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 1. Puheenjohtajan tervehdys! 
 
 
Sanotaan, että jalkapallo on maailman yleisin 
kieli. Sitä ”puhutaan” jokaisella asutulla mante-
reella, niin myös Muhoksen kunnassa! 
 
Olen saanut kunnian olla perustamassa jalkapal-
lon erikoisseuraa Ponkilan Pantterit ry:tä yhdes-
sä vaimoni Mari Lehmikankaan, Panu Toivosen 
ja Janne Matkaselän kanssa ja olen toiminut 
seuran puheenjohtajana ensimmäiset kaksi ja 
nyt uudelleenvalittuna tulevat toiset kaksi vuot-
ta. Kun aloitimme jalkapallovalmentamisen Pon-
kilassa, taistelevat pienet futarinalut toivat asen-
teellaan mieleemme pantterit. Näin syntyi seu-
ralle loistava nimi, jota ei taatusti ole muilla!  
 
Jalkapallon suosio on kasvanut Suomessa, ja vuonna 2016 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri 
pääsi ensimmäistä kertaa yli 10 000 rekisteröidyn pelaajan rajan. Ponkilan Pantterit oli toisena 
vuotena peräkkäin sijalla 14 Pohjois-Suomen suurimpien jalkapalloseurojen listauksessa 240 junio-
rijäsenellä. Seura on kasvanut nopeammin kuin arvasimmekaan, ja haasteena onkin tarjota kaikille 
lajin harrastajille hyvät harjoitusolosuhteet ympäri vuoden. 
 
Pelasin nuorena poikana oman joukkueeni kanssa traktorilla auratulla lumisella kentällä talviai-
kaan, joten siinä mielessä harjoitusolosuhteet ovat paremmat Muhoksella, kun lapset saavat har-
joitella talvella loistavalla uudella Tähtiareenalla. Olivatpa harjoitusolosuhteet mitkä tahansa, jal-
kapalloa tullaan aina pelaamaan! Samaa mieltä ovat varmasti kaikki 3,5 miljardia jalkapallon har-
rastajaa maailmassa. 
 
Pyrimme seurana kehittämään jalkapallotoimintaa ja täytyy sanoa, että työ on tuottanut tulosta. 
Piirisarjoihin osallistuu koko ajan enemmän Panttereiden joukkueita ja joukkueet tekevät hyvää 
työtä niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. Olemme osoittaneet, että seuramme tuottaa laa-
dukkaita pelaajia ja toimintamme on suunniteltua ja tasokasta. Tavoitteemme on taata lapsille 
mahdollisuus pelata jalkapalloa oman mieltymyksensä mukaan, harrastajana tai ammattiurheilija-
na. 
 
Kiitoksia kaikille seuran toimijoille ja lasten vanhemmille sekä yhteistyökumppaneille siitä, että 
olette tukemassa toiminnallanne lasten liikuntaharrastusta. Toivotan kaikille iloista jalkapallokaut-
ta. Nähdään kentällä! 
 
Tero Lehmikangas 
Ponkilan Pantterit ry:n puheenjohtaja 
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 2. Ponkilan Pantterit ry hallinto, kokoukset ja kurssit 
 
KEVÄTKOKOUS 2016 
 
Ponkilan Pantterit ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidettiin Muhoksella 14.4.2016 klo 
18.30 alkaen. Kokouksessa esiteltiin vuoden 
2015 toimintakertomus, tilinpäätös sekä toi-
minnantarkastajan toiminnantarkastuskerto-
mus. Tilinpäätös vahvistettiin ja johtokunnalle 
myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2015 osalta. 
 
 
 

SYYSKOKOUS 2016 
 
Ponkilan Pantterit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Ravintola Göremessä Oulussa 
12.12.2016 klo 10.00 alkaen. Kokouksessa päätettiin seuran tulevan toimikauden 2017 urheilula-
jeiksi jalkapallo ja futsal. Päätettiin, että tulevana toimikautena seura on Suomen Palloliiton jäsen. 
Kokouksessa vahvistettiin jäsenmaksujen suuruus: Suomen Palloliiton pelipassien ja vakuutusten 
hinnat vuodelle 2017 pysyivät samanhintaisina kuin vuonna 2016, joten todettiin, ettei maksuja 
ole syytä korottaa tulevana kautena. Kokouksessa käytiin läpi ja vahvistettiin vuoden 2017 toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio.  
 
Johtokunnan jäsenistä erovuoroisiksi arvottiin Anna-Maija Pakkanen, Janne Matkaselkä ja Mika 
Kemppainen. Varajäsenistä erovuoroon arvottiin Miikka Pakkanen. Anna-Maija Pakkanen ja Mika 
Kemppainen erosivat jäsenyydestä. Johtokunnan jäseninä jatkoivat Mari Lehmikangas, Panu Toi-
vonen ja Pinja Oilinki. Janne Matkaselkä valittiin johtokuntaan uudelleen. Uusiksi jäseniksi ehdo-
tettiin ja valittiin Leena Tuomaala ja Tapani Kontu. Varajäseninä jatkoivat Johanna Isoaho ja Krista 
Toivonen. Uudeksi varajäseneksi ehdotettiin ja valittiin Mika Kemppainen. Puheenjohtajana jatkoi 
Tero Lehmikangas ja varapuheenjohtajana Panu Toivonen. Mari Lehmikangas valittiin johtokun-
nan taloudenhoitajaksi ja Leena Tuomaala johtokunnan sihteeriksi. Toiminnantarkastajaksi valit-
tiin Jaana Ranta ja varatoiminnantarkastajaksi Timo Bräysy. 
 
