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1. Puheenjohtajan tervehdys!

Jälleen on yksi vuosi vierähtänyt jalkapallon parissa, ja Ponkilan Pantterit
on kehittänyt ja monipuolistanut toimintaansa. Seura oli jo kolmatta
vuotta peräkkäin Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piirin suurimpien
seurojen joukossa. Lasten harjoituksiin osallistui 231 pelipassillista lasta
ja kun otetaan huomioon lisäksi naisten harrastejoukkueen Balloriinojen
23 pelaajaa sekä syksyllä 2017 perustetun miesten edustusjoukkueen
noin 40 pelaajaa niin seura liikuttaa jo kolmea sataa innokasta jalkapalloilijaa ja lisää mahtuu mukaan!
Jalkapallon suosio jatkaa kasvuaan maailmalla, ja seurattuani lajia jo useamman kymmenen vuoden ajan olen huomannut, että pelaajien taitotaso on parantunut ja pelistä on tullut
entistä nopeampaa. Samalla myös valmentaminen on muuttunut. Haluamme seurana olla mukana valmennustoiminnan kehittämisessä, minkä vuoksi Ponkilan Pantterit kuuluukin Suomen Palloliiton laatuseuratoimintaan. Laatuseuroilla on tavoitteena saada Suomen naisten- ja miesten jalkapallomaajoukkue maailman
huipulle, mutta ennen kaikkea kasvattaa lapsista reippaita, iloisia ja liikunnallisia ihmisiä sekä tarjota heille
turvallinen kehitysympäristö.
Ponkilan Panttereiden seuratoiminta on jo auttanut taitavia lapsia jalkapallomaailmaan, ja seuran pelaajakehitys on huomattu myös Pohjois-Suomen alueella. Seuramme tyttöpelaajat ovat päässeet edustamaan Pohjois-Suomen Helmarijoukkueita T-03 ja T-04 joukkueissa, joihin on koottu piirisarjojen kehittyneimmät tyttöpelaajat. Myös poikien puolella menee hienosti, sillä eri ikäluokkien joukkueet ovat jatkuvasti sarjojen kärkijoukkueiden joukossa.
Haluamme seurana tarjota nuorille mahdollisuuden kehittyä huippupelaajiksi ja muun muassa tämän vuoksi
perustimme syksyllä 2017 miesten Ponkilan Panttereiden edustusjoukkueen, joka osallistuu vuonna 2018
miesten 5. divisioonaan. Miesten joukkue antaa seuramme nuorille pelaajille mahdollisuuden päästä kokeilemaan aikuisten pelien tasoa ja sitä kautta kehittyä urallaan eteenpäin matkalla suurempiin seuroihin. Tavoitteemme on perustaa myös naisten edustusjoukkue pelaamaan sarjapelejä ja auttaa tyttöjä etenemään
jalkapallourallaan.
Kevätauringon lämmittäessä toivotan kaikille hienoa alkavaa jalkapallokautta. Nappulakengät jalkaan ja nurmelle tai ainakin kannustamaan oman kylän joukkueita Ponkilan jalkapallokentille!

Terveisin

Tero Lehmikangas
Puheenjohtaja
Ponkilan Pantterit ry
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2. Ponkilan Pantterit ry hallinto ja kokoukset
Johtokunta 2017
Tero Lehmikangas
Panu Toivonen
Mari Lehmikangas
Leena Tuomaala
Janne Matkaselkä
Tapani Kontu
Pinja Oilinki
Johanna Isoaho
Krista Toivonen
Mika Kemppainen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Taloudenhoitaja
Sihteeri
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

KEVÄTKOKOUS 2017
Ponkilan Pantterit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Muhoksella 27.4.2017 klo 18.30 alkaen. Kokouksessa esiteltiin vuoden 2016 toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastaja Jaana Rannan laatima toiminnantarkastuskertomus. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 osalta.
SYYSKOKOUS 2017
Ponkilan Pantterit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Oulussa Ravintola Göremessä 12.12.2017 klo
18.30 alkaen. Kokouksessa päätettiin, että seura on edelleen vuonna 2018 Suomen Palloliiton jäsen ja lajeina
ovat jalkapallo ja futsal. Kokouksessa käytiin läpi Suomen Palloliiton pelipassien ja vakuutusten vuoden 2018
hinnat. Passien ja vakuutusten hinnat pysyivät samanhintaisina kuin vuonna 2017, joten päätettiin olla korottamatta maksuja. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi ja vahvistettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Johtokunnan jäsenistä arvalla erovuorossa olivat Mari Lehmikangas, Pinja Oilinki ja Panu Toivonen. Varajäsenistä erovuoroon arvottiin Krista Toivonen. Koska uusia jäseniä ei ehdotettu, johtokunnan jäseninä jatkoivat
Mari Lehmikangas, Panu Toivonen, Pinja Oilinki, Janne Matkaselkä, Tapani Kontu ja Leena Tuomaala. Varajäseninä jatkoivat Johanna Isoaho, Krista Toivonen ja Mika Kemppainen. Puheenjohtajana jatkoi Tero Lehmikangas ja varapuheenjohtajana Panu Toivonen. Mari Lehmikangas jatkoi taloudenhoitajana ja Leena Tuomaala johtokunnan sihteerinä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Meri Lahti ja varatoiminnantarkastajaksi
Timo Bräysy.

