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Puheenjohtajan tervehdys
Elämme tällä hetkellä Suomessa jalkapallohuumassa! Suomen A-maajoukkue on ensimmäistä
kertaa varmistanut paikkansa arvokisoihin osallistuessaan kesällä 2020 jalkapallon EM-
lopputurnaukseen. Jalkapallohuuma näkyy myös seuratoiminnassa yhteen hiileen puhaltamisena.
Ponkilan Pantterit ry aloitti vuonna 2019 seurayhteistyön Tervarit junioreiden, Ajax Sarkkirannan,
Haukiputaan Pallon sekä Limingan Pallokarhujen kanssa. Yhteistoiminnalla tavoitellaan Oulun
lähialueen ja ennen kaikkea Suomen jalkapallotason nousua. Samalla annetaan kaikille paremmat
mahdollisuudet harrastaa jalkapalloa omalla sopivalla tasolla.

Vuosi 2019 toi jälleen muutoksia Ponkilan Panttereiden sarjatoimintaan. Lasten- ja
juniorijoukkueiden lisäksi sarjatoiminnassa olivat mukana miesten viitosessa pelaava joukkue
sekä ensimmäistä virallista sarjakauttaan pelannut naisten kolmosen joukkue. Naisten
joukkueessa pelasi seuran omia junioreita, mikä onkin ollut seuran yksi tavoite, eli saada omille
tyttö- ja poikajunioreille mahdollisuus jatkaa jalkapalloharrastusta myös aikuisten tasolla oman
seuran mukana.

Seurayhteistyö on muuttunut vuosi vuodelta parempaan suuntaan ja pelkästään oman seuran
etujen tavoittelu on taakse jäänyttä aikaa. Tämä muutos auttaa kaikkia; niin seuratoimijaa,
harrastelijaa kuin ammattilaisurasta haaveilevaa jalkapalloilijaakin. Kaikille pyritään löytämään
sopiva tapa harrastaa ja samalla luodaan parempia pelaajapolkuja, jotta pelaajauraa tavoittelevat
pääsisivät paremmin esiin ja saisivat tasolleen sopivaa haastetta kehittyäkseen paremmiksi
pelaajiksi. Me myös seurana ajattelemme yksilöiden etuja emmekä pelkästään joukkueen tai
seuran etua. Seurayhteistyöllä onkin saatu aikaan YJ-joukkueita, joissa seurojen ahkerimpien ja
kehittyneimpien pelaajien on mahdollista käydä näyttämässä taitojaan ja kokeilemassa omaa
tasoaan. Samalla se on näyttöpaikka nuorille ja sen myötä saa myös hyviä kokemuksia uusien
pelikavereiden kanssa treenaamisesta ja pelaamisesta.

Odotan mielenkiinnolla tulevaa. Miten käy
Suomen jalkapallomaajoukkueen EM-
lopputurnauksessa, kuka seuramme
nuorista nostaa huimasti tasoaan, milloin
seuramme oma kasvatti pääsee
esiintymään jalkapallon korkeimmalla
sarjatasolla. Tästä on tulossa jälleen
loistava jalkapallovuosi!

Jalkapalloterveisin,
Tero Lehmikangas
Ponkilan Pantterit ry:n puheenjohtaja
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Tero Lehmikangas

Panu Toivonen

Mari Lehmikangas

Oula Rautio

Janne Matkaselkä

Tapani Kontu

Pinja Oilinki

Johanna Isoaho

Krista Toivonen

Mika Kemppainen

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Taloudenhoitaja

Sihteeri

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Varajäsen

Varajäsen

Varajäsen

Vuonna 2019 seurassa oli yhteensä 271 kortteli-/pelipassillista pelaajaa.
Seuraavaan taulukkoon on koottu joukkueiden harjoituksissa käyneiden kortteli-/
pelipassillisten pelaajien määrät sekä joukkuetoimihenkilöt.

