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 PRINSSI & PRINSESSA-

FUTIS 2017

Ps. Komeettojen ikäkausijoukkueista lisätietoja seuran nettisivuilla. 
* Keljonkankaan Prinssi- & Prinsessafutis järjestetään jos osallistujia on tarpeeksi. 
** Lauantaisin Komeettojen omassa Comets’ Parkissa järjestetään Prinssi- ja 
Prinsessafutikseen osallistuville 1,5 tuntia kestävä pelitapahtuma, Street soccer.

P&P RYHMÄT KESÄLLE 2017
Nenäinniemi: maanantaisin 17.30-18.30, Tikan Koulun kenttä (Kevät) ja Nenäinniemen nurmikenttä 
(Kesä/syksy) sekä lauantaisin 10.00-11.30, Comets’ Park, Kotalampi**
Kotalampi: tiistaisin 17.30-18.30, Comets’ Park, Kotalampi sekä lauantaisin 10.00-11.30, Comets’ Park, 
Kotalampi**
Keljonkangas*: torstaisin 17.30-18.30, Kenttä tarkentuu sekä lauantaisin 
10.00-11.30, Comets’ Park, Kotalampi**

Prinssi & Prinsessafutiksen hinta koko kesältä on 100€. sis. ohjatut 
harjoitus- ja pelitapahtumat, pelipaidan, pallon ja juomapullon.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: komeetat.fi 

Prinssi- & Prinsessafutis on loistava tapa tutustua jalkapalloiluun kannustavassa ilmapii-
rissä, osaavien valmentajien johdolla. Tarkoituksenamme on pelien ja leikkien avulla avata 
futiksen saloja sekä tarjota jokaiselle lapselle onnistumisen kokemuksia. P&P -futis on oiva 
tapa saada lapsi liikkumaan sekä innostumaan liikkumisesta jalkapallon merkeissä.

Mukaan ovat tänä vuonna tervetulleita kaikki 2008–2012 syntyneet tytöt ja pojat. Tytöille 
ja pojille järjestetään toimintaa omissa ryhmissä, osaavien ohjaajien johdolla. Harjoitukset 
käynnistyvät toukokuussa viikolla 18 yhteisellä avajaistapahtumalla Komeettojen Comets’ 
Park -kentällä, Kotalammella ja jatkuvat viikolle 34 asti. Jokaisessa kerhossa muodostetaan 
kaksi erillistä ryhmää: snadit (2011 ja nuoremmat) sekä nappulat (2008-2010 -syntyneet).

 PRINSSI & PRINSESSA- PRINSSI & PRINSESSA-

 2017 2017

Prinssi & Prinsessafutiksen hinta koko kesältä on 100€. sis. ohjatut 

Ilmoittaudu mukaan :)

Komeettojen
JALKAPALLO-

KOULU
Jyväskylän Komeetat järjestää jalkapallo-
koulun Comets’ Parkilla 5.–9.6. päivittäin 
klo 10-13. Koulu on avoin kaikille seuroille ja 
tarkoitettu 2004-2009 syntyneille pojille ja 
tytöille. Teemat: Maalinteko, puskupelit, futis-
tennis, taitokisat, potku ja kaarisyöttö ja paljon 
taitoharjoitteita. Lisäksi pelataan perinteinen 
World Cup. Perjantaina on grillauspäivä – omat 
eväät mukaan.

Hinta: 75 € sisältää ohjauksen, pelipaidan, 
shortsit, pallon ja juomapullon. 

Ilmoittautumiset ja lisäinfoa: 
www.komeetat.fi 

5.–9.6.2017 Comets’ Park



COMETS’ PARK 
ON TOTTA!
Seuramme pitkäaikainen haave 
ja ponnistus on toteutunut! Seura 
sai vihdoinkin oman kotikentän 
Kotalammelle, johon harjoittelu- ja 
pelitoimintamme keskittyy nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Tässä lehdessä erillinen artikkeli 
kenttähankkeen toteutumisesta.

Jyväskylän Komeetat ry on tammikuussa 2010 perustettu jalkapalloseura, joka keskittyy 
lasten ja junioripelaajien jalkapalloon. Me kehitämme toimintaamme nuorten pelaajiem-
me ehdoilla. 

Komeettojen tavoitteena on ennen kaikkea laadukkaan juniorijalkapallotoiminnan edistä-
minen Jyväskylässä. Kokeneet valmentajat ja taustaorganisaation n. 50 vapaaehtoisen van-
hemman joukko luovat vahvan perustan laadukkaan toiminnan aikaansaamiseksi. Juniori-
pelaajien taitojen määrätietoinen kehittäminen ja hienojen futiskokemusten tarjoaminen 
ovat keskeisiä tavoitteitamme. Palloliiton strategiaa mukaillen olemme onnistuneet, jos 
saamme sytytettyä lapsiin elinikäisen rakkauden peliin ja voimme tarjota heille pieniä voit-
toja ja onnistumisia joka päivä.

Tervetuloa mukaan Komeetta-leiriin.
Komeetat on kasvava jalkapalloseura, jossa on tällä hetkellä yksitoista poikien ikäkausi-
joukkuetta, miesten joukkue sekä syksyllä 2016 aloittanut tyttöjen 04-05 joukkue. Lisäksi 
kesäisin pidetään Prinssi&Prinsessa ja snadifutista perheen pienimmille pelaajille. Lisens-
sipelaajien määrä on n. 400 pelaajaa.

Kesällä järjestämme jalkapallokoulun. Koulu on avoin kaikille seuroille ja tarkoitettu tänä 
kesänä 2004-2009 syntyneille pojille ja tytöille. Loppukesästä on vuorossa perinteinen Co-
mets Cup. 19.-20.8.2017 järjestettävä turnaus pelataan upouudella Comets’ Park kentällä, 
Huhtasuon liikuntapuistossa ja Palokan liikuntapuistossa.

vko 18 Prinssi & Prinsessa ja snadifudis kesäkerhot alkavat
28.-29.4. Mesvac 02-haastajaturnaus: Comets’ Park
29.4. 04-haastajaturnaus: Säynätsalon tekonurmi, Jyväskylä
6.5. 08/09/10 -kevätturnaus: Comets’ Park
6.5. 06-haastajaturnaus: Säynätsalon tekonurmi, Jyväskylä
13.5. 07-kevätturnaus, kilpa ja haastaja: Comets’ Park
5.-9.6. Jalkapallokoulu: Comets’ Park
20.-23.7  Kokkola Cup: Kokkola
19.-20.8.  Comets Cup: Comets’ Park, Huhtasuon liikuntapuisto, Palokka
16.9. 08/09 syysturnaus: Comets’ Park

Kotivuiltamme löydät lisää tietoa toiminta-ajatuksestamme, joukkueiden 
yhteystiedot, uutiset, tulevat tapahtumamme ja ilmottautumiset turnauksiin.

www.komeetat.fi 

KOMEETTA-TAPAHTUMIA 2017



lijoiden talviharjoittelun mahdollisuuk-
sia merkittävästi Jyväskylässä. Vaikka 
Vehkahallin valmistumisesta on vasta 
pari vuotta, tuskin muistamme aikaa il-
man Vehkahallia.

