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TIKKURILAN PALLOSEURA 
KEHITYSASKELEIDEN PORTAILLA

Seuramme valmennustoiminta uudistui syksyllä 2017, 
näistä näkyvimpänä joukkueiden tasonmukainen 
nimeäminen. Taustalla on kuitenkin paljon muutakin. 
Elokuussa 2017 TiPS Seminaarissa (Akatemia Kick Off) 
julkaistiin uudet suuntaviivat seuralle. Tapahtuma toimi 
aloituksena kaudelle 2017-2018 käynnistyvään uuteen 
toimintamalliin.

TiPS Akatemian toiminnan tarkoitus oli, ja on edelleen 
tukea tavoitteellisten pelaajien kehittymistä huipulle. TiPS 
Seminaarissa vierailijat puhuivat omasta näkökulmastaan 
– miten laadukas, suunniteltu seuran valmennus tukee 
huipulle pääsemisessä. Puhumassa olivat Erkka V. 
Lehtola, Markku Kanerva, Jarmo Matikainen, Marko 
Saloranta sekä Hannu Tihinen. Seminaarissa kävimme 
tarkasti läpi myös seuran haaste- ja harrastefutista, jotka 
ovat erittäin tärkeä osa kokonaisuutta. Emme halua 
profiloitua pelkästään kilpaseuraksi.

Talvella pääsimme jokaisella tasolla hienosti vauhtiin, 
ja useat asiat menivät, kuten olimme ajatelleet. Töitä 
toki riittää edelleen, ja toimintaa on tarkoitus kehittää 
linjattujen asioiden suhteen. Taustalla tapahtuu koko 
ajan. Seminaarissakin mainittua neljän vuoden prosessia 
olemme matkanneet vasta ensimmäisen kevätkauden, 
joten olemme hyvässä vauhdissa.

Seuralle on tulevaisuudessa erittäin tärkeää, että 
jokainen saa harrastaa sekä tavoitella omaa huippuaan.

Akatemian toiminta on tavoitteellista kilpatoimintaa ja 
toiminta on tarkoitettu tavoitteellisille kilpapelaajille. 
Vihreä -joukkueissa toteutetaan laadukasta 
haastetoimintaa, eli toiminta nojautuu Akatemian 
toimintasuunnitelmaan. Haastejoukkueet toimivat tiiviissä 
yhteistyössä ikäluokan Akatemiajoukkueiden kanssa.

Harrasteessa painotetaan liikkumisen iloa ja lajin 
perustaitojen oppimista. Seura tarjoaa tulevaisuudessakin 
laadukkaan valmennuksen ja toimintaympäristön 
useammalla sektorilla, joissa pelaajat voivat 
kehittyä ja harrastaa omien tavoitteiden mukaisesti. 
Harrastejoukkueet ovat matalan kynnyksen kaikille 
avointa joukkuetoimintaa.

Seuraavat askeleet seura ottaa 1.11.2018, jolloin 
käyttöön saadaan taas uusia linjauksia. Seura jatkaa 
uudistetun toiminnan kehittämistä ja kaudeksi 2018-2019 

toimintalinjamme täsmentyy merkittävästi. Suurimmat 
muutokset liittyvät seurassamme vastuuvalmentajien, 
valmennustiimien ja joukkueenjohtajien roolituksiin 
ja yhteistyöhön. Tämän lisäksi valmennuspäällikkö 
Pasi Pihamaan toimesta 1.11.2018 otetaan käyttöön 
uudistettu valmennuslinja, jonka myötä seuran sisäinen 
valmennuskoulutus julkaistaan samalla. Aiheista lisää 
infotilaisuudessa elokuussa 2018.

Talvella 2018-2019 tullaan julkaisemaan Tikkurilan 
Palloseuran useamman vuoden strategia ja visio, jotka 
tulevat nojautumaan 2017 aloitettuun seuratoiminnan 
uudistamiseen. Keskeisenä asiana on myös yhteisen 
seurakulttuurin luominen ja sen rakentaminen. 
Toivoisinkin, että yhteisenä tavoitteenamme olisi 
kaikkien pelaajien, toimihenkilöiden ja perheiden 
osallistuminen TiPS:n edustusjoukkueiden otteluihin. 
Lisäksi olisi erittäin upeaa nähdä Tikkurilan kaduilla 
enenevissä määrin junioripelaajia, jotka kantaisivat 
ylpeinä seuran värejä. Tunnustetaan yhdessä vihreää, ja 
ymmärretään, että futis on parasta paikan päällä!

Kiitokset uusista linjauksista myös erittäin motivoituneille 
ohjausryhmille, jotka ovat jaksaneet sparrata aiheiden 
ympärillä. Näen itse, että toteutettava ja parhaillaan 
kehitysaskeleita ottava toimintatapa on yhteinen 
työnnäyte. Monien ihmisten ryhmätyö. Seuralle on 
erittäin tärkeää, että meillä on yhteinen tapa toimia, ja 
näihin asioihin ovat kaikki voineet vaikuttaa. Meillä on 
hieno seura, me ollaan Tikkurila!

Meneillään oleva kausi on seuran 60v juhlavuosi, 
ja aihe on ollut näkyvillä useammassa paikassa. 
Aiheen ympärillä tapahtuu vielä. Syksyllä pelataan 
juhlaotteluna Vantaan Derby 8.9.2018 TiPS-VJS, 
jossa molemmat joukkueet taistelevat noususta 
kakkoseen. Toivottavasti saadaan tuolloin Tikkurilaan 
tupa täyteen. Lisäksi syksylle ollaan järjestelty 60v. 
juhlavuotta juhlistava gaalaillallinen (lauantaina 6.10 
Scandic AviaCongress -hotellissa). Toivottavasti myös 
tuolloin saadaan seuraihmisiä isosti liikkeelle.

Tapio Rostedt 
Toiminnanjohtaja 
Tikkurilan Palloseura ry
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Seuran hallitus 2018
Seuran hallitus valitaan 
vuosittain seuran 
syyskokouksessa.

Seuran hallitus vastaa mielellään 
kysymyksiin ja osallistuu 
joukkueiden vanhempainiltoihin. 
Hallituksen jäsenen voit kutsua 
kertomaan esimerkiksi seurasta 
yleisesti, vastaamaan mieltä 
askarruttaviin ajankohtaisiin 
kysymyksiin tai tietystä asiasta 
mistä haluatte enemmän 
selvyyttä ja lisätietoa.

Hallituksen tavoitat kentän 
laidalta ja sähköpostitse 
hallitus(a)tips.fi

Juha Jylhä 
Puheenjohtaja 

Kimmo Jääskeläinen 
Varapuheenjohtaja 

Ilkka Laanti 
Jäsen 

Tapio Kurkela 
Jäsen 

Jari Paski 
Jäsen 

Lauri Elo 
Jäsen 

Pekka Tikka 
Varajäsen  

Jarmo Lähde 
Jäsen 

Henrik Westerberg 
Jäsen

Juha Kovanen 
Varajäsen  

Tikkurilan Palloseura
Tikkurilan Palloseura (TiPS) on Itä-Vantaalla Suur-Tikkurilan, 
Kartanonkosken, Leinelän ja Hakunilan alueella toimiva erityisesti 
jalkapalloon erikoistunut urheiluseura.

Tikkurilan Palloseura toteuttaa toimintaansa mahdollisimman laadukkaasti 
mahdollistaen kilpailemisen ja harrastamisen turvallisessa ympäristössä ja 
arvomaailmassa. Meillä pidetään huolta kaikkien kehittymisestä kohti omaa 
huippuaan.

Tikkurilan Palloseuran arvot: yhteisöllisyys, jatkuva kehittyminen, avoimuus, 
oikeudenmukaisuus ja kaiken perustana rakkaus jalkapalloon. Tuttu ja 
turvallinen kasvuympäristö luo jokaiselle mahdollisuuden kehittyä omasta 
lähtökohdastaan omalle huipulle.

Suuri harrastajamäärämme, osaamisemme ja sidosryhmäsuhteemme tekevät 
meistä vaikutusvaltaisen jalkapalloseuran ja halutun yhteistyökumppanin.

Yhdistämme eri lähtökohdista tulevia ihmisiä; pelaajia ja toimihenkilöitä. 
Toimivat valmennus- ja koulutusohjelmat varmistavat tasavertaiset 
mahdollisuudet jokaiselle osallistua, kehittyä, harrastaa sekä kilpailla.Seura 
tarjoaa laadukkaan valmennuksen ja toimintaympäristön, jossa pelaajat 
voivat kehittyä ja harrastaa omien tavoitteiden mukaisesti.

Seuran valmennustoiminta jakaantuu U8 - U15:
TiPS Akatemiaan, TiPS Vihreään ja TiPS Harrasteeseen

Miesten ja naisten Edustusjoukkueet

Aikuisten joukkueet

A -juniorit, edustusjoukkue, A2, A3

B –juniorit, edustusjoukkue, B2, B3

TiPS Akatemiaan U12 – U15

TiPS Nappula- Akatemiaan U8 – U11

TiPS Vihreään U8 – U15

TiPS Harraste ryhmät U8 – aikuiset

TiPS Aloittavat ikäluokat U6-U7

Futisleikkis –toiminta

U8 - U15 joukkueiden nimet:

TiPS Akatemia 1, TiPS Akatemia 2

TiPS Vihreä 1, 2, 3, 4, 5, 6…

TiPS Harraste 1, 2, 3, 4, 5, 6…

Tapio Rostedt 
Toiminnanjohtaja 
Tikkurilan Palloseura ry
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Taito- ja kykykoulu
Taitokoulut ovat seuran tarjoamaa 
lisäharjoittelua osaavassa 
valmennuksessa, ja sillä on 
iso merkitys osana seuran 
pelaajakehitystä. Toiminnan 
tavoitteena on sytyttää pelaajien 
innostus kehittymiseen ja 
omatoimiseen harjoitteluun sekä 
kehittää pelaajan lajin perustaitoja, 
yleisliikunnallisia taitoja sekä 
pelikäsityksen oppimista. 
Harjoittelussa painotetaan 
pelinomaista harjoittelua 
pienpelien kautta.