Joukkue Valmentajat Joukkueenjohtaja Lisenssipelaajia
Jalkapallokoulu
2019

Kari Kyllönen, Mikko Kari, Sanna
Määttä

Sanna Määttä 38

Tytöt -10-11 Paavo Väänänen, Pinja Oilinki Pinja Oilinki 13
Tytöt -09-08-07 Tero Lehmikangas Sanna Määttä 18
Pojat -10-11-12 Juha Saarinen, Jooel Tervaskanto Sari Lehtonen 44
Pojat -09 Tero Lehmikangas, Tommi Isohanni,

Hannu Määttä
Tiina Isohanni 21

Pojat -07-08 Olli Heikkinen, Tapani Kontu,
Kaisa Orajärvi, Panu Toivonen

Hannemari
Heikkinen

35

Pojat -06 Janne Matkaselkä, Ari Kankaanpää,
Panu Toivonen

Tanja Mikkonen,
Oula Rautio

28

Pojat -03-05 Hasim Cevirel, Matti Kellokumpu,
Mikko Launonen

Johanna Sipilä 18

Naiset Tero Lehmikangas, Mari Lehmikangas Mari Lehmikangas 26
Miehet Hasim Cevirel Emil Cevirel, Antti

Still
30
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Päätöksenteko

KEVÄTKOKOUS 2019

Ponkilan Pantterit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Muhoksella
23.4.2018. Kokouksessa esiteltiin vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös sekä
toiminnantarkastaja Meri Lahden laatima toiminnantarkastuskertomus.
Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus
vuoden 2018 osalta.

SYYSKOKOUS 2019

Ponkilan Pantterit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Muhoksella
Tähtiareenalla 10.12.2019. Päätettiin, että seuran jäsenyys Suomen Palloliitossa
jatkuu tulevanakin vuonna ja seuran lajeina ovat jalkapallo ja futsal. Palloliiton
pelipassien ja vakuutusten hinnat pysyivät samanhintaisina kuin vuonna 2018,
joten seuran jäsen- ja kausimaksut päätettiin pitää entisellään. Lisäksi
kokouksessa käytiin läpi ja vahvistettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja
talousarvio.

Johtokunnassa jäseninä jatkoivat Tero Lehmikangas, Mari Lehmikangas,
Panu Toivonen, Oula Rautio, Pinja Oilinki, Janne Matkaselkä ja Tapani
Kontu. Varajäsenistä erovuorossa oli Mika Kemppainen, ja Johanna Isoaho
erosi varajäsenen tehtävästään. Näin ollen varajäsenenä jatkoi ainoastaan
Krista Toivonen ja uusiksi varajäseniksi valittiin Tanja Mikkonen ja Kaisa
Orajärvi. Mari Lehmikangas jatkoi taloudenhoitajana ja sihteerinä Oula
Rautio. Toiminnantarkastajaksi valittiin Meri Lahti ja varatoiminnan-
tarkastajaksi Timo Bräysy.
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Panttereiden vuosi

Kun Ponkilan Pantterit ry perustettiin vuonna 2014, oli yhtenä tavoitteena alusta lähtien
tarjota lapsille jalkapallon harrastusmahdollisuus sekä myös polku kilpauralle heidän niin
halutessaan. Vuonna 2019 mentiin konkreettisesti tätä päämäärää kohti, kun seura lähti
mukaan Oulun alueen yhteisjoukkuetoimintaan. Tällä mahdollistetaan lahjakkaille
pelaajille riittävän haasteellinen jalkapallotoiminta ja luodaan samalla yksi askel
pelaajapolussa kohti huippu-urheilijan uraa.  Yhteisjoukkuetoiminnalla autetaan myös niitä
nuoria, joiden ikäluokissa ei pienillä paikkakunnilla ole tarpeeksi lajin harrastajia yhden
seuran sisällä joukkueen muodostamiseen.

Suurin osa lapsista ei kuitenkaan tavoittele ammattilaisuraa, vaan haluaa nauttia
jalkapallosta harrastuksena. Vuosi 2019 tarjosikin lapsille ja nuorille monia mukavia
kokemuksia niin piirisarjoissa kuin Oulun alueen yhteistoiminnan myötä syntyneissä
liigoissakin. Osa joukkueista osallistui myös kansainvälisiin pelitapahtumiin kuten
WasaCupiin ja Piteå Summer Games -turnaukseen, joista varmasti jäi sekä pelaajille että
mukana olleille huoltajille hienoja muistoja.

