Joku paikallinen tiedusteli meidän
joukkueen kotimaata ja taito- ja
ikätasoa sekä tulevasta vastustajasta ja ilmoitti lopputulemana:
You are in BIG BIG trouble!! Miten ihmeessä ISOISSA ONGELMISSA?!
Surullista sinänsä, mutta yhä
kovempia haasteita kohden oltiin
menossa. Eihän moisia Ferreirasin pelle- tai mutsi- ja faijaporukkaa vastaan oikeasti kannata
ja viitsisi lähteä pelaamaan. Tuskin edes paikallinen uutiskynnys
näistä ylittyisi, ellei sitten jokin
korttelijulkaisu. Aivan minimitavoite oli Portugalin kyykyttäminen ja nöyryyttäminen. Sellaisen
tavoitteen suorittamiseen tarvittaisiin Lissabon ja sen kärkijoukkue Sporting Lissabon.
No, nuorten poikien kanssa
liikkeellä oltiin, joten kiinnostus kohdistui Sporting Lissabon Akatemiaan, jonka kasvatteja mm. Cristiano Ronaldo ja
Luigi Figo siis olivat. Kuitenkin
sen verran varovaisuutta ja epävarmuutta oli havaittavissa, ettei sentään lähdetty vastaavan
ikäisiä haastamaan, vaan vuotta
nuorempia oltiin kyykyttämässä.
Näiden pieksämisen jälkeen olisi varmaan ollut helppo järjestää
haastavampi vastustaja.
Kuitenkin ennen varsinaista
Sporting Lissabonin kohtaamista
tarkoitus oli tutustua tämän jalkapalloseuran jalkapallopelaajatuotantolinjan toimintaan.

TERVETULOA Sporting Lissabon
Akatemiaan! Jos olet ikää 6-13,
mahdollisesti sinut bongaa joku
Sporting Lissabonin päänmetsästäjä, joita hauskasti myös head
huntereiksi kutsutaan. Edellyttä-
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Sporting Lissabon.
en, että olet ikäluokkasi noin 20:n
parhaan joukossa ja Portugalin
kansalainen. Näin se menee (Pahus! Turhaan otin vuoden vuorotteluvapaan...olisi kai pitänyt
sittenkin soittaa etukäteen!). Turkin kansalaisilla mahdollisuus,
jos vanhemmat muutavat mukana ja asettuvat Portugaliin.
Alle 13-vuotiaana pelaat ja
treenaat akatemian ulkopuolisissa joukkueissa ja luonnollisesti myös kisaat koko ajan pääsystä akatemiaan. 14-vuotiaana sinulla on mahdollisuus akatemian joukkueeseen opiston sisällä. Kannustimena toimii, että jos
löytyy parempia - huonoin putoaa. Raaka ja rehellistä! Pelaajillehan akatemiassa “puuhailu” ei
maksa mitään. Äkkiseltään näin
kotimaan futaajan vanhemmalta tuntuu oudolta, mitä parempaa haluat sitä enemmän maksat
on jotenkin kotoinen motto. Ilmaanen! Hä? (Oletettavasti esim.
Christian Ronaldon sopimuksen
kautta pelimerkkiä pukkaa akatemialle ihan kiitettävästi, luultavasti).
Mutta mikä ihmeen akatemia?
- Jalkapallon sisäoppilaitos.
Matka kohteeseen jo kertoi jotakin. Saapuminen Lissaboniin ja
sitten automatka jonnekin keskelle ei mitään (kotimaassa metsäoppilaitos tai jotain....) n. 510km jostain keskuksesta. Portilla odottelua ja ihmettelyä - ja lopulta lupa ajaa sisään. Kuitenkin
loistavan ystävällinen vastaanotto lopultakin. Mutta melkoisen
hieno paikka. Täällä oli pelaajille
kaikki järjestetty viimeisen päälle. Tärkeintä oli koulumenestys ja
tätä tukemassa olivat omat opettajat neuvomassa ja opettamassa akatemiassa. Opiskelemassa
käydään opiston ulkopuolisissa
koululaitoksissa. Opisto keskittyi
vain jalkapalloon. Tukitoimintoina löytyi ruokala, lääkäri, kuntoja punttisali, harrastetilat ja ma-