PONKILAN PANTTERIT RY / TOIMINTAKERTOMUS 2017

5
3. Jäsenistö

Vuonna 2017 lasten joukkueissa oli yhteensä 231 pelipassillista pelaajaa. Lisäksi naisten joukkue Balloriinoissa
oli 23 jäsentä ja syksyllä perustetussa miesten joukkueessa harjoitteli parhaimmillaan 40 miestä.
Jäsenistö
Joukkue
Naiset: Muhoksen
Balloriinat

Vastuuvalmentaja
Tero Lehmikangas

Valmentaja
Mari Lehmikangas

Miesten joukkue
Tytöt -02/-05
Tytöt -06/-07
Tytöt -08/-09
Tytöt -10/-11
Pojat -03/-05
Pojat -06

Tero Lehmikangas
Panu Toivonen
Tero Lehmikangas
Tommi Kukkohovi
Paavo Väänänen
Hasim Cevirel
Janne Matkaselkä

Pojat -07

Olli Heikkinen

Pojat -08
Pojat -09
Pojat -10

Tapani Kontu
Tero Lehmikangas
Raimo Kärkkäinen

Hasim Cevirel
Lauri Kelhälä
Matti Pulliainen
Marko Sunnari
Matti Kellokumpu
Ari Kankaanpää,
Marko Nousiainen,
Mika Kemppainen
Harri Ojanperä,
Kaisa Orajärvi,
Niko Brotkin
Tommi Isohanni
-

Jalkapallokoulu

Juha Saarinen

Mirja Saarinen

Joukkueenjohtaja
Mari Lehmikangas

Jäsenet
23

Johanna Sipilä
Sanna Määttä
Minna Nurmela
Pinja Oilinki
Matti Uusitalo
Minna Grip