 Ð Taitokoulu pidetään ikäluokkien 
U8-U12 tytöille ja pojille

 Ð Harjoituksia on 1 x viikossa

Valmennustoiminnasta 
vastaa taitokoulun rehtori ja 
taitokouluvalmentajina toimivat 
seuran valitsemat ja koulutetut 
valmentajat.

TiPS-futisleirit Aktia-kentällä
Tikkurilan Palloseura järjestää kesällä, syys- ja talvilomalla Aktia 
Futisleirejä TiPS Aktia-kentällä (Talkootie 37, 01350 Vantaa). Futisleirit 
pidetään viisi (5), neljä (4) ja kolme (3) päiväisinä. Kaikki leirit on 
tarkoitettu ikäluokille U7-U13 tytöille ja pojille, niin TiPS:ssa jo 
pelaaville kuin muillekin jalkapallosta kiinnostuneille lapsille.

Kaikilla leireillä muodostetaan omat ryhmät pelaajien iän mukaan. 
Pyrimme muodostamaan myös enemmän ja vähemmän pelanneiden 
ryhmiä. Toiminnasta vastaa seuran päätoiminen valmentaja Juha Kiviharju, 
ja leirin vastuuvalmentajana toimii Kim Kuusisto. Muu valmennustiimi 
koostuu Tikkurilan Palloseuran koulutetuista valmentajista ja ohjaajista.

TIPS - TOIMINTA

Urhea-toiminta
Urhea-toiminnan tarkoitus on tukea nuorten pelaajien urheilijaksi 
kasvamista sekä tukea urheilevan nuoren toimivaa arkea. Urhean 
harjoitukset ovat kiinteä osa pelaajien ja joukkueiden harjoittelua. 
Toiminnan yhtenä tarkoituksena on mahdollistaa harjoittelu päivällä, 
jolloin pelaajalle vapautuu aikaa iltaan.

TiPS tarjoaa 7.-9. luokkalaisille mahdollisuuden lisäharjoitteluun kahtena 
arkipäivänä aamu- ja iltapäivisin.

 Ð Urhea -pelaajat harjoittelevat tiistaiaamuisin klo 8:30-9:30 ja 
keskiviikkoiltapäivisin klo 15:00-16:00.
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TiPS Aktia Futisleikkis
… on tarkoitettu 3-5 -vuotiaille lapsille.

Toimintaan kuuluu mm. erilaisia liikunta- ja 
futisleikkejä, hauskoja temppuratoja ja pienpelejä. 
Jalkapalloon ja futistaitoihin tutustutaan leikin varjolla, 
monenlaisten leikkien kautta, joissa on pallo mukana. 
Leikinomaisuus, monipuolisuus sekä kannustava 
ilmapiiri ovat toimintamme tavoitteita.

Futisleikkis on pelaajan ensiaskel kohti 
joukkuetoimintaa.

TiPS Aktia Perhefutis
… on tarkoitettu 3-5 -vuotiaille lapsille, joilla on 
mukana tuttu aikuinen, joka osallistuu yhdessä lapsen 
kanssa tunneille.

Toimintaan kuuluu mm. erilaisia liikunta- ja futisleikkejä 
ja hauskoja temppuratoja. Lisäksi Perhefutiksessa 
pääsee tutustumaan myös jalkapallon perusteisiin.

Futisleikkiksessä sekä Perhefutiksessa toimivat 
pitkään lasten ohjauksessa mukana olleet (ja sana 
pois) kokeneet valmentajat ja ohjaajat. Toiminnasta 
vastaa Tikkurilan Palloseurassa päätoiminen lasten 
valmennuksen ammattilainen Juha Kiviharju.

Lisätietoa toiminnoista saat seurakoordinaattori Tina 
Kuuselalta

Pelimatkat Finland on 
Tips- joukkueiden virallinen 
matkanjärjestäjä.
Pelimatkat Finland on urheilumatkoihin erikoistunut 
rekisteröity kansainvälinen matkatoimisto jolla on 
laaja kokemus tasokkaista jalkapallon harjoitus-, 
peli- ja turnausmatkoista.

Rakennamme yksilöllisesti jokaiselle ikäluokalle 
ja tasolle sopivat matkat joukkueenne toiveiden 
mukaisesti, tarjonnassamme on myös paljon 
huipputason kutsuturnauksia joissa kilpajoukkueet 
pääsevät mittaamaan tasoaan isoimpia 
ammattilaisseuroja vastaan.

Jalkapallomatkojemme pääkohde on Euroopan 
johtava jalkapallokeskus FutbolSalou joka sijaitsee 
Espanjassa Barcelonan alueella.

Pelimatkat omaa korkeimman AAA- 
luottoluokituksen ja kuuluu Suomen 
matkatoimistoalan liitto SMAL:iin.

TiPS Kausijulkaisu  

2017/2018

5



TiPS Kausijulkaisu  60v   2017/2018

Meillä on Tikkurilan alueella toista tuhatta pelaajaa. 
Futisperheeseemme kuuluu kaikkineen noin 4000 
alueen TiPS perheenjäsentä. Verkostojemme ja 
kumppanuuksien kautta olemme jatkuvasti yhteydessä 
jopa 15 000 ihmiseen Itä-Vantaan alueella. Jatkuva 
yhteydenpito tapahtuu päivittäin uudella upealla 
TiPSin omistamalla Aktia-kentällä, nettisivujemme 
www.tips.fi uutisvirran, jäsensähköpostin, 
tapahtumien, yrityskumppanuuspostin, sosiaalisen 
median kautta. Hyvällä markkinointikampanjalla 
voidaan tavoittaa jopa 30 000 vantaalaista.

Jäsenyys tarjoaa yrityksellesi loistavan 
markkinointikanavan seuramme sisällä suoraan 
joukkueisiimme (noin 80 peliryhmää) sekä näkyvyyttä 
seurassamme. Uusi upea Aktia-kenttä tarjoaa loistavat 
mahdollisuudet tulla nähdyksi (esim. aitamainokset). 
Uudet www.tips.fi nettisivut mahdollistavat yrityksellenne 
loistavan näkyvyyden. Mittarit kertovat, että sivuillamme 
on kuukausittain noin 5 000 eri kävijää ja yhteensä sivun 
näyttökertoja kertyy kuukaudessa noin 32 000.

Teillä on nyt mahdollisuuden osallistua peli- sekä 
turnaustapahtumiin ja saada sitä kautta lisää 
tunnettavuutta Vantaalle sekä muulle lähialueelle. 
Aktiivinen yhteydenpito yrityksen ja seuran välillä 
mahdollistaa monipuolisen yhteistyön tekemisen sekä 
erilaisten promootioiden järjestämiseen, joko erikseen 

tai jonkin TiPS:n tapahtuman yhteydessä. Clubiin 
kuuluminen mahdollistaa myös suoran markkinoinnin 
muihin Business Clubin jäseniin.

Suomen Suurimpia futisseuroja

TiPS kuuluu suurimpien ja laadukkaimpien jalkapallon 
erikoisseurojen joukkoon Suomessa. Toimintamme ja 
erityisesti pelaajamäärän positiivisen kasvun myötä 
tarvitsemme taloudellista selkänojaa tukemaan 
seuramme rakenteita. Haluamme palvella lasten 
ja nuorten kehittymistä turvallisessa ja aktiivisessa 
jalkapalloharrastuksessa entistä paremmin.

Toiminta vaatii paljon aktiivisia taustahenkilöitä ja heidän 
työpanostaan. Seurassa toimiikin laskutavasta riippuen, 
noin 500 erittäin aktiivista vapaaehtoista aikuista, 
isää ja äitiä. Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan yksin riitä. 
Tarvitsemme olosuhteiden ja seuran kokonaisvaltaiseen 
kehittämiseen myös taloudellisia tukijoita, joista 
yrityksenne voisi olla yksi merkittävimmistä.

TiPS Business Clubin perimmäisenä tarkoituksena on 
tukea TiPS:n juniori-, harraste- sekä edustusjoukkueiden 
toimintaa.

