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TOIMINNANJOHTAJALTA
Talouden elvyttäminen
Avaan lyhyesti mennyttä, talousasioita, toimintaa ja 
tulevaa. Nyt on hyvä hetki kertoa mistä lähdettiin, 
missä ollaan oltu, ja saada sitä kautta ymmärrystä 
tiettyihin muutoksiin, joita seurassamme on viimeisten 
vuosien aikana tehty.

Vuoden 2016 syksyllä ymmärsimme, että seurassamme 
on isoja muutoksia edessä. Seuran taloustilanne 
oli ajautunut heikkoon kuntoon, eikä toiminnallinen 
tasokaan enää vakuuttanut, kaikilla mittareilla. Teimme 
tuolloin isoja päätöksiä oikaistaksemme linjoja ja 
muuttaaksemme seuran tekemistä oleellisesti. Tiesimme 
jo tuolloin, että keskeisten asioiden muuttaminen tulee 
olemaan raskasta, ja vaatii varmista veronsa. Se työ oli 
kuitenkin edessä, eikä seuralla ollut käytännössä tuolloin 
muuta vaihtoehtoa kuin ottaa härkää sarvista. Tarvittiin 
näkemystä, tahtotilaa ja rohkeutta toteuttaa muutoksia. 
Näin aloitin työni seurassa muutosjohtajana.

Haastava yhtälö
Toiminnan kehittäminen ja talouden elvyttäminen on 
erittäin haastava yhtälö, oli kysymyksessä yritys tai 
yhdistys. Toiminnallisesti olemme joutuneet tekemään 
viime vuosina kompromisseja ja muutoksia, mutta 
samalla saaneet aikaan kustannustehokkaita ratkaisuja, 
selkeyttä tekemiseen ja kokonaan uuden toimintalinjan. 

Taloudellisesti olimme pakotettuja tekemään koviakin 
ratkaisuja. Vaikeissa tilanteesta huolimatta olemme 
Tikkurilan Palloseurassa onnistuneet kehittämään 
samalla toimintaa, että elvyttämään taloutta. Koen 
vahvasti, että olemme päässeet asetettuihin tavoitteisiin, 
ja onnistuneet.

Kiitos kuuluu yhteisesti kaikille
Lohduttomasta tilanteesta lähdettiin liikkeelle, ja usean 
kipeän ratkaisun ja valvotun yön jälkeen taloudellinen 
tilanteemme alkaa nähdä pikku hiljaa valoa tunnelin 
päässä. Myös toiminnallisesti olemme aivan eri tasolla 
kuin vielä muutama vuosi takaperin, mutta varsinkin 
taloudellisesta tilanteesta on ollut vaikea puhua 
ulkopuolisille, yritimme vain selvitä – pysyä pinnalla. 
Taustalla iso joukko osaajia ja arkisen työn puurtajia.

Toimistolla on tehty töitä hartiavoimin, uskon vahvasti, 
että monessa mielessä ehkä liikaakin – jatkuvasti 
on puhuttu ylimenokaudesta. Kiitos kaikille mukana 
matkassa olleille työntekijöille ja vapaaehtoisille, tämä on 
ollut ehdottomasti tiimityötä.

Talous kohenee
Taloustilanteen kohentuessa olemme alkanet pohtia 
seuran kehittämistä voimakkaammalla otteella. Tämä 
on väistämätöntä. Keskeisiä asioita tulee olemaan 
brändin vahvistaminen, kiinnostavuuden lisääminen, 
myyntityöhön panostaminen, huippupelaajaputken 
luominen ja Naisten Liigajoukkueen ja Miesten 
edustusjoukkueen menestyminen. Talous tulee 
vakauttaa ja yhteistyökumppanuuksilla luoda 
mahdollisuutta investoida seuraa jatkossakin.  Kuljemme 
kohti yritysmuotoisempaa tapaa toimia.
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Valmennuksen kehittäminen
Valmennustoiminnassa organisoidutaan vuoden 
2019 aikana, ja jatkossa seuran tärkeimpiä tehtäviä 
tulee nimenomaan olemaan valmennustoimintaan 
panostaminen. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide 
liittyy yhteistyöhön katalonialaisen FutbolSalou 
jalkapallovalmennuskeskuksen ja Smartfootball-metodin 
kanssa. Smartfootball-metodi sisältää espanjalaisten 
valmentajien osallistumisen Tikkurilan Palloseuran eri 
ikäluokkien harjoitteluun sekä seuran valmentajien 
kouluttamisen monivaiheisesti metodin osaajiksi. 
Toisena askelmana tulee ammattivalmentajien määrän 
lisääminen seurassa. Näin kyetään takaamaan pelaajille 
ja joukkueille laadukas pelaajaputki ikäluokasta toiseen 
kohti jokaisen omaa huippuaan.

Yhteistyössä on voimaa
Seurassa uskomme vahvasti myös yhteistyön voimaan. 
Sen lisäksi, että Tikkurilan Palloseura on terävöittänyt 
kilpatoimintaa ja lähtenyt vahvasti panostamaan 
valmennusosaamiseen, pyrimme näkemään asiat 
laajemmin. Tikkurilan Palloseura tekee vahvaa 
yhteistyötä tällä hetkellä Valtin ja PPJ:n kanssa. Lisäksi 
teemme valmennuksellista yhteistyötä myös IVU:n ja 
VJS:n kanssa. Näemme, että yhteistyössä on voimaa.

Tavoitteena tulevien kausien aikana on, että 
pääkaupunkiseudun seurat tekisivät yhteystyötä 
moniulotteisemmin ja aktiivisesti. Toivoisimme, että 
saisimme luotua hyvän jalkapalloseuraverkoston 
Tikkurilan Palloseuran ympärille.

Profiloitia seurakenttään
Nykyinen kehitystyö Tikkurilan Palloseurassa tulee 
muuttamaan seurojen profiloitumista Vantaalla, ja 
toivottavasti Palloliitto on tässä prosessissa vahvasti 
mukana. Alueen seurojen kannattaa jatkossa panostaa 
enenevissä määrin omaan osaamiseensa. Seurojen tulee 
tehdä hyvää yhteistyötä ja samalla profiloitua. Seurojen 
tulee yhdessä laajentua kattamaan tarjontaansa kaikille 
alueen pelaajille mahdollisimman moniulotteisesti. 
Tarkoittaen, että eri alueilla panostettaisiin jatkossa 
selkeämmin erilaisiin harrastusmuotoihin - tärkeää taata 
jokaiselle tasolla tarvittava laatu ja osaaminen. Tehdään 
kaikki yhdessä, mutta omalla vahvalla osaamisalueella – 
ja muistetaan, että meillä kaikilla on sama yhteinen maali. 
Luodaan ympäristö, jossa jokaiselle on mahdollisuuden 
kehittyä omasta lähtökohdastaan omalle huipulle.

Tapio Rostedt 
Toiminnanjohtaja 
Tikkurilan Palloseura ry

kuva: Kimmo Jääskeläinen 

TiPS Kausijulkaisu  

2018/2019

3



TiPS Kausijulkaisu  •  2018/2019

Seuran hallitus 2019
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
050 385 2300 

Kimmo Jääskeläinen 
Varapuheenjohtaja 

Ilkka Laanti 
Jäsen 

Jari Paski 
Jäsen 

Robert Sjölund 
Jäsen 

Jouko Harjunpää 
Jäsen 

Jyri Pohja 
Jäsen 

Jarmo Lähde 
Varajäsen  

Pekka Tikka 
Varajäsen 

Lotta Nyman 
Varajäsen

Aake Andersson 
Varajäsen  

Susanna Kiuru
Varajäsen

PUHEENJOHTAJALTA
Hei jalkapallon ystävät!
Kevät on jalkapalloilijalle hyvää aikaa. Pitkän talvikauden jälkeen 
pääsemme vähitellen ulos pelaamaan ja harjoittelemaan, ja kauden 
pääsarjat alkavat.

Juuri alkoi toinen vuoteni Tikkurilan palloseura Ry:n puheenjohtajana. 
Ensimmäinen vuosi oli värikäs. Seuran hallinnon näkökulmasta talouden 
elvyttäminen oli viime tilikauden keskiössä. Olemmekin ottaneet isoja askelia 
kohti tilannetta, jossa seuran talous on kestävällä pohjalla. Viime tilikausi 
oli vielä haastava ja haasteet jatkuvat vielä kuluvana kautenakin. Mutta 
suunta on oikea ja tilanne on parantunut merkittävästä viimeisen 2 tilikauden 
aikana. 

Seuran kehittäminen ja uuden toimintalinjan käyttöönotto ovat niinikään 
olleet keskeisiä asioita viimeisen 1,5 vuoden aikana. Nyt suuressa osassa 
ikäluokkia, ellei kaikissa, toiminta on uuden toimintalinjan mukaista. 
Akatemiatoiminta, mikä tuli seuraan uuden toimintalinjan myötä, on nyt 
keskeinen osa seuramme toimintaa yhdessä Vihreän ja harrastetoiminnan 
kanssa. Iso matka on kuljettu eteenpäin, mutta haasteitakin vielä riittää. 
Akatemiatoimintaa voidaan edelleen terävöittää ja tekemistä on vielä 
muutamissakin ikäluokissa siinä, että Vihreän ryhmän toiminta saadaan 
toimimaan paremmin. Monessa lajissa, jalkapallo mukaan lukien, yleinen 
haaste on harrastajamäärien pieneneminen. Vaikka haaste on yleinen, 
uskon vahvasti siihen, että asioita oikein tekemällä tähän voidaan vaikuttaa 
ja lisätä harrastajamäärää, ja että TiPS on hyvä, virikkeellinen ja kiinnostava 
ympäristö lapsille ja nuorille (ja vanhemmillekin) harrastaa jalkapalloa – kohti 
omaa huippua ja palvellen kunkin omia tavoitteita.  

Yhteisöllisyys on asia, mikä on tullut vastaan useassa eri seurafoorumissa. 
Aihe, mikä puhuttaa seurasta tai lajista riippumatta. Tämän kehittäminen 
onkin yksi tämän kauden avaintavoitteista. Pyrimme tuomaan 
juniorijoukkueet lähemmäksi edustusjoukkueita – ja toisinpäin. 
Juniorijoukkueet tulevatosallistumaan omalla vuorollaan edustusjoukkueen 
pelitapahtuman järjestämiseen, ja toisaalta, pyrimme tuomaan 
edustusjoukkueiden pelaajia lähemmäksi junioreiden arkea. Toivomme, että 
mm nämä lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kokemukset ensimmäisistä 
naisten liigaotteluista ainakin olivat erittäin positiivisia. Haluamme ja tavoite 
on, että TiPS on jäsenilleen kiinnostava yhteisö ja että voimme olla ylpeitä 
ollessamme osa juuri tätä yhteisöä. Yhteisöllisyyden lisääminen on iso 
haaste ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Olemme sitoutuneet tekemään töitä sen 
eteen.

Hyvin ja positiivisin mielin siis kohti hienoa futiskevättä ja -kesää.

Toivotan kaikille hyvää alkanutta kevättä ja tsemppiä peleihin! Nähdään 
kentän laidalla!

Juha Jylhä 
TiPS 
Puheenjohtaja
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JALKAPALLO KASVATUKSEN 
HAASTEISSA..

Jalkapallo on ylivoimaisesti suurin laji maailmassa. 
Yhdistää kansakuntia, rotuja, uskontoja. Jalkapallo on 
yhteinen kieli.

Jalkapallo sisältää paljon arkielämässä vastaan 
tulevia elementtejä, ilot, surut pettymykset, 
oivaltaminen, jakaminen, kaveruus, kateus, kilpailu, 
valta, auktoriteettien kunnioittaminen, ym. Listaa 
voisi jatkaa vaikka kuinka paljon. Mietihän hetken 
mitä kasvatuksellisia apuvälinenitä jalkapallo antaa 
vanhemmille tiellä taiteilla lapsista yhtiskuntakelpoisia 
kansalaisia. Tämä kaikki tapahtuu urheiluseuran 
sisällä. Valmentajat ja ohjaajat opettavat asioita 
kädestä pitäen, opettavat kunnioittamaan näitä elämän 
peruselementtejä.

Seurat joutuvat tasapainoilemaan kilpaurheilun ja 
harrasteliikunnan välimaastossa. On paljon lapsia jotka 
haluavat Litmasiksi ammattilaiskentille. Hyvin harva sinne 
pääsee mutta sinne on kuitenkin mahdollisuus. Osa 
tulee kaveripiirin johdosta sosiaalisen tarpeen mukana. 
Pääasia että on hauskaa.

Lapsen ja vanhemman olisikin hyvä keskustella aiheesta 
miksi minä ole mukana. Onko se lapsen oma halua vai 
vanhempien halu? Kysymykset Miksi tehdään ja kenelle 
tehdään?