Meidän oma suuri ponnistus eli Kota-
lammen Comets’ Park valmistuu kent-
tien osalta tänä keväänä. Myös huolto-
rakennuksen yhteiskäytöstä kaupun-
gin kanssa on sovittu. Omien tilojen 
remontointi huoltorakennukseen on 
suunnitelmissa, kunhan muutostöi-
hin vaadittavat luvat saadaan valmiik-
si. Komeettojen kotipesässä on siis 
jatkossa yksi täysimittainen moderni 
keinonurmikenttä, kaksi pikkukenttää 
sekä pukuhuoneet, työtilaa ja neuvot-
telutila. Paljon enempää ei voisi toivoa. 
Hanke aloitettiin vuonna 2012 ja tä-
män vuoden aikana se lopullisesti val-
mistuu. Viime vuonna palloliitto valit-
si meidän hankeemme ansaitusti vuo-
den olosuhdeteoksi Keski-Suomessa. 
Vuokrasopimus alueesta on alustavas-
ti voimassa 15 vuotta ja totta kai toi-
vomme, että siihen mennessä pinnoi-
te on jo kertaalleen uusittu ja sopimus 
jatkettu pitkälle tulevaisuuteen. 

Ensimmäiset tämän kevään harjoituk-
set on jo vedetty ja pelit pelattu. Val-
tavan iso kiitos kaikille talkoolaisille, 
jotka olivat kolaamassa kenttää peli-
kuntoon. Kenttä talvehti hyvin ja pikku-
kentät valmistuvat heti kun kelit läm-
piävät niin paljon, että maton liimaa-
minen voidaan aloittaa. Oman kentän 
merkitystä laadukkaan toiminnan ra-
kentamisessa tuskin kukaan vielä kun-
nolla edes ymmärtää. Me voimme tar-
jota kaikille Komeettojen pelaajille 
huippuolosuhteet iästä ja osaamisesta 
riippumatta. Komeettojen hanke pa-
rantaa myös muiden seurojen olosuh-
teita Jyväskylässä. Kun me keskitäm-
me oman toimintamme pääosin Ko-
talammlle, kaupungin muille kentille 
vapautuu n. 1500 harjoitustuntia vuo-
dessa. 

Komeettojen kahdeksas toimintakausi 
pyörähtää käyntiin tänä keväänä. Aika-
naan kun seuraa perustettiin lähdim-
me liikkeelle luomaan uudenlaista fu-
tiskulttuuria Jyväskylään. Aika nopeasti 
totesimme, että seuramme tärkeim-
miksi tavoitteiksi riittävät hyvä valmen-
nus, hyvät olosuhteet ja yhteisöllisyys. 
Noilla eväillä on menty tähän saakka ja 
paljon hyvää olemme saaneet aikaan. 
Tänä vuonna panostamme toiminnan 
laadun kehittämiseen Palloliiton laa-
tujärjestelmän kautta. Seurakehityk-
seen osallistumme myös alueellisen 
ohjausryhmän kautta. Palloliiton or-
ganisaatiouudistus on luonut uuden 
foorumin, jossa Keski-, Itä- ja Kaakkois-
Suomi yhdessä vievät seurakehityksen 
asioita eteenpäin.

Hyvän valmennuksen eteen voim-
me varmasti tehdä vielä paljon enem-
män. Koulutukseen panostaminen ja 
valmennuksen kehittämisen ohjaus-
ryhmä vievät valmennuksen osaami-
sen kehittämistä eteenpäin. Hyvä näin, 
koska hyvä valmennus on Komeetto-
jen toiminnan kulmakivi. Lapset ovat 
tärkeimmät asiakkaamme ja valmen-
tajat ovat kentillä heitä ohjaamassa.

Olosuhdepuolella olimme aikanaan 
aktiivisia, jotta Vehkahalli saatiin Jyväs-
kylään. Se paransi kaikkien jalkapalloi-

Hyvää jalkapallokesää kaikille!

Komeettojen yhteisöllisyys näkyi hie-
nosti keväällä kenttätalkoissa. Sama 
yhteisöllisyys näkyy myös Comets’ Cu-
pissa, josta on kasvanut yksi kaupun-
gin suurimmista jalkapalloturnauksis-
ta. Minisoccer ja muut joukkueiden 
omat turnaukset täydentävät yhdessä 
tehtävien tapahtumien palettia. Iloiset 
ilmeet kentillä ja kahviteltalla antavat 
valtavasti energiaa tulevia haasteita 
varten. Monta vuotta peräkkäin olem-
me onnistuneet järjestelyissä hienosti 
ja uskon, että tämä vuosi ei tee poik-
keusta. Turnausten tuotto on merkit-
tävä lisä joukkueiden toimintaan. Näin 
huolehdimme seurana siitä, että har-
rastuksen kustannukset pysyvät koh-
tuullisina. 

Komeettojen oma jalkapallokoulu 
Prinssi- ja Prinsessafutis on hyvällä 
mallilla. Aikaisemminkin ovat sekä ty-
töt, että pojat olleet tervetulleita mu-
kaan. Tänä vuonna haluamme kui-

tenkin tarjota jatkoa myös jalkapal-
lokouluun osallistuville tytöille. Viime 
vuonna aloitti Komeettojen ensimmäi-
nen tyttöjoukkue ja tulevina vuosina 
tulemme panostamaan myös tyttöjal-
kapallon kehittämiseen. Toivotamme 
siis kaikki lapset mukaan iloiseen toi-
mintaan!

Tätäkin kautta on taas valmisteltu pit-
kin talvea. Nyt on hyvä mieli ja tästä on 
hieno lähteä kohti kesää, koska se on 
jalkapalloilijan juhla-aikaa. Kesällä kes-
kitytään harjoitteluun ja peleihin. Muut 
hankkeet saavat vähän levätä, niihin 
palataan uudella innolla kesän jälkeen.