TIPS BUSINESS CLUB
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MACRON-PELIASUT KAUDELLA 2018
1. peliasu (kotipelit) – vihreä pelipaita, mustat 

shortsit ja mustat sukat

2. peliasu (vieraspelit) – valkoinen pelipaita, 
mustat shortsit ja mustat sukat

TiPS Hakunilan perustaminen
Toiminta aloitettiin 11.8.2018 Hakunilan tekonurmella. 
Mukana oli heti alusta toistakymmentä lasta ja 
joukkue kasvoikin ensimmäisten viikkojen aikana 
mukavasti. Useimmille pelaajille joukkueharjoittelu 
oli aivan uutta, joten syksy meni pitkälti perusteiden 
opettelemisessa. Syksyn aikana pyrimme pelaamaan 
muutamia harjoituspelejä, jotta uusille pelaajille saatiin 
myös pelitoimintoja. Nyt joukkueessa on jo hyvä 
määrä pelaajia ja kehitys on ollut huimaa. Kaudelle 
2019 joukkue tulee osallistumaan sekä Opel liigaan, 
että Hesa Cupiin kahdella joukkueella per tapahtuma. 
Myöhemmin syksyllä aloitettiin Hakunilassa myös 08 
ja 09 poikien joukkueet, joka yhdistelmänä on saatu 
vihdoin käyntiin ja odotamme kuluvalta vuodelta paljon 
uusia pelaajia. Jotta Hakunilassa ei syntyisi tilannetta, 
jossa kaikille ei olisi pelipaikkaa, olemme laajentaneet 
poikien joukkuetta ja otamme mukaan myös 2013 
ja 2012 poikia ja 2012-2010 tyttöjä, joista pyritään 
myöhemmin tekemään myös omat joukkueensa.

Syksyllä aloitettiin samaan aikaan p10/11 joukkueen 
kanssa T09/08 joukkue. Toiminnassa on mukana hieman 
toistakymmentä tyttöä. Joukkue on heti alkuvaiheesta 
lähtien tehnyt tiivistä yhteistyötä emon T07 joukkueen 
kanssa, jossa mukana myös 08 ja 09 syntyneitä. Hyvä 
ilmapiiri, yksilöiden huomioon ottaminen ja yhdessä 
tekeminen kuvaavat hyvin toimintaa. Kaikki uudet 
lajista kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi mukaan 
toimintaan!

MACRON-TREENIASUT KAUDELLA 2018
 Ð TiPS Akatemia – musta paita, mustat shortsit ja 

mustat sukat

 Ð TiPS Vihreä ja TiPS Harraste – musta, 
valkoinen tai vihreä paita, mustat shortsit ja 
mustat sukat

VALMENTAJIEN/TAUSTOJEN 
MACRON-ASUT KAUDELLA 2018
 Ð Värivalikoimista aina musta

Meiltä saat kaikki tarvitsemasi pankki-, 
vakuutus- sekä kiinteistönvälityspalvelut.

Varaa aika osoitteessa aktia.fi tai  
pirauttamalla numeroon 0800 0 2470.

 

Nyt on hyvä aika  
tulla Aktia Pankin 

asiakkaaksi

Aktia Pankki Oyj
Tikkurila ja Myyrmäki

Monaliiku 
Tikkurilan Palloseura ry ja Monikansallisten naisten 
hyvinvointi ja liikunta ry (Monaliiku ry) ovat yhdessä 
mukana together4sports- hankkeessa. Together4Sports 
on EU:n rahoittama hanke - Kotoutumista ja sosiaalista 
verkostoja vahvistava jalkapallo- ja liikuntatoiminta 
pakolaistaustaisille perheille. Hankkeessa kotoudutaan 
liikunnan ja vapaaehtoistoiminnan avulla ja sen 
tavoitteena on edistää ja lisätä pakolaisten ja paikallisten 
välistä vuorovaikutusta ja yhteistä osallistumista liikuntaan. 
Toimintaan voi osallistua Suomeen pakolaisina saapuneet 
perheet ja henkilöt, sekä kaikki vapaaehtoistyöskentelystä 
ja liikunnasta kiinnostuneet henkilöt ja heidän perheensä.
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
KAUDELLA 2017/2018

Seura teki isoja linjauksia ja suunnitelmia sekä 
asetti tavoitteita, joilla lähdetään määrätietoisesti 
kehittämään toimintaa. Tarkoituksena on luoda perusta 
ja edellytykset laadukkaalle pelaajakehitykselle.

Yhtenä osatekijänä tässä kehitysprosessissa on 
kansainvälinen toiminta.

Kansainvälisen toiminnan tehtävänä on tukea 
seuran asettamia valmennuksellisia linjauksia 
pelaajakehityksessä sekä kehittää valmentajien 
ammattitaitoa sisäisen koulutuksen muodossa.

Pelaajakehitys:
Käytännössä on lähdetty etenemään asioissa 
suunnitelman mukaisesti - mikä tarkoittaa sitä , että 
akatemiajoukkueiden pelaajille pyritään löytämään kaksi 
kv. tapahtumaa kauden aikana.

Toinen tapahtumista on kv. turnaus ja toinen on 
harjoitusleiri, jossa pelataan muutama hyvätasoinen 
harjoitusottelu.

Näissä molemmissa tapahtumissa pelaajat itse näkevät 
ja kokevat, mikä on taso muualla

Euroopassa, kun vastaan asettuu pelaajia ja vastustajia 
huippujoukkueista.

Valmentajat näkevät mikä on pelaajien taso – puutteet 
– kehitettävät ominaisuudet, kun pelataan kovempia 
vastustajia vastaan. Tila ja aika ovat rajallisia, ratkaisut 
on tehtävä nopeammin sekä kaksinkamppailut ovat 
kovempia.

Valmentajien koulutukset:
Valmentajille, jotka haluavat kehittää omaa 
ammattitaitoaan pyritään luomaan edellytykset tähän 
järjestämällä syksyllä ja keväällä  kv.-koulutustapahtumat.

Tapahtumat toteutetaan vierailuilla Euroopan 
huippujoukkueisiin, joissa seurataan harjoituksia sekä 
otteluita.

Tulevaisuudessa:
Meillä tulee olla selkä malli siitä mihin turnauksiin 
osallistumme, ja millä ikäluokilla. On löydettävä 
muutamia hyviä leirityskohteita sekä mahdollisia 
yhteistyöseuroja. Näihin seuroihin tulisi lahjakkaille 
pelaajille tarjota mahdollisuutta päästä harjoittelemaan ja 
pelaamaan.

Kaikkien valmentajien ja toimihenkilöiden tulee sitoutua 
toimintaan ja omalla toiminnalla edistää kv. toimintaa 
pelaajakehityksessä.

Kaikki kehittyminen vaatii muutosta – tehdään se 
yhdessä!

Vesa Korhonen 
Kv-koordinaattori                
vesakorho(a)gmail.com        
+352691196410 
Tikkurilan Palloseura ry
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TIKKURILAN PALLOSEURAN JOUKKUETOIMINTA

TAVOITTEET

Tasonmukainen 
joukkuetoiminta

Vahva 
seurajohtaminen

Joukkueissa 
ammattivalmennus

Menestyvät 
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KENTÄN KUPEESTA
Jalkapallossa, maailman yleisimmässä urheilulajissa, 
riittää tunnetta riippumatta siitä missä tai millä 
tasolla pelataan. Treenit, harjoitusottelut, sarjapelit 
ja turnaukset ovat yhtä merkittäviä lajissa mukana 
oleville. Jännittyneen, odotuksia täynnä olevan ja 
kiihkeän ilmapiirin voi helposti aistia myös kentän 
laidalla. Erilaisiin kentällä tapahtuviin tilanteisiin 
reagoidaan nopeasti, usein positiivisesti, toisinaan 
myös kriittisesti. Kaikki toivovat hyviä suorituksia, 
kehitystä ja menestystä. Mikä merkitys tässä lajissa 
on kannustamisella? Onko kannustaminen vaikeaa?

Kannustaminen auttaa jokaista kehittymään ja 
tekemään parhaansa. Se lisää motivaatiota ja auttaa 
vaikeissakin tilanteissa. Pelaajilla, niin kuin meillä 
muillakin, on huonoja päiviä, mutta tsemppaaminen, 
pienenkin edistymisen ja yrittämisen huomiointi kentän 
laidalta antaa onnistumisen tunteen ja paremman 
mielen. Samoin silloin, kun harjoittelu tai pelaaminen 
tuntuu helpolta ja onnistumisia tulee vaivattomammin, 
niiden huomiointi kannustaa ylittämään itsensä 
vieläkin enemmän. Kaikki jalkapallotoimijat – 
pelaajat, valmentajat, erotuomarit jne. – tarvitsevat ja 
ansaitsevat positiivista palautetta. Kehuminen kantaa 
eteenpäin niin onnistumisessa kuin yrittämisessä. 

Positiivinen kannustaminen onnistuu kaikilta. 
Harjoittelu, niin kentällä kuin sen laidallakin, tekee 
mestarin. Vanhemmilta, kavereilta ja faneilta katsomon 
puolella riittää aito läsnäolo, aplodit ja Hyvä! -huudot. 
Jos olet itse pelannut, valmentanut tai seurannut 
jalkapalloa jo pidempään, voit kehua suorituksia 
yksityiskohtaisemmin ja monisanaisemmin. On tärkeää, 
että kentän tapahtumat ja tekemiset huomataan ja 
niihin reagoidaan positiivisesti. 

Kentän laidalla tunteita tuodaan esille vahvasti ja 
väkevästi. Se on ymmärrettävää, kun kyseessä on 
joukkue- ja kilpaurheilu. Tunteiden esittäminen on 
myös hyväksyttävää silloin kun se tehdään reilusti, 
oikeudenmukaisesti ja motivoivasti. Ihminen haluaa 
luonnostaan tulla hyväksytyksi ja kannustaminen 
tuo tämän tunteen. Kannusta, kiitä ja kehu hyvistä 
suorituksista ja yrittämisestä – saat hyvän mielen ja se 
motivoi sinuakin!

Sirkku Pohja 
Vapaaehtoistyöntekijä 
Tikkurilan Palloseura ry
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Tikkurilan Palloseura ry juhlii 60-vuotis
taivaltaan

Scandic Helsinki Aviacongress –hotellissa 
lauantaina 6.10.2018 klo 18:30.