Seuran pitää pystyä palvelemaan ammattimaisella 
toiminnalla kaikkia jotka haluavat huipulle, pelaajia jotka 
haluavat lisäharjoitteita, haluavat parasta valmentamista. 
Tästä vanhempien tulisi olla valmiita maksamaan. Nuoren 
tavoitteiden pääsemiseksi seura tarvii ammattimaisia ja 
koulutettuja valmentajia.

Seuran pitää pystyä myös palvelemaan 
harrasteliikuntaan tyytyviä, vihreän linjan pelaajia. 
Siellä tarvitaan myöskin osaavia ja ammattimaisia 
ohjaajia. Sekin maksaa, mutta ei ehkä niin paljoa, koska 
kertamäärät ovat vähäisempiä.

Seuratoiminnassa tarvitaan kaikkia osaalueita.. 
Seuran pitää pystyä tarjoamaan urheilijan polku 
aikuisuuteen, oli se sitten huippukilpaurheilua, tai 
urheilullista asennetta elämään. Seurat tekevät 
äärettömän arvokasta kasvatuksellista työtä. Seurassa 
toimii paljon vapaaehtoisia pyörittämässä toimintaa. 
Heille merkityksellistä on että seuratoiminta tuo 
mahdollisuuden olla mukana tärkeässä toiminnassa.

Tärkeintä on kuitenkin että lapsi on onnellinen. 
Menestyksen paineet eivät tulisi kotoa. Hieno 
mahdollisuus on että sosiaalinen verkko palvelee 
kollektiivisuuteen, ja yhteinen tekeminen opettaa 
yhteisöllisyyteen. Yksin emme pärjää työelämässä tai 
yhteiskunnan kasvavassa kilpailussa. Jalkapallo on 
yksi parhaimista kanavista kasvattaa kohtaamaan ne 
aikuisuuden haasteet, ja arkielämän kompastuskivet. 
TiPs on kasvattajaseura. Tehdään sitä hyvällä mielellä ja 
yhdessä.

Jouko Harjunpää 
TiPS 
Hallituksen jäsen
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Aikuisfutis
TiPS Aikuisfutiksessa harjoitellaan oman taitotason ja 
kunnon mukaisesti.

Aikuisfutiksen toiminta sopii hyvin naisille ja miehille, 
joilla on esimerkiksi aikuisten futiskoulu tausta.

Tervetuloa mukaan!

Tule tutustumaan toimintaan ja treenaat parit 
ensimmäiset harjoitukset ilman maksua.

Kesäajan harjoitukset kahdesti viikossa, tiistaisin ja 
sunnuntaisin Hiekkaharjun koululla, Aktia-kentällä. 
Tiistain harjoituksissa painotetaan pallonkäsittelytaitoja. 
Sunnuntaisin keskitytään liikkeeseen ja pelataan paljon. 
Joukkue osallistuu harrasteturnauksiin ja Helsingin piirin 
7v7 Nelonen Harrasteliigaan.

Pelaajan kuukausimaksu on 35€

Jos etsit rauhallisempaa tahtia ja kevyempää alkua, 
tutustu Aikuisten futiskouluun.

TiPS Aktia Futisleirit, kesä 2019

TiPS Aktia Futisleiri 3.-7.6.2019, klo 09:00 - 15:00
Aktia-kenttä
Ilmoittautuminen päättyy 19.5.2019, klo 21:00 

TiPS Aktia Futisleiri 10.-14.6.2019, klo 09:00 - 15:00
Aktia-kenttä
Ilmoittautuminen päättyy 26.5.2019, klo 21:00 

TiPS Aktia Futisleiri 17.-19.6.2019, klo 09:00 - 15:00
Aktia-kenttä
Ilmoittautuminen päättyy 2.6.2019, klo 21:00 

TiPS Aktia Futisleiri 5.-7.8.2019, klo 09:00 - 15:00
Aktia-kenttä
Ilmoittautuminen päättyy 28.7.2019, klo 21:00

Päiväaikataulu ja ruokailu
Valmentajat ja ohjaajat ovat paikalla päivittäin klo 8:30 
alkaen aina 15:00 saakka.

Ohjattu futisleiritoiminta aloitetaan päivittäin klo 9:00 ja 
päätetään klo 15:00 Aktia-kentällä (Talkootie 37, 01350 
Vantaa).

Lämmin lounasruokailu klo 11:30-12:00.

TIPS - TOIMINTA
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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 kokeneet 
ohjaajat. Toiminnasta vastaa Tikkurilan Palloseurassa 
päätoiminen lasten valmentaja (LAT, C+ Lasten 
valmennukseen erikoistuminen, SPL B) Juha Kiviharju.

Lisätietoa toiminnoista saat Juha Kiviharjulta 
050 346 5240.

TiPS Harraste 9-12 v
TiPS Harraste tarjoaa joukkuemuotoista toimintaa 
9-12 -vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla ei ole 
aikaisempaa kokemusta jalkapallosta tai vähäisempi 
harjoitusmäärä on riittävä.

TiPS Harraste -joukkueiden toiminnassa pääset 
tutustumaan jalkapalloon ja sen perusteisiin, 
peruslajitaitoihin. Harrastejoukkueet harjoittelevat 
kahdesti viikossa läpi vuoden.
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SMARTFOOTBALL-METODI
Suomalainen junioreiden jalkapallovalmennus on 
ottanut merkittäviä kehitysaskelia viime vuosien 
aikana. Yhteistyötä on tehty erityisesti espanjalaisen 
jalkapallovalmennusosaamisen kanssa, josta 
löytyvätkin vahvimmat näytöt pelaajien kehittämisestä 
aina huipputasolle saakka. Viimeisimmissä 
tutkimuksissa juuri espanjalaisista junioriakatemioista 
on noussut eniten pelaajia esimerkiksi Euroopan 
suurimpiin niin sanottuihin top 5 liigoihin.

Me Tikkurilan Palloseurassa aloitamme merkittävän 
panostuksen juniorivalmennuksen edistämiseksi. 
Olemme solmineet yhteistyösopimuksen katalonialaisen 
Saloun jalkapallovalmennuskeskuksen kanssa 
Smartfootball-valmennusmetodin jalkauttamisesta 
Tikkurilan Palloseuran jalkapallovalmennuksen rungoksi.

Saloun jalkapallovalmennuskeskusta johtaa 
Katalonian jalkapalloliiton valmennuksesta vastaava 
kouluttaja Albert Vinas, jonka oppilaisiin lukeutuu mm. 
Tottenhamissa valmentava argentiinalainen Mauricio 
Pochettino. Saloun jalkapallovalmennuskeskuksen 
soveltaman Smartfootball-metodin on kehittänyt Juan 
Luis Martinez Garcia, joka on vastannut mm. Real 
Madridin ja RCD Espanyolin valmennusmetodologiasta.

Smartfootball-metodissa keskiössä on pelaajan 
kognitiivisen kapasiteetin maksimoiminen. Tarkoituksena 
on pelissä tulevien ongelmatilanteiden toiston 
myötä opettaa pelaaja havainnoinnin ja vapaan 
tilan hahmottamisen kautta löytämään optimaaliset 
ratkaisuvaihtoehdot erilaisiin tilanteisiin sekä pallollisena 
että pallottomana ollessa. Tavoitteena on autonominen, 
älykäs ja ajatteleva pelaaja.

Yhteistyö Smartfootball-metodista sisältää espanjalaisten 
valmentajien osallistumisen Tikkurilan Palloseuran eri 
ikäluokkien harjoitteluun sekä seuran valmentajien 
kouluttamisen monivaiheisesti metodin osaajiksi. 
Yhteistyö Tikkurilan Palloseuran, Smartfootball-metodin 
ja Saloun jalkapallovalmennuskeskuksen kanssa alkaa 
huhti-toukokuun vaihteessa.

UUDET LIPPUPAKETIT 
MYYNNISSÄ!

Jännitystä, hyvää seuraa ja vatsantäytettä – tästä et 
voi jäädä paitsi!

Tilaa kiva ja edullinen huomionosoitus asiakkaillenne, 
työntekijöillenne tai vaikka itsellesi. Voit tietysti palkita 
sykähdyttävillä urheiluhetkillä ja yhteisellä laatuajalla 
myös lähipiirisi – puolison, lapset, isovanhemmat, 
sukulaiset, kaverit, naapurit ja muut tutut. Kaikki joukolla 
kannustamaan Tikkurilan kotijoukkuetta ja nauttimaan 
myös vierailijoiden huippusuorituksista.

Lippupaketin lippu oikeuttaa sisäänpääsyyn TiPS-
edustusjoukkueiden Naistenliigan ja miesten kolmosen 
runko- ja loppusarjan kotiotteluihin sekä nauttimaan 
grillimakkaran ja virvokkeen ottelun lomassa.

Futis on parasta paikan päällä!
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TIPS HAKUNILA
Takana on onnistunut kausi, johon mahtuu paljon 
toiminnan kasvamista ja sen kehittämistä. TiPS 
Hakunilassa vietettiin satajuhlaa, sillä marraskuun 
aikana seuratoimintaan liittyneiden uusien harrastajien 
myötä Hakunilan toiminnassa on nyt liikkunut yli 100 
seuran jäseneksi liittynyttä pelaajaa. 

Pääosa TiPS Hakunilan harrastajista asuu Hakunila-
Nissas-alueella, mutta harrastajia on myös 
kaupunginosan ulkopuolelta, kuten Vaaralasta ja 
Rajakylästä. Laadukas ja lapsilähtöinen toiminta on 
saanut muutamia tulemaan toimintaryhmiin hieman 
kauempaakin. Hyvästä työstä saamme kiittää kaikkia 
vapaaehtoisia sekä valmentajia, jotka ovat tehneet 
toimintaa suurella sydämellä. 

TiPS Hakunilassa jokainen pystyy harrastamaan. Mukana 
joukkueissa on jo pidempään lajia harrastaneita, jotka 
osallistuvat sekä kansallisen että kansainvälisen tason 
kilpatoimintaan, mutta mukana on myös vasta lajin 
aloittaneita. Teemme yhteistyötä TiPS:n Tikkurilan 
joukkueiden kanssa, sillä yhteistyöllä pystymme 
rakentamaan kaikille erinomaisen ja yksilöllisen väylän. 

Ikäluokkatoimintaa TiPS Hakunilasta löytyy seuraavasti: 

 Ð Pojat 2010, Pojat 2011, Pojat 2012-14, Tytöt 2007-09, 
Tytöt 2010-11 ja Tytöt 2012-13. 

Ikäluokkatoiminnan lisäksi TiPS Hakunilassa 
käynnistettiin Futisleikkis- ja Perhefutis-toiminta, joiden 
molemmat ryhmät täyttyivät välittömästi. TiPS Hakunilan 
taitokoulu keräsi myös talvikaudella 20 innokasta 
pelaajaa keskiviikkoisin Hakunilan kuplahalliin. 

TiPS tukee ja edistää lapsien ja perheiden osallisuutta 
Hakunilan alueella hanketoiminnan muodossa. 
Keväällä 2019 TiPS pääsi mukaan Palloliiton, Walter 
ry:n ja Opetushallituksen seurakehityshankkeeseen, 
jonka tarkoituksena on edesauttaa maahanmuuttajien 
kotoutumista eri muodoin. Tällä hetkellä TiPS on 
toteuttamassa seuraopasta yhteistyössä Lehtikuusen 
koulun kanssa.  

TiPS Hakunila, Vantaan kaupunki ja Lehtikuusen koulu 
tekevät tiivistä yhteistyötä. Keväällä 2019 käynnistyi 
”TiPS Barcelona” -joukkuetoiminta Lehtikuusen koulun 
liikuntasalissa. Kyseessä on matalan kynnyksen 
jalkapallotoiminta, joka on 3-4 -luokkalaisille lapsille 
täysin ilmaista. Joukkueeseen tuli välittömästi 25 lasta 
ja keväällä he pääsevät yhdessä testaamaan opittuja 
taitojaan turnaukseen. 

Emma Järvinen 
TiPS Hakunilan koordinaattori
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Rainbowhair Oy harjoittaa parturi-kampaamo toimintaa 
Newhairstore Jumbossa, Newhairstore Dixissä, 
Newhairstore Malmin Novassa sekä Newhairstore 
Koivuhaassa.

Newhairstore on koko perheen edullinen parturi-
kampaamo ja meillä on laajat aukioloajat, palvelemme 
myös sunnuntaisin. Hinnoittelumme takaa edulliset 
hinnat arkisin aamulla leikkauksiin ja väreihin 
päiväsaikaan. Valikoimasamme on myös parrankäsittelyt 
, amerikkainen parranajo sekä Reashade miesten 
trendikäs hiusväri.