Hyvää kesää, kentillä nähdään.

Juha Leinonkoski
Puheenjohtaja
Jyväskylän Komeetat ry

COMETS CUP 2017
Tervetuloa perinteiseen turnaukseen Jyväskylään. Comets Cup on Palloliiton määrittelyn 
mukaan II tason eli haastajaturnaus. Lisäksi E10 ja E11 ikäluokissa pelataan kilpasarja.
Ikäluokat 2004-2010 pelaavat pelinsä Comets’ Parkin uudella tekonurmella Keltinmäessä sekä 
Huhtasuon nurmikentillä. Ikäluokat 2002-2003 pelaavat Palokan tekonurmella ja nurmella. 
Turnaus on kaksipäiväinen paitsi ikäluokka 2008 vain lauantai ja 2009/2010 sunnuntai. 
Pelimuodot turnauksessa ovat: 2002-2003: 11v11, 2004-2007: 8v8, 2008-2010: 5v5.

Ruokailu järjestetään Huhtasuon yhtenäiskoululla – lauantaina lounas ja päivällinen, 
sunnuntaina lounas. Ruokaliput (7,5 €/kpl) tilataan ennakkoon. Ilmoittautumisen 
yhteydessä voit kertoa myös majoitustarpeesi. 

Ikäluokat 2002-2007:    Ikäluokat 2008-2010: 
osallistumismaksu: 195 €  osallistumismaksu: 105 €
joukkueita sarjassa max. 10 kpl  joukkueita sarjassa max. 12 kpl 
pelejä min. 5 kpl/joukkue  pelejä min. 4 kpl/joukkue

Tervetuloa Jyväskylään!

Ilmoittautumiset & turnausinfo: www.komeetat.fi
Lisätietoja: oiva.salmi@komeetat.fi 
Ilmoittaudu pikaisesti sillä turnaus täyttyy nopeasti!

JALKAPALLOTURNAUS POJILLE, 
IKÄLUOKAT 2002-2010
Jyväskylässä 19.-20.8.2017

Turnauksen järjestää Jyväskylän Komeetat ry. 



maan. Seura kiittää valinnasta suuresti Palloliittoa ja 
valmennuskeskusta! Joukossa on suuria seuroja, ku-
ten JJK, Kups jne. joilta meidän pitää oppia lisää.
Ohjelmassa vaaditaan sitoutumista seuralta, toimi-
henkilöiltä, pelaajilta ja vanhemmilta. Ensimmäises-
sä vaiheessa syyniin pääsevät ikäluokat 2004 ja 2005. 
Pretarkkailussa ovat myös ikäluokat 2006 ja 2007. 
Valmennuskeskus sparraa myös valmentajiamme 
ja tuo lisätietoutta seuran toimintatapoihin. Olem-
me varmasti jonkinlaisen uuden edessä ja tämä luo 
haastetta tuleviin kausiin. Yritetään vahvistaa jo ole-
massa olevaa, luoda uutta ja varastaa vähän muilta-
kin. Hienoa ja mielenkiintoista!

Kiitos kaikille ketkä lukivat jutun loppuun! Kiitos jo-
kaiselle valmentajalle, seuratoimihenkilölle ja äitille 
& iskälle! Pitäkää hauskaa kentän laidalla ja kannus-
takaa Komeetat hyviin suorituksiin!

Matti Silvennoinen
Valmentaja, valmennuskoordinaattori
Komeettalainen

Ajattelin kirjoittaa valmentamisesta ja seuramme 
valmentajatilanteesta. Lisäksi luodaan hieman kat-
seita tulevaan.

Hyvän seuratoiminnan yksi peruskivi on varmasti 
osaavat valmentajat. Luulenpa että, suurin osa suo-
malaisista urheiluseuroista kamppailee tämän asian 
kanssa. Valmentajat ovat kaiken urheilutoiminnan 
lähtökohta. Pitkäjänteistä talkoovalmentamista teke-
vät äidit ja isät ovat toimintamme selkäranka – Oodi 
heille!

Mistä löytyvät yleensä innokkaat persoonat, joi-
ta kiehtoo valmentaminen ja miten heitä saataisiin 
houkuteltua mukaan seuratoimintaan? Siinäpä kysy-
mys.Itse olen takaisinvelan maksaja. Sain keuruulai-
sena pikkupoikana nauttia huolehtivista ja kannus-
tavista Isähahmo-valmentajista. Minua kuskattiin, 
minusta huolehdittiin ja minulla oli turvallinen olo. 
Helsinki Cupit ja ulkomaanturnaukset jättivät unoh-
tumattoman jäljen. Tiesivät he jotain jalkapallosta-
kin, mutta sitähän ei lapsena ymmärtänyt. Nuoruu-
dessa ulkomailla vietettyjen vuosien aikana tapasin 
useita erilaisia valmentajia. Useimpia heistä yhdisti 
ihmisten kanssa toimeentulemisen taito. Vain yksi 
heistä oli oikea autoritäärinen vanhankansan huuta-
javalmentaja. Hänen sanansa oli laki. Häntäkin opin 
arvostamaan myöhemmin.

Itse koen olevani etuoikeutettu. Vietän vapaa-aikaani 
TEIDÄN lastenne kanssa. Lapsissa riittää energiaa ja 
iloisuutta. Välillä pitää komentaa ja torua, mutta sitä-
hän se elämä on. Voi sitä maalintekemisen tai muun 
onnistumisen jälkeistä iloista katsetta. Siitä varastan 
itselleni pienen siivun joka päivä.

Saavatko Valmentajat positiivista palautetta? Mieles-
täni liian vähän. Valmentajat; kehukaa nyt edes toi-
nen toisianne – teette arvokasta työtä! Vanhemmat-
kin sen tietävät, eivät vaan aina muista tulla kerto-
maan. Lapset ovat tässäkin asiassa ehkä fi ksuimpia, 
heiltä kuuluu monesti kiitos treenien jälkeen.

Komeetoissa on tällä hetkellä hyvä valmentajatilan-
ne. Kaikille joukkueille on löytynyt vastuuntuntoi-
sia huolehtivia valmentajia. On myös hienoa seura-
ta nuorten valmentajien esiinmarssia. Vitsi, miten 
kivasti he tulevat lasten ja nuorten kanssa juttuun! 
Tietävät Snäpit ja Äpit. Futisosaamistakin löytyy, ai-
nakin vähän, näin uskallan väittää.