40
36
25
15
10
20
33

Hannemari Heikkinen

20

Raija Ruokangas
Tiina Isohanni
Sari Lehtonen
Kaija Ahola
Mirja Saarinen

13
17
17
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4. Joukkueiden esittely
4.1. Naisten joukkue Muhoksen Balloriinat
Balloriinojen naisjoukkue on ollut koossa vuoden 2013 kesästä asti. Balloriinojen valmentajana toimii Tero
Lehmikangas ja joukkueenjohtajana Mari Lehmikangas. Joukkueeseen kuului vuonna 2017 noin 20 aktiivisesti harjoituksissa käyvää naista, jotka olivat iältään seitsemästätoista hieman yli neljäänkymmeneen vuoteen. Vuoden 2017 aikana joukkueessa tapahtui hieman muutoksia osallistujien suhteen, kun Balloriinoihin
saatiin kaksi uutta aktiivista jäsentä ja muutama entinen lopetti.
Vuosi 2017 oli tähän asti Balloriinojen vuosista aktiivisin! Joukkue osallistui yhteensä 26 eri pelitapahtumaan
ja turnaukseen vuoden aikana. Kesällä Balloriinat pelasi Oulun erotuomarikerhon järjestämää puulaakisarjaa,
koska joukkueelle haluttiin saada viikoittaisia pelejä ja uusia vastustajia. 12 pelin myötä sarjasta kertyikin
rutkasti kokemusta ja tiukat taistelut tarjosivat haastetta voittojen ja häviöiden myötä.
Puulaakisarjan lisäksi Balloriinat osallistui viiteen
jalkapalloturnaukseen ja kolmeen futsalturnaukseen sekä pelasi harjoituspelejä isolla ja pienellä
kentällä ja talvella salissa. Vuoden kohokohta oli
ehdottomasti kesäkuussa Ponkilassa pidetty oma
turnaus, jonka Balloriinat voitti! Turnaukseen osallistui yhdeksän joukkuetta Oulun lähialueilta sekä
Rovaniemeltä, Kajaanista ja Pudasjärveltä. Turnauksen voitto oli makea palkinto säännöllisestä
harjoittelusta ja joukkueen kehittymisestä. Balloriinat oli monessa muussakin turnauksessa mitalisijalla, pelaten tähän asti parhaan vuotensa.
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4.2. Miesten edustusjoukkue
Ponkilan Panttereiden miesten edustusjoukkue perustettiin syksyllä 2017. Siinä harjoittelee noin 40 miestä,
joiden pelaajavalmentajina toimivat Tero Lehmikangas ja Hasim Cevirel. Joukkue harjoittelee talven Tähtiareenalla futsalia pelaten ja keskittyen keväällä alkavaan jalkapallon 5.divisioonaan.
Joukkueessa pelaa nuoria pelaajia, jotka eivät ole päässeet aikaisemmin osallistumaan jalkapalloseuratoimintaan sekä vanhempia pelaajia, jotka vielä ovat mieleltään niin nuoria, että uskaltautuvat nuorten miesten
joukkoon. Joukkue tarjoaa myös maahanmuuttajille loistavan mahdollisuuden urheilutoimintaan ja paikalliseen väestöön tutustumiseen.
Seura haluaa tarjota nuorille pelaajille mahdollisuuden kokeilla jalkapallon pelaamista myös miesten tasolla
ja toimia kasvattajaseurana nuorille lahjakkuuksille, jotka tavoittelevat jalkapalloilijan uraa. Samalla joukkue
tarjoaa myös mahdollisuuden jatkaa jalkapallon pelaamista aikuisenakin kotiseudulla.
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4.3. Tytöt -02/-05
Ponkilan Panttereiden vanhimpien tyttöjen joukkueessa kaudella 2017 oli mukana yhteensä 36 tyttöä ikäluokista -02-07. Joukkueen vastuuvalmentajana toimii Panu Toivonen ja joukkueenjohtajana Johanna Sipilä.
Harjoitustapahtumia oli vuoden aikana kaikkiaan 107 kpl ja pelitapahtumia yhteensä 88 kpl. Tytöt -01 ja nuoremmat pelasi Piirisarjassa Rovaniemellä, Kempeleessä ja Kemissä kaikissa 3 peliä sekä Muhoksella 4 piirisarjapeliä. Aluesarjaturnauksiin -05 syntyneet osallistuivat Oulun seudun joukkueiden kanssa yhteensä 9 peliin.
Kokkola Cupiin ja Kiiminki turnaukseen tytöt osallistuivat kahdella joukkueella. Lisäksi tytöt pelasivat aktiivisesti Muhoksella PonPan omissa turnauksissa, Futsal-peleissä ja harjoitusotteluissa.
Joukkue harjoitteli ahkerasti ja totutteli kovatempoiseen pelitapaan 8v8 joukkueella. Piirisarjassa joukkue
menestyi hienosti voittaen 9 peliä, pelasi 3 tasuria ja hävisi vain yhden ottelun maalilla. Tytöt kokeilivat neljässä harjoitusottelussa 11 v 11 -peliä täysikokoisella kentällä tulevia kausia varten ja osoittivat olevansa valmiita myös näihin peleihin.
Kehittyneimmäksi pelaajaksi -03/-04-tyttöjen joukkueesta valittiin Alisa Kangastie ja ahkerimmaksi harjoittelijaksi Janna Säävälä.
Janika Jyrkkä oli puolestaan -05-tyttöjen kehittynein pelaaja ja Essi Toivonen palkittiin -05-tyttöjen ahkerimmaksi harjoittelijaksi.
Lisäksi tästä tyttöjoukkueesta seura valitsi Eerika Rauhion Vuoden Pantteriksi 2017.
Marraskuussa 2017 -06-ikäluokan tytöt siirtyivät myös vanhimpien tyttöjen joukkueeseen -06/-07-joukkueesta.
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4.4. Tytöt -06/-07
2006-2007 syntyneiden tyttöjen joukkueessa harjoitteli kauden aikana keskimäärin 25 tyttöä. Marraskuussa
2017 -06-ikäluokan tytöt siirtyivät vanhempien tyttöjen joukkueeseen ja -07-tytöt yhdistettiin -08/-09-tyttöjoukkueen kanssa. Tuolloin pelaajamäärä oli 17. Vastuuvalmentajana oli Tero Lehmikangas ja toisena valmentajana Matti Pulliainen. Joukkueenjohtajana toimi Sanna Määttä.
Joukkue harjoitteli kaksi kertaa viikossa. Joukkue osallistui turnausmuotoiseen piirisarjaan, jossa pelattiin 5
turnausta; Muhoksella, Rovaniemellä, Pudasjärvellä,
Kajaanissa ja Oulussa. Lisäksi joukkue osallistui seuran
järjestämään Tervareitti-turnaukseen ja Oulussa pelattavaan talvisarjaan. Kauden aikana tytöt pelasivat myös muutamia harjoituspelejä.
Päätöstilaisuudessa joukkueesta palkittiin ahkerimpana harjoittelijana Anni Toivonen ja kehittyneimpänä
pelaajana Iida Karppinen. Kaikki harjoitelleet tytöt kehittyivät taas todella paljon vuoden aikana ja pelit pelattiin mukavalla tsempillä ja joukkuehengellä. Kauden
päättyessä uuden, yhdistetyn joukkueen matka alkoi ja
tulevaisuus näyttää valoisalta.

