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E-junioreiden tiukka paketti
Kausi 04-05 alkoi tuttuun tapaan joulukuussa, hallivuoroista taistellen. Onnistuimme
saamaan kaksi vakiovuoroa
Kippari hallista ja sen lisäksi
päätimme varata Kirkonmäen
ala-asteelta yhden salivuoron.
Viime kaudella joukkueessamme aloitti myös uusi vastuuvalmentaja, Jussi Salminen,
joka toi uutta intoa ja näkemystä talviharjoitteluun.
Talviharjoittelun painopisteinä Kippari hallissa oli pelaajien henkilökohtaisen taitotason edistäminen, joukkueena toiminen ja ennen kaikkea
hyvän ja kannustavan joukkuehengen luominen. Kouluvuorolla pelasimme erilaisia
pallopelejä esim. salibandya,
koripalloa ja futis-lentopalloa
sekä näiden lisäksi teimme
erilaisia motorisia harjoituksia. Kouluvuorolla tavoitteena
olikin ennen muuta poikien
motoriikan ja kuntopohjan kehittäminen sekä hauskan pito
joukkueena. Harjoituspelejäkin kertyi talven aikana ihan
mukavasti ja valmistautumien
kesään sujui mielestäni varsin
hyvin.
Kesän koittaessa siirryimme
harjoittelemaan Kirkonmäen
kentälle, josta onnistuimme
samaan kolme vuoroa viikossa. Kevätkierroksella pelasimme oman ikäluokkamme piiri-

Todistettu on, pallo on edelleen pyöreä.

sarjaa ja syyskierroksella
oman piirisarja lisäksi vuotta
vanhempien piirisarjaa. Näin
ollen saimme arvokasta kokemusta välikentällä pelaamisesta seuraava kautta ajatellen.

Kesän kohokohtia olivat ehdottomasti Alahärmän turnaus ja Kokkola Cup. Kokkola
Cupista mieleen painuivat erityisesti poikien kaksi loistavaa
ottelua Venäläistä Olonijaa
vastaan. Voitimme täpärästi

molemmat ottelut poikien
mahtavan taistelun jälkeen.
Alahärmän turnaus pelattiin
isolla kentällä, joka varmasti
antoi joka pojalle uutta ajateltavaa. Turnauksen jälkeen kävimme Power-Parkissa, josta

jäi kaikille mukavia muistoja.
Ja kauden kruunasi tänä
vuonna Kokkolassa järjestetyt
taitokilpailut, joissa Janne
Kipponen ja Tuomas Salminen
nappasivat
kaksoisvoiton
KPV:lle Keski-Pohjanmaan
piirissä.
Ainoa ongelma kauden aikana oli pelaajien vähäinen määrä, johon toivottavasti tulee
muutosta jo ensi kauden aikana. Pieni pelaajarinki tarvitsee muutaman vahvistuksen
isolle kentälle siirryttäessä.
Mutta kaiken kaikkiaan kausi
sujui mielestäni erittäin hyvin
ja pojat kehittyivät paljon yksilöinä ja ennen muuta joukkueena.
Joukkueessa pelasivat kaudella 04-05: Juho Ellilä, Taneli Raudasoja, Jani Puumala,
Mikko Laitala, Janne Kipponen, Tuomas Salminen, Aleksi Karvonen, Niko Talviaro,
Roope Gustafsson, Paavo
Rantala, Samuel Hakala, Samir Boudissa, Saku Ahonen ja
Ville Vertainen. Vierailevina
tähtinä kävivät Miska Lindberg ja Riki Kuusela. Valmennuksesta vastasivat allekirjoittaneen lisäksi Petri Gustafsson ja Jussi Salminen, ja
joukkueen johtajana toimi
Jukka Kipponen.
Valtteri Valpas