Ponkilan Panttereista on Muhoksella tullut merkittävä lasten ja aikuisten liikuttaja ja tästä
yhtenä osoituksena oli kesällä 2019 seuran puheenjohtajalle Tero Lehmikankaalle
myönnetty Muhoksen Lions Clubin leijonahaarikka. Kiertopalkinto myönnetään
muhoslaiselle menestyneelle urheilijalle, valmentajalle tai seuratyöntekijälle. Seura on
viiden vuoden toimintansa aikana vapaaehtoistyön voimin vakiinnuttanut asemansa
yhtenä kunnan tärkeistä urheilutoiminnan tarjoajista.

Syksyllä 2019 Muhoksen kunta kutsui yrityksiä, urheiluseuroja ja muita yhteisöjä
osallistumaan Ponkilan omenapuumetsikön istutukseen. Ponkilan Pantterit halusi olla
mukana ilmastotalkoissa yhteisöllisessä tapahtumassa ja istutti nimikko-omenapuunsa
juuri sopivasti sen nurmikentän viereen, jolta koko seuran toiminta aikanaan sai alkunsa.
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Naisten joukkue

Vuonna 2019 naisten
joukkueessa harjoitteli
42 naista, joista yli 30
osallistui aktiivisesti
harjoituksiin ja pelitapah-
tumiin. Pelejä vuodelle
2019 tulikin reilusti,
koska joukkue osallistui
sarjaan sekä jalkapallon
että futsalin puolella.
Alkuvuonna naiset
osallistuivat kahteen
harrasteturnaukseen ja
pelasivat muutamia
harjoituspelejä, minkä
jälkeen toukokuussa alkoi naisten jalkapallon kolmonen.

Kolmosessa pelattiin kaksinkertainen sarja seitsemän joukkueen voimin. Sarjapelit
isolla kentällä vaativat totuttelua, mutta ensimmäiseltä sarjakaudelta saatiin monta
tasaista peliä ja jopa yksi voittokin!
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Talvikauden alkaessa joukkue siirtyi saliin
harjoittelemaan futsalia ja osallistui naisten
futsalin kakkoseen. Joukkueelle hankittiin
uudet peliasut, joita sponsoroi useampi
yrittäjä! Vuoden 2019 puolella pelattiin
monta tasaista peliä yhdentoista joukkueen
sarjassa ja saatiin yksi voittokin. Naisten
harjoittelu oli vuoden aikana hyvin aktiivista
paljolti sarjoihin osallistumisen ansiosta.
Harjoitusosallistumisia tulikin joukkueelle
yhteensä tuplasti enemmän kuin vuonna
2018!

Vuoden aikana joukkueeseen tuli mukaan monta uutta pelaajaa, joista osa oli pelannut
Ponkilan Panttereiden juniorijoukkueissa aiemmin. Loppuvuonna joukkueeseen päätettiin
perustaa kaksi ryhmää: harrastenaiset ja naisten kilpajoukkue, jotta kaikille pystytään
tarjoamaan riittävästi ja omantasoisia pelejä vuonna 2020. Joukkueen valmentajana jatkoi
Tero Lehmikangas ja joukkueenjohtajana Mari Lehmikangas.

Valmentaja kuvaili joukkueen kehitystä vuonna 2019 seuraavasti: ”Joukkue oli kehittynyt 8v8-pelissä niin
hyvin, että oli luontevaa lähteä kokeilemaan 11v11-peliä sarjaan. Kokemattomuus näkyi joukkueen otteissa
sarjan aikana, mikä oli ymmärrettävää. Joukkuepelaaminen kehittyi huomattavasti kauden aikana. Pelaajille
löydettiin luontevat pelipaikat ja yhteispeli oli etenkin viimeisissä sarjapeleissä ajoittain todella hyvää ottaen
huomioon pelaajien vähäisen kokemuksen isolla kentällä. Futsalsarja osoitti, että yksilötaidot ovat
parantuneet huomattavasti ja joukkuepelin sujuminen ennakoi lupaavaa kautta vuodelle 2020.”