Juhlagaalan ohjelmassa illallinen, palkitsemisia 
sekä esiintyjä.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
tina.kuusela@tips.fi

Scandic Helsinki Aviacongress,
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa
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VOLUNTARY WORK IN SPORTS FOR INTEGRATION

INTERESTED? CONTACT US! 
Kati Vertiö, project coordinator 
Call: 040-8407289 
Send email: kati.vertio@monaliiku.fi 
www.monaliiku.fi

HELSINKI - ESPOO -VANTAA

We are looking for volunteers to provide company and guidance during 
sports session for families and persons have come to Finland as 
refugees.  
As a volunteer you will participate together in sports session and vtry 
out different sports opportunities in Helsinki Metropolitan area. 

Are you looking for new 
experiences and have extra 

time in your hands?

YOU WILL RECEIVE TRAINING TO FUNCTION AS A VOLUNTEER

Do you enjoy sports and 
have an interest for 

voluntary work?

Would you have time 
for a friendship?

We offer you opportunity to do and try different sports as a volunteer

IN COOPERATION WITH

KOTOUTTAVAA VAPAAEHTOISTYÖTÄ LIIKUNNAN PARISSA  

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ! 
Kati Vertiö, hankekoordinaattori 
Puhelimitse: 040-8407289 
Sähköpostitse: 
kati.vertio@monaliiku.fi 
www.monaliiku.fi

HELSINKI - ESPOO -VANTAA

Haemme vapaaehtoisia henkilöitä ja perheitä ystäväksi 
pakolaistaustaisille perheelle tai henkilölle. 
Toiminnassa osallistutaan yhdessä ohjattuun liikuntatoimintaan ja 
tutustututaan harrastusmahdollisuuksiin pääkaupunkiseudulla.

Etsitkö uusia kokemuksia tai 
onko sinulla ylimääräistä 

aikaa? 

VAPAAEHTOISET SAAVAT KOULUTUKSEN TOIMINTAA VARTEN

Oletko kiinnostunut 
vapaaehtoistyöstä ja 

liikkumisesta?

Olisiko sinulla aikaa uudelle 
ystävyydelle? 

Voit myös itse liikkua ja kokeilla erilaisia liikuntamuotoja maksutta. 

YHTEISTYÖSSÄ

SAUNAMESTA - SAUNA -JA KOKOUSTILA 
VALLILLASSA JO 20 VUODEN AJAN
Saunamesta on rento ja retrohenkinen paikka, jossa 
onnistuvat monipuolisesti paitsi kokoustaminen, myös 
erilaiset illanvietot. Tila on sopivan kokoinen (150m2) 
vähän suuremmallekin ryhmälle. Saunamestalla on 
järjestetty mm. valmistujaisia, synttäreitä, halloween-
partyja, karaokeiltoja, polttareita, rapujuhlia ja 
päättäjäisiä. Kokoustilaa on hyödynnetty esim. ELY:n 
rahoittamiin koulutusjaksoihin.

Tikkurilan Palloseuran jäsenistölle Saunamesta tarjoaa 
tilaisuuksista -10% normaalihinnoista.

Varaukset sähköpostilla maarit@saunamesta.fi tai 
harri@saunamesta.fi. Mainitse ”TiPS”! Käy myös 
”kävelemässä” Saunamestalla 3D-videon avulla, jonka 
löydät nettisivuiltamme saunamesta.fi.
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Turnausmatkat ja harjoitusleirit
www.pelimatkat.com
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INNOSTAVA RETKIKOHDE  
ALLE KYMPILLÄ!

HopLop Vantaa on uuden ajan seikkailullinen 
liikuntapuisto, josta löytyy erikokoisia liukumäkiä, 
trampoliineja, ja monin eri tavoin kehittäviä leikillisiä 
puuhia, jotka innostavat yhdessä tekemiseen, 
oppimiseen ja kehittymiseen. Pienimmille löytyy 
myös oma alue, johon pääsy on vain alle 5-vuotiaille. 
Värikkäässä puistossamme riittää ihmeteltävää ja 
oivallettavaa!

Vaikka osa liukumäistä saattaa huimata, hinnat eivät 
päätä huimaa:

Arkisin luokat, päiväkotiryhmät ja urheiluseurat pääsevät 
klo 10-14 välisenä aikana sisään puoleen hintaan 8€/
lapsi! Aikuiset valvojat veloituksetta. Saamme teille ovet 
auki sovittaessa myös aikaisemmin.

Meiltä onnistuu pakettiin helposti myös lounas tai 
välipala. Mainitun ajan ulkopuolella tarjoamme ryhmille 
myös paketteja alennettuun hintaan riippuen lapsien 
määrästä. Näistä kerromme mielellämme lisää!

Tuo luokkasi tai ryhmäsi viettämään iloisen puuhakas 
retki- tai liikuntapäivä. Voimme yhdessä suunnitella 
retkestänne ikimuistoisen, sillä pystymme järjestämään 
myös erilaista hauskaa ohjelmaa aina rastiradoista 
erilaisiin leikkimielisiin kilpailuihin.

Tutustu ja varaa tästä goo.gl/nve3WT tai ota yhteyttä 
suoraan allekirjoittaneeseen. Tarjousta voi jakaa myös 
muille.

Toivottavasti näemme Teidät puistossamme tulevana 
keväänä tai syksynä!

Aurinkoisin terveisin,  

HopLop

 

8€
alk./lapsi

TUO LUOKKASI  VIETTÄMÄÄN 
ILOISEN PUUHAKAS LIIKUNTAPÄIVÄ 

Retkihinnat  vain 8 eurolla per hulivili. Retkihinnat ovat 
voimassa ma–pe klo 8–14 välisenä aikana koulu- ja 
päiväkotiryhmille sekä urheiluseuroille. Avaamme 
puiston ryhmille normaalista poiketen jo klo 8.30.

VARAA RETKIPÄIVÄ
www.hoplop.fi     010 837 3041

Alle vähän terveellistä sapuskaa ja sit vaan 
peuhaamaan – kreisihauskoista aktiviteeteistä kun 

löytyy varmasti jokaiselle seikkailijalle jotain mieluista. 
Riehuminenkin voi nimittäin olla 

turvallista ja innostavaa.

MEILLÄ OIS PAIKKA, JOSSA SAA 
RIEHUA IHAN SYDÄMEN KYLLYYDESTÄ.
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FYSIOTERAPIAAN ILMAN 
LÄÄKÄRIN LÄHETETTÄ

Erilaiset tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat hyvin yleisiä. 
Tuki- ja liikuntaelinvaivoja voivat olla esimerkiksi kivut 
selän, niskan tai raajojen alueella. Fysioterapeutit 
ovat erityisesti tuki- ja liikuntaelinperäisten ongelmien 
kuntouttamisen ammattilaisia. Kivut voivat häiritä 
liikkumista ja rajoittaa toimintakykyä. Usein kivun 
taustalla voi olla jokin toiminnallinen vaiva johon 
fysioterapia auttaisi.

Fysioterapiassa asiakas tutkitaan huolellisesti ja tämän 
jälkeen määritetään, minkälaisesta toiminnallisesta 
häiriöstä on kyse. Fysioterapeuttinen yhteenveto ja 
kuntoutussuunnitelma ohjaavat hoitoa.  Fysioterapia 
sisältää täsmäharjoitteiden ja liikkeiden lisäksi myös 
tarvittavan manuaalisen käsittelyn. Manuaalinen 
käsittely voi olla esimerkiksi nivelten mobilisaatiota/
manipulaatiota ja lihaskäsittelyjä sekä venytyksiä. 
Erilaisia teippauksia ja muita hoidon tukimuotoja (esim. 
akupunktio) voidaan käyttää tarpeen mukaan. Mikäli 
kyse on muunlaisesta kuin toiminnallisesta häiriöstä tai 
tilanne vaatii jatkoselvitystä, asiakas ohjataan lääkärin 
vastaanotolle. 

Asiakkaan on myös mahdollista hakeutua suoraan 
yksityiseen fysioterapiaan ilman lääkärin lähetettä. 
Hoitoon pääsy nopeutuu ja kuntoutus päästään 

aloittamaan mahdollisimman aikaisin. Näin vaiva 
ei pääse pitkittymään ja asiakkaalle hoito on 
mahdollisimman edullista. Lääkärin lähetteellä saatava 
KELA korvauksen määrä fysioterapiasta on nykyisellään 
muodostunut hyvin pieneksi osaksi kuntoutuksen 
kokonaiskustannusta. Akuutissa ongelmassa usein jo 
muutamalla hoitokerralla saadaan vaivaan helpotusta. 
Myös julkisessa terveydenhuollossa on yleistymässä 
ns. suoravastaanottotoiminta, jossa tuki- ja liikuntaelin 
vaivasta kärsivät ohjataan ensimmäiseksi fysioterapeutin 
vastaanotolle. 

Auron Tikkurilan Kuntoasema 
Unikkotie 5 a B 
01300 Vantaa

ajanvaraus: www.auron.fi tai 0102921200
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NAISTEN EDUSTUSJOUKKUE
TiPS Naiset pelaa kaudella 2018 Naisten Liigaa. Joukkue 
nousi Liigaan voittamalla Naisten Ykkösen kaudella 2017. 
Viime kausi oli joukkueelle muutenkin menestyksekäs, 
sillä suurelta osin sama pelaajarunko pelasi myös 
B-tyttöjen SM-sarjaa sijoittuen siinä lopulta pronssille.

