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Joukkue vuoden pelaaja fair play -pelaaja 
Tytöt-99 Kiia Burtsov Anni Soila 
Tytöt-96 Iisa Kukkonen Viivi Rantanen 
Tytöt-95 Iiris Uusitalo Ella Virto 
Tytöt-94 Ella Andberg Julia Kärnä 
Tytöt-93 Julia Somero Mona Wiklund 
Pojat-00 Veikka Munck Kalle Marjakangas 
Pojat-99 Kalle Norrlin Mikael Rajantie 
Pojat-98 Joni Halmelahti Petteri Hämäläinen 
Pojat-97 Jaakko Kuismanen Eetu Kaskela 
Pojat-96 Aleksi Järveläinen Manuel Rodriquest, Akseli 

Kulikoff 
Pojat-95 Roope Ristsoo Erno Kähkönen 
Pojat-94 Eero Saarialho Esa Koivistoinen 
Pojat-93 Kalle Leppänen Jasper Mäkelä 
Pojat-92 Marko Reponen Joonas Fontell 
Pojat-91 Lasse Vainikainen Antero Joly 
Pojat-90–91 1div Robin Söderlund Anton Gärkman 
Pojat-88–89 Valto Kontro Fredrik Wennerstrand 

Vuoden tyttömaalivahti Heini Hietanen 
Vuoden poikamaalivahti Roope Ristsoo 
Vuoden maalimimmi (pieni kenttä) Kaisa Aalto 
Vuoden maalimimmi (iso kenttä) Ella Andberg 
Vuoden maalijunnu (pieni kenttä) Joni Halmelahti 
Vuoden maalijunnu (iso kenttä) Lassi Vainikainen 
Vuoden tyttöjoukkue D-tytöt -95 
Vuoden poikajoukkue D2-pojat -96 
Vuoden pelintekijä Jasmin Grönroos 
Vuoden pelintekijä Eero Saarialho 
Tulevaisuuden lupaus ere Kinnari 
Vuoden tyttöpelaaja Elina Saarela 
Vuoden poikapelaaja Aleksi Järveläinen 
Vuoden valmentaja Samuli Aalto 
Vuoden valmentaja Petteri Juhala, Pentti Väliahdet 
Naiset Suvi Tuomikoski-Alin, Suvi Kytölä 
Ikämiehet-35 Raine Pulli, Petri Hakulinen 
Miehet/2 Mika Loponen, Pekka Ikonen 
Simpsons Jussi Laakkonen, Justus Karekallas, Tuukka 

Paavola 
Miehet ykkösjoukkue
maaliseppo Kai Santala (9. kerta), Oso Syväoja 
vuoden tulokas Janne Oksanen 
fair-play pelaaja Timo Nick 
vuoden pelaaja Pekka Loponen 
Toiminnanjohtajan malja Kirsi Päivärinta 
Puheenjohtajan malja Jari Möykky 
Vuoden maineteko FC POHU 50 vuotta ja sinettiseuraksi 
Pohu mestaruus ei pelattu

FC POHU palkitut 2007

Kultainen: Mika Bergman
ja Jukka Virtanen.
Hopeinen: Seija Ahola ja
Risto Honkanen.
Pronssinen: Pirkko Kelo-

kas, Lauri Kontro, Juha
Laakkonen, Eva Lintunen,
Pekka Loponen, Jani Met-
säranta, Sanna Olin, Jouko
Palmu, Juha-Pekka Parta-

nen, Kai Pekkinen, Kai
Santala, Pia Tiainen, Pekka
Tikkanen, Liisa Toivanen
ja Mikko Vitikainen.

FC POHU:n 50-vuotisjuhlassa 
ansiomerkeillä palkitut 

FC POHU juhli 50-vuotista toimintaansa mm. Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pidetyssä
juhlassa, onnitteluvuorossa Pohjois-Haaga Seuran puheenjohtaja Juho Kumpulainen
(vas.), pohulaiset Jukka Virtanen ja puheenjohtaja Esko Manninen (oik.).

Alun perin laajemmalla
lajivalikoimalla aloittanut
POHU on nykyisin puhdas
jalkapalloseura, jossa jalka-
palloa harrastaa yhteensä yli
300 lasta- ja nuorta, joista
poikia on yli 200 ja tyttöjä
hieman alle 100. POHU te-
kee määrätietoisesta ja te-
hokkaasti nuorisotyötä Haa-
gassa. Alkuvuodesta seura
hyväksyttiin 43. Sinettiseu-
raksi Palloliiton toimesta.
POHU palkittiin juhliinsa liit-
tyen Palloliiton Helsingin Pii-
rin kultaisella ansiolevyk-
keellä.