Pojat vs. Äidit.
joitustilat kahden hengen huoneissa. Hotellihuoneiston kaltainen majoitus mutta PlayStation3 ja Wii puuttuivat!Biljardipingis ja muut harrastemahdollisuudet löytyivät, jos vielä koulun ja fudiksen jälkeen jäi ylimääräistä energiaa. Pojat viettävät 11 kk akatemiassa ja lomaa
oli sitten yhden kuukauden verran. Harjoituksia oli viisi kertaa
viikossa sekä viikonloppuisin ottelut. Vanhemmilla pojilla harjoituskertoja kertyy seitsemän
viikossa.
Puitteet ovat ihan kuin jalkapallolle suunniteltu. Akatemian
alueella on noin 7 jalkapallokentän kokoinen viheralue, johon on
sijoitettu 7 jalkapallopelikenttää
(insinöörien kädenjälki näkyy)!
Yhdellä kentällä on katsomorakennelmat, mikä mahdollistaa
ottelutapahtumien järjestämisen. Tämän lisäksi on “sisähalli” eli katoksen alla oleva betoniseinäinen tekonurmikenttä. Puitteissa ei ollut moitteen sijaa.
Akatemiaan tutustumisen jälkeen olikin helppo lähteä kohden
Lissabonin keskustaa kohtaamaan -99 ikäluokan akatemian
kasvatit. Taustapuitteet oli jo tiedossa. Matka kulki kohden Spor-

ting Lissabonin areenaa, mutta
lopulta kohdistui kuitenkin viereiselle harjoituskentälle.
Ei siinä mitään, sillä pelaamaanhan tänne oli tultu ja kentästä viis. Jos vastustaja tätä halusi, niin täältä kyllä pesee.
Melkoisen rasittavan turistimatkailun (bussimatkaa, meriplanetaariota, shoppailua) jälkeen olikin helppo orientoitua
jalkapalloon. Pojat antoivat kyllä melkoisesti hyvää vastustajalle, mutta tällaista se vieraspelaaminen taitaa olla. Ja kaiken lisäksi pojat taisivat olla hyvinkin tietoisia tulevan vastuksen tasosta.
Jotenkin se oli aistittavissa pukukopin fiiliksissä ennen ottelua:
kalpeus ja vaitonaisuus. Valmentajat kuitenkin yrittivät parhaansa mukaan tsempata. Vastassa
oli vaan monin verroin parempi joukkue kuin Ferreiras mutta
vuotta nuorempia!

OTTELUN ALUSSA VJS:n pojissa ihmetystä herätti tuomarin
puuttuminen se kun ei ollut kotona tapana. Se siitä ja ei kun pelaamaan. Ensimmäinen vartti näytti melkoisen lupaavalta.
Nollanollaa pelattiin. Ainoastaan
muutama vastustajan oiva maa-

lintekopaikka, mutta Niklas Paldaniuksen kerta kaikkiaan loistavat torjunnat pitivät ottelun tasaisena (Näitä torjuntoja ylistettiin isäntämaan osalta melkoisesti jälkeenpäin). Amatöörit alkoivat jo herätellä toiveita murskaavasta menestyksestä. Mutta mitä sitten kävikään. Alle 14-vuotiaille Portugalissa ei opeteta jalkapallon taktisia hienouksia vaan
ainoastaan peli-iloa. Pelataan aivan niin kuin itsestä kivalta tuntuu ja pidetään hauskaa.
Mutta totuuden nimissä täytyy sanoa, ettei se peli aivan siten mennyt. Ilmeisesti luontaisen
pelinäkemyksen ja peli-ilon mukaan vastustaja kierrätti palloa
vaistomaisesti alakerran kautta kohdatessaan läpipääsemättömän vastustajan. Näkemykseni mukaan vastustaja ainoastaan
ensimmäisen vartin aikana tutustui vastustajaan ja opetteli sen
taitotasoa ja heikkouksia. Ja mitä siitä sitten tulikaan? Opittuaan
VJS:n pelaajien tason ja vaarallisuuden alkoi jalkapallon pelaaminen. Heikot kohdat oli opittu
ja niistä mentiin läpi. Merkittävimpinä eroavaisuuden seikkoina voisi pitää nopeutta. Vastustaja
pelasi mahan alunen täynnä jalkoja. Ja kun vastassa oli melkoisen vaihtelevan tasoinen joukkue
– hyviä ja kehitysvaiheessa olevia
– vastassa vain hyviä ja sitä parempia, lopputulemastaei ollut
epäselvää. Ensimmäisen puoliajan aikana akatemian joukkueessa pelasi jotakuinkin miniMessin kaltainen, päätä lyhyempi kaikkia pelaaja oleva poika, joka vei meidän poikia kahville aivan mielensä mukaan. Vastustaja
oli joka alueella melkoisesti edellä. VJS:n parhaat (tasoltaan vastaavia) selvästi turhautuivat parasta yrittäessään. Siitä seurasi melkoisia tapahtumia. Pahimmillaan jopa apuvalmentajan irtisanoutuminen! Myös poikien