9

Miesten joukkue
Ponkilan Panttereiden miesten joukkue pelasi vuonna 2019 Pohjois-Suomen
miesten viitosta ja sijoittui lopulta sarjan keskivaiheille. Joukkuetta valmensi Hasim
Cevirel ja joukkueenjohtajina toimivat Antti Still ja Emil Cevirel.

Joukkueessa pelasi noin 25 pelaajaa. Kauden aikana useampi Panttereiden oma juniori
pääsi näyttämään taitonsa miesten tasolla. Varusmiespalvelus verotti vuoden aikana
monta nuorta pelaajaa ainakin osasta pelejä ja kokoonpano vaihtui pelien välillä paljon.
Vanhemmat pelaajat luovuttivat suosiolla pelipaikkansa parempikuntoisille ja vähemmän
vammoista kärsiville nuorukaisille.

Miesten joukkueessa harjoitteli ja pelasi kauden aikana myös muutamia nuoria pelaajia,
jotka olivat aiemmin edustaneet Oulun alueen muita seuroja. PonPa:n miesten joukkue
tarjoaakin tällaisille pelaajille mahdollisuuden päästä kokeilemaan sarjapelejä matalalla
kynnyksellä.
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Tytöt -07-09

Joukkueessa pelasi kauden aikana kolmen eri ikäluokan tyttöjä edellisenä vuonna
toteutetun joukkueiden yhdistämisen seurauksena. Kaikkiaan pelaajia oli
joukkueessa kauden lopussa 16. Osa pelaajista lopetti harrastuksen, mutta
joukkueeseen tuli uusia ahkeria pelaajia ja toiminta oli aktiivisempaa kuin ennen.
Uudet pelaajat pääsivät hyvin mukaan joukkueeseen. Valmentajana toimi Tero
Lehmikangas sekä joukkueenjohtajana Sanna Määttä. Osan vuotta joukkueen
huoltajana oli Hanna Komulainen.

Joukkue harjoitteli läpi vuoden
lomia lukuun ottamatta kaksi
kertaa viikossa. Kesällä
joukkue osallistui Oulussa
pelattavaan Junnuliigaan,
josta tuli paljon hyviä peli-
kokemuksia niin tyttö-, kuin
poikajoukkueitakin vastaan.
Osa tytöistä pääsi myös
pelaamaan -09-poikien
piirisarjassa. Harjoituspelejä
pelattiin Raahessa ja
Kempeleessä.

Seuran päätöstilaisuudessa
ahkerimpana harjoittelijana
palkittiin Elvimoona Lehmi-
kangas, kehittynein pelaaja oli
Enna Pulliainen ja tsemppi-
pelaajapalkinnon sai ansaitusti
ahkeruudellaan ja taistelu-
tahdollaan Reetta Kalaoja.
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Tytöt -10-11

Ponkilan Panttereiden tyttöjen 10/11-joukkueessa pelasi noin 15 innokasta, 8-10-
vuotiasta futaria. Joukkueen valmentajana toimi Paavo Väänänen ja
joukkueenjohtajana/apuvalmentajana Pinja Oilinki.

Joukkue harjoitteli kevättalven 2019
ajan kerran viikossa Tähtiareenalla.
Kevään aikana, kun päästiin ulos
harjoittelemaan, treenejä pidettiin kaksi
kertaa viikossa.

Kesäkaudella (touko-syyskuu) joukkue
osallistui Tervarit Junioreiden, Ajax-
Sarkkirannan, HauPan, OsPan,
Pallokarhujen ja Ponkilan Panttereiden
yhdessä järjestämään Miniliigaan,
johon kuului kuusi yhden päivän
turnausta. Myös Ponkilan Panttereiden
oma Tervareitti-turnaus oli osa
Miniliigaa.