Naisten joukkue on nuori, ja ennakkoluuloton ja taitava. 
Joukkueen pelaajat ovat syntyneet vuosituhannen 
molemmin puolin. Joukkue lähtee haastamaan 
kaikkia vastustajiaan. Lähtökohtaisesti lähdemme 
taistelemaan sarjataulukossa niistä paremman puolen 

sijoituksista emmekä halua olla siellä alapäässä, kuvaa 
päävalmentaja Petteri Kaijasilta joukkueen tavoitteita.

Naisten joukkueen pelaajista osa kuuluu ikäluokkansa 
maajoukkuerinkiin. Erityisesti TU-17 maajoukkue on 
pelannut loistavasti, ja se selvisikin mukaan toukokuussa 
Liettuassa pelattavaan ikäluokan EM-lopputurnaukseen.

TiPS Naiset palavat kotiottelunsa Tikkurilan 
Urheilupuistossa. Tervetuloa kaikki vihreäsydämiset 
kannustamaan joukkuetta.

JOUKKUEET 
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NAISTEN N2
TiPS N2-joukkue perustettiin 11 vuotta sitten, jotta kaikilla 
tyttöpelaajilla, jotka juniorivuosien jälkeen haluavat 
jatkaa jalkapalloharrastustaan, olisi siihen mahdollisuus. 
Joukkue koostuu siis monen ikäisistä tytöistä ja naisista, 
joilla kaikilla on takanaan monivuotinen ”ura” jalkapallon 
parissa. Harjoittelemme kolmesti viikossa tosissaan, 
muttei liian vakavasti. Pelaamme tällä kaudella Helsingin 
ja Uudenmaan piirin 4. divarissa. Uudet pelaajat 
erityisesti seuran omista yli-ikäisistä junnuista ovat 
tervetulleita mukaan joukkueeseen!
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TIPSAKAT

AIKUISFUTIS
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TB
TiPS TB2 joukkue koostuu 26 pelaajasta. Joukkueen 
pelaajat ovat syntyneet vuosina 2001 - 2003. TB2 
osallistuu tällä kaudella Palloliiton Uudenmaan piirin 
T16-18 nelonen ja T16-18 kakkonen sarjoihin. Joukkueella 
on 4-5 tapahtumaa viikossa. Tapahtumat koostuvat 
3-4 harjoituskerrasta sekä 1-2 pelistä. Joukkueen 
valmennuksesta vastaa Jere Roos ja apuvalmentajana 
toimii Jessica Seppälä. Joukkueenjohtajana toimii Jari 
Rautio.
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T2003/04
TiPS T03/04 joukkue muodostettiin kauden alkaessa 
marraskuussa 03- ja 04-ikäluokista, tarkoituksena 
taata molempien ikäluokkien laadukas pelaaminen 
ja harjoittelu. Yhdistyminen oli luontaista jatkoa jo 
aiemmalle tiiviille yhteistyölle. Reilun kolmenkymmenen 
tytön pelaajarinki mahdollistaa kilpailukykyinen 
Akatemiajoukkueen ja myös laadukkaan Vihreiden 
joukkueen haastetasolle.

Osallistumme SHA-toimintaan sekä T14 että T15 
ikäluokissa ja T15-helmaritapahtumiin. 3 tyttöämme tuli 
valituksi kevään Helmariharjoituspäiviin.

Talven aikana joukkueemme pelasivat futsalia neljällä 
joukkueella 

T14- ja T15-ikäluokissa ja PK-35:n Talviliigaa Kilpasarjassa 
(Akatemia) ja Haastesarjassa (Vihreä). Akatemia sijoittui 
Talviliigassa toiseksi FC Hongan Akatemian jälkeen.

Juuri ennen kevään sarjakauden alkua osallistuimme 
Waltikka-turnaukseen Valkeakoskella sekä Akatemian 
että Vihreiden joukkueilla. Joukkueet pelasivat koko 
turnauksen ilman ensimmäistäkään tappiota! Akatemia 
voitti kaikki ottelunsa ja näin koko turnauksen. 
Sarjakaudelle pelaamme Akatemialla T15 aluesarjaa 
ja Vihreät osallistuvat T15 Ykköseen. Kesäkuussa on 
vuorossa StadiCup ja loppusyksyllä sijoitusten salliessa 
SPL-lopputurnaus. Kausi päättyy kansainväliseen 
VeronaCupiin Italiassa.
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T2005
T05 -joukkueessa pelaa 29 motivoitunutta 
mimmifutaajaa, joiden tavoitteena on olla isona taitavia, 
rohkeita ja monipuolisia pelaajia. Harjoituksissa meillä 
on aina hauskaa vaikka "ihan tosissaan" treenaammekin. 
Harjoitusryhmät jaamme siten, että eritasoisten 
pelaajien tarpeet tulee huomioiduksi, näin aloittelijasta 
"pelinaiseksi" kehittyy nopeimmin.

Joukkueen toiminnan päätavoitteena on pelaajakehitys, 
jossa halutaan tarjota pelaajille laadukasta 
jalkapallotoimintaa (harjoitukset, ottelut, oheistoiminta), 
sekä tukea pelaajia kehittymään jalkapalloilijoina kohti 
heidän omia jalkapallollisia tavoitteitaan.

Valmennuksesta vastaa vastuuvalmentajana Jere 
ja apuna toimivat valmentajat Sami, Toni ja Joni ja 
apuvalmentajina Jukka ja Kari. Lisäksi meiltä löytyy 
muut joukkueen pyörittämiseen tarvittavat toimihenkilöt, 
kuten huoltajat ja jojo. Joukkueen taustajoukot pitävät 
huolen, että kaikilla pelaajilla on mukava ja kehittävä 
toimintaympäristö, sekä joukkueessa hyvä joukkuehenki.

Ikäluokka pelaa kahdella joukkueella Palloliiton sarjoja, 
vihreä joukkue kakkostasolla ja akatemiajoukkue 
aluesarjassa. Joukkueen kilpailullinen päätavoite on 
saada sarjapaikka ikäluokan kovimpaan sarjaan. Viime 
vuonna pelasimme koko pitkän kauden tasaisesti ja 
selvitimme kahdella joukkueella jopa aluekarsinnat. 
Syyskuisesta Hippo-turnauksesta saimme pronssia. 
HJK:n kovatasoiseen kevätkutsuturnaukseen lähdimme 
puolustavana mestarina mutta tällä kertaa sijoituimme 
neljänneksi. Osallistumme myös Sami Hyypiä Akatemian 
tapahtumiin. Potentiaalia meistä siis löytyy aina ihan 
huippukahinoihin asti, kun tsemppaamme yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uudet pelaajat ovat joukkueeseemme tervetulleita. 
Lisätietoa toiminnastamme saat ottamalla yhteyttä 
joukkueen toimihenkilöihin.
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T2006
TiPS T06 on iloinen ja reipas tyttöjoukkue, jossa on hyvä 
yhteishenki. Meillä on ikäluokassa kolme peliryhmää. 
TiPS T06 akatemia pelaa kilpa-tasolla ja TiPS T06 vihreät 
haastetasolla. Joukkueessamme on yli 30 innokasta 
futaria ja harjoittelemme 3-4 kertaa viikossa. Kevät- ja 
syyskaudella pelaamme piirisarjaa, talvella talvisarjaa ja 
futsalia sekä harjoitusotteluita.

Uudet pelaajat ovat tervetulleita mukaan toimintaamme, 
olet vasta jalkapallon harrastamista miettimässä 
tai pelannut jo pidempään. Mikäli haluat lisätietoa 
toiminnastamme, ole yhteydessä joukkueenjohtajaan.
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T2007
T07 tytöt ovat iloinen ja energinen sekä varsin 
monipuolinen vantaalainen tyttöfutisjoukkue! 
Joukkueessa pelaa noin 30 pääosin 2007 syntynyttä 
tyttöä. Lisäksi teemme erittäin aktiivista yhteistyötä 
Hakunilan kaupunginosajoukkueen kanssa, mistä 
mukaan tulee useita 2008 syntyneitä tyttöjä. Pelaamme 
taitotason mukaan kolmessa eri peliryhmässä. Uudet 
jäsenet ovat aina tervetulleita ja jokaiselle löytyy varmasti 
sopiva peliryhmä.

Joukkueen tavoitteena on tarjota kaikille pelaajille 
kehittäviä ja sopivan haastavia harjoitteita ja pelejä, 
huomioiden yksilölliset taito- ja tasoerot. Tavoitteena 
on tukea jokaista pelaajaa omassa yksilöllisessä 
kehityksessään. Huolehdimme ja tuemme tyttöjen reilua 
asennetta niin harjoituksissa kuin pelitapahtumissakin, 
jokaisella on oikeus harjoitella ja pelata reilussa 
ilmapiirissä. Pyrimme kannustamaan pelaajiamme 
monipuoliseen liikunnan harrastamiseen. Keskeiset 

arvomme ovat reiluus, tasapuolisuus, kannustavuus 
ja mahdollisuuksien antaminen. Joukkueessa on 
ammattimainen valmennus sekä hyvin toimivat 
taustajoukot.

Harjoittelemme kolme tai neljä kertaa viikossa, minkä 
lisäksi tulee harkkamatseja, turnauksia ja erilaisia 
liigapelejä ja silloin tällöin kivoja leirejä! Harjoituksiin 
kuuluu sekä lajiharjoittelua että fysiikkatreenejä. 
Harjoitusten ajat näet joukkueen verkkosivuilta Tikkurilan 
Palloseuran alta.