KPV-95, täyden kympin kesä
09.11.04 - 10.09.05 Joukkueemme harjoitus- ja pelitoiminta
noudatteli tammikuussa -05
tehdyn
kausisuunnitelman
suuntaviivoja. Joukkue harjoitteli kauden aikana yhteensä 69
kertaa. Koko kauden aikana oli
joukkueen pelaajilla yhteensä
1339 harjoitus-käyntiä ja harjoituksissa oli paikalla keskimäärin 19,41 pelaajaa /
harj.kerta. Mainittakoon, että
kesäkauden aikana harj.aktiviteetti oli korkeampaa tasoa ja
keskimäärin harkoissa kävi 23
pelaajaa / harj.kerta. Joukkueessa on poikia jotka harrastavat myös muuta (mm jääkiekko, salibandy, musiikki) ja tämä
osaltaan selittää talvikauden
vähäisemmän harjoitusaktiivisuuden. Harrasteiden monipuolisuus ei ole koskaan pahasta, päinvastoin.
Otteluita kauden aikana pelattiin yhteensä yhteensä 75 ja
turnauksissa / pelitapahtumissa liikuttiin 2-3 joukkueella.
Keskimäärin otteluja tuli kauden aikana n. 25 / poika eli joukkueen pelitoiminta myötäili
täysin Palloliiton tekemiä linjauksia. Otteluista kertyi voittoja 45, tasapelejä 7 ja tappioita
23, maalisuhde 245-112. Eli
joukkueemme esitti koko kauden ajan aktiivista ja hyökkäysvoittoista peliä. Hyvä pojat!
Turnauksissa joukkueemme
kävi kauden aikana mm Ylivieskassa kahteenkin kertaa, Torniossa, Saksassa (n. puolet joukkueesta), Pietarsaaressa sekä
piiriturnauksissa lähialueiden
kunnissa. Kokkola-Cupiin osal-

Tapio Hakalan ja Timo Åstrandin valmentamat 95-syntyneet pojat pelasivat kauden aikana monta jännittävää ottelua. Kuvassa meneillään tiukka kamppailu Pietarsaaren Jaroa Vastaan.

listuimme kolmella (3) joukkueella. Turnausmatkoilla poikamme käyttäytyivät todella
mallikkaasti
ja
edustivat
KPV:ja ansiokkaasti. Vihreän
paitamme kantajan on syytä olla oikealla tavalla ylpeä!
Kuluneella kaudella joukkueen vamnennusvastuun kantoivat Tapio Hakala & Timo
Åstrand. Joukkueen huoltajina
ja apuvalmentajina toimivat
ansiokkaasti Timo Polso & Ti-

mo Pokela. Joukkueenjohtajan
postia hoiti Jorma Uusitalo ja
rahastonhoitajana toimi Dieter
Heiermann. Kiitokset kaikille
joukkueen toimihenkilöille ja
vanhemmille hienosti sujuneesta kaudesta. Ja tietenkin suurkiitokset jokaiselle joukkueemme pelaajalle. Joukkueemme
osoitti kauden aikana olevansa
JOUKKUE!
Tällä hetkellä joukkueen kokonaisvahvuus on 31 poikaa ja

uudet pelaajat ovat tervetulleita hyvähenkiseen ryhmäämme.
Talvikauden aikana harjoittelemme 2-3 kertaa viikossa ja
pyrimme osallistumaan 2-3 turnaukseenkin. Kuluvalla / tulevalla kaudella joukkueen vastuuvalmentajana toimii Tapio
Hakala, apunaan Timot, Polso
& Pokela (myös huoltajina),
joukkueenjohtajana
Timo
Åstrand, rahastonhoitajana
Dieter Heiermann ja talkoovas-

taavan postia hoitaa Annika
Aartsen. Jos nyt luet tätä ja
mietit, että haluaisit aloittaa
futisvalmennuksen niin ota
rohkeasti yhteyttä ja hyppää
remmiin mukaan! Joukkueemme kaipailee vahvistuksia valmentajatiimiinsä jotta toiminta
voidaan pitää laadukkaana
näinkin isolle ja innokkaalle
ryhmälle.
Palloo vastaan!
Tapsa Hakala

