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Puheenjohtajan tervehdys

Vuosi 2020 jää varmasti ihmisten mieleen koronarajoitusten vuotena. Kevät oli harjoitustoiminnan suhteen
vaikea rajoitusten haitatessa seuratoimintaa. Ihmiset osoittivat kuitenkin aktiivisuutensa liikkumalla oma-
aloitteisesti sekä seuran ohjeiden mukaisesti. Tämä osoitti lasten ja aikuisten omaksuneen liikunnallisen
elämäntavan, mikä on ollutkin seuran yksi tavoite. Olin hyvin luottavainen sen suhteen, että tulemme
pärjäämään seurana hyvin jalkapallotoiminnan taas alkaessa ja näin myös kävi.

Ponkilan Panttereiden miesten edustusjoukkue nousi vitosesta neloseen häviämättä ainuttakaan sarjapeliä.
Joukkueeseen tuli paljon uusia taitavia nuoria pelaajia ja joukkue havitteleekin vuonna 2021 jälleen
sarjanousua. Samalla miesten toinen joukkue aloittaa oman urakkansa vitosessa ja seura tekee näin jälleen
historiaa pelaamalla ensimmäistä kertaa kolmella jalkapallojoukkueella aikuisten sarjatasolla, kun naisten
joukkue pelaa kolmosessa jo kolmannen kautensa.

Lasten joukkueet osoittivat pelitaitonsa seurayhteistyön kautta syntyneessä Miniliigassa ja isommat lapset
Junnuliigassa. Piirisarjoissa joukkueet esittivät hienoja suorituksia, ja ensimmäistä kertaa seuramme
joukkue pelasi SM-sarjaa -05 poikien osallistuessa P17 Futsalliigaan. Joukkueiden ja pelaajien kehitystä
on ollut ilo seurata. Ehkä jonain päivänä joku seuramme kasvateista pelaa aikuisten pääsarjatasolla!

Pelaajien lukumäärä on pysynyt hyvällä tasolla ja vanhimpien lasten siirtyessä tänä vuonna pelaamaan
isolle kentälle 11 pelaajalla saamme edustuksen jopa kolmeen ison kentän juniorisarjaan. Tyttöjen -07/-08/-
09 joukkue pelaa T15 ykkösessä, poikien -07/-06 joukkue P15 kakkosessa ja -05 poikien joukkue P17
kakkosessa. Loistavan kauden pelannut -09 poikien joukkue pelaa 8v8 kentällä sarjaporrasta ylempänä
P12 ykkösessä. Näiden joukkueiden lisäksi Junnuliigassa pelaa -09 poikien toinen joukkue, -10 poikien ja
-11/-12 poikien joukkue sekä -10/-11 tyttöjen joukkue. Miniliigassa seuraamme edustaa -13/-14/-15 tytöt ja
pojat.

Tämä vuosi tulee jälleen olemaan urheilutoiminnan
kannalta haasteellinen covid-19-rajoitusten vuoksi,
mutta minulla on kova usko siihen, että pystymme
järjestämään laadukasta jalkapallotoimintaa niin lapsille
kuin aikuisillekin. Näinä aikoina liikunnallisen toiminnan
järjestäminen nousee suureen arvoon, kun ihmisten
elämä on muutenkin vaikeampaa ja etenkin lapsilla ja
nuorilla on suuri vaara jäädä yksin. Urheilutoiminnan
turvaaminen auttaa koko yhteiskuntaa!

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen eli
Helmareiden EM-kisapaikan innoittamana myös
Ponkilan Pantterit tykittää täysillä tänä vuonna!

Jalkapalloterveisin,
Tero Lehmikangas

Ponkilan Pantterit ry:n puheenjohtaja
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Johtokunta ja jäsenistö

Tero Lehmikangas

Panu Toivonen

Mari Lehmikangas

Oula Rautio

Janne Matkaselkä

Tapani Kontu

Pinja Oilinki

Krista Toivonen

Tanja Mikkonen

Kaisa Orajärvi

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Taloudenhoitaja

Sihteeri

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Varajäsen

Varajäsen

Varajäsen

Vuonna 2020 seurassa oli yhteensä 277 kortteli-/pelipassillista pelaajaa.
Seuraavaan taulukkoon on koottu joukkueiden harjoituksissa käyneiden kortteli-/
pelipassillisten pelaajien määrät sekä joukkuetoimihenkilöt.