Joukkue on pärjännyt erinomaisesti! Pokaaleja 
ja mitaleita on tullut eri tasoilta ja toisinaan taas 
palaamme vain kokemuksia rikkaampina. Tärkeimpänä 
kuitenkin ovat aina joukkueena toimiminen, kaverin 
kannustaminen ja joukkuehengen vaaliminen.
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T2008 JA T2009
Tikkurilan palloseuran 2008 ja 2009 syntyneet tytöt 
pelaavat TIPS T08/09 -joukkueessa.

Mukana harjoitusringissä on myös muutama 2010 
syntynyt tyttö.

Joukkueellamme on kauden 2018 aikana kaksi 
peliryhmää: 8v8 peliryhmä ja 5v5 peliryhmä.

Vanhemmat 2008 syntyneet tytöt muodostavat 8v8 
peliryhmän ja mukana on muutama enemmän pelannut 
2009 syntynyt tyttö. Tämä peliryhmää pelaa piirisarjaa 
ja osallistuu valittuihin turnauksiin. Kesällä 2018 teemme 
turnausmatkan Ruotsiin Örebrocupiin.

Pienemmällä kentällä pelaava 5v5 peliryhmä koostuu 
2009 ja 2010 syntyneistä tytöistä. Pelien painopiste 
on turnauksissa ja harjoituspeleissä lähialueiden 
joukkueiden kanssa.

joukkueen vastuuvalmentaja on Tommi Latosaari ja 
joukkueenjohtaja Antti Tuomainen. Uudet tytöt ovat 
tervetulleita joukkueeseen. Mukana voi olla alkuun 
kokeilemassa 2-3 viikkoa ja päättä sitten joukkueeseen 
liittymisestä.
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T2008 JA T2009 HAKUNILA
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MIESTEN EDUSTUSJOUKKUE
Valmistautuminen tulevaan kauteen alkoi rikkonaisen 
vaihtelevasti. Koska talven aikana treeneissä 
kävijöiden määrä vaihteli rajusti 8-26 pelaajaan, mutta 
kevään lähestyessä treenaajien määrä vakiintui yli 
kahteenkymmeneen.

Tulevaan kauteen valmentaja Antti-Ville Seppä on saanut 
erittäin hyvää valmennuskokemusta omaavan Tuomo 
Hammarbergin avukseen, mikä tuo varmasti pelitapaan 
hyvää taktista osaamista viimekauteen verrattuna. 
Myös fysiikka ja maalivahtivalmennus vahvistuivat, 
joten valmennuksen osilta näyttää kokonaisuus hyvältä 
tulevaan kauteen.

Talven vaihtelevuus asetti uudelle valmentaja kolmikolle 
jonkin verran haasteita myös senkin osilta että ”try 
outtilaisia” oli talven ja kevään aikana monia kymmeniä 
tulossa TiPSiin. Mukavalta tietysti tuntuu että TiPS 
joukkueena kiinnostaa uusia pelaajia.

Joukkue on mukavasti vahvistunut viimekaudesta kun 
usean pelaajan siirtyminen sarjaporrasta ylemmältä 
sekä naapuriseurojen pelaajista onnistui. Muutama hyvä 
Tipsin kasvatti ilmoitti lopettavansa ja Aatu Hakala siirtyi 
Gnistanin maalivahdiksi. Joten tulopuolella oli useampi 
pelaaja, niin on perusteltua odottaa tulevalta kaudelta 
paljon!

TiPSin miehet tulevat pelaamaan hyvää esimerkillistä 
jalkapalloa josta juniorimme ja vanhemmat tulevat 
varmasti nauttimaan! Itä-Vantaalle on saatava sille 
kuuluva taso ylemmissä sarjoissa, joten tue joukkuetta 
saapumalla paikalle katsomoon!

Tulemme myös kehittämään ottelutapahtumia, joissa 
on muun muassa livemusiikkia, joten nautintaa tulee 
olemaan usealla saralla! Nostetaan TiPS palloliiton 
sarjoihin yhdessä!

Futis on parasta paikan päällä!
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POJAT B
B1-joukkueeseen on koottu Tikkurilan Palloseuran 2001 
ja 2002 ikäluokkien parhaat pelaajat. 2001 syntyneet 
pojat pelasivat viime kaudella pääosin P17 ykköstä ja 
-02-pojat Etelä-Länsi Liigaa. Joukkue harjoittelee 4 
kertaa viikossa ja pelaa yhden harjoitus- tai sarjapelin 
joka viikko.

Vastuuvalmentajana toimii Jari Hyttinen ja toisena 
valmentajana Timo Sikkilä. Maalivahtivalmennuksesta 
vastaa Alessandro Marzuoli. Sarjakauteen 
valmistautuminen on sujunut hyvin ja odotamme innolla 
pääsyä toteuttamaan harjoituksissa ja harjoituspeleissä 
omaksuttua pelitapaa. Tavoitteena on kehittyä kauden 
aikana sekä yksilönä että joukkueena.
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POJAT B2-B3
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POJAT 2003
TiPS Pojat 03 Akatemia (Kilpa) perustettiin tammikuussa 
2017. Suurin osa pojista siirtyi joukkueeseen FC Legirus 
Interin 03 -joukkueesta, joka lopetti tuolloin toimintansa. 
Joukkuetta vahvistettiin muutamalla jo TiPSissä 
pelanneella pojalla. Vuoden kuluessa joukkueen 
pelaajamäärä asettui 20 pelaajan kieppeille. Joukkueen 
valmentajana toimi ensimmäisellä kaudella espanjalainen 
Ayoze Mentado.

Uusi joukkue joutui aloittamaan sarjapelit Kakkosesta 
mutta nousi saman tien Ykköseen puhtaalla 
sarjalla (10 voittoa). Kesän aikana joukkue vahvistui 
muutamalla suoraan avauskokoonpanoon nousseella 
pelaajalla, ja odotukset syksyn sarjaan olivat kovat. 
Loukkaantumiskierre ja osin myös seuraavan kauden 
valmennuskuvion epäselvyys johtivat kuitenkin hyvin 
ailahteleviin tuloksiin. Sijoitus oli sarjan häntäpäässä ja 
jopa sarjapaikan menettäminen oli lähellä. Loppujen 
lopuksi Ykkösen sarjapaikka kuitenkin varmistui 
seuraavalle kaudelle.

Kauden vaihtuessa vaihtui myös joukkueen 
päävalmentaja. Marraskuusta lähtien joukkuetta on 
luotsannut brasilialainen Paulo Pimentel. Paulo on 
asunut Suomessa jo pitkään ja otti heti vahvan roolin. 
Treenien tempo on noussut ja tekeminen on muuttunut 
muutenkin ammattimaisempaan suuntaan. Sairastelu ja 
avainpelaajien loukkaantumiset ovat vaivanneet jälleen 
mutta toivottavasti viimeinen C-juniorikausi saadaan 
vedettyä kunnialla läpi. Ensi kaudella ollaan B-junioreita, 
jolloin 02 ja 03 -ikäluokat yhdistyvät ja tiedossa ovat 
täysin uudet kuviot.

TiPS Kausijulkaisu  

2017/2018

32



TiPS Kausijulkaisu  60v   2017/2018

P0JAT 2004 AKATEMIA JA VIHREÄT
TIPS P04 joukkue on tavoitteellinen, koko ajan kehittyvä 
joukkue, jossa pelataan sekä kilpa että harraste tasolla. 
Joukkueessa on yhteensä 30 pelaajaa sekä aktiivinen 
tausta joukko.

Akatemia joukkue pelaa tällä hetkellä menestyksekkäästi 
piirisarjan 2.tasolla, tavoitteena hyvin todennäköinen 
nousu 1.tasolle. TiPS P04 Vihreät pelaavat piirin sarjojen 
3.tasolla, jossa joukkue on pärjännyt loistavasti.

Joukkue leireilee ja osallistuu turnauksiin vuosittain sekä 
kotimaassa että ulkomailla. Joukkueessa vallitsee avoin 
ja turvallinen harjoittelu- sekä pelikulttuuri. Harjoitukset 
luodaan samanaikaisesti mielekkääksi ja kannustavaksi, 
sekä poikia yksilöllisesti että joukkuetta kehittäväksi. 
Osaava valmennus pyrkii kehittämään kaikkia pelaajia 
kohti omaa huippuaan.

Joukkueen poikkeuksellisen hyvä yhteishenki sekä 
pelaajien että taustajoukkojen kesken antaa hyvät 
mahdollisuudet kehittymiselle sekä luo positiivisen 
ilmapiirin harjoitella ja pelata. Joukkueessamme on 
koko ajan avoimet TryOutit molempiin ryhmiin, joten ota 
yhteyttä ja tule mukaan kokeilemaan harjoituksiimme!
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P0JAT 2004 AKATEMIA JA VIHREÄT
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P0JAT 2005 AKATEMIA JA VIHREÄT 
TiPS P05:n syntyhistoria juontaa syyskuuhun 2011 jolloin 
perustettiin korttelijoukkueet: Gepardit, Palloninjat 
ja Tornadot. Gepardit liittyivät Palloninjoihin syksyllä 
2015 ja koko ikäluokka yhdistyi syksyllä 2016. Nykyisin 
joukkue on jaettu seuran toimintalinjan mukaisesti 
Akatemiaan ja Vihreään, jotka toimivat taloudellisesti 
toisistaan erillään, mutta muuten tiiviissä yhteistyössä. 
Joukkueessa on n. 60 pelaajaa, joista Akatemiaan 
kuuluu n. 25 ja Vihreään n. 35 pelaajaa. Toimintaa 
pyörittää aktiivinen parinkymmenen vanhemman joukko 
ja vastuuvalmentajina toimivat Mikko Outila (Akatemia) ja 
Rami Pellinen (Vihreä).

