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KPV:n -95 poikien valmistau-
tuminen kauteen 2007 alkoi jo 
marraskuussa 2006.

Harjoitustapahtumia kertyi 
viikossa keskimäärin kolme, 
joista kaksi Kipparihallissa ja 
yksi Urheilutalolla. Harjoitte-
lussa painotettiin perustaitoja, 
joita harjoiteltiin yksittäin, pa-
reittain ja pienpeleissä.

Toinen osa-alue oli koordinaa-
tion, tasapainon ja ketteryyden 
harjoittaminen, sekä pelikäsi-
tyksen harjoitteleminen 1v1, 
2v1 ja 2v2 harjoitteilla. Pojat 
osallistuivat talvikauden har-
joitteluun aktiivisesti ja mu-
kana olikin 26 poikaa. Talven 
aikana pelattiin myös useita 
harjoitusotteluita. Peleissä py-
rimme menestymisen ohella 
seuraamaan, miten harjoitel-
lut asiat näkyivät pelitapahtu-
massa. 

Osallistuimme myös itsenäi-
syyspäivän futsal-turnaukseen, 
tammikuussa Jaron järjestä-
mään halliturnaukseen, maa-
liskuussa Vöyrin turnaukseen, 
sekä huhtikuussa KPV:n omaan 
Neste-turnaukseen. Peliaika 
pyrittiin jakamaan mahdolli-
simman tasaisesti, mutta myös 
talven harjoitusaktiivisuus huo-
mioiden. Voittoja kertyi talven 
aikana tappioita enemmän ja 
harjoitteluinto säilyi hyvänä. 

Kesän koittaessa siirryimme 
harjoittelemaan Kirkonmäelle. 
Harjoitusmäärät ja sisällöt py-
syivät samana ja mukaan tuli-
vat piirisarjan ottelut.  Piirisar-
jaan teimme kaksi joukkuetta, 
jotta saimme kaikille pojille 
mahdollisimman paljon peli-
aikaa. Toinen joukkueistamme 

selvisi piirisarjan jatkosarjassa 
ylimpään jatkosarjaan ja toinen 
joukkue toiseksi ylimpään. Jat-
kopelit palvelivat hyvin poikien 
kehitystä, koska pojat saivat 
paremmin oman tasonsa mu-
kaisia pelejä. Lopputuloksena 
toinen joukkueemme sijoittui 
loppusarjassa hopealle ja toi-
nen omassa sarjassaan neljän-
neksi.

Piirisarjan lisäksi osallis-
tuimme kesällä muutamaan 
turnaukseen. Kesäkuun alussa 
matkustimme Tampereelle Sär-

känniemi-turnaukseen. Kovata-
soisessa turnauksessa saimme 
testata osaamistamme etelä-
suomen joukkueiden kanssa. 
Kuumassa kesäsäässä pojat 
venyivät hienoihin suorituksiin 
ja lopputuloksena oli pronssiot-
telu, jossa tuli niukka 1-0 tap-
pio. Pelaamisen ohella ehdimme 
viettää päivän Särkänniemessä, 
joten touhua riitti jokaiselle. 

Heinäkuussa pelasimme 
”kotiturnauksessa” Kokkola 
cupissa. Mukanamme olevat 
-96 syntyneet pojat siirtyivät 

pelaamaan turnausta omaan 
ikäluokkaansa ja niinpä pe-
lasimme yhdellä joukkueella 
mukavan turnauksen. Loppu-
sijoituksemme monen tiukan 
ottelun jälkeen oli yhdeksäs. 
Hienoa oppia saimme Englan-
tilaiselta Luton Townin joukku-
eelta. Olimme hyvin mukana 
ensimmäisen jakson, mutta 
toisella jaksolla Lutonin pojat 
olivat selkeästi parempia. Eroa 
oli monessa asiassa, mutta hy-
vällä tiellä silti olemme.

Yhteisharjoituksia, pelejä ja 

muita kokoontumisia joukku-
eelle kertyi lähes 200. Tiivis yh-
dessäolo luo hyvää joukkuehen-
keä, joka tuli esiin monet kerrat 
kauden aikana. Onnistumisista 
iloittiin ja epäonnistumisista 
päätettiin ottaa oppia tulevan 
varalle. Molempia tuli kauden 
aikana, mutta onnistumisia sel-
västi enempi.

Joukkue on aloittanut har-
joittelun tulevaa kautta 2008 
varten, jolloin pojat pelaavat 
ensimmäistä kertaa isolla ken-
tällä. Tilaa liikkua, syöttää ja 
juosta tulee paljon lisää, joten 
harjoiteltavaakin riittää. Har-
joituksia pidetään 3-4 kertaa 
viikossa. 

