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Pohjois-Haagan Urheili-
jat ry on pian 52 vuotta täyt-
tävä seura, joka tarjoaa koko
perheelle mahdollisuuden
harrastaa kuningaslajia – jal-
kapalloa. Toimintaan ovat
tervetulleita niin pojat ja tytöt
kuin äidit ja isät, sekä kaikki
ylipäänsä jalkapallosta kiin-
nostuneet harrastajat – iästä
riippumatta. Seura tarjoaa
mahdollisuuden myös kai-
kenlaiselle taustatoiminnal-
le. Jos koet seuratoiminnan
sydämesi asiaksi, tervetuloa
mukaan!

Yhteisöllisyys on tärkeää,
kaikki haluamme tuntea kuu-
luvamme osaan suurta koko-
naisuutta – näin se on myös
haagalaisessa jalkapallossa.
Pitkäjänteisesti tehdään töitä
kovien tavoitteiden saavutta-
miseksi. Haluamme olla ko-
ko Haagan ja miksei koko
Länsi-Helsingin tunnetuin
seura, jossa annetaan kaikille
mahdollisuus harrastaa ja kil-
pailla.

Kaikessa suhdetoiminnas-
sa jonkun on tehtävä aloite,
nyt me seurana päätimme
tehdä sen kohtaamalla lähi-
alueen ihmiset eri tapahtu-
mien muodossa. Olemme jal-
kautumassa alueemme päi-
väkoteihin ja kouluihin, ta-
voitteena levittää jalkapallo-
sanomaa ja herättää kiinnos-
tusta alueen omaa jalkapallo-
seuraa kohtaan.

Hieman varttuneemmalle
nuorisolle olemme perusta-
massa nuorisofoorumin, jos-
sa nuoret tapaavat säännölli-
sesti n. 1 krt/kk. Näin voim-
me toteuttaa ainakin osan sii-
tä arjesta, joka nuoria kiin-
nostaa.

Erityisesti tyttö- ja naisfu-
dis on viime aikoina kasvat-
tanut suosiotaan rajusti niin
Euroopassa kuin meillä Suo-

messakin (suuri kiitos siitä
loistavasti pelanneelle Suo-
men Naisten jalkapallomaa-
joukkueelle). Tänä vuonna
Suomessa pelattavat naisten
EM-kisat varmasti nostavat
lajin arvostusta ja lisäävät
harrastajien määrää ennes-
tään.

Myös FC POHU on päät-
tänyt panostaa juuri tuohon
kohderyhmään. Pohulaisten
tyttöjoukkueiden ikähaitari
kattaa tällä hetkellä kaikki
ikäryhmäjoukkueet 2001 –
2002 syntyneistä aina B-tyt-
töihin asti. Kokonaisuus pitää
sisällään myös naisten edus-
tusjoukkueen, joka lähtee ta-
voittelemaan korkeampaa di-
varipaikkaa tällä kaudella.

Joukkueiden taustahenki-
löille, jalkapalloilevien tyttö-
jen äideille ja muille jalkapal-
lon naisystäville olemme pe-
rustaneet oman harrastejouk-
kueen; FC POHU Sitkeet
Mammat. Joukkueen toimin-
nan kautta tutustutaan toisiin
paremmin, opitaan tekemään
asioita yhdessä, ja ennen

kaikkea, nähdään ja koetaan
samoja asioita kuin omat lap-
semme kohtaavat pelikentäl-
lä, harjoituksissa ja peleissä.
Joukkueessa yhdistyy eri ikä-
kaudet, pelaajien ikähaitari
vuodesta 1961 aina nuorim-
paan 1987 ikäryhmään asti.

Seuran sisällä pyrimme
vahvistamaan yhteistyötä eri
joukkueiden välillä, mm. jär-
jestämällä yhteisiä taito- ja
maalivahtitreenejä eri ikäryh-
mille, Haluamme pois mal-
lista, jossa seuran alla toimii
monta yksittäistä joukkuetta
erillisissä vuokrayksiöissä.
Haluamme rakentaa seuraka-
ton, jonka alle mahtuu mon-
ta asukkia yhteen ja samaan
huoneistoon. Unohdamme
osittain ikäryhmäajattelun ja
keskitymme kehittämään toi-
mintaa suuntaan, jossa moti-
vaatio, taito ja joukkuehenki-
syys kohtaavat pelaajan omat
arvot ja taidot.

Monelle joukkueelle on
liiankin tuttu tilanne, jossa
valmennus ja pelaaminen
käyvät vaikeaksi, kun taso-

erot pelaajien kesken ovat
kasvaneet liian suureksi.
Joukkueen lahjakkaimmat
pelaajat hakeutuvat toisiin
seuroihin ja pelaajapulan ta-
kia joukkue joutuu lopetta-
maan toimintansa. Uusi tapa
toimia tukee ikäryhmiä ikä-
luokasta toiseen ja mahdollis-
taa näin joukkueiden yhdisty-
misen kuin erkaantumisenkin
omaksi ikäryhmäkseen.

Voidaan edetä kivutto-
masti toiminnassa, pelkää-
mättä pelaajamäärän vähyyt-
tä, tasoerojen suuruutta, val-
mentajapulaa tai muita tyy-
pillisiä kompastuskiviä.
Joukkueiden taustahenkilöt
ja valmentajat tekevät näin
luontaista yhteistyötä, ajatus-
ten vaihto ja kokemusten ja-
kaminen tuo monimuotoi-
suutta lajin pariin.