Joukkue Valmentajat Joukkueenjohtaja Lisenssipelaajia
Tytöt/pojat -13-14-
15

Kari Kyllönen, Mikko Kari, Sanna
Määttä

Elisa Karppinen 24

Tytöt -10-11 Paavo Väänänen, Pinja Oilinki Pinja Oilinki 16
Tytöt -09-08-07 Tero Lehmikangas Sanna Määttä 18
Pojat -10-11-12 Juha Saarinen, Jooel Tervaskanto,

Juha Vuoti
Sari Lehtonen 47

Pojat -09 Tero Lehmikangas, Tommi Isohanni,
Hannu Määttä

Kirsi Pajala, Anna
Takkinen

22

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

Hannemari
Heikkinen

20

Pojat -06 Janne Matkaselkä, Ari Kankaanpää,
Panu Toivonen

Oula Rautio, Tanja
Mikkonen

22

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

Oula Rautio 22

Naiset Tero Lehmikangas, Mari Lehmikangas Mari Lehmikangas 32
Miehet Hasim Cevirel Emil Cevirel, Roope

Tunturi
41



5

Päätöksenteko

KEVÄTKOKOUS 2020

Ponkilan Pantterit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin covid-19-tilanteen
vuoksi Teamsin välityksellä etäkokouksena 28.4.2020. Kokouksessa esiteltiin
vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastaja Meri Lahden
laatima toiminnantarkastuskertomus. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja
johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 osalta.

SYYSKOKOUS 2020

Ponkilan Pantterit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Oulussa ravintola
Göremessä 3.12.2020. 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 2020,
joten seuran jäsen- ja kausimaksut päätettiin pitää entisellään. Lisäksi
kokouksessa käytiin läpi ja vahvistettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja
talousarvio.

Johtokunnassa jäseninä jatkoivat Tero Lehmikangas, Mari Lehmikangas,
Panu Toivonen, Oula Rautio, Pinja Oilinki, Janne Matkaselkä ja Tapani
Kontu. Varajäsenen tehtävästä erosi Tanja Mikkonen ja Krista Toivonen.
Näin ollen varajäsenenä jatkoi ainoastaan Kaisa Orajärvi ja uusiksi
varajäseniksi valittiin Paavo Väänänen ja Sanna Määttä. Mari Lehmikangas
jatkoi taloudenhoitajana ja sihteerinä Oula Rautio. Toiminnantarkastajaksi
valittiin Meri Lahti ja varatoiminnantarkastajaksi Timo Bräysy.
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Panttereiden vuosi
- ei sentään kokonaan koronan

Vuoden 2020 kulkua värittivät paljolti covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset.
Välillä koko jalkapallotoiminta oli keskeytettynä, välillä saatiin toimia normaalisti ja
välillä noudatettiin erilaisia rajoituksia. Valitettavasti osa lopetti jalkapallon
harrastamisen kokonaan. Toisille taas toiminnan keskeytys ja rajoitukset avasivat
silmät sille, millaista elämä olisi, jos jalkapalloa ei pystyttäisi harrastamaan
ollenkaan. Motivaatio ja innostus osallistua harjoituksiin ja peleihin nousivat aivan
uudella tavalla, kun harrastamista ei voinutkaan pitää itsestäänselvyytenä. Lasten
kuskaaminen pelitapahtumiin tuntui etuoikeudelta sen jälkeen, kun keväällä
pelitapahtumien tilalla oli suuri tyhjiö. Epäolennaiset seikat väistyivät lajin
arvostamisen tieltä ja pääajatuksena monella oli ”kun saisi vain pelata”.

Pandemian takia monet suunnitellut tapahtumat piti perua. Jokavuotista Tervareitti-
turnausta ei pystytty järjestämään suunnitellussa laajuudessa, mutta onneksi
Ponkilassa kuitenkin voitiin järjestää pelitapahtuma -10/-11- ja -12/-13-tytöille, kun
poikien ottelut siirrettiin Liminkaan. Pelit tarjosivat jälleen seuran isommille lapsille
mahdollisuuden harjoitella pelinohjaajan roolia Ponkilan kotikentällä.