Meille voi varata ajan palveluun helposti vaikka 
kännykällä  varaaheti.fi/hairstore ajanvarauspalvelusta tai 
kävellä aikaa varaamatta suoraan sisään.

Meillä työskentelee 60 ammattitaitoista parturi-
kampaajaa sekä 2 kosmetologia, jotka työskentelevät 
Jumbossa sekä Koivuhaassa.

Liikkeistämme löydät myös laajan valikoiman 
kampaamotuotteita sekä osaavan henkilökunnan niitä 
suosittelemaan.

Tervetuloa!!

 

RAINBOWHAIR OY ON LÄHTENYT  
MUKAAN TUKEMAAN
 VANTAALAISTA TIKKURILAN 
PALLOSEURAA
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Kirjanpidon ja palkanlaskennan osalta Rantalainen 
on yhdistysalan merkittävä toimija ja taloushallinnon 
kumppani. Asiantuntemuksemme mahdollistaa 
taloushallinnon kehittämisen seurojen varsinaisen 
toiminnan tueksi. Tähän kuuluvat mm. toimiva 
jäsenmaksuseuranta, tehokkaat matkalaskuprosessit 
ja asiantunteva palkkioiden käsittely.

Tiesitkö nämä urheiluseuran työnantajavelvotteista?

Palkkiot
 Ð Urheilijan palkkiolla tarkoitetaan urheilusuoritukseen 

perustuvaa palkkiota, joka maksetaan 
osallistumisesta kilpailuun tai sijoittumisesta 
kilpailussa. Palkkioita voivat olla esimerkiksi: 
urheilutilaisuuden parhaalle pelaajalle 
maksettavat palkkiot, palkintomatkan muodossa 
annetut hyvitykset, kilpailupalkinnot, mainos- 
ja sponsorisopimuksiin perustuvat palkkiot, 
osallistumispalkkiot ja muut urheilijastatukseen 
perustuvat palkkiot, joiden saaja ei ole työsuhteessa 
maksajaan.

 Ð Erotuomareille maksettavat palkkiot eivät perustu 
työsuhteeseen, ja ne ovat laadultaan työkorvauksia.

 Ð Ainoastaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai 
taiteen harjoittamista varten saatu apuraha tai 
stipendi voi olla verovapaa. Muuta tarkoitusta varten 
saadut apurahat ja stipendit ovat aina veronalaista 
ansiotuloa.

 Ð Urheilu- ja muista kilpailuista saadut palkinnot ovat 
saajan veronalaista tuloa, jos palkinto on saatu 
sijoituksen tai suorituksen perusteella. Tavarana 
saadut, veronalaiset kilpailupalkinnot arvostetaan 
niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka 
tavarasta saataisiin, jos se myytäisin välittömästi. 

Matkakorvaukset
 Ð Kun pää- tai sivutoimen palkkaa saavalle 

henkilölle maksetaan matkakustannusten 
korvauksia työmatkojen perusteella, ovat nämä 
aina verovapaita edellyttäen, että ne perustuvat 
verohallinnon antamiin määräyksiin verovapaiden 
matkakustannusten korvausten enimmäismääristä. 

 Ð Työkorvauksen saajalle maksetut matkakustannusten 
korvaukset ovat aina veronalaisia.

 Ð Urheilijalle maksetut matkakustannusten korvaukset 
ovat saajalleen verovapaita, kun ne liittyvät urheilijan 
saamaan palkkioon. Tuloverolain 71 §:n mukaan 
erotuomareihin (palkkio tai ei palkkiota) sovelletaan 
samoja periaatteita kuin yleishyödyllisten yhdistysten 
ilman palkkaa toimiviin ohjaajiin, valmentajiin ja 
luottamushenkilöihin. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä 
saatujen verottomien matkakustannusten korvausten 
saajakohtaisena kattona on:

 Ð Kilometrikorvaukset 2 000 euroon saakka 
kalenterivuosittain

 Ð Päivärahat 20 päivärahan osalta

Ota yhteyttä!

Jon Väisänen 
Asiakkuuspäällikkö 
jon.vaisanen@rantalainen.fi 
010 321 6533 
www.rantalainen.fi

URHEILUSEURAN SUJUVA 
TALOUSHALLINTO
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VALOKEILASSA

Millaisia toiminnallisia muutoksia seurassa on viime 
aikoina saatu eteenpäin?
Joukkueenjohtajan näkökulmasta kausisuunnitteluun 
liittyvä dokumentaation valmistuminen (Seuran 
toimintalinja, valmennuslinja, ikäkausikortit ja 
toimintasuunnitelmapohja). Näistä varsinkin ikäkausikortit 
ja joukkueen toimintasuunnitelmapohja helpottavat 
uuden kauden suunnittelua. Käytännön tekemisen tasolla 
jäsenrekistein ja laskutuksen siirtyminen myClubiin on 
ollut myös merkittävä muutos. Maksujen seuraaminen on 
uudistuksen myötä hyvinkin reaaliaikaista.

Seuraavien vuosien kehityskohteet Tikkurilan 
Palloseurassa, joukkueenjohtajan näkökulmasta?
Uusille joukkueenjohtajille, ja miksei vanhoille myös, 
tukiverkoston rakentaminen. Lisäksi seuran vuosikello 
olisi hyvä käydä läpi ja jakaa joukkueenjohtajille. 
Kokeneemmat kyllä tietävät, milloin pitää mitäkin tehdä, 
mutta kootulla ohjeistuksella kaikki tieto olisi yhdessä 
paikassa.   

Miten innostuit TiPS vapaaehtoistoimintaan, ja miten 
houkuttelisimme muita mukaan?
Kun omat pojat aloittivat futiksen syksyllä 2014 (P05 
vihreä ja P08 Vihreä), niin varsin pian huomasin, että 
treeneissä ja pelissä mukana olo on varsin tärkeää 
isä-poika -aikaa. Ja kun joka tapauksessa olin kentän 
laidalla, niin aloin toimia joukkueissa huoltotehtävissä. 
Muutama vuosi sitten “ajauduin” P05 Vihreiden jojoksi ja 
kun P08 Vihreiden jojon paikka vapautui syksyllä 2018, 
niin otin myös sen pestin vastaan.

Oman kokemuksen mukaan helpoiten muita saa 
houkuteltua mukaan siinä vaiheessa, kun uuden 
ikäluokan toiminta käynnistyy. Jos joukkueen 
vanhemmat saavat luotua hyvän yhteistyöilmapiirin, niin 
toimintaan on helpompi liittyä mukaan. Aktivointi vaatii 
varsinkin joukkueenjohtajilta panostusta, mutta tuottaa 
hedelmää, jos jaksaa olla aktiivinen. Niitä pikkuhommia 
kun on aika paljon joukkueessa.

Mikä on parasta TiPS:sa?
Liittyen osittain edelliseen vastaukseen, niin parasta 
TiPS:ssä on joukkueiden yhteishenki. Omissa ikäluokissa 
joukkueiden toimijat ovat sitoutuneita ja myös Akatemian 
ja Vihreiden välinen yhteistyö toimii erinomaisesti. 
Myös yhteistyön ilmapiiri muiden ikäluokkien, seuran 
ja hallituksen välillä on positiivisen rakentavaa. On 
palkitsevaa toimia vapaaehtoisena, kun ympärillä näkee 
pääasiassa iloisia ihmisiä!

Aake Andersson
Joukkueenjohtaja  
P08 Vihreä 
P05 Vihreä
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Miten Tikkurilan Palloseura eroaa mielestäsi muista  
Itä-Vantaalaisista seuroista?
 Seuran pitkäjänteinen juniorityö tuotti tulosta jo omina 
aktiivivuosinani ja muistan Tikkurilan Palloseuran 
taidollisesti ärsyttävän hyvänä seurana kaikissa 
ikäluokissa. Selkeästi luotu mahdollisuus harrastaa ja 
pelata tavoitteellisesti erottaa, mikä miellyttää myös 
omaa ajatustani siitä, kuinka kansallisella tasolla voidaan 
saavuttaa tason nosto, mutta harrastamisen mahdollisuutta 
ei viedä pois keneltäkään. Sen sijaan annetaan kaikille 
oikea ympäristö harrastaa ja kokea onnistumisen iloa.

Millaisena seurana näkisit Tikkurilan Palloseuran 5 
vuoden kuluttua?
Tyttöjen/Naisten puolella selkeästi tunnettuna 
kasvattajaseurana,  jonka edustus on tasaisesti 
Naistenliigan kärkeä,  ja yksi tai useampi seurakasvatti 
pelaamassa ulkomailla. 

Miesten/Poikien puolella kentän laidalla seurattuna 
potentiaalia on monessa ikäluokassa, eikä tiedostettavia 
esteitä juniorituotannon kuplan puhkeamiselle ole. Villinä 
veikkauksena karsitaan jo Veikkausliigaan noususta.

Aikuisfutis-joukkueen tavoite kaudelle 2019?
Tällä iällä lähtökohta, harras toive sekä tavoite kauteen 
on selkeä, ettei kukaan loukkaantuisi. Osallistumme 
ensimmäistä kertaa sekajoukkueella miesten sarjaan 
pelaajien toiveesta, ja on ollut ilo huomata, että ryhmämme 
haluaa panostaa myös itseensä ja pelata voitoista. 
Harjoitusotteluiden voittoputki luvannee hyvää, joten 
asetetaan tavoitteeksi 1.-20. sija 56 joukkueen sarjassa 
sekä kahden turnauspronssin kirkastaminen.

Miten houkuttelisit innokkaita isejä ja äitejä 
Aikuisfutikseen mukaan?
Todetaan heti ensi alkuun, että futiksen aloittaminen tai 
jatkaminen ei koskaan ole liian myöhäistä - sen todistaa 
meidän Aikuisfutiksen 20-62 -vuotiaat naiset ja miehet. 
Toukokuusta kesäkuuhun järjestettävän Aikuisten 
futiskoulun kautta on mahdollista saada pehmeä 
ensikosketus tai paluu futiksen pariin. Huonot vitsit ja 
valtava ryhmäpaine – joukkueurheilua parhaimmillaan. 
Meillä Aikuisfutiksessa jokainen tulee treeneihin omien 
taitojen ja oman kunnon mukaan, eikä kukaan ole tiellä. 2 
vuotta sitten futiksen aloittanut Laura sen osasi parhaiten 
sanoa eräiden treenien jälkeen: ”Miks mä en aikaisemmin 
aloittanut futista.”

Robert Sjölund
Valmentaja 
Aikuisfutis 
Hallituksen jäsen

VALOKEILASSA
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Miksi innostuit mukaan TiPS 
valmennukseen?
Olen pelannut lähes koko 
pelaajaurani TiPS:ssa ja siksi seura 
on minulle hyvin tuttu ja rakas. Olin 
oikeastaan innoissani, että pääsen 
valmentamaan vanhaan kotiseuraani.

Mitkä ovat mielestäsi 
tärkeimmät asiat pienten lapsien 
valmentamisessa?
Tärkeintä on kipinän sytyttäminen 
lajiin. Tekeminen on laadukasta ja 
johdonmukaista, mutta harjoituksissa 
on myös hauskaa ja opettelemme 
asioita leikin varjolla. Pyrimme 
luomaan kannustavan ja turvallisen 
ilmapiirin kaikille pelaajille.

Onko sinulla valmennuksellista 
esikuvaa? 
Manu Kangaspunta, jonka 
valmentamista olen saanut seurata 
ja ottaa oppia. Tunnen itseni hyvin 
onnekkaaksi,  sillä olen saanut kasvaa 
valmentajaksi jatkuvassa hyvässä 
sparrauksessa. Toinen esikuvani on 
Marianne Miettinen, joka on tehnyt 
vahvaa valmennustyötä tyttöjen ja 
naisten jalkapallossa.

Sinua on luonnehdittu osaavaksi 
valmentajaksi nuoresta iästä 
huolimatta, mikä on unelmasi 
valmentajana?
Haluan valmentaa  
suurella intohimolla  
tulevaisuudessa.  
Kehittyä, oppia  
ja innostaa  
lapsia ja nuoria  
lajin parissa.

Millaisia valmennuksellisia 
muutoksia seurassa on viime 
aikoina saatu eteenpäin? 
Pelinopeutta on pyritty lisäämään 
sekä taitoa pallolliseen 
pelaamiseen, lisäksi taktisia 
muutoksia pelaamisessa on jonkin 
verran näkyvissä.

Seuraavien vuosien 
valmennukselliset kehityskohteet 
Tikkurilan Palloseurassa? 
Joukkuetta pitäisi saada edelleen 
nuorennettua hieman, nuorennusta 
on jo pystytty tekemään ja hyvä 
yhteistyö seuran b1 joukkueen 
kanssa on nostanut jo 3-4 omaa 
junioria edustusjoukkueen mukaan 
talven aikana.