Tiedon jakamisessa, erilaisten toimintatapojen vah-
vistamisessa ja strategioiden luonnissa meillä on pa-
rannettavaa. Pelkkä kentän laidalla höpöttely ei riitä. 
Pitää saada mustetta paperiin ja suunnitelmat kan-
siin. Toteuttaa ja toistaa näitä suunnitelmia, luoda 
toimintakulttuuria.

Komeetat valittiin hiljattain mukaan Keski-Suomen 
valmennuskeskuksen kehittymisenseuranta ohjel-

Keväinen tervehdys kaikille lukijoille, 
jalkapallon ja urheilun ystäville! 

Laatujärjestelmä
Komeetat eivät ole jääneet kehityk-

sessä jälkeen vaan pyrkivät jatkuvas-
ti uudistumaan, löytämään uusia ta-
poja ja keinoja toimia sekä parantaa 
toimintaa. Syksyllä 2016 starttasim-
me Komeettojen laatujärjestelmä-
projektin käyntiin. Projektin tarkoi-

tuksena on vakiinnuttaa toimintaa ja 
toimintatapoja Palloliiton ohjeistus-
ten ja standartien mukaisesti. Laa-
tujärjestelmä on Palloliiton työkalu 

jolla seurataan seurojen kehitystä ja 
annetaan apua ja tietoa seuraaviin 
askeliin. Tulemme tekemään töitä 

laatujärjestelmän parissa koko vuo-
den ja tavoitteena on, että loppuvuo-
desta Komeetat ovat entistä parem-

pi ja suurempi seura.



Kevätaurinko paistaa Comets’ Parkissa, kentällä on 
menossa usean joukkueen harjoitukset samaan ai-
kaan. Yhdessä osassa kenttää poninhännät heilu-
vat   enemmän kuin muilla kentän osilla, siellähän 
harjoittelee tyttöjoukkue Komeettojen verkkarit 
päällä. Mitäs tämä tarkoittaa? Hypätään ajassa hie-
man taaksepäin syksyyn 2016, jolloin Komeetat päät-
tivät aloittaa seurassa toiminnan myös tytöille poi-
kien lisäksi. Tämän päätöksen myötä Jyväskylän Ko-
meetat haluaa olla entistä enemmän kehittämässä 
keskisuomalaista jalkapalloa ja näin tarjota mahdol-
lisuuden harrastaa jalkapalloa sekä tytöille ja pojil-
le. Komeetoissa on aiemminkin pelannut yksittäisiä 
tyttöpelaajia poikajoukkueissa, mutta nyt seurassa 
aloitti ihan kokonainen tyttöjoukkue. Joukkue koos-
tuu 04/05 syntyneistä tytöistä. Tytöt harjoittelevat 
aktiivisesti 4-5 krt/vko ympäri vuoden ja pelaavat 
kansallisen tason kilpaturnauksia. Tytöt ovatkin osal-
listuneet poikien piirinsarjoihin jo useamman vuo-
den ajan ja pelaavat nyt tulevana kesänä poikien 05 
kilpasarjaa. Yhteisharjoitukset seuran poikajoukku-
eiden kanssa ovatkin olleet tytöille seuraan liittymi-
sen jälkeen selvä piristysruiske päivittäiseen harjoit-
teluun. Viime vuonna joukkueen 05 syntyneet tytöt 
kävivät valloittamassa Ahvenmaalla järjestetyn Ålan-
dia Cupin. Turnauksesta tuliaisina oli turnausvoitto 
ensimmäisenä keskisuomalaisena joukkueena.

Maaliskuussa Komeetat käynnisti jalkapallokerhon 
10/11 syntyneille tytöille. Kerho on ollut menestys ja 
mukana kerhossa on kolmekymmentä innokasta jal-
kapalloilijaa. Kerhoon saimme vetäjäksi Julianna Jär-
ven.
Julianna valittiin 2016 Keski-Suomen piirin palkitse-
mistilaisuudessa ”kaikki pelaa, lastenohjaajaksi” tyt-
töpuolella. Kerhossa mukana on myös 04/05 joukku-
een tyttöjä apuvalmentajina. Tytöt itse aloittivat jal-
kapallon pelaamisen 6-7 vuotta sitten ja nyt jakavat 
matkan varrella opittuja asioita eteenpäin aloittele-
ville pelaajille. Tämä jos jokin on sitä jalkapallokult-
tuuria.

Tyttöfutista Komeetoissa

Toukokuussa mukaan toimintaan tulee tytöillä Prin-
sessafutis. Prinsessafutis pitää sisällään ikäluokat 
2008-2012. Näyttäisikin siltä, että kasvutarina tyttö-
puolella saa jatkoa ja pelaajamäärä kasvaa kasvamis-
taan. Toimintaa järjestetään kesällä arki-iltoina kol-
mella eri kentällä ( Nenäinniemi, Keljonkangas, Kota-
lampi ),lisäksi kerran viikossa lauantaisin järjestetään 
Kotalammella seuran omalla kentällä Comets’ Parkis-
sa pelitapahtuma. Joka lauantainen tapahtuma ke-
rääkin kaikki pelaajat eri kentiltä yhteen pelaamaan.

Tulevaisuus tyttöfutiksen osalta seurassa näyttää siis 
hyvältä ja ensi syksynä päästään muodostamaan uu-
sia aloittavia ikäkausijoukkueita tytöille useaan eri 
ikäluokkaan. Tervetuloa, lisää tyttöenergiaa tarvitaan 
mukaan seuran toimintaan!

Futisterveisin

Markus Manninen, 
Jyväskylän Komeetat



KOMEETTA-JOUKKUEET KAUDELLA 2017

KOMEETAT MIEHET
Ylärivi vasemmalta: Risto Ruuskanen (jojo), Juha Eklund, Matti Uusipaasto, Touko 
Saukkola, Eero Komulainen, Matti Silvennoinen, Tuomas Salmi, Tomi jänkälä 
(valmentaja)
Keskirivi vasemmalta: Hossein, Janne Ostonen, Heikki Leporanta, Juha Lehtonen, 
Tuomas Jaakonmaa, Miso Heinäaho
Alarivi vasemmalta: Tomi Saarela, Markus Manninen, Sangali, Omidi, Atte 
Salmijärvi