4.5. Tytöt -08/-09
2008-2009 syntyneiden tyttöjen ringissä harjoitteli yhteensä noin 15 tyttöä ja keskimäärin koko vuonna aktiivisesti kävi harjoituksissa 10 pelaajaa. Keväällä harjoiteltiin kaksi kertaa viikossa, mutta kesästä lähtien kerran viikossa. Keväällä osallistuttiin Talvisarjaan OPS-hallilla ja joukkueelle saatiin hyvin tasaisia ja kehittäviä
pelejä. Periaatteena oli, että kaikki pääsivät pelaamaan ja kehittymään. Joukkueen vastuuvalmentajana toimi
Tommi Kukkohovi ja valmentajana Marko Sunnari. Valitettavasti Marko joutui kiireitten takia vetäytymään
valmennustehtävistä kevään aikana. Joukkueenjohtajana toimi Minna Nurmela.
Alkukesästä pelattiin Limingan Pallokarhujen tyttöjä vastaan kaksi harjoituspeliä ja Miniliiga-turnauksiin osallistuttiin Limingassa, Oulunsalossa, Muhoksella, Kempeleessä ja Haukiputaalla kesän aikana. Tytöt olivat hyvin sitoutuneita joukkueeseen, ja joukkuehenki oli todella hyvä. Tytöt kannustivat toisiaan ja vaikka joskus ei
kaikki mennytkään pelillisesti ihan nappiin, niin teemana oli ”Pantteri-henki”. Menestyksestä sen verran, että
keskimäärin menestyksekkäitä eli voittopelejä oli kauden aikana enemmän kuin häviöitä, mutta kaikkein parasta oli joukkueessa se, että jokainen pelaaja kehittyi kauden aikana huomattavasti ja tytöt huomasivat itsekin tämän. Harjoitukset keskittyivät pallon hallintaan, kuljetuksiin ja potkutekniikkaan sekä pallon suojaamiseen. Jonkin verran käytiin läpi taktiikkaa.
Kauden päätteeksi ahkerimpana harjoittelijana palkittiin Julia Kukkohovi ja kehittyneimpänä Janette
Sulin.
Kauden lopussa tyttöjen -07- ja -08/-09-joukkueet sulautuivat yhdeksi joukkueeksi ja täytyy sanoa, että
-08/-09 tytöt tulevat ensi kaudella antamaan yhteisjoukkueelle rutkasti potentiaalia, jota on hyvä kehittää vuotta vanhempien tyttöjen rinnalla.
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4.6. Tytöt -10/-11
Kevätkauden 2017 alkaessa muodostettiin oma joukkue 2010-2011 syntyneille tytöille. Joukkueen valmentajana toimii Paavo Väänänen ja joukkueenjohtajana Pinja Oilinki. Joukkueessa treenaa aktiivisesti noin 10
innokasta tyttöä.
Joukkue on harjoitellut kauden aikana kerran viikossa. Kesäkaudella (touko-lokakuu) joukkue osallistui Oulun
ympäristössä järjestettyyn Miniliigaan, johon kuului useampi yhden päivän turnaus esimerkiksi Oulunsalossa
ja Haukiputaalla. Myös Ponkilan Panttereiden oma Tervareitti-turnaus oli osa Miniliigaa. Miniliigan pelit sujuivat tytöiltä loistavasti, kotiintuomisina oli useita voitettuja pelejä sekä rutkasti lisää pelirohkeutta.
Harjoituspelejä tytöt ovat kauden aikana pelanneet PonPa -10/-11-poikia vastaan. Joukkueen kaikki pelaajat
ovat kehittyneet vuoden aikana huimasti sekä yksilöinä että joukkueena. Kauden päätöstilaisuudessa ahkerimpana harjoittelijana palkittiin Minea Tuomaala ja kehittyneimpänä pelaajana Ellariina Lehmikangas.

4.7. Jalkapallokoulu 2017
Pienimmille junioreille, vuonna 2012 syntyneille lapsille, tarjottiin mahdollisuus tutustua jalkapalloharrastukseen jalkapallokoulussa. Lajina jalkapalloa tuotiin tutuksi leikkien ja pelaamisen kautta. Pallonkäsittely taidoista opeteltiin muun muassa kuljettamista, pujottelua ja laukomista.
Jalkapallokoulussa kävijämäärä vaihteli keskimäärin 10-15 lapsen välillä. Parhaimmillaan harjoituksissa oli
yhtä aikaa 25 lasta. Kävijämäärä hiipui hieman syksyllä, kun ulkoharjoittelusta siirryttiin sisälle Kirkonkylän
alakoulun saliin. Poikavoittoinen innokkaiden lasten ryhmä kävi harjoituksissa kerran viikossa. Valmentajina
toimivat Juha ja Mirja Saarinen.
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4.8. Pojat -03/-05
Joukkue pelasi loistavan kauden 2017. Pojat osallistuivat piirisarjan -04 kakkostason sarjaan. Aluksi pelit menivät vähän heikommin, mutta pelit alkoivat parantua kauden edetessä ja voittoja tuli sen kautta. Syyskierroksella -03/-05-pojat olivat jo sarjan kolmansia. Vastassa olivat OTP, Raahe, Sodankylä, HauPa, Tervarit, Tervarit Juniorit ja LaFK.
Pojat treenasivat kesällä ahkerasti 2-3 kertaa viikossa Ponkilassa noin puolitoista tuntia kerralla. Treeneissä
oli mukana noin 20 poikaa. Monien pelaajien ja vanhempien muistiin jäi erityisesti Ponkilassa syyskierroksella
pelattu peli PonPa vs. OTP. Peli päättyi 2-2 ja PonPa pelasi loistavan pelin.
Talvella 2017 joukkue osallistui futsalin -05-poikien ykköseen. Futsalia harjoiteltiin 2-3 kertaa viikossa Tähtiareenalla. Futsalin pelaaminen sujui todella hyvin. Joukkue pärjäsi kaikissa peleissä, ollen välillä sarjan johdossa ja välillä toisena. Vastustajia olivat: OLS 05, HauPa 05, OsPa 05, Kaiha 05, Sups 05, Tervarit 05, Kemi
05 ja LaFK 05. Futsal-kausi on vielä kesken ja sarjassa on neljä peliä jäljellä. Futsal-joukkueessa on mukana
noin 15 poikaa ja neljä tyttöä. Joukkue osallistuu kaudella 2018-2019 -05-poikien 1. sarjaan.