Kuluvan kauden tavoitteena Akatemialla on nostaa 
joukkue seuraavalle sarjatasolle piirin sarjassa, 
onnistua ymmärtämään futista niin, että omien 
pelaajien toiminnalle tulee karkeat raamit joita pelaajat 
noudattavat, tulla yhtenäiseksi ja kilpailukykyiseksi 
Uudenmaan muiden akatemioiden kanssa.

Vihreän tavoitteena on tarjota laadukasta 
haastejoukkuetoimintaa ja mahdollistaa 
motivoituneimpien pelaajien siirtyminen kilpatasolle 
(akatemia), sekä antaa mahdollisuus kaikille 
harrastamiseen omalla tasollaan. Peleissä halutaan 
nähdä hyvin liikkuva, fyysisempi kovaa prässäävä 
joukkue, joka kykenee hyvään pelinrytmitykseen ja 
nopeaan tilanteenvaihtoon.

Seuraavan kauden haasteena on pelitavan muuttuminen 
11v11 ja yläasteelle siirtyvien poikien mielenkiinnon 
säilyttäminen jalkapalloon.
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P0JAT 2005 AKATEMIA JA VIHREÄT
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POJAT 2006 AKATEMIA JA VIHREÄT
Tips P06 joukkue kostuu kolmesta eri taso ryhmästä. 
P06 Akatemia 1, P06 Akatemia 2 ja Vihreät. Akatemia 
joukkueissa poikia on yhteensä 26 ja vihreissä 21.

P06 Akatemia 1:n kevät on alkanut P12 aluekarsinnoissa. 
Joukkueen peli on parantunut peli peliltä ja pelillisesti 
joukkue on yhtenäinen ja hyvä henkinen. Akatemia:1 
& 2 vastuuvalmentajana toimii Nour Eddine Benlamine 
ja apuvalmentajina toimivat Timo Järnfors ja Sami 
Lehtonen. Eddine aloitti vuodenvaihteessa joukkueen 
vastuuvalmentaja, jonka jälkeen joukkueen peli on 
lähtenyt uuteen nousuun.

P06 Akatemia 2 pelaa P12 Ykkösen karsintaa ja 
aloittanut sen hyvin. Joukkue on säilynyt yhtenäisenä ja 
joukkuehenki on hyvä. Joukkueen peli on ollut vahvaa ja 
sisukasta.

P06 Vihreiden kevät on alkanut P12 kolmosen karsinnan 
merkeissä liikkeelle. Joukkueen peli on vahvaa ja 
joukkuehenki on hyvä. Vihreiden vastuuvalmentajana 
toimii Teemu Hermunen.

Tips P06 joukkueenjohtajana toimii Juhana Mikkola ja 
Rahastonhoitajana Susanna Kiuru.
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POJAT 2006 AKATEMIA JA VIHREÄT
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P0JAT 2006 AKATEMIA JA VIHREÄT
P07 Akatemia ja Vihreä koostuvat innokkaista ja 
reippaista pojista, jotka harjoittelevat valmentajiensa 
Paulo Pimentelin ja Kim Kuusiston ohjauksessa kolmesti 
viikossa. Joukkueet pelaavat Talviliigaa (josta harraste-
tason voitto kaudella 2017-2018), Piirisarjaa ja Opel-
liigaa sekä osallistuvat turnauksiin ja harjoitusotteluihin. 
Mukaan mahtuu myös leireilyä koti- ja ulkomailla.
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POJAT 2008 AKATEMIA JA VIHREÄT
TiPS P08 ikäluokassa pelaa noin 70 innokasta ja 
aktiivista palloilijaa. Toiminta potkaistiin käyntiin 
keväällä 2014 kaupunginosajoukkueina, Hiekkaharjun 
(Kotkat), Viertolan (Liekit) sekä Ilolan (Leijonat) koulujen 
hiekkakentillä. Joukkueet yhdistyivät vuoden 2017 alusta. 
Seuran uuden toimintalinjan myötä ikäluokka jakautuu 
nyt kahteen joukkueeseen, Akatemiaan ja Vihreisiin. 

Joukkueet osallistuivat maaliskuussa TiPS:n poikaleirille, 
missä Akatemia sai kahteen harjoitusotteluun 
vieraakseen Ilveksen. Tiukat ottelut päättyivät toinen 
TiPS:n, toinen Ilveksen voittoon.

Talven aikana joukkueet ovat treenaamisen ohella 
osallistuneet muutamaan eri talvisarjaan sekä pelanneet 
useita harjoitusotteluita. Kuluvalla kaudella molemmat 
joukkueet ovat mukana mm. Opel-liigassa ja osallistuvat 
kesän kohokohtaan, perinteikkääseen Hesa Cuppiin. 

Joukkueiden taustoina toimii iloinen ja reipas joukko 
vanhempia, joiden arvokas työpanos mahdollistaa 
monipuolisen toiminnan. 
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POJAT 2008 AKATEMIA JA VIHREÄT
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P0JAT 2009 AKATEMIA JA VIHREÄT
TiPS P09 joukkue jakaantui syksyllä 2017 TiPS P09 
Akatemiaan ja TiPS P09 Vihreään. Molemmissa 
joukkueissa pelataan jalkapalloa innolla, huomioidaan 
pelaajia tasapuolisesti ja kiinnitetään huomiota siihen, 
että pidetään yllä kannustavaa ilmapiiriä.

TiPS P09 Akatemiaa johtaa valmentaja Unto Virkkala 
ja akatemiatoiminnassa painopisteenä on pelaajien 
kehittäminen. Akatemian myötä harjoittelun sisältö on 
monipuolistunut ja pelaajien kehittymistä seurataan 
systemaattisesti mm. videoinnin avulla. Talvella erityisenä 
painopisteenä toiminnassa oli suunnanmuutosnopeuden 
parantaminen pallon kanssa ja pallottomana. Tähän 
yhdistettiin syöttöjen ja haltuunottojen laatu. On ollut 
hienoa kuulla, että tämä näkyy yleisölle myös otteluissa. 
Tärkein tavoitteemme on pelaajien innostaminen 
itsensä kehittämiseen jalkapalloilijoina. Perheiden 
osallistaminen tähän on osa toimintaamme. Pojat ovat 
omaksuneet paljon toimintatapoja, jotka tuottavat heille 
lisää onnistumisia ja vievät kohti kovempia otteluja. 

Akatemia on osallistunut peleihin ja turnauksiin eliitti- 
ja kilpatasolla. Olemme jo valmiita haastamaan kaikki 
ikäluokan joukkueet Suomessa. 

TiPS P09 Vihreitä johtaa valmentaja Kim Kuusisto. 
Vihreiden valmennuksen tavoitteena on tarjota kaikille 
jalkapallosta kiinnostuneille pojille harrasteympäristö 
ja myös kehittää pelaajia akatemiaan. Vihreiden 
ryhmässä on sekä pidempään pelanneita poikia että 
jalkapalloharrastuksen aloittaneita poikia. Yhteistyötä 
tehdään akatemian ja vihreiden välillä. Vihreiden 
ryhmä on osallistunut peleihin ja turnauksiin haaste- ja 
harrastetasolla. 
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POJAT 2010

POJAT 2011
P11 toiminta alkoi 24.4.2017. Ikäluokassa harjoittelee 
noin 40 poikaa. Joukkue koostuu jo useamman vuoden 
harjoitelleista sekä tuoreemmista jalkapallon harrastajista. 
Kesäkaudella harjoituksia pidetään kolmesti viikossa Aktia- 
kentällä Hiekkaharjussa.

Kaudella 2018 osallistumme sekä Opel- liigaan että Helsinki 
Cupiin ensimmäistä kertaa. Opel- liigaa varten joukkue on 
jaettu kolmeen peliryhmään.

Vastuuvalmentajana P11 joukkueessa toimii Juha Kiviharju, 
jonka apuna toimii kuusi muuta valmentajaa sekä 
huoltojoukot.
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POJAT 2012
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POJAT 2010-2013 HAKUNILA
Joukkuetoiminta aloitettiin elokuussa 2017 ja 
ensimmäisissä harjoituksissa oli noin 15 lasta. Alkuun 
harjoiteltiin harjoittelemista, mutta pikku hiljaa myös 
joukkuepeli alkaa olla hallussa. Tulevana kautena 
keskitytään paljon pelaamiseen sarjoissa ja turnauksissa 
sekä yksilöllisten taitojen kehittymiseen.

Hakunilan joukkueissa pyritään huomioimaan jokaisen 
yksilölliset tarpeet ja kehitysvaiheet ja muokkaamaan 
harjoituksia ja harjoitusryhmiä tasojen mukaisesti. 
Turnauksiin osallistumme niin kilpa-, kuin haaste- ja 
harrastesarjoihin, koska joukkueessa on taitotasoltaan 
pelaajia laidasta laitaan. Tämän takia Hakunilaan on 
uusienkin pelaajien helppo tulla, koska jokaiselle 

löytyy sopiva tasoryhmä. Kevään 2018 aikana joukkue 
on saanut mukavasti uusia pelaajia ja uskomme, että 
joukkue kasvaa todella paljon tulevan kesän aikana.

