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Puheenjohtajan tervehdys
Vuonna 2018 Muhoksella Ponkilan urheilualueella oli paljon toimintaa ja jalkapalloseura Ponkilan Pantterit
oli siellä hyvin edustettuna. Seuran miesten edustusjoukkue pelasi historian ensimmäisen kautensa
miesten 5. divisioonassa, naiset pelasivat harrastejalkapalloturnauksensa ja -pelinsä, seuran kaksi
tyttöjoukkuetta ja kolme poikajoukkuetta pelasivat piirisarjaa ja yksi tyttöjoukkue sekä kolme poikajoukkuetta
pelasivat Oulun lähialueen seurojen yhteistä miniliigaa. Ponkilan tekonurmi- ja luonnonnurmikenttä oli siis
kovassa käytössä kuten myös seuralle keväällä hankittu kioskivaunu. Talvella kaksi poikajoukkuetta pelasi
lisäksi futsalsarjaa ja Tähtiareena toimi loistavana kotikenttänä joukkueille. Yksi tyttöjen ja kaksi poikien
joukkuetta pelasi myös Talviliigaa Oulun jalkapallohalleissa.
Ponkilan Pantterit järjesti kesäkuussa kaksipäiväisen Tervareitti-turnauksen, jossa pelattiin sekä tyttöjen,
että poikien turnaukset. Ikäluokat olivat -12 syntyneistä -07 syntyneisiin ja pelit pelattiin sekä
luonnonnurmella että tekonurmella. Kyseinen turnaus kuului Oulun lähialueen yhteiseen Miniliigaan ja on
loistava esimerkki seurojen yhteistyöstä. Ponkilan Pantterit onkin tiivistänyt yhteistyötään Tervarit junioreiden,
OsPa:n, HauPa:n, Ajax Sarkkirannan ja Limingan Pallokarhujen kanssa ja vuonna 2019 Miniliigan lisäksi
käynnistyy myös isommille lapsille tarkoitettu Junnuliiga. Seurat haluavat Palloliiton ohella tukea kaikkien
yhteistä tavoitetta tarjota mahdollisimman monelle lapselle, juniorille ja aikuiselle mahdollisuuden pelata
jalkapalloa omalla sopivalla tasollaan.
Vuosi 2018 oli Ponkilan Panttereiden historiassa ensimmäinen vuosi, jolloin miesten edustusjoukkue pelasi
5. divisioonaa ja vuosi 2019 tulee olemaan seuran historiassa ensimmäinen vuosi, jolloin myös naiset
pelaavat naisten 3. divisioonassa. Naiset ovat harjoitelleet useita vuosia ja nyt on tullut aika siirtyä
harrastejalkapallosta eteenpäin sarjatasolle! Hienoa tässä on vielä se, että naisten lisäksi joukkueessa voivat
pelata myös seuran omat juniorikasvatit, jotka nuoresta iästä huolimatta ovat valmiita näyttämään taitonsa
myös naisten tasolla. Pian tulee myös se aika, kun näemme seuran ensimmäisiä poikapelaajia miesten
edustusjoukkueen mukana. Näin nuoret saavat hyvää kokemusta aikuisten tasolta ja osa pystyy
valmistautumaan siirtymiseen isompiin peleihin muihin seuroihin, missä seurayhteistyö astuu kuvioihin.
Seuratoiminnan myötä olen onnekseni saanut olla tekemässä juniorityötä
ja opastamassa lapsia terveelliseen liikunnalliseen elämäntapaan. Saan
nähdä iloisia tuttuja naamoja niin jalkapallokentällä kuin muidenkin
liikuntaharrastusten parissa ja nähdä lasten kasvavan urheilu osana
elämää. Siitähän tässä talkootyössä onkin kyse.
Odotan mielenkiinnolla tulevaa jalkapallokautta ja toivon itsekin
pysyväni vielä nuorten vauhdissa mukana!

