
28  PALLOVEIKKO Kevät 2009

KPV:n 10- ja 11-vuotiaiden 
tyttöjen joukkueen harjoituk-
sissa pääpaino on perustaito-
jen ja tekniikan opettelussa. 
Lähes jokaisiin treeneihin kuu-
luu syöttö-, laukaisu-, kuljetus-
, harhautus-, haltuunotto- ja 
kääntymisharjoituksia.

– Treeneissä teemme paljon 
toistoja ja pelaamme usein 
pienpelejä. Pyrimme pitä-
mään hauskaa, mutta myös 
kuuntelemaan valmentajaa ja 
keskittymään itse harjoitusta-
pahtumaan, kuvaa tyttöjen vas-
tuuvalmentaja Kaj Huuhka.

Jo tämänikäiset harjoittelevat 
myös pelitaktiikkaa ja joukkue-
pelaamista niin hyökkäys- kuin 
puolustussuuntaan kentällä.

– Tyttöjä on paljon ja koska 
heidän taitotasonsa on vaih-
televaa, niin en hae niinkään 
joukkueen hyvää menestymistä 
vaan kiinnitän enemmän huo-
miota pelaajan omien taitojen 
kehittämiseen. 

– Olisin erittäin tyytyväinen, 
jos loppukauden peleissä voi-
simme kierrättää palloa jouk-
kueen sisällä ja syöttelemällä 
syntyisi maalintekotilanteita, 
Huuhka jatkaa.

Joukkueessa tyttöjä kannus-
tetaan omakohtaiseen harjoit-

teluun ja toivottavaa olisi, että 
harjoituksista poissaoloista il-
moitettaisiin.

– Tämänikäisillä tytöillä on 

hyvä olla paljon harrastuksia, 
joten myös muita urheilulajeja 
voi hyvin harrastaa jalkapallon 
lomassa, Huuhka sanoo.

Mukana  
yli 30 tyttöä

Vuosina 1998 ja 1999 synty-

neiden tyttöjen harjoitusrinki 
on kasvanut vauhdilla viimei-
sen vuoden aikana. Vuosi sitten 
keväällä ryhmään kuului pari-
senkymmentä tyttöä, nyt tree-
neissä liikkuu jopa yli 30 har-
rastajaa.

Harjoitusryhmä jaetaan ke-
sän peleissä yleensä kolmeksi 
joukkueeksi. Esimerkiksi Iisal-
men Puma Girls Cup -turna-
ukseen kesäkuun alussa lähtee 
kaksi joukkuetta 1998 synty-
neistä sekä yksi joukkue 1999 
syntyneitä. 

Iisalmen lisäksi joukkue osal-
listuu Kokkola Cupiin sekä 
syyskuussa Jyväskylässä Hippo-
turnaukseen. 

Lisäksi kesään mahtuu useita 
piirisarjan ottelupäiviä sekä 
harjoituspelejä.

Viime kesänä ikäluokalle ker-
tyi koko kauden aikana yh-
teensä 31 ottelua. Näistä vih-
reäpaidat poistuivat voittajana 
kentältä 17 kertaa ja vastapuoli 
oli parempi 10 kertaa. Maali-
verkko heilui viime kaudella 
vastustajan päässä 89 ja omissa 
64 kertaa.

Lisää tietoa joukkueen pelaa-
jista, treeneistä ja otteluista: 
www.jopox.fi/kpv ja vasem-
malta linkki E 98-99 tytöt.

Perustaitoja hauskuutta unohtamatta
E-tyttöjen harjoitus alkaa perusasioista

Hanna Vainionpää kuuluu joukkueen energisimpiin pelaajiin. Tässä hän vie palloa Keskipohjanmaa turnauk-
sessa huhtikuussa Kippari-hallissa.

Kevät kutsuu lituja maan uu-
menista, lentotaitureiden kon-
sertot keventävät askelia ja 
herättävät hymyilemään naa-
puruston väen. Samaan aikaan 
käy myös yhtenäinen kutsu 
läpi Kokkolan  palloilijasuku-
polvien: pelikausi alkaa. 

Vihreät kassit täyttävät etei-
sen, narulla lepattaa valkovih-
reä liputus. 

Kolmen pojan peliperheessä 
sisustusta ei tarvitse miettiä: 
erikokoiset nappulat ja peli-
asut kirjavoittavat luontevasti 
niin eteisen kuin lastenhuonei-
den kaikki tasot. 

Säärisuojat sekaantuvat ja itku 
on herkässä, kun sukan pari on 
kateissa ja suojuskin vailla to-
veriaan. Pyykkikorin aarrear-
kusta ongitaan kadonnut suk-

kapari ja koiranpennun viltin 
kätköistä löytyy vain vähän jyr-
sitty säärisuojus. 

Harjoituksiin tullaan aina 
ajoissa, vaikka perunat jäävät-
kin liedelle kiehumaan ja koira 
tekee tarpeensa sisälle. 

Silti, kun -98 juoksee jouk-
kueensa huomaan, valmen-
taja tervehtii rehdisti, joukkue 
järjestäytyy ja  -01:n nappulat 
saa solmittua, pallon pumpat-
tua ja  isoveli juoksee -03 peräs-
sään juuri ajoissa alkuverrytte-
lyyn, valtaa mielen ilo. Siellä ne 
kaikki juoksevat, pikkumiehet. 
Onneksi juoksevat, mikä ilo on 
nähdä lapsensa pystyvän siihen, 
juoksemiseen ja pelaamiseen. 
Kaiken vaivan arvioista se on.

 
Sirkku Lähdesmäki

Aina ajoissa, eli:

Alkuverryttelyä
pelikauteen

Pelattiin sitä talvellakin vaikka ei halleja ollutkaan, ja nuoresta pitäen. Ensin vain Vänin oli kirjattava osallis-
tujat papereihinsa tutusti ”Varpusen” konepellillä.

Tyttöjalkapalloilun kova imu 
KPV:hen sai seuran juniorijaos-
ton nimeämään jaostonsa jäse-
nen Rolf Mannströmin, 52, seu-
rassa tyttövastaavaksi. Rolf on 
toiminut seurassa jo monien 
vuosien ajan useiden tyttöjouk-
kueiden vastuullisena valmenta-
jana. Hänellä on takanaan oma 

mittava pelaajaura KPV:ssa– 194 
virallista sarjaottelua ja niissä 
viisi maalia. Lisäksi hänellä on 
pelaajakokemusta Ruotsin Uu-
majassa Sandåkersista ja Sepsi-
78:sta. KPV:lla on tällä hetkellä 
tyttöjoukkueet viidessä eri ikä-
luokassa ja lisäksi naisten jouk-
kue Liigassa.

Rolf Mannström
nimettiin
tyttövastaavaksi

WANTED!
Pallosiskot etsivät vihreäsydämisiä,
reippaita ja talkoohenkisiä naisia

iloiseen joukkueeseensa.

Ota rohkeasti yhteyttä Piian (0500 658 411) tai 
Elinaan (050 412 0184).


