
Kauden päätösjuhla Jampan jalkapallohallissa 27.11. ”Puheenjohtajan tervehdys” –puheenvuoro 

 

Hyvät jalkapalloilijat ja jalkapallon ystävät 

Minulla on ilo tuoda teille puheenjohtajan ominaisuudessa koko seurajohdon tervehdys tähän kauden 

päätös- ja palkitsemisjuhlaan.  

Kuten jo viime vuoden päätöstilaisuudessa otin esiin, niin me voimme olla se ainutlaatuinen yhteisö, jossa 
jokaisella mukana olevalla on mahdollisuus kokea osallisuutta, elämyksiä ja onnistumisia. Toimimalla 
vastuullisesti ja noudattamalla ohjeita, yksin ja yhdessä, olemme tarjonneet ja voimme edelleen tarjota 
kaikille yhteisön jäsenille mahdollisuuden nauttia jalkapallosta, niin pelaajille, toimijoille kuin kannattajille 
sekä yhteistyökumppaneille. Pandemia ei valitettavasti vieläkään ole ohi, vaan sen tuoma taloudellinen ja 
toiminnallinen epävarmuus on edelleen läsnä tulevallakin kaudella. Mutta kuten jo viime vuonna totesin, 
niin olen kuitenkin varma, että jos joku seura tästä selviää, niin se on JäPS! 

Toiminta-ajatuksemme ”Elämyksiä ja onnistumisia laadukkaassa jalkapalloyhteisössä” on todella 

konkretisoitunut kuluneen kauden aikana ja kuten Järvenpään kaupunginhallituksen tuore puheenjohtaja 

Eemeli Peltonen kolumnissaan Keski-Uusimaassa kirjoitti, niin JäPSin menestyksestä iloitsee koko kaupunki.  

Miesten edustusjoukkue teki paikallista urheiluhistoriaa nousemalla kauden päätteeksi miesten Ykköseen. 

Historiallinen nousu on pitkäjänteisen työn tulos niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. Näistä työn 

tuloksista voi olla ylpeä koko sininen yhteisö, pelaajat, taustat, vapaaehtoiset, kannattajat ja 

yhteistyökumppanit. 

Sama pitkäjänteinen työ ja varmasti osaltaan myös joitain vuosia sitten aikaansaadut harjoitusolosuhteiden 

parannukset ovat vaikuttaneet miesten edustuksen lisäksi muidenkin joukkueiden onnistumisiin menneellä 

kaudella. Jo keväällä T07 tytöt näyttivät esimerkkiä muille nousemalla Etelä-Länsiliigaan. Miesten 

kakkosjoukkue JäPS47 suoritti oman osuutensa nousemalla Nelosesta Kolmoseen ja kauden päätteeksi P08 

otti esimerkkiä edustuksen noususta ja nousi oman ikäluokkansa Ykköseen. 

Tämä seuran menestys on yhteinen ilonaihe meille kaikille ja uskon, että se motivoi taas uusia lapsia ja 

nuoria liikunnan pariin ja rakentaa näin osaltaan parempaa tulevaisuutta koko seutukunnalle.  Kuten 

Eemelikin kirjoitti, niin liikunta on parasta lääkettä koronan varjossa yleistyneisiin terveyden ja hyvinvoinnin 

ongelmiin. 

Kaupungin kanssa on käyty paljon keskusteluja erittäin hyvässä hengessä olosuhteiden saamiseksi sille 

tasolle, mitä seuran ja sen edustusjoukkueiden taso edellyttää. Kaupungin edustajat ovat yhtä mieltä siitä, 

että kaupungin on hoidettava olosuhteet kuntoon, jotta JäPSin Ykkösen kotiottelut voidaan pelata 

Keskuskentällä.  

Edellä mainitut onnistumiset tukevat osaltaan tavoitettamme, että JäPSistä luodaan alueen vahvin 

urheilubrändi ja JäPSin merkitys alueellisena toimijana kasvaa entisestään. Meitä jäpsiläisiä on jo yli 1400, ja 

tavoitteena on kasvattaa JäPSin sinivalkoisia värejä tunnustava yhteisö vielä merkittävästi suuremmaksi. 

Me kaikki - pelaajat sekä heitä kannustavat vanhemmat, sukulaiset ja ystävät - muodostamme ison JäPS – 

yhteisön, joka on kiinnostava kumppani monelle paikalliselle toimijalle. Teimme jäpsiläisyyden voiman 

entistäkin näkyvämmäksi ainutlaatuisella tavalla, kun keväällä lanseerattiin JäPSin oma, maksuton 

mobiilisovellus eli JÄPPI, josta löytyy mm uutiset ja yhteiset edut koko JäPS-yhteisölle 

Haluan antaa erityisen kiitoksen toiminnanjohtaja Jari ”Jallu” Kuritulle siitä hienosta työstä, jota hän on 

tehnyt seurayhteisön ja järvenpääläisen jalkapallon eteen. Jallu jättää seuran toimihenkilötehtävät, mutta 

hän ei jätä seuraa, vaan siirtyy edustuksen taustaorganisaatioon viemään sitä kohti uusia historiallisia 



suorituksia tulevaisuudessa. Samalla toivotan lämpimästi tervetulleeksi seuran uuden toiminnanjohtajan 

Marika Hagelinin, joka aloittaa virallisesti tehtävässään joulukuun alusta. Uskon, että Marikan johdolla 

voimme kaikki yhdessä suunnata virkein jaloin kohti seuraavaa vuotta, joka tulee olemaan myös juhlavuosi 

seuramme täyttäessä ensi syksynä 75 vuotta. 

Lopuksi haluan kiittää kaikkia muitakin seuratyöntekijöitämme, valmentajiamme, pelaajiamme ja heidän 

taustajoukkojaan sekä kaikkia niitä lukuisia vapaaehtoisia siitä todella arvokkaasta työstä, jota teette 

järvenpääläisen jalkapallon ja junioritoiminnan eteen. Kiitos ja antoisaa päätösjuhlaa! 