KOMEETAT B-JUNIORIT
Ylärivi vasemmalta: Tero Kupari (vastuuvalmentaja), Antti Pitkänen, Ossi Vilokkinen,
Elias Pasanen, Janne Korolainen, Samuli Hämäläinen, Marko Partanen (fysiikkaval-
mentaja), Heikki Ikonen, Vili Viinikainen, Rasmus Häkkinen, Rauno Jäntti (jojo)
Keskirivi vasemmalta: Miika Heinonen, Lasse Laakso, Sampo Mehto, Arseni  
Ivlev, Jesse Rautiainen, Teemu Kuusrainen, Aapo Hytönen, Nico Tikkinen
Alarivi vasemmalta: Juuso Sarkkinen, Oskari Suvilehto, Aarni Jänkälä, Mika Kupari,
Teemu Honkala, Eetu Penttinen, Saku Ruuskanen ja MV Riku Uusleponiemi
Kuvasta puuttuu: Lauri Kauhanen, Veikka Nieminen, Onni Oinonen, Aki Häkkinen,
Julius Silvennoinen, Pasi Viinikainen (valmentaja), Timo Suvilehto (fysiikkavalmenta-
ja), Pentti Pasanen (jojo), Raimo Jääskeläinen (rahastonhoitaja).

KOMEETAT 2003 MUSTA
Ylärivi vasemmalta: Joona Piik, Joonatan Reina, Leevi Lausanto, Miikka Leppänen, 
Juuso Kinnunen, Petja Niskanen, Isaac Hamdi (vastuuvalmentaja)
Alarivi vasemmalta: Eero Säynäjäkangas, Nico Kivelä, Okko Ohra-Aho, Jaakko Björn 
(kapteeni), Ireh Ericco, Veeti Puttonen, Jimi Mahonen
Kuvasta puuttuvat: Hadi Khedri, Elias Valjakka, Muhammed Danqi, Miska 
Heinonen, Mika Säynäjäkangas (jojo)
 

KOMEETAT 2002 MUSTA
Ylärivi vasemmalta: Petri Salmi (valmentaja), Ilpo Niemelä (jojo), Jori Soininen 
(valmentaja), Babatunde Wusu (vastuuvalmentaja), Kalle Virta (fysiikkavalmentaja), 
Teemu Isomöttönen (valmentaja)
Keskirivi vasemmalta: Kaapo Remes, Eero Salmi, Joona Romar, Sampo Soininen, 
Noel Virta, Jesse Honkonen, Eeli Hinkka
Alarivi vasemmalta: Jerry Isomöttönen, Joni Kuusela, Henri Keteli, Renne 
Kainulainen, Peetu Pakarinen, Matias Niemelä
Kuvasta puuttuvat: Arttu Rantalainen, Mohammad Hosseini

KOMEETAT 2003 SININEN
Ylärivi vasemmalta: Joonatan Järviniemi, Karri Heikkinen, Juhani Pennanen, Totti 
Hovila, Miko Auvinen, Belal Fahmy
Keskirivi vasemmalta: Jesper Nyyssönen, Ilmari Paavonen, Arto Nyyssönen (jojo), 
Tanja Heikkinen (jojo), Isaac Hamdi (valmentaja), Juuso Jalonen, Tuomas Ahonen
Alarivi vasemmalta: Toni Ossi, Oskari Latvala, Luka Auvinen, Tuomas Pesola, Emil 
Hagman, Joonas Pulkkinen
Kuvasta puutuvat: Lassi Heinonen (valmentaja)

KOMEETAT 2002 SININEN
Takarivi vasemmalta: Ilkka Laakso (jojo), Topias Tuomisto, Rohan Goyal 
(vastuuvalmentaja), Aaro Rantakari, Jere Hokkanen, Ilpo Niemelä (jojo)
Eturivi vasemmalta: Konsta Naumanen, Joona Sääskilahti, Oskari Frondelius, Onni 
Leistiö, Tuomas Suokas.
Kuvasta puuttuvat: Nuh Jamal, Eelis Korpela, Joona Kurra, Topi Laakso, Patrik 
Paajanen, Eelis Rissanen, Eero Ruuska



KOMEETAT 2006
Takarivi vasemmalta: Leevi Räikkönen (valmentaja), Elias Jafari, Ilari Luoma, Miiko 
Tuomala, Roope Säteri, Miio Huhtaniemi, Eelis Sipilä, Atte Sainio, Jami Markkanen, 
Robert Taalas, Jason Konate, Tero Kupari (valmentaja) 
Eturivi vasemmalta: Kosti Moisio, Joni Pappinen, Ville Kinnunen, Tuomas Pasanen, 
Joonas Sainio, Niklas Löfgren, Manu Holmila, Arttu Koljander, Eino Kukkonen 
Edessä vasemmalta: Kalle Tenhunen, Verneri Majala 
Kuvasta puuttuvat: Yaroslav Chukhleb, Joni Poutanen

KOMEETAT 2005 
Takarivi vasemmalta: Jerry Kananen, Frans Hirvonen, Santtu Mäkäräinen, Eetu 
Hämäläinen, Nathan Ifinedo, Riki Partti, Amanuel Shaheen
Keskirivi vasemmalta: Sami Partti (valmentaja), Verner Böhm, Puro Paavolainen, 
Valtteri Paukkonen, Aapo Anhava, Riku Savela, Aaro Kellomäki, Fatih Selcuk, Musa 
Jallow (vastuuvalmentaja)
Eturivi vasemmalta: Leo Nikanne, Viljami Ihalainen, Jaakko Lindholm, Lino Teran 
Teran, Jonatan Ahlfors, Olavi Hiukka
Kuvasta puuttuvat: Weang Mon Tala Norn, Antti Anhava (valmentaja)

KOMEETAT 2007
Ylärivi vasemmalta: Jesse Markkanen, Nuutti Monto, Leonel Teran, Taavi Toivanen, 
Jonas Reukauf, Diellon Voca, Jimi Heikkilä, Mohsen Erfani, Eero Pasanen ja Leevi 
Vanhala
Keskirivi vasemmalta: Ville Kiljunen, Lotta Kiljunen, Erika Hirn, Matias Virtanen, 
Hannes Bottas, Jakin Laine, Arttu Jääskeläinen, Veeti Harjula, Olti Hasani, Onni 
Ekonen, Nea Viitaharju, Joonas Hyyppä, Arttu Säämänen, Janne Laitinen, Matti 
Silvennoinen
Alarivi vasemmalta: Aleksi Sievänen, Samuli Mikkola, Severus Sievänen, Aaro 
Lehtola, Kerkko Kuusinen, Aatu Harjula, Taavi Hirn, Eewert Salmi, Sisu Silvennoinen, 
Naattan Paukkunen, Aaro Lahtinen, Mauno Mortensen, Jari Harjula, Aki Virtanen
Kuvasta puuttuvat: Anniina Silvennoinen, Jonna Mortensen, Tiina Viitaharju, 
Tuomas Jaakonmaa, Lauri Jaakonmaa, Sulo Laitinen, Joakim Vesajoki