Jalkapalloterveisin,
Tero Lehmikangas
Ponkilan Pantterit ry:n puheenjohtaja
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Johtokunta ja jäsenistö
2018

Tero Lehmikangas

Puheenjohtaja

Panu Toivonen

Varapuheenjohtaja

Mari Lehmikangas

Taloudenhoitaja

Leena Tuomaala

Sihteeri

Janne Matkaselkä

Jäsen

Tapani Kontu

Jäsen

Pinja Oilinki

Jäsen

Johanna Isoaho

Varajäsen

Krista Toivonen

Varajäsen

Mika Kemppainen

Varajäsen

Vuonna 2018 lasten joukkueissa oli yhteensä 210 kortteli-/pelipassillista pelaajaa. Seuraavaan
taulukkoon on koottu joukkueiden harjoituksissa käyneiden määrät sekä joukkuetoimihenkilöt.
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Päätöksenteko

KEVÄTKOKOUS 2018
Ponkilan Pantterit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Muhoksella
10.4.2018. Kokouksessa esiteltiin vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös
sekä toiminnantarkastaja Meri Lahden laatima toiminnantarkastuskertomus.
Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus
vuoden 2017 osalta.
SYYSKOKOUS 2018
Ponkilan Pantterit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Oulussa
Ravintola Göremessä 29.11.2018. 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 jäsenmaksut päätettiin pitää entisellään. Lisäksi
kokouksessa käytiin läpi ja vahvistettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja
talousarvio.
Johtokunnassa jäseninä jatkavat Tero Lehmikangas, Mari Lehmikangas,
Panu Toivonen, Pinja Oilinki, Janne Matkaselkä ja Tapani Kontu.
Erovuorossa ollut Leena Tuomaala ilmoitti, ettei ole käytettävissä enää
johtokunnan jäsenenä tulevana kautena, joten uudeksi jäseneksi valittiin
Oula Rautio. Varajäseninä jatkoivat Johanna Isoaho, Krista Toivonen ja
Mika Kemppainen. Puheenjohtajana jatkoi Tero Lehmikangas ja
varapuheenjohtajana Panu Toivonen. Mari Lehmikangas jatkoi
taloudenhoitajana ja uudeksi johtokunnan sihteeriksi valittiin Oula Rautio.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Meri Lahti ja varatoiminnantarkastajaksi
Timo Bräysy.
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Naisten joukkue
Vuosi 2018 oli jälleen
Ponkilan Panttereiden
naisille aktiivista aikaa.
Harjoituksia pidettiin kerran
viikossa, mutta lisäksi
erilaisiin pelitapahtumiin
osallistuttiin 21 kertaa
vuoden aikana. Joukkue
kävi kuudessa naisten
harrastejalkapalloturnauksessa, joista eteläisin oli
Kokkolassa ja pohjoisin
Torniossa. Torniosta kotiin
tuomisina oli kultaa!
Turnausten lisäksi naiset osallistuivat yhteen futsalturnaukseen ja pelasivat kolme
jalkapalloharjoituspeliä. Kesällä joukkue osallistui Oulun erotuomarikerhon
puulaakisarjaan, minkä ansiosta pelejä oli viikoittain. Naiset järjestivät kesäkuussa
myös oman turnauksensa, johon osallistui kuusi joukkuetta. Tällä kertaa
helteisessä säässä pelatussa turnauksessa kotijoukkue sijoittui toiseksi.