Junioreille pyrimme jär-
jestämään niin harraste- kuin
kilpailullisia joukkueita, Iso-
na tavoitteena on taata toi-
minnalla joukkueen kullekin
eritasoiselle ja eri motivaa-
tion omaavalle pelaajalle tar-

peeksi peliaikaa ja sopivan
tasoisen sarjan. Ihmiset
olemme erilaisia, tavoitte-
lemme eri asioita ja haluam-
me tehdä ne omalla tavalla,
tästä syystä onkin oltava
useampi vaihtoehto valittava-
na, yksi tie ei yksin johda mi-
hinkään.

Ensiaskel uutta toimintaa
kohden on tehty tyttöjalka-
pallon puolella. Yhdistimme
kaksi ikäryhmää ja perustim-
me TB tytöt. Yksittäiset jouk-
kueet T94 ja T93 ovat nyt yh-
dessä ja toiminnassa on mu-
kana myös T92 edustus.

Yksi joukkue – kaksi sar-
jaa on ollut avainsana. Tytöt
harjoittelevat kahdessa ryh-
mässä; tasoryhmässä ja har-
joitteluryhmässä. Harjoitte-
lun määrä ja sisältö vaihtelee
ryhmien kesken.

Varsinaiset piirisarjat
TB16 ja TB18 muodostetaan
myöhemmin keväällä. Ta-

voitteet kummassakin sarjas-
sa on asetettu korkealle;
TB16 aluesarjapaikka ja
TB18 B-tyttöjen SM-paikka.
Tavoitteita ei tehdä yksin pal-
velemaan nykyisiä TB tyttö-
jä, lähdemme hakemaan tällä
mallilla hyviä pelipaikkoja
seuran tuleville B-tytöille.

FC POHU sai 2007 sinet-
tiseuran arvon ja Footpass
2008:n. Haluamme osoittaa
olevamme sen arvoisia ja ke-
hittää toimintaamme edel-
leen. Tavoitteet on asetettu,
töitä tehdään ja maaliin täh-
dätään!

Näillä eväillä uskomme
FC POHU:n nousuun niin
tyttö- kuin poikapuolella. Tu-
le sinäkin mukaan toimin-
taan!

FC POHU TB
Joukkueenjohtajat

Pia Tiainen
Sari Mällinen

Pallo hallussa FC Pohussa!!

POHUn tytöt kesäkuussa 2008 Bulgariassa.

Onko moraali vain kau-
niisti kiiltävä sana? Miten
on käynyt yhteisen hyvän,
kun vastassa on oma etu?
Yhteisöteatterin 7. toimin-
tavuoden pyörähtäessä
käyntiin syksyllä 2008 yh-
teinen päämäärämme oli et-
siä kosketus- ja leikkaus-
pintoja tekoihin, joilla ih-
misen arvot ja ihmisarvo
punnitaan. Yksilöllisyyttä
korostavassa ajassa ha-
luamme haastaa ajattele-
maan, onko moraali yksi-
tyisasia, yhteisön sopimus
vai pelkkä kannattamaton
bisnes. 

Päältä katsoen tiiliteh-
taan omistajaperheellä
pyyhkii oikein hyvin: on
rikkautta – ja rakkauttakin,
on nimeä, oman perheyri-
tyksen tuomaa ansaittua
vaurautta. On maailma, jos-
sa niin rikas kuin köyhäkin
tietää paikkansa: köyhän
tehtävänä on tehdä työtä,

mielellään lakki kourassa ja
laulellen. Herrasväkeä ja

heidän palkollisiaan yhdis-
tää kuitenkin vielä usko sii-

hen, että työnteon kuuluisi
kannattaa. Mutta kun perin-

nönjaon hetki lähestyy,
omistajaperheestä jokaisel-
la on enää yksi päämäärä:
halu saada omansa pois.
Kuka jää jäljelle, kuka sel-
viää ja kenet pyyhkäistään
tieltä? Ja ovatko nämä edes
oleellisia kysymyksiä, kun
ihmisyyttä mitataan? 

Tiiliä ja kaakeleita poh-
jautuu Maksim Gorkin näy-
telmään "Vassa Zelezno-
va", jonka lukeminen sai
teatterilaiset pohtimaan,
mistä puhumme kun pu-
humme moraalista tai sen
puutteesta. Ensi vuonna
100 vuotta täyttävän näy-
telmän ihmiskuvaus kut-
kutti heti hermonpäitä. Kun
yhteisöteatterin periaattei-
den mukaisesti ryhmäläis-
ten omat ideat ja oivalluk-
set nivottiin yhdessä muo-
kattuun alkuperäistarinaan,
kasvoi näytelmästä aikaa
uhmaava sukellus ihmisen
moraaliseen sisimpään.

Teema on iso, ja näytel-
mämme tarkoituksena on
pikemminkin esittää kysy-
myksiä kuin vastata niihin.
Toivomme, että katsojille
jää pureskeltavaa kotimat-
kalle ja ehkä vähän pitem-
mällekin. 

Tiiliä ja kaakeleita on
nähtävissä 6 kertaa huhti-
kuun aikana Pikku Huo-
palahden nuorisotalolla.

Tiiliä ja kaakeleita
Ensi-ilta ke 1.4. klo 19.
Muut esitykset: pe 3.4.,

la 4.4., pe 17.4., la 18.4., su
19.4. aina klo 19.

Hilda Flodininkuja 6
(Tilkankatu 19)

Liput 8/6 €
Varaukset ja tiedustelut: 
Liisa Matilainen, 

liisa.matilainen@banzai.fi,
puh. 050-4145570

Paula Darkowski, pau-
la.darkowski@finnair.fi,
puh. 040-7212097

Tiiliä ja kaakeleita
Pikku Huopalahden Yhteisöteatterin kevään ensi-ilta

Pikku-Huopalahden Yhteisöteatterin kevään uutuus on Tiiliä ja kaakeleita.
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