Tällä kertaa oman turnauksen pelit
joutuivat sään armoille ja osa peleistä
jouduttiin perumaan ukkosrintaman
vuoksi. Muutoin miniliigan pelit
sujuivat tytöiltä hienosti. Pelit olivat
kauttaaltaan hyviä ja tasaisia
vääntöjä. Voitoista nautittiin ja
tappiosta otettiin opiksi heti
seuraavaan koitokseen.
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Syksyllä siirryttiin Tähtiareenalle harjoittelemaan kaksi kertaa viikossa. Aloitimme
lokakuussa Talviliiga-pelit, joissa olimme uuden edessä; 5v5-peleistä siirtyminen 8v8-peliin.
Ensimmäiset pelit sujuivat tytöiltä hyvin siihen nähden, että 8v8 peliä ei oltu juurikaan ehditty
isolla kentällä harjoitella. Joulukuussa osallistuimme POTKITKO NÄÄ 3v3-turnaukseen
Oulussa. Päivään mahtui paljon tiivistunnelmaisia pelejä.

Kaiken kaikkiaan joukkueen pelaajat kehittyivät vuoden aikana sekä yksilöinä että
joukkueena. Joukkueessa oli hyvä yhteishenki ja tytöt tsemppasivat toinen toisiaan
treeneissä ja peleissä. Kauden päätöstilaisuudessa ahkerimpina harjoittelijoina palkittiin
Seelia Väänänen sekä kehittyneimpänä pelaajana Emmi Polvi. Vuoden tsempparina
palkittiin Jutta Huovinen.
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Pojat -05

Kaudella 2019 poikien 05 -joukkueessa jalkapalloa harrasti noin 32 pelaajaa, joista
kahdeksan pelaajaa oli OsPa 05 -joukkueesta, ja mukana oli myös neljä 04-tyttöä.
Valmentajina toimivat Hasim Cevirel ja Matti Kellokumpu sekä syksyllä
valmennustiimissä aloitti Mikko Launonen. Joukkueenjohtajana toimi Johanna
Sipilä.

Talvi ja kevät kuluivat lukuisten
harjoituspelien ja futsalsarjan
parissa. Joukkue osallistui myös
OBC-turnaukseen.

P05-joukkue pelasi kesän 2019
YJ-joukkueena OsPa:n kanssa,
osallistuen sarjaan kahdella
joukkueella, P15 ykkönen ja P15
kakkonen. Pelejä riitti kaikille ja
hauskaa oli; niukkoja tappioita,
hienoja voittoja ja tiukkoja
tasapelejä.

Jottei elämä käy tylsäksi, ehti joukkue viettää myös kivoja iltoja yhdessä ilman palloa...Tai
no... Pikkuhuuhkajien EM-karsintapeliä (Suomi - Pohjois-Irlanti) käytiin katsomassa
Raatissa. Hyvän ruuan parissa vietettiin joukkueiltoja, tietysti pallosta puhuen ja taktiikoita
hioen. Joukkueen omat päättärit juhlien ja tietysti kisaten... Siis pallo mukana!

Syksyllä joukkue osallistui taas futsalsarjaan P15 ykkönen ja käytiinpä peliä hiomassa
myös Pohjolan Futsal-Cupissa Kempeleessäkin.
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Joukkueesta palkittiin ahkerimpana harjoittelijana Antti Vimpari, kehittyneimpänä
pelaajana Alex Karppinen ja joukkueen taistelijana Azad Othman. Tämän lisäksi
joukkueemme pelaaja Janna Säävälä palkittiin Vuoden Pantteri -palkinnolla!
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Pojat -06

Pojat-06 joukkueessa oli reilut 20 aktiivista pelaajaa vuoden 2019 aikana.
Valmennuksessa toimivat Janne Matkaselkä, Ari Kankaanpää ja Panu
Toivonen. Joukkueenjohtajina toimivat Tanja Mikkonen ja Oula Rautio.

Joukkue pelasi kauden aikana runsaasti harjoituspelejä ja osallistui jo perinteisesti Oulu
Boys Cupiin sekä kesäturnauksena tällä kertaa Wasa Cupiin. Loppuvuodesta pääsivät
pelaajat myös kokeilemaan ensimmäisiä kunnollisia 11v11 -pelejä täysikokoisella
kentällä, Tervarit Juniorien järjestämässä MarrasCupissa.