Naisten oma turnaus pelattiin Ponkilassa kuuden joukkueen voimin.
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Naiset pelasivat talvisaikaan futsalia ja
kesäisin jalkapalloa Ponkilan
tekonurmikentällä. Harjoituksissa kävi
vuoden aikana 33 naista, joista aktiivisia
harjoittelijoita oli 25. Mukaan saatiin
kahdeksan uutta pelaajaa, joista suurin
osa oli jo aiemmin harrastanut
jalkapalloa. Mukaan tuli myös lajin juuri
aloittaneita. Osa joukkueeseen jo
pitempään kuuluneista joutui tauolle
epäonnisten loukkaantumisten vuoksi.
Joukkueen kärsivällistä valmentamista jatkoi Tero Lehmikangas ja
joukkueenjohtajana toimi Mari Lehmikangas. Valmentajan mukaan perusasiat
ovat naisilla jo halussa ja joukkuepelaaminen toimii, joten joukkue on siirtynyt
harjoittelemaan taktisesti haasteellisempia kuvioita. Yksilötaitojen kehittymisestä
kertonee se, että tällä kaudella naisille tuli tutuksi muun muassa
huippujalkapalloijoidenkin harhautuksena käyttämä tornado!
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Miesten joukkue
Ponkilan Panttereiden miesten joukkue aloitti harjoittelun vuoden 2017 syksyllä nuorten miesten
omasta pyynnöstä, ja joukkueen valmennuksesta ovat vastanneet alusta lähtien Tero
Lehmikangas sekä Hasim Cevirel. Joukkueenjohtajina toimivat Antti Still ja Emil Cevirel.
Joukkueen pelaajat koostuivat aina 16-vuotiaasta yli 50-vuotiaisiin eli pelaajien kokemus
vaihteli aika reilustikin tässä monikansallisessa ryhmässä.
Osa ei ollut pelannut koskaan jalkapallojoukkueessa ja osalla oli kokemusta monen kymmenen
vuoden ajalta. Noin 40 pelaajan joukkue oli hyvä sekoitus nuorta intoa ja vankkaa kokemusta.
Joukkue harjoitteli talvella Tähtiareenalla kerran viikossa futsalia ja keväällä ulos siirryttäessä
jalkapalloa kaksi kertaa viikossa.
Joukkue ilmoittautui ensimmäistä kertaa seuran historiassa miesten 5. divisioonaan. Sarjassa
pelasi kaikkiaan kymmenen joukkuetta, joista pohjoisin joukkue oli Kittilän Palloseura. PonPa
aloitti hienosti kautensa voittaen ensimmäisessä pelissään loistavan näytöksen päätteeksi
yhden sarjan nousijaehdokkaista Real Oulun numeroin 5-3. PonPa voittikin yhdeksästä
kotipelistään kuusi, pelasi yhden tasan ja hävisi vain kaksi peliä. Kokemattoman joukkueen taso
kuitenkin ailahteli, joukkueen pelaajat vaihtelivat peleissä loukkaantumisten ja muiden esteiden
vuoksi, mikä näkyi etenkin vieraspelien huonossa menestyksessä. PonPa voitti vieraspeleistä
kaksi, pelasi kaksi tasan ja hävisi viisi peliä. Kotipeleistä tuloksena oli siis 19 pistettä, kun taas
vieraspeleistä PonPa sai vain kahdeksan pistettä. PonPa sijoittui 27 pisteellä kymmenen
joukkueen sarjassa sijalle kuusi maalierolla 56-42. Joukkueen pelaajista Eero Räisänen sijoittui
maalintekijätilaston jaetulle toiselle sijalle 15 maalillaan.

Miesten joukkueen toinen harjoituspeli Oulussa ennen sarjan alkua.
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PonPa esitti sarjassa välillä todella
laadukasta peliä, jolla pitäisi pystyä
nousemaan sarjaporrasta ylemmäs, mutta
pelin taso pitäisi pystyä pitämään tasaisena.
Miesten 5. divisioonan parhaimpien
joukkueiden taso on sen verran hyvä, että
epäonnistumisille ei juurikaan ole sijaa,
mikäli mielii voittaa sarjan. Ensimmäinen
kausi oli kuitenkin PonPa:lta parempi, kuin
mitä moni osasi odottaa ja tällä kaudella
joukkue on taas yhtä kokemusta vahvempi. Iso osa joukkueen nuorista pelaajista suorittaa
varusmiespalveluksensa vuonna 2019 ja se näkyy varmasti joukkueen esityksessä, mutta joukkue
on taas valmis taisteluun ja pitämään hauskaa maailman parhaan lajin parissa!

Miesten 5. divisioonan
lopputaulukko kaudella 2018.
JuNsU nousi sarjavoiton
myötä 4. divisioonaan
kaudelle 2019.