KOMEETAT 2008/2009
Takarivi vasemmalta: Markus Oksanen (valmentaja), Tanja Puskala (jojo 2008), 
Veera Wusu (jojo 2009)
Kolmas rivi vasemmalta: Roben Akhawan, Arttu Rautjoki, Matias Himanen, Anton 
Solismaa, Joel Myllyntaus, Taimi Vertainen, Christian Shaheen, Aapo Joukainen, Olavi 
Salminen
Toinen rivi vasemmalta: Alejandro Ylönen (vastuuvalmentaja), Severi Sipiläinen, 
Iiro Fredrikson, Arto Hietala, Tuukka Rossi, Juuso Lehtonen, Hermanni Moisio, 
Hemmo Matikka, Joni Myllyntaus (valmentaja)
Ensimmäinen rivi vasemmalta: Roope Jalasaho, Topias Seppä, Aatu Salminen, 
Dayo Wusu, Kaarlo Otsala, Väinö Nygård, Aaro Tamminen, Roni Lehto, Miko Puskala. 
Edessä Jesse Ilomäki, Eino Teittinen 
Kuvasta puuttuu: Kaapo Monto, Valtteri Säteri, Simo Monto (valmentaja), Jussi 
Joukainen (jojo 2009), Matti Seppä (rahastonhoitaja)

KOMEETAT 2004 MUSTA JA SININEN
Takarivi vasemmalta: Veeti Salonen, Matias Rasmus, Samuli Pitkänen, Henri Koponen, Eerik 
Hänninen, Viljami Änäkkälä, Onni Niemelä, Yasin Erfani, Jimi Saarikko, Mikael Himanen, Topias 
Haverinen Keskirivi vasemmalta: Jussi Ekman (jojo), Nina Pitkänen (jojo), Tero Hänninen (val-
mentaja), Jarmo Porkka (valmentaja), Juha Eklund (valmentaja) Eturivi vasemmalta: Patric Bam-
berg, Valtteri Pallari, Akseli Patjas, Leevi Porkka, Rasmus Puikkonen, Leevi Salonen, Lenni-Veik-
ka Leiho, Kalle Kaskismaa, Topias Kurra, Roope Kaakinen, Edessä: Jaakko Isomöttönen Kuvasta 
puuttuvat: Pauli Vanhanen, Akseli Kiiskinen, Arttu Kokko, Luca Wickström, Amir Issaoui, Hassan 
Tawer, Mar Patut, Luka Leiho, Eeli Peurakumpu, Lauri Okkolin, Aaro Ostonen, Ville Myllymäki, 
Hannu Korhonen, Niklas Väänänen, Mirko Piipponen, Hamidreza Ghalandari, Lukas Karppanen, 
Mikko Kiiskinen (valmentaja), Jani Hedman (valmentaja), Marko Himanen (Rahastonhoitaja)
 

KOMEETAT 10/11
Takarivi vasemmalta: Ville Kallio (valmentaja) Juho Pirnes (jojo)
Keskirivi vasemmalta: Roope Rantanen, Jolle Suonikko, Helmi Kallio, Samuli 
Pennanen
Eturivi vasemmalta: Veeti Pirnes, Robert Nyman, Jonne Lavikainen, Oscar Kallio



KOMEETTA-JOUKKUEET KAUDELLA 2017

KOMEETAT TYTÖT 04/05
Takarivi vasemmmalta: Minessa Liminka, Inka Urpilainen, Anni Pesonen, Hilma 
Tolvanen, Jenny Korolainen, Ama Amegbedzi, Essi Impola
Eturivi vasemmalta: Hanna Kaislo, Jenni Pyyhkälä, Laura Toivanen, Elvi Manninen, 
Iines Anttila
Kuvasta puuttuvat: Markus Manninen (valmentaja), Tommi Korolainen (valmentaja), 
Siiri Perälä (valmentaja), Marko Liminka (apuvalmentaja), Mira Pyyhkälä (jojo), Ahti 
Impola (rahastonhoitoja)

WANTED
COACH

HEI SINÄ JALKAPALLOSTA KIINNOSTUNUT!
Alkaako laji taas lopettamisen jälkeen kiehtoa, oletko kenties 
edelleen aktiivi vai haluatko muuten vaan mukaan jalkapallon 
ihmeelliseen maailmaan? Nyt sinulla on hieno mahdollisuus 

tulla mukaan Komeettojen seuratoimintaan.
 

HAEMME nyt valmennuksesta kiinnostuneita henkilöitä 
mukaan kehittämään jyväskyläläistä jalkapalloa. Voit myös 
”käräyttää” kaverisi, jos tiedät hänellä olevan halua ja aikaa 

jalkapallolle. Ota rohkeasti yhteyttä:

Matti Silvennoinen, 040 731 3672, 
matti.silvennoinen@komeetat.fi 

Rakkaudesta lajiin
Olen aloittanut Komeetoissa kehityspäällikkönä sekä 
valmentajana syksyllä 2016. Aikaisemmin olen toimi-
nut erilaisissa rooleissa Suomen Ammattiin Opiske-
levien Liitto - SAKKI ry:ssä, josta on ollut suuri apu nyt 
toimiessani Komeetoissa. Vahvuuteni ovat järjestö-
toiminnan salat sekä organisoiminen. On ollut mah-
tavaa päästä yhdistämään vahvuuteni ja aikaisempi 
osaamiseni suuren intohimooni, jalkapalloon ja sen 
toimintaympäristöön. 

Jalkapallon harrastamisen aloitin 5 -vuotiaana ja se 
on ollut läsnä elämässäni aina tähän päivään asti ja 
tulee varmasti olemaan koko elämäni. Olen henkeen 
ja vereen vannoutunut Chelsea -fani ja suuri englan-
tilaisen jalkapallon ystävä. Kotimaisessa jalkapallos-
sa pidän erityisesti junioritoiminnasta ja Komeetois-
sa pääsenkin seuraamaan nuorien jalkapalloilijoiden 
kasvua 05 -ikäluokan mukana.