Miesten edustusjoukkueen tavoite 
kaudelle 2019? 
Mahdollisimman tasainen kausi 
jossa ei olisi isoja pelillisiä 
notkahduksia, sijoituksen suhteeen 
sijat 1-3 ovat realistisia.

Mitkä tulevat olemaan miesten 
edustusjoukkueen vahvuudet 
tulevalla kaudella? 
Pallollinen pelaaminen ja nopeus 
suunnanmuutoksissa.

Emma Järvinen 
Tyttöjen Valmennuskoordi-
naattori  U9-14
Vastuuvalmentaja TiPS 
Hakunila 

Pasi Pihamaa
Valmennuspäällikkö 
Päävalmentaja  
TiPS Miesten 
edustusjoukkue

Tommi Latosaari
Vastuuvalmentaja  
T08-09
Yhteisöllisyys on elinvoimaisen 
seuran tärkeimpiä asioita, miten 
lisäisit seurayhteisöllisyyttä 
Tikkurilassa?
Järjestetään joukkueen kanssa 
yhteisiä peli/urheilutapahtumia 
mihin perhe voi osallistua myös 
eri ikäryhmien välistä yhteistyötä 
(Kummitoiminta joukkueiden välillä)

Millaista tukea toivoisit TiPS 
tyttöfutikseen, jotta tyttöpelaajat 
voisivat kehittyä kohti omaa 
huippuaan?
Seuralta selkeää linjausta 
ja pitkäjänteistä toiminnan 
suunnittelua.

Kuinka tärkeänä näet TiPS 
Naisten liigajoukkueen ja 
junnujoukkueiden yhteistyön?
Näen yhteistyön todella hyvänä 
ja tärkeänä asiana. Tulevaisuuden 
nuorilla tähdillä on hyvä olla 
esikuvia. On hienoa, että 
Naisten liigajoukkue haluaa olla 
mukana kehittämässä Tips:in  
junioritoimintaa eteenpäin.
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Miten innostuit mukaan TiPS valmennukseen?
Vanhana Tipsin kasvattina, kaikki alkoi 
sattumanvaraisesti, kun tulin aluksi mukaan 
apuvalmentajaksi 2005 syntyneille tytöille. Silloinen 
pitkäaikainen Tipsin valmentaja Hanski pyysi minut 
mukaan kentänlaidalta. Pikku hiljaa mukaan tuli 
maalivahtivalmennusta ja vastuuvalmennusta.  

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat aloittavien 
ikäluokkien valmentajana?
Luoda innostava ilmapiiri, jotta uskaltaa rohkeasti 
lähteä kokeilemaan uutta harrastusta. Paras tunne 
on se, kun pieni pelaaja sanoo treenien jälkeen 
tulevansa uudestaan. Lisäksi on tärkeää luoda omalla 
toiminnallaan luoda reilu ja terve yhteishenki heti alusta 
lähtien. Joukkue muodostuu yksilöistä, kaikki tulee ottaa 
huomioon.

Onko sinulla valmennuksellista esikuvaa?
Oman peliurani maalivahtivalmentajat Aki Moilanen ja 
Juho Illi. Heidän varmat otteensa valmentamisessa sekä 
harjoituksien haastavuus, loi tunteen, että joka kerta 
tapahtuu kehitystä.

Sinua on luonnehdittu osaavaksi valmentajaksi 
nuoresta iästä huolimatta, mikä on unelmasi 
valmentajana?
Tällä hetkellä unelmani ovat toteutuneet, saadessani 
valmentaa taitavia poikia maalivahtivalmentajana sekä 
olla vastuuvalmentajana 8-9 vuotiaille tytöille. Toivon, 
että saan tulevaisuudessa paljon kokemuksia ja kehittää 
itseäni käymällä valmennuskoulutuksissa.

Emilia Shemeikka
Vastuuvalmentaja   
Tytöt T10-11

Millaisia muutoksia naisfutiksessa on tapahtunut 
viime vuosina?
Naisfutis on saanut enemmän mediatilaa ja 
kiinnostusta yleisöltä. Ja myös kansainvälistä 
menestystä on tullut nuorisomaajoukkueissa naisten 
maajoukkueen esimerkkiä seuraten. Junioreissa 
tehdään systemaattisemmin töitä, ja tyttöpelaajia 
valmennetaan yhä enemmän kokonaisvaltaisemmin ja 
päämäärätietoisemmin.
Miltä Tikkurilan Palloseuran tyttöfutis näyttää tulevia 
vuosia ajatellen?
TiPS ottaa hienoja kehitysaskeleita eteenpäin koko ajan. 
Valmentajiin panostetaan ja seuran tuella tietotaitoa 
saadaan systemaattisemmin joka ikäluokalle. Tämä 
lupaa myös hienoa tulevaisuutta tyttöjalkapalloilijoiden  
esiinmarssille vihreässä paidassa. 

Naisten edustusjoukkueen tavoite kaudelle 2019?
Me mennään yläloppusarjaan ensin, ja siellä lähdetään 
taistelemaan mitaleista.

Mitkä tulevat olemaan naisten edustusjoukkueen 
vahvuudet tulevalla kaudella?
Vaarallisuus, monipuolinen hyökkäyspeli ja pelirohkeus 
leveällä rintamalla, ja tietenkin periksiantamattomuus 
vihreällä sydämellä.

Petteri Kaijasilta
Päävalmentaja 
TiPS Naisten liigajoukkue
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OSALLISTU JA VAIKUTA – 
TEHDÄÄN YHDESSÄ PARAS SEURA!

Monissa urheiluseuroissa – myös meidän omassa 
Tikkurilan Palloseurassa – pienelle joukolle ihmisiä 
kertyy paljon töitä. Olisi hienoa, jos työmäärää olisi 
keventämässä enemmän vapaaehtoisia tekijöitä. 
Olisiko sinulla mahdollisuus käyttää ajastasi yksi tunti 
kuukaudessa seuran, joukkueen ja pelaajan arjen 
hyväksi?

Tunne siitä, että kuuluu joukkoon, on hyväksytty ryhmän 
jäsenenä ja pääsee vaikuttamaan yhteisiin päätöksiin on 
tunne yhteisöllisyydestä parhaimmillaan. Yhteisöllisyys 
liittyy yleensä aiheeseen tai paikkaan, niin kuin meillä 
TiPSissa; jalkapalloon ja Tikkurilaan ympäristöineen. 
Yhteisö koostuu ihmisistä, joilla on yhteinen tehtävä, 
kiinnostuksen kohde tai päämäärä. 

Yhdessä tekeminen yhteisen, yhdessä sovitun 
päämäärän saavuttamiseksi on yhteisöllisyyttä. 

Se tarkoittaa myös vapaaehtoisuutta. Sinä kuulut omasta 
halustasi ryhmään, joka toimii arvojesi mukaan ja edistää 
haluamiasi asioita. 

Yksi yhteisöllisyyden perusta on erilaisuuden 
hyväksyminen ja kunnioittaminen, se on samalla 
oiva voimavara. Kun yhdistetään toimijoiden erilaista 
osaamista ja kokemusta, syntyy vahva ja toimiva yhteisö, 
jossa jokaisen työllä on suuri merkitys lopputuloksen 
kannalta. Hyvä ilmapiiri, reilu vuorovaikutus ja yhdessä 
tekeminen auttaa niin yksilön kuin yhteisönkin 
osaamisen ja tiedon kasvattamisessa. Osallistumalla 
toimintaan kokee samalla itsensä tarpeelliseksi. 

Futisseurassa yhteisöllisyys merkitsee sitä, että mukana 
olevat toimijat mahdollistavat pelaajille hyvän futisarjen. 
Suomessa useimmat futisseurat toimivat yhdistyksinä, 
joissa toiminnan onnistumisen edellytyksenä on 
vapaaehtoistyövoima palkatun henkilöstön lisäksi. Niin on 
myös meidän seurassamme, TiPSissa. Meillä on noin 1200 
rekisteröityä pelaajaa. Viime vuonna seuramme oli Vantaan 
toiseksi suurin jalkapalloseura pelipassien määrän mukaan. 

Suuressa seurassa vapaaehtoisia tarvitaan suuri joukko, 
jotta seuran ja joukkueiden hallinto, palvelut, myynti, 
viestintä, valmennus ja kaikki tapahtumat pystytään 
hoitamaan ja toimintaa kehittämään yhä nopeammin 
muuttuvassa ympäristössä. 

Pelaajien taustalla on merkittävä tukijoukko, perhe 
ja läheiset. Otetaan esimerkki: jos 1200 pelaajan 
taustavoimista löytyisi 2 aktiivista läheistä – vanhemmat, 
kummit ja/tai isovanhemmat – se tarkoittaisi 2400 
aikuista. Näistä kukin käyttäisi 1 tunnin kuukaudessa 
”oman” pelaajan joukkueen tai seuran hyväksi, se 
tarkoittaisi vuodessa 24 tuntia per pelaaja. Seuralle 
tuo tunti kuukaudessa merkitsisi peräti 28 800 tuntia 
vuodessa, joka vastaa noin 16 kokopäiväistä työntekijää. 
Sillä tuntimäärällä saisi vuositasolla jo paljon aikaan 
seuran hyväksi. Jos jokainen meistä on valmis tekemään 
osamme pelaajien ja seuran hyväksi, saamme yhdessä 
menestyvän yhteisön, meidän seuran. 

Tulethan mukaan hyvään seuraan! Jo pienikin panos 
auttaa koko joukkuetta ja seuraa. Ota rohkeasti yhteyttä 
TiPSin vastuuhenkilöihin!

Sirkku Pohja 
13-vuotiaan futarin mutsi 
Vapaaehtoistyöntekijä

TiPS Kausijulkaisu  

2018/2019

16



TiPS Kausijulkaisu  •  2018/2019  |  Mainokset



TiPS Kausijulkaisu  •  2018/2019  |  Mainokset



TiPS Kausijulkaisu  •  2018/2019  |  Mainokset

ESPOO:
Mänkimiehentie 13
p. 0201 443 685
info@romukeinanen.fi

KARJAA:
Hitsaajantie 28
p. 019 230 460
karjaa@romukeinanen.fi

VANTAA:
Degermosantie 4
p. 0201 988 011
vantaa@romukeinanen.fi

www.romukeinanen.fi

Kysy noutopalveluamme

REIL
UA ROMUKAUPPAA

PUR
KUP

ALV
ELU

T:

ww
w.p

urk
uke

inan
en.fi Tuo metalliromusi pois ruostumasta.

Noudamme romuautot veloituksetta,
katso noutoalueet kotisivuiltamme.
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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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Saako olla lainatarjous?
Onko mielessä kodinvaihto? 

Kysy ihmeessä lainatarjous meiltä. 
Saat kilpailukykyisen tarjouksen 
juuri sinulle sopivalla laina-ajalla.

Varaa aika osoitteessa aktia.fi  
tai pirauttamalla numeroon 

0800 0 2470.

Tervetuloa Aktia Pankkiin!

Vantaa Myyrmäki ja Tikkurila
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JOUKKUEET 

NAISTEN EDUSTUSJOUKKUE
TiPS Naiset pelaa kaudella 2019 Naisten Liigaa. Joukkue 
sijoittui viime kaudella kahdeksanneksi, ja aloitti 
maaliskuussa toisen peräkkäisen kautensa korkeimmalla 
sarjatasolla. Naisten joukkue on nuori ja ennakkoluuloton 
ja taitava. Pääosa joukkueen pelaajista on syntynyt 
vuosituhannen molemmin puolin. Tähän kauteen joukkue 
lähtee vuoden kokeneempana ja valmiimpana. Tälle 
kaudelle joukkue on vahvistunut viidellä uudella pelaajalla. 
Kaiken kaikkiaan pelaajasopimuksia on koossa reilut 
kaksikymmentä.

Joukkue ei kumartele suurempiaan, vaan lähtee rohkeasti 
tavoittelemaan ylemmän loppusarjan paikkaa tämän 
kauden liigassa.

Näin päävalmentaja Petteri Kaijasilta kuvaili tulevaa kautta 
Naisten Liigassa: ”Mielestäni sana vaarallinen kuvastaa 
hyvin tulevan kauden Tipsiä. Pystymme varmasti pelissä 
kuin pelissä kamppailemaan voitosta. Hyvänä päivänä 
saatamme voittaa minkä tahansa joukkueen ja haluamme 
olla ylemmässä loppusarjassa. Viime kausi oli erittäin hyvä 
opetus kaikille”. 

TiPS Naiset pelaa kotiottelunsa Tikkurilan Urheilupuistossa. 
Tervetuloa kaikki vihreäsydämiset kannustamaan 
joukkuetta!