TiPS Hakunilan poikien valmennuksessa on 
mukana osaava porukka, joka on toiminut pienten 
lasten valmennuksessa jo useamman vuoden. 
Valmennusosaaminen joukkueessa on hyvä,

Joukkueessa on loistava ilmapiiri ja kaikki lapset ovat 
innoissaan mukana.
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Yhteystiedot
Tikkurilan Palloseura

Osoite: Leinikkitie 20, 01350 Vantaa

Sähköposti: tapio.rostedt(a)tips.fi

Yhdistysrekisteritunnus: 111.777

Ly-tunnus: 0197110-8

Toiminnanjohtaja 
Tapio Rostedt 
tapio.rostedt(a)tips.fi 
0451447731

Seurakoordinaattori 
Tina Kuusela 
tina.kuusela(a)tips.fi 
0400423447

Valmennuspäällikkö 
Pasi Pihamaa 
pasi.pihamaa(a)tips.fi 
0409010471

Valmentaja / aloittavat ikäluokat 
Juha Kiviharju 
juha.kiviharju(a)tips.fi 
0503465240

Valmentaja 
Kim Kuusisto 
kim.kuusisto(a)tips.fi 
0405509851

Maalivahtivalmentaja 
Alessandro Marzuoli 
alessandromarzuoli(a)libero.it 
0414937669

Fortum Tutor 
Unto Virkkala 
unto.virkkala(a)gmail.com 
0404188534

Markkinointipäällikkö 
Esa Hakala 
esa.hakala(a)tips.fi 
0405420042

Kv-koordinaattori 
Vesa Korhonen 
vesakorho(a)gmail.com 
+352691196410

Laskutus 
laskutus(a)tips.fi 
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Joukkue Toimenkuva Nimi Sähköposti Puhelin
Miehet Vastuuvalmentaja Antti-Ville Seppä anttiville.seppa(a)windowslive.com 0504917020

Joukkueenjohtaja Jukka Hietamies jukka.hietamies(a)hotmail.com 0504110200
Naiset Vastuuvalmentaja Petteri Kaijasilta petteri.kaijasilta(a)gmail.com 0400418156

Joukkueenjohtaja Arto Martikainen arto.martikainen(a)tips.fi 0503146307
N2 Joukkueenjohtaja Erja Hakku erjahakku(a)hotmail.com 0505530866

Joukkueenjohtaja Maarit Rautio maaritrautio(a)gmail.com 0405890650
TiPSAkat Joukkueenjohtaja Anne Roos annemaria.roos(a)gmail.com

Joukkueenjohtaja Carita Loukiainen carita.loukiainen(a)iki.fi
B1 / U17 Vastuuvalmentaja Jari Hyttinen jari.hyttinen(a)porvoo.fi 0400507408

Joukkueenjohtaja Sami Tammi tipsb1edustus(a)gmail.com 0407745182
B2-B3 / U17 Vastuuvalmentaja, B2 Janne Pylvänen janne_pylvanen(a)hotmail.com 0442866169

Vastuuvalmentaja, B3 Jarno Dahllund jarno.dahllund(a)gmail.com 0500825885
Joukkueenjohtaja Mira Putkonen tips.b2b3(a)gmail.com 0505645525

TB1 / U18 Vastuuvalmentaja Jukka Lappalainen jukka.lappalainen(a)hyvinkaa.fi 0415075606
TB2 / U18 Vastuuvalmentaja Jere Roos jeretr(a)gmail.com 0400541498

Joukkueenjohtaja Jari Rautio tips.bt2(a)gmail.com
P03 / U15 Vastuuvalmentaja, Akatemia Paulo Pimentel paulo.pimentel40(a)hotmail.com

Joukkueenjohtaja, Akatemia Jarkko Enden tipsp03kilpa(a)gmail.com 0503645381
T03-T04 / U15-U14 Vastuuvalmentaja Jarmo Minkkinen jarmo.minkkinen(a)hotmail.com 0405161114

Joukkueenjohtaja Arto Saarelainen 0304-tytot(a)tips.fi 0505020131
P04 / U14 Vastuuvalmentaja Umid Dibachy umid.aifk(a)gmail.com

Joukkueenjohtaja Niina Wuokko 04-pojat(a)tips.fi 0405023114
P05 / U13 Vastuuvalmentaja, Akatemia Mikko Outila mikkouto(a)icloud.com 0442399323

Vastuuvalmentaja, Vihreä Rami Pellinen rami.pellinen(a)gmail.com 0503467477
Joukkueenjohtaja, Akatemia Jari Paski tips.p05(a)gmail.com 0505726476
Joukkueenjohtaja, Vihreä Aake Andersson tips.p05haaste(a)gmail.com 0407667862

T05 / U13 Vastuuvalmentaja Jere Roos jeretr(a)gmail.com 0400541498
Joukkueenjohtaja Marika Tyry tips.t05(a)gmail.com 0405648703

P06 / U12 Vastuuvalmentaja, Akatemia Nour Eddine Benlamine benlaminen(a)gmail.com 0449580102
Vastuuvalmentaja, Vihreä Teemu Hermunen teemu.hermunen(a)luukku.com
Joukkueenjohtaja Juhana Mikkola juhanahm.jhm(a)gmail.com 0400743228

T06 / U12 Vastuuvalmentaja Tomi Eriksson teriksson1008(a)gmail.com 0415313730
Joukkueenjohtaja Lotta Nyman jojo.taikatytot(a)gmail.com 0440443304

P07 / U11 Vastuuvalmentaja, Akatemia Paulo Pimentel paulo.pimentel40(a)hotmail.com
Vastuuvalmentaja, Vihreä Kim Kuusisto kim.kuusisto(a)tips.fi 0405509851
Joukkueenjohtaja p07akatemia(a)tips.fi; p07vihrea(a)tips.fi

T07 / U11 Joukkueenjohtaja Minna-Maari Harmaala minna-maari.harmaala(a)haaga-helia.fi 0505475947
P08 / U10 Vastuuvalmentaja, Akatemia Juuso Oilinki oilinki(a)hotmail.com

Vastuuvalmentaja, Vihreä Juha Kiviharju juha.kiviharju(a)tips.fi 0503465240
Joukkueenjohtaja, Akatemia Kaisa Aalto kaisla.aalto(a)gmail.com 0401790831
Joukkueenjohtaja, Vihreä Henrik Westerberg 08-pojat(a)tips.fi

T08 / U10 Vastuuvalmentaja Tommi Latosaari tommi.latosaari(a)elisanet.fi 0405705969
Joukkueenjohtaja Antti Tuomainen tuomainena(a)gmail.com 0500812161

T08 Hakunila / U10 Joukkueenjohtaja Timo Lappalainen timo.lappalainen(a)nordhaven.com 0405032139
Vastuuvalmentaja Emma Järvinen emma.karoliina.jarvinen(a)gmail.com 0404189338

P09 / U9 Vastuuvalmentaja Unto Virkkala unto.virkkala(a)gmail.com 0404188534
T09 / U9 Vastuuvalmentaja Tommi Latosaari tommi.latosaari(a)elisanet.fi 0405705969

Joukkueenjohtaja Antti Tuomainen tuomainena(a)gmail.com 0500812161
T09 Hakunila / U9 Joukkueenjohtaja Timo Lappalainen timo.lappalainen(a)nordhaven.com 0405032139

Vastuuvalmentaja Emma Järvinen emma.karoliina.jarvinen(a)gmail.com 0404189338
P10 / U8 Vastuuvalmentaja Nour Eddine Benlamine benlaminen(a)gmail.com 0449580102

Joukkueenjohtaja Mari Salo tips.p10(a)gmail.com
P10 Hakunila / U8 Vastuuvalmentaja Lauri Elo elo.lauri(a)gmail.com 0405275589
T10 / U8 Vastuuvalmentaja Tommi Latosaari tommi.latosaari(a)elisanet.fi 0405705969

Joukkueenjohtaja Antti Tuomainen tuomainena(a)gmail.com 0500812161
T10 Hakunila / U8 Vastuuvalmentaja Emma Järvinen emma.karoliina.jarvinen(a)gmail.com 0404189338
P11 / U7 Valmentaja / aloittavat ikäluokat Juha Kiviharju juha.kiviharju(a)tips.fi 0503465240

Joukkueenjohtaja Katja Tuomi p11(a)tips.fi 0500812161
P11 Hakunila / U7 Vastuuvalmentaja Lauri Elo elo.lauri(a)gmail.com 0405275589
T11 / U7 Valmentaja/ aloittavat ikäluokat Juha Kiviharju juha.kiviharju(a)tips.fi 0503465240
T11 Hakunila / U7 Vastuuvalmentaja Emma Järvinen emma.karoliina.jarvinen(a)gmail.com 0404189338
P12 / U6 Valmentaja/ aloittavat ikäluokat Juha Kiviharju juha.kiviharju(a)tips.fi 0503465240
P12 Hakunila / U6 Vastuuvalmentaja Lauri Elo elo.lauri(a)gmail.com 0405275589
T12 / U6 Valmentaja/ aloittavat ikäluokat Juha Kiviharju juha.kiviharju(a)tips.fi 0503465240
T12 Hakunila / U6 Vastuuvalmentaja Emma Järvinen emma.karoliina.jarvinen(a)gmail.com 0404189338
P13 / U5 Valmentaja/ aloittavat ikäluokat Juha Kiviharju juha.kiviharju(a)tips.fi 0503465240
T13 / U5 Valmentaja/ aloittavat ikäluokat Juha Kiviharju juha.kiviharju(a)tips.fi 0503465240
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