jalkapallon pelaamisen lopettamisia – ainakin hetkellisesti.
Kokonaisuudessaan
aivan
mahtava kokemus sekä sivussa
seuranneille että pelaajille. Suuria tunteitahan jalkapallon pitääkin herättää. Näitä tunteita pitää
vain oppia myös käsittelemään.
Ottelun lopputulemana oli 15 - 0
tulos tai jotain. Kenenkään laskupää ei enää loppuajasta riittänyt.
Virallista lopputulemaa ei koskaan saatu – eikä haluttu.
Noinkin masentavan ottelutapahtuman jälkeen jokainen kaipasi pientä piristystä. Onneksi oli
sovittu päivällistapahtuma erääseen ravintolaan jonnekin korkealle Lissabonin ylle. Aivan mahtavat näkymät ja poikkeuksellisen mieleenpainuvat ruokailupuitteet normaalin turistin tavoittamattomissa. Paluumatkan
speciaaliohjelmana oli vielä ahtaiden kujien, parkeerattujen autojen ja suuren bussin muodostaman kolminaisuuden aiheuttama lisäjännitys. Bussi kun ei taipunut, täytyi kujien varsille parkeerattuja autoja käydä miesvoimin siirtelemässä sivuun. Majoitukseen kuitenkin päästiin lopulta onnellisesti.
Muutama päivä vielä lomailua ja kaikkea rentoilua lopetuspäivällisineen. Näihin kuviin ja
tunnelmiin onkin helppo lopettaa matka...
Joka tapauksessa maalintekomatkasta tuli melkoisen onnistunut: Väittäisin joka tapauksessa, että VJS:n tekemä maali oli
koko retken komein (vapaapotkusta puskumaali by Joni Toikka). Videotallennetta tästä maalista löytyy. Kyllä se oli hintansa
arvoinen matka.
Maalintekomatkahan tämä
olikin!
Joukkueen plsta
Der Lämsä

Vapon sähköä
neljällä hyvällä tavalla
"Ja seuraavalla kerralla
vieläkin tarkemmin"

Sähkönkäyttäjien tarpeet
ovat erilaisia. Vapossa
kuuntelemme suomalaisia
sähkönkäyttäjiä ja niinpä
Vapon sähköä saa neljällä
hyvällä tavalla!

Vaihda Vapon sähköön helposti netissä
Vapon sähkön ostaminen on helppoa. Siirry osoitteeseen www.vapo.ﬁ ja klikkaa siellä
Osta sähköä -painiketta. Samasta paikasta löydät tarkat tiedot sähkötuotteista ja hinnoista.
Voit myös ottaa yhteyttä sähkönmyyntiimme: sähköpostitse sahkonmyynti@vapo.ﬁ,
puh. 020 790 4120, fax 020 790 6750. Palvelemme ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.

PS. Pelipassilla alennusta!
DUOSPORT Espoo kauppakeskus Entresse .Espoo Puh.0207 439 621
DUOSPORT Arkadia , Arkadiankatu 4 ,Helsinki Puh.0207 439 620
DUOSPORT Jumbo Kauppakeskus Jumbo Vantaa Puh.0207 439 628
DUOSPORT Skanssi Kauppakeskus Skanssi Turku Puh.0207 439 622

www.vapo.ﬁ
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VJS-Futiskoulu Stadionilla
7.6.-11.6.2010 sekä 9.8.-13.8.2010
VJS:N PERINTEINEN KESÄFUTISKOULU ke-

etukäteen maksettuna (seuran tilille) VJS-läiset 100,ja ei-VJS-läiset 105,- tai maksaen päivä kerrallaan 25,VJS-läiset ja 30,- ei-VJS-läiset /päivä.
Jos haluat ilmoittautua suoraan molempiin Futiskouluihin, niin silloin yhteishinta on VJS-läiset 180,- ja eiVJS-läiset 190,-.
Ilmoittautuminen futiskouluun
ilmoittautumislomakkeella 23.5.2010 mennessä
www.vjs.fi/sivut/tapahtumat/futiskoulu

rää yli 150 lasta viikoksi heti koulujen päättymisen jälkeen, nyt myös elokuun toisella viikolla, pitämään hauskaa jalkapallon ja yhdessäolon merkeissä loistavissa
olosuhteissa ISS Stadionilla. Leiri järjestetään päivittäin (ma-pe) kello 8.30-15.30.
VJSn futiskoulu on vuonna 2010 tarkoitettu kaikille 1997-2003-syntyneille pojille ja tytöille.

Vastuuvalmentaja: Peku
Valmentajat: VJS:n valitsemat ja kouluttamat nuoret

Aika ja paikka: Jalkapallokoulu pidetään ISS Stadionilla ma-pe 07.06.- 11.06.2010 sekä 09.08.-13.08.2010
kello 08:30–15:30.

Varustus: Oma pallo, pelikengät, säärisuojat, sopiva harjoitusasu, ruokailuvarusteet (lautanen, muki ja
haarukka), juomapullo, päähine ja tarvittaessa sadevarusteet.