Pelaajakortti 
Nora, Kärppä #14 
1. Pelipaikka? Hyökkääjä.
2. Vahvuutesi pelaajana? Tilanteenvaihdot, nopeus 

sekä maalipaikkojen rakentaminen.
3. Paras jalkapallomuisto? Gothia Cup vuodelta 2014.
4. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 

Ensi kauden tavoitteeni on päästä yläloppusarjaan ja 
siellä menestyä mahdollisimman hyvin.

5. Kerro jotain joukkueestasi? Joukkueeni on todella 
yhtenäinen ja koostuu taitavista nuorista.

6. Terveisiä muille tipsiläisille? Toivon että kaikilla tipsin 
joukkueilla on onnistunut tuleva kausi ja, että pelaajat 
pääsevät näyttämään taitojaan sarjapeleissään.
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MIESTEN EDUSTUSJOUKKUE
TiPS Miehet pelaa kaudella 2019 Uudenmaan piirin 
Kolmosta. Joukkue oli viime kaudella mukana lohkonsa 
kärkikahinoissa, ja tälläkin kaudella tavoitteet ovat 
korkealla, vähintään kärkikolmikossa.

Miesten joukkueen viime kauden runko on saanut 
vahvistusta useammasta uudesta pelaajasta sekä 
seuran omista B-ikäisistä junioreista, joita on nostettu 
mukaan edustusjoukkueeseen. Valmennuksesta vastaa 
raudankova, Veikkausliigassakin pelannut ja valmentanut 
ammattilainen Pasi Pihamaa yhdessä Juha Jussilan sekä 
Antti-Ville Sepän kanssa.

TiPS Miehet harjoittelee ja pelaa kotiottelunsa Tikkurilan 
urheilupuistossa. Tervetuloa katsomoon kannustamaan! 
Futis on parasta paikan päällä!”

Pelaajakortti 
Teemu Pyhämäki, Pyhis #5
1. Pelipaikka? Keskikenttä / toppari. 
2. Muita harrastuksia? Kuntosali.
3. Vahvuutesi pelaajana? Joukkuepelaaminen, 

aktiivisuus, rauhallisuus.
4. Paras jalkapallomuisto? TiPS bsm-hopea, vuosi taisi 

olla 2008.
5. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 

Auttaa joukkue kärkisijoille ja taistelemaan 
noususta. Odotan tasaista kautta ja siksi pitää pyrkiä 
pelaamaan tasaisesti koko kausi.

6. Kerro jotain joukkueestasi? Joukkueeseen on tullut 
useita uusia pelaajia, sekä omia kasvatteja on nostettu 
edustukseen viime kauden rungon lisäksi. Odotan 
nousujohteista kautta.

7. Terveisiä muille tipsiläisille? Viime kaudella saatiin 
hyvää palautetta kotipelien fiiliksestä. Löytäkää 
tienne kesällä katsomoon, niin saadaan järkättyä taas 
hienoja tapahtumia. Joku hieno mies tykkää sanoa 
”futis on parasta paikan päällä”, ja on aivan oikeassa. 
Nähdään kesällä!
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NAISTEN N2
Pienentyneen pelaajamäärän vuoksi N2 päätti vaihtaa 
sarjaa ja lähtee hakemaan onnistumisia ja menestystä 
piirin 7 v 7 harrastesarjasta. Joukkueessa on 16 pelaajaa, 
ja heistäkin muutama opiskelee tällä hetkellä eri puolilla 
Suomea ja Eurooppaa eikä näin ollen pääse osallistumaan 
peleihin ja treeneihin kuin osan kautta. Kauden jälkeen 
nähdään, lähteekö joukkue taas tavoittelemaan ison kentän 
pelejä vai viekö uusi pelitapa mennessään? 

Pelaajakortti 
Anni #5 
1. Pelipaikka? Toppari, laitapakki ja -linkki.
2. Paras jalkapallomuisto? Junnuvuosien 

tyttöjoukkueiden yhteiset eerikkilän reissut.
3. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 

Menestystä uudessa sarjassa.
4. Kerro jotain joukkueestasi? Meillä on hyvä 

ryhmähenki ja huumorintaju, vaikka ikähaarukka on 
varmaan noin 20 vuotta.

5. Terveisiä muille tipsiläisille? Tervetuloa kaikki vanhat.
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TIPSAKAT
TiPS Akat on naisten harrastejoukkue, joka on perustettu 
rakkaudesta lajiin <3

Treenaamme 1-2 kertaa viikossa ja pelaamme naisten 
harrastesarjaa. Jos haluat palloilla hiki otsalla mutta ei 
kurtussa, tervetuloa joukkueeseemme!

Pelaajakortti 
Pauliina Dahllund #3 
1. Pelipaikka? Vasen pakki tai laita.
2. Paras jalkapallomuisto? Eka onnistunut maali jäänyt 

mieleen. Pelattiin joki:a vastaan, vähillä vaihtopelaajilla 
ja ihan väsyneinä mutta onnellisina palattiin voitto 
taskussa kotiin.

3. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 
Tulevalta kaudelta odotan hienoja hetkiä ja 
onnistumisia.

4. Kerro jotain joukkueestasi? Joukkueemme koostuu 
vahvoista naisista, herskyvästä naurusta, isoista 
sydämistä ja suurista tunteista. Ilon kautta pelataan.
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TB1
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TB2
BT2 joukkueessa on 18 pelaajaa. Pelaamme keväällä T18 
kakkonen -sarjaa ja kesäkuussa lähdemme Barcelonaan 
Girls Cup -turnaukseen. 

Jos sinulla on jalkapallotaustaa ja haluat harrastaa hyvässä 
joukkueessa jalkapalloa, tervetuloa joukkueeseemme!

Pelaajakortti
Emmi Tauriainen #9
1. Pelipaikka? Keskikenttä.
2. Onko muita harrastuksia? Ei ole.
3. Vahvuutesi pelaajana? Pallon käsittelytaito, hyvä 

pelisilmä ja pelinrakentaja.
4. Upein hetki jalkapallourallasi? Ekaksi tuli mieleen 

kaikki pelireissut joukkueen kanssa erityisesti se että 
pääsimme futsalin sm-lopputurnaukseen.

5. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 
Kehittyä pelaajana ja yrittää pelata peleissä 
mahdollisimman hyvin omalla tontillani tukeakseni 
joukkueen peliä.

6. Kerro jotain joukkueestasi. Meidän joukkue on 
höpsö ja riemua täynnä sekä ei ole treenejä missä 
me ei naurettaisi. Huolimatta ilosta ja naurusta treenit 
sujuu kummiskin.
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TYTÖT 2004 Pelaajakortti
Emma Markelin #19
1. Onko muita harrastuksia? Pelipaikka? Alempi 

keskikenttä.
2. Vahvuutesi pelaajana? Vastuun ottaminen kentällä ja 

kyky pelata yhdessä joukkueen kanssa.
3. Upein hetki jalkapallourallasi? Stadi cup 2018 

voittaminen.
4. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 

Kehittyä mahdollisimman paljon pelaajana ja koko 
joukkueen menestys sarjassa.

5. Kerro jotain joukkueestasi. Joukkueellamme on 
aina hauskaa yhdessä kentällä ja sen ulkopuolella ja 
tylsätkin päivät paranee kun saa treenata yhdessä. 
Kaikki tsemppaa kaikkia tekemään parhaansa ja jos 
joku menee pieleen joku aina kannustaa yrittämään 
uudestaan.
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TYTÖT 2005  Pelaajakortti
Veera Tammi, Tammi #77
1. Pelipaikka? Maalivahti, keskikenttä.
2. Onko muita harrastuksia? Ei.
3. Vahvuutesi pelaajana? Vedot, dyykkaukset 

maalivahtina.
4. Upein hetki jalkapallourallasi? Helmari finaaliin 

voitto 2019 ja helsinki cupin finaaliin pääsy ja hopea 
siitä 2018

5. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 
harjoittelen vastaantuloja, nopeempia avaamisia 
maalivahtina ja nopeampaa paikanhakua kentällä.
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TYTÖT 2006   Pelaajakortti
Cecilia Nyman, Cessi #22
1. Pelipaikka / lempipelipaikka? Vasen laita.
2. Kerro jotain joukkueestasi. Hyvä joukkuehenki.
3. Paras jalkapallomuisto. Kun olimme italiassa ja 

voitimme kultaa.
4. Kuinka valmistaudut peliin / harjoituksiin? 

Keskittymällä.
5. Ketä urheilijaa ihailet? Dele Alli, James Rodriguez ja 

Cristiano Ronaldo.
6. Vahvuutesi jalkapalloilijana? Nopeus.
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TYTÖT 2007
TIPS T07 on iloinen ja energinen sekä varsin monipuolinen 
vantaalainen tyttöfutisjoukkue! Joukkueessa pelaa noin 
26 pääosin 2007 syntynyttä tyttöä. Pelaamme taitotason 
mukaan kolmessa eri peliryhmässä, Akatemia 1, akatemia 
2 sekä vihreät. Peliryhmämme eivät ole kiinteitä. Uudet 
jäsenet ovat aina tervetulleita ja jokaiselle löytyy varmasti 
sopiva peliryhmä. 

Kuluvalla kaudella pelaamme sekä Ykkösen että Kakkosen 
karsintaa T12 ikäluokassa, useita turnauksia (mm. Stadi 
Cup, HJK tyttöturnaus, PPJ Girls Cup, Lohjan OP turnaus, 
Puotinkylän Valttiturnaus) sekä järjestämme myös oman 
T07 ikäluokan turnauksen huhtikuussa. Kevääksi 2020 
suunnittelemme valmennusleiriä Salouhun.

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.

Pelaajakortti
Emilia Ylikojola, Emppu #17
1. Pelipaikka / lempipelipaikka? Kärki ja pakki.
2. Kerro jotain joukkueestasi. Meillä on mahtava 

joukkuehenki ja hyvät valkut. Tsempataan ja 
kannustetaan toisiamme. Monipuoliset harjoitukset.

3. Paras jalkapallomuisto. Turnaukset ja espanjan 
harjoitusleiri.

4. Kuinka valmistaudut peliin / harjoituksiin? 
Valmistaudun syömällä hyvin ja nukun edellisenä 
yönä pitkään, pakkaan repun etukäteen.

5. Ketä urheilijaa ihailet? Ihailen Mikkoa ja Millaa 
(isoveli ja –sisko, salibandy).

6. Vahvuutesi jalkapalloilijana? Kovat syötöt ja veto. 
Monipuolinen pelaaja (usea mieluinen pelipaikka).
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TYTÖT 2007-2009 HAKUNILA
TiPS Hakunila Tytöt on Hakunilan alueen tyttöpuolen 
toiminnasta vastaava taho ja päätoimipaikkamme on 
Hakunilan upea urheilupuisto. Tyttöpuolen toimintamme on 
tällä hetkellä jaettu kahteen joukkueeseen: TiPS Hakunila 
T07-09 ja T10-13. Nuoresta toimintaiästämme huolimatta 
meillä on jo yli 40 tyttöpelaajaa ja määrä kasvaa koko ajan!

Yksi toimintamme keskeisistä ajatuksista on järjestää 
kaikille mukana oleville pelaajille juuri sen hetkisen 
kehityskaaren kannalta sopivia haasteita. Käytännössä tätä 
toteutetaan esimerkiksi laajana yhteistyönä emoseuran 
T07 ja T08-09 -joukkueiden kanssa sekä Haksin eri tyttö- ja 
poikapeliryhmien välillä. 

Toimintamme antaa mahdollisuudet myös tavoitteelliseen 
jalkapalloon. Talvella 2018/2019 Hakunilan T08-
09 -peliryhmä voitti Helsingin ja Uudenmaan piirin 
futsal -mestaruuden ja voitimme VJS-talvisarjan 
emoseuran T08-09 -joukkueen kanssa muodostetulla 
yhteisjoukkueella. Kuluvalla kaudella olemme pelanneet 
T08-09 -peliryhmällä mm. HJK:n kutsuturnauksessa sekä 
olleet T09-11 -peliryhmällä Sami Hyypiä Akatemia -leirillä 
yhdessä emoseuran T09 -peliryhmän kanssa. Elokuussa 
T08 -peliryhmä matkustaa Tukholmaan pelaamaan 
Brommapojkarnan järjestämään BP VW Cupiin.

Pyrimme vahvistamaan omaa resurssipohjaamme 
kasvattamalla ja kouluttamalla junioreja mukaan 
toimintaamme. Olemmekin onnistuneesti saaneet hankittua 

mm. apuvalmentaja- ja pelinohjaajaresursseja TiPS’n eri 
tyttöjuniorijoukkueista. Mikäli juniorisi on kiinnostunut näistä 
tehtävistä, ole rohkeasti yhteydessä meihin!