Keväällä 2016 Palloliiton Oulun alueen erotuomarikouluttaja Riku Haataja vieraili Lehmikankailla 
erotuomarikoulutuksen merkeissä. Koulutukseen osallistui yhteensä 9 henkilöä. 
”Jalkapalloerotuomarin peruskurssi on tarkoitettu uusille, aloittaville erotuomareille. Kurssilla ope-
tetaan perustiedot jalkapallosäännöistä sekä muista erotuomaritoimintaan liittyvistä asioista.” 
Lähde: Suomen Palloliitto 
Tyttöjen -02/-03 valmentaja Asko Lampinen suoritti Palloliiton E-tason lasten ohjaamisen kurssin.  
E-tason kurssi on starttikurssi aloitteleville valmentajille ja se on suoritettava ennen D-kurssia. 
 
  

Johtokunta 2016  

Tero Lehmikangas Puheenjohtaja 

Panu Toivonen Varapuheenjohtaja 

Mari Lehmikangas Sihteeri, taloudenhoitaja 

Janne Matkaselkä Jäsen 

Mika Kemppainen Jäsen 

Pinja Oilinki Jäsen 

Anna-Maija Pakka-
nen 

Jäsen 

Krista Toivonen Varajäsen 

Johanna Isoaho Varajäsen 
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 3. Jäsenistö 
 
Jalkapalloharrastuksen suosio Muhoksella on kasvanut huikeasti. Vuonna 2016 pelaajia lasten 
joukkueissa oli yhteensä 248 pelaajaa. Lisäksi naisten joukkue Balloriinoissa oli 28 jäsentä. 
 
 

Jäsenistö     

Joukkue Vastuuvalmentaja Valmentaja Joukkueenjohtaja Aktiivi-
jäsenet 

Naiset:  
Muhoksen  
Balloriinat 

Tero Lehmikangas Mari Lehmikangas Mari Lehmikangas 28 

Tytöt -02/-03 Asko Lampinen Lauri Kelhälä Maria Kakko ja  
Anna Mainio 

23 

Tytöt -04/-05 Panu Toivonen - Mari Retsu 22 

Tytöt -06/-07 Tero Lehmikangas Matti Pulliainen Sanna Määttä 21 

Tytöt -08/-09 Tommi Kukkohovi Marko Sunnari Minna Nurmela 13 

Pojat -03/-05 Hasim Cevirel Matti Kellokumpu Matti Uusitalo 27 

Pojat -06 Janne Matkaselkä Ari Kankaanpää,  
Marko Nousiainen,  
Mika Kemppainen 

Minna Grip 30 

Pojat -07 Olli Heikkinen 
 

Harri Ojanperä 
Niko Brotkin 

Hannemari Heikki-
nen 

30 

Pojat -08 Tapani Kontu - - 17 

Pojat -09 Tero Lehmikangas Raimo Kärkkäinen Paavo Väänänen 15 

Jalkapallokoulu Paavo Väänänen - - 20 
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 4. Joukkueiden esittely 
 
4.1. Naisten joukkue Muhoksen Balloriinat 
 
Balloriinat on kolmen ja puolen vuoden ikäinen naisten harrastejoukkue, johon kuuluu noin 20 
aktiivisesti harjoituksissa käyvää naista. Ikä Balloriinojen keskuudessa vaihtelee vähän yli kahdes-
takymmenestä reiluun neljäänkymmeneen vuoteen. Osa naisista on pelannut jalkapalloa koko 
ikänsä ja osa aloittanut vasta vuonna 2016. Kaikkia kuitenkin yhdistää halu oppia kuningaslajia, 
kohottaa kuntoa ja kilpailla tosissaan kuitenkin hauskaa pitäen. 
 
Balloriinat pelaavat kesäkaudella jalkapalloa Ponkilan kentillä ja talvella futsalia Tähtiareenalla. 
Joukkueen valmentajana toimii Tero Lehmikangas ja joukkueenjohtajana Mari Lehmikangas. 
 
Vuonna 2016 Balloriinojen harjoituksissa kävi yhteensä 32 naista, joista jotkut osallistuivat tree-
naamiseen vain kesällä. Harjoituksia pidettiin kaksi kertaa viikossa. Joukkue osallistui vuoden aika-
na yhteensä kymmeneen turnaukseen, jotka järjestettiin Oulun lähialueella, Pudasjärvellä, Kajaa-
nissa ja Kokkolassa. Lisäksi joukkue pelasi kesän aikana seitsemän harjoituspeliä Muhoksella. 
Kesällä 2016 tehtiin uusi aluevaltaus, kun Balloriinat pelasi ensimmäistä kertaa niin sanottuja "ison 
kentän pelejä" eli yhdellätoista pelaajalla ja paitsiosäännön huomioiden. Ison kentän pelejä pelat-
tiin kolmea oululaista joukkuetta vastaan yhteensä kuusi kertaa. 
 
Kesäkuussa Balloriinat järjesti sarjassaan kolmannen vuosittaisen turnauksensa Muhoksella nais-
ten harrastejoukkueille, ja siihen osallistui kuusi joukkuetta Oulun lähialueilta, Kajaanista, Pudas-
järveltä ja Torniosta. Joulukuussa järjestettiin myös ensimmäinen naisten harrasteturnaus futsalis-
sa Tähtiareenalla neljän joukkueen voimin. Turnaukseen osallistuivat Utajärven ja Pudasjärven 
joukkueet sekä lisäksi kaksi joukkueellista Balloriinoja.  
 