Syksyllä perinteinen koko seuran päätöstapahtuma Tähtiareenalla täytyi perua
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Joukkueet järjestivät kuitenkin omia pienempiä
kokoontumisiaan, joissa pelaajat palkittiin perinteiseen tapaan ja lapsille järjestettiin
mukavaa tekemistä leikkimielisten kilpailujen parissa.

Vaikka pandemia aiheutti suuria muutoksia elämään, jalkapallo oli yksi niistä
asioista, joka piti monet kiinni ”normaalissa” arjessa ja tarjosi ilon ja yhdessäolon
kokemuksia. Opittiin arvostamaan eikä pitämään itsestäänselvyytenä. Jos jotain piti
perua, keksittiin tilalle uutta ja nautittiin siitä, mitä pystyttiin tekemään. Vaikka tuli
yllättäviä käänteitä, vuoteen mahtui paljon mukavia kokemuksia ja kehitystä.
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Naisten joukkue

Vuonna 2020 naisten
joukkueessa harjoitteli yli 30
naista, joista 26 osallistui
aktiivisesti harjoituksiin ja
pelitapahtumiin. Mukana oli
seuran omia junioreita sekä
aikuisia naisia. Valmentajana
toimi Tero Lehmikangas ja
joukkueenjohtajana Mari
Lehmikangas.

Alkuvuosi pelattiin naisten futsalin
kakkosta, jossa joukkue sijoittui
kahdeksanneksi jättäen kolme
joukkuetta taakseen. Kausi sisälsi
hyviä, tasaisia pelejä ja jopa kolme
voittoakin! Naiset juhlivat
ensimmäisen futsalsarjakauden
päätöstä kakkukahvein Tähti-
areenalla.

Koska pelaajia oli alkuvuodesta
niin runsaasti, joukkue jaettiin
jalkapallokautta varten kahteen
porukkaan, jotta kaikille tulisi
tarpeeksi peliaikaa. Harrastenai-
set osallistuivat jo tammikuussa
Tornion ”Ei mithään raijjaa”-
turnaukseen ja pääsivät siellä
hienosti mitalisijoille!
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Kesällä kilpajoukkue osallistui
naisten kolmoseen, jossa pelattiin
tiukkoja pelejä, mutta maalin-
tekeminen osoittautui naisten
Akilleen kantapääksi. Jalkapallo-
kauden kohokohdaksi muodostui
sarjan lopulta voittaneen
RoPS/Naiset 2 -joukkueen
kohtaaminen. PonPa:n naiset
pelasivat upean 2-2-tasapelin
Rovaniemellä ja olivat näin ainoa
joukkue, joka sai riistettyä
rovaniemeläisiltä pisteitä sarjassa!

Talvikauden alkaessa siirryttiin pelaamaan futsalia, ja naisilta ilmoitettiin joukkue
sekä futsalin kakkoseen että harrastesarjaan. Valitettavaksi kausi jäi covid-19-
pandemian vuoksi lyhyeksi, eikä kakkosen pelejä ehditty pelata kuin kolme. Näistä
saaliina oli yksi voitto ja kaksi tappiota. Harrastesarjassa naiset ehtivät pelata vain
yhden turnauksen, jossa he voittivat yhden pelin ja pelasivat tiukan 0-1 -tappion.

Valmentaja Tero Lehmikangas oli todella tyytyväinen naisten kehitykseen ja
taistelutahtoon kauden aikana.  Seuraavaa kautta varten harjoittelussa panostetaan
erityisesti maalintekotilanteiden luomiseen ja ratkaisujen viimeistelyyn.
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Miesten joukkue
Ponkilan Panttereiden miesten joukkue pelasi vuonna 2020 Pohjois-Suomen
miesten vitosta ja voitti sarjan! Joukkuetta valmensi Hasim Cevirel ja
joukkueenjohtajina toimivat Roope Tunturi ja Emil Cevirel.