Miesten 5. divisioonan
maalintekijätilaston kärki
vuonna 2018.
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Tytöt -04-06
Kauden 2018 aikana PonPan T05-06 joukueessa pelasi 15 tyttöä. Joukkueella oli
noin 130 harjoitus- ja pelitapahtumaa. Eniten mukana olleet osallistuivat noin 80120 tapahtumaan.

Joukkue pelasi Pohjois-Suomen
tyttöjen 2005-2006 syntyneiden
piirisarjaa. Sarjassa oli alusta asti
mukana 12 joukkuetta.
Kevät- ja syyskierroksen
kaksinkertaisen sarjan yhteispisteissä
tytöt voittivat piirisarjan.

Kiitoksia sponsoreille tuestanne kaudella 2018!
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Tytöt osallistuivat kesän aikana myös Tampereella
Särkänniemi Cupiin ja sijoittuivat tiukkojen
loppupelien jälkeen 4. sijalle turnauksessa. Lisäksi
tytöt osallistuivat Rovaniemellä Santa Claus Cupiin
ja voittivat sen puhtaalla pelillä.

Päättäjäisissä palkittiin kauden
aikana kehittyneenä pelaajana
Natalee Plungklang, ahkerana
harjoituksiin osallistujana Erika
Laitinen ja kauden maalintekijänä
Janika Jyrkkä.

Voittajan on helppo hymyillä. Tytöt juhlivat voittoa Rovaniemellä Santa Claus Cupissa.
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Tytöt -07-09
Tyttöjen 2007 ja 2008-2009 ikäluokan joukkueet yhdistettiin juuri ennen vuoden
2018 vaihtumista. Yhdistämisen seurauksena joukkueessa harjoitteli kauden
aikana 20-25 tyttöä.
Vuoden aikana osa tytöistä lopetti pelaamisen ja uusia harrastajia tuli myös joukkueeseen lisää.
Edellisen vuoden tapaan vastuuvalmentajana oli Tero Lehmikangas ja toisena valmentajana Matti
Pulliainen. Joukkueenjohtajana toimi Sanna Määttä ja joukkue sai uudeksi huoltajakseen Hanna
Komulaisen.
Joukkue aloitti vuoden ahkeralla harjoittelulla ja valmistautumisella kesäkauteen. Harjoitukset
olivat kaksi kertaa viikossa. Joukkue osallistui turnausmuotoiseen piirisarjaan, jossa pelattiin 6
turnausta; Muhoksella, Kempeleessä, Kajaanissa ja Oulussa kolme. Pelikokemusta haettiin
myös Tampereelta Särkänniemi Cupista ja sitä tulikin paljon. Joukkue pelasi alkulohkon todella
hienosti kovia vastustajia vastaan, mutta tuloksena oli niin monta tasapeliä, että tytöt jäivät ulos
mitalipeleistä ja lopullinen sijoitus oli kymmenes. Kesällä joukkue osallistui lisäksi seuran
järjestämään Tervareitti-turnaukseen ja Oulussa hallikauden aikana pelattavaan talvisarjaan.
Harjoituspelejä oli kauden aikana muutama.

Päätöstilaisuudessa
joukkueesta palkittiin
ahkerimpana pelaajana Enna
Pulliainen ja kehittyneimpänä
pelaajana Jemina Pulliainen.
Taistelija-palkinnon pokkasi
Teresa Marttila osoittaen
esimerkillistä pelaamista
joukkueensa eteen.
Joukkuehenki kehittyi
huippuunsa kauden kuluessa,
ryhmäytymistä ja yksilöllistä
kehitystä tapahtui joka osaalueella.
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Tytöt -10-11
Ponkilan Panttereiden tytöt -10-11 joukkueessa pelaa noin 15 innokasta, 7-9vuotiasta futaria. Joukkueen valmentajana toimii Paavo Väänänen ja
joukkueenjohtajana Pinja Oilinki.
Joukkue on harjoitellut kesäkauden aikana
kaksi kertaa viikossa ja talvella kerran
viikossa. Kesäkaudella (touko-lokakuu)
joukkue osallistui Tervarit-junioreiden, AjaxSarkkirannan, HauPan, OsPan, Pallokarhujen
ja Ponkilan Panttereiden yhdessä
järjestämään Miniliigaan, johon kuului kuusi
yhden päivän turnausta. Myös Ponkilan
Panttereiden oma Tervareitti-turnaus oli osa
Miniliigaa. Miniliigan pelit sujuivat tytöiltä
loistavasti, kotiintuomisina oli useita voitettuja
pelejä sekä rutkasti lisää pelirohkeutta. Kesän
kohokohtana oli osallistuminen Särkänniemi
Cup -turnaukseen Tampereella kesäheinäkuun vaihteessa. Vaihtelevista
peliolosuhteista ja kovista vastuksista
huolimatta joukkueen peli-ilo pysyi korkealla
koko turnauksen ajan.