Naisten porukkaan saatiin vuoden 2016 aikana mukaan monta uutta aktiivista pelaajaa mukaan 
lukien toinen maalivahti, mikä antoikin uutta potkua Balloriinojen toiminnalle! 
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4.2. Tytöt -02/-03 
 
Tyttöjen -02/-03 joukkueessa oli vuonna 2016 yhteensä 23 pelaajaa. Joukkueen lukumäärä kasvoi 
siis kolmella uudella pelaajalla. Vastuuvalmentajana toimi Asko Lampinen, toisena valmentajana 
Lauri Kelhälä ja joukkueenjohtajina Maria Kakko ja Anna Mainio. 
 
Tytöt -02/-03 osallistuivat aktiivisesti monen eri paikkakunnan otteluihin ja joukkue järjesti pelejä 
myös kotipaikkakunnalla. Pelaamassa he kävivät Kemijärvellä, Rovaniemellä, Torniossa, Haukipu-
taalla, Oulussa, Kemissä ja Kokkolassa. Näistä Kokkola Cup – turnaus oli pisin reissu, yhteensä viisi 
päivää ja kuusi peliä. 
 
Tytöt osallistuivat sekä 03-syntyneiden harrastesarjaan että mestaruussarjaan. Harrastesarjassa he 
pelasivat kaikkiaan 16 peliä neljässä eri turnauksessa, joista yksi oli joukkueen järjestämä kotitur-
naus Muhoksella. 03-syntyneiden mestaruussarjassa tytöt pelasivat 15 peliä, joista seitsemän oli 
kotipeliä. Lisäksi joukkue osallistui yhdeksään harjoituspeliin ja koululiikunnan 7- 9 luokkien jalka-
pallokarsintaan, jossa oli vastassa Kastellin urheiluyläaste ja Ylivieskan yläaste. C 15-14 ikäisten 
tyttöjen futsalsarjassa tytöt osallistuivat kuuteen peliin, joista 4 kpl oli kotipelejä Muhoksen uudel-
la Tähtiareenalla. 
 
Suomen Palloliiton taitokisoissa oli mukana Emilia Luokkanen ja Emmi-Veera Lampinen. Emmi-
Veera Lampiselle myönnettiin Suomen Palloliiton pronssinen taitomerkki sarjassa D13 ikäiset ty-
töt. Joulukuussa 2016 Helmaritestileirillä Oulussa olivat mukana Emilia Luokkanen ja Emmi-Veera 
Lampinen. Testileirin perusteella Palloliitto valitsi Emmi-Veera Lampisen edustamaan Pohjois-
Suomen Helmareita OGC turnaukseen, joka järjestettiin tammikuussa 2017 Oulussa. 
 
Kehittyneimmäksi pelaajaksi joukkueesta valittiin Ellen Kelhälä. Emmi-Veera Lampinen oli joukku-
een ahkerin harjoittelija ja lisäksi Emilia Luokkanen palkittiin sisupalkinnolla.  
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4.3. Tytöt -04/-05 
 
Tyttöjen -04/-05 joukkueessa oli kauden 2016 lopussa aktiivisina pelaajina yhteensä 22 tyttöä. Vas-
tuuvalmentajana joukkueessa oli Panu Toivonen.  
 
Myös -04/-05 – tyttöjen joukkue oli kaudella erittäin aktiivinen. Kaudella 2016 he pelasivat 16 piiri-
sarjan ottelua (Ponkilassa, Rovaniemen Saarenkylässä, Keminmaassa, Oulun Virpiniemessä ja Ou-
lunsalossa), joista tytöt voittivat 9 ottelua ja pelasivat kaksi tasapeliä. T04 harrastepiirisarjassa ty-
töt pelasivat viisi turnausta ja yhteensä 15 peliä, Oulunsalossa, Kemissä, Rovaniemellä, Haukipu-
taalla ja Muhoksella. Harkoissa tytöt kulkivat kolmesti viikossa ympäri vuoden ja lisäksi pelasivat 
kesäkaudella harjoituspelejä tyttöjen ja poikien kanssa sekä talvikaudella Oulun halleissa harjoi-
tuspelejä. Myös maalivahtiharjoituksia oli näiden lisäksi noin 10 kertaa kauden aikana. 
 
Kotiseuran järjestämässä Tervareittiturnauksessa, T04 sarjassa, tytöt menestyivät hienosti. Tulok-
sena oli voittoja ja tasapelejä. 
 
Piteå SummerGames-turnauksessa Ruotsissa joukkue oli mukana ensimmäistä kertaa kansainväli-
sessä turnauksessa. Vastassa oli sekä ruotsalaisia että myös norjalaisia joukkueita. Tuloksena oli 
yksi voitto ja kolme tappiota, mutta mieleenpainuvia ja hyviä kokemuksia sitäkin enemmän. 
 
Kehittyneimpänä pelaajana joukkueesta palkittiin Essi Pirnes ja ahkerin harjoittelija oli Eerika Rau-
hio. 
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4.4. Tytöt -06/-07 
 
Joukkueessa harjoitteli kaikkiaan 21 pelaajaa ja joukkueen jäsenmäärä kasvoi usealla pelaajalla 
verrattuna viime kauteen. Tyttöjen vastuuvalmentajana oli Tero Lehmikangas ja toisena valmenta-
jana Matti Pulliainen. Joukkueenjohtajana toimi Sanna Määttä.  
 
Joukkue osallistui turnausmuotoiseen piirisarjaan, jossa pelattiin neljä turnausta. Joukkue suoriu-
tui loistavasti, ja vaikka tuloksia ei lasketakaan tämän ikäisissä lapsissa, niin Panttereiden tytöt 
voittivat suurimman osan matseista ja pelasivat näyttävästi sarjan aikana. Lisäksi joukkue osallistui 
OGC-turnaukseen, seuran järjestämään Tervareitti-turnaukseen, Oulu Cup:iin ja Oulussa pelatta-
vaan talvisarjaan. Kauden aikana tytöt pelasivat myös useita harjoituspelejä.  
 