Joukkueen valmentajina toimivat
Hasim Cevirel ja Matti Kellokumpu. Joukkueesta palkittiin ahkerimpana harjoittelijana Eerik Lesonen ja kehittyneimpänä pelaajana Aatu Keränen.
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4.9. Pojat -06
2006 syntyneiden poikien joukkueessa oli kaudella 2017 33 pelaajaa, mukana sekä useita vuosia joukkueessa
olleita pelaajia että uusia tulokkaita. Treenikertoja pelaajille tarjottiin vuonna 2017 96 kertaa Ponkilan tekonurmella sekä Tähtiareenalla, joihin kertyikin joukkueelta hienosti 1678 käyntikertaa.
Joukkueessa on hyvä joukkuehenki ja pelaajien taustalta löytyy aktiivisia vanhempia yhteisen toiminnan tukemiseen. Vastuuvalmentajana joukkueessa toimi Janne Matkaselkä ja muut valmentajat olivat Ari Kankaanpää, Marko Nousiainen ja Mika Kemppainen. Joukkueenjohtajana toimi Minna Grip. Valmennustiimin kokoonpano säilyi siten entisellään edelleen.
2006 syntyneiden poikien joukkue osallistui vuonna 2017 piirisarjaan 1. ja 3. tasolla kahdella eri joukkueella. Piirisarjaturnauksia tuli kauden aikana viisi molemmilla tasoilla. Lisäksi joukkue pelasi 14 muuta harjoituspeliä/turnausta Muhoksella ja lähikunnissa. 1. tason joukkue menestyi hyvin sarjassaan ja 3. tason sarjassa
ote parani hienosti kokemuksen myötä viimeisiin turnauksiin.
Vuonna 2017 päätettiin osallistua Kokkola Cupiin. 1. tason joukkue valmentajineen palasi turnauksesta kotiin pronssimitalit kaulassa. Kokonaisuudessaan reissu oli onnistunut ja ensimmäinen yhteinen kokemus pitkästä bussimatkasta sekä koulumajoituksesta Kokkolassa. Tuli onnistumisia peleissä tai ei, silti kaikki tuntuivat viihtyneen matkalla.
Joukkueestamme vuoden 2016 Pantteriksi valittu Eelis Launonen ojensi edelleen pokaalinsa seuran päätöstilaisuudessa vuoden 2017 Pantteriksi valitulle Eerika Rauhiolle. Joukkueen kehittyneimmän pelaajan palkinnon sai kaudella 2017 Nuutti Rahko. Ahkerin harjoittelija oli jälleen Johannes Sulin. 2017 treenivuosi laitettiin pakettiin yhteisen pikkujoulun merkeissä, tutustuen keilauksen saloihin.
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4.10. Pojat -07/-08

2007 syntyneissä oli alkukaudella
2017 noin 20 ahkeraa ja aktiivisesti
harjoittelevaa poikaa.
Vastuuvalmentajana joukkueessa
toimi Olli Heikkinen. Muut valmentajat olivat Kaisa Orajärvi, Niko
Brotkin sekä Harri Ojanperä. Joukkueenjohtajana toimi Hannemari
Heikkinen.
2007 syntyneiden poikien joukkue
osallistui ahkerasti turnauksiin sekä
harjoituspeleihin Oulun seudulla:
Kemin MaalisCupiin, Tervarit Junioreiden OBC-turnaukseen, Muhoksen Tervareitti-turnaukseen, Kokkola Cupiin, Kapteeni Cupiin sekä Oulu Cupiin. Joukkue pelasi myös ensimmäistä kertaa piirisarjassa. Myös Oulun
seudun seurojen järjestämässä Seutusarjassa joukkue oli mukana.
Kevään ensimmäinen iso ulkoturnaus oli OBC,
josta joukkue haki haastavissa keliolosuhteissa
loistavan voiton omassa sarjassaan. Piirisarjassa joukkue menestyi erittäin hyvin, sillä
joukkue ei hävinnyt yhtään piirisarjaottelua. Kehittyneimmäksi pelaajaksi joukkueesta
valittiin Justus Huusko, ja ahkerin harjoittelija
oli Verneri Henttunen.

