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D-92 onnistunut kausi
KPV:n D-92 junioreilla kausi
2005 oli sekä tuloksellisesti että muutenkin hyvin onnistunut. Poikia oli koko kauden hyvin mukana harjoituksissa ja
tapahtumia oli varmasti kaikille tarpeeksi. Joukkueessa
oli kauden aikana mukana 28
pelaajaa, joten vipinää riitti.
Kausi huipentui syksyllä saavutettuun
piirinmestaruuteen. Menestystä tuli myös piirin taitokilpailuissa useille pojille.
D-92 juniorit aloittivat harjoittelun talvella kahdella hallivuorolla ja yhdellä saliharjoituksella. Mukana oli myös
harjoitusotteluita aina sopivin
väliajoin. Kesällä harjoiteltiin
kolme kertaa viikossa. Viikkoon mahtui yleensä neljä tapahtumaa, koska lähes joka
viikko oli myös peli. Harjoituksissa pojat kävivät ahkerasti
ja muutamilla pojilla harjoitusprosentti hipoi lähes sataa.
Muutenkin harjoitteluasenne
parani lähes kaikilla pelaajilla. Enää harjoituksiin ei tultu

Kesän Lahti-Soccer -turnauksessa kohdattiin Lahden Reipas sekä muita etelän kovia joukkueita

juttelemaan, vaan siellä tehtiin töitä oman kehittymisen
eteen. Toki tätä voi vielä parantaakin. Harjoituksissa keskeisintä oli jokaisen pelaajan
taitojen kehittäminen ja urheilullisuuden kasvattaminen.
Uutta oli myös iso kenttä ja 11

pelaajaa. Jokaiselle löytyi kauden kuluessa myös omin pelipaikka ja joukkuepelaaminen
parantui täten loppua kohden.
Kaudeksi 2005 valmentajat
Matti Teerikangas ja Petri
Martikainen päätyivät pitkän
harkinnan jälkeen tasojouk-

kueisiin. Näin kaikki pojat saivat peliaikaa tasaisesti ja sopivien vastustajien kanssa. Pelaajat olivat myös tyytyväisiä
tähän ratkaisuun. KPV I pelasi piirisarjan lisäksi aluesarjaa sijoittuen siinä viidenneksi. Piirisarjassa tuli sitten
täysosuma. Yhdellä tappiolla
ja viidellä voitolla varmistui
piirisarjan voitto. Siitä onnittelut koko joukkueelle! KPV II
pelasi 2-divisioonassa yhdessä
vuotta nuorempien poikien
kanssa.
Yhteistyö 93-poikien kanssa
sujui aivan kivasti ja pojat saivat mukavaa kokemusta ja tasaisia pelejä.
Piirisarjan ohella joukkue
osallistui myös turnauksiin.
Neste-cupista ja OEAM-turnauksesta tuli hopeaa. Kokkola-cupissa joukkue sijoittui
hienosti sijoille 5-8. Pääturnaus pelattiin Lahdessa ja
siellä joukkue sijoittui 10. Turnaus oli hyvä ja oli mukava
nähdä, että KPV pystyy pelaamaan hienosti etelän jouk-

kueitakin vastaan.
Kokonaisuutena kaudesta
jäi hyvin positiivinen kuva.
Joukkue kasvoi henkisesti paljon ja jokainen pelaaja meni
eteenpäin. Kiitokset pelaajille,
valmentajille ja joukkueenjohdolle onnistuneesta kaudesta
2005 ja hyvää syksyn jatkoa!
KPV D13: Juho Rita, Miika
Hirsikangas, Jukka Rita, Niko
Kaikkonen, Konsta Tastula,
Jannis Kostas, Eetu Luokkala,
Juho Salminen, Joonas Palosaari, Arttu Seikkula, Perttu
Rintanen, Antti Leppälä, Santeri Salmela, Jonatan Biskop,
Tony Huuhka, Nooa Sarkkinen, Ville Leskinen, Aleksi
Rintapää, Teemu Mäki, Lauri
Hakala, Matias Kivinen, Matti
Yli-Hukka, Niko Jestoi, Niko
Mustonen, Jani Ammesmäki,
Ilari Isohanni, Antti Salli ja
Jani Salmi
Valmentajat: Matti Teerikangas, Petri Martikainen, Vesa Anttila ja Jari Luokkala
Joukkueenjohto: Kaj Huuhka ja Tuula Rannisto