Päätöstilaisuudessa joukkueesta palkittiin ahkerimpana harjoittelijana Anni Toivonen ja kehit-
tyneimpänä pelaajana Elsa Kelhälä. Tytöt kehittyivät huimasti vuoden aikana ja joukkuehenki oli 
loistava. Tästä on hyvä jatkaa seuraavalle kaudelle! 
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4.5. Tytöt -08/-09 
 
Joukkueen jäsenmäärä kaudella 2016 vaihteli kymmenestä pelaajasta 22:teen. Joukkueeseen liittyi 
kesän 2016 aikana siis monta uutta tyttöä ja osa kävi kokeilemassa lajia. Virallinen ja aktiivinen 
määrä joukkueessa oli 13 pelaajaa. 
 
Vastuuvalmentajana toimi Tommi Kukkohovi ja toisena valmentajana Marko Sunnari. Joukkueen-
johtajana oli Minna Nurmela.  
 
Joukkue osallistui neljään turnaukseen kauden aikana: kotiseuran järjestämään Tervareittiturnauk-
seen, OPS-hallin talviturnauksiin marraskuussa ja joulukuussa sekä AJAX-hallissa Kempeleessä jär-
jestettyyn jouluturnaukseen. 
 
Kauden kehittyneimpänä pelaajana joukkueesta palkittiin Helmi Kemppainen ja ahkerimpana har-
joittelijana Pihla Sunnari. 
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4.6. Pojat -03/-05 
 
Poikien -03/-05 joukkueessa oli kaudella 2016 yhteensä 27-30 pelaajaa, joista uusina pelaajina 
joukkueessa aloitti kahdeksan poikaa. Vastuuvalmentajana joukkueessa oli Hasim Cevirel ja toise-
na valmentajana Matti Kellokumpu. Joukkueenjohtajana toimi Matti Uusitalo.   
 
Myös P03/05 joukkue osallistui aktiivisesti turnauksiin ja harjoituspeleihin. Peleihin osallistui suu-
rin osa 2005 syntyneistä ja muutamia 2004 syntyneitä poikia. Piirisarjapelejä joukkue pelasi 16 kpl 
sarjassa PojatE11/taso2. Peleihin osallistuttiin Oulun Normaalikoululla, Raahen Koivuluodossa, 
Rovaniemen Ounashallissa, Kemin CitySport Areenalla ja Muhoksen Ponkilassa. Näissä turnauksis-
sa he pelasivat yhteensä 16 peliä, joista tuloksena oli 7 voittoa ja 2 tasapeliä. Harjoitusturnauksista 
joukkue osallistui Ajax Sarkkirannan järjestämään turnaukseen OPS-hallissa, Oulun Tervareiden 
Boys Cup -turnaukseen, Ajax Cup -turnaukseen sekä Göreme Cupiin. Lisäksi joukkue pelasi aktiivi-
sesti harjoituspelejä. 
 
Parhaimpana turnauksena joukkueen valmentaja 
muistaa Kajaanin joulupukkiturnauksen, joka pelattiin 
17.-18.12.2016. Vastustajia Panttereilla oli Kajaanis-
ta, Kempeleestä, Kontiolahdelta, Nurmeksesta, Sot-
kamosta, Sievistä, Kuopiosta ja Liperistä. Pantterit 
selvittivät itsensä finaaliin asti, jossa vastustaja Ka-
jaaninHaka vei lopulta voiton tuloksella 2-0. 
 
Kehittyneimpänä pelaajana joukkueesta palkittiin 
Niklas Kaakko ja ahkerimpana harjoittelijana Teemu 
Lammi. 
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4.7. Pojat -06 
 
2006 syntyneiden poikien joukkueessa oli kaudella 2016 30 pelaajaa ja miltei kaikki myös osallis-
tuivat aktiivisesti kaksi kertaa viikossa harjoituksiin. Joukkue on pysynyt entisellään ja kokemusta 
on karttunut jo pitemmältä ajalta. Joukkueessa on hyvä joukkuehenki ja pelaajien tukijoukoista 
löytyy aktiivisia vanhempia. Näillä edellytyksillä ei siis liene ihme, että P06 Pantterit ovat menesty-
neet hienosti. 
 
Vastuuvalmentajana joukkueessa toimi Janne Matkaselkä ja muut valmentajat olivat Ari Kan-
kaanpää, Marko Nousiainen ja Mika Kemppainen. Joukkueenjohtajana toimi Minna Grip. 
 
2006 syntyneiden poikien joukkue osallistui vuonna 2016 ensimmäistä kertaa piirisarjan otteluihin. 
Muhoksen Ponkilaan joukkue järjesti yhden piirisarjan kotiturnauksen ja sen lisäksi kävivät pelaa-
massa kerran Kemissä ja Oulussa sekä kahdesti Rovaniemellä. Näiden viiden piirisarjaturnauksen 
aikana pojat pelasivat kaiken kaikkiaan 15 ottelua, joista voittivat 12 ottelua.  
 
Piteå Summer Games –turnaus oli joukkueen ensimmäinen kansainvälinen turnaus. Pojat sijoittui-
vat hienosti omassa lohkossa hopealle. Piteån turnauksessa pojat hävisivät ensimmäisen sijoitus-
pelin, joten matka kohti voittoa katkesi siinä vaiheessa. Ruotsin reissu meni kumminkin loistavasti 
ja pojat tykkäsivät seikkailla Ruotsin maalla. Tätäkin kokemusta rikkaampana pojat lähtevät tavoit-
telemaan menestystä kesällä 2017 Kokkola Cupista.  
 