Uskomme, että Hakunilan alueen tyttöjalkapallotoimintaa 
tulee kasvamaan merkittävästi lähivuosina. Tule rohkeasti 
mukaan!

Pelaajakortti
Jessica Luotamo, taskuraketti #13
1. Pelipaikka / lempipelipaikka? Useasti puolustajana/ 

lempipaikka on laita tai kärki.
2. Kerro jotain joukkueestasi. Paras, kivat 

joukkuekaverit ja pelataan hyvin.
3. Paras jalkapallomuisto. Espanjan leiri viime syksynä 

ja bromman-turnaustukholmassa viime elokuussa.
4. Kuinka valmistaudut peliin / harjoituksiin? 

Harjoituksiin en mitenkään, tietenkin puen 
treenikamat. Peliin käydään isin kanssa läpi pelillisiä 
juttuja.

5. Ketä urheilijaa ihailet? Messiä.
6. Vahvuutesi jalkapalloilijana? Nopeus ja ketteryys.
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TYTÖT 2008-2009
TIPS T2008/2009 joukkueessa pelaa 24 innokasta tyttöä. 
Teemme tiivistä yhteistyötä TIPS Hakunilan vastaavien 
ikäluokkien kanssa ja pelaamme alkavalla kaudella 
yhteisjoukkueilla piirisarjaa T2008 joukkueella tasolla 1 ja 
T2009 joukkueella tasolla 2. Lisäksi osallistumme T2008 
yhteisjoukkueella OPEL-liigaan. Yhteensä TIPS Hakunilan 
kanssa muodostetussa pelaajaringissä on 37 tyttöä.

Yhteistyössä TIPS Hakunilan kanssa olemme mukana myös 
SHA toiminnassa T2008 ja T2009 ryhmillä. 

Talvella 2008 pelasimme VJS:n talvisarjassa, jossa T2008 
ryhmä selviytyi voittajaksi ja T2009 joukkue neljännelle 
sijalle. 

Keväällä 2019 pelaamme sarjapelien lisäksi 
karuselliturnauksessa T2008 ja T2009 joukkueilla sekä 
kesäkuun alussa Stadicupissa kolmella joukkueella, joista 
kaksi T2008 sarjassa ja yksi T2009 sarjassa. Kesäkuussa 
T2008 joukkue osallistuu Ålandia Cupiin ja syksyllä T2009 
joukkue matkaa Hippo-turnaukseen Jyväskylässä.

Pelaajakortti
Ronja Reijonen, Ronsku #13
1. Pelipaikka / lempipelipaikka? Puolustaja.
2. Kerro jotain joukkueestasi. Meillä on hauskaa 

yhdessä.
3. Paras jalkapallomuisto. Örebro-turnaus viime 

kesänä.
4. Kuinka valmistaudut peliin / harjoituksiin? Syömällä  

ja juomalla riittävän ajoissa.
5. Ketä urheilijaa ihailet? Minulla ei ole idoleita.
6. Vahvuutesi jalkapalloilijana? Nopeus ja ketteryys.
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TYTÖT 2010-2011 Pelaajakortti 
Jennifer Minkkinen 
1. Mikä sai sinut aloittamaan jalkapallon 

harrastamisen? Se näytti kivalta.
2. Mikä jalkapallossa on kaikista kivointa? 

Pelaaminen.
3. Pelipaikka, jota mieluiten pelaat? Laita.
4. Mukavinta harjoituksissa? Lämmittely.
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TYTÖT 2010-2013 HAKUNILA
TiPS Hakunila Tytöt on Hakunilan alueen tyttöpuolen 
toiminnasta vastaava taho ja päätoimipaikkamme on 
Hakunilan upea urheilupuisto. Tyttöpuolen toimintamme on 
tällä hetkellä jaettu kahteen joukkueeseen: TiPS Hakunila 
T07-09 ja T10-13. Nuoresta toimintaiästämme huolimatta 
meillä on jo yli 40 tyttöpelaajaa ja määrä kasvaa koko ajan!

Yksi toimintamme keskeisistä ajatuksista on järjestää 
kaikille mukana oleville pelaajille juuri sen hetkisen 
kehityskaaren kannalta sopivia haasteita. Käytännössä tätä 
toteutetaan esimerkiksi laajana yhteistyönä emoseuran 
T07 ja T08-09 -joukkueiden kanssa sekä Haksin eri tyttö- ja 
poikapeliryhmien välillä. 

Toimintamme antaa mahdollisuudet myös tavoitteelliseen 
jalkapalloon. Talvella 2018/2019 Hakunilan T08-
09 -peliryhmä voitti Helsingin ja Uudenmaan piirin 
futsal -mestaruuden ja voitimme VJS-talvisarjan 
emoseuran T08-09 -joukkueen kanssa muodostetulla 
yhteisjoukkueella. Kuluvalla kaudella olemme pelanneet 
T08-09 -peliryhmällä mm. HJK:n kutsuturnauksessa sekä 
olleet T09-11 -peliryhmällä Sami Hyypiä Akatemia -leirillä 
yhdessä emoseuran T09 -peliryhmän kanssa. Elokuussa 
T08 -peliryhmä matkustaa Tukholmaan pelaamaan 
Brommapojkarnan järjestämään BP VW Cupiin.

Pyrimme vahvistamaan omaa resurssipohjaamme 
kasvattamalla ja kouluttamalla junioreja mukaan 
toimintaamme. Olemmekin onnistuneesti saaneet hankittua 
mm. apuvalmentaja- ja pelinohjaajaresursseja TiPS’n eri 
tyttöjuniorijoukkueista. Mikäli juniorisi on kiinnostunut näistä 
tehtävistä, ole rohkeasti yhteydessä meihin!

Uskomme, että Hakunilan alueen tyttöjalkapallotoimintaa 
tulee kasvamaan merkittävästi lähivuosina. Tule rohkeasti 
mukaan!

Pelaajakortti 
Nana Hakala, Nakke #25
1. Mikä sai sinut aloittamaan jalkapallon 

harrastamisen? Koska äitikin pelaa jalkapalloa.
2. Mikä jalkapallossa on kaikista kivointa? Pelit, 

maalien tekeminen, kaverit ja valmentaja Emma.
3. Pelipaikka, jota mieluiten pelaat? Oikea laita.
4. Mukavinta harjoituksissa? Oppia uutta, tikapuut, 

nähdä kavereita.
5. Ketä urheilijaa ihailet? Lionel messi.
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TYTÖT 2012-2013  Pelaajakortti
Jamilla #10
1. Mikä sai sinut aloittamaan jalkapallon 

harrastamisen?  Halusin alottaa jalkapallon, koska 
siskotkin pelaa.

2. Mikä jalkapallossa on kaikista kivointa? 1v1 
harjoitukset.

3. Pelipaikka, jota mieluiten pelaat? Kärki.
4. Mukavinta harjoituksissa? Kaverit.
5. Ketä urheilijaa ihailet? Messi.
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MIESTEN M2
TiPS M2 joukkue perustettiin kaudeksi 2019 
tarkoituksenaan luoda väylä tulevaisuudessa junioreille 
kohti edustusjoukkuetta. Tehtävänä on myös tukea 
edustusjoukkuetta. Joukkue pelaa kaudella miesten 6. 
divisioonaa, sillä sääntöjen mukaan taipale täytyy aloittaa 
pohjalta. 

Kauden päätavoitteena on nousta miesten 5. divisioonaan. 
Joukkueessa on noin 25 pelaajaa ja suurin osa heistä 
on TiPSin omia kasvattipelaajia. Mukana on sekä nuoria 
pelaajia että kokeneempia konkareita. Toisena tavoitteena 
on tarjota pelillisesti niin viihdyttävää fudista, kuin 
mahdollista.

Pelaajakortti
Daniel Antman, Dani -  #88
1. Pelipaikka? Hyökkääjä.
2. Muita harrastuksia? Ei.
3. Vahvuutesi pelaajana? Tekniikka, maalinteko, 

peliäly.
4. Paras jalkapallomuisto? Voitettiin hifkn miesten 

kanssa v.2010 nousukarsintamatsi ja noustiin 
ykköseen.

5. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 
Auttaa omalla panoksella ja kokemuksella joukkuetta 
pääsemään tavoitteisiin. Ja tietysti voittaa joakim 
streng maalipörssissä.

6. Kerro jotain joukkueestasi? Nuori ja nälkäinen 
jengi höystettynä muutamalla kokeneemmalla 
pelimiehellä! Todella upea porukka ja jokainen tästä 
joukkueesta pystyisi pelaaman paljon korkeammalla.

7. Terveisiä muille tipsiläisille. Viettääkää kaikki upea 
jalkapallovuosi! Jalkapalloilijan parasta aikaa on kun 
sarjat alkaa ja nurtsi vihertää!
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POJAT A
Tikkurilan Palloseuran A-juniorit on nuorekas ja 
tavoitteellinen joukkue, oman ikäryhmänsä edustusjoukkue. 
Pelaajavahvuus on 25 ja joukkue koostuu v. 2001 - 
2003 syntyneistä “nälkäisistä ja tuloshakuisista” pojista 
laadukkaan ja hyvän valmennuksen johdattamana. Joukkue 
pelaa palloliiton UUSIMAA-P20 kakkosta ja tavoitteena 
pysyä sarjassa ja nousta jopa ykköseen.

Pelaajakortti 
Joonatan Jaako, Jonttu #29 
1. Pelipaikka? Keskushyökkääjä.
2. Onko muita harrastuksia? Kavereiden kanssa ajan 

viettäminen.
3. Vahvuutesi pelaajana? Nopeus, sekä kovan äänen 

pitäminen.
4. Upein hetki jalkapallourallasi? Vierumäki cupin 

voitto ja saksi-potkumaali.
5. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 

Tehdä paljon maaleja ja auttaa joukkuetta 
menestymään.

6. Kerro jotain joukkueestasi. Nuori ja nälkäinen.
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POJAT B1
B1 joukkueeseen on koottu Tikkurilan Palloseuran 02- ja 
03-ikäluokkien parhaat pelaajat. 2002 syntyneet pojat 
pelasivat viime kaudella P17 ykköstä.

Joukkue harjoittelee 4 kertaa viikossa ja pelaa yhden 
harjoitus- tai sarjapelin joka viikko. 

Vastuu valmentajana toimii Jari Hyttinen ja toisena 
valmentajana Janne Karppinen. Maalivahtivalmennuksesta 
vastaa Miikka Häkkinen. Sarjakauteen valmistautuminen 
on sujunut hyvin ja odotamme innolla pääsyä toteuttamaan 
harjoituksissa ja harjoituspeleissä omaksuttua pelitapaa. 
Tavoitteena on kehittyä kauden aikana sekä yksilönä että 
joukkueena.

Pelaajakortti 
Niko Utriainen, Utris #4
1. Pelipaikka? Keskikenttä.
2. Onko muita harrastuksia? Salilla käynti.
3. Vahvuutesi pelaajana? Pelin rytmittäminen.
4. Upein hetki jalkapallourallasi? Turnaus voitot 

joukkueena.
5. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 

Oman pelin kehitys mm. Pallon kanssa nopeus.
6. Kerro jotain joukkueestasi. Joukkueessa hyviä 

pelaajia, joilla yksilötaito on korkealla. Lisäksi 
joukkue palaa hyvin yhteen.
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POJAT 2004 AKATEMIA
TiPS P04 Akatemia on tavoitteellinen, motivoituneiden 
pelaajien kilpajoukkue. Joukkueessa on yhteensä noin 20 
pelaajaa sekä aktiivinen valmennus- ja huoltotiimi.

Joukkue pelaa vuoden 2019 keväällä P15 Kolmonen 
-piirisarjaa tavoitteena sarjanousu syksyksi 2019. 
Alkaneeseen kauteen on valmistauduttu huolellisesti 
pelaamalla talvisarjan otteluita sekä harjoituspelejä 
ylemmän sarjatason joukkueita vastaan. Syksyllä 2019 
myös tiivistetään yhteistyötä B1-joukkueen kanssa.

Joukkue harjoittelee hyvissä olosuhteissa 3-4 kertaa 
viikossa sekä leireilee ja osallistuu turnauksiin sekä koti- 
että ulkomailla. Osaava ja tehtävään sitoutunut valmennus 
kehittää sekä poikia yksilöllisesti että joukkuetta pelillisesti 
yhä parempiin tuloksiin. 

Pelaajien kesken vallitsee positiivinen ja toisia kannustava 
ilmapiiri. Hyvä yhteishenki auttaa pelaajia venymään 
parhaisiin suorituksiin niin harjoitus- kuin pelikentillä.