Piirisarjapelit joukkue pelasi kevät- ja syyskaudella ykköstasolla. Pelit olivat todella
tasaisia ja jännittäviä.

Eniten treenanneet 2019 olivat 1. Johannes Sulin, 2. Erika Laitinen ja 3. Essi Halonen.
Kauden taistelijaksi valittiin Venla Säkkinen ja kehittynein pelaaja oli Kalle Vimpari.
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Pojat -07-08

Kaudella 2019 -07/-08-poikien
joukkueessa harjoitteli ja pelasi
noin 25 poikaa ja neljä tyttöä.
Joukkue treenasi todella aktii-
visesti läpi kauden. Valmenta-
jina toimivat Olli Heikkinen,
Tapani Kontu, Kaisa Orajärvi
ja Panu Toivonen sekä
joukkueenjohtajana Hannemari
Heikkinen.

Joukkue pelasi harjoitusotteluita lähikuntien joukkueita vastaan ja osallistui kohtuulliseen
määrään turnauksia mm. MaalisCup ja Wasa Cup.  P07/08 Musta pelasi piirisarjaa tasolla
1. Piirisarjakausi oli joukkueelta loistava, ja joukkue sijoittui toiseksi sekä kevät- että
syyskierroksella. P07/08 Turkoosi osallistui Junnuliigaan, josta kertyi reilusti
pelikokemusta ja paljon hienoja onnistumisia.

Kauden loppupuolella joukkue kävi valmentajien järjestämällä jalkapalloleirillä Vuokatti
Sportissa. Leiri koostui jalkapallon harjoittelun lisäksi muista aktiviteeteistä mm.
kiipeilypuistosta. Leiri oli pelaajille mieleinen. Joukkueessa oli hyvä yhteishenki ja reipas
tekemisen meininki. Kauden 2019 päätöstilaisuudessa joukkueesta palkittiin kehittynein
pelaaja -palkinnolla Veikka Lindfors ja ahkerin harjoittelija -palkinnolla Akseli Rauhio.
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Pojat -09

09-poikien joukkue koostui tänä vuonna noin 20 aktiivisesti harjoittelevasta pojasta,
joita valmensivat Tero Lehmikangas ja Tommi Isohanni, sekä Hannu Määttä.
Joukkueenjohtajana toimi Tiina Isohanni.

Joukkue osallistui vuonna 2019 moneen turnaukseen pääosin kahdella joukkueella.
Toinen joukkue kisasi piirisarjassa ja toinen junnuliigassa.

Vuoden kohokohta oli Piteå
Summer Games -turnaus,
johon pojat pääsivät osal-
listumaan, kun PonPa:n
muista joukkueista saatiin
turnauksen sääntöjen mu-
kaisesti pari pelaajaa
lainaan. Sää Piteåssa oli
välillä kolea, mutta pelit
sujuivat siitä huolimatta
pojilla loistavasti! Kaikki
pelit voitettiin lukuun
ottamatta yhtä tasapeliä
RoPS:ia vastaan.
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Pojat harjoittelivat ahkerasti koko
vuoden ja muutamia tähtiäkin
joukosta paljastui jokavuotiseen
tapaan. Joukkue osoitti vahvuuk-
sikseen nopean ja taitavan pallon-
käsittelyn, kovan taistelutahdon
sekä juoksuvoiman. Päätöstilai-
suudessa palkittiin ahkerimpana
harjoittelijana Ilmari Määttä.
Kehittyneimmän pelaajan pokaalin
tänä vuonna sai maalivahti Petrus
Kaikkonen. Joukkueen tsemppa-
rina palkittiin Tenho Pikkarainen.
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Pojat -10-11-12

Panttereiden -10/-11/-12-poikien joukkueessa harjoitteli aktiivisesti vuoden 2019
aikana noin 35 poikaa, ja heitä valmensivat Jooel Tervaskanto ja Juha Saarinen.
Joukkueenjohtajina toimivat Sari Lehtonen ja Mirja Saarinen. Joukkue harjoitteli
kaksi kertaa viikossa, kesällä Ponkilan tekonurmikentällä ja talvikaudella
Tähtiareenalla. Uusia innokkaita harrastajia saatiin joukkueeseen mukaan vuoden
aikana useita.

