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Loukkaantumiset kauden riesa
Joukkueemme kausi alkoi lokamarraskuun vaihteessa -07.
Joukkue treenasi hyvällä intensiteetillä läpi koko talven ja peli
oli kuosissaan kauden kynnyksellä. Joukkue pelasi talven aikana paljon harjoitusotteluita
ja tietynlainen harjoituskauden huipentuma oli kotoisen
Neste-turnauksen voitto huhtikuussa. Kaikki näytti kesää ajatellen hyvältä piirisarjan alkaessa. Piirisarjan (joukkueemme
oli syksyllä pudonnut aluesarjasta) joukkueemme selvitti
puhtaalla pelillä ja maalisuhde
oli murskaava, 41-1. Kevätkauden tavoite eli nousu aluesarjaan oli plakkarissa.
Kesäkuun lopussa matkasimme Kuopioon Nike Premier-karsintaan.
Kuopion
turnauksen taso osoittautui
joukkueellemme kovahkoksi ja
tuomisina olikin vain yksi tasapelipiste Janne Linbergin valmentamalta KuMulta. Joukkueemme joutui Kuopiossa myös
kovaan loukkaantumisruuhkaan ja epäonni & loukkaantumiset piinasivat ryhmäämme
kauden päätökseen saakka.
Syksyn aluesarjassa kamppailimme kovia joukkueita vastaan kunniakkaasti ja välillä
peleihin oli vaikeuksia saada
yhtätoista ehjää pelaajaa kentälle. Ilman KPV P95:n suurta
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apua, olisimme olleet todellisessa pelaajapulassa syksyn otteluissa. Joukkueemme osoitti
mahtavaa taisteluhenkeä ennen kaikkea aluesarjan lopul-

lista voittajaa IK:ta vastaan
sekä näytti lähialueen joukkueillemme (GBK ja Jaro), että pelimoraali oli korkeaa tasoa kauden viimeisissäkin matseissa.

Syksyn parasta pelillistä antia oli todella varamiehisellä
joukkueella tasapelin nappaaminen Nike Premier-lopputurnaukseen yltänyttä Jaroa vas-

taan. Santahaassa ei syksyn
aikana montaa moista taisteluottelua nähty.
Kauden päättyessä joukkueemme oli kovien ratkaisujen
edessä kun valkeni, että ensi
kaudelle ei saada kokoonpanoon kuin kahdeksan 94-syntynyttä pelaajaa. Seurassa päädyttiin isompaan ratkaisuun
jonka yhteydessä 94:set siirtyivät suoraan B-junnujen harjoitusrinkiin ja 95:set & 96:set
koottiin kaikki omien ikäluokkien alle. Pelaajien kehittymisen kannalta ratkaisu osoittautuu varmasti oikeaksi ja pojat
ovatkin päässeet heti kauden
alusta saakka kovaan kyytiin
Hautamäen Keken laadukkaassa valmennuksessa. Ensi
kaudelle pojille onkin tiedossa
kovavauhtisia pelejä B-junnujen piirisarjassa ja ehkäpä korkeammallakin.
Kiitokset KPV P95:lle siitä
suuresta avusta jota ilman joukkueemme ei olisi kautta läpin
selvittänyt. Kiitos kaikille tukijoillemme sekä aktiivisille &
joukkuetta hienosti tukeneille
vanhemmille koko toimihenkilötiimimme puolesta ja KIITOS
hienoista hetkistä mahtaville
pelaajillemme! Sain kunnian
viettää kaksi hienoa vuotta hienossa joukkueessa.
Tapio Hakala

Opettelua ison kentän peliin
Valmistautuminen
kauteen
2008 ja ison kentän peleihin alkoi jo loppuvuodesta 2007. Poikia oli mukana joukkueessa 28
ja yhtä lukuun ottamatta kaikki
jaksoivat loppuun asti. Harjoituksia pidettiin talvella hallissa,
koulun salilla ja harjoituspeleissä ja turnauksissa. Kokoontumisia kertyi ennen kauden alkua yhteensä .n. 100.
Tavoitteena oli opettaa poikia harjoittelemaan, harjoittelun rutiineihin, ajoissa paikalle
tuloon, varusteista huolehtimiseen ym:n. Urheilullisella puolella pyrimme pelaajien kehittämiseen yksilöinä, mutta samalla
myös jalkapallon opetteluun
isolla kentällä. Peleissä huomasi,
että enää ei yksittäinen pelaaja
pystynyt kovissa peleissä ottamaan palloa, harhauttamaan 34 vastustajaa ja tekemään maalia, vaan joukkuepelaaminen oli
jo kehittyneempää ja pelaajat
fyysisesti vahvempia kuin välija pikkukentillä.
Kauden alussa teimme kaksi
joukkuetta ja pyrimme takaamaan kaikille mahdollisimman
paljon oman tasoisia pelejä.
Kevätkausi onnistui hienosti.
KPV Arsenal voitti I-divarin ja
KPV Liverpool II-divarin. Sen lisäksi -95 poikia kävi pelaamassa
-94 poikien pelejä ja muutama
mukanamme ollut -96 poika
kävi pelaamassa oman ikäluokkansa pelejä. Kokkola Cup kuului myös ohjelmaan kahdella eri
joukkueella. Osa joukkueemme
pojista oli mukana myös -94
poikien Nike Premier karsinnassa. Suuri pelien määrä ja
sen myötä huono harjoittelu
kesällä näkyivät syksyn peliesi-
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tyksissä. KPV Liverpool onnistui
edelleen hienosti tullen toiseksi
II-divarissa, mutta KPV Arsenalin pelaajat eivät enää jaksaneet
syksyn peleissä ja pelisuoritukset olivat aika vaatimattomia.
Aluesarjan paikka kuitenkin säilyi ja joukkue sijoittui kovassa
sarjassa viidenneksi.
Kausi muistutti harjoittelun
merkityksestä ja siitä, että pelimäärät täytyy pysyä kohtuudessa. Ison kentän pelaaminen

näytti myös sen, että fyysiset
ominaisuudet nousevat taidon
ja pelikäsityksen ohella isoon
rooliin. Peleissä täytyy jaksaa
juosta ja kaksinkamppailuissa
pärjätä, jos peleissä aikoo menestyä. Sen lisäksi syöttäminen ja pallottomana liikkuminen ovat tärkeitä asioita.
Toivon, että pojille jäi kaudesta jotain hyvää taskuun tulevaa varten. Haluan omasta
puolestani kiittää poikia kulu-

neesta kaudesta! Kiitos myös
Timo Åstrandille, Timo Kalermolle, Timo Polsolle ja Dieter
Heiermanille suuresta panoksesta joukkueen eteen. Harjoittelu jatkuu hiukan eri ryhmissä,
mutta toivottavasti tiiviissä yhteistyössä. Kiitos tietenkin myös
kaikille vanhemmille!
Joukkueessa pelasivat Joni
Virkkala, Oskari Peltola, Ville
Erkkilä, Jesse De Jong, Mikko
Lankila, Niko Kankkonen, Os-

kar Ylimäki, Joona Korpi, Robert Bäckström, Vili Pokela,
Jere Kentala, Juho Paavolainen,
Riki Kuusela, Tuomas Hakala,
Reemi Myllymäki, Max Myllykangas, Matias Lindfors, Tommi
Lindfors, Markus Hulkko, Niko
Kuoppala, Ville Männikkö, Akseli Kalermo, Oscar Uusitalo,
Miro Dahl, Teemu Polso, Evert
Aartsen, Niko Ahonen, Harri
Heiermann, Tom Åstrand.
Antti Ylimäki