Joukkueesta palkittiin Johannes Sulin sekä ahkerimpana harjoittelijana että samalla myös kehit-
tyneimpänä pelaajana. Vuoden Pantteriksi valittu Eelis Launonen pelaa P06-joukkueessa (kts esit-
tely sivulta 15).  
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4.8. Pojat -07 
 
Pojat 2007 syntyneet aloittivat kauden 2016 12 pelaajalla, mutta kevään aikana uusia pelaajia tuli 
yli tuplaten lisää ja parhaimmillaan joukkueessa oli 30 poikaa mukana harjoituksissa. 
 
Vastuuvalmentajana joukkueessa oli Olli Heikkinen. Muut valmentajat olivat Harri Ojanperä ja 
Niko Brotkin. Joukkueenjohtajana toimi Hannemari Heikkinen. 
 
2007 syntyneiden poikien joukkue osallistui ahkerasti turnauksiin sekä harjoitus- ja viikkopeleihin 
Oulun seudulla: Pudasjärven futsal-turnaukseen, Oulun OGC-turnaukseen, Muhoksen Tervareitti-
turnaukseen, OLS:n viikkopeleihin, Ekovilla cup:iin Kempeleessä ja OuluCup:iin Oulussa. Piirisarjas-
sa P07 –joukkue ei vielä pelannut. Tervareitti –turnauksessa pojat pelasivat ensimmäistä kertaa 
kahdella joukkueella. Molemmilla joukkueilla oli hyviä pelejä. Turnaus oli onnistunut jälleen ker-
ran. Aktiivisuus joukkueessa on lisääntynyt huomattavasti niin, että OuluCupissakin syyskuussa -16 
pojat pelasivat kahdella joukkueella. 
 
Myös P07-joukkue oli mukana kansainvälisessä turnauksessa Ruotsin Piteåssa kahdeksan pojan 
porukalla ja lisäksi joukkueen vahvistuksena oli Anni Toivonen saman ikäisistä tytöistä. Pojat pela-
sivat viisi peliä ja voittivat tuli kaikki pelit, joten Piteåsta tultiin kotiin lohkovoittajina mitalien, dip-
lomien ja leveän hymyn kanssa.  

 
Kehittyneimmäksi pelaajaksi joukkueesta valittiin 
Valtteri Rimpeläinen ja ahkerin harjoittelija oli 
Teemu Heikkinen. 
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4.9. Pojat -08 
 
2008 syntyneiden poikien joukkueessa oli kaudella 2016 yhteensä 17-23 pelaajaa, joista uusina 
jalkapalloharrastajina mukaan tuli noin puolet määrästä. Vastuuvalmentajana joukkueessa toimi 
Tapani Kontu. 
 
Myös -08 pojat osallistuivat kaudella useisiin peleihin ja turnauksiin. Turnauksia vuoden aikana oli 
kaiken kaikkiaan 6 kpl: OGC-turnaus Ouluhallissa, kansainvälinen Piteå Summer Games –turnaus 
Ruotsissa, Oulu Cup –turnaus Oulun Heinäpäässä, Pudasjärven Sammelvuo-areenan turnaus mar-
raskuussa sekä OPS-hallin turnaus joulukuussa. Joukkue osallistui viiteen harjoituspeliin Kempe-
leessä, Oulussa, Ponkilassa ja Muhoksen Tähtiareenalla sekä seitsemään viikkopeliin Oulun Heinä-
pään kentällä. 
 
Ruotsin Piteån turnaus oli joukkueen valmentajan Tapani Konnun mukaan aivan loistava järjeste-
lyiltään ja hieno kokemus niin valmentajille kuin lapsillekin. Turnausta on muisteltu lasten kanssa 
useaan otteeseen, eikä suotta, sillä P08 joukkueen kotiin tuomisina Piteåsta tuli lohkovoitto!  
 
Joukkueen kehittyneimpänä pelaajana palkittiin Veikka Lindfors. Joukkueen ahkerin harjoittelija 
oli Julius Kontu. 
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4.10. Pojat -09/-10 
 
Joukkueessa harjoitteli 20 poikaa ja heitä valmensi Tero Lehmikangas sekä Raimo Kärkkäinen. 
Joukkueenjohtajana toimi Paavo Väänänen. Joukkue osallistui OGC-turnaukseen, Ajax Sarkkiran-
nan järjestämään turnaukseen, seuran omaan Tervareitti-turnaukseen, Limingan Pallokarhujen 
turnaukseen sekä Oulu Cup:iin, Lisäksi joukkue pelasi OLS:n järjestämissä viikkopeleissä, joita pe-
lattiin kaikkiaan yhdeksänä päivänä kesän ja syksyn aikana. Syksyllä joukkue aloitti talvisarjan kah-
della -09 joukkueella sekä -10 joukkueella. 
 
Pojat kehittyivät vuoden aikana huimasti ja joukkueena he pelasivat taistelevaa ja taitavaa jalka-
palloa. Alkuvuodesta yhtenä joukkueena esiintynyt ryhmä sai vuoden aikana lisää pelaajia, joten 
loppuvuodesta saimme tehtyä sekä -09 poikien joukkueen, että -10 poikien joukkueen. 
 
Päätöstilaisuudessa -09 joukkueen ahkerimpana harjoittelijana palkittiin Valtteri Lehmikangas ja 
Roope Saarinen sekä kehittyneimpänä pelaajana Miki Isohanni. Nuorempien eli -10 poikien ahke-
rimpana harjoittelijana palkittiin Pontus Kärkkäinen ja kehittyneimpänä pelaajana Nuutti Lotvo-
nen. 
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4.11. Jalkapallokoulu 2016 
 
Jalkapalloharrastuksen suosion kasvu Muhoksella näkyi nuorimpien junnujen aktiivisena osallistu-
misena jalkapallokouluun. Jalkapallokoulussa osallistujamäärät vaihtelivat kesän ja syksyn aikana, 
parhaimmillaan harjoituksissa kävi 20 lasta. Kävijämäärät vaihtelivat 15-20 lapsen välillä ja jalka-
pallokoulussa harjoittelivat tytöt sekä pojat samassa ryhmässä.  
 