PonPan miesten edustus kasasi kaudelle 2020 uudistuneen ja vahvistuneen
joukkueen. Joukkue koostui pääosin aikaisemmista kolmosen pelaajista, ja
muutamasta entisestä maajoukkuepelaajasta. Oli yksi tavoite. Sarjan mestaruus.
Kauden alku viivästyi parilla kuukaudella, mutta Pantterit olivat valmiina koitokseen.
Ensimmäisessä pelissä vastaan asettui KePS-Akatemia, ja ottelu päättyi 4-2
PonPa:n voittoon. Tästä lähti koko kauden kestävä häviötön putki. Syyskuun 12.
päivä oli aika pelata mestaruudesta. Ottelu pelattiin OuJK:a vastaan. Lyhyen, mutta
henkisesti rankan kauden jälkeen miehet olivat yhden voiton päässä
mestaruudesta. Peli päättyi lukemin 1-7 PonPa:lle ja mestaruus varmistui! Koko
kaudella PonPa voitti 9 ottelua, ja pelasi 2 kyseenalaista tasapeliä. Ei yhtään
häviötä koko kaudella. Tavoite saavutettiin. PonPa:n nousutarina jatkuu 2021, kun
tavoitteena on kolmoseen nousu, sekä Regions' Cup mestaruus.
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Pelaajapalkinnot:
Vuoden MVP: Ilari Herva
Vuoden tulokas: Eetu Aakko
Vuoden tukipilarit: Samu Himanka,
Eetu Järvitalo, Santeri Laatikainen
Paras maalintekijä: Thomas Andreou
Vuoden tärkein pelaaja viimeisillä
minuuteilla (clutch): Rasmus Karppinen
Vuoden hienoin maali: Mikael Luck vs PaKa
Kehittynein pelaaja: Paulus Markkula
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Tytöt -07-09

Joukkueessa pelasi kauden aikana kolmen eri ikäluokan tyttöjä. Harjoittelijoita oli
kauden aikana 15 ja meno oli mukavan aktiivista. Harjoituksia pidettiin kaksi kertaa
viikossa. Valmentajana toimi Tero Lehmikangas sekä joukkueenjohtajana Sanna
Määttä.

Vaikka kauden aikana
koronarajoitukset sotkivat
tämänkin joukkueen
harjoittelu- ja pelimahdolli-
suuksia, joukkue pääsi
kuitenkin talvella pelaamaan
alueellista Talviliigaa
Kempeleessä sekä kesällä
Oulussa Junnuliigaa. Ison
kentän 11v11-
harjoituspelejä joukkue
pelasi kesän ja syksyn
aikana muutamia, jotta
saatiin kokemusta ensi
kautta ajatellen.

Covid-19-tilanteen vuoksi syksyllä
2020 ei pystytty järjestämään koko
seuran yhteistä päätöstilaisuutta,
joten joukkueen pelaajille järjes-
tettiin ulkoilmatapahtuma Montassa.
Vuoden kehittyneimpänä pelaajana
palkittiin maalivahti Heidi
Seppänen ja ahkerimpana harjoitte-
lijana Elvimoona Lehmikangas.
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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 koko kauden kaksi kertaa viikossa. Kesäkaudella (touko-
syyskuu) joukkue osallistui Tervarit Junioreiden, Ajax-Sarkkirannan, HauPan,
OsPan, Pallokarhujen ja Ponkilan Panttereiden yhdessä järjestämään Miniliigaan
sekä Tervareiden järjestämään Junnuliigaan. Talvikaudella pelattiin Talviliigaa.
Vuoden 2020 loppukautta väritti covid-19-epidemia, minkä vuoksi treenit ja
pelitapahtumat olivat ajoittain kokonaan tauolla.

4.7.2020 pelattiin
Limingassa tiukkoja
Miniliigan pelejä ja
ehdittiin juuri ja juuri pois
ukkosen alta!
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Kesäkuussa Muhoksen
turnauksessa pelaajista
muodostettiin kaksi joukkuetta,
jotka pelasivat helteiset pelit
hienosti taistellen! Kuvassa
edustettuna  pienempien
joukkue.

Kauden aikana joukkueelta alkoi sujua myös 8v8 -pelaaminen isolla kentällä.
Jokainen pelaaja kehittyi taas piirun verran paremmaksi futariksi!

Joukkueen päätöstilaisuudessa Montan pimenevässä lokakuun illassa ahkerimpana
harjoittelijana ja kehittyneimpänä pelaajana palkittiin Seelia Väänänen 2010-
ikäluokasta. Nuoremmista pelaajista kehittyneimpänä palkittiin Aatos Rauhio.
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Pojat -05

Kaudella 2020 joukkueessa pelasi keskimäärin 22 pelaajaa. Poikia oli mukana
ikäluokista 2004-2006. Valmentajina toimivat Hasim Cevirel, Matti Kellokumpu ja
Mikko Launonen. Joukkueenjohtajana toimi Oula Rautio.