Kaikki joukkueen pelaajat ovat
kehittyneet vuoden aikana jälleen
valtavasti sekä yksilöinä että
joukkueena. Joukkueessa on hyvä
yhteishenki ja tytöt tsemppaavat toinen
toisiaan treeeneissä ja peleissä.
Kauden päätöstilaisuudessa
ahkerimpina harjoittelijoina palkittiin Kiia
Isohanni ja Aada-Amalia Holappa sekä
kehittyneimpänä pelaajana Minea
Tuomaala.
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Pojat -05
Kaudella 2018 joukkueessa pelasi keskimäärin 22 pelaajaa, joista viisi oli tyttöjä ja
loput poikia. Pojista suurin osa oli vuonna 2005 syntyneitä, mutta mukaan mahtui
myös muutama vuonna 2003, 2004 ja 2006 syntynyt. Valmentajina toimivat Hasim
Cevirel, Matti Kellokumpu, Antti Still, Lale Cevirel ja Emil Cevirel.
Joukkueenjohtajana toimi Johanna Sipilä.

Joukkue pelasi 2005 syntyneiden
piirisarjapeleissä kahdella joukkueella
futsalia ja jalkapalloa, sarjoissa 2005
ykkönen ja 2005 kakkonen.
Molemmilla tasoilla oli hyviä pelejä ja
molemmat joukkueet pärjäsivät hyvin,
sarjataulukossa ykkösessä joukkue oli
neljäs ja kakkosessa kuudes.
Joukkue harjoitteli kolmesti viikossa
kesällä jalkapalloa ja talvella kahdesti
viikossa futsalia.
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Paras tulos vuonna 2018 oli, kun
joukkue voitti Tervaturnauksen
haastesarjan, joka pelataan joka
vuosi Oulussa ja johon osallistui 30
joukkuetta ympäri Suomen. Toinen
hyvä tulos kaudelta tuli Kajaanissa
11v11 harjoituspelissä joulukuussa,
kun joukkue voitti Kajaanin Hakan 3-1
ja Kajaanin pallon 1-0. Joukkue pelasi
loistavasti molemmissa peleissä.
Vuonna 2019 joukkue pelaa isolla kentällä eli 11v11. Joukkueena odotamme
innolla ison kentän pelejä.
Kauden päätteeksi joukkueesta palkittiin:
ahkerin harjoittelija Janna Säävälä,
kehittynein pelaaja Antti Vimpari ja
taistelija Ellen Kelhälä.
Tämän lisäksi joukkueemme pelaaja Miro
Cevirel palkittiin Vuoden Pantteri
-palkinnolla. Vuoden Pantterin esittely
sivulla 22.