Harjoituksissa lapset kävivät kerran viikossa ja valmentajina toimivat Paavo Väänänen, Juha Saari-
nen ja Mirja Saarinen. Jalkapalloa lajina tuotiin lapsille tutuksi sekä leikin että pelaamisen kautta. 
 
Keväällä 2017, siinä vaiheessa kun treenit siirtyvät sisähallista ulkokentille, jalkapallokoulusta 
muodostetaan vuosina -10 ja -11 syntyneiden tyttöjen oma joukkue ja -11 syntyneet pojat siirtyvät 
pelaamaan samaan joukkueeseen -10 poikien kanssa. Jalkapallokoulu jatkaa keväällä toimintaansa 
uusien ja innokkaiden, lajista kiinnostuneiden lasten kanssa. 
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 5. Vuoden 2016 Pantterin esittely 
 
Seura valitsee joka vuosi vuoden Pantterin ja palkitsee hänet kiertopalkinnolla. Valitsemisperuste-
luissa huomioidaan pelaajan ahkeruus ja osallistuminen, käyttäytyminen sekä kehittyminen pelaa-
jana. Vuoden Pantteri edustaa seuraa esimerkillisellä tavalla. 
 
Vuonna 2016 kyseisen kunnianosoituksen sai Eelis Launonen P06 -joukkueesta. Eelis Launonen, 
11-v, pelaa Ponkilan Panttereiden vuonna 2006 syntyneiden poikien taidokkaassa joukkueessa 
pelinumerolla 29. Hän on iloinen, motivoitunut, huumorintajuinen ja sosiaalinen futari. Lisäksi Ee-
lis on kannustava ja reilu joukkuekaveri. Eelis omaa loistavan pelikäsityksen niin pallollisena kuin 
pallottomanakin. Tähän kun lisätään taito ja tuulennopeus, niin raamit kehittyä huipputason jalka-
palloilijaksi ovat kasassa. Eelis pelaa mieluiten hyökkääjänä, mutta ei hätkähdä vaikka joutuisi 
maalivahdiksi. -Valmennustiimi 
 
 

Vuoden Pantterin omia mietteitä, haastattelijana isä Mikko Launo-
nen: 
Eelis oli yllättynyt palkinnon saamisesta ja hänestä oli mukava saada 
palkinto. Eelis haluaa kehittyä hyväksi jalkapalloilijaksi ja pelata niin 
kauan kun pelaaminen tuntuu mukavalta. Eeliksestä jalkapallohar-
rastuksessa parasta on se kun näkee kavereita ja saa pelata jouk-
kuekavereitten kanssa. Muutenkin hän tykkää harrastaa liikuntaa ja 
pelata joukkuepelejä.  
Eelis tykkää harjoitella ja pelata paljon myös vapaa-ajalla. Kesällä 
kotipihalla potkimisen lisäksi Eelis käy lähikentällä potkimassa palloa 
ja pelaamassa kavereiden kanssa lähes joka ilta.  
 
”Tykkään pelata kaikkia pelipaikkoja, mutta mieluiten pelaan oike-
assa laidassa pakkina tai hyökkääjänä.” - Eelis 
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 6. Tervareittiturnaus, Muhoksen Ponkilassa 11.-12.6.2016 
 
Viikonloppuna 11.-12.6.2016 Ponkilan Pantterit järjestivät Tervareitti-turnauksen Ponkilan kentillä. Turna-
uksessa pelasivat tytöt ikäluokista 2009-2004 ja pojat ikäluokista 2010-2006. Tervareitti-turnaus oli toinen 
kotiturnaus, johon ilmoittautui 78 joukkuetta. Koko Ponkilan urheilualue täyttyi jalkapalloväestä kun turna-
us pelattiin sekä luonnonnurmi- että tekonurmikentällä. Tervareitti-turnaus toteutettiin talkoovoimin. 
 
 
Jalkapallon nousu Muhoksella  
Julkaisu Tervareitti-lehdessä 7.6.2016 
 
Kesä tekee tuloaan ja nurmet alkavat vihertää. Ponkilassa nappikset liikkuvat ja pallot pöllyttävät maali-
verkkoja. Jalkapallokesä on taas alkamassa. 
  
Ponkilan Panttereiden futarit sinimustissa ovat aloittaneet toisen virallisen sarjakauden. Edellisellä kaudella 
jaettiin joukkueita kesän turnauksiin ja haettiin tuntumaa vastustajiin. Tänä kesänä ollaan taas vuotta ko-
keneempia ja hyvin harjoitellun talvikauden jälkeen joukkueiden asema ja kokoonpanot ovat vahvistuneet. 
Uusia valmentajia, joukkueenjohtajia ja huoltajia on saatu mukaan taustajoukkoihin.  
 
Jalkapallokulttuuri alkaa nostaa päätään ja Muhokselle on saatu uusi nousulaji vauhtiin. Joukkueet aloitta-
vat toimintansa jo 5-6 vuotiaiden kanssa. Harjoituksissa ja peleissä kenttien reunat täyttyvät katsojista ja 
nuorison kehittymistä on ilo seurata.  
 