Vuoden 2020 alkuun pelattiin loppuun P15 futsalsarja ykköstasolla. Sarja saatiin
pelattua loppuun juuri ennen kuin korona rantautui Suomeenkin. Joukkue sijoittui
lopulta loistavasti kolmanneksi.
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Kesällä, kun korona hetkeksi
hellitti, joukkue pelasi P15
Ykköstasolla piirisarjaa,
todella hyvällä menestyksellä.
Taso oli todella kova ja
alkusarjassa joukkue sijoittui
neljänneksi.

Jatkosarjassa joukkue hävisi
ainoastaan OLS:n P15-
edustusjoukkueelle ja sijoittui
lopulta koko sarjassa toiseksi.
2021 kaudella joukkue pelaa
piirisarjaa P17- kakkosessa.

Joukkue osallistuu syksyllä aloitettuun P17 SM-futsalsarjaan, jonka pelejä sekä
treenaamista on korona haastanut tosissaan. Loppuvuodesta pidettiin joukkueen
päättäjäiset; aloitettiin keilaamalla ja sitten siirryttiin Göremeen syömään. Siellä
jaettiin kauden sarjojen palkinnot sekä palkittiin pelaajia. Kehittynein pelaaja oli
Rassel Tamm, ahkerin treenaaja Benjamin Simsek ja taistelija Severi
Rimpeläinen.



16

Pojat -06

Kaudella 2020 joukkueessa pelasi keskimäärin 20 pelaajaa, 2006 syntyneitä poikia
ja 2004-2006 syntyneitä tyttöjä. Valmentajina toimivat Janne Matkaselkä, Ari
Kankaanpää sekä Panu Toivonen. Joukkueenjohtajana toimivat Tanja Mikkonen
sekä Oula Rautio.

Alkuvuoden joukkue treenasi Tähtiareenalla, kunnes korona keskeytti harjoittelun
kesään saakka. Kesän alussa harjoittelu sai taas jatkua ja myös piirisarjaa päästiin
pelaamaan. Osa 06-pojista pelasi myös PonPa:n P15 ykkösen sarjaa.

Kesällä joukkue siis pelasi
P14 kakkostasolla
piirisarjaa. Sarjassa
pelattiin 11 peliä. Loppujen
lopuksi sarjan mitalisijat
jäivät vain keskinäisistä
otteluista tai maalieroista
kiinni.
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Kesällä päästiin välillä
rentoutumaankin, käytiin
katsomassa AC Oulun peliä
sekä syömässä Göremessä.

Kauden päättäjäisiä vietettiin kartingin
merkeissä. Sieltä siirryttiin Göremeen
jatkoille syömään. Samalla jaettiin
pelaajille palkinnot, ahkerin treenaaja oli
Essi Halonen ja kehittynein pelaaja
Anni Toivonen.
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Pojat -07-08

Kaudella 2020 P07/08 -joukkueessa pelasi noin 20 pelaajaa. Valmentajina toimivat
Olli Heikkinen, Tapani Kontu ja Kaisa Orajärvi. Joukkueenjohtajana toimi
Hannemari Heikkinen.

Joukkueen treenaaminen oli aktiivista ja erittäin hyvällä asenteella tapahtuvaa.
Joukkue pelasi kesällä Piirisarjaa kakkostasolla, pelit olivat jännittäviä ja kehittäviä.
Kesän peliohjelmaan kuului myös Junnuliiga. Kautta kuitenkin varjosti covid-19-
virus ja sen vuoksi myös turnauksia jouduttiin perumaan. Joukkue ei osallistunut
perinteisiin kesäturnauksiin.

Ahkerin harjoittelija kaudella 2020 oli Akseli Rauhio ja kehittynein pelaaja Jenni
Kalaoja.
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Pojat -09

09-poikien joukkueessa pelasi tänä vuonna yli 20 aktiivisesti harjoittelevaa poikaa.
Joukkueessa on useita vuosia jalkapalloa harrastaneita poikia sekä uusia
tulokkaitakin. Porukalla on mukava yhteishenki ja pelaaminen on kehittynyt
huimasti. Iso kiitos kuuluukin joukkueen valmentajille Tero Lehmikankaalle,
Tommi Isohannille sekä Hannu Määtälle. Joukkueenjohtajina toimivat Anna
Takkinen ja Kirsi Pajala.