Kuvat Hasim Cevirel

15

Pojat -06
Poikien 2006 joukkueessa oli noin 25 aktiivista pelaajaa vuoden 2018 aikana.
Valmennuksessa toimivat Janne Matkaselkä, Ari Kankaanpää, Mika Kemppainen,
Marko Nousiainen ja Pertti Laurila. Minna Gripin siirryttyä sivuun joukkueenjohtajan
tehtävästä kauden aikana tilalle saatiin kaksi uutta, Harri Ojanperä ja Oula Rautio.
Joukkue pelasi kauden aikana runsaasti harjoituspelejä ja
osallistui mm. Oulu Boys Cupiin sekä Särkänniemi Cupiin.
Piirisarjapelit joukkue aloitti keväällä kahdella joukkueella:
mestaruussarjassa Ponpa Mustalla ja kakkostasolla Ponpa
Turkoosilla. Valmennuksella oli kova työ saada
loukkaantumisista kärsineestä joukkueesta väkeä peleihin.
Tämä myös näkyi tuloksissa, varsinkin mestaruussarjassa
pelanneessa Mustassa.
Loppukesäksi joukkue päätti kasata vain yhden joukkueen,
joka pelasi piirisarjapelit kakkostasolla loppukauden ajan.
Tavoitteeksi joukkue asetti nousun ykköstasolle piirisarjaan
kaudelle 2019. Kakkostasolla tulikin tulosta, ja joukkue pelasi
jo sarjan kärkisijasta, häviten sen vain kahdella pisteellä OLS
06 Etelälle. Myös tavoite ykköstasolle noususta toteutui.
Joukkue osallistuu talvella Futsalin 2018-2019 PohjoisSuomen sarjaan. Siellä pelit ovat menneet mukavasti ottaen
huomioon, että joukkue on mukana ensimmäistä kertaa.

Mukaan harjoituksiin ja peleihin on loppukaudesta liittynyt valmentaja Panu Toivosen
mukana muutama tyttökin. Tytöt ja Panu ovat
ottaneet hienosti paikat joukkueesta ja olleet
jo kovia vahvistuksia joukkueelle.
Eniten treenanneet 2018 olivat
1. Nico Laurila
2. Nuutti Rahko
3. Lenni Kemppainen.
Kauden taistelijaksi valittiin Eki Mikkonen ja
kehittynein pelaaja oli Aleksi Rautio.
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Pojat -07-08
2018 kaudella -07-08 poikien joukkueessa harjoitteli noin 30 poikaa. Pojat
harjoittelivat todella aktiivisesti koko kauden. Valmentajina toimivat Olli Heikkinen,
Tapani Kontu ja Kaisa Orajärvi sekä joukkueenjohtajana Hannemari Heikkinen.
Joukkueelle kertyi kauden aikana mukava
määrä turnauksia ja harjoitusotteluita, mm.
MaalisCup, OBC-turnaus, KemiCup, OuluCup
sekä kesän kohokohtana Särkänniemi Cup,
jossa molemmat joukkueet pelasivat hienon
turnauksen. P07/08 osallistui myös piirisarjaan
kahdella eri joukkueella, joukkueet pelasivat
tasoilla 1 ja 3. Molemmat joukkueet pelasivat
viisi piirisarjaturnausta. Kauden aikana
joukkue kehittyi ja hioitui entisestään ja
joukkueessa on hyvä yhteishenki ja tekemisen
meininki.
Joukkue Särkänniemi Cupissa

Kauden 2018 päättyessä joukkueesta palkittiin
Veini Pajala kehittynein pelaaja -palkinnolla ja
Akseli Rauhio ahkerin harjoittelija -palkinnolla.

Voitontuuletukset KemiCupissa
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Pojat -09
Joukkue koostui tänä vuonna noin 20 aktiivisesti harjoittelevasta pojasta, joita
valmensivat Tero Lehmikangas ja Tommi Isohanni. Joukkueenjohtajana toimi Tiina
Isohanni. Uusia pelaajia saatiin tänäkin vuonna useita.
Joukkue osallistui vuonna 2018 moneen
turnaukseen pääosin kahdella
joukkueella. Miniliigaturnauksia Oulun
seudulla oli yhteensä kuusi, talviliigan
turnauksia neljä, seuran oma Tervareittiturnaus, OGC-turnaus Ouluhallissa,
Särkänniemi Cup Tampereella sekä
Terwaturnaus Oulussa. Joukkue
harjoitteli 8v8 -pelejä tulevia piirisarjapelejä varten. Kehitystä tapahtui
kiitettävästi, ja pojista on kovaa vauhtia
tulossa todella taitavia jalkapallotähtiä!
Päätöstilaisuudessa -09-joukkueen kehittyneimpinä pelaajina palkittiin veljekset Miguel
ja Robin Kivioja. Ahkerin harjoittelija -palkinnon tänä vuonna pokkasi jopa kolme
pelaajaa: Ilmari Määttä, Miki Isohanni ja Tenho Pikkarainen. Taistelija-palkinnon sai
Valtteri Lehmikangas.
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Tervareitti-turnaus 9.6.2018. Pallonhallintaa Panttereiden toimesta
kotiturnauksessa Pallokarhuja vastaan.