Pelaajakortti 
Oskari Paasiviita, Osku #31
1. Pelipaikka? Keskikenttä.
2. Onko muita harrastuksia? Ei ole.
3. Vahvuutesi pelaajana? Hyvä pelinäkemys ja syötöt.
4. Upein hetki jalkapallourallasi? Kun nimitettiin p04 

akatemia -joukkueen kapteeniksi.
5. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 

Joukkueen kanssa sarjanousu.
6. Kerro jotain joukkueestasi. Joukkueessa on tällä 

hetkellä 19 pelaajaa. Harjoittelemme 3-4 kertaa 
viikossa, hyvä henki ja kaikilla halu kehittyä pelaajina. 
Vahvuudet ovat erityisesti hyökkäyspelaamisessa.
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POJAT 2005 AKATEMIA
TiPS P05 Akatemia -joukkue on tavoitteellisesti 
harjoitteleva yhden joukkueen peliryhmä. Pelaajia 
joukkueessa on kaksikymmentäkaksi ja kolme 
maalivahtia. Pelaamme palloliiton piirisarjassa 2.div 11vs11 
sarjassa. 
Osallistumme talvisin PK-35 järjestämään talviliigaan. 
Pelikauden ulkopuolella osallistumme turnauksiin. 
Tänä vuonna ohjelmaan kuuluu Aviasport Talviturnaus, 
Aura Cup, Hesa Cup ja Pelimatkat.com Eloturnaus. 
Kauden aikana järjestetään vähintään yksi kotimaan 
leiriviikonloppu ja leiri/turnaus ulkomaille. Kauden 2018 
päätteeksi käytiin Espanjan Saloussa turnauksessa. 
Talviliiga pelattiin 2005 Eliittitasolla sijoittuen 
kymmenenneksi. Talvikaudella muutenkin pelaamme 
harjoitusotteluita aktiivisesti.
Aviasport Talviturnaus pelattiin tammikuussa Imatralla. 
Talvinen turnausviikonloppu mahdollisti joukkueen oman 
pelitavan vahvistumisen ja loistavan rentoutumisen 
Holiday Club Saimaa kylpylähotelissa. Turnauksessa 
sijoituttiin kolmanneksi. Hotellin henkilökunta ja kylpylä tuli 
tutuksi heti majoituksesta alkaen.
Akatemia joukkue on osallistunut Huuhkajapäivä 
pelitapahtumiin talven aikana kolme kertaa. 
Huuhkajapäivät on Suomen Palloliiton uusi 
pelaajakehitystapahtuma, jossa yhdistyvät 
pelaajatarkkailu ja valmennusosaamisen kehittäminen. 
Pelaajakehitystapahtumien keskiössä on peli ja 
sen kehittäminen sekä pelaajien että valmentajien 
näkökulmasta. Tapahtumissa ottelut kuvataan ja käydään 
läpi kouluttajien ohjauksessa.
Kauden tavoitteena on kehittää pelaajien henkilökohtaista 
taitoa ja pelata hyvää jalkapalloa joukkueena. Tavoitteiden 
onnistuessa haluamme voittaa oman lohkomme 
piirisarjassa ja nousta 1.div haastamaan alueen parhaimpia 
joukkueita.
Julkaisemme aktiivisesti facebookissa joukkueen 
edesottamuksia ja videoita tapahtumista. Seuraajia meillä 
on 194, joita toivoisimme paljon lisää. Seuraa meitä myös 
Twitterissä @TiPSP05Kilpa. 

POJAT 2005 VIHREÄ
TiPS P05 Vihreä joukkue pelaa haaste- ja harrastetasolla. 
Pelaajia joukkueessa on 32. Pelaamme kesäkauden 
palloliiton piirisarjassa 3. div ja 5. div 11vs11 sarjoissa ja talvisin 
PK-35 järjestämään talviliigaan haaste- ja harrastesarjassa. 
Pelikauden ulkopuolella osallistumme turnauksiin. Tänä 
vuonna ohjelmaan kuuluu mm Jyväskylä Cup, Ankkapurha 
-turnaus ja Hesa Cup. Keväällä osallistuttiin myös seuran 
Eerikkilän leirille. Kauden tärkeimmät valmennukselliset 
tavoitteet on antaa pelaajille eväät kehittyä paremmaksi 
urheilijaksi omalla tasollaan, antaa jokaiselle tasolle riittävän 
haastavat harjoitteet, jotka opitaan kauden aikana hyvin, 
sekä uusien pelitapojen ja muotojen opettelu (11v11).

Pelaajakortti 
Esa Hernesniemi #47
1. Pelipaikka? Toppari.
2. Onko muita harrastuksia? Kitaran ja rumpujen soitto.
3. Vahvuutesi pelaajana? Pelin näkemys.
4. Upein hetki jalkapallourallasi? Eka maali.
5. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 

Kehittyä puolustajana.
6. Kerro jotain joukkueestasi. Meillä on todella hyvä 

joukkuehenki.

Pelaajakortti 
Taneli lehtonen, Tane #32, kapteeni
1. Pelipaikka / lempipelipaikka? Alempi keskikenttä.
2. Vahvuutesi pelaajana? Syötöt oikeisiin tiloihin.
3. Upein hetki jalkapallourallasi? Viime kaudella,kun 

teimme eps:sää vastaan viimekaudella 1-0 maalin, tai 
kun pääsimme 2 vuotta sitten jatkoon espaniassa.

4. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 
Toivon että saan paljon peliaikaa ja kun olen kentällä, 
niin pystyn auttamaan joukkuetta voittamaan ja 
tietenkin että nousemme.

5. Kerro jotain joukkueestasi. Voiton haluinen ja 
mukava. Lisäksi kaikki pelaajamme haluavat kehittyä 
todella paljon.
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POJAT 2006 AKATEMIA
Tips P06 joukkue kostuu kolmesta eri taso ryhmästä. 
P06 Akatemia 1, P06 Akatemia 2 ja Vihreät. Akatemia 
joukkueissa poikia on yhteensä 23 ja vihreissä 10.
P06 Akatemia 1:en ja 2:n talvi meni harjoittelun ja talviliigan 
parissa. Talviliigassa pelattiin jo 11 vastaan 11 kun taas piirin 
ottelut pelataan vielä 8 vastaan 8. Kevään aikana P06 
Akatemiaan liittyi myös kaksi uutta pelaajaa. Näin kevään 
alkaessa joukkueiden tähtäin on piirin peleissä, joita 
jatketaan samalta sarja tasolta kuin mihin viime syksynä 
jäätiin. Akatemian vastuuvalmentajana toimii Nour Eddinen 
Benlaminen ja apuvalmentajina toimivat Timo Järnfors ja 
Sami Lehtonen. Tips P06 Akatemian joukkueenjohtajana 
toimii Juhana Mikkola.

POJAT 2006 VIHREÄ
TiPS P06 Vihreät on harrastetason joukkue, joka pitää 
sisällään tällä hetkellä 10 pelaajaa. Joukkueellamme 
on Brasilialainen valmentaja, joten pojat saavat 
jalkapalloharrastuksensa lisäksi kielikylvyn, sillä pelaajien ja 
valmentajan yhteisenä kielenä on englanti.  
P06 Vihreiden joukkue treenaa kolme kertaa viikossa. 
Pelaajiemme kesken vallitsee hyvä kaverihenki, he 
ovat vuosia pelanneet yhdessä, eivätkä tulostavoitteet 
ole päätavoitteena. Osa pelaajista on ollut TiPSissä jo 
leikkifutiksesta lähtien. 
P06 Vihreiden talvi meni harjoittelun, talviliigan ja futsalin 
merkeissä. Näin kevään alkaessa joukkueiden tähtäin on 
kesän 2019 Piirisarjassa, jossa pelit tullaan pelaamaan 
tasolla neljä. Vihreiden vastuuvalmentajana toimii Calebe 
Hämäläinen, joukkueenjohtajana Martta Raappana ja 
rahastonhoitajana Susanna Kiuru.

Pelaajakortti 
Valtteri Mikkola, Valtsu #19
1. Pelipaikka / lempipelipaikka? Maalivahti.
2. Kerro jotain joukkueestasi. Akatemia joukkueessa 

on hyvä yhteishenki ja toimimme hyvin yhteen. 
Joukkuekaverini ovat myös kavereitani vapaa ajalla ja 
heidän kanssa on mukavaa. Ennen kaikkea tykkään 
pelata jalkapalloa.

3. Paras jalkapallomuisto. Kun päästiin hesacup:ssa top 
8:iin.

4. Kuinka valmistaudut peliin / harjoituksiin? Peliä 
ennen keskityn jo kotona pellin. Joukkueena 
kokoonnumme 45min ennen pelin alkua ja teemme 
valmentajan johdolla pelisuunnitelman.

5. Ketä urheilijaa ihailet? Pele.
6. Vahvuutesi jalkapalloilijana? Kova veto ja hyvä 

pelisilmä.

Pelaajakortti 
Onni Raappana
1. Pelipaikka / lempipelipaikka? Pakki ja 

oikealaitahyökkääjä.
2. Kerro jotain joukkueestasi. Hyvä joukkue, mutta olisi 

kiva jos olisi enemmän pelaajia.
3. Paras jalkapallomuisto. Kun tultiin jossain cupissa 

toiseksi, voitettiin hopeeta. Se on kiva muisto.
4. Kuinka valmistaudut peliin / harjoituksiin? Ei erityistä 

valmistautumista peleihin tai harkkoihin.
5. Ketä urheilijaa ihailet? Ei ole ketään jota erityisesti 

ihailisin. En ole sellainen.
6. Vahvuutesi jalkapalloilijana? Olen pelinrakentajana 

hyvä. Otan muut huomioon. Tykkään pelaamisesta.
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POJAT 2007
Pelaajia meillä on 19. Pelaamme piirisarjaa kahdella 
ryhmällä tasoilla 3 ja 6. Kesällä 2019 on tarkoitus osallistua 
Särkänniemi Cupiin Tampereella. 

Valmentajana toimii Kim Kuusisto, apuvalmentajina Jani 
Ylitalo ja Jari Paski.

Pelaajakortti
Eemeli Valtoaho #11
1. Pelipaikka / lempipelipaikka? Keskikenttä.
2. Kerro jotain joukkueestasi. Meillä on hyvä 

joukkuehenki, mutta harmi, kun pelaajia on nykyisin 
niin vähän.

3. Paras jalkapallomuisto. Ensimmäinen maalini 
ensimmäisessä pelissäni.

4. Kuinka valmistaudut peliin / harjoituksiin? Puen 
jalkapallovarusteet päälle ja täytän juomapullon.

5. Ketä urheilijaa ihailet? Jari Litmanen.
6. Vahvuutesi jalkapalloilijana? Syötöt.
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POJAT 2008 AKATEMIA
TiPS P08 Akatemia joukkueessa on 24 pelaajaa, ja joukkue 
osallistuu eliitti- ja kilpa-tason sarjoihin ja turnauksiin. 
Talvikauden aikana joukkue on pelannut talviliigaa P07 
eliitti- ja P08 kilpa- tasoilla ja osallistunut piiriin Futsal-
sarjoihin. Joukkueen otteluohjelman rungon muodostaa 
tulevalla kaudella eteläisen suomen seurojen yhteisen 
miniliigan D- ja E-lohkon ottelut, sekä liiton kutsu- ja 
kilpasarjan pelit. Turnauksista osallistumme ainakin 
Käpylän Pallon kevätturnaukseen, PPJ Lauttasaari Cupiin 
sekä Helsinki Cupiin, kauden huipentuessa poikien jo 
odottamaan syksyiseen Barcelona Cupiin Espanjassa.

Valmennuksellisten tavoitteiden keskiössä ovat tulevallakin 
kaudella perustaitojen kokonaisvaltainen kehittäminen. 
Tämän lisäksi huomiota suunnataan pelin havainnointiin, 
liikkumiseen ja tilan hyödyntämiseen. Tavoitteena on 
ylläpitää innostavaa ja turvallista oppimista tukevaa 
ilmapiiriä, jossa pelaajien rohkeus ja luovuus jatkavat 
kasvuaan. Painopisteinä ovat muun muassa 1v1 tilanteiden 
voittaminen sekä perus liikuntataidot kuten koordinaatio, 
ketteryys ja kimmoisuus.

POJAT 2008 VIHREÄ 
TiPS P08 Vihreä joukkue pelaa haaste- ja harrastetasolla. 
Pelaajia joukkueessa on 32. 

Talvikaudella joukkue osallistui PK-35 järjestämään 
talviliigaan kilpa-, haaste- ja harrastesarjassa, sekä Sipoon 
talvisarjaan(harraste). Kesäkaudella pelaamme yhdellä 
joukkueella Palloliiton Uudenmaan piirisarjassa ja kahdella 
joukkueella Opel-liigaa (haaste- ja harraste). Kauden aikana 
osallistumme Pallosalama -turnaukseen, Sinelli Heroes 
Cupiin, Karuselliturnaukseen, Vierumäkiturnaukseen, 
Ankkapurha -turnaukseen, Hesa Cupiin ja Espoonlahti 
Cupiin. Keväällä osallistuttiin myös seuran Eerikkilän leirille.