Koronavuonna treenaamista ja pelaamista häiritsivät rajoitukset, joiden vuoksi osa
treeneistä ja tapahtumista jouduttiin valitettavasti perumaan. Pojat pääsivät kuitenkin
rajoitusten salliessa treenaamaan niin sisällä Tähtiareenalla kuin Ponkilassa ulkokentillä.
Turnauksiinkin joukkue osallistui ja niistä pojat saikin palata kotiin hymyssä suin, sillä
hyvän yhteishengen ja valtavan taistelutahdon voimalla pojat kirittivät pelin jos toisenkin
voittoon!

Kova harjoittelu tuotti tulosta, eikä joukkue hävinnyt kesän piirisarjapeleistä ainuttakaan!
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Kovien piirisarjapelien kamppailun jälkeen
tarvittiin välillä kunnon viilennystä!

Syksyllä joukkue harjoitteli jo 11v11-peliä
seuran -07-08-09-tyttöjen kanssa.

Joukkueen yhdeksän pelaajaa
osallistui loppukesällä Oulussa
järjestettyyn Hercules-leiripäivään,
jossa kehittyneimmille pelaajille
tarjotaan mahdollisuus harjoitella
alueen muiden joukkueiden pelaajien
kanssa.

Koronarajoitusten vuoksi joukkue piti päättäjäiset mukavissa merkeissä Montassa
ulkoillen. Joukkueesta palkittiin vuoden kehittyneimpänä pelaajana Lauri Hannuniemi.
Ahkerimmin treeneissä oli käynyt Valtteri Lehmikangas.
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Pojat -10-11-12

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi monin tavoin koronaviruspandemian vuoksi.
Alkuvuodesta poikien -10/-11/-12-joukkueen harjoituksissa kävi kolmisenkymmentä
poikaa. Pandemian aiheuttaman harjoitustauon aikana keväällä valitettavasti kovin
moni pelaaja jäi aktiivisesta harjoittelusta pois. Kesän alkaessa harjoituksia voitiin
kuitenkin jatkaa ja ilahduttavasti uusiakin pelaajia saatiin mukaan. Keskimäärin
harjoituksiin osallistui vuoden aikana 20 poikaa harjoituskertaa kohden. Joukkueen
valmentajina toimivat Jooel Tervaskanto ja Juha Saarinen. Juha Vuoti liittyi
valmennustiimiin Jooelin jäädessä pois loppukesästä. Joukkueenjohtajina toimivat
Sari Lehtonen ja Mirja Saarinen.

Joukkue harjoitteli kaksi
kertaa viikossa, kesällä
Ponkilan tekonurmi-
kentällä ja talvikaudella
Tähtiareenalla. -10-synty-
neet pojat pelasivat
kesällä tiistaisin
Heinäpäässä Junnuliigan
otteluita ja -11/-12-
syntyneet osallistuivat
Miniliiga-turnauksiin
Limingassa,

Kempeleessä, Haukiputaalla ja Heinäpäässä. Muista turnauksista kahdella
kokoonpanolla osallistuttiin Terwaturnaukseen ja yhdellä joukkueella Kapteeni Cupiin.
Ensimmäistä kertaa joukkueesta osallistui myös muutama aktiivinen poika Hercules-
leiripäivään.  Syksyn vaihtuessa talveen pelejä jatkettiin kahdella joukkueella Talviliigassa.
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Kauden päätöstilaisuus järjestettiin poikkeuksellisesti oman joukkueen kesken yhteisötila
Kummassa pizzalla herkutellen. Tänä vuonna pojat äänestivät tsemppari-palkinnon
saajiksi -10-pojista Toivo Lehtosen ja -11/-12-pojista Samu Saarisen. Kehittyneimmän
pelaajan palkinnon saivat -10-pojista Valtteri Kukkala ja -11/-12-pojista Leevi Mustonen.
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Tytöt/pojat -13-14-15

Vuonna 2020 saimme kokoon joukkueen edellisenä vuonna jalkapallokoulussa
aloittaneista lapsista.  Valmentajina toimivat Sanna Määttä, Kari Kyllönen sekä
Mikko Kari. Joukkueenjohtajana toimi Elisa Karppinen. Joukkueessa harjoitteli
yhteensä 30 pelaajaa, joista aktiivisesti noin 20.