2008 syntyneiden poikien
joukkueessa oli kaudella
2017 yhteensä 13 pelaajaa
ennen syksyn yhdistymistä 07-poikien kanssa.
Vastuuvalmentajana joukkueessa toimi Tapani
Kontu ja joukkueenjohtajana toimi Raija Ruokangas.
Kauden aikana joukkue osallistui mm. Miniliigaan, Oulun
Seutusarjaan, Kapteeni Cupiin sekä lukuisiin harjoituspeleihin ja turnauksiin, oman seuran järjestämää Tervareitti-turnausta unohtamatta. Pojat pelasivat hienosti koko kauden
ja nappasivat alkukesästä Piteåsta Ruotsin tuliaisina lohkovoiton.
Joukkueen kehittyneimpänä pelaajana palkittiin Jeremias
Järvitalo. Joukkueen ahkerin harjoittelija oli Julius Kontu.
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4.11. Pojat -09
Joukkue koostui tänä vuonna 17 pojasta ja heitä valmensivat Tero Lehmikangas ja Tommi Isohanni. Joukkueenjohtajana toimi Tiina Isohanni. Uusia pelaajia saatiin tänä vuonna useampia.
Joukkue osallistui vuonna 2017 useaan turnaukseen. Miniliigaturnauksia Oulun seudulla oli yhteensä kuusi, talviliigan turnauksia kaksi, seuran
oma Tervareitti-turnaus, OGC-turnaus Ouluhallissa, Piteå Games Ruotsissa, sekä Jouluterwaturnaus Oulussa. Joukkue harjoitteli tänä vuonna ahkerasti ja sen takia kehitys oli todella huimaa koko
vuoden ajan. Joukkue on alkanut hioutua yhteen,
ja se näkyy myös poikien peleissä.
Päätöstilaisuudessa -09-joukkueen kehittyneimpänä pelaajana palkittiin Kosti Pajala. Ahkerin
harjoittelija vuonna 2017 oli Miki Isohanni.

Kuvat Piteån turnauksesta, jossa nautimme neljä päivää mahtavasta kesäisestä ilmasta ja -09-poikien voitokkaista
peleistä.