Ysikolmosista tulossa Joukkue
Kulunut vuosi toi joukkueelle
mukanaan monenlaista uutta.
Ensimmäistä kertaa piiripelit
pelattiin sarjamuotoisina turnausten sijaan. Kentällä olevien pelaajien määrä lisääntyi
seitsemästä yhdeksään, kentän
koko oli ns. välikenttä, ja paitsiosääntö tuli voimaan. Oman
ikäluokan sarjan lisäksi osallistuimme vuotta vanhempien piirisarjaan yhdistetyllä 92/93
joukkueella, joka pelattiinkin jo
sitten isolla kentällä yhdellätoista pelaajalla. Useat muutokset tekivät kaudesta erittäin
haasteellisen, mutta kokonaisuus huomioon ottaen pojat selvisivät kaudesta hyvin.
Talvikaudella harjoittelimme loistavat puitteet tarjoavassa Kippari-hallissa sekä
Torkinmäen koululla.
Muutaman keväisen treenipelin jälkeen oli ensimmäisen
turnauksen vuoro. KPV:n perinteisessä Neste-turnauksessa aloitettiin "tositoimet" huhtikuun lopulla. Saaliina turnauksesta oli värikkäiden vaiheiden jälkeen pronssia. Kolmas tila ei ihan kaikkia poikia
tuntunut tyydyttävän, kun finaalipaikka karkasi viime
hetkillä käsistä.
Kesän ajaksi pojilla oli piirisarjan lisäksi yksi turnaus joka
kuukaudelle: kesäkuussa Jyväskylä-Cup, heinäkuussa Kokkola-Cup ja elokuussa OEAMturnaus Ylivieskassa. Näistä
varsinkin Kokkola-Cup ja Ylivieskan turnaus menivät joukkueelta hienosti. Kokkola-Cupin viidestä pelistä tuloksena
oli kolme voittoa, 1 tasuri ja 1
tappio, jotka oikeuttivat sijoille
5-8. Ikäluokassa oli mukana 24
joukkuetta. Ylivieskassa etenimme 16 joukkueen turnauksessa alkulohkoista pronssiotteluun, jossa kuitenkin KaPa otti
niukan voiton 0-1 numeroin.
Piirisarjapelit omassa ikäluokassa sujuivat hyvin, vaik-

Tusinan ikäisiä miehenalkuja! Jarin, Teemun ja Vesan valmentamat ysikolmoset kasvoivat kesän aikana pelimiesten mittoihin.

ka ihan "nappisuoritusta" ei
vielä tullutkaan.
Aika pienestä se jäi kiinni,
mutta jos jaksaa tehdä kovasti
töitä, niin kyllä työnteko ennemmin tai myöhemmin palkitaan. Loppusyksystä alkoi parissa pelissä olla pieniä merkkejä väsymisestä. Pelejä oli ehkä välillä liiankin tiuhaan,
kun pelasimme kahta sarjaa.
Uskon kuitenkin, että vanhemman ikäluokan sarjan pelaamisesta on hyötyä tulevalla
kaudella. Pojat saivat pelata
vähän kovempia pelejä, ja toi-

vottavasti huomasivat, että
ero ei välttämättä ole kovin
suuri. Hyvällä asenteella pystytään haastamaan vanhempiakin pelimiehiä.
Vaikka taktisella puolella ollaan vasta "raapaistu pintaa",
niin erityisesti syksyn peleissä
ja treeneissä on ollut positiivisia merkkejä poikien pelikäsityksen ja pelisilmän kehittymisestä. Edelleen on kuitenkin
tärkeää, että futiksessa tarvittavia perustaitoja treenataan
paljon. Hyvätkään taktiset kuviot/neuvot eivät auta jos pelaa-

jilla ei ole taitoa toteuttaa niitä.
Taitojen ohella joukkueessa oleminen ja toimiminen ovat vuosien varrella kehittäneet kovasti poikien sosiaalisia taitoja.
Muutenkin pojat ovat kasvaneet, kuin huomaamatta, hiekkakakkuja treenien aikana tekevistä vintiöistä nuoriksi herrasmiehiksi. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia seikkailuja. Tuhannet kiitokset kaikille joukkueen toiminnassa mukana olleille, ja tsemppiä tulevaan
kauteen!
Jari Kola

Pelaajat: Elo Janne, Ferhatovic Haris,
Haakana Jere, Haggren Joonas, Hannuksela Mikko, Huhta Daniel, Järvelä Valtteri, Kilpelä Sami, Kupila Mikael, Liedes Joonatan, Lindberg Miska, Lindfors Jan, Manninen Jere,
Mehtäjärvi Jermu, Mulari Henrik,
Mäki Teemu, Mäki-Leppilampi Janne, Palin Iiro, Puumala Janne, Reinikainen Joose, Salminen Tuomas,
Seppä Emil, Witick Rami
Valmentajat: Jari Kola, Teemu Kerola
ja Vesa Ruokoja
Joukkueenjohtaja: Asko Reinikainen
Rahastonhoitaja: Jaana Haakana