Tulevana kesänä yksi mielenkiintoisimmista jutuista 
minulle tulee olemaan Komeettojen Prinssi- ja Prin-
sessa -futis. Vastaan Prinssi- ja Prinsessa -futiksesta 
ja pidän huolen, että kaikki toimii. Tänä kesänä meil-
le onkin tulossa suuri määrä aloittavia jalkapalloili-
joita ja on hienoa päästä näkemään heidän kasvua 
ja onnistumisia. Tänä vuonna Prinssi- ja Prinsessa 
-futista järjestetään kolmessa eri paikassa joita ovat 
Kotalampi, Keljonkangas ja Nenäinniemi. Jokaisessa 
ryhmässä meillä on suuri määrä niin prinssejä kuin 
myös prinsessoja. 

Tahdon toivottaa kaikille oikein mukavaa ja jalka-
pallon täyteistä kesää. Lisätietoja ja ilmoittautu-
maan tulevaan Prinssi- ja Prinsessa -futikseen löytyy: 
www.komeetat.fi 

Terveisin

Musa Jallow
Jyväskylän Komeetat



COMETS’ PARK 
Komeettojen oma 
tekonurmikenttä
Komeettojen oman tekonurmikentän rakentami-
nen konkretisoitui kevään 2016 aikana, kun saim-
me hankkeen rahoituksen avustuksineen kuntoon ja 
vuokrasopimus Kotalammen kentästä allekirjoitettiin 
Jyväskylän kaupungin kanssa. Kenttätoimittajien tar-
jouskyselyiden, tarjousten tarkennusten ja tarjous-
neuvotteluiden jälkeen kenttätoimittajaksi valikoitui 
Aaba Group Oy. Kyseinen toimittaja on rakentanut 
mm. HJK:n harjoituskentät. Aaban meille toimittama 
tekonurmimateriaali on parasta laatua mitä tuoteke-
hityksen myötä tällä hetkellä on saatavilla ja nurmi-
materiaali pysyy lasikuituvahvisteen ansiosta aiem-
paa paremmin pystyasennossa.

Tarjousneuvotteluvaiheessa ilmeni, että kyseisellä 
kenttätoimittajalla on mahdollisuus tehdä kentän toi-
seen päätyyn lämmittely- ja pienpelikäyttöön soveltu-
va 72x25 metrin tekonurmialue aikaisemmista toimi-
tuksista yli jääneistä tekonurmirullista. Kenttäalueen 
koko mahdollisti sekä täysimittaisen kentän että kah-

den lämmittely-/pikkukentän rakentamisen. Kysei-
nen pikkukenttien alue tulee jatkossakin olemaan tal-
visin luistelukenttäkäytössä mm. Keltinmäen koulun 
oppilaille.

Kentän rakentamisvaihe alkoi elokuussa kenttäpoh-
jan mittaamisella ja vaaituksella sekä pohjan tasaami-
sella ja tiivistämisellä. Pohja on tasattu aumamaiseen 
muotoon 0,5% kallistuksineen keskeltä reunoille, ett-

eivät sade- ja sulamisvedet jää seisomaan kentälle. 
Seuraavaksi kentän ympärille asennettiin syyskuussa 
metalliaita estämään mm. autolla ajamisen kentälle. 
Aidan sijainti pyrittiin miettimään maaston muotoja 
mukaillen niin, että kenttäalueesta saadaan viihtyi-
sän näköinen. Maalien taakse sekä ison ja pikkuken-
tän väliin asennettiin samalla 6 metriä korkeat pallo-
verkot.

Varsinainen tekonurmen asennus aloitettiin loka-
kuun alussa. Alun perin oli tarkoitus, että sekä iso 
kenttä että pikkukentät saadaan valmiiksi ennen tal-
ven tuloa, mutta viime lokakuun viileät säät aiheut-
tivat sen, että ison kentän asennuksessa meni aikaa 
suunniteltua enemmän ja päätimme kenttätoimit-
tajan kanssa, että jätämme suosiolla pikkukenttien 
nurmen asennuksen tämän vuoden kevääseen. Te-
konurmen liimaaminen on tarkkaa työtä ja vaatii vä-
hintään +5 asteen lämpötilan. Pääsimme kuitenkin 
syksyllä jo testaamaan kenttää Komeettojen yhtei-
sessä tapahtumassa. Hienolta tuntui kuulla eräänkin 
joukkueen valmentajan kommentti: ” Tämä on Keski-
Suomen paras kenttä”!

Lämmittely- ja pikkukenttäalue rakennetaan valmiiksi 
nyt toukokuussa ja kun sen jälkeen asennetaan vielä 
katsomot ja vaihtopenkkikatokset paikoilleen, on Ko-
meettojen oma Comets’ Park kokonaan valmis.

Raimo Pesola

Tule mukaan tukemaan
COMETS’ PARKIN 

toimintaa
Lahjoituksilla varmistamme 

kentän toimivuutta ja kehitystä 
juniorijalkapallon huippupaikaksi!
Auttaminen tapahtuu ostamalla 

haluamasi määrän ”lahjoitustuotteita”, 
kuten kenttäneliöitä osoitteessa 

www.komeetat.fi 

Lahjoitusten antajien nimet kerätään 
kunniatauluun näkyviin 

Comets’ Parkilla.
 Kiitos sinulle että välität 

juniorijalkapalloilusta ja autat.



ti mennä eteenpäin, osaavia ja innokkaita ihmisiä 
on paljon ympärillä ja seuramme yhteisistä asioista 
pyritään keskustelemaan paljon. Valmentajana ta-
voitteet on itselläni myös korkealla ja se on selvää 
että halua on mennä niin pitkälle kuin rahkeet riit-
tää. Ja niinpä sen eteen tehdään töitä joka päivä. 

Sekä B-junioreissa että 06:sissa tekemisen meinin-
ki on ollut todella hyvää läpi talvikauden ja kehitys-
tä on tapahtunut monessakin suhteessa mikä on 
ollut valmentajana hieno nähdä. Oikein hyvää ja 
menestyksestä kesää kaikille Komeetta-henkisille!

Terveisin 
Tero Kupari
Komeetat B/06 Valmentaja

Olen aloittanut Komeetoissa valmentajana loka-
kuussa 2016. Toimin vastuuvalmentajana B-junio-
reissa sekä 06 pojissa.