4.10. Pojat -10
Joukkueessa harjoitteli 17 poikaa ja heitä valmensi
Raimo Kärkkäinen. Joukkueenjohtajina toimivat Sari Lehtonen ja Kaija Ahola. Vuoden aikana
joukkue osallistui OGC-turnaukseen, seuran
omaan Tervareitti-turnaukseen, Limingan Pallokarhujen turnaukseen, Haukiputaan Pallon turnaukseen, Oulu Cup:iin sekä Tervareiden järjestämään miniliigan päätösturnaukseen ja talviliigan
turnaukseen. Alkukesällä joukkueeseen liittyivät
-11 syntyneet pojat ja loppuvuosi harjoiteltiin yhdistetyllä -10/-11-joukkueella. Poikien kehitys oli
jälleen huimaa, ja se näkyi sekä harjoituksissa että
turnauksissa.
Päätöstilaisuudessa -10/-11-poikien joukkueen ahkerimpana harjoittelijana palkittiin Pontus Kärkkäinen
sekä kehittyneimpänä pelaajana Toivo Lehtonen.
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5. Panttereille kultaa OBC-turnauksesta (juttu julkaistu myös Tervareitissä)
Oulussa pelattiin 22.–23. huhtikuuta ulkofutiskauden avaava Oulu Boys Cup -junioriturnaus, johon osallistui
yhteensä 153 joukkuetta 32 seurasta ympäri Suomen.
Ponkilan Pantterit osallistui Oulun Tervareiden järjestämään OBC-turnaukseen kahden poikajoukkueen voimin. 2006 syntyneet osallistuivat kilpasarjaan ja 2007 syntyneet haastesarjaan.
Tänä keväänä haasteellisten säiden vuoksi kisajärjestäjät eivät ehtineet saada kaikkia kenttiä pelikuntoon.
Tämän takia PonPa 07-poikien pelit olivat yhtä lukuun ottamatta kaikki sunnuntaina.
Liki kymmentuntisen päivän ja viiden pelin päätteeksi illan viimeinen finaaliottelu torniolaista TP-47:ää vastaan päättyi 0-0 tasalukemiin. Voittaja ratkaistiin lopulta rangaistuslaukauskilpailulla, jossa Ponkilan Panttereiden P07-joukkue otti ansaitun 2-0 voiton.
Vaikka päivä jatkui pitkälle iltaan ja pelejä oli pelattu hyisen kylmässä räntäsateessa, pojat lähtivät reippain
ja iloisin mielin kultaiset mitalit kaulassa kotimatkalle. Tämän hienommin ei voisi jalkapallon ulkopelikautta
enää aloittaa.
P07 joukkueen pelaajista OBC-turnaukseen osallistuivat: Verneri Henttunen, Justus Huusko, Teemu Heikkinen, Veini Pajala, Leevi Ojanperä, Jimi Laakkonen, Kalle Pohjola, Valtteri Rimpeläinen, Tomi Asikainen,
Toni Nguyen, Timi Tuomaala, Jusu Miloudi, Peetu Kärkkäinen, Akseli Rauhio ja Matias Lammi. Joukkueen
valmentajina toimivat Olli Heikkinen, Harri Ojanperä ja Niko Brotkin.
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6. Tervareittiturnaus Muhoksen Ponkilassa 10.-11.6.2017
Ponkilan Pantterit ry järjesti kolmannen Tervareitti-turnauksen 10.-11.6. Ponkilan tekonurmi- ja luonnonnurmikentillä. Turnauksessa pelasivat tytöt ikäluokista 2011-2006 ja pojat ikäluokista 2011-2007.
Turnaukseen osallistui yhteensä yli 70 joukkuetta Pohjois-Suomen alueelta.
Tänä kesänä säät suosivat jalkapalloharrastajia ja katsojatkin pääsivät nauttimaan ”kuningaslajin huumasta”
auringon paistaessa täydeltä taivaalta. Jalkapallokesä saatiin avattua ja Panttereiden valmentajista sekä vanhemmista koostuvaa talkooväkeä kiiteltiin hyvin järjestetyn tapahtuman mukavasta tunnelmasta.
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7. Pantterit kansainvälisissä mittelöissä (juttu julkaistu myös Tervareitissä)
Jalkapalloseura Ponkilan Pantterit matkasi jälleen kahden joukkueen voimin Ruotsin Piteåån 30.6.-2.7.2017.
Vuodesta 1990 lähtien järjestetty Piteå Summer Games tunnetaan yhtenä maailman suurimpana juniorijalkapalloturnauksena, ja tänäkin vuonna 20000 asukkaan kaupunki sai turnauksen ajaksi seudulleen yli 16 000
vierailijaa 16 eri maasta, jopa Kiinasta ja Argentiinasta saakka. Turnauksessa mittaa toisistaan ottivat yhteensä noin 9900 pelaajaa 800 joukkueesta, ja viikonlopun aikana pelattiin yhteensä 2021 ottelua.
Panttereita edustivat 2008 ja 2009 -syntyneiden poikien joukkueet, ja molemmat joukkueet pelasivat turnauksessa kuusi ottelua menestyksekkäästi. P08 joukkueen pelaajat saivat vastustajikseen viisi joukkuetta
Ruotsista ja yhden suomalaisen vastustajan, rovaniemeläisen FC Santa Clausin. Pantterit pelasivat hienoa
syöttelypeliä, joka johti toistuvaan ruuhkaan vastustajien maalilla 08-Panttereiden viedessä kaikki kuusi ottelua voittoon. Kotiintuomisina oli paljon mukavia pelikokemuksia kirkkaan mitalin ja lohkovoiton lisäksi.
Ensi vuonna uudestaan
P09 joukkueen kuudesta pelistä neljä päättyi myös voitokkaasti ja
kaksi ottelua päättyi tasapeliin, joista toisessa
tasapelissä vastassa oli
Football & I -joukkue Venäjän Pietarista ja toinen Gällivare SK Ruotsista. Kaikki muut vastustatajat olivat ruotsalaisia.
-Panttereiden vahvuuksina olivat pelinopeus,
taistelutahto ja pallonkäsittely,
valmentaja
Tero Lehmikangas kertoo. Järjestelyt olivat erinomaiset ja aurinkokin paistoi läpi koko turnauksen lähes pilvettömältä taivaalta.
Turnauksen kohokohtana oli perjantai-iltana järjestetty, tunnelmaa nostattava kulkuemarssi kaupungin keskustan läpi, jossa Pantterit lauloivat isolla äänellä kannatuslaulujaan: ”Muhokselta tullaan, kovia me ollaan,
loppuun asti tsempataan, vastustajat kaadetaan, P-O-N-P-A PONPA!” Ensi vuonna uudestaan Piteåån!
Panttereita Kokkola Cupissa
Pantterit jatkavat aktiivisesti osallistumistaan kansainvälisiin turnauksiin, kun seuraavaksi seuran viisi joukkuetta matkaa tämän viikon lopulla Suomen toiseksi suurimpaan juniorijalkapalloturnaukseen Kokkola
Cup:iin. Panttereita edustavat 07-pojat, 04-tytöt, 05-tytöt sekä kaksi joukkuetta 06-poikien sarjasta. Kokkola
Cupiin on tänä vuonna tulossa ennätysmäärä jalkapallon pelaajia: mukaan on ilmoittautunut yli 400 joukkuetta, joka tarkoittaa kaiken kaikkiaan yli 7000 vieraan tuloa kaupunkiin. Ulkomaisista joukkueista suurin osa
tulee Virosta, mutta joukkoon mahtuu myös pelaajia Venäjältä, Englannista ja Ruotsista. Kokkola Cupin viralliset avajaiset käynnistyvät kauppatorilta torstaina 20.7. muhoslaisille tutun kaupunginjohtajan Stina Mattilan johdolla.