Pääsääntöisesti joukkue osal-
listui turnauksiin kahdella eri
kokoonpanolla vähemmän
pelanneiden tasolla: -10-
syntyneet ja -11-syntyneet.
-12-syntyneet pelasivat -11-
syntyneiden joukkueessa.
Vuosi aloitettiin Fireball-
sisäjalkapalloturnauksella
Kempeleessä ja harjoituspeli-
turnauksella Ouluhallissa.
Kesällä joukkue osallistui
Miniliiga-turnauksiin Oulussa,
Oulunsalossa, Muhoksella,
Kempeleessä, Haukiputaalla ja
Limingassa.

Lisäksi joukkue osallistui
Terwaturnaukseen Oulussa ja
Kapteeni Cup -turnaukseen
Oulunsalossa. Vuosi päättyi 3v3
Potkikko nää? -turnaukseen
Heinäpään hallissa.

Joukkue voitti pelipaidat Radio Novan ja Saldon järjestämästä kilpailusta.

P10-pojat Terwaturnauksessa
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Kauden päätöstilaisuudessa palkittiin ahkerimpana harjoittelijana -10-ikäluokasta:
Valtteri Kukkala ja -11/-12-ikäluokasta Samu Saarinen. Kehittyneimmän pelaajan
palkinnon sai -10-ikäluokasta Kaapo Lotvonen ja -11/-12-ikäluokasta Vilho Schmitt.
Jere Ronkainen palkittiin -11/-12 -ikäluokan tsempparipelaajana ja -10-ikäluokan
tsempparipelaaja oli Toivo Lehtonen.

Kesäkausi päätettiin lasten ja vanhempien väliseen peliin, jonka vanhemmat voittivat niukasti.

 P11/P12 voittoisan Talviiligan pelin jälkeen Ojan Rauta Areenalla, Kempeleessä.
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Jalkapallokoulu 2019
Vuonna 2019 jalkapallokoulu järjestettiin 2013 ja 2014 vuonna syntyneille tytöille ja
pojille. Kesän aikana harjoituksissa oli mukana noin 40 lasta. Jalkapallokoulua
pidettiin kesä-elokuussa kymmenen kertaa seuran eri joukkueiden valmentajien
vetämänä ja talven ajaksi joukkue siirtyi harjoittelemaan saliin.

Palloliiton suositusten mukaisesti jalkapallokoulu järjestettiin ”perhefutis”-periaatteella eli
jokaisella lapsella oli harjoituksissa mukanaan itselle tuttu aikuinen. Lapset pääsivät
opettelemaan jalkapallon saloja yhdessä vanhempiensa kanssa ja jokaisella lapsella oli
oma aikuinen auttamassa ja neuvomassa. Jos aikuiset seurasivat ilolla lastensa
harjoittelua, niin lapsilla oli vähintään yhtä hauskaa, kun he kannustivat vanhempiaan!

Jalkapallokoulun en-
simmäisiin harjoituk-
siin osallistui yli 40
innokasta lasta tuki-
joukkoineen. Myös
vanhemmat pääsivät
nauttimaan lajista
lasten kannustamina
kesäisellä Ponkilan
luonnonnurmikentällä!
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Jalkapallokoulussa annettiin omalle
vapaa-ajalle harjoitustehtäviä, joita
lapsi ja vanhempi saivat keskenään
harjoitella. Tarkoituksena oli saada
lapsi liikkumaan yhdessä
vanhemman kanssa myös muualla
kuin ohjatuissa harjoituksissa ja näin
ollen edesauttaa liikunnallisen
elämäntavan muodostumisessa ja
luoda mukavia muistoja lapsuus-
ajalle. Jalkapallokoulu osoitti jälleen,
että Muhoksella kasvaa reippaita ja
iloisia lapsia!