Terwaturnaus 11.8.2018.
Panttereiden kilpajoukkue pelasi
loistavasti sijoittuen kilpasarjan
alkulohkossa toiseksi. Jatkopeleissä
joukkue kuitenkin hävisi Vaasan
Palloseuralle, joka loppujen lopuksi
voitti koko turnauksen. Näin ollen
PonPa:n kilpajoukkue tippui ulos
mitalipeleistä.
Haastesarjassa pelannut joukkue
esitti myös hienoa peliä ja osoitti
tason parantuneen huomattavasti.

19

Pojat -10-11
Panttereiden -10-11 -poikien joukkueessa harjoitteli vuoden 2018 aikana 25 poikaa
ja heitä valmensivat Raimo Kärkkäinen, Sari Lehtonen ja Jooel Tervaskanto.
Joukkueenjohtajana toimi Sari Lehtonen.
Vuoden aikana joukkue osallistui Rosso Fireball -sisäjalkapalloturnaukseen
Kempeleessä, kahteen Talviliigan turnaukseen, Miniliigan avaukseen, Oulunsalon
miniliigan turnaukseen, seuran omaan Tervareitti-turnaukseen, Haukiputaan Pallon
miniliigan turnaukseen, sekä Tervareiden järjestämään miniliigan päätösturnaukseen.
Pojat kehittyivät vuoden aikana huimasti ja mukaan saatiin kesän aikana uusia
innokkaita ja taitavia pelaajia. Syksyllä siirryimme treenaamaan yhdessä -12 -poikien
kanssa.
Päätöstilaisuudessa -10-11 -poikien joukkueen ahkerimpana harjoittelijana palkittiin
Jere Ronkainen sekä kehittyneimpänä pelaajana Touko Korhonen.
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Pojat -12
Vuonna 2012-syntyneiden poikien joukkueessa kävi aktiivisesti harjoituksissa
keskimäärin 7 poikaa ja kaiken kaikkiaan jalkapallon saloihin kävi tutustumassa
kauden aikana lähes 20 poikaa. Joukkueen vastuuvalmentajana toimi Juha
Saarinen ja joukkueenjohtajana Mirja Saarinen.
Keväällä joukkue harjoitteli kerran
viikossa Kirkonkylän koulun salissa ja
kesällä Ponkilan tekonurmikentällä.
Joukkue osallistui viiteen Miniliigan
turnaukseen Muhoksella, Kempeleessä,
Haukiputaalla ja Arina-areenalla Oulussa.
Kauden ahkerimpana pelaajana palkittiin
Samu Saarinen ja kehittyneimpänä
pelaajana Samu Heikkinen, lisäksi
palkittiin HalpaHallin lahjoittamalla
taistelijapalkinnolla Veikka Meski.
Syksyllä salikauden alkaessa joukkue
siirtyi harjoittelemaan yhdessä -10-11syntyneiden poikien kanssa. Yhdessä
harjoituksia jatkettiin kerran viikossa
palloilusalissa.
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Jalkapallokoulu 2018
Vuonna 2018 jalkapallokoulu järjestettiin 2013 vuonna syntyneille tytöille ja pojille.
Kesän aikana harjoituksissa oli mukana noin 25 lasta. Jalkapallokoulua pidettiin
kesä-elokuussa kymmenen kertaa seuran eri joukkueiden valmentajien
vetämänä.

