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Vastuuvalmentaja  
Rolf ”Manne” Mannström
Avustava valmentaja  
Jukka ”Juppana” Känsäkangas
Joukkuuenjohdossa Sini Laakso,  
sekä Pia Mannström
Jalkapalloilevia tyttöjä joukkuessa  
oli kaudella 19.

Kautta -08 varten harjoitte-
limme 73 kertaa, pelasimme 
turnaus/sarjapelejä 26, eli ai-
kamoinen määrä tapahtumia 
mahtui kauteen. 

Harjoitukset aloitettiin jo lo-
kakuussa -07 Kipparihallissa, 
ensin pari kuukautta kerta viik-
koon ja sitten joulukuusta läh-
tien kahdesti viikossa. Muu-
tama treenimatsi sinne sopiviin 
rakoihin soviteltiin.

Kesäkuussa päästiin sitten 
nurmikentille harjoittelemaan 
ja voi että se oli mukavaa, ihan 
allekirjoittaneellekin. Kyllä har-
joittelumahdollisuudet ja olo-
suhteet on parantunut huomat-
tavasti siitä mitä itse aikoinani 
koin.

Joukkueessa on muutama 
vasta lajin parissa aloittanut 
tyttö ja heti alusta lähtien so-

vittiin että tavoitteena ei ole 
kaikkien otteluiden voittami-
nen, vaan päätettiin antaa kai-
kille tytöille tasapuolisesti peli-
aikaa. Harjoittelu antaa pohjan 
työlle ja pelit sielun. Iän ja tai-
tojen karttuessa sitten koite-
taan mihin meistä on!!

Piirin sarjassa pelattiin vaih-
televalla menestyksellä ja ke-
säkuussa käytiin Tampereella 
pelaamassa Cuppia. Tytöille 
varmasti mukava reissu, tu-
loksena kuudes sija, vain yksi 
tappio varsinaisella peliajalla!!  
Heinäkuussa sitten paikallinen 
Cup-tapahtuma pelattiin läpi 
samalla sijoituksella.

Kauden mittaan oli mukava 
havaita kuinka tytöillä itseluot-
tamus kasvoi taitojen lisäänty-
essä.

Ensi kausi tuo sitten varmasti 
muutoksia mukanaan, harjoit-
teluunkin. Siirrytään nimittäin 
aikuisten kenttäkokoon ja pela-
taan 11:a pelaajalla. Toivotaan 
että tytöt jaksaisi pysyä mu-
kana toiminnassa, joukkueesta 
löytyy kyllä potentiaalia isom-
piinkin ympyröihin.

Palloiluterveisin 
Jukka Känsäkangas

Peliaikaa tasapuolisesti 96-tytöissä

Tampereella ennen matsia henkeä luomassa, kuvassa keskellä maskottimme Lotta.

Tämän vuoden alkuun asti 
KPV 97 joukkueen pojat tun-
tuivat pieniltä potkupalloa 
pelaavilta naskaleilta, joiden 
vanhemmat ja varsinkin äidit, 
seisoivat harjoituksissa kentän-
laidalla.  Mutta tänä vuonna 
vanhemmista koostuva kentän-
reunusjoukko on selvästi har-
ventunut.  Pelireissuillekin on 
riittänyt muutamat vanhem-
mat kuskeiksi poikaporukoita 
kuljettamaan.  Vanhemmilla ei 
ole enää montakaan vuotta /ke-
sää mahdollista riemuita ken-
tän reunalla, ainakaan samalla 
vapautuneella ilolla, kuin tä-
hän asti. 

97-poikia on edelleen pal-
jon yhteensä 37. Kesän ajaksi 
joukkue oli jaettu harjoituk-
siin kahtia ja pojat polkivatkin 
Kirkonmäelle kaksi kertaa vii-
kossa. Perjantaisin oli yhteiset 
harjoitukset ja viikolla yhdet 
harjoitukset molemmilla har-
joittelujoukkueilla.  Harjoit-
telu prosenttikin oli kauden 
aikana mukavasti yli 60 – var-
sinkin pelikaudella aktiivisuus 
oli hyvällä tasolla. 

Turnauksia oli Seinäjoella, 
Vaasassa, Vöyrillä, Tampereella 
kahdesti ja Kokkolassa kolmesti.  
Turnauksissa oli joko kolme pe-
rusjoukkuetta tai koottu jouk-
kue.  Tärkeää oli ajatus, että jo-
kainen pelaaja saisi osallistua 
myös muuhunkin kuin Kok-
kola Cupiin.  Piirisarjaturna-
uksia oli myös neljä,  pitkin 
pohjanmaata.  Piirisarjaturna-
uksissa oli erityisen mukavaa 
se, että uusia joukkueita on tul-
lut mukaan ja tietenkin se, että 
KPV 97 joukkueet olivat lähes 
lyömättömiä. 

Poikien pelaamisessa teknii-
kan hallitsemisen merkitys on 
edelleen tärkeintä ,mutta sen 
rinnalle on noussut joukku-
eessa pelaaminen.  Se onkin 
helpottunut, koska poikien tai-

toerot ovat tasoittuneet.  Myös 
suuret tunteet pilkahtavat vä-
lillä pintaan.   Suurta riemua 
tuuletuksineen mutta myös 
hammastenkiristystä (likinä-
köiset tuomarit).  Onneksi kui-
tenkin huumori ja koomiset 

tilanteet saavat joukkuelaiset 
muistamaan sen mikä on tär-
keintä, nimittäin pelaaminen 
kivassa porukassa.

Kun kokoamme jo lopuilleen 
kiirinyttä vuotta, emme voi 
unohtaa niitä isiä, jotka ovat 

kokeneet lastenkasvatuksen ja 
pelaamaan opettamisen niin 
tärkeiksi asioiksi, että ovat mil-
tei vuoden jokaisena viikkona 
olleet treenauttamassa poikia. 
Harri Lundell, Kaj Renlund, Kai 
Äyhynmäki, Mika Heikkilä, Jari 

Heinonen – Kiitoksia. Kuten 
myös joukkueenjohtaja Mika 
Kettunen ja assistentit Nina Jär-
velä, Susanna Koski  ja Marjatta 
Mäkinen.

Yksi kentän laidalta
Antti Lapinoja

Pojat-97 – kuulumisia kentän laidalta

KPV 97 -joukkue Kokkola –cupissa 2008. Edessä vas. Teemu Päivärinta, Eemeli Kettunen ja Tommi Möttönen. Toinen rivi vasemmalta Mika Ket-
tunen (jojo), Alex Koski, Tatu Mäki, Konsta Puutio, Jeremias Järvilä, Lasse Känsälä, Tapio Huikuri, Santeri Hietala, Tuukka Lundell, Oliver Uusitalo, 
toinen rivi vas.  Joel Järvelä, Niko Lehtimäki, Niklas Renlund, Antto Äyhynmäki, Jere Saastamoinen, Otto Marjelund, Joonas Myllymäki, Aleksi Pöy-
täsaari ja Janne Nyman, takarivi vas. Kai Äyhynmäki, Antti Taipale, Matti Heikkilä, Juho Lammi, Tuomas Hietala, Casper Nieminen, Juho Kähkö-
nen, Aku Lehojärvi, Joona Vuolle, Oliver Tuukkanen, Jonne Hellsten, Joel Lapinoja, Kaj Renlund, Mika Heikkilä ja Harri Lundell. Kuvasta puuttuvat 
Roope Clark, Veikko Hautaniemi, Marcus Pohjoismäki, Jere Virkkala sekä Kellokosket Jiri ja Joni.