Pohjois-Haaga sai oman
urheiluseuran, kun joukko
toimeliaita haagalaisia perus-
ti POHUn. Seuran perustava
kokouksessa pidettiin Näytte-
lijäntie 2 P II kerhohuoneessa
15.11. 1957. Seuran nimestä
käytiin vilkas keskustelu ja
lopuksi päädyttiin nimeen
"Pohjois-Haagan Urheilijat".
Seuralle hyväksyttiin yksi-
mielisesti TUL-seuran malli-
säännöt. Seura liittyi vuoden

1959 aikana Suomen Pallo-
liittoon, Suomen Urheiluliit-
toon, Suomen Hiihtoliittoon,
Suomen Kiekkoliittoon ja
Suomen Käsipalloliittoon,
mutta seura ei ole koskaan
kuulunut TUL:oon. Liittymi-
nen moneen liittoon kuvastaa
uuden seuran laajaa eri palloi-
lulajien harrastusta. Varsinai-
nen urheilutoiminta alkoi jär-
jestäytymisvaiheen jälkeen
vuonna 1959.

Seuran nimi on kokenut
muutoksia vuosien varrella,
mm. vuodesta 1966 alkaen
on käytetty julkisuudessa lä-
hinnä nimilyhennystä "Po-
Hu", mikä otettiin seuran ni-
meenkin ensin em. muodossa
ja lopulta välivaiheiden kaut-
ta  nykyisessä muodossa
"Pohjois-Haagan Urheilijat
FC POHU ry." Seura tunne-
taan parhaiten FC POHUna,
mikä kertoo sen keskittymi-
sestä pelkästään jalkapalloon.

Aluksi seura aloitti hyvin
kirjavalla lajivalikoimalla,
pelattiin jalkapalloa, käsipal-

loa, jääkiekko jne, mutta toi-
minta keskittyi vähin erin jal-
kapalloon ja jääkiekkoon.
Näiden kahden lajin harrasta-
jien ja tukijoukkojen kesken
syntyä kuitenkin näkemys-
eroja mikä johti siihen, että
jääkiekko erosi POHU:sta
omaksi seurakseen (Jääkis-
sat) vuonna 1970.

Seuran toiminta keskittyi
vuodesta 1978 lähtien vain
jalkapalloon ja miesten edus-
tusjoukkueen ympärille. Kos-
ka pahimmillaan kaikki seu-
ran toimihenkilöt ja hallituk-
sen jäsenet olivat tavalla tai
toisella mukana edustusjouk-
kueen toiminnassa, siitä oli
väistämättä seurauksena ju-
nioritoiminnan hiipuminen,
sen aallonpohja osui vuoteen
1983. 

Määrätietoisella työllä
seura kuitenkin nousi lamas-
ta ja erityisesti 1980-luvun lo-
pulta junioritoiminta elpyi ja
aloitti voimakkaan nousun
nykyiselle tasolla. Poikien
rinnalle tuli myös tyttöjen
joukkueita. Samanaikaisesti
panostus edustusjoukkuee-
seen väheni olennaisesti, mi-
kä tarkoitti sen toiminnan
loppumista. Nykyisellään
POHU tunnetaankin erityi-
sesti laajasta ja määrätietoi-
sesta junioritoiminnastaan.

POHUn historiikki on
tekeillä ja siitä on edellä joi-
takin poimintoja.

FC POHU 50 vuotta

Palkitut juniorit yhteiskuvassa.

FC POHU:n hallitus 50 v. juhlakuvassa 3.11.2007. Vasemmalta Jouko Palmu, Pekka Tik-
kanen, Jukka Virtanen, Eva Lintunen, Pia Tiainen, Seija Al, Jouko Huttunen, Sanna Olin
ja Esko Manninen (pj.).

FC POHU, tai Pohjois-Haagan Urheilijat ry,
kuten sen virallinen nimi kuulu, täytti marras-
kuun alussa 50 vuotta. Seura juhlisti puolen
vuosisadan taivaltaan 3. 11. juhlavastaanotolla
Pohjois-Haagan yhteiskoulun tiloissa, jakoi
vuosittaiset palkintonsa samana päivänä ja hui-
pensi juhlansa Ravintola Idassa iltajuhlan
muodossa. Juhlivaa seuraa muistivat mm. poh-
jois-haagalaiset yhteisöt ja Suomen Palloliitto.
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