Kauden tärkeimmät valmennukselliset tavoitteet ovat 
tässä vaiheessa pelilliset, eivät niinkään tulokselliset, 
jokainen kehittyy omalla tasollaan mahdollisimman hyväksi 
pelaajaksi ja sitten nousu seuraavalle tasolle, jokaiselle 
tasolle riittävän haastavat harjoitteet, jotka opitaan kauden 
aikana hyvin ikäluokan yhteisen pelitavan opettelu (kaikki 
tasot), kaikki ryhmät pelaavat hyvää ja viihdyttävää futista, 
joka myös takaa hyvän pelaajakehityksen.

Pelaajakortti
Niilo #2
1. Pelipaikka / lempipelipaikka? Laita ja ylempi 

keskikenttä.
2. Kerro jotain joukkueestasi. Eiköhän me olla aika 

hyvä joukkue.
3. Paras jalkapallomuisto. Viime helsinki cupin kasin 

joukkoon pääsy tai viime vuoden espoonlahti cupin 
voitto pilkuilla.

4. Kuinka valmistaudut peliin / harjoituksiin? Laitan 
kamat ajoissa kuntoon ja siinä se. Ei mitään erityistä.

5. Ketä urheilijaa ihailet? Teemu Pukki.
6. Vahvuutesi jalkapalloilijana? Syötöt varmaan.

Pelaajakortti
Oiva Salminen, Oikku #13
1. Pelipaikka / lempipelipaikka? Keskikenttä / 

keskikenttä ja laidat.
2. Kerro jotain joukkueestasi. Meillä on hyvä joukkue. 

Joukkueessa on hyviä pelaajia ja hauskoja kavereita.
3. Paras jalkapallomuisto. Puskumaalini hesa-cupissa 

2018.
4. Kuinka valmistaudut peliin / harjoituksiin? Hyvällä 

ruoalla ja kunnon pelivarusteet pitää olla. Sukat pitää 
olla aina hyvin jalassa ettei jää ryppyjä.
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POJAT 2009 AKATEMIA JA VIHREÄ 
TiPS P09 joukkueessa pelaa yli 40 reipasta futaria 
kahdessa joukkueessa: Akatemiassa ja Vihreissä. 

TiPS P09 Akatemia harjoittelee vastuuvalmentajansa Paulo 
Pimentelin johdolla tavoitteellisesti, innokkaasti ja ahkerasti. 
Talvikaudella pojat pelasivat talvisarjaa ja miniliigaa, 
keväällä ja syksyllä pelataan piirisarjaa ja Opel-liigaa. 
Turnauksiin joukkue osallistuu tälläkin kaudella aktiivisesti 
ympäri vuoden. Kuluvalla kaudella Akatemia-joukkue on 
myös rohkeasti lähdössä haastamaan eurooppalaisia 
jalkapallojoukkueita osallistumalla syksyllä Saksassa 
järjestettävään VW Wolf Herbst Cup -turnaukseen. Vaikka 
Akatemia-joukkueessa harjoittelu ja pelaaminen otetaan 
tosissaan, pitävät valmentajat ja pelaajat silti huolen siitä, 
että pelaaminen on ennen kaikkea hauskaa.

TiPS P09 Vihreät -joukkueessa pelaa joukko iloisia ja 
aktiivisia poikia, jotka harjoittelevat vastuuvalmentaja 
Kim Kuusiston johdolla neljä kertaa viikossa. Vihreät 
osallistuivat talvikaudella VJS-talviliigaan ja kesäkaudella 
Opel-liigaan, lisäksi he käyvät säännöllisesti turnauksissa. 
Vihreät pelaavat harrastetasolla. Vihreissä harrastaa poikia, 
joilla useimmilla on toinenkin harrastus, esim. sähly, tennis 
tai jääkiekko. Heitä kaikkia yhdistää kuitenkin intohimo 
jalkapallon harrastamiseen.

Pelaajakortti
Eemi Antila, Eppui #77
1. Pelipaikka / lempipelipaikka? Keskikenttä.
2. Kerro jotain joukkueestasi. Meillä on hyvä 

yhteishenki ja tykkäämme olla toistemme kanssa.
3. Paras jalkapallomuisto. Se, kun isäni oli meillä 

valmentajana, kun olin pieni.
4. Kuinka valmistaudut peliin / harjoituksiin? Mietin 

etukäteen tulevaa peliä ja sitä miten tulisin itse 
pelaamaan.

5. Ketä urheilijaa ihailet? Neymaria, koska hän on 
nopea ja hyvä skillailemaan.

6. Vahvuutesi jalkapalloilijana? Käännökset, nopeus ja 
syötöt.
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POJAT 2010 Pelaajakortti
Otto Niinimäki #26
1. Mikä sai sinut aloittamaan jalkapallon 

harrastamisen? Isä on pelannut.
2. Mikä jalkapallossa on kaikista kivointa? Maalin 

tekeminen.
3. Pelipaikka, jota mieluiten pelaat? Vasen laita.
4. Mukavinta harjoituksissa? Pelit.
5. Ketä urheilijaa ihailet? Messi.
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POJAT 2010-2013 HAKUNILA
TiPS Hakunilan P10-14 monikulttuurisessa joukkueessa 
pelaa 42 poikaa. Kaudella 2018 - 2019 olemme 
osallistuneet jo talviliigaan, treenailleet paljon sekä tehneet 
varainhankintaa kahdella eri kertaa. Joukkue pelaa tällä 
kaudella 2010 ja 2011 syntyneissä kahdella eri tasolla 
(vihreät ja kilpa), pienemmissä pelaamme vain alimmalla 
tasolla. Tällä kaudella tulemme myös pelaamaan mm. Opel-
liigaa, keväällä osallistumme Tykkimäki turnaukseen sekä 
kesällä osallistumme Helsinki Cupiin. 

Pelaajakortti 
Elias Broman #27 
1. Mikä sai sinut aloittamaan jalkapallon 

harrastamisen? Se, kun katsoin jalkapallon MM 
kisoja kesällä 2018. Silloin innostuin jalkapallosta.

2. Mikä jalkapallossa on kaikista kivointa? Se, että mä 
olen mokkena.

3. Pelipaikka, jota mieluiten pelaat? Mokke.
4. Mukavinta harjoituksissa? Pomputella.
5. Ketä urheilijaa ihailet? Messi, Cavani, Ronaldo ja 

Buffon.
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POJAT 2011
P11 ikäluokassa harjoittelee ja pelaa tällä hetkellä hieman yli 
50 aktiivista jalkapalloilijanalkua. Suuren harrastajamäärän 
vuoksi joukkue on jaettu useampaan peliryhmään, missä 
pojat pelaavat ja harjoittelevat taitotasonsa mukaisesti. 
Uudet pelaajat ovat aina tervetulleita mukaan ja 
joukkueessa on äskettäinkin aloittanut muutama uusi poika.

Kaudella 2019 osallistumme Opel- liigaan tasolle I kahdella 
peliryhmällä, tasolle II kolmella peliryhmällä ja 2010- 
ikäluokan sarjan II- tasolle yhdellä peliryhmällä. Kesän 
kohokohta meillä on Helsinki Cup ja sinne lähdemme 
viidellä peliryhmällä elite-, yleis- ja harrastetasoille. 
Aikomuksenamme on myös osallistua talvisarjaan 
useamman peliryhmän voimin.

Vastuuvalmentajana P11 joukkueessa toimii Juha Kiviharju. 
Juhan apuna joukkueessa toimii seitsemän isä- valmentajaa 
sekä huoltojoukot.

Pelaajakortti
Onni Kupila #2
1. Mikä sai sinut aloittamaan jalkapallon 

harrastamisen? Päiväkotikaveri Artturi innosti 
aloittamaan harrastuksen. Päiväkodissa pelattiin 
ensin kavereiden kanssa.

2. Mikä jalkapallossa on kaikista kivointa? Pelit ja 
turnaukset.

3. Pelipaikka, jota mieluiten pelaat? Maalivahti.
4. Mukavinta harjoituksissa? Kaverit ja loppupeli.  
5. Ketä urheilijaa ihailet? Lionel Messi.
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POJAT 2012 Pelaajakortti 
Veeti #5
1. Mikä sai sinut aloittamaan jalkapallon 

harrastamisen?  Innostus lähti isän jalkapalllo 
harrastuksesta.

2. Mikä jalkapallossa on kaikista kivointa? Maalinteko 
ja pelit.

3. Pelipaikka, jota mieluiten pelaat? Vasen 
laitahyökkääjä.

4. Mukavinta harjoituksissa? Nähdä kavereita ja oppia 
uusia kikkoja.

5. Ketä urheilijaa ihailet? Messi.
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POJAT 2013 Pelaajakortti 
Kasper Sjölund, Kappe #8
1. Mikä sai sinut aloittamaan jalkapallon 

harrastamisen?  Kun potkiminen on niin kivaa!
2. Mikä jalkapallossa on kaikista kivointa? Maalien 

tekeminen.
3. Pelipaikka, jota mieluiten pelaat? Vasemmalla 

laidalla.
4. Mukavinta harjoituksissa? Pelit harkkojen lopussa.
5. Ketä urheilijaa ihailet? Esapekka Lappi.
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AIKUISFUTIS JA AIKUISTEN FUTISKOULU
TiPS Aikuisfutiksessa harjoitellaan oman taitotason ja 
kunnon mukaisesti. Aikuisfutiksen leppoisa toiminta sopii 
hyvin kaiken ikäisille naisille ja miehille, joilla on esimerkiksi 
aikuisten futiskoulu tausta tai kosketuksia palloon on 
kertynyt junioriaikoina. Harjoituksissa käydään läpi 
tekniikkaa ja taktiikkaa pilke silmäkulmassa sekä pelataan 
paljon, eikä naurukohtauksilta vältytä. 

Tällä hetkellä ryhmässämme on 22 itsensä likoon 
laittavaa naista ja miestä. Harjoittelemme ympäri vuoden 
kahdesti viikossa ja osallistumme sekajoukkueiden 
harrasteturnauksiin sekä tänä vuonna pelaajiemme 
palavasta halusta haastamme itsemme ja osallistumme 
sekajoukkueena miesten 7v7 harrasteliigaan. 
Harjoitusotteluiden voittoputki ja letkeä meno luvannee 
hauskoja hetkiä kauden otteluihin.

Alku kesästä järjestettävä aikuisten futiskoulu on tarkoitettu 
alkeiden oppimisen lisäksi myös kevyeksi aluksi niille, jotka 
haikailevat palloilun pariin palaamisesta. Mukaan voi liittyä, 
vaikka toiminta olisikin jo lähtenyt käyntiin. Starttikauden 
jälkeen ryhmän toiminta tulee muotoutumaan osallistujien 
toiveiden mukaisesti 1-2 kertaa viikossa Aikuisfutis ryhmän 
kanssa tai omana ryhmänään.

Pelaajakortti 
Laura vepsäläinen  #9
1. Pelipaikka? Oikea kärki.
2. Paras jalkapallomuisto? Ensimmäiset treenit n. 

2 vuotta sitten. Olen aina haaveillut jalkapallon 
pelaamisesta ja vihdoin siihen oli mahdollisuus.

3. Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kaudelle? 
Odotan innolla tulevia sarjapelejä ja hauskoja hetkiä 
joukkueen kanssa!

4. Kerro jotain joukkueestasi? Meillä on tosi hauska ja 
rento joukkue, jossa pelaa eri ikäisiä naisia ja miehiä.

TiPS Kausijulkaisu  

2018/2019

53



TiPS Kausijulkaisu  •  2018/2019

Valmennuspäällikkö U15-ED
Pasi Pihamaa
pasi.pihamaa(a)tips.fi
0409010471
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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

Poikien Valmennuskoordinaattori 
U9-U14
Paulo Pimentel
paulo.pimentel40(a)hotmail.com
0401890109 

Tyttöjen Valmennuskoordinaattori 
U9-U14
Emma Järvinen
emma.jarvinen(a)tips.fi
0504703227

Valmennuspäällikkö U5-U8
Juha Kiviharju
juha.kiviharju(a)tips.fi
0503465240

Fortum Tutor
Jani Jyrkönen
jani.jyrkonen(a)elisanet.fi  

Laskutus
laskutus(a)tips.fi 

Toimisto
Mira Putkonen
mira.putkonen(a)tips.fi
0400 423 447

Valmentaja/ haaste- ja 
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Kim Kuusisto
kim.kuusisto(a)tips.fi
0405509851

Maalivahtikoordinaattori
Miikka Häkkinen
miikka.hakkinen(a)arenacenter.fi
0456950289
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