8. Pantterit Kokkolassa 20.-23.7.2017 (juttu julkaistu myös Tervareitissä)
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Kokkola cup järjestettiin taas isompana kuin koskaan aikaisemmin, joukkueita oli ilmoittautunut yhteensä
401kpl. Mukana myös Muhokselta 5 joukkuetta: T04 ja T05, P06 2 joukkuetta(taso1 ja2), sekä P07. Keskiviikko
alkuillasta starttasi bussi kohti Kokkolaa sisällään ärjyvä pantterilauma. Torstai-aamu valkeni hieman sateisena, mutta loppuviikko tarjosi loistavan sään pelata jalkapalloa.
Tarkastellaanpa hieman tarkemmin PonPa P06 Mustan taivalta oman sarjansa kovimmalla tasolla. Torstaina
ainoastaan yksi peli Oulunsalon Palloa vastaan, josta tasapeli 1-1. Perjantaina turnaus jatkui kahdella pelillä.
Kokkolan Palloveikoista voitto 2-0 sekä illan herkkupala FDS WBA FC FDS Englannin akatemiaa vastaan. Pojat
hieman hämmentyivät taitavista vastustajista ja tappio tuli 5-0.
Lauantain ensimmäinen sijoituspeli Oulun Tervareita vastaan hoideltiin voitolla 3-1. Uusintakohtaaminen
Englantia vastaan oli tiukkaa taistelua. Vaikka tappio tuli samoin luvuin niin täytyy sanoa, että saappaat jalassa kaaduttiin. Valmistautuminen pronssipeliin saattoi siis alkaa. Vastaan asettui Virosta Raplamaa JK. Tasaisen väännön jälkeen peli päättyi 1-1. Joten edessä oli rangaistuslaukaukset, joissa oltiin parempia voittaen
4-3. Palkintojen jaon jälkeen alkoi hyvin ansaittu kotimatka mitalit kaulassa.

Takana vasemmalta:
Mika Kemppainen, Marko
Nousiainen ja Janne Matkaselkä.
Edessä vasemmalta:
Eelis Launonen, Eki Mikkonen, Verneri Matkaselkä,
Alex Karppinen, Leo Pakaslahti, Lenni Kemppainen,
Manu Ojanperä, Aleksi
Rautio, Anton Nousiainen
ja Roope Pitkänen.
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9. HauPa jäi Ponkilan Panttereiden jalkoihin

Ponkilan Panttereiden P07/08-joukkue ylsi kahteen voittoon Virpiniemessä liikuntaopiston tekonurmella lauantaina järjestetyssä Oulun seudun seutusarjan, OSS:n, lopputurnauksessa.
Muhoslaisten futisjunnujen paremmuuden saivat tunnustaa alkusarjan todellisessa jännitysottelussa HauPa
Musta maalein 4-3 ja Ajax Sarkkiranta sijoitusottelussa maalein 7-2.
Voitot maistuvat aina makealta, mutta ennen kaikkea pojat saivat kokemusta tiukoista peleistä. Lauantain
peleistä kaksi päättyi tappioon, LaFK:ia vastaan 1-5 ja OTP Benficaa vastaan 0-6. Panttereiden lopullinen sijoitus turnauksessa oli seitsemäs.
– Aivan loistava turnaus. Pelit olivat tiukkoja, vaikka maalieroista voisikin muuta päätellä. Koko joukkueelle
jäi tästä Virpiniemen reissusta todella hyvä fiilis, Pantterijoukkueen valmentaja Tapani Kontu sanoo.
Seutusarja on kahdeksan jalkapalloseuran yhteistyössä järjestämä harjoituspelien sarja junioreille.
Yhteistyön ansiosta seurat ovat pystyneet tarjoamaan kuluneen kesän aikana aiempia vuosia enemmän pelimahdollisuuksia kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen.
– Seutusarjassa pelimatkat ovat lyhyitä ja pelejä voidaan siksi järjestää joustavasti vaikka arki-iltaisin. Hieno
homma, Tapani Kontu tuumaa.
Tervareitti 27.9.2017 /Arto Nenonen

PONKILAN PANTTERIT RY / TOIMINTAKERTOMUS 2017

21
10. Ponkilan Pantterit seilaa vahvassa myötätuulessa - juttu Tervareitissä 7.11.2017
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SUURI KIITOS
KULUNEESTA KAUDESTA!
Pelaajat
Valmentajat
Apuvalmentajat
Joukkueenjohtajat
Lasten vanhemmat
Johtokunnan jäsenet
Yhteistyökumppanit ja sponsorit:
Muhoksen kunta
Göreme Ravintola Höyhtyä
Muhoksen lääkintävoimistelu/Fysiolaiffi Oy
PTP Luttinen Oy
Muhoksen Taksi Oy/Tilaustaksit Teemu Nurkkala
Muhoksen Varaosakeskus Oy
Talotekniikka Kylmäoja Oy
Omtek Oy
Muhoksen Rauta Oy
RRP-Rakentajat Oy
Ylä-Savon Osuuspankki
Kuljetus J.Taskila
Kokkolan HalpaHalli Oy Muhos
Tervareitti
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