Kesän aikana jalkapallokoulussa harjoiteltiin muun muassa pallonkäsittelytaitoja, kuten
kuljettamista, pujottelua, harhautuksia ja maalintekoa, valmentajan ohjeiden
noudattamista ja ryhmässä toimimista sekä joukkueena pelaamista.

Jalkapallokauden päättyessä reippaat jalkapallokoululaiset palkittiin seuran
päätöstilaisuudessa. Talveksi he siirtyivät saliin harjoittelemaan futsalia. Vanhemmista
saatiin joukkueelle kolme valmentajaa: Mikko Kari, Kari Kyllönen ja Sanna Määttä, joka
toimi myös joukkueenjohtajana.
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Vuoden Pantteri 2019

Kauden 2019 Vuoden Pantteriksi valittiin
Janna Säävälä, joka pelasi sekä Pojat-05

-joukkueessa että naisten joukkueessa.

Janna Säävälä aloitti jalkapallon pelaamisen 10-
vuotiaana Muhoksen Urheilijoissa, ja joukkueesta
tuli sittemmin Ponkilan Panttereiden tyttöjen
T04/05-joukkue. Janna tykkää jalkapallosta,
koska se on joukkuelaji. Vahvuuksikseen hän
kokee syöttelytaidon ja pallonhallinnan. Hän
haluaisi ylipäätään kehittyä lajissa ja mainitsee
erityisesti pallottomana pelaajana liikkumisen
kehitysosa-alueekseen. Tulevaisuudessa Janna
haluaisi edetä lajissa niin korkealle kuin oma taso
riittää.

Joukkuekaverit kuvaavat Jannaa mukavaksi
pelikaveriksi, joka on periksiantamaton ja varma
pallollinen pelaaja. Janna omaa hyvän
laukaisuvoiman ja on hyvä joukkuepelaaja.

Janna valittiin Vuoden Pantteriksi, koska
hän on esimerkillinen harjoittelija, joka
treenaa aktiivisesti niin joukkueen
harjoituksissa kuin omatoimisestikin. Hän
haluaa oppia koko ajan lisää ja on
ihanteellinen harjoittelija noudattaen
valmentajan ohjeita tunnollisesti. Janna on
nuoresta iästään huolimatta fyysinen
pelaaja ja antaa peleissä aina kaikkensa.
Kehitys on ollut huimaa, ja Janna
omaksuu uusia taitoja sitä mukaan, kun
valmentaja osaa niitä hänelle opettaa.

Jannalla on vielä paljon opittavaa, mutta hänen asenteellaan ja motivaatiollaan kehitys
varmasti jatkuu hienosti!



24

Kevät tuo PonPan miehet, naiset ja juniorit viheriölle
25.4.2019
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PonPan miehet avasivat Viitosen kautensa talvesta
kohmeisina
3.5.2019
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PonPan naiset saivat Ajaxilta näytteen Kolmosen
tasosta
16.5.2019
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PonPan miehet hävisivät kotiavauksensa FC PaKalle
23.5.2019



28

PonPan naiset paransivat selvästä tappiostaan huolimatta
23.5.2019
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Ponkilan Pantterit - Tervareitti-turnaus
Muhoksella, Ponkilassa lauantaina 8.6. klo 9 alkaen

6.6.2019
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Lasten peli-ilo täytti Ponkilan kentät Tervareitti-
turnauksessa
13.6.2019
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Vahvasti hyökännyt PonPa voitti KiPS:n selvin lukemin 5-1
8.6.2018
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PonPan naisten maalitili jäi vielä kotinurmella avaamatta
20.6.2019
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PonPan miehet palasivat pirteällä pelillä voittokantaan
15.8.2019
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PonPan naisten peli-ilo säilyy seuraavaan kauteen
12.9.2019
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Ponkilaan istutettiin omenapuupuisto
26.9.2019
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Pantterit somessa

@ponkilanpantteritry

#ponkilanpantterit

#ponpa
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Kiitokset

Ponkilan Pantterit kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja toimintaan osallistuneita
hienosta vuodesta! Toimintamme on mahdollista vain talkoohengessä toimivan
yhteisömme ansiosta.
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Ponkilan Pantterit ry

www.ponkilanpantterit.com