Jalkapalloilu on imaissut mukaansa jo kymmenen ikäluokkaa tyttöjä sekä poikia ja uusia harrastajia liittyy 
mukaan viikoittain. Pantterien seura-asuja tulee vastaan kaduilla, kouluissa ja kentillä solkenaan. 
Laajemmin katsottuna jalkapallobuumi liikuttaa satoja lajin harrastajia Muhoksella ja kentillä vapaa-aikana 
pelailevia satoja muita lajin ystäviä. Tällä tahdilla jalkapallo kasvattaa muutaman vuoden sisällä lapsia ja 
nuoria edustamaan muhoslaista urheiluosaamista alueellisesti myös edustusjoukkuetasolla. Vahva juniori-
työ kantaa hedelmää ja kykyjä nousee mittelemään alueellisista mestaruuksista.  
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 6. Tervareittiturnaus, Muhoksen Ponkilassa 11.-12.6.2016 
 
Julkaisu Tervareitissä 14.6.2016 / Jari Riekki 
 
Tervareitti-turnauksessa otti 78 joukkuetta mittaa toisistaan  
 
Muhoksen Ponkilan urheilualueen luonnonnurmella ja tekonurmella nähtiin lauantaina ja sunnun-
taina runsaasti juniorijalkapalloa, kun Ponkilan Panttereiden järjestämässä Tervareitti-
turnauksessa kisasi yhteensä 78 joukkuetta 10 sarjassa. Viime vuonna ensimmäisen kerran Terva-
reitti-turnauksen nimellä järjestetty tapahtuma keräsi noin 50 joukkuetta, eli suosio on vahvassa 
kasvussa. Kaikkiaan Ponkilassa nähtiin lähemmäs 800 pelaajaa ja taustajoukot mukaan laskettuna 
paikan päällä nautti urheilusta yli tuhat henkeä. Panttereiden puheenjohtaja Tero Lehmikangas 
kertoo, että turnauksen osallistumismaksu asetettiin tarkoituksella alhaiseksi, 35 euroa joukkueel-
ta, jotta mukaan saatiin paljon joukkueita.  
 
Suosio kovassa kasvussa 
Itse asiassa turnaukseen olisi tullut enemmänkin joukkueita, mutta tulijoita jouduttiin rajoitta-
maan vanhimmasta päästä, sillä viidelle kentälle ei voi kahden päivän aikana enempää joukkueita 
ottaa. Ponkilan Pantterit oli turnauksessa mukana kymmenellä joukkueella. Poikajoukkueita oli 
Panttereilla mukana kuusi ja tyttöjä neljä joukkuetta. PonPan varapuheenjohtaja Panu Toivonen 
kertoo, että seuralla on tällä hetkellä jo pitkälti yli 200 nuorta pelaajaa riveissään. Mukaan lähte-
minen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi, sillä vuosimaksu on vain 40 tai 45 euroa, 
riippuen ottaako vakuutuksen joukkueen kautta vai ei. – Meillä otetaan kaikki joukkueisiin mukaan 
pelaamaan ilman tasojuttuja, vaikka olisi ollut vuoden välillä pelaamatta, Toivonen kertoo. 
 
Riittävätkö kentät? 
Ponkilan Panttereille turnaus on selkeästi kesän ykköstapahtuma, sillä se tekee seuran toimintaa 
näkyväksi muhoslaisten keskuudessa ja laajemmaltikin. Kauimmat joukkueet turnaukseen saapui-
vat Pudasjärveltä. – Tämä on Oulun seudulla kesän ensimmäinen luonnonnurmella pelattava tur-
naus, kertoo Toivonen. Jalkapallo on viime vuosina kokenut Muhoksella suorastaan räjähdysmäi-
sen kasvun, mistä on kiitäminen lajiin keskittyvän seuran PonPa:n perustamista ja että kunta sai 
viimeinkin rakennettua Ponkilan urheilukentän uudelleen. Toivosen ja Lehmikankaan mukaan suo-
sion voimakas kasvu on positiivinen haaste seuralle, kun uusia juniorijoukkueita perustetaan aina 
vain lisää. Jokaiselle joukkueelle pitäisi kuitenkin olla valmentaja ja joukkueenjohtaja ja huoltajia. 
Positiivinen haaste Muhoksella on myös kenttien riittävyys, sillä kentille on muitakin käyttäjiä mui-
den lajien harrastajista. Kohtapuolin yläkoulun kylkeen valmistuva liikuntahalli eli Tähti-Areena 
helpottaa myös kesäisten palloilulajien tilannetta. Turnauksen nuorimmat pelaajat ovat vasta noin 
viisivuotiaita 2011 syntyneitä. Palloliiton suosituksen mukaan nuorimpien ikäluokkien peleissä ei 
lasketa maaleja eikä Tervareitti-turnauksessa siksi julkisteta mitään lopputuloksia. – Tärkeintä on 
saada kaikille pelaajille hyviä pelejä ja onnistumisen kokemuksia, Lehmikangas kertoo.  
 
– Jari Riekki, Tervareitin toimittaja 
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 7. Piteå Summer Games –turnaus Ruotsissa 1.-3.7.2016 
 
Alla oleva teksti on julkaistu seuran toimesta paikallissanomalehti Tervareitissä. 

 
Ponkilan Pantterit aloitti maailmanvalloituksen 
 
1.-3.7.2016 järjestettiin 26. kertaa lasten ja nuorten jalkapalloturnaus Piteå Summer Games Ruot-
sissa, ja Ponkilan Pantterit oli mukana neljällä joukkueella. Tapahtuma oli ensimmäinen ulkomai-
nen turnaus, johon seurasta osallistuttiin.  
 