Palloliiton suositusten mukaisesti vanhemmat olivat mukana harjoituksissa heti
ensimmäisestä kerrasta lähtien. Harjoitukset suunniteltiin niin, että lapset
opettelivat yhdessä vanhempiensa kanssa jalkapallon perusteita valmentajien
johdolla, jolloin jokaisella lapsella oli oma aikuinen auttamassa ja neuvomassa.
Harjoituksissa nähtiin monenlaisia hauskoja tilanteita, kun vuoroin lapset vuoroin
aikuiset tekivät parhaansa toistensa kannustamina uuden lajin parissa.

Seuran päätöstilaisuudessa jalkapallokoululaiset palkittiin diplomilla sekä mitalilla.
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Vanhempien mukanaolo näytti
jalkapallokoululaisille esimerkkiä siitä, että
lajin parissa on tärkeää pitää hauskaa ja
vaikka jokin asia ei heti ensimmäisellä
yrittämällä onnistu, niin yrittämällä ja
harjoittelemalla taidot paranevat.
Harjoituksiin jääminen ei myöskään
muodostunut kynnykseksi ujoimmillekaan
lapsille, kun tuttu ja turvallinen perheenjäsen
oli mukana. Varmasti myös vanhemmista oli
mukava seurata lastensa touhuamista, ja he
saivat jalkapallokoulusta kesäksi yhteisen
harrastuksen.

Kesän aikana jalkapallokoulussa harjoiteltiin muun muassa pallonkäsittelytaitoja, kuten kuljettamista, pujottelua, harhautuksia ja maalintekoa, valmentajan
ohjeiden noudattamista ja ryhmässä toimimista sekä joukkueena pelaamista.
Kesän jälkeen jalkapallokoululaiset jatkoivat harjoittelua kerran viikossa ulkona
vanhempien johdolla ja talvikauden alkaessa harjoituksia pidettiin muutaman
kerran salissa.
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Vuoden Pantteri 2018
Kauden 2018 Vuoden Pantteriksi valittiin
Miro Cevirel Pojat-05 -joukkueesta.

Jalkapallon pelaamisen Miro aloitti jo 6-vuotiaana
ja on nyt pelannut jo seitsemän vuotta.
Aikaisemmin Miro treenasi viisi kertaa viikossa,
kun hän pelasi myös Oulussa. Nykyisin hän on
keskittynyt Ponkilan Panttereiden -05 poikien
joukkueeseen ja treenaa 2-3 kertaa viikossa.
Vuoden Pantteri -palkinnon saajaksi valmentajat
ehdottivat Miroa, koska hän on taitava, luotettava
ja varma otteissaan. Lisäksi hänellä on hyvä
pelisilmä ja Miro on asenteeltaan joukkuepelaaja.
Jalkapallossa parasta Miron mielestä on
joukkuekaverit ja onnistumisen tunne.
Tavoitteena tulevaisuudessa Vuoden Pantterilla
on tulla hyväksi jalkapalloilijaksi.

Vuoden 2017 Pantteri Eerika Rauhio luovutti Vuoden Pantteri -pystin Mirolle kauden 2018 päättäjäisissä.
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Ponkilan Pantterit aloittavat jalkapallokauden Viitosessa
24.4.2018
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PonPa kaatoi Real Oulun 5-3
4.5.2018
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Ponkilan Panttereille kotitappio ylikiiminkiläisille
25.5.2018

27

Pantterit vietti maalijuhlia
29.5.2018
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Ponkilan Pantterit piti oman päänsä puhtaana
Lasten jalkapallon riemua Tervareitti-turnauksessa
12.6.2018

29

Ponkilan Pantterit Tervareitti-turnaus ja juttusarja
8.6.2018
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31

Futistapahtuma Muhoksen torilla
15.6.2018
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Ponkilan Panttereille viides kotivoitto
29.6.2018
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Nousua tavoitteleva PonPa hävisi kotonaan Ajaxille
31.7.2018
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PonPalle kotivoitto peliä hallinneesta OsPasta
7.8.2018
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PonPa hävisi Pateniemessä sarjaa johtavalle JuNsUlle
10.8.2018
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Pantterit somessa

@ponkilanpantteritry
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Kiitokset
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Ponkilan Pantterit ry
www.ponkilanpantterit.com