Ohjelma: Päivän aikana harjoittelemme kaksi kertaa.
Harjoitukset sisältävät jalkapallon perustaitojen harjoittelua monipuolisesti pienissä ryhmissä sekä leikkejä ja pelejä. Iltapäivät ovat pelipainotteisia, jossa pelaamme erilaisia turnauksia. Lisäksi syömme kerran
päivässä lämpimän aterian ja pidämme tietoiskuja tärkeistä asioista.
Futiskoulun ohjelma alkaa päivittäin klo 9.00, mutta
lapset voi tuoda Stadionille jo 8.30 alkaen. Päivä päättyy klo15.30.

Hinta: Kesäkuun futiskoulun hinta on etukäteen maksettuna (seuran tilille) VJS-läiset 100,- ja ei-VJS-läiset
105,- tai maksaen päivän kerrallaan 25,- VJS-läiset ja
30,- ei-VJS-läiset /päivä. Elokuun futiskoulun hinta on

Maksuohjeet: 100,-/105,-/180,-/190,- maksu maksetaan etukäteen seuran tilille. Lasku tulee ilmoittautumisen yhteydessä viitenumeroineen. Ota kuitti mukaan
ensimmäisen futiskoulupäivän ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli peruutus tulee 25.5. jälkeen emme enää palauta futiskoulumaksua. Lääkärintodistusta vastaa palautamme puolet.

VJS:n kesäleiri KIEPUTIN
7.6.-24.6.2010
VJS JÄRJESTÄÄ KESÄLEIRIN, jossa yhdistyvät turvallinen ja rento yhdessäolo sekä ammattimainen ja innostava ohjattu toiminta. Leirillä voi osallistua itseään kiinnostaviin teemapajoihin, joita ovat näytelmä-, sportti-, kuvataide-, tutkija-, kirjailija- ja laulupajat.
Kaikkein tärkeintä leirillä kuitenkin on kesäinen, iloinen ilmapiiri ja yhdessä tekeminen!
Ajankohta: 7.6.2010-24.6.2010 (arkipäivinä)
Paikka: Myyrmäki-halli ja Myyrmäen urheilupuisto
Kenelle: 2003-1998-syntyneille (tytöille ja pojille)
Ohjelma: Lapset voi tuoda kello 7.30-9.30 ja haku tulee tapahtua kello 14.3016.30 Monipuolista ohjattua toimintaa lapsen omien mielenkiintojen mukaan sekä runsaasti vapaata mutta valvottua leikkimistä. Tarjolla myös yksi lämmin ateria sekä iltapäivällä välipala.
Lisätietoja: www.vjs.fi

VJS-Sanomat, 18. vuosikerta

Vantaan Jalkapalloseura ry | PL 40, 01601 Vantaa

Toimitus: Veli-Matti Rittetmäki,

Paino: Lehtikanta Oy, Kouvola, 2010

Taitto: Jauri Varvikko, Eepinen Oy

Kaisi Väisänen, Monica Wenell,

Painosmäärä: 35 000

Jakelu: Jakelujuniorit Oy

Kaisu Rantanen

Kustantaja: Vantaan Jalkapalloseura ry

www.vjs.fi

STEALTH PRO A HG
Aktiivipelaajan jalkapallokenkä kiintonastalla. Päällinen kevyt ja hengittävä Teijin microkangas, Tongue Memory Foam, tuplavaimennus.
Pitävä pohja Mould U HG –pohja pehmeille ja koville kentille.

OVH 150,00
VJS HINTA 99,00

STEALTH TROPHY Jr HG

SX VALOR II PREMIER M26

Aktiivijuniorin jalkapallokenkä kiintonastalla.
Päällinen kevyt ja hengittävä PU. Uusi tilavampi lesti, vaimennettu pohja. Mould U HG –pohja
soveltuu niin pehmeille kuin kovillekin kentille.

Aktiivipelaajan jalkapallokenkä kiintonastalla. Nahkapäällinen ja pitävä M26-pohja soveltuu niin pehmeille kuin kovillekin
kentille. Jalan liikettä ohjaava Wishbonekiertojäykiste.

OVH 79,00
VJS HINTA 49,00

OVH 79,90
VJS HINTA 54,90

RADLEY Jr HGR

SPECIALI CUP A HGR + Jr

Junioriharrastajan jalkapallokenkä
kiintonastalla. MSR 2010 –pohja.

Aktiiviharrastajan jalkapallokenkä
kiintonastalla. Päällinen pehmeä PU.
MSR 2009 –pohja.

OVH 39,90
VJS HINTA 24,90

OVH 49,90
VJS HINTA 29,90

010 271 0000