Kauden edetessä tuli uusia pelaajia ja muutama jäi tauolle. Harjoitukset pidettiin kesällä ja
syksyllä ulkokentällä kaksi kertaa viikossa ja talvella sisätiloissa harjoitukset olivat kerran
viikossa. Pelaajat ovat oppineet kannustamaan joukkuetovereitaan ja pelaamaan yhdessä
joukkueena. Pallonkäsittelytaidot ovat kehittyneet paljon vuoden aikana.

Pelitkin joukkue pääsi aloittamaan paikallisessa Miniliigassa. Ensimmäinen peli pelattiin
Limingassa, loput pelit olivat Haukiputaalla ja Kempeleessä. Talviliigan pelejä joukkue ehti
pelata syksyllä muutaman Kempeleessä, kunnes koronarajoitukset astuivat voimaan.
Kauden pelit olivat pääasiassa tasaisia ja oppia tuli paljon.

Vuoden kehittynein pelaaja oli Eelis Ämmänpää ja ahkerin harjoittelija oli Iiro Lesonen.
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Vuoden Pantteri 2020
Kauden 2020 Vuoden Pantteriksi valittiin Akseli Rauhio, joka pelasi Pojat-07-
joukkueessa.

Akseli aloitti jalkapallon pelaamisen Ponkilan
Panttereissa vuonna 2016. Hänen mielestään
jalkapallossa parasta on se, että saa pelata
kavereiden kanssa ja tehdä sitä, mistä tykkää.

Akseli pelaa yleensä keskikentän keskellä
pelinumerolla 97. Vapaa-ajalla hän lenkkeilee
koirien kanssa ja välillä pelailee pienempien
sisarustensa kanssa. Koulussa Akselin
lempiaineita ovat muun muassa matematiikka ja
englanti.

Akseli on ahkera harjoittelija. Hänen äitinsä
kertoo, että viimeisen kolmen vuoden aikana ei
juuri ole tainnut harjoituksia jäädä välistä. Tähän
yhtenä syynä on myös perheen sitoutuminen
lasten harrastuksiin ja into kuljettaa treeneihin,
vaikka matkaa kotoa Tyrnävältä kertyy yli 20
kilometriä Muhokselle.

Vuoden Pantteriksi Akseli valittiin hyvän
harjoittelumotivaation lisäksi siksi, että
hän on esimerkillinen harjoittelija, joka
haluaa kehittyä ja käytöksellään luo
myönteistä joukkuehenkeä. Akseli ohjaa
peliä kentällä ja on taitava pelaaja, joka on
innoissaan osallistumassa myös Pohjois-
Suomen leiritapahtumiin.

Toivotamme koko perheelle onnea ja
seuraamme innolla Aksun kehitystä
tulevina vuosina!
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Pantterit avannut kauden voitoilla
Tervareitti 30.7.2020
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Pantterit kaatoi Kontion
Tervareitti 13.8.2020
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SiSu pani Pantterit tiukuille
Tervareitti 20.8.2020
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PonPa haki murskavoiton
Tervareiitti 27.8.2020
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Pantterit varmisti nousunsa Neloseen
Tervareitti 17.9.2020
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PonPan naisten peli tarvitsee lisää rohkeutta
PonPan miehet ovat nousukiidossa
Kotipitäjä 30.9.2020
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PonPan P15 pelasi hienon kauden
Tervareitti 1.10.2020
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Pantterit murjoi vastustajansa
Tervareitti 19.11.2020
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Panttereille voitto ja niukka tappio
Tervareitti 3.12.2020

15naisten peli-ilo säilyy seuraavaan kauteen
12.9.2019
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Pantterit somessa @ponkilanpantteritry

@ponpaofficial
@ponpanaiset

#ponkilanpantteritry

#ponpa
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Kiitokset

Ponkilan Pantterit kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja toimintaan osallistuneita
hienosta vuodesta! Toimintamme on mahdollista vain talkoohengessä toimivan
yhteisömme ansiosta. Suuret kiitokset kaikille toimintaamme tukeneille!
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Taksi Ahokas
Utajärvi

Kiitos myös:
Muhoksen Sähköosuuskunta



Ponki lan Pantter it  ry
www.ponkilanpantterit.com