Tunnelma Piteåssa oli kansainvälinen, kun mukana oli joukkueita 16 eri maasta 8-16 –vuotiaiden 
ikäluokissa. Kaukaisimmat osallistujat olivat tulleet Argentiinasta asti! Panttereita edusti 8-, 9- ja 
10-vuotiaiden poikien sekä 11-/12-vuotiaiden tyttöjen joukkue. 8-vuotiaiden joukkueessa pelasi 
myös kaksi tyttöä ja kaksi 7-vuotiasta poikaa. 
 
Pantterit pelasivat rohkeaa syöttelypeliä, ja se tuotti tulosta: 8- ja 9-vuotiaiden joukkueet voittivat 
tappioitta oman lohkonsa. 10-vuotiaat pojat tulivat omassa lohkossaan toiseksi, mutta putosivat 
hyvistä esityksistä huolimatta mitalipeleistä seuraavalla kierroksella. 11-/12-vuotiaiden tyttöjen 
joukkue taisteli kovatasoisessa lohkossa pelaten tasaisia pelejä pääsemättä kuitenkaan taistele-
maan mitalipeleistä. 
 
Yksi tapahtuman kohokohdista oli perjantai-iltana joukkueiden muodostama kulkue, joka eteni 
Piteån kaupungin läpi ihmisten hurratessa katujen varrella ja parvekkeilla. Ei voinut jäädä huo-
maamatta, että Pantterit olivat aloittaneet maailmanvalloituksen; siitä pitivät huolen pelaajien 
kannatuslaulut, joita laulettiin muuten kovalla äänellä!  
 
800 joukkueen kansainvälinen tapahtuma oli ikimuistoinen kokemus sekä lapsille että mukana 
olleille aikuisille. Ensi vuonna uudestaan Piteåån! 
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 8. Julkaisu Tervareitissä 27.5.2016 / Arto Nenonen 
 
PonPa:n tytöt voittojahdissa – Tavoite pysyy kirkkaana tappiosta huolimatta 
 
Viime vuonna perustettu Ponkilan Panttereiden D13-tyttöjen joukkue on tarttunut härkää sarvista. 
Tytöt ovat vähäisestä harjoitustaustasta huolimatta lähteneet pelaamaan Palloliiton Pohjois-
Suomen piirin mestaruussarjaa. Yhteisesti asetettu tavoite on voittaa yksi mestaruussarjan peli 
kesän aikana. Joukkueessa on mukana 20 innokasta kolmetoistavuotiasta pelaajaa. Valmennusvas-
tuuta kantaa Asko Lampinen. Mestaruussarjassa pelaa kuusi joukkuetta. Sarja on kolminkertainen 
ja voittajasta leivotaan piirin mestari. Panttereiden lisäksi sarjassa pelaavat HauPa, HauPa04, Roi 
United, OsPa ja Tp-47. Panttereilla on takanaan kolme ottelua.Vieraspeleissä OsPa:a ja HauPaa 
vastaan joukkue kärsi 2-0 ja 5-1 tappiot. Historiallisessa ensimmäisessä kotipelissä lauantaina Pon-
kilan tekonurmella Pantterit joutui myllytykseen, joka sai pelaajat pyörittelemään päätään vielä 
kotimatkallakin. HauPa04 latoi loppulukemat 0-18. Kotijoukkueen asenteesta kertoo kuitenkin 
paljon se, että tytöt poistuivat kentältä päät pystyssä. Ja eihän kyse ollut maailmoja kaatavasta 
asiasta, vain tappiosta jalkapallo-ottelussa. 
 
Analyysihetki pelin jälkeen 
Pelaajat pystyivät myös valmentajan puhutteluhetkessä analysoimaan, mikä meni pieleen. – Em-
me liikkuneet tarpeeksi, oli yhteinen ja yleinen näkemys. Samaa mieltä oli myös valmentaja Lam-
pinen, joka suojattiensa tapaan otti tappion tyynesti. –Liikettä oli liian vähän ja vastustaja oli sel-
västi parempi, kuului treenarin lyhyt analyysi. Pantteri-tytöt pelaavat mestaruussarjan ohella har-
rastesarjaa. Sunnuntaina Pantterit kohtasi neljä lapin joukkuetta. Turnauksen saldona oli kolme 
niukkaa tappiota ja yksi tasapeli. Sarjapelien lisäksi joukkue osallistuu keskikesällä Kokkolan suur-
turnaukseen. Joukkueessa pelaavat Venla Lotvonen, Petra Karppinen, Pihla Pakkanen, Hanna Hol-
tinkoski, Emmi-Veera Lampinen, Matilda Kakko, Jonna Lämpsä, Adalmiina Saarnio, Tilda Räisänen, 
Saara Väänänen, Ellen Kelhälä, Tiiu Savela, Mira Laukkala, Emmiina Mainio, Milla Heikkinen, Rosa 
Väänänen, Niina Saviharju, Laura Rauhio, Petra Mattila ja Emilia Luokkanen. – Arto Nenonen  
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ISOT 

KIITOKSET! 
 

Pelaajille 
Valmentajille 

Joukkueenjohtajille 
Apuvalmentajille 

Lasten vanhemmille 
Talkoisiin osallistuneille 
Johtokunnan jäsenille 

 
Yhteistyökumppaneille: 

Muhoksen kunta 
PTP Luttinen Oy 

Urheilukauppa.eu 
Göreme Ravintola Höyhtyä 

 
Lisäksi Tervareitti-turnausta sponsoroineet: 

VIKING Life-saving Equipment 
Neste Oil Muhos 

Tilaustaksit Teemu Nurkkala 
Ravintola Muhos-Kellari Oy 

Kokkolan HalpaHalli Oy Muhos 
Antell-leipomot Oy sponsoroi syksyn päätöstilaisuutta lahjoittamalla ruisnappeja 

 
 
 