Siirryin Komeettoihin Palokan Riennosta jossa vie-
rähtikin edelliset 3 vuotta PaRin-01 joukkueen val-
mentajana. Menneet vuodet myös työskentelin val-
mentamisen ohella niin koulunkäyntiavustajana kuin 
Jälkkäri-ohjaajana eri kouluissa. Niinpä tilanne onkin 
itselleni aivan uusi. Siirtyessäni Komeettoihin loka-
kuussa, jalkapallovalmentamisesta on tullut itselle-
ni päätyö ja valmennettavia joukkueita on useampia. 
Sellainen haaste jota olin pitkään toivonutkin. Näin 
huhtikuussa useamman kuukauden mukana ollee-
na, onkin mukava todeta että päätös oli oikea itsel-
leni siirtyä Komeettoihin. Koen että Komeetoissa mi-
nulla on aito mahdollisuus myös valmennuksellises-

Minä Komeetta-valmentajana

Komeettojen 08/09-joukkue järjesti talven aikana 
4 miniturnausta Jyväskylän Vehkalammen jalkapal-
lohallissa. Mietimme viime syksynä, miten saamme 
järjestettyä lapsille kunnon pelejä myös talvikaudel-
le ilman suurta lisäkustannusta. Mietinnän tulokse-
na päädyimme järjestämään ne itse. Kutsuimme Ko-
meettojen hallivuorolle mukaan muita Keski-Suo-
men jalkapalloseuroja. Tämä onnistui yli odotusten. 
Neljänä sunnuntai-iltana pelattiin kolmen tuntia ker-
rallaan. Tästä kertyi yli 80 2008- ja 2009-ikäluokkien 
5v5 -pienpeliä! Tämä oli mahdollista, koska samanai-
kaisesti pelattiin kolmella pienpelikentällä 15 minuu-
tin otteluita. Osallistujien suuri määrä takasi sen, että 
hallissa oli suuremman turnauksen tuntua ja jokai-
nen lapsi sain pelata useammassa pelissä. Liikunta-
paikan käyttötunteja ei juuri tehokkaammin voi hyö-
dyntää!  

Sarjataulukkoa ei pidetty eikä tehtyjä maalejakaan 
aina merkitty ylös, mutta pelituntumaa saatiin kui-
tenkin pidettyä yllä sopivan rennossa tunnelmassa. 
Hallimaksut jaettiin osallistuvien joukkueiden kesken 
ja vanhemmat toimivat pelinohjaajina. Näin pienel-
lä kustannuksella saatiin laadukasta halliaikaa laajal-
le joukolle lapsia – eikä ainoastaan Komeetoille vaan 
myös naapuriseurojen lapsille. Ja futiksen pelaami-
nenhan on todella hauskaa silloin, kun Mestareiden 
liigan ja Euroopan suursarjat pyörivät. 

Jalkapalloa voi harrastaa hyvissä olosuhteissa ympä-
ri vuoden Jyväskylässä. Komeetat on yksi Vehkahal-
lin ankkuriseuroista, joka on sitoutunut tiettyyn mää-
rään viikoittaisia harjoitusvuoroja. 

Matti Seppä
Jyväskylän Komeetat

Jalkapallo on ympäri-
vuotinen harrastus

VALMENTAJA-
ESITTELY



Parasta jäätelöä kävelykadulla Isoäidin jäätelötehdas
Kuljetuspalvelu 

Kari & Jarno Poutanen Ky

Jarno 040 572 0621
Petri 040 836 1407

 • vaihtolavat
 • nosturikuljetukset
 • puu + hiekkakoura
 • traktori- ja pienkaivinkonekuljetukset

 www.kuljetuspoutanen.fi
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Tilausajot 20-50 hlön busseilla
Matkapaketit ryhmille
Viron kylpylä- ym. matkat

KATSO MATKOISTA
www.lauttaanaho.com

PELAAJAKORTTI
Eeli tuli Komeettoihin FCV:stä neljä vuotta sitten ja on sen jälkeen 
kuulunut 04 joukkueen kantaviin voimiin. Eeli on nopea, pallovar-
ma ja monipuolinen pelaaja ja onkin pelannut joukkueessa lähes 
kaikkia pelipaikkoja: Laiturina, keskikentällä sekä puolustajana. Eeli 
on myös tunnollinen harjoittelija ja peleissä oikea työmyyrä – Kaikin 
puolin todellinen Komeetta!

6 kysymystä Eelille:

1. Kauanko olet pelannut jalkapalloa?
– 6 vuotta

2. Kuinka paljon harjoittelet?
– 4-5 krt/vk joukkueharjoitukset + omaa liikuntaa muina päivinä!

3. Lempipelaaja & suosikkijoukkue jalkapallossa?
– Robert Lewandowski, Bayern München

4. Suosikkiruoka?
– kala (lohifi le)

5. Mikä on parasta jalkapallossa?
– pelit

6. Mitä odotat tulevalta kaudelta?
– Puolen Suomen Liiga, ison kentän pelejä

Eeli Peurakumpu, Komeetat P2004

KAIKKI
HYDRAULIIKASTA 

Puulaakintie 5, 40351 Jyväskylä, Finland
tel. +358 20 765 131, fax.+358 20 765 3130

www.nestepaine.fi 



www.facebook.com/jklkomeetat

www.komeetat.fi 

JYVÄSKYLÄN KOMEETAT 2017

Jyväskylän Komeetat ry:n tiedotuslehti
Ulkoasu: Teemu Isomöttönen
Paino: Lehtisepät, Pieksämäen paino

Me kannatamme Komeettoja :)
Suomen Suoramainonta
Puheterapiapalvelut NMK

Lue Lisää Komeetoista:

Tuleva työnantajasi 

TYKKÄÄ 

      
   IT

:stäTuleva työnantajasi 

Tuleva työnantajasi 

TYKKÄÄ 
Tuleva työnantajasi 

TYKKÄÄ 
Tuleva työnantajasi 

      
    IT

:stä

      
    IT

:stä
Haluatko tehdä kesällä 
oman tietokonepelin? 
Ilmoittaudu koululaisten 
peliohjelmointikursseille 
r.jyu.fi/1Zp

www.jyu.fi/it |@ittiedekunta | Kysy lisää opinnoistamme: it-studyaffairs@jyu.fi

Tarjolla maksuttomia kursseja lukiolaisille 
- opiskelupaikan saa suorittamalla tietyt 2 kurssia.

KWIlmastointi
ja Eristys

KW
Ilmastointi 
ja Eristys

R A K E N N A M M E  H U O L E L L A

Rakennamme sinulle huolella tiloja 
elämäsi eri vaiheisiin 

• Lapti-kodit
• Päivä- ja hoivakodit
• Sairaalat ja 
 terveyskeskukset
• Toimistot

Katso lisää
www.lapti.fi