KPV:n -95 joukkueessa pe-
lasivat kauden aikana Joni 
Virkkala, Mikko Lankila, Niko 
Kuoppala, Teemu Polso, Riki 
Kuusela, Ville Erkkilä, Oskar 
Ylimäki, Max Myllykangas, Os-
car Uusitalo, Juho Paavolainen, 
Harri Heiermann, Tom Åstrand, 
Eetu Sorvoja, Miro Dahl, Niko 
Kankkonen, Tuomas Hakala, 
Evert Aartsen, Tommi Lind-
fors, Matias Lindfors, Joona 
Korpi, Robert Bäckström, Niko 
Ahonen, Vili Pokela, Jesse De 
Jong, Markus Hulkko, Jussi 
Salo, Ville Männikkö

Joukkuetta valmensivat Antti 
Ylimäki, Timo Åstrand ja Timo 
Polso.

Joukkue ja valmennus kiit-
tävät pelaajien vanhempia ja 
joukkueen tukijoita kaudesta 
2007 ja toivovat, että yhteistyö 
jatkuu kaudella 2008 entistä 
voimakkaampana!

Antti Ylimäki

Perustaitojen ja pelikäsityksen vuosi

D13 tyttöihin kuuluu tällä 
hetkellä lähes 30 tyttöä, joista 
-94 syntyneitä on 18 ja loput 
-95 syntyneitä. Tyttöjen in-
nostusta jalkapalloon kuvaa 
hyvin se, että talvella pelaajia 
oli ”vain” 16 eli pitkin vuotta 
pelaajamäärä on lähes kaksin-
kertaistunut. 

Myös valmennukseen se 
tuo lisää haasteita, koska osa 
pelaajista on pelannut useita 
vuosia ja osa on periaatteessa 
ensimmäisiä kertoja kunnolla 
pallon kanssa tekemisissä. 

Aloitimme pelikauden jo 
talvella futsalin piirisarjalla, 
jossa olimme YPA:n jälkeen 
hienosti toinen. Pelasimme 
talvella myös pari hyvää 
harjoitusottelua KPS:ä vas-
taan, jolloin pelaajat saivat 
tuntumaa täyskokoiselle pe-
likentälle. Isolle kentälle siir-
tyminenhän luo aluksi omat 
vaikeudet etäisyyksien takia. 

Kesällä piirisarjassa pelit 
paranivat sarjan loppua kohti 
ja olimme lopulta sarjassa 
kahdeksas. 

Kävimme kesällä Iisalmessa 
GirlsCup:ssa, jossa saimme 
hyvää opetusta (ja osittain 
kylmää kyytiä) erittäin tai-
tavilta joukkueilta. Olimme 
tietenkin myös Kokkola Cup:
ssa mu-kana.  

Tulevalle kaudelle tavoit-
teena on henkilökohtaisten 

taitojen sekä liikkuvuuden 
parantami-nen. 

Osallistumme futsal -sar-
jaan kahdella joukkueella ja 

kesällä Kokkola Cup:n lisäksi 
osallistumme luultavasti jo-
honkin toiseenkin turnauk-
seen. Mietinnän alla on myös 

-95 syntyneille oman joukku-
een perustaminen, jos pelaa-
jamäärä vain antaa siihen 
mahdollisuuden. 

T94-95 valmentajina toimii 
Janne Koivisto ja Ina Mann-
ström. Joukkueenjohtaja on 
Janne Isolankila.

D-tytöissä pelaajamäärä tuplautui

Kuvassa ylh. vasen: Valmentaja Janne Koivisto, Lina Luokkala, Saara  Oinonen, Jatta Ylinen, Sofia Huhtala, Tam Vo, Eveliina Bjon, Jonna Nopo-
nen, Emilia Rissanen, Lea Äyhynmäki, Karoliina Sjöberg, Iiris Rehula, Jenni Torvikoski.  Alh. vasen: Jasmine Kinnari, Tessa Savonen, Sini Lehtinen, 
Henna Vauhkala, Elina Syri, Emmi Peuraharju, Henni-Sofia Nyblom, Elina Kaasinen, Jonna Koivisto, Jenna Hautakoski, Milja Viiliäinen. Poissa  
kuvasta: Valmentaja Ina Mannström, Viivi Clark, Anna Sopo, Nelli Peltoniemi, Hilla-Rina Palokari, Johanna Övermark.

Harri Heiermann pelin tiimellyksessä yhdessä kauden monista kamppailuista.


